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Köszönet Bruce Whiteheadnek és a Florida állambeli saraso
tai  helyszínelő  egységnek,  a  megyei  seriff  hivatalának;  Lee 
Lqflandnek, Denene Loflandnek és Dr. D. P. Lyle-nak, amiért  
voltak oly  kedvesek,  és  megosztották  velem a helyszíneléssel  
kapcsolatos ismereteiket; Hugo Parillának, a New York-i rend
őrség 24-es őrsének nyugalmazott nyomozójának, aki értékes  
tanácsokkal látott el New York Cityt illetően.



Előszó

ÁLMODOZÁSRA KÉSZTETŐ ÉJSZAKA VOLT.  Február 
eleje köztudottan New York leghidegebb, jobban mondva a le
hető leghidegebb időszaka. Ehhez képest a novemberben, sőt a 
márciusban meglepetésszerűen érkező kanadai viharok és ha
vazások is egészen enyhének tűnnek.

A február mindig is az év legkegyetlenebb hónapjának számí
tott,  és  a  New York-iak most  kifejezetten gonosz időjárással 
néztek szembe.

A hőmérséklet el se akart mozdulni a nulla fokról. A szél dü
hösen üvöltözve söpört végig az öt kerület kísértetiesen kihalt 
utcáin. Egyenletesen esett a vizes hó.

A hókotrók  sietség  nélkül,  konvojokban vagy magányosan 
pöfékelve próbáltak ösvényt vágni az utcákon. A szemetet még 
nem szedték össze, így a műanyag zsákok hamarosan ki se lát
szottak a rájuk kotort hó alól. A szemeteskocsik még messzire 
jártak, valószínűleg több órába is beletelik majd, míg ideérnek 
a csúszós utakon.

Hajnali négyet ütött az óra.

Mac Taylor átfordult a bal oldalára. Sose volt szüksége éb
resztőórára, négy előtt pár perccel magától is felriadt. Ilyenkor 
egy órán keresztül a tarkóján összekulcsolt kezekkel feküdt, a 
reszketeg  holdfény  által  megvilágított  mennyezetet  bámulta, 
amelyen időnként átsuhantak az épület előtt elhaladó gépkocsik 
reflektorainak fényei. Ezen az éjjelen nem volt nagy forgalom, 
a hóesés a holdat meg a csillagokat is száműzte az égboltról. 
Mac megadóan bámult bele a sötétbe, és remélte, hogy gyorsan 
eltelik az idő.



Stella  Bonasera  egy  rémálommal  küzdött.  Nemrég sikerült 
visszaaludnia, miután a mikrohullámú sütőben készített magá
nak egy pohár teát, amihez lenyelt két tylenolt. Álmában egy 
hatalmas, felpuffadt nő lebegett az ágya felett. Stella úgy érez
te, megállíthatja a testet, nehogy az kilebegjen a nyitott abla
kon, de moccanni se bírt. Csak abban reménykedett, hogy az 
óriási test már a méreténél fogva sem fog kiférni az ablakon. A 
nő testén trónoló szürke macska ünnepélyes tekintettel mére
gette Stellát. Aztán a rémképnek hirtelen vége szakadt, és Stella 
egy békésebb álomba szenderült.

Aiden Burn hajnali kettő körül aludt el. Addig hasztalan pró
bált visszaemlékezni a gimnáziumi matematika-tanárnője nevé
re.  Hogy is  hívták?  Mrs.  Farley?  Vagy talán  Farrell,  esetleg 
Furlong? Tökéletesen fel tudta idézni az asszony arcát és hang
ját. „Lehet, hogy az egész kép ott van a szemetek előtt, de elég 
egyetlen apró hiba, egyetlen óvatlan pillanat, és utána minden 
örökre tönkremegy”, szokta mondani a tanárnő. Ezt az egy ta
nítást Aiden örökre megjegyezte magának. Megpróbálta kiver
ni a fejéből a gondolatot, de a radiátorok is folyton ezt sziszeg
ték, az ablakréseken is ezek a szavak susogtak a fülébe.

Danny Messer a szemüvege után nyúlt, majd megnézte az éj
jeliszekrényen lévő órát. Pár perccel múlt négy óra. Végigsimí
tott az arcán. Ráférne egy borotválkozás. Majd a zuhany után. 
Egyelőre várhat. Átfordult a bal oldalára, kényelmesen elvac
kolta magát, s álomtalan álomba merült.

Sheldon Hawkes a laboratóriumában felállított tábori ágyon 
egy izraeli régészeti leletről szóló könyvet olvasott. A helyszí
nen találtak egy koponyát, és a felvétel felkeltette a figyelmét. 
A képaláírás szerint a körülbelül háromezer éves koponyán lát
ható sérülések valamilyen természeti csapás következtében ke
letkeztek. Hawkes megcsóválta a fejét. A koponyán egy ronda 



lyuk  éktelenkedett;  feltehetően  egy kővel  verték  be  annak a 
szerencsétlennek a fejét. Más sérülés nem volt rajta. Még egy 
karcolás  sem.  A koponya  szinte  tökéletes  állapotban  maradt 
meg. Ha a lyuk természetes úton keletkezett, akkor egyéb, ki
sebb  sérülések  is  lennének  rajta.  Ennek  a  megállapításához 
azonban szükség lenne a koponyára, vagy legalább egy sorozat 
jó minőségű fényképre. A férfinak kétségtelenül bezúzták a ko
ponyáját egy kővel. A csontok mellett talált tárgyakból ítélve az 
áldozat  valószínűleg  az  uralkodó  osztály  tagja  volt.  Hawkes 
most már kíváncsi lett volna arra, hogy vajon ki végzett vele, 
és miért. Ha befejezi a könyvet, majd küld egy e-mailt a ré
gésznek. Folytatta az olvasást. Keveset aludt, napi négy órával 
is beérte. Minden oka megvolt az elégedettségre: a hullák a tá
rolókban pihentek, s a könyv is jó volt.

Don Flack nem emlékezett az álmára, ami nem is olyan nagy 
baj, mert nyomozó lévén nappal is olyan szörnyűségekkel talál
kozott,  amitől másokat egy életen át  rémálmok gyötörnének. 
Az ébresztőóra hétre volt beállítva, és az első csörrenésre fel 
szokott ébredni. Gyerekkora óta így volt, és bízott benne, hogy 
ez élete végéig sem fog változni.

A Marco fivérek a város másik végében aludtak. Anthony a 
Rikers-szigeti cellájában az ébrenlét és az álom határán hány
kolódott.  A krákogásoktól,  horkolástól,  álmos motyogástól,  a 
fel-alá  járkáló  őrök  lépteinek  zajától  hangos börtön  nem ki
mondottan kényelmes szálláshely, azon felül itt nem árt, ha az 
ember éjjel is éber marad, nehogy valaki megtámadja álmában. 
Nem mintha Anthonynak tartania kellett volna ettől, de bármi 
megtörténhet.  Odakinn az  Anthony Marco név még jelentett 
valamit, de idebenn ő is csak egy újabb vénséges fehér bolond
nak számított. Reggel majd visszaviszik a bíróságra, és ha min
den jól megy, a tárgyalás még az előnyére is válhat. Nem volt 
biztos benne, de érezte, hogy jól alakulnak majd a dolgok.



Anthony fivére, Dario is ébren volt. Álmatlanságban szenve
dett.  A felesége horkolt,  őt  pedig még a gyomra is gyötörte. 
Felkelt és kiment a fürdőszobába, ahol leült és beleolvasott az 
Entertainment Weeklybe. Ideges volt. Ma éjszaka végre meg
történik.  Öt  órával  ezelőtt  odatelefonált,  hogy változtasson a 
terveken. A lánya meggyőzte, hogy így a leghelyesebb, és mi
vel egy ideje Dario is hasonlóképpen vélekedett, rászánta ma
gát  a  telefonhívásra.  Benne  van  a  pakliban,  hogy  valami 
rosszul sül el, főleg így, hogy az ember csupa idiótával van kö
rülvéve. Marco elmélete szerint azonban a hűség kizárólag az 
ostobáktól várható el, mert az okosok túl sokat gondolkodnak, 
túl  sokat  foglalkoznak  magukkal.  Marco  tudta,  hiszen  ő  is 
eszesnek tartotta magát. A pokolba vele. Visszabújt az ágyba, 
megrázta a feleségét, hátha abbahagyja a horkolást. Az asszony 
felhorkant, majd átfordult a másik oldalára, de utána még han
gosabban horkolt. Dario a fülére tapasztott egy párnát, és arra 
gondolt, hogy ha öt perc múlva nem sikerül elaludnia, inkább 
felkel.

Steve Guista álma kizárólag vízről szólt. Egy hatalmas nagy 
tóról. Tudta, hogy víz hideg, nem akart belemenni, ám szép lát
vány volt, és szívesen elgyönyörködött benne. Aztán úgy érez
te, mintha valaki figyelné. Meg akart fordulni, de végül még
sem tette. Beugorhatott volna a vízbe, de meggondolta magát. 
Dermedten állt a tó partján, és azt kívánta, bár fel tudna ébred
ni.

Jacob Laudano már megint lovon ült, hogy a fene enné meg. 
Tudta, hogy ez csak egy álom, de képtelen volt felébredni, és 
nem bírta megállítani vagy lefékezni a lovat. Előregörnyedt, de 
a  körülötte száguldó lovak láttán sejtette,  hogy vesztésre áll, 
vagy ami még rosszabb, kirepül a nyeregből. Nyolc évig volt 
zsoké; gyűlölte az örökös fogyókúrát; és azokat a nyomorult ál
latokat sem állhatta. A lovak se voltak elragadtatva tőle. Pocsék 



zsoké volt, és tolvajként se mutatott kimagaslóan nagy tehetsé
get.  Fel kéne ébredni, jól  jönne egy pohár víz, vagy valami, 
gondolta. Aztán visszaalhatna. Alig egy órája ért haza. Megtet
te, amit meg kellett tennie. Könnyű munka volt, és meg is fizet
ték érte. Akkor meg minek kínlódjon a rémálmokkal? Ráadásul 
pont egy ilyen álommal, egy átkozott lovon, amelyik biztosan 
vesztésre áll. Felkiáltott, kapálózott, míg végre sikerült átevic
kélnie az ébrenlétbe, ahol rájött, hogy amit a közönség ordítá
sának vélt, nem más, mint a szél zúgása, és a lába is csak a 
rosszul szigetelt ablakokon keresztül besüvítő szél miatt fázott. 
Elgyötört mozdulattal letörölte a verejtéket a homlokáról. Ja
cob, a zsoké félt visszaaludni.

Helennek három neve volt: az egyik, amit születésekor ka
pott, a másik, amit akkor vett fel, amikor hozzáment egy gaz
emberhez,  aki  egy nap megvárta,  míg elalszik és  kilépett  az 
életéből, a harmadik, mellesleg igen tiszteletreméltó nevét pe
dig a munkája során használta.

Helen Garfield harmincévesen született újra; ekkor maga mö
gött hagyta a nem túl sikeres sztriptíztáncosnői múltját. Melles
leg ezzel a szakmával még az apját  sem sikerült  az őrületbe 
kergetnie. Az öreg egyszerűen keresztülnézett rajta, és mivel a 
család nevén nem esett folt, nem foglalkozott vele. Voltak még 
gyerekei,  akik nem akarták próbára tenni a türelmét, őt  meg 
túlságosan is lefoglalta az életben maradás és az, hogy ne ke
rüljön összeütközésbe a törvénnyel. Aztán Helen egyik pilla
natról a másikra megváltozott. Csak úgy, egyszerűen. Könyve
lést tanult, majd a Fordhamen üzleti ismereteket. Az apja sze
mében immár gyakorlati értéket képviselt, és mostanában adott 
a véleményére. Helen elégedett volt. Jól aludt. Ma éjjel műkö
désbe lépnek a dolgok. Fontos dolgok, amik nemcsak neki, ha
nem az apja számára is sokat jelentenek. Az is megfordult a fe
jében, hogy ha minden a tervek szerint halad, nemsokára meg
keresi azt az alávaló férjét és elvágatja a torkát, s a halálát is 



végignézi. Helen Garfield békésen aludt.

Ed Taxx és Cliff Collier meg se próbálkozott az alvással. A 
szállodai  szobában  ültek;  Ed egy Jonathan  Kellerman-krimit 
olvasott, míg Cliff felvételről nézett egy hokimeccset. Szándé
kosan nem nézte az ESPN-csatornát, nehogy a hírekből meg
tudja az eredményt. A harmadik harmad elején a Rangers csa
pata már 3:l-re vezetett. Cliff diétás kólával, Ed meg Dr. Pep
perrel oltotta szomját. Egyikük se volt fáradt. Túl sok minden 
járt  a  fejükben.  Igaz,  egy  kis  koffeinmentes  kávé,  vagy egy 
korty Mountin Dew jólesne. Taxx megnézte a karóráját. Még 
két óra van hajnalig. Már nem nagyon kötötte le a könyve. Cliff 
felajánlotta, hogy leveszi a hangot, és úgy nézi a meccset, de 
Ed csak legyintett rá. Nem szerette a jégkorongot, és az elméjé
ből kizárta a hangokat. Megigazította a vállán a fegyvertokot, s 
lepihent.

A lányt Lillynek hívták. Tizenegy éves korához képest kissé 
alacsony növésű, de nem nagyon. Megfordult az ágyában, és 
egy ideig az anyját figyelte. Biztos volt benne, hogy a szélzú
gás ébresztette fel.

Kibújt az ágyból, majd átment a nappaliba, ahol felkapcsolta 
az egyik éjjeli lámpát. A kutya ott volt. Nem csúnya, de nem is 
kifejezetten szép állat. Lehet, hogy inkább barnára kellett volna 
festenie, nem pedig fekete-fehérre. Mindegy, most nem foglal
kozik vele. Fáradt volt, úgyis csak elrontotta volna. Az egyik 
hátsó lábát így is túl rövidre csinálta. Lilly levett a polcról egy 
poharat, a hűtőben talált csokis tejet, amihez elmajszolt egy sü
teményt. A kutyát egyelőre Sparksnak fogja nevezni.

Lilly megitta a tejet, az üres poharat letette az asztalra és hát
radőlt a székén. Elszenderedett.



1.

A HALOTT FÉRFIT NEKITÁMASZTOTTÁK AZ APRÓ, 
faborítású liftnek. A feje a bal vállán pihent, kezeit a mellkasára 
szorította. Jobb keze felett egy vérfolt vöröslött. Bal lába kiló
gott az ajtón.

Amikor Mac Taylor nyomozó átsietett a 72. utca közelében 
lévő New York sugárúti  lakóház  márványborítású  előcsarno
kán, ő is a liftből kilógó lábat vette észre először.

Elhaladt a két egyenruhás rendőr mellett, majd odalépett az 
ajtóban  álló  Aiden  Burnhöz,  aki  módszeresen  fényképezte  a 
holttestet meg a liftet. A halott férfi szürke melegítőt viselt, a 
mellkasán két véres lyuk sötétlett.

- Havazik még? - kérdezte Burn. Mac közben megnézte az 
óráját. Pár perccel múlt tíz. A nyomozó előrelátóan gumikesz
tyűt húzott.

- Az időjósok szerint még legalább hétcentis hó várható - fe
lelte Taylor a holttest mellé térdelve. A két helyszínelő alig fért 
be a szűk liftbe.

- Tudjuk már, ki az emberünk? - méregette Mac az ötven kö
rüli, enyhén kopaszodó hullát.

- Charles Lutnikov - vágta rá Burn. - Harmadik emelet, hatos 
lakás.

- Nem látok zsebeket a melegítőn - mondta Mac, miután óva
tosan előbb a bal, majd a jobb oldalára fordította Lutnikovot. - 
Ki azonosította?

- A portás - felelte Burn, és hátrapillantott a mögötte álló jár
őrre, aki leplezetlenül méregette a hátsóját. - Maga nős? - vetet
te oda a zsarunak.

- Én? - vigyorgott a járőr.
- Igen, maga.
- Igen.
- Egy halott férfi fekszik itt. Valószínűleg megölték. Őt néz



ze, ne a seggemet. Menni fog?
- Igen - fagyott le a mosoly a rendőr arcáról.
- Jól van. A táskám az ajtó mellett van. Tolja közelebb.
- Rossz éjszakád volt? - érdeklődött Mac.
- Jobb is lehetett volna.
Mac szemügyre vette a halott férfi mellkasát.
- Két, golyó ütötte sebnek tűnik. Nem látok lőpornyomokat.
Mac megnézte a lift falait, a padlót, a mennyezetet, aztán le

hajolt és óvatosan előrehúzta a holttestet.
- Kimeneti sebet se látok - jegyezte meg, azzal visszaengedte 

a holttestet a helyére.
- Akkor még benne vannak a golyók - mondta Burn.
-  Talán -  felelte  Mac,  és  előhúzott  a  zsebéből  egy vékony 

acéleszközt, ami első pillantásra fogászati kelléknek tűnt.
Óvatosan felhúzta a holttest mellkasán az inget, hogy alapo

san szemügyre vehesse a sebeket.
- Egyetlen lövés - dünnyögte, miután az acéleszközzel megta

pogatta a sebeket. - Ez itt a bemeneti seb. Kis kaliber. A bőr tel
jesen összehúzódott  körülötte.  A másik seb szélesebb,  de  ez 
már nem olyan tiszta.

-  Akkor  a  holttest  előtt  egy  kis  vérnek  is  kellene  lenni  - 
mondta Aiden.

- Pontosan - vágta rá Mac a padlószőnyeget elcsúfító sötét 
foltokra nézve.

Felállt, eltette a csipeszt, a gumikesztyűjét egy tasakba gyűrte 
majd újat vett fel. Ha vért is találnak egy helyszínen, minden 
alkalommal új kesztyűt kell húzni, ha hozzányúlnak valamihez. 
Ezzel minden helyszínelő tisztában van. A helyszínelők az O. J. 
Simpson-ügy óta különleges figyelmet fordítottak erre.

- Fegyver nincs? - kérdezte Mac.
- Se fegyver, se golyó.
- A testhőmérséklet?
- Kevesebb mint két órája, talán alig egy órája volt halott, 

amikor megtalálta a portás. Azonnal hívta a 911-et.



Mac vetett még egy utolsó pillantást a tetemre.
- Fotózd le a bokáját. Ezen itt látok egy horzsolást - mutatott 

a liftajtón kinyúló lábra. - Aztán...
- Megvizsgáljuk a falakat, a padlót, a melegítőt... - fejezte be 

Aiden a mondatot.
- Teljes vizsgálatot kérek - bólintott Mac.
A teljes vizsgálat az ALS-t (alternatív fényforrás) jelentette, 

melynek segítségével a testnedveket, beleértve a spermát, nyá
lat, vizeletet, valamint az ujjnyomatokat, sőt a narkotikumokra 
utaló  nyomokat  is  láthatóvá  lehetett  tenni.  Aiden  egy szem
üvegtok méretű, mini ALS-sel is rendelkezett, aminek jó hasz
nát vette, ha utazáskor szállodában vagy motelben kellett meg
szállnia, így ellenőrizve a szobák tisztaságát.

Mac kilépett a liftből és odament az aranysújtásos egyenruhát 
viselő portáshoz. Az alacsony, sötét hajú férfi idegesen figyelte 
a ténykedésüket. A kezét zsebre vágta, majd Mac közeledtére 
kihúzta a zsebéből.

- Meghalt - szólalt meg. - Tudom. Tudtam, hogy halott.
- Mikor kezdte a szolgálatot, Mr. ...?
- McGee, Aaron McGee. Mindenki Aaronnak hív. Mármint a 

lakók.
- Mikor jött dolgozni, Mr. McGee?
- Reggel ötkor - nézett a férfi a karórájára. - Öt órával ezelőtt. 

Pontosabban öt órával és tíz perccel ezelőtt. Nekem két órába 
telt, míg ideértem ebben a hóban.

Mac gondosan feljegyezte ezt a noteszába.
- Ön előtt ki volt szolgálatban?
- Ernesto, Ernesto... Máris mondom. Már öt, inkább hat éve 

dolgozik itt. A vezetéknevét is tudom, csak... Ugye, érti?
Mac megértően biccentett.
- Vezetnek valamiféle nyilvántartást? - kérdezte.
- Feljegyezzük a látogatók nevét - bólogatott McGee. - A la

kóknak is felszólunk, mielőtt felengednénk valakit. A lakóknak 
mindig udvariasan köszönök. A múlt hónapban, karácsonykor 



boldog ünnepeket kívántam nekik, és a zsidóknak is boldog ha
nukát szoktam kívánni. Melvoyékat kihagyom. Ateisták, de ka
rácsonykor tőlük is szoktam kapni valami apróságot.

- Mr. Lutnikovnak nem volt látogatója ma reggel?
- Neki nem - rázta a fejét a portás. - De másnak sem. Rabino

witzhoz nemsokára megérkeznek a számítógépszerelők.
- Elment itthonról valaki?
- Shelbyék, tízkor - felelte a portás. - Pár percig kinn voltak a 

kutyájukkal, de hamar visszajöttek. Szegényke nagyon fázott, 
de azért elvégezte a dolgát. Mrs. Shelbynél volt egy olyan átlát
szó reklámtáska, tudja. Gyorsan bejöttek.

Mac bólintott.
- És Ms. Cormier - folytatta McGee. - Minden reggel kimegy 

sétálni, esőben, hóban, neki nem számít. Reggel nyolckor. Oda 
szokott köszönni, „Helló, Aaron”. Úgy félórát volt távol, még 
ma is.

- Volt nála valami?
- Csak a szokásos. Egy nagy vászonszatyor, ami a könyves

boltban kapható, valami szakállas pasas képével. Mi is a neve 
annak a könyvesboltnak?

- Barnes and Noble? - kérdezte Mac.
- Igen. Mindennap ugyanazt a szatyrot látom a kezében.
McGee lassan, öregesen mozgott. Legalább hetvenéves, talán 

idősebb.
-  Szombatonként  néha  Glickék is  kimozdulnak  otthonról  - 

folytatta a portás. - A kettesben laknak, de a férfi kemoterápiás 
kezelésre jár, így mostanában nem nagyon mennek el szomba
ton.

Megálltak a bejárattól jobbra található portáspultnál. Az ajtó 
résein befújt a kora februári hideg szél. A havazás órákkal ko
rábban elállt, de további lehűlést és havazást jósoltak.

A kocsiját egy háztömbbel arrébb, egy csemegebolt előtt par
kolta le, és a „helyszínelő” felirattal ellátott napellenzőt is le
hajtotta. Öt perc alatt ért el a házhoz, ami normális időben leg



feljebb két  percbe telt  volna.  Macnek egy hatalmas chicagói 
hóvihar járt az eszében. A feleségével egy olyan környéken lak
tak, ahol a gondnok nem szimpatizált a demokratákkal, követ
kezésképpen az ő bejáratukat takarították el utoljára. Néha na
pokig nem tudták kihozni az autójukat a garázsból. Ok azonban 
viccesen fogták fel a katasztrófaközeli állapotot, és jókedvűen 
átverekedték magukat a négy háztömbnyi távolságon, ahol ta
láltak egy éjjel-nappali áruházat.

Claire nagyokat nevetett  Macen, aki elcsúszott  és  belehup
pant az egyik hókupacba. Az élelmiszerek szétszóródtak körü
lötte, amitől a gyenge világításban úgy nézett ki, mintha éppen 
piknikhez készülődne.

Mac a homlokát ráncolva, komoran a feleségére nézett, aztán 
az ő szája is mosolyra húzódott. Claire bokáig süllyedt a hóban, 
a füle vörös volt, kék sapkáját behúzta a szemébe, vörös kesz
tyűs kezében bevásárlószatyrokat szorongatott. Nem bírta ab
bahagyni a nevetést.

-  Lássuk csak -  szólalt  meg McGee.  -  Szombat  van,  tehát 
azok, akik dolgoznak, kétszer is meggondolják, hogy kimoz
duljanak itthonról. Ráadásul még korán van, tehát... - Belené
zett a nyilvántartásába. - Semmi - folytatta. - Látogatók sincse
nek. És a lakók is itthon vannak.

- Ernesto mikor dolgozik? - zökkent vissza Mac a jelenbe.
-  Éjféltől  reggel ötig,  én váltom - felelte McGee, és ismét 

megnézte a nyilvántartást. - Ernesto se jegyzett be semmit. Se 
ki, se be. Senki.

Ekkor egy mentőautó kanyarodott a bejárat elé, és a két, fe
hér egyenruhás, kék dzsekis mentős tiszt kinyitotta a jármű hát
só ajtaját, ahonnan kihúztak egy hordágyat meg egy hullazsá
kot.

A portás kíváncsian méregette őket.
- A rendőrök nevét nem tudom... Talán nem ártana, ha...



- Semmi gond - mondta Mac. - Meséljen nekem Mr. Lutni
kovról.

- Bocs a késésért, Taylor - szólalt meg az egyik mentős. Ha
talmas, kigyúrt testű, ám babaarcú férfi volt. - Az idő...

- Vigyétek be gyorsan a laborba, de azért vezessetek óvatosan 
- bólintott Mac.

- Vettem - szólt vissza a mentős, s a társával együtt elindultak 
a holttestért.

- Hol tartottunk? - kérdezte McGee.
- Mr. Lutnikovnál - emlékeztette Mac.
- Magának való, de udvarias ember volt. Karácsonykor, min

den egyes karácsonykor  egy ropogós ötvendollárost  szoktam 
kapni tőle.

- Sok pénze volt? - érdeklődött Mac.
- Nem tudom - mosolygott McGee. - Általában mindenkitől 

ennyit  kapok karácsonykor.  Ünnepekkor  készpénzt  kapunk a 
lakóktól.  Tudja,  tavaly  mennyi  jött  össze?  Háromezer-négy
százötven dollár. Rögtön betettem a bankba.

Mac a liftek irányába nézett. A halott férfi lába még mindig 
kilógott az ajtón.

- Maga találta meg a holttestet - mondta.
-  Igen - mutatott  McGee a folyosó felé. - Hallottam, hogy 

megáll a lift, és odanéztem, hátha kiszáll valaki. Senkit se lát
tam, az ajtó meg bumm-bumm, csak csapkodott, így odamen
tem, hogy lássam, mi történt. Tudja, mit láttam?

- A liftből kilógó lábat. Ezért nem tudott becsukódni az ajtó.
- Úgy, ahogy mondja. Ahogy mondja. Az ajtó automatikus. 

Ha valami beragad, csak csapkod.
Tehát innen származnak a horzsolások a holttest bokáján.
- A lift automatikusan lejön a földszintre?
- Nem, uram. Meg kell nyomni az F gombot, különben ott 

marad, ahol utoljára megállt.
- A két másik lift is ilyen kicsi?
- Nem, uram - vágta rá a portás. - Azok sokkal nagyobbak. 



Az a lift azért olyan kicsi, mert csak a tizenötödik és a műte
remlakás között közlekedik, onnan meg lejön egyenesen a föld
szintre. - A szél dühösen megrázta az ablakokat, mire a portás 
felkapta a fejét. - Csúnya idő van odakinn. Hallom, nagy hideg 
van. Nulla fok alatt.

- Mr. Lutnikov a harmadikon lakott - folytatta Mac, mintha 
mi se történt volna. - Nem tudja, miért állhatott meg a kis lift 
az ő emeletén?

- A tizenötödiktől felfelé egy-egy lakás van emeletenként - 
rázta a fejét McGee. - Egyetlen lakás. Négy-öt hálószoba, er
kély. A műteremlakásban Ms. Cormier-nak saját vetítője van, 
igazi  plüss  székekkel  és  egy  hatalmas  nagy  mozivászonnal. 
Azoknak odafenn a bőrük alatt is pénz van.

- Ahhoz, hogy Lutnikov a hármas lifttel menjen... -  vetette 
közbe Mac.

- Le kellett volna jönnie a hallba, ahol beszállhatott volna a 
hármas liftbe, hogy felmenjen vele - fejezte be a portás a gon
dolatát.

- Mr. Lutnikov ismert valakit, aki a tizenötödiken, vagy eset
leg feljebb lakik?

- Nem tudom - vonogatta McGee a csontos vállát. - Barátsá
gos ház, de a lakók nem szoktak összejárni. A hallban köszön
nek egymásnak, udvariasan mosolyognak, de...

A mentősök átgurították a halion a hordágyat. A holttest im
már  a  becipzárazott  hullazsákban  pihent.  Mac  látta,  ahogy 
Aiden a liftajtóra ragasztja a helyszínelő szalagot.

- Máris nyitom - sietett Mac a bejárati ajtóhoz.
Ahogy kinyitotta, a jeges szél kis híján lesöpörte a lábáról.
Aiden csatlakozott Machez. Lehúzta a kesztyűjét, és a zsebé

be süllyesztette őket. Ő is megérezte a kinti vihar hidegét, így 
gyorsan felhúzta a helyszínelő dzsekije cipzárját.

-  Nem hiszem,  hogy  papucsban  indult  kocogni  -  jegyezte 
meg Mac, miközben a mentősök bepakolták a holttestet az au
tóba.



- Hová mehetett? - tűnődött Aiden.
- Vagy honnan jött? - tette hozzá Mac.
- A tizenötödik és a huszonegyedik emelet között járhatott - 

felelte Aiden. - A gombok alapján a lift nem közlekedik az első 
és a negyedik között, de a földszintre és az alagsorba már lejön. 
Egy E gombot is láttam. Garázs nincs.

- Te menj az alagsorba. Én a tizenötödiken kezdek.
- A gyilkos a liften kívül állt, onnan lőtt rá az áldozatra - véle

kedett  Aiden.  -  Nem voltak lőpornyomok az ingén. Abban a 
szűk liftben lehetetlenség úgy lőni, hogy ne maradjanak lőpor
nyomok. Mac bólintott.

- És - folytatta Aiden - az illető jól tudott lőni. - A bemeneti 
seb a szív vonalában van.

- Használhatjuk már a hármas liftet? - érdeklődött a portás.
- Nem - felelte Mac. - Bűnügyi helyszín. Van az épületben 

lépcsőház?
McGee bólintott.
- Értem, ez a törvény.
- A lakóknak lépcsőn kell lejönniük a tizenötödik emeletre, 

onnan meg lejöhetnek valamelyik lifttel, vagy maradhatnak a 
lépcsőnél - mondta Mac.

- Ez nem fog nekik tetszeni - dünnyögte McGee. - Egyáltalán 
nem fog tetszeni. Felhívhatom őket, hogy elmondjam, mi tör
tént?

- Előbb felírnám magamnak azoknak a nevét, akik a tizenötö
diktől felfelé laknak - mondta Mac.

- Máris összeírom őket - mondta McGee, és felkapott egy go
lyóstollat a pultról.



2.

A BREVARD HOTEL 614-ES szobájában Ed Taxx beállítot
ta  a  termosztátot.  A hőmérő  tizennyolc  fokot  mutatott,  de  a 
Brevard régi, a fűtőrendszer megbízhatatlan, odakinn pedig far
kasordító hideg volt.

Taxx már huszonöt éve áll  a kerületi  ügyészség biztonsági 
szolgálatában. Még egy év, és a lánya elsőéves lesz az egyik 
bostoni főiskolán. Aztán Ed a feleségével együtt úgy tervezte, 
hogy leköltöznek Floridába, és örökre elfelejtik a New York-i 
teleket.

Ed Long Islanden nőtt fel, és alig várta a havazást, a hócsatá
kat, a Maryknoll Hill-i szánkózást, és a többi sráchoz hasonló
an a legnagyobb hidegben is kijárt hokizni. Ám negyvenéves 
korára kezdte megutálni a telet, a hidegtől lefulladt akut, a re
ménytelen dugókat. A legrosszabbak a rövid, szürke, nyomasz
tó nappalok voltak. Ha végre nyugdíjba megy, cseppet se fog 
hiányozni a város.

Cliff Colliernek meg se kottyant a hideg. A harminckét éves, 
bivalyerős férfi hat évig a New York-i egyenruhásoknál, majd 
két évig nyomozóként dolgozott.

Két óra múlva megérkezik a váltás. A védencük, Alberta Spa
nio a hálószobában aludt, az ajtót kulcsra zárta. Cliff két nappal 
korábban ismerte  meg Edet,  amikor  felváltották a  másik két 
őrt. Mindennap, éjfél előtt pár perccel átkísérték Albertát a má
sik szobába, aki magára zárta az ajtót. Collier egész éjjel tévé
show-kat  nézett,  bár  a  műsorokat  folyton  megszakították  az 
erős havazásról szóló hírekkel. Taxx néha belenézett a műsor
ba, de inkább a Floridában játszódó krimijével volt elfoglalva.

A két férfi nem kedvelte, de nem is utálta egymást, és a mun
kán kívül nem voltak közös dolgaik. Miután Alberta bezárkó
zott a szobájába, tíz percig elcsevegtek egymással, majd mind
ketten hallgatásba burkolóztak.



A New York-i  rendőrség és  a  kerületi  ügyészség  általában 
nem a Brevard Hotelt használta búvóhelyként, de Alberta Spa
nio esetében nem akartak  felesleges  kockázatot  vállalni.  Azt 
sem szerették volna, ha a testületen belül kiszivárog valami az 
ügyről, így az asszony testőreit is a lehető legnagyobb körülte
kintéssel választották ki.

Ha az alacsony, dús keblű, természetellenesen szőke, viszont 
annál rémültebb Alberta Spanio netán telefonálni szeretett vol
na, ugyanúgy udvarias elutasításban volt része, mintha sonkás 
szendvicset kért volna tőlük.  Semmi szobaszerviz,  se házhoz 
szállítás. Az ennivaló kizárólag az új váltással együtt érkezett a 
lakásba.

A váltás körülbelül egy óra múlva érkezik, ők majd hoznak 
néhány tojásos McMuffin szendvicset meg kávét reggelire.

- Nyolc óra van - nézett Taxx az órájára. - Fel kéne ébreszte
ni.

Collier feltápászkodott a kanapéról, és hangosan bekopogott 
a hálószoba ajtaján.

- Ébresztő, Alberta.
Semmi válasz. Collier ismét kopogott.
- Alberta! Alberta?
Ekkor Taxx már a társa mellett állt. Ő is kopogott.
- Alberta! - kiáltotta.
Még mindig semmi válasz. A két férfi összenézett. Taxx oda

biccentett Colliernek, aki szavak nélkül is értette, mit akar.
- Nyissa ki, különben betörjük az ajtót - szólt Taxx hangosan, 

bár a hangja nyugodt maradt.
Taxx az órájára nézett, várt tizenöt másodpercet, aztán félre

állt, hogy a fiatalabb, de testesebb társa be tudja nyomni az aj
tót.  Collier  a  vállával  nekifeszült  az  ajtónak,  pontosan  úgy, 
ahogy annak idején az Akadémián tanulta. Ne vállal, hanem a 
kar izmosabb részével nyomd be az ajtót. Ha nem sürgős, ak
kor ne add bele minden erődet az első lendületbe. Erővel üss, 
és az ajtó fa részét próbáld betörni, ne a zárat. Az ajtó meg



reccsent, de nem nyílt ki. A keret erősen tartotta. Collier hátra
lépett,  majd  újra  nekiveselkedett.  Ez  alkalommal  az  ajtó  re
csegve-ropogva megadta magát.

A szoba jéghideg volt. Taxx a takarókkal teli ágyra nézett. A 
szemközti ablak zárva volt, de a nyitott fürdőszobából jéghideg 
levegő áradt.

- A fürdőszobaablak - nyögte Taxx, miközben az ágyhoz sie
tett.

Collier  a  fürdőszobába  rohant.  Az  ablak  tárva-nyitva  volt. 
Collier belelépett a kádba, hogy kinézzen az ablakon. Ösztönö
sen be akarta csukni az ablakot, de aztán meggondolta magát és 
visszament az ajtóba.

Taxx felrántotta az ágyon a takarókat. Alberta Spanio falfehér 
arccal az oldalán feküdt, a nyakából egy hosszú nyelű kés állt 
ki.

Ed Taxx és Cliff Collier nem ismerte Alberta Spaniót, és az a 
kevés, amennyit láttak belőle, nem nyerte el a tetszésüket. Az 
asszonynak nem volt priusza, nem volt letartóztatva. Sose volt 
dolga a törvénnyel. Három éve volt Anthony Marco szeretője, 
és rettegett a férfitól. Ki akart lépni a kapcsolatból, így amikor 
Marcót gyilkosság és gengszterizmus miatt letartóztatták, Al
berta habozás nélkül betelefonált a kerületi ügyészségre.

Miután mindent kitálalt Anthonyról, márpedig bőven volt mit 
mondania, makacs hallgatásba burkolózott.

Taxx és Collier egy pillanatig sajnálkozva egymásra néztek. 
Alberta halála sajnos az ő karrierjükre is hatással lesz, hiszen 
az asszony a szervezett bűnözés egyik legnagyobb ügyében ta
núskodott volna.

Mivel Albertát teljesen elszigetelték a külvilágtól, a hálószo
bában nem volt telefon, így Collier átsietett a másik szobába, s 
felkapta a kagylót.

Don Flack nyomozó a gyilkosságiaktól ismerte Cliff Colliert. 
Nem voltak barátok, de időről időre összefutottak a rendőrsé



gen, és a kávéautomata mellett várva váltottak egymással egy-
két udvarias szót. Az Akadémiát is együtt csinálták végig.

Most Collier a kerületnél volt, és beépített emberként számta
lan prostituálttal meg bandavezérrel volt dolga. Most aggódó 
hangon számolt be Flacknek a történtekről.

Taxx sztoikusabban fogadta az események ilyetén alakulását. 
Elvesztettek egy fontos tanút, akinek a két nap múlva esedékes 
tárgyaláson kellett volna megjelennie. Ezért még nem fogja el
veszíteni a nyugdíját, és a karrierjével kapcsolatban sem voltak 
túlzott ambíciói. A történtek természetesen bekerülnek az aktá
jába. És akkor mi van? Igaz, nem számított sem előléptetésre, 
sem fizetésemelésre, de a védelmére bízott tanút, akiért felelős
séget vállalt, gyakorlatilag az orra előtt gyilkolták meg.

Flack fázósan felhajtotta a bőrdzsekije gallérját. A nyitott für
dőszobaablakon keresztül jéghideg levegő áradt be a szobába.

A hálószobában Stella Bonasera nyomozó az ágy mellett áll
va készített néhány fényképet a holttestről. Danny Messer gu
mikesztyűt húzott, és körülnézett a fürdőszobában.

- Erőszakos behatolásnak nem látom nyomát - kiáltotta kifelé 
a többieknek.

Stella köhögött,  és  érezte, hogy kapar a torka.  A megfázás 
első jele, gondolta. Alkalomadtán majd bevesz egy-két aszpi
rint.

Leengedte a fényképezőgépet, hogy szemügyre vegye a ha
lott nőt. Ösztönösen ki akart simítani egy szőkére festett, a tö
vénél erősen sötétlő hajtincset az áldozat arcából, de gyorsan 
leküzdötte a kísértést. Alberta Spanio láthatóan mindent beve
tett a külseje érdekében, de sajnos elvesztette a csatát. A nya
kán vékony vércsík vöröslött. A párna is véres volt, bár Stella 
sokkal  több  vérre  számított.  A fényképezőgépet  a  zsebébe 
süllyesztette, majd a helyszínelői táskájából elővette a mágnes
port, és finoman beporozta a kés nyelét, hátha talál rajta ujjle
nyomatot. Tiszta volt.



Az ágy végében lévő asztalkán felfigyelt valamire. Az egyik 
egy ALEPPO feliratú gyógyszeres doboz volt, benne két szem 
tablettával. Sheldon Hawkes majd megmondja, mennyi gyógy
szert vett be az áldozat. Stella beporozta a dobozt is. Egyetlen 
tiszta ujjnyomot talált  rajta. Két ujjal a belsejébe nyúlva fel
emelte a dobozt, majd beleejtette a műanyag tasakba, amit gon
dosan lezárt, aztán a táskájába tett.

Ezután megnézte az asztalon lévő vizespoharat. Az alján egy 
kis ámbraszínű folyadék lötyögött.  Stella lehajolt és megsza
golta. Alkohol. Hawkes majd azt is megmondja, mennyi alko
holt fogyasztott. Az alkohollal bevett altató akár halálos is le
het, de ebben az esetben az Alberta Spanio nyakából kiálló kés 
kielégítő magyarázattal szolgál a halál okát illetően.

Stella beporozta a poharat is, és három használható ujjnyo
mot talált rajta. A pohár tartalmát egy csavaros tetejű műanyag 
fiolába öntötte, majd gondosan tasakba zárta, amit betett a tás
kájába a gyógyszeres üvegcse mellé.

- Körülnézel? - szólt ki Danny a fürdőszobából.
Danny már beporozta a fürdőszoba ajtó kilincsét, és szakava

tott mozdulatokkal levette az ujjnyomokat.
- Jövök - kiáltott vissza Stella, majd átment a fürdőszobába és 

megszemlélte a nyitott ablakot.
- Mikor halt meg? - kérdezte Danny.
- A holttest jéghideg - vont vállat Stella. - Talán Hawkes oko

sabb lesz. Gondolom, az elmúlt három órában következett be a 
halál.

- Mikor állt el a havazás? - kérdezte Danny.
- Nem tudom. Négy-öt órával ezelőtt. Majd utánanézünk.
- A gyilkos apró termetű lehetett - mutatott Danny a fürdő

szobaablakra. Valószínűleg létráról vagy egy kötél segítségével 
ereszkedett le. Nem láttam tűzlépcsőt. Szép kis mutatvány le
hetett ebben a szélben-hóban.

Stella az ablakhoz lépett, a zsebéből előkotort egy pár új gu
mikesztyűt, felhúzta és végigsimított a belső és külső ablakpár



kányon. A hideg valósággal égette az arcát, így gyorsan vissza
húzódott.

- Vidd be az ablakot a laborba - mondta.
- Rendben.
- És nézd meg a vécét is - folytatta Stella.
- Már túl vagyok rajta - felelte Danny. - Semmi.
- Akkor menjünk át a másik szobába. Én vállalom a holttes

tet, az ágyat és az asztalkát. Neked meghagyom a padlót és a 
falakat.

- Miután kiveszem az ablakot? - kérdezte Danny.
- Az ablak várhat.
- Vigyázzanak magukra - hallották Taxx hangját a másik szo

bából.
Taxx kinézett az ablakon. Flack mellette állt. Collier tétováz

va megállt a szoba közepén, és a hálószoba ajtaját fürkészte.
- Még hat emelet van felettünk - szólt oda Taxx Flacknek. - 

Tűzlépcső nincs.
- A hálószobaablak mellett sincs? - kérdezte Flack.
- Téglafal - rázta meg Taxx a fejét. - Győződj meg róla.
- Arra is sort kerítek - szólt Flack. - És nem hallottatok semmi 

zajt a hálószobából?
- Semmit - vágta rá Taxx.
- Semmit - visszhangozta Collier.
- Amikor elment aludni... mondjatok el mindent szépen, sor

jában, mi történt - mondta Flack.
A két rendőr elmondta, hogy minden este ugyanaz játszódott 

le. Alberta Spanio bevitt magával egy pohár italt a hálószobá
ba, bevett két szem altatót, a pohárral a kezében még jóéjszakát 
kívánt nekik, magára zárta az ajtót és nemsokára elaludt. A há
lószobában volt egy tévékészülék is, de egyikük se hallott han
gokat, és amikor betörték az ajtót, a tévé nem volt bekapcsolva. 
Nem hallották, hogy Alberta megengedte volna a vizet, és a vé
cét se használta. Ráadásul a saját szemükkel látták, amikor egy 
jókora adag whiskyvel leöblítette a két szem altatót. Ez rende



sen kiüthette.
- Mi az ördög történt? - kérdezte Collier a hálószoba irányába 

pislogva. Ha szerencsés, legfeljebb ezzel a rendfokozattal fog 
nyugdíjba menni. Az előléptetést egy életre elfelejtheti.

Flack nem válaszolt. Tudta, hogy Collier nem is várja el tőle, 
hogy feleljen.



3.

LUTNIKOV LAKÁSA NEM VOLT TÚL TÁGAS, egy nap
paliból, egy kisebb hálószobából és az alkóvban kialakított tea
konyhából állt.

A nappali három falát a padlótól a mennyezetig könyvektől 
roskadozó polcok takarták, amitől a helyiség olyan volt, akár 
egy könyvtár. A szoba közepén egy nagy íróasztal trónolt, rajta 
egy írógéppel. Az asztalon papírok, újságkivágások, folyóira
tok hevertek; a széket Lutnikov az ablaknak háttal helyezte el, 
hogy a fény a válla fölött világítsa meg az asztalt. Az irathal
mok vészesen ingatagon tornyosultak az asztalon, néhány pa
pírdarab a padlón keresett magának biztonságosabb helyet.

Az asztal közelében megdönthető támlájú karosszék állt, mel
lette egy olvasólámpával meg egy kisebb asztallal,  amely az 
íróasztalhoz hasonlóan tele volt pakolva könyvekkel. A karos
szék mellett egy puha, barna kanapé foglalta el a helyet. A bú
tordarab sürgős javításra szorult.

A lakás másik szobája, amelyet az épülettel foglakozó ingat
lantársaság egyik igazgatója megnyitott Aiden és Mac számára, 
Lutnikov hálószobája volt. Itt, ha lehet, még több könyvet és 
folyóiratot találtak. A bútorzat egy öltözőasztalkából, egy szek
rényből, egy komódból meg egy széles, huszonhét colos, fehér 
színű Sony televíziókészülékből állt. A katonásan megágyazott 
franciaágy éles ellentétben állt a lakás többi részében uralkodó 
rendetlenséggel.

- A konyha arra van - szólalt meg az ingatlanos.
Nathan Gremold a hatvanas éveit taposta, elegáns öltözéket, 

ezüstszínű  nyakkendőt  viselt.  Gremold  a  Hopwell  és  Freed, 
Manhattan  harmadik  legnagyobb ingatlankezelő  társaságának 
volt az egyik igazgatója. Lerítt róla, hogy a Lutnikov lakásában 
uralkodó rendetlenség cseppet se nyerte el a tetszését.

A konyha valójában egy alkóv volt, de erről már nem tett em



lítést.
Aiden és Mac egy lépéssel Gremold mögött haladva átment a 

nappalin.  A teakonyhában makulátlan  tisztaság  uralkodott.  A 
konyhapultot fényesre sikálták, és a két egyforma, fából fara
gott só- és borsszórón kívül nem volt rajta semmi.

Mac kinyitotta a szekrényeket. A polcokon pedáns rendben 
sorakoztak egymás mellett a karton-és fémdobozok. Az egyik 
polcon kizárólag biomüzlivel teli dobozokat találtak.

- Az emberünk szerette a müzlit - jegyezte meg Aiden.
Mac levette az egyik dobozt, belekukkantott, majd visszatette 

a helyére.
A hűtőszekrény rendesen fel volt töltve. A felső polcon egy 

doboz vaníliás szójatejet  láttak,  alig hiányzott  belőle valami. 
Mellette  egy fél  vekni  gondosan  becsomagolt  teljes  kiőrlésű 
kenyér.

Visszamentek Nathan Gremoldhoz a nappaliba.
- Megleszünk - közölte vele Mac. - Ha végeztünk, bezárjuk 

magunk után az ajtót. De előtte lenne még két kérdésem.
Közben Aiden az íróasztalhoz lépett, és szemügyre vette az 

iratokat meg az írógépet.
Gremold habozott.
- Parancsoljon.
- A lakás Mr. Lutnikov tulajdona volt? - kérdezte Mac.
- Nem - felelte Gremold. - Bérelte.
- Mennyi a lakbér?
- Havi háromezer. Kevés ilyen olcsó lakásunk van.
- Hogyan fizetett?
- Csekkel. Minden hónap elsején. Sose késett.
- Nem tudja, miből élt?
- Amikor felhívtak a rendőrségről, megnéztem az igénylőlap

ját. Ha kérnek belőle egy másolatot...
- Igen, köszönjük - mondta Mac.
-  Az  igénylőlapon  az  áll,  hogy  író.  Reklámszövegeket  írt 

nagynevű ruházati- és lakberendezési cégeknek.



- A jövedelme?
- Ha jól emlékszem, évi 130 ezer dollárt keresett.
- Voltak referenciái?
- Biztosan.
-  Köszönöm -  mondta Mac,  majd átadott  Gremoldnak egy 

névjegykártyát. - Kérem, faxolja el az igénylőlapot a munkahe
lyemre.

- Természetesen - felelte Gremold. A zakója zsebéből elővett 
egy noteszt, és beletette a névjegyet.

Miután becsukta maga mögött az ajtót, Mac körülnézett a la
kásban.

- Ezek majdnem mind jegyzetek - mutatott Aiden az íróasz
talra halmozott papírokra. - Egy részüket géppel írták.

-  Miféle  jegyzetek?  -  kérdezte  Mac,  és  a  bal  oldalon  álló 
könyvespolchoz lépett.

- Például ilyen - emelt fel a kolléganője egy kék színű önta
padós cédulát. - Utánanézni a mérgeknek. Van olyan, amit nem 
lehet kimutatni?

- Ezt tőlünk is megkérdezhette volna - mormogta Mac.
- Különös kérdés egy olyan fazontól, aki menő reklámszöve

geket ír - mondta Aiden. Most már nagyobb gonddal olvasgatta 
át a papírokat.

- Furcsa pasas - felelte Mac. - Az ágya olyan, akár egy kikép
ző őrmesteré, a konyhája műtőnek is beillene, közben meg egy 
disznóólban dolgozik.

- Disznóól, de legalább tiszta - jegyezte meg Aiden. - Foga
dok, hogy számítógépen dolgozott.

- Megadom magam - dünnyögte Mac.
Hátralépett,  körülnézett,  hátha  talál  valami  érdekeset.  A 

könyvek nagy része történelmi, természettudományi, földrajzi 
és művészeti témájú volt.

Aiden kijött a hálószobából és nekilátott, hogy átnézze az író
asztal fiókjait.

- Nem tűnt fel valami, aminek nem kellene itt lennie? - kér



dezte Mac.
Aiden megállt, körülnézett, megrázta a fejét, aztán a főnökére 

pillantott.
- És olyasmi, aminek itt kellene lennie?
Aiden tétován körülnézett. És akkor rájött valamire.
- Gremold úgy tudja, hogy árukatalógusokba is ír - mondta 

diadalmasan.
- Látsz valahol katalógusokat ebben a lakásban? - érdeklődött 

Mac.
Aiden a fejét rázta.
- Az emberünk nem volt túl büszke a munkájára - tette hozzá.
- Vagy nem is katalógusírásból élt - javította ki Mac.

Mac a portástól kapott listával felment a tizenötödik emelet
re. Egy hordozható ALS segítségével alaposan megvizsgálta a 
lift előtti apró hallt, vér, nyál, kábítószer vagy más, használható 
nyomok után kutatva. Nem reménykedett benne, de nem bánta 
volna,  ha ráakad a  gyilkos fegyverre  vagy a  lövedékekre.  A 
gyilkos valószínűleg magával vitte a töltényhüvelyeket, a fegy
verről már nem is beszélve, de Mac furcsább, sokkal furcsább 
dolgokkal is találkozott már az életben. Eldöntötte, hogy a töb
bi folyosón is megismétli a vizsgálatokat.

A felső hét emelet lakói, ha egyáltalán otthon tartózkodtak, 
alighanem hallották a lövéseket. Alighanem, és csak akkor, ha 
az ő emeletükön történt. A ház régi, a falak is vastagok. Ki tud
ja...

A portás szerint hat lakó, köztük Gallegherék a tizenhatodik
ról és a tizenhetedikről Floridában telelnek. A tizenhetediken 
lakó Gallegher a tizenhatodik emeletet elfoglaló Gallegher csa
lád fia, s felesége és gyerekei vannak. Mason és Ted Cooper a 
tizenkilencedikről a kaliforniai Palm Springsben tartózkodtak. 
Cooper  többször  is  megemlítette  McGeenek,  hogy  a  Palm 
Springs-i háza Danny Thomas tőszomszédságában található.

