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ELSŐ FEJEZET

Közismert tény, hogy reggel fél kilenckor általában a legtöbb anya már 
ölni tudna. Azon a bizonyos október nyolcadikán, kedden reggel én a 
magam részéről már háromnegyed nyolckor készen álltam rá. Akinek 
még soha nem kellett egy nyakig juharszirupban ázó kétévest pelenkáz-
nia, miközben a négyéves nővére még gyorsan ovi előtt úgy dönt, hogy 
ideje egy papírvágó ollóval új frizurát alkotni magának, és csak hogy ne 
legyen unalmas, a szitter is késik, ráadásul a pult csupa kávé, mert a 
kialvatlanság ködén át korábban elfelejtett filtert tenni a kávéfőzőbe… 
szóval azok kedvéért hadd fejtsem ki részletesebben.

Ölni tudtam volna. Mindegy, kit. Akárkit.
Késésben voltam.
Az ügynököm Washingtonba tartó szerelvénye már kigördült a New 

York-i Grand Centralról, hogy elvileg egy, a pénztárcámhoz kicsit sem 
illő helyen villásreggelizzünk, ahol átbeszéljük, pontosan mennyire is 
vagyok elmaradva a regényemmel, aminek már háromszor futottam 
neki, és amivel szerintem soha nem fogok elkészülni, mert… jesszuska, 
elég csak itt körbenézni. Alsó hangon minden négyzetcentin van egy 
jó kifogás.

Amikor a találkozót megbeszéltük, a tíz óra még elfogadhatóan hang-
zott a zöldövezeti, egész pontosan South Riding-i kétszintes házamtól a 
belvárosig. Ami egyébként meglepő módon ugyanolyan elfogadhatóan 
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távol esik ugyanattól a belvárostól, hogy az egyébként épeszű kisvárosi 
emberek beszerezzék a felfújható, életnagyságú gumibabát, amivel a 
telekocsisávban sunnyoghatnak, és mégsem kapnak mérföldes bün-
tetéseket, illetőleg nem puffantja le őket a hozzánk hasonló, őrjöngő 
páriák egyike, aki még nem adta el a lelkét az ördögnek a felfújható, 
életnagyságú gumibabáért.

A félreértések elkerülése végett: én kedveltem South Ridingot. Még 
a válásom előtt. Amikor még nem tudtam, hogy a férjem összefekszik 
az ingatlanügynökünkkel, aki mellesleg a Háztulajdonosok Egyesü-
letében is bizottsági tag. Van egy olyan sanda gyanúm, hogy amikor 
háznézőben itt jártunk, és a hölgy kedélyesen körbevezetett bennünket, 
ennek a zöldövezeti Mekkának a kellemes „kisvárosi” miliőjét dicsér-
ve, nem feltétlenül erre a részletre utalt. A prospektus tele volt boldog 
családokkal, akik bájosan régies verandákon bújnak össze családiasan 
meghitt ölelésben. Meg olyan szavakkal, hogy idillikus és békés, mert 
hiszen egy ingatlanügynökség színes, fényes kiadványa nem kukkant 
be a házak ablakán át, vagyis senki sem láthatja a hullafáradt anyukát, 
a pucér, ragacsos totyogóst, sem a padlón a hajas vérmaszatba keveredő 
kávét.

– Anyu, csinálj valamit! – dörzsölgette a feje búbján Delia a kopasz 
foltot, amit felsebzett az olló. Vékony vérpatakocska csordogált lefelé a 
homlokán, és még épp sikerült egy büfiztetőronggyal letörölni, mielőtt 
belefolyt volna a szemébe.

– Ezzel nem tudok mit csinálni, kicsim. Majd ovi után elviszlek fod-
rászhoz – nyomtam a rongyot a kopasz foltra, míg a vérzés el nem állt. 
Aztán az állam alá szorítottam a mobilomat, és bekúsztam az asztal 
alá, összeszedni a kósza hajfürtöket. A telefon közben végtelenítve ki-
csengett.

– De így nem mehetek az oviba! Ki fognak nevetni! – zokogott Delia 
krokodilkönnyekkel. Zachary a dráma alatt pirított kenyeret masszíro-
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zott a saját, meglévő hajába, és gügyén meredt a nővérére. – Apu biztos 
tudna mit csinálni!

Alulról lefejeltem az asztalt, mire a kétéves is bömbölni kezdett. Ne-
hézkesen tápászkodtam fel kezemben a zsákmánnyal, a maroknyi finom 
fürttel. Amit nem sikerült begyűjtenem, az a kiömlött juharszirup kötő-
anyagával elegyedve ragadt a nadrágom térdére. Mivel nem óhajtottam 
még két hétig minden bevásárlás alkalmával a kétévesem szájából vissza-
hallani az ide illő káromkodást, visszanyeltem, és némán hajítottam a 
mosogatóba a kopasztott csirke földi maradványait.

Valamikor a negyvenhetedik kicsengést követően bekapcsolt a hang-
posta.

– Halihó, Veronica, Finlay vagyok, remélem, minden rendben veled – 
kezdtem kedvesen, mert ki tudja, talán épp halálos balesetet szenvedett, 
vagy az éjszaka bennégett az ágyában. Az ember nem szívesen lenne az a 
seggfej, aki még egy utolsó üzenetben követelődzik és kibelezéssel fenye-
getőzik, hogy aztán később megtudja, a szerencsétlen címzett akkor már 
rég halott volt. – Fél nyolcra vártalak, tudod, mert volna egy találkozóm a 
belvárosban. Ezek szerint elfelejtetted? – énekeltem vidáman, mintha nem 
lenne ezzel a világon semmi gond. Mintha minden csudás lenne, a világ, 
meg minden, amit akarsz. Pedig semmi sem volt csudás, legfőképpen én 
nem. – Ha ezt megkapod, hívj vissza, kérlek – tettem hozzá búcsúzóul, és 
mivel a kölykök is hallották, még azzal is megtoldottam, hogy: – Köszö-
nöm –, hiszen mindent szépen meg kell köszönni. Aztán végre kinyom-
tam, de ékeltem is vissza gyorsan az állam alá a mobilt, hogy most meg az 
exemet csörgessem. Nem mintha ennek a napnak már nem lenne annyi.

– Vero nem jön? – érdeklődött Delia, de közben változatlanul a mester-
művét tapogatta és piszkálgatta, majd csodálkozva meredt a véres ujjaira.

