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Valamivel hajnali öt után jön a hívás.
Egyből gyanút fogok, mert mindenki tudja, hogy soha semmi jó nem történt még ilyen korai 

órán. Legalábbis semmi, ami miatt telefonálnak. Egy tehetős rokon halálá ról, aki egy vagyont 
hagyott rád, nem kap értesítést az ember reggel kilenc előtt. Így aztán szerencse, hogy már ébren 
vagyok, és a második bögre kávénál tartok, úgyhogy legalább valamelyest felkészült lehetek.

Épp visszatértem a sétámból a védőgátról, ahol kiha jol tam a korlát fölött, és néztem a vizet, 
ami szürke és nyugodt volt, akárcsak maga a város ilyenkor. Mint általában, próbáltam meglátni 
a meleg, sötét áramlatot, amelyik Japán felől érkezik, bekanyarodik a Csendes-óceán északi 
vizeibe, mérsékli a hideget, és a part felé nyújtogatja langyos ujjait. És, mint általában, most sem 
részesültem ebben a szerencsében.

Vancouver. Egyesek azt mondják, gyönyörű hely, de ők még sosem időztek azokon a helyeken, 
amelyeket én otthonomnak nevezek. Sosem jártak a Hastings Streeten, az eldobált tűk meg a 
drogosok között. Sosem bámulták hónapokon keresztül a szürke eget meg a szürke vizet, miközben 
a zuhogó eső hasztalan igyekszik megtisztulást hozni. Aztán eljön a nyár, és olyan forróság van, 
hogy mályvacukrot sütögethetsz a tartományban mindenfelé tomboló erdőtüzeken. Közvetlenül 
a parton a nyár viszonylag kellemes, de még hónapok választanak el tőle, mikor csörögni kezd a 
telefonom.

Nézem az ismeretlen számot a kijelzőn, és egy pillanatnyi habozás után elutasítom. Néhány 
másodperccel később ismét csörögni kezd. Kíváncsi leszek. Fölveszem, már csak azért is, mert 
mindig is csodáltam a kitartást.

– Halló!
Hosszú szünet támad, miután a személy a vonal túlsó végén rekedt hangon elmagyarázza, 

miért hívott. Kínossá válik a csönd. Érzem, hogy önmagával viaskodik, szeretne többet mondani, 
de tudja, hogy nem lenne jó ötlet. Senki sem szereti, ha valaki összevissza locsog a telefonban. Fő-
képp nem egy vadidegen. Elképzelem, ahogy kiveri a ve rej ték. Talán a keze is megizzad. Kicsúszik 
a markából a telefon, hallom, ahogy a földön koppan. Teljes harminc másodpercen át káromkodik, 
míg nagy kínnal újból fölveszi, és megpróbálja visszanyerni a nyugalmát.

– Ott van még? Hallotta, amit mondtam? – kérdezi.
– Igen, hallottam – felelem, amikor a csönd már kínossá válik. – Ott leszek. – Azzal leteszem.
Sosem hallottam még az Everett Walsh nevet, de azt állítja, esetleg tudhatok valamit egy eltűnt 

lányról. Bár azt nem mondta meg, mit. Megfordul a fejemben, hogy nem megyek el a találkozóra, de 
kétségbeesett a hangja, és ha van valami, ami még a kitartásnál is jobban vonz, az a kétségbeesés.

Noha munkám része, hogy embereket találok meg, ugyan mit tudhatok egy eltűnt lányról, ami 
indokolna egy ilyen hajnali telefont?

A kétségbeesése olyan nyers és friss, hogy szinte érzem az ízét.
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Hűvös, téli reggel Vancouverben. Majdnem azt mondtam, nedves, de az természetes, ha az ember 
a nyugati partról beszél az év ezen szakaszában. Ebben a városban, ha netán kétségeid lennének, 
mindig bizton fogadhatsz a csapadékra. A találkozó előtt egy órán keresztül egy buszmegállóban 
üldögélek az utca túloldalán, noha öreg, ütött-kopott Corollám ott áll a parkolóban. Akik autóban 
ülnek, meg sem látják a megállóban várakozókat, legfeljebb akkor, ha pirosra vált a lámpa, és 
nem tudnak máshova nézni. Mivel itt nincs közlekedési lámpa, láthatatlannak érzem magam. 
Leshelyemről jól szemügyre vehető a parkoló és a kávézó. A pult körül fényesen kivilágított, de 
a többi része homályos. Szóval, titkos randevú akar lenni. Részemről rendben. Tudok titkolózni, 
nem is akárhogy. De vajon ez az Everett Walsh is tud?

Megjön a busz, de intek a sofőrnek, hogy továbbmehet. Morogva indít, és a távozó járgány 
kipufogógázt okád az arcomba.

A forgalmas Kingsway szélén álló, autószerelők és gyorséttermek közé beékelt helyiség egy 
kávéház és egy étkezde keveréke. Az összes szóba jöhető csehó közül, a kerrisdale-i otthona és 
Vancouver lepusztultabb oldala között, ahol én lakom, pont ezt választotta, aminek csinos, piros 
előtetője és kopott, sárga burkolata van. Valami a kettő között. Talán azt akarta, hogy mindketten 
otthonosan érezzük magunkat.

Innen látom, hogy a kávé, amit adnak, pocsék, de a muffin nem rossz. Azok, akik papírpohárral 
jönnek ki, le ve szik a tetejét, belekortyolnak, és elfintorodnak. Akik muffinnal, azoknak a szemük se 
rebben. Megvonják a vállukat, és mennek tovább, mint akik úgy érzik, jó helyre tették a pénzüket.

Húsz perccel a megbeszélt időpont előtt egy sportos fekete Audi gurul körbe a parkolóban. Egy 
jól öltözött pár kukucskál be a kávézóba, mindketten napszemüvegben. Nem látják, akit keresnek, 
civakodni kezdenek. Az Audi elhúz a parkolóból, aztán öt perc múlva visszatér.

Az ajtó közelében állnak meg, a férfi kiszáll, napszemüveg nélkül, és bemegy az üzletbe. 
Alacsony, zömök, vastagnyakú. Ritkuló barna haját baseballsapka fedi. Sötét dzsekije alatt a válla 
megadóan lehorgad. Kiszáll a nő is, hátraveti hosszú, vörös haját, és követi. Nem érdekli, ki látja. 
Gyönyörű, megszokhatta, hogy megbámulják. Ellenben ő nem veszi le a napszemüvegét, mert 
azzal még titokzatosabb és vonzóbb képet nyújt. Nagyon hatásos. A középkorú pultos csorgó 
nyállal bámulja, míg kávét tölt neki. A mellette ülő férfira rá se néz, csak a pénzt veszi el tőle.

Aztán várnak. Mindketten a negyvenes éveikben járnak, ápoltak, jól öltözöttek. Nem 
beszélgetnek, de a köztük lévő csönd nem meghitt. Ha volt valaha közöttük vonzalom, azt teljesen 
elkoptatták a házas évek. A férfiban még lenne érdeklődés, de a nő ignorálja minden igyekezetét, 
amivel magára akarja vonni a figyelmét, csak bámul ki az ablakon a parkoló bejárata felé. 
Rezzenéstelen arccal szürcsölgetik a kávéjukat. Vagy nem figyelnek oda, vagy sokkot kaptak az 
ízlelőbimbóik.

