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Első fejezet

Gabriela Rose egy apró tisztáson állt, amely egy kötélfelfüg-
gesztésű pallóhídhoz vezetett. A  keskeny gyaloghíd egy har-
minc méter mély és majdnem ugyanolyan széles szurdok felett 
ívelt át. Zuhatagok dübörögtek a szoros alján lévő hatalmas 
sziklatömbökön, de mivel az eső úgy ömlött, mintha dézsából 
öntenék, Gabriela nemigen láthatta a folyót.

Az ecuadori őserdő mélyén járt. Hosszú, sötétbarna haját 
egy ausztrál szafarikalap alá rejtette, amelynek a karimája meg-
védte gesztenyebarna szemét az esőcseppektől. Jártas volt a 
harcművészetekben. Mindennap lefutott nyolc kilométert. 
Emellett ínyenc szakács hírében állt. De e képességek egyike 
sem segítette abban, hogy bőrig ne ázzon. Még a La Perla tan-
gája is csuromvizes lett. Terepmintás katonai nadrágjára és 
Inov-8 Bare-Grip túrabakancsára vastagon rászáradt a sár. Si-
mítózáras műanyag tasakban egy Glock .38-as volt a farzsebé-
be dugva. A többi zsebe az útlevelét, egy Buck vadászbicskát és 
egy hidratáló szájfényt rejtett. A hátizsákja egy hasznavehetet-
len vízálló poncsót, fehérjeszeleteket, egy simítózáras műanyag 
zacskóban tárolt mobiltelefont és a dzsungeltúrához szükséges 
egyéb kellékeket tartalmazta.

Két helyi idegenvezető, Jorge és Zizi volt vele. Gabriela úgy 
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vélte, negyven–hatvan év közöttiek lehetnek, és teljesen biz-
tosra vette, hogy totál flúgosnak tartják.

– Biztonságos ez a híd? – kérdezte Gabriela.
– Igen, néha az – felelte Jorge.
– És csak itt lehet átkelni?
Jorge megvonta a vállát.
A nő a másik férfira pillantott.
Zizi ugyancsak vállat vont.
– Először maga – mondta Gabriela Jorgénak.
A  férfi egy vállrándítással mormogott valamit spanyolul, 

ami „beszari csajt” jelentett. Gabriela ebben meglehetősen biz-
tos volt.

Inkább elengedte a füle mellett a megjegyzést. Néha előnyt 
jelent, ha alábecsülik az embert. Ha a dolgok eldurvulnak, szét-
rúgja a seggét, annyi szent! És ha ez sem segít, rá is lőhet. Per-
sze végzetes kimenetel nélkül. Esetleg megszabadíthatná az 
egyik lábujjától.

Már akkor is esett az eső, amikor két napja leszállt Quitóban. 
Az El Cocába tartó huszonöt perces repülőút alatt is esett, és 
akkor is, amikor beszállt a Nuevo Rocafuertébe tartó kompba, 
amely a Navo folyón haladt az úti céljáig. Az eső még akkor sem 
állt el, amikor Gabriela hajnalban találkozott az idegenvezetői-
vel, és helyet foglalt a motoros kenujukban, hogy megkezdjék 
hatórás útjukat a kacskaringós, névtelen folyón. Kevéssel dél 
előtt megálltak egy kezdetleges táborhelynél, amit a dzsungel-
ből hasítottak ki. Azonnal maguk mögött hagyták a folyót, és 
megindultak egy alig látható ösvényen a sűrű növényzet között. 
És még mindig zuhogott az eső.

„Biztosítási csalásokra szakosodott nyomozó” – állt Gab-
riela névjegykártyáján, és mint magánnyomozó, nemzetközi 
hírnévnek örvendett ezen a területen. Szabadúszóként megen-
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gedhette magának azt a luxust, hogy ne csak a biztosítási csalá-
sokkal kapcsolatos ügyeket vállalja el, hanem olyanokat is, 
amelyekben vagy megfizették, vagy kedvét lelte bennük. A je-
lenlegi megbízására mindkettő igaz volt.

