
Don Winslow: 

Az Egység





A The New York Times sikerszerzője



Minden jog fenntartva. Jelen kiadvány bármely részét tilos a kiadó írásos engedélye nélkül 
módosítani, sokszorosítani, bármilyen elektronikus vagy gépi formában és egyéb módon 
közzétenni vagy terjeszteni, beleértve a fénymásolást, felvételkészítést és mindenfajta 
információtároló vagy -visszakereső rendszert; kivételt képez a kritikus, aki kritikájában rövid 
szakaszokat idézhet belőle. Ez a kiadvány a HarperCollins Publishers-szel létrejött megállapodás 
nyomán jelenik meg. Jelen mű kitalált történet. A nevek, személyek, helyszínek és események a 
szerző képzeletének termékei, vagy fiktív módon alkalmazza őket. Bármely hasonlóság élő vagy 
halott személlyel, üzlettel, vállalattal, eseménnyel vagy helyszínnel teljes mértékben a véletlen 
műve, és nem a szerző szándékát tükrözi. 

§ All rights reserved. Without limiting the generality of the foregoing reservation of rights, 
no part of this publication may be modified, reproduced, transmitted or communicated in 
any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopy, recording or any 
information storage and retrieval system, without the written permission of the publisher, 
except for a reviewer, who may quote brief passages in a review. This edition is published by 
arrangement with HarperCollins Publishers. This is a work of fiction. Names, characters, places 
and incidents are either the product of the author’s imagination or are used fictitiously, and 
any resemblance to actual persons, living or dead, businesses, companies, events or locales is 
entirely coincidental and not intended by the author.

© Samburu, Inc. 2017 – HarperCollins Magyarország Kft., 2018
A mű eredeti címe: The Force (HarperCollins Publishers LLC, New York, U.S.A.)
• Magyarra fordította: Kovács Ágnes

Nyomtatásban megjelent: HarperCollins, 2018
Átdolgozott kiadás

ISBN 978-963-448-424-0 

• Borítóterv: Ploy Siripant
• Borító fotó: Stephen Mulcahey / Alamy Stock Photo
• A szerző fotója: A. Anderson

A HarperCollins ® a HarperCollins Publishers vagy a konszern leányvállalatai tulajdonában álló 
védjegy, amelyet mások licencia alapján használnak.
Magyarországon kiadja a HarperCollins Magyarország Kft., 2018
• A kiadó és a szerkesztőség címe: 1122 Budapest, Városmajor u. 11.
• Felelős kiadó: dr. Bayer József
• Főszerkesztő: Vaskó Beatrix
• Telefon: +36-1-488-5569; e-mail-cím: harpercollins@harpercollins.hu

Kiadónk újdonságairól, a megrendelési lehetőségekről honlapunkon is tájékozódhat:
www.harpercollins.hu

Az e-book formátumot előállította: 

www.bookandwalk.hu



Ezt a regényt azoknak a rendőröknek ajánlom, akik a megírása alatti időben 
szolgálatteljesítés közben vesztették életüket:

Cory Blake Wride őrmester, III. Percy Lee House seriffhelyettes, Jonathan Scott Pine seriffhelyettes, 
Amanda Beth Baker büntetés-végrehajtási felügyelő, John Thomas Hobbs nyomozó, Joaquin 
Correa-Ortega ügynök, Jason Marc Crisp rendőr, Allen Ray „Pete” Richardson vezető 
seriffhelyettes, Robert Gordon German rendőr, Mark Aaron Mayo katonai rendész, Mark Hayden 
Larson rendőr, Alexander Edward Thalmann rendőr, ifj. David Wayne Smith rendőr, Christopher 
Alan Cortijo rendőr, Michael J. Seversen seriffhelyettes, Gabriel Lenox Rich lovas rendőr, Patrick 
„Scott” Johnson őrmester, Roberto Carlos Sanchez rendőr, Chelsea Renee Richard lovas rendőr, 
John Thomas Collum főtörzsőrmester, Michael Alexander Petrina rendőr, Charles David Dinwiddie 
nyomozó, Stephen J. Arkell rendőr, Jair Abelardo Cabrera rendőr, Christopher G. Skinner lovas 
rendőr, Frank Edward McKnight különleges rendőrbíró-helyettes, Brian Wayne Jones rendőr, 
Kevin Dorian Jordan rendőr, Igor Soldo rendőr, Alyn Ronnie Beck rendőr, Lee Dixon rendőrfőnök, 
ifj. Allen Morris Bares seriffhelyettes, Perry Wayne Renn rendőr, Jeffrey Brady Westerfield járőr, 
Melvin Vincent Santiago nyomozó, Scott Thomas Patrick rendőr, Michael Anthony Pimentel 
rendőrfőnök, Geniel Amaro-Fantauzzi ügynök, Daryl Pierson rendőr, Nickolaus Edward Schultz 
járőr, Jason Eugene Harwood tizedes, Joseph John Matuskovic seriffhelyettes, II. Bryon Keith 
Dickson tizedes, Michael Andrew Norris seriffhelyettes, Michael Joe Naylor őrmester, Danny 
Paul Oliver seriffhelyettes, ifj. Michael David Davis nyomozó, Yevhen „Eugene” Kostiuchenko 
seriffhelyettes, III. Jesse Valdez seriffhelyettes, Shaun Richard Diamond rendőr, David Smith 
Payne rendőr, Robert Parker White rendőr, Matthew Scott Chism seriffhelyettes, Justin Robert 
Winebrenner rendőr, Christopher Lynd Smith seriffhelyettes, Edwin O. Roman-Acevedo ügynök, 
Wenjian Liu rendőr, Rafael Ramos rendőr, Charles Kondek rendőr, Tyler Jacob Stewart rendőr, 
Terence Avery Green nyomozó, III. Robert Wilson rendőr, Josie Wells helyettes békebíró, George 
S. Nissen járőr, Alex K. Yazzie rendőr, Michael Johnson rendőr, Trevor Casper lovas rendőr, Brian 
Raymond Moore rendőr, Greg Moore őrmester, Liquori Tate rendőr, Benjamin Deen rendőr, Sonny 
Smith körzeti megbízott, Kerrie Orozco nyomozó, Taylor Thyfault lovas rendőr, ifj. James Arthur 
Bennett járőr, Greg „Nigel” Benner rendőr, Rick Silva rendőr, Sonny Kim rendőr, Daryle Holloway 
rendőr, Christopher Kelley őrmester, Timothy Davison büntetés-végrehajtási felügyelő, Scott 
Lunger őrmester, Sean Michael Bolton rendőr, Thomas Joseph LaValley rendőr, Carl G. Howell 
seriffhelyettes, Steven Vincent lovas rendőr, Henry Nelson rendőr, Darren Goforth seriffhelyettes, 
Miguel Perez-Rios őrmester, Joseph Cameron Ponder lovas rendőr, Dwight Darwin Maness 
seriffhelyettes, Bill Myers seriffhelyettes, Gregory Thomas Alia rendőr, Randolph A. Holder 
nyomozó, Daniel Scott Webster rendőr, Bryce Edward Hanes rendőr, Daniel Neil Ellis rendőr, 
Darrell Lemond Allen rendőrfőnök, Jaimie Lynn Jursevics lovas rendőr, Ricardo Galvez rendőr, 
William Matthew Solomon tizedes, Garrett Preston Russell Swasey rendőr, ifj. Lloyd E. Reed rendőr, 
Noah Leotta rendőr, Frank Roman Rodriguez parancsnok, Luz M. Soto Segarra hadnagy, Rosario 
Hernandez de Hoyos ügynök, ifj. Thomas W. Cottrell rendőr, Scott McGuire különleges ügynök, 
II. Douglas Scott Barney rendőr, Jason Goodding őrmester, Derek Geer körzeti megbízott, Mark F. 
Logsdon körzeti megbízott, Patrick B. Dailey körzeti megbízott, Gregory E. „Lem” Barney őrnagy, 
Jason Moszer rendőr, Lee Tartt különleges ügynök, Nate Carrigan tizedes, Ashley Marie Guindon 



