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 1.

EnnEk nEm lEsz jó vége.
Feléje tartottak. Öten voltak: három srác és két 

csaj – mindannyian idősebbnek néztek ki nála, de 
valószínűleg még középiskolába jártak. A fiúk iz-

mosak voltak, de nem úgy néztek ki, mintha szteroido-
kat használnának, vagyis külön-külön le tudná győzni 
őket, de hármójuk ellen nem volt esélye. Gabe különben 
sem akart verekedni. Amikor legutóbb verekedésbe keve-
redett, megsérült a keze. Akkor szerencséje volt. Hátha 
most is szerencséje lesz. Ha nem, akkor viszont okosan 
kell viselkednie.

Megigazította a szemüvegét, és egészen addig a köny-
vére szegezte a tekintetét, amíg a csoport közvetlenül 
előtte meg nem állt. De még akkor sem nézett föl. A Star-
bucks kellős közepén semmi sem történhet vele… miköz-
ben továbbra is a könyvét bámulta, lázasan gondolkodott.

– A helyemen ülsz – mondta az egyik srác.
Gabe-nek azt tanította az apja, hogy ha több emberrel 

áll szemben, akkor először mindig a vezért kell legyőzni, 
mert akkor a többiek úgy dőlnek el, mint a dominók, így 
aztán magában elszámolt ötig, és csak aztán nézett föl. 
A három srác közül az volt a legnagyobb, amelyik meg-
szólalt.

– Tessék? – kérdezte Gabe.
– Azt mondtam, hogy a helyemen ülsz – ismételte meg 

a srác, majd mintegy nyomatékosításképpen hátrébb húzta 
a dzsekijét, hogy Gabe vethessen egy pillantást az övébe 
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tűzött pisztolyra. Ennél rosszabb helyen nem is tarthatta 
volna a tok nélküli fegyvert. Összesen két ember élt a vilá-
gon, akik képesek voltak ráijeszteni Gabe-re, de ez a gye-
rek nem volt köztük. Hiba lenne meghunyászkodni. De 
konfrontálódni is. A srác szerencsére tálcán kínálta a ki-
utat.

Gabe kinyújtotta a mutatóujját.
– Nem bánod? – kérdezte, miközben lassan, óvatosan 

felemelte a srác dzsekijét, és szemügyre vette a pisztolyt. 
– Beretta 92FS, valamiféle méretre készült markolattal. 
– Szünet. – Zsír. – Gabe elengedte a dzsekit. – Tudtad, 
hogy a cég nemrég rukkolt elő a továbbfejlesztett verzió-
val? 96A vagy valami ilyesmi. Ugyanolyan, mint a 92-es 
sorozat, de nagyobb a tölténytára.

Gabe fölállt. Szemtől szembe néhány centivel maga-
sabb volt, mint a fegyveres srác, de a magasságkülönbség-
gel nem állt szándékában kérkedni. Hátrébb lépett, hogy 
mindkettőjüknek legyen egy kis tere.

– Nekem az olyanok jönnek be a legjobban, mint pél-
dául a 87-es Cheetah .22LR. Először is nagyon megbíz-
ható, másodszor pedig mindkét kézzel egyformán hasz-
nálható. Én jobbkezes vagyok, de a bal is erős. Sosem 
lehet tudni, melyik kezedre lesz szükséged.

A két fiú farkasszemet nézett egymással. Gabe csak a 
pisztolyosra figyelt, a többi négy mintha nem is létezett 
volna. Aztán egy hirtelen, könnyed mozdulattal oldalra 
lépett, és nagylelkűen fölajánlotta a fiúnak a helyét.

– Parancsolj!
Néhány másodpercig mindketten arra vártak, hogy a 

másik pislogjon, aztán a srác megszólalt.
– Ülj le! – mondta Gabe-nek.
– Csak utánad.
A két fiú továbbra is egymást nézte, majd mindketten 

egyszerre foglaltak helyet. A fegyveres srác arra a bőr-
székre ereszkedett le, amelyen előtte Gabe ült, Gabe pe-
dig egy pillanatra sem szakította meg a szemkontaktust. 
A körülbelül száznyolcvan centi magas, széles mellkasú, 
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erős karú, kék szemű, markáns állú fiú barna haja a füle 
alá ért. A bőrdzseki alatt szürke pólót, hozzá pedig szűk, 
fekete farmert viselt. Jóképű gyerek volt, valószínűleg a 
lábai előtt hevertek a csajok.

– Honnan tudsz ennyit a fegyverekről? – kérdezte.
Gabe vállat vont.
– Az apámtól.
– Mivel foglalkozik?
– Az apám? – Gabe ajka mosolyra húzódott. – Hát… 

valójában strici. – Szünet. – Bordélyházai vannak Nevadá-
ban.

A fiú újonnan támadt tisztelettel nézett Gabe-re.
– Király.
– Királyabbnak hangzik, mint amilyen valójában – fe-

lelte Gabe. – Az apám veszélyes fazon, igazi gazember. 
Egy rakás fegyvere van, és mindegyiket tudja használni. 
Kizárólag azért jövök ki vele, mert nem keresztezem az 
útját, és most már nem is élek vele.