Így Macnek már csak a tizenötödik, a tizennyolcadik, a hu



szadik és a huszonegyedik emeleteket kellett ellenőriznie.
Evan és Faith Taft a tizenötödiken még aludt, amikor Mac be

kopogott az ajtajukon. Az ötvenes éveiben járó Evan egy kék 
köntösben nyitott ajtót, és nagyokat pislogott, amikor Mac fel
mutatta az igazolványát.

- Mi a baj? - kérdezte Taft.
- Megöltek valakit a liftjükben, Mr. Taft - felelte Mac.
- A liftünkben?
- Nem hallott lövéseket vagy szokatlan zajokat ma reggel?
- Lelőttek valakit ebben az épületben? A mi liftünkben?
- Igen - mondta Mac türelmesen. - Semmit se hallott?
- Nem. El kell mondanom a feleségemnek. Ó, a fenébe, nem 

jó a szíve. Eladjuk a lakást és elköltözünk innen. Soha többé 
nem lesz hajlandó beszállni abba a liftbe. Tudja, milyen a la
káshelyzet ebben a városban?

Evan Taft felsóhajtott, majd így folytatta:
- Talán megmaradunk a Szigeten, ha át tudjuk verekedni ma

gunkat a havon.
- Ismeri Charles Lutnikovot? Itt  lakott a házban - kérdezte 

Mac.
- A név nem ismerős... Megölt valakit?
- Nem, ő az áldozat.
- Hányadik emeleten?
- A harmadikon. Nagydarab, enyhén kopaszodó, kissé elha

nyagolt külsejű.
- Nem tudom, talán - mondta Taft. - A név ismerős, de...
- Később ideküldök valakit a fényképével - ajánlotta fel Mac. 

- A többi szomszédot jól ismeri? Azokra vagyok kíváncsi, akik 
a liftet használják.

-  Nem  igazán.  Wainwrightékat  a  tizennyolcadikról,  ő  a 
Rogers és Wainwright tőzsdeügynökség egyik tulajdonosa. Ő 
intézi az egyik befektetésünket. A többieket nem ismerjük iga
zán, de ha találkozunk a liftben vagy a hallban, azért odaköszö
nünk egymásnak. Barthék a huszadikon laknak, ők nyugdíja



sok.  Nekik  egy  kartondobozgyáruk  van  Észak-Karolinában. 
Kik  vannak  még...  Cooperek  a  tizenkilencediken.  Ismeri  a 
Daisy-jégkrém hálózatot lenn Délen?

- Nem - vágta rá Mac.
- A Cooper család tulajdonában van - simított végig Evan a 

haján, majd hátranézett, hogy jön-e a felesége. - Nagy család.
- A legfelső emeleten lévő műteremlakás? Louisa Cormier? - 

érdeklődött Mac.
- A ház híressége. Ismét felkerült a Times toplistájára. Kedves 

hölgy. Tudja, amikor együtt utazunk a liftben, köszönünk, meg 
ilyesmi. Egyébként nem járunk össze, ha erre gondol.

- Értem. Nem hallott valami zajt ma reggel, valamivel nyolc 
előtt?

- Zajt?
- Például lövést.
- Nem, a hálószobánk a lakás végében van. Megyek és kitalá

lom, hogyan mondjam el ezt a feleségemnek.
Mac biccentett. Taft becsukta az ajtót.
A többi emeleten se járt nagyobb sikerrel. A huszonegyediken 

Aiden is csatlakozott hozzá, és közösen felporszívózták mind
egyik emelet padlóját,  majd a porzsák tartalmát külön-külön, 
egy-egy átlátszó műanyag tasakba ürítették.

Mielőtt Mac bekopogott Louisa Cormier ajtaján, az ALS se
gítségével megvizsgálta a hallt. Apró, de jól kivehető vérnyo
mokat talált.



4.

A SOVÁNY, SÖTÉT BŐRŰ DR. SHELDON HAWKES kór
boncnok kék farmert és fekete pólóinget viselt, amelynek a há
tán jókora a „CSI”, azaz „helyszínelő” felirat volt  olvasható. 
Oldalán Stella Bonaserával a boncasztalokon kiterített két holt
test mellett álltak.

A neoncsövek kékes fénnyel szórták be a gyéren bútorozott, 
tágas helyiséget, a sarkok sejtelmes árnyékba burkolóztak. A 
boncterem  egyetlen  világos  foltja  a  nap  két  sztárja,  Alberta 
Spanio és Charles Lutnikov meztelenül, a lábukon egy-egy cé
dulával hevertek a boncasztalokon. Alberta nyakából még nem 
távolították el a kést, Lutnikov mellkasán pedig most már vilá
gosan látszott a két golyó ütötte seb. A holttestek csukott szem
mel pihentek, és a vágásnyomoktól eltekintve úgy távoztak eb
ből a világból, ahogyan megérkeztek.

Hawkes abban a pillanatban ellenőrizte a testek hőmérsékle
tét, amikor behozták őket a hullaházba, és összevetette őket a 
Stella és Aiden által feljegyzett végbél-hőmérséklettel. A halál 
időpontját sosem lehet százszázalékosan meghatározni, kivéve 
akkor,  ha  egy  megbízható,  órával  rendelkező  szemtanú  nem 
tartózkodik a közelben. A tetemeken még nem állt be a hulla
merevség, más szóval a rigor mortis, ami azt jelentette, hogy a 
halál ideje kevesebb mint nyolc órája következett be. Ráadásul 
Stella egy 4 Celcius fokos szobában vizsgálta meg Alberta Spa
nio testét.

A hullamerevséggel nem lehet pontosan megállapítani a halál 
idejét. Az izmok összehúzódása és megmerevedése először az 
arcon és a nyakon következik be, majd lefelé haladva a lábujja
kat  is  eléri.  A hullamerevség rendszerint  a  halál  utáni  tizen
nyolc-harminchat órában áll be, és általában két napig tart, ami
kor az izmok végül ellazulnak, és bomlásnak indulnak. Hawkes 
azonban a halál után néhány órával is tapasztalt már hullame



revséget, másfelől a hideg is tovább lassítja ezt a folyamatot. A 
kórboncnok olyan esettel is találkozott, amikor a hullamerev
ség csak egy hét múlva következett be. A sovány embereknél a 
hőmérséklettől  függetlenül gyorsan, míg a túlsúlyos emberek 
esetében sokkal lassabban következik be a rigor mortis.

Hawkes úgy vélte, a helyszínelők helyesen becsülték meg a 
halál beálltát. A test átlaghőmérséklete 36,5° C, ami óránként 
egy fokkal csökkenhet, feltéve, ha nincs túl meleg vagy túl hi
deg. A lift és a halott férfi hőmérséklete 18° C volt, így Charles 
Lutnikov halálának idejét nem volt nehéz kiszámítani; Alberta 
Spanio azonban nehezebb, sokkal nehezebb esetnek bizonyult, 
hiszen a hideg levegő lényegesen felgyorsította a hullamerev
ség beálltát.  Hawkes úgy döntött,  előbb őt fogja felboncolni, 
hogy megvizsgálhassa a belső szerveit.

Az asszony nyakából kiálló késsel kezdte.
- Lefelé irányuló szúrás - mondta, miközben óvatosan eltávo

lította a kést a nyakból. - Mélyen van. Erős elkövetőre vall. Bár 
az is  lehet,  hogy véletlenül találta el  a főütőeret.  Az áldozat 
aludt. Küzdelemnek nincs nyoma. Meg se moccant. Még akkor 
sem, amikor leszúrták. A West Side Storyban is ilyen rugós kést 
használtak, csak hogy lásd, mennyire képben vagyok a filmek
kel. Olcsó, éles eszköz.

Hawkes egy rozsdamentes acéltálkába ejtette a kést és átadta 
Stellának,  aki  a  szállodai  szobában  begyűjtött  gyógyszeres 
üvegcsével és az alkohollal együtt majd beviszi a laborba. Mire 
Hawkes végez a boncolással, a fürdőszobaablak is benn lesz a 
laborban.

Hawkes szakavatott, ugyanakkor óvatos mozdulatokkal látott 
neki  a  boncolásnak.  A tiszteletadás  az  áldozatoknak és  azok 
családjainak szólt, akik igazságtételt követeltek.

Hawkes óvatosan elvégezte az Y metszést, majd egy közön
séges lombfűrésszel átvágta a bordákat és a kulcscsontot, szét
feszítette a mellkast, ezzel feltárva a szívet meg a lágy részeket, 
amelyeket  egyenként  kivett  és  lemért.  A következő lépésben 



minden szervből folyadékmintát vett, utána pedig megvizsgálta 
a gyomor és a belek tartalmát.

A torzó vizsgálatát követően Hawkes Alberta Spanio testéhez 
lépett. Megnézte a szemeket, bevérzések után kutatva, majd a 
nyakat, hogy meggyőződjön róla, nem fojtották-e meg, mielőtt 
leszúrták. Utána a tarkón végzett egy bemetszést, aztán a bőrt 
óvatos mozdulatokkal lefejtette, hogy felfedje a koponyát. Egy 
magas fordulatszámú körfűrésszel levágta a koponyatetőt, egy 
vésővel felnyitotta, majd kiemelte belőle az agyat, amit később 
szándékozott lemérni és megvizsgálni.

Minden lépésnél hangosan elmondta, mi történik, és mit lát. 
Mindenről  hangfelvételt  készített,  a  kazettát  a  vizsgálat  után 
felcímkézte és betette a bizonyítékok közé.

- Kész vagyok - jelentette ki végül. - Beviszem a mintákat a 
laborba.

-  Szólj  nekik,  hogy sürgős  -  figyelmeztette  Stella.  -  Én  is 
megsürgetem őket. - A New York-i gyilkossági laborban néha 
hetekig, hónapokig tartott, mire elkészült a jelentés.

Hawkes biccentett és a sarokban álló mosdóhoz lépett, ahol 
megszabadult a véres kesztyűtől és köpenytől, majd új kesztyűt 
húzott a kezére.

Stella kissé kókadtan figyelte, ami Hawkesnak is feltűnt.
- Jól vagy? - érdeklődött.
- Igen.
Nem a boncolás, vagy a feltárt testek látványa készítette ki, 

hanem az átkozott influenza. Stella átkozta a gyengeségét, kö
szönetet mondott Hawkes-nak, majd az ajtó felé vette lépteit.

- Most pedig beszélgessünk el Mr. Lutnikovval - hallotta a 
kórboncnok hangját.

Stella szerencséjére Lutnikov Aiden és Mac ügye volt. Cso
dálkozott is rajta, hogy miért nem látja egyiküket sem a közel
ben.

Don Flack nyomozó a recepciónál utánanézett, hogy ki tar



tózkodott az Alberta Spanio szobája feletti, illetve alatti emele
teken. A biztonság kedvéért a két emelettel felsőbb és alsóbb 
szobákat is ellenőrizte.

Mint kiderült, a nyitott fürdőszobaablak feletti szobáról volt 
szó. Egy bizonyos Wendell Lang lakott benne, aki két nappal 
korábban, kifejezetten ezt a szobát foglaltatta le magának, de az 
akkor még foglalt volt. Így a mellette lévő szobában szállt meg, 
majd amikor felszabadult,  azonnal átköltözött  oda.  Mr.  Lang 
reggel hat órakor jelentkezett ki a szállodából.

Sajnos nem volt szolgálatban az a recepciós, aki tájékoztatta 
Langet, és a férfi be- és kijelentkezésekor sem dolgozott. Flack 
elvette az eredeti bejelentőlapot, óvatosan felemelte a sarkainál 
fogva, majd betette egy kis műanyag tasakba, amit a zsebébe 
süllyesztett. Utána az igazgatótól kapott kulccsal felment Wen
dell Lang szobájába.

A szobalány már kitakarította az apró helyiséget.
Flack a folyosón talált rá, és miután igazolta magát, megkér

dezte tőle, hogy felporszívózott-e a szobában és megkaphatja-e 
az ott talált szemetet.

- 704-es szoba - felelte a dundi, világos bőrű, harmincas Est
rella Gomez. Enyhe akcentussal beszélt. - A szemetes üres volt. 
Se  újság,  se  más szemét.  Nem használta  a  törölközőket.  Az 
ágyban se aludt. Még nem porszívóztam ki. Ennyi.

Flack megkérte Estrellát, hogy szóljon a recepción, hogy ne 
engedjenek be senkit abba a szobába, mert valószínűleg bűn
ügyi helyszínről van szó. Aztán belépett Wendell Lang szobájá
ba,  az  ablakhoz ment,  kinyitotta és kinézett  rajta.  Telitalálat, 
gondolta, de két probléma is van vele. Az 51. utca irodaházai
ból bárki tökéletesen ráláthatott az ablakra, és ha a gyilkos az 
ablakból  ereszkedett  le  Alberta  szobájába,  még  az  éjszakai 
gyenge fényviszonyok között is feltűnt volna valakinek. Igaz, 
Don Flack furcsább dolgokat is látott már az életben.

Hawkes vizsgálatát követően majd tudni fogják a halál beáll
tának pontos idejét. Mikor már kivilágosodott, egy hatemeletes 



szállodában képtelenség  lett  volna  észrevétlenül  leereszkedni 
az ablakon.

Ahogy behúzta a fejét az ablakon, Flacknek feltűnt egy kis 
karcolás a párkányon. A vékony kis bemélyedés nemrégen ke
letkezett. Megtapogatta és meggyőződött róla, hogy friss kar
colásról van szó. Elővette a mobilját és értesítette Stellát.

Mac  már  éppen be  akart  kopogni  Louisa  Cormier  ajtaján, 
amikor megszólalt a mobilja. A kijelzőn felvillanó szám nem 
volt ismerős.

- Igen - mondta, és megcsodálta a sötétbarna ajtó finom fara
gását.

- Mr. Taylor? - szólalt meg egy lágy, női hang.
Aiden a közelben várakozott, kezében az alumínium táskájá

val.
- Igen - felelte Mac.
- Wanda Friedrichson vagyok. Az időjárás miatt kérünk még 

egy kis haladékot, míg eltakarítjuk a havat.
Mac nem szólt semmit.
-  Természetesen,  ha mindenképpen hétfőn óhajt  odamenni, 

megteszünk minden tőlünk telhetőt, de azt ajánljuk...
-  Hétfőn - mondta Mac. - Mindenképpen hétfőn. Tegyenek 

meg minden önöktől telhetőt.
- És továbbra is igényt tart mindarra, amit megbeszéltünk?
- Igen -  mondta Mac. -  Az időjárásjelentés szerint  holnap

utántól legalább egy hétig nem várható újabb havazás.
- De a hőmérséklet a következő héten továbbra is nulla fok 

körül lesz - mondta Wanda Friedrichson.
Mac  érezte,  hogy  a  nő  többet  is  szeretett  volna  mondani, 

hogy meggyőzze, de ő nem várhatott. Ragaszkodott a hétfőhöz.
- Ha jól emlékszem, azt mondta, nem lesznek vendégek? - 

kérdezte Friedrichson.
- Úgy van. Csak én leszek.
- Akkor reggel tíz órakor - adta meg magát Wanda Friedrich



son.
Mac összecsukta a telefonját. Megérezte Aiden figyelő tekin

tetét, de a lány egyetlen szóval se kérdezősködött.
Mac megragadta a bronzból készült kopogtatót. A lakás bel

sejéből zeneszót hallott.
- Az Operaház fantomja - mondta Mac.
- Nem láttam - jegyezte meg Aiden.
Az ajtót egy ötven körüli,  fehér blúzos, kék szoknyás, ele

gáns külsejű asszony nyitotta ki. Rövid, göndör, mézszőke haja 
és természetellenesen kék,  azúrszínű szeme volt.  Az asszony 
nem volt  kifejezetten csinos,  de a  tartása finom eleganciáról 
árulkodott, és tökéletes fehér fogsora jól illett a szomorkás mo
solyához.

- Louisa Cormier? - kérdezte Mac.
Az asszony Macra, majd Aidenre nézett.
- A rendőrség, igen. Már vártam önöket. Mr. McGee felszólt, 

hogy jönnek. Kérem, fáradjanak be.
- Taylor nyomozó vagyok, ő pedig a társam, Burn. Ő megvár 

idekinn.
Louisa Cormier Aidenre nézett.
- A hölgyet is szívesen látom... - A tekintete Aiden dzsekijére 

esett. - Helyszínelő. Ha jól sejtem, a folyosómra kíváncsi.
Mac biccentett.
-  Nekem tökéletesen megfelel  -  mosolygott  Louisa.  -  Nem 

mintha bármit is tehetnék ellene. Gyilkosság történt, és az épü
let legelszigeteltebb lakásában lakom, így nekem is érdekem, 
hogy mielőbb megtalálják a gyilkost. Jöjjön be, kérem.

Hátralépett, hogy beengedje Macet, majd becsukta utána az 
ajtót.

A szoba valójában egy sötét, márványpadlós hodály volt, egy 
akkora étkezővel,  amibe  Mac egész lakása belefért  volna.  A 
masszív asztalt tizenhat szék vette körül, a fényesre polírozott 
antik bútorokkal teli nappali teniszpályának is bevált volna. Az 
üvegajtós teraszról be lehetett látni a város északi részét.



- Ugye, milyen nagy? - kérdezte Louisa Cormier. - A lakás
nak ezt a részét az Architectural Design is lehozta; ezt, meg a 
konyhát és a könyvtárszobámat. A hálószobám...  -  mondta, a 
nappaliból nyíló egyik ajtóra mutatva - nem tartozik az olva
sókra, de magával kivételt teszek.

- Az összes szoba érdekelne - mondta Mac.
- Értem - mosolygott az asszony. - A munkáját végzi. Megkí

nálhatom egy kávéval?
- Köszönöm, nem kérek. Csak feltennék önnek néhány kér

dést.
- Charles Lutnikovról - mondta Louisa, s egy finom kézmoz

dulattal intett, hogy foglaljon helyet a nappaliban.
Mac egy magas támlájú székre, míg Louisa egy faragott lábú 

kanapéra ült.
- Ismerte Mr. Lutnikovot?
- Egy kicsit. Szegény ember. A beköltözése napján találkoz

tam vele először. Az egyik könyvem volt nála, nem is tudta, 
hogy itt lakom. Köztudott, hogy nem szeretek a munkámról be
szélni,  de amikor több héttel  később ismét találkoztunk, egy 
másik könyvemet olvasta. A Hiúságot.

- Hiú embernek ismerte? - érdeklődött Mac.
- Dehogy - sóhajtotta Louisa. - Ez a könyv címe. Ennek elle

nére engem is elöntött a hiúság, amikor megláttam Charlest a 
könyvemmel. Megkérdeztem tőle, hogy tetszik-e, mire közölte 
velem, hogy az egyik kedvence. Ekkor elárultam neki, hogy én 
vagyok Louisa Cormier. Egy pillanatig el se hitte, aztán kinyi
totta a könyvet és megnézte a fotót a belső borítón. Tudom, 
most azt hiszi, mindvégig tisztában volt a kilétemmel, de nem 
így történt. Biztos vagyok benne, hogy őszinte volt a reakciója. 
Csak azért aggódtam, nehogy ő is olyan megszállott rajongó le
gyen. Nem bírtam volna egy épületben lakni egy ilyen ember
rel. Tudja, amikor folyton körül kell nézni, nehogy összefusson 
vele az ember. A többi lakó tiszteletben tartja a magánéletemet, 
és ez fordítva is igaz.



- Tehát ön...
- Közöltem vele az játékszabályokat... miszerint dedikálom a 

könyveit, de ha találkozunk, ne zaklasson a kérdéseivel és az 
észrevételeivel. Megmaradtunk a köszönésnél. Ennyi.

- És működött a dolog?
- Tökéletesen.
- Feljött ide valaha? - kérdezte Mac.
- Ide, hozzám? Nem. Olvasta már valamelyik könyvem?
- Sajnálom, nem.
- Semmi baj. De elárulom, hogy többmilliós rajongótáborral 

dicsekedhetem - mosolygott az írónő.
- Az egységünkben is van egy rajongója - mondta Mac. - Lát

tam, ahogy a könyveit bújja. Ma reggel nem hallott lövéseket?
- Hány órakor?
- Nyolc körül.
- Nem voltam itthon - jelentette ki Louisa komoly hangon. - 

Reggelenként sétálni megyek.
- Ma reggel hova ment?
- Ha jó idő van, kisétálok a Central Parkba, de a mai nap nem 

kifejezetten sétára csábító. Vettem egy újságot, ittam egy kávét 
a Starbucksban, majd hazajöttem. Jöjjön velem, kérem. - Loui
sa felállt, és elindult a könyvtárként és dolgozószobaként szol
gáló helyiség felé. - Jöjjön be - mondta. - Dedikálok egy köny
vet a kollégájának. Ez a legújabb, Hívogat a halál a címe. Kö
rülbelül egy hónap múlva jelenik meg.

Mac felállt.
- Nem hallott valami zajt ma reggel? - kérdezte.
- Nem - felelte Louisa, és kinyitotta a könyvtárszoba ajtaját. - 

Nem, de talán akkor se hallottam volna, ha közvetlenül az aj
tóm előtt dördül el a lövés. Reggel hattól este nyolcig zárt ajtó 
mögött, a dolgozószobámban vagyok. Egy új könyvön dolgoz
tam, utána elmentem itthonról.

- Lifttel ment? - kérdezte Mac.
- Arra kíváncsi, hogy láttam-e a halott férfit a liftben? Nem, 



nem láttam. A liftet se használtam. Gyalog mentem le.
- Huszonegy lépcsőfordulót - jegyezte meg Mac.
- Húszat - javította ki Louisa. - A házban nincs tizenharmadik 

emelet.  Reggelenként  lemegyek a  lépcsőkön,  majd séta  után 
gyalog jövök fel. A lépcsőzés és a séta az egyetlen testmozgás 
az életemben.

A könyvtár-dolgozószoba nem volt annyira tágas, mint a la
kás többi része, de akadt benne elég hely a nagy, elefántcsont 
berakásos ébenfa íróasztal és a hozzáillő szék számára. Két fa
lat teljesen elborítottak a könyvespolcok. Itt nem volt annyi kö
tet, mint Lutnikov lakásában, de azért szép számban akadt ol
vasnivaló. A harmadik falat a padlótól a mennyezetig üvegezett 
polcok takarták, rajtuk mindenféle furcsaságok sorakoztak.

- A gyűjteményem - mosolygott Louisa Cormier. - Néhány 
tárgy, amit a kutatásaimhoz használtam. Igyekszem olyan dol
gokról írni, amiket ismerek.

Mac alaposan megnézte a gyűjteményt. Volt ott egy Arvin rá
dió az  1940-es  évekből,  egy cserkészfejsze,  egy nagyméretű 
kristály hamutartó, egy óriási, vörös vászonborítású könyv, egy 
30 cm magas, lenge öltözékű női alakot ábrázoló art deco szo
bor, egy sötét fanyelű kalapács, egy kék színű, NEW YORK-I 
VILÁGKIÁLLÍTÁS felirattal ellátott díszpárna, egy, az 1940-
es évekből származó kólásüveg, továbbá tucatnyi egyéb furcsa
ság.

- Azt mondták, ha aláírnám és elárvereztetném őket, majd
nem egymillió dollárt kapnék értük a hűséges rajongóimtól - 
dicsekedett Louisa.

- Nem látok fegyvereket - jegyezte meg Mac.
- Ha fegyverekről írok, elmegyek valamelyik fegyverboltba 

vagy  lőtérre  -  magyarázta  Louisa.  -  Jómagam  nem  gyűjtök 
fegyvereket.

Az  íróasztal  mögött  további  hat  polc  volt  látható,  szintén 
ébenfából. Fölöttük tizennégy bekeretezett díj meg egy csinos 
lányt ábrázoló, fekete-fehér fénykép sorakozott.



- Én vagyok az - mondta az asszony. - Az apám egy üzletben 
dolgozott.  Szombatonként,  iskola  után  én  is  besegítettem  a 
boltban. Akkoriban Buffalóban laktunk. Nem voltunk jómódú
ak,  de  a  későbbiek  során  legalább  megtanultam  értékelni  a 
pénzt.

Leemelt egy könyvet az egyik polcról.
- Hogy hívják a kollégáját?
- Sheldon Hawkesnak.
Louisa beleírt pár sort  a könyvbe, majd becsukta és átadta 

Macnek.
- Köszönöm - mondta a férfi.
Az íróasztalon egy Macintosh számítógépet meg egy nyomta

tót látott.
- Kíváncsi még valamire? - mosolygott kedvesen az asszony.
- Egyelőre nem. Köszönöm az idejét.
Az írónő kikísérte az ajtóig, majd kinyitotta. Aiden a fémtás

kával a kezében a folyosón várakozott.
- Ha segíthetek még valamiben... - mondta Louisa Cormier.
- Nincsenek alkalmazottai? - kérdezte Mac.
-  Nincsenek.  A takarítók  háromnaponta  jönnek,  de  semmi 

több.
- Titkárnője sincs?
Louisa kíváncsi kismadárként oldalra fordította a fejét.
- Ann Chen. Ő intézi a társasági és üzleti ügyeimet, távol tart

ja tőlem a riportereket, rajongókat, meg a kíváncsiskodókat, to
vábbá a levelezésemmel és a honlapommal is ő foglalkozik.

- Itt dolgozik? - kérdezte Mac.
- Általában a Village-beli lakásából intézkedik. A telefonszá

mom titkosított, de még így is akad, akinek sikerül megszerez
nie. A hívások Annhez futnak be, aki, miután leellenőrizte, egy 
gombnyomással átirányítja őket hozzám.

Aiden és Mac biztosra vették, hogy az írónő kérdezni szeret
ne tőlük valamit, de végül csak ennyit mondott:

- Van még valami?



Aiden közben kinyitotta  a  lépcsőházba vezető ajtót.  A lift, 
amelyben a bűncselekmény történt, még mindig az első emele
ten volt.

- Egyelőre ennyi - mosolygott Mac. - Sheldon örülni fog a 
könyvnek - tartotta fel a kötetet, majd követte Aident a lépcső
kön.

- Hawkes krimiket olvas? - csodálkozott Aiden.
-  Nem tudom - felelte Mac. -  Kérek egy nagyobb tasakot. 

Szeretném leellenőrizni a hírességünk ujjlenyomatát. Megvan
nak a vérminták a szőnyegről?

Aiden bólintott.
- Akkor nézzük meg, azonosak-e Charles Lutnikov vérével.
-  Szerinted tud valamit? -  kérdezte  Aiden. A hangja vissz

hangzott a szűk térben.
Mac a vállát vonogatta.
- Biztos vagyok benne. Túl sokat fecsegett, folyton témát vál

tott. Nagyon igyekezett a figyelmes háziasszony látszatát kelte
ni, akinek semmi rejtegetnivalója.

- De hazudott - vélte Aiden. Mac mindig megérezte, ha ha
zudnak neki. Az osztályon a saját bőrükön győződtek meg Mac 
csalhatatlan hazugságdetektoráról, és később meg se kísérelték, 
hogy félrevezessék.

- A legtöbb ember ösztönösen hazudik, ha rendőrrel beszél - 
mondta egyszer Mac.

- Találtál valamit? - kérdezte most.
A hallba érve Aiden elővett a dzsekije zsebéből egy kis mű

anyag dobozt és átadta Macnek. A férfi a fény felé tartotta.
- Mi ez? - kérdezte.
-  Hat  parányi  papírdarabka.  Akár  a  fehér  konfetti.  Louisa 

Cormier ajtaja előtt, a szőnyegről szedtem össze.



5.

STELLA ÉS FLACK az asztalra sorakoztatta az Alberta Spa
nio szobájából származó gyógyszeres üvegcsét, a vizespoharat 
meg a fürdőszobaablakot. Stella ellenőrizte az ujjlenyomatokat. 
A poháron s a gyógyszeres üvegcsén talált is néhány jól kive
hető nyomot - mindegyik a halott asszonyé volt. A fürdőszoba
ablak tiszta volt, de Stella nem is ezért hozta be a laborba. Vá
laszokat keresett.

- Nézd a keret külső részét. Látod azt a lyukat? - mutatott egy 
körülbelül 2,5 centiméternyi, üstökös formájú vágásnyomra. - 
Megnéztem a lyuk belsejét - folytatta. - Fúrásnyomok. Valami
vel megfúrták a keretet, és véletlenül megcsúszhatott rajta a fú
ró.  -  Stella  készített  egy lenyomatot,  amiből  jól  láthatták  az 
egyenletes barázdákat.

Ekkor a fehér köpenybe öltözött Danny Messer két tárgyle
mezt hozott be Stellának.

- Az ablakkereten lévő fúrásnyom.
Stella a mikroszkópba helyezte az egyik lemezt.
- Vasoxid - jelentette ki Danny. - Az eszköz, amivel belefúr

tak, vasoxidból készült. Majdnem vadonatúj.
Stella  félrehúzódott,  hogy Flack is  belenézhessen a  mikro

szkóp lencséjébe. Apró, sötét forgácsokat látott. Amikor félre
állt, Stella behelyezte a másik lemezt is, az Alberta Spanio szo
bájából gyűjtött mintával. Pár másodpercig gondosan tanulmá
nyozta,  aztán  Flacket  is  odaengedte  a  mikroszkóphoz.  Még 
több forgács, de ezek különböztek az ablakkeret másik oldalán 
talált anyagtól.

- Acél - mondta Danny. - Abból az anyagból, amit Flack nyo
mozó  az  Alberta  Spanio  fürdőszobájának  ablakpárkányáról 
gyűjtött be. Nem mutat egyezést a vassal, vagy azzal az anyag
gal, amivel belefúrtak a keretbe.

- És ebből mire következtetsz? - érdeklődött Flack.



- Csak arra, hogy aki kilógatta azt az acéltárgyat az ablakon, 
annak  valami  nagyon  nehezet  kellett  megtartania,  különben 
nem keletkezett volna olyan mély barázda a párkányon - véle
kedett Danny.

- Például egy gyereket? - kérdezte Flack.
- Leengedtek az ablakhoz egy gyereket, aki bemászott és nya

kon szúrta Alberta Spaniót? - hüledezett Stella.
- Láttam már olyan srácokat az utcán, akik pár száz dollárért 

különb dolgokra is képesek - szólt Flack. - De ha már itt tar
tunk, egy nő is lehetett, aki annyira lefogyott a drogoktól, hogy 
az életét is kockára tette volna egy újabb adagért.

- És ehhez mit szólsz? - kérdezte Danny. - Valaki leengedett 
egy kampós végű láncot  a Spanio feletti  ablakból.  Azt bele
akasztotta a fürdőszobaablak keretébe rögzített  kampóba, így 
kinyitotta az ablakot, majd kirántotta belőle a kampót. Ez meg
magyarázza a lyukat.

- És ekkor valaki leereszkedett a láncon? - kérdezte Flack.
- Lehetséges - felelte Danny.
- Vagy leengedték az illetőt.
- Veszélyes mutatvány - vélte Flack. - Nem lehet könnyű le

mászni egy acélláncon.
- A hóviharban - tette hozzá Danny.
- Utána még be kellett másznia az ablakon - folytatta Flack.
- Egy gyerek vagy egy narkós számára szinte lehetetlen.
Stella gyengének és fáradtnak érezte magát, legszívesebben 

az asztalra borulva aludt volna egy órácskát. De kénytelen volt 
Összeszedni magát.

- Nézzük meg közelebbről, mi van a Spanio feletti szobában - 
javasolta.

Charles Lutnikov holtteste az acélasztalon pihent. Dr. Shel
don Hawkes a nyakától a gyomráig ejtett mély, tiszta vágással 
szabaddá tette a bordákat. A felnyitott mellkas hatalmas, olva
sásra váró könyvre emlékeztetett.



A holttestet megvilágító erős fény szemernyi árnyékot se ve
tett, a gerinc, a belek, a csontok és az erek minden részlete éle
sen kirajzolódott.

Mac hálásan nézett körül a szokásosnál hűvösebb helyiség
ben. A halott férfi gyomortartalmának átható szaga erőszakosan 
belengte a bonctermet. Mac Hawkesra nézett, aki két kézzel az 
asztalra támaszkodott.

- Az emberünk pizzát reggelizett - jelentette ki. - Ezenkívül 
némi húsgombócot, padlizsánt, amit megfejelt egy kis hagymá
val.

- Érdekes - szólalt meg Mac.
-  Kezdjük a  könnyebbik résszel  -  javasolta  Hawkes.  -  Mit 

tudsz róla?
- Az ujjlenyomata benne volt a hadsereg adatbázisában - fe

lelte Mac. - Lutnikov négy évig szolgálta becsülettel az Egye
sült  Államok hadseregét,  valamint a  katonai  rendőrséget.  Az 
első öbölháborúban is részt vett, ahol Bíbor Szívvel tüntették 
ki.

Hawkes a holttest lábára, a boka feletti sebhelyre mutatott.
- Valószínűleg akna - mondta. - Benne maradt néhány repesz

darabka. A sebész feltehetően úgy látta jónak, ha nem bolygatja 
őket. Bölcs döntés.

- És a lövés, amelyik megölte?
Hawkes egy határozott mozdulattal visszafedte a kitárt mell

kast. Mintha egy könyvet csukott volna be.
- A seb méretéből ítélve a halálos lövés egy kézifegyverből, 

valószínűleg  egy  22-esből  származik.  A golyó  egyenesen  a 
szívbe  hatolt.  Az  áldozat  feltehetőleg  szemtől  szembe  állt  a 
gyilkossal, aki ismerhette őt, de az is lehet, hogy szándékosan 
célzott ilyen pontosan, vagy egyszerűen szerencséje volt.

Mac bólintott és előrehajolt, hogy közelebbről is megvizsgál
ja a sebet.

- Aiden begyűjtött a lift padlójáról egy vérmintát - mondta. - 
A vércsepp egy méter húsz centi magasságból esett a földre.



- A halott férfi magassága százötvenöt centi - jegyezte meg 
Hawkes.

- Tehát mivel a lövedék egyenesen a szívébe hatolt, Lutnikov 
álló helyzetben lehetett, amikor meglőtték - mondta Mac.

- És?
- Ha a gyilkos egyenesen, kinyújtott kézzel állt...
- folytatta Mac.
-  Akkor  egy  százötven-százötvenkettő  magas  embert  kere

sünk - fejezte be Hawkes a mondatot. - Érdekel a lövedék röp
pályája?

Mac biccentett.
- A golyó áthatolt a szíven, majd egy kanyarulattal belecsapó

dott az egyik bordába, megfordult és 3-5 centivel a bemeneti 
seb mellett távozott a testből.

Hawkes varázsló módjára előkapott egy vékony, fémből ké
szült röppálya-bemérő pálcikát, és a bemeneti sebbe illesztette.

- Ahogy mondtam, a golyó egyenesen a szívébe hatolt. A vér
csepp is ezt igazolta.

Hawkes elővett egy újabb pálcikát, amit a kimeneti sebbe il
lesztett. Aztán kihúzta a pálcikát.

- Nem találtátok meg a golyót?
- Még nem - felelte Mac. - Te mire jutottál? Hawkes lehajolt 

és az asztal alól előhúzott egy műanyag tasakot. Átadta Mac
nek, aki vetett rá egy pillantást, majd kérdő tekintettel Hawkes
ra nézett.

- Az egyes számú sebből származik - mondta a kórboncnok. - 
Apró, véres papírdarabkák.

-  Aiden is ugyanilyen papírdarabkákat talált  a helyszínen - 
mondta Mac. - Mielőtt Lutnikovba csapódott volna, a lövedék 
áthatolt a papíron.

- Jó sok lehetett belőle - jegyezte meg Hawkes. - Figyelembe 
véve, hogy egy része megégett a lövedék becsapódásakor...

- Mit gondolsz, egy könyv lehetett? - találgatott Mac.



- Ez a te asztalod - felelte Hawkes, és ismét szétnyitotta a 
holttest mellkasát. - De néhány darabkán tintanyomokat is ta
láltam. És igen, a liftben meg a Louisa Cormier lakása előtt ta
lált darabkák tökéletes egyezést mutatnak velük.

Öt perccel később, amikor Aiden mikroszkópos vizsgálatnak 
vetette alá a véres papírdarabkákat, megszólalt Mac mobiltele
fonja.

- Taylor - szólt bele a készülékbe.
- Mr. Taylor, itt ismét Wanda Friedrichson. Elnézést a zavará

sért, de beszéltem Mr. Melvinnel, és azt mondta, a hétfő nem 
lehetséges. Nincs elég emberünk, hogy megtisztítsuk az utakat 
a hótól, így…

- Mi van akkor, ha haláleset történik? - vetette közbe Mac.
Aiden felkapta a tekintetét a mikroszkópról. Mac a helyiség 

másik végébe sétált.
- Elnézést, hogy mondta?
- Mihez kezdenek, ha netán hétfőig meghalna valaki? - kér

dezte Mac.
- Ön tényleg...?
- Igen.
- A holttestet a hűtőkamrában tároljuk.
- És a zsidók esetében?
- A zsidók esetében?
- Ha jól tudom, a zsidóknak egy-két napon belül el kell te

metniük a halottaikat - magyarázta Mac.
- Az igazgatónk, Mr. Greenberg is zsidó. Azt hiszem, erről őt 

kellene megkérdezni.
- Nem beszélhetnék Mr. Greenberggel? - kérdezte Mac.
- Kérem, Mr. Taylor - felelte Wanda Friedrichson türelmesen. 

- Tudom, hogy...
- Taylor nyomozó - szakította félbe Mac. - Megadná nekem 

Mr. Greenberg telefonszámát?
- Ha gondolja, máris kapcsolom - adta meg magát Wanda só

hajtva.



- Köszönöm - mondta Mac, és Aidenre pillantott, aki igyeke
zett közömbös arcot vágni.

Két csengetést követően felvették a telefont:
- Arthur Greenberg vagyok. Mit parancsol?
Ezután csendben végighallgatta Mac mondanivalóját.
-  Máris  utánanézek -  mondta végül  Greenberg.  -  Meg kell 

néznem a számítógépben. Sábesz idején általában nem vagyok 
benn, de... Lássuk csak. Még nem volt rá példa, hogy... Igen, 
Mr. Taylor, itt van előttem az aktája. Ígérem, elintézzük...

Mac megadta Greenbergnek a mobiltelefon-számát, megkö
szönte a segítséget, majd miután bontotta a vonalat, visszament 
Aidenhez.

A lány kíváncsian nézett a főnökére, de Mac úgy tett, mintha 
mi se történt volna.

- Mire jutottál? - kérdezte.
- Jól vagy?
- Tökéletesen. Találtál valamit?
- Kezdeném azzal, hogy sem a fegyvert, sem a lövedéket nem 

ismerjük - felelte Aiden. - Ezzel szemben a papírról kiderítet
tem, hogy A4-es méretű, 80 grammos, savmentes papírról van 
szó, amelyről nem lehet kitörölni az írást. Hasonlít a Lutnikov 
lakásában talált papírra.

- Valamint azokra a darabkákra, amelyeket Hawkes szedett ki 
a bemeneti sebből. Írásnyomok is vannak rajtuk. És mi van a 
Louisa Cormier ajtaja előtt begyűjtött papírfecnikkel?

Aiden bólintott.
- Egyeznek. Ez még nem bizonyítja, hogy ő lőtte le az embe

rünket, de bőven bizonyítja, hogy a halálos lövés közvetlenül 
Louisa Cormier liftajtaja előtt érte Lutnikovot. Az a hat papír
darabka más módon is odakerülhetett kedvenc írónőnk ajtaja 
elé. Azt se zárhatjuk ki, hogy a cipőnk talpára ragadtak, úgy ke
rültek oda.

- Nem - vágta rá Mac.
- Tényleg nem - értett egyet Aiden. - De egy jó ügyvéd...



- Márpedig Louisa Cormier a legjobb ügyvédet is megenged
heti magának - tette hozzá Aiden.

- És egy agyafúrt ügyvéd számtalan magyarázattal szolgálhat 
- bólintott Mac. - Ellenőrizd, hogy van-e egyezés a papírdarab
kákon és  a  Lutnikov írógépében lévő tinta  között  -  mondta, 
majd elhallgatott. - Milyen magasnak saccolod Louisa Cormi
ert?

Aiden egy pillanatra felemelte a tekintetét.
- Talán egy-ötvennyolcnak - mondta. - Miért? - Aztán Mac 

válaszát meg se várva, így folytatta: - A szétfröccsent vér...
- Ahogy mondod - felelte Mac, majd elmondta, miként véle

kedett Hawkes a sebről.
- Ezek szerint, amikor lelőtték Lutnikovot, gépírásos papírok 

voltak  nála  -  mondta Mac.  A golyó áthatolt  a  papíron,  amit 
maga elé tartott.

- Védekezésképpen - jegyezte meg Aiden.
- A golyó ellen?
- Ösztönösen cselekedett.
- Lehet, hogy csak az írását akarta védeni - vélte Mac. - Azt 

se zárnám ki, hogy éppen amiatt ölték meg.
- Akkor meg hol van, amit írt? És hová lett a golyó...
- Meg a fegyver - tette hozzá Mac. - Tudod, mi következik.
Aiden felállt.
- Felveszem a kabátom, átkelek a vad északon, és szerzek egy 

írógépszalagot.
- Valamint... - kezdte Mac.
- Valamint beugrom Lutnikov lakásába néhány gépírópapírért 

- fejezte be Aiden a mondatot.
- Vigyél magaddal egy porszívót, és takaríts fel minden eme

letet a lift előtt - javasolta Mac.
- Már megtettük - felelte Aiden.
- Csakhogy most tudjuk, mit keresünk.
Aiden készségesen bólintott.
-  A gyilkos  fegyvert,  valamint  a  golyót,  valamint  azt,  ami 



nála lehetett a halála idején, és...
- Az indítékot.
- Már itt se vagyok - szólt Aiden.



6.

A SZOBALÁNY IGAZOLTA, HOGY a férfi, aki kivette a 
szobát  arra  az éjszakára,  nem aludt  az  ágyában,  továbbá el
mondta, hogy még nem takarított ki a helyiségben. Míg Danny 
Messer négykézláb a padlón kutatott a nyomok után, Stella Bo
nasera megvizsgálta az ágyat, de első ránézésre is látszott rajta, 
hogy a szoba ideiglenes lakója még csak nem is ült rajta.

Aztán ellenőrizték a csekély bútorzatot - az ágyat, a széket, 
az apró íróasztalt, a háromfiókos komódot, rajta a kicsiny szí
nes televízióval -, de a kilincseket és a szekrény belsejét sem 
felejtették el megvizsgálni. Nem találták meg, amit kerestek.

Stella az ablakhoz lépett.
Don Flack már kikérdezte a szállodai alkalmazottakat, bele

értve az előző napon szolgálatot teljesítő recepcióst is, aki tanú
sította, hogy Wendell Lang valóban bejelentkezett a szobába. A 
férfi készpénzben, előre fizetett, amihez letett még kétszáz dol
lárt a telefon és a minibár használatára. Mint kiderült, nem tele
fonált, a bárt sem használta, és távozáskor a kétszáz dollárját se 
kérte  vissza.  Elektronikusan  jelentkezett  ki,  így  a  recepciós 
nem tudott használható személyleírást adni róla.

- Vihar volt - mondta a férfi Flacknek. - Mélyen behúzta a 
szemébe a kalapját, a sálja az orrát is eltakarta. Nagydarab em
ber volt. Erre emlékszem. Legalább százhúsz kiló, talán még 
több is lehetett. Nagydarab. A másik férfi alacsony volt, nagyon 
alacsony.

- Másik férfi? - kapta fel a fejét Flack.
- Igen - felelte a recepciós. - Azt hiszem, együtt voltak. A má

sik félrehúzódott, a kezét zsebre vágta. A gallérját felhajtotta, a 
kalapját, olyan Fedora típusú kalapot viselt, a szemébe húzta.

- De ez a Wendell Lang, aki kivette a szobát, csak egy sze
mélyre fizetett, nem? - kérdezte Flack.

- Igen, de ennek nincs jelentősége. Mivel a szoba egyágyas, 



senkit  se  érdekel,  hogy  hányan  laknak  benne,  mert  csak  az 
ágyak száma után kell fizetni. Az már biztos, hogy furcsa pár 
volt. Egy nagy meg egy kicsi.

És az egyikük elég könnyű volt ahhoz, hogy a társa meg bírja 
tartani,  míg  leereszkedik  az  acélláncon,  gondolta  magában 
Don, majd odament Stellához és elmondta neki, mit derített ki. 
Stella bólintott.

Megvizsgálta az ablakpárkányt, amelyről Don előzőleg már 
begyűjtötte a parányi acéldarabkákat. Utána beporozta az ablak 
belsejét és a kilincset, levette az ujjlenyomatokat, majd ismét 
kinyitotta. Kihajolt, és az ablak külső részét is beporozta. Ami
kor elkészült az ujjnyomatvétellel, becsukta az ablakot.

- Fel kell szednem a szőnyeget - hallotta Danny hangját, mire 
megfordult. A kollégája elégedetten összedörzsölte fehér kesz
tyűs kezét. - Mi tart vissza? - kérdezte Stella.

Danny bólintott, majd felkapta a táskáját és az ajtó mellett ki
nyitotta. Kivett belőle egy kalapácsot, s munkához látott. Egyi
kük se számított rá, hogy találnak valamit a szőnyeg alatt, de 
mindenképpen ellenőrizniük kellett.

- Beviszem az ujjlenyomatokat a laborba és megnézem, hátha 
találok valamit,  amiből  rájövök,  mivel  karcolhatták össze  az 
ablakpárkányt - szólalt meg Stella. - Velem jössz? - kérdezte 
Flacket.

Flack inkább a szállodában maradt, hogy minden lehetséges 
nyomot leellenőrizzen.

Danny bal kezében egy nagy teljesítményű porszívót tartott, 
melyet  a  bizonyítékok begyűjtésekor  használtak,  és  amelybe 
egy  egyszer  használatos  bűnjeltasakot  helyeztek.  A helyiség 
nem volt nagy, és Stella tudta, hogy szerencsés esetben Danny 
egy óra alatt felszedi a szőnyeget. Egy átlagos napon utána még 
haza is mehetne, hogy lezuhanyozzon, de ebben a hóesésben 
annyira lelassult a forgalom, hogy kétszer annyi idő alatt se ju
tott volna haza.

- Hívj, ha végeztél - szólalt meg Stella, amikor meglátta a 



szőnyeg alatt rekedt, összetaposott bogarakat.
- Rendben - mordult fel Danny.

Aidennek és Macnek a Village-beli Whitney's-ben egy bizo
nyos Ann Chennel volt  találkozója. Az ázsiai  származású nő 
nem sokkal utánuk érkezett a kávéházba, amelyben alig voltak 
vendégek.

Becsukta maga mögött az ajtót s körülnézett, aztán meglátta a 
sarokban kávézgató két helyszínelőt. Mac intett neki, mire Ann 
Chen biccentett  és odalépett  hozzájuk. Lehámozta magáról a 
kabátját és a gyapjúsapkáját. A kabát alatt egy fehér, bő, kám
zsanyakú gyapjúpulóvert viselt. A kabátot és a sapkát ledobta 
az egyik székre, majd helyet foglalt Aiden mellett.

- Kávét? - kérdezte Mac.
- Egy dupla eszpresszót kérek.
Mac intett a pult mögött álló pincérnek, aki felvette a rende

lést.
A sovány, harminc körüli Ann Chen csinos, bár szépnek nem 

nevezhető teremtés volt. Idegesen fészkelődött a székén.
- A hétvégéken általában későn kelek - mondta. - Kivéve ak

kor, ha Louisának szüksége van rám.
- Ez sokszor előfordul?
- Nem igazán - felelte Ann. - Mondja, igaz, hogy Mr. Lutni

kov meghalt?
- Ismerte? - szólt közbe Aiden.
Ann vállat vont. A fiatal pincér kihozta a kávéját, mire Mac 

átadott neki három egydolláros bankjegyet.
- Néha összefutottam vele a házban - mondta Ann, s belekor

tyolt a kávéjába. Gyönyörű, karcsú ujjai voltak.
- Nem járt Ms. Cormier lakásában? - érdeklődött Mac.
Ann lesütötte a tekintetét.
-  Bevallom, nagyon kínosan érzem magam. Louisa mindig 

olyan kedves volt hozzám és... ez annyira kellemetlen.
- Felhívta ma reggel? - kérdezte Mac.



Ann bólintott.
-  Azt mondta, valószínűleg ki fognak hallgatni. Alig telt el 

pár perc, és már fel is hívott - nézett Macre.
- Nem kérte meg, hogy elhallgasson valamit? - kérdezte Mac.
- Nem, dehogy! - tiltakozott Ann.
- Pontosan mit dolgozik Louisánál? - kérdezte Aiden.
- Én intézem a levelezését, a rádiós, tévés, valamint az írott 

sajtóban megjelenő interjúkat, dedikálásokat, könyvbemutató
kat. Befizetem a számlákat, válaszolok a honlapon érkezett e-
mailekre.

- A kéziratokon nem dolgozik? - kérdezte Mac.
- Olykor igen, de csak a legvégén. Néha, amikor felmegyek a 

lakásába, azzal fogad, hogy elkészült az új könyve. Aztán a ke
zembe nyom egy lemezt, amivel bevonulok a konyha melletti 
irodába, és a számítógépen készítek egy első korrektúralevona
tot. Általában nincs sok dolgom velük. Nagyon jó érzés, hogy 
én vagyok az első olvasója.

- És utána? - kérdezte Aiden.
-  Utána  megdicsérem  a  könyvet.  Őszintén  mondom,  mert 

tényleg tetszenek az írásai.
- Hogyan szokott reagálni a dicséretre? - érdeklődött Mac.
- Elmosolyodik és megköszöni, majd elveszi a lemezt. - Ann 

Chen ivott egy korty kávét. - Angol szakos voltam a Benning
tonon - folytatta. - Én is írtam két regényt, de az elmúlt három 
év során még nem voltam képes rászánni magam, hogy meg
kérjem Louisát, hogy elolvassa őket. Lehet, hogy nem is tetsze
nének neki. Ki tudja, talán azt hinné, hogy azért akarok mellet
te dolgozni, hogy a saját karrieremet építsem. Egyszer-kétszer 
utaltam rá, hogy írói babérokra pályázom, de nem reagált rá.

- Ön milyen magas? - vetette közbe Aiden. Ann meglepetten 
nézett rá.

- Milyen magas vagyok? Egy-ötvenkettő.
- Ms. Cormier-nek van fegyvere? - kérdezte Mac.
- Igen, maga is láttam az íróasztal fiókjában. Szeretek Louisá



val dolgozni, de rengeteg a buggyant rajongója. El se hinnék, 
milyen  leveleket  kap  a  rajongóitól.  E-maileket,  ajándékokat 
kap tőlük; olyan is volt, aki megkérte, tegyen fokhagymát az 
ablakára, nehogy elrabolják a földönkívüliek, meg ilyesmi. Ez 
tényleg megtörtént.

- Még mit tud elmondani Louisáról? - kérdezte Aiden.
- Mire kíváncsi?
- Mindenre - vágta rá Mac.
- Reggelente kimegy sétálni, ha esik, ha fúj - felelte Ann el

gondolkodva.  -  Ha  valamelyik  könyvén  dolgozik,  az  utolsó 
egy-két héten magára zárja a dolgozószobája ajtaját.

- Ön kezeli a bankszámláját? - folytatta Mac a kérdezőskö
dést.

- A bankszámláit - javította ki Ann.
- Előfordult, hogy nagy összegű készpénzt vett ki? - kérdezte 

Aiden.
- Igen. Amikor befejez egy-egy könyvet, mindig kivesz öt

venezer dollárt készpénzben, a személyes kiadásaira.
- Mire kell ennyi pénz? - kíváncsiskodott Mac.
- A kedvenc jótékonysági egyesületeinek adományozza - mo

solygott Ann Chen. - Szétosztja borítékokba, és személyesen 
csúsztatja be az ajtók alatt. Az Országos Szövetség a Színes bő
rűek Fejlődéséért Alapítványnak, az Üdvhadseregnek, a Vörös
keresztnek szokott adományokat juttatni.

