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Prológus

1986

A hó vastagon belepte a felhajtót és a falu nagy részét is. Noha 
a hírek csak enyhe hózáporokat jósoltak, reggel óta rendületle-
nül havazott. Martina kinézett az útra, amit vastagon takart a 
ropogós, érintetlen hóréteg, ez az idilli börtön. A szomszédok 
karácsonyfája magányosan hevert a kuka mellett. A  kukások 
már hetek óta nem voltak hajlandóak elvinni a fát, a harcos ter-
mészetű Murray úr azonban már csak tiltakozásképpen is kint 
hagyta az utcán. A hó még a szemetet is csinosabbá tette.

Otthon elfogyott a tápszer, Martina pedig azt találgatta, 
mennyi ideje lehet, mielőtt a gyereke éhesen felébred. A férje a 
munkahelyén ragadt, a nőnek pedig muszáj volt tápszert sze-
reznie, mielőtt Jamie felébred. Boltba nem mehetett, fogadni 
mert volna rá, hogy a többségük ki sem nyitott.

Martina újabb fadarabot dobott a tűzre. Nem volt hideg a 
házban, de szerette a tűz biztonságot adó érzését, társaságot 
nyújtott számára, amikor egyedül volt, a baba pedig aludt. 
Már nem is számolta, hogy a férje hányszor maradt bent túl-
órázni; amióta megszületett a gyerekük, egyre biztosabb volt 
abban, hogy a férfi viszonyt folytat. Martina mindig is tisztá-
ban volt azzal, hogy ő elsősorban trófeafeleség volt, és az el-
múlt egy évben kissé megkopott a fénye – a terhesség majd-
nem teljesen maga alá temette, a szülés utáni depresszió pedig 
tovább tetézte a bajt. Arra viszont nem számított, hogy ilyen 
nehéz és magányos lesz az élete. Felvette a piros tárcsás tele-
font, amit karácsonyra kapott, és felhívta a szomszédjait.

Charlie és Sophia három éve költöztek be két házzal odébb, 
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és azóta jó barátok lettek. Martina és Sophie még a terhessé-
get is együtt csinálták végig.

Charlie vette fel a telefont.
– Szia, Charlie!
– Martina? Minden rendben? – suttogta a férfi.
– Bocs, rosszkor hívlak?
– Nem, csak Soph influenzás, alszik, és nem akarom fel-

kelteni.
– Csak azért hívtalak, hogy tudtok-e adni egy kevés táp-

szert. Én teljesen kifogytam, és amikor a csöppség felébred, 
nagy zűrben leszek.

– Igen, van egy bontatlan doboz... Majd átviszem... Tartsd 
egy pillanatra. – A férfi hangja elhalt.

– Mi az?
– Csak az jutott eszembe, hogy talán át kéne vinnem a ki-

csit is magammal, mert Soph nincs olyan állapotban, hogy 
gondoskodni tudjon róla.

– Te már ettél? – kérdezte Martina. – Mit szólsz egy kis 
barterhez? Felnőttkaja a bébiételért cserébe.

– Remekül hangzik, de nem baj?
– Csak én és Jamie vagyunk itthon. Hatalmas szívességet 

teszel nekem, szóval ez a legkevesebb, amivel viszonozhatom.
– Rendben. Kikészítek egy adag levest Sophie-nak, és 

megetetem a kicsit, de egy félóra múlva ott leszek.
– Várlak.

Martina habfürdőt öntött a vízbe, és a buborékokat figyelte. 
Miért is fürdik meg? Felizgatta a gondolat, hogy Charlie egye-
dül jön át, ugyanakkor furdalta is emiatt a lelkiismeret. Talán 
most először gondolt Charlie-ra férfiként, eddig inkább Sophie 
férje vagy a szomszéd volt számára, most azonban Sophie nél-
kül találkozik vele. Csak ő és Charlie, egyedül.

Martina felcsavarta a haját, tegnap mosta meg, így bízott 
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abban, hogy jobban tartja a formáját. Egy olyan férfi miatt csi-
nosítja ki magát, aki nem is a férje. A férje hibája volt: csúnyá-
nak érezte magát mellette már a terhessége alatt is, és azóta is, 
hogy a kicsi megszületett. Martina tudta magáról, hogy nem 
csúnya, és abban bízott, hogy talán ez a kis flört helyrebillenti 
az önbizalmát, rábírja arra, hogy ismét foglalkozzon magával. 
Parfümöt fújt magára, és egy zöld sifonruha mellett döntött – a 
vörös a kelleténél merészebbnek tűnt, a zölddel viszont barna 
szeme lágy étcsokoládé-színűnek látszott. Megnézte magát a 
tükörben, majd megfelelő színű rúzst kent az ajkára – a Cosmo 
azt írta, hogy a vonzó külső érdekében a mellbimbóval azonos 
színű rúzst kell választani, mintha ez bárkinek is feltűnne, az 
olvasói felmérés azonban azt mutatta, hogy működött a dolog.