rendőr, David Stefan Hofer rendőr, ifj. John Robert Kotfila seriffhelyettes, Allen Lee Jacobs rendőr, 
Carl A. Koontz körzeti megbízott, Carlos Puente-Morales rendőr, Susan Louise Farrell rendőr, 
Chad Phillip Dermyer lovas rendőr, Steven M. Smith rendőr, Brad D. Lancaster nyomozó, David 
Glasser rendőr, ifj. Ronald Tarentino rendőr, id. Verdell Smith rendőr, Natasha Maria Hunter 
rendőr, Endy Nddiobong Ekpanya rendőr, ifj. David Francis Michel seriffhelyettes, Brent Alan 
Thompson rendőr, Michael Joseph Smith őrmester, Patrick E. Zamarripa rendőr, Lorne Bradley 
Ahrens rendőr, Michael Leslie Krol rendőr, Joseph Zangaro biztonsági felügyelő, Ronald Eugene 
Kienzle bírósági teremőr, Bradford Allen Garafola seriffhelyettes, Matthew Lane Gerald rendőr, 
Montrell Lyle Jackson tizedes, Marco Antonio Zarate rendőr, Mari Johnson büntetés-végrehajtási 
felügyelő, Kristopher D. Moules büntetés-végrehajtási felügyelő, Robert D. Melton kapitány, Clint 
Corvinus rendőr, Jonathan De Guzman rendőr, José Ismael Chavez rendőr, De’Greaun Frazier 
különleges ügynök, Bill Cooper tizedes, John Scott Martin rendőr, Kenneth Ray Moats rendőr, 
Kevin „Tim” Smith rendőr, Steve Owen őrmester, Brandon Collins vezető seriffhelyettes, Timothy 
James Brackeen rendőr, Lesley Zerebny rendőr, Jose Gilbert Vega rendőr, Scott Leslie Bashioum 
rendőr, Luis A. Meléndez-Maldonado őrmester, Jack Hopkins seriffhelyettes, Kenneth Bettis 
büntetés-végrehajtási felügyelő, Dan Glaze seriffhelyettes, Myron Jarrett rendőr, Allen Brandt 
őrmester, Blake Curtis Snyder rendőr, Kenneth Steil őrmester, Justin Martin rendőr, Anthony 
Beminio őrmester, Paul Tuozzolo őrmester, Dennis Wallace seriffhelyettes, Benjamin Edward 
Marconi nyomozó, Patrick Thomas Carothers parancsnok helyettes, Collin James Rose rendőr, 
Cody James Donahue lovas rendőr.



„– A hekus is ember – mondta kitérően.
– Kezdetben legalábbis… Így hallottam.”

– RAYMOND CHANDLER: KEDVESEM, ISTEN VELED! –



 AZ UTOLSÓ EMBER

Denny Malone volt az utolsó ember a földön, akiről bárki is azt feltételezte volna, hogy egyszer 
a Park Row-n található Metropolitan börtönben fog kikötni.

New York lakói a polgármesterről, az elnökről, vagy a pápáról is hamarabb elhitték volna, hogy 
rács mögé kerül, mint Dennis John Malone nyomozóról.

Egy hős rendőrről.
Egy hős rendőr fiáról.
A  New York-i rendőrség legelitebb egységének, az Észak-Manhattani Kü lönleges 

Akciócsoportnak a veterán őrmesteréről.
Arról az emberről, aki minden csontvázról tudott, mert a felüket ő maga rejtette el.
Malone és Russo és Billy O és Big Monty és a többiek a sajátjuknak tekintették az utcákat, és 

úgy uralkodtak felettük, mint a királyok. Biztonságossá tették őket azon rendes emberek számára, 
akik itt próbáltak boldogulni. Ez volt a munkájuk, a szenvedélyük és a szerelmük, még akkor is, ha 
ehhez időnként egy kicsit szabadabban kellett értelmezniük a törvényeket.

Az embereknek sokszor fogalmuk sincs arról, milyen ára van a biztonságuknak, és ez így is van 
jól.

Lehet, hogy úgy gondolják, tudni akarják, lehet, hogy azt mondják, tudni akarják, de valójában 
nem akarják tudni.

Malone és az akciócsoportja nem hétköznapi zsaruk voltak. Har minc nyolc  ezer rendőrből 
Denny Malone és a csapata az egy százalék egy százalékának az egy százalékát tette ki – ők 
voltak a legokosabbak, a legkeményebbek, a leggyorsabbak, a legbátrabbak, a legjobbak és a 
legrosszabbak.

Az Észak-Manhattani Különleges Akciócsoport.
Az Egység hideg, kíméletlen, gyors és erőszakos szélként söpört végig a városon, megtisztította 

az utcákat, a sikátorokat, a játszótereket, a parkokat és a lakótelepeket, eltakarította a szemetet és 
a mocskot, és ragadozó viharként fújta el a ragadozókat.

Az erős szél utat talál a repedésekbe, a lakótelepek lépcsőházaiba, a bérlakások herointanyáiba, 
a klubok hátsó szobáiba, az újgazdagok lakásaiba, és a született gazdagok luxus apartmanjaiba. 
A Columbus Circle-től a Henry Hudson hídig, a Riverside Parktól a Harlem folyóig, föl a Broadwayn 
és az Amsterdamon, le a Lenoxon és a St. Nicholason, Upper West Side, Harlem, Washington 
Heights és Inwood számozott utcáin ha volt olyan titok, amelyről az Egység nem tudott, akkor az 
csak olyan titok lehetett, amelyről még sehol nem suttogtak, sőt, még csak nem is gondoltak rá.

Drogügyletek és fegyverügyletek, csempészet és embercsempészet, nemi erőszak, rablás, testi 
sértés; bűncselekmények, amelyeket angolul, spanyolul, franciául vagy éppen oroszul terveltek 
ki, az édes-savanyú csirke, szárított disznóhús, spagetti marinara, vagy éppen ötcsillagos 
éttermekben kapható gourmet ételek fölött a bűn városában, amelyet a profitszerzés vágya 
hajtott.

Az Egység mindre lecsapott, különösen a fegyverekre és a drogokra, mert a fegyverekkel ölni 
lehet, a drogok pedig ölésre sarkallnak.