- Ön is tanúsíthatja mindezt? - kérdezte Aiden.
- Nem igazán, mert egyedül, névtelenül teszi.
- Az adóügyeit is ön intézi? - folytatta Aiden a kérdezőskö

dést.
- Igen is meg nem is. A bátyám a New York-i Egyetemen dip

lomázott, és ő szokott segíteni.
- Bevallja az adományokat?
- Nem, pedig sokszor kértem rá - felelte Ann. - A bátyám sze

rint ennek semmi értelme, de Louisa nem akarja adó-vissza
igényléssel csorbítani a jótékonykodást. Higgyék el, jó ember, 



bár látom önökön, hogy azt hiszik, ő ölte meg Mr. Lutnikovot.
- Maga szerint ő tette? - nézett rá Mac.
- Dehogy. Pont annyira lenne képes ilyesmire, akárcsak én.
- Értem. Akkor talán maga ölte meg Charles Lutnikovot? - 

kérdezte Aiden.
- Micsoda? Jézusom, dehogy! De most már tényleg nincs mit 

mondanom Louisáról. Úgy érzem magam, mintha elárulnám.
Ann Chen felállt az asztaltól.
- Köszönöm a kávét - mondta, miközben felvette a kabátját.
Aiden elgondolkodva figyelte, ahogy kimegy az ajtón.
- Utánajárok azoknak a szervezeteknek, hogy valóban kapnak 

névtelen adományokat Louisa Cormier könyveinek megjelené
se idején - mondta.

- Jöhet még egy kávé? - kérdezte Mac.
- Igen, köszi, de koffeinmenteset kérek, cukor nélkül.
Mac megrendelte a két kávét, majd lehajolt és kivett a hely

színelő táskából egy műanyag tasakot. Gumikesztyűt húzott, és 
Ann csészéjét betette a zacskóba, aztán lepecsételte. A pincér 
döbbent tekintettel figyelte.

- Önök rendőrök, ugye? - kérdezte a fiú, amikor kivitte a ká
vét Mac asztalához.

- Igen.
- Király - vigyorgott a pincér.
- Mennyivel tartozom a csészéért? - kérdezte Mac.
- Semmivel. Senki se veszi észre a hiányt. Ha mégis, majd 

azt mondom, hogy az egyik vendég törte el.
A pincér Aidenre nézett.
- Maga is zsaru?
- Az vagyok.
- Az ember sose tudhatja - dünnyögte a fiatalember, s vissza

ballagott a pult mögé. Közben egy nevető párocska lépett be a 
helyiségbe.

Alig egy órával később Danny Flack autójából felhívta Stel



lát.
- A szálloda igazgatója szeretné tudni, ki fogja kifizetni a sző

nyeget - mondta.
- Mondd meg neki, hogy küldje el a számlát a Városházára - 

felelte Stella.
- Megtörtént.
Az egyik jelzőlámpánál Flack lefékezett. Alig pár centire vol

tak egy apró, fehér szállítóautótól. A sofőr dühösen Danny felé 
fordult, és valamilyen skandináv nyelven éktelenül káromkodni 
kezdett. Don Flack higgadtan elővette a tárcáját, majd Danny 
előtt áthajolva, az ablakhoz nyomta a jelvényét.

A skandináv férfi, akire ráfért volna egy kis borotválkozás, a 
jelvényre  pillantott,  majd  egy  keresetlen  mozdulattal  jelezte, 
hogy felőle akár a polgármester, a pápa, vagy maga Robert De 
Niro is ülhetne a kocsiban, akkor sem érdekli.

- Sebaj, a sarkon van egy kamera - dünnyögte Flack, és zseb
re vágta a jelvényét. - Nem ártana lecsillapítani a vikinget, mi
előtt kárt tesz valakiben.

Danny bólogatott.
- Danny? - szólt rá Stella eltúlzott türelemmel a hangjában.
- A padlón semmit se találtam - felelte Danny. - A lyukak leg

feljebb akkorák voltak, mint amelyek a kihúzott  szögek után 
maradtak, amikor felszedtem a szőnyeget.

Stella is pontosan erre számított. Danny kihangosította a tele
font,  hogy Flack is  hallhassa a  beszélgetésüket.  Flack éppen 
akkor fejezte be a telefonálást; a térfigyelő egységet ráállította 
a vörösképű vikingre, aki azonnal gázt adott, amint zöldre vál
tott a lámpa. Alig néhány milliméter választotta el Flackék au
tójától.

- Lefuttattam az ujjlenyomatot, és találtam valamit - folytatta 
Stella. - Steven Guista, alias „Nagy Stevie” szép kis priusszal 
dicsekedhet: többször is letartóztatták kényszerítés, súlyos testi 
sértés meg gyilkosság miatt.  Kétszer elítélték, egyszer hamis 
tanúzásért, egyszer meg zsarolás miatt; a büntetését letöltötte. 



Hivatalosan a Marco pékség sofőrje, a cég tulajdonosa...
- ... Dario Marco - fejezte be Danny a mondatot.
- Történetesen annak az Anthony Marco-nak a testvére, aki 

ellen éppen holnap kellett volna tanúskodnia Alberta Spanió
nak - tette hozzá Stella.

- Mac tudja már? - kérdezte Flack, de közben egyetlen pilla
natra sem tévesztette szem elől az előtte haladó vikinget.

- Most fogom felhívni.
- Mi a teendő? - kérdezte Danny.
- Gyere vissza a laborba, és mutasd be láncszakértői tudáso

dat - válaszolta Stella.
- Az ostorok nem érdekelnek? - kérdezte Danny blazírtan.
Stella szó nélkül letette a telefont.

Nagy Stevie a 9. sugárúti Toolie Prine bárban ücsörgött, s egy 
hideg Sam Adamast szürcsölgetett. A helyet hivatalosan Terry 
Malloy's-nak  hívták;  Stevie  imádta  Marlon  Brandót  ebben a 
szerepben. A bár hivatalosan Toolie nővére, Patrícia Rhondow 
nevére volt bejegyezve, és Toolie volt a csapos. Too-lie-nak he
tente egyszer jelentkeznie kellett a nevelőtisztjénél. Ennek elle
nére sokan még mindig Toolie Prine-nak nevezték.

A bárszék túlságosan kicsinek bizonyult Nagy Stevie hatal
mas hátsója számára. Erős ember volt, de ez inkább a génjei
nek, semmint a testedzésnek volt köszönhető. Az apja is erős 
volt, a kikötőben dolgozott. Ha az örege nyomdokaiba lép, Ste
vie-ből legfeljebb rakodómunkás lehetett volna.

A Toolies's-ban most nem voltak vendégek, de Stevie szere
tett egymagában üldögélni az ámbraillatú félhomályban, ahon
nét álmodozva figyelte a hóban botorkáló embereket.

Stevie elégedett volt, hiszen elvégezte a rábízott munkát. Rá
adásul könnyű meló volt, kivéve azt a részt, amikor kis híján 
kiesett az ablakon. Fizetségképp tíz darab Benjamin Franklin 
lapult a zsebében anélkül, hogy bárkinek is be kellett volna tör
nie az orrát miatta. Az egyetlen kellemetlen körülmény az volt, 



hogy négy órán keresztül kellett hallgatnia a zsoké panaszkodá
sát.

Ám azt leszámítva Jack, a zsoké nem olyan rossz fiú, gondol
ta. Panaszkodott a tévéműsor meg a tévékészülék mérete miatt. 
Aztán a szoba hőmérséklete ellen volt kifogása. A gyrosszal is 
baja volt, bár Stevie-nek kifejezetten ízlett. Kettőt is befalt be
lőle.

A meló simán ment, ezért Mr. Marco hálából adott neki két 
szabadnapot, így másnap, hétfőn - Stevie születésnapján - se 
kellett bejönnie dolgozni. Majd kitalál valamit, hogy megünne
pelje, bár egyelőre semmi se jutott az eszébe. Legfeljebb oda
szól Sandrine-nak,  hogy küldjön fel  hozzá egy lányt, esetleg 
azt a kicsike Maxine-t. Stevie szerette az apró termetű lányo
kat. Talán majd később, most úgyis túl sok sört ivott.

Megcsörrent a telefon.
- Eegen - szólt bele Toolie, majd átadta a kagylót Nagy Stevi

e-nek.
- Eegen - mondta Stevie, aztán hallgatott egy sort. - Vágom - 

szólalt meg végül, s a telefont visszaadta Toolie-nak.
Nagy Stevie-nek újabb munkája akadt. Furcsa melókat kap 

mostanában, gondolta.
Nagy Stevie Guistának másnap volt a hetvenegyedik szüle

tésnapja.

Aiden Burn felhívta az Országos Szövetség a Színes bőrűek 
Fejlődéséért Alapítványt, az Üdvhadsereget és a Vöröskeresz
tet. Az OSZSZF-nél nem vették fel a telefont, de a rögzítőn be
mondtak egy számot sürgős esetekre.

Aiden tárcsázta a számot, és egy bizonyos Rhoda Jamesszel 
beszélt, aki elmondta, hogy az alapítvány alkalmazottja, de az 
elmúlt évben egyszer se fordult elő, hogy névtelen adományo
kat csúsztattak volna be az ajtajuk alatt.

Az Üdvhadseregnél Allen Nichols százados közölte  Aiden
nel,  hogy  sok  évvel  korábban  egy  alkalommal  találtak  egy 



százdolláros  bankjegyet  a  postaládájukban,  de  mivel  az  eset 
közvetlenül karácsony előtt történt, minden adomány - a pár
centestől a több ezer dollárosig - egy kosárba került.

Aiden tájékoztatta Macet a fejleményekről, majd visszament 
Charles Lutnikov lakásába, ahol lefényképezte a férfi könyves
polcait. Elég közel állt a polcokhoz, hogy a fényképeken is jól 
lehessen látni a könyvek címeit.

Egy pillanatra megállt a hálószobában lévő könyvespolcok
nál, és szemügyre vette a Louisa Cormier könyveinek szentelt 
két  polcot.  Aiden  letette  a  fényképezőgépet,  majd levette  az 
egyik kötetet. Ó, gyilkosság volt a címe.

Kinyitotta és a címoldalra lapozott. Louisa Cormier nem de
dikálta.  Ezután  Aiden  egyenként  átnézte  a  többi  kötetet  is. 
Olyan érzése támadt, mintha soha senki sem olvasta volna eze
ket a könyveket. A lapok helyenként még össze voltak ragadva, 
tehát  Lutnikov  nyilvánvalóan  nem  lapozgatta  őket,  ráadásul 
nem is dedikáltatta  a könyveit  a szerzővel,  akivel  egyébként 
nap mint nap összefutott a házban.

Aiden elővette a noteszét és feljegyezte magának a látottakat. 
Erről feltétlenül tájékoztatnia kell Macet.

Az ezerkötetes könyvtár többi kötetéről első ránézésre is lát
szott, hogy olvasgatták őket; a borítójuk megtöredezett, a köny
vek gerince helyenként megtört, s némelyiken még fakó kávé
foltok is éktelenkedtek.

Aztán Aiden az írógéphez lépett, felemelte szürke fémtetejét, 
majd megvizsgálta a fekete szalagot, melynek körülbelül egy
harmada a jobb oldali orsón volt. Aident pontosan ez a rész ér
dekelte. Óvatosan felemelte az orsókat rögzítő pöcköket, majd 
kiemelte a szalagot,  amit gondosan bűnjeltasakba csomagolt. 
Aztán még egyszer körülnézett a lakásban, és távozott a hely
színről.

A laborban Mac a helyszínen rögzített ujjlenyomatokkal fog
lalatoskodott. Mindig is nagy tisztelettel tekintett az ujjlenyo



matokra, amelyeket még a DNS-nél vagy akár a tanúvallomá
soknál is többre tartott. Készített is egy tanulmányt a témáról; 
egykor a publikálással is kacérkodott, de a felesége halála után 
nem foglalkozott többé vele.

Az  ujjlenyomatok  sose  hazudnak.  A gyakorlott  hazudozók 
bevethetik agyafúrt trükkjeiket, de egy biztos: nem létezik két 
egyforma ujjlenyomat. Ezt egy perzsa orvos fedezte fel a tizen
negyedik században. Eddig még soha senki nem talált két egy
forma ujjnyomot. Még az egypetéjű ujjlenyomatai is különböz
nek. Egyszer egy misén egy rendőrkáplán azt mondta, hogy Is
ten ezzel is a saját nagyságát akarta megmutatni. Macet azon
ban a kijelentésben foglalt hatalmas igazság érdekelte.

Az  Egyesült  Államokban  először  1882-ben,  az  új-mexikói 
földtani felmérés során, egy bizonyos Gilbert Thompson alkal
mazta az ujjlenyomattal történő azonosítást, amikor a saját ujj
lenyomatával hitelesített egy dokumentumot.

Mark Twain Élet a Mississippin című írásának tanúsága sze
rint 1883-ban az ujjlenyomata alapján azonosítottak egy gyil
kost.

Az első hivatalos bűnügyi azonosítást 1892-ben végezte Jüan 
Vucetich, argentin rendőrtiszt. Egy Rojas nevű asszonyt azono
sított, aki miután megölte két fiát, elvágta a saját torkát, ezzel 
egy harmadik félre terelve a gyanút. Az egyik ajtón Vucetich 
egy véres ujjnyomot talált, ami még azelőtt került oda, hogy az 
asszony megölte volna magát.

1897-ben az indiai brit főkonzulátus irányítása alatt Kalkuttá
ban megalapították az első Ujjlenyomat Irodát, amelynek két 
indiai szakértő jelenleg is alkalmazott osztályozása szolgált ala
pul.

Nyolc évvel később, 1905-ben az Egyesült Államok hadsere
ge személyi azonosításra kezdte használni az ujjlenyomatokat. 
Hamarosan a haditengerészet és a tengerészet is követte a pél
dát.

Az FBI AFIS-nek (Ujj-  és  Tenyérnyomat Azonosító Rend



szer)  nevezett  számítógépes  nyilvántartásában  ma  már  több 
mint negyvenhat millió ujjlenyomat található.  Minden állam
nak saját ujjnyomat adatbázisa van, és ez alól New York sem 
képez kivételt.

Három óra alatt Mac kiderítette, hogy a lift, amelyben megöl
ték Lutnikovot, tele volt Ann Chen, az áldozat, Louisa Cormier 
és még számos más személy ujjlenyomataival.

Mac azon tűnődött, hogy vajon mikor takarították ki a liftet 
utoljára. Jó régen lehetett, gondolta. Ismét vetett egy pillantást 
a két nő és Lutnikov ujjnyomaira. A lift talán zsákutcának bizo
nyul, de még meg kell találniuk a gyilkos fegyvert. Ezenkívül 
lenne még egy-két hely, ahol nem ártana alaposabban körülnéz
ni.

Mac elképzelte, hogyan végzett a Rojas nevű asszony a két 
gyerekével, majd önmagával, aztán világosan látta maga előtt 
Juan Vucetichet, aki ellenőrzi a véres ujjlenyomatot. Mac sokat 
adott volna érte, ha ő is tanúja lehetett volna a történelmi pilla
natnak.

- Semmi gond - mondta a férfi, és ivott egy korty kávét a Má
sodik sugárúti Woo Ching étterem pultjánál.

Evett két falatot a tojásos tekercséből, de nem volt éhes. A 
jobbján egy valaha csinos,  ma már csak ápoltnak nevezhető, 
középkorú,  karcsú,  platinaszőke nő ült.  Szőrme szegélyezésű 
bőrdzsekit  és  szőrmekalapot  viselt.  Szomjasan belekortyolt  a 
zöld teájába.

Vasárnap délelőtt tizenegy óra volt, és túlságosan hideg ah
hoz, hogy bárki is betérjen egy kávéra vagy wonton-levesre.

A pultnál beszélgető pároson kívül csupán az ablak melletti 
bokszban ülő három hölgyvendég tartózkodott a helyiségben.

A férfi nem tudta, kivel fog találkozni; őt csak arra utasítot
ták, hogy mielőbb menjen el a Woo Ching étterembe, s rendel
jen valamit. Semmi telefonálás. Azonnal felismerte a nőt.

-  Részleteket -  szólalt meg a nő,  a teáscsészét a tenyerébe 



fogva. Láthatóan nem érdekelte az előtte gőzölgő sült tészta.
A férfi mosolyogva megcsóválta a fejét.
- Mi olyan vicces? - kérdezte a nő.
Mindvégig kerülték egymás tekintetét. A nő öt perccel a férfi 

után érkezett, majd megrendelte a teáját.
- A hó - felelte a férfi.
- És abban mi olyan mulatságos? - nézett a nő az órájára.
A férfi elmagyarázta neki, hogy a havazás miatt adódott némi 

probléma, amit nem láthattak előre.
- De minden rendben van, ugye? - érdeklődött a nő.
- Rendben lesz - nyúlt a férfi a sertéshúsos rizse után, de köz

ben meggondolta  magát,  és  inkább a  tojásos  tekercs  mellett 
döntött. - Kérem a többi pénzt.

-  Tessék -  vett  elő  a  nő egy vastag borítékot  a táskájából, 
majd a férfi felé csúsztatta. A férfi a pult szélére húzta a boríté
kot, aztán gyorsan a kabátzsebébe süllyesztette, majd ivott egy 
kis teát.

A nőnek nem kellett  elmagyaráznia,  mi a teendő, vagy kit 
kell felhívnia, ha valami nem úgy alakul, ahogyan tervezték. A 
férfi profi volt, és most az élete, a családja biztonsága volt a tét.

A nő felállt, előhúzott egy ötdolláros bankjegyet a zsebéből, s 
letette a teáscsészéje mellé, majd határozott léptekkel kisétált 
az étteremből. A férfi nem nézett utána. Megvárta, míg a nő be
csukja maga mögött az ajtót, aztán gyorsan körülnézett. Elége
detten nyugtázta,  hogy senki se figyeli.  Hirtelen megéhezett, 
így sebtében felfalta a maradék tojásos tekercseket.

Az utca másik oldalán parkoló autóból, a lesötétített szélvé
dőn keresztül figyelő férfi nem tudta elhatározni, kit kövessen: 
a nőt, vagy a kínai étteremben ücsörgő férfit. Mivel ismerte a 
férfi tartózkodási helyét, végül a nő mellett döntött.

Az orrára tolta a napszemüvegét, kiszállt az autóból, bezárta, 
és a lassan sétáló nő után eredt. Az asszony felhajtotta a kabátja 
gallérját, kezét zsebre vágta.

A férfi úgy sejtette, hogy a 86. utcai metrómegállóhoz igyek



szik. Igaza volt.
Szinte biztosra vette, hogy a Woo Ching étteremben lévő fér

finek köze van a reggeli gyilkossághoz. Mielőbb a végére sze
retett volna járni, mielőtt még valaki őt kezdené okolni a tör
téntek miatt.

Begombolta a dzsekijét, a fülére húzta a fülvédőjét, és követ
te a nőt.

Stella az asztalnál ült, és az Alberta Spanio szállodai szobájá
ból behozott ablakkeretre akasztott kilenc és fél méter hosszú, 
új fémláncot bámulta. Mac karba tett kézzel figyelte.

- Nem lehet, hogy egy kábel okozta ezt a bemélyedést? - kér
dezte, majd felkapott egy nagyítóüveget.

- Nézd meg alaposabban - vágta rá Stella, és ezúttal ő tette 
karba a kezét. - Látod?

Mac megvizsgálta a keretet, majd bólintott.
- A kábel finomabb, tisztább nyomot hagyott volna - jelentet

te ki Stella. - A bemélyedés másfél centi átmérőjű, akárcsak a 
láncok.

Mac kiegyenesedett és Stellára bámult.
-  Nagyon könnyűnek kellett  lennie annak a gyilkosnak, ha 

képes volt  leereszkedni  egy másfél  centi  vastag láncon -  je
gyezte meg Stella.

- Vagy nagyon bátornak - tette hozzá Danny.
- Vagy ostobának, esetleg kétségbeesettnek - állapította meg 

Stella. - Azt se feledjük, hogy a tetejében még himbálózott is a 
szélben. Az ablak méretét tekintve minimum egy szupermodellt 
keresünk.

- Vagy egy gyereket - mormogta Mac.
Stella a vállát vonogatva azon tűnődött, vajon mekkora lehe

tett az a férfi, akivel Stevie Guista bement a szobába.
- Egy kérdés továbbra is megválaszolatlan maradt - szólalt 

meg. - Ki tartotta a láncot?
- A padlóba nem fúrtak bele, és a bútorokhoz sem kötötték - 



fogta meg Mac az egyik láncot.
- Nem bizony. Danny felszedte a szőnyeget. Egyetlen lyukat 

se talált, s a bútorokon se talált láncra utaló nyomokat.
- Tehát valaki a szobában tartotta a lánc végét.
- Esetleg maga köré tekerte - vélekedett Stella.
- Akkor is nagyon erősnek kellett lennie, hogy lassan, egyen

letesen leengedhesse a társát - mondta Mac.
-  Utánajártam,  és a  legerősebb láncokat  is  leteszteltem,  de 

még egy negyvenöt kilós embert se bírt volna el - jelentette ki 
Stella.

- Igazi cirkuszi mutatványnak hangzik - jegyezte meg Mac.
- Gondolod?
- Na, kukkantsunk be az adatbankba - javasolta Mac. - A ma

gasság és testsúly legyen a fő szempont.
- Megtehetjük? - kérdezte Danny.
- Már hogyne tehetnénk meg? - vágta rá Mac.
- Szerinted létezik olyan férfi, aki elég ostoba ahhoz, hogy 

ebben a viharban leereszkedjen egy láncon a hetedik emeletről? 
-  hitetlenkedett  Danny.  -  Ehhez  már  borzasztóan  hülyének, 
vagy nagyon bátornak kell lenni.

- És nagyon meg kell bíznia abban a személyben, aki a láncot 
fogja - tette hozzá Mac.

- Mi van azzal a fürdőszobaablak alatti lyukkal? - kérdezte 
Stella. - Az nem a lánctól keletkezett, hanem belefúrták.

- Értem. Akkor mink van? - kérdezte Mac.
- Megtaláltuk Stevie Guista, alias Nagy Stevie ujjlenyomatát 

- felelte Stella.
- Címünk van?
- Szerintem ünnepel - adott át Stella a főnökének egy lapot, 

rajta Nagy Stevie fényképével és priuszával. - Ma van a szüle
tésnapja.

- Vajon tegnap este mit ünnepelhetett? - dünnyögte Mac. - Mi 
majd viszünk neki egy kis ajándékot.



Don  Flack  nyomozó  ösztönösen  érezte,  hogy  valami  nem 
stimmel. Ellenőrizte Alberta Spanio hálószobájának az ajtaját, 
majd megkért egy szobalányt, hogy menjen be a szobába, s mi
után becsukja maga után az ajtót, sikoltson egy nagyot. A mexi
kói asszonyt Rosa Martineznek hívták, és jogszerűen tartózko
dott az országban. Nem szívesen lépett be egy olyan helyiség
be, ahol pár órával korábban megöltek valakit.

- Ugye, nem fogja rám zárni az ajtót? - kérdezte, bár ő is tud
ta, hogy az ajtót csak belülről lehet bezárni.

Rosa bement a szobába, becsukta az ajtót és sikított. Aztán 
kinyitotta az ajtót.

- Kérem, menjen az ágy mellé, és sikítson újra - kérte a nyo
mozó.

Megvárta, míg a szobalány vonakodva az ágy mellé lép, majd 
becsukta az ajtót. Rosa sikított, utána kirohant a szobából.

- Jól csináltam? - kérdezte.
- Még szeretnék kérni valamit - felelte Flack. - Menjen be a 

fürdőszobába. Nyissa ki az ablakot, sikoltson, majd csukja be.
- Utána elmehetek?
- Ígérem, elmehet - biztosította a nyomozó.
Rosa visszatért a hálószobába, becsukta maga mögött az aj

tót, átment a fürdőszobába, ahol kinyitotta az ablakot. Aztán si
kított egy nagyot, becsukta az ablakot, majd kiszaladt a nyomo
zóhoz.

- Jól van. Köszönöm - mondta Flack.
Rosa gyorsan eltűnt a szobából.
Az első sikolyt alig lehetett hallani. Amikor a szobalány az 

ágy mellett állt, Flacknek nagyon kellett figyelnie, hogy meg
hallja a sikoltást; a fürdőszobából viszont semmiféle zaj nem 
szűrődött ki.

Elővette a telefonját és felhívta Stellát.
Volt mit mondaniuk egymásnak.



7.

AIDEN BURN KÖRÜLBELÜL ÖT perccel Mac és Stella tá
vozását követően érkezett meg a laborba. A hűtő halkan züm
mögött a sarokban.

Letette a helyszínelő táskáját, óvatosan a mikroszkóp mellé 
pakolta belőle a bűnjeleket, majd elindult, hogy szerezzen ma
gának egy kis kávét. A lőfegyvereknél dolgozó Adelson egé
szen finomat szokott főzni, de cserébe legalább öt percig kellett 
volna hallgatnia a buta vicceit, így inkább az automatából szol
gálta ki magát. Némi tejszínnel és a magával hozott neszkávé
val egészen ihatóvá varázsolta.

Az italt bevitte a laborba, és az asztalra tette, jókora távolság
ra a munkájától. Ha inni akar, majd odamegy, de a kávéfoltokat 
nem kockáztatta.

A Lutnikov lakásából behozott írógépszalagot kitette az asz
talra, majd ivott egy korty kávét. Még forró volt, de nem égette 
meg a nyelvét.

Aztán lassan, óvatosan a beépített lámpa fényénél letekerte a 
szalagot  és  az  asztalra  terítette.  Megkereste  a  szalag  elejét, 
majd, miközben elolvasta a kirajzolódó betűket, ismét felteker
te az orsóra.

...  már csak a harmadik, egyben az utolsó ajtó volt  hátra.  
Bárki  vagy  bármi  is  volt  odabenn,  az  ajtó  mögött  várt  rá.  
Peggynek  két  választása volt:  elszalad,  vagy a kezében lévő  
piszkafával kinyitja az utolsó ajtót. Majdnem sötét volt. Az ap
rócska ház folyosójának ablakán még beszűrődött némi fény. A 
lány  nem tudta,  mennyire  lehet  sötét  a  szobában,  de  abban 
szinte biztos volt, hogy odabenn a gyilkos várakozik, a gyilkos,  
aki  brutálisan  széttrancsírozott  három  fiatal  nőt  meg  egy 
transzvesztitát. A gyilkos minden bizonnyal egy igen éles kést  
vagy szikét szorongat a kezében. Odabenn, az ajtó mögött ug



rásra készen várakozik. Peggy tudta, hogy ha kell, ő is képes  
használni a piszkafát. Elég, ha eszébe jutnak az áldozatokról,  
különösen az unokahúgáról, Jenniferről készült fotók. A piszka
fát  a  jobb kezében tartva az  ajtóhoz  lépett,  majd bal  kézzel  
megragadta az ajtógombot. Még elmenekülhetett volna, de ha 
megteszi, a „Filéző” néven ismert gyilkos egérutat nyer, és is
mét gyilkol. Nem kell csendben maradnia, hiszen a férfi tudta,  
hogy a házban van; hallhatta a lépteit. Peggy elfordította az 
ajtógombot és benyomta az ajtót. Abban a pillanatban valaki  
elkapta a csuklóját.

- Meghalt, Peggy - mondta Ted, és elengedte a kezét.
A férfi jobb szemét vér borította. Peggy a padlóra ejtette a  

piszkafát, s a férfi karjába omlott.
Vége

Aiden felpillantott, ivott egy kis kávét, ami már kezdett ki
hűlni,  majd  fogta  a  telefont,  hogy  felhívja  Macet.  A szalag 
egyelőre  várhat.  A második  csengetés  után  meghallotta  Mac 
hangját.

- Igen.
Aiden elmagyarázta neki, mit talált.
- Vitesd be a számítógépbe, és hagyd az asztalomon - mondta 

Mac. - Később megnézem.
- Én most bemegyek a könyvtárba - mondta Aiden, azzal le

tette a készüléket.

Stella és Mac három óra körül ért Steven Guista lakásához. A 
sarki  étkezdében vettek maguknak egy-egy szendvicset,  amit 
az autóban, úton Brooklyn felé fogyasztottak el. Mac csirkés, 
Stella pedig tojásos salátát evett.

- Tegnap is ugyanezt ettük ebédre - jegyezte meg Stella.
- Igen - nézett rá Mac a kormány mögül. - Miért?
-  A változatosság  gyönyörködtet  -  harapott  bele  Stella  a 

szendvicsébe.



- Változatosságban nincs hiány - vetette oda a társa.

Mac arra gondolt, hogy valószínűleg a felesége miatt szokott 
csirkés salátát  venni,  mintha így akarná felidézni az asszony 
emlékét. Macnek már hetek óta nem esett jól az étel. Ezen az 
estén úgy tervezte, hogy néhány hot doggal meg egy diétás kó
lával üti el az éhét. Egyre közeledik az a nap, és a közeledtével 
Mac Taylor is egyre nagyobb szomorúságot érzett a lelkében. 
Az égbolt sötét volt, nemsokára ismét havazni fog. Eszébe ju
tott, hogy felhívja Arthur Greenberget, de aztán elvetette az öt
letet.

Mac bekopogott a háromemeletes, háború előtti téglaépület 
4G számú ajtaján. A folyosó sötét, de tiszta volt.

Mivel senki sem válaszolt, Mac újra kopogtatott:
- Steven Guista. Rendőrség! Nyissa ki.
Semmi.
Mac még egyszer kopogott, mire a szemközti lakás ajtajából 

egy karcsú, sötét hajú, pincéregyenruhát viselő asszony nézett 
ki  a folyosóra. A karjára vetett kabátból ítélve éppen indulni 
készült. Mellette egy komoly arcú, tizenegy év körüli kislány 
kíváncsiskodott.

- Nincs itthon - mondta az asszony. Mac igazolta magát.
- Mikor látta utoljára?
- Tegnap, még valamikor a reggeli órákban - vont vállat az 

asszony.
- Egész éjjel nem volt itthon - kotnyeleskedett a kislány.
Az anyja feddő tekintetet vetett rá, mintha azt akarta volna 

sugallni,  hogy  minél  kevesebb  információval  szolgálnak  a 
rendőröknek, annál jobb, de a gyerek mintha észre se vette vol
na.

- Tíz körül mindig benéz hozzám, de se az este, se ma reggel 
nem jött át - mondta a kislány.

- Esti műszakban, néha még éjszaka is dolgozom - magyaráz
kodott az asszony. - Steve felajánlotta, hogy vigyáz Lillyre.



- Együtt szoktunk tévézni - mondta Lilly. - Néha.
- Nem említette, hogy a barátaival vagy a rokonaival fog ün

nepelni ma este? - kérdezte Mac.
Az asszony meglepett arccal nézett rájuk.
- Ma van a születésnapja - tette hozzá Mac.
- Nem is tudtuk. Sütöttem volna egy tortát. Nem baj, majd 

veszek neki valami ajándékokat. Steve nagyon kedves hozzánk, 
különösen Lillyhez.

- Tudom, hogy ijesztően néz ki, de nagyon aranyos - mondta 
a kislány.

- Elhiszem - szólalt meg Stella, s magában felidézte Stevie 
Guista bűnlajstromát.

- Most mennem kell - hajolt le az asszony, és homlokon pu
szilta a gyereket. - Zárd be az ajtót - figyelmeztette.

- Mindig bezárom.
Az asszony a két helyszínelőhöz fordult.
- Üzennek valamit Steve-nek?
Mac elővett a zsebéből egy névjegykártyát és odanyújtotta az 

asszonynak, aki átadta a lányának.
- Csinált valamit? - kérdezte a kislány.
- Csak el akartunk beszélgetni vele - felelte Stella.
- Miről? - kíváncsiskodott Lilly.
Például a gyilkosságról, gondolta magában Mac, de hangosan 

csak ennyit mondott:
- Úgy hisszük, tanúja volt egy bűncselekménynek.
- Milyen... - kérdezősködött a gyerek, de az anyja leállította.
- Lili, csukd be szépen az ajtót. Mennem kell.
A kislány  elköszönt  Stelláéktól,  majd  bement  és  becsukta 

maga után az ajtót.
- Tudok Steve múltjáról - jelentette ki az asszony, miután hal

lotta a zár kattanását. - Steve megváltozott. Jó ember.
Mac biccentett, és átadott neki egy újabb névjegyet.
- Ha találkozik vele, kérem, adja oda és mondja meg, hogy 

hívjon fel.



Az asszony elvette a kártyát, megnézte, aztán zsebre tette.

A 86. utcában a platinaszőke hajú, szőrmekabátos nő felszállt 
a 6-os metróra. A férfi a másik kocsiból figyelte. Az időjárás 
miatt a tömeg nagyobb volt a megszokottnál,  de a férfi nem 
bánta, mert így könnyebben szemmel tarthatta az asszonyt. A 
férfi biztos volt benne, hogy a nő a plasztikai sebészeknek kö
szönheti a külsejét.

Képzett, tapasztalt megfigyelő volt, de most az életéről volt 
szó. Látta, ahogy a Woo Ching étteremben az asszony átad egy 
borítékot a mellette ülő férfinak. A távolság miatt nem láthatta, 
mi van benne, de egyik szál a másikhoz vezet, és bízott benne, 
hogy az asszony is el fogja vezetni valahova. Ha szerencséje 
van, ez lesz az utolsó szál, amit le kell nyomoznia. Jóllehet a 
türelem sose volt az erős oldala, most mégis türelemre kellett 
intenie magát.

Amikor az asszony a bronxi Castle Hillen leszállt a metróról, 
diszkrét  távolságból  a  nyomába eredt.  Már sejtette,  hogy mi 
lesz az úti cél. Kissé korai volt, de a férfi elégedetten elmoso
lyodott.

Az asszony megállt egy nagy, egyszintes, megfeketedett tég
laépület bejáratánál. Amikor belépett a kapun, a férfi szapora 
léptekkel  utánasietett.  Tudta,  hová igyekszik,  kivel fog talál
kozni a nő. Neki csak tanúsítania kellett ahhoz, hogy eldolgoz
hassa a szálakat.

Benyitott a kapun, s egy folyosón találta magát. Mindkét ol
dalon ajtókat látott. Az egyik lakásból frissen sült kenyér illatát 
érezte, ami régi, gyerekkori emlékeket idézett fel benne.

Az asszonyt sehol se látta. Megtapogatta a hóna alatt dudoro
dó fegyvert.

Aztán történt valami. Már nem volt ideje előkapni a fegyve
rét. Semmire se volt idő, legfeljebb arra, hogy megragadja a sö
tétből előbukkanó férfi vastag, izmos karját. Amikor a férfi a 
kabátja alá akart nyúlni, nagydarab támadója félresöpörte a kar



ját, és egyetlen mozdulattal eltörte a nyakát.
Cliff Collier nyomozó holtteste egy tompa puffanással a pad

lóra zuhant. A gyilkos körülnézett, s könnyedén felkapta a kö
zel százkilós testet, majd becipelte egy sötét irodába, belökte az 
ajtót, aztán az ablakhoz ment.

Kinyitotta és körülnézett, bár tudta, hogy általában senki se 
merészkedik be a kihalt sikátorba. Mindössze egy kisteherautó 
várakozott odalenn.

A holttestet  ledobta  az  utcára,  kimászott  az  ablakon,  amit 
gondosan becsukott maga mögött. Ahogy a tetemet beemelte az 
autóba, észrevette a férfi hóna alatt a fegyvert, így gyorsan be
lekukkantott a tárcájába.

Az áldozata zsaru volt. Nem mondták, hogy egy zsaruval kell 
végeznie. Nem, mintha számítana, de azért nem ártott volna, ha 
tudja.

Kinyitotta a gépkocsi ajtaját és beszállt.
Nagy Stevie még sose ölt zsarut. Nem érzett szánalmat iránta, 

de tényleg nem bánta volna, ha előre szólnak, hogy kivel kell 
végeznie. Ahogy lassan kihajtott a sikátorból, azon töprengett, 
hol szabadulhatna meg a holttesttől.

Mac Stellára és Donra bízta Nagy Stevie felkutatását, ő pedig 
visszament az előkelő házba, Charles Lutnikov egykori ottho
nába.

Miután beküldte az írógépszalagot a laborba, hogy legépeljék 
a tartalmát, Aiden felhívta, hogy elmondja, mit intézett, de így 
is bele fog telni egy-két napba, míg megkapják a lemezt. Mac 
telefonon megsürgette a laborosokat.

Aiden a hallban várt a főnökére. A bejárat előtt Mac leütöget
te a cipőjéről a havat, amit Aaron McGee, a portás hálás pillan
tással jutalmazott.

- Az emberek kérdezősködnek - szólalt meg a portás. - Fogal
mam sincs, mit mondjak nekik.

- Minél kevesebbet - felelte Mac.



- A hölgy is ezt mondta - intett a fejével Aiden felé. - Egyéb
ként én se tudok többet.

Aiden elindult a lift felé. A nyitott ajtóban még mindig ott 
sárgállott a rendőrkordon, így átbújtak alatta.

- Minden négyzetcentimétert beporoztam - jelentette Aiden. - 
Szinte  minden olyan  lakó  ujjlenyomatát  megtaláltam,  aki  az 
épületnek ebben a részében lakik.

Mac megnyomta a tetőlakás gombját, és amint a lift elindult, 
letérdelt, s megvizsgálta a liftajtó előtti vékony fémlemezt. A 
liftajtó  és  az  emeletek  ajtói  között  egy  kétcentis  rést  látott. 
Aidenre nézett.

-  Lehetséges -  szólalt  meg a  lány,  mint  aki  sejti,  mit  akar 
mondani a főnöke.

- Veled megyek - ajánlotta Mac.
Sokkal furcsább és kisebb helyeken is találtak már meg löve

déket, és előre tudták, hogy piszkos munka következik. Aiden 
elnyomott egy sóhajtást. A fél karját is odaadta volna egy csé
sze kávéért. A lift lelassított, majd a tetőtérre érve kinyílt az aj
taja.

- Elkapták? - kérdezte Louisa Cormier. - Elkapták a pasast, 
akik megölte szegény Mr. Lutnikovot?

- Az is lehet, hogy nő volt a tettes - felelte Aiden.
- Hát persze - mosolygott Louisa Cormier. - Én se mondhat

tam volna jobban. Fáradjanak be, kérem - mondta, és beenged
te a látogatókat.

Louisa  ezúttal  nem tűnt  annyira  fittnek,  mint  korábban.  A 
haja szinte tökéletes volt, de néhány hajtincse ziláltan az arcába 
hullott, a szeme fáradságról árulkodott. Drága farmernadrágot 
és fehér kasmírpulóvert viselt, melynek ujját feltűrte. A csukló
ját egy ékszerkaróra ékesítette.

- Kérem - mosolygott, megvillantva tökéletes, hófehér fogso
rát. Az ablak mellett álló apró asztalka irányába mutatott. Az 
asztal köré három széket helyezett.

- Megkínálhatom önöket egy kávéval vagy teával?



- Egy kávé nagyon jólesne - hálálkodott Aiden.
- Tejszínt, cukrot?
- Köszönöm, nem kérek.
- Én csak egy pohár hideg vizet kérek - mondta Mac.
- Ann-nak adtam pár szabadnapot - szólt Louisa, ahogy a két 

helyszínelő helyet  foglalt.  -  Nagyon felzaklatta  az eset.  Me
gyek, behozom a kávét. Épp most lett kész. Szerintem nem mer 
idejönni, míg el nem kapják a gyilkost. Igazi kincs az a lány. 
Nem szeretném elveszíteni.

Louisa Cormier kiment a szobából. - Van valami fejlemény 
az Alberta Spanio-ügyben? - érdeklődött Aiden.

- Mindig van valami - nézett ki Mac az ablakon.
Monet megfestette a ragyogó, ködfelhőben úszó, esőtől csil

logó Londont, gondolta. Vajon mihez kezdett volna New York
kal? Mire ihlette volna ez a látvány?

Aiden még Louisa Cormier visszatérése előtt tájékoztatta a 
főnökét arról, hogy újra átvizsgálta Charles Lutnikov lakását.

- Nem láttam jelét annak, hogy írt volna - mondta. - Az író
gépszalagon talált szövegen kívül nem találtam más írást, sem 
kéziratokat, és a fiókokban sem voltak papírok.

Mac elgondolkodva biccentett.
Louisa Cormier behozta a kávét meg a vizet. Ő semmit se fo

gyasztott. Amikor leült, végigsimított a haján.
- Hosszú volt ez az éjszaka. Vészesen közeleg a határidő az 

új Pat Fantome-regényemmel - mondta.
-  Ha beleolvasnak valamelyik  regényembe,  láthatják,  hogy 

legfeljebb annyiban hasonlítok Patre, hogy magam is írok. Ha 
felállok a számítógépem mellől, Patet a dolgozószobámban ha
gyom. A dedikálásokon meg az interjúkon néha hagyom, hogy 
Pat vegye át a helyemet. Hálás vagyok ennek a szereplőmnek, 
de nem könnyű együtt élni vele. Másfelől... - A mondatot egy 
legyintéssel félbeszakította.

Aiden belekortyolt a forró, finom, egzotikus zamatú kávéba. 
Mac a poharát szorongatta.



- Jaj, nem - nevetett rájuk Louisa. - Nem élek álomvilágban! 
Pat Fantome csak a képzeletemben létezik, de így könnyebben 
megy az írás. Egy-két dologban hasonlítunk egymásra, de gon
dolom, nem ezért jöttek. Szegény Mr. Lutnikovra kíváncsiak.

Mac ivott egy kis vizet.
- Önnek van fegyvere? - kérdezte.
Louisa  Cormier  döbbenten  nézett  rá,  majd  a  jobb  kezével 

megsimogatta a nyakában lógó vékony aranyláncot.
- Ó... igen - felelte. - Van egy Waltherem. Az irodában, az író

asztal fiókjában van. Idehozzam?
- Kérem - mondta Mac.
- Azt hiszi, én öltem meg Mr. Lutnikovot? - kérdezte derűsen.
- Mindenkit leellenőrzünk, aki a liftet használta - magyarázta 

Aiden.
- A krimiírók álma, amikor a téma szó szerint bekopogtat az 

ajtajukon. Megyek, hozom a fegyvert.
Louisa  Cormier  kisietett  a  helyiségből.  Ekkor  megcsörrent 

Mac telefonja.
-  Igen -  szólt  bele a  készülékbe.  -  Megyek,  amint  tudok - 

mondta végül. - Fél óra.
Ahogy zsebre tette a telefont, belépett az írónő, egyik kezé

ben a  fegyverrel,  amit  odanyújtott  Mac-nek,  de  ő megkérte, 
hogy tegye le az asztalra.

- Az engedélyem is megvan valahol - mondta Louisa. - Ann 
majd előkeríti, amikor...

- Szerintem nem szükséges - szakította félbe Mac.
Aiden felhúzott egy új gumikesztyűt, és kézbe vette a fegy

vert. Louisa Cormier érdeklődve leste minden mozdulatát.
- Egy P22-es, háromnegyed hüvelykes csövű Walther - jelen

tette ki Aiden. - Mostanában nem sütötték el.
- Azt hiszem, sohasem sütötték el - mondta Louisa. - Csak 

azért tartom a fiókomban, hogy eleget tegyek az ügynököm ké
résének, aki állítólag nagyon szeret engem. Köztünk szólva, in
kább a saját tizenöt százalékáért aggódik.



- Lenne néhány kérdésem - szólt Mac, miután Aiden ellen
őrizte a tárat, s visszaadta a fegyvert az írónőnek. A tár egyéb
ként tele volt. Louisa az asztalra tette a pisztolyt, majd össze
kulcsolt kezekkel, figyelmesen nézett a helyszínelőre. - Járt va
laha Charles Lutnikov lakásában?

- Nem - válaszolta Louisa. - Egy pillanat, hadd, gondolkod
jam. Nem, nem hiszem.

- Ő meglátogatta önt valaha?
- Néhány alkalommal. Tulajdonképpen ahányszor megjelenik 

egy-egy új könyvem, feljön hozzám, vagyis feljött hozzám de
dikáltatni.

- Burn ügynök megtalálta az ön könyveit Mr. Lutnikov laká
sában - mondta Mac. - Egyiket se olvasták el.

-  Nem lep  meg.  Dedikált,  olvasatlan  példányok...  Vásárolt 
egy másik példányt is, azt olvasta el.

- A lakásában nem találtuk más példányokat az ön könyveiből 
- vetette közbe Aiden.

- Miután elolvasta, elajándékozta őket a szomszédainak. Vé
gül is megvoltak neki az első kiadású példányai, érintetlenül. 
Istenem. Ez fantasztikus.

-  Lutnikov  nem mutatta  meg  önnek  az  írásait?  -  kérdezte 
Mac.

-  Az írásait? Én úgy tudtam, katalógusszövegeket ír.  Miért 
kellett volna megmutatnia őket?

- Regényekről nem tud? - kérdezte Aiden. - Esetleg versekről, 
novellákról?

- Nem, és az igazat megvallva, ha ilyet tett volna, udvariasan 
elutasítottam volna. Egyébként nagyon ritkán olvasok regénye
ket, még a legközelebbi barátaim írásait sem vagyok hajlandó 
elolvasni.  Ha ragaszkodott  volna hozzá,  hogy elolvassam, el 
mondtam volna neki, hogy az ügynököm tanácsára sose olva
sok  kiadatlan  munkákat,  nehogy  később  valaki  plagizálással 
vádoljon. El se tudják képzelni, hányszor pereltek már be.

- Jelenleg dolgozik valamin? - kérdezte Mac.



- Már legalább egy hete be kellett volna fejeznem.
- Számítógépen szokott dolgozni?
- Ismerek pár írót, például Dutch Leonardot vagy Loren Est

lemant, akik még mindig írógéppel dolgoznak, de el se tudom 
képzelni, miért ragaszkodnak hozzá - felelte Louisa.

- Milyen papírt használ? - érdeklődött Aiden.
- A nyomtatómba?
- Igen.
- Fogalmam sincs. Esküszöm. Lényeg, hogy jó minőségű le

gyen. Ann valamelyik 44. utcai papírboltból szokta beszerezni.
- Kaphatnánk belőle egy lapot? - kérte Mac.
- Egy lapot a nyomtatómból... igen, hogyne. Ennyi?
- Igen, egyelőre ennyi -  felelte Mac, majd felkászálódott  a 

székéről. A két nő követte a példáját.
Louisa Cormier felvette a fegyvert és átment a dolgozószobá

jába, ahonnan hamarosan hozott néhány papírlapot, amelyeket 
átadott Macnek.

-  Szeretném,  ha  tudná,  hogy  a  kiadómnak  sohasem  adok 
nyomtatott formában anyagot - mondta. - Isten tudja, hány éve 
leszoktattam róla. E-mailen szoktam átküldeni neki a kéziratot, 
amit kinyomtatnak és átadják a szerkesztőnek.

- Tehát az összes kéziratát a számítógépében őrzi? - kérdezte 
Mac.

Louisa kíváncsi tekintettel méregette a helyszínelőt.
-  Úgy  van,  minden  kéziratomat  a  merevlemezen  tárolom. 

Emellett egy floppyn is őrzök belőlük egy-egy másolatot, eze
ket a tűzbiztos faliszéfemben tartom.

- Köszönjük - mondta Mac. - Lenne még egy-két kérdésem.
- Van másik fegyvere? - kérdezte Mac.
Louisa Cormier enyhén megütközve nézett rá. - Nincs.
- Lőtt már valaha?
- Igen, ez is a kutatásom részét képezi. A könyvem egyik sze

replője, Pat Fantome egy exrendőr, és nagyon jól céloz. Az Öt
vennyolcadikon lévő Drietch lőtérre járok.



- Megtaláljuk - mondta Mac. - Még egy kérdés. Nem tudja, 
hogyan került Lutnikov vére az ön liftajtaja előtti szőnyegre?

- Nem. Most ugye gyanúsított vagyok? - Mintha kifejezetten 
örült volna a feltételezésnek.

- Igen - felelte Mac. - Akárcsak a többi szomszédja.
- Köszönöm a kávét - szólalt meg Aiden, s felkapta a táskáját.
- Szívesen látom önöket máskor is - mondta Louisa, miköz

ben kikísérte őket. - Szeretném tudni, hogyan haladnak a nyo
mozással.  Most felhívom az ügynökömet és elmesélem neki, 
mi történt.

A liftbe érve Aiden így szólt:
- Lemegyünk az alagsorba?
- Most magadra hagylak - felelte Mac. - Stellát most hívták ki 

egy helyszínre. Cliff Colliert holtan találták.
- Colliert? A zsarut, aki Alberta Spaniót őrizte?
- Eltörték a nyakát.
- Hol?
- Egy sikátorban, a kínai negyedben.
Aiden felsóhajtott.  Egyedül  kell  megkeresnie  a  pisztolygo

lyót.  Tapasztalatból  tudta,  hogy mindig érdekes,  de  sohasem 
kellemes érzés a liftaknában kutakodni.

Mac a kezében tartott papírlapokra nézett. Mindketten ugyan
arra gondoltak.

- Házkutatási parancs? - kérdezte Aiden.
Mac megrázta a fejét.
Biztosak voltak benne, hogy Louisa Cormier hazudott, csak 

azt nem tudták, mivel - talán a vérnyomokkal - kapcsolatban. 
Ritka az a gyanúsított, aki igazat mond, és még a legártatlanab
bak is hazudnak valamit.

- Nem tudjuk megindokolni - mondta Mac.
- Akkor kedvesen megkérjük, hogy engedjen körülnézni - ja

vasolta Aiden.
-  Mire ő  ugyanolyan kedvesen nemet  mond és  felhívja  az 

ügyvédjét.



- Akkor mi legyen?
- Keressünk még bizonyítékokat - felelte Mac.



8.

- MEGCSINÁLTAD? - KÉRDEZTE A FÉRFI.
- Meg - felelte Stevie Guista.
Nagy Stevie a Zabar nevű bárból telefonált. A bevásárlósza

tyor tele volt kolbásszal,  zsemlével, sajttal,  egy jókora szelet 
gorgonzola sajttal, a kedvenc csemegéivel, üdítőkkel, valamint 
porcukorral meghintett süteményekkel.

Úgy tervezte, Lillyvel, a szomszéd kislánnyal ünnepli meg a 
születésnapját. Az anyja úgyis dolgozik.

Ha Stevie-nek valaha eszébe jutott volna, hogy megházasod
jon,  Lillyvel  egykorúak  lennének  az  unokái.  Talán.  Lilly  jó 
gyerek. Ünnepelnek, esetleg tévéznek egy kicsit. Holnap majd 
felhozat magának egy lányt. Boldog szülinapot, Steven Guista. 
Az élet szép, nincs oka panaszra.

- Jól van - hallotta a hangot a vonal végén.
Egyikük sem akart többet mondani. Aztán letették a telefont.
Stevie szállítóautója egy tűzcsap előtt parkolt, ami nem volt 

éppen szabályos. Amikor beszállt, nem látott büntetőcédulát az 
ablaktörlő alatt. Máskor se fordult elő vele ilyesmi. Az autó lát
tán a rendőrök azt gondolták, árut hozott, így nem csináltak be
lőle problémát. Egyébként se szoktak vitatkozni vele.

Stevie óvatosan hátramenetbe kapcsolt. A nyaka miatt nehe
zére esett, hogy hátraforduljon, de nem akart balesetet okozni. 
A kisteherautó rakodótere üres volt, a polcok tiszták. Már több 
mint két órája megszabadult a zsaru holttestétől, amit valame
lyik sikátorban rejtett el. A járműben csak a friss kenyér illatát 
lehetett érezni.

Stevie szerette ezt az illatot. Jobban szerette, ha kenyér is volt 
az autóban. Mindent összevetve, Stevie szerette a munkáját.

