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1. fejezet

Ward Persall végigsétált a keskeny tengerpart egy kellemesen 
hűs sávján, ahol az ütemesen mozgó hullámok nyaldosták a csil-
logó fövenyt. Az éppen tizenhét éves fiú túlságosan alacsony és 
vézna volt a korához képest, és ezt tudta is magáról. Felhőtlen 
nap volt, a hullámverés habos tajtékot hozott a Mexikói-öböl fe-
lől. Különösen kellemes érzés volt, ahogy a strandpapucsa bele-
süppedt a nedves talajba, és minden lépésnél apró homokrögök 
peregtek le a lábujjairól.

– Hé, Ward! – szólt az apja. A fiú megfordult. A férfi egyedül 
ült egy nyugágyban pár méterre a víztől; a Washington Natio-
nals baseballsapkáját viselte, és egy strandtörölközőt terített a 
lábára. Elmaradhatatlan vastag, zöld Boorum & Pease jegy-
zetfüzete nyitva hevert az ölében. – Tartsd szemmel a húgodat! 
Értve vagyok?

– Persze!
Mintha nem ezt tenné már legalább egy hete. Mellesleg 

Amanda sehová se mászkált el, az óceánba pedig egészen biztos 
nem merészkedett be. Kicsit lejjebb a parton lehajolva szedte 
a kagylót, mint ahogy a Sanibel-szigeten szokás.

Ward egy ideig az apját figyelte, amint újra visszafordul a 
jegyzetfüzetéhez, és különféle egyenleteket, feljegyzéseket vagy 
ki tudja, miket firkant bele, amiket neki sohasem mutatott meg. 
Az apja egy hadiipari beszállító cégnek dolgozott Newport News-
ban, és nagyon ügyelt arra, hogy a vacsoraasztalnál ne árulja el 
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a családjának, mivel telt a munkanapja – ez hétpecsétes titok 
volt –, s ezáltal csak még jobban elmélyült a köztük lévő szaka-
dék. Fura, hogy Ward kezdett felfigyelni az efféle dolgokra, ame-
lyek mindig is a szeme előtt zajlottak, de soha nem volt képes 
pontosan értelmezni őket. Mint például azt, hogy az apja miért 
hord folyton baseballsapkát (hogy elfedje a kopaszságát), vagy 
miért takarja be falfehér lábát (hogy elkerülje a bőrrákot, amely 
előfordult a családjukban). Feltételezte, hogy az anyja is rájött 
ezekre a dolgokra – sőt még ennél többre is –, és minden bizony-
nyal ez vezetett három éve a válásukhoz.

Most a húga visszaszaladt hozzá az egyik kezében a vödör-
rel, a másikban a műanyag lapáttal.

– Ide nézz, Ward! – mondta a kislány izgatottan, miközben 
ledobta az apró lapátot, majd a vödörbe dugta a kezét, és vala-
mit kivett belőle. – Lókagyló!

A fiú elvette tőle, és alaposan szemügyre vette.
Tőle balra a hullámok szüntelen, monoton moraja hallat-

szott.
– Szuper!
A  kislány visszavette tőle a kagylót, majd újra a vödörbe 

tette.
– Először azt hittem, hogy Cantharus, mert olyan simák 

a dudorjai. De a formája nem olyan.
Aztán meg sem várva a testvére válaszát, újra nekiállt a 

kagylókeresésnek.
Ward pár percig nézte. Kellemesebb volt, mint az apját bá-

mulni. Aztán gyorsan körbepillantott, hogy meggyőződjön ar-
ról, nem mostak-e a partra a hullámok valami újabb kincset az-
alatt, amíg beszélgettek. De a Captiva-szigetnek ezen a részén a 
strand nyugodt volt, nem akadt nagy konkurenciájuk: alig tu-
catnyi ember bóklászott a part mentén ugyanabban a furcsa 
pózban, amit ő és a húga is felvett kagylókeresés közben.

Amikor öt nappal korábban megérkeztek a Sanibel-sziget-
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re, Ward igen csalódott volt. Eddig Virginia Beachen és Kitty 
Hawkon nyaralt az óceán partján. A Sanibel-sziget mintha a vi-
lág  végén lett volna; nem volt sétánya, kevés volt az üzlet és a 
szórakozási lehetőség, és ami a legrosszabb: pocsék volt az in-
ternetkapcsolat. De ahogy múltak a napok, egyre inkább hoz-
zászokott a nyugalomhoz. Elég filmet és könyvet töltött le az 
elmúlt héten, és nem volt szüksége online hozzáférésre ahhoz, 
hogy azon az oldalsó görgetésű videójátékon dolgozzon, ame-
lyet az iskolában Python programozási nyelven fejlesztettek 
éppen. A válás óta az apjának nem nagyon volt lehetősége arra, 
hogy nyaralni vigye őket – a tartásdíj meg az egyéb költségek 
miatt nem sok megtakarított pénze maradt –, így amikor a 
munkahelyén az egyik barátja felajánlotta neki egy hétre az 
apró nyaralóját a Sanibel-szigeten, a Gulf Drive közelében, ka-
pott az alkalmon. Ward azzal is tisztában volt, hogy a nyaralás 
így is jelentős anyagi terhet jelentett az apjának a repülőjegyek-
kel, az éttermi költségekkel és egyebekkel együtt, de a férfi 
ügyelt arra, hogy ne panaszkodjon emiatt.

