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1. fejezet

Jacob zsebre dugott kézzel, nagy léptekkel haladt a kisöccse 
előtt, a lehelete gomolyogva szállt a fagyos decemberi levegő-
ben. A keménypapír tartóba rakott tojásokat a testvére, Ryan 
cipelte utána. Az imént vásárolták őket a közeli csemegebolt-
ban abból a pénzből, amelyet Jacob az anyja tárcájából vett el.

– Először is azért, mert az öreg totális seggfej – mondta 
most az öccsének. – Másodszor, mert fajgyűlölő seggfej. Em-
lékszel, hogy üvöltözött Nguyenékkal, és ferdeszeműeknek 
hívta őket?

– Igen, de...
– Harmadszor, mert elém pofátlankodott a C-Town pénz-

táránál, és amikor szóvá tettem, még neki állt följebb. Emlék-
szel erre is, ugye?

– Hogyne emlékeznék! De...
– Negyedszer, mert telerakja az udvarát ostoba politikai 

plakátokkal. És emlékezz csak, amikor a locsolócsőből lefröcs-
költe Fostert, csak mert keresztülment a kertjén!

– Igen, de...
– De mi? – Jacob megtorpant, és szembefordult az öccsével.
– Mi van, ha fegyvert tart magánál?
– Nem fog lelőni két srácot! Egyébként is, mi már rég 

nem leszünk ott, mire az a féleszű öreg szarházi rájön, hogy 
mi történt.

– Lehet, hogy benne van a maffiában.
– A maffiában? Bascombe névvel? Na ne viccelj! Ha Gar-
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gugliónak vagy Tartagliának hívnák, akkor bele sem kezde-
nénk. De ő csak egy vén fingós, aki megérdemli, hogy meglec-
kéztessük. – Hirtelen támadt gyanúval meredt a testvérére. 
– Ugye nem akarsz most cserben hagyni?

– Nem, nem.
– Akkor jó. Menjünk!
Jacob ismét nekilódult, végig a Nyolcvannegyedik sugár-

úton, majd jobbra befordult a Százhuszonkettedik utcába. Ott 
lelassított, felment a járdára, és kényelmes ütemre váltott, 
mint aki épp esti sétát tesz. A karácsonyi lámpafüzérekkel dí-
szített utcát, mint általában Queens lakónegyedében, családi 
és ikerházak szegélyezték.

A fiú még lassabbra fogta a lépteit.
– Nézd az öreg fickó házát! – mondta az öccsének. – Sötét, 

mint egy kripta. Az egyetlen ház, ahol nem ég a villany. Micso-
da egy Grincs!

A ház az utca túlsó végén állt. Az utcai lámpáknak a csu-
pasz faágak között átszüremlő sugarai pókhálószerű árnyéko-
kat festettek a fagyott földre.

– Oké, húzzunk tovább, mintha az égvilágon semmire 
sem készülnénk! Kinyitod a dobozt, telebombázzuk tojásokkal 
a kocsiját, aztán már iszkolunk is, ahogy a lábunk bírja. Befor-
dulunk a sarkon, és elspurizunk.

– Tudni fogja, hogy mi voltunk.
– Most hülyéskedsz? Sötét este van. Egyébként is, a kör-

nyék összes sráca gyűlöli. Még a felnőttek közül is sokan. Min-
denki gyűlöli.

– Mi van, ha utánunk jön?
– A vén trotty? Hét másodpercen belül szívrohamot kap – 

vihogott Jacob. – Amikor a tojások széttörnek az autóján, a 
trutyi azonnal ráfagy a karosszériára. Fogadni mernék, hogy 
legalább tízszer le kell majd csutakolnia, hogy eltüntesse a 
nyomukat.

Jacob óvatosan mozogva közelítette meg a házat. A  két-
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szintes épület kertre néző nagy ablakából kékes villódzás szű-
rődött ki; Bascombe tévét nézett.