Most, hogy Malone rács mögött van, a szél elcsendesedett, de mindenki tudja, hogy ez csak a 
vihar szeme, a baljóslatú csend, amely után majd megkezdődik az igazi égiháború. Denny Malone 
a szövetségiek kezében? Nem a belső elhárítás, és nem az államügyész, hanem a szövetségiek 
kezében, amikor a városban senki sem érhet hozzá?



Mindenki a fülét-farkát behúzva várta a cunamit, mert mindazzal, amit tudott, Malone 
több parancsnokot, de még a rendőrfőnököt is meg tudta volna buktatni. Ügyészeket és bírókat 
golyózhatott ki – az ördögbe is, még a polgármestert is feltálalhatta volna a szövetségieknek 
azon a bizonyos ezüsttálcán, előételként legalább egy kongresszusi képviselővel, és néhány 
ingatlanban utazó milliárdossal.

Így aztán, amikor kitudódott, hogy Malone-t lecsukták, bizonyos emberek megijedtek, nagyon 
megijedtek, és még a vihar előtti csend idején megpróbáltak menedéket keresni, pedig tudták, hogy 
nincsenek elég magas falak és elég mély pincék – sem a főkapitányságon, sem a büntetőbíróság 
épületében, de még a Gracie Mansionben, vagy a Fifth Avenue és a Central Park South luxus 
palotáiban sem –, ahol biztonságban lehetnének mindattól, amely Denny Malone fejében van.

Ha Malone magával akarná rántani az egész várost, hát megtehetné.
Bár, ami azt illeti, igazából soha senki nem volt biztonságban Malone-tól és csapatától.
Malone emberei állandó szereplői voltak a híreknek – a Daily Newsban, a Postban, a 7-es, a 4-es 

és a 2-es csatornán. Felismerték őket az utcán, a polgármester is tudta, kicsodák, ingyenhelyük 
volt a Gardenben, a Meadowlandsben, a Yankee stadionban és a Sheaben, bemehettek bármelyik 
étterembe, bárba vagy klubba a városban, és úgy bántak velük, mint a császárokkal.

És ennek az alfahímekből álló csapatnak vitathatatlanul Denny Malone volt a vezetője.
Amikor belépett valahová a városban, az egyenruhások és az újoncok tátott szájjal megbámulták, 

a hadnagyok biccentettek neki, és még a kapitányok is tudták, hogy jobb, ha nem húznak ujjat 
vele.

Kiérdemelte a tiszteletüket.
Beszéljünk a rablásokról, amelyeket megakadályozott, a golyóról, amely eltalálta, a gyerekről, 

akit egy túszdráma során megmentett? A nagy fogásokról, a leszámolásokról, a neki köszönhető 
ítéletekről?

Többek közt Malone és csapata foglalta le New York történetének legnagyobb drogszállítmányát.
Ötven kiló heroint.
A dominikai drogkereskedő meghalt.
És egy zsaru is hőssé vált.
Malone-ék eltemették a társukat – dudaszóval, összehajtogatott zászlóval, gyászszalagos 

jelvényekkel –, aztán visszamentek dolgozni, mert a drogdílerek, a bandák, a rablók, az 
erőszaktevők és a maffiózók nem hagynak időt a gyászra. Ha az ember rendet akar tartani az 
utcáin, akkor ott kell lennie azokon az utcákon – éjjel, nappal, hétvégén, ünnepekkor, akármi 
történjék is. A feleségek tudják, mire vállalkoztak, a gyerekek pedig idővel megtanulják megérteni, 
hogy apu a rosszfiúk rács mögé juttatásával foglalkozik.

Csakhogy most maga Malone ült abban a ketrecben, amelybe máskor ő szokta bezárni a 
gonosztevőket. Ott ült az acélpadon, a tenyerébe temette az arcát, és aggódott a bajtársai miatt, 
akiket nyakig belekevert a szarba.

A családja miatt is aggódott – a felesége miatt, aki nem erre vállalkozott, és a két gyereke: a 
kisfia és a kislánya miatt, akik most ugyan még túl kicsik voltak ahhoz, hogy megértsék, de ha 
nagyobbak lesznek, sosem fogják megbocsájtani neki, hogy apa nélkül kellett felnőniük.

Aztán ott volt Claudette.
Neki is megvolt a maga baja.
Neki is szüksége lenne rá, ő azonban nem lesz mellette.
Sem mellette, sem senki más mellett, úgyhogy a férfinak fogalma sem volt róla, mi lesz azokkal, 

akiket szeret.
A fal, amelyet olyan meredten bámult, nem adott választ arra a kérdésre, hogy is került ide.
A francba is, legalább saját magaddal légy őszinte, gondolta magában Ma lone, miközben semmi 

mása nem volt, csak ideje.
Legalább most valld be végre magadnak az igazságot.
Pontosan tudod, hogy kerültél ide.
Lépésről lépésre.



A vég ismeri a kezdetet, de ugyanez fordítva már nem igaz.
Amikor Malone gyerek volt, az apácák azt tanították neki, hogy mielőtt még megszületnénk, 

Isten – és csakis Isten – már tudja, milyen életünk lesz, mi kor halunk meg, és milyen emberek 
leszünk.

Hát, bárcsak szólt volna, gondolta Malone. Bárcsak figyelmeztetett volna, bárcsak elárult volna 
saját magamnak. Bárcsak mondott volna valamit, bármit. Például, hogy: hé, te idióta, balra 
fordultál, pedig jobbra kellett volna.

De nem, semmi.
Az  eddigi tapasztalatai fényében Malone nem rajongott különösebben Istenért, és úgy 

gondolta, hogy az érzés kölcsönös. Persze szívesen föltett volna neki pár kérdést, de ha egyszer 
kihallgathatná, Isten valószínűleg egyetlen szót sem szólna, hanem ügyvédet hívna, és a saját 
gyerekével vitetné el a balhét.

Malone annyi ideje végezte már ezt a munkát, hogy teljesen elvesztette a hitét, így aztán amikor 
szembenézett az ördöggel, semmi nem állt közte és a gyilkosság között, csak a ravasz ellenállása.

Ellenállás és gravitáció.
Igaz, hogy Malone ujja húzta meg a ravaszt, de őt magát valószínűleg a gravitáció rántotta a 

mélybe, oda, ahol most volt – a tizennyolc évnyi rendőri munka gravitációja. 
Malone nem azért kezdett bele ebbe az egészbe, hogy ide jusson. Nem azért dobta a magasba 

a sapkáját aznap, amikor elvégezte az Akadémiát, és letette az esküt. Élete legszebb, legjobb és 
legboldogabb napján meg sem fordult a fejében, hogy egyszer ide jut majd. 

Nem, ő a vezércsillagára szegezett tekintettel a helyes ösvényen indult el, de az egyenes utakkal 
az a helyzet, hogy ha az ember elindul, és akár csak egyetlen fokkal is eltér az iránytól, annak 
lehet, hogy egy ideig semmi következménye sincs, de az évek múltával egyre messzebb kerül az 
eredeti céltól, és egészen addig észre sem veszi, hogy eltévedt, amíg meg nem érkezik valahová, 
ahonnan nem is látja azt a bizonyos eredeti célt.