Azért bérelték fel, hogy találjon meg egy Henry Dodge nevű 
fickót, és szerezze meg a nála lévő amulettet. Gabriela nem so-
kat tudott sem az amulettről, sem Dodge-ról. Csupán annyit, 
hogy a férfi nem hagyhatta el a munkaterületét, és azt kérte, 
valaki jöjjön el a talizmánért. Észszerűnek tűnt, mivel Dodge 
régész volt, és egy letűnt civilizáció nyomait kereste az amazó-
niai esőerdő egy eddig ismeretlen részén. Gabrielának egy nagy 
halom pénzt ígértek fizetségként, mégsem csak emiatt vállalta 
el a munkát.

Ő maga ugyanis nagy valószínűséggel a hírhedt kalóz, Feke-
teszakáll leszármazottja volt, és teljesen lenyűgözték a tizen-
hetedik–tizennyolcadik századi kalózok meg a civilizációk, 
amelyekkel érintkezésbe kerültek. Nem tudott ellenállni annak 
a lehetőségnek sem, hogy felkeressen egy elveszett várost. Rá-
adásul most ünnepelte a harmincadik születésnapját. És mi-
ként lehetne méltóbban megemlékezni erről a jeles napról, 
mint hogy beleveti magát egy újabb kalandba?

– Milyen messze van még? – kérdezte Jorgét.
– Már nincs messze – felelte a férfi. – A híd túloldalán.
Húsz perccel később Gabriela belépett az ásatás területére. 

Már máskor is járt efféle helyeken, de nem erre számított. 
A félig feltárt terepen köveket látott, amelyek valaha talán egy 
falat alkottak. Egy ponyva alatt néhány asztal és pad állt, vala-
mint egy főzősarok és egy halom faláda. Egy kitaposott terüle-
tet is látott, ami arra engedett következtetni, hogy a közel-
múltban több sátor is helyet kaphatott ott, de jelenleg csak egy 
állt felverve.
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Egy árva lélek sem volt ott, leszámítva azt a csuromvizes, 
kissé felpuffadt férfit, aki a földön, a feltárt rész mellett hevert, 
meg azt az elgyötörtnek tűnő alakot, aki egy kempingszéken 
ült. Az első egyértelműen halott volt. A második figyelte a kö-
zeledő alakokat.

– Ez nagyon nem oké – jegyezte meg Jorge. – Az egyik csá-
vó tuti halott, és le van rágva a lába.

– Egy párduc volt – mondta a széken ülő férfi. – Az ember 
hallja, amint éjjelente a sátra előtt ólálkodnak. Ez a hely maga a 
pokol. És maguk? Egy kis séta az esőben?

– Azért küldtek, hogy elhozzak egy amulettet Henry Dodge- 
tól – kezdte Gabriela. – Azt hittem, számítottak az érkezé-
semre.

A férfi a hulla felé biccentett.
– Ő Henry. Némi balszerencse érte.
– Mi történt?
– Ma reggel az egyik ásatási területet ellenőrizte, amikor le-

zuhant a falról, és beverte a fejét a sziklába. Aztán előbukkant 
egy párduc, és lerágta a lábát, mielőtt még elijeszthettük volna. 
Ezután mindenki összepakolt és lelépett. Túl sok durva dolog 
történik ezen a helyen.

– De maga itt maradt – állapította meg Gabriela.
– Nem tudtak mindent egyszerre elvinni. Ezért itt marad-

tam a ládákkal és a holttesttel. Cameron azt mondta, hogy még 
sötétedés előtt visszatér, és hoz segítséget.

– Tudja, hol tartotta Henry az amulettet? – kérdezte Gab-
riela.

– Általában egy láncon hordta a nyakában – mondta a férfi. 
– Úgy érezte, az a legbiztonságosabb hely. De most úgy tűnik, 
mintha a kezében lenne. Látja, ott kilóg a lánc, és az aranydíszí-
tés egy része is látszik.
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Gabriela a halott kezére pillantott. Furcsán fel volt dagadva 
és ökölbe szorult. Az amulettet alig lehetett kivenni.

– Valakinek szét kell feszítenie az öklét – jelentette ki.
Senki sem vállalkozott rá önként.
Gabriela lepöckölt egy százlábút a ruhaujjáról. Tisztában 

volt azzal, hogy a sár, a bogarak, a tikkasztó hőség mind az 
ecuadori kaland része. Nem úgy a feldagadt kezű hulla. El kel-
lett döntenie, mennyire is akarja azt az amulettet. Az elveszett 
városokkal kapcsolatos reményeinek lőttek, de az amulett 
megszerzésétől függött a fizetsége. A kérdésre tehát megvolt a 
válasz: igen, átkozottul akarja. Az amulett nélkül búcsút inthet 
a nagy halom pénznek. A  szakmájában nagyra becsülték, de 
ekkorát azért nem kaszált nap mint nap.

