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 Méltatások

„Az egyedi hangvételű, briliáns módon szőtt történet, Az eltűnt 
lány egyrészt szívszaggató és lélegzetelállító bepillantás egy 
család életének mélységeibe, másrészt a gonosz kérlelhetetlen 
ábrázolása. Ezzel a könyvvel Slaughternek sikerült véghezvin-
nie a legnehezebb írói feladatot – elmondani egy magával ra-
gadó, letehetetlen bűnügyi történetet, amelytől hol felgyorsul az 
ember szívverése, hol könnyel telik meg a szeme. Regény ennél 
jobb már nem is lehet.”

(Jeffery Deaver, a The New York Times sikerszerzője,  
a Solitude Creek és a The Skin Collector írója)

„Szárnyaló, elemző, lélekkel teli: egy rendkívüli tehetségű író 
nagyszerű műve. Minden egyes Karin Slaughter-regény alka-
lom az ünneplésre, de Az eltűnt lány egyszerűen pályafutása 
legkitűnőbb alkotása.”

(Kathy Reichs, a New York Times első számú sikerszerzője,  
a Dr. Csont c. tévésorozat alapjául szolgáló regények alkotója)

„Karin Slaughter egyszerűen a ma élő legjobb thriller-szerző. 
Páratlan érzéke van a részletekhez és az igazsághoz… Mennék 
utána bárhová.”

(Gillian Flynn)

„Karin Slaughter mindig megragad már az első mondatoknál, és 
többet nem is enged el.”

(Mary Higgins Clark)



„Egy döbbenetes családi tragédia és egy lélegzet-visszafojtva 
olvasott, padlógázzal száguldó thriller varázslatos keveréke a 
Karin Slaughterre jellemző szenvedéllyel, elevenséggel és em-
berséggel megírva. Kétségkívül az év könyve lesz.”

(Lee Child)

„Varázslatos. Slaughter felvonultatja tehetségének minden jel-
lemző vonását – a szédítő csavarokat, a sziporkázó dialóguso-
kat, az izzasztó feszültségteremtést. Kivételes, mint a szerző 
maga, aki ebben a könyvben új szintre emelkedik. Képzeljék el 
Slaughtert megtízszerezve.”

(Mo Hayder)

„Slaughter olyan mély, sötét helyekre ragadja magával az olva-
sóit, ahová más szerzők nem merészkednek. Nem ismer félel-
met. Az egyik legbátrabb thriller-szerző a mai világban.”

(Tess Gerritsen)

„Karin Slaughter az egyik legizgalmasabb író ma az Egyesült 
Államokban, nemtől függetlenül.”

(Liza Marklund)

„Szereplői, a történet szövése és ritmusa páratlan a thriller-szer-
zők között.”

(Michael Connelly)

„Karin Slaughter húsz svéd krimiszerzőből tizenkilencet legyőz.”
(Magnus Utvik, az egyik legjelentősebb svéd könyvkritikus  

kijelentése a svéd televízióban)
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A New York Times sikerszerzője

Debrának





„Egy különlegesen szép nő a borzalom forrása.”
(Carl Jung)
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 I. 

Amikor eltűntél, anyád figyelmeztetett, hogy rosszabb lenne 
pontosan tudni, mi történt veled, mint ha sosem tudnánk meg. 
Egyfolytában erről vitáztunk, mert akkoriban már csak a vitat-
kozás tartott össze minket.

– Nem lenne semmivel sem könnyebb, ha tudnánk a részlete-
ket – szokta mondani. – Csak megszakadna a szívünk.

Én a tudomány embere voltam, nekem kellettek a tények. 
Akár akartam, akár nem, az agyam folyton hipotéziseket gyár-
tott. Elraboltak… megerőszakoltak… megbecstelenítettek…

Megszöktél…
Ez utóbbi a seriff elmélete volt, vagy legalábbis ezt a gon-

dolatot használta mentségképpen, amikor olyan válaszokat kö-
veteltünk tőle, amelyeket képtelen volt megadni. Anyád és én 
titokban mindig örültünk, hogy makacsul és szenvedélyesen ra-
gaszkodtál az álláspontodhoz, ha egyszer magadévá tettél egy 
ügyet. Mikor azonban eltűntél, megértettünk, hogy míg ezekkel 
a tulajdonságokkal egy fiatalembert eszesnek és ambiciózusnak 
tartanak, egy lányt problémásnak, akivel mindig csak a baj van.