Csengettek, Martina pedig zakatoló szívvel nyitott ajtót. 
Hiába ment le a nap, még mindig nappali világosság volt az ut-
cákon, a hóról visszaverődött a lámpák fénye. Elégedettség 
szállta meg Martinát, amikor észrevette a villanást Charlie 
szemében: a férfinak tetszett a nő. Már egy ideje nem találko-
zott hasonlóval, legalábbis a férje tekintetében biztos nem. 
Charlie odaadta a tápszert. Martina zavartan nézett a fémdo-
bozra, egy pillanatra arról is megfeledkezett, hogy miért hívta 
át a férfit. Aztán mosolyogva ellépett az ajtótól, nyitva hagyta, 
de nem szólt egy szót sem, majd letette a konyhapultra a do-
bozt, és megfordult. Charlie ott állt mögötte, a kelleténél köze-
lebb, lerítt az arcáról, hogy mekkora erőfeszítésébe telik, hogy 
a tekintete ne kalandozzon el a nő testén.

– Kérsz bort?
– Nem esne rosszul. Letehetem valahol a kicsit? Most bó-

biskolt el.
– Persze, fektesd csak le Jamie mellé.
Charlie felment az emeletre, Martina pedig megigazította a 

dekoltázsát, majd kigombolt még egy gombot a ruháján. Kivette 
a sütőből a délután készített sült csirkét, a két személyre meg-
terített asztalra tette, és kivett a hűtőből egy üveg fehérbort.
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Charlie lejött a lépcsőn, idegesen simogatta a nadrágja élét, 
mielőtt leült volna az asztalhoz. Martina salátát szedett a férfi 
tányérjára, majd egy csirkecombot fektetett mellé, miközben a 
férfi bort töltött. A nő megköszörülte a torkát. Ez olyan, mintha 
randevúznának, holott nem ez volt a szándéka. Vagy mégis?

Próbált az ágyában fekvő Sophie-ra gondolni, vagy a férjé-
re, aki a hó miatt a munkahelyén ragadt. A város körüli kisebb 
falvakat sosem kezelte prioritásként az önkormányzat, amikor 
az utak sózására került a sor.

Megvacsoráztak, közben elbeszélgettek, mialatt a két 
gyermek aludt. Martina egy újabb üveg bort nyitott ki, noha 
érezte, hogy az ital a fejébe szállt, és a kellemes melegség a 
gyomrában is arra utalt, hogy becsiccsentett. Olyan régen nem 
eresztette már el magát, hogy csak most tudatosult benne, 
mennyire feszült volt. Egy másik férfival kellett beszédbe ele-
gyednie, hogy rádöbbenjen, milyen borzalmas társalgásokat 
folytat a férjével, aki mindig hülyének nézi, vagy még azelőtt 
belefojtja a szót, hogy mondhatna valamit.

A férje megszállott szeretete a fiuk iránt teljesen kitöltötte 
a férfi életét, Martina szerepe pedig csak annyi maradt, hogy a 
baba ne szenvedjen hiányt semmiben. Nem Jamie-t okolta 
ezért, hanem a változást, amelyet a születése a férjében okozott, 
akit már csak az érdekelt, amihez a fiának is köze volt. Mintha a 
férje most először lett volna szerelmes, és az érzelem szinte tel-
jesen megbolondította volna. Vajon hogyan érzett iránta a fér-
je? Talán csak azért biztosította korábban a szerelméről, mert 
vágyott rá, és mert más férfiak is érdeklődtek iránta.

Nem hagyhatta, hogy magával ragadja ez az érzés, el kell 
küldenie Charlie-t. Már majdnem este nyolc óra volt, és a hely-
zet igazán veszélyessé kezdett válni. Amikor elfogyott a máso-
dik üveg bor, Martina azon kapta Charlie-t, hogy stíröli, fél 
órán belül pedig a tekintete bejárta a térdét, a mellét, a sze-
mét, most pedig az ajkán időzött. Átléptek egy határt, és már 
nem állíthatja meg őket semmi abban, hogy tétován egymás 
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karjaiba omoljanak, ügyetlenül próbálják kigombolni és -cip-
zározni a másik ruháját, miközben eszeveszetten a másik teste 
után áhítoznak.

