
Kevin Pearce – a baseballsztár, a mintadiák, Brighton 

büszkesége – tizenöt éves volt, amikor a nagybátyja kocsi-

jának hátsó ülésén elhagyta a várost. A haverjával, Bobby 

Scalesszel épp förtelmes erőszakot követtek el, amelyről azt 

gondolták, hogy minden okuk megvolt rá. Kevin nem akart 

kibújni a felelősség alól, mégis muszáj volt neki. Bobby majd 

ott marad, hogy elvigye a balhét, Kevin jövője fényesebb lesz, 

mint valaha. Legalábbis így kellett volna működnie a dolog-

nak. Csakhogy Brightonban a dolgok sohasem úgy működnek, 

ahogy kellene.

Huszonhét évvel később Kevin Pulitzer-díjas újságíró  

a Boston Globe-nál. Sohasem tért vissza a szülővárosába,  

mert kerülte a családját, és különösen Bobby Scalest. Aztán 

megtudja, hogy régi barátja egy helybeli sorozatgyilkosság 

elsőszámú gyanúsítottja. Kevin egyszeriben hazafelé tart – 

hogy megvédje a barátját és kettejük titkát. Ahhoz, hogy erről 

a történetről végig tudósíthasson, és megvédelmezhesse  

a szeretteit, nem csupán egy ravasz, minden hájjal megkent 

gyilkossal kell szembenéznie, hanem a saját megvesztegetett 

lelkiismeretével is.

A Brighton, ez a lehengerlő thriller lebilincselő és elégikus 

stílusban tárja fel a megszegett ígéreteket, a ki nem egyen-

lített adósságokat és a régi csorbák kiköszörülését… kerül, 

amibe kerül.

„Azért jöttél vissza, hogy eltemesd a múltadat…
Az a helyzet, hogy ahhoz előbb meg kell ölnöd.”
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1.

A Z  Ü T É S  C S A K  A  C S ÍP Ô R Ô L  meg a  kézről szól. Hacsak nem 
agyalsz rajta túl sokat. Mert akkor lehetetlen. Kevin azon-
ban tizenöt éves volt, a világ pedig még mindig rém egysze-
rű. Nézd a labdát. Üsd meg a labdát. Csípő és kéz.

A charlestowni srác a dobódomb mögött állt, és agyaggal 
dörgölt be egy új baseball-labdát. Akárcsak Catfish. Kevin 
kilépett, és felkapott egy marék földet. Akárcsak Pudge. 
A dobó visszamászott a dombra. Kevin megvárakoztatta. 
Mögötte a hátsó háló zsúfolásig megtelt feszült, sápadt ar-
cokkal. Valaki beszólt neki, hogy menjen már vissza a pi-
csába az ütődobozba. Kevin hátra se nézve visszaszólt, hogy 
kussoljon. Aztán az elkapó motyogott valamit, a játékvezető 
pedig levette a maszkját, és mindenkit leüvöltött, hogy fogja 
be a pofáját. Kevin a kezében méricskélte az ütőt, a súlyát 
és a fogását próbálgatta. Tekintetét most a dobóra szegezte. 
Figyelte, ahogy figyeli. Kevin visszalépett a dobozba, cipője 
tüskéit végigvonszolta a  laza homokon. 0:2-es gödörben 
volt, és most jó egyhüvelyknyivel rövidebbre fogta az ütőt. 
Tommy Doucette ellejtett kettesnek. Valaki a hármas bázis 
felől ordított. Kevin az ütőjével egyszer, kétszer a dombra 
mutatott. A dobó lendületet vett, és eldobta a labdát. Kö-
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16   M I C H A E L  H A R V E Y 

zeli gyorslabda, de nem elég közeli. Kevin nagy terpeszt 
csinált, és eleresztette a kezét. Abban a pillanatban, hogy 
elütötte, tudta, hogy esélye sincs a hármas védőnek. Már 
csak az volt a kérdés, hogy a partvonalakon belül marad-e. 
Kevin futás közben lopva körülpillantott. A labda megcsíp-
te a krétavonalat, aztán egy rakás helybeli közé vágódott, 
akiket beterített a hungarocell- és sörösüvegzápor. A játék-
vezető hibátlant üvöltött, ahogy Kevin először ütött, aztán 
eltűzött a kettes felé. Megszokásból becsúszott, de a beállós 
kesztyűje már a fején volt. Tommy Doucette féltucatnyi 
csapattársa alatt szorongott a hazai bázisnál. A Brighton 
játszott a másik pasiék pályáján, de a városi elődöntőre őket 
jelölték ki hazai csapatnak. És most győztek, 3:2-re.