A hátralevő időben tanulmányozom őket. Az világos, hogy nem olyan párról van szó, akik 
csupán eljöttek együtt kávézni. Nem lennének itt, ha nem lenne muszáj, úgyhogy a helyzet nyilván 
súlyos. Rossz érzésem van az egésszel kapcsolatban, de be kell vallanom, kíváncsi is vagyok. Kora 
reggel végeztem egy kis kutatást a neten, és tudom, hogy mindketten építészek, de más-más 
cégnek dolgoznak. Elég ártatlannak tűnnek, úgyhogy megkerülöm az épületet, és az oldalajtón 
megyek be. Nem számítottak erre, meglepődnek, amikor megjelenek az asztaluk előtt, muffinnal 
a kezemben.

A nő megbámulja viseltes farmeromat és kinyúlt kardigánomat a kihúzódott szálakkal. A férfit 
ellenben az arcom ragadja meg. A bőröm se nem sötét, se nem világos, csak valami köztes, piszkos 
árnyalat. Széles arccsont. Makacs áll. Legjobban, úgy tűnik, a szemem fogja meg. Nem szokatlan 
olyanoknál, akik veszik a fáradságot, hogy megnézzék. A szemem nélkül jelentéktelen vagyok. 
Olyan sötét, hogy szinte nem lehet megkülönböztetni az íriszt a pupillától, hosszú szempillák 



árnyékában, amikre még azt is mondhatnád, hogy széppé teszik, amíg meg nem nézed jobban, és 
rá nem jössz, hogy elnyel minden fényt, és teljesen rezzenéstelen. Ha belenézel, csak egyszer is, 
hirtelen feladatok jutnak az eszedbe, amelyeket el kellene intézned, és korábbi kötelezettségek, 
amiket elfelejtettél beírni a naptárba.

– Everett Walsh? – Odahúzok egy széket az asztalukhoz, és leülök. Csak a férfit nézem. A nőnek 
több idő kell, hogy feldolgozza a belépőmet.

– Mi? Ó, igen. Az vagyok. Ja, én vagyok az. – Letöröl egy izzadságcseppet a sapkája alól, aztán 
le is veszi. A nő összevont szemöldökkel, megvetően nézi. – Ez a feleségem, Lynn.

– Örvendek – mondja a nő tiszta, hűvös hangon, ami jelzi, hogy egyáltalán nincs így. Nem 
ismernek föl a buszmegállóból, valószínűleg észre sem vették, hogy volt ott egy buszmegálló. 
Nem olyan emberek, akik a közösségi közlekedéssel foglalkoznának. Jó nekik. A közösségi 
közlekedést Vancouverben leginkább úgy lehet jellemezni, hogy totál szívás, amit célszerű bármi 
áron elkerülni, hacsak nem vagy nagyon szegény, vagy nincs a luxusjárgányod épp szervizben.

Látván, hogy Lynn nem óhajt segítségére lenni, Everett ismét magához ragadja a szót:
– Köszönöm, hogy eljött. Úgy értem, tudom, hogy ez az egész nagyon váratlan, és nem ismer 

bennünket, de…
– Ki ajánlott? – Valaki biztosan, ha tudták a telefonszámomat.
Everett pislog.
– Mi? Senki. Fölfogadtunk valakit, hogy találja meg.
Most rajtam van a sor, hogy meglepődjek. Általában for dítva szokott lenni.
– Miről beszél?
– Eltűnt a lányunk – szólal meg Lynn.
Everett ránéz.
– Ezt már mondtam neki a telefonban, édes.
Lynn a férje felé fordul. Egy közös élet évei villannak föl a pillantásban, amit egymásra vetnek.
– Az ő lánya. Ezt is mondtad neki?
Enyhén eltátott szájjal bámulok rá. Ha bombát akart ledobni, sikerült. Egy pillanatra mintha 

minden levegőt kiszívtak volna a helyiségből, és váratlan feszültség támad. Lynn figyelmesen 
néz rám, és bár nem mosolyog, látom rajta, hogy a napszemüveg mögött elégedett magával.

Everett megköszörüli a torkát. Szóra nyitja a száját, aztán becsukja. Döbbenten bámulunk 
egymásra, ő meg én, míg végül összeszedi a bátorságát, és újra próbálkozik:

– Úgy érti, akit tizenöt éve, kisbabaként örökbe adott. – Aggodalmasan lesi a reakciómat, ami 
eddig a nullával volt egyenlő. Most erős kísértést érzek, hogy megnézzem, van-e padló a lábam 
alatt, vagy, ahogy azt gyanítom, beleestem valami rémálomból szabadult nyúlüregbe.

Előhúz egy fényképet a tárcájából, és leteszi elém.
Aranybarna bőrű, pufók kamasz lány bámul rám. Ha bár a képen látható szempár mélyebben 

ül és kevésbé lecsapott, tagadhatatlan, hogy az enyém. Majdnem fekete és feneketlen. Sötét 
haj hullik a vállára, sötétebb, mint az enyém, és imádni való gödröcske van az állán. A vonásai 
lajstromozásán túl megpróbálok a felszín alá látni. Kitalálni, hogy mit rejteget. Pár pillanat után 
rájövök, hogy a szája mosolyog, de a mosoly nem ér el a szeméig. Hazudik a fényképezőgépnek, 
úgy tesz, mintha boldog lenne.

– Ő Bonnie. Bronwyn tulajdonképpen, de csak Bonnie-nak hívjuk. – Büszkeség cseng ki Everett 
hangjából. És szeretet.

Lynnre pillantok. Rá se néz a fényképre. Majszolom a muffint, próbálom összeszedni a 
gondolataimat, amelyek a deszkaasztal résein át a padlóra hullottak.

Everett nem tud olvasni az arcomról, ám most, hogy rákezdett, nem bírja abbahagyni.
– Majdnem két héttel ezelőtt eltűnt. Azt hittük, kempingezni ment a barátaival, de…
– De hazudott nekünk, és ellopta az összes pénzt, amit otthon tartottunk. A bankkártyámat 

is ellopta, és fölvett ezer dollárt, mielőtt rájöttem, mi történt, és letiltottam. – Lynn leveszi a 
napszemüveget, kivörösödött szeme alatt karikákat látok. Kezdem érteni, mi folyik itt. Lynn-nek 
elfogyott a tudománya. A gyerekből, akiért annak idején vért izzadt, hogy örökbe fogadhassa, 



kamasz lett, és most keresi a blokkot, hogy visszaküldhesse a feladónak. – Csi nált már ilyet, 
kétszer is, de sosem tartott ennyi ideig.

– A rendőrség nem segít – szól közbe Everett. – Kiadták a riasztást, de mivel pénzt is vitt 
magával, azt feltételezik, eleve úgy tervezte, hogy sokáig távol marad. Abbahagyták a keresését. 
Azt sem tudom, elkezdték-e egyáltalán. Azt hiszem, valaki beszélt a tanáraival, de nem jutott 
semmire. Pedig valójában jó gyerek…

– Megátalkodott csavargó, ezt mondják rá, Everett – gúnyolódik Lynn –, vagy valami ilyesmit. 
Meglopott bennünket.