A kagylókeresés is klassz volt.
A Florida délnyugati partvidékén fekvő Sanibel- és Captiva- 

sziget a világ egyik legismertebb kagylólelőhelyei közé tartozott. 
A  két sziget hálóként nyúlt bele a Mexikói-öbölbe, és kifogott 
mindenféle puhatestűt – élőt és döglöttet egyaránt –, majd szét-
terítette őket a homokos fövenyen. A megérkezésük előtti éjsza-
kán rövid vihar söpört át a szigeten, ami szerencsének bizonyult, 
mert szemlátomást még több kagylót sodort a partra. Az első 
nap szinte hihetetlen kincsekre bukkantak, ritka, csodálatos fa-
jokra – nem csupán rákollókra, törött fésűkagylókra és egyéb 
törmelékekre, amelyek az Outer Banks szigetein találhatók –, így 
a kagylószedési láz magával ragadta Wardot, de legfőképpen a 
húgát, Amandát. A  kislány már egyfajta szakértővé avanzsált; 
képes volt különbséget tenni a porceláncsiga, a kürtcsiga és a kö-
zönséges parti csiga között. Ward lelkesedése pár nap múlva kis-
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sé alábbhagyott. Kritikusabb szemmel nézte a kagylókat, és csak 
hébe-hóba szedett fel néhány igazán különleges fajt. Az apjuk fe-
jenként egy-egy zacskó kagylót engedélyezett a számukra, amit 
majd felvihetnek a hazafelé tartó repülőjáratra, és Ward tisztá-
ban volt azzal, hogy másnap este – Amanda tiltakozása ellenére 
– újra át kell válogatniuk őket, és akkor elszabadul a pokol.

Közelgett a dagály, a szél egyre erősödött, és a hullámok 
kissé erélyesebben csapkodták a fövenyt. Ekkor egy hullám csa-
pott át Ward lábán, és egy spirál formájú rózsaszín kagylót gör-
getett át a lábujjain. Amikor felvette, egy másik kagylószedő fu-
rakodott mögé – a sekély vízben az élénk színek legyekként 
vonzották őket –, és Ward válla fölött szuszogva mustrálta a 
kagylót.

– Rózsaszirom kagylók? – kérdezte a férfi izgatottan.
Ward a kérdező felé fordult – ötven körüli, túlsúlyos alak 

Ron Jon napellenzővel a fején, olcsó napszemüvegben, leégett 
alkarral. Turista volt, mint mindenki más a strandon. A helybé-
liek tudták, melyik a legjobb időpont a part átfésülésére, és 
Ward ritkán látta őket.

– Nem – felelte Ward. – Csak egy kúpcsiga. Betűs csiga.
A  húga, mintha ösztönösen megérezte volna a nagy zsák-

mány lehetőségét, rögtön odaszökdécselt hozzá. Ward odadobta 
neki a kagylót. A kislány egy gyors pillantást vetett rá, majd egy 
olyan mozdulatot tett, mintha a vízbe akarná hajítani, de aztán 
mégis meggondolta magát, és a vödrébe ejtette.

A  napellenzős férfi visszavonult, Ward pedig továbbment, 
maga után húzva Amandát, miközben az ősi tengeri teremtmé-
nyek csontjai csak úgy ropogtak flip-flop papucsa talpa alatt. 
A csomagolás gondolata emlékeztette arra, hogy holnapután ott-
hon lesznek. Ez azt jelenti, hogy folytatni fogja a régi életét: befe-
jezi a tizenegyedik osztályt, aztán elkerülhetetlenül bekerül a vizs-
gák, dolgozatok és egyetemi felvételik taposómalmába. Az utóbbi 
időben aggódni kezdett amiatt, hogy úgy végzi, mint az apja: hajt, 
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mint az állat, de sohasem jut ötről a hatra; megelőzik a fiatalabbak, 
akik briliánsabb végzettséggel és piacképesebb szakértelemmel 
rendelkeznek. Ő ezt képtelen volna elviselni.

Egy újabb hullám csapódott a lábának, mire önkéntelenül is 
irányt változtatott, és a szárazföld felé indult. Az örvény vissza-
szippantotta a friss kagylókat: egy nyilascsiga, egy kúpcsiga, az-
tán még egy nyilascsiga. Már annyi nyilascsigát szedett össze, 
hogy élete végéig kitart.