Kevin a kettesen állt, és érezte, ahogy a  szíve kalapál 
a mellkasában. Csapattársai megfordultak, és elkezdtek fut-
ni feléje – gondolataiban egy sor fűmaszatos ábrázat marad 
örökre bekeretezve. Lerántotta a sisakját, és azt se tudta, 
hol landolt, ahogy a többiek rávetették magukat, és ő a sú-
lyuk alatt a kemény belső mezőre rogyott, miközben pár 
száz Townies-szurkoló figyelte őket átkozódva. Tizenöt éves 
fejjel könnyű volt a játék, egy külön világ. Csakhogy ez az 
időszak már a végét járta. És valahol legbelül Kevin tudta, 
hogy már soha semmi nem lesz ugyanilyen.

Kábultan hajtottak ki Charlestownból. Kevin Teddy Boyle 
rozsdaette felnyitható tetejű kocsijának hátsó ülésén utazott. 
Teddy volt a csapat egyik segédedzője. Hírnevét annak kö-
szönhette, hogy letartóztatták, miután a feleségét az egyik 
szomszéd holtan találta az ágyában. Teddy égre-földre es-
küdözött, hogy két éjjel is egy ágyban aludt a holttesttel, 
de nem vett észre semmit. Teddy azt mondta a rendőrök-
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B R I G H T O N    17

nek, hogy a felesége világéletében jó alvó volt, és ők ketten 
amúgy sem igen beszéltek egymással. Amikor a halottkém 
jelentése azzal jött meg, hogy masszív agyvérzés volt, a zsa-
ruk elengedték Teddyt. És volt egy remek sztorija a have-
roknak a Grillben.

Mielőtt a parkolót elhagyták volna, Teddy az összes srác-
nak kiosztott egy ütőt arra az esetre, ha netán nehézségeik 
adódnának a Charlestownból való kijutáskor. Teddy kerek, 
lapos Budweiser-kalapot viselt félrecsapva, a lábai közt pe-
dig egy behűtött üveggel ugyanabból a cuccból, és a dudára 
tenyerelve, a helybelieket odébb pöckölve, így hajtott vé-
gig kényelmes tempóban a Thompson Square-en. Amint 
a Storrow Drive-ra értek, közölte a srácokkal, hogy az ütőt 
tegyék el, és mindegyiküknek kiosztott egy sört, amely csí-
pősen-csodálatosan gurult le a torkukon. Teddy hetvenöttel 
repesztett a Storrow-n, és miközben elvitorláztak Harvard és 
a folyó túlpartján bíborvörösben-fehérben ragyogó órator-
nya mellett, a kocsiban ülőknek előkántálta a Brightonról 
meg a városi bajnokokról szóló rigmusokat. Mire az Oak 
Square-en végiggördültek, a különféle bárokból már kezd-
tek kibugyogni az utcára az emberfolyamok. Három éven át 
zsinórban a Charlestown volt a városi bajnok, és negyedszer 
is ők voltak az egyértelmű favoritok. A Brightonnak senki 
sem adott esélyt. Teddy ráfeküdt a dudára, és megkerülték 
a Tar Parkot, majd beálltak a Grill parkolójába, ahol is Ke-
vin edzője, Jimmy Fitz sörrel áldotta meg a kocsit. A srácok 
kiözönlöttek az autóból. Fitz megragadta Kevin grabancát, 
és kétnapos borostájával végiggereblyézte az arcát.

