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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, markáns arcú, szőke hajú, kék szemű férfi nézett vissza 

rá, akinek 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 gallérja alá igazította a nyakkendőjét, 
végigsimított az anyagon: kiváló minőségű nehézselyem, kézzel festett, színes mintázattal, amely szinte 
bármelyik öltözékéhez passzolt. Aztán betűrte az ingét a nadrágjába, közben pedig megtapogatta kemény 
hasizmait, amelyeket a testedzésnek és a szigorú diétának köszönhetett. A legtöbb testépítőhöz hasonlóan 
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.

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 édeset, különösen húsételek után. Nem mintha 
a mai vacsora – marhasült salátával – olyan nehéz lett volna. Ha csak ketten voltak, szerettek egyszerűen 
étkezni.

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

– Talán ő is elhitte, hogy elfogulatlan tudok maradni.
– Az elmúlt tizennyolc évben folyton arról panaszkodtam neked, hogy milyen hitvány állapotban van 

az igazságszolgáltatási rendszerünk. Mégis hogyan lehetnél objektív?
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 eleget tesznek állampolgári kötelességeiknek. De 
az is lehet, hogy a kirendelt védő csak szeretné rajtad legeltetni a szemét – 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 kipirult, selymes haja koromfekete volt, a szeme pedig búzavirágkék.

– Nem mintha nem szerettem volna kibújni alóla – magyarázta Rina. – Csakhogy egy bizonyos 
pont után már hazudnod kell, ha meg akarod úszni. Olyanokat kell mondanod, hogy „Képtelen lennék 
pártatlanul dönteni”, ez viszont 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 

bíróságon?
– Nem tudok róla. Miért?
– Gondoltam, együtt ebédelhetnénk.
– Jó ötlet. Verjük el a napi tizenöt dollárt, amit a bíróságon keresel.
– Benzinpénzt is kapok, de az esküdti munkából tényleg nem lehet meggazdagodni. Még a véradásért 

is többet fizetnek. Legalább eleget teszek állampolgári kötelességemnek, 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 pocsék az időérzéke. Akarod, hogy felhívjam?
– Szerinted felvenné?
– 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 bevásárlózacskókat, 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 elnézve nem leszek örökké ilyen vékony.

– Szerintem semmi baj nincs Cindy alakjával.
– Ő is magas, mint én, és nagyon kell ügyelnie a súlyára. 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 jóképűbb 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 mindenki eltörpül mellettünk.

– 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 lányának valószínűleg egyetemista koráig kell 

várnia a pasizással. Hannah észrevette a férfi ajka körül játszadozó mosolyt.
– Nem vagy valami együtt érző.
– Sajnálom, hogy átörökítettem rád a magasságomat.
– Semmi gond – mondta Hannah. – Mindennek megvan az előnye és a hátránya. Ha magas és vékony 

vagy, és csinosan öltözködsz, az emberek azt hiszik, hogy modellnek készülsz, és nincs sok sütnivalód.
– Gondolom, a barátaid nagyon sajnálnak téged emiatt.
– Ezt csak neked mondtam el. – A lány az ebédlőasztalra 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 éjjeliszekrényen álló óra hajnali hármat mutatott. Mivel Peter rendőrnyomozó 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 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 meggyilkolt pár egyik fia – úton van a St. Joe 

Kórházba. Meglőtték, de úgy néz ki, túléli.
Decker fölállt, és telefonálás közben kezdte begombolni 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 építették föl majdnem az összes bevásárlóközpontot 

Dél-Kaliforniában.
– Hol történt?
– A Coyote Ranchen.
– Valakinek sikerült betörnie oda? – A nyomozó a vállával szorította a füléhez a telefont, miközben 

fölhúzta a nadrágját. – Azt hittem, az a hely egy erődítmény.
– Nem tudom, hogy erődítmény-e, mindenesetre hatalmas. Maga a birtok több mint huszonnyolc 

hektár, az udvarház 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, teniszpályák, továbbá egy kennel, egy olimpiai számok gyakorlására is 
alkalmas lovaglópálya, egy nyolcbokszos istálló az asszony lovainak, egy propelleres gépek számára 



megfelelő leszállópálya és saját autópálya-lehajtó. Körülbelül egy évvel ezelőtt – miután a csapat leigazolta 
David 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, legalább 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 hamar 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 legmélyebb 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 huszonnyolc hektár, lehetetlen rendesen lezárni az egészet.
– Ez rettenetes. Körülbelül egy évvel ezelőtt valamilyen jótékonysági ügy kapcsán megnyitották 

az otthonukat a nagyközönség előtt. Úgy hallottam, hogy a kert egyszerűen mesés. El akartam menni 
megnézni, de aztán közbejött valami.

– Úgy tűnik, erről lemaradtál. – Decker kinyitotta a széfet, kivette belőle a Berettáját, és beletette a 
pisztolytartójába. – Borzasztó dolog ilyet mondani, de nem 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 jelenléte. – 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 megrázta a fejét. – Nem jó, ha túl gazdag 
az ember.

Egyetlen előnye van annak, ha az embert az éjszaka közepén rángatják ki az ágyából: szinte 
akadálytalanul száguldhat át a városon. Decker sorban hajtott végig a gyéren megvilágított, üres 
utcákon. Az autópálya egészen hátborzongató látványt nyújtott, ahogyan a fekete út beleveszett a ködbe. 
Az 1994-es Northridge földrengés kilencven másodperces 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, sehol nem kellett lekanyarodni a 
földútról, amely majd egy mérföld hosszan kanyargott, mire föltűnt az épület. A hatalmas 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, stukkózott téglaépület – fakorlátos erkélyekkel, festett üvegablakokkal és vörös cserepes 
tetővel –, amely egy mesterséges domb tetején terpeszkedett, mögötte a hatalmas, üres pusztasággal és a 
hegyek árnyékával.

Úgy száznyolcvan méterre a felhajtótól Decker meglátta a parkolót, amelyben már állt vagy fél tucat 
járőrkocsi, a halottkém furgonja, szintén vagy fél tucat antennákkal felszerelt tv-s furgon, a helyszínelők 
furgonjai meg nyolc másik kocsi, és még mindig volt szabad hely. A média tehát már kivonult. Úgy 



kivilágították a helyet, hogy akár egy mikrosebészeti beavatkozást is el lehetett volna végezni a 
parkolóban, ugyanis minden csatorna saját világítással, saját kamerákkal, saját stábbal és saját rámenős 
riporterrel várta a sztorit. Szerettek volna minél közelebb kerülni az események sűrűjéhez, de a sárga 
szalag és az egyenruhás járőrök kordában tartották őket.