Egy újabb, még az előbbinél is erősebb hullám érkezett; 
Ward a nyílt tengert kémlelte. A hatalmas víztömeg egyre zor-
dabbá vált. Ez valószínűleg jó jel: a holnapi lesz az utolsó napjuk 
a szigeten. Talán egy újabb vihar van készülőben, amely majd 
megint valóságos kincsesbányát fog maga után hagyni, mint az 
érkezésük napján.

Ebben a pillanatban a szeme valami zöld villanást észlelt. 
Világosabb árnyalatú volt, mint az óceán türkizkék vize; kifelé 
sodródott, majd visszahúzódott a hullámveréssel. Nagy méretű 
volt. Talán egy szárnyascsiga? Nem, a színe nem olyan. És nem 
is kürtcsiga.

Közömbössége hirtelen elpárolgott, és a gyűjtő ritka kin-
csek iránti szenvedélye lépett a helyébe. Lopva végigpásztázta a 
partot. Sem a húga, sem a napellenzős férfi nem vette észre. 
Mintha csak úgy mellékesen tenné, felgyorsította a lépteit. 
A következő hullámmal újra fel fog tűnni, vagy talán a rákövet-
kezővel.

Aztán újra megpillantotta félig elmerülve, mintegy két mé-
terre a parttól. Ekkor felismerte, hogy nem kagyló, hanem egy 
tornacipő. Egy vadonatúj, halványzöld tornacipő. Nem igazán 
hasonlított azokhoz, amelyeket eddig látott.

Bár ő nem engedhetett meg magának ilyesmit, az iskolában 
hallotta, hogy bizonyos trendi tornacipők nagy népszerűségnek 
örvendenek a gyűjtők körében. A Balenciaga Triple S vagy a Yee-
zys csukákat gyakran három-négyszáz dollárért árulják – már ha 
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van belőlük készleten. És ha olyan mázlista vagy, hogy kifogtál 
pár ritkaságszámba menő Air Jordan 11 Blackoutot, könnyen el-
adhatod használtan az e-Bayen négyszeres áron.

Amanda a héten gyűjtött valamennyi kagylójáért, beleértve 
a legkülönlegesebb fajokat is, legfeljebb tíz dollárt kaphat.

Egy fél pár zöld tornacipő. Vajon milyen márkájú? Újra a 
part felé sodródott. Egy perc múlva meg fogja tudni.

A tajtékzó habok tompa sistergéssel kavarogtak a lába kö-
rül. Ügyesen kihalászta a cipőt a vízből. A francba, de nehéz! Biz-
tos teleszívta magát vízzel. Mégis szuperül megtartotta a for-
máját. Automatikusan megfordította, hogy ellenőrizze a talpát, 
de a gumifelületen nem volt semmiféle embléma vagy márka-
jelzés.

Inkább érzékelte, mint látta Amanda és a hájas, napellenzős 
férfi közeledését. Nem vett róluk tudomást, miközben a gumi-
talpat mustrálta. Talán egy prototípus volt. Valószínűleg itt 
tesztelik a parton. Egy prototípusért még több pénzt lehet kap-
ni. A szemével ösztönösen a habokat pásztázta. Ha a párja is itt 
úszik a közelben, akkor ez az egyetlen felfedezés igazán különle-
ges élménnyé teheti ezt a nem túl fényes nyaralást, még az is...

A  húga hirtelen felsikított. Ward a szemöldökét ráncolva 
nézett rá. A kislány újra visított, most még hangosabban, és va-
lami oknál fogva a bátyja kezében lévő cipőre meredt. Ward kí-
váncsian pillantott le a cipőre, miközben elfordította a csukló-
ját, hogy jobban lássa.

Most belelátott a tornacipőbe. Meg volt töltve valamivel: 
valami pirosas-rózsaszínes kocsonyás anyaggal, amelynek köze-
péből egy fehér szilánk állt ki. Ward ereiben megfagyott a vér, 
elméje nem volt képes teljes egészében feldolgozni a látványt.

Az apja már talpon volt, és feléjük rohant. Úgy tűnt, mintha 
nagyon távolról hallaná a napellenzős fickó átkozódását és a hú-
gát, amint sikoltozva hátrál, majd a homokba hány. Hirtelen, a 
bénultságából felocsúdva egy görcsös rángással eldobta a cipőt, 
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és megtántorodott, majd elveszítve az egyensúlyát, térdre ro-
gyott. De a tekintetével még eközben is ösztönösen a tengert 
fürkészte, ahol a tejszínszerű habokban tucatnyi újabb tornaci-
pőt látott föl-le mozogni, amint lustán, megállíthatatlanul köze-
lednek a part felé.




