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Prológus

Richard Bradley nem tartotta magát erőszakos embernek, de most 

ölni tudott volna.

– Nem bírom tovább! – mondta pizsamában, az ágya szélén 

ülve.

– Ne menj oda! – szólt rá a felesége, Esther. – Ne menj oda 

megint! Hagyd a francba az egészet!

Nemcsak hallották a szomszédból dübörgő zenét, hanem 

érezték is. A falakon áthatoló, mély basszushangok a szívverésük 

ütemére lüktettek.

– Az isten szerelmére, tizenegy óra van! – mondta Richard, 

amikor felkapcsolta az ágy mellett álló lámpát. – És szerda. Nem 

péntek vagy szombat este, hanem szerda!

Bradley-ék harminc éve éltek szerény milfordi otthonukban, a 

százéves, öreg fákkal szegélyezett utcában. Számtalan szomszéd-

juk volt ez idő alatt. Akadtak jók és persze rosszak is, de ilyen 

megátalkodott bagázst még sosem láttak, és ez így ment egy ide-

je. Két évvel korábban a tulaj ugyanis kiadta a házat a bridgeporti 

Housatonic Közösségi Főiskolára* járó diákoknak, és ahogy Richard 

Bradley naponta előszeretettel megjegyezte, azóta a környéken 

minden „egyre csak pusztul”.

Némelyik hallgató rosszabb volt, mint a többi. De ez a banda 

mindent vitt. Minden áldott este hangosan szólt a zene. Mari-

*  Angolul: community college. A hazai oktatási gyakorlatból ez a képzési for-
ma hiányzik. A community college-ok a felsőoktatás részét képezik, két-
éves képzéseiken többnyire egyetemre való felkészítés zajlik. Az itt szerzett 
kreditpontokat később az egyetemen beszámítják. – A szerk.
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huána illata szállt ki az ablakon. Széttört sörösüvegek hevertek 

a járdán.

Valaha ez a környék a város szép részei közé tartozott. Fiatal 

párok költöztek ide, az első otthonukba, közülük többen családot 

alapítottak. Persze akadt néhány idősebb kamasz az utcában, de ha 

valamelyikük neveletlenül viselkedett, és vadabb bulit tartott, mi-

helyst a szülei kitették a lábukat hazulról, akkor elég volt másnap 

bemószerolni őket, és többé nem fordult elő hasonló eset. Leg-

alábbis egy ideig. Idősebbek is laktak az utcában, sokan közülük 

már nyugdíjasok voltak. Akárcsak Bradley-ék, akik a hetvenes évek 

óta tanítottak Milfordban és környékén, egészen a nyugdí jazásukig.

– Ezért güriztünk egész életünkben? – kérdezte Richard Es-

thertől. – Hogy ilyen istenverte bajkeverők szomszédságában 

 lakjunk?

– Biztos nemsokára abbahagyják – válaszolt a felesége, és 

fel ült az ágyban. – Mindig ez megy . Mi is voltunk fiatalok. – Az asz-

szony grimaszolt egyet. – Nagyon régen.

– Olyan, mint egy véget nem érő földrengés – jelentette ki a 

férfi. – Még csak azt sem tudom, milyen istenverte zene szól. Mi 

a fene ez?

A férfi felállt, felkapta a székre dobott fürdőköpenyét, és meg-

kötötte az övet.

– Még szívrohamot kapsz nekem – mondta Esther. – Nem 

mehetsz át mindig, amikor ez van.

– Pár perc, és visszajövök.

– Ó, az isten szerelmére! – nyögött fel az asszony, ahogy a 

férje kiment a hálószobából. Esther Bradley letolta magáról a taka-

rót, felvette a köntösét, majd az ágy melletti papucsába bújva le-

futott a lépcsőn a férje után.

Mire utolérte, a férfi már a verandánál járt. Ekkor vette észre, 

hogy a férjének semmi sincs a lábán. Próbálta megragadni a karjá-

nál fogva, hogy megállítsa, de a férfi ellökte a kezét, amibe belesaj-

dult az asszony válla. Richard lement a lépcsőn a járdához, majd 

balra fordult, és sietős léptekkel a szomszéd kocsibejárójához 

igyekezett. Átvághatott volna a pázsiton, de az még mindig nedves 

volt a kora esti záportól.
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– Richard – kérlelte az asszony, és néhány lépéssel lemaradt 

mögötte. Nem akarta egyedül hagyni. Úgy gondolta, kevésbé való-

színű, hogy a fiatalok bármit is csinálnának a férjével, ha látják, hogy 

ő is ott áll. Leütnének egy idős embert a felesége szeme láttára?

A férfi eltökélten lépdelt fel a lépcsőn a kétszintes, viktoriánus 

stílusban épült ház bejáratához. A legtöbb helyiségben égett a vil-

lany, sok ablak is nyitva volt, bömbölt a zene, hadd hallják a szom-

szédok. De még így se nyomta el a bentről kiszűrődő hangos be-

szélgetés és nevetés zaját.

Richard elkezdett dörömbölni az ajtón, míg a felesége a veran-

da lépcsője előtt megállt.

– Most mit fogsz mondani? – kérdezte a férfit.

A férje tudomást se véve róla ismét verni kezdte az ajtót. Már 

épp harmadszorra készült odacsapni, amikor az végre feltárult. Vé-

kony, húszévesforma srác jelent meg, olyan száznyolcvan centi le-

hetett. Farmer és sima, sötétkék póló volt rajta, a kezében pedig 

egy üveg sört tartott.

– Üdv! – mondta. Kábultan pislogott néhányat, miközben 

 végigmérte a látogatójukat. Bradley néhány ősz fürtje szanaszét 

állt, a fürdőköpenye öve kezdte megadni magát, a szeme pedig 

kigúvadt.

– Mi a franc bajotok van?! – ordította.

– Tessék? – felelte meglepetten a srác.

– Kurvára nem tudnak tőletek aludni a szomszédok!

A fiú szája elkerekedett, mintha a száján át beszippantva pró-

bálná felfogni a hallottakat. A férfi mögé nézett, és meglátta Esther 

Bradley-t, aki úgy kulcsolta össze a kezét, mintha imádkozna.

– Kicsit hangos a zene – mondta szinte bocsánatkérően az 

asszony.

– Aha. Hű, a francba! – felelte a srác. – A szomszédban lak-

nak, ugye?

– Jesszus! – rázta meg Richard a fejét. – Itt voltam a múlt hé-

ten, meg azelőtt is! Egy agysejtetek sem maradt?

A srác még néhányszor pislogott, majd beordított a házba:

– Hé, halkítsd le! Carter! Hé, Carter! Halkítsd le! Halkítsd már 

le azt a szart!
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Három másodperc elteltével elhallgatott a zene, és fülsiketítő-

nek tűnt a hirtelen beállt csend.

A fiatal férfi bocsánatkérően vonta meg a vállát, majd annyit 

mondott:

– Elnézést. – Kinyújtotta a szabad kezét. – A nevem Brian. 

Vagy ezt már mondtam?

Richard Bradley-nek esze ágában sem volt kezet fogni vele.

– Nem jönnek be egy sörre? – kérdezte a srác, és vidáman 

megemelte a kezében szorongatott üveget. – Van még egy kis piz-

zánk is.

– Nem – mondta Richard.

– Azért köszönjük – tette hozzá mosolyogva Esther.

– Maguk... abban a házban laknak, ugye? – mutatott előre 

Brian.

– Igen – felelte Esther.

– Oké. Hát, elnézést kérünk a zaj miatt, meg mindenért. Tud-

ják, volt ma ez az írásbeli, aztán kicsit kiengedjük a gőzt. Ha más-

kor is elfajulnak a dolgok, csak kopogtassanak, aztán igyekszünk 

kicsit lejjebb venni a hangerőt.

– Eddig is ezt tettem – felelte Richard.

Brian vállat vont, majd visszament a házba, és bezárta az ajtót.

– Rendes fiatalembernek tűnik – jegyezte meg Esther.

Richard felmordult.

Visszamentek a házukhoz. A bejárati ajtó még nyitva volt, hi-

szen csak úgy kirohantak az imént. Már épp ráfordították bentről a 

kulcsot, amikor észrevették, hogy ketten ülnek a nappalijukban.

Egy férfi és egy nő volt, a harmincas éveik végén, a negyvenes 

éveik elején járhattak. Mind a ketten könnyű kabátot és farmert 

viseltek – a nőét talán még élére is vasalták.

