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1. fejezet

Paul Rogers várta, hogy érte jöjjenek, és megöljék.
Tíz éve várt erre.
Már csak huszonnégy óra választotta el a haláltól.
Vagy az élettől.
Rogers száznyolcvanöt centiméter magas volt, nyolcvan-

egy kilót nyomott, és egy deka zsír sem volt rajta. Az embe-
rek izmos testét látva meglepődtek, hogy már elmúlt ötven-
éves. Nyaktól lefelé olyan volt, mint egy anatómiai tanulmány: 
kidolgozott izmai feszesen kapcsolódtak egymáshoz.

Nyaktól felfelé azonban már egészen más volt a helyzet. 
Az évek jól látható nyomot hagytak a férfin, olyannyira, hogy 
egy ötvenes korbecslés itt kifejezetten hízelgő lett volna. Sűrű 
haja nagy része már megőszült, és bár egy évtizedet töltött 
rács mögött, naptól védve, az arca mégis cserzett volt, mély 
barázdákkal a szem és a száj körül, valamint a homlokon.

Rendezetlen szakálla ugyanolyan fehér volt, mint a haja. 
Az arcszőrzet igazából tilos volt a börtönben, de tudta, hogy 
senki sem merné levágatni vele.

A férfi olyan volt, mint egy csörgőkígyó, csak figyelmezte-
tő hang nélkül: aki túl közel merészkedik hozzá, azt valószí-
nűleg megharapja.

A legjellegzetesebb azonban kétségkívül a bozontos szem-
öldök alatt megbúvó szempár lehetett: a halványkék, vize-
nyős szem, egyszerre végtelen mély és élettelen.

Kiegyenesedett ültében, amikor hallotta, hogy jönnek.
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Pedig még van huszonnégy órája. Nem volt jó jel, hogy 
most jönnek.

A két pár cipő tökéletes összhangban kopogott a padlón.
Elhúzták az ajtót, és előbukkant a két őr.
— Na, gyerünk Rogers — mondta az idősebb —, indulás!
Rogers felállt, és zavartan bámult a két férfira.
— Tudom, hogy holnapról volt szó — magyarázta az őr —, de 

úgy látszik, a bírósági írnok rossz dátumot írt a parancsra, és 
túlságosan macerás lett volna megváltoztatni. Úgyhogy, gye-
rünk, ez a te nagy napod!

Rogers a két őr felé lépett, és előretartotta a kezét, hogy 
megbilincselhessék.

Az idősebb a fejét ingatta.
— Elfogadták a feltételes szabadlábra helyezési kérelme-

det. Szabad ember vagy, nincsenek többé bilincsek. — De mia-
latt ezt mondta, egy kissé szorosabbra fogta a gumibotját, és 
a halántékán lüktetett egy ér.

Kivezették a hosszú folyosóra, amelynek mindkét oldalán 
cellák sorakoztak. A rabok cseverésztek, de amint meglátták 
Rogerst, hirtelen elhallgattak. Némán figyelték, ahogy a me-
net elhalad előttük, majd izgatott suttogásba kezdtek.

Egy kis helyiségbe mentek, ahol kapott egy váltás új ruhát, 
ragyogó, fűzős cipőt, visszakapta a gyűrűjét, az óráját, és ad-
tak neki háromszáz dollár készpénzt. Harminc dollárt min-
den egyes bent töltött évért; az állam igazán nagylelkű.

És talán a legfontosabb, hogy kapott egy buszjegyet a leg-
közelebbi városba.

Levette a rabruhát, és felvette az új alsóneműt, majd a tisz-
ta, ropogósra vasalt ruhát. Nagyon meg kellett húznia a de-
rékszíját, hogy ne essen le róla a nadrág, a kabát viszont váll-
ban szűknek bizonyult. Felhúzta az új cipőt, amely a méreténél 
egy számmal kisebb volt, és szorította a lábát. Az óra követ-
kezett, beállította a helyiségben lévő faliórához, a pénzt a ka-
bát zsebébe csúsztatta, végül nagy nehezen felhúzta a gyűrűt 
a bütykös ujjára.
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A börtön bejáratához vezették, és átadtak neki egy ismer-
tetőt a kötelességeiről, a szabályokról, amelyeket be kell majd 
tartania. Rendszeresen találkoznia kell a kijelölt pártfogóval, 
szigorú előírások szabályozták a mozgását és azt is, hogy kik-
kel találkozhat a feltételes szabadlábra bocsátás ideje alatt. 
Nem hagyhatja el a környéket, és nem közelíthet meg har-
minc méternél jobban egyetlen büntetett előéletű embert sem. 
Nem élhet drogokkal, nem birtokolhat és nem tarthat magá-
nál fegyvert.

