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Amikor fölbukkantak az első sátrak az élőhalottként kóválygó drogosok kezelésére, azt gondoltam: 
Hát, persze.

Amikor pedig egymás után jelentek meg az újságcikkek a városban viharos sebességgel terjedő 
függőségről, valami olyasmit: Nahát, fiúk, tényleg semmi sem kerüli el a figyelmeteket.

De amikor az egész ellátórendszer a zombik megszállottjává vált, már a sarkamra kellett állnom.
Senkit sem érdekelt a hőbörgésem.
Mert hát, kérdem én, most, hogy ebben a városban mindenki rákattant a drogosokra, hová 

forduljanak lelki segélyért az egyszerű gyilkosok? Legjobb esetben kipanaszkodhatjuk magunkat 
támogató csoportunk heti gyűlésén. Nem mintha Vancouverben lennének támogató csoportok 
gyilkosok számára. Nem szeretném, ha félreértenének. Sajnálatos módon egyéb levezetési módok 
sem állnak a város gyilkos hajlamú lakói rendelkezésére. A privát terápiára rámegy a gatyád is, 
hogy úgy mondjam, és közösségi segítő csoportokat sem találni e témában. A legjobb, amit fel 
tudtam lelni, táplálkozási zavarokkal küzdőknek szól, de nem várom el olyan emberektől, akik 
borzalmas dolgokat tettek az emésztésükkel, hogy átérezzék, az elmúlt évben megöltem egy vagy 
két embert. Önvédelemből, de akkor is.

Megelégszem azzal a vallomással, hogy úgy érzem, kísértenek a démonjaim, mire ők 
megértően bólogatnak. Idegenek vagyunk, akik ismerik egymás legmélyebb titkait, szent körbe 
összekapcsolódva egy húgyszagú közösségi helyiségben az Eastside-on, Vancouver belvárosában. 
Végül udvarias tapsra lendítik vérszegény karjukat, majd szétszéledünk, fölbomlik a kör. Ismét 
idegenek vagyunk, hála istennek.

Az érzés, hogy valaki figyel, nem hagy el, miközben a jól ismert csóró Eastside-ról visszatérek 
a puccos kitsilanói sorházba, ahol az utóbbi időben nekem is jut némi hely. Nem húzom le a kocsi 
ablakát, mert a levegő nehéz az északi parton tomboló erdőtűz füstjétől, szúrós füsttől, amit 
idehordott a légáramlat, és ami megült a város fölött. Az  sem segít, hogy az újfajta októberi 
időt élvezzük, ami még csak nem is emlékeztet rá, hogy ősznek kellene lennie, mert szinte 
elviselhetetlenül meleg az évszakhoz képest.

Vezetés közben egy másik haláleset jár a fejemben. Egy olyan, ami még nem következett be. 
De be fog.

Hamarosan.
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Amikor megérkezem a házba, egykori főnököm és újkeletű lakótársam, Sebastian Crow a kanapén 
alszik.

Kinyújtom a kezem, hogy megérintsem, de visszahúzom, mielőtt az ujjaim elérnék a homlokát. 
Nem akarom felébreszteni. Szeretném, ha örökre így alhatna. Békésen. Nyugodtan. Egy olyan 
helyen, ahol az r betűs szó nem juthat el hozzá. Napról napra sorvad, de a szelleme nagyobbra nő, 
hogy ellensúlyozza az általa elfoglalt fizikai tér csökkenését. Beteg, én pedig semmit sem tehetek 
érte, mert végstádiumos. Nesszel, a kutyámmal ide költöztünk, hogy ne legyen egyedül, és 
vigyázzunk rá, hogy ne zuhanjon le a lépcsőn, de ezen túlmenően reménytelen. Mintha hatalmas 
tűz emésztené. A teste ellene fordult, de a szelleme még nem hajlandó feladni.

Nem, amíg a könyv el nem készül.
Amikor megkért, hogy segítsek a szerkesztésben és ellenőrizni a tényeket, nem mondhattam 

nemet. Neki nem, Sebastian Crow-nak, a vérbeli újságírónak, aki az emlékiratait írja élete alkonyán. 
Ami egyben szerelmes levél halott anyjának és bocsánatkérés a fiától, akivel nincs kapcsolata. 
Valamint magyarázat a szerelmének, akit elhagyott. Amennyit elolvastam belőle, az gyönyörű, 
ugyanakkor azt jelenti, hogy utolsó napjait a múltban tölti. Mert nincs jövője… Neki nincs.

Nesz megböki a kezemet. Nyugtalan. Feszült. Ő is érzi.
Pórázra kötöm, mert nem bízom a hangulataiban, majd átsétálunk az utca túloldalán levő 

parkba. Ott van egy férfi, aki már megpróbálta megsimogatni, úgyhogy messzire elkerüljük, 
nagyvonalúan megkímélve a végtagjait. A  park másik szélén van egy út, ami a tengerpart 
vonalát követi. Még itt is érezni a láthatatlan tűz füstjét. Még a tenger felől érkező szellő sem 
tudja eloszlatni. Sétálunk, mindketten kényelmetlenül érezzük magunkat, mígnem nagy körrel 
visszaérünk a parkba. Nesszel a lábam mellett leülök egy padra.

A férfi, aki eddig figyelt, elmegy mellettünk.
– Ideális este egy kis laza zaklatásra – mondom. – Nem gondolja?
A  férfi megáll, rám néz. Kinyitja a száját, feltehetőleg hazudni készül, de azután becsukja. 