– Jön egy autó! – suttogta a fiú. Gyorsan elbújtak a járda 
mentén álló bokrok mögé, miközben a gépkocsi bekanyarodott 
a sarkon, és elhaladt mellettük; a fényszórói élesen megvilágí-
tották az egész utcát. Miután eltűnt a szemük elől, Jacob érez-
te, hogy hevesen ver a szíve.

– Talán nem kellene... – kezdte Ryan.
– Kuss legyen! – Jacob kilépett a bokrok mögül. Több fény 

árasztotta el az utcát, mint szerette volna, nemcsak a lámpák, 
hanem a karácsonyi díszkivilágítás miatt is: a házak előtti pá-
zsitot színes fényárban úszó Mikulások, rénszarvasok és betle-
hemi jelenetek díszítették. De legalább Bascombe-é némileg 
sűrűbb homályba burkolózott.

Most már nagyon lassan lopakodtak, a járda mellett par-
koló gépkocsik árnyékába húzódva. Bascombe autója, egy 
1971-es gyártmányú zöld Plymouth Fury, amelyet a gazdája 
minden vasárnap viasszal fényesített, a kocsifelhajtó legvégén 
parkolt. Ahogy közelebb kerültek, Jacob ki tudta venni az 
öregember elmosódott alakját, aki egy füles karosszékben ült 
az óriási méretű tévéképernyőt bámulva.

– Várj! Ott terpeszkedik a tévé előtt. Húzd a szemedbe a 
sapkádat, a kapucnit meg borítsd a fejedre, és a sáladat is húzd 
feljebb!

Miután elrendezték a ruházatukat, és már teljesen felis-
merhetetlenek voltak, a gépkocsi és egy magas bokor közötti 
árnyékban toporogtak. Múltak a másodpercek.

– Fázom – panaszkodott Ryan.
– Csend legyen!
Tovább vártak. Jacob nem akart belevágni, amíg az öreg-

ember a karosszékben ül; elég csak felállnia, megfordulnia, és 
máris észreveszi őket. Ki kell tartaniuk, míg fel nem kel.

– Egész éjszaka itt leszünk.
– Fogd már be!
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Végre a vén szivar feltápászkodott. Szakállas arcát és ösz-
tövér alakját kék fénypászma világította meg, amint elhaladt a 
tévé mellett, és kiment a konyhába.

– Most!
Jacob az autóhoz rohant, a nyomában Ryannel.
– Nyisd ki a dobozt!
Ryan engedelmeskedett, a bátyja pedig kivett egy tojást a 

tartóból. Ryan habozva követte a példáját. Jacob a kocsi felé 
hajította a tojást, amely elégedettséget keltő csattanással tört 
szét a szélvédőn; az elsőt újabbak követték. Végül Ryan is el-
dobta, amit a kezében tartott. Hat, hét, nyolc – a doboz teljes 
tartalmát a szélvédőre, a motorháztetőre, a kocsi tetejére és 
oldalára zúdították, a nagy sietségben néhányat el is ejtettek...

– Mi az ördög folyik itt?! – üvöltötte egy hang. Bascombe 
egy oldalsó ajtón rontott ki a házból, a kezében egy baseball-
ütőt lóbálva iramodott feléjük.

Jacob szíve kihagyott, a gyomra görcsbe rándult.  
– Fuss! – kiáltotta.
Ryan ledobta a tojástartót, de ahogy megfordult, hogy fu-

tásnak eredjen, megcsúszott egy befagyott tócsán, és hanyatt 
vágódott.

– A francba! – Jacob megragadta az öccse kabátját, és talp-
ra rángatta, de akkorra Bascombe már ott lihegett a nyakuk-
ban, és ütésre emelte a botot.

Lélekszakadva rohantak le a kocsifelhajtón, ki az utcára. 
Bascombe azonban nem adta fel, követte őket, és Jacob leg-
nagyobb megdöbbenésére nem kapott hirtelen szívrohamot, 
és nem esett össze. Meglepően gyors volt, olyannyira, hogy a 
távolság egyre csökkenni látszott közöttük. Ryan vinnyogni 
kezdett.