Miután felmutatta a jelvényét, Decker átbújt a szalag alatt, és gyalog indult el a bejárat irányába. 
Aprólékos gonddal megnyírt bokrok szegélyezte virágágyások között vezetett az útja. A tavaszi virágok 
között volt rózsa, írisz, nárcisz, liliom, anemóna, dália, rézvirág, pillangóvirág és még sok más, Decker 
számára ismeretlen dísznövény. Valahol a közelben gardénia és éjszakai jázmin is virágzott, émelyítően 
édes illattal körítve a halált, a kövezett járda mentén pedig virágzó citromfák sorakoztak.

A bejárati ajtónál két rendőr állt. Felismerték Deckert, és beengedték. A ház belseje is fényben úszott. 
Az előcsarnok akár egy spanyol kastély báltermének is beillett volna. A fapadló régi, kemény és patinás 
volt, a mennyezet gerendáit faragványok díszítették, a falakat aranyozott szegélyű faburkolat és több 
hatalmas falikárpit borította. Decker valószínűleg alaposabban körülnézett volna, ha nem veszi észre, 
hogy egy egyenruhás férfi integet neki.

Hat lépcsőn lesétálva megérkezett a kétemeletnyi belmagasságú nappaliba, ahol még több díszes 
gerenda, még több aranyozott szélű faburkolat és még több falikárpit várta. A fapadlót eredetinek tűnő 
navahó szőnyegek borították, a falikárpitok mellett itt néhány hatalmas, véres csatákat ábrázoló festmény 
is lógott a falakon, és a bútorok is óriásiak voltak. Decker maga is nagydarab ember volt – 193 centi, több 
mint 100 kilóval –, de ebben a környezetben szinte törpének érezte magát.

– Ez a hely nagyobb, mint a főiskola, ahová jártam – szólalt meg valaki Decker mellett.
Scott Oliver volt az egység egyik legjobb gyilkossági nyomozója. Az ötvenes évei végén járt, de 

fiatalabbnak látszott, amit részben a fekete hajfestéknek köszönhetett. Hajnali négy óra volt, Oliver 
mégis úgy nézett ki, mint egy vezérigazgató egy igazgatósági ülésen: fekete hajszálcsíkos öltönyt, vörös 
nyakkendőt és keményített fehér inget viselt.

– Csak állami főiskola volt, de a kampusz azért nem volt kicsi.
– Mekkora a ház alapterülete?
– Nagyjából kilencezer-háromszáz négyzetméter.
– Ember, ez aztán…! – Decker nem talált szavakat. Minden ajtóban egyenruhás rendőrök álltak, de 

sem bizonyítékjelölő táblákat, sem pedig helyszínelőket nem lehetett látni sehol. – Hol történt a dolog?
– A könyvtárban.
– És az hol van?
– Várj – mondta Oliver –, megnézem a térképen.



 2.
A labirintusszerűen kanyargó folyosók könnyedén összezavartak volna egy hétköznapi betörőt. Még 
Oliver is rossz helyen fordult be néhányszor, pedig neki volt térképe.

– Marge azt mondta, hogy négy holttest van – szólalt meg Decker.
– Már öt. A Kaffey házaspár, egy szobalány és két őr.
– Te jó ég! Vannak rablásra utaló jelek? Elvittek valamit?
– Egyelőre nem rablásnak tűnik – felelte Oliver, miközben tovább bolyongtak a végtelen folyosókon. – 

Az biztos, hogy több elkövetővel kell számolnunk. Akárki tette ezt, annak volt terve, és voltak emberei, 
akik végrehajtsák. Belső munkának kell lennie.

– Ki jelentette be a bűncselekményt? A sebesült fiú?
– Nem tudom. Amikor ideértünk, a fiút éppen betették a mentőautóba, aztán elvitték.
– Lehet már tudni, hogy mikor történt a lövöldözés?
– Még nem pontosan, de már kezdett beállni a hullamerevség.
– Tehát minimum négy, maximum huszonnégy órával ezelőtt – mondta Decker. – Talán az áldozatok 

gyomortartalma leszűkíti az időintervallumot. Ki van itt a hullaházból?
– Két halottkém és egy asszisztens. Fordulj jobbra, a könyvtár elvileg a mögött a kétszárnyú ajtó 

mögött van.
Amint beléptek, Decker szédülni kezdett, de nemcsak a helyiség gigantikus méretei miatt, hanem 

azért is, mert a könyvtárnak nem volt sarka. A rotunda formájú termet üvegből és acélból készült 
kupola fedte, ívelt falai fekete diófa borításúak voltak, amelyek előtt vagy könyvespolcok álltak, vagy a 
mennyezettől a padlóig érő, mitológiai alakokat ábrázoló falikárpitok lógtak. A kandalló a pokol tüzéhez 
is elég nagy volt, a hajópadlót pedig értékes, régi szőnyegek borították. A helyiség tele volt bútorokkal: 
szófákkal, kanapékkal, asztalokkal és székekkel, de volt benne két nagy zongora is, és annyi lámpa, hogy 
megszámolni sem lehetett.

Két tetthely is volt: egy a kandalló, egy pedig az egyik falikárpit előtt, amely egy fiatal lovagot éppen 
felfaló gorgót ábrázolt.

– Gilliam Kaffey a kandalló előtt olvasott egy pohár borral a kezében, apa és fia pedig abban a két 
bőrfotelben ülve beszélgettek. – Oliver két szegekkel kivert, barna bőrfotelre mutatott, amelyek mellett 
Marge Dunn dolgozott az emberevő gorgó árnyékában. Éppen az egyik sárga feliratú fekete ruhás 
halottkémmel folytatott élénk eszmecserét, de amikor észrevette Deckert és Olivert, kesztyűs kezével 
odaintette őket.

Marge kissé megnövesztette a haját az elmúlt hónapok során, valószínűleg a legújabb barátja 
unszolására. A nyomozónő bézs nadrágot viselt fehér blúzzal, sötétbarna, kötött kardigánnal és gumitalpú 
cipővel. Decker és Oliver odamentek hozzá.

Guy Kaffey hatalmas lyukkal a mellkasában a hátán feküdt egy vértócsa közepén. A férfi arcát és 
végtagjait szövet- és csontdarabok borították, ami pedig nem rajta vagy a padlón volt, az a faliszőnyegen 
látható jelenetet tette hitelesebbé.

– Segítek nektek tájékozódni. – Marge elővett a zsebéből egy térképet, és széthajtogatta. – Ez a ház, mi 
pedig itt vagyunk.

Decker elővette a jegyzettömbjét, és körülnézett az ablaktalan helyiségben. Amikor szóvá tette az 
észrevételét, Marge azt válaszolta:

– A túlélő szobalány azt mondta, hogy az itt elhelyezett műalkotások nagyon régiek, és nem tesz jót 
nekik a közvetlen napfény.