A hidraulikus rendszer életre kelt, kinyílt a vasajtó, és Ro-
gers előtt feltárult a külvilág, tíz év után először.

Kilépett a küszöbön, és az idősebb őr utánaszólt:
— Sok szerencsét! Aztán meg ne lássalak itt többet!
Újra beindult a hidraulika, és az ajtó halk zúgással csukó-

dott be mögötte.
Az idősebb őr a fejét rázta, miközben a fiatalabb meredten 

bámulta az ajtót.
— Le merném fogadni, hogy nemsokára megint bent lesz — 

mondta az idősebb őr.
— Miből gondolod?
— Paul Rogers talán ha öt szót mondott az itt töltött tíz év 

során, de az az arckifejezés, amit időnként látni lehetett raj-
ta... — A férfi megborzongott. — Tudod, hogy van itt néhány 
rendkívüli figura, de egyiktől sem futkos a hátamon a hideg 
úgy, mint Rogerstől. Olyan volt, mintha nem lett volna egy 
értelmes gondolata sem. Korábban már kétszer is kérte a fel-
tételes szabadlábra helyezést, de nem kapta meg, állítólag 
azért, mert a puszta tekintetével halálra rémisztette az erről 
döntő bizottságot. Gondolom, harmadjára már sikerült elbű-
völnie őket.

— Miért volt börtönben?
— Megölt valakit.
— És hogyhogy csak tíz évet kapott?
— Gondolom, voltak enyhítő körülmények.
— A többi rab nem kóstolgatta? — kérdezte a fiatalabb őr.
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— Kóstolgatni, őt? Láttad te már, amikor az udvaron edzett? 
Idősebb nálam, és erősebb, mint a legnagyobb darab szemét-
láda a börtönben. És szerintem éjjelente nem aludt többet egy 
óránál. Hajnali kettőkor mentem el a cellája előtt, és akkor is 
csak bámult kifelé, vagy magában dünnyögött, miközben a 
tarkóját dörzsölgette. Nagyon különös fazon. — Egy pillanatra 
megállt, majd folytatta: — De amikor bekerült, pár kemény 
fickó tényleg megpróbálta betörni, csak hogy megmutassák, 
ki a főnök.

— És mi történt?
— Mondjuk úgy, hogy azok a rabok már senkit nem csics-

káztatnak. Az egyikük lebénult, a másik is tolószékben van, 
és a nyálát csorgatja magára, mert Rogers maradandó agy-
károsodást okozott neki. A saját szememmel láttam, ahogy 
egyetlen ütéssel megrepesztette az ürge koponyáját.

— De hogyan jutott fegyverhez itt bent?
— Fegyverhez? Puszta kézzel csinálta!
— Atyaég!
Az idősebb elgondolkodva bólintott.
— Az eset persze kiválóan megalapozta a renoméját a töb-

biek között, többé senki sem kötött bele. A rabok tisztelik az 
erőseket. Láttad, mindenki elhallgatott, amikor elvezettük a 
cellák előtt. Legenda lett belőle a börtönben, aki erősebb és 
gonoszabb mindenkinél, pedig a kisujját sem mozdította. Azt 
kell mondanom, sosem láttam még ilyen embert idebent, és 
szerintem nem is fogok.

— Hogy érted ezt?
A férfi egy pillanatra elgondolkodott, mielőtt megszólalt 

volna.
— Amikor behozták, megvolt a szokásos vetkőztetés, mo-

tozás, a testnyílások sem maradhattak ki.
— És?
— És Rogers tele volt sebhelyekkel.
— Az egy csomó elítéltnek van. Meg tetoválása is.
— De nem ilyenek. Mindkét kezén és lábán, sőt, a felsőtes-

tén is ott éktelenkedtek azok a függőlegesen lefutó hegek. De 
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még az ujjain is. Borzalmas volt. Még ujjlenyomatot sem tud-
tunk tőle venni, mert egy sem volt neki! Sosem láttam ilyet 
azelőtt, és remélem, nem is fogok.