– Anyáddal élsz?
– Nem, ő valahol Indiában van. Lelépett a szeretőjével, 

engem vadidegenekre hagyott…
– Te most szívatsz engem?
– Bárcsak szívatnálak – nevetett Gabe. – A tavalyi 

évem kész rémálom volt. – Összedörzsölte a tenyerét. – 
De végül egész jól alakult minden. Nincs rossz dolgom. 
Egy rendőr hadnagy a nevelőapám. Az ember azt hinné, 
hogy ő a keményebb dió, de a saját apámhoz képest a fickó 
egy szent. – Gabe megnézte, mennyi az idő. Már majd-
nem hat óra volt, hamarosan beesteledik. – Mennem kell. 
– Fölállt, mire a srác is.

– Hogy hívnak? – kérdezte a fiú.
– Chris – hazudta Gabe. – És téged?
– Dylan. – A két fiú összeütötte az öklét. – Melyik su-

liba jársz?
– Magántanuló vagyok, de hamarosan végzek, hála az 

égnek. Örülök, hogy összefutottunk, Dylan. Talán egy-
szer a lőtéren is egymásba botlunk.
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Gabe hátat fordított a társaságnak, és fesztelen léptek-
kel elsétált. Minden akaraterejére szüksége volt, hogy ne 
nézzen hátra.

Amint azonban kilépett az ajtón, futásnak eredt.

Rina éppEn Rózsákat rendezgetett, amikor Gabe kipirultan 
és lihegve belépett.

– Jól vagy?
– Csak nem vagyok formában. – A fiú megpróbált 

egyenletesen lélegezni, és rámosolyogni a nevelőanyjára, 
de a mosolya nem sikerülhetett valami őszintére, mert 
Rina fürkésző tekintettel nézte az arcát. Az asszony pink 
kardigánt viselt, amelynek színe tökéletesen ment a virá-
gokéhoz. Gabe kétségbeesetten igyekezett kötetlen cseve-
gést kezdeményezni: – Szép rózsák. A kertből vannak?

– Joe kereskedéséből. A mieink csak néhány hónap 
múlva nyílnak ki. – Rina látta, hogy védence tekintete 
ide-oda röpdös a szemüveg mögött. Valami nem stimmelt. 
– Miért futottál?

– Próbálok egészségesen élni – mondta Gabe. – Muszáj 
csinálnom valamit, hogy javítsak az állóképességemen.

– Szerintem aki képes hat órát gyakorolni naponta, an-
nak semmi baj az állóképességével.

– Ezt mondd meg a kalapáló szívemnek is.
– Ülj le, hozok valamit inni!
– Majd én – mondta Gabe, és már el is tűnt a konyhá-

ban.
Amikor egy üveg vízzel a kezében visszajött, Rina 

még mindig furcsa pillantásokat vetett rá. Hogy elaltassa 
a gyanakvását, Gabe felvette az ebédlőasztalon heverő új-
ságot. A címlapon egy fiú képe volt látható, alatta pedig 
azt írták, hogy a tizenöt éves Gregory Hesse egyetlen lö-
véssel főbe lőtte magát. Kerek arcú, kerek szemű fiú volt, 
és sokkal fiatalabbnak nézett ki tizenöt évesnél. Gabe ol-
vasni kezdte a cikket.

– Szomorú, nem? – kérdezte Rina, miközben átnézett 
a fiú válla fölött. – Az ember azt kérdezi magától, vajon mi 
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lehetett olyan szörnyű, ami miatt ez a szegény gyerek úgy 
döntött, hogy végez magával.

A kétségbeesésnek rengeteg oka lehet. Tavaly ő mind-
egyiken keresztülment.

– Az élet néha kemény.
Rina kivette a fiú kezéből az újságot, maga felé fordí-

totta, és a szemébe nézett.
– Amikor megérkeztél, feldúltnak tűntél.
– Semmi bajom. – Gabe-nek sikerült kicsikarnia ma-

gából egy mosolyt. – Komolyan.
– Mi történt? Apád felbukkant, vagy ilyesmi?
– Nem, apámmal minden oké – felelte a fiú, de Rina 

szkeptikus pillantása láttán még hozzátette: – Tényleg. 
Amióta visszajöttünk Párizsból, nem beszéltem vele, de 
pár üzenetet azért váltottunk. Megkérdezte, hogy vagyok, 
én meg visszaírtam, hogy jól. Megvagyunk egymással. Azt 
hiszem, sokkal jobban bír azóta, hogy anya nincs a képben. 
– Gabe belekortyolt a vizébe, és elfordította a tekintetét. – 
Említettem, hogy anyám jelentkezett? Úgy egy hete.

– Nem… nem említetted.
– Valószínűleg kiment a fejemből.
– Ühüm.
– Nem nagy ügy. Kis híján nem is válaszoltam neki, 

mert nem tudtam hová tenni a felhasználónevét.
– Jól van?
– Úgy tűnik. – Gabe vállat vont. – Megkérdezte, hogy 

vagyok. – A fiú a távolba meredt. – Mondtam neki, hogy 
jól, és hogy ne aggódjon… minden rendben. Aztán kilép-
tem. – Gabe megint vállat vont. – Semmi kedvem nem volt 
cseverészni. Hogy őszinte legyek, jobban örülnék, ha in-
kább nem jelentkezne. Ez nagyon szörnyű?

– Nem, teljesen érthető. – Rina felsóhajtott. – Még 
hosszú utat kell megtennetek ahhoz, hogy újra kiépüljön 
a bizalom…

– Nem fog megtörténni. Nem mintha bármi rosszat 
akarnék neki. Azt szeretném, ha boldog lenne, csak nem 
akarok beszélni vele.


