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Jack egész délelőtt a konyhában dolgozott. Kizárólag ebben a helyi-
ségben jött némi hideg levegő a légkondiból. A titkárnőjére nem 
számíthatott aznap. Bonnie egész hétvégén túlórázott, hogy időben 
átköltöztessék az irodát, így aznapra adott neki egy szabadnapot. 
Az öreg hűtő idegesítő zúgását időről időre egy jól irányzott rúgás-
sal hallgattatta el. A hangulat nem egy dinamikus, életteli ügyvédi 
irodára vallott. Jack azon tűnődött, mit szólnának ehhez a fizető 
ügyfelei.
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Ezt még akkor kellett volna átgondolnod, mielőtt beköltöztél, 
észlény!

Egy kocsi állt meg a feljárón. Jack valószínűleg észre sem vette 
volna, ha a kerekek nem csúsztak volna meg a laza murván. Az 
ajtó becsapódása után gyors léptek dobogtak a járdán. Nemsokára 
türelmetlen kopogás hangzott fel, és egészen addig abba sem ma-
radt, amíg Jack ajtót nem nyitott. Egy negyvenes, vonzó, szőke nő 
állt a verandán.

— Segíthetek? — kérdezte az ügyvéd.
Mialatt a váratlan látogató kifújta magát, Jack figyelmét nem 

kerülte el, hogy Mercedesszel érkezett, márkás farmerét és pa-
mutblúzát pedig, bár kényelmes, hétköznapi darabok voltak, való-
színűleg nem leárazáson vette.

— Neil Goderichet keresem — válaszolta a nő.
— Sajnálom, de Neil tavaly elhunyt.
A hír mintha egy pillanatra zavarba hozta volna a nőt, de nem 

szomorodott el különösebben. — Ha jól tudom, itt dolgozott.
— Igen. Huszonnyolc éven át.
— Beszélnem kell valakivel a vezetőségből. Mr. Goderich volt 

Dylan Reeves ügyvédje.
— Ki az a Dylan Reeves?
— Scott kormányzó tegnap éjjel írta alá a halálos ítéletét.
Mindez összhangban volt Hannah-ék váratlan kivonulásával. 

— Maga ismeri Mr. Reevest?
— Igen. Mármint nem. — A nő elhallgatott, mintha ráébredt vol-

na, milyen zavarosan hangzik, amit mondott. — Az a helyzet, hogy 
a tizenhét éves lányom megerőszakolásáért és meggyilkolásáért 
ítélték el.

Jack egy percig habozott, együttérzően, ugyanakkor némi óva-
tossággal. Valahol mindig hihetetlennek találta, hogy az áldozatok 
családtagjai csak ritkán verték ki a szart is a védőügyvédekből.

— Őszinte részvétem.
— Erre semmi szükség.
— Higgye el, igazán sajnálom.
— Nem, nem érti. Sashi nem halt meg.
A férfinak tátva maradt a szája. — Hogy micsoda?
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— A lányom él.
— És hol van?
— Nem tudom. De életben van. Tudom, hogy életben van. Se-

gíteniük kell, hogy ezt bebizonyítsam, mielőtt azt az embert ki-
végzik.

— Nos, én nem... — Jack elharapta a mondat végét.
— Mit nem?
Már éppen el akarta mondani, hogy tulajdonképpen nem az 

intézetnek dolgozik. Ugyanezt állította Andie-nek is, amikor meg-
ígérte, hogy nem foglalkozik többé halálraítéltekkel. De ezúttal in-
kább nem ment bele ebbe.

— Nem tudom, ki maga — mondta végül.
— Debra vagyok. Debra Burgette.
— Fáradjon be, Debra! Beszélnünk kell.

2. fejezet

Jack a konyhába vezette a nőt, miközben folytatta:
— Őszintén szólva, semmit sem tudok a Dylan Reeves-ügyről 

— mondta. — De miután az ön állítása szerint Sashi életben van, fel-
tételezem, hogy a rendőrség sosem találta meg a holttestet.

— Így igaz — felelte Debra. — Igazán meglepett, amikor az 
ügyész közölte velem, hogy Dylan Reeves ellen gyilkosság a vád. 
Nem tudtam, hogy ez egyáltalán lehetséges, mielőtt megtalálnák 
az áldozatot.

— Valóban nem egyszerű — mondta Jack. — Különösen a Hely-
színelők-sorozatok korában. Az esküdtek tárgyi bizonyítékokat 
követelnek, és egy igazságügyi szakértő szájából akarják hallani, 
mikor, hol és hogyan halt meg az áldozat. Ezért fordulnak elő 
olyan ügyek, mint az alabamai középiskolás, Natalee Holloway 
esete, aki Arubában tűnt el. Soha senkit nem vádoltak meg. De az, 
hogy hiányzik az áldozat, még nem feltétlenül jelenti, hogy nem 
is ítélnek el senkit.
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Jack hellyel kínálta a nőt, és eltakarította az asztalról a munká-
ja nyomait. A hűtő még hangosabban zúgott, de az ügyvéd egy 
gyors rúgással elhallgattatta.

— Elnézést.
Debra végigjártatta a tekintetét a szobán.
— Semmi gond. Pont ilyennek képzeltem az irodát.
— Nem szeretnék fájdalmat okozni önnek, de elmesélne min-

dent a legelejétől? — ült le vele szemben a férfi.
A látogatója összeszedte magát. A nő szemében kétségbeesés 

és hitetlenség látszott. Jack már gyakran látta ezt a tekintetet. Ál-
talában akkor, amikor egy anya beszámolt arról, mi történt a gyer-
mekével.