– Gőzöm sincs.
Vero nyilván szépen az ölébe venné Deliát, és valami menő fazonba fé-

sülné az idétlen kis haját. Vagy valami bonyolult fonattal álcázná a foltot. 
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Abban viszont biztos voltam, hogy ha én próbálkoznék hasonlókkal, 
annak csak még méretesebb katasztrófa lenne a vége.

– Miért nem hívod fel Amy nénit?
– Nincs is semmiféle Amy nénid.
– De van. Theresa nővére volt a főiskolán. Ő meg tudná csinálni a 

hajamat, ő kozmikusnak tanult.
– Mármint kozmetikusnak. Amúgy attól, hogy a főiskolán tagtársak 

voltak a diákegyesületben Theresával, még nem a nénikéd.
– Akkor kit hívsz? Aput?
– Igen.
– Jó, mert ő mindent meg tud csinálni.
Erőltetett mosolyt varázsoltam a képemre. Steven mindent el is tud 

rontani. Életeket, álmokat, hitvesi hűséget. De ezt hangosan nem mond-
tam ki, csak a fogamat szorítottam össze, mert a gyermekpszichológusok 
szerint nem egészséges élmény a gyereknek, ha az anyukája az apukáját 
szidja előtte. Mellesleg a józan ész is ellene szól olyankor, amikor épp 
kicseng a telefon, és szívességet szeretnék kérni tőle, hogy ugyan jönne 
át vigyázni a gyerekekre.

– Szalagragasztóval – ügetett körben a konyhában a nyomomban 
Delia kitartóan, míg én a reggeli romjait takarítottam össze, és a szeny-
nyes edényt tornyoztam a mosogatóba az ép elmém cafatai közé.

– Úgy érted, ragasztószalaggal. De a hajadat ragasztószalaggal nem 
lehet kijavítani, kicsim.

– Apu ki tudná.
– Várj egy percet, Delia – intettem le, mert a néhai férjem végre fel-

vette. – Steven? – még alig mondta, hogy jó reggelt, máris űzöttnek 
hangzott. Jobban meggondolva, nem is mondta, hogy jó reggelt. – Kér-
nék egy szívességet. Vero elfelejtett idejönni, ahogy megbeszéltük, és én 
már most késésben vagyok. A belvárosban van találkozóm Sylviával. 
Beadnám hozzád pár órára Zachet – hadartam. A fiam ragacsos mosolyt 
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villantott rám az etetőszék magasából, miközben fél kézzel a térdemről 
próbáltam egy nedves ronggyal eltüntetni a foltot. Mert nincs másik 
utcaképes nadrágom. Csak ez. Dolgozni is pizsamában dolgozom. – És 
meg is kellene fürdetni.

– Aha – jött Steven komótos válasza: – Ami Verót illeti…
Végeztem a nadrágtisztogatással, a rongyot a fal mellett heverő nyitott 

pelusoszacskóba hajítottam. Ismerős volt ez a hangsúly. Ugyanezzel je-
lentette be, hogy Theresával eljegyezték egymást. Meg a múlt hónapban 
azt is, hogy Theresa ingatlanos kapcsolatainak hála szárnyal a kertépítő 
vállalkozása, fürdik a pénzben, és már beszélt az ügyvéddel, hogy közös 
felügyeletet akar a gyerekekre.

– Tegnap akartalak hívni, de Theresával jegyünk volt a meccsre, és 
tisztára elrepült a nap.

– Nem – kapaszkodtam bele a mobilomba. Nem, nem és nem.
– Te amúgy is otthon dolgozol, Finn. Semmi szükséged Zach mellé 

teljes állású szitterre.
– Ne csináld ezt, Steven. – Erősen összecsippentettem az orrnyerge-

met, hogy visszaszorítsam a lassan, de biztosan rám szakadó fejfájást. 
Delia a nadrágomat rángatta, és a ragasztószalagról magyarázott.

– Ezért felmondtam neki.
Görény.
– Nekem se fér bele, hogy állandóan a hónod alá nyúljak…
– A hónom alá nyúlj? A gyerekeid anyja vagyok! És ez az úgynevezett 

gyerektartás.
– A kocsirészletekkel is megcsúsztál…
– Nemsokára megkapom a könyvemért az előleget, és akkor mindent 

kifizetek.
– Finn.
Csak ő tudta úgy kimondani a nevemet, mintha káromkodna.
– Steven.
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– Talán ideje lenne keresned végre valami rendes munkát.
– Mondjuk fűmagágyúzzam körbe a környéket? – csaptam le a magas 

labdát. – Nekem ez a munkám, Steven.
– Az nem rendes munka, hogy vacak könyveket írsz.
– Romantikus thrillereket! És az előleg első részletét már megkaptam. 

Aláírtam a szerződést. Kötelezettséget vállaltam, nem vonhatok vállat, 
és dobhatom félre. Vagy fizethetem vissza a pénzt – harciaskodtam. Ek-
kor megszállt az ihlet, és odadöftem: – Hacsak persze nem akarsz ebben 
is a hónom alá nyúlni.

Erre csak dörmögött valamit. A kávéfoltot törölgetve térdeltem a 
padlón, és közben tisztán láttam magam előtt, ahogy a dizájnos, maku-
látlan kertes házában ül a foltmentesen menő konyhájában a dugattyús 
kávéfőzőből frissen kiöntött lattéjával, és épp a megmaradt kevéske haját 
tépdesi ki.

– Három hónap hátralékban vagy – csattant a hangja. Hallható 
türelmetlensége nyilván felére ritkította a feje búbján a két szál haját, 
de a szarkazmust inkább megtartottam magamnak, mert bébiszitterre 
nagyobb szükségem volt pillanatnyilag, mint arra a végtelen elégedett-
ségre, amit a soványka férfiegója lábbal tiprása okozhatott volna. – Az 
háromhavi hiteltartozás a házra, Finn.

– Akarod mondani, lakbértartozás, feléd. Na, hagyjál lógva, Steven.
– És a HE is zálogjogot fog bejegyeztetni a házra, ha nem rendezed 

végre a számlát, amit még júniusban küldtek a rendkívüli értékbecslésről.
– Ezt meg mégis honnan veszed? – kérdeztem, még ha pontosan tud-

tam is a választ. Elvégre az ingatlanosunkat kefélte, akinek pedig a leg-
jobb cimborája a fazon a bankban, aki a hitelünket intézte. Onnan veszi.

