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 1.
Decker alig ismerte fel a fotón látható, feldagadt, véralá-
futásos, zúzódásokkal teli arcú nőben a vele szemben ülő, 
szemrevaló asszonyt. Terry megváltozott az elmúlt tizenöt 
év során. A gyönyörű tizenhat éves lány elegáns, elragadó 
nővé érett. A kor lágyabbá és kerekebbé formálta az arcát, 
amelynek finom vonásai egy Viktória korabeli kámeára em-
lékeztettek. A férfi tekintete a fényképről az asszony arcára 
siklott, majd felvonta a szemöldökét.

– Nem semmi, igaz? – kérdezte Terry.
– Hát, a férjed alaposan helybenhagyott. – Ha Decker 

jobban megnézte, bizonyos helyeken még mindig látszottak 
az ütések zöldes nyomai a nő arcán. – Azt mondod, ezek a 
képek körülbelül hat hete készültek?

– Nagyjából. – Terry fészkelődni kezdett a kanapén. – 
Az emberi test csodákra képes, már sokszor tapasztaltam.

Mivel orvosként dolgozott, nyilván tudta, mit beszél. 
A tény, hogy elvégezte az orvosi egyetemet, és felnevelt egy 
gyereket egy őrült feleségeként, elárulta, hogy milyen erős 
személyiség. Szörnyű volt látni, hogy így elbántak vele.

– Biztos, hogy meg akarod tenni? Találkozni akarsz vele 
itt, Los Angelesben?

– Addig halogattam, amíg csak lehetett, de nincs értelme 
tovább bujkálni – mondta Terry. – Ha Chris meg akar találni, 
úgyis megtalál. Nem magam miatt aggódom, hanem Gabe-
ért. Még a végén rajta tölti ki a dühét, ha túlságosan felingere-
lem. Míg a fiam felnőtt nem lesz, nem gondolhatok magamra.
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– Gabe hány éves?
– Biológiai értelemben négy hónap múlva lesz tizenöt, 

de pszichológiailag sajnos már kész öregember.
Decker bólintott. Egy elegánsan berendezett hotelszobá-

ban üldögéltek a kaliforniai Bel Airben. Az uralkodó színek 
a bézs különböző árnyalatai voltak, az ajtó melletti sarokban 
pedig egy márványpultos bár kapott helyet. Terry a kandal-
lóval szembeni díványon kuporgott, Decker pedig egy ka-
rosszékben ült tőle balra, ahonnan pont rálátott a páfrányok-
kal, pálmákkal és virágokkal teli belső udvarra. Igazi oázis 
ez egy sebzett léleknek.

– Miből gondolod, hogy képes leszel kitartani Gabe ti-
zennyolcadik születésnapjáig?

Terry elgondolkodott a kérdésen.
– Te is tudod, milyen hűvös és számító a férjem. Ez volt 

az első alkalom, hogy kezet emelt rám.
– Mi történt?
– Félreértés volt. – Az asszony a plafonra emelte a te-

kintetét, hogy ne kelljen Decker szemébe néznie. – Talált 
néhány orvosi számlát, és azt hitte, hogy abortuszom volt. 
Amikor végre abbahagyta az ütlegelésemet, és odafigyelt 
arra, amit mondtam, rájött, hogy elnézte a nevet, ugyanis a 
féltestvéremnek volt abortusza.

– Összetévesztette a Melissát a Teresával?
– Mindkettőnknek ugyanaz a második keresztneve: én 

Teresa Anne vagyok, ő pedig Melissa Anne. Apám ostoba 
ötlete volt. Ráadásul még mindig a McLaughlin vezetékne-
vet használom, mert ez szerepel az összes diplomámban és 
engedélyemen. Chris elnézte a nevet, és elborult az agya. 
Nem mintha különösebben érdekelnék a gyerekek, de a gon-
dolat, hogy elpusztítottam az utódját, teljesen kiakasztotta. 
Még szerencse, hogy nem volt fegyver a keze ügyében. – 
A nő vállat vont.

– Miért mentél hozzá, Terry? – kérdezte Decker.
– Chris hivatalossá akarta tenni a dolgot. Nem igazán 

mondhattam neki nemet, hiszen mindig is támogatott min-
ket. Nem tudtam volna befejezni az orvosit a pénze nélkül. 
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– Az asszony rövid szünetet tartott. – Általában békén hagy 
minket Gabe-bel, és beletemetkezik a munkájába, vagy 
iszik, vagy drogozik, vagy nőzik. A fiammal már megszok-
tuk, hogy óvatosnak kell lennünk a jelenlétében. A kapcso-
latunk általában semleges, néha pedig kifejezetten szívélyes. 
Nagylelkű, és tudja, hogyan vegyen le a lábamról, ha akar 
valamit. Ha minden a szája íze szerint történik, nincs gond.

– Na de mi van, ha nem minden történik a szája íze sze-
rint? – Decker ismét a kezébe vette a fotókat. – Pontosan mit 
is szeretnél tőlem, doktornő?

– Beleegyeztem, hogy találkozom vele, hadnagy úr, de 
abba nem, hogy visszamegyek hozzá. Legalábbis egyelőre. 
Fogalmam sincs, hogy fogadja majd a hírt, de azt szeretném, 
ha belemenne, hogy egy ideig külön éljünk. Nem akarok el-
válni – annak nem lenne jó vége –, de egy darabig szeretnék 
egyedül lenni.