Miközben Martina ruhája a földre omlott, Charlie nedves 
szája a mellére tapadt. Szokatlan érzés volt, nem a férjéé, nem 
volt sem jobb, sem rosszabb, csak más. Többé nem játszhatta 
el, hogy ő az ártatlan bárány, noha tudta, hogy a férjének is 
van a rovásán. Lehet, hogy most is egy másik nővel hempereg 
egy másik kandalló előtt. Martina nem adott utat a lelkifurda-
lásának. A férje nem mutatta, hogy vonzónak találja, így ez is 
az ő hibája – legalábbis ezzel nyugtatta magát.

Charlie átvette a nő ritmusát, amikor belehatolt. Martina 
most először szeretkezett a gyermeke születése óta, aminek 
már több hónapja, és élvezte az aktust. Rendre el kellett ismé-
telnie magának, hogy vonzó nő, amikor a férje leszólta a ruhá-
ját, az új frizuráját vagy a fehérneműjét. Teljesen megszűnt 
létezni a férje számára, csak a baba számított, meg a nő, akivel 
a háta mögött találkozgatott. Erről azonban nem lesz soha tu-
domása, ez az ő kis titka marad.

Azt is megfogadta magának, hogy nem lesz több ilyen al-
kalom, azonnal véget vet az egésznek. Ha a férje rájönne, hogy 
mit művel most Charlie-val, nagy bajba kerülne, és a férfi talán 
még Charlie-t is kinyírná. A férje tett már olyasmit, ami miatt 
döbbenten és undorral nézett rá, miközben a mentegetőzése, 
hogy ez volt az utolsó alkalom, egyre kevésbé volt hihető. Igye-
kezett nem gondolni a férjére, és inkább a kanapéhoz csalta 
Charlie-t, majd leült, miközben a férfi rámászott. Teljesen új 
érzés volt, ahogy a keze megragadta a testét, ahogy hátralökte 
a kanapén, ahogy szétnyitotta a lábát, hogy közé férkőzzön.

Charlie már alig tudott uralkodni magán. Martina a férfi 
hátába mélyesztette a körmeit, miközben az egyre hevesebben 
mozgott, és a nyakába temette az arcát. Soha nem feküdt le 
másik férfival a férjén kívül, és meglepődött azon, hogy milyen 
fantasztikus volt az aktus. A  testük egymásba zuhant, majd 
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a férfi felnyögött. Ezzel szinte egy időben a csecsemő sírni kez-
dett. Charlie Martinára rogyott, és mindketten nevettek – 
Martina nevetése ideges volt, hiszen tudatosult benne, hogy 
ismét a jelenben vannak, és valami megbocsáthatatlan dolgot 
műveltek. Egy vagy két perc telt el így, aztán Charlie felkelt, 
felhúzta a nadrágját, és keresni kezdte a padlón az ingét. Mar-
tina látta rajta a döbbenetet, hiszen nem ezért jött át. Most 
azonban már nem tudták visszacsinálni.

– A tiéd az – állapította meg Martina.
– Hogy mondod? – kérdezett vissza a férfi vörös arccal, 

bűntudattól sújtva.
– Ez nem Jamie sírása.
– Ja... Persze. – Martina úgy látta, Charlie örül a közjáték-

nak. A férfi felhúzta a cipőjét, és felsietett az emeletre. A hely-
zetet kihasználva Martina is rendbe szedte magát, gyorsan be-
gombolta sifonruháját.

– Martina! Istenem, Martina! – Charlie kiabálása elnyom-
ta a gyereksírást.

– Mi történt? – Felsietett az emeletre, ahol a gyerekek 
aludtak. Charlie halálra váltan ölelte a saját gyermekét, a te-
kintete mindent elárult. Visszafojtott lélegzettel nézett be a 
szobába. Jamie, az ő kicsikéje, a gyermek, akire a férjével any-
nyi ideig áhítoztak, elkékülve feküdt. Nem vert a szíve.

– Most mit tegyek?
Charlie átadta Martinának a gyermekét, kiemelte Jamie-t 

a bölcsőből, és a fürdőszobába sietett.
– Hívd a mentőket! – kiáltotta.
Martina visszaszaladt az emeletre kezében a telefonnal, 

miközben Charlie meleg vizet engedett a kádba, majd belefek-
tette Jamie-t, és addig locsolta a vízzel, amíg át nem melege-
dett a teste. Ekkor kiemelte a kádból, törölközőbe csavarta, és 
a mellkasát kezdte masszírozni. Jamie pillanatokon belül fel-
sírt. De ez nem a szokásos sírás volt, hanem valamilyen lágy, 
óvatos zokogás. Martina tehetetlennek érezte magát.
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Rövidesen szirénák hangja hallatszott. Semmi sem sürgő-
sebb a mentők számára, mint egy vészhelyzetbe került csecse-
mő, és a hóláncnak hála, a hó sem jelentett akadályt. Charlie 
csuromvizesen, Martina pedig értetlenül figyelte a két men-
tőst, akik takaróba csavarták a kicsit, majd kisiettek vele a 
mentőautóhoz.

