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4. fejezet

Napjainkban

Az AgustaWestland 109 Grand észak felé tartott; hatalmas ro-
torjai zümmögtek, és a gép olyan alacsonyan repült, hogy farok-
csúszói szinte söpörték az Atlanti-óceán azúrkék felületét. Fel-
emelkedett, hogy átsuhanjon a zátonyok, a rekesztő szigetek és 
öblök felett, amelyek a floridai szárazföld felé vezettek.

A  helikopter luxuskabinjában hárman ültek: egy szakadt 
farmert és kockás inget viselő férfi; egy fiatal nő fehér rakott 
szoknyában és blúzban, sötét napszemüvegben, az ölében egy 
széles karimájú szalmakalappal; végül egy szigorú szabású, sö-
tét öltönyt viselő kísérteties alak a kabin ablakánál, akinek tá-
volba merengő kifejezés ült finom metszésű arcán. A színezett 
ablaküveg ellenére a kint ragyogó napsugarak a férfi ezüstkék 
szemét különös platinaszínre változtatták, világosszőke hajá-
nak pedig egy hópárduc prémjének csillogását kölcsönözték.

Ő volt A. X. L. Pendergast különleges ügynök az FBI-tól. Az 
utaskabinban vele volt a gyámleánya, Constance Green, valamint 
a társa, Armstrong Coldmoon különleges ügynök. Éppen távozó-
ban voltak a floridai Sanibel-szigetről, egy sikeresen megoldott 
bűnügy helyszínéről. A jelenlévők elég keveset beszéltek, a kabin-
ban olyan hangulat uralkodott, mintha egy fejezet lezárult volna, 
és itt lenne az ideje, hogy mindenki folytassa a saját életét.

Ekkor a helikopter feljebb emelkedett, és jobbra bedőlt, 
hogy elkerülje Miami Beach szállodáit és luxusapartmanjait, 
amelyek a homoksáv és a kék víztömeg előtt úgy csillogtak, 
mintha Óz smaragdvárosában lettek volna.

– Kedves a pilótától, hogy így elszórakoztat bennünket. 
Mintha Disneylandben lennénk a hullámvasúton – jegyezte 
meg Coldmoon.
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– Ebben nem vagyok olyan biztos – felelte Pendergast, a 
maga New Orleans-i mézsima kiejtésével.

– Azt feltételezi, hogy a pilóta szándékosan tette – mondta 
Constance, miközben előrehajolt, hogy felvegye a könyvet, ami 
a helikopter manőverezésénél kicsúszott a kezéből: Felhők víz 
nélkül Aleister Crowley-től. – A turbulens bedőlés és a hosszten-
gely körüli forgás gyakran a helikopter meghibásodásának az 
első jele, mielőtt az örvénygyűrű nyomásának hatására a gép 
irányíthatatlanná válik, és lezuhan.

E kijelentést egy percnyi csönd fogadta, amit csak a motor 
panaszos robaja tört meg.

– Biztos vagyok benne, hogy kiváló pilótával rendelke-
zünk – jegyezte meg Pendergast. – Vagy csak az akasztófahu-
morod villogtatod?

– Nem találok semmi humorosat abban, hogy a megcsonkí-
tott és szétégett testem darabjai a szabadstrandon szóródjanak 
szét mindenki szeme láttára – felelte a fiatal nő.

Coldmoon nem látta a nő szemét a sötét Ray-Ban napszem-
üveg mögött, de biztos volt benne: őt nézi, hogy felmérje a mor-
bid megjegyzése hatását. Nem csupán halálra rémisztette ez a 
különös, gyönyörű, művelt, és kissé őrült nő – aki az elmúlt hé-
ten megmentette az életét, ugyanakkor azzal is megfenyegette, 
hogy megöli –, de úgy tűnt, külön élvezetet jelent a számára, ha 
cukkolhatja. Talán ez nála az érdeklődés jele, gondolta a külön-
leges ügynök. Ebben az esetben – kösz, de nem kérek belőle.

Mély lélegzetet vett. Ezen még gondolkodni sem érdemes. 
Fejben már több ezer kilométerrel messzebb járt: új szolgálati 
helyén, a denveri területi irodában; távol Florida fülledt levegő-
jétől és fojtogató hőségétől.