– Akkor a fiún kívül más is túlélte a támadást? – kérdezte Decker.



– Nem, a szobalány csak később jött be, és akkor fedezte fel a holttesteket – felelte Marge. – Ana 
Mendeznek hívják. Az egyik szobában van rendőri védelem alatt.

– A gondnokkal és a lovásszal is beszélnünk kell. Gondolom, őket is őrzik.
– Igen, mindegyiküket külön szobában – mondta Marge.
– A gondnok neve Paco Albanez, körülbelül ötvenöt éves, és három éve dolgozik itt – mondta Oliver 

a jegyzeteibe mélyedve. – A lovászt Riley Karnsnak hívják, harminc év körüli, és nem tudom, mióta van 
itt.

– Tudjuk, ki jelentette be a bűncselekményt? – kérdezte Decker.
– Igyekszünk kideríteni. A szobalány azt mondta, hogy valaki szólt egy szolgálaton kívüli testőrnek, és 

valószínűleg ő hívta a 911-et.
– Ez a szobalány talált rá a túlélő fiúra – mondta Oliver. – Azt hitte, ő is meghalt.
– És ki az a szolgálaton kívüli testőr, aki állítólag telefonált? – kérdezte Decker.
– Piet Kotsky – felelte Marge. – Beszéltem vele telefonon, hamarosan megérkezik Palm Springsből. 

Úgy látszik, a testőrök csak akkor tartózkodtak itt, amikor szolgálatban voltak. Huszonnégy órás 
műszakokban dolgoztak, és nyolcan váltották egymást. Ketten mindig a főépületben tartózkodtak, ketten 
pedig a birtok bejáratánál lévő őrházban. Az ottani őrök mindketten meghaltak, egyiküket fejbe, a 
másikukat mellkason lőtték, a kamerákat összetörték, a felvételeket pedig megsemmisítették.

– Nevek? – kérdezte Decker.
– Kotsky nem tudta, hogy ki volt ma szolgálatban, de ha látja őket, meg tudja mondani.
– És mi a helyzet a főépületben tartózkodó őrökkel?
– Eltűntek – felelte Marge.
– Szóval két őr meghalt, kettő pedig eltűnt.
Marge és Oliver bólintottak.
– Oliver egy halott szobalányt is említett.
– Igen, ő a földszinti szobájában volt.
– És Ana Mendeznek hogy sikerült megmenekülnie?
– Tegnap este kimenője volt – mondta Oliver. – Azt állítja, hogy hajnali egy körül ért vissza a ranchre.
– És hogy jött ide? Mérföldekre van a legközelebbi buszmegálló.
– Van saját kocsija.
– És nem vette észre, hogy valami nincs rendben az őrházban?
– A hátsó bejáraton át jött, ahol a személyzet szokott közlekedni – felelte Marge. – Ott általában 

nincsenek őrök. Bejött a kártyájával, leparkolta a kocsit, bement a szobájába, aztán meglátta a hullát, és 
sikoltozni kezdett. Itt egy kicsit zavaros a története, de valószínűleg ezután ment föl, és találta meg a többi 
holttestet.

– Fölment, pedig nem lehetett biztos benne, hogy a gyilkosok már elmentek? – kérdezte Decker.
– Mondtam, hogy egy kicsit zavaros a történet. Amikor megtalálta a többi holttestet, felhívta Kotskyt, 

aki jelentette a bűntényt, azt hiszem.
– Én is beszélek vele. Spanyol az anyanyelve?
– Igen, de angolul is elég jól beszél.
– Visszatérve az őrökre, tudjuk, hogy ki osztja be őket?
– Kotsky adja ki a feladatokat, de a beosztást Kaffey biztonsági főnöke, egy Neptune Brady nevű férfi 

készíti el. Neki saját bungalója van a birtokon, de az elmúlt napokat a beteg apjánál töltötte Oaklandben.
– Értesítették már?
– Kotsky felhívta. Azt mondta, hogy Brady kibérelt egy jetet, és hamarosan itt lesz – mondta Marge. 

– Bekukkantottunk a bungalójába, hogy megbizonyosodjunk róla, nincs-e több holttest, de ahhoz, hogy 
felforgassuk a helyet, parancsra lesz szükségünk.

– Majd kérünk egyet, ha Brady nem akar együttműködni. – Decker körülnézett a szobában. – 
Szerintetek hogy történt?

– Gilliam a kandalló előtt olvasgatott egy pohár borral a kezében – kezdte Oliver. – Marge-dzsal úgy 
gondoljuk, hogy őt lőtték le először. Még mindig a kanapén van, a véres könyv pedig ott fekszik mellette. 
Nézd csak meg.



Decker odament a kandallóhoz. A kanapén egy gyönyörű nő holtteste feküdt kiterítve, akinek üres 
tekintetű, kék szeme nyitva volt, szőke haja pedig ragacsosan tapadt össze az alvadt vértől. A nő testét 
szinte kettévágták a hasát átlyuggató puskagolyók. Borzasztó látvány volt, Decker önkéntelenül is 
elfordította a tekintetét. Vannak dolgok, amelyekhez sosem fog hozzászokni.

– Közönséges mészárlás – mondta. – Sok fotóra lesz szükségünk, mert képtelenség minden részletet 
megjegyezni.

– Apa és fia észrevehették, amikor valaki belépett a helyiségbe – folytatta Marge. – Szerintünk ők 
lehettek a következő áldozatok.

– Kaffeyéknek két fiuk volt. Az, akit meglőttek, az idősebbik, Gil – mondta Oliver.
– Van olyan családtagja, akit értesíthetünk? – kérdezte Decker.
– Megpróbáljuk kideríteni – mondta Oliver. – Eddig még senki nem jelentkezett, hogy érdeklődjön 

utána.
– És mi van a fiatalabb fiúval? – kérdezte Decker.
– Piet Kotsky azt mondta, hogy a fiatalabb fiút Grantnek hívják, és New Yorkban él, csakúgy, mint 

Guy öccse, Mace Kaffey.
– Aki szintén benne van az üzletben – tette hozzá Oliver. – Már mindkettőjüket értesítették.
– Ki? Kotsky? Vagy Brady?
A két nyomozó vállat vont.
– Térjünk vissza a helyszínhez – mondta Decker. – Guy és Gil vajon mit csináltak?
– Talán az üzletről beszélgettek, bár iratokat nem találtunk – felelte Oliver.
– Guy Kaffey valószínűleg felállt, amikor látta, hogy mi történik a feleségével, aztán őt is leterítették 

– mondta Marge. – A fiú valószínűleg gyorsabb volt, és megpróbált elmenekülni. Alig egy méterre volt az 
ajtótól, amikor eltalálták.