Az erőtlen utcai lámpa, ami a parknak ezt a részét bevilágítja, mögöttem van. Számára Nesszel 
csupán sötét árnyak vagyunk, ő viszont reflektorfényben áll. Nyitva a kabátja, a nyaka oldalán 
foltos, márványos bőr sávja fut az állkapcsától a kulcscsontja irányába. Olyan, mintha valamikor 
friss bőr akart volna kinőni, de aztán föladta, így félbehagyott benyomást kelt. Nem egy fiatal 
ember, de nehezen tudnám megsaccolni a korát. Akármennyi is, az évek során megtanult 
öltözködni. Csinos kabát. Szép cipő. Nem áll össze a kép. Egy ember, aki ad a megjelenésére, 
esténként egy parkban üldögél és a kutyájukat sétáltató nőket követi.

Kissé feszült csendben várakozunk mind a hárman. Nesz ásít, megnyalja hegyes szemfogait. 
A fickó fenyegetésnek veszi, ahogy – semmi kétség – annak is volt szánva.

– A húgod árulta el, hol talállak meg – mondja végül.
Ha azt hiszi, ezzel leszerelhet, hát nagyon elgurult a gyógyszere. Lorelei tavaly óta nem áll 

szóba velem, azóta, hogy lenyúltam, aztán egy szakadék aljára küldtem a férje kocsiját.
Ám úgy döntök, belemegyek a játékba.
– Mit akar?
– Franc se tudja – mondja bánatos mosollyal. – Alig ha  nem szentimentális lettem vénségemre.
– És mi köze ennek énhozzám?
– Ismertem apádat. – Szerencse, hogy szinte suttog, mert ha kicsit is hangosabban mondja, 

ettől a mondattól biztos seggre esek, ha nem lennék egyébként is ott.
– Leülhetek? – mutat a padra. Van valami furcsa a hangjában. Túlságosan higgadt ahhoz 

képest, hogy egy kiszámíthatatlan állattal áll szemben. Talán, tűnődöm, a lezser viselkedése 
a nyakán levő sebhellyel van kapcsolatban. Talán az a fajta ember, aki annyira hozzászokott a 



veszélyhez, hogy már észre sem veszi.
– Nem. Honnét ismerte apámat?
Megáll, Nesz villogó fogait méregeti.
– Libanonból. Ott szolgált tengerészgyalogosként. De hiszen ezt, gondolom, tudod.
Eleresztem a fülem mellett, mert nem tudtam, de ezt nem kötöm az orrára.
– Ez még nem magyarázza meg, miért követ.
Végigsimít az arcán, az ujjai megtorpannak a sebhelynél. Észreveszi a pillantásom.
– Egy robbanás. Libanonban. – Alaposan megfontolja a szavait, mielőtt folytatná. – Megígértem, 

hogy rád nézek, ha netán történne vele valami.
Nevetek.
– Késett egy pár évtizedet.
– Nem vagyok túl jó barát. Nézd, már nyugdíjas vagyok, de most itt volt dolgom, Kanadában. 

Gondoltam, megkereslek. Évekkel ezelőtt, amikor hallottam, hogy apátok meghalt, érdeklődtem 
felőletek, de a nagynénétekkel voltatok, s úgy tűnt, minden rendben. Pár napja sikerült 
megtalálnom a húgodat. Nem volt túl készséges téged illetően…

– Azt sejtem. – Nem jó viszonyban váltunk el Lorelei-jel. Mindazonáltal, férjes asszonyként 
is a lánykori nevét használja, ráadásul intenzíven jelen van a neten. Nem nehéz megtalálni, ha 
valaki a fejébe veszi.

– Azt mondtam, régi barátok vagyunk. Kellett egy kicsit győzködni, de végül elárulta, hogy 
Sebastian Crow-n keresztül meg tudlak találni. És most itt vagyok.

– De miért?
Izgatottá válik, kihúz egy szál cigarettát a kabátja zsebéből, rágyújt. Tekintete elidőz az 

öngyújtó lángján.
– Tettél már ígéretet, amit nem tartottál be? Sok hibát elkövettem életemben, de ahogy apád 

sorsa alakult végül… mindig is úgy éreztem, nem volt rendjén, ami történt vele. Tudtam, hogy 
küszködik a libanoni zűr után, de hát az istenit… micsoda veszteség!

A kezemre néz, amely Nesz pórázát markolja, oly szorosan, hogy körmeim a tenyerembe vájnak, 
ahol félhold alakú nyomokat hagynak.

– Nem tudom, mit keresek itt – mondja tanácstalanul. Egyet sem szippantott még a cigarettából, 
úgy tűnik, nem áll szándékában elszívni.

Majdnem megfulladtam tavaly. Nem sokra emlékszem belőle, csak arra, hogy valahol, menet 
közben, nyilván elájultam. Bármely könnyűbúvár vagy lelkes békaember megmondhatja, hogy 
a mélységi mámor végső stádiumában a látens hypoxia eléri az agyat. Idegrendszeri zavarokat 
okozhat. Befolyásolja a döntő- és ítélőképességet, legalábbis adott pillanatban. Ám az oxigénhiány 
kellemes is lehet. Meleg érzés. Egyenesen biztonságos.

Hallucinációt okozhat.
Azon tűnődöm, talán a fuldoklásom extrém kései mellékhatását élem át. Régebben ugyanis 

meg tudtam mondani, ha valaki hazudott, mégpedig majdnem teljes biztonsággal. De most nem 
vagyok olyan biztos a dologban. A tavalyi év eseményei után, amikor eltűnt a lányom, a gyerek, 
akit annak idején minden teketória nélkül örökbe adtam, elkezdtem máshogy nézni az emberekre. 
Talán a tunya anyai ösztöneim léptek megkésve működésbe, azok tompítják el az érzékeimet. 
Vagy egyszerűen elment az eszem. Mert amikor azt mondta, nem tudja, mit keres itt, hittem neki. 
Hiszem, hogy teszünk dolgokat, amiket senki sem ért. Még mi magunk se.

