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1. fejezet

Dr. Jonathan Winston szájmaszkot húzott, majd a Los Angeles Me-
gyei Halottkémi Hivatal alagsorában lévő négyes számú boncterem 
faliórájára nézett. Este hat óra múlt tizenkét perccel.

A férfitól egy méterre ismeretlen, fehér bőrű nő holtteste feküdt 
a rozsdamentesacél asztalon; a húszas évei végén, a harmincas évei 
elején járhatott. Vállig érő, fekete haja nedves volt, és a fémasztalhoz 
tapadt. A műtőlámpa éles fényében sápadt bőre gumiszerűnek ha-
tott, szinte már nem is emberinek. Ott, ahol megtalálták a holttes-
tet, nem lehetett megállapítani a halál okát. Nem volt vérfolt, sem 
lövedék vagy kés okozta seb, a fején és a felső testén sem éktelenke-
dett dudor vagy horzsolás, és a nyakán sem fojtogatásra utaló vér-
ömleny. A testén egyetlen sérülés sem látszott, azt leszámítva, hogy 
a száját és a vagináját a feltételezett gyilkos összevarrta. Vastag cér-
nát használt, az öltések piszkosak, elnagyoltak voltak.

– Kezdhetjük? – fordult Winston doktor a teremben lévő fiatal 
törvényszéki asszisztenshez, Sean Hannay-hez.

Hannay szeme a halott nő arcára és összevarrt ajkára tapadt. 
Valamiért idegesebb volt, mint általában lenni szokott.

– Sean, kezdhetjük?
– Ööö, igen, doktor úr, bocsánat. – Hannay végre Winston 

doktor szemébe nézett. – Itt minden készen áll. – Az asztaltól jobb-
ra várakozott, amíg az orvos bekapcsolta a hozzá legközelebb álló 
pulton lévő diktafont.

Winston doktor elhadarta a dátumot, a pontos időt, a jelenlé-
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vők nevét és a boncolás ügyiratszámát. A holttest hosszát és súlyát 
már lemérték, úgyhogy az orvos a fizikai jellemzőkkel folytatta a 
felsorolást. Mielőtt bevágást ejtett volna rajta, azonosítást lehetővé 
tevő jelek után kutatva aprólékosan megvizsgálta a tetemet. Ahogy 
a szeme megpihent a test alsó felén látható öltéseken, egy pillanatra 
megállt, és hunyorítva odanézett.

– Várjunk csak! – suttogta, majd közelebb lépett, és óvatosan 
széthúzta az áldozat lábát. – Sean, kérek egy zseblámpát! – Úgy 
nyújtotta a kezét a törvényszéki asszisztensnek, hogy le sem vette a 
szemét az áldozatról. A tekintetében aggodalom tükröződött.

– Valami baj van? – kérdezte Hannay, ahogy Winston doktor 
kezébe adta a fém zseblámpát.

– Talán. – A patológus szeme megakadt valamin, és arra irá-
nyította a fényt. Hannay idegesen toporgott.

– Az öltések nem sebészi varratok – közölte a hangfelvétel 
kedvéért az orvos. – Amatőr, felületes munka. Mint amikor egy ti-
nédzser foltot varr egy régi, szakadt farmerra. – Közelebb hajolt. 
–  Az öltések között túl nagy a távolság, és... – Szünetet tartott, 
majd megrázta a fejét. – Ezt nem hiszem el!

Hannay egész testében megborzongott.
– Mit nem hisz el? – kérdezte, és közelebb lépett.
Winston doktor mély lélegzetet vett, és lassan a kollégája felé 

fordult.
– Azt hiszem, a gyilkos hagyott benne valamit.
– Hogy micsoda?
Winston doktor pár másodpercig a zseblámpa fényére össz-

pontosított, amíg biztos nem lett a dolgában.
– Van valami a holttestben, ami visszaveri a fényt.
Hannay odahajolt, és követte az orvos tekintetét. Egy pillanat 

múlva már ő is látta.
– Basszus, valami tényleg visszaveri a fényt. Mi lehet az?
– Nem tudom, de bármi legyen is, elég nagy ahhoz, hogy az 

öltések ellenére is látsszon.
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Az orvos kiegyenesedett, majd az eszköztartó tálcáról elvett 
egy fém mutatópálcát.

– Sean, tartsa nekem a zseblámpát! Így ni! – A fiatal asszisz-
tens kezébe nyomta az eszközt, és megmutatta, pontosan hová vilá-
gítson vele.

Az orvos ismét a holttesthez hajolt, a fém mutatópálca hegyét 
a két öltés közé dugta, és az áldozatban lévő tárgyra irányította.

Hannay mereven tartotta a zseblámpát.
– Fémből van – közölte Winston doktor, afféle szondaként 

használva a mutatópálcát –, de még nem tudom pontosan, hogy mi 
lehet. Kérem a varratvágó ollót és a csipeszt!

Hamar végzett az öltések szétbontásával. Egyenként elvágta 
őket, majd a csipesszel kihúzta a vastag, fekete cérnát az áldozat 
bőréből, és egy bizonyítékgyűjtő tégelybe helyezte.

– Megerőszakolták? – kérdezte Hannay.
– Az ágyéka körül vannak olyan vágások és horzsolások, ame-

lyek erőszakos behatolásra utalnak – erősítette meg Winston dok-
tor –, de ezeket okozhatta az áldozatban elhelyezett tárgy is. Majd 
veszek pár kenetet, és a cérnamintával együtt elküldöm a laborba. – 
A varratvágó ollót és a csipeszt visszatette a kopottas eszköztartó tál-
cára. – Akkor talán derítsük ki, mit hagyott hátra nekünk a gyilkos!

Hannay megfeszült, amikor Winston doktor a jobb kezét az ál-
dozatba csúsztatta.