– Jól van? Jól van a gyerekem? – ismételgette kétségbe-
esetten.

– Alaposan ki kell vizsgálnunk, minden attól függ, hogy 
mennyi ideig nem jutott oxigénhez. Lehet, hogy maradandó 
agykárosodást szenvedett, de ezt most nem lehet megállapíta-
ni. – Az egyik mentős a szemébe nézett, a másik feléje sem 
fordult.

Charlie felvette a gyerekét, és követte Martinát, aki sietősen 
befejezte a ruhája begombolását, majd felvette a kabátját. Ekkor 
pillantotta meg a férje kocsiját, aki épp akkor állt meg a felhaj-
tón, amikor a mentősök visszaszálltak a mentőbe. Az egyikük 
kinyújtotta a kezét, hogy besegítse a nőt. Martina férje kiszállt 
az autóból, döbbent tekintettel elindult a mentőautó felé, majd 
a ruhán akadt meg a szeme, amit a felesége viselt. Ő is végigné-
zett magán, és látta, hogy elcsúszott a gombolással. Charlie-ra 
nézett, aki lazán felhúzott nadrágban és félig betűrt ingben állt 
az ajtóban. Egyértelmű volt, hogy mi történt közöttük.

– Martina! Mi a szar történt?
– Annyira sajnálom, Jamie... nem lélegzett!
– Velünk jön, asszonyom? Indulnunk kell. A kicsi néhány 

percig nem kapott levegőt, minél hamarabb meg kéne vizsgál-
nia egy orvosnak – sürgette a mentős. Martina férjének az ar-
cára pánik ült ki.

– Nem, én megyek – lépett Martina elé, mintha a nő ott 
sem lett volna.

– Sajnálom! Nem akartam, hogy így történjen! – zokogta 
Martina, hiszen biztos volt abban, hogy a férje tudta, mit tett.

– Haver... – szólalt meg Charlie lehajtott fejjel.
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– Később majd mindkettőtökkel számolok! – Azzal fellé-
pett a mentőautóba, és becsukta maga mögött az ajtót.

Martina figyelte a távolodó autót. Ebben a pillanatban 
Charlie kisfia elsírta magát, normális hangon, jelezve, hogy fá-
zik. A nő képtelen volt a férfira nézni. Visszaszaladt a házba, és 
becsapta maga mögött az ajtót. Nem engedhette Charlie-t visz-
sza a házba, most nem.

Megcsörrent a telefon, a férje hívta fel Martinát.
– Jól van a kicsi?
– Azt akarom, hogy tűnj el a házból, mire hazaérek. Soha 

többé nem akarlak látni!
– De... csak baleset volt.
– Tudom, hogy mi történt. Tudom, hogy mit műveltetek. 

Csak rátok kellett nézni.
– Magányos voltam. Tudom, hogy ez nem kifogás, de ami-

óta Jamie megszületett, értéktelennek érzem magam mellet-
ted. Mindössze különlegesnek szerettem volna érezni magam 
egyetlen este erejéig. Nem akartam, hogy ez történjen, te is 
tudod, hogy én nem...

– És akkor ezzel minden rendben van?
– Nem, persze hogy nincs minden rendben.
– Jamie az intenzív osztályon fekszik. Csak annyit akarok 

mondani, hogy ha ezt nem éli túl, akkor neked nem lesz érde-
mes többé élned...

– Kérlek...
– Mindketten azt fogjátok kívánni, bárcsak meghaltatok 

volna. – Aztán letette a telefont.
Martina tudta, hogy a férje nem az üres fenyegetések em-

bere, már látta olyasmiket művelni, ami miatt más nők ha-
nyatt-homlok menekültek volna. Ismerte a sötét oldalát, amit a 
legtöbb ember nem láthatott. Kezdetben még izgatta a dolog, 
az emberek tekintete, amikor a férje belépett egy bárba vagy 
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egy klubba, ahogy mindenki igyekezett kihátrálni az útjából. 
Akkor tudatosult benne, hogy a férje lesz számára az igazi, ami-
kor az egy törött üveggel támadta le azt a pasast a nyílt utcán, 
aki valamit beszólt Martinának. Korábban senki sem állt ki 
érte így. A férfi egyszerűen képtelen volt elengedni a dolgot.