– Átkozott kölykök, szétverem a fejeteket! – ordította 
Bascombe a hátuk mögött.

Jacob lóhalálában ráfordult a Hillside Avenue-ra, elszágul-
dott néhány bezárt áruház és egy baseballpálya előtt, a sarká-
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ban Ryannel. Az öreg rohadék továbbra is üldözte őket, hango-
san vicsorgott, a magasban lóbálva a baseballütőjét. Ám úgy 
tűnt, hogy végre kezd kifulladni, és mindinkább lemaradt. Be-
kanyarodtak egy másik utcába. Feltűnt előttük a régi, drótke-
rítéssel körbevett autókereskedés, amelynek helyére jövő ta-
vasszal lakóházakat fognak építeni. A  kerítésen egy lyuk 
tátongott, gyerekek vághatták nemrégiben. Jacob sebesen le-
hasalt, és átkúszott rajta. Ryan követte a példáját. Bascombe 
most már jócskán lemaradva kullogott mögöttük, bár hallot-
ták, hogy továbbra is fenyegetőzve ordítozik utánuk.

Az autókereskedés mögött egy ipartelep volt, rajta néhány 
düledező épület. Jacob tekintete megakadt egy közeli gará-
zson, amelynek faajtajáról lehámlott a legfelső réteg, mellette 
egy betört ablak. Bascombe-ot nem látta sehol. Lehet, hogy a 
kerítésnél végleg feladta a hajszát, bár Jacobnak volt egy olyan 
érzése, hogy a vén fingláda még mindig a nyomukban van. Ta-
lálniuk kell egy helyet, ahol elbújhatnak.

Megpróbálkozott a garázsajtóval, de zárva volt. Óvatosan 
bedugta a karját az ablakon, kitapogatta az ajtó gombját, és 
belülről elfordította: az ajtó nyikorogva kinyílt.

Ryannel a nyomában belépett a garázsba, majd csendesen 
behúzta maguk után az ajtót, és rátolta a reteszt.

Ott álldogáltak a sötétben, kapkodva vették a levegőt. Ja-
cob úgy érezte, a tüdeje menten kiszakad, de igyekezett csend-
ben maradni.

– Szemtelen kölykök! – hallották a metsző kiáltást a távol-
ból. – Letépem a tökötöket, csak kerüljetek a szemem elé!

Odabent szinte áthatolhatatlan volt a sötétség. A garázs 
üresnek tűnt, csak a padlót borították üvegcserepek. Jacob 
kézen fogta Ryant, és előrébb settenkedett. Valahol muszáj 
volt elrejtőzniük arra az esetre, ha az öreg Bascombe úgy dön-
tene, hogy pont ott keresi őket. A vén flúgos még képes elgye-
pálni őket az ütővel, ha netán rájuk talál. Miután a szeme hoz-
zászokott a homályhoz, Jacob kiszúrt a garázs hátsó részében 
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egy halom elszáradt levelet. Ráadásul a rakás elég nagynak 
látszott.

Odahúzta Ryant a halom felé, két kézzel gyorsan beletúrt, 
belefeküdtek a puha mélyedésbe, majd magára és a testvérére 
szórta a leveleket.

Eltelt egy perc. Majd egy másik. Már nem hallották Bas-
combe átkozódását – csend honolt mindenütt. Jacob fokoza-
tosan visszanyerte a lélekjelenlétét, a légzése is egyenletessé 
vált. Néhány perc múlva vihorászásban tört ki.

– A vén handabandázó rohadék! Jól kitoltunk vele!
Ryan nem szólt semmit.
– Láttad? Olyan volt, mintha pizsamában üldözött volna 

minket. Talán lefagyott a töke, és le is tört neki.
– Gondolod, hogy látta az arcunkat? – kérdezte Ryan resz-

kető hangon.
– Sapkával, sállal és kapucnival a fejünkön? Kizárt! – Újra 

kuncogott. – Le merném fogadni, hogy a tojások már kővé 
fagytak az autóján.