Esther meglepetten sikoltott fel, amikor észrevette őket.

– Jézusom! – kiáltott fel Richard. – Hogy a fenébe...

– Nem kellene így nyitva hagyniuk az ajtót – állt fel a nő a 

kanapéról. Az alig százötven centis hölgy arcát fekete bubifrizura 

keretezte. – Ez nem túl bölcs dolog – mondta. – Még egy ilyen ren-

des környéken sem.

– Hívd a rendőrséget! – mondta Richard Bradley a feleségének.
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Eltartott egy pillanatig, mire az asszony felfogta, mit is mon-

dott a férje. Aztán elindult a konyha felé. Alighogy megmozdult, a 

férfi felugrott a kanapéról. Zömök testalkatú volt, de fürgén moz-

gott, és legalább fél méterrel magasabb lehetett a nőnél. Egy pilla-

nat alatt a szoba túlsó felében termett, és elállta Esther útját.

Csontos vállánál keményen megragadta az asszonyt, megpör-

dítette, és nappali egyik foteljébe lökte.

Esther felsikoltott.

– Rohadék! – kiáltotta Richard Bradley, és a neki immár hát-

tal álló férfinak rontott. Ökölbe szorította a kezét, és a támadó há-

tára ütött, épp a tarkója alatt találta el. A férfi erre megpördült, és 

játszi könnyedséggel lecsapta. Ahogy az idős ember hátratántoro-

dott, az idegen Richard mezítelen lábára nézett, és a cipősarkával 

jól rátaposott.

Bradley felordított a fájdalomtól, és a heverő felé esett, majd a 

szélét elkapva a padlóra hanyatlott.

– Elég! – mondta a nő. A társához fordult: – Drágám, nem 

gondolod, hogy le kellene kapcsolni a villanyt? Szörnyen világos 

van itt.

– Dehogynem – felelte a férfi, amikor megtalálta a kapcsolót, 

és leoltotta a villanyt.

– A lábam! – nyüszítette Richard. – Az istenit, eltörte a lába-

mat!

– Hadd segítsek neki – kérte Esther. – Hadd hozzak neki egy 

jégzsákot!

– Maradjon veszteg! – mondta a férfi.

Az idegen nő a dohányzóasztal szélére ült. Így elég közel ke-

rült mind Estherhez, mind Richardhoz, majd így szólt hozzájuk:

– Mindkettejüknek felteszek egy kérdést, és nem ismétlem 

meg. Ezért azt szeretném, ha nagyon figyelnének, és alaposan 

 végiggondolnák, hogy mit felelnek. De nem szeretném, ha a kérdé-

semre kérdéssel válaszolnának. Az nagyon, de nagyon meddő do-

log lenne. Megértették?

Bradley-ék rémülten pillantottak egymásra, majd ismét a nőre 

néztek. Alig észrevehetően, egyetértően bólintottak.
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– Remek – mondta a nő. – Szóval figyeljenek! A kérdés na-

gyon egyszerű.

Bradley-ék vártak.

– Hol van? – kérdezte a nő.

Egy pillanatig a levegőben lógtak a szavak, senki sem szó-

lalt meg.

Több másodperc elteltével Richard végül nagy nehezen ki-

nyögte:

– Mármint mi...?

Elharapta a szót, amikor meglátta, hogyan néz rá a nő.

Az idegen elmosolyodott, és az ujjával megfenyegette.

– Nono! Figyelmeztettem előre! Majdnem megtette, ugye?

Richard nyelt egyet.

– De...

– Tud felelni a kérdésre? Egyvalamit nem árt, ha tudnak. Eli 

szerint itt van.

Richard szája remegni kezdett. Megrázta a fejét, és dadogni 

kezdett:

– Én... én nem... én nem...

A nő felemelte a kezét, hogy elhallgattassa a férfit, és Estherre 

figyelt.

– Szeretne inkább ön válaszolni?

Esther óvatosan fogalmazott.

– Nagyon hálás lennék, ha valamivel többet mondanának. 

Meg... meg kell mondanom, hogy az a név... Eli? Nem ismerek sen-

kit, akit így hívnának. Bármit is akarnak, ha nálunk van, odaadjuk.

A nő felsóhajtott, majd a közelben álló társa felé fordult, aki 

talán másfél méterre állhatott tőle.

– Adtam maguknak egy lehetőséget – közölte a nő. – Mond-

tam, hogy csak egyszer fogom megkérdezni. – Épp ebben a pilla-

natban a szomszéd házból ismét dübörögni kezdett a hangos 

zene. Bradley-ék házának ablakai beleremegtek. A nő elmosolyo-

dott: – Ez Drake – mondta. – Kedvelem a fiút. – Felpillantott a fér-

fira, és csak annyit mondott: – Lődd le a férjet.

– Ne! Ne! – sikította Esther.

– Jézusom! – ordította Richard. – Csak mondják meg, mit...
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Mielőtt a nyugdíjas tanár befejezhette volna a mondatot, a fér-

fi egy pisztolyt kapott elő a kabátja zsebéből, lefelé célzott, és 

meghúzta a ravaszt.

Esther ismét sikítani készült, de nem jött ki hang a torkán. Épp 

csak egy kis vinnyogás, mintha valaki rálépett volna egy egérre.

– Azt hiszem, tényleg nem tudja – mondta az idős asszony-

nak. Biccentett a társának, aki még egy lövést adott le.

A nő végül kimerülten annyit mondott a férfinak:

– Persze ez nem jelenti azt, hogy ne lenne itt. Hosszú éjszaka 

áll előttünk, drágám, hacsak nem a kekszesdobozban van.

– Nem lesz akkora szerencsénk – felelte a férfi.
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1. fejezet

Terry

Nem tudom, honnan vettem azt, hogy ha az ember egyszer túljut 

egy nagyon nehéz időszakon, szembenéz a démonaival, és legyőzi 

azokat, akkor utána minden rendben lesz.

Ez nem így van.

Nem mintha ne lett volna jobb az életünk, legalábbis egy ideig. 

Hét éve elég rosszul mentek errefelé a dolgok. Rosszabbul nem is 

mehettek volna. Emberek haltak meg. Majdnem mi is odavesztünk: 

a feleségem, a lányom meg én. De amikor véget ért a rémálom, mi 

pedig túléltük, és még mindig ott voltunk egymásnak, nos, akkor 

úgy tettünk, mint ahogy a dalban megéneklik: összeszedtük ma-

gunkat, leporoltuk a ruhánkat, és mindent újrakezdtünk.*

Többé-kevésbé.

De a sebhelyek megmaradtak. A poszttraumásstressz-szindró-

ma minket sem kímélt. A feleségemet, Cynthiát legalábbis semmi-

képp. Tizennégy éves korában minden családtagját elveszítette – 

és ezt szó szerint értem, ugyanis a szüleit és a bátyját mintha a 

föld nyelte volna el. Csak negyedszázaddal később tudta meg, mi 

lett a sorsuk. És a végén nem borultak könnyek között egymás 

nyakába.

És ezzel korántsem ért véget a történet. Cynthia nagynénje 

óriási árat fizetett azért, hogy fény derüljön a több évtizedes titok-

ra. És ott volt még Vince Fleming, a bűnöző, aki ugyancsak kamasz 

volt még, amikor a lány családja eltűnt – és épp Cynthiával töltöt-

te azt az ominózus estét. Huszonöt évvel később, tőle szokatlan 

* Utalás a Fred Astaire és Ginger Rogers által énekelt Pick Yourself Up című, 
1936-os dalra. – A ford.
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módon ugyan, de segített nekünk kideríteni, hogy valójában mi is 

történt. Ahogy a mondás tartja: a jótett nem marad büntetlenül. 

Meglőtték, és majdnem belehalt, amiért segíteni próbált nekünk.

Talán hallottak róla. Másról sem szóltak a hírek. Úgy volt, hogy 

még filmet is forgatnak róla, de a terv végül füstbe ment – ha en-

gem kérdeznek, talán jobb is így.

Azt hittük, hogy lezárhatjuk életünknek ezt a fejezetét. A kér-

désekre válaszokat kaptunk; a rejtélyekre fény derült. A rossz em-

berek meghaltak vagy börtönbe kerültek.

Ahogy mondani szokás: az ügy lezárva.