Martina elővette a váliumot a fürdőszobaszekrényből, 
majd a konyhában keresett egy üveg gint. Képtelen lenne a fia 
nélkül élni, együtt élni a tudattal, hogy nem volt a fia mellett, 
amikor annak a legnagyobb szüksége lett volna rá, hogy amíg 
a gyermeke lényegében élettelenül feküdt az emeleti szobá-
ban, addig ő egy jelentéktelen légyottot zavart le egy olyan fér-
fival, akihez még csak nem is vonzódott. A férje világosan ki-
jelentette, hogy ő nem lehet része Jamie további életének. 
Egyesével bevette a tablettákat, mindegyiket egy nagy korty 
ginnel öblítette le. Már vacsora közben is a fejébe szállt a bor, 
a döntés pedig egyszerű volt, szinte nem is kellett döntenie. 
Szerette volna, ha a férje bűntudatot érez amiatt, ahogy be-
szélt vele, hogy azt érezze, korábban kellett volna hazajönnie, 
és akkor talán fel tudta volna még ébreszteni Jamie-t. Bűntu-
datot szeretett volna ébreszteni a férjében. Ez alkalommal az 
övé lesz az utolsó szó.
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1. fejezet

2017

Gabriel Webb gyilkos volt. Még nem tudott róla, de még nap-
nyugta előtt meg fogja tapasztalni, hogy milyen érzés kioltani 
valaki más életét. Felhangosította a szobájában a zenét, hogy 
ne hallja, ahogy a szülei éppen róla vitatkoznak. Szerintük ő 
egy „kezelhetetlen” gyerek, akit „erősen kell fogni”. Az anyja 
felvetette, hogy talán a nénikéjéhez költözhetne Cheltenham-
be. Az apja szerint inkább be kellene lépnie a hadseregbe, mert 
ott megtanulná, „hogy milyen jó dolga volt itthon”. Minden-
nek pedig az volt az oka, hogy Gabriel haja a válláig ért, és al-
kalmanként kihúzta a szemét.

Gabriel felhúzta skót kockás punk nadrágját, a New Rock 
bőrbakancsát, a fűzőt pedig végighúzta a lábszárközépig érő 
hurkokon. Átnézte a pólóit, vajon melyik passzolna a legjob-
ban ahhoz, amit aznapra terveztek. Csipogott a telefonja, rá-
nézett a kijelzőjére. Izgatottságról árulkodó emojik sorát küld-
te üzenetben a barátnője, Emma, aki a telefonjában Proserpina 
néven szerepelt – ő volt az alvilág királynője a római mitológi-
ában. Emma Pluto, a halál istenének nevével tárolta el Gabriel 
számát. „Átadni önmagunkat a sötétségnek” – ez a gondolat is 
része volt a goth életérzésnek. Ma este egy nu-metal banda, az 
Apocalyptica koncertjére mennek, akik az egyik helyi klubban 
játszanak. Az ilyesmi amúgy is ritkaságszámba ment Exeter-
ben, amióta a hipszter bárok szinte az egész várost ellepték.

Gabriel végül a nyirkos hatású biciklisfelsőjét vette fel, 
ami kiemelte izmos felsőtestét, és szerette, ahogy ilyenkor 
Emma rajta felejti a tekintetét. Nemegyszer vette észre azt, 



20

hogy a lány nagyokat nyelve figyeli a mellkasát, megtartva 
magának a vágyát egészen addig, amíg kettesben nem marad-
nak. A derekára csatolta széles, fekete bőrövét, noha a szülei 
értetlenkedése ott csengett a fülében: Egy férfi fűzőben? Ne-
vetséges. Még csak nem is szorította össze a derekát, divatból 
hordta, a szexuális beállítottságához meg aztán tényleg nem 
volt semmi köze. Nem aggódott amiatt, hogy mit gondolnak 
róla a szülei. A  ruháival önmagát fejezte ki, a saját örömére 
viselte ezeket a darabokat. Nem akart senkit sem meghök-
kenteni, pláne lázadónak tűnni. Egyszerűen csak jól akarta 
érezni magát a bőrében, és Gabriel ebben a szerelésben jól 
érezte magát. Fekete szigetelőszalagot ragasztott a csuklójára 
és a kézfejére, aztán fekete szemceruzával egy csillagot rajzolt 
az arcára. Útra kész volt.

Az édesanyja egy mély sóhajjal fogadta a konyhában, majd 
visszafordult a mosogató felé, nem akart részt venni abban, 
ami ezután következett.