A holttest a kínai negyedben, Ming Lo Dim Sum nevű étter
me mögötti sikátorban, egy szeméttartály mögött hevert. Cliff 



Collier teteme a hátán feküdt, lába kinyújtva, karjai összefonva 
a mellkasán, a feje fura szögben, mintha hátra akarna tekinteni,

Stella legalább egy tucatnyi alkalommal evett már Ming Lo 
éttermében.  Általában  vasárnap  délelőttönként,  valamelyik 
New Yorkba látogató rokonával tért be ide. A fényes neonokkal 
megvilágított bejárat a másik oldalon volt, s a helyiségben alig 
lehetett mozdulni a rengeteg asztaltól, amelyek között ide-oda 
cikáztak a javarészt kínai származású pincérek. Stella rokonaira 
minden alkalommal mély benyomást tett a látvány.

Vajon most milyen arcot vágnának, ha meglátnák a sikátor
ban fekvő hullát, gondolta Stella.

- Ez a munkám - mondta volna a kedves rokonnak. - Holtakat 
faggatok.

Rendszerint elég volt csak rágondolnia a Dim Sumra, máris 
megéhezett, de most enyhén felfordult tőle a gyomra. Stella a 
holttest mellé térdelt. Danny már lefényképezte a testet, a falat 
meg a kukát.

Don Flack az étterem hátsó bejáratánál a holttestet felfedező 
alkalmazottat hallgatta ki. A nagydarab, rémült férfi kínaiul vá
laszolt a kérdésekre; az alkalmi tolmács szerepét egy vacogó, 
selyemruhás nő töltötte be.

Flack levette a kabátját  és ráadta a fiatal  nőre, aki hálásan 
megköszönte. A nagydarab férfi gyorsan, izgatottan beszélt.

- Rögtön tudta, hogy a halott férfi nem hajléktalan - fordította 
a fiatal nő. - Túlságosan jól öltözött és a haja is rendesen le van 
vágva.

Flack bólintott.
- Nem látott vagy hallott valami gyanúsat? - kérdezte.
A nő lefordította a szavait. A férfi határozottan megrázta a fe

jét.
Flack a holttestre nézett. Ismerte Colliert, tegeződtek, és néha 

a családi ügyeikről is beszámoltak egymásnak. Colliernak nem 
volt felesége, a szülei Queensben laktak. Az édesapja nyugállo
mányú rendőr volt.



A három helyszínelő érezte a meleg, sós, édeskés ízű kínai 
ételek  illatát.  Danny  szívesen  bekapott  volna  egy  adag  sült 
wontont, és arra gondolt, hogy ha idekinn végeztek, bemehet
nének enni valamit. Közben a pincéreket is kikérdezhetnék.

Stella finoman megtapogatta a halott férfi nyakát, majd eny
hén elfordította a testet. A szeméttároló mögött nem volt sok 
hely, de az aprócska kéziporszívót végigfuttatta az áldozat ka
bátján, nyakán és haján.

Flacknek eszébe se jutott a kínai étel. Nem mintha nem sze
rette volna, de ebben a pillanatban kizárólag csak a halott férfi
ra tudott koncentrálni.

- Köszönöm a segítséget - mondta a lánynak.
A lánynak már nem volt  ideje lefordítani a szavait,  mert  a 

nagydarab kínai visszasietett az étterembe. A lány visszaadta a 
nyomozónak a kabátját. A tekintetük összefonódott, és ha más 
körülmények között találkoztak volna, talán Flack bele is ment 
volna a flörtbe, de nem itt és most, Collier holtteste mellett.

Amikor a lány visszament az étterembe, Flack megfordult és 
nézte, ahogy Mac Taylor lassan, zsebre tett kézzel befordul a 
sikátorba.

Mac megállt Danny mellett, s vetett egy pillantást a holttest 
mellett térdeplő Stellára. Összeszorított szájjal, hunyorgó tekin
tettel körülnézett a sikátorban.

- Eltörték a nyakát - jelentette ki Stella.
A testet az oldalára fordította. Nem volt sok helye, s a halott 

férfi is nehéz volt. Kérhetett volna segítséget, de nem akarta a 
kelleténél jobban beszennyezni a helyszínt.

- A sikátor tele van lábnyomokkal - mondta Danny. - Leg
alább hat különböző személyé lehetnek. Már rögzítettem a nyo
mokat.

Danny először egy aerosolos sprayből beszórta viasszal a láb
nyomokat, amellyel meggátolta a hó olvadását. Aztán egyen
ként gipszlenyomatot készített róluk; a gipszbe egy kis sót is 
szórt, hogy gyorsabban megkössön az.



- Találtál nagy lábnyomokat? - érdeklődött Mac.
- Egy párat - felelte Danny. - Itt egészen tisztán látható.
Danny tudta,  miért  érdekli  Macet  a  nagy lábnyom. Collier 

több mint száznyolcvan centi magas, és körülbelül száz kilós 
volt,  sőt  azt  se  szabad számításon kívül  hagyni,  hogy sokat 
kondizott és nagyon jó formában volt. Később Hawkes pontos 
adatokat tud mondani.

Bárki vagy bárkik is végeztek Collierrel, erősebbnek és na
gyobbnak kellett lenniük, mint a nyomozó. Erről ismét Hawkes 
tud majd többet mondani.

Danny a szeméttároló felé vezető három pár, illetve az attól 
távolodó két lábnyomra mutatott. E két utóbbi mérete megkö
zelítőleg azonos volt a tárolóhoz vezető lábnyommal, bár nem 
volt annyira mély. A tettes feltehetően ekkor már megszabadult 
Collier holttestétől.

-  Készítsetek  lenyomatot  a  távolodó  lábnyomokról  -  kérte 
Mac. - Mérjétek meg a hó sűrűségét, hogy biztosak lehessünk 
benne, hogy valóban ő vitte Collier testét. Nézzétek meg Colli
er tárcáját.

Danny egy biccentéssel jelezte, hogy tudomásul vette az uta
sításokat.  A lábnyomok kétségtelenül  azé a  személyé voltak, 
aki idehozta Collier holttestét, de ha azt akarják, hogy a bizo
nyíték a bíróságon is megállja a helyét, alapos munkát kell vé
gezniük.

Senki se mondta ki, de mind a négyen biztosra vették, hogy 
Collier gyilkosa valamilyen módon kapcsolatba hozható azzal 
a személlyel, aki Albert Spanióval is végzett. Az asszony né
hány órája még az ő védelmére volt bízva.

Stella felállt, és levette a gumikesztyűjét.
A szeméttárolót több helyen is beporozta, ám Mac előre sej

tette, hogy az elkövető nem hagyta rajta az ujjlenyomatait.
- Nem itt ölték meg - jelentette Stella.
Mac bólintott.
-  A holttest  mögött  nem találtunk  lábnyomokat  a  hóban  - 



folytatta Stella. - Dulakodásnak sincs nyoma.
-  A  lábnyomok  elvezethetnek  valahova  -  jegyezte  meg 

Danny.
Ezúttal Stella is bólogatott. Itt már nem maradt tennivalójuk, 

a többi munkát a laborban fogják elvégezni.
Mindegyiküknek  megvolt  a  maga  elmélete.  Flack  szerint 

Collier rájött, hogy ki ölte meg Alberta Spaniót, követte az ille
tőt, aki észrevette és végzett vele.

Danny úgy vélte, Collier láthatott vagy hallhatott valamit a 
gyilkosság idején, majd elmondta valakinek, akinek nem kellett 
volna, vagy esetleg a gyilkos úgy gondolta, a nyomozó sejthet 
valamit a kilétéről.

Stella  úgy  gondolta,  Collier  is  benne  volt  Alberta  Spanio 
meggyilkolásában, és a gyilkos vagy gyilkosok védelmében ik
tatták ki.

- Hozzátok be Ed Taxxet - szólalt meg Mac. - Lehet, hogy ő 
is rajta van a gyilkos listáján. Ha Collier hallott vagy látott va
lamit,  ami miatt  meg kellett  halnia,  akkor Taxxra is hasonló 
sors vár.

Flack egy fejbólintással tudomásul vette Mac szavait.
- És keressük meg Stevie Guistát - tette hozzá Mac a holttest

re pillantva, amelyet körülvettek a mentősök.
Mac megnézte a karóráját.
- Nem vagytok éhesek? - kérdezte.
- De igen - dörzsölte össze Danny a tenyerét.
- Én most kihagyom - felelte Stella.
Don a fejét rázta, és nézte, ahogy a mentősök a fekete zsákba 

teszik a holttestet. Senki se szólt, mialatt kicipelték a hordágyat 
a sikátorból. Mac észrevett három darab szerencsesüteményt a 
szeméttároló mellett, a hóban. Letérdelt és összeszedte azokat. 
Egyszer Mac a felesége társaságában járt Ming Lo éttermében. 
Akkor  este  szerencsesüteményeket  is  kaptak.  Mac  már  nem 
emlékezett a jóslatra.

A süteményeket felbontatlanul a szemetesbe ejtette, s a társai



hoz fordult.
- Mit szóltok egy kis dim sumhoz?

Nagy Stevie bekopogott az ajtón és várt.
- Ki az? - hallotta Lilly hangját.
- Én vagyok, Stevie.
Amikor a kislány ajtót nyitott, a férfi átadta neki a súlyos be

vásárlószatyrot.
- Ma van a születésnapom. Van kedved bulizni? - kérdezte, 

majd belépett a lakásba, s becsukta maga mögött az ajtót.
-  Tudom, hogy ma van a  szülinapod -  felelte  a  kislány.  A 

szatyrot bevitte az aprócska konyhába és kiszedte belőle a fi
nomságokat. - Ajándékot is készítettem neked.

Stevie meghatódva hallgatott.
- Nem nagy ügy - mondta Lilly. - Ha ettünk, megkapod.
A férfi levette a kabátját és a cipőjét. A kabátot az ajtó mellet

ti székre terítette, a cipőt a szék alá helyezte.
- Inkább előtte - kérte. Az idejét se tudta, mikor kapott utoljá

ra ajándékot a születésnapjára. Talán még kisfiú korában lehe
tett, bár Stevie életében nem volt „kisfiús” időszak.

- Jól van - egyezett bele Lilly, és kivette az utolsó csomagot 
is a szatyorból.

A hálószobából  kihozott  egy  rózsaszín  szalaggal  átkötött, 
ügyetlenül becsomagolt kicsiny piros csomagot, amit a férfi ha
talmas tenyerébe helyezett.

- Nyisd ki - mondta.
Stevie óvatosan kibontotta; vigyázott, nehogy elszakítsa a pa

pírt meg a szalagot. Egy parányi állatfigura volt benne. Lilly 
agyagból gyúrta, majd fehérre festette.

- Kutya - mondta a kislány. - Először lovat akartam, de nem 
sikerült. Tetszik?

- Igen - felelte a férfi, s a figurát az asztalra tette. Az agyagfi
gura megbillent, de nem dőlt el.

- Adhatok neki nevet? - kérte Lilly.



- Természetesen.
- Legyen Rolf, mint az a kutya a Szezám utcából.
- Rolf - ismételte a férfi. - Olyan ez a név, mint az ugatás.
- Szerintem is, de illik hozzá.
- Szóval, mit eszünk? - kérdezte Stevie.
Lilly ügyesen megterítette az asztalt.
- Megtaláltak azok az emberek? - kérdezte, miközben kibon

tott egy csomag kolbászt.
- Miféle emberek? - kapta fel a fejét Stevie.
- Egy férfi meg egy nő. Akkor kerestek, amikor anyu munká

ba indult.
- Nem mondták meg, honnan jöttek?
- Azt hiszem, rendőrök voltak - szólt Lilly, és Stevie tányérjá

ra  helyezett  egy szendvicset,  majd a  névjegyet,  amit  indulás 
előtt adott oda az anyja.

Stevie  hallgatott.  Megnézte  a  kártyán  szereplő  nevet:  Mac 
Taylor, helyszínelő, majd visszaadta a kislánynak. Aztán felvet
te a szendvicset és úgy nézett rá, mintha sose látott volna ilyes
mit.

- Azt hiszem, az egyikük a lakásodban vár rád - csicseregte a 
kislány, a szendvicsét majszolva.

Stevie zsebre tette az agyagkutyát, majd a székén megfordul
va az ajtót fürkészte, mintha át akarna látni a falon. Gondol
kodnia kellett. Időre volt szüksége, hiszen a gondolkodás sose 
volt az erőssége. Beleharapott a szendvicsébe. A zsemle kissé 
száraz volt, de az íze megnyugtatóan ismerős.

Jacob  Laudano  komolyan  aggódott.  Eddig  minden  olyan 
könnyen ment, most pedig felhívják telefonon, hogy közöljék 
vele, keresi a rendőrség.

Mi a fenének keresi a rendőrség? Jól van, biztosan megvan rá 
az  okuk,  de  úgyis  kimagyarázza  magát,  feltéve,  ha  komoly 
okuk van arra, hogy rács mögé dugják. Márpedig ez nem tör
ténhet meg.



Jacob Laudano,  más néven a  „Zsoké”  pontosan egy méter 
negyvenegy centiméter magas és negyvenhét kiló volt; két és 
fél  kilóval nehezebb, mint a versenysúlya.  Figyelembe véve, 
hogy utoljára nyolc évvel ezelőtt ült lovon, egészen ügyesen 
tartotta a súlyát. Mindig volt mit ennie, pontosan fizette az East 
Side-i lakása bérét, s rendes ruhatárral büszkélkedhetett.

Nagy Stevie-vel ellentétben nem kellett költenie a nőkre. A 
lányok érthető módon nem akarták, hogy összelapítsa őket Ste
vie súlya, a látványáról már nem is beszélve. Jake-nek azonban 
különleges vonzereje volt, amit maga se értett, bár nem sokat 
törte rajta a fejét. Tudta, hogy mindez összefüggésben lehet a 
magasságával.  Nem tartotta  csúnya  fickónak  magát,  jóllehet 
reggelente elviselte volna, ha a tükörbe nézve egy Tom Cruise-
hoz hasonló arcot lát. Jake sápadt bőrű, kissé hegyes orrú, kes
keny szemű, ötven felé közeledő pasas volt, bár sokkal fiata
labbnak látszott. Hát igen, már megint a magassága.

A lovakat kizárólag akkor szerette, ha fogadott rájuk, márpe
dig éppen emiatt került bajba. Egy ideig minden a legnagyobb 
rendben ment. Saját magára fogadott, és minden trükköt beve
tett, hogy ne a favorit győzzön. A többi zsoké végül rájött a tur
pisságra és feldobta.

Jake huszonhat évesen már vastagon benne volt az üzletben. 
Híven követte a családi hagyományokat, és lelkesen kamatoz
tatta betörői képességeit.

Tíz  évig  megúszta  baj  nélkül,  mígnem  egy  alkalommal 
annyira belefeledkezett egy komód alsó fiókjába, hogy későn 
vette észre, hogy nyílik az ajtó. Pech.

Jake az ablakhoz ugrott, de a fazon megelőzte és akkorát ök
lözött a mellkasába, hogy a börtönben eltöltött két év alatt se 
bírta elfelejteni.

Kiderült, hogy a fazon a Mets harmadik alapvonal-játékosa. 
Hát igen, pech.

A börtönben Jake kiépítette a maga kis kapcsolatrendszerét, 
ami aztán odakinn is hasznosnak bizonyult, mert általuk mun



kához is jutott, hiszen még mindig átkozottul ügyesen tudott ki- 
és bejutni olyan helyekre, ahová a nagydarab, kövér, s legtöbb
ször idős megbízói nem fértek be. Az első alkalommal, amikor 
tízezer  dollárt  ígértek  egy gyilkosságért,  azonnal  belement  a 
dologba.

Azóta három másik személlyel is végzett, s fejenként 10 000 
dollárt kapott értük. Zsoké Jake-nek jó híre volt a szakmában. 
Sose próbálta felsrófolni az árakat, függetlenül attól, hogy ki 
volt a célszemély.

Jake egy hosszú, éles késsel szeretett dolgozni, amellyel alvás 
közben végzett áldozatával.

A tükör előtt állva megigazította a nyakkendőjét. A csomó tö
kéletes volt. Egyszer valaki kijelentette, hogy „takarosan” öl
tözködik, mire Jake utánanézett a szó jelentésének és azóta is 
előszeretettel használta.

Megcsörrent a telefon. Jake a nyakkendőjét babrálva kiment 
a fürdőszobából, hogy felvegye.

- Eegen - mondta, majd elhallgatott. - Egészen jól ment - szó
lalt meg végül. - Pontosan úgy, ahogyan megmondtam. Semmi 
kérdés... Igen, láttak engem, de az arcomat nem... Ha idejön, 
meglesz, de nem jön... Oké, oké, majd hívlak.

A telefon elnémult. Jake letette, majd pár másodpercig hitet
lenkedve bámulta. Talán valami rosszul sült el?

A liftaknában  sötét  volt,  de  Aiden  egy  nagyteljesítményű 
elemlámpa fényénél kitűnően elboldogult. A lámpát egy fémge
renda mellé helyezte, hogy ne akadályozza a keresésben.

Kesztyűt viselt, és a szerszámostáskája tetejére kitett egy cso
mag bűnjeltasakot. Bár több szemétre számított, így is eltarthat 
egy ideig, míg végez.

Az 1950-es évekből is talált újságokat; az egyik címoldalon 
az „Ike” szó volt olvasható. Átnézte a megfakult, régi borítéko
kat, de egyetlen nevet se ismert fel. Talált néhány Baby Ruth 
cukrospapírt, egy pár csavart és szöget, meg más fémhulladé



kot. Az egyik sarokban két döglött patkány hevert, az egyiknek 
már csupán a csontváza maradt. A másik még csak most indult 
rothadásnak.

Aiden háromnegyed óráig keresgélt, de nem találta meg a lö
vedéket. Alig várta, hogy végre lezuhanyozhasson.

Az elemlámpa fényénél még egyszer, utoljára körülnézett a 
liftaknában, amikor az egyik fém tartóoszlop tetején észrevette 
a golyót.

Aiden készített három fényképet a lövedékről, majd egy csi
pesszel felvette és bűnjeltasakba rakta.



9.

HAWKES LENÉZETT COLLIER HOLTTESTÉRE. Mac és 
Stella mellette állt.

- Az elkövető magasabb volt az áldozatnál. Nézzétek a bevér
zéseket - mutatott a holttest nyakára. - A szorítás előbb hátra, 
majd felfelé irányult. Az első bevérzés az ádámcsutkánál, a kö
vetkező felette látható. Valahogy így történhetett.

Azzal Hawkes Mac mögé állt és megmutatta, szerinte hogyan 
ölhették meg a nyomozót.

- Valószínűleg felemelte az áldozatot.
A kórboncnok hátralépett, és ismét a holttestre nézett.
- A testsúlya száztíz kilogramm, a magassága száznyolcvan

két centiméter - folytatta. - A gyilkosotok legalább egy-kilenc
ven,  egy-kilencvenöt,  és  rendkívül  erős.  Nem is  dulakodtak, 
egyszerűen a nyaka köré fonta a karját és eltörte a nyakcsigo
lyát.

- És? - kérdezte Stella.
- Az elkövető jobbkezes - felelte Hawkes. - Az elsődleges be

vérzés, valamint a nyelőcső törése a jobb oldalon következett 
be.

- Tehát hiába találunk egy óriás termetű gyanúsítottat, ha bal
kezes, azt jelenti, hogy ártatlan?

- Pontosan - értett egyet Hawkes.
- Nem először tett ilyet - vélekedett Stella.
- Tudta, mit csinál - mondta Hawkes. - Szereted az operát?
- Nem tudom, még sose voltam operában.
Mac felesége imádta az operát, és Mac megkedvelte a mes

terkélt, együgyű történeteket, a túljátszott szerepeket, a pompás 
jelmezeket. Kiváltképp azt szerette, amikor Claire lelkesen ké
szülődött  az  előadásokra.  Ilyenkor  mindig boldogan mosoly
gott, és egy idő után Mac is megtanulta értékelni a zenét.

-  Van két  jegyem a  holnap esti  Don Giovannira  -  mondta 



Hawkes. - Donatellitől kaptam, a gyilkosságiaktól. Az unoka
testvére a kórusban énekel, és mivel a felesége influenzás lett, 
le kellett mondaniuk. Donatelli szerint isten akaratából történt - 
mosolygott.

- Te nem akarsz elmenni? - kérdezte Stella.
- Én inkább a CD-knél maradok - felelte Hawkes. - Na, mit 

szólsz hozzá?
- Kösz, inkább nem.
- Mac?
Mac elgondolkodva nézett Stellára. Lázasnak tűnik, gondolta.
- Fogadd el nyugodtan - mondta Stella.
- Jól vagy? - kérdezte Mac.
- Semmiség, csak megfáztam.
Hawkes odaadta Macnek a jegyeket. Jó helyek voltak.
- Köszönöm - mondta Mac, és zsebre tette a szerzeményét.
A folyosón Stella a főnökére nézett.
- Te tényleg szereted az operát?
Mac kis híján azt mondta, hogy „szerettük”, de végül észbe 

kapott.
- Attól függ, melyiket.
A laborban Danny Messer egy nagy asztal előtt ácsorgott, és 

egy hatvan centiméter hosszúságú acélláncot nézegetett.
- Hol kezdjük? - kérdezte Stella.
Mac az állát dörzsölgette.
- Jól van - szólalt meg Danny. - Sztenderd cucc. Egyes lánc

szemekbe apró számjegyeket ütöttek, ami a gyártó nevét jelzi. 
Egy biztos, ez a lánc egyezik a szállodában talált acéldarabkák
kal. Felhívtam a gyártót, akik szerint egy ilyen lánc száz kilót 
is elbír. A hölgy, akivel beszéltem, azt mondta, ha egy ötven ki
lónál súlyosabb embert  lógatnak ki rajta az ablakon, egy-két 
láncszem meglazulhat.

- Megnézted Collier ruháit? - érdeklődött Mac.
Danny  mosolyogva  az  egyik  mikroszkóphoz  lépett,  amely 

mellett  gondosan  beszámozott  tárgylemezek  sorakoztak.  Az 



egyik lemezt a mikroszkópba csúsztatta, majd hátralépett.
- Megvizsgáltam a barnás-fehér pettyeket - mondta Danny. - 

Liszt. Csak a kabátja hátán találtam ilyet.
Stella is belekukkantott a mikroszkópba.
-  Collier  holttestét  egy lisztes járműben szállították -  vélte 

Mac.
-  A liszt  vékony  rétegben  a  kabátjára  rakódott  -  mondta 

Danny.
- A lisztben rovarmaradványokat látok - jelentette ki Stella. - 

A többi mintában is találtál hasonlót?
- Igen - vágta rá Danny.
- A Szövetségi Élelmiszer- és Gyógyszerhatóság nem bünteti, 

ha a pékségekben használt lisztben minimális mennyiségű ro
varmaradványok vannak - mondta Mac.

-  Vacsoránál  majd  igyekszem  észben  tartani  -  mormogta 
Danny.

Stella odaengedte Macet a mikroszkóphoz, aki miután bele
nézett, így szólt:

- A rovarok minden pékségnél különbözőek.
- Akárcsak a liszt meg az adalékanyagok - tette hozzá Danny. 

-  Utánanézek  a  gyártónak,  és  beszerzem az  ügyféllistájukat. 
Aztán azonosíthatjuk a lisztet és a rovarmaradványokat.

- Remélhetőleg így is lesz - vágta rá Stella karba font kézzel.
- Bízzunk benne - felelte Danny.
- Kezdjük Marco pékségénél - javasolta Stella.
Mindannyian tudták, miért. Az Alberta Spanio szobája feletti 

emeleten talált ujjlenyomat Steven Guistától származik, aki te
kintélyes priusszal rendelkezik, ráadásul nagydarab ember, és a 
Dario  Marco  tulajdonában  lévő  pékség  teherautóját  vezeti, 
márpedig Dario Marco éppen annak az embernek a fivére, aki 
ellen Alberta Spaniónak kellett volna tanúskodnia.

- Flack még nem jelentkezett? - kérdezte Mac.
- Még nem - válaszolta Danny. - Guista lakásában várakozik. 

Familia bíró úr aláírta a parancsot.



Mac Stellára nézett, aki náthásan szipákolt.
- Megyek, hozom a táskámat - mondta Stella.
Legalább húsz  percbe  telt,  míg  odaértek  Guista  lakásához. 

Hosszú idő, sok minden megtörténhet ennyi idő alatt.

Don Flack alaposan átnézte Guista aprócska lakását, közben 
a folyosóról beszűrődő zajokra is fülelt. Az egész hely szerzete
si hangulatot árasztott.

A parányi nappaliban, az ajtó mellett egy pecsétes zöld fotel 
terpeszkedett, amelyről messziről lerítt, hogy ha otthon van, a 
gazdája  abban szokott  üldögélni.  A fotellal  szemben egy há
romfiókos komód tetején egy kis  színes Zenith  tévékészülék 
szerénykedett. A távirányító a fotel karfáján várakozott.

Flack átment a konyharészbe, ahol a viaszosvászonnal borí
tott alumínium asztal körül három, kék műanyag borítású szé
ket talált. A hűtő szinte teljesen üres volt, a szekrényben mind
össze három kávéscsésze,  négy tányér,  két  vastag üvegpohár 
árválkodott. A mosogató alatt egy teáskannát és egy régi, tef
lonborítású serpenyőt talált.

A hálószoba már nem is lehetett volna kisebb. A nagy ágyat 
zöld takaró borította, a négy párna katonás rendben sorakozott 
egymás mellett. Az éjjeliszekrényen nem voltak könyvek, fo
lyóiratok.  Az  ággyal  szemben  egy  legelésző  lovat  ábrázoló 
nyomat volt a helyiség egyetlen dísze.

Flack benyitott a parányi fürdőszobába, ahogy egy túlmérete
zett, régi fürdőkádat látott.

A lakásban döbbenetes rend és tisztaság uralkodott,  mintha 
senki se lakott volna benne. A szekrényben meg a fiókokban 
alig voltak ruhaneműk. A bútorok és zoknik meg ingek színé
ből ítélve úgy tűnt, Guista nagyon szereti a zöld színt.

Don visszament a nappaliba,  és  helyet  foglalt  a viaszosvá
szonnal borított asztalnál. A székét az ajtó felé fordította. Fel
készült rá, hogy az egész napot, sőt az egész éjszakát is a pará
nyi lakásban fogja tölteni.



A folyosó másik végében Nagy Stevie és Lilly megvacsoráz
tak, majd leültek a tévé elé. A Gunsmoke ment, Chester szere
pében Dennis Weaverrel.

Stevie legszívesebben örökre itt maradt volna. Aznap már ép
pen elég tennivalója akadt, és remélte, hogy a megbízói sem 
lesznek hálátlanok. Nem mintha jutalomra számított volna, egy 
dicsérettel is beérte. Különben is, nem akart több meglepetést a 
születésnapjára.

Most viszont gondolkodnia kell. Valaki bement a lakásába, az 
az ember a ruhaneműi, a holmija, a kávéscsészéi, a tányérjai 
között kutakodik.

Stevie tudta, hogy el kell mennie, de egyelőre jól érezte ma
gát Lillyvel. Megette a süteményét, ivott egy kis mandarinos 
narancslét.

Minden bizonnyal a zsaruk mentek be a lakásába. Ám túl ko
rai lenne, hogy a nyomára bukkanjanak. Valójában egyáltalán 
nem számított  rá,  hogy megtalálják,  mégis itt  vannak. Aztán 
eszébe jutott valami. Megpróbálta elhessegetni a gondolatot, de 
mi van akkor, ha nem is a zsaruk keresik? Mi van, ha Mr. Mar
co úgy gondolja, hogy Stevie esetleg nem bírja tartani a száját? 
Mi van akkor, ha Mr. Marco szerint Stevie már túl öreg, hogy 
elvégezze a rábízott feladatokat? Nem, ez nem lehet. Ez nem 
történhet meg. Mégis, ki tudja...

Stevie úgy érezte, mindenképpen be kell  jutnia a lakásába, 
hogy  kiderítse,  mi  történik.  Szüksége  volt  egy-két  holmira, 
amit becsben tartott. Majd gyorsan eltűnik, elrejtőzik Boston
ban vagy Detroitban, de előbb kideríti, mit akar Marco.

- Nem félek - szólalt meg Lilly.
- Hogyan?
- Az a férfi a fészerben nem fogja megölni Marshall Dillont - 

magyarázta a kislány. - A zene nagyon félelmetes, de ha megöli 
Marshall  Dillont,  vége  lenne  a  filmnek,  pedig  tudjuk,  hogy 
folytatódik a sorozat.



- Okos kislány vagy - mondta Stevie, és megsimogatta Lilly 
fejét.

- Okosabb, mint egy játékmackó - vágta rá a gyerek.
Stevie nem értette  a hasonlatot.  A film véget  ért.  Marshall 

Dillon lelőtte a rossz fiút a fészerben. Stevie felállt. Ideje volt 
indulni.

- Te maradj itt - mondta. - Lehet, hogy hallasz majd valami 
zajt a folyosóról, de akkor is maradj a lakásban. Zárd be utá
nam az ajtót.

- Menned kell?
- Üzleti ügy.
- Biztos az a férfi a lakásodban - mondta Lilly.
- Aha.
- Ha végzel, visszajössz?
- Ma nem.
Stevie előhúzta a zsebéből a kislánytól kapott agyagkutyát.
- Kösz - mondta.
- Tényleg tetszik?
- Még soha életemben nem kaptam ilyen szép szülinapi aján

dékot - felelte a férfi, majd ismét zsebre tette a kutyát.
Lehalkította a tévét, az ajtóhoz ment, lassan, halkan kinyitot

ta. Lilly feszülten figyelte.
- Zárd be - suttogta a férfi.
A kislány bólintott. Amikor Stevie kilépett a lakásból, hallot

ta maga mögött a zár kattanását.
A folyosón a férfi egy ideig hallgatózott, aztán a lakása ajta

jához lopakodott. Vajon az a férfi bezárta az ajtaját? Biztosan, 
hiszen arra számít majd, hogy Stevie elbabrál egy ideig a kul
csával, így fel tud készülni a fogadására. Stevie úgy döntött, 
meglepi a látogatóját és betöri az ajtót.

Dont váratlanul érte az ajtón berobbanó hatalmas férfi,  aki 
túlságosan gyorsan mozgott  ahhoz,  hogy a  nyomozó előkap
hassa a fegyverét. Fel akart pattanni a székről, de a nagydarab 
ember rávetette magát, és mindketten a földre zuhantak.



- Rendőrség - nyögte Don.
Stevie megkönnyebbült.  Marco nem küldött  rá  valami bér

gyilkost, a rendőrökkel meg el tudott bánni. Mindig is ki tudta 
magyarázni magát. Anthony Korncoff, aki fele életét a rács mö
gött töltötte, egyszer azt mondta, hogy Stevie szerencséje egye
nesen arányos az ostobaságával.

- Ösztönös vagy, akár egy állat - mondta.
Stevie  bóknak tekintette  Korncoff  szavait.  Egyszerű ember 

volt, nem akarta túlbonyolítani a dolgokat, és ha egyszer hazu
dott, ragaszkodott a meséjéhez.

- Mit akar? - kérdezte.
- Szálljon le rólam, mert szeretnék feltenni néhány kérdést - 

felelte Don. Már-már azt hitte, agyonnyomja a hatalmas ember 
súlya.

- Milyen kérdést? - nézett rá Stevie.
Lehetséges, hogy ez az ember, aki valósággal a földhöz sze

gezte, néhány órával korábban megölte Cliff Colliert. Így vagy 
úgy, de Alberta Spanio halálához is köze lehet. Ezek után, ha 
Don meggyanúsítja valamivel, ez az óriás biztosan nem hagyja 
életben.

- Engedjen már, nem kapok levegőt - nyögte Don.
Stevie megfontolta a szavait, aztán felült. Nagy hibát követett 

el, mert Don végre megragadta a fegyverét, s már-már sikerült 
kirángatnia a tokjából, amikor Stevie ujjai a nyakára fonódtak.

A nyomozó érezte,  ahogy a  vastag  ujjak  belemélyednek  a 
nyakába. Nem tudott célozni, de bízott benne, hogy valahogy 
eltalálja Stevie Guistát.

Stevie felhorkant, az ujjai kissé lazítottak a szorításon. Ekkor 
Don a pisztoly agyával jókora ütést  mért  az ellenfele orrára, 
mire Stevie vérző orral feltápászkodott. A bal combjából is szi
várgott a vér.

Don felült és hátrább húzódott tőle. Nem akart több meglepe
tést.

Stevie kihasználta az alkalmat, és kirúgta a nyomozó kezéből 



a fegyvert, ami nagyot koppant a konyhakövön.
Stevie nem tudta, mit tegyen. Valaki biztosan meghallotta a 

lövést.  Mit csináljon, ölje meg a rendőrt? Vajon maradt még 
elég ereje, hogy megtegye? És mit nyer, ha kinyír még egy zsa
rut?

Nem volt választása. Stevie a betört ajtóhoz botladozott és ki
ment  a  folyosóra.  Hallotta,  ahogy  a  zsaru  feltápászkodik.  A 
szemközti lakás ajtaja kinyílt, és szembe találta magát Lillyvel.

- Nincs semmi baj - vetette oda Stevie. - Menj vissza, és zárd 
be az ajtót.

- Megsebesültél - sírta el magát a kislány.
Stevie hátrapillantott. Látta, ahogy a zsaru megpróbált feláll

ni.
- Még senki se sírt miattam - mondta, majd elmosolyodott. A 

fogai véresek voltak.
Steve imbolygó léptekkel a folyosó végére ment. A zsebében 

megérezte  a  festett  agyagkutyát.  Megszorította,  de vigyázott, 
nehogy összelapítsa.

Mac és Stella mindössze három percet késtek. A lépcsőház
ban  észrevették  a  vércseppeket,  és  bár  nem tudhatták,  kitől 
származik, a nyomokból kitalálták, hogy az illető személy lefe
lé, nem pedig felfelé haladt a lépcsőkön.

Mac előhúzta a fegyverét, úgy mentek oda Stevie lakásához.
A szomszéd  kislány,  akivel  még  korábban  beszéltek  Don 

Flack mellett térdelt, akinek az arca eltorzult a fájdalomtól.
- Azt hiszem, eltört egy-két bordám - nyögte. - Guista nem le

het messze. Csak néhány perc előnye van, és golyót eresztettem 
a lábába.

Stella Donhoz lépett, míg Mac követte a vércseppeket.

A magas,  csinos,  negyvenes,  rövid,  platinaszőke  hajú  nő 
szürke kosztümöt, fehér blúzt és egy egyszerű, hamis gyöngy
sort viselt. Még itt, ebben a pékségben is áradt belőle az ele



gancia. A folyosó végéről, a csukott ajtón keresztül beszélgetés 
hangja szűrődött ki.

Danny leküzdötte a késztetést, hogy megigazítsa a szemüve
gét. Nem szerette volna, ha az asszony a bizonytalanság jele
ként értékelné a mozdulatot.

- Miért akar beszélni Mr. Marcóval? - kérdezte a nő, a nyo
mozó háta mögött álló sötétbőrű, egyenruhás rendőrre nézve. 
Tom Martin  tapasztalt  rendőr  lévén  rezzentéstelen tekintettel 
állta a nő pillantását. Huszonegy éve szolgált a testületben, és 
megtanulta, hogy pislogás nélkül nézzen a keménykedő alakok 
szemébe. Szó szerint pislogás nélkül. Az akadémián a kiképző
je azt javasolta, figyeljék a filmsztárok tekintetét.

- Nézzétek csak Charlton Hestont vagy Charles Bronsont - 
mondta.  -  Nem  pislognak.  Ez  a  sikerük  titka.  Tanuljatok 
tőlük…

Martin  tudta,  hol  vannak  és  miért.  Egyszerű  rutineljárás, 
ugyanakkor előfordult már, hogy látszólag ártalmatlan emberek 
egyik pillanatról a másikra dühöngő fenevadként kezdtek visel
kedni. Martin is egy ilyen helyzetben tett szert az állán vöröslő 
sebhelyre.

- Mr. Marco nem ér rá - mondta a nő, aki nem mutatkozott 
be.

- Csak szeretnék körülnézni a pékségben, és feltennék néhány 
kérdést - felelte Danny.

- Én is válaszolhatok a kérdéseikre - vágta rá a nő.
- Steven Guista itt van?
- Ma meg holnap szabadnapos. Születésnapja van. Mr. Marco 

észben szokta tartani a hűséges alkalmazottak születésnapját.
Danny bólintott.
- A szállítóautója itt van?
- Nincs - felelte a nő. - Mr. Marco megengedte neki, hogy el

vigye.
- Egy teherautót?
- Kisteherautót - javította ki a nő.



- Szeretnék körülnézni a pékségben, és Mr. Marcóval is be
szélnék. Ha gondolja, házkutatási parancsot is hozhatok.

- Sajnálom, de... - kezdte a nő.
- Árusítanak kenyeret?
- Mivel pékséget üzemeltetünk...
- Vennék egy friss kenyeret - mondta Danny.
A nő enyhén megütközve nézett rá, mintha csapdát sejtene.
- Milyen típusút szeretne?
- Olyat, amilyet Guista szállít.
- Nyolcféle kenyeret készítünk - magyarázta a nő.
- Akkor mindegyikből kérek egyet. Kiskereskedelmi árat fi

zetek.
- Várjanak itt - mondta a nő, majd kiment a helyiségből. A fo

lyosón hangosan kopogott a cipője.
Az iroda ajtaja balra volt; Dario Marco neve aranyszínű be

tűkkel volt feltüntetve rajta. Danny Martinra nézett, aki biccen
tett és kinyitotta az ajtót. Beléptek a kicsiny, lambériázott iro
dába.  Az  íróasztalon  álló  névtábla  alapján  a  titkárnőt  Helen 
Grandfieldnek hívták.

Dario Marco sötét nadrágot, s a nyakánál nyitott fehér inget 
viselt. Az íróasztala előtt fel-alá járkálva telefonált. A két férfi 
láttán  megállt,  majd  közölte  a  vonal  másik  végén  lévő  sze
méllyel, hogy később visszahívja, és bontotta a vonalat.

- Nem emlékszem, hogy kopogtak volna - nézett a két rend
őrre.

Marco sovány, hatvan év körüli férfi volt, a haját láthatóan 
festtette. Fiatal korában minden bizonnyal jóképű volt, de a vo
násai megereszkedtek.

- Elnézést - mondta Danny.
- Mit akarnak?
- Mikor találkozott utoljára a testvérével? - kérdezte Danny.
Marco a rendőr szemébe nézett, de Martin jó kiképzésben ré

szesült. Végül Marco pislogott és tetőtől talpig szemügyre vette 
Dannyt.



- Melyikkel? - kérdezte végül Marco.
- Anthonyval.
Dario Marco a fejét ingatta.
- Anthony a család fekete báránya - felelte. - Nem beszélünk 

egymással. Még a börtönben se látogattam meg.
Danny tudta, hogy nemcsak személyesen lehet kommunikálni 

a rabokkal.
- Ellenőrizze a telefonhívásait, a látogatók listáját - javasolta 

Dario.
- Már megtettük.
- Akkor mit akar?
- Steven Guistát - felelte Danny.
- Szabadnapos. Születésnapja van, és adtam neki két szabad

napot. Ezzel az alacsony szénhidrát szarsággal már hét péket 
kellett elbocsátanom, és a termelést is a felére kellett csökken
tenem. Mostanság a kenyér a bűnbak. El tudják képzelni? Ré
gen el se lehetett képzelni az életet nélküle. Mit akarnak Stevie-
től? Csinált valamit?

- Beszélni szeretnénk vele, és megnéznénk a szállítóautóját - 
válaszolta Danny.

- Elvitte az autót.
- Tudom. A titkárnője is mondta.
- Helen az asszisztensem - vágta rá Marco. Nyílt az ajtó és 

belépett rajta a nő, kezében egy nagy papírtasakkal.
- Sajnálom - szólt oda Marconak.
Nem tűnt nagyon szomorúnak az eset miatt, és a főnöke is 

válasz nélkül hagyta a bocsánatkérését. Helen átadta a tasakot 
Dannynek.

- Ha nem bánják, bemennék a pékségbe, és magam választa
nám ki a kenyereket - mondta Danny.

- Azt hiszi, a szomszédból hoztam a kenyeret? - nézett rá a 
nő.

Danny vállat vont, megigazította a szemüvegét.
- Jól van - egyezett bele Marco. - Kérem, mutassa meg az 



uraknak a pékséget, aztán kísérje ki őket.
- Ez után Dannyhez fordult: - Több kérdésre nem válaszolok, 

és ha legközelebb visszajön, hozzon magával házkutatási enge
délyt.

Helen  Grandfield  megfordult,  és  kiment  a  folyosóra. 
Dannyék a nyomába eredtek, és bementek a finom, friss ke
nyérillatot árasztó pékségbe.

- Vigyenek, amit csak akarnak - szólt Helen. A tucatnyi, fehér 
kötényt és eldobható sapkát viselő pék kíváncsian nézett rájuk, 
de folytatták a munkát.

Danny beletett néhány kenyeret és zsemlét egy fehér papírta
sakba, amit a másik tasak mellé helyezett, majd az egyik asztal
ról összegyűjtött egy kis lisztet, amit egy bűnjeltasakba kotort.

- Kösz - mondta, majd a bűnjeltasakot Martin kezébe nyomta, 
ő maga pedig felkapta a két fehér papírzacskót.

Martin észrevette, hogy a helyszínelő óvatosan fogja a tasa
kot, nehogy elkenje Helen Grandfield ujjlenyomatait.

- Ennyi? - kérdezte a nő.
- Ennyi - felelte Danny.
Danny és Martin a pékség kijárata felé indult. Helen Grand

field nem mozdult. Közben Danny automatikusan megnézte a 
falakat, a padlót, hallgatózott, szimatolt. Alig pár méterrel le
hettek Marco irodájától,  amikor Danny megállt az egyik ajtó 
előtt és lekuporodott.

A padlón  két,  körülbelül  harminc  centiméter  hosszú,  sötét 
nyom húzódott.  Danny kinyitotta a táskáját,  készített  néhány 
fényképet a nyomokról, majd mintát vett a padlóról.

Már majdnem végzett, amikor nyílt az ajtó a folyosó végén. 
Helen Grandfield csodálkozva nézett rájuk.

Ekkor Dannyt már nem érdekelte, hogy ő fog elsőként pis
logni. A padlón talált sötét foltokra koncentrált, amelyek a szí
nükből és összetételükből ítélve akár cipősaroknyomok is le
hetnek.



10.

MAC UGYANABBAN A PILLANATBAN ért ki az utcára, 
amikor a MARCO PÉKSÉG feliratú fehér kisteherautó kika
nyarodott a közeli csemegeüzlet elől.

Mac rohant, ahogy csak bírt a csúszós úton, de érezte, hogy 
semmi esélye utolérni a járművet.

Stella a nyomában futott. A hideg levegő valósággal beleha
rapott a tüdejükbe. Tudták, hogy mire odaérnek az autójukhoz, 
Guistának sikerül egérutat nyernie.

Mac megkereste a helyet, ahol Guista kisteherautója parkolt, 
s észrevette a földön a jókora vérfoltot. A férfi erősen vérezhe
tett, s a futással csak rosszabbodott az állapota.

Stella letérdelt  a vércsepp mellé, s mintát  vett belőle,  amit 
egy apró üvegcsébe helyezett. A közelben talált egy újabb vér
cseppet, és megismételte a műveletet, majd zsebre tette a min
tákat tartalmazó üvegcséket.

Néhány járókelő megállt egy pillanatra, de a hideg elvette a 
kedvüket a bámészkodástól.

-  Most  mi  legyen?  -  kérdezte  Stella.  Minden  izülete  fájt, 
ahogy feltápászkodott.

- Felhívjuk a kórházakat, és kiadjuk a körözést a kisteherau
tóra - felelte Mac.

- Erősen vérzik, biztosan mély a sebe - nézett le Stella a föl
dön vöröslő vércseppre. - Lehet, hogy nem is a kórházba igyek
szik.

- Ki tudja... Flack hogy érzi magát?
- Eltörött pár bordája. Guista ráült a mellkasára. Majd rendbe 

jön - mondta Stella. - Kihívtam a mentőket.
- Visszamegyek hozzá - indult el Mac a bérház irányába. - Te 

menj be a laborba, intézd el a telefonokat és...
Ekkor megszólalt Mac telefonja. Közben Stella a közelben 

parkoló autójukhoz sietett.



- Igen - szólt bele Mac a készülékbe.
- A liftaknában megtaláltam a golyót - hallotta Aiden hangját. 

- Igazad volt.
- Ahogy tudok, indulok.
- Ez még nem minden - folytatta Aiden. - Danny-nek is van 

valami a tarsolyában.
- Mondd meg neki, hogy sietek.

Majdnem  két  órával  később,  este  hét  körül  találkoztak. 
Aidennek  nem sikerült  lezuhanyoznia.  Az  asztalon  a  Marco 
pékségéből származó kenyér kellemes illatot árasztott.

Mac bekísérte Flacket a kórházba, akinek megröntgenezték 
és rögzítették a bordáit. Utána Mac beugrott egy görög étterem
be, és mindenkinek vett egy-egy gyrost meg üdítőt.

- A pékség folyosóján talált saroknyomok Collier lábbelijétől 
származnak. Ellenőriztem. Feltehetően ott ölték meg - mondta 
Danny, majd beleharapott a szendvicsébe. Mac Aidenre nézett.

- Lutnikovot egy 22-es golyóval lőtték le - mondta a lány.
- Louisa Cormiernek is van egy 22-ese - vágta rá Mac.
- De nem lőttek vele - nézett rá Aiden.
- Lehet, hogy van még egy fegyvere - vélte Mac. - Esetleg 

megszabadult tőle és kicserélte arra, amelyiket bemutatott ne
künk.

- Hogy fedezze a hátsóját - szólt közbe Stella.
- Végtére is krimiket ír - tette hozzá Mac.
- Ellenőriznünk kellene a fegyver sorozatszámát. Nincs annyi 

bizonyítékunk  ellene,  hogy  megkapjuk  a  házkutatási 
parancsot? - kérdezte Aiden.

- Nincs - sajnálkozott Mac. - Megfigyelted Louisa Cormier 
kezét? Nem tűnt fel valami?

- Patyolatfehér volt - vonogatta a vállát Aiden.
- Hát ez az. Mintha súrolószerrel dörzsölte volna tisztára. Va

jon miért?
Mac a többiekre nézett.



- Lady Macbeth - szólalt meg Danny.
- Krimiket ír, tehát tudja, hogy ki tudjuk mutatni a lőpornyo

mot - vélekedett Stella. - Amikor elsütjük a lőfegyvert, a ke
zünkre és a ruhánkra is rákerül valamennyi lőpor. Ami elsősor
ban ólmot, báriumot és antimóniumot tartalmaz.

- Mosószerrel le lehet takarítani - nézett rá Aiden.
Tudták, hogy mihamarabb mintát kell venniük Louisa Cormi

er bőréről, és azt a laborban elektro-mikroszkópos vizsgálatnak 
vethetik alá.

- Talán nem is sejti, hogy nem tudja teljesen eltüntetni a nyo
mokat - jegyezte meg Mac. - Valószínűleg utánanézett az inter
neten, majd gyorsan lesúrolta a kezét, a ruháit pedig elégette.

- Szerintetek rá lehet venni, hogy alávesse magát a lövedék-
maradvány vizsgálatnak? - kérdezte Danny.

- Még nincs elegendő bizonyítékunk, hogy megtehessük, de 
ráijeszthetünk,  és  akkor  előbb-utóbb  hibázni  fog  -  felelte 
Aiden.

- Hogyan? - kérdezte Danny.
- Hazudunk. És ebben tudtommal Mac a nagymester.
- Kösz szépen - húzta el a száját Mac. - Majd reggel. Guistá

ról van valami hír?
- Még semmi - mondta Stella.
- Hogy van Don? - érdeklődött Danny.
- Kiengedték a kórházból. Az orvos adott neki fájdalomcsilla

pítót, és hazaküldte. Fogadok, hogy már mélyen alszik.
Mac nem is tévedhetett volna nagyobbat.

Don Flack a queensi Flushingban volt, ahol éppen reszketve 
csengetett be az egyik ház ajtaján. Este kilenc óra is elmúlt, és 
a hőmérséklet nulla fok alá csökkent, a jeges szélről már nem is 
szólva. A házban égtek a villanyok. Don ismét csengetett; a le
vegővétel is fájdalmat okozott. Dr. Singh, az orvos, aki rögzí
tette a bordáit, azt javasolta, vegyen be egy hidrokodin tablet
tát, és feküdjön le, de Don csak félig fogadta meg a tanácsát.



Egy csinos, barna hajú kamaszlány nyitott ajtót. A házból kel
lemes meleg áradt Don arcába.

- Igen? - nézett a látogatóra.
- Mr. Taxx itthon van?
- Igen - felelte a lány. - Jöjjön be, szólok neki.
Flack belépett a házba, majd becsukta maga mögött az ajtót.
- Jól van? - kérdezte a lány.
- Igen.
A lány biccentett, s bement az egyik szobába.
- Apu, vendéged van! - hallotta Don.
A ház melege, a fájdalom és a hidrokodin megtette a hatását, 

és a nyomozó enyhén megszédült.
- Rosszul van? - kérdezte a lány.
- Jól vagyok - hazudta Don.
Ed Taxx kilépett a szobából, ahova pár másodperccel koráb

ban szólt be a kislány.
- Mit keresel itt, Flack? Jól vagy? - kérdezte aggódó arccal.
- Persze. Beszélni szeretnék veled.
-  Természetesen.  Gyere,  üljünk  le.  Kérsz  valamit?  Kávét, 

teát?
- Egy kávé jólesne - indult el Flack a házigazda nyomában. 

Az arca fájdalmasan megrándult.
-  Légy szíves,  hozz egy csésze kávét Flack nyomozónak - 

kérte Taxx a lányát.
A lány bólintott.
- Tejszínt, cukrot, cukorpótlót? - kérdezte.
- Feketén iszom, köszönöm.
A szűk nappaliban  ragyogó tisztaság  uralkodott.  A világos 

színű, virágos huzattal borított bútorok nem voltak újak, de lát
szott rajtuk, hogy vigyáznak rájuk. A dohányzóasztalkán az En
tertainment Weekly és a Smithsonian Magazine néhány példá
nya hevert.

A két férfi helyet foglalt az egymással szemben elhelyezett 
kanapékon.



- Cliff Collier halott - szólalt meg Flack.
- Hallottam, felhívtak bentről - ingatta a fejét Taxx. - Tudjá

tok már, ki a tettes?
- Meglőttem a tettest - közölte vele a nyomozó.
- De meglépett, és fogalmam sincs, hol keressem.
- Nem ismertem túl  jól  Colliert  -  vallotta be Taxx. -  Csak 

azon a két éjszakán dolgoztunk együtt. Ti barátok voltatok?
- Együtt jártunk az akadémiára - felelte Flack, és megpróbált 

mozdulatlanul ülni.
Taxx lánya behozott két sárga bögrét, amelyeket az asztalkára 

helyezett.
- Köszönjük, szívem - mosolygott rá az apja.
- Bemegyek a szobámba. Ha kellek...
- Menj csak, megleszünk.
A kislány az ajtóból még visszanézett, majd lassan becsukta. 

Látszott rajta, hogy kíváncsi a váratlan látogató mondanivalójá
ra.

- A feleségem a szomszédban bridzsel - magyarázta Taxx, az
tán csendben kortyolgatták a kávéjukat.

- Bajban vagy? - kérdezte Flack.
A férfi vállat vont.
- Az ügyészség nyomozást indítványozott - felelte. - Valószí

nűleg megúszom egy megrovással, és mivel egy év múlva úgy
is  nyugdíjba  mennék,  többé  nem  küldenek  ki  terepre.  Nem 
mintha zavarna.  Valakinek el  kell  vinnie a balhét,  amiért  el
vesztettük az egyik koronatanút.

