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 EVE

ELŐTTE

Az étkezősarokban ülök, és egy csésze kakaót kortyolgatok, amikor megcsörren a telefon. Tűnődve 
bámulok ki a hátsó ablakon a gyepre, amelyet a korán elmúlt nyár haláltusájában elhullott levelek 
borítanak. Többségük száraz, néhány még élettelenül csüng az ágakon. Késő délután van. Az ég borús, 
a hőmérséklet a tíz fok körüli tartományba zuhant. Nem állok még készen erre, gondolom, és azon 
tanakodom, hogy az ördögbe szaladt el így az idő. Mintha csak tegnap üdvözöltük volna a tavaszt, és pár 
pillanattal később a nyarat.

A telefon megriaszt, de biztos vagyok benne, hogy egy telemarketinges, úgyhogy még azt a fáradságot 
se veszem, hogy fölálljak. Ki akarom élvezni az utolsó néhány csöndes órát, mielőtt James bedübörög az 
ajtón, és betör a világomba. A legkevésbé sem áll szándékomban e becses perceket valami telemarketinges 
kántálására pazarolni, akinek az ajánlatát úgyis garantáltan visszautasítom.

Az irritáló telefoncsörgés abbamarad, aztán újra kezdődik. Csupáncsak azért, hogy elhallgattassam, 
fölveszem.

– Halló? – szólok bele ingerülten. A konyha közepén állok, csípőmmel féloldalasan a konyhaszigetnek 
támaszkodva.

– Mrs. Dennett? – kérdezi egy nő. Egy pillanatig arra gondolok, azt mondom, rossz számot hívott, 
vagy egyszerűen rövidre zárom az ügyet azzal, hogy nem érdekel az ajánlat.

– Igen.
– Mrs. Dennett, én Ayanna Jackson vagyok. – Ismerősen cseng ez a név. Nem találkoztunk, de 

immár több mint egy éve állandó szereplő Mia életében. Hányszor hallottam Miától a nevét: Ayannával 
ezt csináltuk… Ayannával azt csináltuk… Elmagyarázza, honnan ismeri Miát, hogy együtt tanítanak a 
belvárosi alternatív középiskolában. – Remélem, nem zavartam meg semmiben – mondja.

Levegő után kapok.
– Ó, nem, Ayanna, épp most értem haza – hazudom.
Mia kurta egy hónap múlva tölti be a huszonötöt, október harmincegyedikén. Halloween napján 

született, és feltételezem, Ayanna ezért telefonál. Partit akar szervezni – meglepetéspartit? – a lányomnak.
– Mrs. Dennett, Mia ma nem jött be dolgozni – mondja.
Nem erre számítottam. Kell egy pillanat, mire átrendezem a gondolataimat.
– Nos, bizonyára beteg – felelem. Első gondolatom, hogy falazzak a lányomnak; biztosan van rá 

jogos magyarázat, miért nem ment dolgozni, vagy miért nem jelezte a távolmaradását. A lányom szabad 
szellem, igen, ugyanakkor megbízható.

– Nem hallott felőle?
– Nem – mondom, ám ez nem szokatlan. Napokig, néha hetekig sem beszélünk. Amióta feltalálták az 

e-mailt, leginkább közhelyes bölcsességek és rémhírek továbbításából áll a kommunikációnk.
– Megpróbáltam hívni odahaza, de nem veszi föl.
– Hagyott üzenetet?
– Többet is.
– És Mia nem hívta vissza?
– Nem.
Csak fél füllel hallgatom a nőt a vonal másik végén. Az ablakon át a szomszéd gyerekeit nézem, 



akik egy csenevész fát ráznak, amiről a maradék levelek rájuk hullnak. A gyerekek az órám: amikor 
megjelennek a hátsó udvaron, tudom, késő délután van, véget ért az iskola. Mikor újból eltűnnek a 
házban, ideje hozzáfogni a vacsorakészítéshez.

– A mobilja?
– Egyből a hangposta jelentkezik.
– Próbált…
– Hagytam üzenetet.
– Biztos, hogy nem szólt az iskolában?
– A titkárságon nem tudnak róla.
Aggódom, hogy Mia bajba fog kerülni. Aggódom, hogy kirúgják. Az a lehetőség, hogy talán máris 

bajban van, még nem jut eszembe.
– Remélem, nem okozott túl nagy problémát.
Ayanna elmondja, hogy az első órai diákok senkinek sem szóltak a tanár hiányáról, és végül csak a 

második órán szivárgott ki a hír: Ms. Dennett nincs itt, és helyettes sincs. Az igazgató lement rendet 
tartani, míg behívnak egy helyettest. Addigra a kölykök graffitit mázoltak a falra Mia méregdrága 
festékeivel, azokkal, melyeket ő maga vásárolt, amikor a titkárság nemet mondott.

– Nem gondolja, hogy ez furcsa, Mrs. Dennett? – kérdezi. – Ez nem jellemző Miára.
– Ó, Ayanna, biztosra veszem, hogy van rá magyarázat.
– Például?
– Felhívom a kórházakat. Több is van a környéken, ahol lakik…
– Már megtettem.
– Akkor a barátait – mondom, noha nem ismerem Mia barátait. Futólag említett neveket, mint Ayanna 

és Lauren, és tudom, van egy zimbabwei diákvízummal, akit vissza akarnak küldeni, amit Mia teljesen 
igazságtalannak tart. De nem ismerem őket, és kideríteni a vezetéknevüket vagy az elérhetőségüket nem 
könnyű.

– Már megtettem.
– Elő fog kerülni, Ayanna. Ez az egész csak félreértés. Egymillió oka lehet.
– Mrs. Dennett – mondja Ayanna, és ekkor vág belém: valami nincs rendjén. Mintha hasba vágnának, 

és az első, ami eszembe jut, az, amikor hét vagy nyolc hónapos terhes voltam Miával, és az izmos kis 
végtagjaival úgy csapkodott, hogy pici kezek meg lábak alakja jelent meg a bőrömön. Kihúzok egy 
bárszéket, leülök a konyhaszigethez, és azon tanakodom, hogy mire észbe kapok, Mia huszonöt éves 
lesz, és én még az ajándékára sem gondoltam. Nem javasoltam, hogy szervezzünk partit, vagy foglaljunk 
asztalt a városban négyünknek, Jamesnek, Grace-nek, Miának és nekem, egy elegáns vacsorához.

– Akkor mit ajánl, mit tegyünk? – kérdezem.
A vonal túlsó végéről sóhaj hallatszik.
– Reméltem, hogy azt mondja, Mia ott van önnel.



 GABE

ELŐTTE

Sötét van, mire megérkezem a házhoz. A Tudor-stílusú villa ablakaiból fény árad a fákkal szegélyezett 
utcára. Odabent lézengő embereket látok, rám várnak. Ott van a bíró, járkál, és Mrs. Dennett, aki egy 
kárpitozott szék szélén ül, és egy pohárból valami alkoholtartalmúnak tűnő italt szürcsölget. Van pár 
egyenruhás meg egy másik nő, barna hajú, aki kikukucskál az elülső ablakon, miközben nehézkesen 
megállok az utcán, halogatva a nagy belépőmet.

Dennették is csak olyanok, mint az összes többi család a chicagói North Shore-on, a Michigan-tó 
partját szegélyező elővárosokban a belvárostól északra. Mocsok gazdagok. Nem csoda, hogy a kocsi első 
ülésén vesztegelek ahelyett, hogy az állítólag rám ruházott hatalom birtokában elindulnék a masszív ház 
felé.