És nem mehet vissza az eredeti ösvényre, hogy elölről kezdhessen mindent.
Az idő és a gravitáció nem engedi.
Pedig Denny Malone bármit megtett volna, hogy újrakezdhesse.
A francba is, mindent megtett volna.
Mert soha nem gondolta volna, hogy a szövetségiek fogságában fogja találni magát a Park 

Rown. Senki nem gondolta volna, kivéve talán Istent, de ő nem szólt semmit.
Malone pedig itt volt.
A fegyvere nélkül, a jelvénye nélkül, bármi olyasmi nélkül, ami arra utalna, hogy ki és mi ő.
Egy mocskos zsaru.



 Előszó

A RAJTAÜTÉS

Lenox Avenue,
Méz.
Éjfél.
És az istenek kinevetnek minket.
– LANGSTON HUGHES: „LENOx AVENUE: ÉJFÉL” 

Harlem, New York City
2016. július

Hajnali négy óra.
Amikor a város, amely sosem alszik, legalább lefekszik, és becsukja a szemét.
Denny Malone legalábbis így gondolja, miközben a Crown Vicje végighasít Harlem gerincén.
A falak és az ablakok mögött, a lakásokban és a hotelekben, a bérlakásokban és a toronyházakban 

az emberek vagy alszanak, vagy nem tudnak aludni, vagy álmodnak, vagy nem jön álom a 
szemükre. Veszekednek, vagy kefélnek, vagy mindkettőt egyszerre, szeretkeznek és gyermeket 
nemzenek, átkozódnak, vagy lágy, meghitt szavakat suttognak egymás fülébe, amelyek senki 
másra nem tartoznak. Vannak, akik éppen a kisbabájukat igyekeznek visszaaltatni, vagy éppen 
most kelnek föl, hogy felkészüljenek a következő napra, mások pedig több kilónyi heroint osztanak 
szét kis tasakokba, hogy reggel eladhassák azokat a függőknek.

Malone tudja, hogy a prostik eltűnése és az utcaseprők megjelenése közötti keskeny idősávban 
érdemes cselekedni. Éjfél után már nem történik semmi jó, mondogatta mindig az apja, és ő 
már csak tudta. Ő is ezeken az utcákon volt rendőr, és egy-egy éjszakai műszak után mindig 
gyilkossággal a szemében, halállal az orrában és jégcsappal a szívében tért haza reggel. Ez a 
jégcsap sosem olvadt el, és végül meg is ölte őt. Egyik reggel kiszállt a kocsiból a házuk előtti 
felhajtón, és a szíve felmondta a szolgálatot. Az orvosok szerint halott volt, mielőtt a teste földet 
ért volna.

Malone talált rá.
Nyolcéves volt, és éppen az iskolába indult, amikor meglátta a kék kabátot azon a piszkos 

hókupacon, amelyet még ő segített összelapátolni az apjának, amikor eltakarították a havat a 
feljáróról.

Most még nem is hajnalodott, de máris rekkenő volt a hőség. Olyan nyári napnak néztek elébe, 
amelyen Isten nem hajlandó lecsavarni a fűtést, és bekapcsolni a légkondicionálót – amelyen 
a város ideges és ingerlékeny, amelyen bármelyik pillanatban kitörhet valamilyen balhé vagy 
zavargás, és amelyen a szemét és az állott vizelet olyan édeskés-savanykás-beteges-romlott 
szagot áraszt, mint egy vén prosti parfümje.

Denny Malone imádja ezt.
Még nappal is, amikor szinte elviselhetetlen a hőség és a zaj, amikor a bandatagok az 



utcasarkokon gyülekeznek, a hip-hop basszusa pedig bántja az ember fülét, amikor üvegek, 
konzervdobozok, piszkos pelenkák és vizelettel teli műanyag zacskók repülnek ki az ablakokból, 
a kutyaszar pedig rettenetesen bűzölög a hőségben, ő akkor sem cserélné el ezt a helyet semmi 
másra.

Ez az ő városa, az ő területe, az ő szíve.
Miközben végiggurul a Lenoxon, el a nagy múltú Mount Morris Park negyed méltóságteljes, 

barna homokkő épületei mellett, Malone tisztelettel adózik a helyi isteneknek – az Ebenezer 
Gospel Tabernacle ikertornyai előtt, ahonnan vasárnaponként angyalok hangján áradnak kifelé 
a himnuszok, az Ephesusi Hetednapi Adventista templom jellegzetes csúcsa előtt, és valamivel 
feljebb a Harlem Shake előtt, ahol az egyik legjobb hamburgert adják az egész városban.

Aztán ott vannak a régi istenek – például a Lenox Lounge, amely az ikonikus neonfeliratával 
és a piros falával maga volt a történelem. Itt énekelt Billie Holiday, itt játszott Miles Davis és 
John Coltrane, és ez volt a törzshelye többek között James Baldwinnek, Langston Hughesnak és 
Malcolm x-nek. Most zárva van – az ablakokat barna papír borítja, a neonreklám pedig nem 
világít –, de szó volt róla, hogy esetleg újra megnyitják.

Malone kételkedett ebben.
A halott istenek csak a tündérmesékben szoktak feltámadni.
A férfi áthajt a 125. utcán, vagyis a Dr. Martin Luther King Jr. Boulevard-on.
Az  ingatlanfejlesztők és a fekete középosztály dzsentrifikálta a környéket, amelyet az 

ingatlanügynökök elneveztek „SoHa”-nak, pedig Malone szerint az efféle rövidítések mindig 
megkongatták a lélekharangot egy-egy régi lakónegyed fölött. A férfi meg volt győződve arról, ha 
az ingatlanfejlesztőknek lehetőségük adódna telket venni Dante Poklának legmélyebb bugyraiban, 
akkor elneveznék „LoHel”-nek, és boltokat, valamint lakóparkokat húznának fel rajta.

Tizenöt évvel ezelőtt a Lenox ezen szakasza elhagyatott kirakatokkal volt tele; most azonban 
ismét trendinek számított az új éttermeivel, bárjaival és kávézóival, ahová a jobbmódú helybéliek 
ebédelni jártak, a fehérek pedig azért, hogy menőnek érezzék magukat; a lakások némelyike pedig 
két és fél millió dollárt is megért.

Malone szerint Harlemnek erről a részéről jelenleg annyit érdemes tudni, hogy az Apollo 
Színház mellett egy Banana Republic ruhaüzlet bújik meg. A helyeknek és a kereskedelemnek is 
megvannak a maga istenei, és ha az ember fogadni akar, jobban jár, ha mindig a pénzre teszi a 
pénzét.