De kiderült: olyan ez, mint egy szörnyű cunami. Azt hiszed, 

már vége, de világ túlsó felén még mindig törmeléket mos partra 

a víz.

Cynthia traumája sosem ért véget. Mindennap attól tartott, 

hogy ugyanaz megtörténik majd a mi családunkkal is, mint az övé-

vel. Vagyis történetesen velem és a lányunkkal, Grace-szel. A gond 

csak az volt, hogy a feleségem minden óvintézkedése végül oda 

vezetett, hogy a magunk bőrén kellett megtapasztalnunk a szán-

dékolatlan következmények törvényét: vagyis azt, amikor valami-

nek az elérésére törekszünk, de a cselekedeteinkkel épp az ellen-

tétes hatást váltjuk ki.

Cynthia a hatalmas, gonosz világtól próbálta megvédeni a 

 tizennégy éves lányunkat, Grace-t, ám ezzel arra kényszerítette 

a gyereket, hogy mindennél hamarabb farkasszemet kelljen néz-

nie vele.

Én egyre csak reménykedtem, hogy előbb-utóbb átvereked-

jük magunkat a sötétségen, és kiérünk a fényre. De úgy tűnt, erre 

a közeljövőben biztosan nem kerül sor.

Grace és az anyja szinte naponta veszekedtek egymással.

Variációk egy témára.

Grace nem ért haza a megbeszélt időre. Nem telefonált, ami-

kor megérkezett oda, ahová ment. Grace azt mondta, hogy az 

egyik barátjánál lesz, de végül egy másikhoz ment, persze az any-

ját erről nem tájékoztatta. El akart menni egy koncertre New 
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Yorkba, de csak hajnali kettőre ért volna haza. Ezt az anyja nem 

engedte.

Próbáltam békebíró lenni az efféle szóváltások során, de álta-

lában nem sok sikerrel jártam. Négyszemközt azt mondtam Cyn-

thiának, hogy értem ugyan, miért tesz úgy, ahogy, és én se aka-

rom, hogy bármi rossz történjen Grace-szel, de ha a lányunkat 

minden szabadságától megfosztjuk, akkor sosem tanulja meg, ho-

gyan álljon helyt a világban.

A veszekedések végén általában valaki mindig kiviharzott a 

szobából. Ajtócsapkodás. Grace azt mondta Cynthiának, hogy utál-

ja őt, majd a konyhából kifelé menet megbotlott egy székben.

– Istenem, éppolyan, mint én – mondta gyakran Cynthia. – 

Borzalmas voltam ennyi idősen. De nem akarom, hogy ugyanazo-

kat a hibákat kövesse el, mint én.

Cynthiát még most is, harminckét évvel azután, hogy a szülei 

és a bátyja, Todd eltűntek, nyomasztotta a bűntudat. Még mindig 

az járt a fejében, hogy ha nem megy el a szülei tudta és engedélye 

nélkül egy Vince nevű fiúval, nem rúg be, és nem ájul el azon 

nyomban, amint az ágyába zuhan, akkor tudhatta volna, hogy mi 

történik, és valahogy megmenthette volna a hozzá legközelebb 

állókat.

Bár a tények mást mutattak, de Cynthia úgy hitte, hogy a 

rossz viselkedéséért kapta a büntetést.

Nem akarta, hogy Grace-nek valaha is ilyen tragikus esemény 

miatt kelljen hibáztatnia magát. Vagyis belénevelte, milyen fontos 

ellenállni a vele egykorúak nyomásának, elkerülni a nehéz helyze-

teket, és mindig hallgatni arra a hangra, ami azt súgja: Nem lesz ez 

így jó, el kell tűnnöm innen a fenébe.

Vagy ahogy Grace mondaná: „Bla, bla, bla.”

Nem sokat segítettem, hogy azt mondtam Cynthiának, min-

den gyerek átesik ezen a korszakon. Még ha Grace követett is el 

hibákat, ebből még nem következik az, hogy ezek szükségszerűen 

olyan következményekkel járnának, mint az ő esetében. Grace – 

Uram, irgalmazz! – csak egy kamasz. Még hat év, és ha mind Cyn, 

mind én túléljük ezt az időszakot, akkor láthatjuk majd, hogyan 

érik a lányunk értelmes, fiatal nővé.
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Mégis nehezemre esett elhinni, hogy egyszer eljön az a nap.

Így volt ez aznap este is, amikor a tizenhárom éves Grace a 

barátaival az egyik bevásárlóközpontban lógott, és Cynthia épp ak-

kor akart cipőt venni magának. Észrevette a lányunkat a Macy’s 

divatáruüzlet előtt, miközben épp megosztozott valakivel egy szál 

cigin. A feleségem persze rögtön, az osztálytársai előtt letámadta, 

és beparancsolta az autójába. Annyira felhúzta magát, hogy csak 

szidta a lányt, és elnézett egy stoptáblát.

Majdnem oldalba kapta őket egy kukásautó.

– Meg is halhattunk volna! – mondta nekem Cynthia. – Terry, 

nem voltam magamnál! Teljesen elment az eszem.

Ezt követően döntött úgy, hogy egy időre elköltözik tőlünk. 

Csak egy hétre. Legalább annyira a mi kedvünkért – vagyis ponto-

sabban fogalmazva: Grace kedvéért –, mint a saját érdekében. Ön-

ként vállalt száműzetés, ahogy Cynthia fogalmazott. Naomi Kinz-

lertől, a pszichológusától szedte az ötletet – már évek óta járt hoz-

zá, és úgy vélte, sokat segített neki.

– Kerüljön távolabb a konfliktushelyzettől – mondta Kinzler. 

– Nem szalad el; nem hanyagolja el a kötelességeit. De egy kis idő-

re van szüksége, hogy gondolkodjon, és összeszedje magát. Ennyit 

igazán megengedhet magának. Így Grace-nek is lesz ideje gondol-

kodni. Lehet, hogy ez nem tetszik majd neki, de idővel talán meg-

érti. Maga szörnyű traumát élt át, amikor elveszítette a családját, 

és ez seb sosem fog teljesen begyógyulni. Még ha a lánya most 

nem is érti meg, de azt hiszem, egy nap majd meg fogja.

Cynthia a bevásárlóközpont mögötti Hilton Garden Innbe köl-

tözött be. Eredetileg az igen olcsó, Just Inn Time nevű hotelben 

szállt volna meg, de nem engedtem neki. Nemcsak azért, mert egy 

koszfészek, de tudtam, hogy pár éve még leánykereskedők főha-

diszállásaként működött.

Az az egy hét viszont egy évnek tűnt. Őszintén meglepett, 

hogy Grace-nek mennyire hiányzik az anyja.

– Már nem szeret bennünket – mondta egyik este, amikor a 

mikróban megmelegített lasagnét ettük.

– Ez nem igaz – feleltem.

– Oké, akkor engem nem szeret már.
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– Pontosan azért tart édesanyád egy kis szünetet, mert na-

gyon szeret téged. Tudja, hogy túl messzire ment, túlreagálta a 

dolgot, és egy kis időre van szüksége, hogy összeszedje magát.

– Mondd meg neki, hogy kicsit gyorsabban csinálja.

Amikor Cynthia hazatért, egy vagy talán másfél hónapig job-

ban is ment minden. A béke azonban kérészéletűnek bizonyult. 

Eleinte inkább csak néha-néha törtek be az ellenséges területre, 

nagy ritkán dördült el egy-egy figyelmeztető lövés.

Aztán kitört a totális háború.

Ha megvívták az éppen aktuális párharcukat, akkor mindenki 

megsértődött, és napokig tartott, mire ismét normális lett az éle-

tünk – jelentsen ez bármit is. Próbáltam közbenjárni, de az ilyes-

mit hagyni kell, hadd csengjen le magától. Cynthia minden fontos 

közlendőjét cetlikkel tudatta Grace-szel, amiket úgy írt alá, hogy 

Sz, Anya – mint egykor az anyja, amikor annyira haragudott a lá-

nyára, hogy képtelen volt leírni a szeretlek szót.

Aztán lassacskán a cédulákra ismét a Szeretlek, Anya aláírás 

került. Megkezdődött az olvadás. Grace általában talált valami ürü-

gyet, hogy tanácsot kérjen az anyjától. Ehhez a nadrághoz megy 

ez a felső? Tudsz segíteni a háziban? Óvatosan ismét beszélgetni 

kezdtek.

