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Az állami hullaház tizenhármas számú terme sokak számára az al-
vók bugyrának tűnt.

Az alagsor negyedik és egyben legutolsó szintjén kapott helyet, 
a hűtőkamrák jeges poklában. Ritkán kért valaki ide bebocsátást.

De azon az éjszakán látogató érkezett.
Ezt a szintet az azonosítatlan halottak számára tartották fenn. 

A gondnok a lift előtt várta a látogatót. Hátrahajtott fejjel a számo-
kat figyelte, amelyek egyenként tűntek fel a kijelzőn, a kabin le-
ereszkedését jelezve. Közben azon töprengett, ki lehet a váratlan 
vendég, és vajon mi késztette arra, hogy elmerészkedjen idáig – tá-
vol mindentől, ami él.

Amikor az utolsó szám is felvillant a kijelzőn, egy hosszú pilla-
natnyi csend következett, aztán a lift ajtaja kitárult. A  gondnok 
szemügyre vette a jövevényt: negyvenes férfi sötétkék öltönyben. És 
azonnal látta, hogy mint mindenkiére, aki először teszi be ide a lá-
bát, az ő arcára is döbbenet ült ki, amint észrevette, hogy nem egy 
rideg neonfényben csillogó, fehér csempével borított helyiségbe ju-
tott, hanem egy zöld falú, narancssárga pontlámpákkal megvilágí-
tott terembe.

– A polikrómia elejét veszi a pánikrohamoknak – magyarázta 
a gondnok, mintegy felelve a ki nem mondott kérdésre. Aztán át-
nyújtott a látogatónak egy kék köpenyt.

A vendég egy szót sem szólt. Beöltözött, aztán kis idő múlva 
megindultak.

– Az itt lévő hullák többnyire hajléktalanok vagy illegális be-
vándorlók. Nincsenek papírjaik, se rokonaik; feldobják a talpukat, 
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aztán idekerülnek. Az első kilenc teremben ők fekszenek – magya-
rázta az őr. – A  tízes és a tizenegyes szobában pedig az olyanok, 
mint maga meg én: akik fizetik az adót, meccset néznek a tévében, 
aztán egyik reggel infarktust kapnak a metrón, és beadják a kulcsot. 
Néhány járókelő úgy tesz, mintha segítene, de valójában csak lenyúl-
ják a tárcájukat; abrakadabra, a bűvészmutatvány sikerült: az illető-
nek, legyen az férfi vagy nő, örökre nyoma veszik. Máskor viszont 
pusztán a bürokrácia okolható: az ügyintéző összekeveri a papíro-
kat, és az azonosításhoz behívott rokonoknak valaki más hul láját 
mutatja meg. Mintha meg se haltál volna, ők tovább keresnek. – Az 
„idegenvezetésével” mély benyomást akart tenni a férfira, de az egy-
általán nem reagált rá. – Aztán ott vannak az öngyilkosságok és 
a balesetek áldozatai: tizenkettes terem. Mert előfordulhat, hogy a 
hulla nagyon rossz állapotban van; ilyenkor még azt is kétségbe le-
het vonni, hogy valaha emberi lény volt – fűzte hozzá, mintha azt 
próbálná kifürkészni, mennyit bír a látogató gyomra. A férfi nyilván-
valóan nem volt túlságosan kényes. – Mindenesetre a törvény min-
denki számára ugyanazt az elbánást írja elő: nem kevesebb, mint ti-
zennyolc hónapnyi tárolást a hűtőkamrában. Miután ez a határidő 
lejárt, és senki sem azonosította a holttestet, senki sem formált rá 
jogot, továbbá nyomozási igények sem forognak fenn, úgy engedé-
lyezett a hulla hamvasztás általi megsemmisítése. – A gondnok fej-
ből idézte a szabályzatot.

Ekkor megváltozott a hangja; nyugtalan lett, mert a folytatás 
már a különös éjszakai látogatás okára vonatkozott.

– Aztán ott vannak azok, akik a tizenhármas teremben fek-
szenek.

