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1. fejezet

Az iskolaigazgató

Az iskolagyűlést tartó Jeff Stone végighordozta a tekintetét a csüg-
gedt ifjú arcok tengerén. Olykor fölpillantott az aula acél vázszerke-
zetére, miközben beszélt. Akkor még nem is sejtette, hogy reggelre 
ott találják majd meg, ott fog lógni a nyakára hurkolt kötélen.

A ropogósra keményített fehér inggallérok és az üde, fiatal ar-
cok egyaránt előrefelé néztek, de nem Jeffrey-re szegeződtek a 
tekintetek, hanem a háta mögé; a gyerekek a semmibe bámulva 
várták a megváltó csengő hangját. Mert az iskolagyűlésnek min-
denki nagyon örült, de csak addig, amíg el nem kezdődött, és rájuk 
nem telepedett, ki tudja, hányadszor, a dögunalom. Ez a ceremó-
nia amolyan furcsa köztes állomás volt a munka és a pihenés kö-
zött: egyfajta vihar előtti csend jellemezte. Jeffrey-nek olyan érzé-
se támadt, hogy az óra ketyegése elnyomja a hangját. Minden 
egyes kattanásnál és az azok közti szünetekben is a csengőszót 
várta, amely végre megszabadítja őt a diáksereg és a tanári kar 
apatikus, bamba tekintetétől. Mindenki érdeklődést mímelt, de hi-
ába: csak annyi telt tőlük, hogy azért ne túrják önfeledten az ide-
gesen rángatózó orrukat. Jeffrey legalább annyira megkönnyeb-
bült az iskolagyűlések végén, mint a hallgatósága: mindig nagyon 
örült, hogy nem kell felbüfögnie több adomát, amelyekre senki 
sem kíváncsi, a legkevésbé ő maga.

A vég közeledtére utaló első jel az volt, amikor az irodájába 
visszatérve megtalálta az asztalán azt a bizonyos csomagot. Této-
ván, habozva tépte le a barna papírt, mert az ajándék mérete és 
súlya emlékeztette valamire: egy olyan időszakot idézett, amelyet 
igyekezett kiverni a fejéből. A csomag tartalma láttán Jeffrey arca 
falfehér lett. Egy régi, német könyvet kapott, és természetesen 
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tudta, mit jelent ez. Egyáltalán nem érte derült égből villámcsapás-
ként a dolog, ám mégiscsak húsz éve látta utoljára ezt a könyvet, 
akkor ajándékozta oda valakinek. Mintha egy szellemet idézett 
volna meg... Az ajándék tehát meglepetés volt, de az általa hordo-
zott kimondatlan üzenet már nem. Azt jelentette, hogy itt a vég.

Jeffrey az íróasztal fiókjába dugta a kötetet. Azzal később is 
ráér foglalkozni... A kezébe vette a csomagolópapírt, átfutotta a 
rajta lévő, kézzel írt szöveget, és égnek állt a tarkóján a szőr, ami-
kor rádöbbent, hogy ezt a csomagot nem a posta hozta, hanem 
saját kezűleg kézbesítette valaki. De miért pont most? Mitől más 
ez a nap, mint a többi? Nem mintha ne lett volna éppolyan alkal-
mas arra, hogy meghaljon, mint bármelyik másik nap, de Jeffrey 
fejében az eltelt évek során gyökeret vert a gondolat, hogy meg-
feledkeztek róla. Hogy talán megúszta. De most már tudta, hogy 
tévedett.