– Mit mondtam neked? Mit mondtam neked?
Fitz elengedte Kevint, és nekiállt dzsiggelni a kanális-

ban. Kevin megpróbálta elmagyarázni, hogy egy meccset 
még le kell játszaniuk, de az edzője fütyült rá. Valaki Fitz 
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nevét ordította, mire eltántorgott, útközben egyszer meg-
állt, hátrahajtotta a fejét, a karját szélesre tárta, és fogatlan 
üvöltést küldött a csillagtalan égbolt felé. Aztán Kevin újra 
egyedül maradt. Addig furakodott az utcát eltorlaszoló tö-
megen át, és egy füst alatt a sok ölelést meg vállon veregetést 
is fogadta, amíg ki nem szabadult belőle. Az Oak Square 
körforgalmának közepén padokkal szegélyezett füves térség 
volt. Brightonban mindenki csak úgy hívta, a Kör. Az egyik 
padon Bobby Scales üldögélt, és egy Brigham’s fagylaltos 
tejturmixot iszogatva az ünneplést figyelte.

– Győztetek?
– Ja. – Kevin leült melléje.
– Neked hogy ment?
– Háromból kettő. Egy szimpla meg egy dupla.
– Kivel játszotok legközelebb?
– A városi bajnokságért a Dorchesterrel. Azt hiszem, az 

a belváros. A Boston Commonsnál, vagy hol.
Bobby megitta a tejturmixát, a poharat pedig bedobta 

egy hordóba.
– Játszottam ott. Szép pálya. Sehol egy kő, igazi fű. Han-

gosbemondójuk is van.
– Nem mondod.
– De bizony. Minden egyes ütő nevét bemond-

ják. – Bobby volt a legjobb baseballjátékos, akit Brighton 
valaha is látott. Kevin emlékezett rá, hogy egyik este a hátsó 
háló mögött állt, amikor triplát ütött a jobb külső mező ke-
rítése fölött, egyenesen a Friendly’s parkolójába. A Brighton 
6:5-re veszített ugyan a Medford ellen, de utána mindenki 
csak Bobbyról és arról a csodálatos balkezes ütésről beszélt.

– A Dot mindig kemény – mondta Bobby. – Rengeteg 
a hokis.
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Kevin úgy vonta meg a vállát, mint aki szarik rá, ami 
nem volt igaz. Bobby fürkészve nézte.

– Akarsz harapni valamit? – kérdezte Kevin.
A Washington Streeten átsétáltak az Imperial Pizzába. 

A tulajdonos, egy elegáns kis olasz, akit mindenki csak Joe-
nak hívott, az egyik asztalnál ült, pizzásdobozokat hajtoga-
tott, és valami focimagazint olvasott.

– Győztetek? – kérdezte Joe.
Kevin bólintott.
– Ügyes fiú. Egy szeletet?
Bobby feltartotta két ujját. A járdaszegélyen ülve ettek. 

Forró paradicsom és sajt, zsírtócsákban csücsülő, ropogósra 
sült pepperoniszeletek, pihe-puha tésztakéreg. Kevin csak 
most vette észre, hogy a nadrágja kiszakadt, és csupa vér. 
Lefejtette az egyenruháját a térdéről, és amennyire tudta, 
kitisztította belőle a kavicsokat meg a földet.

– Holnap dolgozol? – kérdezte Bobby.
Kevin hétvégente a nagyanyja taxitársaságának diszpécser - 

irodájában dolgozott. Bobby az iroda fölött lakott az egyik 
vendégszobában. Miközben felnőtt, több nevelőotthont is 
megjárt, és végül tizenhárom éves korában egy papok által 
fenntartott házban kötött ki Cambridge-ben. Aztán Kevin 
nagyanyja fogadta be. Kevin emlékezett arra a napra, ami-
kor Bobbyt hazahozta. Égre-földre esküdözött, hogy soha 
többé nem megy el misére, aztán egész éjjel fennmaradt 
Kevin anyukájával, cigaretta meg tea mellett sugdolóztak, 
és tizedenként mondták az imákat a rózsafüzérrel. Amikor 
Bobby tizenhat éves lett, kimaradt a középiskolából. Nem 
volt buta, távolról sem, de előre elhatározta, hogy így lesz, 
és már másnap beállt taxisofőrnek.