A parancsnok szavai jutnak eszembe, mielőtt rám bízta az ügyet: Ezt ne cseszd el!
Rozzant kocsim biztonságos melegéből méregetem az impozáns épületet. Kívülről nem olyan 

kolosszális, amilyennek belülről képzelem. A Tudor-stílus óvilágbeli bája árad belőle: favázas falszerkezet, 
keskeny ablakok, meredeken ereszkedő tető. Egy középkori kastélyra emlékeztet.

Bár szigorúan figyelmeztettek, hogy tartsam titokban, megtisztelve kellene éreznem magam, amiért a 
parancsnok rám bízta ezt a fontos ügyet. És mégis, valamiért még sincs így.

Elindulok a bejárati ajtóhoz, átvágok a gyepen a járdához, amely két lépcsőfokhoz vezet, és 
bekopogok. Hideg van. Zsebre vágom a kezem, hogy melegen tartsam várakozás közben. Nevetségesen 
alulöltözöttnek érzem magam az utcai ruhámban – pamutszövet nadrág és galléros póló, amelyet 
bőrdzseki alá rejtettem –, amikor az ország egyik legbefolyásosabb békebírója fogad.

– Dennett bíró – üdvözlöm, és belépek. Te kin té lye seb ben viselkedem, mint amilyennek érzem magam, 
magabiztosság jeleit mutatva, melyeket, úgy látszik, elrejtve tartalékolok ilyen pillanatokra. Dennett bíró 
figyelemre méltó ember a termetét és a hatalmát tekintve egyaránt. Ha ezt elbaltázom, búcsút mondhatok 
az állásomnak, és az még a jobbik eset. Mrs. Dennett föláll a székből. Legcsiszoltabb hangomon mondom 
neki, hogy: „Kérem, maradjon!”, miközben a másik nő, előzetes kutatásaim alapján feltételezhetően Grace 
Dennett – fiatalabb teremtés a húszas éveiben, esetleg a harmincas évei elején –, azon a ponton fogad 
minket a bíróval, ahol véget ér az előtér, és elkezdődik a nappali.

– Gabe Hoffman felügyelő – mondom a bemutatkozásnál elvárható udvariaskodás nélkül. Nem 
mosolygok. Nem nyújtok kezet. A lány közli, valóban ő Grace, akiről az eddigi anyaggyűjtésből tudom, 
hogy a Dalton & Meyers ügyvédi iroda vezető munkatársa. Az viszont csupán megérzés, hogy első 
pillantásra ellenszenves: fölényesség árad belőle, lenézés a konfekcióruházatom iránt, és a hangjából olyan 
cinizmus, amitől kiráz a hideg.

Mrs. Dennett beszélni kezd, kiejtésén még mindig erős brit akcentus érződik, bár az előzetes 
adatgyűjtésből tudom, hogy tizennyolc éves kora óta az Egyesült Államokban él. Ez az első benyomásom. 
A hangja éles, ujjai idegesen babrálnak mindennel, ami a keze ügyébe kerül.

– Eltűnt a lányom, nyomozó – hadarja. – A barátai nem látták. Nem beszéltek vele. Folyamatosan hí vo-
ga tom a mobilját, üzeneteket hagyok. – Elfúl a hangja, miközben kétségbeesetten küzd a sírás ellen. – El-
men tem a lakására, megnézni, nincs-e ott – folytatja, majd hozzáteszi: – Hasztalan, a háziúr nem engedett 
be.

Mrs. Dennett káprázatos asszony. Nem tehetek ellene, csak bámulom, ahogy hosszú, szőke haja 



súlyosan omlik keble jól sejthető hajlatára ott, ahol a blúzán nyitva hagyta a legfelső gombot. Láttam már 
képeket Mrs. Dennettről, ahogy a férje mellett áll a bíróság lépcsőjén, de a fotók nyomába se érnek annak, 
ha az ember élőben látja Eve Dennettet.

– Mikor beszéltek vele utoljára? – kérdezem.
– Múlt héten – felel a bíró.
– Nem múlt héten, James – mondja Eve. Kis szünetet tart, mikor észreveszi, a férje bosszús arcot vág 

a félbeszakítás miatt, majd folytatja: – Előző héten. Vagy az azt megelőzőn. Ilyen a kapcsolatunk Miával, 
néha hetekig se beszélünk.

– Vagyis akkor ez nem szokatlan? – kérdezem. – Hogy hosszabb ideig nem hallanak felőle?
– Nem az – ismeri el Mrs. Dennett.
– Mi a helyzet önnel, Grace?
– Múlt héten beszéltünk. Csak egy kurta telefonhívás. Talán szerdán. Vagy csütörtökön. Igen, csütörtök 

volt, mert épp a bíróságra mentem egy távoltartási végzéssel kapcsolatos meghallgatásra, amikor felhívott. 
– Ezt csak úgy mellékesen elejti, hogy lássam, egy ügyvéddel van dolgom, mintha a hajszálcsíkos blézer 
és a bőr aktatáska a lába mellett nem tenné egyértelművé.

– Valami szokatlan?
– Semmi. Mia hozta a formáját.
– És ez mit jelent?
– Gabe – szól közbe a bíró.
– Hoffman nyomozó – emlékeztetem hűvösen. Ha nekem őt bírónak kell szólítanom, ő is hívhat engem 

nyomozónak.
– Mia nagyon önálló teremtés. A saját feje után megy, hogy úgy mondjam.
– Szóval elméletileg a lányuk csütörtök óta eltűnt.
– Egy barátja beszélt vele tegnap, találkoztak a munkahelyén.
– Hány órakor?
– Nem tudom… háromkor.
Megnézem az órámat.
– Vagyis akkor huszonhét órája tűnt el?
– Igaz, hogy nem minősül eltűntnek, csak negyvennyolc óra múltán? – kérdezi Mrs. Dennett.
– Persze hogy nem minősül eltűntnek, Eve! – felel a férje lekezelő hangon.
– Nem minősül annak, asszonyom – mondom. Igyekszem extra szívélyes lenni. Nem tetszik, ahogy 

a férje megalázza. – Bár ami azt illeti, eltűnt személyek esetében sokszor az első negyvennyolc óra a 
legkritikusabb.

A bíró közbevág:
– A lányom nem eltűnt személy! Csak nem tudjuk elérni. Felelőtlenül és gondatlanul viselkedik, valami 

ostobaságot művel. De nem eltűnt személy.
– Méltóságos uram, ki látta utoljára a lányát, mielőtt… – csípős a nyelvem, ezt nem hagyhatom ki – 

elérhetetlenné vált?
Mrs. Dennett válaszol:
– Egy Ayanna Jackson nevű nő. Mia kolléganője.
– Van hozzá telefonszámuk?
– Felírtam. A konyhában van a papír.
Biccentek az egyik rendőrnek, aki elindul a konyhába, hogy megkeresse.
– Tett már ilyet Mia korábban is?
– Nem. Egyáltalán nem.
A bíró és Grace Dennett viselkedése azonban mást mond.
– Ez nem igaz, Anya – szólal meg szemrehányó hangon Grace. Várakozásteljesen nézek rá. 

Az ügyvédek imádják hallani a saját hangjukat. – Mia öt vagy hat alkalommal is eltűnt itthonról. Isten 
tudja kivel és mivel töltötte az éjszakát.

Igen, gondolom magamban, Grace Dennett rosszindulatú némber. Sötét haja van, mint az apjának. 
Az anyja magasságát és az apja alakját örökölte. Nem előnyös felosztás. Egyesek valószínűleg azt 



mondanák rá, töltött galamb. Valószínűleg én is, ha kedvelném. De így csak testesnek nevezem.
– Az egészen más. Még középiskolás volt. Kissé hiszékeny és huncutságra hajlamos, de…
– Ne térj el a tárgytól, Eve! – szól rá Dennett bíró.
– Szokott Mia inni? – kérdezem.
– Nem sokat – mondja Mrs. Dennett.
– Honnét tudod, mit csinál Mia, Eve? Alig beszéltek egymással.
Az asszony fölemeli a kezét, hogy megtörölje a csöpögő orrát, és egy pillanatra annyira megdöbbent 

az ujján csillogó kő mérete, hogy alig hallom James Dennett további dohogását arról, miként hívta föl a 
neje Eddie-t – engem pedig szíven üt, hogy a bíró nem csupán keresztnéven, de a becenevén emlegeti a 
főnökömet –, még mielőtt ő hazaért volna. Dennett bíró láthatólag meg van győződve róla, hogy a lánya 
lelépett szórakozni, és semmi szükség bevonni a hivatalos szerveket.