A megoldatlan gyilkossági ügyek áldozatai.
– A gyilkossági eseteknél a törvény kimondja, hogy a holttest 

bizonyíték tárgyát képezi egészen addig, amíg az áldozat identitása 
megállapításra nem kerül – jelentette ki a gondnok. – Nem lehet 
elítélni senkit, amíg nincs bizonyítva a tény, hogy a meggyilkolt sze-
mély csakugyan létezett. Név nélkül a test az egyetlen bizonyítéka 
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az illető létének. Ezért időkorlátozás nélkül meg kell őrizni. Ez egyi-
ke azoknak a furmányos jogi csűrcsavaroknak, amiket annyira sze-
retnek az ügyvédek.

Amíg nem határozzák meg azt a bűnügyet, amellyel a halál 
összeköthető, a holttestet nem lehet megsemmisíteni, vagy hagyni, 
hogy természetes úton bomlásnak induljon – mondják ki a rendel-
kezések.

– Mi az alvóknak hívjuk őket.
Ismeretlen férfiak, nők és gyerekek, akiknek még nem találták 

meg a gyilkosát. Évek óta arra várnak, hogy valaki megszabadítsa 
őket átkozott sorsuktól: attól, hogy az élőkre hasonlítanak. Ehhez, 
mint egy hátborzongató mesében, elegendő lenne, ha valaki kiejte-
ne egy titkos szót.

A nevüket.
A  hajlék, amely befogadta őket – a tizenhármas szoba –, az 

utolsó volt a folyosó végén.
A fémajtóhoz érve a gondnok egy kulcscsomóval babrált, amíg 

meg nem találta azt, amelyik beleillett a zárba. Kinyitotta az ajtót, 
aztán hátralépett, hogy beengedje a vendéget. Alighogy betették a 
lábukat a sötétségbe, a plafonon egy sor sárga fényű mozgásérzéke-
lő lámpa gyulladt ki. A terem közepén egy boncasztal állt, amelyet 
magas halotthűtők vettek körül tucatnyi férőhellyel.

Mint egy acélkaptár.
– Itt kell aláírnia, ez a szabály – mondta az őr, és odanyújtotta 

a nyilvántartó könyvet. – Melyik hulla érdekli? – kérdezte, alig lep-
lezve nyugtalanságát.

– Az, amelyik a legrégebb óta van itt.
Az AHF-93-K999-es nyilvántartási számú.
A gondnok kívülről megtanulta a kódját, és már előre élvezte, 

hogy egy régi rejtély hamarosan megoldódik. Rögtön megtalálta azt 
a hűtőt, amelynek egy cédulát rögzítettek a kilincsére. A bal oldali 
falnál volt, lentről a harmadik. Megmutatta a vendégnek.

– Az itt őrzött holtak közül nem pont az övé a legeredetibb 
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történet – tartotta fontosnak megjegyezni az őr. – Egy szombat dél-
után néhány srác a parkban focizott, és a labda beesett egy bokor-
ba: így bukkantak rá. Fejbe lőtték. Nem voltak nála a papírjai, de 
még a lakáskulcsa sem. Az arca teljesen felismerhető, de senki sem 
hívta a segélyhívó számokat, hogy felőle érdeklődjön, és az eltűné-
sét sem jelentették be. A bűnösre várva, akit talán sohasem találnak 
meg, a bűntett egyetlen bizonyítéka maga a holttest. Ezért a bíróság 
úgy döntött, hogy meg kell őrizni egészen addig, amíg az ügy meg 
nem oldódik, és a bűnöst el nem ítélik. – A férfi rövid szünetet tar-
tott, majd folytatta: – Azóta sok-sok év telt el, de ő még itt van.

A gondnok sokáig töprengett azon, hogy mi értelme megőrizni 
egy olyan bűntény bizonyítékát, amire már senki sem emlékszik. 
Mindig is úgy gondolta, hogy a világ jó ideje megfeledkezett a ti-
zenhármas terem lakójáról. Ám amikor meghallotta, hogy a látoga-
tója őt keresi, rájött, hogy a néhány centiméter vastag fémajtó mö-
gött őrzött titok nem csupán a halott személyazonosságát jelenti.

– Nyissa ki, látni akarom!
AHF-93-K999. Éveken keresztül így hívták. De ezen az éjsza-

kán talán valami megváltozik. A holtak gondnoka működésbe hoz-
ta a légtelenítőszelepet, hogy kinyithassa a hűtőkamrát.

Kis idő múlva az alvót újra felébresztették.



MILA
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A bizonyíték nyilvántartási száma: 397-H/5

A 2012 szeptember 21-én 6 óra 40-kor beérkező rögzített hívás át-
irata.