— Sashi pénteken tűnt el. Én vittem az iskolába, mint minden-
nap. A forgalom jóval nagyobb volt, mint általában. A lányom ag-
gódott, hogy el fog késni, ezért úgy négy háztömbnyire az iskolá-
tól kiszállt, hogy az út hátralévő részét gyalog tegye meg — sóhaj-
tott, majd folytatta. — Akkor láttam utoljára. Szörnyű hibát 
követtem el.

Ebbe a halálos játszmába merült — saját magát okolta a tör-
téntekért.

— Kér egy kis vizet? — kínálta a férfi.
— Nem, semmi bajom.
— Eljutott az iskolába?
— Nem. A titkárságról hívtak valamikor délelőtt, és üzenetet 

hagytak, miszerint hiányzott az osztályfőnöki óráról. Ezt sajnos 
csak ebéd után kaptam meg. Hívtam a mobilján, de nem vette fel. 
Autóval elmentem néhány helyre az iskola környékén. Abban re-
ménykedtem, hogy nem készült fel egy dolgozatra, vagy nem ké-
szítette el a házi feladatát, ezért úgy döntött, inkább be sem megy. 
Sehol sem akadtam rá. A felsőbb évfolyamokat háromkor enged-
ték haza, ekkor elkezdtem a barátait hívogatni. Senki sem tudta, 
hol van. Ennél is jobban megrémített, hogy egyikük sem látta még 
csak az iskola környékén sem. Rá kellett döbbennem, hogy nem is 
jutott el odáig.

— Volt Sashinak saját kocsija?
— Nem. Bár tizenhét éves volt, nem szerzett jogosítványt, de 
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ez sosem jelentett gondot. Cocoplumban élünk. Futóösvények és 
kerékpárutak hálózzák be a környéket.

— Ismerem azt a részt. Korábban az Old Cutler út mentén fu-
tottam.

— Szép és árnyas, nem igaz? Sashi könnyedén hazasétálhatott 
az iskolából, ha ráért. Szívesen indult hosszú sétákra. Az egész dél-
utánt azzal töltöttem, hogy végigjártam a kedvenc helyeit. A kávé-
zót, a parkot, a kis tavat a Matheson Hammock park mellett. Ha 
bármi gondja volt, vagy csak egyedül szeretett volna lenni, rend-
szerint ezekre a helyekre ment, és órákon át a telefonján lógott, 
mint a tizenévesek általában. Akkor kezdtem igazán aggódni, ami-
kor besötétedett, és ő még mindig nem került elő.

— Hívta a rendőrséget?
— Telefonáltam a férjemnek. Éppen hazafelé tartott egy üzleti 

útról. Addigra meglehetősen kikészültem, ő pedig igyekezett meg-
nyugtatni, és azt mondta, kézbe veszi a dolgot.

— Tehát ő hívta a rendőrséget?
— Nem. Sashi ekkor kevesebb mint tizenkét órája tűnt el. Nem 

egy négyévesről volt szó, akinek egyszer csak nyoma veszett.
Jack persze elmagyarázhatta volna, hogy egy tizenhét éves 

még mindig gyerek, és a rendőrségi protokoll előírja, hogy legfel-
jebb négy órával az eltűnést követően megkezdjék a keresést, az 
archívumokban pedig hemzsegnek az olyan tragikus esetek aktái, 
amikor a szülők azt gondolták, nyolc, tizenkét vagy huszonnégy 
órát kell várniuk a bejelentéssel. De ahogy e szülők mindegyike, 
alighanem Debra is már épp eléggé hibásnak érezte magát a tör-
téntek miatt.

— Tehát mit tettek?
— Képtelen voltam nyugton ülni, amíg a férjem hazaér. Fogtam 

egy fotót, és házról házra haladtam az iskola környékén, Sashi 
után érdeklődtem. Nem jártam eredménnyel. Nyolc körül találkoz-
tam Gavinnel otthon. Még egyszer megpróbáltunk kideríteni vala-
mit arról, hová mehetett a lányunk. Újra bejártuk a területet, és 
mindenkit megkérdeztünk, nem látta-e. Tíz óra körül értünk vissza. 
Felmentem az emeletre, és még egyszer körülnéztem a szobájá-
ban. Megtaláltam a mobilját. Sashi sosem hagyta el a házat a tele-
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fonja nélkül. Ekkor kezdtem kétségbeesni. Akkor már több mint 
tizenkét óra telt el. Felhívtam a rendőrséget, és hivatalosan is be-
jelentettem az eltűnését. Barátokat toboroztunk, hogy kocsival jár-
ják be a környéket, hátha meglátják valahol. Egész éjszaka tartott 
a keresés, de nem akadtak a nyomára. Reggelre a rendőrség min-
dent bevetett, ami a rendelkezésükre állt: járőrkocsikat, mentő-
kutyákat, helikoptereket, amit csak akar. Önkéntesek tucatjai fé-
sülték át a környéket. Az egész közösség megmozdult. Mindent 
tűvé tettünk utána.

— Rémlik, hogy annak idején láttam valamit a hírekben.
— Igen, szombat reggel hatra a helyi média is felkapta a szto-

rit. A következő huszonnégy órában minden arról szólt, hogy meg-
találják-e Sashit. Huszonnégy rettenetes órát éltünk át. Aztán vál-
toztak a főcímek.