Pillantása Constance Greenről Pendergastra esett. Egy má-
sik fura figura. Bár az utolsó két ügyét vele oldotta meg, mégis 
Pendergast volt a másik oka annak, amiért Coldmoon a lehető 
leghamarabb el akart jutni Coloradóba. Bár a fickóról legendák 
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terjengtek az FBI-on belül, és a legravaszabb kopónak tartották 
Sherlock Holmes óta, de hírhedt volt azoknak a megoldott gyil-
kossági ügyeknek a magas számáról is, amelyekben az elkövető 
„a letartóztatás alatt elhalálozott”. Coldmoon a saját bőrén ta-
pasztalta meg, hogy a partnereinek épp csak egy paraszthajszál-
lal van több esélyük a túlélésre, mint magának a tettesnek.

Amint Florida marcipánstrandjai elsuhantak alatta, és egy-
re közelebb került ahhoz a géphez, ami majd nyugatra repíti, 
Coldmoon egyfajta megkönnyebbülést érzett – mintha börtön-
ből szabadulna ki. Szinte mosolygott, amikor maga elé képzelte 
a Colorado Springsben lakó unokatestvérei hitetlenkedő arcát; 
az áthelyezését annyiszor elhalasztották, hogy a rokonai már el 
se akarták hinni, hogy valaha is odaér. Ettől a gondolattól jó-
kedvre derülve újra kipillantott az ablakon. A  partvonal még 
épp annyira beépített volt, mint délebbre, de az épületek közel 
sem voltak olyan magasak. Látta a part mellett húzódó I-95-ös 
autópályát, amelyen hosszú kocsisor torlódott össze. Ez bizto-
san nem fog neki hiányozni, bár úgy hallotta, az utóbbi években 
a forgalom Denverben is elképesztően megnőtt. Innen fentről 
nehéz volt megállapítani, hol lehetnek. A  repülőút a vártnál 
hosszabbra nyúlt. A szeme sarkából látta, amint Pendergast és 
Constance összedugja a fejét, és valamiről halkan tanácskoznak. 
Különös volt; igaz, hogy nem ismerte jól Miamit – annak ellené-
re, hogy elég sok időt töltött itt –, de abban egészen biztos volt, 
hogy a reptér a város nyugati részében van, nem pedig észa-
kon... és semmi esetre sem ennyire északon. Már jó ideje maguk 
mögött hagyták azt, amit ő Miaminak hitt.

Hátradőlt a bőrülésben. Talán valami légierőbázis felé tarta-
nak, vagy egy FBI-helikopter-leszállópálya felé? Végül is a főnöke, 
Walter Pickett, az FBI területi igazgatóhelyettese még nem juttat-
ta el hozzá a Denverbe szóló repülőjegyet. Talán egy kormányzati 
vagy katonai gépen fogják odaszállítani – ez a legkevesebb, amit a 
Szövetségi Nyomozó Iroda megtehet azok után, amiken az utóbbi 
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időben keresztülment. De nem valószínű; most, hogy hamarosan 
el fog terjedni Pickett előléptetésének a híre, a területi igazgató-
helyettes valószínűleg túlságosan el van foglalva a bőröndje pako-
lásával, mint hogy bármi másra is gondoljon.

– Hé, Pendergast! – szólalt meg.
Pendergast felpillantott.
– Azt hittem, a miami nemzetközi reptér felé tartunk.
– Nekem is ez volt a feltételezésem.
– Akkor mi a fene történik? – kérdezte, és újra kipillantott 

az ablakon. – Úgy tűnik, jó messze elkerültünk Miamitól.
– Valóban. Úgy néz ki, hogy túlrepültünk a reptéren.
E szavak hallatán Coldmoon egyfajta nyugtalanító bizser-

gést észlelt az agya valamelyik hátsó zugában – akár a déjà vu, 
csak sokkal kellemetlenebb.

– Túlrepültünk? Biztos benne, hogy nem csak egy kört te-
szünk landolás előtt?

– Ha valóban Miami felé tartanánk, akkor most aligha le-
hetnénk Palm Beach felett.

– Palm Beach? Mi a fészkes fene...? – Coldmoon lepillan-
tott. Egy újabb keskeny, villákkal beépített rekesztősziget su-
hant el alattuk; pont egy különösen terjedelmes és csicsás, mór 
stílust utánzó épületre vetődött a repülő árnyéka.

A fiatal ügynök újra hátradőlt, és egy pillanatig döbbenten 
és zavartan meredt maga elé.

– Mi a franc van? – ismételte meg.
– Bevallom, halvány segédfogalmam sincs – felelte Pen-

dergast.
– Talán a pilótát kéne megkérdezni – jegyezte meg Cons-

tance anélkül, hogy felpillantott volna a könyvéből.
Coldmoon enyhe gyanakvással pillantott az útitársaira. 