Jóra fordult minden.

Aztán megint rosszra.

Egy nap pedig nagyon rosszra.

Grace két barátnőjével New Havenbe akart menni egy hatal-

mas használtruha-vásárra, amit a hét közepén tartottak. Csak este 

tudtak volna menni, hiszen egész nap az iskolában kellett lenniük. 

Akárcsak a New York-i koncert, ez is azt jelentette volna, hogy vo-

nattal jönnek haza, késő este. Felajánlottam, hogy elviszem őket 

kocsival, valahogy elütöm az időt, és majd hazahozom őket, de 

Grace ebből nem kért. Ő és a barátai már nem ötévesek. Egyedül 

akarták lebonyolítani az egészet.

– Szó sem lehet róla – mondta Cynthia a tűzhely mellett állva, 

miközben vacsorát főzött. Rántott sertésszelet volt vadrizzsel, ha 

jól emlékszem. – Terry, ugye te is így gondolod? Szó sem lehet 

róla, hogy ilyesmit csináljanak.
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Mielőtt elmondhattam volna a véleményemet, Grace meg-

szólalt:

– Te viccelsz? Nem Budapestre vagy valami hasonló, kibaszott 

helyre akarok menni, hanem csak New Havenbe!

Mocskos beszéd: ez viszonylag új elem volt a repertoárban. 

Nem hiszem, hogy magunkon kívül bárkit is hibáztathattunk 

 volna ezért. Megesett, hogy Cynthiával mi is eleresztettünk 

egy-egy baszd meget, ha dühösek vagy éppen frusztráltak vol-

tunk. Ha lett volna egy perselyünk, amibe minden káromkodás-

kor bedobunk egy negyeddollárost, akkor évente elutazhattunk 

volna Rómába.

Mégis rászóltam Grace-re.

– Még egyszer ne beszélj így anyáddal! – mondtam szigorúan.

Cynthia nyilvánvalóan kevésnek érezte a dorgálásomat.

– Két hétig nem mehetsz sehová – mondta.

A lányunk meglepetten vágott vissza:

– Meddig töltöd még ki a bosszúdat rajtam azért, mert te 

nem voltál képes megvédeni a családodat? Akkor még meg sem 

születtem, oké? Nem az én hibám!

Ezzel szinte tőrt döfött az anyja szívébe.

Láttam Grace arcán, hogy rögtön megbánta. Sőt még mást is 

láttam a tekintetében. Félelmet. Átlépett egy határt, és ezt ő is 

tudta. Talán ha lett volna lehetősége, hogy visszavonja a megjegy-

zést, és bocsánatot kérjen, de Cynthia keze olyan gyorsan emelke-

dett a magasba, hogy erre esélye sem volt.

Lekevert egyet a lányunknak. Olyan nagyot csattant a pofon, 

hogy még szinte én is éreztem az arcomon.

– Cyn! – kiáltottam.

Miközben ordítottam, Grace oldalra dőlt, és ösztönösen kinyúj-

totta a kezét, hogy megkapaszkodjon, ha el találna esni.

A kezével eltalálta a fazekat, amiben a rizs főtt. Leverte. A keze 

viszont a főzőlapon landolt.

Az a sikoly! Jézusom, az a sikoly!

– Ó, istenem! – kiáltotta Cynthia – Ó, édes istenem!

Megragadta Grace karját, és a mosogató fölé tartotta, ahol fo-

lyamatosan folyatta rá a hideg vizet. A lányunk kézfeje találta el 
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forró edényt, és a tenyere éle ért a főzőlaphoz. Talán a másodperc 

ezredrészéig tartott mindkettő, de ennyi is elég volt, hogy meg-

égjen a húsa.

Grace arcán patakzottak a könnyek. Szorosan átöleltem, amíg 

Cynthia hideg vizet engedett a kezére.

Bevittük a milfordi kórházba.

– Elmondhatod nekik az igazat – mondta Cynthia Grace-nek. 

– Elmondhatod, hogy mit tettem. Megérdemlem, hogy megbün-

tessenek. Ha hívják a rendőrséget, akkor hívják. Nem foglak arra 

kényszeríteni, hogy hazudj.

Grace azt mondta az orvosnak, hogy vizet forralt a makaróni-

hoz, az iPodja fülhallgatója a fülében volt, és Adele Rolling in the 

Deepjére táncolt, mint egy idióta. Amikor kinyújtotta a karját, el-

találta a fazék nyelét, és leverte a tűzhelyről.

Hazahoztuk Grace-t, a kezén jókora kötéssel.

Másnap Cynthia ismét elköltözött.

Azóta sem jött vissza.

2. fejezet

– Reggie, Reggie, gyere csak be!

– Szia, bácsikám!

– Megtaláltad?

– Jézusom, legalább hadd vegyem le a kabátomat!

– Bocsánat. Én csak...

– Nem. Nem... találtam meg. Egyelőre még nem. A pénzt sem.

– De azt hittem... Azt mondtad, hogy megtaláltad a házat, és...

– Nem így lett. Hamis nyom volt. Eli hazudott nekünk, bácsi-

kám. És most már nem kérdezhetünk tőle semmit.

– Ó! De azt mondtad...

– Tudom, hogy mit mondtam. De az imént említettem, hogy 

ráfaragtunk.
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– Bocsánat. Azt hiszem, nagyon beleéltem magam. Legutóbb, 

amikor beszéltünk, úgy tűnt, nagyon biztos vagy a dolgodban. 

Csak csalódott vagyok. Van ott kávé, ha kérsz.

– Köszönöm.

– Még mindig hálás vagyok mindenért, amit értem tettél.

– Szóra sem érdemes, bácsikám.

– Komolyan mondom. Tudom, hogy unod már, de akkor is 

elmondom. Nekem csak te vagy. Olyan vagy nekem, Reggie, mint 

a soha meg nem született gyermekem.

– Már nem vagyok gyerek.

– Nem, nem, felnőttél. Gyorsan és korán.

– Nem volt más választásom. Jó a kávé.

– Csak azt sajnálom, hogy nem voltam melletted hamarabb.

– Tudod, hogy sosem hibáztattalak. Nem kell minden alka-

lommal átrágnunk ezt az egészet. Úgy látod, hogy gyötrődöm mi-

atta? Hm? Én vagyok az, akivel az egész megtörtént! Szóval ha én 

tovább tudok lépni, akkor neked sem ártana így tenned.

– Nehéz ez nekem.

– Azt a te bajod, bácsikám, hogy a múltban élsz. Istenem, ez 

az egész baromság erről szól! Nehezen jutsz túl a dolgokon.

– Én... Én csak abban reménykedtem, hogy megtalálod őt.

– Nem adom fel.

– De látom rajtad, hogy hülyeségnek tartod az egészet. Sze-

rinted ez nem fontos.

– Ezt nem mondtam. Az utóbbit nem. Nézd, értem, hogy mi-

ért olyan fontos neked ez az egész, hogy mennyit jelent ő neked. 

Te pedig nekem vagy fontos. Két ember van, bácsikám, akit nem 

szarok le, és te vagy az egyik.

– Tudod, mit nem értek veled kapcsolatban?

– Mit?

– Megérted az embereket, azt, ahogy gondolkodnak és érez-

nek, beléjük látsz, és mégis hiányzik belőled a... mi is az a szó?

– Szeretet?

– Nem, nem ezt akartam mondani.

– Empátia?

– Igen, azt hiszem, az.
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– Mert szeretlek, bácsikám. Nagyon szeretlek. De empátia? 

Szerintem... Tudom, hogy mitől kattannak be az emberek. Tudom, 

mit éreznek. Tudnom kell, hogy mit éreznek. Tudnom kell, hogy 

mikor félnek. Fontos, hogy lássam, hogy félnek, de nem sajnálom 

őket. Máskülönben nem tudnám elintézni, amit kell.

– Igen, jobban járnék, ha én is olyan lennék, mint te. Azt hi-

szem, empátiát éreztem az az átkozott Eli iránt. Olyan elveszett 

kölyöknek tűnt, pedig a fenét volt kölyök! Huszonegy-huszonkét 

éves lehetett. Nagyjából annyi. Azt hittem, jót teszek vele, Reggie. 

Tényleg azt hittem. És erre az a rohadék hátba támad.

– Azt hiszem, a másik érdekelt felet is megkörnyékezte.

– A szentségit, csak azt ne!

