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 ELŐhang
Életében először ringatta karjában a gyermekét.

Sok évvel ezelőtt, a kórházban egy nővér megkérdezte, meg 
akarja-e fogni, de ő nem akarta. Sőt, nevet sem adott neki, és 
nem volt hajlandó aláírni a hivatalos lemondó nyilatkozatot sem. 
Kibúvót keresett, mint mindig, hogy ne kelljen őszinte válaszokat 
adnia. Visszaemlékezett, hogyan rángatta magára a farmert, mielőtt 
elhagyta volna a kórházat. Még nedves volt az elfolyt magzatvíztől, 
derékban pedig túl bő, pedig nemrég még feszült. Összefogta ma-
gán, hogy le ne csússzon, leosont a hátsó lépcsőn, s futni kezdett a 
fiú felé, aki a sarkon várta egy kocsiban.

Mindig volt egy fiú, aki várta, aki akart tőle valamit, aki vágya-
kozott utána, aki gyűlölte. Így volt ez, amióta csak az eszét tudta. 
Tízévesen anyja stricije ajánlott ételt egy csókért, tizenöt évesen 
szexmániás mostohaapja zaklatta, huszonhárom évesen egy katona 
ostromolta a testét. Harmincnégy volt, amikor egy zsaru meggyőzte 
arról, hogy amit tett vele, az nem volt erőszak. Harminchét évesen 
pedig egy másik zsaru elhitette vele, hogy örökké szeretni fogja.

Csakhogy az „örökké” sosem tart olyan sokáig, mint gondolná 
az ember.

Megérintette lánya arcát. Ezúttal gyengéden, nem úgy, mint ko-
rábban.

Milyen szép!
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Bőre puha volt, ránctalan. Szeme csukva volt, de remegett kissé 
a szemhéja alatt. Sípoló hangok hagyták el a tüdejét.

Óvatosan hátrasimította a lány haját, fürtjeit a füle mögé igazí-
totta. Ezt nem tehette meg a kórházban annak idején. Nem simítha-
tott végig a csecsemő ráncos homlokán, nem csókolhatta meg apró 
ujjait a kezén, nem foghatta meg borsónyi ujjacskáit a lábán.

Lánya ujjai immár manikűrözöttek, hosszú lábujjain nyomot ha-
gyott a számtalan balettóra és a végigtáncolt éjszakák, meg az a 
sokféle esemény, amely megtöltötte vibráló, ám anyátlan életét.

Ujjával megérintette lánya ajkát. Hideg volt, a lány túl sok vért 
veszített. A mellkasából kiálló kés nyele együtt lüktetett a szívveré-
sével. Néha mint egy metronóm, néha mint egy lejárni készülő óra 
elakadt mutatója.

Mennyi elvesztegetett év!
Karjába kellett volna vennie a pici lányt akkor a kórházban, ha 

egyetlenegyszer is. Emlékül kellett volna hagynia a lelke mélyén az 
anyja érintését, hátha akkor nem rándult volna össze a mozdulattól, 
és nem húzódott volna félre most, mintha csak egy idegen érintette 
volna meg.

Persze valójában idegenek is voltak.
A nő megrázta a fejét. Nem kezdhet el most azon bánkódni, mit 

veszített el, és miért. Csak arra szabad gondolnia, hogy milyen erős, 
és hogy igazi túlélő. Egész életében borotvaélen táncolt, s futott 
azok elől a dolgok elől, amelyeket mások örömmel fogadtak: gyer-
mek, férj, otthon, valódi élet.

Boldogság, elkötelezettség, szeretet.
Most ébredt rá, hogy ez a menekülés juttatta ide, ebbe a sötét 

szobába, ez ejtette csapdába ezen a dermesztő helyen, ezért tartja 
most először – és utoljára – a karjában a lányát, végignézve, ahogy 
az lassan elvérzik.

A csukott ajtó mögül csoszogó léptek zaja hallatszott, a küszöb 
alatti résen át pedig két alig mozgó láb árnyéka jelent meg.