– És a gyilkosok nem nézték meg, hogy él-e még?
Marge vállat vont.
– Talán valami megzavarta őket, és el kellett menekülniük.
– Van itt egy, kettő, három… hat ajtó. Tudjuk, hogy többen voltak, az is lehet, hogy több irányból 

támadtak. Vajon mi késztethette arra őket, hogy a fiút életben hagyva tűnjenek el a ranchről?
– Talán megszólalt a riasztó – vonta meg Oliver is a vállát. – Bár még nem sikerült dekódolnunk a 

rendszert. Vagy az is lehet, hogy a szobalány érkezése, ő viszont nem látott senkit távozni.
Decker elgondolkodott egy pillanatra.
– Ha mindenki iszogatott és pihent, akkor nem lehetett még olyan késő: vacsora után, de még lefekvés 

előtt. Én tíz-tizenegy körülre tippelek.
– Igazad lehet – értett egyet Marge.
– A gondnok és a lovász a házban voltak, amikor megérkeztetek? – kérdezte Decker.
– Igen.
– Itt laknak?
– Nekik is bungalójuk van a birtokon – felelte Oliver.
– Honnan tudták meg, hogy mi történt? Valaki szólt nekik, vagy felébresztette őket a zaj, vagy?
A két nyomozó vállat vont.
– Ez el fog tartani egy ideig. – Decker újfent megmasszírozta a halántékát. – Most hagyjuk itt a 

könyvtárat a helyszínelőknek, a fotósoknak és a halottkémeknek, nekünk meg kell néznünk a többi 
tetthelyet is, és ki kell hallgatnunk a tanúkat. Hol van a többi holttest?

Marge elővette a térképet.
– Nekem is jól jönne egy ilyen – jegyezte meg Decker, mire Oliver odaadta neki az övét.
– Majd szerzek egy másikat.
– Kösz – mondta Decker. – Ti megnézitek a többi tetthelyet, én meg beszélek a tanúkkal, különös 

tekintettel a spanyol ajkúakra. Hátha össze tudjuk rakni, hogy mi mikor történt.
– Jó terv – mondta Marge. – Ana ebben a szobában van – mutatott egy pontra a térképen –, Albanez 

ebben, Karns pedig ebben.
Decker megjelölte a szobákat a saját térképén, aztán felírta a neveket a noteszába.



Ana Mendez csaknem eltűnt abban a fotelben, amelybe belegömbölyödött. A harmincas évei vége felé 
járó, alacsony nőnek mandulaszínű bőre, széles homloka, hangsúlyos arccsontja, széles szája és kerek, 
sötét szeme volt. Haját apródfrizurában viselte frufruval, így olyan volt, mintha egy sötét függönnyel 
keretezett ablakon nézne kifelé.

A nő aludt, de azonnal felébredt, amikor Decker belépett a szobába, majd megdörzsölte sírástól dagadt 
szemét, és hunyorogva nézett föl az erős lámpafényben. A nyomozó észrevette, hogy a szobalányruhát 
barna foltok szennyezik, és elhatározta, hogy később megvizsgáltatja a helyszínelőkkel.

Decker arra kérte Anát, hogy mesélje el az egész történetet.
A nő szabadnapja hétfő estétől kedd estéig tartott. Általában korábban szokott hazaérni, de ezen 

a napon éjféli misével egybekötött szertartást tartottak a templomban, ahová járt. Ana a mise után, 
körülbelül fél egykor indult haza, és úgy egy óra múlva érkezett meg a birtokra. Az udvarházat 
hegyes tetejű kovácsoltvas kerítés vette körbe, ezért a legtöbb kapunál nem szoktak őrök állni. Ana a 
belépőkártyájával a konyhához legközelebbi kapun ment be, aztán leparkolta a kocsiját a konyha mögötti 
személyzeti parkolóban. Lement néhány lépcsőn a személyzeti szárnyhoz, majd a kulcsát használva 
bement az épületbe. Amikor Decker a riasztórendszer felől érdeklődött, a szobalány azt mondta, hogy 
a személyzeti szárny be volt ugyan riasztva, de ez a rendszer nem állt összeköttetésben a ház többi 
részével. A főépületnek külön riasztórendszere volt, így a személyzet jövés-menése nem zavarta Kaffeyék 
riasztóját.

A nő szeme megtelt könnyel, amikor felidézte, hogy mi várt rá a hálószobában. Felkapcsolta a lámpát, 
és vért látott mindenütt: a falakon, a szőnyegen, az ágyakon. A legszörnyűbb azonban az volt, hogy Alicia 
szétlőtt arccal feküdt a földön. Borzalmas volt. Szörnyűséges. Ana sikoltozni kezdett.

A beszámoló további része többször is zokogásba fulladt. Ana felszaladt a ház konyhájába vezető 
lépcsőn. A konyhaajtó, amelyet éjfélkor be szoktak zárni, hogy a személyzeti szárnyból senki se juthasson 
be a házba, ezen az éjszakán nyitva volt. Ana emlékezett rá, hogy berontott a konyhába, és segítségért 
kiabált, de nem válaszolt senki, arra azonban nem, hogy a riasztó megszólalt-e a főépületben. Egészen 
kétségbe volt esve, és nem győzött elnézést kérni a feledékenységéért.

Decker megnyugtatta, hogy így is nagyon sokat segít.
Kaffeyékre a könyvtárban talált rá, először a férfiakat látta meg, aztán az asszonyát. Senki nem 

mozdult, ezért azt hitte, mindannyian meghaltak, Gilt is beleértve, de nem nyúlt semmihez, mert a 
tévéből tudta, hogy ilyenkor nem szabad.

Még mindig sikoltozva kirohant a házból, de egyedül volt a sötét és kísérteties udvaron. Tudta, 
hogy hol van Paco Albanez bungalója, mivel baráti viszonyt ápolt a gondnokkal, de ahhoz, hogy oda 
eljusson, el kellett volna mennie a medence mellett, aztán át kellett volna vágnia a teniszpályákon és a 
gyümölcsöskerten, ezért inkább a házhoz közelebb lakó Riley Karnst ébresztette föl, bár őt nem ismerte 
olyan jól. Riley azt mondta neki, hogy maradjon a bungalójában, amíg ő körülnéz. Körülbelül tizenöt 
perccel később Riley Paco Albanez társaságában visszatért, aztán ők hárman összedugták a fejüket, 
hogy mit tegyenek. Tudták, hogy értesíteniük kell a rendőrséget, és mivel Riley jól beszélt angolul, ő 
vállalta magára a feladatot. Pacót és Anát a bungalójában hagyta, majd elment telefonálni. Nagyjából fél 
óra múlva két rendőrrel tért vissza, akik a főépületbe kísérték mindhármukat, elkülönítették őket, és azt 
mondták, hogy később visszajönnek felvenni a vallomásukat. Először egy hölgy jött, most meg Decker.

