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 1.
Ó, fantázia, az élet sója!

Öltözködés közben belenézett a tükörbe, ahonnan egy 
jóképű, 192 centi magas…

Nem, az túl sok.
Ahonnan egy 185 centi magas, pokolian jóképű, mar-

káns arcú, szőke hajú, kék szemű férfi nézett vissza rá, aki-
nek átható pillantásától minden nő zavartan fordítja el a 
tekintetét.

Nos, a szemmel kapcsolatos dolog talán még igaz is.
Na és ez?
A tükörből egy szögletes arcú, sötét, göndör hajú alak 

nézett vissza rá, akinek szégyenlős mosolyától elaléltak a 
nők, annyira kisfiús és elbűvölő, ugyanakkor férfias volt.

Érezte, ahogyan mosolyra húzódik az ajka, és beletúrt 
göndör, ám nem túl dús tincseibe. Nem ritkult a haja, de 
nem is volt valami sűrű. Miközben meglazította, és a gal-
lérja alá igazította a nyakkendőjét, végigsimított az anya-
gon: kiváló minőségű nehézselyem, kézzel festett, színes 
mintázattal, amely szinte bármelyik öltözékéhez passzolt. 
Aztán betűrte az ingét a nadrágjába, közben pedig meg-
tapogatta kemény hasizmait, amelyeket a testedzésnek és a 
szigorú diétának köszönhetett. A legtöbb testépítőhöz ha-
sonlóan az ő izmai is kívánták a proteint, amivel nem is 
volt semmi baj, amíg a zsírt le tudta dolgozni. Ezért volt 
minden alkalommal elégedett azzal, amit a tükörben látott.

Illetve azzal, amit látni vélt benne.



6

Decker őszintén meg volt döbbenve.
– Nem értem, hogyan jelentkezhettél esküdtnek.
– Talán úgy, hogy a bíró elhitte, képes leszek megőrizni 

a pártatlanságomat – felelte Rina.
Decker mormogott valamit a bajsza alatt, miközben 

édesítőszert tett a kávéjába. Világéletében feketén itta a 
kávét, az utóbbi időben azonban gyakran kívánta az éde-
set, különösen húsételek után. Nem mintha a mai vacsora 
– marhasült salátával – olyan nehéz lett volna. Ha csak ket-
ten voltak, szerettek egyszerűen étkezni.

– Még ha a bíró ragaszkodott is ahhoz, hogy esküdt le-
gyél, a kirendelt védőnek ki kellett volna ebrudalnia téged 
a testületből.

– Talán ő is elhitte, hogy elfogulatlan tudok maradni.
– Az elmúlt tizennyolc évben folyton arról panaszkod-

tam neked, hogy milyen hitvány állapotban van az igaz-
ságszolgáltatási rendszerünk. Mégis hogyan lehetnél ob-
jektív?

Rina elmosolyodott a kávéscsészéje fölött.
– Szerinted én mindent elhiszek, amit mondasz nekem?
– Na, kösz szépen!
– Attól még, hogy egy nyomozó felesége vagyok, 

ugyanolyan racionálisan tudok gondolkodni, mint bárki 
más.

– Úgy látom, kifejezetten szeretnél esküdt lenni. – 
Decker ivott egy kortyot a kávéjából, amely erős és édes 
volt. – Erre van szükségünk: okos emberekre, akik ele-
get tesznek állampolgári kötelességeiknek. De az is lehet, 
hogy a kirendelt védő csak szeretné rajtad legeltetni a sze-
mét – tette még hozzá csúfondáros mosollyal.

– Nő az illető, de lehet, hogy igazad van.
Decker elnevette magát. Ki ne élvezné, hogy legelteti 

a szemét Rinán? Az asszony arcán az évek során ugyan 
megjelentek a nevetőráncok, de még mindig királynőiek 
voltak a vonásai: alabástromszínű bőre az arccsontjánál ki-
pirult, selymes haja koromfekete volt, a szeme pedig búza-
virágkék.
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– Nem mintha nem szerettem volna kibújni alóla – ma-
gyarázta Rina. – Csakhogy egy bizonyos pont után már 
hazudnod kell, ha meg akarod úszni. Olyanokat kell mon-
danod, hogy „Képtelen lennék pártatlanul dönteni”, ez vi-
szont olyan, mintha hamisan tanúskodnál.