– De semmi vész. Ez még csak az első kapcsolatfelvétel lehe-

tett. Nem árult el semmit, személyesen akarta elmesélni, de erre 

már nem fog sor kerülni. Azt hiszem, igazat mondott azzal kapcso-

latban, hogy mi történt a lánnyal, de hazudott arról, hogy hol. És a 

tanár házaspár sem volt túl jó kiindulási pont. Ráadásul most már 

az jár a fejemben, hogy vajon bármelyikük tudott-e róla. Hogy be-

leegyeztek-e.

– Nem értem.

– Semmi gond. Csak azt akartam elmondani, hogy több em-

berre lesz szükségem, amihez sokkal több pénz kell.

– Reggie, Eli mindent elvitt, amit félretettem.

– Semmi baj. Majd adok a sajátomból. Az adó-visszatérítéses 

dolog nagyon jól megy. Vannak tartalékaim. És ha ennek vége, 

nemcsak a befektetésemet és a te pénzedet kapom vissza, hanem 

annál sokkal többet is. Úgy tűnik, hogy csak van valami ebben az 

egészben, ami bizakodásra ad okot.

– Még mindig nem értem.

– Semmi gond. Nem is kell értened. Csak hagyd, hogy azt csi-

náljam, amihez a legjobban értek.

– Egyszerűen nem tudom elhinni... Ennyi év után végre visz-

szakaptam őt, aztán megint elveszítettem. Tudod, Elinak nem volt 

joga. Nem volt joga elvenni tőlem.

– Bízz bennem, bácsikám. Vissza fogjuk őt szerezni.
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3. fejezet

Terry

Csak azért, mert Cynthia már nem élt Grace-szel és velem, még 

nem tagadtuk meg egymást. Naponta beszéltünk, néha együtt 

ebédeltünk. Miután elköltözött, az első héten hármasban elmen-

tünk vacsorázni a River Street-i Bistro Basque-ba. A lányok lazacot 

ettek, én pedig spenóttal-gombával töltött csirkét választottam. 

Mindnyájan a legjobb formánkat hoztuk. Egy szót sem szóltunk a 

kórházban tett látogatásról, pedig Cynthia le sem vette a szemét 

Grace bepólyált kezéről. Az egész közös étkezés kissé valószerűt-

lennek hatott, és ez az érzés az este végéig kitartott, amikor Grace 

és én kiraktuk Cynthiát a lakásánál, és hazahajtottunk.

Nagy szerencsével került oda. Volt egy barátnője a munka-

helyén, aki június utolsó hetében indult Brazíliába, és csak augusz-

tusban vagy talán szeptemberben tervezett hazajönni. Cynthia 

emlékezett rá, hogy azt mondta neki az illető, hogy ki akarja adni 

a bérelt lakását, hogy ne álljon üresen, amíg ő nincs otthon. Senkit 

sem talált. Egy nappal azelőtt, hogy a barátnője elutazott volna, 

Cynthia bejelentette, hogy ő kiveszi a lakást. A hölgy megbeszélte 

a tulajdonossal, egy Barney nevű öreg fickóval, és utána sínen is 

volt a dolog.

Nem gondoltam volna, hogy egészen szeptember elejéig távol 

lesz, de ahogy teltek a napok, és Cynthia semmi jelét nem adta 

annak, hogy haza akarna jönni, elkezdtem töprengeni. Amikor éj-

szaka, egyedül forgolódtam a nagy ágyban, és nem tudtam aludni, 

azon gondolkodtam, hogy Cynthia vajon másik lakást keres-e, ha 

szeptemberben visszatér a barátnője.

Másfél héttel azután, hogy elment, délután öt körül beugrot-

tam hozzá, mert úgy gondoltam, addigra már hazaér a munkából. 

A milfordi Közegészségügyi Hatóságnál dolgozott, amely az étter-

mek ellenőrzésétől kezdve a helyes táplálkozás iskolákban való 

népszerűsítésével bezárólag mindennel foglalkozott.
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Nem tévedtem. Először az autóját láttam meg: egy sportos Ca-

dillac, valamint egy régi, kék pick-up között parkolt, utóbbi Barney 

kisteherautója lehetett. A férfi a ház mellett vágta a füvet, minden 

lépésnél sántított, mintha egyik lába rövidebb lenne, mint a másik. 

Cynthia sörösüveggel a kezében ült az utcafront felé néző tera-

szon, lábát a korlátra téve, amikor megálltam a ház előtt.

El kellett ismernem, hogy takaros volt az építmény, egy régi, 

koloniál stílusú ház a North Streeten, a Boston Post Roadtól délre. 

Kétségtelenül egy előkelő milfordi családé lehetett évekkel az-

előtt, hogy Barney megvette, és négy lakást alakított ki benne. 

Kettő volt a földszinten, és kettő az emeleten.

Mielőtt odaköszönhettem volna a feleségemnek, Barney ész-

revett, és lekapcsolta a fűnyíróját.

– Üdv, mi a helyzet? – kiáltotta. Barney afféle hírességnek tar-

totta Cynthiát és engem is, bár senki sem áhítozott a mi hírnevünk 

után, mindenesetre szívesen csevegett velünk.

– Jól vagyok – feleltem. – Nem akarom feltartani a munkában.

– Ha ezzel megvagyok, még vár rám két másik ház – mondta, 

és a kézfejével megtörölte a homlokát. Barney legalább egy tucat-

nyi házat adott ki New Haven és Bridgeport között, bár az alapján, 

amit korábban mondott, ez a szebbek közzé tartozott, és több 

időt töltött a karbantartásával. Kíváncsi voltam, vajon hamarosan 

piacra dobja-e. – Az asszonykája ott van a verandán – közölte.

– Látom. Ahogy elnézem, magának sem ártana egy hideg ital 

– jegyeztem meg.

– Még bírom. Remélem, rendbe jönnek a dolgok.

– Hogy mi? – kérdeztem.

– Maga és a felesége között. – Azzal rám kacsintott, majd 

visszafordult a fűnyírójához.

Cynthia sörösüvege a korláton állt, ő pedig felpattant a széké-

ből, amikor felmentem a veranda lépcsőjén.

– Szia! – mondta. Arra számítottam, hogy engem is megkínál 

hideg sörrel, és amikor erre nem került sor, átfutott a fejemen, 

hogy talán rosszkor jöttem. Aggodalom tükröződött az arcán. – 

Minden oké?

– Persze, minden rendben – mondtam.
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– Grace jól van? – kérdezte.

– Mondtam, hogy minden rendben.

Miután megnyugodott, visszaült, és ismét feltette a lábát a 

korlátra. Észrevettem, hogy a telefonja lefordítva hever a szék kar-

fáján, alatta pedig a Közegészségügyi Hatóság egyik szórólapját 

láttam ezzel a felirattal: Vajon az ön otthona penészes?

– Leülhetek? – kérdeztem.

A fejével a mellette lévő szék felé intett.

A szórólapra mutattam.

– Gond van az új lakásoddal? Ha ezt megmutatod Barney-nak, 

kitér a hitéből.

Cynthia a papírlapra nézett, majd megrázta a fejét.

– Ez az új figyelemfelhívó kampányunk. Mostanában annyit 

beszéltem a háztartási penészről, hogy rémálmaim vannak, ami-

ben a penészgomba kerget.

– Mint abban a filmben – mondtam. – A masszában.

– Az gomba volt?

– Gomba a világűrből.

Cynthia a fejét a szék támláján pihentette, és a lábát sem vet-

te le a korlátról. Felsóhajtott.

– Otthon sosem csináltam ezt. Csak leeresztettem a nap 

 végén.

– Valószínűleg azért, mert nincs korlátos verandánk – jelen-

tettem ki. – De építek egyet, ha akarod.

Erre csak kuncogott.

– Te?

Több dologban nagyon jó voltam, de az építkezés nem tarto-

zott közéjük.

– Jó, akkor építtethetek valakivel. Amennyire nem tudok ka-

lapálni, olyan jól tudok csekket kiállítani.

– Én csak... Otthon mindig van valami, amit rögtön meg kell 

csinálnom. De itt, amikor hazaérek a munkából, leülök ide, és né-

zem az elhaladó autókat. Ennyi. Így van időm gondolkodni, tudod?

– Asszem, igen.

– Úgy értem, neked ott a nyár, hogy lazíts. – Ebben igaza volt. 