Ana története meglehetősen összeszedett hatást keltett. Nem volt túl zavaros, és nem is tűnt úgy, 
mintha a nő betanulta volna. Amikor befejezte, kétségbeesett tekintettel nézett föl Deckerre, és 
megkérdezte, mikor mehet el. Decker azt válaszolta, hogy még egy darabig maradnia kell, mire Ana 
könnyekben tört ki. A nyomozó vigasztalóan megpaskolta a kezét, majd elindult, hogy kikérdezze Riley 
Karnst.

A lovász apró emberke volt erős kézfogással és szintén erős akcentussal. Viharvert arcának manószerű 
vonásai egészen hamuszínűek voltak részben az átélt szörnyűségek, részben pedig az alváshiány miatt.

A férfi évek óta lovakkal dolgozott, volt már zsoké, edző, díjugrató és lóidomár is. A ranchen a lovak 
és a kutyák ellátásán kívül az is a feladatai közé tartozott, hogy műlovaglásra tanítsa Gilliam Kaffeyt. 
Sötét pulóverét foltok szennyezték, és Decker kérdésére azt válaszolta, hogy nem öltözött át a tragikus 



események óta. Karns vallomása egybevágott Anáéval, és kiderült az is, hogy mi történt abban a fél 
órában, amelyet a szobalány Paco Albanezzel töltött a lovász bungalójában.

Karns elismerte, hogy először a 911-et kellett volna hívnia, de képtelen volt tisztán gondolkodni, 
úgyhogy Neptune Bradyt, Kaffey biztonsági főnökét értesítette először, pedig tudta, hogy Brady 
Oaklandben van az apjánál. Neptune azt mondta neki, hogy először a 911-et hívja föl, aztán pedig szóljon 
Piet Kotskynak, hogy menjen át a birtokra, és derítse ki, mi történt. Brady közölte, hogy megpróbál 
kibérelni egy magángépet, és majd szól Kotskynak, hogy mikor érkezik, továbbá azt is mondta, hogy 
értesíti a család többi tagját.

Karns egyszerűen csak követte az utasításokat. Felhívta a 911-et, aztán pedig Kotskyt, aki azt mondta, 
hogy azonnal indul, de legalább három órára van szüksége, hogy a birtokra érjen. Körülbelül öt perc 
múlva befutott egy mentőautó, aztán pedig a rendőrség. Karns a bungalójához vezette a rendőröket, ahol 
Ana és Paco várakoztak, majd mindannyian a házba mentek, őket hármukat pedig elkülönítették.

Az alacsony, zömök testalkatú Paco Albanez az ötvenes éveit taposta. Ősz hajú, kreol bőrű férfi volt 
fehér, pödört bajusszal, hordómellkassal és vastag alkarral. Anához hasonlóan ő is három éve dolgozott 
Kaffeyéknek. Nem sok újat tudott hozzátenni a történethez. Karns felkeltette, és azt mondta neki, hogy 
öltözzön föl, mert borzalmas tragédia történt a családdal. Ő még félig aludt, de amikor meglátta, hogy 
Ana milyen zaklatott, azonnal magához tért, és a rendőrök érkezéséig a szobalánnyal maradt. Az ő 
története is kereknek tűnt, Deckernek azonban több megválaszolatlan kérdése is maradt:

1.  Miért nem volt bezárva a konyhába vezető ajtó?
2.  A gyilkosok a személyzeti szárnyon keresztül hatoltak-e be a házba, és először az alvó szobalányt 

ölték-e meg, és ha igen, ki engedte be őket?
3.  Megszólalt-e a riasztó, amikor Ana benyitott a konyhába, és ha nem, ki kapcsolta ki?
4.  A családon kívül kinek van még kulcsa a főépülethez?
5.  A családon kívül ki ismeri a riasztó kódját?
6.  Ki vette észre, hogy Gil Kaffey mégsem halt meg?
7.  Miért nem ellenőrizték a gyilkosok, hogy mindenki meghalt-e?
Voltak szobalányok, őrök az őrházban, őrök a főépületben, egy gondnok, egy lovász, Piet Kotsky 

és Neptune Brady. És ez még csak Guy Kaffey otthoni személyzete volt. Decker már előre félt attól, 
hogy milyen bonyodalmaknak néz elébe, ha majd a több ezer embert foglalkoztató vállalatra is ki kell 
terjeszteni a nyomozást.

Az ilyen horderejű ügyekre minden elérhető embert rá szoktak állítani, és Decker már látta maga 
előtt az egyre csak vastagodó aktát, és az emiatt kivágott erdőnyi fát, bár a részleg az utóbbi hónapokban 
elkezdett újrahasznosított papírt használni.



 3.
Mindkét hang mély és követelőző volt. Decker először a kopasz férfit látta meg, aki laza pamutnadrágot és 
bomberdzsekit viselt. Vastag nyakú, széles vállú fickó volt, körülbelül száztíz kiló színtiszta izom. Sűrű, 
fekete hajú társa szürke nadrágot és kék zakót hordott. Ő egy kicsit magasabb és szikárabb volt, de szintén 
nagyon izmosnak tűnt. Ha focisták lennének, az egyik csatárt játszana, a másik hátvédet.

A beszélgetés odahallatszó foszlányaiból Decker úgy vette ki, hogy a két férfi meglehetősen dühös a 
rendőrségre. Először megállították őket a bejáratnál, mint holmi közönséges bűnözőket, aztán vallatni 
kezdték őket, mintha elkövettek volna valamit, most pedig nem mehetnek be a tett színhelyére. Noha 
Marge nem kért segítséget, Decker odament hozzájuk.

Az őrmester gyorsan bemutatta a két férfit: Piet Kotskyt és Neptune Bradyt. Kotsky arca vérvörös volt, 
előreugró homlokáról patakokban folyt a veríték. Nagy, mélyen ülő szeme volt, az egyébként kissé sárgás 
árnyalatú bőre pedig szinte ráfeszült hangsúlyos arccsontjára.

Brady a harmincas évei első felében járhatott. Világoskék szeme, vastag ajka és göndör, fekete haja 
volt, arcbőrén látszott, hogy gyakran jár szoláriumba, a mellkasa előtt összefont, meglehetősen nagy 
kezén pedig több aranygyűrű csillogott. Az álla előreugrott, amikor beszélt.