– A lányok folyton megszöknek hazulról – vont vállat a seriff, 
mintha te is csak egy lennél a sok közül, aki majd néhány hét, 
hónap vagy év elteltével hirtelen előkerül, és valami lagymatag 
mentegetőzés után, miszerint egy fiú mellé szegődtél vagy csat-
lakoztál egy barátodhoz egy tengerentúli útra, csak úgy vissza-
csöppen az életünkbe.

Tizenkilenc éves voltál. A törvény szerint már nem tartoztál 
hozzánk, a magad ura voltál. A nagyvilág volt az otthonod.
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Mi mégis mentőcsapatokat szerveztünk a felkutatásodra, 
sorra hívogattuk a kórházakat, a rendőrőrsöket, a hajléktalan-
szállókat. Teleragasztottuk a várost a képeiddel, ajtókon ko-
pogtattunk, beszéltünk a barátaiddal, benéztünk minden el-
hagyatott épületbe és kiégett házba a város rossz hírű felében. 
Felbéreltünk egy magánnyomozót is, ami elvitte a megtakarítá-
saink felét, majd egy látnokot, ami megszabadított a másik felé-
től. A sajtót is bevontuk, bár a média gyorsan elvesztette az ér-
deklődését, mivel nem kerültek elő pikáns részletek, amelyekre 
nyálcsorgatva rávethette volna magát.

Mindössze annyit tudtunk meg, hogy egy szórakozóhelyen 
voltál, és nem ittál a szokásosnál többet. Azt mondtad a baráta-
idnak, hogy nem érzed jól magad, és gyalog akarsz hazasétálni. 
Ez volt az utolsó pillanat, amikor bárki látott téged.

Az évek múlásával sok hamis nyom került elő. Szadista ala-
kok élesztették időről időre újjá a rejtélyt, s hozakodtak elő bizo-
nyíthatatlan részletekkel, követhetetlen nyomokkal. De legalább 
őszintén bevallották az átverést, amikor hazugságon érték őket. 
A médiumok meg engem hibáztattak, hogy nem kereslek eléggé.

Merthogy egy pillanatra sem hagytam abba a keresést.
Megértem, anyád miért adta fel végül. Vagy legalábbis úgy 

kellett tennie, mintha feladta volna. Neki erőt kellett vennie ma-
gán, hogy újrakezdje az életét – ha nem önmaga miatt, hát a csa-
lád megmaradt tagjaiért. A kishúgod még velünk élt. Csendes 
volt, és senki sem látott bele, de olyan lányokkal barátkozott, 
akik rá tudták venni mindenfélére, amire nem kellett volna. 
Olyasmire, mint amikor egy lány belopózik egy bárba zenét 
hallgatni, hogy sose jöjjön többé haza.

Miután aláírtuk a válási papírokat, anyád azt mondta, egye-
dül abban reménykedik, hogy egyszer még megtaláljuk a holt-
testedet. Ebbe a gondolatba kapaszkodott, az éltette, hogy végül 
meg fogjuk tudni adni neked a végtisztességet.

Én azt feleltem, előbb találunk meg Chicagóban, Santa Fében, 
Portlandben vagy valamilyen művészkolóniában, hisz mindig is 
szabad szellem voltál.
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Anyád nem lepődött meg ezen. Akkoriban hol az egyikünk 
reménykedett jobban, hol a másikunk. Volt, amikor szomorúan 
feküdt le este, máskor meg egy blúzzal, pulóverrel, farmerrel 
jött haza, amit neked szánt ajándékba, amikor hazatérsz.

Világosan emlékszem a napra, amikor én elvesztettem a re-
ményt. Épp belvárosi állatorvosi rendelőmben dolgoztam, és va-
laki behozott egy kidobott kutyát. Nyomorúságosan nézett ki, 
látszott, hogy bántalmazták. Leginkább sárga labradornak tűnt, 
bár a szőre már szürke volt a kosztól. Tüskék ragadtak a bun-
dájába, s gyulladt foltok voltak a bőrén, ahol teljesen kikaparta 
vagy kitépte a fogával, vagy kikoptatta vakaródzás közben.