— Mi történt?
— Vasárnap, úgy hajnal háromkor, a rendőrség megállította 

Dylan Reeves kocsiját, mert ittasan vezetett. Átvizsgálták az autót, 
és egy bugyit találtak a hátsó ülésen. Rajta volt Sashi DNS-e. És 
 Reevesé is.

— Tehát szexuálisan bántalmazta a lányát?
— Igen. És ezért börtönben a helye. De nem ölte meg, így nem 

érdemel halált.
— Miből gondolja, hogy Sashi életben van?
A nő habozott, mintha az ügyvéd reakcióját mérlegelné.
— Időről időre kapcsolatba lép velem.
— Hogy érti, hogy kapcsolatba lép önnel?
— Ne valami ködös, telepátiaszerű dolgot képzeljen el! Minden 

évben kapok egy telefonhívást Sashi születésnapján. Eddig ez há-
romszor történt meg, amióta eltűnt. Mindig ismeretlen számról. 
Felveszem, de senki sem szól bele. De valaki van a vonal másik 
végén, az biztos. Én pedig próbálkozom: „Sashi, te vagy az? Beszélj 
hozzám, kedvesem! Tudsz mondani valamit? Bármit! Kérlek, kislá-
nyom! Mondj valamit!”

Jack hátán végigfutott a hideg.
— Sosem érkezik válasz?
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— Egy árva szó sem — rázta a fejét Debra. — Mindez úgy két 
percen át tart. Aztán leteszi.

— Mikor kapta a legutóbbi hívást?
A nő elkapta a tekintetét, a szeme könnybe lábadt.
— Két hónappal ezelőtt, július huszonegyedikén. Sashi akkor 

töltötte be a húszat.
Az ügyvéd zsebkendőt keresett, de csak egy papírtörlőt talált 

a konyhában.
— Beszámolt erről a rendőrségnek? — kérdezte.
— Természetesen — válaszolta a nő.
— Ellenőrizték a hívószámot?
— Igen. Egy olyan eldobható telefonról érkezett, amit lehetet-

len lenyomozni.
— Ismerem azt a típust — mondta Jack. — Előre fizetett percek, 

előfizetői szerződés nélkül. Egy rémálom a bűnüldözés számára. 
A kábítószer-kereskedők ellenben odavannak érte.

— Gondolja, hogy a lányom drogkereskedők kezében van?
— Nem akartam ilyesmire utalni — felelte az ügyvéd.
— Mert még ez is megkönnyebbülést jelentene, a fejemben 

kavargó képekhez képest. Folyton azok a szegény lányok járnak 
az eszemben, akiket éveken keresztül szexrabszolgaként tartott a 
pincéjében az a clevelandi szörnyeteg, mi is a neve...

— Ariel Castro — segítette ki Jack. Csupán azért emlékezett rá, 
mert Miamiban nehéz lett volna elfelejteni egy pszichopatát, aki-
nek a vezetékneve megegyezett Fidelével.

— Úgy van. Igyekszem nem gondolni rá, de éjszakánként még-
is álmatlanul forgolódom. Elképzelem, hogy egy szadista őrült 
hagyja, hogy Sashi felhívjon a születésnapján, és hallja a hangom, 
de nem engedi, hogy ő is beszéljen.

Jacknek akadt már dolga hasonló szörnyetegekkel — igazság 
szerint nem is eggyel, amikor fiatal ügyvédként az intézetnél dol-
gozott —, de nem szerette volna táplálni a nő félelmeit.

— A rendőrségnek mi a véleménye?
— Hogy átvernek. Hogy az egész csak egy beteg, kegyetlen 

tréfa, mert valakit az izgat fel, ha felhív a lányom születésnapján. 
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Talán Dylan Reeves egy barátja. Talán valami perverz alak, aki Sa-
shi megszállottja lett, miután követte a tárgyalást az interneten.

— De annak a lehetőségét kizárták, hogy Sashit az akarata el-
lenére fogva tartja valaki?

— Igen.
— Nem tartják elképzelhetőnek, hogy még életben van?
— Nem — rázta a fejét Debra. — A gyilkos a halálos ítélet végre-

hajtására vár, és ezzel részükről az ügy le van zárva. Nem tudom, 
kihez fordulhatnék még. Önökön kívül.

— Azt akarja, hogy Dylan Reeves ügyvédje bizonyítsa be a bí-
róság előtt: Sashi él. Erről van szó?

— Igen. Hacsak nem akarják, hogy halálos injekció végezzen a 
védencükkel egy olyan gyilkosság miatt, ami meg sem történt.

A férfi elgondolkodott egy pillanatra. A Sashi születésnapján 
történt telefonhívások bárkitől érkezhettek. Talán az egész nem 
több, mint egy reménykedő anya képzelődése, ahelyett hogy el-
engedné a lányát. De az áldozat édesanyjával szemben ülve a régi 
konyhában, az ócska hűtőszekrény mellett és Bobby Kennedy 
megfakult fényképe alatt — Neil „tárgyalójában” — Jack nem vála-
szolhatott másként, mint ahogy a mentora tette volna.

— Megteszem, amit tudok — mondta. — De az idő nem nekünk 
dolgozik.

3. fejezet

Jack Hannah mobilját tárcsázta. A Coral Way-en érte utol, egy ben-
zinkútnál.

Az intézet jogászcsapata két órával korábban gördült ki a ko-
csifeljáróról, de mindössze tízpercnyire jutottak. A „Neil-mobil” — 
egy ütött-kopott Chevy furgon, amit egykori vezetőjük még Gerald 
Ford elnöksége idején vett — lerobbant, mielőtt elérték volna az 
autópályát.