Talán ez az ember fog végérvényesen végezni a lányával?
Vagy ővele?
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A faajtó megzörrent a fémkeretben. Az ajtógomb helyét csak egy 
kis, négyszögletes nyíláson beáramló fényfolt jelezte.

A nő azt latolgatta, mit használhatna fegyverképpen. Például tű-
sarkú cipője fémvégű sarkát, vagy a lánya melléből kiálló kést.

A cipőt lerúgta magáról az előbb, miközben átrohant az úton, a 
kés pedig talán valami létfontosságú szervhez nyomódik odabent, 
és megakadályozza, hogy ömöljön a vér, lassú, keserves haldoklásra 
ítélve a lányt.

Egy pillanatra hozzáért ujjaival a késhez, de inkább lassan el-
húzta a kezét.

Az ajtó ismét megzörrent. Kaparászás hallatszott, mint amikor 
fém csikordul fémen. A fényes négyszög kisebb lett, majd eltűnt, 
amint egy csavarhúzót dugtak a résbe.

Katt-katt-katt. Mint amikor egy üres pisztolyt próbálnak elsütni.
A nő finoman leengedte lánya fejét a földre. Feltérdelt, s beha-

rapta a szája szélét, amint éles fájdalom hasított a bordái közé. Seb 
tátongott az oldalán, vér csorgott a lábán lefelé. Az izmai kezdtek 
begörcsölni.

Négykézláb körbemászott a szobában, mit sem törődve a fűrész-
porral és fémreszelékkel a térdei alatt, a szúró fájdalommal a bordái 
közt, a vércsíkkal, amelyet maga után húzott. Talált néhány szeget 
és csavart, majd valami hideg, kerek, fémes dologhoz ért a keze. 
Felvette a tárgyat a földről, s kitapogatta, mit talált: a hiányzó ajtó-
gomb volt a kezében. Kemény, nehéz, és egy tíz centis fémtüske áll 
ki belőle, akár egy jégcsákány.

Az ajtó zárja egy utolsót kattant, a csavarhúzó leesett a betonra, 
s résnyire kinyílt az ajtó.

A nő összehúzta a szemét a beáramló fénytől. Végigfutott az 
agyán, hányféle módon bántott már férfiakat az életében. Egyszer 
pisztollyal, egyszer tűvel, számtalanszor ököllel, szájjal, foggal… 
szívtelenséggel.

Az ajtó rése egyre tágult, s megjelent benne egy pisztoly csöve.
A nő markába fogta az ajtógombot úgy, hogy az ujjai között nyúlt 

a fémtüske előre, és várta, hogy a férfi belépjen.





 Hétfő
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 1. fejeze t

Will Trent aggódott a kutyája miatt. Az eb – Betty – fogait ké-
szült megtisztíttatni, ami nevetséges pénzkidobásnak tűnhet 

egy házi kedvenc esetében, ám amikor az állatorvos elmagyarázta, 
milyen szörnyűségeket okozhat egy állatnak a rossz szájhigiénia, 
Will a házát is képes lett volna eladni, csak hogy még néhány érté-
kes évvel ajándékozhassa meg a kis aranyost.

Szemmel láthatóan nem ő volt az egyetlen bolond Atlantában, 
aki jobb egészségügyi ellátást biztosított a kedvencének, mint ami-
lyenben sok amerikai részesült. Végignézett a várakozók tömegén, 
akik mind a Dutch Valley Állatklinikára akartak bejutni. Egy til-
takozó dán dog zárta el a bejáratot, miközben néhány macskatu-
lajdonos mindentudó pillantásokat váltott egymással. Will kiment 
az utcára. Letörölte nyakáról a verejtéket, nem tudva, hogy a késő 
augusztusi hőségtől izzad, vagy az idegességtől, hogy jó döntést 
hozott-e. Még sosem volt kutyája, még sosem volt egymagában fe-
lelős egy állat jóllétéért. Mellkasára szorította a tenyerét, és szinte 
még mindig érezte magán Betty doboló szívverését, amint átadta őt 
az állatorvos asszisztensének.

Visszamenjen, és kimentse onnan?
Egy autó éles tülkölése riasztotta fel aggodalmas gondolataiból. 