– Úgy vélem, a gyerekeknek hozzánk kellene költözniük. Hozzám 
és Theresához. Végleg.

Majdnem kiesett a kezemből a telefon. Hagytam a fenébe a padlón a 
kávé áztatta papírtörlőt, és kiviharzottam a konyhából.
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– Teljességgel kizárt! – üvöltöttem suttogva a kagylóba. – A gyere-
keim nem fognak azzal a nővel élni.

– A jogdíjaidból még kajára se futja.
– Talán ha épp nem rúgtad volna ki a bébiszitteremet, még időm is 

lenne befejezni a könyvemet, amin épp dolgozom!
– Harminckét éves vagy, Finn…
– Nem igaz.
Harmincegy vagyok. Csak Steven képtelen benyelni a békát, hogy 

három évvel öregebb nálam.
– Nem zárkózhatsz be egész életedre abba a házba, hogy hülye tör-

téneteket irkálj. Ki kell bújnod végre a valóságba. A valóságban be kell 
fizetned a számlákat, meg kell oldanod a valódi problémákat.

– Pöcs – motyogtam befelé. Mert az igazság fáj. És életem legfájdal-
masabb igazsága Steven volt.

– Figyelj rám – vett nagy levegőt –, igyekszem nem pöcs lenni. Meg-
kértem Guyt, hogy az év végéig még halassza el ezt a dolgot, hátha akkor 
találsz valamit.

Guy. A néhai kollégiumi cimborája, akiből, mit ad isten, családjogi 
ügyvéd lett. Ugyanaz a Guy, aki anno telefingta a kocsim hátsó ülését, és 
csúcsot döntött söröshordón kézen állva ivásban, most szombatonként 
a bíróval golfozgat, aki mellesleg hétvégére elvette tőlem a gyerekeimet. 
Ugyanaz a Guy, aki elintézte a bíróval, hogy a könyvemre kapott előle-
gem felét Theresának kelljen adnom, csak mert némileg megrongáltam 
a kocsiját.

Jó, oké…
Elismerem, hogy nem volt a legjobb ötlet részegen Theresa BMW-

jének a kipufogójába tömködni Delia fél gyurmakészletét. Talán talál-
hattam volna jobb módszert, hogy feldolgozzam az eljegyzésük hírét. De 
hogy a férjemet is ellopta, és jutalmul ráadásul megkapta az én előlegem 
felét…! Mintha ecetet locsoltak volna a friss sebbe.
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Az üres étkezőből kukucskáltam be a konyhába, ahol Delia tanács-
talanul tekergette véres kis ujjára megmaradt hajfürtjeit, Zach pedig 
az etetőszéktornyában fészkelődött nyüszítve. Ha a következő három 
hónapban nem jutok rendes bevételhez, Guy megtalálja a módját, hogy 
őket is elvegye tőlem, és Theresának adja.

– Késésben vagyok, most nincs időm erről társalogni veled. Átvihe-
tem Zachet vagy sem?

Nem fogok sírni. Nem fogok…
– Ja, hogyne – mondta a volt férjem gondterhelten. De mit tud Steven 

a gondterheltségről? Neki mindig ott a bögre meleg kávéja, minden éjjel 
nyolc hosszú órát alhat egyhuzamban. – Figyelj, Finn, sajn…

Leraktam. Nem volt annyira kielégítő érzés, mintha tökön rúghat-
tam volna, viszont cserébe legalább ugyanannyira gyerekes és közhelyes, 
gondolom, de azért egy kicsit legalább jobban éreztem magam tőle. Az 
énemnek az a töredéke (már ha megmaradt belőle egyáltalán néhány 
morzsányi), ami nem ragadt a juharsziruptól, és nem volt kolosszális 
késésben egy munkamegbeszélésről.

Mindegy is. A lényeg, hogy pocsékul voltam. Totál pocsékul.
Rántást éreztem a nadrágomon. Delia könnyes szemmel nézett fel 

rám, a haja nagy foltban véres tüskékben meredezett.
– Ragasztószalag, tudom – sóhajtottam nagyot.
Dohos, őszi levegő vágott orrba, ahogy kinyitottam a garázsba vezető 

ajtót. Felkapcsoltam ugyan a villanyt, a hodálynyi helyiség ennek dacára 
is nyomasztó félhomályban úszott. A poros Dodge Caravanomat és a 
Steven F–150-ese után a betonpadlón maradt olajfoltot leszámítva üres 
volt. A kocsim sötétített hátsó ablakára egy ismeretlen alkotó péniszt raj-
zolt a porba, és Delia nem hagyta, hogy letöröljem, mert szerinte olyan, 
mint egy virág, és igazából elég precízen jelképezte egész jelenlegi élete-
met. A hátsó falnál hosszú munkapad nyújtózott, mögötte szerszámtartó 
panel. Csak a szerszámok hiányoztak róla. Egyedül a tízdolcsis rózsaszín 
palántázóásómat hagyta itt, mert a többi az ő kertépítő tevékenységéhez 
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kellett, a vállalkozása szerszámai voltak. Feltúrtam a munkapadon hal-
mozódó kacatokat, és végül az elárvult csavaranyák, egy törött nyelű 
kalapács és egy majdnem üres flakon kárpittisztító társaságában találtam 
is egy tekercs ezüstszínű ragszalagot. Pont olyan ragacsos és hajas volt, 
mint odabent a gyerekeim. Bevittem.

Delia könnyei egyszeriben felszáradtak, és ragyogó bizonyossággal 
nézett a ragszalagra, ahogy csak egy olyan lány tud, akinek még egy pasi 
sem okozott életre szóló csalódást.

– Biztos, hogy ezt akarod? – kérdeztem még utoljára, ahogy felvettem 
egy nagy maroknyi szőke fürtöt.

Bólintott. Fogtam egy kötött sapkát az előszobafogasról, és vissza-
mentem a konyhába. Zach kimeredő kerek szemekkel lesett bennünket, 
mint akinek épp valami misztikus élményben van része, miközben ra-
gacsos ujjait nyitogatta-csukogatta elmélyülten. A fejéhez egy darabka 
pirítós tapadt. Majdnem biztos, hogy épp a pelenkába kakilt.