— A sors keze lehet benne, hogy a furgon bemondta az unal-
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mast, és még mindig itt dekkolunk — jelentette ki Hannah. — Ez 
óriási fordulat az ügyben.

A nő a garázsban állt, Jack társaságában. Neil öreg furgonját 
hidraulikus szerkezet emelte a magasba, az alatta álló szerelő pe-
dig éppen meghúzta az anyákat az új kipufogódobon. A régit el-
hagyták valahol a benzinkút és a Miami folyó között.

— Meglehet — válaszolta a férfi.
— Meglehet? Ugyan már. Az áldozat anyja szerint a lánya élet-

ben van. Utánanézek majd a jogi precedenseknek, de csak akad 
egy bíró, aki elegendő okot lát ebben az ítélet-végrehajtás felfüg-
gesztésére.

Jacknek eszébe jutott egy sok évvel korábbi, a kormányzói 
villában töltött éjszaka. Az apját akkor szemmel láthatólag nem 
hatotta meg, hiába erősködött, hogy egy ártatlan embert készül-
nek kivégezni.

— A bizonyítékok összessége számít — mondta végül. — Át kell 
néznem az iratokat. Aztán döntök majd.

Hannah felpillantott a Neil-mobilra. Az ügy iratait, beleértve a 
tárgyalások jegyzőkönyveit, mind felpakolták, hogy magukkal vi-
gyék a védenceikkel tervezett találkozóra. A „bizonyítékok összes-
sége” a kocsiban hevert, kartondobozokban.

— Meddig tart még, hogy felszerelje azt a kipufogódobot? — 
kérdezte a szerelőt.

— Majdnem kész — válaszolta a férfi.
— Ezt mondta egy órája is — mormogta Hannah maga elé.
— Én tudok várni — nyugtatgatta Jack.
— A tárgyalások jegyzőkönyveiben úgysem találsz meg min-

dent, amire szükséged van — mondta a nő. — Az ügyész az ujja 
köré csavarta az esküdteket, és szorgos munkával sikerült meg-
győznie őket arról, hogy Reeves látta utoljára élve Sashi Bur-
gette-et. Az édesanyja azt vallotta, hogy ő vitte iskolába Sashit, de 
a lány négyutcányira az épülettől kiszállt az autóból, és a hátralé-
vő utat gyalog akarta megtenni. Sosem jutott el az iskoláig, a vé-
delem pedig egyetlen szemtanút sem tudott előkeríteni, aki látta 
volna Sashit ezután. Reeves spermája még nem száradt meg, ami-
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kor a rendőrség megtalálta a lány bugyiját a kocsija hátsó ülésén, 
vasárnap kora reggel.

— Ha jól sejtem, Reeves nem tanúskodott a saját védelmében.
— Még szép, hogy nem. A jogi képviselete nem tanácsolta. Az 

még hagyján, hogy tagadta volna a gyilkosságot. De a szexuális erő-
szakot sem akarta elismerni. Az esküdtek biztosan nem vették vol-
na be, hogy kölcsönös beleegyezésen alapuló szexuális viszony volt 
köztük, és nem történt kényszerítés. Ha pedig Reeves hazudik a 
nemi erőszakról, akkor bizonyára hazudik a gyilkossággal kapcso-
latban is. A legjobb stratégia az volt, ha egyáltalán nem tanúskodik.

— A fellebbezéskor megtámadtátok a szexuális erőszak vádjá-
ban hozott ítéletet?

— Nem. Tudod, hogy megy ez. A kivégzését igyekszünk meg-
akadályozni, nem a Kongresszusba próbáljuk bejuttatni a fickót. 
A nemi erőszak vádja ebben az esetben erős lábakon áll.

— Anélkül is, hogy megtalálták volna a holttestet? — kérdezte 
Jack.

— Az ügyész kiállított egy pszichiátert a tanúk padjára. Sashi-
nak pszichés gondjai voltak, és irtózott bármilyen fizikai érintke-
zéstől. Még azt sem szerette, ha a saját szülei megölelték. Az es-
küdtek még a gondolatát is elutasították volna annak, hogy a saját 
akaratából szexuális kapcsolatba bocsátkozzon egy elítélt bűnöző-
vel, egy olyan született vesztessel, mint Dylan Reeves.

— Érdekes — jegyezte meg a férfi. — Az édesanyja nekem egy 
szóval sem említette, hogy a lánynak pszichés zavarai lettek volna.

— Minden kész — jelentette ki a szerelő. Rátenyerelt egy gomb-
ra, erre a hidraulikus emelő felzúgott, a furgon pedig lassan eresz-
kedni kezdett.

Eve bukkant fel Hannah háta mögött, a foga között a meg-
gyújtatlan pipája.

— Jó újra látni, Jack! Készen arra, hogy megvédd a bűnösöket.
A férfi tudta, hogy csak viccel — többé-kevésbé.
— Azért nem bánnám, ha ez a mostani ártatlannak bizonyulna. 

De még egyszer leszögezem: még ha így is van, az együttműködés 
csak erre az egy esetre szól.

— Megértettük — felelte Hannah.
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A négy kerék egyszerre érintette meg a betonpadlót, majd a 
furgon egy csattanással egyensúlyba állt. — Új lengéscsillapítóra 
lenne szükségük — jegyezte meg a szerelő. — És új abroncsokra is.

— Gyakorlatilag mindent le kellene cserélnünk — válaszolta 
Hannah. — Ma csak a kipufogódob lesz, köszönjük.