– Ön szerint az eset nem a rendőrségre tartozik? – kérdezem.
– Egyáltalán nem. Ezt a dolgot családon belül kell elrendezni.
– Milyen Mia munkamorálja?
– Tessék? – vág vissza a bíró, és bosszús mozdulattal megdörzsöli összeráncolódó homlokát.
– A munkamorálja. Elégedettek vele a felettesei? Korábban is előfordult már, hogy lógott a 

munkahelyéről? Gyakran jelent beteget, amikor nem is az?
– Nem tudom. Van állása. Kap fizetést. Eltartja magát. Nem faggatom.
– Mrs. Dennett?
– Imádja a munkáját. Egyszerűen imádja. Mindig is arra vágyott, hogy taníthasson.
Mia rajztanár. Középiskolai. Ezt följegyzem magamnak emlékeztetőül.
A bíró tudni akarja, hogy szerintem ez fontos-e.
– Lehet – felelem.
– És miért gondolja így?
– Méltóságos uram, próbálom megérteni a lányát. Megérteni, hogy ki is ő. Ennyi az egész.
Mrs. Dennett már majdnem sír. Kék szeme könnybe lábad és kipirosodik, ahogy szánalmas módon 

megpróbálja visszafojtani a kis patakokat.
– Gondolja, hogy történt valami Miával?
Arra gondolok: hát nem ezért hívott ide? Maga véli úgy, hogy történt valami Miával. De hangosan azt 

mondom:
– Úgy gondolom, megtesszük, amit kell, aztán később hálát adunk Istennek, ha kiderül, hogy az egész 

egy nagy félreértés volt. Biztos vagyok benne, hogy jól van, egészen biztos, de semmi esetre sem akarom 
könnyelműen kezelni az ügyet. – Fenékbe rúgnám magam, ha – ha – kiderülne, hogy még sincs rendben 
minden. – Mióta lakik külön Mia? – kérdezem.

– Egy hónap múlva lesz hét éve – vágja rá Mrs. Dennett gondolkodás nélkül.
Meglepődöm.
– Napra pontosan számon tartja?
– A tizennyolcadik születésnapján költözött el. Alig várta, hogy mehessen.
– Nem kíváncsiskodom – mondom, de az az igazság, nincs is rá szükség. Én is alig várom, hogy 

elhúzzak innen. – Most hol lakik?
A bíró felel:
– Egy belvárosi lakásban. Közel a Clark és Addison sarkához.
Bősz Chicago Cubs-rajongó vagyok, úgyhogy számomra ez izgalmas hír. Elég meghallanom a Clark 

vagy Addison szavakat, és máris hegyezem a fülem, mint egy éhes kiskutya.
– Wrigleyville. Kellemes környék. Biztonságos.
– Megadom a címet – ajánlkozik Mrs. Dennett.
– Szeretném megnézni, ha nem bánják. Ellenőrizni, van-e nyoma erőszakos behatolásnak, betört ablak 

vagy bármi más.
Mrs. Dennett elcsukló hangon kérdezi:
– Gondolja, hogy valaki betört Mia lakásába?
Próbálom megnyugtatni.



– Csak ellenőrizni akarom. Van portaszolgálat az épületben, Mrs. Dennett?
– Nincs.
– Riasztórendszer? Kamerák?
– Honnét tudhatnánk? – dörmögi a bíró.
– Nem szokták meglátogatni? – csúszik ki a számon a kérdés. Várom a választ, de nem kapok.



 EVE

UTÁNA

Fölhúzom a kabátja cipzárját, és fejére borítom a kapucnit, azután kilépünk az irgalmatlan chicagói 
szélbe.

– Siessünk! – mondom, és ő bólint, bár nem kérdezi, miért. A szélrohamok majdnem fellöknek, ahogy 
odaevickélünk James pár lépésre parkoló hobbiautójához, és miközben megfogom a könyökét, csak azt 
tudom biztosan, hogy ha egyikünk elesik, mindketten földre kerülünk. A parkoló egybefüggő jégpálya 
négy nappal karácsony után. Tőlem telhetően igyekszem megvédeni a hidegtől és a kegyetlen széltől, 
magamhoz húzom és átkarolom a derekát, hogy melegítsem, noha kettőnk közül én vagyok a kisebb, és 
félek, próbálkozásom nem sok sikerrel jár.

– Jövő héten újra jövünk! – mondom Miának, túlkiabálva a becsapódó ajtók és bekattanó biztonsági 
övek zörgését, miközben bemászik az ülésre. A rádió üvölt, a motor haldoklik e barátságtalan napon. Mia 
összerándul, megkérem Jamest, hogy legyen szíves, kapcsolja ki a rádiót. A hátsó ülésen Mia csöndben 
bámul ki az ablakon az autókra, arra a háromra, amelyek körbevesznek minket mint éhes cápák raja, 
vezetőik tolakodók és mohók. Egyikük fényképezőgépet emel a szeméhez, és a vaku jószerivel elvakít.

– Hol a pokolban vannak a zsaruk, amikor szükség lenne rájuk? – teszi föl James a költői kérdést, 
aztán rátenyerel a dudára, míg Mia keze föl nem emelkedik, hogy befogja a fülét a borzalmas hang 
hallatán. Újabb vakuvillanások. A kocsik a parkolóban ólálkodnak, járó motorral, kipufogójuk élénk 
füstgomolyokat ereget a szürke égre.

Mia fölnéz, és látja, hogy figyelem.
– Hallottad, mit mondtam, Mia? – kérdezem szelíden. Megrázza a fejét, és szinte hallom a nyugtalanító 

gondolatot, amely átfut a fején: Chloe. Chloénak hívnak. Kék szeme az enyémbe kapaszkodik, amely 
vörös és nedves a visszatartott könnyektől, ami mindennapos jelenség, amióta Mia hazatért, noha itt 
van James, akinek a jelenlétében inkább hallgatok, mint mindig. Próbálok valami értelmet lelni az 
egészben, a mosoly az arcomon erőltetett, ugyanakkor teljesen őszinte, és a fejemben ott kavarognak a 
kimondatlan szavak: el se tudom hinni, hogy visszajöttél. Ügyelek rá, hogy hagyjak teret Miának, és bár 
nem tudom pontosan, mennyit igényel, abban biztos vagyok, hogy nem akarom átlépni a határt. Minden 
mozdulatában, minden arckifejezésében látom a szenvedést, abban, ahogy áll – nem úgy, mint az a Mia, 
akit egykor ismertem, akit majd szétvetett az önbizalom. Tudom, hogy valami borzalmas történt vele.

De vajon ő érzi, tűnődöm, hogy velem is történt valami?
Mia elfordítja a fejét.
– Jövő héten újra eljövünk Rhodes doktorhoz – mondom, és bólint válaszul. – Kedden.
– Hánykor? – tudakolja James.
– Egy órakor.
Fél kézzel megnézi az okostelefonját, majd közli, hogy egyedül kell elkísérnem Miát. Tárgyalása 

van, mondja, amit nem hagyhat ki. Egyébként is, mondja, biztos benne, hogy egyedül is képes leszek 
boldogulni. Megmondom neki, hogy természetesen boldogulok, de a fülébe súgva hozzáteszem:

– Szüksége van rád. Az apja vagy. – Emlékeztetem, hogy ezt megbeszéltük, megegyeztünk, és ő 
megígérte. Azt mondja, meglátja, mit tehet, de nekem aggasztó kétségeim vannak. Látom rajta, azt hiszi, 
a rendíthetetlen munkabeosztása nem enged teret efféle családi kríziseknek.