— És hogyan szerezte azokat a sebesüléseket?
— Mondtam már, hogy alig szólalt meg a tíz év alatt, és 

nem tűnt olyannak, akit kényszeríteni lehet, hogy meséljen 
nekünk a sérüléseiről. Mindig is úgy gondoltam, hogy Ro-
gers valami különös szekta tagja lehetett, vagy esetleg meg-
kínozták. Ilyen sebhelyekhez viszont egy egész hadsereg kel-
lett volna. Igazából sosem akartam tudni, mi történt vele. 
Rogers igazi csodabogár, teljesen őrült, és én nagyon örülök, 
hogy kívül tudhatom.

— Viszont akkor elég meglepő, hogy mégis kiengedték.
— Az isten segítse azt a szerencsétlent, aki összefut ezzel a 

faszfejjel! — motyogta az idősebb, miközben ballagtak vissza 
a cellablokk felé.

2. fejezet

Odakint Rogers lassan beszívta a levegőt, majd kiengedte, 
és figyelte a hűvös párát, amely aztán gyorsan semmivé fosz-
lott. Néhány másodpercig mozdulatlanul állt, és próbálta fel-
fogni, amit lát. Bizonyos szempontból úgy érezte magát, mint 
aki épp csak az imént született meg, és egy pillanattal koráb-
ban még nem létezett számára ez az ismeretlen világ.

A tekintetét lassan balról jobbra, majd jobbról balra fordí-
totta. Aztán felnézett az égre. Talán helikopterek jönnek, gon-
dolta. De ezúttal nem ez történt.

Érte biztosan nem jönnek.
Senki sem várta őt.
Talán az eltelt idő az oka. Három évtized. Az emberek 

meghaltak, az emlékek megfakultak.
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Vagy az is lehet, hogy tényleg halottnak hitték.
Ez az ő hibájuk.
Eszébe jutott az elrontott szabadulási dátum.
Ha jönnek is érte, csak holnap fognak.
Hála a hülye bírósági hivatalnoknak.
Az elbocsátópapírja utasításait követve jutott a buszmeg-

állóba. Négy rozsdás oszlop között egy zsindelytető, alatta 
egy pad, amely már elkopott az utazók több évtizedes vára-
kozásában. Elővette a zsebéből a rá vonatkozó szabályokat 
leíró nyomtatványokat, és a megálló mellett álló szemetesbe 
gyömöszölte őket. Nem állt szándékában pártfogói beszélge-
tésekre járni. Sokkal távolabbi helyen várták.

Megérintette a feje bal oldalát, nagyjából félúton a nyak-
szirtcsont és a lambdavarrat között. Aztán végighúzta az ujját 
a varratcsontoktól a koponyafal csontján át a nyílvarratig. 
Fontos részei ezek a koponyának, mert az agy nélkülözhetet-
len területeit védik.

Régen úgy vélte, hogy egy időzített bomba az, amit beépí-
tettek.

Most már egyszerűen a teste részeként gondolt rá.
Leengedte a kezét, és figyelte, ahogy a busz a megállóba 

ér. Kinyíltak az ajtók, Rogers felszállt, átnyújtotta a jegyét a 
sofőrnek, és megindult a jármű hátulja felé.

Az utastérben különböző szagok keveredtek, főleg étel és 
mosdatlan emberek szaga. Minden szempár rászegeződött. 
A nők szorosabban fogták a táskáikat. A férfiak védekező te-
kintettel figyelték, ökölbe szorult kézzel álltak készenlétben. 
A gyerekek egyszerűen tágra nyílt szemmel bámulták.

Úgy látszik, hatással van az emberekre, gondolta.
Leghátul ült le, ahol a mellékhelyiség szaga talán elvisel-

hetetlen lenne olyasvalakinek, aki nem érzett sokkal rosszabb 
szagokat is.