– Meddig?
– Úgy harminc évig – mosolygott Terry. – Az az igazság, 

hogy szeretnék megint Los Angelesben élni, amíg Gabe be 
nem fejezi a középiskolát. Már találtam is egy megfelelő-
nek tűnő házat Beverly Hillsben. Nemcsak az a célom, hogy 
Chris beleegyezzen mindebbe, hanem azt is, hogy ő fizesse 
az egészet.

– Ezt mégis hogy akarod elérni?
– Majd meglátod – mosolyodott el ismét az asszony. – Ő 

beidomított engem, közben azonban én is beidomítottam őt.
– Mégis úgy érzed, hogy védelemre van szükséged.
– Ha egy megvadult állattal van dolgod, jobb, ha óvatos 

vagy.
– Rengeteg nálam fiatalabb és erősebb férfi van, aki job-

ban meg tudna védeni téged.
– Ugyan már! Chris bármelyikükkel könnyedén elbánik. 

Veled szemben azonban… óvatosabb. Téged tisztel.
– De hát meglőtt.
– Ha holtan akart volna látni, akkor megölt volna.
– Tudom. Csak meg akarta mutatni, ki a főnök – mondta 

Decker, majd hangosan kifújta a levegőt. – Ráadásul imádja 
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meglőni az embereket, így velem két legyet ütött egy csa-
pásra.

Terry lesütötte a szemét.
– Azzal hencegett, hogy szívességeket kértél tőle. Igaz ez?
Decker elvigyorodott.
– Időnként kérdezek tőle ezt-azt. Minden forrást fel kell 

használnom, ha meg akarok oldani egy ügyet. – A nyomozó 
az asszony tejfehér arcát és mogyorószín szemét nézte. 
Egyedül a hosszú, gesztenyebarna fürtökben itt-ott felbuk-
kanó szürke csíkok árulkodtak arról, hogy Terry élete bi-
zony nem leányálom. A nő lenge, ujjatlan maxiruhát viselt, 
amelynek selymes anyagát narancssárga, zöld és sárga geo-
metrikus minták díszítették, csupasz lába pedig kilógott a 
szegély alól. – Mikor jön a városba?

– Azt mondtam neki, hogy vasárnap délre jöjjön a ho-
telba. Szerintem elég, ha te is akkor érkezel.

– És a fiad hol lesz mindeközben?
– Az egyetem egyik termében. Van mobilja, ha szüksége 

van rám, felhív. Nagyon önálló fiú. Muszáj annak lennie. – 
Az asszony tekintete a távolba révedt. – Jó gyerek… az apja 
tökéletes ellentéte. Tekintve a gyerekkorát már többször is 
meg kellett volna járnia a rehabot, de ő inkább túlságosan 
komoly és érett lett. Nagyon aggódom miatta, annyi min-
den van eltemetve a lelke mélyén. Igazán jobbat érdemelne 
– mondta Terry, miközben a szája elé tette a kezét, és igye-
kezett visszanyelni a könnyeit. – Köszönöm, hogy segítesz!

– Még ne köszönj semmit. – Decker az órájára pillantott. 
Fél órával ezelőtt kellett volna hazaérnie. – Oké, eljövök va-
sárnap, de azt kell tenned, amit mondok. Ki fogok dolgozni 
egy tervet, de ahhoz mindenképpen ragaszkodom, hogy a 
hálószobában kell maradnod, amíg nem ellenőriztem a fér-
jedet.

– Rendben van.
– És meg kell mondanod Gabe-nek, hogy ne jöjjön haza, 

amíg nem szólsz neki, hogy tiszta a levegő. Nem akarom, hogy 
váratlanul felbukkanjon egy kényes helyzet kellős közepén.

– Érthető.
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A szobában néhány hosszú pillanatig csend honolt, aztán 
Terry fölállt.

– Még egyszer köszönöm, hadnagy. Remélem, a fizetség 
megfelelő.

– Több mint megfelelő. Gavalléros.
– Tudnod kell Chrisről, hogy nagystílű. Meg lenne 

sértve, ha kevesebbet ajánlottam volna.

– Nézd, ha ellenzed, akkor nem teszem meg – mondta 
Decker.

– Persze hogy ellenzem – felelte Rina. – Hiszen rád lőtt, 
az ég szerelmére!

– Akkor felhívom Terryt, és lemondom az egészet.
– Ehhez már egy kicsit késő, nem gondolod? – Rina föl-

állt az ebédlőasztaltól, és elkezdte összeszedni a terítéket: 
két tányért és két poharat.

Hannah az utóbbi időben nagyon ritkán étkezett velük. 
Az őszi szemesztert Izraelben készült tölteni, de három hó-
nappal a középiskola vége előtt olyan volt, mintha már el is 
ment volna.

Decker követte a feleségét a konyhába.
– Mondd meg, mit szeretnél. Majd én mosogatok – tette 

még hozzá, amikor látta, hogy az asszony a csap felé fordul.
– Nem, majd én mosogatok.
– Miért nem használod a mosogatógépet?
– Két tányér miatt?
Az összes tányért, tálat, serpenyőt és evőeszközt számí-

tásba véve már érdemes lett volna bekapcsolni a gépet, de a 
férfi inkább nem vitatkozott.

– Meg kellett volna kérdeznem a véleményedet, mielőtt 
igent mondtam. Sajnálom.

– Nem bocsánatkérést várok, csak aggódom a biztonsá-
godért. Chris egy bérgyilkos, Peter.

– Nem fog megölni.
– Nem te mondogatod mindig, hogy a családon belüli 

ügyek a legveszélyesebbek, mert ott könnyen elszabadulnak 
az érzelmek?