A lakónegyed perifériája és az épületek hátsó fele azonban még mindig gettó volt.
Malone áthajt a 125. utcán, és elhagyja a Red Roostert, amelynek a pincéjében Ginny 

Vacsoraklubja üzemelt.
Voltak kevésbé híres kegyhelyek, amelyek azonban ugyanúgy szentek voltak Malone számára.
Volt már temetésen a Bailey’s-ben, vásárolt sört a Lenox Liquorsben, látták már el sérülését a 

Harlem Kórház sürgősségi osztályán, kosarazott a Big L graffiti mellett a Fred Samuel játszótéren, 
rendelt ételt a Kennedy Fried Chicken golyóálló ablakán keresztül. Figyelte a táncoló gyerekeket 
az utcán parkolva, füvezett egy háztetőn, és nézte, hogy kel fel a nap a Fort Tryon Park mögül.

Aztán újabb halott istenek következnek, ősi istenek – a régi Savoy bálterem, a Cotton Club 
helyszíne; mindkettő még bőven Malone ideje előttről maradt hátra. A  harlem reneszánsz 
szellemeiként kísértették a környéket, emlékeztetvén arra, hogy az milyen volt egykor, és hogy 
milyen nem lesz már soha többé.

A Lenox azonban még él.
Ami azt illeti, szinte lüktet a közvetlenül alatta futó IRT metróvonal miatt. Malone régebben 

mindig a 2-es vonalon, az úgynevezett „Szörnyetegen” utazott.
Aztán elhaladnak a Black Star Music, a mormon templom és az African American Best Food 

előtt. Amikor elérnek a Lenox végére, Malone megszólal:
– Kerüljük meg a tömböt.
A  kormánynál ülő Phil Russo balra fordul, rá a 147. utcára, aztán ismét balra, a Hetedik 

sugárútra, majd megint balra, a 146. utcára. Elhaladnak egy elhagyatott bérház mellett, amelyet 



a tulajdonos átengedett a patkányoknak és a csótányoknak. Abban a reményben rakta ki a bérlőit, 
hogy a drogosok hátha leégetik az épületet, ő pedig begyűjtheti a biztosítási pénzt, majd eladhatja 
a telket.

Mindenki jól járna.
Malone körülnéz, hogy lát-e őrszemeket, vagy rendőröket, akik esetleg elszunyókáltak 

az éjszakai műszak alatt. Az ajtó mellett egyetlen őrszem áll. Zöld kendő, zöld Nike cipő zöld 
cipőfűzővel, ami azt jelenti, hogy a fickó a Trinitario tagja.

Malone egysége egész nyáron szemmel tartotta a második emeleten lévő heroindepót. 
A  mexikóiak ideszállítják az anyagot, és átadják Diego Penának, a dominikainak, akinek a 
fennhatósága alá New York City tartozik. Pena a kilós darabokat tíz dolláros adagokra darabolja, 
amelyeket aztán szétoszt a Domo bandák, a Trinitarios és a DDP (Dominicans Don’t Play – a 
dominikaiak nem játszanak), valamint a projektben részt vevő fekete és Puerto Ricó-i bandák 
között.

Az elosztó ma este tele van.
Tele van pénzzel.
Tele van droggal.
– Készüljetek – mondja Malone, miközben ellenőrzi a P226-os SIG Sauert a csípőjén lévő 

pisztolytokban. Hátul, a derekán, az új kerámialapos golyóálló mellény alatt van még egy tok, 
egy Beretta 8000D Mini-Cougarral.

Malone ragaszkodik hozzá, hogy a bevetések alkalmával a csapata minden tagja golyóálló 
mellényt viseljen. Big Monty folyton panaszkodik, hogy az övé túl szűk, amire Malone azt szokta 
neki válaszolni, hogy még mindig sokkal tágasabb, mint egy koporsó. Bill Montague, vagyis Big 
Montie, régimódi zsaru. Még nyáron sem lehet a keskeny karimájú puhakalapja nélkül látni, 
amelynek bal oldalán egy piros toll díszeleg. Egyedül annyi engedményt tett a hőségnek, hogy 
a khakiszínű nadrágja fölé egy xxxL-es guayabera inget vett fel. A  szája sarkából most egy 
meggyújtatlan Montecristo szivar lóg ki.

Phil Russo lábánál, a kifényesített, vörös bőrcipő mellett egy 12-es kaliberű Mossberg 590-es 
hevert. A cipő illett a férfi hajszínéhez – Russo olasz létére vörös hajú volt. Malone mindig azzal 
ugratta, hogy biztosan ír mag keveredett a veteménybe, mire Russo azt feleli, hogy az lehetetlen, 
mert ő nem alkoholista, és nagyítóra sincs szüksége, hogy megtalálja a saját farkát.

Billy O’Neill-nél egy HK MP5-ös géppisztoly, két villanógránát és egy tekercs ragasztószalag 
van. Billy O, a csapat legfiatalabb tagja tehetséges volt, és talpraesett.

És tökös.
Malone tudja, hogy Billy nem fog sem megfutamodni, sem lefagyni, sem pedig habozni, ha meg 

kell húzni a ravaszt. Épp ellenkezőleg – Billy néha egy kicsit túlságosan is heves volt. A Kennedy-
féle jó külsőhöz ír temperamentum társult. Másban is hasonlított Kennedyre. A kölyök szerette a 
nőket, és a nők is szerették őt.

A csapat ma este keményen fog fellépni.
És belőve.
Ha az ember kokainnal vagy speeddel telenyomott narkósokkal áll szemben, nem árt, ha 

gyógyszerészetileg is kiegyenlíti az esélyeket, így aztán Malone bevesz két Dexedrine-t, aztán 
felvesz egy fehér NYPD feliratos kék széldzsekit, és a nyakába akasztja a jelvényét.

Russo még egyszer megkerüli a tömböt, majd amikor ismét befordul a 146. utcába, beletapos a 
gázba, odaszáguld az épület elé, aztán hirtelen lefékez. Az őrszem meghallja a gumik csikorgását, 
de túl későn fordul meg – Malone még azelőtt kiugrik a kocsiból, hogy az teljesen megállna. 
Arccal a falnak löki a fickót, és a fejéhez szorítja a pisztolyát.

– Cállate, pendejo – mondja Malone. – Egyetlen hang, és kiloccsantom az agyad.
Kirúgja az őrszem alól a lábát, és a földre teperi. Billy már ott van a ragasztószalaggal, és előbb 

a fickó kezét kötözi össze a háta mögött, aztán a száját is beragasztja.
Malone csapatának tagjai az épület falához simulnak.
– Egy pillanatra se lankadjon az éberségetek – mondja Malone. – Mind annyian hazamegyünk 



ma este.
Kezd hatni a Dex – Malone érzi, hogy a szíve hevesebben dobog, a vére pedig felforrósodik.
Nagyon jó érzés.
Felküldi Billy O-t a tetőre, hogy a tűzlépcsőn lejőve fedezze az ablakot. A többiek mindannyian 

bemennek az épületbe, és felmennek a lépcsőn. Elsőként Malone, csőre töltött pisztollyal a 
kezében, aztán Russo a puskával, végül pedig Monty.

Malone nem félti a hátát.
A lépcső tetejét egy faajtó torlaszolja el.
Malone odabiccent Montynak.
A  nagydarab férfi előrelép, és beilleszti a feszítővasat az ajtó és a keret közé. A  homlokán 

verejtékcseppek kezdenek gyöngyözni, amelyek aztán lecsordulnak a sötét arcbőrén, miközben 
felfeszíti az ajtót.