– Az amulett miatt utaztam idáig – jelentette ki. – Nem 
megyek vissza nélküle. – A széken ülő férfira pillantott. – Szét 
kell feszítenem Dodge öklét. Egy pár kesztyűre és egy zacskóra 
van szükségem. A  régészeti lelőhelyeken általában tartanak 
ilyesmit.

A férfi bocsánatkérően megvonta a vállát.
– Már mindent összepakoltunk. Az igazat megvallva, már 

az előtt leálltunk az ásatással, mielőtt a tragédia megtörtént 
volna. Henry azonban nem akarta feladni. Megtalálta azt az 
amulettet, és azt hitte, több is van belőle. A többieket viszont 
ez egyáltalán nem érdekelte.

– Most már indulnunk kell – szólt közbe Jorge. – Nem len-
ne szerencsés napnyugta után a dzsungelben maradni. Nehéz 
megtalálni az ösvényt, és a párducok éjszaka portyáznak. Talán 
még öt óránk van napnyugtáig.

– Nem megyek vissza az amulett nélkül – felelte Gabriela.
Zizi előrántotta a bozótvágó kését a tokjából, és egy suhin-

tással csuklóból levágta Henry Dodge kezét.
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– Ez is egy megoldás – jegyezte meg Gabriela. – Bár jobb 
szerettem volna először a magam módján próbálkozni.

– Már úgyis halott – felelte Zizi. – Nincs szüksége a kezé-
re – mondta, majd a borzalmasan felpüffedt hüvelykujjnál fog-
va felemelte a végtagot, és Gabriela hátizsákjába pottyantotta.

– Probléma letudva – kommentálta Jorge.
– Igaza van abban, amit az éjszakai dzsungelről mondott – 

helyeselt a széken ülő férfi. – Azon az úton, amin jöttek, nem 
ajánlatos egyedül mászkálni. És jobb nem letérni az ösvényről.

– Ha mindenki ma reggel pakolt össze és indult útnak, ak-
kor miért nem láttuk őket? – kérdezte Gabriela.

– Az ősi fal mögötti úton indultak el – felelte a férfi. – Negy-
venöt percnyi gyaloglás és feleolyan hosszú hajóút.

Gabriela a kísérőire pillantott.
– Átok ül azon az úton – felelte Jorge. – Anakondasztrádá-

nak hívják.

A motoros kenuhoz való visszatérés valamivel kevesebb, mint 
négy órát vett igénybe. Mivel nem esett, gyorsabban haladtak.

Gabriela megtorpant a folyó szélén, és a földre dobta a háti-
zsákját.

– Nem bírom elviselni a táskámból áradó bűzt. Így vagy 
úgy, de kiveszem az amulettet Dodge kezéből – mondta Jorgé-
hoz és Zizihez fordulva. – Remélhetőleg a duzzanat lement, és 
a hullamerevség kissé enyhült.

– Nem szerencsés itt maradni – mondta Jorge. – A kéz ide-
vonzza a ragadozókat.

– Semmi gond – felelte Gabriela. – A  ragadozóké lehet a 
kéz, amint megkaparintom az amulettet.
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Azzal elővette a vadászbicskáját a katonanadrágja zsebéből, 
és kinyitotta a pengét.

– Nem fog sokáig tartani. – Kicipzározta a hátizsákját, visz-
szatartotta a lélegzetét, hogy ne érezze a bomló hús bűzét, és 
szemügyre vette a végtagot.

Jorge és Zizi lassan araszoltak a kenu felé. Gabriela nem hi-
báztathatta őket ezért. Épp azon volt, hogy egyfajta műtétet 
hajtson végre néhány elüszkösödött ujjon, és az nem lesz vala-
mi szép látvány. A  földre dobta a kézfejet, a csomagját pedig 
Jorge és Zizi felé hajította.

Nem akarta kesztyű nélkül megfogni a végtagot, ezért in-
kább rálépett, hogy ne mozduljon el, és megpróbálta felfeszíte-
ni a késsel. Nem járt sikerrel. Szánt egy pillanatot arra, hogy 
felmérje a helyzetet.