– És mi az ügy?
– Tudod, hogy nem beszélhetek róla.
– Jaj, ugyan már! – Decker beleharapott egy cukrozott 

süteménybe, amelyet a tizenhat éves lányuk készített, és 
morzsák ragadtak a bajuszára. – Mégis kinek mondanám 
el?

– Nincs kizárva, hogy az egész egységnek – felelte 
Rina. – Van dolgod a közeljövőben a Los Angeles-i bíró-
ságon?

– Nem tudok róla. Miért?
– Gondoltam, együtt ebédelhetnénk.
– Jó ötlet. Verjük el a napi tizenöt dollárt, amit a bíró-

ságon keresel.
– Benzinpénzt is kapok, de az esküdti munkából tény-

leg nem lehet meggazdagodni. Még a véradásért is többet 
fizetnek. Legalább eleget teszek állampolgári kötelessé-
gemnek, és te, aki arra esküdtél fel, hogy szolgálj és védj, 
igazán értékelhetnéd ezt.

Decker homlokon csókolta a feleségét.
– Nagyon büszke vagyok rád, helyesen cselekszel. És 

nem fogok többet kérdezősködni az ügyről, csak annyit 
árulj el, hogy ugye nem gyilkosság a vád?

– Nem mondhatok sem igent, sem nemet, de mivel már 
annyi szörnyűséget láttál, és egyébként is túlságosan élénk 
a fantáziád, annyit elárulok, hogy nem kell aggódnod.

– Köszönöm. – Decker az órájára pillantott. Pár perccel 
múlt este kilenc. – Hannah nem azt mondta, hogy kilencre 
itthon lesz?

– De igen, de hát ismered a lányodat, tudod, hogy po-
csék az időérzéke. Akarod, hogy felhívjam?

– Szerinted felvenné?



8

– Nem biztos, főleg, ha vezet … Várj csak, úgy hallom, 
megérkezett.

Néhány pillanattal később a bejárati ajtóban megjelent 
a lányuk, hátán egy tömött hátizsákkal, a kezében pedig 
kétzacskónyi élelmiszert cipelve. Rina átvette a bevásár-
lózacskókat, Decker pedig megszabadította a hátizsáktól.

– Hát ez? – kérdezte az asszony.
– Néhány barátnőm átjön sabbathra, és azon kívül, amit 

sütöttem, semmi normális kaja sincs itthon. Pakoljak el?
– Majd én megcsinálom – mondta Rina. – Köszönj 

apádnak, már nagyon aggódott érted.
Hannah ránézett az órájára.
– Tíz perccel múlt kilenc.
– Elismerem, hogy túl sokat aggódom, de nem érdekel, 

én már csak ilyen vagyok. És azért nincs rágcsálnivaló a 
házban, mert ha lenne, mindet megenném.

– Tudom, és mivel ebben a házban te vagy az, aki a 
számlákat fizeti, tiszteletben tartom a kívánságaidat, de 
még csak tizenhat éves vagyok, és valószínűleg már nem 
sokáig ehetek büntetlenül édességet. Cindyt és téged el-
nézve nem leszek örökké ilyen vékony.

– Szerintem semmi baj nincs Cindy alakjával.
– Ő is magas, mint én, és nagyon kell ügyelnie a sú-

lyára. Én még nem tartok itt, de ez csak idő kérdése.
Decker megpaskolta a pocakját.
– És velem mi a gond?
– Semmi gond sincs veled, Apu, nagyon jól nézel ki a 

… – Hannah elhallgatott. Nem mondta ki, hogy a korodhoz 
képest, hanem inkább megpuszilta az apját. – Remélem, a 
leendő férjem is ilyen jóképű lesz, mint te.

Decker akarata ellenére is elmosolyodott.
– Köszönöm, de szerintem a leendő férjed sokkal jóké-

pűbb lesz nálam.
– Az kizárt. És egyébként is, néhány sportolót kivéve 

senki nem olyan magas, mint te vagy. Ez a magas lányok 
keresztje: vagy lapos sarkú cipőt veszünk fel, vagy min-
denki eltörpül mellettünk.
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– Te nem is vagy annyira magas.
– Csak azért mondod, mert hozzád képest mindenki 

alacsony. Máris nagyobbra nőttem, mint Cindy, pedig ő is 
megvan vagy 175 centi.