Flack ivott még egy kis kávét.
- Fogadok, hogy holnapra az egész média arról fog harsogni, 

hogy Cliff is benne volt Alberta Spanio meggyilkolásában, és 
csak el akarták hallgattatni.

- Nem hiszem - ingatta a fejét Taxx. - Nem ismertem túl jól, 
de én is ott voltam. Semmi köze a nő halálához.

- Akárki is tette, biztos volt benne, hogy Cliff látott vagy hal
lott valamit. Esetleg rájött valamire. Szerintem Cliff kiderített 



valamit, és elkapták.
- Logikusan hangzik - értett egyet Taxx.
- Igen, de lehet, hogy te leszel a következő.
- Ez nekem is eszembe jutott - bólintott Taxx. - Csak fogal

mam sincs, miért állnék bárkinek is az útjában.
Flack megkérte a férfit, mesélje el újra, mi történt azon a bi

zonyos reggelen a szállodában.
- Már elmondtam. Bekopogtunk az ajtaján.
- Bekopogtatok?
- Azt hiszem, Collier kopogott. Én Alberta-t szólongattam, de 

nem felelt. Collier az ajtóra tette a kezét és rám nézett. Intett, 
hogy kövessem én is a példáját. Az ajtó hideg volt.

- Kinek az ötlete volt, hogy törjétek be az ajtót?
- Nem beszéltük meg, egyszerűen betörtük - felelte Taxx. - 

Amikor bejutottunk a szobába, Collier a fürdőszobába rohant, 
én pedig az ágyhoz mentem és megnéztem Alberta-t.

- Miért ment a fürdőszobába?
- Mert onnan jött a hideg. Mintha befújt volna a szél. Nem 

kellett beszélnünk, egy bólintás is elég volt, hogy tudjuk, mi a 
teendő. Tudod, milyen az, amikor kinn vagy terepen, és gyor
san kell cselekedni.

- Igen - vágta rá Flack. - De miért ment ő a fürdőszobába, te 
meg az ágyhoz?

Taxx elgondolkodva forgatta a kávésbögréjét.
- Nem tudom. Csak megtörtént. Láttam, ahogy beront a für

dőszobába, így nekem az ágy maradt.
- Mennyi ideig volt benn?
- Öt-tíz másodpercet.  Mi van veled, Flack? Pocsékul nézel 

ki...
- A pasas, aki megölte Flacket, ráült a mellkasomra, mielőtt 

meglőttem. Bordatörés.
- Messziről jössz? Nem fáj, ha vezetsz?
- Nem vészes.
-  Ha  gondolod,  elalhatsz  a  vendégszobában -  ajánlotta  fel 



Taxx.
- Nem, köszönöm. Jól vagyok. Mit csináltatok tegnap éjjel, 

amikor Alberta Spanio lefeküdt?
- Ugyanazt, mint az előző három éjjel. Ellenőriztük az abla

kokat, hogy be vannak-e zárva.
- Ki ellenőrizte?
- Közösen csináltuk.
- A fürdőszobaablakot ki nézte meg?
- Collier. Aztán Alberta bezárta utánunk az ajtót. Hallottuk a 

zár kattanását.
- És nem hallottatok valami zajt az éjszaka folyamán?
- A szobájából? Nem, semmit.
- És máshonnan?
- Nem.
- Nem ártana, ha kiküldenénk valakit a házadhoz, míg elkap

juk Collier gyilkosát.
- Van fegyverem, és tudok bánni vele.
- Akkor tartsd is magadnál, és éjszakára tedd a párnád alá.
Taxx felhúzta a pólóját és megmutatta az övére erősített to

kot, benne a fegyverrel.
- Ez nekem is eszembe jutott, amikor meghallottam, mi tör

tént Collierrel, de az életemre esküszöm, fogalmam sincs, miért 
ölték meg a társamat. Nem tudom, mit láthattunk vagy hallhat
tunk. Gondolom, Marconak se jönne jól, ha történne velem va
lami. Mindenki elkezd kombinálni, és keresztre fogják feszíte
ni. Kérsz még kávét?

- Nem, köszönöm - mondta Flack, és óvatosan felkászálódott.
- Biztos, hogy nem akarsz itt aludni?
- Nem. Tényleg nem, de azért köszönöm.
- Vigyázz magadra - mondta Taxx, ahogy az ajtóhoz kísérte.
- Gondolkodj még, hátha eszedbe jut valami - kérte Flack.
- Egyfolytában ezen jár az eszem, de... megpróbálom - ígérte 

Taxx. - Te meg vezess óvatosan.
Flack kilépett a jéghideg éjszakába, és becsukta maga mögött 



az ajtót. Valami elkerülte a figyelmét. A zsigereiben érezte.
Alig várta, hogy hazaérjen, és bevegyen egy fájdalomcsillapí

tót. Reggel majd beszél Stellával, hátha kiderített valamit. Ad
digra még lehet, hogy Stevie Guistát is sikerül kézre keríteniük.

Beszállt az autóba és a zsebébe nyúlt, mire kínzó fájdalom 
hasított  a  mellkasába.  Nagy nehezen előhúzta  a  gyógyszeres 
dobozt, de aztán meggondolta magát.

Majdnem két órába telt, míg hazaért.

A térfigyelő központban negyedórája kezdődött el az éjszakai 
műszak. Molly íves nappal jogot tanult, de kénytelen volt mun
kát vállalni.

Feltűnt neki a 96. és a 3. utca kereszteződésénél lévő jelző
lámpánál álló kenyérszállító autó. Nem volt biztos benne, hogy 
ezt a járművet körözik,  de amikor a lámpa zöldre váltott,  és 
megpillantotta a teherautó oldalára festett „Marco pékség” fel
iratot, azonnal tudta, mi a teendő.

Telefonált a rendőrségre, mire a központos kapcsolta neki a 
környéken tartózkodó járőrt. Öt perccel később a járőrautó leál
lította a pékség szállítóautóját, majd a két rendőr kiszállt a ko
csiból.

Kezükben fegyverrel, két oldalról közelítették meg a gépko
csit.

- Szálljon ki - kiáltotta az egyik rendőr. - Kérem, emelje fel a 
kezét, és szálljon ki.

A gépkocsi ajtaja kinyílt, és a vezető lassan kikászálódott be
lőle.

Nagy Stevie elállította a vérzést. Beült a kenyérszállító autó 
végébe, levette a trikóját, és a térde feletti sebre szorította. Ak
kor megérezte a kimeneti sebet. Ott nem vérzett annyira, de a 
lyuk nagyobb volt. Nem tört csontja. A trikóval szorosan bekö
tözte a sebet.

Nem mehet tovább ezzel a teherautóval, és sürgősen orvos



hoz kell fordulnia. Csak egyetlen hely volt, ahová mehetett.
Először a Manhattan hídon akart átmenni, de végül meggon

dolta magát, és arra a környékre hajtott, amelyet a legjobban is
mert.  A rögtönzött  kötés  elég  jól  tartott,  de  lassan átvérzett. 
Megállt  egy  éjjel-nappal  nyitva  tartó  élelmiszerboltnál,  ahol 
korábban már tucatnyi alkalommal megfordult. Kiszállt az au
tóból, s a telefonfülkéhez sántikált.

- Én vagyok - szólt bele a készülékbe, amikor meghallotta az 
ismerős  női  hangot.  Megadta  a  fülke  számát,  majd  letette. 
Reszketve,  szédülve  várakozott.  A nő  tíz  perc  múlva  hívta 
vissza.

- Most hol van? - kérdezte a nő.
- Brooklynban. Hazamentem, és egy zsaru meglőtt.  -  A nő 

olyan sokáig hallgatott, hogy Stevie már azt hitte, megszakadt 
a vonal. - Ott van még? - kérdezte.

- Igen, itt vagyok. Mennyire súlyos a sérülése?
- A lábamba kaptam a golyót, orvosra van szükségem.
- Adok egy címet. Mondhatom?
- Nincs nálam toll meg papír - motyogta Stevie.
- Akkor ismételgesse, hogy el ne felejtse. És szabaduljon meg 

a teherautótól. Fogjon egy taxit.
Aztán a nő megadta neki egy bizonyos Lynn Contranos cí

mét, majd megkérte Stevie-t, hogy ismételje el a hallottakat.
- Felhívom és szólok neki, hogy odamegy - ígérte, majd letet

te a telefont.
Stevie előkotort némi aprót és tárcsázta a taxitársaság számát. 

Várakozás közben már-már énekelve ismételgette Lynn Cont
ranos nevét.

Még néhány óra,  és  véget  ér  a  születésnapja.  Gondolni  se 
akart erre. A nadrágja a bőréhez tapadt, a vér lassan ráfagyott. 
Tovább motyogta a nevet és a címet, de egyelőre nem gondol
kodott el azon, mi lesz, ha odaér. Egyszerre csak egyet cselek
szik.

Mivel tizenöt perccel később még mindig nem volt szabad 



taxi,  Stevie beült  a kenyérszállító autóba,  ahol bekapcsolta a 
fűtést. Onnan figyelte az utat, hátha felbukkan a gépkocsi.

Ha tíz perc múlva se ér ide, elindulok, gondolta. Nem volt túl 
jó a memóriája, de rendületlenül ismételgette a nevet és a cí
met.

Mac leült a nappalijában lévő elnyűtt barna karosszékre, a lá
bát  a  lábtartón  nyugtatta.  A felesége  elkényeztette.  Egykor 
imádta a széket, még mindig ragaszkodott hozzá, de a szerelem 
már elmúlt. Mostanra már csak egy egyszerű ülőalkalmatosság
nak tekintette,  amelyből  olykor kényelmesen megnézett  egy-
egy meccset vagy régi filmet.

Ezen az estén azonban dolgoznia kellett. Az enyhén összekar
colt  asztalon  két  halom  vadonatúj,  nyomdafestéktől  illatos 
könyv  tornyosult,  a  huszonhét  gépelt  papírlapot  gondosan 
összetűzték. Egy kis vágódeszkán egy csésze kávé gőzölgött, 
amit a mikrohullámú sütőben melegített fel.

Ezenkívül az internetről kinyomtatott egy sor könyvkritikát 
is.

Az óra este tízet mutatott.
Mac kronológiai sorrendbe helyezte Louisa Cormier könyve

it. Az első kötet címe a Teremtés címet viselte, és a gyengécske 
kritikák ellenére fantasztikus sikere volt. A negyedik kötet után 
a  kritikusok  a  krimiírók  elitjébe  sorolták  Louisa  Cormier-t. 
Olyan  írónőkhöz  hasonlították,  mint  Sue  Grafton,  Mary 
Higgins Clark, Marcia Muller, Faye Kellerman és Sara Parets
ky.

Mac ivott egy korty kávét. Nem volt elég forró, de lusta volt 
kimenni  a  konyhába.  Bízott  benne,  hogy  érdekesnek  találja 
majd Louisa Cormier műveit. Alighogy kinyitotta az első köte
tet, megcsörrent a telefonja.

Tíz perccel múlt tíz óra. Stella Danny mögött állt és figyelte, 
ahogy  a  társa  a  laboratóriumi  számítógépen  „megalkotja”  a 



helyszínt.
A szeme égett, az orra bedugult, a torka szúrt, de nem törő

dött vele. A számítógépes játékokhoz hasonló képen egy tégla
falat látott, rajta egy ablakkal.

- Milyen magasan volt Guista szállodai szobája a fürdőszoba
ablakhoz viszonyítva? - kérdezte Danny.

- Három és fél méterre - felelte Stella.
Danny gyorsan leütött néhány billentyűt, majd az egér segít

ségével lefelé görgette a képet. Hirtelen megjelent egy másik 
ablak is.

- Kicsinyítsd le, hogy láthassuk mindkét ablakot - kérte Stel
la.

Danny engedelmeskedett, így most a felső ablak közvetlenül 
a másik fölött volt.

- Éjszaka volt - figyelmeztette Stella a társát. Danny ezt a kö
rülményt is figyelembe vette.

- Égett a villany a fürdőszobában? - kérdezte. Stella elővette 
a jegyzeteit meg egy kis csomag papír zsebkendőt, majd belela
pozott a noteszába.

- Alberta égve hagyta a fürdőszobában a villanyt, míg aludt.
- Tehát égett a villany - ismételte Danny, azzal az alsó ablakot 

sárga ragyogás öntötte el.
- És most engedjük le az ablakba Guista láncait - javasolta 

Stella, és megtörölte az orrát.
- Láncok, láncok, láncok - motyogta Danny, és keresgélt a 

programban. - Megvan. Fogjuk azt a láncot. - Lefelé görgette 
az egeret. - Ez hasonlít arra, amit a szállodában találtunk.

- Ki tudod lógatni Guista ablakából úgy, hogy a vége leérjen 
a fürdőszobaablakig? - kérdezte Stella.

- Ha jól sejtem, te tudsz valamit.
- Ha a gyilkos egy láncon ereszkedett le, annak a személynek 

kicsinek és bátornak kellett lennie, és remélte, hogy nyitva ta
lálja a fürdőszobaablakot.

-  Vagy  éppenséggel  tudta,  hogy  nyitva  van  -  fűzte  hozzá 



Danny.
- Kaphatnánk egy emberi alakot a lánc végére?
Ekkor megjelent egy fekete, nindzsaöltözéket viselő figura.
- Vedd kisebbre - kérte Stella. Danny lekicsinyítette az alakot.
- Ki tudnád nyitni az ablakot? - kérdezte Stella.
- Mennyire volt nyitva?
Stella ismét belenézett a noteszába.
- Körülbelül harmincöt centiméterre.
Danny megnyitotta az ablakot.
- Ez így nagyon keskeny - jegyezte meg. - Ne vegyem ki

sebbre a nindzsánkat?
- De igen - értett egyet Stella.
Danny megcsinálta.
- Szerinted mennyi lehet a súlya az emberünknek? - kérdezte 

Stella.
Danny hátradőlt és elgondolkodott,
- Talán ötven, maximum ötvenöt kiló - mondta végül.
- És előbb kinyitotta az ablakot, majd belendült rajta...
- Aztán távoznia is kellett a helyszínről - tette hozzá Danny. - 

Egy akrobatát  keresünk? Szerinted nem kellene körülnézni a 
tornászok vagy a cirkuszi akrobaták között?

Stella fontolóra vette a kérdést.
- Nem tudnál betenni valamit a párkány aljára, oda, ahol a fú

rásnyomot találtuk?
- Mégis mit?
- Egy kör alakú fémet.
- Mekkora legyen?
- Kezdetnek legyen tizenhárom centiméter az átmérője.
Danny utánanézett, majd a fürdőszobaablak párkányán meg

jelent egy kör.
- Állítsd be úgy, hogy merőleges legyen az ablakra.
- Megpróbálom.
Addig ügyködött,  míg a körből egy háromdimenziós gyűrű 

lett.



A láncot és a gyűrűt látva mindketten ugyanarra a következ
tetésre jutottak.

- Ki mondja ki, én vagy te? - kérdezte Danny.
- Tüntesd el a nindzsát - szólalt meg Stella.
- Máris - felelte Danny, és a fekete alaknak már nyoma se 

volt a képernyőn.
- A lánc végét illeszd oda a gyűrűhöz.
Stella jóformán be se fejezte a mondatot, Danny már cseleke

dett is.
- Guista egy kampót akasztott a gyűrűbe, majd addig húzta, 

míg kijött  a  helyéről -  jegyezte meg Danny, és a  képernyőn 
szemléltette az elméletét. - Ez történhetett. Ez azt is megma
gyarázza, hogy miért kellett neki a fémlánc. A kötél túlságosan 
kilengett volna a szélben, de a fémlánc segítségével játszva be
akaszthatta a horgot a gyűrűbe. Utána pedig leengedte Alberta 
Spanio gyilkosát.

- De a gyilkos is kinyithatta volna az ablakot - nézett Stella a 
képernyőre. - Mire kellett ez a láncos, horgos cécó? Nem lehet, 
hogy a gyilkos nem is az ablakon keresztül jutott be a szobába?

-  Akkor  meg minek kellett  kinyitni  az  ablakot,  ha  nem is 
akartak bemászni rajta? - kérdezte Danny.

- Talán azért, hogy fagypont alatt legyen a hálószoba hőmér
séklete, és ne lehessen megállapítani a halál beálltának idejét.

- Mi okuk lehetett rá?
Stella vállat vont.
- Lehet, hogy úgy akarták feltüntetni az egészet, mintha vala

ki bemászott volna az ablakon. De a hó mindent tönkretett - vé
lekedett Danny.

-  Valami elkerülte  a figyelmünket  -  csóválta a  fejét  Stella, 
majd hatalmasat tüsszentett.

- Megfáztál - mondta Danny. - Influenza?
- Allergia - felelte Stella. - Meg kell találnunk Guistát, hogy 

kiszedjük belőle a válaszokat.
- Ha még életben van.



- Ha még életben van - értett egyet Stella.
- A táskámban van néhány C-vitamin - ajánlotta fel Danny. - 

Kérsz egyet?
- Inkább hármat, ha lehet.
Danny felállt, de képtelen volt levenni a tekintetét a képer

nyőről.
- Mi van? - kérdezte Stella.
- Lehet, hogy tévedtünk. Mi van akkor, ha valaki tényleg le

ereszkedett azon a láncon?
- A kisember, akit a recepciós Guista társaságában látott.
- Akkor kezdhetjük az egészet az elejéről? - kérdezte Danny.
- Az adatbázis?
- Utánanézek a kisembernek - mondta Danny. - Most pedig 

menjünk haza, és holnap reggel nekilátunk.
Máskor Stella valamilyen ürüggyel ott maradt volna, de most 

annyira fájt mindene, hogy szó nélkül beleegyezett.
Mindketten hazamentek. Másnap reggel olyan híreket kaptak, 

amelyek megcáfolták az addigi elméleteiket.

A két fekete fiú feltartott kézzel kiszállt a pékség szállítóautó
jából. Legfeljebb tizenöt évesek lehettek.

A két rendőr rájuk szegezte pisztolyát. Az egyik rendőr, Bar
ney Royce már huszonhat éve szolgált a testületben, de még 
sose kellett használnia a fegyverét. A nála tíz évvel fiatalabb 
társa,  egy Clea Barnes  nevezetű fekete  rendőrnő a négyéves 
zsarumúltjával már három elkövetőre is rálőtt. Senki sem halt 
meg. Barney szerint a punkok és részegek könnyű célpontnak 
tekintették Cleát, de nem is tévedhettek volná nagyobbat.

- Lépjetek távolabb a járműtől - szólalt meg Barney.
-  Nem csináltunk semmit - tiltakozott a vezetőülés oldalán 

álló fiú. A rendőrök jól ismerték ezt a hangot.
-  Hát  persze,  hogy nem csináltál  semmit  -  mondta Clea.  - 

Szerintem nagyon is csináltál valamit. Honnan szereztétek ezt a 
teherautót?



A két fiú úgy nézett a járműre, mintha akkor látták volna elő
ször.

-  Ezt  a  teherautót?  -  visszhangozta  a  fiú.  Barney odament 
hozzájuk és megmotozta őket, de nem talált náluk fegyvert.

- Azt a teherautót - ismételte meg Clea türelmesen.
- Egy barátunk adta kölcsön.
- Mesélj a barátotokról - szólt közbe Barney.
- Csak egy barát - vonogatta a vállát a fiú.
- Neve, színe - biztatta Clea.
- Fehér pasas - vágta rá a fiú. - Nem emlékszem a nevére.
- Szóval a nevét se tudod, ő mégis odaadta nektek az autóját - 

mondta Barney.
- Ahogy mondja.
- Mondok nektek valamit - szólt Clea. - Most szépen bevi

szünk benneteket, levesszük az ujjlenyomataitokat, megnézzük, 
van-e priuszotok,  aztán,  ha elmondjátok az igazat,  mehettek, 
amerre akartok. Nem viccelek.

A fiú megrázta a fejét, és a társára nézett.
-  Brooklynban voltunk -  szólalt  meg  végre  a  másik  fiú.  - 

Meglátogattuk  a  barátainkat,  és  ahogy mentünk a  metróhoz, 
egy csemegeüzlet  előtt  meg láttuk ezt  az  öreg,  fehér csókát. 
Fel-alá  járkált.  Azon  a  környéken  nem mászkálnak  fehérek, 
akármilyen nagyok.

- Tehát arra gondoltatok, kiraboljátok? - kérdezte Barney.
- Azt nem mondtam. Különben is, közben megérkezett egy 

taxi, és a pasas beszállt. Amikor elhúztak, benéztünk a teherau
tóba. A slusszkulcs benne volt.

- És elloptátok? - kérdezte Clea.
- Jobb, mint a metró - vont vállat az első fiú.
- Hol van az a brooklyni csemegeüzlet?
- A Flatbush Avenue-n - felelte a második fiú. -”J. V.” cseme

geüzlete.
- Jól van. Ha most ügyesen válaszoltok a kérdésemre, és ha 

nem álltok körözés alatt,  ígérem, elengedünk. Milyen taxival 



ment el az a fehér férfi, és hánykor?
A második fiú elvigyorodott. - Egy szedán volt. Zöld taxi, a 

száma 4304. Kilenc után pár perccel ért oda.

Aiden végre lezuhanyozott, hajat mosott, belebújt a legvasta
gabb pizsamájába, majd a hálószobájába ment és bekapcsolta a 
televíziót. Mivel a The Daily Show csak félóra múlva kezdő
dött, addig átkapcsolt a CNN-re, és kezében egy jegyzettömb
bel  meg ceruzával  bebújt  az  ágyába.  Időnként  felpillantott  a 
képernyő alján végigfutó hírszalagra.

Az alábbiakat jegyezte fel a füzetbe:
Egy: fel kell hívni Cormier ügynökét. Rákérdezni arra a 22-

esre, amit állítólag ő adott neki. Rákérdezni Cormier kéziratai
ra. Lemezen vagy nyomtatva?

Kettő: elég a bizonyíték a házkutatáshoz? Megkérdezni Ma
cet.

Három: Cormier hátterének további vizsgálata.
Négy: beszélni a többi lakóval, akik szintén használják a lif

tet.  Megtudni,  hogy van-e valakinek 22-ese.  Talán tévedtünk 
Cormier-vel kapcsolatban. Nem hiszem.

A golyóból nem sok maradt, de össze lehet vetni a fegyverrel, 
ha megtalálják.

Fél füllel hallgatta a The Daily Show-t, közben még feljegy
zett magának pár dolgot, és amikor végzett, átkapcsolt a Night
line  című  műsorra.  A sorozatgyilkosokról  volt  szó  és  arról, 
hogy  vajon  valóban annyira  gonoszok-e.  A vendégek között 
egy ügyvéd, egy FBI profilkészítő, egy pszichológus meg egy 
pszichiáter szerepelt.

Aiden fogta a távirányítót, és kikapcsolta a készüléket. Nem 
volt szüksége a tévére, hogy tudja, mennyi gonosz él ezen a vi
lágon. Többször állt már szemtől szemben a gonosszal, és tud
ta, mi a különbség az őrület és a gonoszság között.

Egyetlen  gyilkos  se  hivatkozhat  a  gonosz  természetére, 
amelynek klinikai meghatározása se létezik. A sorozatgyilko



sokról szóló szakirodalomban természetesen számos pszicholó
giai magyarázattal szolgálnak, és különféle kategóriákba sorol
ják őket. Eszerint léteznek különlegesen kegyetlen, egy-kétsze
res gyilkosok és gyermekmolesztálók, de az ördögien gonosz 
tettekre egyetlen szakkönyv se tud kimerítő magyarázattal szol
gálni.

Aidennek elege volt a témából, különösen most, elalvás előtt. 
Szerinte az igazi gonoszságra nem létezik gyógymód, se terá
pia. Ezeket az elkövetőket örökre be kell zárni, vagy ki kell vé
gezni.

Eloltotta a villanyt, és szinte azonnal elaludt.

Stevie  nem adta  meg a  taxisofőrnek a  pontos  címet.  Nem 
akarta,  hogy felírja vagy megjegyezze,  és később a nyomára 
vezesse a zsarukat. Igaz, így két háztömbnyi gyaloglás vár rá, 
ami a fájdalomtól lüktető lábával nem lesz könnyű, de nincs 
más választása.

Kockáztatott. Egész úton ismételgette magában a címet, ne
hogy elfelejtse, de óvatosnak kellett lennie. Mr. Marco is azt 
akarja, hogy óvatos legyen.

Amikor a taxi megállt, Stevie tisztességes borravalót adott a 
sofőrnek; nem túl sokat, de nem is keveset.

Stevie kiszállt a taxiból, mire a sofőr azonnal gázt adott. Fel 
sem ajánlotta, hogy megvárja. Stevie ismerősnek találta a kör
nyéket. A járdán egy lelket se látott, a szűk utcák üresek voltak. 
A háromemeletes, barna homokkőből meg gránitból épült há
zak szorosan egymáshoz simultak, előttük védőfalat képeztek a 
sáros hókupacok.

Stevie  megtalálta  a  címet,  és  megállt  a  szemközti  oldalon. 
Minden lépéssel gyengébbnek érezte magát, érezte, hogy ismét 
vérezni kezdett a sebe, és valószínűleg a taxi ülését is összevé
rezte. Nem számít, fő, hogy biztonságban lesz.

Már éppen át akart sántikálni a másik oldalra, amikor észre
vette a közelben parkoló gépkocsit. Az ablakai párásak voltak, 



a motorja halkan surrogott. Mintha két alak ülne benne, gon
dolta, bár a pára miatt nem látta tisztán. Lehet, hogy azt a házat 
figyelik, ahová igyekszik?

Zsaruk? Nem, az nem lehet. Az se biztos, hogy őt keresik. Ta
lán várnak valakire, vagy megálltak valami miatt, vagy... Stevie 
rosszat sejtett. Túl sok minden történt vele az elmúlt huszon
négy  órában...  Normális  esetben  jobban  szerette,  ha  mások, 
például Mr. Marco gondolkodik helyette, de ez nem nevezhető 
normális helyzetnek, és Marcóban is megrendült a bizalma.

Gondolkodj, mondta magában, majd behúzódott egy sötét ka
pualjba, ahonnan szemmel tarthatta az autóban ülő alakokat.

Végrehajtottam a feladatot a szállodában. Megöltem egy zsa
rut, és utána majdnem kinyírtam még egy zsarut. Ha elkapnak, 
Marco joggal aggódhat,  hogy elkezdek csicseregni. Pedig is
mer, tudja, hogy nincs mitől félnie. Most haragudjak rá emiatt? 
Igen.

Nem várhatott  tovább.  Stevie-nek  muszáj  volt  biztonságos 
helyre jutnia, ahol ellátják a sebét. Megint vérzett, mégpedig 
erősen.

Vállalja  a  kockázatot  Lynn Contranosszal?  Nem is  ismeri. 
Keressen egy másik rejtekhelyet? Nem igazán volt választása. 
Na jó, talán egy, de azt inkább felejtsük el, gondolta. Átment az 
úton, és elindult a barna ház irányába. Nem nézett hátra, de hal
lotta, ahogy nyílik, majd csukódik a gépkocsi ajtaja.

A  kapuban  megtalálta  a  nevet:  LYNN  CONTRA-NOS, 
MASSZÁZS TERAPEUTA. Megnyomta a kaputelefon gomb
ját, közben érezte maga mögött a két férfit. Semmi válasz. Is
mét megnyomta a gombot.

- Igen? - szólalt meg egy női hang.
- Steven Guista.
- Azonnal lemegyek - szólt a fojtott női hang, és letette a tele

font.
Stevie-nek ismerős volt a hang. Néhány másodperc múlva fé

mes berregést hallott, s a kilincsért nyúlt. Érezte, hogy a két 



férfi alig egy méterre lehet mögötte. Ekkor Stevie hirtelen meg
fordult, ezzel meglepve támadóit. Mindketten fiatalabbak vol
tak, a termetük meg se közelítette Stevie-ét. Az egyikük jobb 
kezében megcsillant a pisztoly csöve.

Stevie felismerte őket. Az egyik támadó péksegédként dolgo
zott Marconal, a másik a pékség biztonsági őre volt. Ő fogta a 
pisztolyt.

Stevie nem habozott, és ököllel gyomorszájon vágta a fegy
veres férfit, aki fájdalmasan összegörnyedt, ugyanakkor a sza
bad kezével elkapta a társa nyakát.

Stevie megfeledkezett a lábát elárasztó fájdalomról, és kizá
rólag az életben maradásra koncentrált.



11.

- KICSODA? - kérdezte Danny másnap reggel, miután Stella 
elolvasta az e-mailjét.

Danny pocsékul aludt. Álmában egy csúszós láncon lógott, 
fújt a szél, ő pedig rettegve kapaszkodott a láncba, nehogy be
lezuhanjon  a  lába  alatt  tátongó  fekete  mélységbe.  Szörnyű 
álom volt. Emlékezett rá, hogy segítségért kiáltott, de senki se 
hallotta. Amikor hajnali ötkor megszólalt az ébresztőórája, há
lásan tápászkodott ki az ágyból és besietett a munkahelyére.

- Jacob Laudano - felelte Stella.
Danny megállt Stella mögött, és a képernyőre meredt.
- A Zsoké Jacob?
- Így hívják.
- Tényleg zsoké?
- Csak volt.
- Vagyis... - kezdte Danny.
- Hogy valószínűleg apró termetű - vágta rá Stella. - Gyerünk 

már... - Leütött néhány billentyűt.
-  Utoljára tavaly augusztusban varrták be, akkor száznegy

venegy centi magas, és negyvenöt kiló volt. Nézd, mennyi pri
usza van!

Danny  megnézte.  A hosszú  listán  számos  bűncselekmény 
szerepelt; Jacobot egy alkalommal letartóztatták egy prostituált 
megkéselése miatt, öt másik alkalommal pedig különböző bá
rokban  verekedett,  ezért  került  rendőrkézre.  Minden  esetben 
kés volt nála.

- Laudanót Steven Guista ismerőseként tartják számon - ma
gyarázta Stella.

- Mit csináljunk? - adta meg magát Danny.
- Akassz egy negyvenöt kilós súlyt arra a láncra, majd lógasd 

le három és fél méter magasból, hogy lássuk, megtartja-e.
- Hosszabb láncra lesz szükségünk - mondta Danny.



- Úgy van - értett egyet Stella. - De ez még várhat egy ideig. 
Tegnap este megtalálták Guista szállítóautóját, és bevitték egy 
Staten Island-i autótelepre.

- Akkor először odamegyünk, ugye? Stella nemet intett a fe
jével.

- Előtte teszünk egy brooklyni kitérőt.
- Mi dolgunk Brooklynban?
- Guista onnan rendelt magának egy taxit - felelte Stella, és a 

társa kezébe nyomta a jelentést. - Megkeressük a céget, és be
szélünk a taxissal.  Kiderítjük, hova vitte az emberünket. Két 
kölyök meglovasította Guista autóját, aztán az egyiknek hirte
len eszébe jutott az öreg, az időpont meg a taxi.

- Hosszú napunk lesz - vélte Danny. - És mi lesz Laudanóval, 
a zsokéval?

- Flack már rajta van az ügyön.
- Ágyban lenne a helye.
- Jobban mondva kórházi ágyban, de nem hajlandó feküdni. 

Kinn van az utcán. Na, induljunk.
- Ha már szóba hoztad a kórházat... Te is elég pocsékul nézel 

ki - jegyezte meg Danny.
- Jól vagyok.
- Az arcod lángol. Szerintem lázas vagy.
Stella szó nélkül alvó üzemmódba kapcsolta a számítógépét, 

a jelentéseket egy irattartóba dobta és felállt.
- A zsoké - dünnyögte Danny. - Ki hitte volna? Ennek semmi 

értelme.
- Miért ne lenne? - nézett rá Stella, és kinyitotta a labor ajta

ját.
- Egy maffiakapcsolatokkal rendelkező, aljas szakszervezeti 

vezető cirkuszi mutatványt csinál abból, hogy megszabaduljon 
a tanútól? Egy nagy meg egy... - kérdezte Danny.

- Meg egy kicsi - fejezte be Stella a mondatot.
- De miért? Mindenki felfigyel egy ilyen furcsa párosra.
Stella felkapta a táskáját, a másik kezében az irattartóját fog



ta. Danny leült a helyére, a számítógép elé.
- Az is lehet, hogy eleve egy cirkuszi műsort akartak előadni 

nekünk - mondta Stella.
- Bűzlik valami?
- Nem is kicsit - mosolygott Stella. Danny felhorkant.
Stella kiment a laborból, beszállt a liftbe, majd megnyomta a 

földszinti gombot. Amikor végre becsukódott az az ajtó, fulla
dozva köhögni kezdett.

- Miért? - kérdezte Michelle King, Louisa Cormier ügynöke.
Az ötvenhez közeledő asszony Louisához hasonlóan elegáns 

megjelenésű volt, fekete kosztümöt és fehér blúzt viselt. Nem 
nézett ki olyan jól, mint az ügyfele, de ezt a hiányosságát kelle
mes határozottsággal ellensúlyozta. A helyiségben cigarettafüst 
és édeskés parfüm illata terjengett.

Aiden helyet foglalt a Madison sugárúti irodában. King egy 
ceruzával játszadozott, türelmetlenül kocogtatta vele a mahagó
ni íróasztalát.

- Miért? - ismételte meg a kérdést az ügynök.
Mac körülbelül tíz másodpercig a szemébe nézett.
- Hozzánk is bemehetünk, hogy megbeszéljük - szólalt meg 

végül. - Szerintem nem tetszene önnek. Holttestek meg olyan 
tárgyak között, amelyeket nem szívesen szoktak megérinteni az 
emberek.

- Igen, azt tanácsoltam Louisának, hogy szerezzen egy fegy
vert és tartsa megtöltve a lakásában - mondta végül Michelle 
King, és az íróasztala fiókjából előhúzott egy csomag cigaret
tát. - Zavarja önöket, ha rágyújtok? - kérdezte.

- Ne féljen, ezért még nem fogjuk letartóztatni - felelte Mac. 
A New York-i középületekben és irodákban tilos a dohányzás. - 
Mellesleg nagyon sok a  dohányossal  van dolgunk,  így meg
szoktuk. Munkahelyi ártalom.

-  Vagyis  passzív  dohányosok?  -  gyújtott  rá  Michelle  egy 
ezüstbevonatú öngyújtóval. - Ez is csak a dohányzásellenes fa



natikusok által kreált mítoszok egyike.
- És a gyilkosság? - kérdezte Mac. - Az is mítosz?
Az ügynök Aidenre pillantott, aki szótlanul figyelte. Ez úgy 

tűnt, még Mac kérdéseinél is jobban idegesítette Kinget.
- Jól van, bevallom, én tanácsoltam neki, hogy szerezzen egy 

fegyvert, sőt azt is én mondtam meg neki, hogy ugyanolyan tí
pusú pisztolyt vegyen, mint az enyém.

- Megnézhetnénk a fegyverét? - kérdezte Mac.
- Azt hiszik, én lőttem le azt az embert? - méltatlankodott az 

asszony, és még a kopogást is abbahagyta egy pillanatra.
- Annyit tudunk, hogy halott - felelte Mac.
- Maga szerint mi az ördögért akarnám én vagy Louisa meg

ölni ezt az embert, bárki is legyen?
- Charles Lutnikovnak hívták - szólalt meg Aiden. - író volt.
- Sose hallottam róla - mondta King, és elnyomta a cigarettá

ját.
- Megtaláltuk az ön nevét és telefonszámát a noteszában - vá

laszolta Aiden.
- Az én nevemet?
- A telefonos híváslistájából tudjuk,  hogy a múlt  héten há

romszor is felhívta az irodáját.
- Sose beszéltem vele.
- A titkárnője sem? - kérdezte Mac.
- Várjanak, azt hiszem, rémlik valami - mondta King. - Ő le

hetett az az ember, aki folyton meghagyta nekünk a telefonszá
mát. Amy, az asszisztensem azt mondta, állítólag fontos mon
danivalója van a számomra.

- És ön nem hívta vissza?
Az ügynök vállat vont.
- Amy azt mondta, idegesnek tűnt, és nagyon makacskodott, 

és... Nézzék, ügynök vagyok, gyakran előfordul, hogy minden
féle fura alakok rám akarják tukmálni a könyveiket. Amynek az 
a dolga, hogy távol tartsa tőlem ezeket a csodabogarakat.

- Igen ám, de ez a csodabogár ugyanabban a házban lakott, 



ahol az egyik legfontosabb ügyfele - jegyezte meg Aiden.
- A legfontosabb ügyfelem - javította ki King. - Nem is tud

tam.
Hirtelen  a  fiókjába  nyúlt  és  előhúzott  egy  apró  pisztolyt, 

amelynek csövét Aidenre szegezte. A nyomozóknak a szeme se 
rebbent.

- Íme a fegyverem - nyújtotta át a pisztolyt Aidennek.
Aiden megvizsgálta.
- Sose lőttek vele - jelentette ki végül.
- Meg sincs töltve - mondta King. - Engem megnyugtat, hogy 

a fiókomban tudhatom.
-  Mi  történik  Louisa  Cormier  kézirataival,  miután  leadja 

őket? - kérdezte Mac.
- Nekem nem szokott kéziratokat adni - felelte King. - E-ma

ilben  kapom  meg  azokat,  és  miután  elolvasom,  átküldöm a 
szerkesztőnek. Louisa nagyon szépen dolgozik, alig kell szer
keszteni rajta.

King felkapta a ceruzáját,  de aztán meggondolta magát,  és 
visszatette az asztalra.

- Mit tud mondani az első három könyvéről? - érdeklődött 
Mac.

Michelle King bizalmatlan tekintettel méregette. - Az első há
rom könyv... egy kissé nyers volt - kezdte. - Csiszolgattunk raj
tuk. Honnan tudja?

- Az éjjel elolvastam őket, akárcsak a negyediket meg az ötö
diket. Valami megváltozott.

- Örömmel mondhatom, hogy Louisa stílusa határozottan fej
lődött - mondta King.

- Merevlemezen tárolja a könyveit? - kérdezte Mac.
-  Azon is,  meg floppyn is  őrzök egy-egy példányt  Louisa 

könyveiből - felelte King.
- Szeretnénk kölcsönkérni ezeket a lemezeket -kérte Mac.
- Majd megkérem Amyt, hogy készítsen másolatot belőlük - 

ígérte az ügynök. - De miért...



- Asszonyom, nem raboljuk tovább az idejét -állt fel Mac a 
székéből. Aiden követte a példáját. King ülve maradt.

- Még keressük - mondta Mac, és elindult az ajtó felé.
- Őszintén remélem, hogy nem teszik - húzta el a száját King, 

és a cigarettája után nyúlt.
Amikor kiértek a folyosóra, Aiden megszólalt:
- Hazudik.
- Mivel kapcsolatban?
- Az első könyvekről.
Mac bólintott.
- Szóval te is észrevetted.
- Csak az aranytojást tojó tyúkját akarja védeni. - És?
- Menjünk, látogassuk meg Louisa Cormier-t.

Stella  a járda szélén,  egy fekete  szemeteszsák mellett  látta 
meg a korallként vöröslő, jókora vértócsát.

A taxisofőr, a nigériai származású George Apappa elvitte arra 
a helyre, ahol kitette a férfit, aki összevérezte az autója hátsó 
ülését. George csak akkor vette észre a vért, amikor a Jackson 
Heights-i otthonához ért. A padló és az ülés is csupa vér volt.

Majdnem egy órán át sikálta, míg végre sikerült eltüntetnie a 
foltokat. Hajnali két óra lehetett, mire a feleségével együtt ágy
ba bújt, de hatkor már telefonáltak a központból, hogy azonnal 
menjen be a munkahelyére. Mindezt olyan hangon mesélte el 
Stellának, mint aki délig ki se szándékozott bújni az ágyából, 
és most talán még az állását is elveszíti. Stella úgy érezte, egy 
diszkréten odacsúsztatott húszdollárossal sikerül elfeledtetni a 
fáradságát.

A férfi kíváncsian figyelte, ahogy Stella kifújja az orrát, majd 
lefényképezi a véres havat, majd egy lapátkával műanyag ta
sakba kotor belőle egy keveset.

Aztán Stella lassú léptekkel elindult a járdán, minden lépés
nél készített egy-egy fotót. Mivel ebben az órában kevesen me
részkedtek ki a jeges utakra, nem volt nehéz követni a jéggé fa



gyott vérnyomokat.
Stella a bal kezével megtapogatta a homlokát: nyirkos és tűz

forró volt. A táskájában mindig volt egy lázmérő, de az a mun
kájához kellett. A laborban ivott egy pohár narancslét, és bevett 
melléje három aszpirint,  de egyelőre nem érezte a gyógyszer 
hatását.

Négy perc alatt ért a kapuhoz. A küszöbön vércseppeket és 
egy sárgásbarna hányásfoltot talált. Erről is készített egy felvé
telt, majd mintát vett belőle, amikor a betonküszöbön meglátta 
a véres fogat. Letérdelt, tasakba tette a fogat, aztán a kapu jobb 
oldalán lévő tábláról lemásolta a lakók névsorát. A nevek nem 
mondtak semmit.

Stella a kezét dörzsölgette, aztán felhívta Danny Messert a la
borban.

- Nézz utána ezeknek a neveknek. Van tollad?
- Pocsék a hangod - jegyezte meg Danny.
- Pocsékul is érzem magam. Mondom a neveket. - Stella gon

dosan lebetűzve felolvasta a neveket.
- Megvan.
-  Ellenőrizd  őket,  és  ha  találsz  valamit,  légy  szíves,  hívj 

vissza. Tegnap este Guista itt járt, és egyikőjüket meg akarta lá
togatni, amikor valami rosszul sült el.

- Mi történt?
- Egy taxival elküldöm a részleteket - felelte Stella. - Fizesd 

ki. Én már adtam neki borravalót... - Stella csúnyán felköhö
gött.

- Stella... - kezdte Danny, de a társa félbeszakította.
- Most mennem kell - azzal kinyomta a telefont és a taxihoz 

ment.  George  Apappa lecsukott  szemmel  ült  a  vezetőülésen. 
Stella kinyitotta a táskáját, a külön tasakokba csomagolt digitá
lis lemezt, a vérmintákat, a véres fogat és a hányadékmintát be
tette egy bűnjeltasakba, majd kinyitotta a taxi ajtaját.

Stella az álmából felriadt férfi kezébe nyomta a táskát, majd 
megadta neki a helyszínelők címét és megkérte, hogy adja át a 



küldeményt Danny Messnernek, aki kifizeti a viteldíjat. Ezen 
felül egy tízdolláros borravalót is adott a férfinak. George te
kintete kíváncsian megvillant,  de végül semmit  se  kérdezett. 
Stella becsukta az ajtót, ő meg szó nélkül letette az ülésre a ta
sakot.

Ez alkalommal Louisa Cormier nem tűnt annyira frissnek és 
kipihentnek. Mintha egész éjjel fent lett volna. A frizurája és a 
sminkje rendben volt, bár az előző naphoz képest kissé zilált 
benyomást keltett.

Tágra nyitotta az ajtót, és beengedte Macet és Aident.
- Michelle, az ügynököm telefonált és azt jósolta, számítha

tok a látogatásukra - mondta.
A két helyszínelő nem kommentálta a szavait. - Azzal gyanú

sítanak, hogy én öltem meg azt a férfit a liftben - jelentette ki 
az írónő higgadtan. Aiden és Mac kifejezéstelen arccal nézett 
rá.

- Fáradjanak be - mondta Louisa. - Kérnek kávét? A jómodor 
nem hal meg. Ó, bocsánat, ez nem volt túl szerencsés megfo
galmazás, de...

- Köszönjük, nem kérünk - felelte Mac. Az ajtóban ácsorog
tak.

- Most főztem le egy kávét, így ha nem bánják... - mondta az 
írónő, és a konyha felé vette a lépteit.

- Foglaljanak helyet, kérem.
Mac és Aiden leültek az ablak melletti asztalhoz. Sűrű, hideg 

köd borította Manhattant, alig lehetett látni valamit.
- Elnézést - ült le melléjük Louisa, kezében egy bögre gőzöl

gő kávéval. - Egész éjjel dolgoztam. Gondolom, Michelle el
mondta önöknek, hogy a hétvégére le kell adnom egy könyvet. 
Persze nyugodtan késhetek vele, de ez sose fordult még elő. Az 
írásból élek, ez a munkám, tehát nem szeretek késni a munká
val. Ne haragudjanak, összevissza beszélek, de fáradt vagyok, 
ráadásul most tudtam meg, hogy gyilkossággal gyanúsítanak.



- Lőpornyom - szólalt meg Mac.
-  Tudom,  mi  az  -  vágta  rá  Louisa.  -  Apró lőporszemcsék, 

amelyek a fegyver elsütésekor rakódnak rá a kézre, illetve ru
házatra.

- Nem lehet olyan könnyen lemosni – jegyezte meg Aiden.
A két helyszínelő Louisa Cormier kezére nézett.
- Meg akarják nézni a kezemet, hátha találnak rajta lőpornyo

mot?
- Ha a lövés után hozzáért valamihez, azt is ki tudjuk mutatni 

- mondta Mac.
- Érdekes - kavargatta a kávéját Louisa.
- Amikor tegnap meglátogattuk, hozzányúlt néhány tárgyhoz 

- folytatta Mac.
Louisa tekintete megrebbent.
- Elloptak valamit a lakásomból? - húzta ki magát.
Mac válasz nélkül hagyta a kérdést, és nem szándékozott a 

kelleténél több információval szolgálni. Egyébként semmit se 
vittek el a lakásból.

- Mostanában volt fegyver a kezében, és használta is - mond
ta Aiden.

Mac figyelmét nem kerülte el az írónő arcán átsuhanó mo
soly.

- Ezt nem tudhatják - mondta Louisa. - Nem vizsgálták meg a 
kezem, és kétlem, hogy parancs nélkül elvitték volna valame
lyik ruhámat.

A helyszínelők hallgattak.
- Nyilvánvalóan megtehetik, és a jobb kezemen találnak is lő

pornyomot. Két nappal ezelőtt, közvetlenül a vihar előtt lenn 
voltam az egyik lőtéren,  és  elsütöttem egy fegyvert.  Azt  hi
szem, fel kellene hívnom az ügyvédemet - mosolygott Louisa.

- A sajtó tudomást szerez róla - jegyezte meg Mac. - Termé
szetesen jogában áll értesíteni az ügyvédjét, mielőtt válaszol a 
kérdéseinkre.

Louisa Cormier elbizonytalanodott.



- Mondtam már, hogy elsütöttem egy fegyvert. Minden fegy
vert kipróbálok, mielőtt írnék róluk a könyveimben. A súlyu
kat, a lövés dörrenését, a méretüket. Két nappal ezelőtt lemen
tem a lőtérre, de ezt már említettem. A hely neve Drietch, az 
52. utcában van. Megadom a címet, kérdezzék meg Matthew 
Drietch-t.

- Milyen fegyverrel lőtt? - kérdezte Aiden.
- Egy 22-essel.
-  Az íróasztala  fiókjában is  ilyen fegyvert  tart  -  állapította 

meg Mac.
-  Pontosan.  Most  olyan fegyverről  írok,  amilyen nekem is 

van.
- Lutnikovot egy 22-essel lőtték le - mondta Mac.
- A liftaknában megtaláltam a golyót - nézett rá Aiden.
- Előbb-utóbb a fegyver is előkerül, és egyeztetjük a lövedék

kel - tette hozzá Mac. - Ön azt állítja, nincs más fegyvere, csak 
a bemutatott pisztoly.

- Igazat mondtam. Matthew Drietchnek is van egy hasonló 
fegyvere. Egyébként több száz fegyvert tart, így nyugodtan vá
laszthatok közülük, ha lőni akarok.

- Gondolom, sejtelme sincs, hol van most az a 22-es.
- Feltételezem, biztonságosan elzárták - felelte Louisa.
- Nem bánja, ha átkutatjuk a lakását? - kérdezte Mac. - Paran

csot is hozhatunk.
- Igenis bánom, de ha megszerzik a parancsot, akkor is csak a 

fiókomban lévő fegyvert találják meg, mást nem. Arról pedig 
önök is tudják, hogy jó ideje nem sütötték el.

- Még egy kérdés - mondta Mac.
- Nincs több kérdés - vágta rá Louisa halkan. - Az ügyvéde

met Lindsey Terrynek hívják.  Benne van a telefonkönyvben. 
Sajnálom,  hogy  udvariatlan  vagyok,  de  fáradt  vagyok,  nem 
aludtam, és...

-  Az éjszaka  elolvastam néhány könyvét  -  szakította  félbe 
Mac.



- Ó, és melyikeket? - csillant fel az írónő szeme.
- Az Egy másik asszony rémálmát, a Nő a sötét-bent meg A 

nő helyét.
- Az első három munkám - mosolygott Louisa. -Tetszettek?
- A következő művei sokkal jobbak.
- Nekem az első három könyvem tetszik a legjobban. Tényleg 

elolvasta a többit is?
- Csak kettőt - mondta Mac.
- Gyorsan olvas.
- Egyes részeket átlapoztam. Felkérem a Columbia Egyetem 

egyik professzorát, hogy nézzen bele a könyveibe.
- Mi a fenének?
- Szerintem ön is tudja - válaszolta a helyszínelő.
- Tudja az ügyvédem nevét - komorodott el Louisa. - Elnézé

süket kérem, de be kell fejeznem a könyvem, és pihenni is sze
retnék.

Mac és Aiden távozott a lakásból.
- Ő tette - szólalt meg Aiden a lift előtt.
- Persze hogy ő tette. És most lássunk hozzá, bizonyítsuk be - 

javasolta Mac.
Jegesen visszhangzó léptekkel a kijárat felé tartottak, amikor 

a hallban észrevettek egy huszonnyolc-harminc év körüli, kife
jezéstelen  tekintetű,  sápadt,  borotvált  férfit.  Farmernadrágot, 
kék pólót és Eddie Bauer dzsekit viselt, a karját összefonta.

Amikor a nyomozók néhány méterre voltak tőle, hirtelen elé
jük lépett.

-  Önök nyomoznak Charles Lutnikov meggyilkolása ügyé
ben? - szólalt meg halkan, tagoltan.

- Igen - felelte Mac.
- Én öltem meg - jelentette ki a férfi.
Remegett.

- Hogy vagy? - kérdezte Stella, és kissé hátralépett, biztonsá
gos távolságra Dannytől.



Rosszul  érezte  magát.  Lázas  volt,  rázta  a  hideg,  forgott  a 
gyomra.

A helyszínelők számára nem volt ismeretlen a hányinger, és 
ez alól Stella sem képezett kivételt.

Nem számított, milyen borzasztó volt a bűz egy-egy helyszí
nen, vagy mennyi ideje indult oszlásnak a holttest, nagyon rit
kán viseltek maszkot.

Legutóbb két héttel korábban sikerült uralkodnia a hányinge
rén, amikor Aidennel egy East Side-i macskás hölgyhöz kellett 
kimenniük helyszínelni. Az ajtóban egy egyenruhás zsaru várta 
őket, aki meg se próbálta titkolni, mennyire megviselte a lát
vány.

Stella és Aiden hátrahőkölt  a sötét,  túlfűtött lakásból áradó 
penetráns bűztől. A tucatnyi macska kétségbeesetten nyávogott, 
a halál szaga vizelet és széklet bűzével keveredett.

- Ne akarjunk macsók lenni - javasolta Stella.
Aiden biccentett  és  mindketten feltették a  maszkjukat,  mi

előtt  bementek  a  hálószobába.  Az  idős  asszony  holtteste  az 
ágyon hevert, a szája körül hányás nyomai. Tágra nyílt szemek
kel meredt a plafonra. A hatalmasra puffadt hasán trónoló na
rancssárga macska vadul sziszegett a betolakodókra.