Előbb csak eltöltöttem vele egy kis időt, hogy érezze, biz-
tonságban van. Hagytam, hogy megnyalja a kézfejemet, hadd 
szokja a szagomat. Miután megnyugodott, elkezdtem a vizsgá-
latot. Idősebb kutya volt, de a fogait mostanáig rendben tartot-
ták. Egy sebhely pedig arra utalt, hogy valamikor gondosan (és 
drágán) megműthették a térdét. Az utóbbi időben elszenvedett 
bántalmazás még nem ette bele magát az izomsejtjei memóriá-
jába. Valahányszor megérintettem a pofáját, a tenyerembe haj-
totta a fejét.

Belenéztem a bánatos szemébe, és szinte érzékeltem a sze-
rencsétlen teremtés életének részleteit. Persze nem tudhattam a 
valóságot, de a szívem megsúgta, mi történt. Nem hagyták el, 
nem dobták ki, inkább elkóborolt vagy kibújt a pórázból vala-
hogy. A gazdái elmehettek a boltba vagy szabadságra utaztak, 
ez a szeretett teremtés pedig – egy véletlenül nyitva hagyott ka-
pun át, a kerítést átugorva, vagy egy jó szándékú házfelvigyázó 
által nyitva felejtett ajtón – valahogy hirtelen az utcán kóborolva 
találta magát, és fogalma sem volt, melyik út vezet haza.

Aztán jött egy csapat gyerek vagy valami kimondhatatlan 
szörnyeteg (vagy a kettő kombinációja), s az imádott kedvenc-
ből üldözött vadat csinált.

Apám nyomdokába lépve én is az állatok gyógyításának szen-
teltem az életem, de ez volt az első eset, hogy párhuzamot talál-
tam azok között a szörnyűségek között, amelyeket az emberek 
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egy állat ellen elkövetnek és azok között a még rettenetesebb 
dolgok között, amiket egy embertársukkal képesek elkövetni.

Itt vágott bele egy lánc a húsba, itt okozott sérülést egy rúgás, 
itt egy ököl. És így néz ki egy emberi lény, aki olyan világba té-
vedt, ahol nem óvják, nem szeretik, és nem akarják, hogy valaha 
is hazatérjen.

Anyádnak igaza volt.
A részletektől megszakadt a szívem.
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 1. FEJEZEt

Atlanta belvárosi étterme üres volt, egyetlen üzletember ült csak 
egy bokszban a sarokban. A magányos bárpultos arcáról lerítt, 
hogy alaposan elsajátította a flörtölés művészetét. A konyhán 
lassan beindult a vacsora előtti hajsza. Evőeszközök csörömpöl-
tek, tányérok koccantak egymáshoz. A séf üvöltözött, egy pin-
cérből kitört a nevetés. A bárpult fölötti tévéből halkan, egyen-
letesen ömlöttek a rossz hírek.

A pultnál ülő Claire Scott igyekezett elengedni a füle mellett 
a vég nélküli duruzsolást, ujjai közt második pohár üdítőjét for-
gatva. Paul már tíz perce késik, pedig nem szokása. Inkább tíz 
perccel hamarabb jön. Sokszor ugratta emiatt, pedig valójában 
elvárta tőle.

– Még egyet?
– Hogyne – mosolygott Clair udvariasan a pultosra. A férfi 

attól a pillanattól kezdve próbálta magára vonni a figyelmét, 
hogy leült. Fiatal volt, és jóképű, amitől a kísérlet akár hízelgő 
is lehetett volna, ám Claire csak öregnek érezte tőle magát. Nem 
mintha öreg lett volna, csak minél közelebb került a negyven-
hez, annál jobban idegesítették a húszas éveikben járó emberek. 
Folyton az olyan mondatokat juttatták az eszébe, melyek úgy 
kezdődnek, hogy „én a te korodban…”.

– A harmadik – intette a férfi tréfásan, miközben újratöltötte 
a poharát. – Keményen iszik.

– Valóban?
A pincér rákacsintott.
– Csak szóljon, ha szüksége lesz egy fuvarra hazafelé!
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Claire felnevetett, mert ez egyszerűbb volt, mint azt mondani, 
hogy szedje csak le a fenekéről a tojáshéjat, és induljon vissza 
az iskolába. Ismét ránézett a telefonjára, hogy lássa, mennyi az 
idő. Paul most már tizenkét perce késett. Az asszony lelki sze-
mei előtt a legszörnyűbb forgatókönyvek kezdtek peregni: meg-
támadták, és ellopták a kocsiját; elütötte egy busz; agyoncsapta 
egy lezuhanó repülő darabja; elrabolta egy őrült.