– Nos, igazam volt, ez nem egy kis tárgy.
Csendben, nyugtalanul teltek a másodpercek.
– És az alakja is furcsa – tette hozzá az orvos. – Négyzetes, és 

valami különös van a tetejéhez rögzítve. – Végül sikerült megra-
gadnia. Ahogy kihúzta onnan, kattant a tárgy tetején lévő kapcsoló.

Hannay közelebb lépett, hogy jobban szemügyre vehesse.
– Fém, viszonylag nehéz, látszólag kézzel készült... – magya-

rázta Winston doktor, a kezében lévő tárgyat nézve. – De még min-
dig nem tudom biztosan, hogy... – Elhallgatott. A szeme elkereke-
dett a felismeréstől, és a szíve vadul kalapálni kezdett. – Te jóisten!
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2. fejezet

Robert Hunter, a Los Angeles-i rendőrség rablási és gyilkossági osz-
tályának nyomozója több mint egy órát autózott, hogy a hollywoodi 
bíróságtól a Los Angeles keleti részében lévő, használaton kívüli 
hentesbolthoz érjen. Már négy órával ezelőtt keresték a személyhí-
vóján, de a tárgyalás, amelyen tanúskodnia kellett, sokkal tovább 
tartott, mint tervezte.

Hunter egy elit alakulat tagja volt, de a Los Angeles-i rendőr-
ség nyomozóinak többsége a fél karját odaadta volna, hogy ne le-
hessen az egység tagja. A  rablási és gyilkossági osztály speciális 
ügyek részlegét kizárólag a nagyobb horderejű sorozatgyilkossági 
ügyek miatt hozták létre, amelyek felderítéséhez több idő és jelen-
tős tapasztalat kellett. Hunternek a részlegen belül még speciáli-
sabb feladata volt. Kriminálpszichológiai múltja miatt olyan esete-
ket bíztak rá, amelyekben az elkövető túlzott brutalitást alkalmazott. 
Ezeket az ügyeket az osztályon csak a KK, vagyis „különösen ke-
gyetlen” rövidítéssel illették.

Az egymás mellett lévő bezárt üzletek között a hentesbolt volt 
az utolsó a sorban. Első ránézésre az egész környék elhanyagoltnak 
tűnt. Hunter a helyszínelők bűnügyi laborként szolgáló, fehér fur-
gonja mellett állította le régi Buickját. Kiszállt, és hagyta, hogy a sze-
me elidőzzön az épületek homlokzatán. Az ablakokat tömör fémre-
dőnyök takarták. A falakat annyi graffiti borította, hogy Hunter nem 
tudta volna megmondani, milyen lehetett az eredeti színük.

Odament a bejáratot őrző egyenruhás rendőrhöz, felmutatta a 
jelvényét, és átbújt a sárga helyszínelőszalag alatt. A rendőr némán 
bólintott, majd elgondolkodva bámult tovább maga elé.

Hunter benyitott az ajtón, és belépett.
Odabent olyan bűz fogadta, hogy megtántorodott, és öklen-

dezni kezdett. A rothadó hús, az áporodott verejték, a hányás és a 
vizelet szaga égette az orrát és csípte a szemét. Egy pillanatra meg-
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állt, és alkalmi maszkként felhúzta az inggallérját, hogy eltakarja a 
száját és az orrát.

– Ezzel jobban jársz – szólt oda neki Carlos Garcia, aki épp 
akkor lépett ki a hátsó helyiségből, és Hunter kezébe nyomott egy 
szájmaszkot. Ő is ilyet viselt.

Garcia magas volt, vékony, hosszú, sötét hajú és világoskék 
szemű. Kisfiús arcvonásain csak a korábban eltört orrán éktelenke-
dő dudor ejtett csorbát. A rablási és gyilkossági osztály többi nyo-
mozójával ellentétben nagyon keményen megdolgozott azért, hogy 
a speciálisokhoz kerüljön. Lassan három éve volt Hunter társa.

– Odabent még rosszabb – intett a fejével a hátsó helyiség felé, 
ahonnan az imént kilépett. – Hogy ment a tárgyalás?

– Elhúzódott – felelte Hunter, és felrakta a szájmaszkot. – Ed-
dig mit tudunk?

Garcia oldalra döntötte a fejét.
– Mocskos egy ügy. Az áldozat fehér nő, a húszas évei végén, a 

harmincas évei elején járhatott. A holttestre odabent, a hentespul-
ton találtak rá. – A mögötte lévő helyiség felé mutatott.

– A halál oka?
Garcia megrázta a fejét.
– Meg kell várnunk a boncolást. Nincs egyértelmű jel. De 

most jön a java: a szája és a vaginája össze volt varrva.
– Hogy tessék?
Garcia bólintott.
– Ahogy mondom, beteg egy ügy. Még sosem láttam ilyesmit.
Hunter a társa mögötti ajtóra nézett.
– A holttestet már elszállították – adta meg Hunter következő 

kérdésére a választ Garcia. – Ma este Winston doktor volt itt a ve-
zető törvényszéki orvos. Pontosan olyan állapotban akarta látni a 
holttestet, ahogyan rátaláltak, de tovább nem tudott várni. Az itteni 
hőség csak felgyorsította a bomlást.

– Mikor szállították el? – Hunter ösztönösen az órájára pil-
lantott.



14

– Úgy két órával ezelőtt. Ismerve a dokit, valószínűleg már a 
boncolás felénél jár. Tudja, hogy utálsz beülni az ilyesmire, úgyhogy 
nem volt értelme várni. Mire befejezzük az itteni terepszemlét, biz-
tos, hogy már lesznek válaszai.

Hunter zsebében megcsörrent a mobiltelefon. Elővette, köz-
ben lehúzta magáról a szájmaszkot, amely így lazán lógott a nyaka 
körül.

– Hunter nyomozó!
Másodpercekig csak hallgatott, aztán azt mondta:
– Micsoda? – Azzal Garciára nézett, aki látta rajta, hogy a vi-

selkedése abban a pillanatban megváltozott.