Ahogy végigsétált a művészien díszített faburkolattal borított 
folyosókon, az járt a fejében, hogy alighanem utoljára teszi meg ezt 
az utat. Végighúzta az ujjait a tölgyfa burkolaton: a cikornyás farag-
ványok szinte már teljesen elkoptak. A Churchill Fiúiskola hosszú- 
hosszú évek óta az otthont jelentette számára. Eltűnődött rajta, va-
jon ki foglalja majd el a helyét... A több száz éves épület fontos 
szerepet játszott Exeter történelmében, és a város azon kevés ék-
kövei közé tartozott, amelyek túlélték az 1942-es „Baedeker Bli-
tzet”. Hitler ezzel a hadművelettel Lübeck és Rostock britek általi 
bombázását torolta meg. A Luftwaffe szándékosan azt az öt angol 
várost választotta ki, amelyet egy turistáknak szóló útikönyv a leg-
szebbnek tartott, és azok ellen intézett légitámadást. A bombázás 
idején a lakosság egy kiválasztott része alagutakban rejtőzött el, 
amelyek eredetileg, a középkorban azt a célt szolgálták, hogy a vá-
ros friss vízhez jusson. Ma a városközpontra leginkább az összevisz-
szaság jellemző: a kelet—nyugati irányban haladó főutca két oldalán 
irdatlan méretű, ronda téglakockák ékelődnek a szép, régi épületek 
közé. Az újonnan felhúzott monstrumok a műemlékek közt táton-
gó, bomba ütötte hézagokat hivatottak kitölteni. Exeterben még 
most is minden sarkon szembejön a történelem, de az országot ért 
támadásoknak is örök tanúja a város. Az iskola azonban kimaradt 
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mindebből: büszkén, magányosan, fák közt megbújva idéz meg 
egy letűnt kort. Jeffrey tekintete a smaragdzöld borostyánra tévedt, 
amely a nyári szemeszterben mindig jó vastag és erős: lám, most is 
úgy csimpaszkodik a terrakottavörös téglaépületbe, mintha le akar-
ná rántani a földre, mintha visszakövetelné magának a természet. 
Többek közt ezért szerette annyira az iskolát: mert rút környezeté-
től élesen elütve a hagyományt, a kifinomultságot szimbolizálta. 
Maga volt a közszemlére tett, lecsupaszított, meztelen igazság. Ez 
az ő iskolája: amikor annak idején, diákként először lépett be a ka-
puján, mindent elsöprő erővel tört rá az érzés, hogy ő ide tartozik. 
El sem tudta képzelni magát máshol...

— Mr. Stone!
Jeffrey a hang irányába fordult. Avery Phillips közeledett feléje. 

Avery a diáktanács elnöke volt, és a járása olyan magabiztosságot 
sejtetett, amely ritkaságszámba ment az iskola ifjú növendékeinek 
körében. A fiú átnyújtott Jeffrey-nek egy borítékot.

— Mi ez?
— A hétvégi futóbulin összegyűlt pénz, uram. Több mint öt-

száz font.
— Pompás, de nem vinnéd be inkább az iskolatitkárhoz?
— Igenis, uram — mondta Avery, majd hátrafordult, és elindult 

arra, amerről jött.
— Tulajdonképpen, Avery, megtennéd, hogy bejössz egy perc-

re az irodámba? Rád bíznék valamit. — Azzal Jeffrey félreállt, hogy 
a visszaforduló fiú elhaladhasson mellette, és az élre állhasson.

Tempósan lépkedtek. Jeffrey igyekezett Avery tarkójára fóku-
szálni. Próbált uralkodni magán, nehogy a fiú gyönyörű, széles vál-
lára vagy még lejjebb tévedjen a tekintete. Hány esős péntek dél-
után telt el azzal, hogy Averyt és a társait figyelte, amint fekete 
sortban dagasztják a sűrű, cuppogó sarat, és dühödten, izgatóan 
püfölik-karmolják egymást! Hányszor, de hányszor fertőzték meg 
az álmát ezek a képek, hányszor gondolt ezekre a tizenhat-tizen-
nyolc éves fiúkra, mire a vágytól lüktető vére szétáradt a testében, 
életre keltve bizonyos testrészeket...

Avery úgy állt meg az iroda ajtaja előtt, hogy Jeffrey-nek közel 
kelljen hajolnia hozzá, ha ki akarja nyitni az ajtót. A fiú fanyar mo-
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solya láttán a férfinak megint eszébe jutott, hogy ez az Avery nagy 
játékos... Most letelepedett az ő íróasztalával szemközti fotelbe, és 
mintha szándékosan a lehető legkihívóbb pózt kereste volna: la-
zán hátradőlve széttárta a térdét, hadd feszüljön a combján az 
egyennadrág varrása. A fejét kissé lehajtotta, úgy nézett Jeffrey-re, 
és mintha a lelke legmélyéig látott volna...

— Írok neked egy kilépőt, Avery. Kézbesítened kellene ezt a 
levelet.