Az is lehetséges, hogy elnyelnek a saját hallucinációim.
Olyan zavarodott vagyok, hogy nem felelek semmit. A  veterán feldúltnak látszik, ahogyan 

én érzem magam. Áthatóan bámulok rá, amíg el nem megy, eltűnik a sűrű éjszakában az óceán 
irányába. Addig dörgölöm elzsibbadt kezemet, míg valamelyest visszatér belé az élet. Össze vissza 
kavarognak a gondolataim, míg ki nem válik közülük egy.

Nem egyszerűen arról van szó, hogy meglepett, hogy valaki ennyi év után megkeres. Még csak 
nem is arról, hogy úgy akart meggyőződni a hogylétemről, hogy utánam lopakodik a sötétben. 
Nem, ennél mélyebben érint, azok hoz a dolgokhoz van köze, amiket nem tudtam apámról. Hogy 



zűr volt Libanonban. Apámmal.
Apám körül zűr volt Libanonban… És aztán, néhány évvel később, fejbe lőtte magát.
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Az űr mélyén egy KIC 8462852 elnevezésű csillag pislákol ismeretlen okból kifolyólag, miközben 
lent a Földön egy volt zsaru, volt őrző-védős, volt férj és volt amatőr tekejátékos fintorogva ledönt 
egy pohár spenótlevet, remélve, hogy belső szervei értékelik a kedvükért tett erőfeszítéseit.

A  fent említett csillag szerte a világon meghökkenti a tudósokat azzal, hogy ütemesen 
hol elhalványul, hol kifényesedik, míg Jon Brazuca csupán önmagát hökkenti meg újkeletű 
elhatározásával, miszerint kegyesebben bánik majd a testével. Alacsony önbecsülést örökölt 
gerinctelen anyjától és nyámnyila apjától, akik egy életen át bocsánatot kértek, hogy éltek.

Brazucának viszont elege lett. Ez az örökös, megalázó „bocsánat” és „elnézést” vele véget ér. Új 
lapot nyit. És beledarálja egy smoothie-ba.

A lenyugvó nap a láthatárt súrolja, Brazucát klorofil és megelégedés tölti el. Mindig is éberebb 
volt éjszaka, elevenebb, és most a csillagászat felé fordult, hogy kitöltse az űrt. Nem tudós, de 
örülne, ha az lehetne. Gyerekként az anyja egyszer elvitte Spanyolországba, Famara szikláihoz, 
ahol együtt nézték a tócsákban tükröződő csillagokat a strandon.

Ez jár az eszében, miközben egy egyszerűbb kor után áhítozik, amikor a nők, akiket 
nagyvonalúan kielégített, nem hagyják elkábítva az ágyhoz kötözve, ahol a döbbent személyzet 
találja meg. Ami ténylegesen megesett úgy egy évvel ezelőtt. Nora Watts, a nő, akivel az anonim 
alkoholisták gyűléseire járt, a nő, akinek a lánya fogta magát és eltűnt, akit még csak nem is akart, 
a nő, akin – önmaga számára is felfoghatatlan okból úgy érezte – kötelessége segíteni. Nos,ez a 
nő otthagyta faképnél, de csak miután belenyomott egy jókora adag alkoholt és nyugtatót, ami 
elkábította, megadva testének azt a kis lökést, amire már oly régóta vágyott.

Hónapokba telt, mire ismét sikerült letennie a piát.
Brazuca kelet-vancouveri lakása erkélyén áll, hunyorogva nézve föl az égre, nagyjából abba az 

irányba, amerre a pislákoló csillag van, amiről egy magazinban olvasott. Egy pillanatig valamiféle 
kapcsolatot érez a világmindenséggel. Ledönti a maradék dzsúszt, majd elégedetten böffent.

A  barátja, Bernard Lam megkérte, keresse fel, és most először kedvet érez hozzá, hogy egy 
milliárdossal lógjon.

– Brazuca – mondja Lam terjedelmes Point Grey-i háza ajtajában állva. Ha Vancouverben 
lakásmizéria van, annak talán az az oka, hogy ez az egyetlen ingatlan akkora helyet foglal el. 
Van keleti szárny, nyugati szárny, meg vagy húsz szoba a kettő között. Mindenféle sportpálya a 
szabadban, aztán egy miniatűr golfpálya is, a változatosság kedvéért. Ha meguntad a tengervizes 
medencét, van édesvizes is, a telek másik oldalán.

Bernard Lam, egy gazdag és jótékony hajlamú üzletember aranyifjú fia, int Brazucának, hogy 
kövesse. Híres sármjának nyoma sincs. Komor és nyugtalan arccal vezeti végig Brazucát egy 
családi fotókkal teleaggatott hosszú folyosón, ahol friss képek Lamot és a legújabb menyasszonyát 
ábrázolják, majd belépnek a dolgozószobájába.

– Mi baj? – kérdezi Brazuca, amint becsukódik mögöttük az ajtó.
– Egy pillanat. – Lam odamegy az íróasztalon levő lap top hoz. Egy üveg skót viszki áll mellette, 

de sehol egy fotó. Családmentes övezet. Lam Brazuca felé fordítja a gépet.
– Gyönyörű – mondja a képernyőn látható nőt nézve. Egy jachton van, vállpántos ruhában, 

nevetve néz a kamerába. Magas és csábos, hosszú, fényes fekete haja van, csillogó szeme.
– Clementine-nek hívták. Ő volt életem nagy szerelme.
Semennyi spenótdzsúsz nem állíthatja meg a Brazuca halántékában formálódó fejfájást a múlt 

idő hallatán. A képernyőn látható nő nem azonos a családi otthon falán láthatóval. Vagyis Lam 
élete szerelme nem az új menyasszonya.