3. fejezet

Garcia rekordidő alatt tette meg az autóutat Los Angeles keleti ré-
széből a Megyei Halottkémi Hivatal North Mission Roadon lévő 
központi épületéig.

Hunter és Garcia még jobban összezavarodott, amikor a hiva-
tal parkolójának bejáratához ért. Négy rendőrségi jármű és két tűz-
oltóautó állta el az utat. A parkolóban még több járőrkocsi volt. Az 
egyenruhás rendőrök látszólag összevissza szaladgáltak, parancso-
kat kiabáltak egymásnak, és a rádió adó-vevőjükbe beszéltek.

A  sajtó munkatársai vérszagot fogva lepték el a környéket. 
Mindenütt a helyi tévécsatornák és újságok furgonjai parkoltak. 
Ripor terek, operatőrök és fotósok igyekeztek minél közelebb kerül-
ni a helyszínhez. Csakhogy a hivatal központi épületét már szoro-
san körülzárta a rendőrség, és szigorúan megszűrték a belépőket.

– Mi a franc folyik itt? – motyogta Hunter a bajsza alatt, ahogy 
Garcia megállt a bejáratnál.

– Itt nem állhat meg, uram! – mondta egy fiatal egyenruhás, 
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ahogy Garcia ablakához lépett, és hevesen gesztikulálva jelezte, 
hogy menjenek tovább. – Nem lehet...

Garcia felmutatta a jelvényét, mire az egyenruhás elhallgatott.
– Elnézést, nyomozó, mindjárt eltakarítom őket az útból. – 

A járőrkocsiknál várakozó másik két egyenruháshoz fordult. – Fiúk, 
engedjétek át őket!

Kevesebb mint fél perc múlva Garcia már a központi épülethez 
vezető lépcsőnél parkolt Honda Civicjével.

Hunter kiszállt, és körülnézett. A  parkoló távolabbi végében 
kisebb csoportosulásra lett figyelmes, a többségük fehér köpenyt 
viselt. Hunter felismerte őket: laboros törvényszéki technikusok és 
a halottkém munkatársai voltak.

– Mi történt? – kérdezte az egyik tűzoltót, aki az előbb beszélt 
a rádió adó-vevőn.

– Ha a részletekre is kíváncsi, meg kell kérdeznie az ügyeletes 
parancsnokot. Én csak annyit mondhatok, hogy valahol odabent 
tűz ütött ki. – A régi kórházból átalakított hullaház felé mutatott.

Hunter a homlokát ráncolta.
– Tűz?
Bizonyos tűzesetek nyomozásában a speciálisok is részt vettek, 

de ezek ritkán kapták meg a KK-minősítést. Huntert, a vezető nyo-
mozót még sohasem bízták meg ilyen üggyel.

– Robert, itt vagyok!
Hunter a hang irányába fordult, és meglátta a lépcsőn eléje 

 siető Carolyn Hove doktort. A  nő általában simán letagadhatott 
volna pár évet a negyvenhat évéből, de a mai nap kivételt jelentett. 
A  többnyire tökéletesen álló, gesztenyebarna haja most csapzott 
volt, az arckifejezése pedig komor és levert. Ha a Megyei Halott-
kémi Hivatalban lettek volna rangok, Hove közvetlenül Winston 
doktor után következett volna.

– Mi a fene van itt, doki? – kérdezte Hunter.
– Maga a pokol...
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4. fejezet

Hunter, Garcia és Hove doktor megmászta a lépcsőt, majd a hatal-
mas, kétszárnyú ajtón át belépett az épületbe. Az előcsarnokban 
újabb egyenruhás rendőrökbe és tűzoltókba botlottak. Hove doktor 
vezetésével a két nyomozó elhaladt a recepció mellett, majd le egy 
újabb lépcsőn, egészen az alagsorig. Noha mindhárman hallották, 
hogy a szellőztetőventilátorok maximális fokozaton üzemelnek, 
vegyszerek és égett emberi hús émelyítő szaga ülte meg a levegőt. 
Mindkét nyomozó fintorogva ösztönösen az orra elé kapta a kezét.

Garcia érezte, hogy felkavarodik a gyomra.
A folyosó végén, a négyes számú boncterem előtti részen állt a 

víz. Bár a terem ajtaja nyitva volt, úgy tűnt, hogy leemelték a sarok-
vasakról.

A tűzoltóparancsnok éppen utasításokat adott az egyik embe-
rének, amikor észrevette a közeledőket.

– Parancsnok! – szólt oda Hove doktor. – Hadd mutassam be 
Robert Hunter és Carlos Garcia nyomozókat a rablási és gyilkossá-
gi osztályról!

Semmi kézfogás, csak udvarias biccentés.
– Mi történt itt? – kérdezte Hunter, miközben a nyakát nyújto-

gatva próbált bekémlelni a terembe. – És hol van Winston doktor?
Hove nem válaszolt.
A  tűzoltóparancsnok levette a sisakját, és kesztyűs kezével 

megtörölte a homlokát.
– Valamiféle robbanás történt.
Hunter a homlokát ráncolta.
– Robbanás?
– Igen. A termet már ellenőriztük, és nincsenek rejtett tüzek. 

Tulajdonképpen minimális tűz volt csak. A plafonra szerelt beren-
dezések már azelőtt eloltották, hogy mi kiértünk. Jelenleg nem tud-
juk megmondani, hogy mi okozta a robbanást, ehhez meg kell vár-
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nunk a tűzszakértő jelentését. – Hove doktorra nézett. – Úgy tudom, 
ez a legnagyobb boncterem, és laboratóriumként is működik.