— Igen, uram. — Avery két szeme valósággal táncra perdült, és 
mintha még a szája széle is konspiratívan kunkorodott volna felfe-
lé. Mintha tudta volna, hogy ez a kettejük titka lesz.

— Roppant fontos, hogy erről senki se szerezzen tudomást, 
Avery. Történjen bármi.

— Természetesen, uram. — A fiú előredőlt ültében, de egy pil-
lanatra sem szakította meg a szemkontaktust.

Jeffrey lefirkantotta egy cetlire, hogy visszajött!, majd bedugta 
azt egy borítékba, amelyre a stephen nevet írta. Ezután egy másik 
cédulára fölírta a címet is, és a borítékkal együtt átnyújtotta Ave-
rynek.

— Vidd el, és ne szólj senkinek! — mondta, majd várta, hogy 
Avery távozzon, de a fiú továbbra is farkasszemet nézett vele. 
— Ó! — kapott észbe Jeffrey. Előhúzott a zsebéből egy bankjegy-
köteget, és Avery kezébe nyomta az egészet úgy, ahogy volt. — 
Számíthatok a diszkréciódra?

— Teljes mértékben, uram.
Jeffrey tudta, hogy megbízhat Averyben, mert a fiú mindennél 

jobban szeret titkolózni. Hallott történeteket a kollégiumban folyó 
zsarolásokról: a kompromittáló fotókról, a vizsgákon elkövetett 
csalásról, sőt, még arról is, hogy Avery a tanárok piszkos ügyeit is 
— ki kivel hál és a többi — talonban tartja, és ha kell, kijátssza a 
jobb jegyek érdekében. Igen, Avery jeles tanuló volt... Ha nem lett 
volna úgyis vége mindennek, Jeffrey semmi szín alatt nem adta 
volna a fiú kezébe ezt a levelet, de a következményekre most már 
nem kellett gondolnia: ő megtette, amit meg kellett tennie.

Az iroda ablakából figyelte az iskola védett területét elhagyó 
Averyt. Miután a fiú mögött becsukódott a kapu, a férfi végighor-
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dozta tekintetét a campuson. A bentlakók kollégiuma előtti, üre-
sen tátongó udvart kémlelve átfutott az agyán, hogy vajon mennyi 
ideje lehet hátra. Valószínűleg föl kellene hívnia a feleségét, de 
ugyan mit mondana neki? Kezébe vette a telefont, bámulta pár 
másodpercig a billentyűzetet, majd megnyomta a nullát.

— Elaine, kérem, ma már ne kapcsoljon be hozzám senkit, ad-
minisztrálok — mondta, majd leült a székére, és elnézte az udvaron 
szaladgáló fiúkat. Nemigen változott semmi, amióta itt dolgozott. 
A külvilág más lett, de itt, a falakon belül, ebben a rég elfeledett, 
letűnt korok emléke előtt tisztelgő intézményben még ma is jól-
eső érzéssel tölti el az embert, hogy időtálló hagyományok, rítusok 
jegyében élhet.

A tanítási nap a megszokott, unalmas mederben csordogált. Jeffrey 
papírokkal szöszmötölt — elvarrta a szálakat, amennyire tudta —, de 
néha ismét a fiókjában lévő, furcsa könyvre terelődtek a gondola-
tai. Mindig is nagyon ügyelt rá, hogy ne derüljön fény a bűnös haj-
lamaira, mert tisztában volt vele, hogy akkor búcsút inthetne a kar-
rierjének, pedig nagyon szerette a munkáját. Ó, ha az emberek tud-
nák, milyen érzéseket váltanak ki belőle ezek a fiúk! Csaknem har-
minc éve dolgozott már az iskolában. Harminc hosszú év, és még 
nem történt semmi baj.

Egy órával az utolsó kicsengetés előtt már egyértelműen érző-
dött, hogy a diákság mielőbb szabadulni akar. A tantermekből az 
addiginál nagyobb zaj szűrődött ki, és az utolsó szünetben a folyo-
só is csak úgy zengett a fáradt gyerekek lármájától, pedig általá-
ban betartották a zajszintre vonatkozó szigorú szabályokat. Aztán 
végre-valahára ütött az óra, és csönd borult a főépületre: a bentla-
kók visszaballagtak a kollégiumba, a bejáró diákok pedig haza-
buszoztak.