Csak egy vörös villanást látott, amint Faith Mitchell elhajtott mel-
lette a Minijével. A nő nagy ívben megfordult, s megállt a járda 
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szélénél Will mellett. A férfi már nyújtotta a kezét a kilincs felé, de 
ő már át is nyúlt, és kilökte előtte az ajtót.

– Siess! – mondta, túlkiabálva a sarki hideget árasztó légkondi 
zaját. A hátsó üléshez egy babaülés volt erősítve, ami úgy hetven 
centit hagyott Will számára, hogy behajtogassa százkilencven cen-
tinél is nagyobb termetét az első utasülésbe.

Faith telefonja újabb üzenet érkezését jelezte.
– Amanda az. – Úgy ejtette ki a nevet, mintha káromkodna, 

ahogy hozzá hasonlóan a legtöbb ember. Amanda Wagner igaz-
gatóhelyettes volt a főnökük a GBI-nál, azaz a Georgiai Nyomozó 
Irodánál, és nem épp a türelméről volt híres.

Will a hátsó ülésre dobta a zakóját, majd bekuporodott a vezető 
mellé. Feje majdnem a csukott napfénytetőhöz ért, a kesztyűtartó 
a sípcsontját nyomta, térde szinte az állát súrolta. Ha most baleset 
érné őket, a halottkém az orrát a koponyája belsejében találná.

– Gyilkosság – mondta Faith, s felemelte a lábát a fékről, mielőtt 
Will becsukhatta volna az ajtót. – Ötvennyolc éves férfi.

– Klassz! – felelte Will olyan élvezettel, melyet csak egy nyo-
mozó képes tanúsítani egy embertársa halála hallatán. Védelmére 
legyen mondva, Faith és ő az utóbbi hét hónapot sziklák hegynek 
felfelé való görgetésével töltötték. Partnerét kikölcsönözték egy kü-
lönleges akciócsoportnak, amely az atlantai magániskolák csalási 
botrányát vizsgálta ki, ő pedig egy különösen nagy publicitásnak 
örvendő, kényes nemierőszak-ügyben toporgott egy helyben.

– Hajnali öt körül jött a hívás a 911-re – számolt be sietve Faith a 
részletekről. – Egy férfi jelentette be névtelenül, hogy holttestet ta-
láltak a Chattahoochee melletti, elhagyott raktárépületnél. Sok vér, 
semmi gyilkos fegyver. – A nő lassított, és megállt a pirosnál. – 
A rádión nem közölték a halál okát, úgyhogy elég rémes lehet.

A kocsiban pittyegni kezdett valami, mire Will oda sem figyelve 
nyúlt a be nem kapcsolt biztonsági öv felé.

– Miért minket állítottak rá? – kérdezte. A GBI nem kezdhet 
csak úgy dolgozni egy ügyön. A kormányzónak vagy a helyi rend-
őrségnek kell felkérnie őket. Az atlantai rendőrség folyamatosan 
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foglalkozik gyilkossági ügyekkel, és rendszerint nem kér segítsé-
get. Különösen az államiaktól nem.

– Az áldozat egy atlantai zsaru – magyarázta Faith, miközben 
megragadta Will biztonsági övét, és bedugta a csatot a helyére, 
mintha csak az egyik gyerekét kötötte volna be. – Dale Harding ki-
tüntetett nyomozó volt, mielőtt visszavonult. Hallottál róla?

Will megrázta a fejét.
– És te?
– Anya ismerte, de sosem dolgozott vele. Harding fehérgallé-

ros bűnözőkkel foglalkozott. Egészségügyi okokból hamar nyug-
állományba vonult, aztán biztonsági emberként bukkant fel újra. 
Olyasmit csinált, amihez nem sok ész kellett, legfeljebb szétverni 
valakinek a térdét fenyegetésképpen. – Faith maga is az atlantai 
rendőrségnél dolgozott tizenöt évig, mielőtt Will partnere lett a 
másik cégnél. Az édesanyja is onnan szerelt le kapitányi rangban. 
Ketten együttvéve gyakorlatilag ismerték a szervezet egész állomá-
nyát. – Anya azt mondja, ismerve Harding rossz hírét, biztos fel-
bosszantott egy stricit, akit nem kellett volna, vagy nem fizette meg 
az adósságát, és a fogadóirodás fejbe verte egy baseballütővel.