– Mikor?



– A múlt héten találtak rá a lakásában. Azt mondják, túladagolás. Négy hónapos terhes… volt.
– Tőled? – kérdezi Brazuca, ám ügyel rá, hogy a hangja szenvtelen maradjon.
Lam fölvonja a szemöldökét, mintha más lehetőség nem is létezne.
Brazuca inkább nem feszegeti.
– Szóval, mire van szükséged?
– Még mindig annak a kis magánnyomozó cégnek dolgozol? Jut mellette időd másra?
– Eseteket vállalok, ahogy adódik. Rugalmasak. – Új munkaadói nem sokat akadékoskodtak, 

hogy milyen feladatokat választ, amíg levett valamennyi terhet a vállukról. Még azt is felajánlották, 
hogy beveszik a cégbe valami hivatalosabb formában, de erre nemet mondott. Nem akart hivatalos 
formát.

– Jó – mondja Lam. – Nagyon jó. Azt akarom, tudd meg, ki a dílere.
– Bernard…
– Természetesen bőkezűen megfizetlek.
– Nem a pénzről van szó.
– Akkor tedd meg a barátodért. Tedd meg a kedvemért! Meghalt a kedvesem és a gyerekem. 

Tudni akarom, ki a felelős.
Vajon Lam tisztában van vele, tűnődik Brazuca, hogy a kedvesem szó használata révén egyforma, 

idealizált ártatlansággal festi le mindkettejüket?
– Nem fogsz örülni az eredménynek – mondja csendesen. – Nem lelsz benne enyhülést. – 

A túladagolás okozta halálesetek mocskos ügyek. Nehéz bebizonyítani a felelősséget.
– Ki mondta, hogy enyhülést keresek? – Lam tölt egy adag viszkit a poharába, majd ledönti. 

– Megkapod tőlem az iratokat és az ismerősei listáját. A  telefonjában nem találtak semmit. 
A szer, amit bevett… – félrenéz, összeszedi a gondolatait –, kokain és valami új, szintetikus opiát 
keveréke, ami most került az utcára. Egy minden eddiginél hatékonyabb fentanilszármazék, ami 
még magát a fentanilt is felülmúlja. YLD Tennek hívják.

– Wild Ten? Hallottam róla. Nem sokat, de tudom, hogy most ez a menő. – A hülye név keltette 
fel a figyelmét. Könnyű megjegyezni, amikor leadod a rendelést a környékbeli kedves drogdílernek.

– Akkor tudod, milyen veszélyes. Clementine még csak huszonöt éves volt! Előtte állt az egész 
élet, Jon, amit velem akart leélni! Muszáj tudnom, kérlek!

– Oké – adja be a derekát Brazuca egy perc múltán. Lévén nem olyan ember, aki nemet tudna 
mondani, ha valaki a segítségért kiált. A jelek szerint az az új lap mégsem annyira új. – Utánanézek. 
Van kulcsod a lakásához?

Lam bólint.
– Hogyne. Enyém a ház.
– Hát, persze – dünnyög Brazuca. – Máris nekilátok. – Nem kell hozzátennie, hogy uram, mert 

értelemszerűen adódik. Bernard Lam, akinek évekkel ezelőtt megmentette az életét, észre sem 
veszi a szúrást.
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Ismét itt vagyok a húgom házánál Kelet-Vancouverben. Szombat van, és csak az óra alapján lehet 
megmondani, hogy délutánra jár az idő. Ma nem olyan sűrű a sötétség, mint tegnap, de azért 
ott van. Elhomályosítja a napvilágot, egy dohányos tüdejének rémisztő képét vetítve a város 
egészségmegszállottjai elé, akik jelen körülmények között sem mondanak le a túrázásról vagy a 
biciklizésről, ellenben szakadatlanul méltatlankodnak közben. Úgy hallom, újabb tűz ütött ki a 
Sunshine Coaston, a szél pedig a város felé fújja a füstöt.

Vancouver nem áll lángokban, de hogy úgy néz ki, az hétszentség.
Megvártam, míg Lorelei kocsija kihúzott a felhajtóról, csak utána megyek oda a hátsó udvarra 

vezető keskeny kapuhoz. A  férje, David, a kis teraszon üldögél, közben a nyamvadt kertjét 
szemléli. Némelyik zöldség mutat némi életjelet, de össze se lehet hasonlítani őket a mentával, 
ami burjánzik, mint a dudva, még a jelen posztapokaliptikus légköri viszonyai közepette is. David 
úgy néz ki, mint aki próbál pozitív maradni, de hasztalan. Sajnálom az olyanokat, mint ő, a világ 
rendes, keményen dolgozó pasijait. Akárhogy is próbálkoznak, láthatóan a legegyszerűbb dolgok 
is kifognak rajtuk. Lám, még arra sem képes, hogy valami ehetőt csiholjon ki a földből.

Egy light sört szopogat, de még csak föl sem áll, amikor befordulok a sarkon. Amikor legutóbb 
láttuk egymást, némi pénzt vágott hozzám, majd megkért, hogy egy ideig tartsam magam távol 
Lorelei-től. Nem tűnik meglepettnek, amiért most megszegem a megállapodást. Aztán meglátja 
Neszt, vidám mosoly fut át az arcán. Részben azért is hoztam magammal, mert a kutyabarátokat 
olyan könnyű manipulálni. Nesz is tisztában van a szerepével, úgyhogy odakocog, az orrával 
üdvözli David ölét. Bumm. Örvendek.

– Ki ez a jó kislány? – vigyorog David, majd kinyújtja a kezét, hogy megvakarja a füle tövét. – 
Ki ez a nagyon jó kislány?