Jeffrey elővette a fiókból a könyvet, és megtapogatta a borító-
ját. Már ez az érintés is emlékeket idézett, mintha egy régi, közeli 
barátot látna viszont. Nagyot dobbant a szíve, amikor végighúzta 
az ujját a kötet címének betűin: Das Geschenk. Az ajándék... Kinyi-
totta, és olvasni kezdte. A némettudása nem volt a régi, de ezt 
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a könyvet már jól ismerte. A régi idők, a régi életmód elkötelezett 
híveként a történelmi jelentősége miatt szerezte be, no meg azért, 
mert nagy éleslátással elemezte az ő „állapotát”, és azt is, hogy 
miként lehetne változtatni rajta. A könyvet azóta nem adták ki 
újra, nem lehetett kapni a boltokban. Nehezen fellelhető ritkaság-
nak számított, és valaki sokat fáradozott, mire a nyomára bukkant. 
Jeffrey tudta is, kinek köszönheti. A könyv hű társa volt annak ide-
jén, amikor választ keresett a nagy kérdésre, hogy miért olyan, 
amilyen, és miért van szüksége arra, hogy serdülő fiúkkal vegye 
körül magát, miért hagyja hidegen egy nő illata.

Beköszöntött a félhomályos nyári este. Jeffrey kinyitotta a lap-
topját. Biztosra vette, hogy már a takarítónők is hazamentek, így 
egyedül maradt az épületben. Bedugta a táblagépét, hogy ne az 
iskola hálózatát használja. Bejelentkezett a biztonságos online 
fényképtároló weboldalra, és közben hegyezte a fülét, hogy nem 
hall-e kintről valami neszt. Miután beírta a jelszavát, feljöttek az 
évszámokkal jelölt mappák, amelyeken belül ábécérendben kö-
vették egymást a különböző fiúnevekkel jelölt fájlok: Jason, Mar-
cus, Robert és így tovább. Ők voltak Jeffrey kedvencei. Mert Jeffrey 
nem volt olyan hülye, hogy a merevlemezén tárolja a rá nézve 
terhelő bizonyítékokat. Nem, ő ennél sokkal okosabb volt, és szép 
summát fizetett a biztonságáért a „mély weben”. Most rákattintott 
az első, Daniel nevű mappára, de az nem nyílt meg. Másodlagos 
jelszót kért, pedig ennek nem lett volna szabad előfordulnia. A pá-
nikba esett Jeffrey sorra megpróbálta megnyitni a többi fájlt is, de 
hiába. El akarta tüntetni, ki akarta törölni őket, de nem fért hozzá-
juk. Pedig ezekről a fotókról senki sem tudott, még a rajtuk látható 
fiúk sem. Vajon ki jött rá a titkára, és hogyan?

Azon kapta magát, hogy egy régi dallamot dúdol. Abbahagyta, 
de a zene nem hallgatott el: valahol az épület másik felében to-
vább szólt az alig hallható, de ismerős melódia. Jeffrey szíve elszo-
rult: ütött az órája! Az egyébként is komor, baljós hangulatú Mah-
ler-mű most harangzúgásra emlékeztetett: a túlságosan is jól is-
mert dallam azt jelezte, hogy itt a vég. A vég, amely már évtizedek 
óta meg volt írva a csillagokban.

Jeffrey kinyitotta az irodája ajtaját, kidugta a fejét a folyosóra, 
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és fülelt. A zene az aulából jött. Jeffrey elindult. A zene lépésről lé-
pésre egyre hangosabb lett, és egyre torzabb. Jól emlékezett erre 
a szimfóniára: az egész napja a nosztalgia jegyében telt. Pedig 
abba az időszakba talán nem kellene ennyire visszavágynia, hi-
szen akkoriban sok fájdalmat okozott.

Ez a bizonyos zenemű bármikor ki tudta váltani Jeffrey-ből a 
vibráló izgalmat és a páni félelmet. Valaki nyilván szándékosan 
gúnyt űz belőle, hogy éppen ezt kell most hallgatnia, amikor mást 
már úgysem fog...