Tárgy: a nnnnnnnnnn-i segélyhívó számra beérkezett telefonhívás.
Operátor: Clara Salgado diszpécser

Operátor: Segélyhívó. Honnan telefonál?
X: ...
Operátor: Uram, nem hallom. Honnan hív?
X: Jes vagyok.
Operátor: Uram, a vezetéknevét is meg kell mondania.
X: Jes Belman.
Operátor: Hány éves vagy, Jes?
X: Tíz.
Operátor: Honnan hívsz?
X: Otthonról.
Operátor: Megmondanád a címedet?
X: ...
Operátor: Jes, volnál szíves megadni a címedet?
X: nnnnnnnnnn-ban lakom.
Operátor: Rendben. Mi történt? Ugye tudod, hogy ez a rendőrség 

száma? Miért tárcsáztad?
X: Tudom. Meghaltak.
Operátor: Azt mondtad, „meghaltak”, Jes?
X: ...
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Operátor: Jes, itt vagy? Ki halt meg?
X: Igen. Mindenki. Mindenki meghalt.
Operátor: Ez nem egy rossz vicc, ugye, Jes?
X: Nem, asszonyom.
Operátor: El akarod mondani, hogyan történt?
X: Igen.
Operátor: Jes, itt vagy még?
X: Igen.
Operátor: Miért nem meséled el? Csak nyugodtan, nem kell kap-

kodni.
X: Igen. Tegnap este jött. Éppen vacsoráztunk.
Operátor: Ki jött?
X: ...
Operátor: Ki jött, Jes?
X: Lőtt.
Operátor: Rendben van, Jes. Segíteni akarok neked, de most neked 

kell segítened. Oké?
X: Oké.
Operátor: Azt állítod, hogy a vacsora alatt bejött egy férfi a lakás-

ba, és lövöldözni kezdett?
X: Igen.
Operátor: Aztán elment, és téged nem lőtt le. Te jól vagy, ugye?
X: Nem.
Operátor: Azt akarod mondani, hogy megsérültél, Jes?
X: Nem. Nem ment el.
Operátor: A férfi, aki lövöldözött, még mindig ott van?
X: ...
Operátor: Jes, kérlek, válaszolj!
X: Azt mondja, ide kell jönniük. Azonnal ide kell jönniük.

A vonal megszakadt. Felvétel vége.
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1.

Az utca pár perccel hat óra előtt kezdett megélénkülni.
A  köztisztasági vállalat teherautói elszállították a szemetet a 

kukákból, amelyek hűséges katonák módjára sorakoztak a villák 
előtt. Aztán a forgó kefés utcaseprő gépeké lett a terep. A kertészek 
furgonjai rögtön utánuk érkeztek. Az angolkerteket és a sétányokat 
megszabadították a lehullott levelektől és a gaztól, a sövényeket 
ideális méretűre igazították. A feladatuk végeztével elmentek – egy 
rendezett világot és nyugtalanító csendet hagyva maguk után.

A boldog hely készen áll arra, hogy feltűnjön boldog lakói szeme 
előtt – gondolta Mila.

Az éjszaka nyugodtan telt, mint minden éjjel abban a negyed-
ben. Hét óra körül a házak lustán ébredeztek.

Az ablakok mögött az anyák, apák és gyerekek látszólag vidá-
man tettek-vettek, örültek az előttük álló új napnak.

Egy boldog élet soron következő napja elé néztek.
Mila a villanegyed elején parkoló Hyundaiban ülve nem érzett 

irigységet, mert tudta: ha az ember kissé megkapargatja az aranyló 
felszínt, mindig előbukkan valami. A valódi kép olykor fényekből és 
árnyakból áll össze, és ez így van rendjén. Máskor viszont van ott 
egy fekete lyuk. Az arcodba csap e kiéhezett torok bűzös lehelete, 
mintha a mélyből valaki a nevedet suttogná.

Mila Vasquez jól ismerte a sötétség hívását. Születése óta az 
árnyakkal táncolt.

Csettintett, és erősen megnyomta a bal mutatóujját. A rövid 
ideig tartó fájdalom arra késztette, hogy továbbra is élesen kon-
centrálhasson. A villák ajtajai hamarosan kinyílnak. A családok ki-
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jönnek otthonaikból, hogy ismét eleget tegyenek a világ kihívásai-
nak, amelyek az ő számukra mindig is túl könnyűek lesznek –  
gondolta Mila.