– Jó gyerek! – erősködik Everett. – Bár az utóbbi idő ben nem könnyű vele – vallja be. – Új 
barátai vannak. Ki   ma radozik. Ezekkel a hip-hop táncosokkal lóg. Fel té te lez zük, hogy iszik meg 
drogozik is. Igen, korábban is elszökött már, de mindig visszajött! De most… most nem. Miért? 
Miért nem jött már haza ennyi idő alatt? – El ra gad ják az érzelmek. Kezébe temeti az arcát. Szomorú 
sírni látni egy felnőtt férfit, de nem fordítom el a szemem. Ezek azok a pillanatok, amikor rá lehet 
jönni, hogy valaki őszinte vagy sem. A hamis könnyeket könnyű kiszúrni, úgyhogy ha valaki ezen 
az úton akar járni, jobb, ha tényleg érintett. És Everett az. Ez az ember szenved.

Lynn pár másodpercig bámulja a férjét, aztán ismét felém fordul. Nincs vállveregetés. Nincs 
„ugyan, ugyan, drágám”. 

– A számítógépe alapján kutatott a neten. Tudta, hogy ellenezzük, de meg akarta találni a vér 
szerinti szüleit. Azokon a… hogy is hívják őket?

Úgy néz rám, mintha tudnom kéne a választ. Meg vo nom a vállam.
Lynn-nek arcizma sem rándul.
– Olyan oldalak, ahol összehozzák az örökbe adott gyerekeket a vér szerinti szüleikkel. Kiskorú 

még, úgyhogy nem jelentkezhet be hivatalosan, de úgy hallottuk, vannak illegális oldalak is. 
Online közösségek olyan embereknek, akik egymást keresik. Reméljük, hogy nem lépett 
kapcsolatba magával, a saját érdekében, de ha mégis…

Everett összeszedi magát annyira, hogy dühös pillantást küldjön a neje felé.
– Bocsásson meg a feleségemnek! Csak szeretnénk megtudni, hol van a lányunk.
Nem nehéz olvasni a sorok között. Arra célozgatnak, hogy káros hatással vagyok a gyerekre, 

noha csak egyszer találkoztam vele, amire ő nem is emlékezhet. Már látom, hogy engem okolnak, 
amiért drogokkal és piával kísérletezik. Úgy érzik, a lányuk lerázta magáról a tőlük kapott 
neveltetést, és kiütközött rajta az én természetem: elszökött otthonról, hogy a valódi családjával 
legyen, és majd alkoholmámorban fetrengve fecséreljük el az életünket, és piásüveggel a 
kezünkben jókat röhögünk rajtuk.

Nincs annál megalázóbb, mint a rendes emberek lenézése. Ezt persze, nem merem kimutatni, 
így abban lelek sovány vigaszt, hogy a jelek szerint az ő életük gyorsabban hullik darabjaira, mint 
az enyém. Már látom, miért akarta Everett olyan kétségbeesetten, hogy találkozzunk.

Én vagyok az utolsó mentsvára.
– Néhány évvel ezelőtt a fejébe vette, hogy megkeresi a vér szerinti szüleit. A barátainak is 

beszélt róla, aztán abbahagyta, azt hittük, elmúlt. De kiderült, hogy meglelte az örökbefogadási 
papírokat. A születési bizonyítványát. Magát nem könnyű megtalálni, egy magándetektív 
segítségét kellett igénybe vennünk, de arra gondoltunk, hátha Bonnie-nak mégis sikerült 
valahogy kapcsolatba lépnie magával.

Összevont szemöldökkel nézek rá.
– Ennek semmi értelme. Törvény szerint kapniuk kellett egy módosított születési bizonyítványt. 

Föl sem lenne szabad bukkannia a nevemnek.
– Valóban – felel Everett –, de tévedés történt, rosszat kaptunk. Aztán később meglett a 

módosított is, és azt mondták, semmisítsük meg az eredetit.
Lynn nem néz Everettre, de a következő szavai neki szólnak:
– Csakhogy Everett megtartotta.
– Sajnálom – mondja a férfi. – Oké? Hányszor kell még elmondanom? Borzasztóan sajnálom.
– Nem hallottam felőle – mondom egy perc múltán. A muffin majdnem elfogyott, és a fő- meg 



az oldalbejárat egyformán hívogató. Végül győz a kíváncsiságom. – Mi történt aznap, amikor 
eltűnt?

Lynn megvonja a vállát.
– Azt mondta, kempingezni mennek.
– Igen, ezt már mondták. Maguk hol voltak?
Összenéznek. Rosszul érinti őket a szülői felelősségüket firtató kérdés.
– Dolgoztunk – közli Lynn. Szeme összeszűkül, hangja jó pár decibellel magasabb a kelleténél. 

Több vendég felénk fordul, mielőtt visszatérnének a pocsék kávéjukhoz.
– Esetleg kapcsolatba léphetett a biológiai apjával? – próbálja Everett visszaterelni a társalgást 

az eredeti medrébe. Bocsánatkérőn mosolyog. Úgy tűnik, hozzászokott, hogy a neje helyett 
mentegetőzzön.

Na, persze. Megrázom a fejem.
– Ebben nem segíthetek. – Fölállok, és otthagyom az asztalt, távozásom épp olyan váratlan, 

mint az érkezésem. Megfordul a fejemben, hogy elnézést kérjek, de sosem értettem ezt a kanadai 
szokást, hogy mentegetőzz, amikor nem tettél semmi rosszat.

Az ajtó felé menet hallom Lynn fojtott hangját:
– Remek ötlet volt, Ev. Egyszerűen zseniális.
Kint, a parkolóban lépéseket hallok magam mögött. Megfeszülnek az izmaim, amikor a 

közelembe érnek. Everett az. Kezembe nyomja a fényképet.
– Nora? Ez nem úgy ment, ahogy akartam. Lynn… nagy nyomás nehezedik rá a munkahelyén 

mostanában, és Bonnie-val már egy ideje nem jönnek ki jól.
Megint bocsánatkérő az arckifejezése. Azt szeretné hallani, hogy „Ugyan, ugyan. Semmi baj”. 

De Lynnhez hasonlóan én is eleresztem a fülem mellett nyilvánvaló könyörgését, nem nyújtok 
sem vigaszt, sem megértést. Megdermed, a gallérja felől pír kúszik föl a nyakára. Vissza akarom 
adni a képet, de hátrább lép, hogy ne érjem el.

– Tartsa meg! De kérem, ha hall róla, értesítsen bennünket! Ráírtam az elérhetőségeinket a 
kép hátuljára. Bonnie… jó gyerek. Mindentől függetlenül. Csak azt akarom, hogy jöjjön haza.

Már másodszor mondja ezt. Kétségbeesetten szeretné maga is elhinni. Jó gyerek. Vajon mit ért 
ez alatt? Nekem elég mihasznának tűnik.

– Miért engem kerestettek magándetektívvel? Miért nem őt? – kérdezem. Aztán rájövök 
magamtól. – Mert azt hitték, hogy hozzám jött, így én vagyok a kiindulási pont.

– És a végpont is – feleli, miközben elfordul. – Mostanra elég profi lett eltűnés terén. Semmi 
nyomot nem hagyott, amin elindulhatnánk.