A kétszárnyú üvegajtón belépve fájdalmasan hunyorított, 
mert hasogatta a fülét az irtózatos hangerővel bömbölő, torz zene. 
Elöl, a pódiumon egy szék állt, a szék fölött pedig egy hurok lógott. 
A bal oldali, piros bársonyabrosszal letakart asztal már-már ünne-
pélyes hangulatot varázsolt az aulába. Az asztalon csodaszép, fe-
kete ébenfa doboz feküdt. A zene elhallgatott, de Jeffrey-nek igen-
csak csengett a füle, mert még szoknia kellett a hirtelen beállt 
csöndet.

— Szervusz, öreg barátom! — Férfihang volt, de Jeffrey nem is-
merte meg. Hiszen olyan régen volt már.

— Mit akarsz?
— Nem arról van szó, hogy én mit akarok. Hanem arról, ami-

nek meg kell lennie.
— Miért pont ma, ennyi év után? — kérdezte Jeffrey. Nem mert 

hátrafordulni, nem mert szembenézni a végzetével.
— Nem tudod, mi van ma? Az van, hogy pontosan tizennyolc 

év telt el. Tizennyolc éve láttam meg, micsoda szörnyeteg vagy. — 
A férfi nagyon lassan beszélt, és csak úgy sütött belőle az eltökélt-
ség. Jeffrey nem erre számított.

— Ha azt hiszed, hogy felkötöm magam, nagyon tévedsz — 
mondta a hurokra pillantva.

— Nem hiszem, hanem tudom — suttogta a férfi olyan elszán-
tan, hogy Jeffrey egyből felfogta: ez nem csupán kérés.

— Kényszerítened kell majd, és annak nyoma marad. Tudni 
fogják, hogy nem öngyilkosság történt. — Jeffrey hangján érződött 
a pánik. Kétségbeesetten kereste a kiutat, de minden kiejtett szó-
val egyre szánalmasabbnak érezte magát.
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— Mindenképpen meghalsz még ma, akár így, akár úgy. Ne-
kem jobb, ha öngyilkosságnak néz ki a dolog, de szívesen csinálom 
úgy is, hogy legyen benne valami élvezet.

— Azt nem tennéd meg!
— Dehogynem! Ne áltasd magad. Hiszen ott voltam, emlék-

szel? Láttam, mi lakozik benned. Láttam, milyen beteg vagy.
— Úgysem mondod el senkinek. Hiszen ki hinne neked az én 

szavam ellenében?
— A fényképek önmagukért beszélnek. Tudod, amiket akkor 

készítettél. Nem is beszélve a többi fiúról, akiket azóta fotóztál le. 
Látom, az öltözőkből már eltávolítottad a rejtett kamerákat. Féltél, 
hogy valaki rájön, mennyire kedveled a kisfiúkat?

— Honnan tudsz a rejtett kamerákról?
— Figyeltelek. Tevékenységfigyelő programot telepítettem a 

gépedre, azaz láttam, mikor melyik billentyűt nyomod le, milyen 
weboldalakra mész föl. Láttam minden jelszót, amit beírtál, min-
den üzenetet, amit elküldtél. Továbbá egy virtuális magánhálóza-
tot is telepítettem, így már hetek óta hozzáférek a gépedhez. Sőt, 
nemcsak hozzáférek, hanem irányítom is.

Jeffrey lassan elindult az asztal felé. Tisztában volt vele, hogy a 
doboz szinte bármit tartalmazhat, és majdnem biztosra vette azt 
is, hogy nem túl kegyes halálnemet választottak számára, tehát 
aligha számíthat például egy pisztolyra... Érezte, hogy a férfi szoro-
san a háta mögött áll, olyannyira, hogy kis híján összeér a testük. 
Megfordult a fejében, hogy fölkapja a dobozt, és beveri vele a ro-
hadék pofáját. De mi van, ha téved, ha a fickó nincs is olyan közel 
hozzá? Nem, mégsem reszkírozhatja meg.

— Egy ujjal sem nyúltam hozzájuk! — suttogta, de tisztában 
volt vele, milyen visszataszítóan gyenge a hangja.