– Valami zajt hallok a bozótból – mondta Jorge. – Azonnal 
el kell tűnnünk innen.

– Négy órája hallunk különféle neszeket a bozótból – felelte 
Gabriela.

– De ez minden eddiginél rosszabb – válaszolta Jorge. – Meg-
lehet, hogy egy párduc próbálja becserkészni a kézfejet, ami 
épp a lába alatt van.

– Lárifári! – mondta Gabriela. – Akkor már rég megtáma-
dott volna. A bozót nyüzsög az apró állatkáktól, amelyek csak 
teszik a dolgukat.

Amikor lehajolt, hogy újra tegyen egy próbát a késsel, egy 
párduc ugrott elő a dzsungelből. Mintegy tíz méterre tőlük 
megállt és lekuporodott. Két fényes sárga szeme lézersugárként 
irányult Gabrielára.

Jorge beugrott a kenuba, és beindította a motort. Zizi a ha-
jóorrnál állt, és ellökte a parttól.

Gabriela a párducra szegezte a fegyverét.
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– Nagyon rossz dolog lelőni a párducot – mondta Jorge a 
kenuból. – A súlyosan veszélyeztetett fajok listáján van.

– De megrágta Henry Dodge-ot – felelte Gabriela.
– Az emberi faj nincs kihalófélben – jegyezte meg Jorge. 

– A párducok ehetnek embert.
Gabriela két lépést hátrált. A párduc előugrott, megragadta 

a kézfejet, és eltűnt vele a dzsungelben.
– Én lelőttem volna – mondta Zizi.
– Nyomon követhetjük – jegyezte meg Gabriela. – Nem 

fogja megenni az amulettet, hanem majd otthagyja.
Jorge és Zizi összenéztek.
– Majd maga nyomon követi, mi pedig itt megvárjuk – ja-

vasolta Jorge.
Nem fognak megvárni, gondolta Gabriela. Lelépnek abban a 

pillanatban, ahogy eltűnök a szemük elől. Itt ragadok térerő és 
kenu nélkül. És mire holnap visszajutok az ásatási területre, egy 
lélek sem lesz ott. Az a nagymacska valóban félelmetes volt. 
Pompás, csodálatos és félelmetes. Szörnyű lett volna lelőni, de 
még annál is szörnyűbbnek találná, ha ő lenne a főétele, miután 
előételként jóízűen elfogyasztotta a hulla kezét.

Valamivel este kilenc után Gabriela kimászott a motoros kenu-
ból Nuevo Rocafuerte kikötőjében. Kifizette a vezetőit, majd az 
üres hátizsákját egy kukába hajította. Arra gondolt, hogy nem 
ez volt élete legjobb kiruccanása, de nem is a legrosszabb. Egy 
vad párduccal kellett farkasszemet néznie a születésnapján. Va-
jon milyen gyakran történik ilyesmi?

Bekapcsolta a mobilját, és épp ellenőrizni akarta a beérke-
zett üzeneteit, amikor látta, hogy az anyja keresi.
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– Szia, drágám! – üdvözölte Maeberry Rose. – Boldog 
 szülinapot! Egész nap próbáltunk hívni, de nem vetted fel.

– Ecuadorban vagyok – felelte Gabriela. – Egészen eddig 
nem volt térerő.

Gabriela a háttérben hallotta a nagymamája, Fanny hangját, 
amint épp boldog születésnapot kívánt neki.

– Úgy hallom, a nagyi még mindig nálad lakik – mondta 
Gabriela az anyjának.

– Még egy kis ideig – jegyezte meg Mae. – Azt fontolgatjuk, 
hogy eladjuk a házat, mert nem tudjuk helyrehozni a károkat. 
Senki sem tudná.

Fél évvel ezelőtt a Cat 4 hurrikán söpört végig Scoonon, a 
dél-karolinai tengerparti városkán, ahol Gabriela felnőtt. A mo-
bil házakat ledöntötte az alapjaikról, a hajókat a partra sodorta, 
a több generáció óta meglévő nyaralóknak levitte a tetejét, és 
kitörte az ablakait. Azt beszélték, hogy a halászkikötőt egészen 
az Ocracoke-szigetig sodorta.