Végül Ryan is ellazult, és halkan felnevetett.
– Szemtelen kölykök! Letépem a tökötöket, csak kerüljetek a 

szemem elé! – utánozta az öregember vékony, sípoló hangját, 
amelyen érződött az erős queensi kiejtés.

Mindketten nevettek, ahogy a fonnyadt leveleket arrébb 
söpörve felültek. Jacob beleszimatolt a levegőbe.

– Te fingtál!
– Nem is!
– Dehogyisnem!
– Mondom, hogy nem! Mindig annak jár a szája, aki ki-

eresztette!
Jacob elhallgatott, és körbeszimatolt.
– Mi ez a szag?
– Ez nem fingtól van. Ez... undorító.
– Igazad van. Olyan, mintha... Nem is tudom, talán rotha-

dó szemét vagy ilyesmi.
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Jacob émelyegve hátrébb lépett a levélkupacban, de meg-
botlott valamiben. Kinyújtotta a kezét, hogy megtámaszkod-
jon, ám az avar, amelyben elrejtőztek, lágy sóhajjal bemélyedt 
a keze alatt, és a bűz hirtelen százszoros erővel áramlott ki aló-
la, és megcsapta az orrukat. Összerezzent, és hátratántoro-
dott, miközben hallotta, hogy Ryan azt mondja:

– Nézd, ott egy kéz...

2. fejezet

Vincent D’Agosta hadnagy a reflektorok fényében állt a queen-
si Kew Gardensben lévő garázs előtt, és a helyszínelők munká-
ját figyelte. Bosszús volt, mert a riasztás késő este futott be, 
pedig másnap szabadnapos lett volna. A  hullát tizenegy óra 
harmincnyolc perckor jelentették – ha huszonkét perccel ké-
sőbb telefonálnak, a hívást már Parkhurst hadnagyhoz kap-
csolták volna.

Felsóhajtott. Mocskos ügynek ígérkezett: az áldozat egy 
fiatal nő volt, akinek levágták a fejét. Elképzelte, milyen szalag-
címmel tálalják majd a bulvárlapok az esetet; nyilván ahhoz ha-
sonlóval, amely annak idején a New York Post legfelkapottabb 
címsora lett: HALÁLOS FEJETLENSÉG A TOPLESSBÁRBAN.

Johnny Caruso, a helyszínelők vezetője bukkant fel a kö-
zelében, éppen becsúsztatta az iPadjét a táskájába.

– Találtak valamit? – kérdezte D’Agosta.
– Istenverte falevelek! Úgy értem, próbáljon meg bárki is 

egy hajszálat, fonalat vagy ujjlenyomatot találni abban a ku-
szaságban. Mintha tűt keresnénk egy szénakazalban.

– Gondolja, hogy az elkövető eleve számolt ezzel?
– Á, nem. Hacsak nem dolgozott valamikor helyszínelő 

csapat tagjaként. De szerintem merő véletlen.
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– Fej nincs?
– Nincs. Amúgy nem itt fejezték le, nem találtunk vérnyo-

mokat.
– A halál oka?
– Egyetlen lövés a szívbe. Nagy kaliberű fegyverből adták 

le hátulról, a nagy sebességű lövedék akadálytalanul hatolt át 
a testen. Lehet, hogy találunk néhány szilánkot a sebben, de a 
lövedéknek hűlt helye. Nem itt végeztek a nővel. Figyelembe 
véve a hideg időt meg egyebeket, én úgy saccolom, hogy a 
holttestet három, esetleg négy nappal ezelőtt hozták ide.

– Szexuális erőszak?
– Eddig nincs erre utaló egyértelmű jel, de természetesen 

meg kell várnunk az orvosszakértői vizsgálat eredményét, tud-
ja, a különféle...

– Ühüm – dünnyögte sürgetően D’Agosta. – Személyi ok-
mány, akármi?