— Csakhogy az ilyeneknél, mint te, Jeffrey, ez mindig csak idő 
kérdése. Újra meg fogod tenni, mert nem fogsz bírni magaddal. De 
ha nem teszed meg, akkor is megtalálják azt a pendrive-ot, ha 
mondjuk infarktust kapsz az asztalodnál, és feltúrják a fiókjaidat. 
Láttam azokat a fájlokat, láttam a képeket. Láttam, ahogy figyeled 
a fiúkat. Vajon mennyi idő kell hozzá, hogy többre vágyj? Ha meg-
találják ezeket a fájlokat, úgyis levonják a konzekvenciát. — A férfi 
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teljesen ridegen, érzelemmentesen beszélt, még csak egy csipet-
nyi gúnyt sem lehetett felfedezni a hangjában. — Ne feledd, hogy 
én a saját szememmel láttam, mennyire szeretsz kukkolni.

Jeffrey felszisszent, mert egy kéz tapadt a derekára, majd las-
san elindult fölfelé, és finoman becsusszant a két lapockája közé. 
Lelki szemei előtt szinte látta is a csupasz bőrén sikló ujjakat, ame-
lyek már a tarkójánál jártak, azt simogatták gyengéden a zilált, 
izzadt, göndör hajába túrva. Jeffrey-ben a férfiujjak jóleső érintésé-
re megmoccant valami.

— Hagyd abba!
— Fogadni merek, hogy százszor is lejátszódott a fejedben ez 

a jelenet, amikor még fiatalabb voltam, és tetszettem neked. Ak-
kor nem mondtad volna, hogy hagyjam abba — suttogta Jeffrey 
fülébe a férfi. — Mert szereted a kamaszokat, nem igaz? Hát, sajná-
lattal közlöm veled, hogy már nem az a kisfiú vagyok, aki akkor 
voltam. Most már felnőtt férfi vagyok.

— Mi van a dobozban? — kérdezte végül Jeffrey, és fújt egy 
nagyot.

— Menj, és nézd meg. Tudom, hogy szereted, ha van választá-
si lehetőséged, úgyhogy most választhatsz.

Jeffrey keze tétován megállt a doboz fedele fölött. Valami 
megfejthetetlen ábrát véstek a kézzel faragott, fekete ébenfa ládi-
kára. Jeffrey-nek kiszáradt a szája, amikor kinyitotta, és belenézett. 
Minden izma megfeszült, akkora erőfeszítésébe került, hogy tal-
pon maradjon. A doboz tartalma láttán kiszaladt az arcából a vér, 
és forogni kezdett körülötte a nagyterem.

— Tudod, mi ez?
— Igen — felelte Jeffrey, de már a saját hangját sem hallotta, 

úgy vert a szíve. A körte formájú fémeszközre meredt.
— Hát nem gyönyörű? Nézd csak meg, milyen finom munka ez 

a dombormű, milyen részletesen ki vannak dolgozva azok a leve-
lek! — A férfi ezt olyan közelről mondta, hogy Jeffrey érezte a bő-
rén a meleg leheletét. — Na, nem veszed a kezedbe?

— Nem.
Jeffrey érezte, hogy a tarkóját markoló kéz igen erős. A kézhez 

tartozó test is hozzápréselődött, és ez fölizgatta, ugyanakkor ré-
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mülettel töltötte el. Most először látott valamit a férfiból: a doboz-
ban lévő szerszámért nyúló kezét. Ismeretlen volt a nagy, erős la-
pátkéz, Jeffrey-nek mégis déjà vu-érzése támadt.

— Mindenkinek lehet találni személyre szabott ajándékot. Ezt 
például mintha direkt neked találták volna ki. Kínzókörte. Tudod, 
amikor ezt feltalálták, még hittek abban, hogy a büntetésnek össz-
hangban kell lennie az elkövetett bűnnel, és azon a testrészen kell 
végrehajtani, amely vétkezett. — A férfi még közelebb nyomult 
Jeffrey-hez, és a szorítása is erősödött. Mély hangon, suttogva foly-
tatta: — Hazug vagy, és szodomita... Szerinted hová dugjam be ezt 
a kis szerkentyűt?

— Nagyon kérlek... — nyögte ki meglehetősen fölöslegesen 
Jeffrey.