– Nem sokkal nőttél nagyobbra, és sok fiú magasabb 
175 centinél.

– De nem a zsidó fiúk.
– Én is zsidó fiú vagyok.
– Helyesbítek: nem a középiskolás zsidó fiúk.
Ez tetszett Deckernek, mivel azt jelentette, hogy a lá-

nyának valószínűleg egyetemista koráig kell várnia a pa-
sizással. Hannah észrevette a férfi ajka körül játszadozó 
mosolyt.

– Nem vagy valami együtt érző.
– Sajnálom, hogy átörökítettem rád a magasságomat.
– Semmi gond – mondta Hannah. – Mindennek meg-

van az előnye és a hátránya. Ha magas és vékony vagy, és 
csinosan öltözködsz, az emberek azt hiszik, hogy modell-
nek készülsz, és nincs sok sütnivalód.

– Gondolom, a barátaid nagyon sajnálnak téged emiatt.
– Ezt csak neked mondtam el. – A lány az ebédlőasz-

talra pillantott. – Ízlett a süti?
– Túlságosan is. Látod, ezért nem tarthatunk itthon 

édességet.
– Élvezd csak a sütit, apu – mondta Hannah. – Az élet 

így is túl rövid.

Rina arra ébredt, hogy csörög a telefon.
– Beszélnem kell a főnökkel – mondta Marge Dunn 

monoton hangon.
Rina a férjére pillantott, aki ugyanabban a pozícióban 

feküdt, ahogy négy órával korábban elaludt. Az éjjeliszek-
rényen álló óra hajnali hármat mutatott. Mivel Peter rend-
őrnyomozó volt, nem hozzá szoktak befutni az éjszakai 
hívások. A West Valley körzet gyilkossági csoportjának 
általában más ügyekre is bőven jutott ideje, ugyanis ritkán 
történt gyilkosság, de ha mégis előfordult ilyesmi, akkor az 
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mindig ronda ügy volt. A főnök felébresztéséhez azonban 
egy ronda ügy nem lett volna elég, ahhoz szenzáció kellett.

Rina megdörzsölte libabőrös karját, aztán gyengéden 
felrázta a férjét.

– Marge van a vonalban.
Decker felegyenesedett az ágyban, és átvette a telefont.
– Mi történt? – kérdezte álomittas hangon.
– Többszörös gyilkosság.
– Jóságos ég!
– Négy embert megöltek, az egyetlen túlélő – a meg-

gyilkolt pár egyik fia – úton van a St. Joe Kórházba. 
Meglőtték, de úgy néz ki, túléli.

Decker fölállt, és telefonálás közben kezdte begom-
bolni az ingét.

– Kik az áldozatok?
– Először is ott van Guy és Gilliam Kaffey – a Kaffey 

Iparvállalattól.
Deckernek leesett az álla. Guy és az öccse, Mace épí-

tették föl majdnem az összes bevásárlóközpontot Dél-
Kaliforniában.

– Hol történt?
– A Coyote Ranchen.
– Valakinek sikerült betörnie oda? – A nyomozó a vál-

lával szorította a füléhez a telefont, miközben fölhúzta a 
nadrágját. – Azt hittem, az a hely egy erődítmény.

– Nem tudom, hogy erődítmény-e, mindenesetre hatal-
mas. Maga a birtok több mint huszonnyolc hektár, az ud-
varház pedig szinte önálló városállam.

Deckernek eszébe jutott egy cikk, amelyet a birtokról 
olvasott. A hatalmas főépületben akár konferenciákat is 
tarthattak volna, de volt ott még számos más építmény is, 
valamint természetesen úszómedence, egy jacuzzi, tenisz-
pályák, továbbá egy kennel, egy olimpiai számok gyakor-
lására is alkalmas lovaglópálya, egy nyolcbokszos istálló 
az asszony lovainak, egy propelleres gépek számára meg-
felelő leszállópálya és saját autópálya-lehajtó. Körülbelül 
egy évvel ezelőtt – miután a csapat leigazolta David 
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Beckhamet – Guy Kaffey ajánlatot tett a Los Angeles 
Galaxy megvételére, de az üzlet kútba esett.

Decker úgy emlékezett, hogy a férfinak két fia van. 
Vajon melyiket lőtték meg?