A szerelő megtörölte a kezét az overalljában, majd odébb állt, 
hogy megírja a számlát. Egy kollégája kitolta a furgont a garázsból, 
Eve pedig követte. Hannah egy pillanatra hátramaradt Jackkel.

— Nem akarom folyton ezt hajtogatni — kezdte a férfi —, de a 
Debra Burgette-tel folytatott beszélgetés nem változtat a veled és 
édesanyáddal kötött megegyezésen. Megígértem Andie-nek, hogy 
csak egy helyiséget bérlek az intézetben, hogy anyagi támogatást 
nyújtsak nektek.

— Tehát... Ha Andie nem lenne, visszajönnél a Freedom Insti-
tute-hoz? — kérdezte a nő.

— Nem ezt mondtam. Andie sosem próbálná megmondani, 
hogy mihez kezdjek a karrieremmel. Az életem mostani szakaszá-
ban egyszerűen nem akarok visszatérni a főbenjáró ügyekhez.

— A pénzről van szó?
— Nem kizárólag. De valljuk be, a pénz igenis számít. Nem ke-

vés időbe telt, de végül megtaláltam a módját, hogy tisztessége-
sen megéljek ügyvédként. És még szerencse, hogy így történt. Épp 
családot készülök alapítani. Te magad mondtad: a Freedom Insti-
tute a villanyszámláit is alig tudja kifizetni.

— Amióta az eszemet tudom, apa az intézetnél dolgozott. En-
nek ellenére én is minden nagyobb probléma nélkül felnőttem. 
Smith College. A Harvard jogi kara. Egy év gazdasági munka.

— Közgazdasággal is foglalkoztál?
— Nem. Egy gazdaságban dolgoztam. Anya ragaszkodott hoz-

zá, hogy az egyetem után töltsek némi időt egy kibucban, Izrael-
ben. Egy évig csirkéket neveltem.

Egymásra mosolyogtak.
— Az apádat mindig is szerettem, édesanyád pedig hihetetlen 

nő. De a Freedom Institute az ő életük volt, Hannah. Andie és én 
egyetértünk ebben. Hosszan és keményen dolgoztam, hogy sike-
res ügyvédi irodát építsek fel, nem adhatom fel csak úgy.
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— Rendben. Ezt tiszteletben tartom. De tudnom kell, hányadán 
állunk rövid távon. Számíthatunk rád ebben az ügyben, vagy sem?

— Egyelőre fogalmazzunk úgy, hogy érdekel az ügy. De csupán 
azért, mert éppen én nyitottam ajtót, amikor az áldozat anyja kö-
zölte, hogy a gyilkosság meg sem történt.

— Értettem, főnök.
— Helyes.
Hannah a furgon felé vette az irányt.
— Induljunk! — mondta. — Szeretném, ha alaposan átnéznéd a 

bizonyítékokat. Csak hogy elfogulatlan és teljes körű tájékoztatást 
nyújtsak, alighanem a kilences dobozzal kellene kezdened.

— Mi van a kilences dobozban? — kérdezte Jack.
Hannah szemüvege elsötétedett, ahogy a garázsból kilépett a 

napfényre.
— Az ártatlan ügyfeled beismerő vallomása — válaszolta.

4. fejezet

A Florida állam kontra Dylan Reeves per aktáit tartalmazó dobozok 
közül a kilences számút természetesen a Neil-mobil hátsó traktu-
sában felhalmozott irat- és bőröndpiramis legaljára ásták el. A nap 
előrehaladtával egyre erősödött a fülledt forróság, ahogy az szep-
temberben Dél-Floridában lenni szokott. Jack emiatt ezt a hónapot 
kedvelte a legkevésbé. Míg az ország többi részében friss őszi na-
pok és hűvös éjszakák váltották egymást, Miami a hurrikánszezon 
közepén járt, és nap mint nap elöntötték a párás trópusi levegő 
hullámai. Az ingéből facsarni lehetett az izzadságot, mire végzett a 
furgon ki- és bepakolásával. A dobozt átvitte a saját kocsijába, Han-
nah pedig visszautazott vele a Freedom Institute főhadiszállására. 
A férfi alaposan feltekerte a légkondit, és élvezte a műszerfalból 
áramló hideg fuvallatot. A megkönnyebbülés azonban nem tartott 
sokáig. Az iroda olyan volt, akár egy forró katlan.

— Menjünk a konyhába! — javasolta Jack. — Ott hűvösebb van.
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— Nem hiszem — kételkedett Hannah.
— Csak figyelj, és tanulj!
Az iratokkal teli dobozt a konyhaasztalra tette, majd kinyitot-

ta a hűtőt, és átadta magát a gyönyörnek, amit a hűvös levegő 
nyújtott.

— Á! Máris jobb!
A nő játékos rosszallással nézett rá.
— Kötve hiszem, hogy az apám tanított volna meg erre a nem 

túl energiahatékony trükkre.
— Valóban nem — ismerte el Jack. — Igazság szerint ez volt az 

egyetlen bűn, amelyet méltónak talált a halálbüntetésre.
— A miami rendőrség gyilkossági csoportja jó hét órán keresz-

tül vallatta Reevest — közölte Hannah, miközben bekapcsolta a lap-
topját, és behelyezte a kilences dobozban található DVD-t. — Az 
egészet videóra vették. Ez a háromperces részlet a legvégéről való. 
Messze ez volt a tárgyaláson bemutatott leghatásosabb bizonyíték.