– Mi a helyzet a biztosítással? – kérdezte Gabriela.
– Nem volt biztosításunk. A városban szinte senkinek sem 

volt. Túl drága.
– Hová fogtok menni?
– Még nem tudjuk. Bárhová, ahol az apád munkát talál. 

Még ha össze is tudná rakni a hajót, nincs hová kikötni. A hajó-
kikötőnek annyi. Csak a cölöpök maradtak meg belőle.

Gabriela apjának volt egy bérelt halászhajója, amelyen a 
lány már tízéves korától kezdve elsőtisztként dolgozott. Abból 
a pénzből végezte el a főiskolát, amit nyaranta keresett. Ami-
kor New Yorkba költözött, az unokatestvére, Andy vette át tőle 
a posztot.

– Amikor karácsonykor otthon jártam, nem tűnt úgy, mint-
ha aggódnál – mondta Gabriela.
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– Valamennyien azt hittük, hogy a város jogosult lesz a 
rendkívüli segélyalapra, de a pénz sosem érkezett meg – mond-
ta Mae. – És most van egy ingatlanfejlesztő, aki valamennyi 
házra ajánlatot tesz. Meglehetősen alacsonyakat, de a legtöb-
bünknek nincs más választása.

– Én nem mondok le a házamról – szólt bele a nagyanyja, 
Fanny a telefonba. – Ez az anyám családjának a háza volt.

– Nincsen teteje – mondta Gabriela anyja. – Kék vinilpony-
va fedi. A nappalidban pedig egy fa áll.

– Meg lehet javítani – makacskodott Fanny. – Az összes há-
zat, csónakot és kikötőt rendbe lehet hozni. Csak egy kis pénz-
re van szükségünk, és tudom is a módját, hogy szert tegyünk 
rá, feltéve, hogy Gabriela segít. Van egy tervem.

– A  terved kész őrültség – felelte Gabriela anyja. – Tulaj-
donképpen nem is nevezhető tervnek.

Gabriela az órájára pillantott. Át kellett öltöznie, és el kellett 
intéznie néhány telefont.

– Holnap elutazom Ecuadorból – mondta az anyjának. 
– New York helyett Charlestonba repülök, és majd megbeszél-
jük, ha hazaértem.

A foglalásmódosítás folyományaként csak egy éjszakai járattal 
hagyhatta el Quitót. Gabriela délután fél kettőkor ért Charles-
tonba. Kocsit bérelt, és rászánta az időt, hogy felkeresse a szü-
lővárosát, Scoont. Nem mintha sok látnivaló lett volna. Dolgos 
kisváros egyórányi autóútra Charlestontól. Téglafalas utcafron-
ti üzlethelyiségek. Néhány bedeszkázott ablak. Deszkaburkola-
tú házak. Semmi flanc. Nem volt egy festői turistaparadicsom, 
de a halászata mindent felülmúlt. Halban gazdag holtág a nyu-
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gati és tökéletes óceáni áramlatok a keleti felén. Egy természe-
tes kikötő.

Tipikus pulcsis scooni idő, gondolta Gabriela. Szürke égbolt, 
hidegen szitáló köd. Ha az ember Atlantából vagy Tampából 
jön, meglehet, hogy télikabátba bújna. Itt-ott néhány kocsi állt 
a Publix szupermarket parkolójában. Az Eddie’s Coffee House- 
ban égtek a lámpák. A  társasági élet jelenlegi központja. Egy 
évvel ezelőtt más volt a helyzet. Sokkal több autó állt a Publix 
előtt, és sokkal több gyalogos járt a Main Streeten. A rakpart 
parkolója is általában zsúfolásig megtelt.

Gabriela szülei a város szélén laktak. Elég közel a parthoz, 
hogy megérezze a sós köd szagát egy olyan napon, mint a mai; 
de azért mégis a városban állt a házuk egy enyhe emelkedőn, 
amely megvédte őket a kicsapó hullámoktól. Egy apró, deszka-
borítású ház volt egy negyedhektáros területen. Egy Ford 
F–150-es kisteherautó és egy üres hajószállító utánfutó állt a 
kocsifeljárón.

Gabriela pontosan tudta, milyen illat várja odabent: a gyer-
mekkoráé. A Febreze légfrissítő, a szupermarketben vásárolt, 
porcukorral megszórt fánk és a macskaeledel szagának a ke-
veréke.