Rogers azonban sokkal rosszabb szagokat is érzett már.
A másik oldalon egy huszonéves fiatalember és a hasonló 

korú barátnője ült. A lány foglalta el a hátsó sor középső he-
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lyét. A férfi majdnem két méter magas és csupa izom volt. 
Nem nézték, ahogy Rogers hátramegy, mert lefoglalta őket 
egymás szájüregének a felfedezése.

Amikor a busz elindult, a férfi ellenséges pillantást küldött 
Rogers felé. Rogers állta a tekintetét, és végül a fiatalember 
másfelé nézett. A lány is odanézett, de ő mosolygott.

— Most szabadult? — kérdezte.
Rogers végignézett a ruházatán. Eszébe jutott, hogy talán 

minden szabaduló ugyanilyet kap. A börtön nagyobb tétel-
ben rendelhetett az egész felszerelésből, cipővel együtt, amely 
persze mindenkinek kicsi, de így legalább a volt rabok nem 
tudnak elfutni senki elől. Az is lehet, hogy a környékbeliek 
csak „börtönmegállóként” ismerik ezt a buszmegállót. Ez 
megmagyarázná, hogy miért bámulták meg ennyire.

Rogers nem szándékozott visszamosolyogni a lányra, de 
azért bólintott a feltett kérdésre.

— És mennyi ideig volt bent?
Válaszképpen Rogers a tíz ujját mutatta.
A lány együttérző pillantást vetett rá.
— Az nagyon sok!
Aztán az ülések közti folyosóra vetette a lábát, és a hosszú, 

karcsú combja kivillant a szoknya alól. Rogers ámulattal néz-
te a hófehér bőrt.

Majdnem egy órát zötykölődtek a legközelebbi városig, és 
ezalatt a lány csábítón lóbálta a keresztbe vetett lábát.

Rogers nemigen tudta levenni róla a tekintetét.
Sötétedett, mire a buszpályaudvarra értek. Mindenki le-

szállt, Rogers utoljára, mert így szokta meg.
Lelépett a járdára, és körülnézett. Néhány utast családta-

gok, barátok vártak, mások a busz hátuljából szedegették elő 
a csomagjaikat. Rogers csak állt ott, és nézelődött, ahogy a 
börtön előtt is tette. Nem várták barátok vagy rokonok, nem 
volt csomagja.

De várta, hogy valami történjen.
A fiatalember hátrament a táskáikért, és ezalatt a barátnője 

odalépett Rogershez.
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— Úgy látom, magára férne egy kis mulatás.
A férfi nem felelt.
A lány a barátja felé pillantott.
— Egy darabig jöjjön utánunk, aztán egy idő után kettes-

ben maradhatnánk, csak maga meg én. Mit szólna hozzá? Tu-
dok egy jó helyet.

A barátja visszatért a busz mögül, kezében egy hosszú 
sporttáskával és egy kisebb bőrönddel, majd megfogta a lány 
kezét, és elmentek. A lány visszanézett, és rákacsintott Ro-
gersre.

Rogers tekintete követte a fiatal párt, amint befordulnak 
balra, és eltűnnek szem elől.

Utánuk indult. Ő is befordult, és újra észrevette a párt. 
Már majdnem eltűntek, de mégsem egészen.

Rogers a fejéhez nyúlt, ugyanarra a pontra, mint koráb-
ban, és végighúzta az ujját, mintha csak egy kanyargós folyó 
vonalát követné.

Sokáig mentek így egymás mögött, háztömbről háztömbre 
haladva, a fiatal pár éppen csak szem előtt.

Most már teljesen sötét volt. A pár befordult egy kis mel-
lékutcába, és eltűnt.

Rogers gyorsított, és befordult utánuk.
A karjára sújtott le a baseballütő. A fa kettétört, a felső ré-

sze messzire repült, és a falnak csapódott.
— A francba! — üvöltötte a fiatalember, kezében a csonka 

ütővel.
A sporttáska nyitva feküdt a földön, a lány néhány méterrel 

a barátja mögött állt, és nagyot ugrott, amikor a baseballütő 
darabja felé repült, ijedtében kiejtette a kezéből a retiküljét.

A férfi eldobta a kezében maradt fadarabot, és a zsebéből 
előkapott egy rugós kést, amit azonnal ki is nyitott.

— Hé, haver, nem belezlek ki, ha szépen ideadod a három-
száz dolcsidat, a gyűrűdet meg az órádat!