A kocsi megugrott, amint a lámpa zöldre váltott, s Willt alaposan 
oldalba bökte a pisztolya. Megpróbált helyzetet változtatni, mert a 
jeges légáramlat ellenére már a hátához tapadt az ing az izzadság-
tól. Ahogy elvált a bőrétől, olyan érzés volt, mint mikor lehúznak 
egy sebtapaszt. A műszerfalon 7:38-at mutatott az óra. A férfi nem 
is akart arra gondolni, milyen tikkasztó lesz itt délre a hőség.

Faith telefonja újabb üzenetet jelzett. Majd még egyet és még 
egyet.

– Amanda – nyögött fel az asszony. – Miért kell neki három mon-
datot három különböző üzenetben elküldeni? És csupa nagybetűvel. 
– Faith egy kézzel vezetett, a másikkal meg válaszolt az üzenetekre, 
ami veszélyes és szabálytalan, Faith azonban azon rendőrök közé 
tartozott, akik csak más szemében látták meg a szálkát. – Úgy öt-
percnyire lehetünk, igaz?
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– Inkább tízre, akkora a forgalom – felelte Will, majd átnyúlva 
megfogta a kormányt, hogy ne a járdán kössenek ki. – Mi a raktár-
épület címe?

Faith visszapörgette a szöveget.
– Ez tulajdonképpen egy építkezési helyszín a raktárak mellett. 

Beacon 380.
Will állkapcsa úgy szorult össze meghallva a címet, hogy fájda-

lom hasított a nyakába.
– Az Marcus Rippy éjszakai klubja.
Faith meglepetten nézett rá.
– Viccelsz?
Will megrázta a fejét. Nem sok dolog volt Marcus Rippy kö-

rül, amivel kapcsolatban kedve lett volna viccelődni. A fickó profi 
kosárlabdázó volt, akit azzal vádoltak, hogy bedrogozott és meg-
erőszakolt egy főiskolás lányt. Will az előző hét hónapot azzal töl-
tötte, hogy megalapozza ezt a vádat a hazug disznó ellen, csakhogy 
Rippy milliókat költött ügyvédekre, szakértőkre meg újságírókra, 
akik gondoskodtak arról, hogy az ügy sose kerüljön bíróság elé.

– Mit keres egy halott exrendőr Marcus Rippy klubjában he-
tekkel az után, hogy Rippynek sikerült megúsznia egy nemierő-
szak-ügyet? – gondolkodott hangosan Faith.

– Biztos vagyok benne, hogy az ügyvédeinek erre is lesz hihető 
magyarázata, mire odaérünk.

– Jézusom! – Faith beledobta a telefont a pohártartóba, s immár 
két kézzel kormányzott. Egy pillanatig hallgatott, talán azt latol-
gatva, mit jelent mindez kettejük számára. Dale Harding zsaru volt 
ugyan, de a rosszabbik fajtából. Ahogy ebben a nagyvárosban a 
gyilkosságok esetében lenni szokott, az áldozat ritkán volt feddhe-
tetlen, becsületes polgár. Nem mintha illene az áldozatokat kárhoz-
tatni, de általában olyasmiket követtek el – például felbosszantot-
tak striciket vagy nem fizették ki a játékadósságot –, ami érthetővé 
tette, miért is váltak végül áldozattá.

Marcus Rippy érintettsége az ügyben azonban mindent megvál-
toztatott.

Faith lassított, mert a reggeli forgalom kezdett sűrűsödni.
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– Tudom, hogy azt mondtad, nem szeretnél az ügyed kudarcáról 
beszélni, de most szükségem van az információidra.