-  Kérdezd meg a rendőrt,  hogy kihívta-e  az  állatvédőket  - 
szólt Stella a társának. - Ha nem, kérd meg, hogy jelentse az 
esetet.

A következő egy órát  ebben az elmondhatatlan koszban és 
szennyben töltötték, amely már jóval a néni halála előtt elárasz
totta a lakást. Miután felboncolta a tetemet, Hawkes kiderítette, 
hogy szívroham okozta a halálát, ezért fulladt bele a saját há
nyadékába.

Danny háttal állt Stellának, kezében egy sárga színű, nyálkás 
folyadékkal teli, bedugaszolt kémcsövet tartott.

- Utoljára mondom. Beteg vagy, és ágyban lenne a helyed - 
szólalt meg.

- Egyszerű megfázás - tiltakozott Stella. Danny a fejét csó



válta.
- Majd elmúlik. Gyógyteát is ittam.
- Kis lépés az emberiségnek - szellemeskedett Danny.
- Mit találtál? - kérdezte Stella.
- Aki ezt a hányást produkálta, jobban tenné, ha sürgősen vál

toztatna az étrendjén - felelte Danny. - A gyomrát kizárólag zsír 
termelésre és tárolásra használja. Pepperonit,  szalámit és egy 
hatalmas adag, csípős szósszal leöntött tésztát evett. Egy tízes 
skálán úgy jellemezném, hogy ó, caramba!

- Danny - toporgott Stella.
- Lisztet is találtam - folytatta a helyszínelő. - Feldolgozatlan, 

fehérítetlen lisztet. Ez a pasas belélegezte a lisztet.
-  Elemezted  a  lisztet?  -  kérdezte  Stella  és  elnyomott  egy 

tüsszentést.
- Marco péksége. Tökéletesen egyezik a mintánkkal.
- És a folyosón talált guminyomok is egyeznek Collier cipő

sarkával? - kérdezte Stella.
- Minden nyom Marco pékségébe vezet - összegezte a hely

színelő, majd letette a kémcsövet és a társához fordult.  -  Ha 
nem bánod, tennék egy kritikai megjegyzést: olyan piros az or
rod, mint a cseresznye.

- Stella, a vörös orrú helyszínelő - forgatta a szemét Stella.
- Nem viccelek. Otthon lenne a helyed.
- Igenis, doktor úr.
Danny vállat vont.
- Kíváncsi vagy a vérmintára? - kérdezte Stella. A társa bólin

tott.
- Pontosan az van, amire számítottunk: a járdán és az ajtóban 

talált vérnyomok többsége Guistától származik. Rengeteg vért 
veszített, és ha nem látják el sürgősen, bele is halhat. Azonban 
nemcsak ő volt az egyetlen sebesült.

Danny leült az egyik laboratóriumi székre. Stella követte a 
példáját.

- Flack meglövi Guistát - kezdte Stella. - A szállítóautóján el



menekül és Brooklynig meg se áll, majd egy csemegeüzlet előtt 
beszállt egy taxiba. Kiszáll, gyalog megy egy fél háztömbnyit, 
de már várja valaki.

- És az a valaki nagyon meglepődik, mert Guista valószínű
leg alaposan helybenhagyta - folytatta Danny. - A nyomorult el
hányja magát, vérzik, az egyik fogát is kiköpi. Guista pedig is
mét szökésben van, már amennyire a lába engedi.

Stella egyetértően bólintott.
- Valahogy úgy. A srácok, akik elkötötték a kocsit, azt mond

ták, telefonált. Ellenőrizted a hívásokat?
Danny nemet intett a fejével.
- Azon vagyok. Neked pedig azt ajánlom, menj haza - mond

ta, de Stella olyan tekintettel meredt rá, hogy úgy döntött, a ta
nácsait inkább megtartja magának.

- Ellenőrizted a házban lakók névsorát? - kérdezte Stella.
-  Már  azt  hittem,  sose  fogod  megkérdezni.  Egy  kivétellel 

mindenkinek van priusza.
- Ejha.
- Lynn Contranos az egyetlen, aki nem volt még letartóztatva.
- Látom, tartogatsz még valamit. Mit tudsz róla?
- Lynn Contranos, más néven Helen Grandfield, Dario Marco 

megbízható asszisztense.
Stella bólintott.
- Ez még nem minden - igazította meg Danny a szemüvegét. 

- Helen Grandfield hozzáment Stanley Contranoshoz, aki jelen
leg a tízéves börtönbüntetését tölti gyilkosságban való bűnré
szesség miatt. Grandfield leánykori neve Helen Marco, és an
nak az Anthony Marconak az unokahúga, aki jelenleg a tárgya
lására vár. Ergo: Dario Marco az édesapja.

- Minden út a Marco pékségbe vezet - jegyezte meg Stella. - 
Látogassuk meg.

- Vigyünk magunkkal pár egyenruhást? - kérdezte Danny.
Stella  biccentett,  és  előhúzott  a  zsebéből  egy  gyógyszeres 

üvegcsét, amit egy órával korábban Sheldon Hawkes nyomott a 



kezébe.
- Ettől fáradtabbnak fogod érezni magad, de legalább lezsib

baszt - figyelmeztette Hawkes.
Stella kinyitotta az üvegcsét.

Jordan  Breeze,  a  fiatalember,  aki  bevallotta,  hogy megölte 
Charles  Lutnikovot,  a  Belvedere-torony  harmadik  emeletén, 
egy stúdiólakásban lakott. A Drexel Egyetemen szerzett diplo
mát, és az 55. utcában, egy indiai cég számítógépes programo
zójaként  dolgozott.  Az  univerzum  feltérképezését  szolgáló 
szoftvereket készített.

Mac belenézett a kezében lévő aktába, majd Jordan Breeze-re 
pillantott. A férfinak még sose volt dolga a rendőrséggel, nincs 
köze radikális csoporthoz.  Mac kikérdezte a szomszédait,  de 
mindenki  „csendes  lakó”-ként  ismerte,  aki  mindig  kedvesen 
köszönt nekik. Ennek ellenére az elmúlt hónapokban ritkábban 
találkoztak vele. Néhány lakó a két háztömbbel arrébb található 
Starbucksban látta, ahogy a számítógépén dolgozik, de mosta
nában itt sem bukkant fel. Mac bekapcsolta a magnót.

- Biztos benne, hogy nem akar ügyvédet? - kérdezte.
- Biztos - felelte Breeze.
- Miért ölte meg?
- Mert buzinak nevezett. Többször is. Sokszor. Reggel, ami

kor kiléptem a lakásomból, meg este, amikor hazatértem, ret
tegtem a gondolattól,  hogy esetleg összefutok vele.  Látom a 
kérdést a szemében.

- Milyen kérdést? - kérdezte Mac.
- Hogy meleg vagyok-e - felelte Breeze. - Nem, nem vagyok, 

de vannak meleg barátaim, és nem vagyok hajlandó eltűrni, ha 
gyalázzák őket. Már majdnem egy éve nyelek.

- Szóval úgy döntött, megöli. Hogyan?
- Pisztollyal - mondta Breeze. - A liftben volt. Elkerülhettem 

volna, de eszem ágában sem volt. Mindenre elszántam magam.
- A fegyver önnél volt? - kérdezte Mac.



- Igen.
- Úgy tervezte, hogy az első adandó alkalommal megöli, ami

kor találkozik vele?
- Igen - vallotta be Breeze. - Beszálltam a liftbe. Az ajtó be

csukódott, és akkor... És akkor csontos seggű köcsögnek neve
zett.  A fegyver  a  számítógépes  táskám külső  zsebében  volt. 
Elég volt, nem bírtam tovább...

Mac biccentett, ismét belenézett az aktába, majd Jordan Bree
ze-re nézett.

- Hol szerezte a fegyvert? - kérdezte.
- Az apámé volt. Néhány éve meghalt. Rákban.
- A fegyver típusa?
- 22 milliméteres.
- Mit keresett a felső emeletekre vivő liftben?
- Követtem Lutnikovot, amikor átszállt a másik liftbe. Megle

pődött, de mulattatta a dolog.
- Azért szállt be a másik liftbe, mert előre megtervezte, hogy 

megöli - foglalta össze Mac a hallottakat.
- Igen.
- Mit csinált a fegyverrel, miután megölte vele Charles Lutni

kovot?
- Kiszálltam a liftből és felküldtem. Aztán lementem az East 

folyóhoz, és bedobtam a pisztolyt - felelte Breeze. - A kesztyűt 
is bedobtam a vízbe. Ha jól sejtem, a gyilkosság mellett még 
környezetszennyezéssel is megvádolhatnak.

- Hányszor lőtt Lutnikovra?
-  Kétszer.  Egyszer,  amikor  állt,  aztán  amikor  elesett,  még 

egyszer belelőttem.
- A portás nem emlékszik önre - jegyezte meg Mac.
- Vártam délutánig, amikor nagy volt a nyüzsgés.
- Ismeri Louisa Cormier-t? - kérdezte Mac.
- Sose találkoztam vele. Tudom, hogy a műteremlakásban la

kik, de még csak rövid ideje lakom abban a házban, így nem is
merhetek mindenkit.



- Körülnézhetünk a lakásában? Ha nem egyezik bele, szer
zünk parancsot.

- Kérem - legyintett Breeze. - Nyugodtan bemehetnek, és az 
alagsori szekrényemet is átnézhetik.

Breeze nyugodt, elégedett mosollyal nézett a helyszínelőre.
Mac kikapcsolta a magnót,  és  szólította az őröket.  Amikor 

nyílt az ajtó, Breeze remegő lábakkal felállt.
Miután kikísérték Jordan Breeze-t, Aiden bement a kihallga

tóhelyiségbe.
- Szerinted ő tette? - kérdezte.
- Utánanézek. De ha nem ő a tettes, honnan tud ennyi részle

tet a gyilkosságról? És Aiden... folytatjuk a nyomozást Louisa 
Cormier ellen.

- Lehet, hogy rossz nyomon haladsz - jegyezte meg Aiden.
- Lehet.



12.

STEVIE-NEK NEM SIKERÜLT ELKÖTNIE az első autót, 
amivel próbálkozott. Legalább ötven éve leszokott a gépkocsi
lopásról. Lám-lám, a biciklizést is el lehet felejteni, gondolta 
magában.

Fél háztömbbel távolabb talált rá a zöld Ford Escortra. A két 
támadója egyelőre a kapualjban maradt; az egyikük kétrét gör
nyedt a fájdalomtól,  a  másik a törött  orrával volt  elfoglalva. 
Stevie biztos volt benne, hogy a sérüléseik miatt nem fognak a 
nyomába eredni. Nem akarta megölni őket, mert azzal két holt
testet hagyott volna maga után.

A probléma csak az volt, hogy Stevie sem volt túl jó bőrben. 
Sok vért vesztett, így mihamarabb ki kellett találnia, hova me
hetne.

Az  Escort  egyik  hátsó  ajtaja  nyitva  volt;  eltört  a  zárja. 
Könnyen elköthette volna, de csavarhúzó és kés híján nehezen 
boldogult.

Kiszállt az autóból, és a támadói irányába nézett. Annyira fájt 
mindene, hogy abban a pillanatban nem bánta volna, ha vala
melyikük utána ered és elkapja. A fegyveres férfi kezéből ki
csavarta a pisztolyt, és most gondosan letörölte róla az ujjle
nyomatokat, majd áthajította a falon. Erős keze volt, fegyverre 
semmi  szüksége,  gondolta.  A gondolkodás  már  nehezebben 
ment.

Másodjára egy 1992-es fehér Oldsmobile Cutlass Calais-val 
próbálkozott, ami már-már visszaadta Istenbe vetett hitét. Le
nyomta az ablakot, így végre sikerült benyúlnia, hogy kinyissa 
az ajtót, aztán beült a vezetőülésre és megpróbálta kitalálni, mi
hez kezdjen.

Belekotort a kesztyűtartóba, hátha talál benne valami szerszá
mot, amivel elindíthatja a járművet. Szerszámot nem talált, de 
egy  sötét  színű,  bőr  tárcában  rámosolygott  az  Oldsmobile 



slusszkulcsa.
Az autó szinte azonnal elindult, de Stevie még mindig nem 

tudta, merre tartson. Igen, a Zsokéhoz. Nem tudta, mennyire 
bízhat  meg  Jake  Laudanóban,  hiszen  a  kapcsolatuk  távolról 
sem nevezhető barátságnak, inkább az alkalmi munkák révén 
ismerték egymást. Egyikük sem volt túlságosan eszes.

Stevie nem volt abban a helyzetben, hogy válogasson. A Zso
ké vagy a kórház, feltéve, ha eljut a Zsokéig.

Nem, nincs olyan, hogy „ha”, döntötte el. Megcsinálja, képes 
rá.

A következő negyven perc teljesen kiesett az emlékezetéből. 
Amikor magához tért, egy kopottas kanapén hevert, az ablakon 
halvány napfény szűrődött be.

Lassan felült. Valaki bekötözte a lábát, és egészen elviselhető 
volt a fájdalom.

Egy kicsiny műteremlakásban volt. Az ajtó hirtelen kitárult, 
mire Stevie talpra akart ugrani, de a lába nem engedte.

A Zsoké volt az, egyik kezében egy papírtasakot lóbált.
- Hoztam kávét meg pár fánkot - mondta.
- Kösz - nézett rá hálásan Stevie, és elvette a kávéspoharat.
Bágyadt  volt,  remélte,  a  kávétól  és a  fánktól  jobban fogja 

érezni magát. Mohón beleharapott az egyik fánkba és felneve
tett.

- Mi olyan vicces? - kérdezte Jake.
- Tegnap volt a születésnapom - felelte Stevie.
- Ne már! Isten éltessen.

Anders Kindem a Columbia Egyetem nyelvészeti tanszéké
nek vendégprofesszoraként dolgozott. Beszédén enyhe norvég 
akcentus érződött.

Mac a New York Timesban olvasott róla egy cikket, amely 
szerint Kindem határozottan tagadta, hogy Christopher Marlo
we, Sir Walter Raleigh vagy John Grisham írt volna William 
Shakespeare álnéven.



A szőke,  negyven  körüli  Kindem állandóan  mosolygott  és 
egy hatalmas, fehér bögréből kávét kortyolgatott.

A professzor irodájában két, egymással szemben elhelyezett 
íróasztal  között  egy  görgős  irodaszék  állt;  Kindem időnként 
odagurult valamelyik asztalhoz és vetett egy pillantást a négy 
számítógép-képernyő  egyikére.  Mac  érdeklődve  figyelte.  In
kább muzsikusnak tűnt, semmint tudósnak, ahogy hosszú, kar
csú ujjaival sebesen leütött néhány billentyűt.

Kindem ruházata sem vallott tudósra; farmernadrágot és zöld, 
feltűrt  ujjú  melegítőfelsőt  viselt,  amelynek  elején  a  CSAK 
TUDNOD KELL, HOL KERESGÉLJ felirat volt olvasható.

Mac Louisa Cormier miatt kereste fel a professzort, aki meg
kérte, vigye be hozzá a kérdéses munkákat.

- Feltételezem, Taylor nyomozóhoz van szerencsém - köszön
tötte Kindem, és lehalkította a zenét.

Mac kezet nyújtott a férfinak. - Nem zavarja a zene? Engem 
gondolkodásra serkent - magyarázta a professzor.

- Bach - jegyezte meg Mac. - Szintetizátoron.
- Pontosan.
Mac körülnézett. A számítógépek elfoglalták a helyiség felét. 

A másik felében egy íróasztal, rajta egy másik számítógéppel, 
előtte három szék. A falakat bekeretezett diplomák és kitünteté
sek sorakoztak.

-  Kisebb szemináriumokat,  valójában beszélgetéseket szok
tam tartani a diákjaimnak, akiket ellátok tanácsokkal - magya
rázta Kindem, aki észrevette Mac kíváncsi tekintetét. A három 
szék irányába biccentett. - Nagyon kis létszámú szemináriumo
kat tartok. A faldíszeket illetően meg mit mondhatnék? Beval
lom, van bennem némi hiúság és becsvágy. Szabad a lemeze
ket?

Mac talált egy kis helyet az egyik asztal sarkán, ahol kinyitot
ta a táskáját, elővette a lemezeket, majd átadta őket Kindem
nek.

- Gondolom, el akarja olvasni a tartalmukat - mondta. - Ké



rem, hívjon fel, ha megtudott valamit.
Kindem átvette Mac kezéből a névjegyet, a lemezeket letette 

az asztalon terpeszkedő két számítógép közé.
- Nem kell elolvasnom - mondta. - Nem is akarom elolvasni, 

képernyőről meg pláne nem. így is túl sok időt töltök a képer
nyők előtt, így ha könyvet olvasok, igazi, papírkönyvet akarok 
lapozni.

Mac egyetértett vele, de nem szólt semmit. Kindem mosoly
gott.

-  Ha nem túl bonyolult  a  probléma, máris  válaszolhatok a 
kérdéseire, de ha teljes elemzést óhajt, szükségem van egy nap
ra.  Majd  megkérem az  egyik  diákomat,  hogy  készítse  el  és 
küldje el önnek e-mailben a jelentést.

- Felőlem rendben van.
- Oké - mondta Kindem, és az egyik lemezt a két számítógép 

közötti toronyba helyezte.
Mind a hat lemezről készített egy-egy másolatot.
- Szóval, mit keresek? - kérdezte végül.
- Tudni szeretném, hogy ugyanaz a személy írta-e ezeket a 

könyveket.
- És? - kérdezte Kindem.
- És örömmel venném, ha tudna mondani valamit a szerző

jükről.
Kindem egy virtuóz zongorista ügyességével játszott a billen

tyűkön.
- A szavakkal könnyen boldogulok - szólalt meg, miközben 

egyik számítógéptől a másikig gurult a székében. - De nehogy 
elmondja a tanszékvezetőmnek, mert nem ért velem egyet. A 
zene sokkal nehezebb. Adjon két részletet valamelyik műből, 
beprogramozom őket a gépbe és megmondom, hogy ugyanaz a 
személy szerezte-e őket. Tudta, hogy Mozart ellopott néhány 
ötletet Bachtól?

- Nem - csodálkozott Mac.
- Mert nem is lopott. Egy tudós számára bizonyítottam be ezt 



az elméletet, aki ezzel a munkával akart megpályázni egy pro
fesszori állást a lipcsei egyetemen.

Kindem még körülbelül tíz percig beszélt, kávézott, és köz
ben egyik számítógéptől a másikig gurult a székével.

- A felkiáltójelek - mondta végül. - Ezzel már kezdhetünk va
lamit. Nem szeretem őket, a cikkeimben se szoktam használni. 
A tudományos irodalomban szinte alig talál felkiáltójeleket. A 
bizonytalanság jele. Ez a regényírásra is igaz. A szerző így ad 
nyomatékot a szavaknak. A központozás, szókincs, szóismétlés, 
a határozószók és jelzők használata mind-mind olyan, akár az 
ujjlenyomat.

Mac bólintott.
- Az első három könyv csak úgy hemzseg a felkiáltójelektől - 

folytatta Kindem. - Könyvenként több mint kétszázötven darab 
van belőlük. A következő kötetekből teljesen eltűntek a felkiál
tójelek. A szerző észrevette, hogy anélkül is...

- Más a szerző - vetette közbe Mac.
-  Pontosan -  értett  egyet a professzor.  -  Az első három re

gényben a „mondta” szó átlagosan harminc oldalanként jelenik 
meg. Máris megnézem, de a szerző mintha tudatosan kerülné a 
szó használatát, és más szavakkal, például „szólt”, „kiáltotta”, 
„vélte”  helyettesíti.  A későbbi  kötetekben azonban átlagosan 
kétszáznyolcvanöt alkalommal olvasható ez a szó. Talán meg
nőtt az önbizalma? Nem hinném, hogy ilyen gyorsan szert tett 
rá. Többet is szeretne tudni?

Mac bólintott.
-  Az  első  három kötetben  sokkal  több  a  hosszú,  összetett 

mondat - nézett Kindem a képernyőre. - Az olvasónak talán fel 
se tűnik, de tudat alatt...

- Van még valami?
- Minden - felelte a professzor. - Vegyük például a szókincset. 

Például az első három kötetben tizenegy alkalommal olvasható 
a „viszonozta” szó, míg a többiekben egyáltalán nem olvasha
tó.



- Nem lehetséges, hogy a szerző tudatosan változtatta meg a 
stílusát?

- Ennyire nem lehet szembetűnő a változás - felelte Kindem. 
- Ha kapok még pár órát, többet is tudok majd mondani.

- A cselekmény nagyjából ugyanaz - mondta Mac. - A nő öz
vegy, és bár a harmincas éveit tapossa, még nem ment férjhez. 
Van egy gyereke, akinek az élete hol egy bosszúszomjas rokon, 
hol a maffia vagy egy sorozatgyilkos miatt kerül veszélybe. A 
rendőrség nem tud segíteni, és az asszonynak meg kell védenie 
magukat. Aztán az utolsó harminc oldalon szembeszáll a rossz
fiúval, majd boldogan él a pasijával, akivel menet közben is
merkedett össze.

- Vagyis bárki írta ezeket a könyveket, ugyanazt a sémát kö
vette - vélekedett Kindem. - Ez még nem jelenti azt, hogy egy 
és ugyanaz a személy a szerző.

Mac most már biztos volt benne, hogy az első három kötetet 
Louisa Cormier, a többit meg Charles Lutnikov írta.

Vajon miért lőtte le? Veszekedtek? Mi lehetett a vita tárgya? 
A pénz?

- Akarja, hogy kinyomtassam? - kérdezte Kindem.
- E-mailben is megfelel - mondta Mac. - A cím a névjegye

men van.
- Tanúskodnom kell a tárgyaláson?
- Elképzelhető.
- Az jó - vágta rá a professzor. - Mindig is szerettem volna ki

próbálni, milyen lehet. Most pedig vissza a munkához...

Stella zsibbadtan, fájó izületekkel ült az autóban. Danny ve
zetett. Legalább nyolcszor átrágta magát Alberta Spanio aktá
ján; megnézte a holttestről, az ágyról, a falakról, az éjjeliszek
rényről, majd a fürdőszobáról - vécé, padló, fürdőkád, a kád fe
letti nyitott ablak - készült fényképeket.

Valami nem hagyta nyugodni. Valami nem stimmel. Érezte, 
hogy tudja, csak képtelen felidézni.



Beleolvasott az Alberta Spaniót őrző két férfi tanúvallomásá
ba. És ekkor rájött valamire. Gyorsan a fürdőszobát ábrázoló 
felvételekhez lapozott.

Collier azt mondta Flacknek, hogy belelépett a fürdőkádba, 
és onnan nézett ki az ablakon. Ha a gyilkos az ablakon keresz
tül jutott be a szobába, a párkányon lévő hónak a kádba kellett 
volna hullania, így amikor Collier beleállt, a cipője talpának vi
zesnek kellett volna lennie a hótól. Stella megnézte még egy
szer a fényképeket, de Collier cipőtalpa száraznak látszott.

Miért hazudott Collier, gondolta.

Sheldon Hawkes és Mac a kihallgatásról készült videofelvé
telt nézte.

- Még egyszer - szólalt meg Hawkes, kissé közelebb hajolva 
a képernyőhöz.

Mac visszatekerte a szalagot és ivott egy kis kávét, míg Haw
kes ismét megnézte a húszperces felvételt.

- Hallgassuk meg még egyszer - kérte Hawkes.
Mac újra visszatekerte a szalagot.
- Meg akarod nézni, hogyan viselkedik a cellájában? - kér

dezte Mac. - Szerintem mindketten tudjuk, mi történt.
Hawkes felállt.
- Igazad van - szólt, majd elmondta Macnek az észrevételeit.

- Természetesen - mondta Matthew Drietch.
Az inas, negyvenes, kopaszodó, bokszoló arcú férfi készsége

sen fogadta Aident, amikor a helyszínelő meg akarta tekinteni a 
Louisa Cormier által használt 22-es pisztolyt.

- Szereti a lőfegyverek hangját? - érdeklődött Drietch.
- Nem különösen.
- Én igen - mondta a férfi, és vetett egy pillantást az üvegfal 

túloldalán lévő lőtérre. - Szeretem a csattanást, a fegyver erejét. 
Ugye, érti?

- Nem igazán - felelte Aiden. - Megmutatná a fegyvert?



A férfi kényelmesen felállt,  és megigazította fekete farmer
nadrágját.

- Mikor járt itt utoljára Louisa Cormier? - kérdezte Aiden.
- Néhány nappal ezelőtt. Ha jól emlékszem, egy nappal a vi

har előtt, de megnézhetem...
Kimentek az irodából, majd elhaladtak a kis lőtéren gyakorló 

öt ember mögött.
- A hideg miatt van - magyarázta Drietch. - Valahogy le kell 

vezessék a feszültséget.
Aiden nem válaszolt. Drietch a recepciós pult melletti ajtóhoz 

ment. Egy tömzsi, kopaszodó férfi lehajolt és a pult alatt meg
nyomott egy gombot, mire az ajtó kitárult.

- Van kulcsom, de Dave majdnem mindig itt  van - mondta 
Drietch.

A szűk, világos helyiségben a padlótól a mennyezetig polcok 
sorakoztak, rajtuk kis méretű fémdobozok. A helyiség közepén 
egy asztalka állt, de székek nem voltak.

- Majdnem négyszáz kézifegyvert tartunk - lépett Drietch az 
egyik polchoz, és a zsebéből elő húzott egy kulcskarikát. - A 
főkulccsal mindegyiket ki lehet nyitni.

Levett egy dobozt és letette az asztalra, Aiden elé. A helyszí
nelő előbb a dobozra, majd a polcokra pillantott.

- Némelyik doboz le van lakatolva - jegyezte meg.
- Ha nincs benne a fegyver, nem is kell lezárni - felelte a fér

fi.
- Ezen a dobozon sincs lakat - mutatott Aiden az asztalon álló 

dobozra.
- Biztosan elfelejtettem lelakatolni. A lakat valószínűleg a do

bozban maradt.
Aiden úgy érezte,  a férfi  meglehetősen laza kézzel  kormá

nyozza a hajóját.
- A lőszert egy széfben tartom - szólalt meg Drietch a helyszí

nelő helytelenítő arcát látva.
Aiden szó  nélkül  felemelte  a  fémdoboz  tetejét.  Egy 22-es 



Walther volt benne, ugyanolyan fegyver, mint amilyent Louisa 
is tartott az íróasztala fiókjában.

- Céllövő fegyver - szólalt meg Drietch.
- Attól még halálos lehet - vágta rá Aiden, és egy ceruzát a 

pisztoly csövébe dugva kiemelte a fegyvert a dobozából.
Pillanatok alatt rájött, hogy a fegyvert nemrég tisztították.
- Louisa Cormier tisztította meg ezt a fegyvert?
- Nem, ez Dave dolga.
Aiden betette a pisztoly egy bűnjeltasakba, majd Drietchhez 

fordult.
- Szükségem lenne egy átvételi elismervényre - mondta a fér

fi.
Aiden elővette a noteszát, írt egy elismervényt, aláírta és oda

adta a férfinak.
- Ms. Cormier szokta kinyitni a dobozt, hogy kivegye belőle 

a fegyvert? - kérdezte.
- Nem, dehogy. Megáll a pultnál és vár. A kulcs nálam van. 

Én szoktam kivenni a dobozból, megbizonyosodom róla, hogy 
üres a tár, és csak akkor adom át neki. A lőszereket a lőtéren 
kapja meg. Ha végzett a gyakorlással, visszaadja a fegyvert, én 
pedig elzárom.

- Sose nyúlt hozzá a lakathoz vagy a dobozhoz?
- Nincs is kulcsa - felelte a férfi türelmesen.
Aiden bólintott, majd ujjlenyomatokat vett a dobozról. Négy 

tiszta ujjnyomot talált rajta. Utána a kesztyűjét a táskájába tette. 
Még be kell néznie a mosdókba, a kinti és benti szemetes táro
lókba, hogy megkeresse a hiányzó lakatot. Nem lesz nagy mu
latság, de a liftaknához képest ez maga a mennyország.

Húsz perc alatt mindent megnézett, beleértve a szomszédos 
fizetős parkolót is.

Amikor visszament az épületbe, Drietcht az egyik lőállásban, 
egy emelvénynek támaszkodva találta. A férfi az emelvényen 
heverő fegyverre mutatott,  majd félreállt,  hogy a helyszínelő 
nyugodtan kipróbálhassa a pisztolyt.



A céltábla körülbelül hét méterre lehetett, és miután Aiden ki
lőtt öt golyót, visszaadta Drietchnek a fegyvert. Ekkor észrevett 
valamit a padlón.

A férfi megnézte a céltáblát. Mindegyik golyó pontosan a kö
zepébe talált, bár Aiden kétszer ekkora távolságra is ugyanilyen 
pontosan célzott volna.

- Nagyon ügyes - jelentette ki a férfi tisztelettel.
- Kösz. Kérem, szóljon mindenkinek, hogy tegye le a fegyve

rét.
- Mi a... - kezdte Drietch.
- Nézze azt a lakatot - mutatott Aiden a padlóra. - Oda kell 

mennem érte. Bűnjel.

- Mindent elintéztem - mondta Arthur Greenberg.
Mac tudni akarta, hogy minden rendben van-e.
- Sem eső, sem hó, de még az Isten haragja se fog megakadá

lyozni bennünket - folytatta Greenberg. - Akarja, hogy értesít
sünk valakit?

- Nem - felelte Mac.
Mac Meriman bíró irodája előtt várakozott, és remélte, hogy 

odabenn Martin Witz életvédelmi nyomozó, valamint Ellen Ca
rasco kerületi ügyészhelyettes meggyőzi a bírót, hogy aláírja a 
Louisa Cormier-re vonatkozó házkutatási parancsot.

-  Akkor  holnap reggel  tízkor  találkozunk -  mondta Green
berg.

-  Igen -  felelte Mac, és a  vastag ajtóra pillantott,  melynek 
csillogó névtáblán Meriman bíró neve állt.

Ahogy Greenberg letette a telefont, máris kinyílt az ajtó, és 
kilépett rajta Ellen.

- Beszélni szeretne veled - mondta.
Carasco hihetetlenül karcsú teremtés volt, de Mac tudta, hogy 

a laza kosztümök alatt egy testépítő izmai rejtőznek. A ügyész
helyettest a maga kategóriájában az első harminc helyezett kö
zött tartják számon. Tiszta tekintetű, csinos, hosszú, fekete hajú 



nő volt. Stella többször is megemlítette Mac-nek, hogy Carasco 
szívesen venné a közeledését,  de a férfinak esze ágában sem 
volt megfogadni a tanácsát.

Bementek a bíró irodájába. Martin Witz nyomozó komor áb
rázattal ült a bíróval szemközti széken.

A nyugdíjkorhatárhoz közeledő, fehér sörényű, tömött bajszú 
Meriman odabiccentett Macnek.

- Átnéztük a bizonyítékokat - szólalt meg a bíró kellemes ba
riton hangján. - Mielőtt meghoznám a döntésemet, önnel is sze
retném megbeszélni az ügyet.

Mac  beleegyezően  bólintott.  Miután  Meriman  intett  neki, 
hogy foglaljon helyet, leült a Carasco melletti székre.

- Az áldozat neve Charles Lutnikov - mondta Mac. - Ugyan
abban a házban lakott, mint Louisa Cormier, és ismerték egy
mást.

- Mennyire? - kérdezte a bíró.
- A bizonyítékok alapján elég jól - felelte Mac. Ezután beszá

molt a bírónak arról, hogy a lőtéren Aiden Burn megtalálta a 
fegyverdoboz lakatját, továbbá megemlítette a liftaknában talált 
lövedéket, az áldozat lakásában lévő írógépszalag tartalmát, va
lamint Kindem jelentését, miszerint egy másik személy írta Lo
uisa Cormier regényeinek többségét.

- Megtörtént a fegyver egyeztetése a lövedékkel? - kérdezte 
Meriman.

- Most vizsgálják.
- Ez bizony gyenge kifogás - nézett rájuk a bíró.
- Kevesebb bizonyítékra is adtak már ki házkutatási paran

csot - szólalt meg Carasco.
- Két dolgot mondok önöknek - felelte a bíró. - Először is, 

egy  világhírű  írónőről  van  szó,  aki  megengedheti  magának, 
hogy kiváló és befolyásos ügyvédeket fogadjon. Másodszor pe
dig, a bizonyítékaik közvetettek és nem megalapozottak. Elis
merem, sokat sejtetőek, de ez még nem elég.

Hirtelen megcsörrent Mac mobiltelefonja.



- Elnézést, bíró úr, de sürgős hívást várok.
- Fogja rövidre - nézett a bíró a faliórára. - És ha nem tartozik 

az ügyre, kapcsolja ki a telefonját.
Mac bólintott.
- Igen - szólt bele a készülékbe.
Aztán hallgatott, majd körülbelül tíz másodperc múlva össze

csukta a telefonját és zsebre tette.
- Burn helyszínelő keresett. A dobozról levágott lakaton meg

találták Louisa Cormier ujjlenyomatait.
- Az ő fegyvere volt - jegyezte meg Meriman.
- Nem, bíró úr, a fegyver a lőtér tulajdonát képezi - javította 

ki Mac. - Nem volt hozzá kulcsa, és a lőtér tulajdonosa szerint 
pontosan tudta, hol tartják a dobozt.

Aiden mást is mondott, amit Mac kizárólag végszükség ese
tén volt hajlandó megosztani a bíróval. Kiderült, hogy a liftak
nában talált lövedék nem egyezik a lőtéren lefoglalt fegyverrel.

Vajon miért tört be Louisa Cormier a lőtérre, ha nem a gyil
kos  fegyvert  akarta  ellopni,  töprengett  Mac.  A probléma az, 
hogy az első számú gyanúsítottjuk egy krimiíró, aki pontosan 
tudja, hogyan kuszálhatja össze a nyomokat.

Meriman bíró elmerengve bámult kifelé az ablakon. A szürke 
felhők újabb havazást ígértek.

- A házkutatási parancsot azzal a céllal állítom ki, hogy felku
tassák  a  Louisa  Cormier  lakásában  található  22-es  kaliberű 
fegyvert, melyet összehasonlítanak az önök által talált lövedék
kel.

Teljesen  lehetetlen,  hogy  a  lövedék  megegyezzen  azzal  a 
fegyverrel, amelyet Louisa Cormier mutatott nekik. Mac biztos 
volt benne, hogy az elmúlt két-három nap során nem sütötték 
el, és igen kicsi az esély, hogy a valóban gyilkos fegyvert meg
találják  a  lakásban.  Louisa  Cormier  biztosan  megszabadult 
tőle, de Macnek minden esélyt meg kellett ragadnia.

- Köszönöm - mondta Mac.
- És bizonyítékot akarok arra nézve, hogy - feltéve, ha megta



lálják - elsütötték a kérdéses fegyvert. Ha a lőtéren talált 22-es
ről kiderül, hogy nem azzal követték el a bűncselekményt, ak
kor vizsgáljanak meg minden 22-es pisztolyt, amit megtalálnak 
Louisa Cormier lakásában.

A bíró összeesküvő tekintettel nézett Macre.
- Amennyiben az említett tárgyak felkutatása során további 

bizonyítékot találnak arra vonatkozóan, hogy Louisa Cormier-
nak köze lehetett a nyomozás tárgyát képező gyilkossághoz, azt 
a fegyver utáni kutatás közben kell kideríteniük. Világos?

- Igen - felelte Carasco, Witz és Taylor kórusban.
- Akkor végeztünk - mondta Meriman.
A bíró felvette a telefont, és megnyomott rajta egy gombot. 

Valakit az irodájába kéretett.
- Van még valami, amit tudnia kell, bíró úr - mondta Carasco. 

- Egy másik fél beismerő vallomást tett az ügyben.
A bíró ingerült sóhajt hallatott.
- Taylor nyomozó meg van győződve arról, hogy az illető ha

misan vádolja magát - tette hozzá Carasco.
- Bizonyítsák be, hogy hazudik, és akkor, de csakis akkor fo

gom aláírni a Louisa Cormier elleni házkutatási parancsot - dö
rögte a bíró. - És most távozzanak. Csak az időmet pazarolom 
magukkal.

A folyosóra érve mindhárman hallották, ahogy a bíró teljes 
hangerőre állítja a rádiót.



13.

- MR. MARCONAK NINCS MONDANIVALÓJA - jelentet
te ki Helen Grandfield, amikor Stella és Danny két egyenruhás 
rendőr kíséretében belépett az irodájába. - Hozzáteszem, hogy 
ez magánterület, tehát ha nincs házkutatási parancsuk...

- Ez egy bűnügyi helyszín - szakította félbe Stella.
Stella még a friss kenyér illatát se érezte, és minden erőfeszí

tésére szüksége volt, nehogy előkapjon egy zsebkendőt, hogy 
kifújja az orrát.

-  Milyen  bűnügyi  helyszínről  beszél?  -  pattant  fel  Helen 
Grandfield.

- Bizonyítékunk van arra, hogy a folyosójukon megöltek egy 
rendőrtisztet - mondta Danny.

Helen  Grandfield  előbb  Dannyre,  majd  Stellára  és  a  két 
egyenruhásra nézett.

- Egy nagy lószart - mondta.
- Mrs. Contranos - csitította Stella.
- A Grandfield nevet használom, és jobban szeretem, ha azon 

szólítanak - mondta az asszony.
- Oké, de még nincs vége - jegyezte meg Stella. - A születési 

neve Helen Marco. Nem sok név ez egy embernek?
Helen Grandfield megpróbált higgadtnak tűnni. Nem sok si

kerrel.
- Azt szeretnénk tudni, hogy az alkalmazottaik hiánytalanul 

megjelentek-e ma reggel, továbbá ki szeretnénk hallgatni min
denkit, aki a pékségben dolgozik, és az ön édesapjával is be
szélni akarunk.

Az asszony már-már újabb tiltakozásáradatot zúdított a hívat
lan látogatókra, ám a Dario Marco-hoz fűződő kapcsolatának 
említése jobb belátásra késztette.

- Ön a Brooklyn Heightson, a President utcában lakik - foly
tatta Stella. - Tegnap este meglátogatta valaki a pékségből?



- Nem, miért?
- Valaki vérzett az ön ajtajában - felelte Stella. -  És valaki 

hányt is. Ha megtaláljuk a sérült személy, azonosíthatjuk a vért, 
akárcsak a hányadék gazdáját.

Az asszony csípőre tett kézzel, enyhén remegve nézett a tár
saságra.

- Nagyra értékelnénk, ha segítene nekünk - mondta Stella.
- Az apám még nem jött be - kezdte Helen. - Szükségem van 

az engedélyére, hogy...
Stella nemet intett a fejével.
- Steven Guista - mondta.
- Ő vezeti az egyik szállítóautónkat - felelte Helen, aki látha

tóan összeszedte magát.
- Beszélni szeretnénk vele.
- Én nem...
- Bántalmazott egy rendőrtisztet, és Alberta Spanio meggyil

kolása kapcsán körözzük. Az áldozatnak egyébként  ma vagy 
holnap kellett volna tanúskodnia az ön nagybátyja ellen - ma
gyarázta Stella.

Helen vett egy nagy levegőt.
- Steve Guista ma szabadnapos. Tegnap volt a születésnapja, 

így az apám adott neki két szabadnapot. Megadhatom önöknek 
a lakcímét.

- Köszönjük, már megvan - mondta Stella. - Hiányzik még 
valaki?

- Nem, mindenki itt van.
- Szükségünk van az alkalmazottak listájára, és kellene egy 

szoba, ahol egyenként elbeszélgethetünk velük - kérte Stella.
- Nincs szabad helyiségünk - vágta rá Helen.
- Semmi baj, akkor itt,  a pékségben csináljuk. - Stella már 

nem bírta tovább, elővett egy zsebkendőt és kifújta az orrát.

Jordan Breeze és Mac Taylor nyomozó szemtől szemben ül
tek  a  kihallgatóhelyiségben.  Előttük  egy-egy  papírpohárban 



kávé gőzölgött.
Mac bekapcsolta a magnót, és kinyitotta az előtte heverő ak

tát, ami az utolsó találkozásuk óta némiképp megvastagodott.
- Nem ön ölte meg Charles Lutnikovot – szólalt meg Mac.
Breeze mosolyogva belekortyolt a kávéjába.
- Remeg a keze - jegyezte meg Mac.
- Ideges vagyok.
- Nem. Sclerosis multiplex.
- Nincs joga betekinteni az orvosi kartonomba - tiltakozott 

Breeze.
- Nincs szükségünk a kezelőorvosára - felelte Mac. - A saját 

orvosunk megfigyelte önt. Koordinálatlan szemmozgás. Inter
nukleáris szemizombénulás, a szemek közötti koordináció hiá
nya. Amikor beszélgettünk, dadogott. Észrevettem, hogy nehe
zen tudta felemelni a kávéspoharát, és remeg a keze. Igyekszik 
lassan és tagoltan beszélni, de a szavai időnként összefolynak. 
Nem tud egyenesen állni, a mozgása nehézkes. Amikor meg
érintettem a kezét, túlságosan hideg volt. És amikor a cellájá
ban sétált,  két  alkalommal is  kis  híján elesett.  Nem hiszem, 
hogy ebben a hóban és ilyen állapotban meg tudta tenni az utat 
a folyóhoz és haza.

Breeze lassan kihúzta magát.
- Kettőslátása is van - folytatta Mac. - Továbbá izomgyenge

sége is. Az izmok fájdalmasan összerándulnak. Arcfájdalmak, 
émelygés. Inkontinencia?

Breeze elsápadt és a poharat óvatosan visszatette az asztalra.
- Memóriazavarok? - kérdezte Mac.
- Nem nézhet bele az orvosi kartonomba - csattant fel Breeze 

dacosan.
-  Ön bevallotta,  hogy megölt  valakit  -  magyarázta  Mac.  - 

Börtönbe kerül, ahol a börtönorvosunk meg fogja vizsgálni.
Breeze nem szólt semmit.
- Mennyi idő múlva következik be a szervezet teljes hanyat

lása?



- Egy év, kettő.
- Van valakije, aki a gondját viselné?
- Senki. - Breeze jobb keze most már láthatóan remegett.
- Sose volt fegyvere - jelentette ki Mac.
Breeze nem válaszolt.
- Az alagsorban, a szekrénye melletti harmadik tárolófülké

ben megtaláltuk a bőröndöt - mondta Mac. - Tele volt a Louisa 
Cormier által dedikált könyvekkel. Akkor vitte ki a lakásából, 
amikor tudomást szerzett a gyilkosságról és hallotta, hogy Lou
sia Cormier-t gyanúsítjuk.

- Dedikálta nekem a könyveit - felelte Breeze. - Nagy rajon
gója vagyok. A következő könyvét nekem fogja ajánlani.

-  Nem ön ölte meg Charles Lutnikovot. Az az ember sose 
zaklatta magát.

- Én tettem.
- Volt valami Lutnikovnál, amikor meglőtte?
- Nem volt.
- Egy újság vagy könyv...?
- Semmi.
-  Louisa  Cormier  fizeti  az  ön  orvosi  ellátását?  -  kérdezte 

Mac.
Breeze szó nélkül elfordult. Mac látta rajta, hogy fájdalmai 

vannak.
- Kiderítjük - figyelmeztette Mac.
- Ő jó ember - mondta Breeze.
- Louisa Cormier mesélt magának a történtekről? - kérdezte 

Mac.
- Azt hiszem, szükségem van egy ügyvédre - felelte Breeze.
- Szerintem is.
Egy  órával  később,  miután  meghallgatta  a  Mac  és  Jordan 

Breeze  közötti  beszélgetésről  készült  hangfelvételt,  Meriman 
bíró aláírta a Louisa Cormier lakására vonatkozó házkutatási 
parancsot.



Ezúttal Louisa Cormier nem kínálta kávéval Aident és Macet. 
Nem volt barátságtalan, mogorva vagy udvariatlan, sőt kedve
sen és együttműködően viselkedett, azonban valószínűleg úgy 
ítélte meg, hogy a házkutatási paranccsal érkező helyszínelők
nek nem jár kávé.

Bő,  virágmintás  ruha  volt  rajta,  és  meglehetősen  ziláltnak 
tűnt. Fáradt, vörös szemekkel nézett a látogatókra.

- Várjanak, kérem - mondta, miután beengedte a helyszínelő
ket.

Mac és Aiden türelmesen megvárta, míg befejezte a beszélge
tést az ügyvédjével.

- Igen - mondta Louisa a telefonba. - Itt van, a kezemben.
A házkutatási parancsra nézett.
- Olvassam fel magának?... Siessen, kérem.
Louisa letette a telefont.
- Mit akarnak? - kérdezte. - Úgy hallottam, valaki már beval

lotta, hogy megölte Mr. Lutnikovot.
- Mi pedig nem hittük el - felelte Mac. - Az illetőt Jordan 

Breeze-nek hívják. Ismeri?
- Felületesen. Az ügyvédem tizenöt perc múlva itt lesz - kö

zölte Louisa. - Megkérem önöket, tegyenek vissza mindent a 
helyére.

Mac bólintott.
- Szeretném nézni, ahogyan dolgoznak. Nevezhetjük tapasz

talatszerzésnek a következő könyvemhez.
- Befejezte már az utolsó regényét? - érdeklődött Mac udvari

asan.
Louisa elmosolyodott.
- Majdnem.
A helyszínelők várták, hogy folytatja a mondatot, de Louisa a 

homlokára tette a kezét és azt mondta:
-  Egy időre abbahagyom az írást.  Nagyon megviselt  ez  az 

egész. Megkérdezhetem, hogy mit keresnek? Talán megspórol
hatok önöknek egy kis időt, és a szőnyegeim is tiszták marad



nak.
-  Többek  között  egy  22-es  kaliberű  pisztolyt  -  válaszolta 

Mac. - Nem ugyanazt, amelyiket tegnap láttuk. Továbbá egy 
vasvágó fűrészt is keresünk.

- Reteszvágót?
- A lőtéren, ahol önnek is van egy pisztolya, valamikor a teg

napi nap folyamán levágták a pisztolydobozról a lakatot.
- És mi van a pisztollyal? Ellopták? - nézett Louisa Mac sze

mébe.
- Nem - felelte Mac.
- Sajnos nem tudok segíteni, de bizton állítom, hogy semmit 

se fognak találni. Nem ártana, ha készítenék néhány jegyzetet 
arról, hogy milyen érzés, ha gyilkossággal gyanúsítják az em
bert. Mert úgy tűnik, jelen pillanatban én vagyok az első számú 
gyanúsított.

- Meglehet - mondta Mac.
- Első számú gyanúsított, indíték nélkül - tette hozzá Louisa.
A helyszínelők nem válaszoltak. Felhúzták a gumikesztyűket 

és a bejárati folyosóval kezdve, módszeresen munkához láttak.

- Meg akartak ölni - mondta Stevie a Zsokénak.
Stevie a kanapén ült. A lába fájdalmasan lüktetett, de ebben a 

pillanatban elfelejtette a fájdalmát meg a születésnapját, és ki
zárólag  Dario  Marco  árulására  tudott  gondolni.  Csupán  egy 
magyarázat  lehetséges:  Stevie  jelenléte  kínos  terhet  jelentett 
Marco számára.  Annak fényében, ami Alberta Spanióval tör
tént, Marco nem kockáztathatta, hogy Stevie-t bevigyék a rend
őrök, hogy mindent kitálaljon, így aztán ráküldte az embereit.

Pedig Stevie-nek nem állt  szándékában beszélni.  Nem volt 
gazdag ember,  és  megelégedett  a  kis  lakásával,  az  állásával, 
volt  néhány  kedvenc  tévéműsora,  időnként  lement  az  egyik 
bárba, betért Lilly-hez és az anyjához, és persze ott volt Marco. 
Tegnap még mindez elegendő volt ahhoz, hogy elégedetten te
kintsen az életére.



- Kérsz egy kávét vagy valami italt? - kérdezte a Zsoké.
- Nem, köszönöm.
Stevie több alkalommal is dolgozott már a Zsokéval, rendsze

rint a Marco család megbízásából. Amikor együtt voltak, általá
ban a Zsoké vitte a szót; nem mintha annyira beszédes lett vol
na, ám Stevie-hez képest valóságos szövegládának számított.

- Most mit fogsz tenni? - kérdezte a Zsoké.
Stevie kénytelen volt eltöprengeni a kérdésen.
Össze tud szedni valamennyi pénzt, ami nem sok, talán húsz

ezer, már ha egyáltalán ki tudja venni a bankból. Vagy feladhat
ná magát, és tanúskodhatna Anthony meg Dario Marco ellen, 
így bekerülhetne a tanúvédelmi programba. Már nem tartozik 
nekik semmivel. Teljes hűséggel szolgálta őket, mire ők a fejét 
akarják.

Nem, még egy jó ügyvéddel se sikerülne alkut kötni a zsaruk
kal, és mindenképpen le kell majd ülnie valamennyi időt. Hi
szen megölt egy zsarut.  Ezt nem ússza meg szárazon. Stevie 
már  hetvenegy  éves,  plusz-mínusz  néhány  óra,  és  ha  nem 
Marcóék kapják el előbb, akkor a rácsok mögött, végelgyengü
lésben fog elpusztulni.

Egyelőre nincs mitől tartania, de pár év múlva már nem lesz 
annyira fürge, és biztosan kinyírja valamelyik társa. Na jó, ha 
szerencsés, elkülönítik, és egyedül, magányosan fog meghalni 
a zárkában.

Nem, csak egyetlen dolgot tehet: megöli Dario Marcót, ami
vel nem old meg semmit, de legalább kiegyenlíti a számlát. Ta
lán nem ártott volna végezni azzal a kettővel, akik Lynn Cont
ranos lakása előtt támadtak rá. Az egyiknek a nevét is tudja, va
lamilyen Jerrynek hívják. Stevie elvette Jerry fegyverét és el
dobta. Talán meg kellett volna tartania, ám Stevie sose szerette 
a fegyvereket. Esetleg Lynn Contranost is meg kellene ölnie. 
Amikor összerakta a kockákat, látta, hogy nem maradt sok vá
lasztása.



Valaki kopogott az ajtón. A Zsoké felpattant az asztal mellől, 
előbb Stevie-re, majd az ajtóra nézett.

- Ki az? - kérdezte.
- Rendőrség.
Stevie legfeljebb a szekrényben vagy a fürdőszobában rejtőz

hetett el. A Zsoké a fürdőszoba irányába mutatott, mire Stevie 
felállt.

- Bújj el az ajtó mögé - suttogta a Zsoké. – Ne csukd be, és 
húzd le a klotyót.

Stevie kikecmergett az öblös fotelból és besántikált a fürdő
szobába, míg a Zsoké az ajtóhoz lépett. Közben hátrapillantott, 
nehogy a vércseppek elárulják Stevie jelenlétét, de a padló sze
rencsére tiszta volt.

Stevie lehúzta a vécét, majd bebújt az ajtó mögé.
- Nyitom - szólalt meg a Zsoké.
Lehúzta a cipzárját, aztán ajtót nyitott. Utána visszahúzta a 

cipzárját. A bőrdzsekis zsaru egyedül volt.
- Jacob Laudano? - kérdezte a zsaru.
-  Lloyd -  válaszolta a Zsoké.  -  Jake Lloyd. Hivatalosan is 

megváltoztattam a nevem.
- Bemehetek?
Jake vállat vont.
- Persze, nincs semmi rejtegetnivalóm. Hátralépett, mire Don 

Flack bement a lakásba.
Azonnal feltűnt neki a félig nyitott fürdőszobaajtó.

A Castle  Hill-i  Marco  pékségnek  tizennyolc  alkalmazottja 
volt, és Steven Guista kivételével mindannyian megjelentek a 
munkahelyükön.

Stella megkapta a neveket tartalmazó listát, és a rendelkezé
sükre bocsátottt irodában egyenként elbeszélgetett az emberek
kel.

Mire a kilencediket is kikérdezték, illetve vettek tőle DNS-
mintát, nyilvánvalóvá vált, hogy a pékség emberei vagy bünte



tett előéletűek, vagy szoros kapcsolat fűzi őket a Marco család
hoz, esetleg mindkettő.