Remek. Majd Steven tisztába teszi.
Az olló valahol a koszos tányérhalom alatt lapult, inkább egy kést 

vettem magamhoz. A ragszalag hangos sikollyal vált el a tekercsről. 
A levágott fürtöket Delia feje búbjára szorítottam, és közben a másik 
kezemmel többször körberagasztóztam az egész kis fejét, mintha valami 
rémséges ezüstkoronával díszíteném. Végül a haj (nagyjából) biztosan 
tapadt a fejéhez. A kés tompa volt, alig bírtam vele elvágni a ragszalagot.

Jesszusom.
Erőltetett mosollyal nyomtam a kötött sapkát Delia fejébe, jó mélyen, 

hogy eltakarja a bizonyítékot. Ő boldogan vigyorgott fel rám, pici uj-
jacskáival kisodorta szeméből a frankensteini frizurát.

– Boldog vagy? – kérdeztem, és koncentráltam, hogy az arcom meg se 
rezzenjen: egy nagy fürt máris kivált a szerkezetből, és a vállára pottyant.

A lányom bólintott.
A kést és a ragasztót a mobilommal együtt a táskámba hajítottam, 

Zachet kikaptam az etetőszékből. A magasba emeltem, hogy meg-
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szimatoljam a pelusa környékét, és amint megéreztem az árulkodó sza-
got, elégedetten csaptam őt a hónom alá, és vágtam be magunk mögött 
az ajtót.

Minden rendben, mantráztam magamban, ahogy rácsaptam a ga-
rázs falán a kapunyitó gombra. A motor egyből felzúgott, a szerkezet 
emelkedni kezdett, és az őszi, szürke napfény beáradt a garázsba. A gye-
rekek szája be nem állt, miközben én berakodtam őket az egyterűmbe. 
Ügyeltem, hogy Zachet csak finoman ültessem rá a gyerekülésben a teli 
bugyrára. Ez sem volt annyira kielégítő, mint egy jól irányzott rúgás a 
volt férjem érzékenyebb szervére, de ma beértem egy ragacsos, kakás 
pelenkás kétévesnyi bosszúval is.

– Zach hova megy? – kérdezte Delia, ahogy ráadtam a gyújtást, és 
kitolattam a garázsból.

– Zach apuhoz megy. Te az oviba. Anyu pedig… – magyaráztam, 
megnyomva a napellenző hátoldalához erősített távirányító gombját, 
hogy az ajtó becsukódjon. Nem történt semmi.

Megálltam, kidugtam a fejem a kocsiablakon, bekukkantottam a 
garázsba. A motoron nem világított a kontrollfény. Ahogy a bejárati 
ajtónál sem a lámpa. És Delia szobájában a mindig égve felejtett olvasó-
lámpa sem. Kikaptam a pelenkástáskából a telefonomat, megnéztem a 
dátumot.

Francba! Pont harmincnapos elmaradásban vagyok a villanyszám-
lával.

A kormányhoz vertem a fejemet, fel sem emeltem többet. Kénytelen 
leszek Stevennek könyörögni, hogy fizesse be helyettem. Ő meg kény-
telen lesz felhívni a szolgáltatót, és nekik könyörögni, hogy kapcsolják 
vissza az áramot… már megint. És kénytelen leszek felhívni, hogy jöjjön 
ide, és kézzel csukja be a garázskaput. És mire hazaérek, Guy már min-
denről részletesen értesítve lesz.

– Te hova mész, anyu? – érdeklődött Delia.
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Felemeltem a fejemet. A szemem megakadt a hülye rózsaszín palán-
tázó ásón a szerszámtartó panelen. A hetek óta üresen árválkodó dol-
gozó szobám sötét ablakán. A ház előtti járdán szaporodó gyomokon, és 
a küszöbön kupacba gyűlő, befizetetlen számlákon, amelyeket már oda 
dobál a postás, mert a levelesládába nem fér semmi. Megint rükvercbe 
tettem a kocsit, és figyelmesen kitolattam a beállóról, közben a gyere-
keim juharszirupos, taknyos angyali arcát nézegettem a visszapillan-
tóban. A szívem belesajdult a lehetőségbe, hogy őket is elveheti tőlem 
Steven és Theresa.

– Anyu megy, és kitalálja, honnan szerezzen egy kis pénzt.
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MÁSODIK FEJEZET

Harminchat perccel tíz után értem Viennába, a Panera szendvicsező-
höz, ami elvileg már jócskán reggeliidő után van, de még rendesen a 
déli tömegnyomor előtt. Mégse találtam egyetlen nyamvadt helyet sem. 
Amikor felhívtam Sylviát, hogy nagy késésben vagyok, és bukjuk a fog-
lalást a menő reggelizőben, megkérdezte, hogy tudok-e másikat, ami 
már nyitva van, nem kell asztalt foglalni, és a metróállomástól sincs 
messze. Nyakig voltam épp a dugóban a fizetős úton, és egyébként is 
rágott a bűntudat, így a Panera szaladt ki reflexből a számon, és mire 
visszaszívhattam volna, Sylvia már letette.

A Panera parkolója dugig volt fényes Audikkal, Bimmerekkel és Mer-
cedesekkel. Ki a franc ez a rengeteg ember, és miért nem épp az irodájuk-
ban ülnek? És ha már itt tartunk, én miért nem ülök valami irodában?

A szomszédos tisztító parkolójába fordultam hát be, egy utolsó két-
ségbeesett kísérlet után feladtam, hogy térdben megszabadítsam a nad-
rágomat Delia hajától. Túlméretes napszemüveggel borítottam be az 
arcom tetemes hányadát, a fejemre felkötöttem a selyemsál-parókámat, 
eligazgattam az aljáról lelógó szőke tincseket, és egy kis bordósvörös 
rúzst kentem szélesen a számra. Sóhajtva szemléltem meg a tükörképe-
met. Ez a verzióm figyel a könyveim borítóján is, még sincs sok közöm 
hozzá. Azon a portrén rejtélyes vagyok, és elbűvölő, kiköpött romantikus 
regényíró, aki a rajongói vad hordái elől kendőzi el nagy gonddal a valós 
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kilétét. De a lepukkant egyterűm kiábrándító fényében, ragacsos-hajas 
foltokkal a nadrágomon és popsikenőccsel a körmöm alatt, a paróka 
alól makacsul kibukó saját barna hajammal pont annak látszottam, ami 
voltam: egy nőnek, aki nagyon másnak próbálja kiadni magát.