Tanárként júliusban és augusztusban feltöltődhettem. Cynthia már 
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elég régóta dolgozott a hatóságnál ahhoz, hogy minden évben ki-

vehessen néhány hetet. – Vagyis az én nyaralásom az az egy óra 

a nap végén, amikor itt ülök, és nem csinálok semmit.

– Jól van – mondtam. – Ha neked ez jó, én csak örülök neki.

Megfordult, és rám nézett.

– Nem, nem örülsz.

– Én azt akarom, ami jó neked.

– Már nem tudom, hogy mi a jó nekem. Itt ülök, és arra gon-

dolok, hogy távol kerültem a nyugtalanságom forrásától, a vesze-

kedéstől és a Grace-szel kapcsolatos otthoni hülyeségektől, aztán 

rádöbbenek, hogy a nyugtalanság belőlem fakad, és saját magam 

elől nem szökhetek meg.

– Garrison Keillornak, az írónak van egy története – mond-

tam –, amely egy öreg házaspárról szól, akik nem jönnek ki egy-

mással. Azon tanakodnak, hogy elmenjenek-e nyaralni, és a férfi azt 

mondja: „Minek fizessek sokat azért, hogy rosszul érezzem magam 

valahol, amikor otthon is éppolyan rosszul érezhetem magam?”

Cynthia összeráncolta a homlokát.

– Szerinted mi egy öreg házaspár vagyunk?

– Nem épp ez volt a történet mondanivalója.

– Nem fogok örökre itt maradni – felelte Cynthia valamivel 

hangosabban, mivel Barney már előttünk nyírta a füvet. Frissen 

vágott fű illata szállt felénk. – Csak hagyom, hadd menjen minden 

magától.

Bármennyire is szerettem volna, hogy hazajöjjön, könyörögni 

azért nem akartam neki. Akkor kell itt hagynia ezt a helyet, ha 

már jól van, és készen áll rá.

– Teresának mit mondtál? – kérdezte Cynthia. Teresa Moretti 

hetente egyszer járt takarítani hozzánk. Négy vagy öt éve ugyanis 

Cynthiával rájöttünk, hogy annyi a dolgunk, hogy még az alapvető 

házimunkákat sem tudjuk elvégezni. Kerestünk egy takarítónőt, 

így bukkantunk Teresára. Bár most nyári szünetem volt, és rendel-

keztem a ház kitakarításához szükséges képességekkel is, Cynthia 

szerint nem lett volna tisztességes Teresával szemben, ha júliusra 

és augusztusra elküldjük.

– Szüksége van arra a pénzre – jelentette ki annak idején.
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Alapesetben nem is látnám Teresát, mert az iskolában lennék. 

De hat nappal ezelőtt ott voltam, amikor bejött a tőlünk kapott 

kulccsal. Semmi sem kerülte el a figyelmét. Miután észrevette, 

hogy hiányzik Cynthia sminkkészlete és a többi holmija, valamint 

a köntöse sincs a hálószobai székre dobva, megkérdezte, hogy a 

feleségem elment-e.

Most, hogy a verandán voltam a feleségemmel, csak ennyit 

mondtam:

– Elmeséltem neki, hogy egy kis ideig egyedül akarsz lenni. 

Azt hittem, ennyi elég lesz, de tudni akarta, hogy hová mentél, én 

is csatlakozom-e hozzád, Grace jön-e, meddig leszünk távol...

– Csak aggódott, hogy ezentúl már csak kéthetente vagy ha-

vonta kell majd jönnie.

Bólintottam.

– Holnap jön. Majd megnyugtatom.

Cynthia a szájához emelte az üveget.

– Ismerted azokat a tanárokat?

Arra a két nyugdíjasra utalt, akiket az otthonukban öltek meg 

pár napja, innen talán egy kilométernyire.

Az alapján, amit olvastam, és a híradóban láttam, a rendőrség 

a sötétben tapogatózott. A nyomozást Rona Wedmore vezette, az 

a nyomozó, akivel hét éve is dolgunk volt. Csak annyit tudott mon-

dani, hogy egyelőre nem tudják, milyen indítékból követhették el 

a gyilkosságot, és nincsenek gyanúsítottak. Legalábbis olyasvalaki, 

akiről a rendőrség beszélne.

Milfordban persze felkavarta az állóvizet, hogy egy nyugdíjas 

házaspárt, akiket semmiféle bűnös tevékenységgel nem lehet ösz-

szefüggésbe hozni, egyszerűen lemészároltak az otthonukban. Né-

hányan, különösen a híradók, már A félelem nyaraként kezdték 

emlegetni az esetet.

– Sosem találkoztam velük – mondtam Cynthiának. – Nem 

ugyanabban az iskolában tanítottunk.

– Szörnyű – felelte. – Értelmetlen az egész.

– Minden okkal történik – jelentettem ki. – Lehet, hogy má-

sok számára nem érthető, miért tesz valaki így vagy úgy, de min-

dig kell lennie valamilyen indítéknak.
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Cynthia sörösüvegén apró páracseppek gyöngyöztek.

– Meleg van ma – mondtam. – Vajon milyen lesz az idő a hét-

végén? Esetleg csinálhatnánk valamit, úgy értem, együtt.

Már nyúltam a telefonjáért, hogy megnyithassam a meteoro-

lógiai alkalmazást, és megnézzem az előrejelzést – mindig is így 

tettem, ha az én telefonom épp nem volt a közelben. De mielőtt 

felkaphattam volna a készüléket, Cynthia a szék másik karfájára 

tette, ahol már nem értem el.

– Úgy hallottam, szép időnk lesz – mondta. – Beszéljünk majd 

szombaton.

Barney átment a másik oldalra a benzines fűnyíróval.

– Reméli, hogy helyrejönnek a dolgok – mondtam.

Cynthia két másodpercre lehunyta a szemét, és felsóhajtott.

– Esküszöm, egy szót sem szóltam. De összerakja a kirakóst, 

látja, hogy jössz, de nem maradsz itt. Szeret tanácsot adni. Élj a 

mának, meg ilyesmi.

– Mit tudsz róla?

– Nem sokat. A hatvanas évei közepén jár, sosem nősült meg, 

és egyedül él. Szereti mindenkinek elmesélni, hogyan sérült meg a 

lába egy autóbalesetben a hetvenes években, azóta nem tud ren-

desen járni. Tulajdonképpen elég szomorú ember. Nincs vele sem-

mi gond. Végighallgatom, amit mond, igyekszem nem megbántani. 

El is dugulhat a vécé valamelyik éjszaka, és akkor át kell hívnom.

– Itt lakik?

Cynthia megrázta a fejét

– Nem. Velem szemben egy fiatal srác lakik, na, az ő történe-

te nem semmi, majd egyszer elmesélem. Az emeleten pedig ott 

van Winnifred, esküszöm, hogy így hívják, Winnifred, aki a könyv-

tárban dolgozik, és a folyosó túloldalán pedig egy másik búvalbé-

lelt figura, akit Orlandnek hívnak. Öregebb Barney-nál, egyedül él, 

alig látogatja valaki. – Kényszeredetten elvigyorodott. – Én mon-

dom, ez az Elátkozottak háza. Mindnyájan egyedül élnek. Nincs 

senkijük.

– Neked van – mondtam.

Cynthia elfordította a tekintetét.

– Nem úgy gondoltam, hogy...
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Hirtelen zajt hallottunk a házból. Valaki gyorsan jött lefelé a 

lépcsőn.

Kitárult az ajtó, és kilépett egy vékony, fekete hajú fiatalem-

ber. A húszas évei végén, esetleg a harmincas évei elején járhatott. 

Már azelőtt kiszúrta Cynthiát, hogy engem észrevett volna.

– Szia, szépségem! – mondta. – Na mi újság?

– Szia, Nate! – mosolyodott el kissé félszegen Cynthia. – Sze-

retnék bemutatni neked valakit.

– Á, helló! – nézett rám a férfi. – Megint benézett hozzád az 

egyik barátod?

– Ő Terry, a férjem. Terry, az úr itt Nathaniel. A folyosón, ve-

lem szemben lakik. – Kissé felvonta a szemöldökét, amikor rám 

nézett. Ő volt az a srác, akinek „nem semmi” a története.

A fiatalember rögvest elvörösödött, és talán egy tized másod-

percbe is beletelt, hogy eldöntse, kezet nyújt-e.

– Örülök, hogy találkoztunk. Már sokat hallottam rólad.