Miközben odaballagok viharvert járgányomhoz, próbálom legyűrni a feltörő pánikot. Everett 
Walsh kezét-lábát törte, hogy megkeresse az eltűnt lánya szülőanyját, noha semmi sem bizonyítja, 
hogy kapcsolatban álltam volna a gyerekkel, akiről annyi évvel ezelőtt lemondtam. Ő szeretett 
volna megtalálni. Na és? Sok gyerek keresi eredménytelenül a vér szerinti szüleit. Nem ritkaság. 
Fényképet ad róla, noha nem kértem. Próbál meggyőzni, hogy értékes emberke. Everett nem 
hazudik, de nyilvánvaló, hogy manipulálni próbál. Mivel már többször elszökött otthonról, a 
rendőrség nem nyomoz érdemben a gyerek után, és a férfi szalmaszálak után kapdos.

Az, hogy sikerült megtalálnia, nem nagy kunszt. Az eredeti születési bizonyítványon ott áll 
a nevem feketén-fehéren. De honnan az ördögből tudja, hogy eltűnt emberek felkutatásával 
keresem a kenyeremet?

És azt vajon tudja, hogy a felesége hazudott arról, hogy hol volt aznap, amikor a lányuk eltűnt?
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A lány a köveken ül, és a következő lépésen tűnődik. Úgy véli, agyrázkódása lehet, de nem tudja, 
miként lehetne benne biztos. Vérzik a feje, a karja, a csuklója. Tompa fájdalmat érez hátul, a 
csípőjénél, bár nem emlékszik rá, hogy ott megütötték volna. Fülét betölti a sziklákhoz verődő 
hullámok zaja, amelyek azzal fenyegetik, hogy kisodorják az óceánra. Olyan kábult, hogy tudja, 
nem lenne ereje küzdeni ellene. A víz hatalmas és erős, és ez az erő félelemmel tölti el.

Meg kell mozdulnia.
Hamarosan azt fogják gondolni, hogy meghalt, és abbahagyják a keresését. Ebbe a gondolatba 

kapaszkodik bele, mint egy talizmánba, és még jobban összehúzza magát. A sós levegő csípi a 
szemét. Lenyalja az odafröccsent tengervizet az arcáról, és rájön, hogy egy könnycsepp volt az.
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A Hastings és a Columbia kereszteződése Vancouver legrosszabb környékére esik, a belváros keleti 
szélére. Szó van róla, hogy a város rehabilitációs programot indít, ami ezt a területet veszi célba, 
de egyelőre az marad, ami fennállása óta mindig is volt: egy pöcegödör. Viszont amilyenek a 
vancouveri ingatlanárak, ez az egyetlen lehetőség, amit egy megrögzött belvárosi megengedhet 
magának, aki saját magánnyomozó irodát készül nyitni élete nagy szerelme, egy díjnyertes 
újságíró oldalán, aki irodát bérel, ahonnan szabadúszóként tevékenykedik, a könyvén dolgozik és 
blogot ír egy sajtóügynökség számára.

Én vagyok a recepciós és a kutatási asszisztens mindkettőjüknél. Külön-külön egyikük sem 
tudna megfizetni, de ebben az új, költségmegosztó felállásban megtalálták a módját, hogy 
működjön a dolog. Én is, ami azt illeti. Az elmúlt három évben a cég alatt lakom ingyen, annak 
érdekében, hogy összegyűjtsem a foglalót egy saját otthonra. De a főnökeim ezt nem tudják. 
Azt hiszik, hogy csak egy pince, ahol régi iratok meg takarítószerek vannak, és sosem vették 
a fáradságot, hogy ellenőrizzék. Néha megjegyzést tesznek a Corollámra, ami mindig a hátsó 
udvaron parkol, de nem tudják, hogy az enyém. Feltételezik, hogy a marketinges fickóé a folyosó 
végén, és sosem vettem a fáradságot, hogy felvilágosítsam őket.

Elég végigmenni az utcán, a drogosokkal, dílerekkel, stricikkel és kurvákkal teli utcán, és máris 
Gastown divatos negyedébe ér az ember. Gastown az ütköző gazdagok és szegények, az olyan 
emberek, akik megengedhetik maguknak, hogy a város szebb részeiben éljenek és a többiek, a 
magamfajták között, akik ott húzzák meg magukat, ahol tudják, és elveszik, amihez hozzájutnak. 
A főnökök Kitsilanóban laknak, ami közel van a parthoz, és elég messze az irodájukat övező 
bűztől ahhoz, hogy boldogok legyenek. Név szerint Sebastian Crow, egy válás csapott vállú 
túlélője, és Leo Krushnik, a leghivalkodóbb homoszexuális, akit valaha láttam. Ezek ketten 
fülig szerelmesek, habár Seb kevésbé fülig, ő csak szerelmes. Seb, aki a közvélekedés szerint 
zseniális külföldi tudósító, elég későn, negyvenhárom évesen békélt meg a másságával, miután 
átesett két gyomorfekélyen, hála a koszovói háborús tudósítás során és egy ügyvéd férjeként 
átélt poszttraumás stressznek. A felesége lényegesen fiatalabb igazságügyi könyvvizsgálója és 
magánnyomozója iránti szenvedélyét viszont nem bírta legyőzni, így otthagyott mindent, hogy 
segítsen Leónak megnyitni a saját nyomozóirodáját, amelybe most már ő is bedolgozik. A saját 
újságírói tehetsége még ma is szóhoz jut néhanapján, de alapvetően Leo üzlete a cég. Amiből azt 
a megszívlelendő tanulságot vonom le, hogy sose nyiss közös üzletet a szeretőddel. Munka és 
magánélet elválaszthatatlanul összevegyül, és Seb csupán akkor jut szuszhoz, ha egyedül ül az 
íróasztalánál vagy az utca túloldalán levő bárban, miközben Leo valami mással van elfoglalva.

– Á, megjött a mi profi kamudetektorunk – állapítja meg Leo, amikor belépek.
Elkéstem. Ez nem jellemző. Sosem kések – megvan az előnye, ha az ember az alagsorban lakik 

–, de a Walshék kal való találkozás után nem vagyok formában. Ahelyett, hogy bevezetnék egy új 
ügyfelet, fél óra késéssel érkezem, amiért cserébe nem tudok fölmutatni semmit, és nem is kívánok 
magyarázkodni. Az előtér túlsó oldalán Leo az íróasztala mögül méreget. A márkás szemüvegében 
meg a profin szabott sportos öltönyeiben nem egészen felel meg a magánnyomozókról alkotott 
általános képnek, részben ezért is olyan jó a szakmában. Az emberek rendszerint alábecsülik, ami 
hiba.

Seb kinyitja az irodája ajtaját, és a küszöbön állva bámul rám. Az ő drogériában vásárolt 
szemüvege az egyik oldalán ragasztószalaggal reparált, és az orra közepére csúsztatva viseli.

– Minden rendben, Nora? – kérdezi csöndesen. A késlekedésem fölborította a napirendjét. Saját 
magának kellett megfőznie a kávét ma reggel, és most nyilván kíváncsi, miért.

– Ja. – Leülök az asztalomhoz. Az irodai telefonon nem pislog a piros lámpa. Tegnap óta nem 
telefonált senki. – Elnézést a késésért.