– Kilenc körül gondoltam bemenni – mondta Kevin.
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– Gyere be hétre. Elmegyünk a Jeff mögé. Kicsit beülsz 
a volán mögé.

– De hát még nincs is jogsim.
– Ki nem szarja le? Nem megyünk sehová, csak egy üres 

parkolóban fogunk körözni. Különben meg a nagyanyád 
se bánja. – Bobby rácsapott Kevin kalapjának a karimá-
jára. – Gratula a  játékhoz. Most pedig nyomás, verjétek 
szarrá a Dotot.

Kevin figyelte, ahogy Bobby visszaballag a Körbe, és 
visszaül ugyanoda, ugyanarra a padra. Maga előtt kinyújtot-
ta a lábát, két karját a pad támlájára fektette, és elégedetten 
szemlélte a körülötte kavargó világot. Kevin utánozta a pózt, 
a  járdán hátradőlt a  könyökére, és hagyta, hogy a  tor- 
nacsukája belelógjon a kanálisba. Egy autó érkezett a Kör-
höz, és lelassított. A hátsó ablakon egy srác dugta ki a fejét, 
de Bobby továbbintette őket. A tér túloldalán Teddy Boyle 
állt a kocsija motorháztetőjén, és valami dalt énekelt, amit 
Kevin nem hallott, mert valaki közben a dudát püfölte. 
Holnap majd előkászálódnak háromszintes bérházaikból, 
és munkába indulnak. Jegyet lyukasztanak a metrón. Szöget 
vernek gipszkarton falakba valami gazdag hölgy newtoni 
házában. Karburátort meg defektes gumiabroncsot javíta-
nak Allstonban. Ebédre megisznak egy korty rövidet meg 
egy sört. Mérgesen főnek a saját levükben, és belefulladnak 
a szomorúság mocsarába. De ez mind holnap lesz. Ma éjjel 
ünnepelnek.

Egyedül indult fölfelé a  Champney Streeten, amelynek 
girbegurba vonalban álló kétlakásos házait és háromszintes 
épületeit már mind kivilágították estére, sápadt sárga ma-
szat kúszott fel a hegyre, és bele az éjszakába. Kevin jobb-
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ján árnyék rezdült, és az egyik második emeleti ablakból 
Mrs. Chin arca ragyogott ki. A férjével együtt önkiszolgáló 
mosodát működtetett, fölötte laktak egy háromszobás la-
kásban a lányaikkal. Kevin gyerekkorában félt Mrs. Chin-
től, a világért sem nézett volna az arcára, mer’ azt fehéren 
hámló foltok borították. A nagyanyja elmagyarázta, hogy 
Hirosimában élt, amikor „ledobták a bombát”, és a bőre 
megfőtt a robbanásban. Kevin megkérdezte a nagyanyjá-
tól, miért mondta azt, hogy „ledobták” a bombát, amikor 
igazából „mi dobtuk le”. Ő erre azt válaszolta, hogy van 
benne valami, és hogy mikor lett ilyen átkozottul okos. 
Kevin habozott, aztán fölemelte a kezét, hogy odaintsen 
Mrs. Chinnek, aki a tekintetével követte őt, és úgy festett, 
mint valami állat, akit a fához kötöztek, és már soha többé 
nem bízik meg egyetlen emberben sem. Ment tovább hegy-
nek föl, a nyolcas számig. Az utca fölé kilógó ablakfülke 
egyik ablakában egyetlen lámpa égett. Ez az öreg lesz, aki 
a székében üldögél, pohárszám issza a whiskyt, szivarozik 
és dallamtalanul dudorászik magában. Valahonnan már 
tudott a meccsről. Meg Kevin győztes ütéséről. És ebbe 
bele fog halni.