Jack odahúzott egy széket. A nő kiválasztotta a videót, majd a 
lejátszásra kattintott. A bírósági ügy rövid összefoglalója, valamint 
a bűnjel száma jelent meg a képernyőn, amelyet rövidesen a fel-
vétel követett. Egy kihallgatás szokásos díszletei tárultak a szemük 
elé. Ablaktalan szoba. Erős neonfények. A vádlott a négyszögletes 
asztal egyik oldalán. Egy tapasztalt nyomozó a másikon. Mellette 
egy másik detektív tenyerelt az asztalra; a testbeszéde egy árnya-
latnyival fenyegetőbbnek tűnt, mint a társáé. Jack úgy vélte, neki 
jutott a rossz zsaru szerepe.

Hannah egy kattintással kimerevítette a képet.
— Felhívnám a figyelmed az időre: délelőtt tíz óra tizennégy 

perc. Dylan száznyolcvanhárom centi és kilencvenegy kiló. A vér-
alkoholszintje háromszorosa volt a megengedett határértéknek, 
amikor a rendőrség hajnali háromkor megállította.

— Tehát hét órával később, jogi értelemben, még mindig ré-
szeg volt.

— Így van — helyeselt a nő. Újra elindította a felvételt, és fel-
tekerte a hangerőt. — Ezt hallgasd!

Jack összpontosított, éberen követve a képet és a hozzá tarto-
zó hangot. Reeves véralkoholszintje talán a törvényes határ felett 
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volt, de a fickó inkább másnaposnak tűnt, mintsem részegnek. 
A haja szörnyen csapzott volt. Ráfért volna egy borotválkozás. Any-
nyi energiát sem tudott összekaparni, hogy az állát felemelje a 
mellkasáról. Belesüppedt a keményfa székbe, és minden mozdula-
tából üvöltött a könyörgés: „Csak hagyjanak aludni!” Egyre hosz-
szabbakat pislogott, és csupán a nyomozó szóbeli utasítására nyi-
totta ki újra a szemét.

— Dylan — szólongatta a rendőr. — Dylan Reeves.
— He?
— Éhes?
— Ja.
— A kollégám, Corrigan elszalad a gyorsétterembe. Kér vala-

mit? Mit szólna egy-két palacsintához?
— Rendben.
— Mellé narancslevet? Frissen facsartat?
— Persze.
— Már jön is, fiam. Nem kell mást tennünk, mint hogy felgön-

gyölítjük ezt az ügyet, és mind mehetünk reggelizni. Hogy hangzik?
— Jól.
A detektív közelebb hajolt, és Reeves szemébe nézett.
— Bántotta Sashi Burgette-et? Nekünk elmondhatja.
— Nem.
— Semmi gond. Jobban jár, ha elmondja nekünk az igazat.
— Nem bántottam.
— Én szeretnék hinni magának, Dylan — csóválta a fejét a nyo-

mozó. — Igazán. De tudom, hogy hazudik nekem.
— Nem bántottam senkit.
— Egy tizenhét éves lány nem dobja le csak úgy a bugyiját a 

maga kocsijának a hátsó ülésén, hogy aztán huss, eltűnjön.
— Nem tudtam, hogy tizenhét.
— Biztosra veszem, hogy fogalma sem volt róla. Senki sem ál-

lítja, hogy a maga hibája, ami történt. Maga nem tehet semmiről. 
Egyszerűen csak tudnunk kell, mi történt. Mondja el, mi történt 
Sashival!

— Századszor mondom — sóhajtott fel a férfi. — Felvettem a ko-
csimba, és szexeltünk.
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— Szűz volt, tudja? Egy tizenhét éves szűz lány.
Reeves felült. A válla megemelkedett. Aztán a feje hátrabi-

csaklott, és egész testében remegni kezdett. Csaknem leesett a 
székről, de sikerült összeszednie magát.

Felnevetett.
— Mi olyan vicces? — kérdezte a nyomozó.
A nevetés folytatódott. A rendőr csendben nézte, de Reeves 

láthatólag elvesztette minden önuralmát.
— Azt hiszi, ez valami vicc, fiam?
A férfi igyekezett erőt venni magán. A nevetése zihálássá sze-

lídült, majd egy perc múlva ismét nyugodtan lélegzett. A vallatója 
az asztal túloldaláról meredt rá, de Reeves állta a tekintetét. Egy-
szerre józannak tűnt, de legalábbis ébernek.

— Egy szűz lány, mi? — kérdezte.
— Így van. Tizenhét éves.
Reeves lassan bólintott, és bár a kamera nem mutatta közel-

ről az arcát, így is érződött az önelégültsége.
— Mit gondol, Isten megbocsát majd? — kérdezte maró gúnnyal.
A nyomozó mély, komoly hangon így válaszolt: — Megbocsát, 

ha ezt kéri tőle. De kérnie kell, fiam.
Reeves a székébe süppedt. A detektív szavai és ügyes elő-

adásmódja láthatólag megtették a hatásukat. A férfi fölényessége 
fokozatosan elpárolgott.

— Ha jól tudom, az édesapja prédikátor volt. Így van, Dylan?
Halálos döfés. Mintha hideg szél járta volna át a kihallgatóhe-

lyiséget, a fuvallat a képernyőn keresztül is megérintette Jacket. 
Szemmel láthatólag rés nyílt Reeves védelmén, és a tapasztalt 
nyomozó kijátszotta az aduászt, amelyet hét órán át tartogatott.

— „Valljátok meg bűneiteket egymásnak, és imádkozzatok 
egymásért, hogy meggyógyuljatok.” Ismeri az Írást?