Cynthiára pillantottam, de ő nem nézett rám.

– Hová mész? – kérdezte a sráctól. – Ilyen későn már csak 

nem sétáltatod a kutyákat? Mostanra már mindenki hazaért, nem?

– Csak megyek, eszem valamit – mondta Nathaniel.

– Vannak kutyáid? – kérdeztem.

Nathaniel szégyenlősen elmosolyodott.

– Nem itt, és nem az enyémek. Ezzel foglalkozom. Kutyasétál-

tatásban utazom. Házról házra járok, és megjáratom az ügyfeleim 

kutyusait, amíg a gazdáik dolgoznak. – Megvonta a vállát. – Egy 

kisebb pályamódosítás. De biztos, hogy Cyn, mármint biztos, hogy 

a feleséged már elmesélte az egészet.

Ismét Cynthiára néztem, ezúttal kérdőn.

– Még nem – mondta Cynthia. – De nem akarunk feltartóz-

tatni.

– Még egyszer: örülök, hogy találkoztunk – mondta, majd le-

ügetett a lépcsőn, bevágta magát a Caddy kormánya mögé, és el-

indult a North Streeten.

– Egy kutyasétáltató, akinek Cadillacje van? – kérdeztem.

– Hosszú történet. Dióhéjban: nagyot kaszált telefonos appli-

kációkkal, aztán egy időre leült a piac, mindent elveszített, ideg- 
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összeroppanást kapott, most pedig mindennap mások kutyáit sé-

táltatja, amíg megint egyenesbe nem jön az élete.

Bólintottam. Úgy tűnt, ide mindenki azért jött, hogy átgondol-

jon egyet s mást.

– Nos... – mondtam.

Majdnem egy percig egyikünk sem szólalt meg. Cynthia egész 

idő alatt az utcát nézte.

Végül annyit mondott:

– Szégyellem magam.

– Véletlen volt – mondtam. – Csak egy hülye véletlen. Nem 

volt szándékos.

– Mindent megteszek, hogy megvédjem, és végül miattam 

kerül kórházba.

Erre nem tudtam mit mondani.

– Azt hiszem, haza kellene menned, hogy vacsorát készíts 

Grace-nek – mondta Cynthia. – Öleld meg a nevemben. – Egy pil-

lanatra elhallgatott. – Mondd meg neki, hogy szeretem.

– Tudja ő azt – jegyeztem meg kurtán, és felálltam. – De azért 

megmondom.

Kikísért az autóhoz. Frissen vágott fű szagát sodorta felém a szél.

– Ha van valami, ha Grace bajba kerül, akkor szólj nekem – je-

lentette ki Cynthia. – Rendben?

– Természetesen.

– Csak semmi kertelés. Kibírom.

– Minden rendben van. – Elvigyorodtam. – Leginkább ő tartja 

rajtam a szemét, hogy ne kerüljek bajba. Ha valami vad bulit aka-

rok szervezni, akkor csírájában elfojtja.

Cynthia a mellkasomra tette a tenyerét.

– Vissza fogok menni. Csak egy kis időre van még szükségem.

– Tudom.

– Csak tartsd rajta a szemed. Ez az egész, hogy megölték azo-

kat a tanárokat... olyasmiken jár az eszem, amiken nem kellene.

Mosolyt erőltettem magamra.

– Lehet, hogy az egyik régi diákjuk rendezni akarta a számlát 

a tanárokkal, akik megszívatták, mert nem volt kész a házija. Jobb, 

ha óvatos leszek.
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– Ezzel még csak ne is viccelj!

Rögtön lehervadt a mosoly az arcomról. Rájöttem, hogy nem 

voltam vicces.

– Bocsánat. Jól vagyunk. Jól. Még jobban leszünk, ha vissza-

jössz, de azért megvagyunk. És árgus szemekkel figyelem őt.

– Jobb is.

Beszálltam a Ford Escape-embe, és ráadtam a gyújtást. Haza-

felé menet Nathaniel két mondata járt szüntelenül a fejemben.

Szia, szépségem. Ez volt az egyik.

A másik pedig: Megint benézett hozzád az egyik barátod?

4. fejezet

– Akarsz egy igazán jót szórakozni? – kérdezte a fiú.

Grace-t aggasztotta a kérdés. Talán nem nagyon, csak egy 

 kicsit.

Nem volt kétsége afelől, hogy Stuart mire célozgat. Néhány-

szor már elszórakoztak – persze szigorúan deréktól fölfelé! –, ami-

kor a srác apjának öreg Buickjával leparkoltak a Walmart mögött. 

A kocsi akkora volt, mint egy repülőgép-hordozó. Emberes méretű 

motorháztető és csomagtartó, és a hátsó ülésre is könnyen be-

mászhattak. A műszerfal végigfutott, sem a középkonzol, sem pe-

dig a váltó nem bontotta meg az ívet; az egész akkora lehetett, 

mint egy pad a parkban, csak annál sokkal, de sokkal puhább. Az 

autót a hetvenes években gyártották, és amikor ezzel kocsikáztak, 

Grace úgy érezte, mintha egy hatalmas hajón lenne, túl a tenger-

szoroson – valahol az Atlanti-óceánon vagy másutt, a hullámok 

hátán ringatózva.

A lány eddig nem ellenezte azt, amit a fiú csinált – hagyta 

neki, hogy itt-ott fogdossa –, de nem volt biztos afelől, hogy to-

vább akarna lépni. Legalábbis egyelőre nem.

Hiszen még csak tizennégy éves. És bár teljesen biztos volt 

abban, hogy „az” azt jelenti, hogy többé már nem gyerek, azért be 
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kellett látnia, hogy Stuart többet tudhat erről az egész szexdolog-

ról. Még csak nem is attól félt, hogy először csinálja. Inkább attól, 

hogy tök kezdőnek tűnik majd. Mindenki tudta vagy legalábbis 

úgy gondolta, hogy Stuart már sok lánnyal volt együtt. Mi van ak-

kor, ha csak bénázna? Teljesen hülyét csinálna magából!

Ezért úgy döntött, hogy inkább óvatosra veszi a figurát.

– Nem tudom – mondta, és a fiútól elhúzódva az anyósülés 

felőli ajtónak dőlt. – Szóval... tudod, ez jó volt. De nem vagyok biz-

tos abban, hogy izé... hogy tovább kellene lépni.

Stuart felnevetett.

– Basszus, én nem arra gondoltam! Bár ha úgy érzed, készen 

állsz, nem jöttem felkészületlenül.

Benyúlt a farmerzsebébe, mire Grace pajkosan a kezére 

 csapott.

– Akkor meg mire?

– Ez nagyon állat lesz. Esküszöm, berosálsz tőle.

Grace-nek volt egy-két tippje, mire gondolhat a fiú. Talán egy 

kis fű vagy eki. Na és? Az ilyesmiket kipróbálhatja. Ez még nem 

annyira ijesztő, mint beengedni Stuartot a bugyijába.

– Szóval mi az? Nem csak füvet toltam, próbáltam már mást 

is. – Ez ugyan hazugság volt, de ügyelnie kellett az imidzsére.

– Semmi olyasmi – mondta Stuart. – Vezettél már valaha 

Porschét?

Ez meglepte a lányt.

– Semmit se vezettem még, te idióta. Még két évig nem kap-

hatok jogsit.

– Úgy értem, ültél már valaha Porschéban?

– Mármint a sportautóban?

– Jézusom, nem is tudod, hogy mi az a Porsche?

– Ja, tudom. Oké. Miért kérdezed, hogy ültem-e már Por-

schéban?

– Ültél már?

– Még nem – felelte Grace. – Legalábbis nem hiszem, hogy 

ültem volna. De az igazat megvallva, nem nagyon nézem, hogy 

milyen kocsiba szállok be. Lehet, hogy ültem már, csak nem tud-

tam róla.
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– Azt hiszem, ha ültél volna Porschéban, arról azért tudnál – 

mondta a fiú. – Azért az nem egy hétköznapi autó. Nagyon ala-

csony, állati verda, és kibaszott gyors.

– Oké, akkor nem.

Stuart jól nézett ki, vagány kölyök volt, bár nem éppen a szó 

jó értelmében. Az a „leszarom én az egészet”-mentalitás jellemez-

te, ami igencsak imponál egy olyan lánynak, aki már szörnyen be-

leunt abba, hogy mindig mindenben óvatosnak kell lennie. Ám 

miután háromszor randizott vele, mind biztosabb lett abban, hogy 

a fiú nem állt elöl, amikor az észt osztogatták.