Kevin átvágott a háromszintes ház túloldala alatt meg-
bújó rejtett ösvényen. A verandáról kiszűrődő fény keszeg 
árnyékokat vetett a hátsókertjükként szolgáló gazos terü-
letre. A telek egyik oldala mentén alacsony növésű fák so-
ra húzódott sötét függönyként. A másik oldalt egy másfél 
holdnyi erdős, gránitos, elvadult fűvel benőtt vidék, az 
Indian Rock határolta. A  terület az egyház tulajdona és 
öt mérföldes körzeten belül minden olyan srác kedvenc 
helye volt, aki szeretett volna berúgni, lefeküdni valakivel, 
vagy a lehetséges világoknak abban a bizonyos legjobbiká-
ban ezt is, azt is. A terület drótkerítéssel lezárt legvégében 

001_364 Brighton.indd   21 20/01/17   17:26



22   M I C H A E L  H A R V E Y 

egy kétszintes sátortetős épület állt, körülötte öt vagy hat 
sötét idom. Kevin nagyanyjának taxitársasága. Kevin ar-
ra gondolt, hogy átmegy, és az iroda egyik kanapéján dől 
le. Volt ott takaró és néhány párna, meg egy tévé, amit 
kiguríthat, hogy nézze a sötétben. Végül mégis felrohant 
a háromszintes épület hátsó lépcsőjén, és beslisszolt az első 
emeleti lakásba.

Egy átalakított éléskamra padlójára terített matracon 
aludt. A folyosó végén a nővérei aludtak a két igazi háló-
szoba egyikében. Kevin fél füllel a nappaliban lévő tévéből 
harsogó Sox-meccset hallgatva óvatosan benyitott az ajta-
jukon. A szobát faltól falig két egyszemélyes ágy töltötte 
ki. Az egyik ágy fölé filmplakátokat ragasztottak. Bambi, 
Dumbó, Óz, a csodák csodája, bármi, amiben Julie Andrews 
szerepel. Kevin kishúga, Colleen még csak kilencéves volt, 
és máris a látszat rabja. Mindent összevetve nem hibáztat-
hatta érte. A másik ágy fölötti polcon vastag orvosi szótár 
és Gray anatómiájának egy szamárfüles példánya hevert. 
Ezek Bridget holmijai voltak. Ő három évvel volt fiatalabb 
Kevinnél, és szerette szétszedni a dolgokat, hogy lássa, mitől 
ketyegnek. Csak éppen Bridget a kenyérpirító kibelezése 
helyett a kertben fogott pókok lábait tépkedte ki. Min-
dennél jobban szerette azonban a húgát boncolni. Aztán 
végignézni, ahogy vergődik. Kevin már éppen kihátrálni 
készült a szobából, amikor Colleen fölemelte a fejét, kirázta 
hosszú, kócos tincseit, és nagyot ásított.

– Mennyi az idő?
– Mindjárt tíz. Aludj csak.
Újra ásított, és a  takaró alatt kinyújtóztatta a  lábát. 

Colleen még mindig a gyerekek álmát aludta, Kevin pedig 
irigyelte őt, anélkül hogy igazán tudta volna, miért.

– Győztetek? – kérdezte a lány.
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– Még szép.
A lány kinyújtotta a kezét. A fiú egy baseball-labdát 

helyezett bele. Nyár elején kezdték ezt a szertartást. A lány 
minden egyes labdára ráírta a dátumot, és egy kartondo-
bozban gyűjtötte őket az ágya alatt. Kevin olyan színben 
tüntette föl a dolgot, mintha szívességet tenne a kishúgá-
nak, ám titkon beleborzongott, és valahányszor átadott egy 
labdát, kicsit úgy érezte magát, mint valami nagymenő, aki 
autogramot osztogat. Colleen épp legújabb szerzeményét 
vette szemügyre, amikor a takarókupac alól előkígyózott egy 
kéz, és kiragadta az ujjai közül. Colleen felnézett Kevinre, 
hatalmas szemei máris kezdtek könnybe lábadni.