– Semmi. A zsebei üresek, papírok nincsenek nála. Fehér 
nő, talán százhatvannyolc centiméter magas, értelemszerűen 
nehéz pontosan megmondani, a húszas éveinek az elején jár-
hatott, izmos, karcsú test, láthatólag jó egészségi állapotban 
lehetett. Dolce & Gabbana farmert visel. És ha látná a csiricsá-
ré sportcipőjét! Épp most néztem utána a neten. Louboutin. 
Majdnem ezer dollárba kerül.

D’Agosta füttyentett egyet.
– Ezerdolláros sportcipő? Basszus!
– Ja. Gazdag, fehér lány. Fej nélkül. Hadnagy, ugye tisztá-

ban van vele, hogy ez mit jelent?
D’Agosta biccentett. A  média akármelyik pillanatban fel-

bukkanhat. És csodálatos módon mintha csak a hívószavára 
vártak volna, már fel is tűnt a Fox 5 mikrobusza, aztán egy 
másik, majd Uberrel megérkezett – ugyan ki más? – a jó öreg 
Bryce Harriman, a Post riportere, aki úgy szállt ki az autóból, 
mintha ő maga volna Mr. Pulitzer.

– Jézusom! – D’Agosta a szóvivőt kereste a rendőrségi rá-
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dión, de aztán észrevette, hogy Chang már intézkedett is, a 
rendőrségi kordonnál beszél az újságírókkal a maga megszo-
kott, sima modorában.

Caruso figyelmen kívül hagyta a kordonon túlról érkező, 
egyre hangosabbá váló zsivajt.

– Igyekszünk megállapítani az áldozat személyazonossá-
gát, átnézzük az eltűnt személyek adatbázisát, ujjlenyomatot 
veszünk, szóval mindent megteszünk, amit ilyenkor kell.

– Kétlem, hogy bármit is találnak róla.
– Sosem lehet tudni ilyen lányok esetében; kokain, me-

tamfetamin... De az is lehet, hogy egy igazi luxusprosti volt: 
bármi elképzelhető.

D’Agosta ismét bólintott. A rosszkedve kezdett alábbhagy-
ni. Ez az ügy nagy port fog felverni. Persze elsülhet balul is, de 
sosem tért ki a kihívások elől, és biztosra vette, hogy az eset 
nyerő lesz. Már ha egy ehhez hasonló borzalmas esetet nyerő-
nek lehet nevezni. Lefejezett áldozat: a tény beteges, eltorzult 
elméjű elkövetőre utal, aki könnyen horogra akadhat. És ha a 
lány egy gazdag család sarja, akkor az ügy elsőbbséget fog él-
vezni a laboratóriumi elemzéseknél, megelőzve a csip-csup 
eseteket, amelyek sorban állnak a New York-i rendőrség hír-
hedten lassú laborjaiban.

A helyszínelő csapat tagjai – beöltözve, mint a sebészek – 
folytatták a munkájukat, leguggolva itt, lekuporodva amott, 
hajlongva csoszogtak ide-oda, mintha túlméretezett fehér 
majmok volnának, egyenként rostálva át a faleveleket, tüzete-
sen megvizsgálva a garázs betonpadlóját, szemügyre véve az 
ajtókilincset és az ablakokat, lábnyomokat keresve a padlót 
borító üvegcserepeken – ahogy a nagykönyvben meg van írva. 
Látszott rajtuk, hogy értenek a munkájukhoz, és Caruso volt a 
legjobb. Ők is érzékelték, hogy nem mindennapi esetről van 
szó. A laboratóriumi vizsgálatok körül kipattant legutóbbi bot-
rányokra való tekintettel külön gonddal jártak el. A  két fiút, 
akik megtalálták a hullát, azon nyomban, ott a helyszínen ki-
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kérdezték, mielőtt átadták volna őket a szüleiknek. Rövidített 
eljárásnak itt nem volt helye.

– Csak így tovább! – mondta D’Agosta, megveregette Ca-
ruso vállát, és hátrébb lépett.