Nézzünk csak szembe a tényekkel: nem azért vettem fel a turbán-
hajat, hogy az ügynökömet elkápráztassam – Sylvia nagyon is jól tudja, 
ki vagyok és ki nem. Azért húztam a fejemre, hogy ne dobjanak ki abból 
a bizonyos Panerából. Már az nagy eredmény lenne, ha nem ismernék 
fel bennem a nyolc hónappal korábban kitiltott istencsapását az ebéd-
megbeszélés végéig.

Márkásnak tűnő, hamisítvány pelenkázótáskámat a vállamra kaptam, 
kiszálltam a kocsiból, és azt kívántam, bárcsak Üzletvezető Mindy fel-
mondott volna legutóbbi látogatásom óta, amikor Theresa meghívott 
ebédre, hogy rendezzük végre a dolgainkat, és tisztázzuk a félreértéseket.

Beléptem a szendvicsezőbe. A szemembe lógó szőke haj függönye alól 
kémleltem körbe sunyin. Sylvia már a sorban állt, és úgy olvasgatta a 
kassza felett a kínálatot, mintha ősi, idegen nyelven írták volna. Egy 
egész percig ácsorogtam mögötte, végül a nevén szólítottam, de még így 
is kétszer alaposan megnézett magának, mire leesett neki:

– Te vagy az, Finlay?
A háta mögül lestem ki, hogy észrevétlenül szemlézhessem a pult mö-

gött serénykedő alkalmazottakat. Üzletvezető Mindyt sehol sem láttam, 
és a kasszáslányok se voltak ismerősek, így nyugodtabban sodortam ki 
az arcomból a hajat.

– Bocs, hogy nem jött össze a belvárosi hely. Kissé felrobbant a reg-
gelem.

– Látom – méregetett Sylvia most már engem a menü helyett. Gon-
dosan manikűrözött, hosszú, piros körmével lejjebb tolta az orrnyergén 
a szemüvegét.

– Ez minek van rajtad?
– Hosszú történet.
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Bonyolult kapcsolatban állok a Panerával, hangzott volna a kifej-
tett válaszom. A levesükért például odavagyok. A Panera viszont nincs 
oda azért, hogy épp az ő levesüket öntöttem az egyik vendégük fejére. 
Mentségemre szolgáljon: Theresa nagyon belemelegedett annak ecsete-
lésébe, hogy valójában miért jogos és érthető a részéről, hogy lefeküdt 
a férjemmel.

– Valami van a nadrágodon – fintorgott Sylvia.
Összeszorítottam a számat. Igyekeztem mosolyogni. Aki túl sokat 

tévézik, pont olyannak képzeli a New York-iakat, mint Sylvia. Lehet 
azért, mert Jersey-ben lakik. Manhattanben dolgozik. Milanóból hozatja 
a cipőit. A sminkjét mintha egy klasszikus sportkocsihoz fazoníroz-
ták volna, a ruháit meg talán egy dzsungelben elejtett nagymacskáról 
nyúzták le.

– Segíthetek? – szólított meg bennünket az egyik, időközben fel-
szabadult pénztáros. Sylvia közelebb lépett a férfihoz, és alaposan ki-
faggatta a gluténmentes lehetőségekről, majd egy tonhalas bagettet és 
egy adag sült hagymát kért.

Én a magam részéről kinéztem a legolcsóbb tételt a kínálatból – na-
pi levesajánlat –, majd amikor Sylvia meglobogtatta a hitelkártyáját, 
és közölte, hogy „a vendégem vagy”, megtoldottam egy sonkás-sajtos 
szendviccsel és egy szelet sajttortával.

Azután kerestünk magunknak egy asztalt, én pedig beavattam Sylviát 
a reggelem zaftos eseményeibe. Egyszer régen neki is voltak gyerekei, 
szóval nem látszott teljesen közönyösnek, de nem mondhatnám, hogy 
egyedülálló anyai vesszőfutásom és küzdelmeim megindították volna.

A bokszok foglaltak voltak, csak az ömlesztett asztalokra pályáz-
hattunk. Megtaláltuk az utolsó kétszemélyest egy egyetemista lány 
és egy középkorú nő között. A lány fülhallgatóval a fején meredt a 
MacBookjára, a nő magányosan csipegette a sajtos tésztáját. Sylvia 
fancsali képpel préselte be magát az asztalok között a kemény támlájú 
székhez. A pelenkázótáskámba pottyantottam a tárcámat, és az egészet 
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a lábam mellé tettem a padlóra. A nő belebámult, aztán pislogva nézett 
fel rám. Szelíden rámosolyogtam, és a jeges teámat kortyolgatva kivár-
tam, hogy visszaforduljon végre a tányérjához.

– Miért is választottuk ezt a helyet? – mérte végig a szendvicsét Sylvia 
fintorogva.

– Mert egy fejsebet irtó sok idő kitisztítani és bekötözni. Ne haragudj, 
hogy elkéstem.

– És hogy állunk a határidőddel? – kérdezte már egy falat tonhallal a 
szájában. – Kérlek, mondd, hogy nem hiába vonatoztam el ilyen rohadt 
messzire.

– Ezt teljes egészében nem állíthatom.
– Mondd, hogy legalábbis van egy működő terved és vázlatod – me-

redt rám indulatosan.
– Az van, ja. Fogjuk rá – piszkáltam meg az ételt.
– Részben előre kifizettek. Mondd, hogy már majdnem kész vagy.
Áthajoltam az asztalon, próbáltam nagyon halkan beszélni, de annak 

mindenesetre örültem, hogy legalább az egyetemistán fülhallgató van.
– Az utolsó néhány gyilkosságom annyira unalmasan szabványos volt. 

Kezdek túlságosan kiszámítható lenni. Az a bajom, Syl, hogy megre-
kedtem.

– Akkor változtass a megközelítésen – hadonászott a villájával a le-
vegőben, mintha olyan egyszerű produkció lenne a semmiből megte-
remteni egy regényt. – A szerződés nem írja elő, milyen legyen a sztorid, 
csak azt, hogy jövő hónapban elkészülj vele. Abban nem lesz hiba, ugye?