– Gyakrabban is késhetnél – avatkozik közbe Leo. – Komolyan, Nora, élvezd egy kicsit az életet! 
Járj el szórakozni! Újítsd föl a ruhatárad!

A háromból egyikre sincs sok esély, és Leo ezt jól tudja. Nem először osztogatja a meddő 
tanácsait. Nem hagyja nyugodni a tény, hogy nem mesélek izgalmas sztorikat az életemről, és az 
irodai ruhatáram sajnálatos módon két rojtos farmerből és három kinyúlt, vén kardigánból áll, 
amelyek eltakarják a lyukakat a pólómon.

Már éppen azon van, hogy újabb prédikációba fog a minőségi alapdarabok és stílusos kiegészítők 
jelentőségéről, amikor az iroda ajtaja úgy vágódik ki, hogy a falon csattan. Egy emberként rezzen 
össze mindenki a szobában. Belép egy karcsú, szőke nő, és úgy néz körül, mintha övé lenne a hely. 
Sebről és rólam nem vesz tudomást. Leóra fókuszál. Ő a leggyakoribb ügyfelünk.

– Van számodra egy munkám.
– Melissa… – kezdi Leo.
A nő összehúzza a szemét.
– Te tartod el a gyerekem apját. Hogyan fizessen tartásdíjat Jonas után, ha nincs egy vasa 

se? Isten a tudója, hogy a könyvéért kapott pénz már elfogyott, a következő meg ki tudja, mikor 
lesz meg, miközben azzal az istenverte bloggal szöszmötöl. Ki tud pénzt keresni egy bloggal 
manapság? – közli a szobával úgy általában, ismét emlékeztetve mindenkit, mennyire jól 
informált. Seb exneje jól tudja, hogy a nőtartási kártyát nem játszhatja ki, mert többet keres, 
mint elvált házastársa. Így a házasságuk megmentésére tett kétségbeesett erőfeszítés jegyében 
fogant fiukat használja fel arra, hogy bejöjjön ide, és saját szemével megnézze, a férje tényleg 
boldogabb-e egy másik férfival.

Ledob egy dossziét az asztalomra.
– Jövő hétre meg kell találni ezt a fickót.
Seb felsóhajt az irodájában.
– Nincs szükségem alamizsnára tőled. Komolyan! Ezt már megbeszéltük.
– Hát, nekem igen. – Leo mesterkélten mosolyog. – Ha a céged alkalmazni akar, csak tessék. 

Az enyém a város legjobb magánnyomozó vállalkozása. Tessék, vegyél egy szórólapot! – Fölemel 
egyet a gondosan megtervezett, széthajtható brosúrák közül, amikre közel kétszáz dollárt költött 
tavaly az arculatváltás jegyében. – És add tovább a barátaidnak is, kérlek!

Minden jelenlevő tisztában van vele, hogy Melissának, mint jól ismert védőügyvédnek, 
nincsenek barátai. Tu do má sul veszi a szúrást, és áthatóan bámul Leóra, ellenségesen, 
zavarodottan. Nem érti, ez a kedélyes, pufók lengyel emigráns miként lehet vonzóbb, mint ő. Nem 
érti, miként lehet az, hogy a magánnyomozó, akit a cége időről időre felfogadott, akit ő maga is 
felfogadott, hogy kövesse a férjét, amikor az elkezdett furcsán viselkedni, végül elcsábította a 
férjét, ahelyett, hogy csak diszkréten nyomozott volna utána, ahogy azt elvárta tőle. Nem érti, 
miként lett a szeme láttára homoszexuális a férjéből.

Túl sok neki ez az egész. Elindul az ajtó felé.
– Jövő hétre – mondja a szobának, aztán eltűnik.
Testületileg megkönnyebbülten felsóhajtunk, amikor becsapódik mögötte az ajtó, ugyanolyan 

hévvel, amilyennel kinyílt.
Seb dühös pillantást vet Leóra, és bevágja a szobája ajtaját. Leó belebújik valami papírmunkába 

az asztalánál. Mindenki úgy tesz, mintha nem lenne megalázó, hogy szükségünk van minden 
ügyre, amihez hozzájuthatunk, mivel már két éve, hogy Seb közepesen sikeres könyve a koszovói 
népirtásról megjelent, és a pénz, amit javarészt a városi házukra és a válásra költöttek, elfogyott.

Akárhogy is, egy ügy az egy ügy, és nem engedhetjük meg magunknak, hogy válogatósak 
legyünk.

A dosszié, természetesen, az enyém.
Felkutatni valakit az én feladatom a cégnél, és én ülök be meghallgatásokra, eldönteni, hazudik-e 

valaki vagy sem. Kideríteni, mit próbál eltitkolni a sok süketeléssel. Ez a specialitásom. Leo 
felajánlotta, hogy befizet egy hazugságvizsgálói tanfolyamra, hogy legyen hivatalos képesítésem 
is, de tudom, hogy nincs rá pénze, és én nem is az a fajta vagyok, aki feltétlenül közhírré akarja 



tenni a tudását, hogy úgy mondjam. Néha jobb elrejteni a legnagyobb erősségedet. Nagy árat 
fizettem ezért a leckéért.

Kinyitom a dossziét, és Harrison Baichwal fényes képmása bámul rám, amint megfontoltan 
mosolyog a kamerába. Elsőre a busa szemöldök és a ráncos arca nagy részét befedő, gondosan 
nyírt szakáll tűnik föl. Mögötte a védőgát, fölötte az ég makulátlanul kék, egyetlen felhő sem 
zavarja. A fényképen látható embernek fogalma sincs róla, mit tartogat a jövője, hogy a sötétség 
egyszerűen beszivároghat bármely napfényes képbe, beárnyékolhatja azt. Harrison Baichwal 
látott egy gyilkosságot, tett egy gyenge lábakon álló vallomást, miszerint nem vett észre semmi 
rendkívülit, ami a kérdéses eseményhez vezethetett, és azóta nyoma veszett.

Száműzök a fejemből minden eltűnt ivadékokkal kapcsolatos gondolatot, és munkához 
látok. De mégis. Mégis ott motoszkál az agyam hátuljában, szörnyű képeket vetít elém, hogy 
mi történik fiatal nőkkel, akik nem mennek haza. Semmit sem tudok erről a lányról, de nem 
hazudhatok magamnak tovább. Még mindig része a tudatomnak. Ennyi év alatt sosem engedtem 
meg magamnak, hogy belegondoljak, valójában mekkora területet birtokol ott.
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Az emberek bármikor, bármivel kapcsolatban képesek hazudni. Ha célzott kérdéseket teszel föl 
nekik, akkor is hazudnak. Ha le akarod leplezni, akár a legedzettebb hazudozót is, a lényeg, 
hogy a megfelelő kérdést tedd fel. Legyél specifikus! A „Hol voltál múlt éjjel, bébi?” túl tágan 
értelmezhető. Egy amatőr kamuzó évekig vidáman elhárítja az ilyen kérdéseket. Sokkal jobb 
például az, hogy „A benzinkút pénztárosával keféltél múlt éjjel 9:37-től 10:18-ig?”