Malone belép, körbelendíti a pisztolyát, de senki nincs a folyosón, amelynek a végében 
azonban, baloldalt, a férfi megpillant egy újabb acélajtót. Az ajtó mögül latin zene, spanyol nyelvű 
beszélgetés, kávédaráló zúgása és a pénzszámoló gép kattogása hallatszik ki.

És kutyaugatás.
A  francba, gondolta Malone, hát már az összesnek van kutyája? Ahogy manapság minden 

East Side-i csajnak egy kis Yorkie csahol a táskájában, úgy minden díler pitbullt tart. Nem rossz 
ötlet – a feketék halálosan rettegnek ezektől a kutyáktól, a depóban dolgozó chicák pedig nem 
kockáztatják meg, hogy lerágják az arcukat lopásért.

Malone aggódik Billy O miatt, mert a kölyök szereti a kutyákat. Még a pitbullokat is. Ez 
áprilisban vált nyilvánvalóvá Malone számára, amikor rajtaütöttek egy raktáron a folyó mellett, 
ahol három pitbull próbált meg átjutni a drótkerítésen, hogy átharapja a torkukat. Billy O-t nem 
vitte rá a lélek, hogy lelője őket, és másnak sem engedte, hogy ezt tegye, úgyhogy meg kellett 
kerülniük az épületet, föl kellett mászniuk a tetőre a tűzlétrán, aztán leereszkedniük a lépcsőn.

Felettébb bosszantó volt.
Mindegy, szóval a pitbull észrevette őket, a Domók viszont nem. Malone hallja, ahogy az egyik 

felkiált: „Cállate!”, aztán tompa puffanás következik, majd a kutya elhallgat.
A Hi-Guard acélajtó azonban továbbra is problémát jelent.
Azt nem lehet feszítővassal kinyitni.
Malone beleszól a rádióba.
– A helyeden vagy, Billy?
– Már oda születtem, tesó.
– Be kell robbantanunk az ajtót – mondja Malone. – Amikor felrobban, be dobsz egy 

villanógránátot.
– Értettem, D.
Malone odabiccent Russónak, aki megcélozza a sarokvasakat, majd lead két lövést. 

A kerámialövedék a hangsebességnél is gyorsabban robban, és az ajtó megadja magát.
Néhány, mindössze gumikesztyűt és hajhálót viselő nő az ablak felé iramodik, mások pedig 

az asztalok alatt keresnek menedéket, miközben a pénzszámláló gépek úgy ontják magukból a 
bankjegyeket, mintha papírlapokat osztogató automaták lennének.

– New York-i rendőrség! – kiáltja el magát Malone.
Látja Billyt a tőle balra lévő ablakban.
Billy azonban nem csinál semmit, csak bámul befelé. Jézus Mária, dobd már be azt a gránátot.
Billy azonban nem dobja be a gránátot.
Mi a francra vár?
És akkor Malone meglátja.
A pitbullnak kölykei vannak. Négy kölyke, akik rettegve gömbölyödnek össze, miközben az 

anyjuk a láncát rángatva morog és ugat, hogy megvédje őket.
Billy nem akarja bántani a kölyökkutyákat.
Malone beleordít a rádióba:



– A pokolba is, csináld már!
Billy az ablakon keresztül benéz rá, aztán berúgja az üveget, és bedobja a gránátot.
De nem dobja elég messzire, mert nem akarja eltalálni azokat az átkozott kutyákat.
A robbanás az üveg megmaradt részét is összezúzza, és szilánkokkal szórj a meg Billy arcát és 

nyakát.
Ragyogó, vakítóan fehér fény – sikolyok és kiáltások.
Malone háromig számol, aztán bemegy.
Káosz.
Az egyik Trini az egyik kezével az elvakított szemét takarva, a másikkal pedig lövöldözve az 

ablak, illetve a tűzlétra felé botladozik, de Malone mellbe lövi, úgyhogy beledől az ablakba. Egy 
másik fegyveres Malone-t veszi célba az egyik asztal alól, őt Monty intézi el a 38-asával. Kétszer 
lő bele, biztos, ami biztos.

A nőket hagyják elmenekülni az ablakon keresztül.
– Jól vagy, Billy? – kérdezi Malone.
Billy O arca úgy néz ki, mint egy Halloween-maszk.
A karja és a lába tele van vágásokkal.
– Hokizás közben durvább sebeket szoktam szerezni – feleli Billy nevetve. – Ha végeztünk, 

majd összefoltoznak.
Mindenhol pénz: kupacokban, a számlálógépekben, a padlón. A  heroin még mindig a 

kávédarálókban van.
De ez csak az aprópénz.
La caja – a rejtekhely –, egy nagy lyuk a falban, nyitva áll, és a padlótól a plafonig heroinnal 

van megrakva.
Diego Pena higgadtan ül az egyik asztalnál. Ha hatással volt is rá a két embere halála, az arcán 

ez nem látszik meg.
– Van parancsa, Malone?
– Hallottam, amint egy nő segítségért kiált – feleli Malone.
Pena elvigyorodik.
Jól öltözött gazember. A szürke Armani öltönye két lepedőt ér, az arany Piguet karórája ötször 

annyit.
Pena figyelmét nem kerüli el a pillantás.
– A magáé lehet. Nekem van még három másik.
A pitbull vadul ugat, és a láncát rángatja.
Malone a heroinra néz.
Több rakásnyi, fekete zacskóba csomagolt drog.
Elég ahhoz, hogy hetekre kiüsse a várost.
– Megtakarítom magának a számolást – mondja Pena. – Kereken száz kiló, hatvan százalékos 

tisztaságú mexikói világos heroin. „Dark Horse”. Százezer dollár kilója. A készpénz, amit lát, még 
ötmillió. A magáé a drog és a pénz, én pedig felszállok egy Dominikára tartó gépre, és sose lát 
többet. Gondolja meg – mikor keresett utoljára tizenötmillió dollárt azzal, hogy elfordult?

És mindannyian hazamehetnénk ma, gondolja Malone, hangosan azonban azt mondja:
– Vegye elő a fegyverét. Lassan.
Pena lassan benyúl a zakójába a pisztolyáért.
Malone két golyót ereszt a szívébe.
Billy O leguggol, felvesz egy csomagot, felvágja, belemerít egy kis fiolát a heroinba, majd az 

egészet beleteszi egy műanyag zacskóba, amelyet a zsebéből vett elő, összetöri a fiolát a zacskóban, 
és várja, hogy az anyag elszíneződjön.