– Igen, ez így van – erősítette meg a nő.
– Tárolnak odabent gáznemű vegyi anyagokat, mondjuk, pa-

lackban?
Hove doktor egy pillanatra lehunyta a szemét, és nagyot só-

hajtott.
– Előfordul.
A tűzoltóparancsnok bólintott.
– Lehet, hogy szivárgott valami, de ahogy már mondtam, meg 

kell várnunk a tűzszakértő jelentését. Masszív épületről beszélünk, 
szilárd alapokkal. Mivel ez egy alagsori terem, a falak idelent sokkal 
vastagabbak, mint máshol az épületben, és ez segített lefojtani a 
robbanást. Noha a detonáció ahhoz elég erős volt, hogy súlyos bel-
téri károkat okozzon, a szerkezetet nem rongálta meg. Sokkal töb-
bet most nem mondhatok. – Levette a kesztyűjét, és megdörzsölte 
a szemét. – Odabent nagy a felfordulás, doktornő, és ezt nagyon 
rossz értelemben értem. – Elhallgatott, mintha nem tudta volna, 
hogyan folytassa. – Nagyon sajnálom. – Őszinte szomorúságról 
árulkodott a hangja. Komoran bólintott a társaságnak, aztán fel-
ment a földszintre.

Mindhárman szótlanul álltak a négyes számú boncterem be-
járatánál, és igyekeztek felmérni a pusztítás mértékét. A  helyiség 
távoli végében megrongálódott asztalok, tálcák, szekrények és ke-
rekes tárolók hevertek szanaszét. Törmelék, bőr- és húscafatok bo-
rították őket. A véres mennyezet és a hátsó fal egy része megsérült.

– Mikor történt ez? – kérdezte Garcia.
– Egy órával vagy talán egy és negyed órával ezelőtt. A máso-

dik épületben voltam éppen, egy értekezleten. Tompa robbanást 
hallottunk, aztán bekapcsolt a tűzjelző.

Huntert a falat borító vér mennyisége és a teremben szétszórt, 
a testeket vagy testrészeket takaró, vízhatlan fekete zsákok száma 
aggasztotta. A holttestek hűtésére és tárolására használt berende-
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zések a robbanással szemközti falnál sorakoztak. Látszólag egyik 
sem sérült meg.

– Hány holttestet vettek ki az itteni hűtőkből, doki? – kérdezte 
bizonytalanul Hunter.

Hove doktor tudta, hogy Hunter megértette, miről van szó. 
Felemelt jobb kezének mutatóujjával adta meg a választ.

Hunter fájdalmasan felsóhajtott.
– Szóval épp boncolás folyt. – Kijelentésnek szánta inkább, 

semmint kérdésnek, és érezte, hogy megborzong. – Winston dok-
tor boncolása?

– Basszus! – Garcia a szájához kapta a kezét. – Ne már!
Hove doktor elfordult, de ahhoz nem elég gyorsan, hogy el-

rejthesse a szemében gyűlő könnyeket.
Hunter tekintete pár másodpercre elidőzött a doktornőn, majd 

visszatért a teremre, pontosabban arra, ami megmaradt belőle. 
A nyomozó torka kiszáradt, és szomorúság szorította össze a szí-
vét. Tizenöt éve ismerte dr. Jonathan Winstont. Amióta az eszét 
tudta, ő volt a vezető halottkém Los Angelesben. Munkamániás hí-
rében állt, és kiválóan értett a szakmájához. Igyekezett mindig 
maga végezni a boncolást az olyan meggyilkolt áldozatok esetében, 
akiknél a halál körülményeit szokatlannak minősítették. Winston 
doktor a leginkább mégis családtag volt Hunter számára. A legjobb 
barátja. Olyasvalaki, akire sokszor számíthatott. Akit úgy tisztelt és 
csodált, ahogy csak keveseket. És aki nagyon fog neki hiányozni.

– Ketten voltak jelen. – Hove doktor hangja egy pillanatra el-
csuklott. – Winston doktor és egy huszonegy éves törvényszéki asz-
szisztens, Sean Hannay.

Hunter lehunyta a szemét. Nem tudott mit mondani.
– Amint megtudtam, hívtam magát – folytatta Hove doktor.
Garcia arca teljes döbbenetről árulkodott. Sok holttestet látott 

már a pályafutása során, és jó néhányat eltorzított a szadista el-
követő. De személyesen még sohasem ismerte egyik áldozatot sem. 
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És bár először csak három éve találkozott Winston doktorral, ha-
mar megtalálta vele a közös hangot.

– És mi van a sráccal? – kérdezte végül Hunter. Garcia életé-
ben először hallotta, hogy megremeg a társa hangja.

Hove doktor a fejét csóválta.
– Sajnálom. Sean Hannay harmadéves kórboncnokhallgató 

volt a Los Angeles-i Kaliforniai Egyetemen. Törvényszéki szakértő-
nek készült. Fél évvel ezelőtt én engedélyeztem, hogy hozzánk jöj-
jön szakmai gyakorlatra. – Könnytől csillogott a szeme. – Nem is 
kellett volna itt lennie. Csak besegített. – A doktornő elhallgatott, 
majd a következő szavait alaposan megfontolta. – Én kértem meg 
rá. Nekem kellett volna Jonathannek segítenem.

Hunter észrevette, hogy remeg a doktornő keze.
– Különlegesek voltak az áldozat halálának a körülményei – 

folytatta a nő. – Jonathan ilyenkor mindig engem kért meg, hogy 
segítsek. És jöttem is volna, ha nem lett volna az értekezlet, így az-
tán megkértem Seant, hogy helyettesítsen. – A doktornő szeme ré-
mülettel telt meg. – Nem neki kellett volna ma itt meghalnia... ha-
nem nekem.

5. fejezet

Hunter tudta, hogy mi járhat most Hove doktor fejében. Közvetle-
nül a robbanás után működésbe lépett nála az önfenntartás ösztöne, 
és megkönnyebbülést érzett. Szerencsésen megmenekült. De aztán 
felülkerekedett benne az értelem meg a bűntudat, és az elméje a le-
hető legkeményebb módon büntette. Ha nem húzódott volna el az 
értekezletem, Sean Hannay még mindig élne.