Aztán rám néz. Eltűnik a vigyor. Igyekszem nem rossz néven venni. A jó kislányok egyébként is 
túl vannak értékelve.

– A sárga doboz – mondom. Nincs miért kerülgetni a kását.
Egy pillanat tűnődés után döntésre jut.
– Emeleti vendégszoba, a szekrény legfölső polca.
Elmegyek mellette, be a házba. A  húgom otthonában tett látogatásaim többnyire titkos 

jellegűek, így egy pillanatig nem tudom biztosan, miként járjak el. Másként kellene mozognom 
most, hogy engedéllyel jöttem be?

Lorelei háza erősen emlékeztet a személyiségére. Szi kár, nem zsúfolt, szinte émelyítően 
rendezett. Itt nincs helyük meglepetéseknek. A  doboz pontosan ott van, ahol David mondta. 
A  sárga skatulyával a hónom alatt visszatérvén a teraszra, azt látom, hogy Nesz kihasználja a 
helyzetet. Lelkesen élvezi David érintését. A hátán fekszik, tartja a hasát, hogy vakarásszák. A kis 
kéjenc.

– Köszönöm – mondom, mikor David fölnéz.
Bólint.
– Elmondod neki, hogy itt jártam?
– Csak, ha észreveszi, hogy eltűnt a doboz. De már évek óta nem nyitotta ki, úgyhogy emiatt 

nem aggódnék.
Én is bólintok, mindketten a nyakunkat mozgatjuk, így próbálva elsimítani a kínos pontot, 

amit érintettünk. Egyezséget kötöttünk. Van egy titkunk. A húgom férje és én megállapodtunk, 
hogy neki nem kell tudnia, hogy itt jártam és elvittem tőle valamit. Én biztos nem mondom 
el, mert velem nem áll szóba. David hallgatása valószínűleg a feszült viszonyunk miatti téves 
bűntudatból fakad. Pedig semmi köze őhozzá. De David jó ember, nem tagadná meg tőlem azt a 
keveset, ami az apámból maradt. Ami mind kényelmesen elfér Lorelei harmincnyolcas testszínű 



körömcipőjének egykori dobozában.

Egy cseppet összébb zárom a lábamat. Lassabban alakul ki a feszültség, mint ahogy szeretem. 
Lassabban, mint amit megszoktam. Aztán vége, keserves másodpercekkel később, mint régebben. 
Nincs bennem szégyen, ami, azt hiszem, haladás a maga módján, ámbár egyébként se nagyon 
szokott lenni, tényleg.

Most is úgy érzem, figyelnek, de a szög nagyon nem stimmel.
Miközben fölemelem térdem az idegen feje mellől, azon tanakodom, megérte-e az utat? Nem 

tudom eldönteni, sem miközben fölhúzom a farmeromat, sem amikor eloldozom a kezét az 
ágytámlától, majd elindulok az ajtó felé. Mint egy rossz klisé, amilyen magam is lettem, a pénz 
egy borítékban hever az öltözőasztalon.

Félúton járok a motel parkolójában, amikor rájövök.
Ráülök az arcodra – áll az online hirdetésben –, a kezed ki lesz kötve. Amint vége, lelépek. Semmi 

érzelgés. Semmi cirkusz. Semmi játszadozás. Én vagyok az erősebb.
Aztán megnevezek egy tisztességes összeget, amit hajlandó vagyok megadni.
Mindent figyelembe véve, sértő hirdetés. Jobban utálom érte magamat, mint a magányos 

szerencsétleneket, akik válaszolnak rá, mégsem vettem még le. Elmegyek és kész… És eleinte ez 
egészen jól működött.

Vén Corollámnak kell egy perc, míg fölfogja, hogy akarok tőle valamit, és amíg várok, a 
kényelmetlen válaszon töprengek. Már nem elég. Nem számít, hány ismeretlen arcát próbálom 
eltakarni a combommal.

Kábé egy órával később leparkolok az étterem mellett a Burnaby Mountainon, majd fölsétálok 
nagyjából fele útig a gyepen. Itt fönt tisztább a levegő, amellett a látvány, amit odalent a gyönyörű 
japán fafaragványok, illetve nyugat felé Vancouver városa nyújt, verhetetlen. Azért vagyok itt, 
mert újságíró barátom, Mike Starling előszeretettel járt ide gondolkodni – legalábbis ez állt tavaly 
a nekrológjában, miután holtan találták a fürdőkádjában, fölvágott erekkel. Nekem Starling 
nem olyannak tűnt, mint aki hegytetőkön üldögélve elmélkedik az életről, de hát a memóriám 
közismerten gyatra. Én leginkább arra emlékszem vele kapcsolatban, hogy megvetette azokat, 
akik sok szótagos fantázianevekre keresztelt kávét isznak, valamint, hogy miként nézett ki holtan 
egy véres vízzel teli kádban.

A barátaim a segítő csoportban megnyugtatnak, hogy nincs okom bűntudatot érezni, hiszen 
nem én voltam az, aki megölte – de hát mi a frászt tudnak ők? Nem igazán mérvadó a véleményük. 
Azt nem tudják (mert nem mondtam el nekik), hogy Starling halálának én vagyok az oka. Azért 
halt meg, mert amikor veszélyes emberek keresni kezdtek, úgy döntött, fedez. Lehet, hogy éppen 
itt ült, amikor elhatározta, hogy az életem ér annyit, hogy küzdjön érte, ezért utánanéz, ki festett 
a hátamra céltáblát.