A háromszáz dollárt? Tehát pontosan tudják, hogy tíz év 
után ennyi jár.
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Rogers jobbra fordította a fejét, és érezte, ahogy megrop-
pan a nyaka.

Körülnézett: magas téglafalak, ablak sehol, tehát tanú 
sincs. A sikátor sötét volt, egy lélek sem járt a környéken, ez 
feltűnt neki, miközben a pár után ment.

— Hallottad, amit mondtam? — kérdezte a fiatalember Ro-
gers fölé magasodva.

Rogers bólintott, mivel tényleg hallotta.
— Akkor add ide a lóvét, meg a cuccot, aztán tűnés! Vagy te 

olyan fogyatékos vagy?
Rogers a fejét ingatta. Mert ő nem fogyatékos. És nem is 

fog odaadni semmit.
— Ahogy akarod — mondta a fiatalember, és Rogers felé bö-

kött a késsel.
Rogers részben ki tudta védeni a támadást, de a kés még 

így is a karjába vágott. Ez egy csöppet sem lassította le, mert 
semmit sem vett észre belőle. A vér a ruhájára fröccsent, de ő 
csak megragadta a kést tartó kezet, és megszorította. A férfi 
elejtette a kést.

— Baz’meg, te szemétláda, azonnal engedj el, engedj már el!
Rogers nem engedte. A férfi térdre rogyott, és teljesen fö-

lösleges erőfeszítést tett, hogy megpróbálja lefejteni magáról 
Rogers ujjait.

A lány ezalatt hitetlenkedő tekintettel figyelte a jelenetet.
Rogers a szabad kezével lassan lenyúlt a baseballütő meg-

maradt darabjáért, megfogta a nyelet, és felemelte.
A fiatalember felnézett rá:
— Kérem, ne!
Rogers meglendítette az ütőt, ami a következő pillanatban 

hatalmas erővel csapódott a férfi halántékának. Csontszilán-
kok és az agyburok szürke masszája folyt a férfi fejéről.

Rogers elengedte a halott kezét, és a fiatalember a járdára 
zuhant.

A lány sikítva hátrált. Közben a leesett retiküljét nézte, de 
nem mozdult felé.



16

— Segítség! Segítség! — kiabálta.
Rogers eldobta az ütőt, és a lányra nézett.
A városnak ez a része teljesen elhagyatott volt ebben az 

órában, nyilván ezért is csalták ide.
Senki sem volt, aki a lány segítségére siethetett volna. 

A pár úgy gondolta, hogy ez éppen jó lesz nekik, de amikor 
Rogers a sikátorba lépett, már tudta, hogy ez neki lesz jó.

Mostanra már rájött, hogy az egészet megszervezték, már 
az is a csapda része volt, amikor a lány ránézett a buszon. 
A halott barátja jóképű volt, és vele egykorú. Rogersről egyi-
ket sem lehet elmondani. Ami a lánynak csábító lehetett, az a 
zsebében, a csuklóján és az ujján volt.

Nyilván szabaduló rabokra vadásznak.
De ma este nem a megfelelő személyre esett a választásuk.
A lány egészen a téglafalig hátrált. Könnyek csorogtak le 

az arcán, és jajgatott.
— Kérem, ne bántson! Esküszöm, senkinek sem mondom 

el, mit tett! Isten az atyám, nem mondom el! Kérem!
Rogers lehajolt, és felvette a rugós kést.
A lány most már hisztérikusan zokogott.
— Kérem, ne! Kérem... Ő kényszerített rá. Azt mondta, 

megver, ha nem teszem meg.
Rogers a nőhöz lépett, és közelről bámult a reszkető arcba. 

A vonásai ugyanúgy nem voltak hatással rá, mint a karját 
megsebesítő kés.

Semmi hatás, mert ő maga is semmi.
Semmit sem érez.
A lány nyilván azt akarta, hogy megessen rajta a szíve. Ro-

gers pontosan tudta ezt. Meg is értette. De egészen más meg-
érteni, és megint más érezni valamit.

Bizonyos tekintetben ez a létező dolgok közti legnagyobb 
különbség.