– Semmi sem a maga hibája, doki – próbálta nyugtatni Hun-
ter, de tudta, hogy a szavainak nem sok haszna lesz. Mielőtt bármi-
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be belenyugodtak volna, meg kellett érteniük, hogy mi történt a 
teremben.

Közelebb lépett a boncterem ajtajához, és igyekezett feldolgoz-
ni az eléje táruló látványt. Jelenleg minden teljesen értelmetlennek 
tetszett. Aztán hirtelen észrevett valamit, odapillantott, majd Hove 
doktorhoz fordult.

– Fel szokták venni videóra a boncolást? – kérdezte, és a pad-
lón heverő, kameraállványra hasonlító tárgyra mutatott.

Hove doktor a fejét rázta.
– Nagyon ritkán, és a kérvényt vagy nekem... – a tekintete 

Hunterről a teremre siklott –, vagy a vezető halottkémnek kell jóvá-
hagynia.

– Vagyis személyesen Winston doktornak.
Hove bizonytalanul bólintott.
– Mit gondol, elképzelhető, hogy ezt a boncolást fel akarta 

venni?
Hove doktor egy pillanatra elgondolkodott, aztán látszott az 

arcán, hogy reménykedni kezd.
– Igen, elképzelhető. Ha elég érdekesnek ítélte meg az esetet.
– És ha igen, az mennyiben segítene rajtunk? – vágott közbe 

Garcia. – A  kamerát szinte biztosan rommá zúzta a robbanás, 
ahogy a terem nagy részét. Csak nézz körbe, Robert!

– Nem feltétlenül – mondta lassan a doktornő.
Mindkét nyomozó felé fordult.
– Netán tud valamit, amit mi nem? – kérdezte Hunter.
– A  négyes számú boncteremben néha előadásokat is tarta-

nak – magyarázta a doktornő. – Ez az egyedüli vizsgálónk, amely-
ben videókamera csatlakozására alkalmas elosztó van. Ez közvetle-
nül a nagyszámítógéphez kapcsolódik. Vagyis a felvételt egyidejűleg 
a nagyszámítógép merevlemezére is rögzítik. Ha egy orvos fel akar 
venni egy előadást vagy vizsgálatot, csak annyit kell tennie, hogy 
felállít egy digitális kamerát, és csatlakoztatja az elosztóhoz.
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– Ki tudjuk deríteni, hogy Winston doktor ebben az esetben 
tett-e ilyesmit?

– Jöjjenek utánam!
Hove doktor célirányosan elindult felfelé azon a lépcsőn, ame-

lyen korábban lejöttek, és a földszintre igyekezett. Miután elhalad-
tak a recepció előtt, benyitottak egy sor fémszárnyas ajtón, és egy 
hosszú, kihalt folyosón találták magukat. A háromnegyedénél jár-
tak, amikor jobbra fordultak, és egy kisebb, tejüveggel ellátott faaj-
tóval találták magukat szemben. Mögötte volt Hove doktor irodája. 
A nő kinyitotta az ajtót, bement, a két nyomozó pedig követte.

Hove doktor egyenesen az asztalához ment, és belépett a szá-
mítógépébe. A két nyomozó megállt mögötte.

– Csak nekem és Winston doktornak van adminisztrátori hoz-
záférésünk a nagyszámítógép videókönyvtárához. Nézzük, talá-
lunk-e valamit!

A nő pár kattintás után megnyitotta a videókönyvtárat, amely-
ben a felvételeket tárolták. A gyökérkönyvtárból három alkönyvtár 
nyílt ezekkel a nevekkel: Új, Előadások és Boncolások. A doktornő 
az Új feliratúra kattintott, de csak egy .mpg kiterjesztésű fájlt talált. 
A dátum elárulta, hogy egy órával ezelőtt hozták létre.

– Igaza volt! Jonathan valóban felvételt készített a boncolás-
ról. – Hove doktor elhallgatott, és aggódva Hunterre nézett. A nyo-
mozó észrevette, hogy a doktornő lassan elveszi a kezét az egérről.

– Semmi baj, doki, ezt nem kell végignéznie. Majd mi elin-
tézzük.

A nő egy pillanatig habozott.
– De, én is végig akarom nézni. – A  fájlra kattintott, mire a 

képernyő felvillant, az operációs rendszer pedig elindította az alap-
értelmezett videólejátszót. Hunter és Garcia közelebb hajolt.

A képminőség nem volt különösebben jó, de az egyértelműnek 
tűnt, hogy egy fehér nő boncasztalon heverő holttestét mutatja. 
A felvételt föntről rögzítették, és mivel az asztalra közelítettek, az töl-
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tötte be a kép nagy részét. Jobbra két fehér laborköpenyt viselő fér-
fi látszott mellkastól lefelé.

– Vissza lehet zoomolni? – kérdezte Garcia.
– Így rögzítették – rázta tagadólag a fejét Hunter. – Nem mi 

irányítjuk a kamerát, mi csak visszajátsszuk a felvételt.
A képernyőn az asztal jobb oldalán álló két férfi közül az egyik 

a holttest fejéhez hajolt, és megvizsgálta. Hirtelen Winston doktor 
arca kúszott a képbe.

– Nincs hang? – kérdezte Garcia, miközben Jonathan Winston 
ajka némán mozgott. – Hogyhogy nincs hang?

– Az általunk használt kamerákon lévő mikrofonok rossz mi-
nőségűek – magyarázta a doktornő. – Általában be sem kapcsol-
juk őket.

– Azt hittem, hogy a kórboncnokok a vizsgálat minden lépé-
sét rögzítik.

– Ez így is van – erősítette meg a doktornő. – A saját diktafo-
nunkra. Mindig magunkkal visszük a vizsgálóterembe. Bármit 
használt is Jonathan, az most szétroncsolva hever a teremben.

– Remek.
– „A szeme gesztenyebarna, a bőre ápolt, a fülcimpát látszólag 

sosem lyukasztották át...” – mondta Hunter, mielőtt a felvételen 
Winston doktor elfordult volna a kamerától.