Látta, amint Connerék elhagyják a házat. Az apa negyvenéves, 
szikár testalkatú férfi volt, ügyvéd, kifogástalan, szürke öltönyben, 
kissé mákos hajjal, ami kiemelte lebarnult arcbőrét. Az anya szőke 
volt; az arca és a haja egy olyan lányéra emlékeztetett, aki épp csak 
megindult az öregedés útján. Az idő sohasem fogja kikezdeni, Mila 
ebben biztos volt. Aztán ott voltak a kislányok. A nagyobbik felsőbe 
járt. A göndör hajzuhataggal megáldott kisebbik még óvodás volt. 
A szülők kiköpött másai. Ha bárkinek kételyei lettek volna az evo-
lúciós elmélettel kapcsolatban, Mila a Conner család bemutatásával 
rögtön eloszlatta volna. Szépek voltak, tökéletesek, és természete-
sen nem élhettek volna máshol, mint egy ilyen boldog helyen.

Miután megcsókolta a feleségét és a gyerekeit, az ügyvéd be-
szállt a kék Audi A6-osába, és megindult ragyogó karrierje felé. 
A nő a zöld Nissan utcai terepjárójába pattant be, hogy iskolába és 
óvodába vigye a lányokat. Mila ekkor kiszállt a lepukkant kocsijá-
ból, és megindult, hogy belopózzon Connerék villájába – és életé-
be. A hőség ellenére futóruhát választott álöltözetül. A nyár alig egy 
napja ért véget, de ha pólót és sortot vesz fel, a sebhelyei csak ma-
gukra vonták volna a figyelmet. Számításai szerint – amelyeket az 
előző napokban kezdett megfigyeléseire alapozott – épp negyven 
perce van Conner asszony hazatéréséig.

Negyven perc, hogy kiderítse: a boldog házban nem rejtőzik-e 
egy árny.

Néhány hete figyelte Conneréket. Egy véletlen folyományaként.
A  rendőrök, akik az eltűnt személyek ügyeivel foglalkoznak, 

nem ülhetnek ölbe tett kézzel az íróasztaluknál arra várva, hogy va-
laki bejelentést tegyen, mivel az eltűnteknek gyakran nincs család-
juk, akik bármit is bejelenthetnének; vagy külföldiek, akik minden 
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hidat felégettek maguk mögött, vagy egyszerűen nincs senkijük az 
égegyadta világon.

Mila úgy nevezte őket: „a predesztináltak”.
Olyan személyek voltak, akiket egyfajta űr vett körül, és nem 

sejtették, hogy egy nap el fogja nyelni őket. Először az ügynek kel-
lett utánamennie, és csak azután kereste az eltűnt személyt. Az ut-
cákat járta, ellátogatott a reménytelenség helyeire, ahol az árnyak 
minden lépéskor beléd mélyesztik a fogukat, és soha többé nem 
eresztenek. De gyakran egészséges, szerető, óvó környezetből is 
tűnnek el emberek.

Például amikor egy gyereknek veszik nyoma.
Előfordulhat – és sajnos elő is fordul –, hogy a szülők figyelmét 

elvonja a bevált napi rutin, és nem vesznek észre egy apró, mégis 
alapvető változást. Megeshet, hogy valaki az otthon falain kívül 
megkörnyékezi a gyermeküket anélkül, hogy erről tudomást sze-
reznének. A gyerkőcök hajlamosak bűntudatot érezni, ha egy fel-
nőtt figyelme rájuk irányul, mert feloldhatatlan konfliktus keletke-
zik a szülőktől kapott ellentétes értelmű intelmek között: egyfelől 
viselkedjenek jól nevelten a felnőttekkel, másfelől ne álljanak szóba 
az idegenekkel. Bármelyiket is választják, mindig lesz rejtegetniva-
lójuk. Mila azonban felfedezett egy nagyszerű forrást, ahonnan tu-
domást szerezhet arról, mi is történik egy gyermek életében.