Az anyag belilul.
– Gazdagok vagyunk! – vigyorog Billy.
– Igyekezzünk – mondja Malone.
A pitbull a következő pillanatban elszakítja a láncát, és feléjük veti magát. Billy hanyatt esik, a 



heroin a levegőbe repül, szétrobban, és hózáporként hullik rá Billy nyílt sebeire.
Újabb dörrenés: Monty megöli a kutyát.
Billy azonban a földön fekszik. Malone látja, ahogy megmerevedik, majd leküzdhetetlenül 

rángatózni kezd a lába, amint a heroin keringeni kezd a véráramában.
A lába a padlón dobog.
Malone letérdel mellé, és a karjába veszi.
– Ne, Billy – mondja. – Tarts ki.
Billy üres tekintettel néz föl rá.
Az arca falfehér.
A gerince úgy rángatózik, mint egy széttekeredő rugó.
Aztán meghal.
Átkozott Billy, gyönyörű, fiatal Billy O, aki már sosem fog megöregedni.
Malone hallja megrepedni a saját szívét, aztán tompa robbanásokat hall, és elsőre azt hiszi, 

hogy meglőtték, de mivel nem lát magán sebet, úgy gondolja, hogy a feje robban föl.
Aztán eszébe jut, hogy július negyedike van.



 ELSŐ RÉSZ

FEHÉR  
KARÁCSONY

Welcome to da jungle, this is my home,
The birth of the blues, the birth of the song.

– CHRIS THOMAS KING: „WELCOME TO DA JUNGLE” –



 1. FEJEZET

Harlem, New York City
Szenteste

Dél.
Denny Malone bekap két Dexet, és belép a zuhany alá. Az imént kelt föl egy éjféltől reggel nyolcig 

tartó műszak után, és szüksége van valami stimulánsra, hogy magához térjen. A zuhanyrózsa 
felé fordítja az arcát, és hagyja, hogy az éles tűk fájdalmasan szurkálják a bőrét.

Erre is szüksége van.
Fáradt a bőre, fáradt a szeme.
Fáradt a lelke.
Malone megfordul, és élvezi, ahogy a forró víz a tarkóját és a vállát verdesi, majd lefolyik a 

tetovált karján. Egész nap képes lenne itt állni, de hát rengeteg dolga van.
– Ideje megmozdulni, nagymenő – nógatja önmagát.
Feladataid vannak.
Kilép a zuhany alól, megszárítkozik, majd a dereka köré tekeri a törölközőt.
Malone száznyolcvannyolc centi magas, zömök testalkatú férfi. Har minc nyolc éves, és tudja, 

hogy kemény fickó benyomását kelti. Ez köszönhető többek között a vaskos alkarját borító 
tetkóknak, a borostának, amely akkor is látszik, ha megborotválkozott, a rövidre vágott, fekete 
hajnak, és a ne-szórakozz-velem kék szempárnak.

Meg a törött orrnak, és a szájától balra húzódó vékonyka sebhelynek. A  jobb lábán húzódó 
nagyobb sebhely nem látszik – a kitüntetést érő sebhely, amiért olyan hülye volt, hogy meglövette 
magát. De hát ilyen a New York-i rendőrség, gondolja. A  hülyeségért kitüntetik az embert, a 
talpraesettségért meg elveszik a jelvényét.

A félelmetes külső talán segít egy kicsit abban, hogy elkerülje a fizikai konfrontációt. Egyrészt 
azért törekedett erre, mert sokkal profibbnak tartotta, ha szép szóval is boldogulni tudott, 
másrészt azért, mert a verekedés mindig fájdalmat okoz – még akkor is, ha csak az ökle fájdul 
meg –, ráadásul a ruháját sem szerette összekoszolni az isten tudja, honnan származó, undorító 
mocsokban, ami a betont borítja.

Súlyzózni nem annyira szeretett, inkább a bokszzsákot püfölte, valamint futott, a beosztásától 
függően általában kora reggel, vagy késő délután. A  Riverside Park volt a kedvenc futóhelye, 
mert szerette a Hudson folyó, a George Washington híd, illetve a folyó túlpartján húzódó Jersey 
látványát.

Malone most kimegy a konyhába. Claudette nem sok kávét hagyott neki. A férfi kitölt magának 
egy csészével, és beteszi a mikróba. 

Claudette dupla műszakot vállalt a mindössze négy saroknyira lévő Harlem Kórházban, hogy 
egy másik nővér a családjával lehessen. Ha szerencséje van, Malone késő este, vagy kora reggel 
még láthatja.

Malone-t nem érdekli, hogy a kávé állott és keserű. Nem minőségi élményre vágyik, hanem 
arra, hogy a koffein hatására beüssön a Dexedrine. Ezt az egész gourmet kávés marhaságot 
amúgy sem állhatja. Sorban állni valami Y-generációs barom mögött, akinek tíz percbe telik egy 
tökéletes latte megrendelése, amellyel aztán készít egy selfie-t. Malone tejszínnel és cukorral 
issza a kávét, ahogy a legtöbb zsaru. Ők mind túlságosan is sok kávét isznak, ezért szükség van a 



tejre, hogy megnyugtassa a gyomrukat, a cukor pedig még jobban felpörgeti őket.
Van az Upper West Side-on egy orvos, aki bármit fölír Malone-nak, amit csak akar – Dexet, 

Vicodint, xanaxot, antibiotikumot, bármint. Néhány évvel ezelőtt a jó doki – és tényleg jó 
ember, feleséggel és három gyerekkel – félrelépett, aztán amikor szakítani akart, a kis kalandja 
megzsarolta.

Malone beszélt a lánnyal, és elmagyarázta neki a dolgok állását. Átadott neki egy 10 000 dollárt 
tartalmazó lezárt borítékot, és közölte vele, hogy ennyivel kell beérnie, mert ha még egyszer 
háborgatni merészeli a dokit, Malone lecsukatja, és akkor majd egy plusz kanál mogyoróvajért 
árulhatja a túlárazott muffját.

A hálás doktor most aztán szívesen felír neki mindent, bár az esetek többségében inkább ingyen 
mintákat ad. Minden segítség jól jön, gondolja Malone, az orvosi papírjain pedig különben sem 
jelenhetnek meg a fájdalomcsillapítók, vagy a speed, ha azt akarja, hogy minden simán menjen a 
biztosítóval.

Nem akarja felhívni Claudette-et a munkahelyén, de ír neki egy üzenetet, hogy jelezze, 
felébredt az ébresztőórára, és hogy megkérdezze, hogy alakul a nő napja. Karácsonyi őrület, de 
OK – jön a válasz.

Igen, a karácsonyi őrület.
New Yorkban mindig őrület van, gondolja Malone.
Ha nem a karácsonyi őrület tombol, akkor a szilveszteri (részegek), vagy a Valentin-napi (a 

családi perpatvarok száma az egekbe szökik, a melegek pedig verekszenek a bárokban), a Szt. 
Patrick-napi (részeg zsaruk), vagy a július negyedikei. Egyszer szabadságra kellene küldeni az 
ünnepnapokat. Egy évig egyiket sem kellene megtartani, és akkor kiderülne, hogy működik-e a 
dolog.

Valószínűleg nem működne, gondolja Malone.
Mert még mindig ott vannak a hétköznapi őrületek – a részeg őrült, a fü  ves őrült, a meth-

őrült, a szerelmes őrült, a gyűlölködő őrült, valamint Malone személyes kedvence, a régi 
jó őrült őrült. Az  emberek nem nagyon tudják, de a város börtönei valójában kórházként és 
detoxikálóként is működnek. A rabok háromnegyede bizonyul vagy drogosnak, vagy zakkantnak, 
vagy mindkettőnek.