– A francba! Így már nem látom a száját.
– Maga tud szájról olvasni? – A kérdést Hove doktor tette fel, 

de a meglepetés Garcia arcán is tükröződött.
Hunter nem felelt. Mereven bámulta a képernyőt.
– Ezt meg hol a pokolban tanultad? – kérdezte tőle Garcia.
– Könyvekből – hazudta Hunter. Most a legkevésbé sem akart 

a múltjáról beszélni.
A következő pár másodpercet csendben nézték végig.
– Jonathan a megszokott módon, kívülről kezdi a holttest vizs-

gálatát – magyarázta Hove doktor. – Ilyenkor rögzítik az ál dozat 
fizikai jellemzőit, köztük az első benyomásokat a sebekről, ha van-
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nak. A kórboncnok külső jeleket is keres, amelyek segíthetnek az 
áldozat azonosításában, ugyanis a nőt ismeretlenként hozták be.

A képernyőn Winston doktor megállt, és izgatottság suhant át 
az arcán. Mindhárman látták, ahogy az asszisztens kis zseblámpát 
nyújt oda neki. A doktor közelebb hajolt az áldozathoz, és a fényt 
ide-oda mozgatva a test alsó részén lévő öltésekre irányította. Lát-
szott rajta, hogy valami zavarba ejtette.

– Most mit csinál? – Garcia ösztönösen oldalra döntötte a fe-
jét, hogy jobban lásson.

A felvételen Winston doktor épp a fém mutatópálcát hasz nálva, 
az öltéseken keresztül bekémlelt az áldozat testüregébe. Amikor mo-
zogni kezdett a szája, Hove doktor és Garcia Hunterre nézett.

– „Fémből van – mondta Hunter –, de még nem tudom pon-
tosan, hogy mi lehet. Kérem a varratvágó ollót és a csipeszt!”

– Volt valami az áldozatban? – Hove doktor összevonta a 
szemöldökét.

A képernyőn az látszott, hogy Winston doktor megint elfordul 
a kamerától, majd fogja az ollót, és nekiáll elvágni az öltéseket. 
Hunter megszámolta: összesen ötöt kellett szétbontania. Aztán a 
doktor a jobb kezét az áldozatba csúsztatta.

Pillanatokkal később Winston doktor kihúzott onnan egy tár-
gyat. Ahogy elfordult, annak a valaminek csak a széle villant fel a 
kamerában.

– Az meg mi volt? – kérdezte Garcia. – Mit hagytak az áldo-
zatban? Látta valaki?

– Nem tudom biztosan – felelte Hunter. – Várjunk, hátha visz-
szafordul a doktor, és megint a kamerába néz.

A patológus azonban már sohasem fordult vissza.
Másodpercek múlva robbanás történt, és az egész kép helyét 

csíkok töltötték be. A képernyő közepén a Négyes számú boncterem 
– Nincs jel felirat villogott.
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6. fejezet

Hosszú másodpercekre tökéletes csend borult a szobára. Végül 
Hove doktor szólalt meg elsőként:

– Egy bomba? Valaki bombát rakott egy gyilkosság áldozatá-
ba? Mi a fene...?

Senki sem felelt. Hunter a számítógéphez lépett, és klikkelt pá-
rat az egérrel. Visszatekerte a felvételt, majd lenyomta a lejátszás 
gombot. A videó onnan indult újra, amikor Winston doktor kihúz-
ta a kezét az áldozatból, benne az ismeretlen fémtárggyal. Minden 
szempár a képernyőre szegeződött.

– Nem tudom pontosan kivenni – mondta Garcia. – Túl gyor-
san megy el a kamera előtt. Nem tudnád lelassítani?

– Nem az a fontos, hogy néz ki – mondta szinte mereven Hove 
doktor. – Bomba volt, és kész. Ki a fene rak bombát egy áldo zatba, 
és miért? – Hátrébb lépett, és megmasszírozta a halántékát. – Ter-
roristák?

Hunter tagadólag rázta a fejét.
– Már a támadás helyszíne ellentmond a terrorizmus lényegé-

nek. A terroristák akkora pusztítást akarnak, amekkorát csak lehet, 
és annyi áldozatot, amennyit csak lehet. Doki, a vak is láthatja, hogy 
ez hullaház, nem bevásárlóközpont. És a detonáció ahhoz sem volt 
elég erős, hogy romba döntsön egy közepes méretű helyiséget.

– Ráadásul ide már eleve holtan kerülnek az emberek. – Gúny-
nak nyoma sem volt Garcia hangjában.

– Akkor miért tesz valaki bombát egy halott testébe? Ennek 
semmi értelme.

Hunter a doktornő szemébe nézett.
– Erre a kérdésre még nem tudom a választ. – Egy pillanatra 

elhallgatott. – Most próbáljunk összpontosítani! Jól gondolom, 
hogy a felvételt más még nem látta?

Hove doktor bólintott.
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– Akkor maradjon is így! – kérte Hunter. – A sajtó azonnal fel 
fogja kapni az ügyet, ha kitudódik, hogy egy gyilkos bombát rejtett az 
áldozatába. Akkor pedig nyomozás helyett több időt tölthetünk majd 
azzal, hogy értelmetlen interjúkat adjunk, és ostoba kérdésekre vála-
szoljunk. Csakhogy nem veszíthetünk több időt. Az érzelmi kötődé-
sek ellenére mégiscsak egy olyan őrülttel van dolgunk, aki megölt egy 
fiatal nőt, majd robbanószerkezetet rakott a testébe, és összevarrta. 
A gyilkos emiatt másik két ártatlan ember életét is kioltotta.

Hove doktor szemébe ismét könnyek gyűltek. Az évek során jó 
néhány ügyön dolgozott együtt Hunterrel, és a nyomozók közül 
benne bízott meg a legjobban. Lassan bólintott, és Hunter először 
látott dühöt az arcán.

– Csak ígérje meg, hogy elkapják azt a szemétládát!