Minden hónapban más és más iskolát keresett fel.
Engedélyt kért arra, hogy bejárhassa a tantermeket olyankor, 

amikor a kis nebulók nem tartózkodtak ott. Meg-megállt, hogy 
szemügyre vegye a falra kifüggesztett rajzokat, amelyek képzelet-
beli világában gyakran maga a valóság rejtőzött. Ezek az alkotások 
persze mindenekelőtt azoknak a titkos és néha öntudatlan érzel-
meknek a sűrítményei, amelyeket a gyermek szivacsként magába 
szív, majd kienged. Mila szeretett az iskolákba járni. Főleg a szago-
kat szerette: a zsírkrétáét és a papírragasztóét, az új könyvekét és a 
rágógumiét. Rejtélyes nyugalommal töltötték el, azt sugallva, hogy 
semmi baja sem történhet.
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Mert egy felnőtt számára azok a legbiztonságosabb helyek, 
ahol gyerekek vannak.

Az egyik ilyen felfedezőútja során talált rá a falra kifüggesztett 
tucatnyi rajz között a kisebbik Conner lányéra. Teljesen véletlen-
szerűen választotta ki azt az óvodát a tanév elején, és akkor lépett a 
terembe, amikor a gyerekek az udvaron gyülekeztek. Kicsit elidő-
zött apró világukban, élvezve a kintről beszűrődő vidám zsivajt.

A Conner lány rajzaiban az idilli család képe ragadta meg a fi-
gyelmét: a kislány az anyukájával, az apukájával és a nővérkéjével a 
házuk előtti gyepen egy csodás, napsütötte délutánon, amint egy-
más kezét fogják. A fő témától kissé távolabb viszont volt egy oda 
nem illő részlet. Egy ötödik szereplő. A rendőrnőn hirtelen különös 
nyugtalanság vett erőt. Az alak elmosódott volt, arc nélküli.

Egy árny – futott át rögtön Mila fején.
Annyiban hagyhatta volna a dolgot, de amikor megkereste a 

kislány többi rajzát is a falon, rájött, hogy ez az obskúrus jelenség 
minden képen felbukkan.

Ez az apró részlet túlságosan konkrét volt ahhoz, hogy vélet-
lennek lehessen nevezni. Mila ösztöne azt súgta, hogy alaposabban 
utána kell járnia.

A kislány igazán kedvesnek bizonyuló óvónőjéhez fordult, aki 
megerősítette, hogy a „szellemrajzolás” már jó ideje tart. Elmagya-
rázta, hogy a tapasztalatai szerint nincs ok az aggodalomra – egy 
rokon vagy ismerős halála után a kiskorúak gyakran így dolgozzák 
fel a gyászukat. A biztonság kedvéért az óvónő rákérdezett erre a 
lány édesanyjánál. Bár az utóbbi időben a családban nem fordult 
elő haláleset, nemrégiben a kislánynak rémálma volt. Talán ez lehe-
tett a kiváltó ok.

Mila azonban a gyermekpszichológusoktól megtanulta, hogy a 
gyerekek olykor képzeletbeli karakterekkel jelenítik meg a valós 
személyeket. Nem szükségszerűen negatív hősökkel. Így előfordul-
hat, hogy egy idegenből vámpír lesz, vagy egy kedves bohóc, eset-
leg Pókember. Mindenesetre mindig van egy részlet, amely leleplezi 
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és újra emberivé teszi a képzeletbeli karaktert. Mila emlékezett Sa-
mantha Hernandez esetére, aki Télapóként ábrázolta azt a fehér 
szakállú férfit, aki megkörnyékezte a parkban. Ám a rajzain, akár-
csak a valóságban, egy tetoválás volt az alkarján. Amire senki sem 
figyelt fel. Így annak a gyalázatos alaknak, aki elrabolta és meggyil-
kolta, elég volt egy ajándék ígéretével kecsegtetnie a lányt.

Connerék kislánya esetében az árulkodó jel a gyanús részlet 
ismétlődése volt.

Mila szentül hitte, hogy a csöppség valamitől megijedt. Ki kel-
lett derítenie, hogy valóban létező – és nem ártalmas – dologról 
van-e szó.

Mint mindig, most is úgy döntött, hogy nem értesíti a szülő-
ket. Felesleges volt pánikot vagy alaptalan félelmeket kelteni ben-
nük egy halvány gyanú miatt. Elkezdte megfigyelni a kisebbik Con-
ner lányt, hogy lássa, a családi ház falain túl, illetve amikor nincs a 
szülei felügyelete alatt – így az óvodában vagy a balettórán – kikkel 
kerül kapcsolatba.