Will azonban továbbra sem akart beszélni erről. Öt óra leforgása 
alatt Rippy többször is megerőszakolta áldozatát, hol verte, hol foj-
togatta, míg a lány el nem ájult. A nő kórházi ágya mellett állva 
Will még néhány nappal később is látta a sötét foltokat, ahol Rippy 
ujjai megragadták a nyakát, mintha csak egy kosárlabdát szorított 
volna a tenyerében. Az orvosi jelentés több más sérülésről is beszá-
molt: vágásokról, zúzódásokról, a bőr felszakadásáról. Durva, erő-
szakos traumákról, bevérzésekről. A fiatal nő csak suttogva tudott 
beszélni, mégis elmondta a történetét neki és mindenki másnak, aki 
meghallgatta. Egészen addig, amíg Rippy ügyvédei el nem hallgat-
tatták.

– Will?
– Megerőszakolt egy nőt, de a pénzével megúszta. Újra meg 

fogja tenni, és talán már korábban is megtette. De mindez mit sem 
számít, mert tud bánni a kosárlabdával.

– Na, ez aztán a kimerítő információ. Kösz.
Will összeszorított állkapcsába ismét belenyilallt a fájdalom.
– Újév napján, délelőtt tízkor az egyik szobalány találta meg az 

eszméletlen áldozatot Rippy házában. Odahívta Rippy biztonsági 
főnökét, aki felhívta a menedzserét, aki felhívta az ügyvédeit, akik 
végül hívtak egy magánmentőt, hogy bevigye a lányt a Piedmont 
Kórházba. Két órával a lány megtalálásának állítólagos időpontja 
előtt, azaz reggel nyolckor Rippy a magángépén elrepült Miamiba 
az egész családjával. Azt állította, a vakáció már jó előre be volt 
ütemezve, viszont a repülési tervet csak a felszállás előtt fél órával 
nyújtották be. Rippy az állította, fogalma sem volt, hogy az áldozat 
ott van a házban, sosem látta, sosem beszélt vele. Még a nevét sem 
tudja. Előző éjjel nagy szilveszteri bulit tartottak, több száz ember 
járkált náluk ki-be.

– Volt egy Facebook-bejegyzés…
– Instagram – helyesbített Will, aki órákat töltött az interneten 

a vendégek által a telefonjaikkal készített képeket tanulmányozva. 
– Valaki a résztvevők közül feltett egy képet az áldozatról, amint 
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kásás hangon motyog valamit, mielőtt belehány egy jegesvödörbe. 
Rippy emberei megbízták a kórházat, hogy csináljanak a lánynál 
egy toxikológiát, és marihuánát, amfetaminokat meg alkoholt talál-
tak a vérében.

– Azt mondtad, eszméletlen volt, mikor bevitték a kórházba. 
Adott engedélyt Rippy embereinek, hogy drogtesztet végezzenek 
rajta?

Will megrázta a fejét, mert ez mit sem számított. Rippy csapata 
lefizetett valakit a kórház laborjában, és kiszivárogtatta a sajtónak a 
vérvizsgálat eredményét.

Faith elhúzta a száját.
– Hatalmas az a ház, igaz?
– Majdnem ezerötszáz négyzetméter. – Will felidézte az alap-

rajzot, amit annyi ideig tanulmányozott, hogy beleégett az agyába. 
– Patkó alakú, a közepén úszómedencével. A család a patkó középső 
részében él, az oldalsó két szárnyban pedig tömérdek vendéglak-
osztály van, továbbá masszázsszoba, konditerem, kosárlabdapálya, 
mozi, és játszószoba a két gyereknek. Nem tudsz olyat mondani, 
amijük ne lenne.

– Tehát a puszta logika alapján történhet valami szörnyűség a 
ház egyik részében, amiről a másikban nem szereznek tudomást.

– Anélkül, hogy a kétszáz alkalmazott egyike se szerezzen róla 
tudomást. A szobalányok, az inasok, a kiszolgálók, a konyhai sze-
mélyzet, a szakácsok, a bárpultosok, a kisegítők, meg az isten tudja, 
ki még. Willt két óra hosszat vezette körbe a birtokon a Rippy csa-
lád biztonsági főnöke. A házat kívülről kamerák figyelték minden-
féle szögben, sehol sem volt vakfolt. A mozgásérzékelők észrevettek 
mindent, ami nehezebb egy falevélnél. Senki sem mehetett ki vagy 
be úgy, hogy valaki ne tudjon róla.