Semmit sem érzett. Sem a lány iránt, sem a fiatalember 
iránt. Megint megdörzsölte a fejét, ugyanazt a pontot kereste, 
mintha az ujja áthatolhatna a csonton, át a szöveteken, egé-
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szen az agyáig, hogy aztán kitépje, amit ott talál. Égette, de ez 
mindig is így volt, miután megtette, amit megtett.

Rogers nem mindig volt ilyen. Néha, amikor elég hosszan 
és kitartóan próbált visszaemlékezni, halványan megjelent 
előtte egy teljesen más ember.

A késre pillantott, ami most a karja rozsdamentes meg-
hosszabbítása volt. Lazított a szorításon.

— Akkor elenged? — kérdezte a lány zihálva. — Nekem... ne-
kem maga igazán nagyon szimpatikus.

Rogers tett egy lépést hátrafele.
A lány mosolyt erőltetett az arcára.
— Ígérem, hogy nem fogom elárulni.
Rogers még egy lépést hátrált. Egyszerűen itt is hagyhatja 

a lányt, és eltűnhet, gondolta.
A lány elnézett Rogers válla fölött.
— Azt hiszem, megmozdult — mondta izgatottan. — Biztos 

benne, hogy halott?
Rogers megfordult, hogy megnézze.
Észrevette a hirtelen mozdulatot. A lány felkapta a retikül-

jét, és kivett belőle egy pisztolyt. Rogers látta a nikkelborítású 
revolver emelkedő csövét, hogy a mellkasán megtalálja a célt.

Hihetetlen sebességgel csapott le, majd oldalra lépett, mert 
kis híján ráfröccsent a lány felhasított nyaki ütőeréből kispric-
celő vér.

A lány előreesett; az arca érintette először a járdát, szét-
zúzva a szép vonásait. Többé egyébként sincs semmi szükség 
rájuk. A revolver kiesett a kezéből, és nagy csattanással ért a 
kemény betonra.

Rogers sietve kivette a pénzt a fiatalember tárcájából és a 
lány retiküljéből, és gondosan összehajtva tette a bankjegye-
ket a zsebébe.

A lány kezébe tette a törött baseballütő nyelét, a pisztolyt 
pedig visszacsúsztatta a retikülbe. A rugós kést a férfi kezébe 
rakta.

Találja ki a helyi rendőrség, hogy mi történt.
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Betekerte a karját, amilyen szorosan csak tudta, és a vérzés 
hamarosan elállt.

Aztán mégis kivette a zsebéből a pénzt, hogy megszámol-
ja. A vagyona megduplázódott.

Hosszú, nehéz utazás előtt állt.
És annyi év után éppen ideje volt, hogy végre elinduljon.

3. fejezet

John Puller az apját nézte, aki az ágyban aludt egy olyan 
szobában, amely már régóta az otthona volt.

Puller eltűnődött, hogy vajon még meddig lesz ez így...
Az idősebb Puller komoly változáson ment keresztül az 

utóbbi időben, és ez nem csupán az egészségügyi állapotával 
volt összefüggésben.

Robert Puller, az idősebb fia katonai börtönbe került Lea-
venworthben, Kansasban, de mostanra hivatalosan is tisztáz-
ták a hazaárulás vádja alól, és rehabilitálták. Újra a légierő 
tisztjeként szolgált. Az apa és az idősebb fiú ismételt egymás-
ra találása könnyeket csalt John Puller szemébe, ami pedig 
nem gyakran fordult elő vele.

De a fia szabadulása felett érzett kitörő örömöt gyors le-
épülés követte, legalábbis mentálisan, mert a három csillag-
gal rendelkező tábornok fizikailag sokkal jobb állapotban 
volt, mint a hasonló korú férfiak. De az erős testhez gyengülő 
elme társult. Lehet, hogy az idős ember csak addig tartott ki, 
amíg a fiát rehabilitálták. A cél teljesült, és az apa ekkor talán 
feladta, odalett az energiája és az élni akarása.

Puller tehát most ott ült az ágy mellett, és azon tűnődött, 
hogyan fog viselkedni a sziklaszilárd testbe zárt öregember, 
amikor felébred. Az apja arra született, hogy katonákat ve-
zessen csatákba, és ezt évtizedeken keresztül tette is, figye-
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lemre méltó sikerrel. Rengeteg kitüntetést, rendjelszalagot 
kapott, többször előléptették. De ez az idő már elmúlt, és ez-
zel együtt az apja rohamos tempóban jutott ilyen állapotba.