Semmiféle idegen személy nem érdeklődött különösképpen a 
kislány iránt.

A gyanúja alaptalannak bizonyult. Ez gyakran megesett, de ha 
a megkönnyebbülés volt a jutalom, akkor egyáltalán nem bánta, 
hogy jó néhány munkanapját elfecsérelte.

Azért a rend kedvéért úgy döntött, hogy Connerék nagyobbik 
lányának az iskoláját is felkeresi. Az ő rajzain nem talált semmi két-
értelműt. Az anomália egy mesében rejlett, amit az egyik tanárnő 
házi feladatként adott fel.

A kislány egy rémtörténetet választott, amelynek a főszereplő-
je egy szellem volt.

Meglehet, hogy mindez csupán a nagyobb testvér fantáziájá-
nak a szüleménye, aki így akarta megijeszteni a kishúgát. Vagy an-
nak a végső bizonyítéka, hogy mégsem egy képzeletbeli személyről 
van szó. Talán a tény, hogy Milának nem sikerült gyanús idegenre 
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bukkannia, azt jelentheti, hogy a fenyegetés sokkal közelebb van, 
mint azt eleinte gondolta volna.

Nem egy idegen személyében, hanem olyasvalakiében, akivel 
egy fedél alatt él.

Mila ezért döntött úgy, hogy újabb kutatásokat végez: ezúttal 
Connerék otthonában. És ehhez neki is át kellett lényegülnie.

Az eltűnt gyerekek felkutatójából szellemvadásszá lett.

Pár perccel reggel nyolc előtt Mila feltette az MP3-lejátszója kikap-
csolt fejhallgatóját, és futónak álcázva magát gyorsan végigszaladt 
azon az útszakaszon, amely elválasztotta a villanegyedbe vezető ös-
vénytől. Amikor Connerék házának a közelébe ért, kissé jobbra tar-
tott, és addig haladt az épület mellett, amíg a ház hátuljához nem 
ért. Először a hátsó bejárati ajtót vizsgálta meg, azután az ablakokat. 
Zárva voltak. Ha valamelyik ajtót nyitva találja, és rajtakapják, ak-
kor mentségül hozhatta volna fel, hogy azért hatolt be a házba, mert 
azt hitte, betörtek. Így sem menekült volna meg a magánlaksértés 
vádja alól, de több esélye lett volna rá, hogy megússza. Ha viszont 
egy zárat kell feltörnie, akkor egy felesleges és egyben ostoba kocká-
zatnak teszi ki magát.

Átgondolta, miért is van ott. Az ösztönös megérzést nem lehet 
megmagyarázni, ezzel minden rendőr tisztában volt. De az ő eseté-
ben valami mindig ellenállhatatlanul arra ösztönözte, hogy átlépje a 
határt. Mindenesetre semmiképp sem kopoghatott be Connerékhez 
azzal: „Jó napot, valami azt súgja, hogy a kislányaik veszélyben fo-
rognak egy árny miatt, amely éppenséggel hús-vér ember is lehet.” 
Így, mint már oly sokszor, nyugtalanító gondolatai felülkerekedtek a 
józan eszén: visszament a hátsó bejárathoz, és feltörte a zárat.

A klímaberendezés által ontott hideg levegő – mint afféle fal – 
rögtön megtorpanásra késztette. A konyhában még ott voltak a reg-
gelihez használt edények, a hűtőre a nyaralás képeit és a jól sikerült 
dolgozatokat függesztették ki, amelyekből kitűnt egy csillagos ötös.
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Mila a nadrágja zsebéből elővett egy fekete zacskót. Egy gomb 
nagyságú mikrokamera volt benne egy kilógó kábellel, ami adóve-
vőként működött. Hála a wifinek és az internetnek, távolról is kö-
vetni tudja majd, mi történik a lakásban. Csak meg kell találnia a 
legmegfelelőbb helyet, ahová elhelyezheti. Az órájára pillantott, 
majd beljebb ment, hogy a lakás többi részét is átvizsgálja. Mivel 
nem volt sok ideje, úgy döntött, hogy azokra a helyiségekre kon-
centrál, amelyekben a családi élet java zajlik.