Elég sok ideje volt már távol innen ahhoz, hogy ez az emlék 
ne az otthon illatát jelentse számára. Ő ugyanis a Sohóban lévő 
remek lakását tekintette az otthonának, aminek semmiféle sza-
ga nem volt.

Az apja teherautója mögött parkolt le, húsz perccel később 
pedig már az apró konyhaasztalnál ült az anyjával és Fanny ma-
mával. Gabriela ujjai egy bögre köré fonódtak, amelyben forró 
borsmentatea volt, és nagy erőfeszítéssel megpróbált az asztal-
nál folyó beszélgetésre koncentrálni.

A gondolatai újra és újra visszatértek arra a beszélgetésre, 
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amit korábban azzal a New York-i ügyvéddel folytatott, aki az 
amulett megszerzésével bízta meg. A megbeszélés nem túl sze-
rencsésen zajlott le. Azt állítani, hogy egy párduc elmenekült 
az értékes tárggyal, felért azzal, mintha azt mondta volna 
 negyedikben a matektanárjának, hogy a kutya széttépte a házi 
feladatát.

– Az az ingatlanfejlesztő maga a sátán – jelentette ki Fanny. 
– Förtelmes üdülőközpontot akar létrehozni. Arra kényszeríti 
a bankot, hogy elárverezzen egy csomó ingatlant, hogy aztán 
olcsón felvásárolja őket. Az anyád háza is köztük van, és szinte 
valamennyi ismerősödé.

– Legalább van valaki, aki hajlandó megvenni a házakat – 
mondta Mae. – A  másik lehetőségünk az lenne, hogy elme-
gyünk innen, és mindent veszni hagyunk.

– Már mondtam, hogy meg kell javíttatnunk a mólót, és 
újra vissza kell térnünk a halászathoz – érvelt Fanny.

– Mennyibe kerülne a móló rendbetétele? – kérdezte Gab-
riela.

– Olyan tizenötmillió dollárra saccolom – felelte Fanny.
Gabriela kissé előrehajolt.
– Tessék?!
– Ebben a rakpart más létesítményei is benne vannak – he-

lyesbített Fanny. – Azt hiszem, újra kéne építeni Fred Grimlet 
sült halas bódéját is, ami a parkolónál állt. Teljesen elmosta a 
víz. És segíthetnénk azoknak, akik itt akarnak maradni. Adhat-
nánk nekik kölcsönt, amíg talpra nem tudnak állni.

– És honnan veszel tizenötmillát? – kérdezte Gabriela.
– Itt jössz te a képbe – mondta Fanny. – Van egy tervem. 

Emlékszel rá, hogy kislány korodban mennyit meséltem neked 
a Margareet néni St. Vincent-i házában lévő titkos szobáról? 
Nos, nemrég tudtam meg, hogy Margareet egykori hálószobá-
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jának a padlója alatt található. És abban a titkos szobában állí-
tólag egy csomó olyan holmi van, ami azelőtt Feketeszakállé 
lehetett. Margareet mindig egy ládáról beszélt, benne térké-
pekkel és egy naplóval. Szóval abban reménykedem, hogy te 
majd szépen odamész, megtalálod a ládát, sőt talán a térképet 
is, ami elvezet bennünket valami mesés kincshez.

– Hogy tudtad meg, hol van a titkos szoba?
– Annie árulta el.
– Ezt nem mondod komolyan – felelte Gabriela. – Annie, a 

szellem?
– Aha. Egyik éjszaka betoppant, és arról a ládáról mesélt. 

Akkor jött az ötlet, hogy te megtalálhatnád. Ez a munkád, nem? 
Visszaszerzed a kincseket.

– Igen, de itt teljesen másról van szó. Ez egy mesebeli kincs.
– Én viszont nagyon is biztos vagyok benne, hogy valódi – 

felelte Fanny. – Margareet legalábbis ezt állította.
Margareet Gabriela dédnagymamájának a nővére volt. Ami-

kor a családja nagy része a Karib-térségből Dél-Karolinába 
vándorolt, Margareet a St. Vincent-szigeten maradt abban a kis 
házban, amelyet a nagymamája hagyott rá. Margareet sohasem 
ment férjhez, és amikor meghalt, Gabrielára hagyta a házat.