Egy amatőr kamuzó szinte azonnal színt vall, ha egy ilyen kérdéssel szembesítik. Egy edzett 
hazudozó rájön, hogy a játszmának még nincs egészen vége. Lehet, hogy a legjobb barátnőd, 
Nancy látott valakit, aki úgy nézett ki, mint ő, bemenni egy motelszobába valakivel, aki úgy 
nézett ki, mint a benzinkút pénztárosa. Éjszaka volt. Éjszaka sötét van. Előző este nem sütött 
a hold, és az illető az utcai lámpáktól legmesszebb eső szobát választotta. Lehet, hogy van 
fényképes bizonyíték, lehet, hogy nincs. A hazug mindig megpróbál lehetséges kiutat keresni, 
és maga is kérdésekkel vág vissza, hogy kiderítse, valójában mennyit tudsz. Vagyis, lehet ezt 
bíróság előtt bizonyítani, mondjuk, egy házassági szerződés érvénytelenítése esetében? Egy 
nagyon dörzsölt hazudozó visszájára fordítja az egészet, és a végén te fogod szégyellni magad a 
bizalmatlanságod és a kiábrándult világképed miatt.

Számos kibúvó jöhet szóba még akkor is, amikor egy hazugot kérdőre vonnak, ám miközben 
ezek a gondolatok átfutnak a fején, a teste elárulja, hogy ezen gondolkozik. Egy szemrebbenés. 
Egy szájrándulás. Doboló ujjak vagy akaratlanul megfeszülő állkapocs. A hangszín szinte alig 
észrevehető változása. Ebből fogod tudni, hogy egy szemétláda.

Lehet férfi vagy nő. Fiatal, öreg vagy valahol a kettő között. A hazugság teljesen normális 
része az emberi életnek. Mindenki gyakorolja, és a legtöbben elég jól csinálják ahhoz, hogy 
megtévesszék a hozzájuk legközelebb állókat.

Nos, mindenki, kivéve engem. Nehezemre esik hazudni. Még a leghétköznapibb kamuzás sem 
jöhet szóba. Általában inkább elhallgatom az igazságot, de nem próbálom megváltoztatni.

Nézem Harrison Baichwal fényképét, és azon gondolkozom, mi lehet az a vallomásában, amit 
annyira kényelmetlennek érez, hogy nem akarja bíróság előtt is vállalni.

Leo nem ostoba. Tudja, hogy nincs képesítésem erre a munkára. Ezért aztán a legkomolyabb 
megfigyelési feladatokat Stevie Warsame kapja, egy fiatal szomáliai exrendőr Albertából. Stevie 
nagyon elkötelezett szabadúszó, egyszerre csak egy ügyet vállal, cserébe tetemes részt kér a 
díjazásból. Az alapossága lenyűgöző – a tempója nem annyira. Nem siettetheted azt, ami éppen 
kibontakozóban van, szokott emlékeztetni, amikor kegyeskedik beugrani az irodába, rendszerint 
azért, hogy fölvegyen egy csekket. Figyelsz és fülelsz, és csak miután a teljes képet láttad, akkor 
tehetsz lépéseket.

Leo hamar rájött, hogy egy új cég számára nem elegendő, ha csupán a bírósági nyomozásokból, 
az unalmas ügyekből, a kutatásból akar megélni, azokból a dolgokból, amihez olyan jól értett. 
Szüksége volt olyasvalakire, aki profi megfigyelést képes végezni, és szükség esetén egy csapatot 
is tud mozgósítani. Stevie megfelelt az elvárásoknak. Ügyes, és ami még fontosabb, elérhető. 
Mivel tudja, milyen könnyű megfigyelni az embereket, mániákusan titkolódzó. A korábbi 
alkalmazói nem bírtak kijönni vele. Nincsenek személyi vagy kommunikációs képességei. Ha 
dolgozik, képtelenség megtalálni, még akkor is, ha az életed vagy az övé múlik rajta, esetleg az 
ügyfélé.

Ezért van az, hogy a kisebb feladatokat én kapom. Nem vagyok olyan profi, mint Stevie, 
viszont rendszerint elvégzem a munkát.

Nagy falat ez egy recepciósnak és megosztott kutatási asszisztensnek, ám ezeknek a 
megbízatásoknak – tanúk felkutatása, jegyzetelés a meghallgatásokon – a során fedezték 
fel a főnökeim a nem szokványos képességemet. Nem tudományos, noha sokan vannak, akik 



tudományos ismeretekkel kérkednek ezen a téren. Sem dr. Watson, sem Sherlock Holmes. Talán 
elemi, és nem egyszerűen megfigyelésen alapuló. Egy érzés, ami úrrá lesz rajtam, ha hazugságot 
hallok. Undor fog el, miközben valaki hamis állításokkal próbálja elkenni a dolgokat, vagy 
ami még valószínűbb, menteni a saját irháját. Gyakran nem megfogható, csak akkor tudom 
megmondani, ha látom. És az állami gondozásban töltött évek művészi szintre fejlesztették ezt 
a képességet.

Harrison Baichwal talán nem hazug ember, de valamit rejteget. A vegyesboltjában lelőttek egy 
kétgyerekes anyát, és a srác, akinek a családja birtokolta a fegyvert, farkast kiált. A tehetős szülei 
azt akarják, hogy Melissa szedje ízekre Harrisont a tanúk padjában, tegye kétségessé, hogy az ő 
gyermekük lóbálta az ellopott fegyvert aznap a boltban, de Harrison nem partner a játékban. 
Fölszívódott, nem lehet neki kézbesíteni az idézést. És most nekem kell megtalálnom, hogy 
kiderítsem, miért.
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Nem fogok hazudni, mert, ahogy már mondtam, alapvetően nem szoktam: hivatalos túlélővé 
válásomat rendkívül sötét évek követték. Három kegyetlen visszaesésem volt abban az időszakban, 
és egy reggel, alig pár héttel azután, hogy harmadszor is kicsúszott a lábam alól a talaj, halk neszt 
hallottam az iroda hátsó bejárata felől. Először azt hittem, a másnaposság műve, de miután egy 
óra hosszat kucorogtam a sarokban, egy pokrócba csavarodva, dühbe gurultam. Oké, ez így nem 
igaz. Beparáztam, ittam egy sört, hogy megnyugodjak, és aztán dühbe gurultam.

Amikor vascsővel a kezemben kimentem, egy nagy, fakó szőrlabdát találtam, ami undorral 
szimatolta a doboz romlott sült tésztát, amit előző este kidobtam a szemétbe. A szőrlabda baljós 
szemmel nézett rám, és kinyújtóztatta hosszú, elegáns testét, de nem adta jelét, hogy sürgősen 
távozni akarna, pedig megpróbáltam elhessegetni. Azóta is Nesznek hívom. És azon a napon 
befejeztem a visszaeséseket, mert egy alkoholista szar gondviselő, és ezt tapasztalatból tudom. 
Ha valaki téged választ, az egy istenverte megtiszteltetés, és jobb, ha kész vagy mindent beleadni. 
Nem gyakran fordul elő a világon, hogy pont rád essék a választás. Mindenkinek, még egy koszlott 
korcsnak is vannak lehetőségei.