Mivel egyre jobban érezte a hideget, úgy döntött, hogy 
gyorsan végigtalpal a bezárt autókereskedést körbevevő drót-
kerítés mellett, hogy ellenőrizze, nincs-e valamilyen lehetsé-
ges behatolási pont, amelyet nem vettek észre. Bár elhagyta a 
megvilágított területet, elegendő volt a fény, hogy lásson; en-
nek ellenére felkattintotta a zseblámpáját, és egyre messzebb 
ment, időnként közelebbről is szemrevételezve a kerítést. 
Amint megkerülte a terület hátsó részén emelkedő épületet, 
elhaladva néhány dobozos kisteherautó mellett, egy lapuló 
alakot vett észre – a kerítésen belül. Nem rendőr volt, és nem 
is valaki a csapatából: az alak egy nevetségesen vastag pehely-
kabátot viselt, amelynek a kapucnija túl nagy volt a fejére, és 
úgy festett, mintha vízszintesen vett volna fel egy cilindert.

– Hé! Maga! – D’Agosta az alak felé loholt, egyik kezét a 
szolgálati fegyvere markolatán tartotta, miközben a zseblám-
pájával hadonászott. – Rendőr vagyok! Álljon fel, és lássam a 
kezét!

Az idegen engedelmeskedett, a magasba tartotta a karját 
– az arcát teljesen eltakarta a prémgallérral ellátott kapucni –, 
és D’Agosta felé fordult. A hadnagy csupán két csillogó szemet 
látott a csuklya homályában.

Idegességében előrántotta a fegyverét.
– Mi a fenét keres itt? Nem látta a rendőrségi szalagot? 

Azonosítsa magát!
– Kedves Vincentem, nyugodtan elteheti a fegyverét.
D’Agosta tüstént felismerte a hangot. Leeresztette, majd 

elrakta a pisztolyát.
– Jézusom! Pendergast, mi az ördögöt csinál itt? Tudja jól, 

hogy előbb igazolnia kell magát, és csak aztán kezdhet el szag-
lászni.
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– Ha már egyszer itt kell lennem, miért mulasztanék el 
egy ilyen drámai belépőt? És milyen szerencsém van, hogy 
pont magába botlottam!

– Ahogy mondja, piszok nagy szerencséje van. Ki is lyu-
kaszthattam volna a bőrét.

– Milyen ijesztő: kilyukasztani valakinek a bőrét. Tovább-
ra is lenyűgöz a festői kifejezéseivel.

Egy pillanatig csak nézték egymást, aztán D’Agosta lehúz-
ta a jobb kezéről a kesztyűjét, és az alak felé nyújtotta. Pender-
gast szintén kibújt a fekete bőrkesztyűjéből, és kezet ráztak, 
igaz, D’Agosta inkább az FBI-ügynök másik kezét ragadta meg. 
Pendergast keze jéghideg volt, mint a márvány; hátratolta a 
kapucniját: előtűnt a sápadt arca, az őszbe hajló szőke haja 
hátra volt fésülve, ezüstszürke szeme természetellenesen csil-
logott a félhomályban.

– Azt mondja, hogy ide kellett jönnie? – firtatta D’Agosta. 
– Ideküldték?

– Igen, a bűneimért. Attól tartok, hogy az Irodán belüli 
árfolyamom pillanatnyilag erősen csökkenő trendet mutat. Át-
menetileg – milyen színpompás kifejezést is szokott használ-
ni? – szarban vagyok.

– Szarban van? Úgy érti, nyakig ül benne?
– Igen, ahogy mondja. Nyakig. És esélyem sincs kikecme-

regni belőle.
D’Agosta megrázta a fejét.
– Miért kell beleavatkozniuk a szövetségieknek ebbe az 

ügybe?
– Az egyik felettesem, Longstreet hírszerzési aligazgató azt 

feltételezi, hogy a holttestet esetleg New Jersey-ből hozták ide. 
Úgy véli, hogy az ügynek köze lehet a szervezett bűnözéshez.

– A szervezett bűnözéshez?! Még a bűnjeleket sem gyűj-
töttük össze! New Jersey-ből? Micsoda baromság!