Az orvosok szerint egyre romló demenciáról van szó, és a 
helyzet csak rosszabbodni fog.

Puller úgy vélte, hogy el fogja veszíteni az apját.
A bátyja több hónapos tengerentúli megbízatáson volt. 

John Puller nemrégiben tért vissza egy németországi nyomo-
zásról, és a repülőtérről egyenesen az apjához ment.

Későre járt már, de jó ideje nem látta.
És most egyre csak azt találgatta, apjának melyik énje fog-

ja köszönteni őt az ébredés után.
A parancsokat osztogató, erőszakos ember?
A sztoikus nyugalmat árasztó?
Az üres tekintettel bámuló?
Jobban örülne az első kettő valamelyikének, mint a harma-

diknak.
Kopogtak az ajtón, Puller felállt, és kinyitotta.
Két férfi állt előtte, az egyikük ezredesi egyenruhában, a 

másik civilben.
— Miben segíthetek? — érdeklődött Puller.
— Ön az ifjabb John Puller? — kérdezte a civil ruhás.
— Igen, és önök kicsodák?
— Ted Hull a nevem — felelte a férfi, és megmutatta az iga-

zolványát. — Katonai Bűnügyi Nyomozóhivatal, 12. ezred, 
Katonai Rendészet, Fort Lee.

— Én pedig David Shorr ezredes vagyok — mondta az 
egyenruhás.

Puller nem ismerte, de ez nem meglepő, hiszen nagyon 
sok ezredes van a seregben.

Kilépett a folyosóra, és behúzta maga mögött az ajtót.
— Elnézést, de alszik az apám. Mit tehetek önökért, uraim? 

Talán egy újabb megbízásról van szó? Csak mert úgy volt, 
hogy a következő két napban szabadságon vagyok, kérdez-
zék csak meg a parancsnokomat, Don White-ot.
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— Már beszéltünk vele — mondta Shorr. — Tőle tudtuk meg, 
hogy itt van.

— Tehát, miről van szó?
— Az apjáról, törzszászlós. És feltételezem, önről is.
Puller a Katonai Bűnügyi Nyomozóhivatal törzszászlósa 

volt. Nem volt hivatásos katonatiszt, mint a West Pointon 
végzettek; sorkatonaként kezdte a katonai pályafutását, 
ilyenformán Shorr rangban fölötte állt.

— Nem értem, uram.
Százkilencvenhárom centijével jócskán a két férfi fölé ma-

gasodott. Az apjától örökölte a termetét. Az anyjától meg a 
nyugodt stílusát. Az apja csak két érzelmi alapállapotot is-
mert: a hangosat és a legmagasabb készültségi fokozatot.

— Odalent van egy szoba a látogatók számára — mondta 
Shorr. — Mi lenne, ha ott beszélgetnénk?

Lementek, a szoba üres volt, Shorr becsukta az ajtót. Mind-
hárman leültek, Puller a másik kettővel szemben.

Shorr Hullra nézett, és biccentett, mire Hull kivett a zsebé-
ből egy borítékot, és a tenyeréhez csapta.

— Ez a levél a Fort Eustis bázisra érkezett, ők küldték át az 
én irodámba. Egy kicsit utánanéztünk az ügynek, majd meg-
tudtuk, hogy ön ma érkezik vissza, ezért kerestük fel.

— Én Eustisban szolgálok — tette hozzá Shorr —, innen a 
kapcsolódás.

Puller bólintott. Tudta, hogy a bázis Virginiában, a partvi-
déken található Norfolk, Hampton és Newport News köze-
lében. 2010-ben egyesült az Eustisi Newport News-i bázis, 
a Langley légibázis és a közeli Hampton bázisa, így jött létre 
a Langley—Eustis egyesített légibázis.

— Ha jól tudom, elsősorban szállítással és logisztikával 
foglalkoznak — jegyezte meg Puller.

— Így van.
— És mivel a Katonai Rendészet 12-es bűnügyi nyomozó-

egysége a közeli Fort Leeben található, Eustis számára is mi 
végezzük a nyomozásokat — mondta Hull. — Én a két helyszín 
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között ingázom, mivel Prince George’s megye nem esik mesz-
sze a partvidéktől.