A hátsó ülésen Mia kifelé bámul az ablakon, az elsuhanó világot nézi, ahogy végighajtunk az 



I-94-esen, ki a városból. Fél négyre jár az idő a szilveszteri hétvége péntekén, és a forgalom istentelen. 
Megállunk, várunk, majd csigatempóban araszolunk tovább, legfeljebb harminc mérföld per órás 
sebességgel az autópályán. Jamesnek ehhez nincs türelme. A visszapillantó tükröt bámulja, várja, hogy 
újból megjelenjenek a lesifotósok.

– Hát, Mia – szólal meg, csak hogy elüsse az időt –, az agyturkász szerint amnéziád van.
– Jaj, James – rimánkodok –, kérlek, ne most!
A férjem nem hajlandó várni. Végére akar járni az ügynek. Alig egy hét telt el azóta, hogy Mia 

itthon van, ott lakik Jamesszel és velem, mert nincs olyan állapotban, hogy magára hagyjuk. Eszembe 
jut karácsony napja, amikor az elnyűtt, rozsdabarna kocsi lomhán bekanyarodott a felhajtóra Miával. 
Emlékszem, ahogy James, a szinte mindig szenvtelen, a szinte mindig blazírt James kifurakodik a bejárati 
ajtón, és elsőként üdvözli, karjába szorítja a vészesen lesoványodott nőt a havas kocsifelhajtón, mintha 
nem is én, hanem ő siratta volna hosszú, félelemmel terhes hónapokon keresztül.

Ám azóta láttam e pillanatnyi megkönnyebbülést elfonnyadni, ahogy Mia az elhomályosult 
emlékezetével idegesítővé vált James számára, és csak egy újabb ügyet lát benne az örökké szaporodó 
ügyei között, nem pedig a lányunkat.

– Akkor mikor?
– Később, kérlek. Egyébként is, a doktornő profi, James – erősködöm. – Pszichiáter. Nem agyturkász.
– Jó. Akkor, Mia, a pszichiáter szerint amnéziád van – ismétli meg, de Mia nem válaszol. James 

a visszapillantó tükörből figyeli, sötétbarna szeme foglyul ejti. Egy futó pillanatig Mia tőle telhetően 
igyekszik állni a tekintetét, de aztán pillantása elkalandozik, végül a kezén állapodik meg, egy kis heget 
nézeget elmélyülten. – Akarsz valamit hozzátenni? – kérdezi James.

– Nekem is ezt mondta – felel Mia, és nekem eszembe jutnak a doktornő szavai, ahogy ott ült a 
barátságtalan irodában Jamesszel és velem szemben – Miát kiküldték a váróba, hogy az idejétmúlt 
divatlapokat nézegesse –, és elmondja nekünk az akut stresszreakció tankönyvi definícióját szóról szóra, 
és nekem semmi más nem jut eszembe, csak azok a szegény vietnami veteránok.

James nagyot sóhajt. Látom rajta, valószínűtlennek érzi, hogy valakinek csak úgy elszálljon az 
emlékezete.

– Hogy van ez akkor? Arra emlékszel, hogy én vagyok az apád, és ez itt anyád, de azt hiszed, a neved 
Chloe. Tudod, hány éves vagy, és hol laksz, meg hogy van egy nővéred, de gőzöd sincs róla, ki az a Colin 
Thatcher? Komolyan nem emlékszel, hol töltötted az elmúlt három hónapot?

Mia védelmében közbeszólok:
– Ezt hívják szelektív amnéziának, James.
– Azt akarod mondani, megválogatja, mire emlékezik?
– Nem ő, hanem a tudattalanja vagy a tudatalattija vagy valami ilyesmi. Elzárja a fájdalmas 

gondolatokat, hogy ne jussanak eszébe. Nem szándékos cselekedet. A teste így segít neki a feldolgozásban.
– Minek a feldolgozásában?
– Az egésznek, James. Mindannak, ami történt.
Tudni akarja, mi fog ezen segíteni. Ezt én sem tudom biztosan, csak ötleteim vannak.
– Az idő, gondolom. Terápia. Gyógyszerek. Hipnózis.
A válaszom gúnyolódást vált ki belőle. A hipnózist is csak annyira tudja komolyan venni, mint az 

amnéziát.
– Miféle gyógyszerek?
– Antidepresszánsok, James – felelem. Megfordulok, és megpaskolom Mia kezét. – Lehet, hogy sosem 

fog visszatérni az emlékezete, de úgy is jó. – Egy pillanatig elgyönyörködöm benne. Jószerivel mintha 
magamat látnám, bár ő magasabb és fiatalabb, és velem ellentétben még hosszú évek választják el a 
ráncoktól és az ősz hajszálaktól, melyek az én piszkosszőke sörényemet már kezdik ellepni.

– Hogy hozzák vissza az emlékezetét az antidepresszánsok?
– Jobban érzi magát tőlük.
Ami a szívén, az a száján. Ez James egyik hibája.
– Az ördögbe is, Eve! Ugyan mitől érzi rosszul magát, ha egyszer nem emlékszik? – kérdezi, és 

tekintetünk belevész az odakint hömpölygő forgalomba. A társalgást befejezettnek nyilvánítjuk.



 GABE

ELŐTTE

A gimnázium, ahol Mia Dennett tanít, Chicago északnyugati szélén található, egy North Centernek 
nevezett negyedben. Viszonylag jó környék, közel a lakásához, ahol többségében fehérek laknak, és az 
átlagos havi lakbér meghaladja az ezer dollárt. Egészében jó fényt vet rá. Ha Englewoodban dolgozna, 
már nem lennék ebben ilyen biztos. Az intézmény célja, hogy oktatást nyújtson a más középiskolákban 
lemorzsolódó gyerekeknek. Szakmai képzést kínálnak, számítógép-tanfolyamot, személyiségfejlesztést és 
a többit, kis csoportokban. Itt lép be a képbe Mia Dennett, a rajztanár, aki az alternatív pluszt képviseli, 
ami kiveszett a hagyományos iskolákból, azokból, ahol matekra meg fizikára kell az idő, meg arra, hogy 
halálra untassák a tizenhat éves szarháziakat, akik fütyülnek az egészre.

Ayanna Jacksonnal az irodában találkozom. Jó tizenöt percet kell rá várnom, mert épp órája van, 
úgyhogy belepréselem magam a kis nőies műanyag iskolai székek egyikébe, és várakozom. Határozottan 
kényelmetlen. Ifjúkorom vasalódeszkahasa már a múlté, de úgy vélem, jól viselem a fölszedett kilókat. 
A titkárnő egész idő alatt le se veszi rólam a szemét, mintha egy diák lennék, akit leküldtek elbeszélgetni 
az igazgatóval. Ismerős jelenet, sajna, sokszor éltem át gimnazista koromban.

– Mia után nyomoz – állapítja meg, mikor bemutatkozom mint Gabe Hoffman nyomozó. Mondom 
neki, hogy így van. Négy napja senki nem látta vagy beszélt vele, úgyhogy immár hivatalosan is eltűntnek 
nyilvánították, a bíró nagy bosszúságára. Szerepelt az újságokban, a hírműsorokban, és minden reggel 
azzal kelek föl az ágyból, hogy ma lesz az a nap, amikor megtalálom Mia Dennettet, és hőssé válok.