Kivéve azon az éjszakán. Nagy vihar volt, s az áram hol elment, 
hol visszajött. A generátorok is csúcsminőségűek voltak, de valami-
lyen oknál fogva a külső digitális videó rögzítő, amely a biztonsági 
kamerák felvételeit volt hivatva megőrizni, nem volt bekapcsolva 
ebbe a rendszerbe.
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– Jól van, én is láttam a híreket – mondta Faith. – Rippy emberei 
azt állították, a lány tiszta bolond volt, és csak a szexért ment oda.

– Pénzt kínáltak neki, de ő elutasította.
– Talán csak kevesellte – dobolt Faith az ujjaival a kormányon. – 

Nem lehet, hogy maga okozta a sérüléseit?
Rippy ügyvédei is ezt állították. Még egy szakértőt is találtak, 

aki hajlandó volt kijelenteni, hogy az óriási ujjnyomok a lány nya-
kán, hátán és a combján a sajátjai.

– Volt egy zúzódása itt – mutatott Will a saját hátára. – Egy ököl 
nyoma a lapockái közt. Egy jókora ökölé. Kivehető volt az ujjak 
nyoma, ugyanolyan, mint a nyakán. Komoly zúzódás volt a mája 
fölött is. Az orvosok két hétig ágyban tartották.

– És volt egy óvszer Rippy spermájával…
– Az egyik folyosóról nyíló fürdőszobában. A felesége azt 

mondta, szexeltek aznap éjjel.
– Ő pedig otthagyja a használt óvszert egy vendégfürdőben a sa-

játja helyett? – húzta össze a szemöldökét Faith. – Rajta volt a fele-
ség DNS-e a külsején?

– A padló kövén találták, amelyet nem sokkal azelőtt mostak fel 
fertőtlenítő tisztítószerrel, úgyhogy semmi használható nem volt 
már a külsején.

– Az áldozaton sem találtak DNS-t?
– Csak néhány azonosíthatatlan szakaszt, mind nőktől. Talán a 

kollégiumi hálóban szedte össze.
– Elmondta az áldozat, ki hívta meg a partira?
– A főiskolai barátaival jött, és egyikük sem emlékszik, valójá-

ban kit is hívtak meg közülük eredetileg. Egyik sem ismerte Rippyt 
személyesen, vagy legalábbis egyikük sem ismerte be. És mind a 
négyen nyomban elhatárolódtak az áldozattól, amikor kopogtatni 
kezdtem az ajtajukon.

– És az áldozat határozottan azonosította Rippyt?
– Azt mondta, a fürdőszoba előtt állt sorban. Ez már azután volt, 

hogy belehányt a pezsgősvödörbe. Azt állította, egyetlen italt ivott, 
de rosszul lett tőle, mintha nem stimmelt volna vele valami. Rippy 
odament hozzá, ő persze nyomban megismerte. A férfi kedvesen 
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felhívta a figyelmét arra, hogy van még egy mosdó a vendégszárny 
folyosóján. A lány követte. Jó sokáig mentek, és ő szédült, mire a 
férfi átfogta a vállát, hogy támogassa. Bevezette az utolsó vendég-
lakosztályba a folyosó végén, ahol ő elment a vécére. Amikor kijött 
onnan, Rippyt az ágyon ülve találta meztelenül.

– Aztán mi történt?
– Aztán másnap a kórházban ébredt. Súlyos agyrázkódása volt 

egy, a fejére kapott ütéstől, szemmel láthatóan többször is fojtogat-
ták, és néhányszor elvesztette az eszméletét. Az orvosok szerint so-
sem fog teljesen emlékezni arra az éjszakára.