Mielőtt maguk mögött hagyták a halottkémi hivatalt, Hunter és 
Garcia megállt a törvényszéki laboratóriumban, és elkért minden 
anyagot, amit az ottaniak ez idáig összegyűjtöttek. A laborvizsgála-
tok zömének eredményére legalább pár napot várniuk kellett. Hun-
ter már nem láthatta, milyen állapotban találtak rá a holttestre 
a helyszínen, így jelenleg csak a jelentésekre, a feljegyzésekre és a 
fényképekre hagyatkozhatott.

Annyit már tudott, hogy a holttestet Los Angeles keleti részén, 
egy használaton kívüli hentesbolt hátsó helyiségében találták meg 
nyolc órával ezelőtt. A rendőrséget egy névtelen telefonáló értesí-
tette. Hunternek későbbre ígérték a hívás másolatát.

Miközben visszafelé autóztak Los Angeles keleti részébe, Hun-
ter átlapozta a törvényszéki akta anyagát. A  helyszínen készített 
fényképek alapján az áldozatot meztelenül, a hátán fekve hagyták a 
piszkos fémpulton. A lábát kinyújtva összezárták, de nem kötözték 
össze. Az egyik karja a pult oldalán lógott, a másik a mellkasán pi-
hent. A szeme nyitva volt. Hunter nagyon sokszor látta már a ben-
ne ülő érzelmet: a vegytiszta félelmet.
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Az egyik fénykép közeli felvétel volt az áldozat szájáról. Az aj-
kát vastag, durva cérnával varrták össze. A tűszúrások helyénél vér 
csordult ki, amely végigfolyt a nő ajkán és nyakán, vagyis ekkor még 
élt. Egy újabb közeli fénykép elárulta, hogy ugyanezt tették vele a 
teste alsó részén. Az ágyék és a combbelső ugyancsak vértől volt 
foltos, amely a szúrt sebekből jutott oda. Az öltések körül duzzana-
tot is találtak, újabb jeleként annak, hogy a nő órákkal azután hal-
hatott meg, hogy tűvel és cérnával meggyalázták. Mire meghalt, a 
sebek már elszennyeződtek. A halálát azonban nem ez okozhatta.

Hunter megnézte a helyszínről készült fényképeket. A hentes-
bolt csupa mocsok volt. A padlót krekkpipák, régi fecskendők, hasz-
nált óvszerek és patkányürülék borította. A falakat mindenütt graf-
fiti fedte. A törvényszékiek annyi különböző ujjlenyomatot találtak, 
mintha partit rendeztek volna a hátsó helyiségben. Igazság szerint 
jelenleg csak egy boncolás deríthetett volna némi fényt az ügyre.

7. fejezet

Már mindenki távozott, mire Garcia visszavitte Huntert a kocsijá-
hoz. A hentesbolt körül még ott volt a sárga helyszínelőszalag. Ma-
gányos egyenruhás rendőr biztosította a bejáratot.

Garcia tudta, hogy Hunter nem fog sietni, igyekszik majd min-
den lehetséges részletet megvizsgálni a boltban.

– Én visszamegyek az irodába. Meglátom, mire jutok a hely-
színen készített fényképekkel, és megnézem az eltűnt személyek 
adatbázisát is. Ahogy mondtad, most az áldozat azonosítása a leg-
fontosabb.

Hunter bólintott, és kiszállt a kocsiból.
Felmutatta a jelvényét az egyenruhás rendőrnek, és aznap este 
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másodszor is belépett a boltba. Hunter úgy érezte, hogy háromszor 
olyan büdös volt, mint korábban.

Az ajtó becsukódott mögötte, és a nyomozó ott maradt a vak-
sötétben. Felkapcsolta a zseblámpáját, és érezte, ahogy izgalom jár-
ja át a testét. Minden lépését üvegszilánkok ropogása vagy valami-
féle cuppogó hang kísérte. Elhaladt a régi hentespult mellett, és a 
hátsó ajtóhoz igyekezett. Ahogy közelebb ért, legyek zümmögése 
ütötte meg a fülét.

Az újabb helyiség tágas volt, és a bolt előterét kötötte össze a 
hátul lévő kisebb hűtőszobával. Az orrfacsaró bűz megtorpanásra 
késztette Huntert. A gyomra szinte könyörgött, hogy menjen on-
nan, azzal fenyegetve, hogy bármikor kiadja, ami benne van. A nyo-
mozó emiatt párszor öklendezett, és hevesen köhögött. Nem sok 
hasznát vette a szájmaszknak.

Hagyta, hogy a zseblámpa fénye lassan végigpásztázza a helyi-
séget. A távolabbi falon két túlméretezett fém mosdótálat pillantott 
meg. Jobbra a plafontól a padlóig érő üres tárolóegység volt, a pol-
cokon patkányok szaladgáltak.

Hunter a homlokát ráncolta.
– Már csak a patkányok hiányoztak – dünnyögte a bajsza alatt. 

Gyűlölte a patkányokat.
Az elméje egy pillanat alatt visszarepítette a múltba, nyolcéves 

korába.
Hazafelé tartott az iskolából, amikor két idősebb srác megállí-

totta, és elvette tőle a batmanes uzsonnásdobozát. Egy évvel azelőtt 
kapta a születésnapjára az édesanyjától, pár hónappal  azelőtt, hogy 
a rák elragadta volna őt tőle. Az volt a legféltettebb kincse.

A két srác egy ideig azzal szórakozott, hogy egymásnak dobálta 
az uzsonnásdobozt, aztán az egyikük berúgta egy csatornanyíláson.