Csak nem ugratják? Nem – az ösztöne, amiben mindig megbí-
zott, azt súgta, hogy ők is éppen annyira a sötétben tapogatóz-
nak, mint ő.
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– Jó ötlet – értett egyet Coldmoon. Kicsatolta magát a biz-
tonsági hámból, majd felállt, és az utaskabintól a pilótafülkéig 
ment. A két pilóta headsetjével, khaki egyenruhájával és előírás-
szerű hosszúságúra nyírt hajával ikerpárnak tűnt.

– Mi történik? – kérdezte a jobboldalt ülő parancsnok piló-
tát, akinek a térdei között volt a ciklikus kar. – Tudtommal Mia-
mi felé kéne tartanunk.

– Már nem – felelte a parancsnok pilóta.
– Mit ért azon, hogy „már nem”?
– Alighogy felszálltunk, új parancsot kaptunk a diszpécser-

től: Savannah felé kell folytatnunk az utunkat.
– Savannah? – ismételte meg Coldmoon. – Úgy érti, Geor-

giába? Itt valami félreértésnek kell lennie.
– Szó sincs félreértésről. A parancs magától Pickett területi 

igazgatóhelyettestől jött.
Pickett. Az a szemétláda. A pilótafülke ajtajában állva Cold-

moon visszagondolt az igazgatóhelyettessel folytatott legutolsó 
beszélgetésükre. Épp most szereztem tudomást egy igen különös 
esetről, ami a múlt éjszaka történt Savannah-tól északra... Pickett 
bizonyára megvárta, hogy felszálljanak, aztán kiadta a paran-
csot, hogy változtassák meg az úti célt. Az az alattomos hálátlan 
alak... Coldmoon már akkor megszívta, amikor elvállalt egy má-
sodik ügyet Pendergasttal és az ő unortodox módszereivel – hét-
szentség, hogy ez nem fog még egyszer előfordulni.

– Fordítsa vissza a helikoptert! – követelte.
– Sajnálom, uram – felelte az első pilóta –, de nem tehetem.
– Szar van a fülében, vagy mi? Azt mondtam, fordítsa visz-

sza a gépet. Miamiba megyünk.
– Minden tiszteletem az öné, uram, de parancsunk van – fe-

lelte a másik pilóta. – És történetesen ugyanaz, mint az önöké. 
Savannah-ba tartunk. – Azzal levette a kezét a kollektív karról, 
kicipzározta a széldzsekijét annyira, hogy a testére erősített mű-
anyag válltokból kivillantsa a kézifegyvere markolatát.
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– Coldmoon ügynök? – Pendergast hangja mintha távolról 
hallatszott volna. – Coldmoon ügynök? – ismételte meg.

A fiatal ügynök megfordult, és kissé megtántorodott, ahogy 
a helikopter megbillent.

– Mi van?
– Nyilvánvaló, hogy semmit se tehetünk az események eme 

váratlan fordulata ellen.
– Nem hallotta? – fakadt ki Coldmoon. – Savannah-ba me-

gyünk. Abba az istenverte Savannah-ba, amikor nekem már 
azon a gépen kéne ülnöm, ami...

– Csakugyan hallottam – felelte Pendergast. – Valami iga-
zán szokatlan dolognak kellett történnie, ha Pickett így elrabolt 
minket.

– Ja. Előléptették, és ennek eredményeként még nagyobb 
seggfej lett, mint amilyen volt. Most mi a fenét csinálunk?

– Jelen körülmények között semmit sem javasolhatok... 
Hacsak azt nem, hogy üljön le, és élvezze a kilátást.

De Coldmoon nem tudott lehiggadni.
– Szemétség! Szándékomban áll...
– Coldmoon ügynök?
Most Constance szólalt meg. A  tőle megszokott különös 

csengésű alt hangján ejtette ki a nevét minden különösebb nyo-
maték nélkül.

Coldmoon elhallgatott. Ez a nő képes bármit kimondani és 
bármit megtenni.

De valójában semmit sem tett, csak szelíden nézte.
– Talán megnyugtatónak találja, ha belegondol abba, hogy 

mennyire paradox ez a szituáció.
– Ezt hogy érti? – kérdezte Coldmoon dühösen.
– Úgy értem, mit gondol, hányszor fordul elő olyasmi, hogy 

egy FBI-ügynök olyan helyzetben találja magát, hogy a saját em-
berei rabolják el? Nem kíváncsi arra, hogy miért? – kérdezte, az-
zal visszatért az olvasmányához.