Nagy falatot tömtem magamba a szendvicsemből, hogy időt nyerjek 
a válaszra. Ha megnyomom, nyolc hét alatt össze tudok dobni egy durva 
vázlatot. Hat alatt is. De annál kevesebb nem elég.

– Csak nem olyan nehéz! Megvan már a rutinod.
– Igen, de ez nagyon zavaros lesz – kóstoltam bele a levesembe. 

Papíríze volt. Mint a válás óta mindennek. – Ölni tudnék egy kis csípős 
szószért – sandítottam a szomszéd asztalra: só, bors, cukor és szalvéta. 
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Semmi erős. A nőnek fel sem tűnt. A földön heverő táskámba meredt, a 
tárcámra. Lehajoltam, a táska aljába tuszkoltam a tárcát, a füleket össze-
fogtam, és behajtottam, hogy ne tátongjon olyan hívogatóan. A nő még 
így is csak bámulta. Jegesen végigmértem.

– Nem értem, mi olyan nehéz ebben. Adott egy szépséges, kedves, 
szimpi csaj, akit meg kell valahogy menteni a rohadék pasastól. Egysze-
rűen csak el kell intézni a rosszfiút, mire a helyes csaj kifejezi a háláját, 
mindenki boldogan él, míg meg nem hal, te meg bekasszírozhatod a 
csekket a kövér számokkal.

– Ami a csekket illeti… – téptem le a bagett csücskét.
– Teljességgel kizárt – fenyegetett meg Sylvia a villájával. – Nem tu-

dok újabb előleget kérni neked.
– Jó, felfogtam. De baromi sokat kell ehhez a mostanihoz kutatnom. 

Meg ott a terepmunka – halkítottam le a hangomat. – Ócska lebujokról 
van szó, kínzóeszközökről, titkos jelszavakról… Ehhez én alapból nem 
értek, nekem ez idegen. Inkább konzervatív vagyok, érted. Rendes. Nem 
fekszenek nekem az ilyen megoldások. Viszont ehhez… – csaptam le a 
sajttortám végét – … ehhez nagyon más kell. Ha ezt jól megoldom, Syl, 
én lehetek a szakma legújabb csillaga.

– Nekem mindegy hogy csinálod, egy a lényeg: gyors legyél. Essünk 
végre túl ezen, hogy minél hamarabb láthass neki a következőnek.

– De nem akarom összecsapni – ráztam meg a fejemet. – Nagyot kell 
szólnia. És a két-háromezer dolcsis előlegekkel… nem éri meg, érted? Se 
az időt, se az erőfeszítést. Be kell végre valamivel indítani a pályámat, kell 
egy nagy dobás – tájékoztattam méretes falat tortával a számban. – Kü-
lönben kiszállok. Ha viszont ez jól sül el, akkor legközelebb tizenötezer 
alatt már a kisujjamat se mozdítom.

– Legyen! Mutasd meg nekik ezzel, és lesz tárgyalási alapunk a kö-
vetkezőhöz – állt rá Sylvia, de akkor a mobilja megrezdült az asztalon. 
A homlokát ráncolva meredt a számra. – Bocs, ezt fel kell vennem. – 
Kikászálódott a szűk helyről.
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Ahogy ültömben félig kifordulva az asztalhoz préselődtem, hogy ki-
engedjem, a szomszédos nőre tévedt a tekintetem: a villája szoborszerűen 
megállt a tésztája fölött, és ő dafke engem bámult. Egy kínos pillanatig 
arra gondoltam, hogy a parókám dacára is tudja, hogy ki vagyok. Fel-
ismert. Vagy épp a parókás énemet ismerte fel. Még soha az életben nem 
kért tőlem senki autogramot. Ha most azzal jön, hogy írjam neki alá a 
szalvétáját, tuti a torkomon akad a falat. Nem is tudom, hogy megköny-
nyebbülés vagy csalódás volt-e az, ami szétáradt bennem, amikor végül 
elfordult, és a táskájáért nyúlt.

Visszatértem a szendvicsemhez meg a mobilomhoz, hogy üzent-e vala-
ki időközben. Steven érdeklődött, hogy sokáig el leszek-e még. Plusz két 
bank tájékoztatott, hogy elmaradtam a hitelkártyáim törlesztőrészleteivel. 
A szerkesztőm ugyanakkor e-mailben faggatott, hogy állok az új könyv-
vel. Mikor számíthat rá? Az a fura érzésem támadt, hogy valaki figyel, de 
a szomszéd asztalnál a nő épp egy papírfecnire jegyzetelt valamit.

Pár perccel később Sylvia tűsarkai kopácsoltak vissza a padlón. Kissé 
elszorult a torkom látva, hogy nem készül visszaülni.

– Sajnálom, drágám, de most mennem kell. – Átnyúlt az asztal fölött 
a válltáskájáért. – El kell érnem a vonatot. Egy másik ügyfelem komoly 
ajánlatot kapott, és mindössze negyvennyolc óránk van lépni. Ezt nem 
bénázhatjuk el, különben annyi, visszavonják az ajánlatot – dobta át a 
vállán a táskát. – Pedig örültem volna, ha többet dumálhatunk.

– Ugyan, nincs gond – nyugtattam meg. Pedig csak gond volt. Velem. 
Az egész egy nagy gond volt. – Csakis magamat okolhatom.

– Így igaz. – Az orrára tolta menő napszemüvegét. A maradékát ott 
hagyta előttem az asztalon. – És most tedd végre a dolgodat. Értesíts, 
ha végeztél vele.

Felálltam, és hamis mosollyal a képemen hajoltam oda hozzá, hogy 
puszit váltsunk. Mint két barát, akik legszívesebben bottal se piszkálnák 
meg a másikat. Még ki sem ért a helyről, már megint a füléhez nyomta 
a mobilját, és beszélt.
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Visszahuppantam a székemre. A nő eltűnt a szomszéd asztaltól. Le-
pillantottam, megkönnyebbülten nyugtázva, hogy a pelenkázótáskám a 
tárcámmal együtt a helyén. Sylvia tálcáját a szemeteshez vittem, gondo-
san szétválogattam a papír- és szerves hulladékot. Amikor visszamentem 
a sajátomért, egy összehajtott cetlit találtam a tányérom alatt. Körbenéz-
tem, a nőt kerestem, aki az előbb még olyan buzgón körmölt mellettem. 
Sehol. Széthajtogattam a papirost:

$50 000 készpénzben
Harris Mickler

North Livingston street 49.
Arlington

És egy telefonszám.
Összegyűrtem a cetlit, már a kuka fölött járt a kezem, de a dollárjel 

meg utána az a sok nulla… felcsigázott. Ki lehet ez a Harris Mickler? 
Honnan van ennyi készpénze? És miért az én tálcámon rejtette el a nő 
a papírfecnit, amikor ugyanannyi erővel a kukába is dobhatta volna?