Jerry Carmody tizedikként lépett be az irodába. A nagydarab, 
negyven év körüli, hízásra hajlamos férfinak hatalmas kötés fe
hérlett az orrán.

-  Mi  történt  az  orrával?  -  kérdezte  Stella,  miután  Danny 
DNS-mintát vett a szájából.

- Baleset, elestem - felelte a férfi.
- Csúnyán eshetett - jegyezte meg Stella. - Megnézhetem?
- Ma reggel voltam orvosnál, és helyre tették. Nem először 

tört el.
- Szerencséje van, hogy az orrcsont nem fúródott az agyába. 

Kemény ütést kaphatott.
- Mondtam már, hogy elestem - makacskodott Carmody.
- Tegnap este nem járt Brooklynban? - kérdezte Stella.
Carmody Dannyre, majd az egyenruhás rendőrre nézett, aki 

az irodába kísérte.
- Brooklynban lakom - felelte.
- Ismer egy bizonyos Lynn Contranost?
- Nem.
- Szeretnénk vérmintát venni öntől - mondta Stella egy keser

ves köhögési roham kíséretében.
- Minek?
- Szerintem Stevie Guista ütötte meg magát, és Lynn Contra

nos ajtajában vérzett az orra.
Carmody hallgatott.
- Helen Grandfieldet ismeri? - kérdezte Stella.
- Természetesen.
- Ő lenne Lynn Contranos - tájékoztatta Stella.
- Igen, és?
- Hol van Guista?
- Stevie, az a nagydarab alak? Nem tudom. Otthon, vagy el

ment valahova, hogy leigya magát. Honnan tudhatnám? Szüle
tésnapja van. Vagyis tegnap volt. Valószínűleg másnaposan fet



reng valahol.
- Még visszatérünk Stevie-re, de előtte össze szeretnénk ha

sonlítani az ön vérét a kapuban talált vércseppekkel. Tűrje fel 
az ingujját.

- Mi van, ha nemet mondok?
- Messer nyomozónak nagyon könnyű a keze - felelte Stella. 

- Ha nem akarja, hogy megcsináljuk itt, majd bírói paranccsal 
bevisszük a laborba. Most ki van benn a laborban?

- Janowitz - vágta rá Danny.
- Maga nem ismeri Janowitzot - nézett Stella Carmodyra.
- A pletykafészek Janowitz - tette hozzá Danny.
Carmody felgyűrte az ingujját.

Ned Lyons tizenkettedikként lépett be az irodába, és Dannyék 
azonnal tudták, hogy megvan a másik emberük is.

A karcsú, izmos férfi mindössze harmincnégy éves volt, de 
sokkal idősebbnek tűnt. A járásán látszott, hogy nagy fájdalmai 
vannak.

- Jól érzi magát? - kérdezte Stella, amikor Lyons gyötrelmes 
lassúsággal helyet foglalt az asztalnál.

- Gyomorrontás - mondta a férfi.
- Nem veszélyes ilyen betegen pékségben dolgozni?
- Igaza van - felelte Lyons. - Azt hiszem, szólok a főnöknek, 

hogy beteg vagyok.
- Kérem, emelje fel az ingét - kérte Stella.
Lyons körülnézett, majd sóhajtott egy nagyot és felhúzta az 

ingét. A gyomorszáján egy vöröses, sárgás, kékes színben ját
szó véraláfutás látszott.

- Erről mi a véleménye? - kérdezte Lyons.
- Mit is volt Mr. Lyons tegnap esti vacsorája? - nézett Stella a 

kollégájára.
-  Pepperonit  evett,  kolbászt  és  rengeteg  tésztát  -  felelte 

Danny. - Megjegyzem, az úr a csípős mártásokat szereti.
- Ezt meg honnan a fenéből... - kezdte Lyons.



- Nyissa ki a száját, Mr. Lyons - kérte Stella.
Ned Lyons engedelmesen kinyitotta a száját, mire Stella elő

rehajolt és belenézett.
- Van egy jó hírem a maga számára. Megtaláltuk a fogát - je

lentette ki.

Louisa Cormier  harmadik könyvében a  gyilkos,  egy szelíd 
természetű irodavezető úgy jutott be harmadik áldozata alagso
rába, hogy egy harminc centiméter hosszú, acélnyelű vasvágó 
fűrész segítségével levágta a lakatot.

Louisa pontosan leírta, milyen érzés volt levágni a lakatot, 
amely hangos csattanással esett a földre. Louisa pontosan tudta, 
hogyan kell használni ezt az eszközt, és Drietch lőterén is egy 
vasvágó fűrésszel szabadultak meg a fegyverdoboz lakatjától. 
Miután megvizsgálták a lakatot, a helyszínelők is erre a követ
keztetésre jutottak. A portás McGee elmondása szerint a gyil
kosság reggelén Louisa elindult a szokásos reggeli sétájára, és 
a nála lévő Barnes and Noble vászonszatyorban feltűnés nélkül 
magával vihette a vasvágót. Louisa Cormier emléktárgyai kö
zött azonban nem volt ilyen eszköz.

A házkutatás harminc percig tartott, de nem került elő a vas
vágó, se a 22-es kaliberű pisztoly, azonban Louisa Cormier író
asztalának legalsó fiókjában Mac egy halomnyi kéziratra buk
kant.

- Az az egyik korábbi könyvem kézirata. Akkoriban még író
gépet használtam. Még nem adattam ki, és arra gondoltam, át
nézem, hátha jó lesz valamire. Azt ajánlom, ne... - tiltakozott az 
asszony, amikor meglátta Mac kezében az anyagot.

Louisa az ügyvédjére pillantott, aki pár perccel korábban ér
kezett. Lindsey Terry felemelte a kezét, hogy elhallgattassa az 
ügyfelét.

Mac az íróasztalra tette a vastag zöld dossziét, majd az első 
oldalra lapozott.

- Tegye vissza a helyére - utasította az asszony.



- Ennek semmi köze a vasvágóhoz meg a fegyverekhez.
Mac végigpörgette az oldalakat; a lapokon két kerek lyuk ék

telenkedett.
-  Semmi különös -  magyarázkodott  Louisa.  -  Belelőttem a 

könyvbe.
Mac félrehajtotta a fejét, akár egy kismadár.
- Amikor befejeztem, gyűlöltem. Akkoriban a pennsylvaniai 

Sidestockban laktam, és újságíró voltam, hogy meg tudjak élni. 
Átolvastam a könyvet, és úgy véltem, elpocsékoltam vele egy 
évet az életemből, így aztán kivittem a ház mögötti erdőbe és 
belelőttem. Csak arra tudtam gondolni, hogy az írói pályafutá
som még el se kezdődött, máris keresztet vethetek rá. A pillanat 
hevében cselekedtem.

- Mégse dobta ki - jegyezte meg Mac.
- Nem, mert nem volt szívem hozzá. Végül mégis összeszed

tem magam, de ez a kézirat mindig emlékeztetni fog a kezdeti 
kínlódásra. Gondoltam, nekilátok és kihozok, belőle valamit.

- Nem bánja, ha ezt magunkkal visszük? - lapozott Mac az 
utolsó oldalra. - ígérem, visszakapja.

Louisa ismét az ügyvédjére nézett, aki némán figyelte az ese
ményeket. Terry több mint egy évtizede nyugdíjba vonult, de 
rájött, hogy a munkája élete egyetlen igazi szenvedélye, és kép
telen meglenni nélküle. A kora ellenére Lindsey Terry hihetet
lenül jó volt a szakmában, bár Mac abban is biztos volt, hogy 
ha Louisa Cormier-t gyilkosság miatt vád alá helyezik, Terry 
egy sokkal fiatalabb sztárügyvédnek fogja átadni az ügyet.

-  A kéziratnak  van  valami  köze  a  házkutatási  parancsban 
megjelölt bűncselekményhez? - kérdezte Terry.

- Igen, uram - felelte Mac. - Azt hiszem, van.
- Nem akarom, hogy elolvassa - tiltakozott Louisa.
- Úgy gondolja, szükség lesz arra, hogy ön vagy bárki más el

olvassa Cormier kisasszony kéziratát? - kérdezte Terry.
- Az elmúlt két nap során igazi rajongója lettem a műveinek - 

felelte Mac, a nyitott kéziratra pillantva.



- Csináljon már valamit... - nézett Louisa a mellette ülő ko
pasz, szeplős homlokú ügyvédre.

- Legfeljebb annyit tehetek, hogy felhívom a figyelmét arra a 
tényre, hogy feltehetően túllépi a hatáskörét a házkutatás során.

- Értettem - mondta Mac, és felállt az asztaltól.
Aiden  belépett  a  szobába,  és  észrevétlenül  odabiccentett 

Macnek, jelezve, hogy semmit se talált.
- Mi a címe az új regényének? - érdeklődött Mac.
-  Második esély -  felelte Louisa.  Aiden leült  a számítógép 

elé.
- Most mit csinál? - kérdezte az írónő.
- Megkeresi a gépben az új regényét - felelte Mac. Aiden se

besen leütött néhány billentyűt, mire a képernyő jobb oldalán 
megjelent  egy  Második  esély  címet  viselő  fájl.  Rákattintott, 
majd a dokumentum végére lapozott.

- Háromszázhat oldal - jelentette ki.
- Már a végén járok - mondta Louisa.
Aiden rákattintott a merevlemez ikonra, és megkereste a Lou

isa regényeit tartalmazó fájlokat. Mac-re nézett és megrázta a 
fejét.

- Végeztünk - mondta Mac, és levette a gumikesztyűjét, amit 
a zsebébe tett. A kézirat a hóna alatt, a másik kezében a hely
színelő táskája.

Amikor távoztak a lakásból, Mac hátrapillantott és látta, hogy 
a híres írónő már nem találta annyira izgalmasnak a gyanúsítot
ti szerepkört.

- Mi az a kézirat? - kérdezte Aiden a liftben.
Mac odaadta neki a köteget. Aiden kinyitotta, és elkerekedett 

szemekkel nézte a lyukakat.
- Utolsó oldal - szólt Mac.
Aiden az utolsó oldalra lapozott, és mire kiszálltak a liftből, 

biztos  volt  benne,  hogy Charles  Lutnikov írógépszalagján  is 
ugyanazt a szöveget látta.



14.

- STEVIE GUISTA - nézett Don Flack nyomozó Jacob Lau
danóra.

Az ajtóból  Don belátta az egész szobát,  valamint  a  nyitott 
fürdőszobaajtó mögötti mosdót és vécét is.

Becsukta maga mögött az ajtót.
- Már hónapok óta nem láttam Stevie-t - jelentette ki a Zsoké.
- Tegnapelőtt este a Brevard Hotelben volt - mondta Flack. - 

Akárcsak ön.
- Én nem voltam ott - tiltakozott a Zsoké.
- Akkor ugye nem bánja, ha felsorakoztatjuk egy azonosítás

ra.
- Azonosításra? Azt meg mi az ördögnek?
- Hátha a szálloda valamelyik alkalmazottja felismeri önt - 

magyarázta Don. - Ha igen, akkor maga nagy bajban lesz, mert 
gyilkossággal fogjuk meggyanúsítani.

- Várjon már - mondta a Zsoké, és leült az asztalhoz. - Nem 
öltem meg senkit. Se tegnapelőtt, se máskor. Jó, tudom, priu
szos vagyok, de senkit se öltem meg.

- Legalábbis nem tudtuk magára bizonyítani.
- Talán mégis jártam a Brevardban - mondta Jake. - Néha be

térek oda. Négyszemközt elárulom, hogy az egyik teremben al
kalmanként kártyapartikat rendeznek.

- És tegnapelőtt? - kérdezte Don.
- Nem volt semmi, így máshova mentem.
- Ki szervezi ezeket a kártyapartikat? - érdeklődött Don, és 

közelebb lépett Jake-hez, aki hátrébb tolta a székét.
- Hogy ki szervezi? Egy Paulie nevű fazon. A vezetéknevét 

nem tudom. Sose mutatkozott be. Csak annyit tudok róla, hogy 
valamilyen „Paulie”-nak hívják.

- Steve Guistát akarom - mondta Don. - És ha kell, úgy elta
posom magát, hogy csak egy tenyérnyi folt marad a padlón.



- Nem tudom, hol van. Esküszöm.
- Jól van. Hiszen semmi oka, hogy hazudjon.
- Úgy van - értett egyet Jake.
Don szemügyre vette az apró termetű embert, aki két nappal 

korábban valószínűleg megölte Alberta Spaniót.
Nem volt rá közvetlen bizonyítéka. Se ujjlenyomat, se tanúk, 

csupán a puszta tény, hogy a Zsoké Guista ismeretségi körébe 
tartozik.

Don elővett egy névjegykártyát, és a Zsoké kezébe nyomta.
- Hívjon fel, ha Guista kapcsolatba lépne magával.
- Miért tenné?
- Barátok.
- Mondtam már, hogy alig ismerjük egymást.
- Tartsa meg a kártyát - mondta Don, és távozott a lakásból.
Amikor úgy gondolta, hogy a nyomozó biztosan elhagyta az 

épületet, Stevie kibicegett a fürdőszobából.
- Ez túl könnyen ment - jegyezte meg.
- Nem volt semmi a kezében - vágta rá Jake.
Stevie elvette a Zsokétól a névjegyet és elolvasta.
- Keménykedhetett volna - mondta. - Összetörtem a bordáit, 

tehát minden oka megvan rá, hogy dühös legyen.
Stevie zsebre tette Don Flack névjegyét.
- Ki kell jutnom innen - mondta. - Nézd körül, van-e valaki a 

folyosón.
- Hová akarsz menni? - kérdezte Jake, de már indult is az aj

tóhoz.
- El kell intéznem valamit, mielőtt elkapnak.
A Zsoké az ajtóhoz ment, kinyitotta és kinézett a folyosóra.
- Nem látom a zsarut.
Stevie a hátsó bejáraton keresztül jött fel a Zsoké lakásába, és 

ugyanezen az úton szándékozott távozni. Előtte azonban meg
köszönte a segítségét.

- Szívesen, bárcsak többet is tehettem volna - felelte Jake.
Stevie a hátsó lépcsőkhöz botorkált.



- Boldog szülinapot - szólt utána Jake.
Tudta, ostobaságot beszél, de úgy érezte, mondania kell vala

mit. Nézte, ahogy Stevie kinyitja a lépcsőház ajtaját és elbiceg. 
Aztán telefonált.

- Most ment el. Azt hiszem, el akarja kapni magát - szólt bele 
a készülékbe.

-  Lássam, jól  értettem-e.  Azt akarják,  hogy nyomjam fel  a 
testvéremet? - kérdezte Anthony Marco.

A Riker-szigeti börtön ráccsal kettéválasztott beszélőhelyisé
gében a szerény, sötét öltönyt és sápadtkék nyakkendőt viselő 
Marco összebilincselt kézzel ült az asztalnál. Mellette az ügy
védje, Donald Overby, az Overby, Woodruff és Colé ügyvédi 
iroda egyik tulajdonosa foglalt helyet. Overby magas, karcsú, 
ötven év körüli férfi volt, haját katonásan rövidre nyíratta. Az 
első öbölháború idején ezredesi rangban szolgált a washingtoni 
katonai ügyészségen, ezért a kollégái is „Ezredes”-nek szólítot
ták. Az ügyfelét viszont a háta mögött „Bogie”-nak, azaz „Fu
tómacská”-nak nevezték. Az Ezredes kissé hasonlított Humph
rey Bogartra, és a színészhez hasonlóan ő is megérezte az em
beri  sebezhetőséget.  A tárgyalás második napján Anthonyból 
valamiféle veszélyes ingerültség, türelmetlen és ideges energia 
áradt.

Az üggyel foglalkozó kerületi ügyészhelyettes, az afroameri
kai, államférfiúi külsejű Carter Ward a hatvanas éveit taposta. 
Mély hangján lassan és egyszerűen szokott szólni az esküdtek
hez,  és  a  tanúkkal  úgy viselkedett,  mintha  mélyen  csalódott 
volna bennük, ha úgy vélte, hazudni próbálnak neki.

Stella  és  Ward  helyet  foglalt  az  asztalnál,  Marcóval  és 
Overbyvel szemközt. Stella kába volt és kimerült, pedig indu
lás előtt két aszpirint is lenyelt, és az év leghidegebb napján is 
melege volt.

- Bemutatom önöknek Stella Bonasera helyszínelőt - szólalt 
meg Ward nyugodt, higgadt hangon. - Én kértem rá, hogy ve



gyen részt ezen a beszélgetésen.
Marco odabiccentett  Stellának, aki kihúzott derékkal nézett 

vissza rá. Ward kinyitotta aktatáskáját, és elővett egy sárga szí
nű, vonalas jegyzettömböt.

- Mindannyian tudjuk, hogy az Alberta Spanio meggyilkolá
sáról szóló hírek jelentős visszhangra leltek a médiában. Azt is 
tudjuk, hogy az esküdtszék, amelyet most már elzártak a külvi
lágtól, hallott arról, hogy megölték a koronatanút, aki ön ellen 
vallott volna.

Mivel Marco és az ügyvédje hallgatásba burkolózott,  Ward 
folytatta a mondanivalóját:

- Az esküdtek minden bizonnyal arra a következtetésre jutot
tak, hogy Spaniót az ügyfele megbízásából ölték meg, és jólle
het a bíró és a védelem egyaránt felhívja a figyelmüket arra, 
hogy szorítkozzanak a tényekre, ők kivétel nélkül abban a hi
szemben lesznek, hogy tavaly, szeptember hatodikán Anthony 
Marco végzett Joyce Frimkusszal és Larry Frimkusszal. Alber
ta Spanio meggyilkolása az utolsó szög volt a koporsójában, 
Anthony.

Ward Anthonyra nézett, aki biccentett.
- Lássuk csak - folytatta Ward. - Aki megölte, bárki legyen is 

az, pontosan tudta, mekkora kárt okoz önnek. Alberta Spanio is 
vastagon benne volt a szervezett bűnözésben, és az ön védője 
minden bizonnyal darabokra szedte volna, és a végén senki se 
találja hitelesnek.  Ám most, hogy Alberta egyik őrzőjét,  egy 
rendőrt is megöltek, ráadásul az ön fivérének a pékségében...

-  Az  a  gyilkosság  nem tartozik  az  ügyhöz -  vágott  közbe 
Overby.

- Talán igen, talán nem - felelte Ward. - Azonban ünnepélye
sen megígérem, megtalálom a módját, hogy az esküdtek tudo
mást szerezzenek róla, mielőtt még ön vagy a bíró tiltakozik el
lene. Higgye el, ítélethozatalkor ezt a tényt is figyelembe fog
ják venni.

- Mit akar, Ward? - kérdezte az Ezredes.



-  Inkább átadom a szót Bonasera nyomozónak - válaszolta 
Ward.

Stella beszámolt a nyomozás menetéről, a Spanio-gyilkosság
ról, arról, hogy miként került Steven Guista a rendőrség látó
szögébe, valamint arról a bizonyítékról, miszerint a pékségben 
gyilkolták meg Colliert.

Stella annyira émelygett, hogy legszívesebben azonnal kiro
hant volna a mosdóba.

- Szükségünk lenne bizonyítékra, amelynek segítségével va
lamilyen súlyos bűncselekménnyel vádolhatnánk meg a fivérét. 
- mondta Ward. - Mi pedig, ígérem, nem kérünk halálbüntetést. 
Az őrizetes súgott valamit az ügyvédjének.

- Szándékos emberölés helyett gondatlan emberölés legyen a 
vád, és minimális börtönbüntetést kérnek - szólalt meg végül az 
Ezredes.

- Az ítélet húsz évtől életfogytiglanig, és Mr. Marco tíz év 
múlva, talán hamarabb szabadul. Megegyeztünk, de csak ak
kor, ha az ügyfelétől valós és terhelő információt kapunk - je
lentette ki Ward.

- Meglesz - ígérte az ügyvéd.
Anthony Stellára mosolygott, aki a láz miatt egyre nehezebb

nek érezte a végtagjait.
-  A fenébe,  Dario  rendesen  elcseszte  -  mondta  Anthony.  - 

Nem érdekel, hogy szándékosan tette vagy sem. Az a nyomo
rult rá akarja tenni a kezét az üzleteimre.

- Nevezetesen? - kérdezte Ward.
- Magánügy - felelte Marco.
Ward megértően bólogatott.
- Ez a Dario egy agyafúrt idióta - csóválta Marco a fejét. - 

Képes  volt  beküldeni  az  ablakon  egy  zsokét?  Mi  ez  az 
őrültség?

Stella csendben maradt. Biztos volt benne, hogy nem Zsoké 
Jacob ölte meg Alberta Spaniót. Az igazság a felszín alatt rejtő
zött, de a helyszínt tanulmányozva előbb-utóbb mindenre fény 



derül.
Ward az asztalra tette a tenyérnyi magnókészüléket, és össze

kulcsolta a kezét.
Anthony Marco pedig elkezdett beszélni.

Mac telefonált Sheldon Hawkesnak, hogy vegye ki Charles 
Lutnikov holttestét a tárolóból.

Amikor Aidennel együtt megérkezett a hullaházba, Lutnikov 
meztelen, fehér teteme már a boncasztalon feküdt.

Aiden elővette a  Louisa Cormier lakásában lefoglalt,  átlőtt 
kéziratot,  majd kinyitotta és Hawkesnak is megmutatta a go
lyónyomokat.  A halottkém szemügyre vette a  könyvet,  aztán 
bólintott. Tudta, mire készül Mac és Aiden.

Elővett két darab vadonatúj röppálya-bemérő pálcát, amelye
ket nagy műgonddal a holttest sebeibe illesztett. Három percig 
is eltartott, míg sikerült megoldania a feladatot. Ezután odaen
gedte Aident a boncasztalhoz.

- Le tudnád csípni a pálcák végeit anélkül, hogy megmozdíta
nád őket? - kérte Aiden.

Hawkes biccentett, aztán kivett a szekrényből egy fémvágó 
csipeszt, és mindössze huszonöt centiméternyit hagyott a pál
cák végéből. Ekkor Aiden a halottkém segítségével a pálcához 
illesztette  a  könyvet.  A golyóütötte  lyukak  tökéletesen  meg
egyeztek a testen lévő sebekkel.

- Ebből arra következtetek, hogy a Charles Lutnikov életét 
kioltó lövedékek nyomai pontosan megegyeznek a kéziratban 
keletkezett golyóütötte lyukakkal - szólalt meg Hawkes.

- Amikor rálőttek, maga elé tartotta a kéziratot - magyarázta 
Mac. - A golyó természetesen átütötte a papírt, aztán a testből 
távozva a liftaknába esett.

- Logikusan hangzik - mondta Hawkes.
- Ez elegendő a letartóztatáshoz? - kérdezte Aiden.
- Most nem lennék a kedvenc írónőnk bőrében. Jó kis törté

netre lesz szüksége, ha meg akarja úszni a börtönt - nézett rá 



Hawkes.
- Végül is krimiket ír - jegyezte meg Aiden.
- Nem hinném - szólt közbe Mac. - Lutnikov írta a regényeit.
- Akkor meg miért kellett megölnie az aranytojást tojó tyú

kot? - kérdezte Aiden.
- Gyere, kérdezzük meg tőle - javasolta Mac.
- Szükségetek van még a testre? - kérdezte Hawkes.
Mac tagadólag intett a fejével, mire a halottkém óvatosan a 

hullatároló rekeszekhez gurította az asztalt.
- Még mindig nem tudjuk, hol van a fegyver és a vasvágó - 

hívta fel Aiden a főnöke figyelmét, amikor kimentek Hawkes 
laboratóriumából. - Szerintem eltüntette őket.

- Lehetséges - értett egyet Mac. - De nem biztos. Három fon
tos ütőkártya van a kezünkben. Egy: Louisa tudja, hová rejtette 
őket. Kettő: sejtelme sincs, mit és mennyit tudunk, és hogyan 
lelünk rá a nyomokra egy-egy helyszínen.

- Mi a harmadik? - kérdezte Aiden.
- A vasvágó - felelte Mac. - Az első három regényeinek egyi

kében szó esik erről  a szerszámról, így az az érzésem, hogy 
megőrizte.

- Talán.
- Remélem. Nem tudja, hogy a vasvágó eszközt össze tudjuk 

vetni azzal a tárggyal, amelyet elvágott.
- Bízzunk benne, hogy nem tudja - mondta Aiden. - De hol 

találjuk meg a fegyvert?
- Egyszerre csak egy bizonyítékkal foglalkozzunk - javasolta 

Mac.

Stevie tisztában volt vele, hogy a szökés nem megoldás, rá
adásul nincs annyi esze meg pénze, hogy hosszú távon, a rend
őrséggel meg Dario embereivel a nyomában a felszínen marad
hasson.

A taxisofőr aggodalmas tekintettel méregette a visszapillantó 
tükörben, de Stevie nem törődött vele.



Stevie a Penn pályaudvar közelében szállt be a taxiba. A so
főr egy papírkötésű regényt olvasott, így csak annyit vett észre, 
hogy az utasa beszáll a hátsó ülésre. így is éppen eleget látott.

Ha  Stevie  az  utcán  akarta  volna  leinteni,  Omar  Zumbadie 
biztosan ott  hagyja.  Az idős fehér férfi  borostás állára ráfért 
volna a borotválkozás,  a tiszta  ruháról már nem is beszélve. 
Rettenetesen büdös volt,  és Omar imádkozott,  nehogy össze
hányja az autóját. Az öreg nem tűnt részegnek, csak fáradtnak 
látszott, mintha transzban lett volna. A taxi átvágott a Riverside 
Drive-on, majd miután átjutott a Washington hídon, rákanyaro
dott a Cross Bronx gyorsforgalmi útra. Stevie megszámolta a 
pénzét: negyvenhárom dollárja volt, és a lábára szorított köté
sen lassan átütött a vér.

Ha Stevie bosszúszomjas ember lett volna, biztosan megöli a 
Zsoké lakásában felbukkanó nyomozót. Joggal megtehette vol
na, hiszen Don Flack nyomozó golyót eresztett Stevie-be. Szép 
kis születésnapi ajándék, egy golyó a lábába. A golyót azóta 
már kivették, de kínzó fájdalom gyötörte. Ám Stevie nem törő
dött a fájdalommal. Ha szerencsével jár,  márpedig erre nincs 
sok esélye, hamarosan mindennek vége. Lesz egy kis pénz a 
zsebében, és örökre megszabadul Dario Marcótól.

Az élet igazságtalan, gondolta Stevie, ahogy a Castle Hill-i 
elágazásnál kiszállt a taxiból. Elfogadta ezt a tényt, de Dario 
árulása, az, hogy ráküldte a két gorilláját a pékségből, túlmegy 
minden határon. Stevie kiváló katonának, jó teherautósofőrnek 
tartotta magát. Az útvonalán mindenhol kedvelték az ügyfelek; 
értett a gyerekek nyelvén, sőt Dario unokáival is jóban volt, pe
dig a kilenc-, illetve tizennégy éves srácok napról napra jobban 
hasonlítottak a  nagyapjukra,  és  senkiben sem bíztak.  Semmi 
baj, most már csak arra kell koncentrálni, hogy kiegyenlítsem a 
számlát, lehetőleg úgy, hogy életben maradjak, dünnyögte Ste
vie. Azt is megtehette volna, hogy felhívja a zsarut, akinek a 
névjegye most is nála volt, felhívja, aztán mindent elmesél a 
rendőröknek, majd öltönybe bújik és elmegy Dario tárgyalásá



ra, ahol Dario ügyvédjei komplett idiótát csinálnak belőle. Utá
na pedig mehet a börtönbe.

Nem számít, mennyi időre, hiszen öregember, így bármilyen 
büntetés rövid lenne a számára.

Nem, ez az egyetlen út, és végig kell, hogy menjen rajta.
- Uram? - szólította meg Omar.
Stevie elgondolkodva kibámult az ablakon. A nyomozó név

jegyét visszatette a zsebébe, és most a Lillytől kapott ajándékot 
szorongatta.

- Uram - szólongatta Omar. Stevie felpillantott.
- Megérkeztünk - mondta a taxisofőr.
Stevie visszazökkent a valóságba. Dünnyögött valamit, aztán 

a zsebébe nyúlt.
- Mennyi lesz?
- Húsz dollár, hatvan cent - felelte Omar.
Stevie átadott huszonöt dollárt a golyóálló ablakon.
- A többi a magáé - mondta.
Omar elkerekedett szemmel nézett a bankjegyekre. Stevie ki

kászálódott a taxiból. Nem volt könnyű, mivel a jó lábára és a 
kezére kellett támaszkodnia. Igaz, Stevie keze még most is na
gyon erős volt.

- Köszönöm - mondta Omar.
A kezében szorongatott pénzen véres ujjnyomok vöröslöttek, 

a nyomok frissnek látszottak.
Omar  megvárta,  míg  Stevie  kiszáll  a  kocsiból  és  becsapja 

maga után az ajtót, majd gázt adott. A két bankjegyet az anyós
ülésre, a nála lévő könyvre tette.

Az járt a fejében, hogy bölcsebben tenné, ha fogná a pénzt és 
lemosná róla a vért, majd örökre elfelejtené az öreget. A legtöb
ben ezt tennék, ám odahaza, Szomáliában Omar túl sok véres 
kezet látott már. Odahaza senkinek sem volt bátorsága kiállni 
az asszonyok és gyermekek gyilkosai ellen, hiszen ezzel nem
csak a saját, hanem a családjuk életét is veszélybe sodorták vol
na.



Igen ám, de most Amerikában van, ő pedig törvényesen tar
tózkodik itt. Itt se működnek tökéletesen a dolgok, s bizony ve
szélyes az élet, különösen a taxisofőrök számára.

Omar jó muzulmánnak tartotta magát, és azt tette, amit bár
mely igazhitű tett volna a helyében. Fogta a rádiót és hívta a 
diszpécsert.

- Volt magán cipő vagy sem? - kérdezte Stella. A szemét le
csukta, előtte egy csésze kávé gőzölgött. Bal kezében a telefont 
tartotta, jobb kezével a csészéért nyúlt. Az egész testét rázta a 
hideg.

- Nem volt rajtam cipő - felelte Ed Taxx. - Akkor keltünk fel, 
gyorsan felhúztam a nadrágot, a zoknit, és felvettem az ingem.

- Biztos benne?
- Jól van? - kérdezte Taxx.
Mostanában mindenki erre kíváncsi, gondolta Stella.
- Igen, jól vagyok. Köszönöm.
- Ennyi? - kérdezte Taxx. - Ezt akarta tudni?
- Egyelőre.
-  Rendben.  Vegyen  be  tizenöt  aszpirint,  és  reggel  hívjon 

vissza.
- Úgy lesz - motyogta Stella.
- Csak vicceltem.
- Tudom, de elég jól hangzik - felelte Stella, majd letette a te

lefont.



15.

NOAH PEASE, LOUISA CORMIER sztárügyvéde arisztok
ratikusán karcsú, elegáns megjelenésű férfi volt. Ügyfelei több
nyire híres üzletemberek, sportolók és színészek, míg ő maga 
mély hangjának és megnyerő külsejének köszönhetően tökéle
tesen alkalmas volt a bírósági tévéadások számára.

Louisa Cormier, csinos kosztümben, Pease mellett foglalt he
lyet a kanapén, s mögötte, a panorámaablakon keresztül káprá
zatos kilátás nyílt a városra. Velük szemben Mac Taylor és Jo
elle  Fineberg  ült.  Utóbbi  alig  egy  éve  dolgozott  a  kerületi 
ügyészségen, és legfeljebb tizenhat évesnek látszott.

A Louisa Cormier nappalijában egybegyűltek jogi gyakorlata 
huszonhét évet tett ki, s ebből Joelle Fineberg mindössze egy 
évet tudhatott a magáénak.

- Ön is láthatja, Ms. Fineberg, hogy Ms. Cormier készségesen 
együttműködik a hatóságokkal - szólalt meg Pease lassú, nyu
godt hangján. - A dolgok jelenlegi állása szerint nem köteles 
beszélni önökkel, feltéve, ha nem akarják megvádolni valami
vel.

- Értem - mondta Fineberg. A hangja és a mosolya azt sugall
ta, hogy nagyra értékeli az írónő együttműködését.

- Senkinek sincs tudomása az önök vagy a rendőrség és a... 
helyszínelők nyomozásáról - folytatta Pease, Macre nézve. - A 
nyilvánosság nem szerezhet tudomást Taylor nyomozó vádas
kodásáról, miszerint az ügyfelem egy másik személy írásaival 
szerzett magának hírnevet. Ha mégis, New York városa és Tay
lor nyomozó tizennyolc millió dolláros perre számíthat, és biz
tos vagyok benne, hogy a bíróság meg is ítéli nekünk ezt az 
összeget. Világosan beszéltem?

- Értettem - mondta Fineberg. Kezét az ölében tartott aktatás
kán nyugtatta. - Az ügyfelét sokkal jobban aggasztja a hírneve, 
mint az ellene felhozott vád.



- Az ügyfelem nem ölt meg senkit - jelentette ki Pease.
Louisa, akit nyilvánvalóan kioktatott az ügyvédje, mindvégig 

csendben maradt, és nem reagált Fineberg vádaskodásaira.
- Szerintünk igen - mondta Fineberg.
- Rendben van - felelte Pease. - Akkor lássuk a bizonyítékai

kat. Egy 22-es kaliberű fegyverrel lelőtték a ház egyik lakóját. 
A fegyvert nem találták meg. Tanúk nincsenek. Se ujjlenyoma
tok, se DNS.

- A halott férfi az ügyfele bértollnoka volt, vagyis ő írta a re
gényeit - mondta Fineberg. - A gyilkos pisztolygolyó átütötte a 
kezében lévő kéziratot. Ezt Taylor nyomozó a későbbiek során 
megtalálta az ügyfele lakásán. Pease bólintott.

- Lássuk azt, és az is puszta feltételezés, ami elsőként jut az 
eszembe. Tegyük fel, hogy Mr. Lutnikov és a gyilkosa együtt 
tartózkodnak a liftben.  Vitatkoznak, mire az illető lelövi  Mr. 
Lutnikovot és elmenekül. A lift, benne a holttesttel, felér erre 
az emeletre. Maga a gyilkos nyomhatta meg a gombot. Az ügy
felem a liftajtóban várt Lutnikovra, hogy átvegye tőle a kézira
tot. Ekkor nyílik a lift ajtaja és meglátja a halott Lutnikovot, 
aki még holtában is magához szorítja a kéziratot. Amikor látja, 
hogy az a szegény férfi halott, az ügyfelem rémülten magához 
veszi a kéziratot, s leküldi a liftet a földszintre, ahol hamarosan 
felfedezik. Talán rosszul ítélte meg a helyzetet, de az esküdtek 
együtt éreznek majd vele, és engedjék meg, hogy emlékeztes
sem önöket, nincs gyilkos fegyver.

- Ártatlan vagyok - szólalt meg Louisa Cormier.
A hangjában nyoma se volt felháborodásnak vagy könyörgés

nek. Egyszerű kijelentés volt.
Pease megérintette az ügyfele vállát, majd Joelle Finebergre 

nézett.
- És ne feledjék, ez csupán az első lehetséges forgatókönyv, 

ami az eszembe jutott - mondta.
Fineberg és Mac nem kételkedtek a szavaiban. - Elég bizo

nyítékkal rendelkezünk, hogy összehívjuk a vádesküdtszéket - 



jelentette ki Fineberg. Pease vállat vont.
- A nyilvánosság, a tárgyalás... a kerületi ügyészi hivatal min

denképpen veszíteni fog, továbbá az ügyfelem be fogja perelni 
önöket - sorolta Pease. - Az ügyfelem nem ölte meg Charles 
Lutnikovot,  és  nem  íratta  mással  a  könyveit.  A  kéziratot 
Charles Lutnikov lemásolta az eredetiről, amit az ügyfelem szí
vességből adott át neki, hogy elolvashassa. Csak egy rajongóról 
volt szó, aki évek óta zaklatta Ms. Cormier-t.

- Szóval odaadta az egyik könyvét, hogy lemásolhassa? - kér
dezte Fineberg.

- Nem - válaszolta Pease. - Azért adta oda, hogy elsőként ol
vashassa. Az ügyfelem csak akkor szerzett tudomást erről, ami
kor  Lutnikov  felhívta  és  bevallotta  neki.  Amikor  lelőtték,  a 
kéziratot a melléhez szorította.

- Így történt - mondta Louisa.
- Tegnap azt állította, hogy még mindig dolgozik a könyvön - 

jegyezte meg Mac.
- Igen, mert átírom - felelte Louisa. - Ön félreértett valamit.
- Kérdezhetek valamit? - nézett rá Mac.
Louisa az ügyvédjére nézett.
- Kérdezhet, de valószínűleg azt fogom tanácsolni az ügyfe

lemnek, hogy tagadja meg a választ - szólt Pease. - Együttmű
ködünk a rendőrséggel, és szeretnénk segíteni önöknek, hogy 
megtalálják Mr. Lutnikov gyilkosát.

- El tudná magyarázni, mit jelentenek a következő szavakat? 
- kérdezte Mac, és a zsebéből előhúzta a noteszát. - „Nosogra
phia”, „parvenü”, „kvaterkázik”.

Louisa Cormier tekintete megrebbent.
- Én nem… - kezdte.
- Az ön könyveiben olvastam ezeket a szavakat - magyarázta 

Mac. - Tizenhét másik szót is felírtam magamnak.
- Szokott nagyszótárt használni, Louisa? - kérdezte az ügyvéd 

higgadtan.
- Néha.



Pease mosolyogva feltartotta a kezét.
- A szakértőnk eskü alatt fogja bizonyítani, hogy Charles Lut

nikov írta Louisa Cormier regényeit - jelentette ki Fineberg.
-  Nekünk  meg  öt  olyan  szakértő  tanúnk  van,  akik  egytől 

egyig azt fogják állítani, hogy Ms. Cormier írta azokat. Ezzel 
nem jutnak semmire.

- Meg fogjuk találni a gyilkos fegyvert - szólt Mac. - És a 
vasvágót is, amellyel az ügyfele levágta a lakatot a lőtéren ta
lálható fegyverdobozról.

- Sok szerencsét. Tudomásom szerint az áll a jelentésükben, 
hogy nem a lőtéri fegyverdobozban lévő pisztollyal ölték meg 
Mr. Lutnikovot.

-  Úgy van -  nézett  Mac Louisára. - Ennek ellenére azt  hi
szem, tudom, hogy hol van a fegyver, amellyel Mr. Lutnikovra 
lőttek.

- És a vasvágó? - érdeklődött Pease.
Mac bólintott.
- Blöfföl - jelentette ki az ügyvéd. - Árulja el, hol vannak.
- Odakinn, a szabadban - mondta Mac. - Ismerősen hangzik, 

Ms. Cormier?
Louisa Cormier kényelmetlenül feszengett, és kerülte Mac te

kintetét.
- Ha nincs több kérdésük, végeztünk - szólalt meg Pease. - 

Hacsak nem óhajtják letartóztatni az ügyfelemet.
Joelle Fineberg is felállt, a két férfi követte a példáját. Louisa 

Cormier ülve maradt, a tekintetét Mac-ra szögezte.
- Odakinn, a szabadban - szólt Joelle Fineberg a liftben. - Ezt 

meg honnan vette? Poe-tól, esetleg a jó öreg Conantól?
- Louisa Cormier egyik regényéből - felelte Mac. - Az ő for

rását már nem tudnám megnevezni.
A lift a földszintre ért, és az ajtók nesztelenül kinyíltak.
- Hívjon, ha van valami - mondta Fineberg.
Mac biccentett.
A hallban elhaladtak a portás mellett, aki mosolyogva odabó



lintott nekik. Ismét havazott, bár nem annyira erősen, mint né
hány nappal korábban.

- A fegyver itt van, az épületben - jelentette ki Mac. - Nem tu
dott megszabadulni tőle.

- Miért?
- Mert tudjuk, hogy az övé.
-  Hiszen megvizsgálták a fegyverét,  és kiderült,  hogy nem 

lőttek vele - mondta Fineberg.
- Valóban, azt a fegyvert, amit megmutatott nekünk, tényleg 

nem sütötték el - javította ki Mac Fineberget.
Az ügyvéd egyetértően bólintott.
- És a vasvágó? - érdeklődött Joelle Fineberg. -Mi van akkor, 

ha eltüntette?
- Szerintem azt hiszi, elég okos, hogy megússza.
- Micsoda?
Mac mosolyogva indult a lépcsőház irányába. Joelle egy pil

lanatig habozott, aztán begombolta a kabátját, a sálját a nyaka 
köré tekerte, majd a zsebéből elővett egy fülmelegítőt.

Amikor megfordult, Macnek nyomát se látta. McGee kinyi
totta előtte a kaput, és ő kilépett a fagyos, harapós hidegbe.

- Ezt meg hol szerezted? - kérdezte Hawkes.
- Kihalásztam a szemétből egy zsebkendőt - felelte Danny.
A helyszínelők számára fenntartott épület alagsorában, a pi

henőben voltak.
Sheldon  Hawkes  félretette  a  majonéztől  csöpögő  tonhalas 

szendvicsét, és elvette Dannytől a tárgylemezt.
- Gyere fel, és nézd meg mikroszkóp alatt – kérte Danny.
- Azonosítottad? - kérdezte Hawkes, majd miután visszaadta 

Dannynek a lemezt,  fogta a szendvicsét és jóízűen belehara
pott.

- Ritka, de nem annyira - bólogatott Danny.
- Elmondtad valakinek? - kérdezte Hawkes.
- Nem, senkinek. Stella telefonált, azt mondta, úton van befe



lé, és megkért, hogy készítsem össze a Spanio-helyszínen ké
szült fényképeket.

- Milyen volt a hangja?
- Beteg.
Hawkes befejezte a szendvicsét, felhajtotta a maradék diétás 

Dr Peppert, kidobta a szemetet, majd felállt.
- Menjünk, nézzük meg - mondta.

Stella az asztalon sorakozó fényképeket nézegette. A képek 
egy fürdőszobát, valamint azt a hálószobát ábrázolták, ahol vé
geztek Alberta Spanióval, de Stellát pillanatnyilag kizárólag a 
fürdőszoba érdekelte.

Kiválasztott  négy  fotót,  aztán  beszkennelte  őket.  Közben 
minden képet alaposan szemügyre vett. Nem csalt az emlékeze
te. Ekkor azonban görcsös fejfájás vett erőt rajta, s a gyomra is 
hevesen tiltakozott a mozdulat ellen.

Bágyadtan a teája után nyúlt, hogy csillapítsa a gyomra há
borgását, de aztán meggondolta magát.

Semmi baja, gondolta. Egészen biztos volt benne, hogy rá
jött, mi történt, és ki lehetett Alberta Spanio gyilkosa, sőt azt is 
sejtette, miért kellett meghalnia Colliernek. Ha nem lenne inf
luenzás, amit most már maga se tagadott, sokkal hamarabb ész
revette volna az összefüggéseket.

Valaki belépett a laboratóriumba. Stella felállt és megfordult. 
Kissé kábult volt, de az elszántságán ez mit sem változtatott.

Hawkes és Danny volt az.
-  Rájöttem - szólalt  meg Stella, miközben azon töprengett, 

vajon mit keres Hawkes a laborban, hiszen kizárólag akkor haj
landó magukra hagyni a holttesteit,  amikor eszik vagy haza
megy.

- Mire? - kérdezte Danny.
- A Spanio-gyilkosságra.
- Remek - dicsérte Danny.
- Fel kell hívnom Macet - mondta Stella.



- Szeretnénk mutatni néhány lemezt - nézett rá Danny.
Hawkes felmutatta a kezében lévő tárgylemezeket.
- Nem ér rá...? - kezdte volna Stella, de Hawkes azonnal ne

met intett a fejével. - Mi folyik itt?
- Nézd meg a lemezeket - javasolta Danny.
Stella  sóhajtva a  mikroszkóphoz lépett,  ahol felkapcsolta a 

villanyt, majd a lemezeket beillesztette a mikroszkóp nagyítója 
alá. A két férfi a háta mögül figyelte. Miután beállította a szer
kezet  keresőjét,  a  két  lemezt  egymás  mellé  helyezte,  hogy 
összehasonlíthassa őket.

- Vírus - jelentette ki. - Ugyanaz mind a kettőn.
- Tudod, mi ez? - kérdezte Hawkes.
- Nem ismerem fel.
- Leptospirosis - mondta Hawkes. Stella pislogott.
- Ritka - mondta.
- Az Egyesült Államokban évente száz-kétszáz esetet regiszt

rálnak - magyarázta Danny. - A betegek fele Hawaiin él. Nor
mális esetben a trópusokon fordul elő.

- Egy kivétellel - vetette közbe Hawkes. - Mit tudsz erről a 
betegségről?

- Bakteriális fertőzés, amely általában az állati vizelet útján 
terjed - felelte Stella. - Az egyik ügyünkhöz tartozik? Lutnikov, 
Spanio, Collier vagy esetleg Dario Marco valamelyik embere?

- Nem - ingatta a fejét Hawkes. - Amikor eldobtad az egyik 
zsebkendődet,  Danny kivette  a  szemetesből  és  megvizsgálta. 
Nem vagy influenzás. Mit tudsz a leptospirosisról?

- Szinte semmit - nézett rá Stella, és lecsukta a szemét.
Hawkes megérintette a homlokát.
- Lázas vagy? - mondta. - Fejfájás?
- Igen.
- Hidegrázás, izomfájdalom, hányás?
- Csak hányinger, eddig még nem hánytam.
Hawkes finoman leültette, és az arcába nézett.
- Enyhén besárgult, bevörösödött szemek - jelentette ki.



-  Úgy beszélsz,  mintha boncolást  végeznél  -  jegyezte  meg 
Stella.

- Az én pácienseim nem szoktak visszabeszélni - vigyorgott 
Hawkes. - Hasi fájdalmak, hasmenés?

- Is-is, de nem vészes.
- Irány a kórház - szólt Hawkes.
-  Járóbetegként  is  elláthatnának -  tiktakozott  Stella.  -  Már 

egészen közel járok a megoldáshoz.
- Danny majd segít. Tudod, mivel jár, ha nem kezelik ki ezt a 

betegséget? Vesekárosodással, agyhártyagyulladással, májkáro
sodással. Halállal is végződhet. Mikor jelentkeztek az első tü
netek?

- Tegnap - sóhajtott fel Stella. - Talán tegnapelőtt.
- Véletlenül nem kerültél állati...? - kérdezte Hawkes.
- A macskák - vágott közbe Danny.
- Milyen macskák?
- Egy East Side-i lakásban meghalt öregasszony - magyarázta 

Stella. - Negyvenhét macskát számoltunk össze. Azért mentünk 
ki a helyszínre, mert úgy tűnt, valaki betört hozzá, de kiderült, 
hogy szívinfarktusa volt. Hetvennyolc éves volt, túlsúlyos, és 
nyilvánvalóan nem vigyázott magára.

- Vagy a macskáira - tette hozzá Hawkes. - Most hol vannak?
- Bevitték őket egy menhelyre - felelte Danny.
Hawkes a fejét ingatta.
- Nézz utána, hátha ott vannak még - kérte Stella a kollégáját.
-  És  derítsd  ki,  hányan  pusztultak  el  közülük.  Szeretném 

megvizsgálni őket - mondta Hawkes.
- Szerintem néhány szerencsés kivételtől eltekintve elaltatták, 

majd elhamvasztották őket - vélekedett Stella.
- Na jó, te kórházban töltöd az éjszakát - nézett Hawkes Stel

lára. - Antibiotikumok, esetleg doxyciklin-kúra javasolt. Felhí
vom Kirkbaumot, és szólok neki, hogy foglaljon le neked egy 
ágyat.

- Mennyi ideig leszek benn? - kérdezte Stella.



-  Ha időben észrevettük a  bajt,  két-három napig.  Ha nem, 
egy-két hétig is benn tarthatnak, de a vírusszintből ítélve jobb, 
ha tudod, hogy Danny megmentette az életedet.

Danny vigyorogva megigazította a szemüvegét.
- Csökönyös szamár vagyok - szólalt meg Stella.
- Kösz.
- Szívesen. És igen, tényleg csökönyös szamár vagy.
Stella felállt.
-  Danny,  kérlek  szedd  össze  ezeket  a  Spanio-fotókat  és 

mondd meg Macnek, hogy sürgősen jöjjön be hozzám a kór
házba.

- Meglátod, rendbe jössz - vigasztalta Hawkes. - Eddig még 
egyetlen páciensem se panaszkodott.

-  Csak  azért,  mert  mindannyian  halottak  -  mosolyodott  el 
Stella bágyadtan.

Marco pékségének első és hátsó bejárata előtt egy-egy egyen
ruhás rendőr őrködött, ami nem lepte meg Stevie-t.

Már csak az a kérdés, hogy azért vannak ott a zsaruk, hogy ne 
engedjék ki Marcót, vagy azért, nehogy bejusson valaki az épü
letbe.

Nem számít. Stevie még legalább két másik bejáratot ismert. 
Tudta, hogy a férfivécé ablakát elég könnyen ki lehet nyitni, de 
ha zárva van, akkor sincs baj, mert elég egy erőteljes lökés, és 
már benn is van. Még zajt se csap vele.

A vécéablakkal  csak  az  a  baj,  hogy keresnie  kell  valamit, 
amire felállhat,  lendületet  vesz, aztán bemászik. Ez általában 
nem okozott problémát neki, de a lába egyre jobban elzsibbadt, 
így nem lesz könnyű dolga. Ráadásul el kell haladnia a sütöde 
előtt. A pékek és a segédek ismerték, és általában nem szentel
tek különösebb figyelmet a nagydarab embernek, de most más 
a helyzet. Stevie biztos volt benne, hogy még ilyen állapotban 
se tudnának elbánni vele, pedig fáj és vérzik a lába, a járása 
meg olyan, mint azoknak a múmiáknak a horrorfilmekben. In



kább úgy tesznek majd,  mintha észre se vennék. Mindig ezt 
csinálják; nem látnak, nem hallanak. A börtönben is ez a leg
fontosabb, ha az ember életben akar maradni.

Nem, inkább az alagsori raktárból fog bemenni, döntötte el 
Stevie. Nem volt biztos abban, hogy ki tudja-e nyitni valame
lyik tejüveg ablakot, vagy mekkora zajt fog csapni, ha betöri az 
egyiket, de abban legalább biztos lehetett, hogy a zsaruk nem 
vették észre. Az első ablak meg se mozdult,  feltehetően leg
alább húsz éve nem nyitották ki. A második ablak négy ablak
szemből állt, és a jobb felső sarokban kissé meglazult az üveg.

Stevie talált egy betondarabot, s letérdelt a talajjal egy szinten 
lévő ablakhoz, majd letépett egy darabot a trikójából, a kilazult 
ablakszemre helyezte  és a  betondarabbal  finoman benyomta. 
Nem csinált zajt, de különben is, az üveg nem engedett, így az
tán ismét megpróbálta, ezúttal erősebben. Reccsenést hallott, és 
most öklömnyi lyuk tátongott az üvegen. Letette a betondarab
kát, és levette a ruhadarabot az ablakról.

Vastag ujjait bedugta az ablakon keletkezett lyukon. Az ujjait 
megvágta az üveg, de Stevie nem foglalkozott vele, hanem las
san kilazította az ablak felső részét, majd amikor sikerült, az 
üveget a földre helyezte.

Vérző ujjait a már amúgy is véres nadrágjába törölte, aztán 
ismét benyúlt az ablakon. Végre befért rajta a karja, így a zárat 
is elérte.  Addig rángatta,  míg a rozsdától megvetemedett  zár 
végre engedett. Stevie a jobb karjával benyúlt az ablakon, s a 
vállával befeszítette az ablakot, mire az üveg hirtelen apró szi
lánkokra tört.

Stevie lihegve térdelt a fal mellett, hallgatózott, de szerencsé
re senkinek se tűnt fel a zaj.