Iszogatom a magammal hozott kávét – négy szótagos a neve –, majd egy keveset a földre 
löttyintek belőle magam mellett, az emlékére. Hogy tudja, a nőnek, akinek a védelmében föláldozta 
magát, van még némi humorérzéke. Talán tényleg szeretett ide járni, talán egy kis része itt is 
maradt ezen a helyen, szerintem ugyanis Mike Starling sosem tudott ellenállni egy rejtélynek.

És a jelek szerint én sem.
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Késő van. A  doboz tartalma ki van terítve előttem a dohányzóasztalon, én pedig a földön 
elterülve, szemmagasságból bámulom. Nem sok dolog. Egy szerelmes levél. Egy gyűrött kék 
selyemszalag. Öt levelezőlap egy detroiti címről. Néhány megfakult fénykép. Egyiken egy ágyban 
fekvő nő kisbabával. A nő fejét kivágták, valószínűleg szándékosan, napbarnított karjában ráncos 
csecsemőt tart. A kép hátoldalán levő dátumból tudom, hogy a csecsemő én vagyok.

Félreteszem.
A másik két képen apám, Lorelei és én vagyunk. Eze ken nincs dátum, de mindhárman drasztikus 

változáson mentünk keresztül a két felvétel között. Mi Lorelei-jel növekedtünk, ahogy a gyerekek 
általában szoktak, ám apánk drámaian megöregedett. Mindkét képen fekete és egyenes a haja, 
sötét a szeme. A változást az arcán mélyülő ráncok jelzik. Az elsőn egy fáradt, de elégedett apa. 
A másikon egy űzött ember, fél lábbal a sírban. Nem mindenkinek való a gyereknevelés.

– Mit csinálsz? – kérdezi Seb az ajtóból. A saját eleven kísértetem úgy döntött, előóvakodik, 
megmutatja sápadt, beesett ábrázatát.

– Eszel? – mutatok a doboz thai padra, amit a sarok ról, a kedvenc helyéről hoztam. Pár naponta 
veszek egy adagot, hátha kedve támad egy kiadós löket sóhoz és szénhidráthoz. Ez sose fordul 
elő, ezért végül mindig én eszem meg másnap. Habár állítja, szokott enni, szinte sose látom. Én 
ellenben öt kilót híztam, amióta ide költöztem. Egyszerűen nem állhatom, hogy a jó kaja pocsékba 
menjen. Akkor ugyanis ki kell találni, honnan szerezzen az ember újat.

Megrázza a fejét, közelebb jön a fényképekhez.
– Kik ezek? – kérdezi a vállam fölött átnézve.
– Az apám és a húgom.
– És te. Gyönyörű. – Amikor mosolyog, felragyog a szoba, szinte elfelejtem, hogy haldoklik. – 

Mire föl a múlt idé zés?
Már nincsenek titkaink egymás előtt. Nincs rá időnk. Mesélek neki a férfiról, akivel előző este 

találkoztam, meg arról, hogy állítólag ismerte apámat.
– Furcsa – mondja, majd leroskad a dohányzóasztal melletti merev karosszékbe. A  kevés 

bútordarab egyike, amit a kedvese, Leo, aki régen a főnököm volt, dühös felháborodásában 
hátrahagyott. – Ennyi idő után… De miért izgat ez téged?

Megvonom a vállam.
– Csak, mert… – A mennyezetre nézek, a padlóra, Neszre, bárhova, csak nem a fényképekre.
– Mert?
– Sose tudtunk sokat az életéről. Amikor a nagynéném megbetegedett és gondozásba adtak 

bennünket, eze ket a tárgyakat vittem magammal. A  néném, amije volt, fölajánlotta jótékony 
célra, és mikor meghalt, eltűnt minden. Semmi emlékünk nem maradt apánk életéről. – Vagy a 
saját korai éveinkről Lorelei-jel. De ezt nem teszem hozzá, mert magától értetődő.

– Ez izgat? Hogy nincs másod, csak ez a doboz? – Olyan könnyű a hangja, olyan gyöngéd, hogy 
átlibben a bennem felgyülemlett feszültség fölött. – Úgy jellemezted apádat, mint az asszimilációs 
politika áldozatát. Sok őslakos gyerek, akit elszakítottak a családjától és örökbe adtak, kevesebbet 
tudott a szüleiről. Kevesebb emléke volt, mint neked ebben a dobozban.

Másoknak pedig több, megint másoknak nagyjából ugyanennyi. Évekkel a bentlakásos iskolák 
után a kanadai kormány az erőszakos örökbeadás stratégiáját is bevetette, ami nem segített 
a helyzeten. Rezervátumokban vagy városokban, a kényszerű asszimiláció ott vette célba a 
közösségeket, ahol a legjobban fájt. Ha jobban meggondoljuk, ez a leggyakrabban használt 
stratégia, ha el akarnak tüntetni egy népet. Akárcsak más gyarmatokon, Kanadában is a 
gyerekekkel kezdték.

Tudom, hogy Sebnek valószínűleg igaza van, így örül nöm kellene annak, amim van, de 



momentán úgy érzem, ennél kevesebbet már nem is tudhatnék.
– Az izgat, hogy mindabból, amit ez a fickó mondott, semmit sem tudok igazolni. Nem arról 

van szó, hogy nincs információm, hanem hogy ami van, az hiányos.
Seb fölveszi a levelezőlapokat.
– Ezekkel mi a helyzet? Kitől jöttek? – Egyiken sincs aláírás. Csak apám neve dőlt betűkkel 

odafirkantva.
– Detroitban nőtt fel. Ott élt a család, amelyik örökbe fogadta. De sose beszélt róluk, amikor 

gyerek voltam. Sose találkoztam velük. A nénémtől hallottam róluk, de ő se tudott sokat.
Seb elnéz mellettem, a tekintete elréved. Hirtelen, mint  ha energialöketet kapott volna, föláll a 

székből, meg ra gadja a kezemet. A hangja mély és sürgető, amikor megszólal:
– Az ilyen dolgok néha okkal történnek, Nora. Nem érted? Felbukkan ez az ember, majd arra 

kényszerít, hogy felülvizsgáld, amit apádról tudtál. Ami nem sok, magad mondtad. Kislánykori 
emlékeket őrizgetsz róla, de lehet, hogy itt az ideje megtudnod, milyen is volt valójában. Gyermeki 
szemellenző nélkül.