– Hagyd ezt abba – suttogta Kevin.
Az ágynemű alól Bridget kukucskált ki, tizenkét éves 

ajkán hátborzongató mosoly játszott.
– Hadd sírjon.
Colleen már majdnem sírva fakadt, amikor Kevin moz-

gást hallott a nappaliból.
– Tessék. – A kesztyűjében még egy labda volt, azt most 

odaadta Colleennek. – Úgyis ez nyerte meg a meccset.
A lány azon nyomban felderült.
– Tényleg?
– Hazudik – mondta Bridget. – Ez az igazi. Ezért is 

adta oda neked.
Egy kép villant át Kevin fején. Az anyukája Dippity-

Do zselétől ragacsos ujjakkal fazonírozza Colleen hajának 
vastagon kunkorodó fürtjeit, majd lelkendezve álmélkodik, 
ahogy a lány hátán lezúdulnak. Bridget a sarokban ül, és 
a tükörbe nézve mindent és mindenkit gyűlöl, amit és akit 
ott visszatükröződni lát. De semmit és senkit nem jobban, 
mint önmagát. Kevint elfogta a  szomorúság, és az idő-
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sebb fivér sima, könnyed mozdulatával fejtette ki a labdát 
Bridget kezéből.

– Mindketten feküdjetek le. Colleen, egyelőre tartsd 
meg azt, majd később kitaláljuk, mi legyen.

Az előszobából újabb nyikorgás hallatszott – valaki a be-
járati ajtóhoz ment, aztán vissza a nappaliba.

– Jobb lesz, ha eltűnsz innen, mielőtt lejön. – Bridget 
hanghordozásából csak úgy sütött, hogy te gyáva kukac, és 
miközben a folyosón visszaindult az éléskamra felé, Kevin 
érezte, ahogy a lány pillantása a gerincébe fúródik. Lefeküdt 
az egyik magas ablak alá vetett ágyára, és elnézte, ahogy 
a holdfény hosszú sugaraiban fordul a világ, és hallgatta 
a lépteket, amíg el nem nyomta az álom.
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2.

K AT IE  P E A R C E  N A G YO T  S L UK KOL T  a cigarettájából, hagyta, hogy 
a füst átitassa a tüdejét, és csak aztán fújta ki a csípős reggeli 
levegőbe. Ő nemsokára felébred. Kevint el kell távolítania 
a házból, neki kell látnia a reggelinek. Pillantása végigsiklott 
az Indian Rock borongós jelenvalóságán. Gondolatai meg-
mászták a mögötte élő hegyet. Annak a hegynek a tetején 
állt a Szent András Akadémia, a  leánygimnázium. Húsz 
évvel ezelőtt az ő gimnáziuma. 1955-ben végzett évfolyam. 
Katie újra szívott egyet a cigarettáján, és kígyózó füstpántli-
kákban ontotta magából az emlékeket. Hosszú orrú, zörgő 
csontú, sárga fogú, pofaszakállas vénemberek gubbasztot-
tak vékony faszékeken, hideg, sötét pillantásuk alatt ra-
gyás, pirospozsgás arccal. Bostoniak. Előkelőek. Kékvérűek.  
Az ellenfeleit is felidézte. Négy másik diák, mind fiú, vára-
kozás közben egymást méregették. Ketten a sarokban sug-
dolóztak. Az egyik úgy festett, mint akinek beszélhetnékje 
van, de ő átnézett rajta. A félelemtől elszorult a gyomra. 
A Latin Iskolából, a B. C. Gimiből, az Exeterből és a Gro-
tonból jöttek. Crème de la crème. Góliátok az ő Dávidjához 
képest. Az állami szónokibeszéd-verseny döntősei. A Szt. A.  
még sosem adott otthont az eseménynek, és soha nem is 
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nyerte meg. Katie lesz az első. Az apácák ebben biztosak 
voltak, így hát mindent az ő tizenhét éves vállára pakoltak. 
Az Okoséra. És ő szívből imádta is őket érte. Eddig. Mos-
tanáig, amikor eljött a pillanat. Ez most nem olyan volt, 
mint a gyakorlás, amikor ő a napfénytől ragyogó második 
emeleti folyosó egyik végében áll, Ellen nővér pedig a má-
sikban, és egy fából készült kereplőt csattintgatva felszólítja, 
hogy artikuláljon. Nem olyan volt, mint a selejtezők, ahová 
csapatként érkeztek, az Akadémia lányaiként, okosan, mint 
a nap, csöndesen, szerényen, magabiztosan. Félt. Az akkor 
volt. Ez most más. Egyenként szólították a döntősöket. 
Az első szónok a Groton végzőse volt. Kezét könnyedén 
a pulpitusra helyezte, és előrehajolt, minden egyes mozdu-
lata cizellált és könnyed volt, beszéde alig volt több a New 
England-i kiváltságosok és hatalmasok két generációja közti 
magáncsevejnél. Amikor a fiú befejezte, ráérősen elsuhant 
Katie mellett, szinte pillantásra sem méltatva őt. Ekkor az 
ő nevét mondták be, mire vékony erecskében pisi kezdett 
lefelé szivárogni a lábszárán.