– Mikor látta utoljára?
– Kedden.
– Hol?
– Itt.
Átmegyünk egy osztályterembe, és Ayanna – könyörög, hogy ne szólítsam Ms. Jacksonnak – hellyel 

kínál egy újabb műanyag széken a rozzant, összefirkált asztalok mellett.
– Mióta ismeri Miát?
Ő egy kényelmes bőrszékben ül a tanári asztal mögött, és úgy érzem magam, mint egy kisdiák, pedig 

a valóságban jó egy lábbal magasabb vagyok nála. Keresztbe veti hosszú lábait, és a fekete szoknya 
szétnyíló hasítékán meztelen bőr kandikál ki.

– Három éve. Amióta tanárként dolgozik.
– Jól kijön mindenkivel? A kollégákkal, a diákokkal?
Komolyan felel:
– Nincs olyan, akivel Mia ne jönne ki jól. – Aztán mesél Miáról. Arról, milyen természetes báj 

áradt belőle, amikor először belépett az alternatív iskolába. Hogy milyen empatikus volt a diákokkal, 
úgy viselkedett, mintha ő is Chicago utcáin nőtt volna föl. Arról, miként szervezett adománygyűjtést a 
rászoruló diákok javára. – Sose gondolta volna róla, hogy Dennett.

Ms. Jackson elmondása szerint az új tanárok többsége nem marad meg sokáig az ilyen típusú oktatási 
intézményekben. Jelen piaci körülmények között sokszor csak egy alternatív iskola keres embereket, 
úgyhogy a friss diplomások elfogadják az állást, amíg nem jön valami más. De nem Mia.

– Ő itt akart lenni. Hadd mutassak valamit – mondja, és kivesz egy köteg papírt az asztalán lévő 
irattartóból. Közelebb jön, és fölül az egyik asztalra mellettem. Leteszi elém a papírkupacot, és az 



első, ami föltűnik, a förtelmes macskakaparás, rondább, mint az enyém. – Ma reggel a diákok az 
e heti naplóbejegyzéseiken dolgoztak – magyarázza, és ahogy végigjártatom a szemem az irományon, 
Ms. Dennett nevét többször látom, mint meg tudnám számolni.

– Minden héten írunk a naplóba. Az e heti feladat az volt – magyarázza –, hogy írják le, mihez 
akarnak kezdeni magukkal középiskola után. – Ezen eltűnődök kicsit a Ms. Dennett nevet látván 
minden papírlapon. – Ám a diákok kilencvenkilenc százaléka másra se gondol, csak Miára – vonja le a 
következtetést, és a hangjából kicsengő szomorúság elárulja, hogy ő se nagyon tud másra gondolni, csak 
Miára.

– Volt Miának problémája valamelyik diákkal? – kérdezem, csak a biztonság kedvéért. Tudom, mi lesz 
a válasz, még mielőtt megrázza a fejét.

– No és a pasik? Van barátja? – kérdezem.
– Fogjuk rá – felel. – Már ha annak lehet nevezni. Valami Jason, nem tudom a vezetéknevét. Semmi 

komoly. Néhány hete randizgatnak, talán egy hónapja, annál nem több. – Ezt fölírom. Dennették nem 
említettek barátot. Lehetséges, hogy nem tudnak róla? Persze hogy lehetséges. A Dennett családban, 
kezdem megtanulni, bármi lehetséges.

– Van valami ötlete, hogyan tudnék kapcsolatba lépni vele?
– Építész. A Wabashen van a cég irodája. Ott szoktak találkozni péntek esténként happy hourre. 

Wabash és… nem is tudom, talán a Wacker? Valahol a folyó mellett.
Eléggé olyannak tűnik, mint megtalálni egy tűt a szénakazalban, de erre is kész vagyok. Följegyzem az 

információt a sárga jegyzettömbömbe.
A tény, hogy Mia Dennettnek van egy megfoghatatlan fiúja, nagy újság számomra. Az ilyen esetekben 

mindig a pasi a ludas. Ha megvan Jason, biztosra veszem, hogy Mia is meglesz, vagy ami maradt belőle. 
Figyelembe véve, hogy már négy napja eltűnt, kezdem azt hinni, hogy ennek a történetnek nem lesz 
vidám befejezése. Jason a Chicago folyó mellett dolgozik: rossz hír. Isten tudja, hány hullát húznak ki 
abból a folyóból minden évben. Építész, tehát eszes, jártas a problémák megoldásában, mint például 
hogyan tüntessünk el egy hatvankilós testet anélkül, hogy bárki észrevenné.

– Ha Jason Miával járt – kérdezem –, nem furcsa, hogy ő nem keresi?
– Gondolja, hogy köze van az eltűnéséhez?
Megvonom a vállam.
– Azt tudom, hogy ha nekem lenne barátnőm, és négy napja nem beszéltem volna vele, akkor kissé 

nyugtalan lennék.
– Igaz – helyesel. Föláll az asztaltól, és elkezdi letörölni a táblát. Finom krétapor hullik a fekete 

szoknyájára. – Dennettéket nem hívta föl?
– Mr. és Mrs. Dennettnek fogalma sincs róla, hogy egy pasi is szerepel a képben. Tudomásuk szerint Mia 

szingli.
– Mia és a szülei kapcsolata nem igazán szoros. Vannak köztük bizonyos… elvi nézetkülönbségek.
– Veszem észre.
– Nem hiszem, hogy a fiúügyeit megbeszéli velük.
Kezdünk eltávolodni a tárgytól, úgyhogy megpróbálom visszaterelni.
– Maguk viszont közel állnak egymáshoz Miával. – Azt mondja, igen. – Lehet azt mondani, hogy Mia 

mindent megoszt magával?
– Amennyire én tudom.
– Jasonről mit mesélt?
Ayanna ismét leül, ezúttal az asztala szélére. Vet egy pillantást a faliórára, és leporolja a kezét. 

Elgondolkozik a kérdésen.
– Nem szánta tartósnak – magyarázza, és közben keresi a megfelelő szavakat. – Mia ritkán bonyolódik 

kapcsolatokba, soha semmi komolyba. Nem szereti a kötöttséget. Az elkötelezettséget. Kimondottan 
független egyéniség, talán túlságosan is az.

– És Jason? Ráakaszkodik? Terhére van?
Megrázza a fejét.
– Nem, nem erről van szó, csak arról, hogy nem ő az igazi. Mia arca nem ragyogott, amikor róla 



beszélt. Nem áradozott, ahogy a lányok szoktak, amikor találkoznak az igazival. Mindig harapófogóval 
kellett kihúznom belőle mindent, és akkor is olyan volt, mintha egy hírösszefoglalót hallgattam volna: 
elmentünk vacsorázni, elmentünk moziba… És tudom, Miát idegesítette, hogy Jason lehetetlen 
munkaidőben dolgozik. Mindig elkésett a randikról, vagy el se ment. Mia utálta, hogy a fiúja 
időbeosztásától függ. Egy olyan kapcsolat, ahol már az első hónapban ennyi gond van, sosem lesz tartós.

– Elképzelhető, hogy Mia a szakítást fontolgatta?
– Nem tudom.
– De nem volt teljesen boldog.
– Nem mondanám, hogy Mia nem volt boldog – felel Ayanna. – Csupán úgy vélem, nem volt neki 

fontos a dolog.
– Mit gondol, Jason is így érzett?
Azt mondja, nem tudja. Mia elég visszafogottan nyilatkozott Jasonről, és a beszámolói 

semmitmondóak voltak: felsorolás, hogy mit csináltak aznap, leírás a külsejéről – magasság, súly, haja, 
szeme színe –, a vezetéknevét azonban jellemzően nem árulta el. Sosem esett szó csókokról vagy arról a 
kis bizsergető érzésről az ember gyomra táján – Ayanna szavai, nem az enyémek! –, amikor valaki álmai 
pasijával találkozik. Idegesnek tűnt, amikor Jason nem jelent meg a találkákon – ami Ayanna szerint 
gyakran előfordult –, viszont nem látszott különösebben izgatottnak olyankor, amikor késő esti randevút 
beszéltek meg a Chicago folyó mellett.