– És mi van a testőrökkel?
– Ketten voltak az őrházban, mindketten meghaltak – 

felelte Marge. – Még nem fésültük át az egész terepet, leg-
alább tíz épület van itt. Lehet, hogy még több holttestet 
találunk. Mennyi idő alatt érsz ide?

– Tíz percen belül. Ki van még ott?
– Hat járőrkocsi. Oliver szólt Strappnek is. A sajtó ha-

mar meg fogja szimatolni a dolgot.
– Biztosítsátok a birtokot, nem akarom, hogy a sajtó 

tönkretegye a tetthelyet.
– Oké. Viszlát később.
Decker letette a telefont, és végiggondolta, hogy mit 

kell magával vinnie: noteszt és tollat, kesztyűt, műanyag 
zacskókat a bizonyítékoknak, szájvédő maszkot, nagyítót, 
fémdetektort, vazelint és Advilt – ez utóbbira azért volt 
szüksége, mert lüktető fejfájás tört rá, amikor a legmé-
lyebb álmából felébresztették.

– Mi történt? – kérdezte Rina.
– Többszörös gyilkosság a Coyote Ranchen.
Az asszony fölült az ágyban.
– A Kaffey-birtokon?
– Igen. Lefogadom, hogy mire odaérek, állni fog a bál.
– Ez borzasztó!
– Maga lesz a rémálom. A birtok több mint huszon-

nyolc hektár, lehetetlen rendesen lezárni az egészet.
– Ez rettenetes. Körülbelül egy évvel ezelőtt valami-

lyen jótékonysági ügy kapcsán megnyitották az otthonukat 
a nagyközönség előtt. Úgy hallottam, hogy a kert egysze-
rűen mesés. El akartam menni megnézni, de aztán közbe-
jött valami.

– Úgy tűnik, erről lemaradtál. – Decker kinyitotta 
a széfet, kivette belőle a Berettáját, és beletette a pisz-
tolytartójába. – Borzasztó dolog ilyet mondani, de nem 
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mentegetőzöm. A sajtóval való küzdelem az ilyen kaliberű 
ügyeknél kihozza belőlem a seggfejet.

– Szerinted hajnali negyed négykor valaki értesítette a 
sajtót?

– Csak a rendőr és a halál biztos, na meg a sajtó jelen-
léte. – A férfi futó csókot nyomott a felesége feje búbjára. 
– Szeretlek.

– Én is szeretlek – sóhajtotta Rina. – Olyan szomorú, 
hogy ez a rengeteg pénz mágnesként vonzza a piócákat, a 
szélhámosokat és a gonosz embereket. – Az asszony meg-
rázta a fejét. – Nem jó, ha túl gazdag az ember.

Egyetlen előnye van annak, ha az embert az éjszaka kö-
zepén rángatják ki az ágyából: szinte akadálytalanul szá-
guldhat át a városon. Decker sorban hajtott végig a gyéren 
megvilágított, üres utcákon. Az autópálya egészen hátbor-
zongató látványt nyújtott, ahogyan a fekete út beleveszett 
a ködbe. Az 1994-es Northridge földrengés kilencven má-
sodperces tombolása több építményt is lerombolt, köztük 
az autópálya hídjait. Ha a tragédia néhány órával később, a 
reggeli csúcsforgalom idején történik, az áldozatok száma 
több tízezer is lehetett volna a kevesebb mint száz helyett.

A birtok lehajtóját két rendőrautó torlaszolta el. Decker 
megmutatta a jelvényét a járőröknek, akik átengedték, és 
útbaigazították a ranch felé. Nem volt nehéz dolga, se-
hol nem kellett lekanyarodni a földútról, amely majd egy 
mérföld hosszan kanyargott, mire föltűnt az épület. A ha-
talmas ház úgy emelkedett ki a környezetéből, mint egy 
tengeri szörny a hullámok közül. Az összes kültéri lámpa 
világított, így a hely úgy nézett ki, mint egy vidámpark.

A ház mediterrán stílusban épült, és a maga felfújt 
módján még illett is a környezetébe. Háromemeletes, stuk-
kózott téglaépület – fakorlátos erkélyekkel, festett üvegab-
lakokkal és vörös cserepes tetővel –, amely egy mestersé-
ges domb tetején terpeszkedett, mögötte a hatalmas, üres 
pusztasággal és a hegyek árnyékával.