Ostoba ír tehén. Hülye picsa. Kurva.
Apja suttogása sziszegett és kavargott körülötte, miköz-

ben ólomlábakon a  pulpitushoz vánszorgott. Észrevette 
a lányára irányuló figyelmet. Basszus, de még mennyire, 
hogy észrevette. Az ő figyelmét. Az ő reflektorfényét. És 
ennek soha nem lett volna szabad megtörténnie. Így aztán 
egy este, két nappal a döntő előtt elvitte kocsikázni, és el-
magyarázta neki, mi az a hierarchia – hogy hol van benne 
a helye, mi is ő, és mi lesz mindig is.

Ostoba ír tehén, hülye picsa, kurva.
Katie a hallgatóságra nézett. Az egyik zsűritag, az ősz 

hajú, lila szájú legöregebb zsebkendőt vett elő a zsebéből, és 
meglengette feléje, hogy kezdheti. Ő kinyitotta a száját, de 
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csak száraz károgás jött ki rajta. A patrícius tisztára törölte 
ajkát, és bal oldali szomszédjához hajolt egy kis sugdoló-
dzásra, majd egy behízelgő mosolyra. Katie a mellkasa mé-
lyén érezte a szégyent, ahogy egy szék végigkarcolta a pad-
lót, neki pedig kiürült a feje. Megfordult, és elmenekült, 
elfutott hamvába holt jövője elől, hogy annak enyhet adó 
múltjában valahol elrejtőzzön. Végül az egyik apáca talált rá 
a vécéfülkék egyikében. Közölte Katie-vel, hogy semmi baj. 
Legközelebb majd jobban sikerül. Ellen nővér azonban soha 
többé nem szólt hozzá úgy, mint azelőtt. Sem senki más az 
Akadémián. És az egyetlen talpalatnyi helyet, amely valaha 
is jutott neki a világban, elmosta a könnyek, a félelem és 
a csalafintaság árja. Ő pedig visszacsúszott a hegyről, vissza 
a korom és hamu völgyébe, ahová való, ahol már minden-
ki torz, sóvár mosollyal és ragyogó, hegyes fogakkal várta. 
És a villanykörte, mely oly fényesen, oly kurta ideig égett, 
elpukkant a fejében, és az izzószál egy villanásra vörösen 
felragyogott, mielőtt elméje örök sötétségbe borult.

Ostoba ír tehén. Hülye picsa. Kurva.
Katie Pearce a reggeli szélbe pöckölte cigarettáját, és fi-

gyelte, ahogy fennakadt a fűben, majd kialudt. Még több 
mozgolódás támadt a házban. Ő nemsokára felébred. El 
kell kezdenie reggelit készíteni. És el kell innen tüntetnie 
az egyetlen fiát, mielőtt ezek őt is felfalják élve.
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K E V IN  A Z  É GÔ  D OH Á N Y  orrfacsaró bűzére ébredt, és elfintoro-
dott az ágyneműjén meg a ruháján érzett szagtól. Anyukája 
már ébren volt, a hátsó verandán állt a nyitott konyhaablak 
mellett, és jólesően dohányzott a hidegben. A fiú az álláig 
felhúzta a takarót, hogy még egy-két másodpercig kiélvez-
hesse az ágya melegét. A betonmesszeségből a rongyszedő 
kora reggeli körei hallatszottak. Öt mérföldes óránkénti 
sebességgel cserkészte be a környéket, fejét kilógatta ős-
régi furgonja ablakán, és egy kanállal verte a vezetőajtóra 
kötélen leengedett bádoglábast, miközben éneklő hangon 
kornyikált.