Kinyílt a bejárati ajtó, de csak egy csapat ember lépett be 
rajta, nem Paul. Az új vendégek laza hivatali öltözéket viseltek, 
talán egy közeli irodaházból ugrottak be egy pohár italra, mie-
lőtt elindulnának haza a külvárosba vagy a szüleik alagsorába.

– Figyeli ezt? – intett fejével a tévé felé a pultos.
– Nem igazán – felelte Claire, pedig nagyon is figyelte a 

fejleményeket. Nem is lehetett volna úgy bekapcsolni a tele-
víziót, hogy ne halljon az ember az eltűnt tizenéves lányról. 
Pontosabban tizenhat éves volt, fehér, középosztálybeli, és na-
gyon csinos. Érdekes módon senki sem háborodott fel az ilyen 
esetektől annyira, ha csúnya volt az eltűnt nő.

– Kész tragédia – jegyezte meg a pultos. – Annyira szép ez 
a lány!

Claire ismét a telefonjára pillantott. Paul immár harminc 
perce késik. És éppen ma. Hisz csak építész, nem agysebész. 
Nála nem állhat elő olyan vészhelyzet, hogy ne tudjon szakítani 
két másodpercet egy üzenetre vagy egy gyors telefonhívásra.

Az asszony forgatni kezdte ujján a jegygyűrűt, ahogy ideges-
ségében szokta. Nem is volt tudatában ennek a szokásának, amíg 
Paul fel nem hívta rá a figyelmét. Épp vitatkoztak valamiről, ami 
Claire számára akkor végtelenül fontos volt, de most már nem 
is emlékezett rá, sőt még a vita időpontjára sem. A múlt héten 
történt? Vagy a múlt hónapban? Tizennyolc éve ismerte Pault, és 
majdnem ennyi ideje volt a felesége. Nem sok minden maradt, 
amin még némi meggyőződéssel vitatkozni tudtak.

– Biztos nem tudom felkelteni az érdeklődését valami komo-
lyabb iránt? – tartott a magasba a pultos egy üveg vodkát, de 
teljesen világos volt, hogy másra gondol.
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Claire kényszeredetten felnevetett. Egész életében kerül-
gették az ilyen típusú férfiak. Ez a magas, sötét, jóképű fajta, 
akinek csillog a szeme és mézédes a beszéde. Tizenkét évesen 
teleírta volna a nevével a matekfüzetét. Tizenhat évesen meg-
engedte volna neki, hogy a pulcsija alá nyúljon, húszévesen pe-
dig megengedett volna neki mindent. Most pedig, harmincnyolc 
évesen csak egyetlen vágya volt: hogy tűnjön el.

– Köszönöm, nem. A pártfogótisztem azt tanácsolta, ne 
igyak, hacsak nem maradok otthon egész este.

A férfi mosolya azt üzente, nem egészen érti a viccet.
– Rossz kislány. Ez tetszik.
– Látnia kellett volna a nyomkövetőmet – kacsintott rá Claire. 

– Most már a fekete a divat, nem a narancssárga.
Kinyílt a bejárati ajtó, és belépett Paul. Az asszonyon átsö-

pört a megkönnyebbülés, miközben nézte közeledni.
– Késtél.
Paul arcon csókolta.
– Sajnálom, nincs mentségem. Fel kellett volna hívjalak. 

Vagy küldenem kellett volna egy sms-t.
– Igen, kellett volna.
Paul odaszólt a pultosnak.
– Glenfiddichet kérek, szimplát, tisztán.
Claire nézte, ahogy a fiatalember példátlan szakszerűséggel 

kitölti Paulnak a skót whiskyt. Míg jegygyűrűje, finom hárítása 
és nyílt elutasítása nem igazán jelentett a pultos számára aka-
dályt, egy csók az arcára egy másik férfitól már meghátrálásra 
késztette.

– Uram! – tette Paul elé az italt, majd indult is a helyiség má-
sik végébe.