Nesz szürke színe tökéletesen illik a járdához odalent és a felhőkhöz odafent. Járja velem a 
várost a nappal és az éjszaka minden órájában, látja, amiről mások nem akarnak tudomást venni. 
Noha nem rajongok különösebben az állatokért, lehetetlen volna letagadni, hogy van közöttünk 
valami hasonlóság. A legjobb dolog vele kapcsolatban az, hogy mindig tudom: van legalább egy 
lény a világon, akinél még én is boldogabb vagyok. Nap mint nap gyászos tekintettel néz rám. 
Még a szellentése is bánatos sóhaj: jelzésértékű hang, alig észrevehető szag. Az, hogy mi vezérelte 
az én küszöbömre, az ő kis titka, de valami rendkívüli kellett, hogy legyen, ha szedte a sátorfáját, 
és a város legrosszabb negyedében kezdett új életet.

Első naptól fogva hasznosnak bizonyult. Amikor információt gyűjtök, magammal viszem, mert 
emberek a nap és az éjszaka bármely órájában sétáltatják a kutyáikat. Általánosan elfogadott 
igazság az állattartással kapcsolat ban, hogy egy kutyának mozgásra van szüksége, és a gazdájának 
ezt biztosítania kell. Senki sem figyel oda egy kutyasétáltató személyre, főképp akkor nem, ha 
mindketten, a kutya meg a gazdája is a maguk dolgával törődnek. Így lett Nesz a tökéletes álca a 
megfigyelések során. Épp abban a korban van, amikor már nem olyan játékos, mint egy kölyök, 
de nem is szánalmas, mint egy öreg kutya. Va la hol a kettő között, így nem feltűnő. Önmagamra 
emlékeztet – leszámítva a bujaságát.

Nesz egyetlen rossz tulajdonsága, hogy szexmániás, pedig a doki az utcában levő állatklinikán 
állítja, hogy ki van miskárolva. Félig kopó, félig farkas, és egészen nimfomániás. A fakó 
bundájától függetlenül látszik a remek kondícióján, hogy valamikor jó sora volt, de feltételezem, 
a feslett viselkedése miatt kiebrudalták egy rendes házból. Boldogan hátára vesz bármit, ami öt 
másodpercnél hosszabban szimatol körülötte. Utána megbánja, és a következő hetet bánatosan 
magába roskadva tölti. A hormontúl ten gést követi az önutálat. Nem haragszom rá, mert én is 
átéltem.

Intő jelet látok benne, hogy hova vezetnek az élvezetek.
– Te ribanc – mondom neki szeretetteljesen az ilyen epizódok után. Nyüszíteni kezd, és az 

itatóedényébe fekteti a képét, mintha vízbe akarná fojtani magát.
Miután Leo és Seb hazamennek este, lemegyek a pincébe, és fölébresztem. Hozzám hasonlóan 

akkor szeret kimenni, amikor már nincs fönt a nap.
– Meg kell találnunk valakit – mondom neki. Meg emel ke dik a farka, mintha arra gondolna, 

hogy megcsóválja, aztán tompa puffanással visszaejti a padlóra. Fölkel, az ajtóhoz megy. Be nem 
vallaná, de majdnem annyira szereti figyelni az embereket, mint én.
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Az átlagos kanadai vonakodása, hogy annyi gyermeket nemzzen, amivel a népességpótláshoz 
szükséges 2,1 fős szint tartható, progresszív bevándorláspolitikát tett szükségessé. Nem érjük 
el a 2-t, és ez nem jó. 2 alatt nem fenntartható a gazdaság. Ki fogja megtermelni a bruttó hazai 
összterméket? Sikoltozhatnak a rasszisták meg a zárt határok hívei, amennyit csak akarnak, de 
hacsak nem kezdik el sürgősen tömegével gyártani a gyerekeket, a multikulturalizmus lesz a 
kanadai jövő jelszava. A szociális védőhálójuk múlik rajta.

Mindezek következtében Kanada a kultúrák ütközőzónája lett. Mindazonáltal, Kanadáról 
lévén szó, ütközés helyett inkább udvarias tudomásulvételről beszélhetünk, meg néhány 
epés megjegyzésről a golfpályán. Többnyire. Ez jut eszembe, miközben az RB Mart előtt ülök 
Surreyben, és nézem az elhaladó indiaiakat. Indiából, esetleg a Fidzsi-szigetekről. A környéken 
főleg délkelet-ázsiaiak élnek, de a vásárlóközönség teljesen vegyes. Mindenkinek szüksége van 
rágóra meg köhögés elleni cukorkára.

Nesz meg én egy padon ülünk az utca túloldalán, az RB Marttal szemben, és nézzük az asszonyt 
a pult mögött. Középkorú, pocakos, feketére festett hosszú haját laza kendő fedi. Csodálatraméltó 
hatékonysággal végzi a feladatait. Takarékos mozdulatok, karcsú keze sebesen jár a kassza fölött, 
közömbösen válaszol a vevők kérdéseire, épp csak annyira segítőkészen, amennyire szükséges. 
Amikor nincsenek vevők, elmegy leltározni.

Nem egy olyan asszony benyomását kelti, aki aggódik a férje biztonságáért.
Pontosan hét órakor egy húszas éveiben járó fiatalember veszi át a munkát, és Bidi Baichwal 

hazamegy. Nem követem, tudom, hol lakik az éppen eltűnt férje, az idős szülei és a serdülő 
gyerekei társaságában. A profi megfigyelés csapatmunka, ám Stevie Warsame ismét elérhetetlen, 
Leónak pedig épp ölébe pottyant egy igazságügyi könyvvizsgálat, úgyhogy pillanatnyilag magam 
vagyok. Feltételezem, hogy Bidi hazamegy, mivel hosszú nap van mögötte, és lefogadom, hogy 
a gyerekeivel akarja tölteni az estét. Én maradok, és nézem a fiatalembert, Bidi unokaöccsét, aki 
tavaly érkezett Indiából. A dosszié alapján, amit Melissa az asztalomra dobott, Amirnak hívják. Jó 
munkaerő, de olyan bánatos tekintete van, hogy az még Neszen is majdnem túltesz. Szorgalmasan 
dolgozik egész este, de nem beszél olyan jól angolul, mint Bidi, és kétszer annyi időbe telik, mire 
megválaszolja a kérdéseket, de ezt a kuncsaftok, úgy tűnik, nem bánják. Sebezhetőnek látszik, 
ami arra készteti az embereket, hogy türelmesek legyenek vele, vagy kihasználják.

Ahogy telik az idő, elcsendesedik körülöttem minden. A hajnalt közvetlenül megelőző 
pillanatokra emlékeztet, amikor csönd üli meg a levegőt, és lehetetlenné válik az alvás. Amikor 
szörnyeim előbújnak a kövek alól, és táplálék után kutatva portyázni indulnak a világba. 
Mindazonáltal nem engedem meg magamnak, hogy Bonnie-ra gondoljak. Még csak nem is 
ismerem azt a lányt. Miután annyi éven át igyekeztem elfojtani az emlékét, nem is tudom, hol 
kellene kotorásznom utána. Amit magam előtt látok, az a húgom, Lorelei arca. Mit tennék, ha ő 
tűnt volna el? Ösztönösen tudom, hogy akkor nem itt üldögélnék, valami megbízatást követve.