A lány nem mondta el az apjának, hogy találkozgat Stuarttal, 

mivel a férfi pontosan tudta, ki is ez a fiú. Élénken élt Grace-ben, 

hogy az apja többször is szóba hozta a nevét, amikor két évvel az-

előtt irodalmat tanított neki. Egyik este dolgozatokat javított a 

konyhaasztalnál, és olyasvalamit mondott, hogy ez a srác buta, 

mint a tök, márpedig ilyesmit nem sűrűn hallhatott az apja szájá-

ból, mert úgy gondolta, az nem profihoz méltó hozzáállás lenne. 

Azt tartotta, hogy nem szabad azoknak a diákoknak a teljesítmé-

nyét minősítenie a lánya előtt, akiket ismerhet, de ha valaki na-

gyon hülye volt, akkor azért néha ő is megbotlott.

Grace-nek eszébe jutott az apja egyik vicce. Hosszú ideig, egé-

szen az idei évig azt gondolta, hogy asztronauta lesz, olyasvalaki, 

aki felküldenek a Nemzetközi Űrállomásra. Az apja azt mondta, 

talán Stuart is lehetne űrhajós, legalább jól jönne a súlytalanság-

ban, hogy üres a feje.

Ma este Grace arra gondolt, az apja talán fején találta a szöget 

ezzel a fiúval kapcsolatban.

Egyszer Stuart megkérdezte tőle, hogy mi akar lenni, amikor 

befejezi a sulit. Amikor megmondta neki, akkor a fiú azt felelte:

– Komolyan? Csak pasikat küldenek fel az űrbe.

– Mi van? – vágott vissza a lány. – Sally Ride? Szvetlána Sza-

vickaja? Roberta Bondar?

– Nem ér, csak most találtad ki ezeket a neveket – mondta 

a fiú.

Hát jó. Na nem mintha feleségül akart volna menni hozzá. 
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Csak szeretett volna egy kicsit... szórakozni. Némi... kockázatot vál-

lalni. És talán nem ezt kérdezte Stuart az imént?

– Az biztos, hogy sosem ültem még Porschéban.

Stuart elvigyorodott.

– Akarsz?

Erre a lány vállat vont.

– Aha, persze. Miért ne?

Hirtelen meghallották, ahogy valamelyikük mobilja zümmög-

ni kezd.

– Ez te vagy – mondta Stuart.

Grace előbányászta a telefonját a táskájából, és a kijelzőre pil-

lantott.

– Jézusom!

– Ki az?

– Az apám. Az a nagy helyzet, hogy már otthon kellene len-

nem. Mindjárt tíz óra.

Mély, bariton hangon Stuart azt mondta:

– Most azonnal hazajössz, ifjú hölgy, és megcsinálod a lec-

kédet.

– Hagyd abba! – Bár az apja néha nagyon idegesítő tudott 

lenni, de Grace nem tűrte el, hogy mások gúnyt űzzenek belőle. 

A suliban is gyűlölte, amikor hallotta, hogy a többi kölyök hogyan 

cikizi az apját. Nem egy leányálom abba a suliba járni, ahol az em-

ber apja tanít. Elvárják, hogy mindig jól viselkedjen, és az átlagos-

nál jobb jegyei legyenek. Hiszen a tanár lánya, mondják. Mindenki-

nek megvan a maga keresztje, nemdebár? Nem mintha Grace-nek 

rosszak lettek volna a jegyei. Elég jól tanult, különösen a termé-

szettudományos tárgyak mentek neki, bár néha pusztán azért vá-

laszolt rosszul néhány kérdésre, hogy ne legyen meg a száz száza-

léka, és a srácok ne hívják az Agymenők kocka csaja nyomán Amy 

Farrah Fowlernek.

– Beszélsz vele, vagy nem? – kérdezte Stuart, miközben Grace 

telefonja tovább zümmögött.

A lány csak bámulta, és próbálta az akaraterejével leállítani. 

Tucatnyi zümmögést követően el is némult a készülék.

De néhány másodperc elteltével SMS-t kapott.
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– A fenébe! – mondta Grace. – Azt akarja, hogy hazatelefo-

náljak.

– Elég rövid pórázon tart. Anyukád is ennyire mániákusan 

irányít?

Hát, ha otthon lenne..., gondolta Grace. Ha két héttel ezelőtt, a 

forró fazekas balhé után nem hagyja őket a csávában. Csak három 

nappal ezelőtt vette le a kötést.

Nem akart válaszolni a kérdésre, így inkább visszatért a koráb-

bi témára.

– Oké, szóval az apád vett neked egy Porschét?

– Te jó ég, dehogy! Szerinted akkor egy ilyen csotrogány 

tankkal járna, mint ez?

– Hát akkor?

– Tudom, hogy hol van egy, amit elvihetnénk egy körre.

– Te meg miről beszélsz?

– Kábé tíz perc alatt rá tudom tenni a kezemet egyre, amit 

kölcsönvehetünk.

– Micsoda? Egy autókölcsönzőnél? – kérdezte Grace. – Ilyen-

kor már zárva az összes, nem? Ki engedne el éjnek évadján egy 

próbakörre?

Stuart a fejét rázta.

– Nem, ez valakinek a házában van.

– Kit ismersz, akinek Porschéja van? – A lány elvigyorodott. 

– És ki olyan hülye, hogy kölcsönadja neked?

– Nem, nem erről van szó. Egy olyan házban van, ami a héten 

üresen áll. Rajta volt a listán.

– Miféle listán?

– Egy listán, oké? Ami az apámnak van. Próbálják mindig fris-

síteni, hogy ki nyaral éppen, meg ilyesmi. Én meg lecsekkolom 

azokat a helyeket, ahol éppen nincsenek otthon, megnézem, mi-

lyen verdáik vannak. Egyszer elvittem kábé húsz percre egy Mer-

cedest, és soha senki sem jött rá. Egy karcolás se volt rajta. Vissza-

álltam vele a garázsba úgy, ahogy hagyták.

– Ki vezet efféle listát? – kérdezte Grace. – Az apád mivel fog-

lalkozik? Biztonságtechnikával? – Ami azt illeti, volt némi sejtése 

arról, mivel is foglalkozik a fiú apja, és nagyon meglepődött volna, 
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ha az lett volna a célja, hogy az emberek nagyobb biztonságban 

érezzék magukat az otthonaikban.

– Igen – mondta könnyedén a fiú. – Az az ő szakterülete. 

A biztonságtechnika.

Grace-nek egyre csak az apja hívása és az üzenete járt a fejé-

ben. Amikor eljött hazulról, azt mondta neki, hogy az egyik osz-

tálytársnőjével megy moziba. A lány édesanyja viszi el őket kocsi-

val. Hét órakor kezdődött a vetítés, aminek kilenc körül véget kell 

érnie, és utána viszik haza.

Mi van, ha az apja rájött, hogy hazudott neki? Mert ez bizony 

hazugság volt a javából. Grace nem azzal a lánnyal volt, és nem is 

moziban. Stuart – nem pedig a barátja édesanyja – teszi majd ki 

egy tömbnyire a házuktól. Az apja sosem engedte volna el egy 

olyan idős fiúval, aki már vezethet.

És semmiképpen sem ezzel a sráccal, aki valaha csak egy ide-

gesítő, buta diák volt az osztályában. Akinek a családi háttere eny-

hén szólva is problémás, és Grace úgy sejtette, az apja ezzel na-

gyon is tisztában van.

– Nekem ez erősen lopásnak tűnik – mondta.

Stuart megrázta a fejét.

– Dehogy! Az a lopás, ha elveszel egy autót, és megtartod, 

vagy eladod valakinek, aki aztán konténerben elszállíttatja egy 

arabnak vagy ilyesmi. De mi csak kölcsönvesszük. Még csak meg 

se próbáljuk megnézni, hogy mit tud. Tudod, ha kölcsönveszed va-

lakinek az autóját, akkor aztán végképp nem hiányzik, hogy le-

meszeljenek gyorshajtásért.

Grace sokáig hallgatott, majd azt mondta:

– Igen, azt hiszem, ez jó buli lesz.

Stuart erre beindította a szárazföldi jachtot, és nyugat felé 

 indult.
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