Claire lehalkította a hangját.
– Felajánlotta, hogy hazavisz.
Paul először nézett a férfira, mióta belépett az ajtón.
– Orrba verjem?
– Igen.
– Beviszel a kórházba, ha visszaüt?
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– Igen.
Paul elmosolyodott, de csak mert a felesége is mosolygott.
– Nos, milyen érzés eloldozva lenni?
Claire lenézett csupasz bokájára, mintha azt várta volna, hogy 

megpillant egy zúzódást, vagy valami más jelét annak, hogy 
nemrég még rajta volt a jókora fekete bokaperec. Hat hónapja 
nem hordott nyilvánosan szoknyát, mert ott díszelgett rajta a bí-
róság által elrendelt nyomkövető.

– Szabadságíze van.
Paul megigazította a szívószálat a pohara mellett, hogy pár-

huzamos legyen a szalvétájával.
– Így is folyamatosan nyomon követnek a telefonodon és a 

kocsid GPS-én keresztül.
– Nem küldhetnek minden alkalommal börtönbe, ha lete-

szem a telefonom vagy kiszállok a kocsimból.
Paul egy vállrándítással elintézte a megjegyzést, pedig Claire 

nagyon is találónak érezte.
– Mi a helyzet a kijárási tilalommal?
– Vége. És amennyiben nem keveredem bajba a következő 

egy évben, a priuszom el van felejtve, mintha mi sem történt 
volna.

– Kész varázslat.
– Egy igen drága ügyvéd varázslata.
Férje elvigyorodott.
– Olcsóbb lett volna az a Cartier karkötő, amit akartál.
– A fülbevalókkal együtt már nem. – Nem lett volna szabad 

ezzel viccelniük, de még mindig jobb volt, mint halálosan ko-
molyan venni. 

– Furcsa – szólalt meg Claire. – Tudom, hogy már nincs raj-
tam a nyomkövető, mégis ott érzem a bokámon.

– A jelfelismerés elmélete – bólogatott Paul, s újból megiga-
zította a szívószálat. – Az érzékelésedet módosította, hogy a mo-
nitor folyton a bőrödhöz ért. A telefonokkal is hasonló a helyzet. 
Sokan érzik úgy, hogy vibrál a zsebükben akkor is, ha nem.

Na tessék! Ilyen, ha az ember egy stréberhez megy feleségül.
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Paul a képernyőre nézett.
– Gondolod, hogy megtalálják?
Claire nem válaszolt, csak a Paul kezében lévő poharat bá-

multa. Sosem szerette a whisky ízét, de mert eltanácsolták az 
italtól, legszívesebben egy hétig is dorbézolt volna.

Aznap délután, kétségbeesetten akarván mondani valamit a 
bíróság által kirendelt pszichiáternek, az csúszott ki a száján, 
hogy ki nem állhatja, ha megmondják neki, mit tegyen.

– Ki a fene szereti? – válaszolta némi hitetlenséggel a hangjá-
ban az elhanyagolt külsejű nő. Claire érezte, hogy elvörösödik, 
de óvakodott hozzátenni, hogy ő különösen nem, és hogy épp 
emiatt ítélték terápiára. Nem akarta megtenni a nőnek a szíves-
séget, hogy áttörést érjen el.

Mellesleg erre magától is rájött, mihelyt kattant a csuklóján 
a bilincs.

– Idióta! – motyogta magában, miközben a zsaru betuszkolta 
a rendőrautó hátuljába.

– Ez bekerül a jelentésembe – közölte vele sietve a nő.
Aznap csupa rendőrnő volt szolgálatban, mindenféle ren-

dű-rangú, formájú nőszemély széles bőrövvel vastag derekán, 
egy sereg halálos eszközzel a keze ügyében. Claire úgy vélte, 
sokkal jobban alakultak volna a dolgok, ha legalább egy férfi 
lett volna közöttük, de sajnos nem ez volt a helyzet. Ide juttatta 
a feminizmus: egy koszos rendőrautó hátsó ülésére, derékig fel-
csúszott teniszszoknyában.

A fogdában egy nagydarab rendőrnő elvette a jegygyűrűjét, 
az óráját, de még a teniszcipője zsinórját is. Bozontos szemöl-
dökei közt egy szemölcs dudorodott, s mindent egybevetve egy 
kerti poloskára emlékeztette Claire-t. A szemölcsből nem állt ki 
szőrszál, s az asszony már majdnem megkérdezte, hogy ha már 
azokat kihúzta onnan, miért nem szedte ki a szemöldökét is. 
Nem maradt azonban rá ideje, mert egy másik, ezúttal magas, 
nádszálvékony, imádkozó sáskára emlékeztető rendőrnő már kí-
sérte is át egy másik szobába.