– Maga vezeti a nyomozást? – kérdezte, majd a választ meg sem várva folytatta: – Mi az ördög történt?
– Még nagyon sok infor…
– Tudja, hogy húsz percembe került, mire meggyőztem azokat az idiótákat a bejáratnál, hogy nekem 

dolgom van itt? Maguk rendőrök nem kommunikálnak egymással?
Decker hátralépett, hogy beljebb engedje a két férfit.
– Mit tehetek önért, Mr. Brady?
– Kezdetnek elmondhatná, mi történt.
– Amint biztosat tudunk, tájékoztatni fogjuk. Viszont lenne magához néhány kérdésem. – Decker 

Marge-hoz fordult. – Kihallgatnád Mr. Kotskyt az egyik dolgozószobában?
– Mire véljem ezt? – Brady orrcimpái megremegtek. – Oszd meg, és uralkodj?
– Nem mi vagyunk az ellenség, Mr. Brady, és információra van szükségünk. – Decker az ujjain 

számolta a kérdéseit. – Kellene egy lista mindazokról, akik teljes vagy részmunkaidőben a házban 
dolgoztak. Hányan szoktak éjszaka a házban tartózkodni? Ki volt szolgálatban tegnap éjszaka? Ki lakik 
itt, a birtokon, és ki lakik máshol? Melyik alkalmazott mióta dolgozik a Kaffey családnak? Kinek vannak 
kulcsai? Ki ismeri a riasztó kódját? Ki veszi fel és rúgja ki az embereket?

Brady előrelépett.
– Tudok segíteni, de előbb szeretném látni, hogy mi történt.
– Kérem, jöjjön velem, Mr. Kotsky – szólalt meg Marge. – Decker nyomozó és Mr. Brady majd 

megbeszélik, amit kell.
Kotsky Bradyre nézett, aki bólintott.
– Oké. Menjenek a keleti dolgozószobába.
– Megmutatná a térképen, hogy az hol van? – kérdezte Marge.
– Piet majd odavezeti.
Miután elmentek, Brady megismételte a kérését:
– Látnom kell, mi történt.
– Senki nem láthatja az áldozatokat a halottkém engedélye nélkül. A tetthelyért mi felelünk, a 

holttestekért ők.
– Bürokrácia! – Brady nagyot köpött. – Nem csoda, hogy a rendőrség nem jut semmire.
Decker jelentőségteljes pillantást vetett a férfira.



– Nagyon is sokra jutunk, de mivel nem akarjuk elrontani a dolgot, óvatosan járunk el. Mit gondol, 
Mr. Kaffey beengedett volna bárkit is az igazgatósági ülésre csak azért, mert az illető erre kérte?

– Az a különbség, hogy a maga bérét az én adómból fizetik.
Deckernek sikerült közömbös arcot vágnia.
– Mr. Brady, maga egy jó darabig nem megy sehová, mert meg kell várnia a családot, úgyhogy 

ahelyett, hogy dühöng, akár együtt is működhetne. Ha így tenne, sokkal kevésbé tűnne gyanúsnak.
– Maga engem gyanúsít? Több száz mérföldre voltam innen – mondta Brady, amikor Decker 

nem válaszolt a kérdésére, és mivel a nyomozó továbbra is hallgatott, ingerülten kifakadt: – Évek óta 
Mr. Kaffeynek dolgozom! Ne szórakozzon velem!

– Uram, jelenleg mindenki potenciális gyanúsítottnak számít, akinek bármi köze volt a Kaffey 
családhoz. Ez a munka ilyen. Ha nem volnék gyanakvó, nagyon rossz detektív lennék.

Brady keze ökölbe szorult, de aztán lassan ellazultak az ujjai.
– Még mindig sokkhatás alatt állok.
– Ezt megértem.
– Magának fogalma sincs… – a férfi hangja egészen elhalkult. – A saját apámnak szívrohama volt, 

most pedig nekem kell törődnöm a megmaradt családtagokkal. Tudja, milyen borzalmas volt felhívni 
Grant Kaffeyt azzal, hogy megölték a szüleit és a bátyját?

Decker kutató pillantást vetett Bradyre.
– Gil Kaffey kórházban van. Nem halt meg.
– Tessék? – Brady szeme elkerekedett. – Riley Karns azt mondta, hogy meghalt. – Pár másodpercnyi 

kínos hallgatás után hozzátette: – Hála az égnek! – Majd cinikusan fölnevetett. – Most az egész család azt 
fogja hinni, hogy egy idióta vagyok!

– Miért nem hagyja, hogy én foglalkozzam a családdal?
– Én feleltem a család biztonságáért, és elcsesztem. – A férfi szeme hirtelen könnybe lábadt. – Nekem 

semmi közöm ehhez az egészhez, de igaza van, hogy mindenkire gyanakszik. Mit akar tudni?
– Először is azt, hogy hogy működik a biztonsági rendszer.
– A jelek szerint sehogy. – Brady az ajkába harapott. – Ez el fog tartani egy darabig.
– Mi lenne, ha elvonulnánk valahová, és elmagyarázná az egészet?
– Van itt elég hely, ahová elvonulhatunk, több is, mint kellene – mondta Brady.

A kanál körbe-körbe járt a müzlis tálkában. Hannah-nak sem reggelizni, sem iskolába menni nem volt 
kedve, csakhogy míg a reggeli valamelyest önkéntes alapon nyugodott, iskolába járni sajnos kötelező volt.

– És ha készítenék egy bagelt, amit aztán a kocsiban megeszel?
A lány félresöpört az arcából egy vörös hajtincset.
– Nem vagyok éhes.
– Nem kell megenned, csak vidd magaddal.
– Miért?
– Az én kedvemért, jó? – Rina eltette a müzlit, és egy hagymás bagelt tett a kenyérpirítóba. – Szedd 

össze a holmidat, indulnunk kell.
– Mi ez a nagy sietség?
– Legalább egy órába telik, hogy időben odaérjek a bíróságra.
– Ó, te szegény! Nem elég, hogy a búvalbélelt lányoddal kell vesződnöd, utána még összezárnak 

tizenegy másik szerencsétlen párával Los Angeles büdös belvárosában.
Amikor a bagel kiugrott a kenyérpirítóból, Rina megkente sajtkrémmel, aztán alufóliába csomagolta.
– Nem panaszkodni akartam. Gyere, menjünk.
Hannah a vállára vette a hátizsákját.
– Milyen ügyön dolgoztok?
– Erről nem beszélhetek.
– Ne már! Kinek mondanám el? Aviva Bravermannek?
– Senkinek nem fogod elmondani, mert én sem mondom el neked. – Rina ellenőrizte a táskáját, ami 

inkább bevásárlószatyorként funkcionált, mint divatos kiegészítőként. Volt benne egy olcsó kiadású 



könyv Abigail Adamstől és egy aznapi Los Angeles Times. Az újság természetesen címlapon hozta a 
gyilkosságokat. Rina kivette a táskából a kulcsát, bekapcsolta a riasztót, és bezárta maguk mögött az ajtót.