Ócska rongyot veszek, ócska rongyot veszek, óóóóócska ron-
gyot veszek…

Kevin addig hallgatta a hol fölerősödő, hol elhalkuló 
kántálást, amíg a rongyszedő kiáltozása hegynek lefelé el 
nem enyészett. Aztán újra csönd lett. Az anyja bejött, pa-
pucsa végigcsoszogott a repedezett linóleumon, ahogy ide-
oda járkált. Kevin megvárta, hogy a kanna sípolni kezdjen, 
aztán felöltözött, és beosont a konyhába.

Szeptember elejéhez képest hűvös volt. A radiátor nem 
volt fűtésre állítva, így aztán anyukája a sütőt gyújtotta be, 
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és nyitva hagyta az ajtaját. Kevin odahúzott egy széket a me-
legre, és beleivott a csésze Barry’sbe, amit az anyja készített.

– Akarod, hogy csináljak ilyet? – Az asszony felmutatott 
egy zacskó Jiffy kukoricásmuffin keveréket. Kevin imádta 
a kukoricás muffint, ami az anyukája szerint bármi más-
sal felért. Zacskónként tizenkilenc centért a bolondnak is 
megérte.

– Persze, mama. A kukoricás muffin remek lesz.
Az anyja már csak erre a feloldozásra várt. Tíz perc múl-

va el is készült – sovány, fűrészporszerű eledel, de belül forró 
vajdarab van benne. Kevin kettőt megevett belőlük teával. 
Anyukája mellette üldögélt, és valamiféle űrbe meredt, 
ahová csak neki volt bejárása. Pár perc elteltével ültében 
megmerevedett, tekintete a folyosó felé rebbent.

– Felkelt az apád.
Kevin hallotta a hangjában a tompa félelmet, és érezte, 

hogy az ő gyomra is felfúvódik tőle. Felmarkolt még egy 
muffint, papírszalvétába csomagolta, és a hátsó ajtó felé 
indult. Az anyja segített neki belebújni a kabátjába.

– Mama. – Elhúzódott, de az asszonynak így is sikerült 
arcon csókolnia.

– Megvagy. – A hüvelykujja begyével letörölte a foltot, 
és hátrasimította a  homlokából a  fiú haját.  –  Szeretlek,  
Kevin.

– Mennem kell.
Az asszony megfogta a fiú állát, és kényszerítette, hogy 

a szemébe nézzen.
– Igenis, Kevin. Te is tudod.
– Ja. – Víz hangja hallatszott ki a fürdőszobából. – Men-

nem kell.
Az anyja az égre forgatta a szemét.
– Állj meg odafent, és nézz be hozzá.
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– El fogok késni.
– Állj csak meg, és nézz be hozzá. Csak egy perc az egész.
Kevin felkapta a kesztyűjét, és kislisszolt a lépcsőfordu-

lóra, anyukája pedig becsattintotta mögötte a zárat. A vé-
kony faajtón át hallgatta, ahogy megnyikordul az egyik 
konyhaszék, és elnémulnak a hangok. Aztán megfordult, 
és kettesével vette fölfelé a lépcsőt.

A selymes szőrű macska fesztelenül lustálkodott az árnyék-
ban, és figyelte, ahogy a fiú felszalad a lépcsőn, nesztelenül, 
mint az indiánok, a combján menet közben baseballkesztyű 
ugrándozik le-föl. A fiú eltűnt a második emeleti lakásban, 
a macska pedig várt, mandulaszemének pillantása ide-oda 
cikázott a diszpécseriroda elülső ablakai és a legfelső lakás 
között, ahol az idős hölgy élt. A szélben falevelek zizegtek. 
A macska hunyorgott, ahogy a hideg forróság százféle ár-
nyalatába mártott, sebesen emelkedő napba nézett, amely-
nek születőben lévő sugarai elakadtak egy kallódó opálü-
veg táblában. A macska kinyújtóztatta hátizmait, és a fiúra 
gondolt. Aztán az idős hölgyre. Még egy óra, mire elindul 
az udvaron át. A macska visszahúzódott a bozótosba, és 
berendezkedett a várakozásra.
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