– És ezt ön úgy értelmezi, hogy nem érdekelte? – kérdezem. – Jason? A kapcsolat? Az egész?
– Mia csak időtöltésnek szánta, amíg nem jön valami jobb.
– Veszekedtek?
– Nem tudok róla.
– De ha lett volna valami probléma, Mia elmondta volna önnek?
– Szeretném hinni, hogy igen – felel Ayanna, és sötét szemébe szomorúság költözik.
A távolban megszólal egy csengő, majd lépések zaja hallatszik a folyosón. Ayanna Jackson föláll, amit 

jelzésnek tekintek. Majd jelentkezem, mondom, és otthagyom a névjegyemmel, kérvén, értesítsen, ha 
bármi eszébe jut.



 EVE

UTÁNA

Félúton vagyok a lépcsőn lefelé, amikor megpillantom őket, egy stábot a házunk előtti járdán. Ott állnak 
dideregve a kamerákkal meg a mikrofonokkal, Tammy Palmer a helyi híradótól cserszínű viharkabátban 
és térdig érő csizmában az előkert gyepén. Háttal áll nekem, egy férfi az ujjain számol vissza: három… 
kettő…, és amikor rámutat Tammyre, jóformán hallom, ahogy elkezdi a tudósítást: Itt állok Mia Dennett 
otthona előtt…

Nem először vannak itt. Mostanra már csökkent a számuk, a riporterek más sztorikkal foglalkoznak: 
az egynemű házasság törvényi szabályozása és a gazdaság gyászos helyzete. A Mia visszatérését 
követő napokban ellenben odakint táboroztak, elkeseredetten igyekezve, hogy egy pillanatra láthassák 
a megviselt nőt, hogy elcsípjenek egy morzsányi adalékot, amiből aztán főcímet kreálhatnak. Kocsijaik 
követtek mindenhova a városban, mígnem végül szinte bezártuk Miát.

Titokzatos autók parkoltak a ház előtt, ablakukból szennylapok fotósai kandikáltak ki a 
teleobjektívjeikkel, hogy fejős tehenet csináljanak Miából. Behúzom a sötétítőfüggönyöket.

Észreveszem, hogy Mia a konyhaasztalnál ül. Csen de sen leereszkedem a lépcsőn, figyelem a lányomat 
a saját világában, mielőtt megzavarom. Szakadt farmer van rajta, és egy kényelmes, sötétkék garbó, mely 
lefogadom, remekül illik a szeméhez. A haja még nedves a zuhanytól, hullámokba száradva omlik a 
hátára. Ami viszont meghökkent, az a lábát borító vastag gyapjúzokni meg a bögre kávé, amelyet két keze 
között tart.

Meghallja a lépteimet, és hátrafordul. Igen, gondolom magamban, a garbó nagyszerűen kihangsúlyozza 
a szeme színét.

– Kávét iszol – mondom, és az arcán megjelenő tétova kifejezésből biztosan tudom, hogy rosszat 
mondtam.

– Nem iszom kávét?
Tojástáncot járok immár egy hete, próbálom mindig azt mondani, ami helyes, töröm magam – a 

nevetségességig –, hogy otthon érezze magát. Elkeseredetten igyekszem ellensúlyozni James közönyét 
és Mia zavarodottságát. És aztán, amikor a legkevésbé számítok rá, egy látszólag jámbor megjegyzéssel 
elszúrom az egészet.

Mia nem iszik kávét. Nemigen fogyaszt koffeintartalmú italokat. Idegessé teszik. Ám miközben nézem, 
hogy belekortyol a bögrébe, teljesen ernyedten és nehézkesen, arra gondolok – azt kívánom –, talán 
egy kis koffein csodát művel. Ki ez az enervált nő? – tűnődöm. Felismerem az arcát, de a testbeszéde 
teljességgel ismeretlen, akárcsak a hangszíne vagy a zavarba ejtő némaság, mely burokként veszi körül.

Egymillió dolgot szeretnék kérdezni tőle. De nem teszem. Megfogadtam, hogy egyszerűen békén 
hagyom. James kettőnk helyett is kíváncsiskodott már eleget. Meghagyom a kérdéseket a profiknak, dr. 
Rhodesnak és Hoffman nyomozónak, és az olyanoknak, akik sosem tudják, mikor kell abbahagyni, mint 
James. Ez itt a lányom, és mégsem az. Mia, és mégsem Mia. Úgy néz ki, mint ő, de zoknit visel, kávét 
iszik, és zokogva riad föl az éjszaka közepén. Gyorsabban reagál, ha Chloénak szólítom, mint ha a nevén. 
Üresnek tűnik, mintha ébren is aludna, és álmatlanul hever, amikor aludni kellene. Majdnem fölborította 
a székét, akkorát ugrott tegnap este ijedtében, amikor bekapcsoltam a konyhai hulladékdarálót, és aztán 
visszamenekült a szobájába. Órák hosszat nem láttuk, és amikor megkérdeztem tőle, mivel töltötte az időt, 
csak annyit tudott mondani: „Nem tudom”. Az a Mia, akit én ismerek, képtelen nyugton ülni ilyen hosszú 



ideig.
– Szép napunk van – jegyzem meg, de nem válaszol. Valóban szép: süt a nap. Ám a januári napsütés 

csalóka, biztos vagyok benne, hogy a talaj nem fog mínusz öt foknál jobban fölmelegedni.
– Mutatni akarok neked valamit – mondom, és átvezetem a konyhából a szomszédos ebédlőbe, ahol 

egy limitált példányszámú nyomat helyére még novemberben, amikor biztosra vettem, hogy meghalt, 
fölakasztottam Mia egyik műalkotását. Mia képe olajpasztellel készült, egy bűbájos toszkán faluról, 
amelyet fénykép után festett meg, miután évekkel ezelőtt ott jártunk. Rétegesen vitte föl a festéket, 
érzékletes lenyomatot készítve a faluról, az idő egy pillanatáról, amelyet foglyul ejtett az üveglap mögött. 
Figyelem, ahogy Mia nézegeti a képet, és arra gondolok: bárcsak mindent meg lehetne őrizni ily módon. – 
Te csináltad – mondom.

Tudja. Erre emlékszik. Felidézi a napot, amikor leült az ebédlőasztalhoz az ecsetekkel és a fényképpel. 
Kikönyörögte az apjától, hogy vegye meg neki az üveges keretet, bár James biztos volt benne, hogy új 
keletű rajongása a festészet iránt csupán múló szeszély. Mikor elkészült, mindannyian körbecsodáltuk és 
lelkendeztünk, aztán el lett pakolva valahová, a régi halloween-jelmezek és görkorcsolyák mellé, mígnem 
rábukkantam valamelyik guberálás során, amikor Mia fényképeit kerestem, melyeket a nyomozó kért.

– Emlékszel a toszkán útra? – kérdezem.
Közelebb lép, és kecses ujjaival végigsimít a képen. Magasabb nálam, de most, itt az ebédlőben még 

gyerek, pelyhes hátú madárfióka, aki nem áll biztosan a maga lábán.
– Esett – feleli, és közben nem veszi le a szemét a festményről.
Bólintok.
– Igen. Esett – mondom, és örülök, hogy emlékszik rá. Ámbár csupán egy nap esett, az út többi részén 

ragyogó idő volt.
Szeretném elmondani neki, hogy azért tettem ki a képet, mert annyira aggódtam érte. Rettegtem. 