– Nevetséges, hogy esküdt lehettél – mondta Hannah. – Apa még csak nem is egyszerű rendőr, hanem 
hadnagy.

Rina elindította a kocsit.
– Képes vagyok önállóan gondolkodni.
– Az lehet, de a férjed így is, úgy is hatással van rád. – A lány kicsomagolta a bagelt, és beleharapott. 

– Hmm, nagyon finom – mondta, majd bekapcsolta a rádiót, és addig csavargatta a gombot, amíg valami 
rockzenére nem bukkant. – Mi lesz a vacsora?

Rina magában mosolygott. Hannah esze máris máshol járt. A tinédzserek ritkán képesek sokáig egy 
dologra koncentrálni.

– Lehet, hogy csirke.
– Csak lehet?
– Csirke vagy tészta.
– Miért nem csirke tésztával?
– Azt is készíthetek. – Rina a lány felé fordult. – De te is.
– A tiéd jobb.
– Ez nem igaz. Te is nagyon jól főzöl, csak rám akarod sózni a munkát.
– Igen. Pár éven belül egyetemre megyek, és akkor már nem kell főznöd senkire. Hiányozni fognak 

neked ezek a napok.
– De hát itt van apád is.
– Ő sosincs otthon, a neki főzött ételek felét úgyis meg kell melegíteni. Egyáltalán minek fárasztod 

magad?
– Valaki nagyon sértődöttnek tűnik.
– Nem vagyok sértődött, csak megállapítottam egy tényt. Nagyon szeretem apát, de tényleg alig 

van otthon. – A lány rágcsálni kezdte a hüvelykujja körmét. – Szerinted időben odaér a ma esti 
kóruselőadásomra?

– Ma lesz az előadás? Azt hittem, holnap.
– Mrs. Kent megváltoztatta az időpontot. Úgy látszik, elfelejtettem szólni.
– Ha ma lesz az előadás, nem is tudsz otthon vacsorázni.
– Nem, tényleg nem – mondta Hannah. – Szóval apa odaér majd?
– Az utolsó kettőn ott volt, és biztos vagyok benne, hogy ma is eljön. – Az asszonynak eszébe jutott a 

ma reggeli újság. – Hacsak nem jön közbe valami sürgős dolog.
– Például egy gyilkosság?
– Az elég sürgős dolog, nem?
– Nem igazán. Az áldozat már úgyis meghalt.
Hát igen, Hannah el volt merülve a saját, énközpontú kis világában, nem volt értelme vitába szállni 

vele. Rina inkább csatornát váltott a rádión, és egy retróműsorra kapcsolt, amelyben éppen a Beatles 
énekelt a hét nyolc napjáról.

– Imádom ezt a számot! – Hannah fölcsavarta a hangerőt, majd elégedetten hátradőlt, és tovább 
majszolta a bagelt, miközben halkan dúdolt.

Az apja iránti neheztelése mintha tovaszállt volna. Néha kapóra jött, hogy képtelen volt sokáig egy 
dologra koncentrálni.

Amikor belépett a tárgyalóterembe, örült, hogy nyakkendőjét gondosan megkötötte, és gallérja 
megfelelően ki van keményítve. Egyenes háttal, hetykén lépkedett, mintha az övé lenne a világ.

Különleges képességgel bírt.
Nemcsak hogy le tudta fordítani és ki tudta bogozni, amit az emberek beszéltek – ez alapkövetelmény 

volt a munkájában –, de egyetlen apró részlet sem kerülte el a figyelmét, és gyakran néhány mondat elég 
volt ahhoz, hogy mindent megtudjon a beszélő hátteréről: hol nőtt fel, hogy az illető szülei hol nőttek fel, 
és azt is, hogy az illető jelenleg hol élt.



A faji, illetve az etnikai hovatartozást nem volt nehéz megállapítani, de arra nem sokan voltak képesek, 
hogy pár mondat alapján a társadalmi osztályra és az iskolázottságra is következtessenek. Ő nemcsak 
azt tudta megmondani, hogy valaki vidám-e vagy szomorú, hanem azt is, hogy dühös, ideges, féltékeny, 
ingerült, bánatos, érzelmes, megfontolt, együtt érző, buzgó vagy éppen lusta-e. Minderre ráadásul nem 
abból következtetett, amit az emberek mondtak, hanem abból, ahogyan azt mondták. Különleges érzékkel 
azonosította be nemcsak az amerikai, hanem a külföldi akcentusokat is.

Az ő világában nem volt szükség látásra. A szem csalóka érzékszerv, neki pedig más ajándék jutott, 
amelyet nem pazarolhatott olyan triviális dolgokra, mint például egy társasjáték.

Nevezze meg az akcentust.
Az emberek akkora seggfejek.
Egyszer csak rezegni kezdett a PDA-ja. Kihalászta a zsebéből, és megnyomott rajta egy viharvert 

gombot, mire a szerkezet géphangon elmondta a beérkezett üzenetet.
„Ebéd a szokásos helyen a szokásos időben.” Kikapcsolta a kütyüt, aztán visszasüllyesztette a zsebébe. 

A szokásos idő fél egy volt, a szokásos hely egy szusibár Kis-Tokióban, akivel pedig találkozik, az Dana.
Kezd alakulni ez a nap. Leült a helyére, megigazította a dizájner-napszemüvegét, majd az esküdtszék 

felé fordult, és hibátlan, vakítóan fehér fogsorát megvillantva szélesen elmosolyodott.
Showtime!

Miután a bíró még egyszer figyelmeztette őket, hogy ne beszéljenek az ügyről, az esküdtek elhagyták a 
tárgyalótermet.

A legelöl haladó nőről Rina csak annyit tudott, hogy Kate-nek hívják. Az arcvonásai kissé szögletesek 
voltak, szőke haját lófarokban hordta, a fülében pedig karika fülbevalók lógtak.

– Allyvel, Ryannel és Joyjal átmegyünk a plázába enni – szólította meg Rinát Kate. – Csatlakozik 
hozzánk?

– Hoztam ebédet otthonról, de szívesen magukkal tartok, csak jussak ki végre ebből az épületből.
– Igen, mintha mi lennénk börtönben – mosolygott Kate. – Én még elszaladok a mosdóba, Ryan és 

Ally pedig telefonálni akarnak. Tíz perc múlva találkozunk odakint.
– Rendben van. – Rina kinyitotta a bíróság épületének egyik hatalmas üvegajtaját, és szinte mellbe 

vágta a kinti hőség meg az utcai forgalom zaja. Az aszfalt szabályosan olvadozott a forróságtól. Árnyékot 
mindössze egy emeletes háztól és néhány különösen szívós fától lehetett várni, de így délidőben erre sem 
volt sok remény.