Puller megint bólintott, ezzel mind tisztában volt.
— És, mi van a levélben?
Óvatosan tette fel a kérdést, mert egy alkalommal az apja 

már kapott egy levelet a floridai nővérétől, és Puller hamaro-
san egy olyan küldetésen találta magát, amely kis híján az 
életébe került.

— A levelet a bázis Katonai Bűnügyi Nyomozóhivatalának 
címezték. Egy Lynda Demirjian nevű nő írta — közölte Hull, 
és figyelte, hogy a név ismerős lehet-e Pullernek. — Emlékszik 
az illetőre?

— Persze. Még Fort Monroe-ból, gyerekkoromból.
— A hölgy közel lakott önökhöz, amikor az apja még ott 

állomásozott, de aztán a bázis bezárt, és Eustisba költözött. 
A család barátja volt, hogy egészen pontos legyek, az ön édes-
anyjának a barátja.

Puller visszament az időben harminc évet, és látta maga 
előtt az alacsony, csinos arcú, duci asszonyt, aki mindig mo-
solygott, és a legfinomabb süteményeket sütötte, amiket Pul-
ler valaha is evett.

— És miért írt önöknek?
— Sajnos a hölgy nagyon beteg. Hasnyálmirigyrák, végstá-

dium.
— Ezt sajnálattal hallom. — Puller a levélre pillantott.
— Azért írt, mert haldoklik, és szerette volna közölni egy 

sejtését, ami hosszú ideje foglalkoztatja. Kicsit olyan a dolog, 
mint amikor az ember a halálos ágyán elmond egy addig má-
sok számára nem ismert információt.

— És? — kérdezte Puller egyre türelmetlenebbül. — Nekem 
mi közöm ehhez? Én akkoriban gyerek voltam.

— Mint ahogy a bátyja is — mondta Shorr.
— Maga nem is a katonai rendészet embere — jegyezte meg 

Puller.
Shorr a fejét csóválta.
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— De az a döntés született, hogy egy tiszt járjon utána az 
ügynek.

— És milyen okból teszik ezt?
— Mrs. Demirjian férje, Stan, az ön édesapjával szolgált 

Fort Monroe-ban. Akkoriban még főtörzsőrmester volt, azóta 
természetesen ő is nyugdíjba ment. Emlékszik rá?

— Igen. Vietnámban is együtt harcoltak az apámmal, rég-
óta ismerték egymást. De elárulnák végre, hogy mi van ab-
ban a levélben?

— Talán az lenne a legjobb, ha ön is elolvasná — mondta 
Hull, és átnyújtotta a levelet.

Háromoldalnyi szöveg volt rajta, és úgy tűnt, férfi írhatta.
— A hölgy nem saját kezűleg írta? — érdeklődött Puller.
— Nem, ahhoz már túlságosan gyenge. A férjének diktálta.
Puller a kis asztalra terítette a levelet, és olvasni kezdte. 

A két férfi közben feszülten figyelte őt.
A mondatok hosszúak és zavarosak voltak. Puller szinte 

látta maga előtt, ahogy a halálos beteg asszony igyekszik ér-
telmes mondatokba összeszedni a gondolatait, hogy lediktál-
ja a férjének. Az egész leginkább egy gondolatfolyamnak 
tűnt. A nő valószínűleg gyógykezelés alatt állt, amikor ezt 
diktálta, és Puller csodálta az elszántságot, amellyel a halál 
közelében is igyekezett elmondani, amit akart.

Aztán a bevezető sorok után egyszer csak odaért a levél 
lényegi mondandójához.

Szájtátva bámult a papírra.
Hitetlenkedve ingatta a fejét.
Úgy érezte magát, mintha gyomorszájon vágták volna.
Egyre gyorsabban olvasta tovább a levelet, valószínűleg 

nem azzal a sebességgel, amellyel a haldokló, levegőért kap-
kodó asszony diktálta azt.

Amikor befejezte, felnézett, és azt látta, hogy a két férfi 
meredten bámul rá.

— Azzal vádolja az apámat, hogy megölte anyát?
— Igen, pontosan ez a helyzet — felelte Hull.