– Különben is, nemcsak én, hanem Annie is azt akarja, 
hogy te találd meg a kincset, és megmentsd a városunkat – 
fűzte hozzá Fanny.

Amióta Gabriela az eszét tudta, a nagyanyja folyton arról a 
tragikus szerelmi viszonyról mesélt neki, amely Feketeszakáll 
és egy gyönyörű barbadosi nő, Annie között szövődött. Sajná-
latos módon Annie belehalt a szülésbe, amikor a lányukat vi-
lágra hozta. A családi legenda szerint Gabriela Feketeszakáll és 
Annie leszármazottja.

Gabriela sosem hallotta vagy látta személyesen Annie-t, 
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a szellemet, de kisebb válsághelyzetekben Fanny gyakran elő-
rángatta. „Annie nagyon dühös, amiért nem etted meg a regge-
lidet” – mondogatta az unokájának. „Annie csalódott, mert 
rossz jegyet kaptál matekból.” „Annie elborzadt, mert elszívtál 
egy cigit.”

Fanny egy doboz porcukorral megszórt fánkot tett az asz-
talra.

– Szóval csak annyi a dolgod, hogy átugrasz St. Vincentbe, 
és elhozod a kincsesládát.

– Ez nem lehetséges – felelte Gabriela. – Már nincs a tulaj-
donomban Margareet háza. A váláskor Rafernek ítélték, és már 
hét éve nem láttam sem őt, sem a házat.

– Biztos vagyok benne, hogy nem lenne semmi kifogása az 
ellen, hogy megszerezd azt a kincsesládát.

– Nem épp barátként váltunk el – mondta Gabriela. – Azért 
engedtem át neki a St. Vincent-i házat, hogy ne kelljen minden 
alkalommal látnom a képét, amikor hazajövök Scoonba.

– Ti ketten folyton martátok egymást, mint a kutya meg a 
macska – jegyezte meg Fanny. – Sosem értettem, miért mentél 
hozzá.

Gabriela erre nem tudott mit felelni. Már az első óvodai 
napján marakodni kezdett Rafer Jonesszal, és attól kezdve min-
denen csak veszekedtek; mégis érthetetlen módon elválasztha-
tatlanok voltak. A várost nézve Rafer és Gabriela valóságos is-
tencsapásának számított. Ha egy tehenet pirosra festettek, vagy 
ha egy üres autó a város mögötti mocsárban landolt, a seriff 
tudta, ki a ludas. Végigrandizták a gimnáziumot, aztán főisko-
lás korukban összeházasodtak. Összevesztek a reggelire fo-
gyasztott gabonapelyhen, a mosószeren, azon, hogy melyik fil-
met nézzék meg, milyen hőmérséklet legyen a hálószobában, a 
hétköznapi élet minden apró-cseprő mozzanatán. A  veszeke-
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dések után általában fergeteges békítő szex következett, utána 
pedig ennek az előnyeiről kezdtek vitázni. Egy héttel a második 
házassági évfordulójuk előtt váltak el. Scoon lakói elismerték, 
hogy ez volt a város történetének leghangosabb, legvitatottabb 
és legfantasztikusabb válása.

– Szerettem – mondta Gabriela. – Vicces volt.
Ráadásul imádnivaló és szexi is, az óvodától kezdve egészen 

a házasságuk végéig. Az utóbbi gondolatait persze inkább meg-
tartotta magának. Rafer ugyanakkor egy link alak volt, semmi 
ambíció nem szorult belé, ráadásul túl sokat piált, és ragaszko-
dott ahhoz, hogy Gabócának hívja.

– Kizárt, hogy elmenjek a szigetre, és ott egy kincsesláda 
után kutassak Rafer hálószobája alatt – jelentette ki Gabriela.

– Kincs nélkül reménytelen a helyzetünk – mondta Fanny. 
– Tudom, hogy őrültségnek hangzik, de semmi más nincs a 
tarsolyomban.

Gabriela az anyjára pillantott.
Mae felsóhajtott.
– Attól tartok, a reménytelenséget illetően igaza van. Vala-

mennyien egyfolytában agyalunk a megoldáson, és az utolsó 
fillérjeinket kapargatjuk össze.

– Majd gondolkodom rajta – felelte Gabriela. – Először 
vissza kell mennem New Yorkba egy függőben lévő ügy miatt.