– Igen, Vincent, tartok tőle, hogy az egész csak kitaláció. 
Egyetlen célja van: hogy megleckéztessen. Most, hogy itt talá-
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lom magát a nyomozás vezetőjeként, úgy érzem magam, mint 
a Nyúl Rémusz bácsi meséiből, akit bedobtak a csipkebokorba. 
Pont úgy, mint amikor először találkoztunk, a Természettudo-
mányi Múzeumban.

D’Agosta horkantott egyet. Örült ugyan, hogy látja Pen-
dergastot, annak azonban egyáltalán nem, hogy az FBI is fog-
lalkozik az esettel. És a szokatlanul könnyed hangvétel ellené-
re – amelyet kényszeredettnek érzett –, Pendergast nem tűnt 
egészségesnek... egyáltalán nem. Sovány volt, szinte csontváz-
szerű, az arca beesett, a szeme alatt sötét karikák.

– Megértem, hogy ez nem valami kedvező fejlemény – je-
gyezte meg Pendergast. – Minden tőlem telhetőt meg fogok 
tenni, hogy ne zavarjam a munkájában.

– Semmi probléma; tudja, mi az ábra a New York-i rend-
őrséggel és az FBI-jal. Jöjjön, elkísérem a bűncselekmény hely-
színére, és bemutatom a munkatársaimnak. Körbe akar nézni?

– Ha a helyszínelő csapat befejezte a munkáját, szíves 
örömest.

Szíves örömest. Egyáltalán nem úgy hangzott, mint aki 
odavan az örömtől. És még kevésbé lesz feldobva, ha meglátja 
a háromnapos, fej nélküli hullát.

– Behatolás és távozás? – kérdezte Pendergast, miközben 
visszafelé baktattak.

– Elég nyilvánvalónak tűnik. A fickónak volt kulcsa a hát-
só kapuhoz, behajtott az autójával, megszabadult a holttesttől, 
és már ment is.

Visszaérkeztek a nyitott garázs előtti, fényárban úszó te-
rületre. A helyszínelő csapat már csaknem végzett, és hozzá-
kezdtek a pakoláshoz.

– Honnan van ez a rengeteg falevél? – kérdezte Pender-
gast különösebb érdeklődés nélkül.

– Úgy véljük, hogy a holttestet egy pickupon szállították 
ide, egy nagy halom falevél alatt, ponyvába betekerve. A pony-
vát megtaláltuk az egyik sarokban, a hullát pedig a levelek 



19

alatt, a hátsó falnál. Most kérdezzük ki a szomszédokat, vajon 
láttak-e egy pickupot vagy gépkocsit errefelé jönni. Eddig sem-
mi. Elég sűrű a forgalom a környéken, éjjel-nappal egyaránt.

D’Agosta bemutatta Pendergast különleges ügynököt a 
nyomozóinak és Carusónak. Egyikük sem próbálta eltitkolni 
a nemtetszését amiatt, hogy az FBI is megjelent a színen. Rá-
adásul Pendergast külseje sem javított a helyzeten, mivel úgy 
nézett ki, mint aki most tért vissza egy déli-sarki expedícióról.

– Oké, világos – morogta Caruso, egyetlen pillantásra sem 
méltatva Pendergastot.

D’Agosta követte Pendergastot a garázsba. A leveleket már 
félresöpörték. A holttest a hátán feküdt, és ezáltal láthatóvá vált 
a kulcscsontnál lévő, élesen kirajzolódó kimeneti seb, amelyet 
kétségkívül egy nagy sebességű, robbanó, expanzív lövedék oko-
zott. A szív gyakorlatilag megsemmisült; a halál azonnal beállt. 
A gyilkossági ügyekben folytatott sokévi nyomozás sem kemé-
nyítette meg annyira D’Agostát, hogy ebben a körülményben 
bármi vigasztalót találjon – semmi sem vigasztalhatja meg az 
embert, ha egy ilyen fiatal teremtést lát holtan.