A nappaliban, ahol a díványok és a tévé állt, volt egy gyökérin-
tarziás könyvszekrény is. Könyvek helyett a ház urának ügyvédként 
szerzett érdemeit tanúsító dokumentumok sorakoztak ott, ame-
lyekre a törvényszéki munkája vagy más, a közösségért végzett te-
vékenysége révén tett szert. Nagyra becsült mintapolgár volt. Az 
egyik polcon kitűnt a nagyobbik lány műkorcsolya-bajnokságon 
nyert érme. Kedves ötlet volt megosztani a kitüntetéseknek szánt 
teret egy másik családtaggal – gondolta Mila.

A kandallón Connerék mosolygós, idilli fotója állt, amelyen va-
lamennyien kényelmes, piros pulóvert viselnek – teljesen egyfor-
mát. Valószínűleg egyfajta családi hagyományról lehet szó, amelyet 
minden karácsonykor megismételnek. Mila sohasem tudott vol-
na egy hasonló fotóhoz modellt állni – az ő élete teljesen más volt. 
Ő volt más. Gyorsan elfordította a tekintetét, mert elviselhetetlen-
nek találta a látványt.

Úgy döntött, inkább szemügyre veszi a felső szintet.
A  hálószobákban az ágyak még bevetetlenül álltak, Conner 

asszony visszatérésére várva, aki feladta a hivatását, hogy a háztar-
tásnak és a gyerekek nevelésének szentelje az életét. Mila csak egy 
gyors pillantást vetett a gyerekszobára. A  szülők hálószobájában 
nyitva volt a szekrény. A rendőrnő megállt, hogy szemügyre vegye 
a feleség ruhatárát. Kíváncsi volt, milyen lehet egy ilyen szerencsés 
anya élete. Mila mintha be lett volna oltva az érzelmek ellen, így 
maga nem tudhatta, mindez milyen érzés lehet. De nagyon is el 
tudta képzelni.
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Egy férj, két gyerek, egy minden komforttal felszerelt ház, 
amely biztonságos, mint egy fészek.

Mila egy pillanatra szem elől veszítette a házkutatás célját, és 
feltűnt neki, hogy a vállfán lógó ruhák különböző méretűek. Időn-
ként a gyönyörű nők is meghíznak – gondolta megkönnyebbülten. 
De vele ez nem történt meg. Csontsovány volt. Mindenesetre a bő 
ruhákat látva, amelyek alá Conner asszony elrejtette a fölös kilóit, 
tudta: a nőnek nehéz lehetett visszanyernie a csúcsformáját. Mila 
hirtelen ráébredt arra, hogy voltaképpen mit is csinál: elveszítette a 
kontrollt. Ahelyett, hogy a gyerekekre leselkedő veszélyt keresné, ő 
maga vált veszélyessé a Conner család számára.

Egy idegenné, aki behatolt az életterükbe.
Ráadásul az időérzéke is cserben hagyta – Conner asszony már 

úton lehet hazafelé. Így habozás nélkül eldöntötte: a mikrokamera 
a nappaliban lesz a legjobb helyen.

A családi trófeákkal teli könyvszekrényen megtalálta a legmeg-
felelőbb pontot, és egy kétoldalú ragasztószalaggal odaerősítette a 
kamerát úgy, hogy a szemlére tett tárgyak között lehetőleg láthatat-
lan maradjon. Eközben a látóterében jobboldalt ismét feltűnt egy 
zavaróan piros folt; mintha valami villódzott volna a falon a kandal-
ló fölött.

Mila megfordult, és azon kapta magát, hogy újra a karácsonyi 
pulóveres fotót bámulja, amiről pár perccel korábban abszurd félté-
kenysége miatt olyan gyorsan elfordította a tekintetét. De ahogy 
jobban szemügyre vette a képet, a családi idill máris nem tűnt olyan 
idillinek. Az anya kifejezéstelen szeme olyan volt, akár egy lakatlan 
ház ablaka. Az ügyvéd szemlátomást megpróbált ragyogóan feste-
ni, de a lányait és feleségét ölelő karja inkább tűnt birtoklónak, 
mint védelmezőnek. És volt még valami azon a képen, de Mila nem 
tudott rájönni, mi az. Valami hamis a Conneréket övező műboldog-
ságban. Aztán megpillantotta.

A lányoknak igazuk volt: tényleg volt köztük egy árny.
A fotón a háttérben a dicsőségeket hirdető könyvszekrény he-

lyén egy ajtó állt.