De hát meghalt, szeretném mondani.
Szeretném azt mondani, foglalkozzon a saját dolgával, ne akarja rám tukmálni a múlt iránti 

megszállottságát, de nem teszem. Talán azért, mert normál esetben nem szoktam hangosan 
beszélni az apámról. Bunkert építettem a szívemben az emléke köré. Betonfalakkal, amik egy 
atomrobbanásnak is ellenállnak. Ennek a bunkernek nem az a lényege, ami benne van, hanem 
ami nincs. Nincsenek válaszok, csak kérdések. Ezért döntöttem úgy, hogy annyi ideig gondosan 
elzárva tartom. Mert, ha kinyitom, csak azt látom, mit nem tudok.

– Menj el Detroitba – folytatja Seb. – Keresd meg, aki ezeket a levelezőlapokat küldte! Bármilyen 
zűr is volt körülötte, az az ember, aki ezen a címen kinyitja az ajtót, talán tud róla valamit. Ha 
nem mész el, örökké ezen fogsz rágódni. Nem lesz tőle nyugtod.

Most már értem, mi a célja. Meg akar óvni attól, hogy ugyanazt a hibát kövessem el, mint ő. 
Tartanom kéne a számat, de nem tudom. Kontrolálatlanul buknak ki belőlem a következő szavak:

– Ahogy Leo is mindig ezen rágódik majd. Ha egyszer meghalsz, ott fog tépelődni, hogy miért 
nem mondtad el neki. Hogy talán tudnia kellett volna, hogy beteg vagy. – Leo, a kedvese, aki 
maga alatt volt, amikor otthagytam és eljöttem Sebnek dolgozni. Azt hiszi, elárultam szakmailag. 
Pedig az árulásom személyes. Egyike vagyok a kevés embernek, akik tudunk Seb betegségéről, de 
megígértük, hogy titokban tartjuk mások előtt.

Seb elengedi a kezem, mintha megégettem volna, aztán egy szó nélkül elhagyja a szobát. 
Nesz kecsesen föláll az ablak előtti helyéről, majd utána ballag. Sebhez hasonlóan még csak egy 
pillantásra se méltat, mintha emlékeztetni akarna, hogy nem érdemlem meg egyiküket sem.

Amikor hallom, hogy Seb szobájának ajtaja becsukódik, leoltom a lámpát a nappaliban, majd 
megállok a függöny mögött, hosszan bámulva a parkot az utca túloldalán. Az, hogy nem látom, 
még nem jelenti azt, hogy a veterán nincs is ott.

Fölhívom Davidet, akinek eddig sejtelme se volt róla, hogy tudom a számát. Jó, ha van a 
környezetedben valaki, aki mindig fölveszi a telefont, ha rácsörögsz. Még, ha nem is ismeri föl a 
számomat a kijelzőn, udvariasabb annál, hogy hagyja hangpostára kapcsolni.

– Halló? – szól bele álomittasan a negyedik csöngetés után.
– Itt Nora. Elment Lorelei arra a címre? Amelyik a levelezőlapokon van.
Nem válaszol. Hallom az ágynemű suhogását, ahogy kikel az ágyból. Kinyílik egy ajtó, majd 

becsukódik.
– Nem – mondja suttogásnak is alig nevezhető hangon. – Írt néhány levelet, még főiskolás 

korában, de sose kapott választ. Nem volt annyi pénze, hogy utánajárjon… és aztán elengedte a 
témát. Oda akarsz menni?

– Nem tudom – felelem pillanatnyi tűnődés után. – Kösz. Maradj magad! – És ezzel a buzdító 
megjegyzéssel, amit sértésnek gondoltam, amikor először hallottam, leteszem. Sosem árt némi 
bizonytalanságban hagyni az embereket. Hadd törjék a fejüket! Hogy legközelebb is fölvegyék a 
telefont, ha keresed őket.



Amikor Seb azt kérdezte, mi izgat ebben az egészben, mellébeszéltem. Pedig annyira egyszerű: 
amikor egy golyó eltalál egy koponyát, vér és agyvelő lökődik ki a becsapódás hatására. Átszakítja 
a koponyacsontot, a kötőszöveteket, a hártyákat. Attól függően, milyen közel volt a fegyver csöve, 
lehetnek égési nyomok a bőrön a lőportól és a füsttől. Az agyba hatoló lövedék végső soron halált 
eredményez, hacsak nem kimondhatatlanul szerencsés valaki. Apám nem volt az.

Engem viszont most az izgat, hogy már eleve miért húzza meg valaki a ravaszt? Nem megy 
ki a fejemből, hogy miért kellett két kisgyereknek állami gondozásba kerülnie. Amikor arról van 
szó, hogy valakinek totálisan elcseszik az életét, a motiváció a lényeg. És talán Sebnek igaza van. 
Talán a válasz Detroitban rejtőzik.
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Hónapokkal ezelőtt, amikor Seb, Leo Krushnik és én még együtt dolgoztunk a Hastings Street-i 
irodában, Leo az asztalomra dobott egy útlevéligénylő űrlapot azzal az érveléssel, hogy egy kis 
világjárás esetleg feldobja a szexuális életemet.