A férfi lehunyta szemét, de nem válaszolt.
A nyomozó még egy percig hagyta főni a saját levében, majd 

ugyanabban az ájtatos hangnemben folytatta:
— Meg kell gyógyulnia, Dylan?
A kérdés néhány pillanat erejéig lógott a levegőben, közben 

Reeves mintha összezsugorodott volna a csendben.
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— Erre van szüksége — folytatta a detektív gyengéden. — Meg-
bocsátásra van szüksége. Nem igaz, fiam?

A férfi nem mozdult. Újabb harminc másodperc telt el. Végül 
lassan, de észrevehetően előredöntötte fejét, aztán megemelte, 
majd újra leeresztette.

Bólintott.
A felvétel véget ért. Hannah kilépett a programból. A képer-

nyő elsötétült.
Az ügyvéd olyan közelről figyelt, hogy szó szerint majd leesett 

a székről. Hátradőlt, és mély levegőt vett.
— Mit gondolsz? — kérdezte Hannah.
Jack nem válaszolt azonnal. Maga elé meredt, majd a tekintete 

ismét a nőre vándorolt.
— Azt hiszem, mindannyiunknak szükségünk van a megbocsá-

tásra — mondta.

5. fejezet

Jack hat óra tájban hagyta el a Freedom Institute épületét, és haza-
felé vette az irányt. A Johnson Firearms jelentette az első megállót, 
a város közepén, ahol megvette Andie-nek az új alátétet. Ezután 
beugrott egy szupermarketbe csipszért és fagylaltért. Debra Bur-
gette ekkor hívta.

— Találkozhatunk az 1-es országúton lévő Travelodge motel-
ben? Pont szemben a Miami Egyetemmel.

Jack már milliószor elhaladt mellette, de sosem ment be.
— Most azonnal?
— Igen. Fontos.
— Miről van szó?
— Csak jöjjön el! Van valami, amit látnia kell.
Az ügyvéd arra használta a délutánt, hogy átolvassa az Állam 

kontra Dylan Reeves per jegyzőkönyveit, és rengeteg kérdés me-
rült fel benne, amelyekre Debrától remélt választ. Jobban örült vol-
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na, ha előbb beugorhat Andie-hez, de a nő hangjában volt valami 
sürgető. Arról nem is beszélve, hogy a halálos ítéletet aláírta a kor-
mányzó, így nem maradt sok idejük. Még azt figyelembe véve 
sem, hogy még volt harminc napjuk az ítélet végrehajtásának a 
kitűzött dátumáig.

— Húsz percen belül ott leszek — felelte.
Tíz alatt odaért. Debra az előtérben várta. — Rendeljünk egy 

kávét, és beszélgessünk? — kérdezte Jack.
— Nem — felelte a nő, és karon ragadta. — Kövessen!
A hangjában ugyanaz a sürgetés hallatszott, amelyet Jack a 

telefonban is érzett, de a tekintetében nyoma sem volt aggoda-
lomnak. Szinte izgatottnak tűnt. Egy hosszú, földszinti folyosón 
vezette végig, az üzletközpont és számos tárgyaló mellett. Egy 
csukott, kétszárnyú ajtó előtt álltak meg, amely a B bálterembe 
vezetett.

— Egész nap ezen dolgoztam — közölte a nő, miközben benyi-
tott.

Jack belépett, majd megtorpant. A helyiség méretében nem 
szolgált rá a „bálterem” elnevezésre; a helyi Rotary Club ebédjének 
ugyan otthont adhatott volna, de egy esküvőnek aligha. Debra a 
szokásos, fehér terítővel borított kerek asztalok helyett összecsuk-
ható, négyszögletes asztalokkal zsúfolta tele. Szórólapok, hirdet-
mények és plakátok hevertek mindenütt, rajtuk a reményt jelké-
pező, sárga szalagokkal. Az ügyvéd felvette az egyiket. A fénykép 
különbözött attól, amit korábban látott, amikor aznap délután át-
olvasta az ügy aktáit, de ugyanaz a gyönyörű, tizenhét éves, barna 
hajú lány nézett rá, olajbarna bőre hibátlannak tűnt, sötét szeme 
titkokat rejtett. A papírlapok egytől egyig ugyanazt a négyszavas 
üzenetet hirdették, mint az asztalok mögötti falra kifeszített transz-
parens: „Találjuk meg Sashi Burgette-et!”

— Oda majd laptopok kerülnek — jelentette ki Debra hevesen 
gesztikulálva. — Így az önkéntesek posztolhatnak a közösségi ol-
dalakon, elektronikus körleveleket küldhetnek ki, meg a többi in-
ternetes dolgot intézhetik, amit ilyenkor kell. Az ajtónál elhelye-
zett asztalon egy persely várja azokat, akik a Sashi felkutatására 
létrehozott alap részére szeretnének adományozni. Ebből fizetjük 
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majd a nyomravezetői jutalmat. Hátul pedig azokra az asztalokra 
kávét és harapnivalókat tehetünk ki. Bagelt meg ilyesmit reggeli-
re. Délután esetleg kis szendvicseket. Ha az emberek készek fel-
áldozni az idejüket, a legkevesebb, amit tehetünk, hogy adunk 
nekik enni-inni.

Jacknek elállt a szava. Természetesen sajnálta a nőt a lánya 
elvesztése miatt, de nem tudta palástolni az aggodalmát.

— Debra, ez mind a maga ötlete volt?
— Nem egészen. Önnek is köszönettel tartozom.
— Nekem?
— Igen, magának. Jack, három éven át senki sem volt hajlan-

dó segíteni nekem. Sem a rendőrség, sem az egyházközség, de 
még a férjem sem. A volt férjem. Gavin és én már elváltunk. Emlí-
tettem már?