– Szedd ki onnan, süket gyerek!
Az anyja halála mélyen lesújtotta Huntert és az apját, de a fiú 

különösen nehezen birkózott meg a következményekkel. Ahogy a 
betegség elhatalmasodott az asszonyon, Hunter hetekig egyedül 
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gubbasztott a szobájában, hallgatta az anyja panaszos sírását, és a 
sajátjának érezte a fájdalmát. Amikor végül az asszony örökre el-
aludt, a fiú egyre többször tapasztalta azt, hogy elmegy a hallása. 
A szervezete ezzel a pszichoszomatikus reakcióval zárta ki a fájdal-
mat. Átmeneti süketsége miatt még könnyebben megtalálták az 
erőszakos fiúk. Mivel nem akarta, hogy jobban kiközösítsék, magá-
tól megtanult szájról olvasni. Aztán a hallása két éven belül ugyan-
olyan egyszerűen visszatért, ahogy korábban elment.

– Gyerünk, szedd ki onnan, süket gyerek! – ismételte a két 
srác közül a nagyobbik.

Hunter nem gondolkodott sokat, úgy mászott le a fémlétrán, 
mintha az élete múlna rajta. A két srác csak erre várt. Visszahajtot-
ták a csatorna fedelét, és röhögve odébbálltak.

Hunter a csatorna alján megtalálta az uzsonnásdobozt, és visz-
szamászott a létrán, de bármennyire igyekezett is, nem volt elég 
erős, hogy felnyissa a fedelet. Nem esett pánikba, inkább vissza-
ment a csatornafolyosóra. Ha ugyanott nem tudott kijutni, ahol be-
jött, akkor egyszerűen keresnie kellett egy másik kiutat.

A  félhomályban a mellkasához szorította az uzsonnásdobozt, 
és elindult a csatornafolyosón. Úgy ötven métert tehetett meg a 
mocskos, büdös szennyvízben, amikor érezte, hogy a mennyezetről 
valami rázuhan, és a trikójába kap. Ösztönösen odanyúlt, megfog-
ta, és amilyen messzire csak tudta, elhajította. Az a „valami” viny-
nyogva csapódott a vízbe, Hunter pedig felismerte, mit is ragadott 
meg az imént.

Egy akkora patkány volt, mint az uzsonnásdoboza.
Még a lélegzete is elállt, ahogy jobbra fordult, és meglátta, 

hogy a falon mindenféle alakú és méretű patkány mászkál.
Remegni kezdett.
Nagyon óvatosan megfordult, és a balján lévő falra pillantott. 

Még több patkányt látott. És megesküdött volna arra, hogy mind-
egyik őt figyelte.

Hunter nem gondolkodott, hanem futott, amilyen gyorsan csak 
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bírt. Minden lépésével magasra verte fel maga körül a vizet. Száz-
ötven méterre onnan fémlétra vezetett egy újabb csatornanyílás-
hoz, de a fedél ennél sem adta meg magát. A fiú visszamászott a 
csatornafolyosóra, és szaladt tovább. Újabb kétszáz méter megtéte-
le után egy másik csatornafedélhez ért, és ezúttal szerencséje volt. 
Félig nyitva találta, ő pedig elég vékony volt ahhoz, hogy gond nél-
kül átférjen a nyíláson.

Még mindig megvolt neki az anyjától kapott batmanes uzson-
násdoboz. Azóta, ha patkányt látott, a rosszullét kerülgette.

Hunter most elhessegette magától az emléket, és a figyelmét 
ismét a hentesbolt hátsó helyiségére összpontosította. Az egyedüli 
bútordarab az a rozsdamentesacél pult volt, amelyre az áldozat 
meztelen testét fektették. Közel két méterre lehetett a hűtőhelyiség 
hátsó falán lévő, nyitott ajtótól. A nyomozó egy ideig a távolból mé-
regette a pultot. Tudta, hogy valami nem stimmel. Túlságosan ma-
gasan volt a padlótól. Amikor alánézett, látta, hogy téglákat pakol-
tak mind a négy láb alá, és közel fél méterrel megemelték.

A helyszínen készített fényképek nem hazudtak: a padlót ko-
szos rongyok, használt óvszerek és eldobott fecskendők borították. 
Hunter rövideket lépkedve beljebb merészkedett, alaposan szem-
ügyre véve a padlót. Úgy érezte, idebent legalább öt fokkal mele-
gebb van, mint a szabadban, és a hátán patakokban folyt az izzad-
ság. Ahogy közelebb került a rozsdamentesacél pulthoz, úgy 
erősödött fel a legyek zúgása.

Hunter a legyek, az émelyítő szag és a fullasztó hőség ellenére 
sem sietett. Tudta, hogy a helyszínelők a lehető legjobb munkát vé-
gezték, de a bűnügyi helyszínek az egyszerű tárgyi bizonyítékoknál 
jóval többet kínálhattak. A  nyomozónak pedig remek érzéke volt 
ahhoz, hogy ezeket megfejtse.

Ötödszörre is óvatosan megkerülte a fémpultot. A fejében mo-
toszkáló legfontosabb kérdés az volt, hogy az áldozat ebben a helyi-
ségben halt-e meg, vagy a gyilkos csak itt, a hentesboltban szaba-
dult meg tőle.
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Végül úgy döntött, felfekszik az áldozat helyére.
Felmászott a fémpultra, és pontosan abban a testhelyzetben fe-

küdt végig rajta, ahogyan az áldozatot megtalálták, majd kikapcsol-
ta a zseblámpát. Tökéletesen mozdulatlan maradt; hagyta, hogy 
körülölelje a helyiség zaja, szaga, hősége és sötétsége. Izzadságtól 
nedves inge a testéhez tapadt. A fényképek alapján felidézte az ál-
dozat arcára fagyott, rémült kifejezést, a rettegést a szemében.

Aztán visszakapcsolta a zseblámpát, de ugyanabban a testhely-
zetben maradt, és elmerült a plafont borító graffitiben.

Egy pillanattal később valami megragadta a tekintetét. Hunyo-
rítva felült, és egyenesen a fémpult fölötti plafonrészt bámulta. 
Mindössze három másodperc kellett a felismeréshez, és a szeme 
elkerekedett a döbbenettől.

– Te jóisten!