Az asszony felhívta Petert. Arra számított, hogy üzenetet kell hagynia, de kellemes meglepetés érte.
– Mi újság? – kérdezte a férjét.
– Még élek.
– Ez remek. Hol vagy?
– Dunn őrmesterrel éppen a St. Joseph intenzív osztályára tartunk. Gil Kaffeyt kihozták a műtőből.
– Ez jó hír. Olvastam reggel az esetről, bár azóta nyilván sok minden történt. Biztosan rengeteg dolgod 

van.
– Csak mint általában.
– Szeretlek!
– Én is szeretlek!
– Mikor látlak újra?
– Muszáj lesz aludnom.
– Szerinted el tudsz jönni Hannah kóruselőadására?
– Mikor is lesz? – kérdezte Decker egy pillanatnyi hallgatás után. – Holnap este nyolckor?
– Ami azt illeti, ma este. A tanáruk megváltoztatta az időpontot, és Hannah elfelejtett szólni.
– Ó, jaj! – Újabb rövid hallgatás. – Igen, elmegyek, de a megjelenésemért és a higiéniás állapotomért 

nem vállalok felelősséget.
Rina megkönnyebbült.
– Szerintem Hannah-nak csak az a fontos, hogy ott legyél.
– Ott leszek. De kérlek, tégy meg nekem egy szívességet. Bökj oldalba, ha azt látod, hogy csukódnak 



lefelé a szemeim. És mi újság a belvárosban?
– Nyakunkon a nyár. – Rina megtörölte gyöngyöző homlokát a kézfejével. – Nem kellett volna 

felvennem a sejtlit, túl meleg van a parókához.
– Hát vedd le. Nem mondom meg senkinek.
Rina elmosolyodott.
– Akkor találkozunk az iskolában?
– Igen, az jó lesz.
– Vigyek neked vacsorát?
– Annak nagyon örülnék. Most mennem kell. Várnak a kórház steril, fertőtlenítőszagú folyosói. De 

gondolom, neked is megvan a magad öröme az igazság nagyra becsült csarnokában.
– Ami azt illeti, kezdünk összebarátkozni a többiekkel. Néhányan együtt ebédelünk a plázában.
– Nahát, valaki milyen szerencsés!
– Napi tizenöt dollárért teljesítjük állampolgári kötelességünket. Ennél még a rendőrség is többet fizet.
– Cserélni akarsz?
– Nincs az a pénz. Inkább az élőknél maradnék.



 4.
Marge-nak és Deckernek majdnem háromnegyed óráig tartott, hogy a gyér forgalomban elérjenek a 
kórházba. Ha Gil Kaffey eszméleténél volt a mentőautóban, rengeteg ideje jutott gondolkodni. Vajon mire 
emlékszik? Súlyos trauma következtében néha előfordul retrográd amnézia, amely egyfajta természetes 
védekezés a fájdalommal szemben.

A St. Joe gyógyászati komplexum egy közepes méretű, négy szárnyból álló kórházból és egy 
ugyanekkora irodaépületből állt. Több kört is meg kellett tenniük, mire találtak egy szabad parkolóhelyet, 
ahová ráadásul alig fértek be. Marge magabiztosan manőverezett a Crown Vickel, úgyhogy pár perc 
múlva már az intenzív osztály nővérpultjánál álltak. Addig nem mehettek be, amíg engedélyt nem kaptak 
Kaffey orvosaitól, és körülbelül húsz percbe telt, mire sikerült előkeríteni az egyik sebészt.

Brandon Rainnel, a harmincas éveiben járó, tagbaszakadt, széles vállú orvossal beszéltek.
– Mr. Kaffey erősen be van gyógyszerezve. Nagyon súlyos sérülések érték, úgyhogy csak néhány 

percre mehetnek be hozzá.
– Mennyire rossz a helyzet? – kérdezte Decker.
– A golyó több bordát is roncsolt, ez pedig súlyos belső vérzést idézett elő. Sokáig tartott, mire ideért 

vele a mentő, és az érintett területen nagyon sűrű az érhálózat. Ha a lövedék pár centivel arrébb hatol be, 
eltalálja a lépet, és akkor elvérzett volna. – Ekkor megszólalt a sebész csipogója, aki gyorsan megnézte a 
szerkezet kijelzőjét. – Rohannom kell. Ne feledjék, csak pár perc.

– Oké – mondta Decker.
– Van valami híre a családról? – kérdezte Marge.
– Még nincs, de biztosan jelentkezni fognak – felelte Rain. – Látták a Kaffey szárnyat, amikor 

bejöttek?
– Igen – mondta Decker. – Jól sejtem, hogy a családnak van itt némi befolyása?
– Fogalmazzunk úgy – válaszolta Rain –, hogy ők nagyon jótékony emberek, és pénzük is van. Ebben 

a gazdasági helyzetben ez nyerő kombináció.

Gil Kaffeynek az orrából, a karjaiból és a hasából is csövek lógtak. Összezúzott arca fel volt dagadva, 
a szeme bevérzett, a szája pedig száraz és cserepes volt. Marge korábban rákeresett az interneten, de 
az előttük fekvő férfi nem is hasonlított a fotókon látható jóképű, magabiztos fiatalemberre. Gil szíve 
egyenletesen vert, a karján lévő mandzsetta pedig minden tíz percben felfújódott, így folyamatosan 
ellenőrizték a vérnyomását is. Kissé zavart volt, ám Decker egyébként sem akarta hosszadalmas 
kihallgatásnak alávetni, mindössze egyetlen nevet akart hallani tőle. Ez volt az első kérdés, amelyet 
föltett:

– Tudja, hogy ki lőtt magára?
Senki nem lepődött meg, amikor Kaffey nemet intett a fejével. A férfi pulzusszáma hirtelen 

megemelkedett, amikor megpróbált beszélni.
– Kül…
Az ügyeletes nővér jelentőségteljes pillantást vetett a nyomozókra.
– Csak néhány perc.
– Tudom – mondta Decker. – Azt mondta, kül, Mr. Kaffey? – kérdezte, majd amikor Gil bólintott, 

folytatta: – Ezt nem értem.
– Kül… föl… – erőlködött tovább Kaffey.
– Külföld? – kérdezte Decker. – Külföldiek voltak?
Kaffey pulzusa megint felgyorsult, majd lassan kinyitotta a szemét, és bólintott.