Ezután következett a neheze: be kellett másznia az ablakon. 
Tudta,  hogy nem lesz könnyű dolga.  Levette a  kabátját  és a 
földre helyezte.

Feltámadt a jéghideg szél, lágy pelyhekben esett a hó. Stevie-
nek fogytán volt az ereje, tehát gyorsan kellett cselekednie.



Kínkeservesen  lábbal  előre  bearaszolt  az  ablakon.  Félúton 
megijedt, hogy nem fog beférni, s már azon volt, hogy vissza
fordul, de végül addig kínlódott, míg átjutott a szűk ablakon és 
tompa puffanással földet ért.

Lihegve feküdt a hátán, alig kapott levegőt, a szemét lecsuk
ta. Stevie-nek nagy fájdalmai voltak. Fázott. És vérzett. Ám el
tökélt volt, hiszen küldetést teljesített, és sikerült bejutnia Mar
co pékségébe.

A Drietch lőtér  körül kiszélesítették a kutatási  területet,  és 
Aiden két egyenruhás rendőr segítségével kereste a vasvágó fű
részt.

Biztos volt benne, hogy Louisa Cormier egyszerűen levágta a 
lakatot, letörölte róla az ujjlenyomatait, majd eldobta valahol a 
lőtéren. Vajon a vasvágóval miért nem tette ugyanezt, amikor 
mindkettőt bedobhatta volna a szemétbe?

Aiden zsebében rezegni kezdett a telefon.
- Gyere a laborba - mondta a vonal végén Mac. - Megtalál

tam a vasvágót.
- Hol?
- Louisa Cormier házának az alagsorában. A többi szerszám 

közé rejtette, de a karbantartó tagadta, hogy az övé lenne.
- Hihetetlen. Mindvégig ott volt az orrunk előtt.
- A negyedik regényéből vettem az ötletet - mesélte Mac. - 

Vagy inkább úgy fogalmaznék, hogy Charles Lutnikov első Lo
uisa Cormier-féle regényéből, csak ott ásóról volt szó.

- Ujjlenyomatok?
- Egy - felelte Mac. - Részleges ugyan, de az azonosításhoz 

ez is elegendő volt. Louisa Cormier-től származik.
- Máris indulok - ígérte Aiden, és bontotta a vonalat.
Vajon milyen lesz újra találkozni Louisa Cormier-rel? Aiden 

nem tudta eldönteni, hogy az asszony valójában egy mindenre 
elszánt nőszemély, vagy akarata ellenére cseppent bele ebbe a 
rémálomba. Aiden Burn egyikre se fogadott volna.



16.

AMIKOR STELLA KINYITOTTA A SZEMÉT, egy vakítóan 
fehér, homokos tengerpart tárult eléje. Még a hullámok ritmi
kus moraját is hallani vélte.

Legalább  három  éve  nem  volt  szabadságon,  igaz,  nem  is 
akart elszakadni a munkájától.  Mindig akadt egy fontos ügy, 
aminek éppen a végére akart járni.

Az ébrenlét első másodperceiben rájött, hogy a fehér, homo
kos tengerpart valójában a mennyezet, és amit a hullámok mo
rajának vélt, nem más, mint a monitor, amelynek vékony csáp
jai a testére erősítve ellenőrizték az életfunkcióit.

Ajkai cserepesek voltak, a szája kiszáradt.
- Hogyan...? - szólalt meg, amikor észrevette az ágya mellett 

őrködő Macet, de a hangja érthetetlen károgás volt csupán.
Fuldokokva felköhögött, s az asztalon álló műanyag kancsóra 

mutatott. Mac megértette, s miután egy poharat teletöltött víz
zel, beletett egy szívószálat, hogy könnyebben ihasson.

- Lassan - mondta, ahogy Stella szájához tartotta a poharat.
Az első korty égetett, mint a tűz, de ahogy lenyelte, sokkal 

jobban érezte magát.
- Mennyire súlyos? - kérdezte.
- Megmaradsz - felelte Mac. - Öntudatlan voltál, Danny és 

Hawkes hozott be a kórházba. Hawkes barátja glukózzal és ani
biotikumokkal kezelt, aztán talált egy honolului leptospirosis-
szakorvost, idehívta és... most már jól vagy.

- Mennyi ideig fognak benn tartani?
-  Néhány napig,  utána pár  napig otthon kell  pihenned.  Ha 

azonnal kivizsgáltattad volna magad, nem kellene itt lenned.
- Munkamániás vagyok - mosolygott Stella kókadtan.
Mac viszonozta a mosolyát. Stella körülnézett a kórteremben, 

de nem volt sok látnivaló. Az ablakok a szemközti téglaépület
re néztek.



- Mac... Tudom, ki ölte meg Alberta Spaniót... és nem a Zso
ké tette.

Mac felhívta Don Flacket, hogy tájékoztassa Stella elméleté
ről.

- Azonnal odamegyek - mondta Flack.
- Kérsz erősítést? - kérdezte Mac.
- Nem lesz rá szükség.
- Van valami hír Guistáról?
- Megtalálom - ígérte Flack, és megtapogatta fájó bordáit.
Flack összecsukta a mobiltelefonját. Eredetileg a Marco pék

séghez ment volna, de most a queensi Flushing irányába kanya
rodott.

Mínusz kilenc fok volt, és a havazás is elállt. A forgalom csi
galassúsággal haladt, s a közel négynapos hóvihar után az em
berek is türelmetlenebbé, indulatosabbá váltak.

Don telefonja megcsörrent, ismét Mac kereste.
- Hol vagy? - kérdezte Mac. - Menj el Dannyért a laborba. 

Nála vannak a helyszíni fotók, Stella most tájékoztatta.
- Rendben - felelte Flack. - Hogy van Stella?
- Jól, az orvosok szerint pár napon belül újra munkába állhat.
- Mondd meg neki, hogy jobbulást kívánok - kérte Don.
Danny az üvegajtó mögött várakozott; vastag, térdig érő ka

bátot és a fülére húzott sapkát viselt. Kesztyűs kezében egy ak
tatáskát szorongatott, a másik kezével odaintett Donnak.

- Hideg van - mondta, amikor beszállt a kellemesen befűtött 
autóba, majd a sáljával megtörölgette a szemüvegét.

- Az bizony - értett egyet Flack.
Útközben Danny Messer elmondta, mit tudott meg Stellától. 

Flack bármennyire is kereste a gyenge pontokat, Stella követ
keztetéseit helytállónak találta. Bekapcsolta a rádiót és a híre
ket hallgatták, míg megérkeztek Ed Taxx házához.

Taxx nyitott ajtót. Farmernadrág és nyitott ing, meg egy bar
na gyapjúkardigán volt rajta. Kezében egy „APU” feliratú, kék 



kávésbögrét szorongatott.
- Itthon van a család? - érdeklődött Don.
Az egyik szobában be volt kapcsolva a tévé, nevetés hangját 

hallották.
- Egyedül vagyok, mint az ujjam, és halálra unom magam - 

felelte Taxx, és beengedte a két férfit, majd becsukta utánuk az 
ajtót. - Szabadságon vagyok, amíg folyik a nyomozás.

Mindannyian a nappaliba mentek, közben Taxx megkérdezte, 
hogy megkínálhatja-e Donékat egy kávéval vagy diétás kólá
val, de ők köszönettel visszautasították.

Taxx egy székre, Don és Danny a kanapéra ült.
- Mi járatban vagytok? - kérdezte Taxx, és belekortyolt a ká

véjába.
- Lenne pár kérdésünk - mondta Flack.
- Hallgatlak.
- Amikor betörtétek Alberta Spanio hálószobájának az ajtaját, 

te egyenesen az ágyához mentél?
- Úgy van.
- És Colliert a fürdőszobába küldted?
- Azt azért nem mondanám, hogy küldtem. Egyszerűen csak 

tettük a dolgunkat. Mi...?
- Collier azt mondta, te küldted be a fürdőszobába, hogy néz

zen körül - mondta Flack.
- Akkor valószínűleg így történt - értett egyet Taxx.
- Miután kijött, te is bementél a fürdőszobába?
Taxx egy pillanatig elgondolkodott.
- Nem, bementünk a nappaliba, és jelentettük az esetet. Egyi

künk se ment vissza a szobába, hiszen bűnügyi helyszín volt.
- Collier azt állította, hogy beállt a kádba, hogy ki tudjon néz

ni az ablakon - folytatta Flack.
-  Nem voltam ott,  tehát  nem láttam, mit  csinál -  nézett  rá 

Taxx döbbenten.
- Danny, mutasd meg neki a fotókat - kérte Flack.
Danny kinyitotta az aktatáskát és elővette a helyszínen ké



szült fényképeket, majd kiválasztott négy felvételt, amelyeket 
odanyújtott Taxxnek. Mind a négy fotó a fürdőkádat és a nyi
tott  ablakot  ábrázolta.  Taxx  megnézte,  majd  visszaadta  őket 
Dannynek.

- Mit kellene látnom rajtuk? - kérdezte, s letette a kávésbög
réjét.

- A kádban nyoma sincs hónak, jégnek - felelte Flack. - A 
szobában túlságosan hideg volt, hogy elolvadjon a hó.

- És?
- Ha valaki bemászott volna az ablakon, hogy megölje Alber

ta Spaniót, a kádba kellett volna löknie az ablakpárkányra gyűlt 
havat.

Taxx bólintott.
- Lehet, hogy előtte letakarította a havat - mondta.
-  Miért?  -  kérdezte  Danny -  Miért  kellett  volna  a  kezével 

vagy a lábával letisztogatnia a párkányt? A bűncselekményt így 
is, úgy is felfedezik. Az ablak nyitva volt, tehát ha valaki bemá
szik azon, önkéntelenül is belöki a havat, amikor belelép a kád
ba. Végez Spanióval, aztán ugyanúgy távozik a szobából, aho
gyan jött.

- Talán valaki bement a fürdőszobába és letakarította a havat 
- vélte Flack.

- Miért tette volna? És főképpen ki? Collier? Alberta? - kér
dezte Taxx.

- Alberta Spanio annyi altatót vett be, hogy egy lovat is ki
ütött volna, de ha mégse, mi oka lett volna ilyen hidegben abla
kot nyitni? - kérdezte Danny.

- Collier? - találgatott Taxx.
- Szerintünk Alberta gyilkosa jó előre letakarította a havat a 

párkányról, hogy azt higgyük, valaki bemászott az ablakon - 
válaszolta Flack. - Mert ha a gyilkosságot nem az ablakon be
hatoló személy követte el, akkor már csak két lehetséges gya
núsítottunk marad.

Taxx nem szólt semmit.



- Collier? - ismételte.
- Mikor és hogyan? - kérdezte Danny. - A hálószoba ajtaja 

egész éjjel zárva volt.
- És a fürdőszobaablak is - tette hozzá Taxx. - Ezt Collier és 

jómagam is megerősítettük. Egyszerre távoztunk a hálószobá
ból.

- Reggel azonban betörtétek az ajtót, s egyikőtök az ágyhoz, a 
másik a fürdőszobába ment - mondta Danny. - Ekkor halhatott 
meg Spanio. Odamentél az ágyához, előhúztad a kést a zsebed
ből, és torkon szúrtad az öntudatlan állapotban lévő Spaniót. Öt 
másodperc  alatt  megtehetted.  Egy  helyszínelőnk  lemérte  az 
időt.

- Az a nő... - nézett ki Taxx az ablakon.
- Stella. Ő jött rá az összefüggésekre - bólintott Don.
- Dario Marco felbérelte Guistát és Jake Laudanót, hogy ve

gyék ki azt a szobát a Brevard Hotelben - magyarázta Flack. - 
Szándékosan  küldte  éppen  őket,  egy  óriást  meg  egy  törpét, 
hogy a szállodában emlékezzenek rájuk, és egy ideig mi is azt 
hittük, ők végeztek Spanióval, így senki se gyanakodott a való
di gyilkosra, vagyis rád.

- Guista és Laudano azért kellettek, hogy kinyissák a fürdő
szobaablakot.

- Ez csak elmélet.
- Talán, de igen jó elmélet - vágta rá Flack. - És ha bevisszük 

Jake Laudanót, valamint sikerül előkeríteni Guistát, az ügyész 
alkut ajánl, ők pedig beszélnek, mint a vízfolyás.

- Le vagyok tartóztatva?
- Azért jöttünk - felelte Flack.
- Azt hiszem, ügyvédre van szükségem - vélte Taxx.
-  Szerintem is  -  értett  egyet  Flack,  aztán  felállt,  odament 

Taxxhez és hátrabilincselte a kezét.
Don megigazította a szemüvegét, majd eltette a fényképeket. 

Közben Flack felolvasta Taxxnek a jogait.



Aiden megvizsgálta a vasvágót és a lakatot. Előtte készített 
néhány nagyított felvételt a vasvágó fűrész fogairól, valamint a 
lakat  szárán  keletkezett  sérülésekről,  most  meg  a  laborban 
összehasonlította őket.

A fűrészen szabad szemmel szinte alig észrevehető karcolá
sokat látott, ám a közeli felvételeken ezek olyanok voltak, akár 
az ujjlenyomatok. Aidennek nem voltak kétségei, ahogy az es
küdtek se fognak kételkedni abban, hogy a lőtéren előkerült la
katot azzal a vasvágóval vágták le, amelyet Mac annak a ház
nak az alagsorában talált meg, amelyben Louisa Cormier is la
kik.

Felkapta a telefont, és tájékoztatta Macet.
- Ez már elég - szólalt meg Mac.
- Mire...?
- A letartóztatáshoz - felelte Mac. - Értesítem a gyilkosságia

kat, és találkozunk Louisa Cormier-nél.
Aiden letette a telefont. Louisa Cormier ellen csak közvetett 

bizonyítékaik  vannak;  nincsenek  szemtanúk,  és  a  füstölgő 
fegyver se került elő. Ám a bíróságon a legtöbb ügyet közvetett 
bizonyítékok segítségével nyerték meg, bár egy agyafúrt ügy
véd  mindent  megmagyarázhat,  alternatív  forgatókönyveket 
gyárthat, kimagyarázhatja a hibákat, összezavarhatja az esküd
teket. Aiden azonban tapasztalatból tudta, mekkora súlya van a 
bizonyítékoknak.

Ott volt a vasvágó, amellyel levágták a lakatot arról a doboz
ról, amelyben a Louisa Cormier által használt 22-es volt; a kéz
irat a golyónyommal.

Amelyet Louisa a halott  Charles Lutnikov kezéből vett  ki, 
majd eszeveszett iramban lemásolt; a bizonyíték, miszerint va
lójában Lutnikov írta Louisa Cormier regényeit.

Aiden felvette a kabátját,  és elgondolkodva a lifthez ment. 
Még mindig nincs meg a gyilkos fegyver, nincs indíték, Louisa 
Cormier-nek pedig Noah Pease a védője.

Talán nem kellene elsietni a letartóztatást, további bizonyíté



kokat kellene gyűjteni, meg kellene keresni a fegyvert, rájönni 
az indítékra. Mac azonban elegendőnek tartotta a meglévő bi
zonyítékokat, Aiden pedig megbízott az ítéletében.

- Ez már kimeríti a zaklatás fogalmát - szólalt meg Louisa 
Cormier, amikor ajtót nyitott.

Aidennek feltűnt, hogy az írónő összekulcsolja a kezét, ne
hogy észrevegyék a remegését. Louisa tekintete a helyszínelők 
társaságában lévő kék öltönyös férfira esett.

- Nem hívom be önöket - mondta. - És azonnal értesítem az 
ügyvédemet. Tiltó bírói végzést szerzek maguk és az egész...

- Nem óhajtunk bemenni - szakította félbe Mac.
Louisa Cormier értetlenül nézett rá.
- Nem? Nos, akkor az ügyvédem tanácsára nem vagyok köte

les válaszolni a kérdéseikre.
- Nem is szükséges - felelte Mac. - Azonban velünk kell jön

nie, ugyanis letartóztatjuk.
- Én... - nyögte Louisa.
- És ha megkérhetném, a Waltherét is hozza magával. A nyo

mozó úr  bemegy önnel  a  lakásba.  Felhatalmazásunk van rá, 
hogy elvihetjük a fegyvert.

Mac előhúzott a zsebéből egy háromba hajtott iratot.
-  Ezt nem teheti,  hiszen megmutattam a fegyvert.  Maga is 

tudja, hogy nem sütötték el - tiltakozott az asszony.
- Úgy véljük, mégiscsak lőttek vele - szólt közbe Aiden.
Louisa Cormier megingott, mire Aiden odalépett, hogy meg

fogja.  Az  édesanyja  is  ugyanolyan  gardéniaillatú  parfümöt 
használt, akárcsak Louisa.

Stevie  lassan  haladt  a  sötét  lépcsőházban,  sérült  lába  alig 
akart engedelmeskedni. Amikor végre felért az emeleti lépcső
fordulóra, balról megérezte a pékségből áradó illatot.

Stevie szerette a pékséget, a friss kenyér illatát, a szállítóau
tót, kedélyesen elbeszélgetett az ügyfeleivel.  Tudta, hogy né



hány percen belül búcsút inthet mindennek, hogy így vagy úgy, 
de minden véget ér. Nem igazságos, de elkövette azt a hibát, 
hogy elfelejtette, az élet mindig igazságtalan, és minden bizal
mát és hűségét Dario Marco kezébe helyezte.

Már csak két lépcsőfok volt hátra, aztán egy, végül a folyosón 
találta  magát.  Az árnyékba húzódva körülnézett,  de senki se 
volt a közelben.

Dario  Marco  irodája  három ajtóval  arrébb,  a  jobb  oldalon 
volt. Stevie igyekezett nesztelenül mozogni.

Ha Helen Grandfieldet az irodában találja, valószínűleg meg
öli. Gyorsan, meglepetésszerűen kell cselekednie. Helen is ré
szese volt az ellene szőtt összeesküvésnek. Dario Marco lánya, 
mellesleg Anthony Marco unokahúga mindent elkövetett, hogy 
megalázza a hűséges Stevie-t.

Az iroda ajtajában megállt és hallgatózott. Semmi. Felkészült 
rá, hogy elkapja a meglepett Helent, de a külső irodában senkit 
se talált.

Stevie fejében az is megfordult, hogy Dario nincs is az épü
letben.  Igaz,  általában  egyetlen  napot  se  szokott  mulasztani, 
azonban az elmúlt néhány nap történései sem nevezhetők átla
gosnak.

Stevie a belső ajtóhoz sántikált, ismét hallgatózott, s miután 
semmit se hallott,  lassan benyitott.  Odabenn halvány fénnyel 
égett egy lámpa, a redőnyök lehúzva, ennek ellenére Stevie jól 
láthatta az íróasztala mögött ülő Dariót.

Dario felpillantott.
- Stevie, már vártunk rád - szólalt meg nyugodt hangon. Ez 

meglepetésként érte Stevie-t.
A sarokból  előlépett  Zsoké  Jacob  és  Helen  Grandfield.  A 

Zsoké kezében egy pisztoly, amellyel egyenesen Stevie-re cél
zott.

A Joelle Feinberg íróasztala előtt álló nagyobb asztalon tor
nyokban álltak az akták. Mivel ő volt a legfiatalabb a hivatal



ban, a legkisebb irodát is ő kapta, így aztán be kellett érnie a 
hozzáillő, parányi íróasztallal meg egy hasonlóan kicsi könyv
szekrénnyel, hogy legyen helye az asztalnak, mely körül hatan 
is kényelmesen elférhettek. Az asztalnál szokott dolgozni, így 
ha bejött hozzá valaki tárgyalni, fogta az iratokat, betette egy 
fekete műanyag tárolódobozba és becsúsztatta az íróasztala alá, 
hogy ne legyenek szem előtt.

-  Ez nem elég az esküdtszék összehívásához - jelentette ki 
Noah  Pease,  kezét  Louisa  Cormier  vállán  nyugtatva.  Az 
asszony egyenesen előre nézett.

- Szerintem elég - mondta Fineberg. Egyik oldalán Mac, a 
másikon Aiden foglalt helyet.

Az asztalon tucatnyi  fénykép volt  látható.  Olyanok voltak, 
mint  egy  pókerpartihoz  előkészített  túlméretezett  kártyacso
mag.

Fineberg Macre nézett.
-  Nyomozó, megkérhetem, hogy összegezze a  bizonyítéko

kat?
Mac az előtte álló sárga jegyzettömbre pillantott, és lépésről 

lépésre felsorolta a Louisa Cormier ellen felhozott bizonyítéko
kat. A végén Aidenre nézett, aki egyetértően biccentett.

Pease arca az ügyfeléhez hasonlóan mindvégig kifejezéstelen 
maradt.

- Meglepné önt, ha azt mondanám, hogy Taylor és Burn nyo
mozók hét különböző tárgyon is megtalálták az ügyfele ujjle
nyomatát Charles Lutnikov lakásában? - kérdezte Fineberg.

- Igen, meglepne - felelte Pease.
Fineberg belelapozott az aktába, és kikeresett hét fényképet, 

majd letette őket Pease elé.
- Tökéletes egyezés - mondta. - Egy csészén, a konyhapulton, 

az íróasztalon,  négy másik pedig a könyvespolcon. Az ujjle
nyomatok egytől egyig Louisa Cormier-től származtak.

Louisa kézbe vette a fotókat.
- Közvetett bizonyíték - sóhajtott fel az ügyvéd.



- Az ügyfele hazudott nekünk, amikor azt állította, hogy sose 
járt Charles Lutnikov lakásában - mondta Fineberg.

- Csak egyszer - szólt közbe Louisa. - Elfelejtettem, de tény
leg jártam nála. Adni akart valamit...

- Megkérdezhetem, hogy miért vagyunk itt? - érdeklődött Pe
ase.

- Alkut ajánlok - felelte Fineberg.
- Nincs alku - ingatta a fejét az ügyvéd.
- Akkor bizony az esküdtszék elé megyünk, és a vád előre 

megfontolt, szándékos emberölés lesz - közölte vele az ügyész
helyettes. Aztán Machez fordult. - Taylor és Burn nyomozók 
majd tanúskodnak. Egyébként számunkra meggyőzőek a bizo
nyítékok, és az esküdtszékkel se lesz másképp.

- Ms. Cormier egy köztiszteletben álló írónő, az irodalmi élet 
jelentős alakja, és nem volt oka, hogy megölje az áldozatot - je
lentette ki az ügyvéd. - Ha jól tudom, a vád alapjául az a felté
telezés szolgál, miszerint nem az ügyfelem írta a könyveit. Biz
tosíthatom önöket, hogy tévednek.

- Taylor nyomozó? - nézett az ügyészhelyettes Macre.
-  Győzzenek meg. Győzzék meg a szakértőmet  -  javasolta 

Mac.
- Hogyan? - kérdezte Pease.
- Kérje meg, hogy írjon valamit - szólt Fineberg.
- Ez nevetséges - tiltakozott az ügyvéd.
- Négy nap múlva odaállunk az esküdszék elé. Addig van ide

je,  írjon nekünk öt  oldalt.  Nem kérek lehetetlent,  kiváltképp 
most, hogy emberöléssel vádolják az ügyfelét.

- Ekkora nyomás alatt képtelen vagyok rá - szólalt meg Loui
sa. Az ujjlenyomatairól készült fotókat átadta az ügyvédjének, 
aki letette őket Fineberg elé.

- Arra számítanak, hogy az esküdtek együtt éreznek majd a 
híres és népszerű írónővel - mondta Fineberg. - Pedig Martha 
Stewartot is milyen gyorsan elfelejtettük. Ó, persze O. J. Simp
sonra is hivatkozhatnak, de...



Pease ingerülten nézett az ügyészhelyettesre. Ebben a hely
zetben  egy  fiatalabb,  tapasztalatlanabb  ügyvéd  valószínűleg 
nem tudott volna uralkodni magán.

-  Akkor az esküdtszék elé tárom az ügyet, és  véleményem 
szerint ennyi bizonyíték elegendő ahhoz, hogy az esküdtszék 
megszavazza a vádemelés megtételét.

- Ez pedig hírnévrontást jelent az ügyfelemre nézve - jelentet
te ki Pease. - Nem egyezkedünk.

-  A fegyver a kezünkben van - figyelmeztette Fineberg,  és 
Macre nézett.

-  Bevizsgáljuk  a  Ms.  Cormier  fiókjában  talált  fegyvert  - 
mondta Mac.

- Amiről korábban határozottan állították, hogy nem sütötték 
el - kezdte Pease.

- Az ügyfele lelőtte Charles Lutnikovot, felvette a kabátját, a 
fegyvert meg a vasvágót, amely előzőleg feltehetően a trófea
gyűjteményében volt, bedobta a vászontáskájába, a liftet leállí
totta a saját emeletén, lesietett a lépcsőn, és elindult a szokásos 
reggeli sétájára. Reggel nyolc óra volt, hétvége, és biztos volt 
benne, hogy a többi lakó még órákig nem fog kimenni a hóvi
harba. Különben is, mindössze félórát szándékozott távol ma
radni.

- És önök szerint hova mehetett az ügyfelem?
- Négy háztömbnyire, a Drietch lőtérre, felelte Mac. -  Ne

gyedóra alatt odaért, még abban a hóban-jégben is. Lemértem 
az időt. Tudta, hogy szombatonként csak három órával később 
lesz nyitva a lőtér. A külső ajtót egyszerűen, egy hitelkártya se
gítségével nyitotta ki. Három regényében is szerepel egy nyo
mozó, aki hasonló módszerrel nyitotta ki az ajtót.

- Előre megfontoltan cselekedett - jegyezte meg Joelle Fine
berg.

- Az ügyfele behatolt a fegyverszobába - folytatta Mac. - Le
vágta a lakatot arról a dobozról, amelyben a lőtéren használt 
pisztolyát tartotta, kivette belőle a fegyvert, beletette a táskájá



ba és a helyére betette a gyilkos fegyvert. Utána a lőtér terüle
tén eldobta a lakatot, mivel tudta, hogy miután ismét kicseréli a 
fegyvereket,  végül  valaki  meg  fogja  találni.  Biztosra  vette, 
hogy a lőtéri Waltherról minden nyomozó tudni fogja, hogy az 
utóbbi napokban nem sütötték el, és a fegyver- illetve lövedék
vizsgálat  sem mutat ki  egyezést,  de arra már nem számított, 
hogy minderre rá is jövünk. Ha Drietch, vagy a lőtér valame
lyik alkalmazottja a második csere előtt véletlenül ellenőrizte 
volna a dobozt, nem fogtak volna gyanút. Ms. Cormier azon
ban bízott a szerencséjében, de ennek ma már nincs jelentősé
ge.

- Nem gondolja, hogy kissé messzire merészkedik? - horkant 
fel az ügyvéd.

-  Javaslom,  olvassa  el  az  ügyfele  első  három  regényének 
egyikét, és akkor meglátja, hogy az emberi találékonyság határ
talan.

Pease kimerülten megcsóválta a fejét, mintha Mac fejtegetése 
kimondhatatlan szenvedést jelentene a számára.

Mac nem törődött az ügyvéddel.
- Ms. Cormier hazasietett, a vasvágót levitte az alagsorba, fel

ment a lépcsőkön, leküldte a liftet az első szintre, aztán a lőtér
ről magával hozott fegyvert betette a fiókjába.

- És aztán? - ingatta a fejét az ügyvéd, mintha akarata ellené
re egy tündérmesével traktálnák.

-  Várta,  hogy  bekopogjunk  hozzá,  amikor  is  készségesen 
megmutatta, sőt ragaszkodott hozzá, hogy megnézzük a fegy
vert, amit valójában a lőtérről hozott el. A távozásunkat követő
en visszament a lőtérre - állítólag gyakorolni -, és ismét kicse
rélte a fegyvereket, és visszatette a dobozba a lőtér tulajdonát 
képező pisztolyt. Burn nyomozó kiment a lőtérre, megvizsgálta 
a fegyvert és megállapította, hogy nem azzal követték el a bűn
cselekményt.

- Az ügyfele úgy helyezte el a gyilkos fegyvert, hogy bárki 
láthatta - jegyezte meg Fineberg. - Az íróasztala fiókjában tar



totta,  hiszen  fel  se  merült  benne,  hogy  miután  kijelentették, 
hogy a fegyvert nem sütötték el, a helyszínelők másodszor is 
meg akarnák vizsgálni.

- A lövedék egyezni fog a fegyverével - nézett Mac Louisa 
Cormier-ra. - Kissé túlkomplikálta a dolgokat.

- Majdnem sikerült - suttogta Louisa.
- Louisa - figyelmeztette Pease. - Önvédelmére fogunk hivat

kozni. Miután telefonon több alkalommal is megfenyegette az 
ügyfelemet, Charles Lutnikov felment a lakásába. Az ügyfelem 
önvédelem céljából  tartotta  magánál  a fegyvert,  de Lutnikov 
megpróbálta elvenni tőle. Ekkor elsült a pisztoly, és Ms. Cor
mier pánikba esett.

- Aztán kitalálta ezt a sztorit, hogy ne derüljön ki, mi történt 
valójában - jegyezte meg Fineberg.

- Igen - bólintott az ügyvéd. - Hiszen írásból él, így elég gaz
dag a fantáziája.

- Csakhogy másvalaki írta a könyveit - vetette közbe Mac.
- Majd meglátjuk, mit szólnak hozzá az esküdtek - vont vállat 

az ügyvéd.
- Mivel fenyegette Lutnikov az ügyfelét?
Az ügyvéd és ügyfele egyaránt hallgatott.
- Legyen gondatlan emberölés - szólalt meg Pease. - Felfüg

gesztett börtönbüntetéssel.
- Nem - jelentette ki Fineberg. - A bizonyítékok alapján szán

dékos, előre megfontolt emberölés lesz a vád.
Pease belesúgott valamit Louisa Cormier fülébe, aki elször

nyedve hallgatta.
- Szándékos emberölés - ajánlotta Fineberg.
- Legyen gondatlan emberölés - vágta rá Pease. - És semmi 

se szivárog ki. Keressenek egy bírót, aki elrendeli a zárt tárgya
lást, a médiának pedig azt mondanak, amit akarnak.

Fineberg előbb Macre nézett, aztán a fejét ingatva az ügyvéd
hez fordult.

- Mondhatunk valamit jegyzőkönyvön kívül? - kérdezte Pea



se, és bátorítóan megfogta az ügyfele kezét.
- Képtelen vagyok rá - nézett Louisa esdeklő tekintettel az 

ügyvédjére.
Pease kihúzta magát.
- Az engedélyünk nélkül nem használhatják fel.
Louisa Cormier felsóhajtott.
- Én lőttem le Charles Lutnikovot. Zsarolt - vallotta be. Két 

kezét annyira összeszorította, hogy teljesen belefehéredtek az 
ujjpercei.

- Fizetett neki, hogy megírja a könyveit - mondta Fineberg.
- Nem pénzről volt szó - felelte Louisa. - Azt akarta, hogy a 

következő kötetekben tüntessük fel az ő nevét is, mint szerzőét. 
Több pénzt ajánlottam neki, de nem érdekelte.

- Így inkább lelőtte? - kérdezte Fineberg.
- Azt mondta, felhozza nekem az új könyv kéziratát, de csak 

akkor kapom meg, ha egy közjegyző által hitelesített nyilatko
zatban kijelentem, hogy mind a kettőnk neve fel lesz tüntetve 
szerzőként. Ezt nem engedhettem meg. Az olvasók, szerkesz
tők, kritikusok mind-mind kételkedni kezdtek volna, felmerült 
volna a  kérdés,  hogy valóban én írtam-e az előző köteteket; 
Charles diszkréciójában pedig nem bízhattam - mondta Louisa, 
majd hosszan hallgatott.

- És... ? - kérdezte Fineberg.
- Amikor feljött, megállítottam a liftet. A kézirat a kezében 

volt,  úgy szorította magához, akár egy kisbabát. Csakhogy ő 
azt akarta, hogy ez a könyv a közös kisbabánk legyen. Megpró
báltam beszélni a fejével, elmondtam neki, hogy ha továbbra is 
folytatjuk az együttműködésünket, segítek neki kiadót keresni, 
hogy végre a saját neve alatt is írhasson. Nem érdekelte. Éppen 
meg akart nyomni egy gombot a liftben, amikor megtörtént.

- Lelőtte - mondta Fineberg.
- Nem akartam - felelte Louisa. - Csak meg akartam ijeszteni, 

hogy adja át a kéziratot. A liftajtó becsukódott és beszorult a 
kezem. Ki akarta csavarni a pisztolyt a kezemből, de az elsült. 



Amikor az ajtó kinyílt, láttam, hogy halott. Leállítottam a liftet 
és elvettem tőle a kéziratot.

- Szerencsétlen baleset. Vagyis inkább önvédelem - jelentette 
ki Pease széles mosollyal.

- Akkor meg minek kellett elrejteni a fegyvert? - kérdezte Fi
neberg. - Mire volt jó ez az egész?

- A karrierem... megrémültem - válaszolta Louisa Cormier.
- Tehát nem tervezte el, hogy lelövi, de amint mégis megtette, 

azonnal kitervelt egy igen bonyolult történetet. Percekkel, talán 
másodpercekkel azután, hogy lelőtte Lutnikovot, ön már úton 
is volt a lőtér felé, táskájában a vasvágóval meg a fegyverrel - 
mondta Fineberg kétkedő hangon.

- Várjuk az ajánlatát, ügyésznő - szólalt meg Pease. - Kérem, 
tegyen egy kedvező ajánlatot.



17.

- SAJNÁLOM, STEVIE - mondta Dario Marco. - Jól dolgo
zol, hűséges alkalmazottam vagy, és mindent összevetve jó em
bernek tartalak.

Stevie lába bármely pillanatban felmondhatta a szolgálatot. 
Tátott szájjal, ostoba arccal nézte az íróasztal mögött ülő férfit, 
aki évekig a főnöke, a védelmezője volt.

- Tudod, az a probléma, hogy oda kell vessünk valakit a rend
őröknek - mondta, majd hátradőlt és akkurátusan megigazította 
a zakóját. - Mindenhol szaglásznak, és bizonyítékuk van elle
ned a Spanio-gyilkosság kapcsán, és tudják, hogy megöltél egy 
zsarut, egy másikra meg rálőttél, vagy mi. A legnagyobb baj az, 
hogy a zsarut pont az ajtó előtt nyírtad ki, amelyen éppen be
léptél. Szóval mondd meg nekem, mit csináljak?

Stevie nem válaszolt.
Marco a vállát vonogatta, mint akinek nincs más választása.
- Ráadásul egy ostoba fajankó vagy, és napról napra öregszel.
Stevie Jake-re nézett, aki elárulta, majd Helen Grandfieldre 

pillantott, de az asszony arca kifejezéstelen maradt.
- Apa, essünk túl rajta - mondta Helen.
- Magyarázattal tartozom Stevie-nek - felelte Dario türelme

sen.
- Azért jött, hogy megöljön - figyelmeztette a lánya.
- Pontosan, de szerencsére van fegyverünk.
- A Zsokénak nincs rá engedélye - szólt Stevie, és megpróbált 

gondolkodni.
- Igaz - mondta erre Marco. - Priuszos bűnöző. Ostoba vagy, 

Stevie, de nem annyira. A fegyver az enyém, nekem pedig van 
engedélyem. Megtisztogattam és az asztalon felejtettem, Jacob 
meg felkapta, amikor berontottál ide...

- Miért? - kérdezte Stevie. - Baleknak kellettem, azt akartad, 
hogy rám szálljanak a zsaruk. Miért?



- Hogy fedezzem magam - felelte Dario. - Hidd el, én is örül
tem volna, ha megúszod. Miért hazudnék, pont most? De az 
üzleti életben az ember a saját seggét védi. Te meg öregszel, 
Stevie, és le fogsz lassulni. A francba, hát nem látod, már most 
is le vagy lassulva! Nézd meg magad. Betörtél az irodámba és 
megfenyegettél, hogy megölsz. Két tanú előtt, Stevie.

Dario Marco odabiccentett a Zsokénak, aki Ste-vie-re nézett.
- Téged is bepalizott, Jake - mondta Stevie.
- Lődd már le ezt a vén trottyost - mondta Marco.
Stevie egy másodperc törtrésze alatt átlendült az íróasztalon, 

amivel nemcsak a többieket, hanem még önmagát is meglepte. 
Amikor a gyomrát beleütötte az asztal szélébe, elfelejtette a se
besült lábát; mintha egy csapásra kiszállt volna belőle a fájda
lom. Kinyújtotta a kezét és megragadta Dario nyakát. Akár os
toba volt, akár nem, most azt tette, amit mindig is jól tudott csi
nálni.

- Lőj már - kiáltotta Helen.
Jake lőtt, de célt tévesztett. Remegett a keze, nem úgy a Ste

vie-é. Az íróasztalon fekve kiemelte Dariót a székéből, és kite
kerte a nyakát.

Helen visítva a hátára ugrott, s a körmeit az arcába mélyesz
tette.  Dario Marco holtteste  kicsúszott  Stevie szorításából.  A 
feje az íróasztal szélére csuklott, a szeme a meglepetéstől tágra 
nyitva nézett a semmibe. Stevie lerázta magáról Helen Grand
fieldet, aki a mozdulattól egy széknek vágódott.

Stevie megpróbált leszállni az asztalról. A Zsokéra nézett, aki 
két kézzel a fegyvert szorítva, remegve hátrált. Stevie nem jut
hatott ki élve a folyosóra. Zsebre tette a kezét, és megmarkolta 
a Lillytől kapott kutyát.

- Abbahagyni! - kiáltott fel valaki.
Stevie, akit Jake sakkban tartott a fegyverrel, hátrafordult és 

meglátta az egyenruhás zsarut, ugyanazt, aki a bejárat előtt őr
ködött. A rendőr meghallotta a lövést.

Rodney Landry már négy éve szolgált a testületben, és mel



lesleg testépítő is volt. Tudta, mit kell tennie: a fegyverét az 
íróasztal  mellett  álló apró emberre  szegezte.  A személyleírás 
alapján tudta, hogy a véres lábú férfit kell keresnie, aki valami
lyen megmagyarázhatatlan okból kifolyólag az íróasztalon fe
küdt.

Landry nem vette észre Dario Marcót.
-  Tegye  le  a  fegyvert  a  földre.  Nagyon  lassan!  -  kiáltotta 

Landry.
Jake-nek nagy erőfeszítésébe került, hogy ne hajítsa le azon

nal  a  fegyvert.  Stevie-nek  sikerült  az  oldalára  fordulnia,  és 
most a könyökére támaszkodva figyelte a jelenetet.

- Betört ide - sikította Helen Grandfield, és Steve-re mutatott. 
- Megölte az apámat!

Most már Landry is láthatta. Olyan volt az egész, mint egy 
vicc. Egy szörnyű, halloweenes vicc. A halott férfi mintha az 
állával az íróasztalra támaszkodott volna. A szeme tágra nyitva, 
meglepett tekintettel nézett a világba.

Stevie most már nem is érezte a lábát, lassan a zsebébe nyúlt, 
megfogta a festett kutyust és elmosolyodott.

Ed Taxx alkut kötött: az Államok kontra Dario Marco és a lá
nya,  minimális  börtönbüntetés  ellenében.  Előbb  elmeséli  az 
egészet, utána leírja á vallomását. Ismerte az eljárást, tudta, mit 
kell tennie, ráadásul elegendő pénzt rejtett el, amiből gondos
kodhatott a családjáról, és nem akarta, hogy a rendőrség bete
kintsen az életébe meg a bankszámláiba.

-  Magammal  viszem Dario  Marcót  és  Helen  Grandfieldet, 
önök pedig nem nyomoznak tovább ellenem - mondta Taxx.

-  És  az  Anthony  Marcóhoz  fűződő kapcsolata  után  -  tette 
hozzá Ward.

- Az nem sok - felelte Taxx.
- Megelégszünk azzal, amit elmond nekünk - szólt Ward.
Taxx felkészült a vallomására.
- Szóval mit ajánlanak? - kérdezte.



- Ez a sztorijától függ - felelte Ward.
- Nem fognak unatkozni - ígérte Taxx.

Helen Grandfield felkereste Taxxet,  de nem árulta  el  neki, 
honnan szerzett tudomást arról, hogy a férfit jelölték ki Alberta 
Spanio védelmére, vagy arról, hogy Taxx az egész szervezeté
ben szétterjedő prosztatarákban szenved. A felesége és a csa
ládja előtt  hallgatott a betegségről.  Volt némi félretett pénze, 
amiből  enyhíthette  a  fájdalmait  élete  utolsó  hónapjaiban.  A 
helyzet iróniája, hogy most az államnak kell fizetnie az orvosi 
kezeléséért.

Dario  Marco  százötvenezer  dollár  készpénzt  ajánlott  azért, 
hogy adjon be Alberta Spaniónak egy jókora adag altatót, majd 
miután rászerelte a kampót, hagyja nyitva a fürdőszobaablakot.

- Miért? - kérdezte Ward.
- Helen Grandfield később elmondta, hogy a felettünk lévő 

szobából később leeresztenek valakit, csakhogy a viharban nem 
sikerült megvalósítani a tervet. Aztán hajnali háromkor, három 
percre meg kellett játszanom, hogy rámtört a köhögés, hogy el
nyomjam az esetleges zajokat.

Taxx elfogadta az ajánlatot, átvette az előleget.
- Eddig nem is volt probléma - nézett Taxx Ward ügyészhe

lyettesre, akivel idestova tizenöt éve dolgozott együtt.
- És utána?
- Megbeszéltük, hogy éjszaka felhívnak telefonon. A mobilo

mon. Collier benn volt a szobában, tehát úgy tettem, mintha a 
feleségem lenne a vonalban. Helen Grandfield volt az. Elmond
ta,  mit  kell  tennem:  reggel  be kellett  törnöm Spanio  ajtaját, 
Colliert pedig be kellett küldenem a fürdőszobába, hogy néz
zen körül,  mivel  nyitva lesz az ablak;  majd Spanio ágyához 
kellett mennem, hogy nyakon szúrjam. Óvatosan fogalmaztam, 
valami ilyesmit mondhattam: „Nem, édesem, mondd meg neki, 
hogy a kétszeresébe fog kerülni annak, amennyiben megálla
podtunk”. Collier egy kosármeccset nézett a tévében, de hall



hatta, mit mondok. Helen letakarta a telefon mikrofonját, gon
dolom,  megbeszélte  a  dolgot  Darióval,  majd  közölte  velem, 
hogy  megállapodtunk.  Szerintem  egyáltalán  nem  tervezték, 
hogy  bárkit  is  beküldjenek  az  ablakon,  és  arra  számítottak, 
hogy én fogok végezni Albertával.

- És?
- Amikor betörtük az ajtót, Albertat öntudatlan állapotban ta

láltuk.  A hideg és  a  tabletták megtették a  hatásukat.  Miután 
Collier bement a fürdőszobába, elővettem a zsebemből a kést 
és nyakon szúrtam Albertat. Négy, legfeljebb öt másodperc volt 
az egész. Amikor Collier kijött a fürdőszobából, én hátralép
tem, hogy láthassa az asszony nyakából kiálló kést. Ekkor átsi
etett a másik szobába, hogy erősítést hívjon.

- És ekkor adódott egy kis probléma? – kérdezte Ward.
Taxx bólintott.
- Bementem a fürdőszobába. Az ablak nyitva volt. Collier azt 

hihette, hogy az elkövető bejött az ablakon, majd ugyanott tá
vozott.  Ekkor  észrevettem,  hogy a  párkányra rakódott  hóból 
mindenki  számára  nyilvánvalóvá  válik  majd,  hogy  senki  se 
mászhatott be az ablakon anélkül, hogy leverte volna a havat.

- Ekkor követte el a hibát - szólt Ward.
Taxx ismét bólintott.
- Az ingujjammal lesöpörtem a havat a párkányról, de nem 

befelé, a kádba, hanem ki, az utcára. Collier közben telefonált. 
Ekkor kijöttem a fürdőszobából és kijelentettem, hogy mivel a 
háló- és fürdőszoba tetthelynek számítanak, meg kell várnunk a 
helyszínelőket. Nem akartam, hogy visszamenjen a fürdőszo
bába, mert akkor észrevette volna, hogy eltűnt a hó a párkány
ról.

- És? - bíztatta Ward.
- Tegnap elmentem egy kínai étterembe, ahol találkoztam He

len Grandfielddel. Collier gyanút foghatott, mert követett. Ész
revettem, hogy az utca másik oldaláról figyel bennünket. Való
színűleg beszélt a feleségemmel és megtudta, hogy nem is hí



vott fel az éjszaka. Ha megnézi a helyszínen készült fotókat, 
feltűnik neki, hogy a fürdőszobaablakból eltűnt a hó.

-  Maga  pedig  beszámolt  erről  Helen  Grandfield-nek,  aki 
megígérte, hogy intézkedik - mondta Ward. - És kifizette önnek 
a maradék összeget.

- Erről nem szeretnék beszélni.
- Tudta, hogy meg fogják ölni Colliert.
Taxx egy pillanatra elhallgatott.
- Erre nem akartam gondolni - mondta végül.
- Hol van a pénz?
Taxx ezúttal sem válaszolt. A Dario Marcótól kapott pénzén 

kívül még egy egymillió dolláros életbiztosítással is rendelke
zett.

- Szólok Stellának - mondta Danny Messer.

Aiden kinyitotta Louisa Cormier íróasztalának legfelső fiók
ját.

- Nincs itt - nézett fel Macre.
- Lehet, hogy ellopták - mondta Louisa.
- Van széfje? - kérdezte Mac.
Louisa Pease-re nézett, aki felsóhajtott.
- Ha az ügyfele nem hajlandó kinyitni, majd megtesszük mi - 

mondta Mac. - Feltételezem, a széf ebben a szobában van, de 
ha gondolják...

- Nyissa ki, Louisa - kérte Pease. - Működjön együtt.
Louisa Cormier odament egy Georgia O'Keefe-festményhez 

és félretolta, majd Pease-re nézett, aki egy biccentéssel jelezte 
neki, hogy nyissa ki a széfet. Ekkor az írónő nemet intett a fejé
vel, mire az ügyvéd ismét megkérte, hogy engedelmeskedjen a 
felszólításnak.

- Megoldjuk, Louisa - mondta Pease kedves hangon. - Önvé
delemből cselekedett.

Louisa kinyitotta a széfet,  Aiden pedig kesztyűs kézzel be
nyúlt  és  kivette a  22-es Walthert.  Ez alkalommal biztos volt 



benne, hogy a pisztoly egyezni fog a liftaknában talált golyó
val.

- Pat Fantome sose hibázott volna akkorát, mint önök - je
gyezte meg Louisa.

- Louisa - figyelmeztette Pease az ügyfelét, de Louisa képte
len volt hallgatni.

- Az első látogatásuk alkalmával elmulasztották ellenőrizni a 
fegyver sorozatszámát. Akkor kiderült  volna,  hogy valójában 
Matthew Drietch pisztolya van nálam, azonban nem volt okuk 
feltételezni, hogy hazudok. Majdnem sikerült.

- Charles Lutnikov Pat Fantome-ja minden bizonnyal ellen
őrizte volna azt a sorozatszámot - ismerte be Mac. - Csakhogy 
Pat  Fantome  nem  létezik.  Mi  viszont  hús-vér  emberek  va
gyunk,  és  elkövetünk  néha  hibákat,  amelyeket  aztán  igyek
szünk helyrehozni.

Mac felolvasta Louisa Cormier-nak a jogait.

A dróthálóajtó kitárult, és a narancssárga kezeslábast viselő 
Anthony Marco megállt Ward és Mac előtt.

- Hol maradt a csinos hölgy? - kérdezte Marco.
- Nem érzi jól magát - felelte Mac.
- Majd küldetek neki virágot - mosolygott Marco.
- Miről van szó? - kérdezte Marco ügyvédje.
- A tárgyalás felgyorsult - mondta Marco. - Megállapodtunk.
- Tekintse semmisnek. Már nincs szükségünk az együttműkö

désére - nézett rá Ward.
Anthony Marco az ügyvédjére, majd Wardra és Macre pillan

tott.
- Micsoda? - kérdezte.
- Ismer egy bizonyos Steven Guistát?
- Nem - húzta ki magát Marco a székében.
- Márpedig ő ismeri magát - jelentette ki Ward. - Sokat tud 

önről, a fivéréről, és felkerült a tanúk listájára. Tanúskodni fog.
- Ellenem?



Mac bólintott.
- Azt mondják, megölt egy zsarut, egy másikból pedig a lel

ket is kirugdosta - mondta Anthony.
- Mintha azt állította volna, hogy nem ismeri - mondta Ward.
- Hazudtam.
- Guista vallomása nem fog megállni - jelentette ki Anthony 

ügyvédje. - Mit ajánlottak fel neki, a hamis vallomásért cseré
be?

- Semmit - felelte Ward. - Semmit se kért, és mi se ajánlot
tunk alkut. Majd kérdezze meg tőle, amikor tanúskodik.

- Nekem semmi közöm annak a Spaniónak a megöléséhez - 
magyarázta Anthony. - Dario ötlete volt.

- A fivére halott - tudatta vele Mac a rossz hírt.
- Nem!
- Kérje meg az ügyvédjét, hogy ellenőrizze - javasolta Mac.
- Dario halott? Az az idióta seggfej meghalt, és magamra ha

gyott  engem ebben a...  Megtehetik?  Valóban megtehetik  ve
lem? - kérdezte Marco az ügyvédjétől.

Az ügyvéd nem válaszolt.



Utószó

A VIHAR KISSÉ ALÁBBHAGYOTT, de a levegő továbbra 
is csípősen hideg volt. A sírkövek teteje helyenként kikandikált 
a hóból, de Mac tudta, hogy a félméteres hó alatt  számos, a 
földre fektetett egyszerű betonlap jelzi a holtak végső nyughe
lyét.

A hóeke lassan, óvatosan haladt, és Greenberg, aki készsége
sen segített  Macnek, hogy a parkolóból el tudjon jutni a sír
helyhez, kijelölte a megtisztítandó területet.

A szél kis híján kitépte Mac kezéből a vörös, rózsaszín, fehér 
és sárga rózsákból összeállított csokrot. Ebben a viharos időjá
rásban nem volt könnyű beszerezni a virágot, de Mac nem is
mert lehetetlent.

A szél kitartóan fütyülte gyászos énekét. A hatvan körüli, so
vány,  vastag  télikabátot  viselő  Greenberg  diszkréten  hátralé
pett,  kezét  imára kulcsolva várakozott.  Mac odalépett  Claire 
sírjához.

Hallotta a temetőkapun bekanyarodó gépkocsit, amely végül 
az ő autója mellett állt meg, de nem fordult hátra. Megsimogat
ta a sírkőbe vésett szavakat.

Amikor az ösvény felől érkező léptek neszére mégis vissza
pillantott,  meglátta Don Flacket, Aident, Stellát meg Dannyt. 
Stella Danny karjába kapaszkodott.

- Nem kellett volna kijönnöd a kórházból - szólalt meg Mac, 
amikor közelebb értek.

- Itt volt a helyem, hiszen az évfordulóról van szó - felelte 
Stella.

Körbeállták a sírt, és Mac letérdelt, hogy elhelyezze a csok
rot.

Greenberg odasietett, és néhány kerek kővel megtámasztotta 
a virágokat, majd felállt  és mindenkinek adott  egy-egy kavi
csot.



- Ha gondolják - tette hozzá. - Nálunk az a szokás, hogy em
lékezésképpen minden évben elhelyezünk egy kavicsot a sze
retteink sírján.

Mac a kezében tartott barna kavicsra nézett, majd gyengéden 
a gránitból faragott sírkőre rakta. Stella, Aiden, Danny és Flack 
követték a példáját, majd Mac kivételével mindannyian hátrább 
húzódtak.

Nem volt szükség szavakra. Mac hosszú-hosszú ideig állt a 
felesége sírjánál, aztán sarkon fordult és a többiekkel együtt el
indult visszafelé az ösvényen.

VÉGE