— Emlékszel még, hogy működik? — kérdezte a férfi, majd el-
engedte őt, és egylépésnyire eltávolodva, kezében a körte alakú 
szerszámmal, járkálni kezdett föl-alá. — Ha a végén megtekerem a 
srófot, a körte tágulni kezd, és a végén megháromszorozódik a ke-
rülete. Ha például beleteszem a szádba, amihez persze túl kell jut-
nia az elülső fogaidon, alighanem ki is tör párat... Szóval, ahogy ott 
bent tágul, a többi fogadat is kifordítja a helyéből. Biztos el tudod 
képzelni, milyen lehet ez érzéstelenítés nélkül.

— Elég...
— Aztán kiugrik az állkapcsod, és ebből kifolyólag alighanem 

eldugul a torkod, nem is beszélve arról, milyen régi ez a szerszám: 
minden bizonnyal nyüzsögnek rajta a bacilusok. Mire elzáródnak a 
légutak, olyan fájdalmaid lesznek, hogy jó eséllyel észre sem fogod 
venni az oxigénhiányt. Lassan fogsz meghalni, és a halálodat felte-
hetően hypoxia okozza majd. Szép sorban, egyenként mondják fel 
a szolgálatot a főbb szerveid. Alig-alig jutsz majd oxigénhez, de ez 
a szánalmasan csekély mennyiség is hosszú percekig életben tart, 
azaz hosszú percekig fogsz agonizálni. Márpedig a fájdalom már 
csak olyan, hogy egyetlen perc is maga az örökkévalóság.

— Elég! — ordította el magát Jeffrey. Visszaverték a hangját a 
falak. Aztán lejjebb vándorolt a tekintete, és feltűnt neki, hogy 
ökölbe szorított keze kifehéredett a félelemtől.

— Persze, mindez csak akkor következik be, ha a szádba te-
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szem az eszközt... Nem valószínű, hogy a másik forgatókönyv sze-
rint fogsz meghalni, pedig gyanítom, hogy azt kívánod majd, bár-
csak így lett volna.

— Ha megteszem, eltünteted a fotókat? — Jeffrey szíve a torká-
ban dobogott, miközben a hurokra emelte a tekintetét. Felfogta, 
hogy nincs választása, hogy mindig is ez volt számára az egyetlen 
lehetséges végkifejlet.

— Ez a könnyebbik út, Jeffrey, hidd el nekem. Ígérem, hogy 
minden bizonyítékot megsemmisítek, ha megteszed a kedvemért 
ezt az egyetlen dolgot. Nem szívesen hívnám föl a figyelmet túlzott 
mértékben a halálodra. Tartozol nekem ennyivel.

Jeffrey fölállt a székre, amelynek a lábai megcsúsztak a fé-
nyesre csiszolt fapadlón. Miután a nyaka a hurokba került, már 
csak két másodpercnyi esztelen vakmerőség hiányzott ahhoz, 
hogy végképp kiadja a döntést a kezéből.

— Képtelen vagyok rá — szólalt meg elcsukló hangon. Szúrt a 
könnybe lábadó szeme, és a lábán meleg folyadék csorgott le 
a székre, majd a padlóra.

— Pár másodperc, és vége. Meg tudod csinálni. Én hiszek ben-
ned. — A férfi rideg hangjába mintha némi melegség költözött vol-
na... — Nem ezt mondogattad te is nekem annak idején?

Jeffrey teleszívta a tüdejét levegővel, amennyire csak tudta, 
mintha azzal segíthetne magán. A szék megingott egy kicsit alatta. 
Kénytelen volt a kötélbe csimpaszkodni, hogy ne veszítse el az 
egyensúlyát. A férfi végre kilépett a háta mögül, és ott állt vele 
szemtől szemben. Aztán levette a fejéről a fekete csuklyát, és 
büszkén Jeffrey szemébe nézett. Az igazgató őt látta utoljára ebből 
a világból. Amikor kirúgta maga alól a széket, egy pillanatig azt hit-
te, hogy talán földet ér a lába, de hiába keresett szilárd talajt a 
talpa. A levegőben járta kétségbeesett táncát a két végtag, és min-
den rántásnál perzselte, égette a nyakát a kötél, de úgy érezte, 
nincs más választása, mint küzdeni a végsőkig. Mert a teste bő-
szen vívta élet-halál harcát, akár akarta ő ezt, akár nem. Aztán 
lassanként sötétbe borult a világ, és ahogy Jeffrey tekintete elho-
mályosult, kiült az arcára a mosoly.