– Mi az ördög van rajtad? – Michael Webb, Gabriel apjá-
nak hangja úgy dörrent, mint az ég vihar idején, de az utóbbi 
időben ez már megszokott köszönési formává vált.

– Ruha. – Gabriel beleharapott egy almába. Egy fejjel ma-
gasabb volt az apjánál, de így is kellemetlenül érezte magát. 
Nem mondta ki azt, ami ott ült a nyelve hegyén, soha nem tett 
ilyet. Jobb volt hagyni, hogy az apja leteremtse, aztán úgyis 
elment otthonról.

– Na de ha valóban férfi vagy, akkor mikor fogsz úgy is vi-
selkedni? – mordult fel az apja. – Soha nem kapsz munkát, ha 
így nézel ki. Tizenkilenc éves vagy, az ég szerelmére, itt az ide-
je, hogy felnőj.

– Mármint valami olyan munkát, mint a tiéd? – vágott 
vissza Gabriel. – Dolgozzak úgy, mint egy robot?

– Az én robotmunkámból vettük azt az istenverte nadrá-
got, amit most viselsz! Mégis mi az a rengeteg szíj és lánc, ami 
rajtad lóg? Szerinted mások mit gondolnak rólad? – Az apja 
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olyan erővel rántotta meg a szíjat, ami összetartotta a nadrág-
ját, hogy az elszakadt, aztán gúnyosan nézett a fiára.

Gabriel összeszorított szájjal nézett vissza rá. Nem ez volt 
az első alkalom, hogy arra gondolt, behúz egyet az apjának.

– Van még valami? – Közelebb hajolt az apjához, farkas-
szemet nézett vele, és kitartott addig, amíg az idősebb el nem 
kapta a tekintetét.

Egy pillanatra enyhült a düh az apja szemében.
– Az arcodról nem is beszélve. A  férfiak nem viselnek 

sminket, és mi ez a csillag? Úgy nézel ki, mint egy kibaszott 
kommunista.

– Michael! Kérlek! – szólt közbe Penny, Gabriel édesanyja.
– Pár barátommal találkozom, valószínűleg későn érek 

haza. – Gabriel a fejét ingatva kilépett az ajtón. Ahogy távolo-
dott a háztól, egyre kevésbé hallotta az apja szidalmait. Még 
soha nem volt ennyire tiszteletlen, de ma képtelen volt elvisel-
ni az apja agymenését. Jókedve volt, és nem hagyhatta, hogy a 
férfi elrontsa. Találkozni fog Emmával, még azelőtt írt neki, 
hogy elindult volna, így a lány már biztos három utcával odébb, 
a házuk előtt várakozik. Először a közeli szupermarketben ta-
lálkoztak, ahol a lány a hétvégéken időnként besegített. Min-
dig jobban kihúzta magát, ha észrevette a fiút, ebből ő is tudta, 
hogy a lánynak sem közömbös. Egy nap aztán elhívta randizni, 
Emma azonnal igent mondott, a többi pedig történelem.

Emma valóban a házuk előtt állt legújabb barátja, Leanne 
társaságában. Emma szeme felragyogott, amikor észrevette a 
fiút, és a mély levegő, amit ilyenkor vett, a fiú fantáziáját is 
megmozgatta. Gabriel azonnal tudta, hogy mi jár a lány fejé-
ben, amikor Emma végigfuttatta a tekintetét rajta. Az ő gon-
dolatai is ekörül forogtak. Mindig is volt közöttük valamiféle 
vonzalom, Gabriel lélegzete önkéntelenül is elakadt, amikor 
Emma a közelében volt, és ezen csak egy csók tudott enyhíte-
ni, így mindig a következő csókot várta.

– Megint befestetted a hajad. – Emma hajának a töve rikí-
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tó vörös volt, majd fekete zuhatagként ömlött a hátára. Ajak-
piercingjének hátsó részét rágcsálva rámosolygott Gabrielre. 
Leanne- nek látszólag fogalma sem volt a személyes térről, 
mert rendületlenül Emma karjába kapaszkodott. A  lány a te-
kintetével intette türelemre Gabrielt, aki izgalmasnak találta, 
hogy várakoznia kell.

– Leanne barátai is jönnek, útközben találkozunk velük.
Gabriel nem ismerte Leanne-t túl jól, annyit tudott róla, 

hogy az utóbbi időben lett Emma barátnője. Szombatonként 
együtt dolgoztak a Tescóban. Hárman elindultak Heavitreeből, 
elkanyarodtak a buszpályaudvarnál, majd folytatták útjukat a 
belváros felé, elhaladtak a börtön mellett, majd a vasúti síne-
ket leválasztó kerítés – amely megakadályozta, hogy a helyi 
gyerekek vagy a kóbor macskák a sínekre tévedjenek – nyom-
vonalát követték.