Kórházban lenne a helyük, de nincs biztosításuk.
Malone bemegy a hálószobába, hogy felöltözzön.
Fekete farmering, Levi’s farmer, acélbetétes Doc Marten bakancs (azzal könnyebb ajtókat 

berúgni), fekete bőrdzseki. Az  ír-amerikai New York-iak Staten Islandi különítményének félig-
meddig hivatalos utcai egyenruhája.

Malone ott nőtt fel, a felesége és a gyerekei pedig most is ott élnek. Ha az ember írnek vagy 
olasznak születik Staten Islanden, akkor gyakorlatilag három út áll előtte: vagy rendőr lesz, 
vagy tűzoltó, vagy bűnöző. Malone az első lehetőséget választotta, de volt egy fivére és két 
unokatestvére, akik tűzoltók lettek.

Vagyis a fivére, Liam, csak volt tűzoltó, mégpedig szeptember 11-ig.
Most évente kétszer el kell menni hozzá a Silver Lake Temetőbe pár szál virággal, valamint egy 

korsó Jamesonnal, és be kell számolni róla, hogy hogy muzsikál a Rangers.
Általában szarul.
Régen mindig azzal viccelődtek, hogy Liam a család fekete báránya, amiért „tömlő-majom” – 

azaz tűzoltó – lett, és nem rendőr. Malone még meg is mérte az öccse karját, hogy nem nyúlt-e 
meg annak a rengeteg felszerelésnek a cipelésétől, mire Liam azzal vágott vissza, hogy a rendőrök 
csak egy dolgot képesek fölcipelni a lépcsőn: egy doboz fánkot. Meg aztán ott volt az elméleti 
vetélkedő, hogy ki tudna többet lopni: egy tűzoltó egy lakástűznél, vagy egy rendőr egy betörésnél.

Malone nagyon szerette a kisöccsét. Mindig ő vigyázott rá azokon az éjszakákon, amikor az 
apjuk nem volt otthon, és mindig együtt nézték a Rangers meccseit a 11-es csatornán. Az  az 
éjszaka 1994-ben, amelyiken a Rangers megnyerte a Stanley-kupát, Malone életének egyik 
legszebb éjszakája volt. Liammel a tévé előtt ültek – az utolsó percben pedig már térdeltek, amikor 



a csapat foggal-körömmel igyekezett megőrizni az egy gólos vezetését, és Craig MacTavish – az 
Isten áldja meg Craig MacTavish-t – újra és újra messzire belőtte a korongot a Canucks térfelére, 
aztán végre letelt a játékidő, a Rangers 4-3-ra nyert, Denny és Liam pedig összekapaszkodva 
ugrált.

Aztán Liam meghalt, és Malone volt az, akinek ezt közölnie kellett az édesanyjukkal. Az asszony 
ezek után már nem volt ugyanaz, mint régen, és a következő évben meg is halt. Az orvosok azt 
mondták, hogy a rák vitte el, Malone azonban tudta, hogy ő is szeptember 11-ének esett áldozatául.

A férfi az övére csatolja a szolgálati Sig Sauert tartalmazó pisztolytokot.
Sok rendőr inkább vállra akasztható pisztolytokot hord, Malone szerint azonban az egy 

pluszmozdulatot igényel, ő pedig a keze ügyében szereti tudni a fegyverét. A szolgálaton kívüli 
Berettáját az öv hátsó részére csatolja, a SOG kés pedig a jobb bakancsba kerül. Ez teljességgel 
szabálytalan, sőt, törvénytelen, Malone azonban nem foglalkozik ilyesmivel. Bármikor olyan 
helyzetbe kerülhet, hogy egy gazfickó elveszi a fegyvereit, és akkor mit rántson elő, a farkát? Ő 
aztán nem fogja harc nélkül megadni magát.

És különben is, ki buktathatná le?
Egy csomó mindenki, te ostoba szamár, mondja magának. Manapság minden zsarunak 

célkereszt van a hátán.
Kemény idők ezek a New York-i rendőrség számára.
Először ott volt a Michael Bennett-lövöldözés.
Michael Bennett egy tizennégy éves fekete kölyök volt, akit Brownsville-ben lőtt le egy rendőr. 

Klasszikus eset: éjszaka volt, a srác gyanúsnak tűnt, a zsaru pedig – egy Hayes nevű újonc – 
felszólította, hogy álljon meg. Bennett nem állt meg, hanem megfordult, és az övéhez nyúlt 
valamiért, amit Hayes fegyvernek gondolt.

Az újonc lelőtte a kölyköt.
Aztán kiderült, hogy nem fegyverről volt szó, hanem egy mobilról.
A közösség természetesen „fel volt háborodva”. A tiltakozások már-már zavargásokba csaptak 

át, a máskor is szívesen szereplő lelkipásztorok, ügyvédek és szociális aktivisták megint előadták 
magukat a kameráknak, a város pedig teljes körű kivizsgálást ígért. Hayest a nyomozás lezárásáig 
szabadságra küldték, a feketék és a rendőrök közti ellenséges viszony pedig tovább romlott.

A nyomozás még mindig „tart”.
És mindez azok után, ami Fergusonban történt, és Clevelandben, és Chicagóban. Aztán Freddie 

Grayjel Baltimore-ban, Alton Sterlinggel Baton Rouge-ban, Philando Castile-lel Minnesotában, 
és így tovább.

Nem mintha a New York-i rendőrségnél nem fordult volna elő, hogy fegyvertelen feketéket 
öltek – ott volt Sean Bell, Ousmane Zongo, George Tillman, Akai Gurley, David Felix, Eric Garner, 
Delrawn Small… És most ennek a zöldfülűnek le kellett lőnie az ifjú Michael Bennettet.

Szóval most a nyakukba liheg az egész „A Fekete Élet Számít” mozgalom, a civilek a kamerás 
mobiljukat készenlétben tartva újságírósat játszanak, az ember pedig mindennap úgy megy 
munkába, hogy az egész világ rasszista gyilkosnak nézi.

Na jó, talán nem az egész világ, ismeri be magának Malone, de az biztos, hogy most már más 
szelek fújnak.

Az emberek másképp néznek rád.
Vagy egyenesen rád lőnek.
Dallasban egy mesterlövész öt zsarut puffantott le. Las Vegasban két rendőrt lőttek le, 

miközben ebédeltek egy étteremben. Az elmúlt évben negyvenkilenc rendőrt gyilkoltak meg az 
Egyesült Államokban. Az egyikük, Paul Tuozzolo a New York-i rendőrség kötelékében szolgált, 
amely az ezt megelőző évben Randy Holdert és Brian Moore-t is elvesztette. Túl sokan jöttek 
össze az évek során. Malone tisztában volt a statisztikával: 325 rendőrt lelőttek, 21-et leszúrtak, 
32-t agyonvertek, 21-et szándékosan elgázoltak, 8-an robbanások során vesztették életüket, 
és ebben nincsenek benne azok, akik abba a sok szarba haltak bele, amelyet szeptember 11-e 
nyomott le a torkukon.