— Nem. Nem említette.
A nő nagy lélegzetet vett, a tekintete végigjárt a helyiségen.
— Úgy érzem, megfeledkeztem valamiről. Egyszerűen annyi 

mindent kell észben tartanom!
— Debra, vár ide valakit?
— Igen, persze. Legalább száz embernek küldtem e-mailt. Ab-

ban reménykedtem, hogy itt nyüzsögnek majd, amire maga ideér. 
De olyan szörnyű a forgalom ilyentájt! Biztosra veszem, hogy már 
úton vannak. Itt lesznek. A forgalom lehet az oka.

Az ügyvéd inkább nem tett említést arról, hogy feleannyi idő 
alatt ideért a belvárosból, mint amennyire számított.

— Meghívtam a helyi hírcsatornákat is — közölte a nő.
— És küldenek valakit?
— Igen.
— Jelezték, hogy küldenek valakit?
— Nos, nem. De hagytam üzenetet. Biztos vagyok benne, hogy 

itt lesznek. Az az átkozott forgalom.
Csendben álltak — kínos csendben. Aztán kinyílt a bálterem 

ajtaja.
— Látja? Már itt is vannak — derült fel Debra arca. Az ajtóhoz 

sietett.
Jack a helyén maradt. Egy fiatal nő lépett be; úgy feleannyi 
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idős lehetett, mint Debra. Az asszony kézen fogta, és egyenesen a 
férfihoz vezette. A kettőjük közti hasonlóság szembetűnő volt: 
ugyanaz a vörösesszőke haj, kék szem és magasan fekvő járom-
csontok.

— Ez itt a lányom, Aquinnah — mutatta be.
A lány megrázta Jack kezét, és udvariasan mosolygott, de az 

arckifejezésében némi zavar tükröződött. — Nagyon örülök, hogy 
megismerhetem.

— Aquinnah a Barry Egyetem orvosi előkészítőjére jár.
— Figyelemre méltó — jelentette ki udvariasan a férfi.
— Nem igazán — felelte Aquinnah.
— Ne szerénykedj! — korholta az anyja kedvesen.
— Az lesz igazán figyelemreméltó, ha átmegyek szerves ké-

miából.
Debra csak kínosan mosolygott, mintha nem igazán tudná 

hova tenni a megjegyzést.
— Hoztál magaddal önkénteseket?
— Nem, anya. Csak én jöttem.
— Nos, kezdetnek ez is valami. Majd meglátjuk. Mi lenne, ha 

leülnél ahhoz az asztalhoz, a szalagok mellé? Úgy húszat már meg-
kötöttem, de még tenni kellene mindegyikbe egy-egy biztosítótűt, 
hogy az emberek kitűzhessék őket.

— Hát persze — válaszolta a lány. Elindult, de még elkapta Jack 
tekintetét, miközben elhaladt az anyja mellett. Az arckifejezéséről 
le lehetett olvasni, mit gondol róla.

— Hány éves? — kérdezte a férfi.
— Húsz. Épp, mint Sashi.
Az ügyvéd ismét Sashi fotójára pillantott a szórólapon. Aquin-

nah is nagyon szép volt, de kettejük közül egyértelműen Sashi volt 
a szemrevalóbb, még úgy is, hogy nem mosolygott.

— Nem igazán hasonlítanak egymásra. Kétpetéjű ikrek?
— Nem, dehogy. Sashit örökbe fogadtuk. Nem említettem?
— Nem. Nem említette.
— Nem mintha számítana. Mindkét lányomat egyformán sze-

retem. Sashit épp a tizennegyedik születésnapja előtt fogadtuk 
örökbe, az öccsét, Alexandert pedig két-, majdnem hároméves ko-
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rában. Csecsenföldről származnak. Gavin egy fiút szeretett volna, 
és ha rajta múlt volna, csak őt fogadtuk volna örökbe. De ki lenne 
képes szétválasztani egy testvérpárt? Én biztosan nem.

Debra elhallgatott. Az energia, amely a találkozásuk óta sugár-
zott belőle, egyszeriben eltűnt.

— Minden rendben? — kérdezte Jack.
— Különös — válaszolta a nő. — Mindig úgy éreztem, hogy vala-

mi jót tettünk, amikor örökbe fogadtuk Sashit. Tudja, az ő hazájá-
ban a gyerekeket kiteszik a nevelőotthonból, amint betöltik a ti-
zenhatot. Jó eséllyel prostituáltként vagy kábítószerfüggőként vé-
gezte volna. Reményt adtunk neki... — mondta a szavakkal 
küszködve — egy jobb életre.

Debra keze megremegett. Jacknek fogalma sem volt, mit is 
mondhatna. Nem akarta hamis reménnyel kecsegtetni.

— Helyesen cselekedtek.
— Igen — felelte a nő visszafojtva a könnyeit. — Így volt helyes. 

És ezúttal minden jól alakul majd. Tudom. És annyira hálás vagyok 
magának, Jack. Annyira hálás!

— Nézze, én...
Debra váratlanul közelebb lépett, megszorította a kezét, és ar-

con csókolta. — Köszönöm.
Miután a nő hátralépett, Jack fellélegzett. Amikor a tekintetük 

egy pillanatra találkozott, valóban látott egy árnyalatnyi hálát a 
másikéban. De leginkább kétségbeesést.

— Szívesen — csak ennyit tudott kipréselni magából.