Álmatlanul hevertem éjszakáról éjszakára hónapokon át, és csak tűnődtem: mi van, ha…? Mi van, ha 
nincs jól? Ha jól van, de sosem találjuk meg? Mi van, ha meghalt, de nem tudjuk meg? Ha meghalt, és 
megtudjuk, és a nyomozó arra kér, azonosítsuk az oszlásnak indult maradványokat?

Szeretném elmondani neki, hogy fölakasztottam a karácsonyi zokniját, csak a biztonság kedvéért. 
Hogy vettem neki ajándékokat, becsomagoltam őket, és a fa alá tettem. Szeretném, ha tudná, hogy minden 
áldott éjjel égve hagytam a lámpát a verandán, és hogy legalább ezerszer hívtam a mobilját – hátha. Hátha 
egyszer nem a hangposta kapcsol be. És mindig újból és újból meghallgattam az üzenetet – ugyanazok a 
szavak, ugyanaz a hangnem: Helló, Mia vagyok. Kérem, hagyjon üzenetet! –, és megengedtem magamnak 
azt a luxust, hogy egy kicsit halljam a hangját. Mi van, tűnődtem, ha ezek az utolsó szavak, melyeket a 
lányomtól hallok? Mi lesz akkor?

A tekintete üres, az arckifejezése semmitmondó. Szerintem senki másnak nincs ilyen makulátlan bőre, 
mely tejszínre meg őszibarackra emlékeztet, ám úgy tűnik, a barack eltűnt, csak a tejszín maradt, sápadt, 
mint egy kísértet. Nem néz rám, ha beszélgetünk, elnéz mellettem, vagy keresztülnéz rajtam, de rám 
soha. Sokszor lesüti a szemét, a kezét bámulja, vagy a lábát, bármit, csak hogy elkerülje a másik ember 
tekintetét.

És aztán, miközben ott áll az ebédlőben, kifut az arcából az utolsó csepp vér is. Egy pillanat alatt 
történik, a függönyön átszűrődő fény megvilágítja, ahogy Mia teste megfeszül, aztán lehorgad a válla, 
keze lehanyatlik, és Toscana képéről a medencéjére siklik. Leszegi a fejét, légzése nehézkessé válik. 
Sovány – túlságosan is sovány, kiállnak a csontjai – hátára teszem a kezem, és várok. De nem sokáig. 
Türelmetlen vagyok.

– Mia, édesem – szólok, de már közli is, hogy semmi baja, jól van, és én biztosra veszem, hogy a kávé 
a ludas. – Mi történt?

Megvonja a vállát. A keze a hasára tapad, és tudom, nem érzi jól magát. A teste már elkezdte a 
visszavonulást az ebédlőből.

– Fáradt vagyok, ennyi az egész. Le kell dőlnöm egy kicsit – mondja, és én eszembe vésem, hogy el 
kell tüntetni a koffeinnek még a nyomát is a házból, mielőtt felébred a szunyókálásból.
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– Nem könnyű magát megtalálni – mondom, mikor üdvözöl a munkahelyén. Inkább csak egy elkerített 
sarok, mintsem iroda, bár a szokásosnál magasabb falakkal, ami minimális elkülönülést tesz lehetővé. 
Egy szék van csak, az övé, úgyhogy a kuckó ajtajában állok, a rugalmas falnak döntve a vállamat.

– Nem tudtam, hogy valaki meg akar találni.
Első benyomásom az, hogy nagyképű szamár, hasonlatos ahhoz, amilyen én voltam évekkel ezelőtt, 

mielőtt rájöttem, hogy többre tartom magamat a kelleténél. Nagydarab fickó, izmos, bár nem feltétlenül 
magas. Biztosan gyúr, proteinshake-eket iszik, talán szteroidokat is szed? Ezt majd felírom magamnak, de 
most utálnám, ha rajtakapna, hogy ilyen feltevésekbe bocsátkozom. Még fenékbe rúgnának.

– Ismeri Mia Dennettet? – kérdem.
– Attól függ. – Elfordul a forgószékén, és háttal nekem befejez egy e-mailt.
– Mitől?
– Hogy ki kérdezi.
Nincs kedvem ehhez a játékhoz.
– Én – mondom. Későbbre tartogatom az ütőkártyámat.
– És az ki lenne?
– Aki Mia Dennettet keresi.
Magamat látom az ipsében, noha legfeljebb huszonnégy-huszonöt éves, most fejezte be a főiskolát, még 

azt hiszi, körülötte forog a világ.
– Ha maga mondja.
Én ellenben ötvenhez közeledem, és épp ma reggel fedeztem föl az első ősz hajszálaimat. Dennett 

bírónak köszönhetem őket, semmi kétség.
Folytatja az e-mailt. Mi az ördög! – gondolom. Oda se bagózik, hogy itt állok, és beszélni akarok vele. 

A válla fölött belesandítok a levélbe. Főiskolai fociról van szó, a címzett pedig a digo82 felhasználónevet 
viseli. Anyám olasz – innen a sötét hajam és szemem, amelytől garantáltan minden nő elolvad –, úgyhogy 
a gúnynevet a népem elleni sértésnek veszem, habár sosem jártam Olaszországban, és egy szót sem 
beszélek olaszul. Csak újabb okot keresek, amiért ellenszenvesnek találom ezt a pasast.

– Sok a munka, látom – jegyzem meg, és láthatóan bosszantja, hogy beleolvastam a levelébe. Becsukja 
az ablakot.

– Ki a fene maga? – kérdezi újból.
Benyúlok a farzsebembe, és előveszem a fényes jelvényt, amit annyira imádok.
– Gabe Hoffman nyomozó. – Láthatóan összébb megy egy-két fokkal. Mosolygok. Istenem, de 

szeretem a munkámat!
Adja az értetlent.
– Valami gond van Miával?
– Ja, úgy is mondhatjuk.
Várja, hogy folytassam. Nem teszem, hogy kihozzam a sodrából.
– Mit követett el?
– Mikor látta utoljára Miát?
– Elég rég. Egy hete talán.



– És mikor beszélt vele utoljára?
– Nem tudom. Múlt héten. Kedd este, azt hiszem.
– Azt hiszi? – kérdem. Ellenőrzi a naptárában. Igen, kedd este volt. – De nem látta aznap?
– Nem. Úgy volt, hogy találkozunk, de le kellett mondanom. Tudja, munka.
– Hogyne.
– Mi történt Miával?
– Szóval kedd óta nem beszélt vele?
– Nem.
– Ez normálisnak számít? Hogy egy hétig nem beszélnek?
– Próbáltam fölhívni – vallja be –, szerdán, talán csütörtökön. Nem hívott vissza. Gondoltam, berágott.
– Miért? Volt rá valami oka, hogy berágjon?
Megvonja a vállát. Fölemel egy üveg vizet az asztalról, és iszik egy kortyot.
– Lemondtam a kedd esti randit. Dolgoznom kellett. Elég szűkszavú volt a telefonban… érti. Éreztem, 

hogy dühös. Így aztán feltételeztem, hogy neheztel, azért nem hív vissza… nem is tudom.
– Mit terveztek
– Kedd estére?
– Ja.
– Egy bárban találkoztunk volna Uptownban. Mia már ott volt, mikor fölhívtam. Késő volt, és 

mondtam neki, hogy nem tudok odamenni.
– És ő dühös volt.
– Hát, nem örült.
– Ezek szerint maga itt töltötte a kedd estét, és dolgozott?
– Kábé hajnali háromig.
– Tudja ezt valaki tanúsítani?
– Ó… persze. A főnököm. Összeállítottunk egy anyagot egy ügyfél részére, akivel csütörtökön volt 

találkozónk. Többször is összefutottunk aznap éjjel. Bajban vagyok?
– Arra is rátérünk – felelek színtelen hangon, miközben lejegyzem a beszélgetést a magam egyedi 

gyorsírásával, melyet senki más nem tud megfejteni. – Munka után hová ment?
– Haza, ember! Az éjszaka közepe volt.
– Tudja igazolni?
– Igazolni? – Kezdi kényelmetlenül érezni magát, fészkelődik a székében. – Nem tudom. Taxival 

mentem haza.
– Van róla számla?
– Nincs.
– Van portás a lakhelyén? Valaki, aki megmondhatja, hogy épségben hazaért?
– Van kamera – mondja, aztán megkérdezi: – Hol a francban van Mia?
Átnéztem Mia telefonhívásait, miután beszéltem Ayanna Jacksonnal. Szinte napi rendszerességgel 

hívott bizonyos Jason Beckert, akiről kiderítettem, hogy egy építészirodában dolgozik Chicago 
gyorsvasútpályák által körbefont belvárosa, a Loop, azaz Hurok közelében. Felkerestem a fickót, hogy 
lássam, mit tud a lány eltűnéséről, és láttam a képén, hogy egyből kapcsol, amint kiejtettem a számon a 
nevét.