Félreállt, hadd végezze Pendergast a munkáját, ám meg-
lepődött, amikor az ügynök nem kezdett bele a szokásos, vé-
get nem érő pepecselésbe, nem sürgött-forgott, a kezében 
kémcsövekkel, csipeszekkel és nagyítólencsékkel, amelyek 
mintha a semmiből kerültek volna elő. Ehelyett csupán körbe-
sétálta a hullát, csaknem közömbösen, különböző szögekből 
mustrálgatta, miközben oldalra döntötte hosszúkás, fakó bőrű 
fejét. Megkerülte kétszer, aztán harmadszor is. Negyedszerre 
már nem is próbálta eltitkolni az arcára kiülő unalmat.

Visszament D’Agostához.
– Talált valamit? – érdeklődött a hadnagy.
– Vincent, ez valóban büntetés számomra. A  lefejezéstől 

eltekintve nem látok semmit, ami akár a legkisebb mértékben 
is felkelthetné az érdeklődésemet ez iránt a gyilkosság iránt.

Csak álltak egymás mellett, a holttestet bámulva. Aztán 
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D’Agosta hallotta, hogy az FBI-ügynök hirtelen beszívja a leve-
gőt. Pendergast letérdelt, és végre a nagyító is előkerült; egé-
szen előrehajolt, hogy a hullától fél méterre szemügyre vegye 
a padlót.

– Mi az?
A különleges ügynök nem válaszolt, továbbra is olyan el-

merülten tanulmányozta a betonon látható piszokfoltot, mint-
ha legalábbis Mona Lisa mosolyát szemlélné. A holttesthez lé-
pett, és előhúzott egy csipeszt. Az elvágott nyak fölé görnyedt, 
az arca alig néhány centiméterre volt a sebtől, a nagyítóüveg 
alatt belemélyesztette a csipeszt a nyitott nyakba – nem sok 
hiányzott, hogy D’Agosta undorodva elfordítsa a fejét –, és ki-
húzott belőle valamit, ami elsőre egy gumiszalagnak látszott, 
de valójában egy vastag ér volt. Lecsípett belőle egy darabot, 
beleejtette egy kémcsőbe, aztán újra kotorászni kezdett a seb-
ben, kiráncigált egy újabb eret, abból is lecsípett egy kicsit, és 
azt is eltette. Még percekig vizslatta a tekintélyes méretű se-
bet, folyamatosan használta a csipeszt és a kémcsöveket.

Végül felegyenesedett. Az unott, tartózkodó arckifejezése 
valamelyest megváltozott.

– Mit talált?
– Vincent, minden jel szerint valódi problémába ütköz-

tünk.
– Éspedig?
– A fejet itt vágták le a testről – mutatott lefelé. – Látja azt 

a parányi vájatot a padlón?
– Rengeteg van belőlük.
– Igen, de ennek a falához emberi szövetfoszlány tapadt. 

A  gyilkosunk nagy gondot fordított arra, hogy ne hagyjon 
semmilyen nyomot, amikor levágja a fejet, de hát nehéz fel-
adatról van szó, ezért megcsúszhatott a keze, és ezt az apró 
bemélyedést ejtette a betonon.

– És hol a vér? Mármint, ha a fejet itt vágták le, akkor va-
lamennyi vérnek csak kellene lennie.
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– Ah! Vér nem volt, mert a fejet sok-sok órával, ha nem
napokkal azután metszették le a nyakról, hogy megölték az ál-
dozatot. Korábban, valahol máshol folyt el a vére. Nézze csak 
meg a sebet!

– A halál beállta után? Mennyivel utána?
– A nyakban található erek összezsugorodásából ítélve azt

mondanám, hogy legalább huszonnégy óra elteltével.
– Úgy érti, hogy a gyilkos huszonnégy órával később visz-

szajött, és levágta a fejet?
– Elképzelhető. Vagy pedig két személlyel van dolgunk.

Lehet, hogy kapcsolatban állnak egymással, de az is lehetsé-
ges, hogy nem.

– Két elkövető? Miről beszél?
– Az egyik, az első megölte és idehozta az áldozatot. A má-

sodik pedig megtalálta, és levágta a fejét.