– Hm.
Will kiérezte a kételkedést társa hangjából.
– Na és hol volt az a fürdőszoba, ahol a kondomot találták? – kér-

dezte Faith.
– Hat ajtónyira a vendéglakosztálytól, úgyhogy elhaladtak előtte 

az odafele úton, és Rippy is elment előtte visszafelé a partira. A te-
lefonos videók szerint egész éjjel járkált, hogy alibit kreáljon ma-
gának. Plusz a fél csapata is kiállt mellette. Jameel Gordon, Andre 
Dupree, Reuben Figaroa. Az erőszak másnapján mindannyian be-
mentek a rendőrségre nyomukban az ügyvédekkel, és mindegyik 
előadta pontosan ugyanazt a sztorit. Mire a GBI megkapta az ügyet, 
mindannyian megtagadták, hogy újra kihallgassuk őket, hiszen már 
tettek vallomást.

– Jellemző – jegyezte meg Faith. – És Rippy azt mondta, nem is 
látta az áldozatot a partin?

– Pontosan.
– Ha jól emlékszem, a feleség annál többet beszélt.
– Csak úgy harsogott a férje védelmében. – LaDonna Rippy el-

ment minden televíziós műsorba és híradóba, ahol csak hajlandók 
voltak foglalkozni vele. – Alátámasztott mindent, amit a férje mon-
dott, és ő is kijelentette, hogy egyszer sem látta a lányt a partin.

– Hm. – Faith hümmögése egyre szkeptikusabbá vált.
Will hozzátette:
– Azok pedig, akik látták aznap éjjel az áldozatot azt mondták, 

ittas volt, és ráakaszkodott minden kosarasra, akit csak el tudott 
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kapni. Látva a róla készült videót és a toxikológiai jelentést, még el 
is lehetne hinni. Ugyanakkor ott van a brutális erőszak ténye, meg 
hogy a lány meztelenül találta Rippyt az ágyon kijőve a fürdőszo-
bából.

– Az ördög ügyvédjét játszod?
Will bólintott, bár tudta, mi következik.
– Már látom, hol bukott el az ügy. Két állítás áll egymással szem-

ben, és Rippyt megilleti az ártatlanság vélelme, mert ilyen a tör-
vény. Ártatlan, amíg… bla-bla-bla. És azt se felejtsük el, hogy ez 
a férfi piszkosul gazdag. Ha lakókocsiparkban élne, a bíróság által 
kirendelt ügyvédje előbb elfogadta volna, hogy hamis vádak alap-
ján üljön öt évet, mint hogy rákerüljön a nemi bűncselekményt el-
követők listájára.

Will nem felelt, mert erre nem is lehetett mit mondani.
Faith keményen megmarkolta a kormányt.
– Gyűlölöm a nemi erőszak eseteket. Egy gyilkossági ügyben 

nem kérdezi a bíró, hogy vajon tényleg megölték-e a fickót, vagy 
csak hazudik, mert magára akarja irányítani a figyelmet. No és mit 
keresett a városnak abban a részében, meg mi van azzal a többi 
gyilkossal, akikkel korábban randizott.

– Bizony a lány nem volt éppen szimpatikus – ismerte el Will dü-
hösen, hogy ez egyáltalán számít. – A családja is zűrös. Egyedülálló, 
drogos anya, akinek fogalma sincs, kitől van a lánya. Már a közép-
iskolában voltak drogügyei, és vagdosta magát. Épp letelt a rossz 
eredményei miatt elrendelt tanulmányi próbaideje a főiskolán, hol 
ezzel járt, hol azzal, és sokat randizott online a Tinderen meg az 
OkCupidon, mint mindenki az ő korában. Rippy emberei még azt is 
megtudták, hogy néhány éve volt egy abortusza. Gyakorlatilag tál-
cán kínálta nekik a tárgyalási stratégiát.

– Nem nagy a különbség a között, hogy valaki jó lány, vagy rossz 
– fejtegette Faith hosszan kifújva a levegőt –, de ha egyszer átlépi 
a határt… El nem tudod képzelni, mit hordtak össze rólam az em-
berek, mikor terhes lettem Jeremyvel. Az egyik nap még kitűnően 
teljesítő középiskolás voltam, aki előtt ott áll az egész élet, másnap 
pedig már én voltam a tinédzser Mata Hari.