– Ja, ismerem Miát – mondta, és bevezetett a munkahelyére. Rögtön felismertem: féltékenység. Meg 
van róla győződve, hogy én vagyok a másik pasi.

– Eltűnt – mondom, és próbálok olvasni a reakciójában.
– Eltűnt?
– Ja. Fölszívódott. Senki sem látta kedd óta.
– És úgy véli, nekem közöm van ehhez?
Bosszant, hogy jobban izgatja a saját büntethetősége, mint Mia élete.
– Ja – tódítok –, úgy vélem, magának köze lehet hozzá. – Habár az az igazság, hogy ha az alibije olyan 

szilárd, amilyennek beállítja, akkor ugyanott vagyok, ahonnan elindultam.
– Szükségem lesz ügyvédre?



– Gondolja, hogy szüksége lesz rá?
– Mondtam: dolgoztam. Nem találkoztam Miával kedd este. Kérdezze meg a főnökömet.
– Úgy lesz – biztosítom, bár az arckifejezése arra kér, ne tegyem.
Jason munkatársai hallgatóznak. Lelassítják a lépteiket, ahogy elhaladnak a kuckója előtt; ácsorognak, 

úgy tesznek, mintha beszélgetnének. Engem nem zavar. Őt igen. Majd megőrül tőle. Félti a jó hírét. 
Elégedetten figyelem, ahogy fészkelődik a székén, egyre idegesebb.

– Akar még valamit? – kérdi, hogy felgyorsítsa az eseményeket. Szeretne megszabadulni tőlem.
– Mindent tudni akarok a kedd estéről. Hogy hol volt Mia, amikor fölhívta. Hány óra volt? Nézze 

meg a telefonjában. Beszélni akarok a főnökével, hogy ellenőrizzem, tényleg itt töltötte az estét, meg 
a biztonságiakkal, hogy megmondják, hánykor távozott. Szükségem lesz a lakásánál levő kamerák 
felvételeire, hogy biztosan tudjam, rendben hazaért. Ha mindezt önként rendelkezésemre bocsátja, 
minden rendben. De ha inkább azt akarja, hozhatok végzést is…

– Fenyeget?
– Nem – hazudok. – Csak ismertetem a lehetőségeket.
Vállalja, hogy teljesíti mindazt, amit kérek, beleértve, hogy még mielőtt elmennék, bemutat a 

főnökének, egy középkorú nőnek, aki egy lényegesen nagyobb irodában ül, melynek mennyezettől padlóig 
érő ablakai a Chicago folyóra néznek.

– Jason – jelentem ki, miután a főnöke biztosított, hogy egész éjjel gürizett –, minden tőlünk telhetőt 
megteszünk, hogy megtaláljuk Miát. – És látom a közönyt a képén, mielőtt távozom.
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Nem nagy ügy. Lefizetek valami pasast, hogy néhány órával tovább dolgozzon, mint szeretne. Követem a 
nőt a bárba, és olyan helyre ülök, ahonnan észrevétlenül figyelhetem. Megvárom, hogy befusson a hívás, 
és amikor már tudja, hogy hiába vár, színre lépek.

Nem sokat tudok róla. Láttam egy fotót. Elmosódott felvétel, amint a magasvasút, azaz az „L” 
peronjáról lép le, egy autóból készült, ami legalább öt méterre parkolt. Vagy tíz ember volt a fotós és 
a lány között, úgyhogy az arcát bekarikázták piros tollal. A fénykép hátoldalán a név, Mia Dennett, és 
egy cím. Nagyjából egy hete kaptam. Sosem csináltam még ilyet. Lopást, azt igen. Zaklatást, azt is. 
Emberrablást nem. De kell a pénz.

Követtem az utóbbi napokban. Tudom, hova jár vásárolni, hová viszi tisztíttatni a ruháit, hol dolgozik. 
Sosem beszéltem vele. Nem ismerném föl a hangját. Nem tudom, milyen színű a szeme, és milyen a 
tekintete, amikor fél. De hamarosan megtudom.

Egy sör van előttem, de nem iszom belőle. Nem kockáztathatom, hogy berúgjak. Ma este nem. De nem 
akarok feltűnést kelteni, tehát rendelek egy sört, hogy ne legyen üres a kezem. Már unja magát, amikor 
csörögni kezd a telefonja. Kilép az utcára, ott fogadja a hívást, és amikor visszajön, csalódott. Majdnem 
távozik, de aztán úgy dönt, megissza az italát. Talál egy tollat a táskájában, és egy szalvétára firkálgat, 
miközben hallgatja, hogy valami balfék verseket olvas a színpadon.

Próbálok nem gondolni rá. Próbálok nem gondolni a tényre, hogy szép. Emlékeztetem magam a 
pénzre. Szükségem van a pénzre. Nem lehet ez olyan nehéz. Néhány óra múlva túl leszek rajta.

– Ez jó – mondom a szalvéta felé biccentve. Ennyi telik tőlem. Semmit sem tudok a művészetről.
Félvállról fogadja az első közeledést. Tudni se akar rólam. Ez megkönnyíti a dolgomat. Alig emeli föl a 

szemét a szalvétáról még akkor is, amikor megdicsérem a gyertyát, amit rajzolt. Le akar rázni.
– Kösz. – Nem néz rám.
– Kissé absztrakt.
A jelek szerint nem a legjobb megállapítás.
– Úgy gondolja, pocsék?
Egy másik férfi nevetne. Azt mondaná, csak viccelt, és elárasztaná bókokkal. De nem én. Nem ővele.
Becsusszanok a bokszba. Bármely más napon, bármely más lány esetében lelépnék. Bármely 

más napon eleve oda se jöttem volna az asztalához, nem egy ilyen harapós kinézetű, zabos lányhoz. 
Meghagyom a csevegést, flörtölést és efféle marhaságokat valaki másnak.

– Nem mondtam, hogy pocsék.
A kabátjára teszi a kezét.
– Úgyis megyek – mondja. Lenyeli a maradék italát, és leteszi a poharat az asztalra. – Magáé a boksz.
– Mint Monet – mondom. – Monet fest olyan absztrakt bigyókat, nem?
Szándékosan mondom.
Rám néz. Ez az első alkalom, biztos vagyok benne. Elmosolyodok. Nem tudom, amit lát, elég-e ahhoz, 

hogy levegye a kezét a kabátjáról. Lágyabb lesz a hangja, tudja, hogy nyers volt. Talán nem is olyan 
harapós. Talán csak zabos.

– Monet impresszionista festő – mondja. – Picasso, az már absztrakt művészet. Kandinsky. Jackson 
Pollock. – Sose hallottam róluk.