Zsebre vágtam a fura üzenetet, fogtam a holmimat. Odakinn a déli nap 
vadul tükröződött a parkoló autók szélvédőtengerén, így vakon kotorász-
tam a táskámban a kulcsom után. Közben azon agyaltam, hol is hagytam 
a kocsit. Még a tisztító parkolójában se volt meg a slusszkulcs, szitkozódva 
ugrottam hát fejest a feneketlen táskába a zárt egyterű mellett. Delia ha-
ja tekeredett a csuklómra, mert a kezem beleakadt a ragszalagtekercsbe, 
amivel visszaragasztottam a levágott tincseket a fejére. Ahogy félretoltam, 
valami megvágott. Kiáltva rántottam ki a táskából a kezemet.

Az ujjaimon vér csordogált. Óvatosan emeltem ki az egyébként is 
véres büfiztetőrongyot, amivel a lányom homlokát töröltem le reggel. 
Alatta lapult a tompa konyhakés, amit a ragasztóval együtt a nagy kap-
kodásban a táskába hajítottam. És mellette a kocsikulcs.
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A rongyot az ujjamra tekertem, beindítottam a légkondit, és vártam, 
hogy elálljon a vérzés. Kint hűvös volt, harapós őszi idő, de a napon 
teljesen átforrósodott a jármű, és a hajam már így is egészen befülledt 
és viszketett a paróka alatt. Lehámoztam a fejemről, és a napszemüveg-
gel együtt a táskába hajítottam. A visszapillantóból erősen sminkelt, 
anyuka kontyos nő nézett rám. A ronggyal letöröltem a rúzsomat. Elka-
pott az érzés, hogy megveszekedett szélhámos vagyok. Ugyan kit álta-
tok? Kizárt, hogy egy hónap alatt összehozzam ezt a könyvet. Minden 
nappal, amin írónőnek adom ki magamat, ahhoz a másik naphoz ara-
szolok közelebb, amikor majd elveszik tőlem a gyerekeimet. Ott helyben 
fel kellett volna hívnom Sylviát, és megmondani neki.

Kikaptam a táskámból a mobilt. A fura jegyzetet is kirántottam vele. 
Kinyitottam.

Ötvenezer dollár.
Egyik kezemben a mobilom. A másikban a cetli. Azon meg a telefon-

szám. Megakadt rajta a szemem.
Végül is, mondhatom, hogy téves hívás, és egyszerűen kinyomom. 

A készülék éles pityegésekkel fogadta a számokat. Egyetlen kicsengés 
után, azonnal beleszólt egy női hang.

– Igen? – kérdezte halkan.
– Halló – nyögtem végül, miután egy darabig csak nyitva tartottam 

a számat.
– Megtalálta a feljegyzésemet.
Fogalmam sem volt, mit mondjak erre, ezért egyelőre inkább marad-

tam a bizonytalannál.
– Megtaláltam?
Reszketősen sóhajtott bele a telefonba.
– Még soha nem csináltam ilyet. Gőzöm sincs, hogy egyáltalán jól 

csinálom-e.
– Mit?
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Felkuncogott, kissé hisztérikusan, rémülten, aztán abbahagyta. Tö-
kéletesen tiszta volt a vonal, mintha ott ülne mellettem az anyósülésen. 
A tekintetem a környező autók szélvédőjét kémlelte, hátha megpillan-
tom valamelyik mögött.

Ujjam megállt a piros gomb fölött.
– Jól van? – kérdeztem minden józan megítélés ellenére. – Segítségre 

van szüksége, vagy valami?
– Nem… nem vagyok jól. – Orrát belefújta a telefonba, mire a vonal 

hirtelen zajossá vált, mintha zsebkendőn át jönne a hangja. – A férjem… 
nem egy… kedves ember. Furcsa dolgai vannak. Szörnyűségeket művel. 
Hogyha csak egyszer történt volna meg, még talán nem akadnék fenn, 
de nem ez az egy eset volt. Hanem sokkal több.

– Milyen eset? Nem értem, mi közöm van nekem ehhez – feleltem. 
Le kellene tennem, gondoltam. Az egész kezdett nagyon bizarr lenni.

– Nem mondhatom el neki, hogy tudok róla. Az nagyon… nagyon 
rossz lenne. Segítenie kell rajtam – nyögte ki, majd hatalmas levegőt 
vett, mintha ő is a piros gomb fölött tartaná már az ujját. – Meg akarom 
bízni magát.

– Mivel? – kérdeztem elképedve, mert egy szót sem értettem.
– Úgy csinálja, ahogy akarja. Ahogy szokta. Ahogy ott bent mondta. 

Tisztán. Nekem csak az a lényeg, hogy megszabaduljak tőle. Van ötven-
ezer dollárom készpénzben. Arra tettem félre, hogy el tudjam hagyni. 
De így sokkal jobb lesz.

– Hogy így?
– Ma este a Lushban lesz, hálózatépítő rendezvényen. Nem akarom 

tudni, hogy csinálja. Azt se, hogy hol. Egyszerűen csak hívjon fel ezen 
a számon, ha megvan vele.

És letette.
Csak a fejemet ráztam, totál összezavart ez a különös beszélgetés. 

Ahogy lehajtottam a fejemet, megláttam az ölemben a véres büfiztető-
rongyot. Az anyósülésen a pelenkázótáska tetején a konyhakés, mellette 
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a hajas ragasztószalag. Visszagondoltam a nő sápadt arcára, ahogy lopva 
minduntalan a táskámra sandított a megbeszélés alatt.

Egyszerűen csak el kell intézni a rosszfiút, mire a helyes csaj kifejezi a 
háláját, mindenki boldogan él, míg meg nem hal, te meg bekasszírozhatod 
a csekket a kövér számokkal.