Szemerkélni kezdett az eső. A kerítés közelében két tizen-
éves srác várt rájuk, a kapucnit a fejükbe húzták az eső ellen. 
Leanne felhajtotta a dróthálót egy darabon, és bebújt alatta. 
Gabriel és Emma követte őt. Az Exeter Central vasútállomás 
használaton kívüli őrbódéja hírhedt volt arról, hogy olyan 
nemkívánatos személyek szórakozóhelye, akikkel Leanne is 
lógott. Útközben Gabriel vitatkozást és összetörő üveg hang-
ját hallotta, nagyon is izgatta a helyzet. Gabriel csak egyetlen 
borzasztóbb dolgot tudott elképzelni az unalomnál: ha azt 
kellett hallgatnia, ahogy a szülei veszekedtek vagy keféltek. 
Abban biztos volt, hogy a mai este aztán egyáltalán nem lesz 
unalmas.

Gabriel már látta párszor a városban a sínek mellett vára-
kozó fiúkat. Az Égettháziak közé tartoztak, akiket a város la-
kói egyöntetűen lenéztek. A Burnthouse Lane leginkább arról 
volt ismert, hogy Exeter legveszélyesebb alakjainak nyújtott 
otthont. A sok kihágás és zsebtolvajlás miatt nem sokan sze-
rették az Égettháziakat. A gyerekeket magukra hagyták, a fel-
nőttek pedig azt tették, amihez kedvük volt. Egyedül a tiné-
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dzserek között alakult ki valamilyen közösségi érzet. A  fiúk 
egy része az Exeter FC-t a nyolcvanas években kísérő huligán-
banda tagjainak utódjaként tekintett magára. A banda hírhedt 
volt kontrollálatlan erőszakosságáról, mégis gyakorlatilag mí-
tosz övezi őket. A mai tinédzserek egyike sem lehet biztos ab-
ban, hogy valóban léteztek-e, ami még félelmetesebbé tette 
őket az olyan fiúk szemében, mint Gabriel. Az utcában min-
denkinek volt egy, a bandához kötődő sztorija, általában olyan 
túlzásokkal megspékelve, mint hogy valakit meggyilkoltak, 
vagy valamelyik tagnak tettek egy szívességet, amit bármikor 
visszakérhetnek.

Az őrbódé olyan volt, mint egy iroda. A váltó karjait a fal-
hoz láncolták, bár több mint valószínű, hogy amúgy sem vol-
tak összeköttetésben a sínekkel. Három nagy szék állt a köze-
pén egymással szemben, a padlót zacskók, üvegek, tűk és 
szemét borította. Gabriel nem mozdult, arra készült, hogy 
bármelyik pillanatban el kell szaladniuk, ha valaki észreveszi, 
hogy bejöttek ide. Emma átölelte magát, és dörzsölgetni kezd-
te a karját, mintha fázott volna, majd beleült az egyik székbe, 
és összekuporodott, hogy átmelegedjen.

– Ő itt Trey és Chris – mutatta be Leanne a barátait, akik 
leültek a szabad székekre. – Hogy milyen kurva hideg van itt!

Gabriel nem örült annak, ahogy a fiúk Emmát stírölték, 
mintha csak az ő szórakoztatásukra jött volna ide. Gyűlölte a 
gondolatot, hogy csak azért, mert miniszoknyát és neccharis-
nyát visel, azzal valaki másnak, és nem pusztán saját magának 
kíván tetszeni. Azt, hogy az ember olyan ruhákat visel, amiben 
jól érzi magát, az alternatív körökön kívül nem sokan értették 
meg. Sosem fordult meg Gabriel fejében, hogy megmondja 
Emmának, mit vegyen fel, pedig neki is ugyanaz volt a problé-
mája a szüleivel, mint a fiúnak. Ma Emma egy nagyon rövid, 
fekete farmer miniszoknyát viselt, ami hátul valamivel hosz-
szabb volt, hozzá neccharisnyát és térdcsizmát választott. 
Gabriel belelátott a fiúk gondolataiba. Azon töprengtek, hogy 
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Emma vajon mibe menne bele, csak azért, mert fekete bőrcsiz-
mát és szegecseket viselt. Néha ki nem állhatta az embereket.

Emma kényelmetlenül ficergett a székében. Gabriel sajnál-
ta, hogy nem volt nála egy kabát, amit odaadhatott volna neki.