Tizenegy órakor Amir bezárja a boltot. Követem, miközben hazamegy egy bérházba, ami 
hatutcányira van Baichwalék otthonától. A legtöbb ablak sötét ezen a kései órán, néhány baglyot 
leszámítva. Két perccel azután, hogy bemegy a kapun, az egyik harmadik emeleti ablak előtt 
elsuhan egy árnyék. Abban a lakásban égtek a lámpák. Valaki várt rá.

Figyelem, míg elalszanak a fények, miközben belülről rág a gondolat, hogy van valahol egy 
lány az én szememmel, aki eltűnt.
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A kerrisdale-i ház sötét. Everett és Lynn bizonyára alszanak. Nincs fönn a hold, és a telek előtt 
nem áll utcai lámpa, úgyhogy különösen rosszul látni. De még a sötétben is ki tudom venni, hogy 
egy szép, kétszintes épület, előtte sziklakerttel és takaros, fából faragott „Isten hozott” táblával 
az ajtó fölött. Kézzel készült, amatőr munka, feltételezem, Everett műve lehet. Everett és talán 
Bonnie. Vajon együtt készítették? Kívülről nézve ez az egyetlen jele, hogy egy gyerek is élhet itt. 
Mindenesetre ez a cím volt ráfirkantva a fénykép hátuljára, amit a férfi ideadott a kávézó előtt.

Annyira leköti a figyelmemet a tábla, hogy alig veszem észre a férfit, aki egy sötét limuzinban 
ül, és a házat figyeli. Amikor végül mégis meglátom, már késő van ahhoz, hogy visszaforduljak, 
így hát lezser léptekkel folytatom az utam, mint aki kijött még egy éjszakai sétára. A férfi nem 
alszik, ebből tudom, hogy nem zsaru. Amellett almát eszik. Soha nem láttam még zsarut almát 
enni, és bár gyanítom, időnként előfordul, nem tudom elképzelni egy megfigyelési szituációban. 
Everett azt mondta, a rendőrség csavargásnak tartja Bonnie eltűnését. Nem valószínű tehát, hogy 
továbbra is itt posztolnának.

Elhaladunk mellette Nesszel, és miután egy pillantással felméri a vonásaimat meg a kapucni alól 
kilógó fekete hajtincseimet, nem foglalkozik velem tovább. Láthatóan nem jelentek fenyegetést, 
és nem az vagyok, akit keres, bárki is az. Figyelme ezért ismét a ház felé fordul.

Nem aggaszt, hogy látta az arcomat, mert reggelre nem fog emlékezni a kinézetemre. Ha 
rákérdeznek, esetleg azt mondja: „Őslakos, talán, középtermetű, sovány”. Ha gonoszkodni akar, 
még hozzáteszi: „Lapos mell, jellegtelen göncök, ronda kutya”.

Megkerülöm a tömböt, és visszatérve keresek egy helyet a látószögén kívül. Egy darabig 
figyelem, ahogy nézi a házat. Tűnődöm, hogy talán azért fogadták föl, hogy Bonnie-t lesse, hátha 
hazatér, de szinte nyomban elvetem a gondolatot. Miért kellene valakinek figyelni a házat, amikor 
otthon vannak?

Bonyolódik a kép. Egy harmadik fél is érdekelt az ügyben.
Felgyullad a villany egy hálószobában a garázs fölött. Résre kinyílik egy ablak, és füstpamacs 

úszik ki. Kinyúlik egy karcsú kéz, elhessegeti a füstöt az ablak elől. Lynn idegességében dohányzik 
egy olyan szobában, ami nem az övé, ahol reméli, hogy Everett nem látja meg. Onnan, ahol én 
ülök több házzal arrébb a füvön, nem látom biztosan, hogy az autóban ülő nem-rendőr látja-e ezt, 
fölírja-e egy jegyzettömbbe, hogy majd belefoglalja a jelentésébe. Egy nő, akit a rossz lelkiismerete 
nem hagy aludni, éjszaka az eltűnt gyermeke szobájában dohányzik.
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Pirkadat előtt érek haza, tízig alszom. Seb és Leo otthonról dolgoznak péntekenként, és néha 
hétfőn, szerdán és csütörtökön is. A kedd az egyedüli fix napjuk az irodában. Seb valószínűleg 
békén hagy a többórányi interjúval, amit itt hagyott, hogy gépeljek le, Leo tudom, hogy föl fog 
hívni délben, hogy megtudja, mit derítettem ki Harrison Baichwalról.

Seb könyve arról, hogy hova az ördögbe mennek a külföldre szánt kanadai segélyek, és vajon 
tényleg odaérnek-e, óriási vállalkozás, amivel ő is, én is balkézről foglalkozunk. Nemrég el kellett 
vállalnia pár szabadúszó megbízatást, csak azért, hogy ki tudja fizetni a számlákat, ám úgy 
járt, mint a rákok a vödörrel – valamelyik mindig visszahúzza. Nincs nagy értéke egy tapasztalt 
oknyomozó riporternek manapság, az internet korában, amikor bárki, akinek van wifije, kedvére 
nyomozhat, és még riporternek is nevezheti magát. Így hát Seb A Varjú című blogján is dolgozik, 
ami több újságban is megjelenik. A munka mindkettőnknek elfoglaltságot és nekem fizetést 
biztosít, így hát nem panaszkodom, hogy hasztalanul töltöm az időmet.

Átlépek Nesz fölött, és fölmegyek az irodába. Az épületnek ez a szárnya jószerivel üres. Van 
egy kis marketinges iroda a szomszédban, de nem sok szolgáltatást kínálhatnak, mert mindig 
zárva van az ajtajuk.

Az irodába érve látom, hogy a telefonon szokás szerint nem villog a piros lámpa, viszont a 
mobilomon igen. Előző este az íróasztalomon felejtettem, és azóta se hiányzott. Egyébként is 
csak Seb vagy Leo hív föl, és ők sem valószínű, hogy munkaidőn kívül keresnének. Nem ismerős 
a szám a nem fogadott hívások listáján, viszont van egy üzenet.

Alig emlékszem már erre a hangra. Több száz cigaretta és számtalan bögre állott kávé tették 
érdessé, de akkor is az újságíróé, akit valamikor ismertem.

– Nora… elnézést, tudom, azt mondtad, sose használjam a nevedet. A francba. Akkor, Mary. 
Rohadt nehéz volt megtalálnom téged, úgyhogy remélem, jól vagy. Végül meg kellett keresnem 
Crow-t, amiért tudom, utálni fogsz, de vészhelyzet van. Valamit el kell mondanom neked, de nem 
telefonon. Találkoznunk kell. Holnap délelőtt. Ott, ahol a legutóbb. Emlékszel? Kérlek, legyél…

Megszakad az üzenet. Vagy letelt az idő, vagy lemerült az aksija. Noha mondat közepén 
némult el, biztos vagyok benne, hogy figyelmeztetni akart valamire. Többször is meg hall ga tom 
az üzenetet, aztán leroskadok a váróban egy keménytámlás székre, ami még az előző bérlő után 
maradt.

Hirtelen megrémülök, hogy mi folyik itt. Először Everett Walsh, most meg az újságíró. Úgy tűnik, 
utolért a múltam. Karmos mancsával kiásta magát a nyirkos földből az erdőben, ahol eltemettem, 
és megjelent, hogy visszavigyen magával.

És ugyanilyen hirtelen erős vágy fog el egy ital után.