Édes istenem.
Legközelebb tizenötezer alatt már a kisujjamat se mozdítom… Mutasd 

meg nekik ezzel, és lesz tárgyalási alapunk a következőhöz.
Ötvenezer dollár… Hogy hallhatta a tizenötöt ötvennek?
Jaj, ne! Nem, nem és nem!
Gyorsan mindent a táskámba gyűrtem, a papírfecnit is. Mi a fran-

cot csináljak vele? Dobjam ki? Égessem el? Rohanjak vissza a Panerába, 
tépjem apró cafatokra, és húzzam le a klotyón? Minél gyorsabban sza-
badulok meg tőle, annál jobb. Apró kis csomóba gyűrtem, lehúztam a 
kocsiablakot, és kidugtam az öklömet a forró aszfalt fölé.

Ötvenezer dollár.
Visszahúztam a kezemet, feltekertem az ablakot, a cetlit a zsebembe 

süllyesztettem, és sebességbe tettem az autót. A szívem vadul kalapált, 
miközben kikanyarodtam a parkolóból. Nagyon gondosan vezettem, in-
dexeltem, nem gyorsítottam. Mert mi van, ha lemeszel egy járőr, átkutat-
ja a holmimat, és megtalálja? Hiszen valószínűleg már a Google-keresési 
történetem is elég, hogy felkerüljek valami kormányzati megfigyelési 
listára. Pont ilyen gyilkosságokról szólnak a regényeim. A gyilkosság 
minden lehetséges és elképzelhető módját meggugliztam már. Nincs 
fegyver vagy fegyvernek használható tárgy, amire ne kerestem volna rá. 
Ahogy kikutattam egy hulla eltüntetésének összes módját is.

Tiszta röhej! Micsoda baromság, hogy egy ilyen hülye papírdarab 
miatt aggódom! Nem lehetek olyan bűntény gyanúsítottja, amit még el 
sem követtek. Arról pedig végképp szó sem lehet, hogy akár csak elgon-
dolkozzam rajta. Ha a felesége holtan akarja látni, akkor kénytelen lesz 
valaki mást keresni a feladatra. Én meg folytatom a magam…
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Ó…
Tiszta erőből markoltam a kormányt. Ez a nő komolyan gondolta. 

Ötvenezer dollár az már komoly, nem? És ha tényleg talál valakit, aki 
meg is csinálja? Akkor engem nem fognak gyanúsítani? Akár még az is 
előfordulhat.

Hacsak…
Gyors pillantást vetettem a tükörbe, ahogy besoroltam a forgalomba. 

És ha nem lesz hulla? Ha senki se tudhatná biztosan, hogy ez a Harris 
Mickler halott? Akkor gyanúsított se lenne, igaz?

Gyakorlatilag szó szerint hallottam Steven hangját, ahogy lehord, 
milyen nevetséges vagyok már megint, hogy szokás szerint egyből a leg-
rosszabb forgatókönyv pörög a fejemben, és mindenfélét kitalálok. Ez 
az ő nagy aduász érve ellenem, akkor is ezzel torkolt le, amikor először 
meggyanúsítottam, hogy összefeküdt Theresával.

Csak ebben az esetben kivételesen éppen igaza lenne, és mennyire 
utáltam ezért!

Magamat ostorozva vágtam be a jobb szélső sávba. Mit agyalok egyál-
talán ilyeneken? Nincs épp elég valós bajom? A fenyegető határidők, 
közben se bébiszitter, se pénz, az elmaradt kocsirészletek, mindenféle 
szolgáltatók folytonos hívásai, hogy rendezzem a hátralékokat… És ak-
kor jön ez a Harris Mickler-dolog. Tiszta beteges. Perverz.

Ötvenezer dollár.
Valaki dudált mögöttem a sorban, szó szerint összerezzentem, bele-

tapostam a gázba, hogy ne tartsam fel a forgalmat. Ki kéne hajítanom 
azt a cetlit az ablakon, és kiverni a fejemből az egészet, elfelejteni azt is, 
hogy egyáltalán megtörtént.

Az ujjam ideges dobszólót járt a kormányon. Bekapcsoltam a rádiót. 
Kikapcsoltam. Áthajtottam a fizetőkapun, közben a szemem a sebesség-
mérőn tartottam, de az agyamban minduntalan a telefonbeszélgetés 
zakatolt.

A férjem… nem egy… kedves ember.
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Vajon az a „mindig elfelejti a születésnapomat” nem kedves? Vagy a 
„folyton megcsal” nem kedves? Mert az, hogy a férjed összefekszik az 
ingatlanügynökötökkel, még közel sem elég ok, hogy ki akard nyírni. 
Arra talán feljogosíthat, hogy egy sövénynyíróval történt szerencsétlen 
balesetben meg akard fosztani a tökeitől, vagy valami rémes nemi beteg-
séget küldj rá gondolatban, melynek tünetei között szerepel az „égető, 
híg folyás”… De hogy azért eltenni egy férjet láb alól, mert megcsalta a 
nejét… az valahogy helytelennek tűnik. Nincs igazam?

Hogyha csak egyszer történt volna meg, még talán nem akadnék fenn, 
de nem ez az egy eset volt. Hanem sokkal több.

Pontosan mennyi az a több? Öt? Tíz? Ötvenezer?
És miért is lenne az olyan nagyon… nagyon rossz, ha megmondaná 

neki, hogy tudja?
Befordultam a kocsibejárónkra, a befizetetlen számlakupac mellett 

fékeztem le, és erősen fohászkodtam magamban, hátha Steven rendez-
te mostanra a villanyszámlát. Megnyomtam a garázsnyitót. Hatalmas 
kő gördült le a vállamról, ahogy a motor életre kelt, és az ajtó hörögve 
emelkedni kezdett. Beálltam, leengedtem a kaput, és az üres szerszám-
tartóra meredtem. Levettem a gyújtást. A garázsban csend és sötétség 
uralkodott, és én csak ültem ott egy ideig. Gondolkodtam. A gyerekek-
ről. A számlákról. Stevenről és Theresáról.

A sok valós gondomról, amelyet ötvenezer dollárnyi készpénz egy 
csapásra megoldana.

Kikotortam a zsebemből a gyűrött cetlit, gondosan kihajtogattam, 
miközben azon méláztam magamban, vajon mégis mennyire lehet rossz 
ember ez a Harris Mickler.