Az egyik fiú elővett egy crackpipát. Gabriel arcizmai meg-
feszültek. Mi az ördögöt keresnek itt? Ez már komolyabb volt 
annál, mint amihez kedve lett volna. Néhányszor füvezett, 
még a skunkot is kipróbálta, na de ez? Ezt nem neki találták ki. 
Sokan gondolták azt, hogy Gabriel használ valamilyen szert, 
mert sovány volt, megnövesztette a haját, ráadásul néha még 
ki is festette magát, de ilyen az emberek gondolkodása. Felté-
teleznek dolgokat. Gabrielt azonban nem érdekelte az ilyesmi.

Emma bocsánatkérően nézett Gabrielre, tudta, hogy a fiú 
ki nem állhatja az ilyen társaságot.

Az Égettháziak mogorván mérték végig Gabrielt.
– Kérsz? – tartotta egyikük a fiú elé a fekete, kormos pipát.
– Nem, köszi – felelte.
– Be fogsz minket köpni? – kérdezte a másik.
Gabriel alaposan megnézte magának a srácot. A Trey név a 

nyakára volt tetoválva. Gabriel kissé megrázta a fejét, és figyel-
te, ahogy Trey mosolyogva az ujjai között csavargatja az üveg-
pipát.

– Befagy a seggem! – mondta a másik, minden bizonnyal 
Chris, a kezét dörzsölgetve.

Trey néhány crackkristályt ejtett a pipába, majd, mintha 
csak víz alá készült volna merülni, vett néhány mély lélegzetet, 
mielőtt a pipa végét a szájához emelte. Öngyújtóval melegítet-
te fel a pipa hasasodó végét, és óvatosan forgatta az üvegcsö-
vet az ujjai között, miközben lassan belélegezte a tejszerű füs-
töt. Aztán hátradőlt, az arckifejezése azonnal megváltozott. 
Chris kivette a kezéből a pipát. Gabriel közben észrevette, 
hogy Leanne azt figyeli, Emma mit szól ehhez az egészhez, 
hogy vevő-e a dologra. A lányt ismét kirázta a hideg.

– Mi lenne, ha elindulnánk? Tök hideg van itt – vetette fel 
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Gabriel, miközben tett egy lépést a barátnője felé. A nap leme-
nőben volt, és nem akart sötétben a sínek között botladozni, 
arról nem is beszélve, hogy a többiek társaságát sem szerette 
volna hosszabb ideig élvezni.

– Na, a buligyilkos. – Leanne vigyora egy kígyóéra emlé-
keztetett.

– Csak nyugalom, nemsokára elindulunk. – Emma Gabri-
elre mosolygott. Mindenki másképp viselkedik, ha ismeretlen 
társaságba kerül, Emma sem ilyen, amikor kettesben vannak, 
vagy a családjával beszél, és máshogyan viselkedik most, hogy 
Leanne is itt van. Mintha nem is ő lenne, Gabriel még nem lát-
ta ilyennek Emmát. Kopogó hang visszhangzott az ablakon, 
eleredt az eső.

– Mintha dézsából öntenék – jegyezte meg Gabriel. Re-
ményteljes pillantást vetett Emmára, próbálta rávenni arra, 
hogy induljanak el, de a lány elfordította a fejét.

– Miért nem próbálsz meg felmelegedni itt bent? – kér-
dezte Leanne. A  hangja kihívó volt, talán fenyegető is, min-
denesetre zavarba hozta Gabrielt, aki egyre kényelmetleneb-
bül érezte magát a bódéban.

Gabriel kiszedte az egyik sarokból a papírkosarat. Nem 
akart jelenetet, lehet, hogy csak az apjával való vita miatt volt 
ilyen harapós, az kuszálta össze a gondolatait. Összeszedett 
egy kevés szemetet a padlóról, beledobta a szemetesbe, aztán 
felvette az asztalról Trey egyik öngyújtóját, és letörte a tetejét.

– Mi a tökömet művelsz? – kérdezte Trey.
Gabriel a szemetesbe öntötte a gyújtófolyadékot, majd fel-

vett egy másik öngyújtót is az asztalról. Arra eszmélt, hogy 
valamit próbál bebizonyítani Leanne-nek, a lány mellett mint-
ha tehetetlennek érezte volna magát, és ez megmagyarázná 
azt is, hogy Emma miért fordul ki magából, ha vele van.

– Nehogy eltörd az összeset! – fenyegetőzött Chris a 
crackpipát szorongatva.

Gabriel meggyújtotta egy kartondarab sarkát, és a ku-
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kába dobta. Azonnal lángra kapott. A fiú a lángokba meredt, 
abban bízott, hogy az este ezen része hamarosan véget ér. 
Szokatlanul védtelennek érezte magát. Valami borzalmas volt 
készülőben.