– Tudod, nem vagy halott deréktól lefelé – mondta. – Ebben a városban nehéz elérni, hogy 
megdöntsenek. – Aztán bánatos pillantást vetett Sebre.

Akkor tűnt föl először, hogy eltávolodtak egymástól.
Most még pirkadat előtt ballagok az iroda felé, jóval korábban annál, mint amikor Leo valaha is 

bejönne. Az új üzlettársa ellenben antiszociális, képes lehetetlen időpontokban is dolgozni. A régi 
kulcsom segítségével bemegyek, miközben csodálkozom, hogy Leo nem vette a fáradságot, hogy 
lecseréltesse a zárat. Jó ideje nem jártam itt, így a változás meghökkentő. Komoly átalakításon esett 
át a hely. Kegyetlenül eltüntettek mindent, ami Sebre emlékeztetne. Sehol se látni a cukrászati 
oklevelét, és mivel a házban sincs, megfordul a fejemben, hogy Leo netán valami drasztikusat tett 
az egyetlen megmaradt bizonyítékkal, ami tanúsította, hogy Seb tud bánni a liszttel és a vajjal.

Noha a belváros lepukkant, keleti részének kellős közepén van, az iroda most, a környezetével 
ellentétben, egészen divatos képet nyújt. Az új berendezés diszkréten hirdeti, hogy itt megfizethető 
áron végeznek nyomozást, nem pedig fennhangon üvölti. Amikor Seb felajánlotta, hogy menjek 
vele, nem haboztam, de most először elfog a nosztalgia. Régi íróasztalom most is ott áll a váróban, 
de szinte eltűnik egy hatalmas váza virág alatt.

Stevie Warsame, Leo új társa Seb irodájában ütött tanyát, és valami bonyolult számítógépes 
munkaállomást rendezett be az egyik sarokban. A  másikban egy második íróasztal áll, ami 
váratlanul ér. Bár nem ezért jöttem, muszáj átkutatnom. Csupán néhány telefontöltőt és a 
megfigyeléseknél használatos kütyüket találok, meg egy táblázatot, ami különböző zöldségekből 
készült ivólevek tápértékét hasonlítja össze. Leo egy vázával helyettesít, Seb szobájába pedig 
beköltöztetett valami egészségmániást?

– Megvan, amit keresel? – szólal meg a hátam mögött egy ismerős hang.
Hajdani szponzorom az anonim alkoholistáknál, Brazuca méreget bizalmatlanul az ajtófélfának 

támaszkodva. Tavaly láttam utoljára, amikor közölte, megbocsátja, hogy elkábítottam és ott 
hagytam egy hegyi üdülőben. Azok után, hogy rájöttem, hazudott a munkáját illetően, én meg 
ostoba módon nem jöttem rá.

Most itt vagyunk megint, mindketten változatlanul kissé megviselt állapotban, bár ő kicsit 
kevésbé – biztos a zöldségek áldásos hatása. Jobb az arcszíne, elevenebb a tekintete. Ki tudja 
miért, elképzelem magunkat, ahogy dugunk, de nem kellemes a gondolat. Egyikünknek sincs 
mit adnia. Elnyűttek vagyunk, kiálló csontjainkat egymásnak dörgölni a legkevésbé szexi dolog, 
amit el tudok képzelni. Mi nem tudunk erőt adni. Legalábbis egymás nak nem. Ha válaszolna az 
internetes hirdetésemre, kény te len lennék kitörölni az üzenetét. Furcsa dolog az önvédelem.

– Új élet? – lóbálom meg a tápértékes táblázatot.
Elmosolyodik, ügyet sem vetve a köztünk lévő távolságra, mintha csupán térbeli lenne. Ám 

amikor a pillanat elszáll, a távolság pedig szakadékká mélyül, be kell látnia, hogy nincs más 
közöttünk, csak bizalmatlanság és egyetlen orgazmus.

– Olyasmi. Mit keresel itt? Azt hittem, Crow-nak dolgozol.
– Te mit keresel itt? Azt hittem, a WIN Security-nek dolgozol. – Az  őrző-védő cégnek, amit 

felfogadtak, hogy keresse meg a lányomat, Bonnie-t, amikor eltűnt. Fel fo gadta egy korrupt 
família, akiknek a zsebében voltak. Engem a gyerek nevelőszülei riasztottak, elindítva ezzel azon 
események láncolatát, amelyek majdnem a vízbefúlásomhoz vezettek.

– Jobbnak láttam változtatni a tavalyi év után. Nem feleltél a kérdésemre. – Belép a szobába. 
Még most is pokolian fáj a tavaly meglőtt vállam, de fizikoterápiával sikerült elérnem, hogy ne 



sántítsak látványosan a boka sé rü lé sem miatt, ami soha nem jött teljesen rendbe. Legalábbis az 
esetek többségében. Brazuca viszont nem ilyen szerencsés a még zsaru korában meglőtt lábával. 
Ámbár az is lehet, hogy a sérülés nem pusztán fizikai. Szerintem áldozat típus.

– Stevie-t keresem.
– Warsame ráállt egy ügyre – feleli, ami megmagyarázza Stevie hallgatását. – Üzensz neki 

valamit?
Ehhez nincs szükségem Brazucára. Ha el akarnék juttatni egy üzenetet Stevie-nek, megtenném 

magam. Csak hogy azt, amit mondani akarok, nem lehet elektronikus úton továbbítani. Nem 
találták még fel azt a billentyűzetet, ami képes lenne leírni.

– Elmegyek egy időre. Kell valaki, aki ránéz Sebre.
Nem kérdezi meg, hova megyek, én sem mondok többet.
– Miért, mi baja? – kérdezi végül.
Beszélek neki a rákról meg az eredménytelen kezelésekről.
– Leo nem tudja – teszem hozzá végül. – Téged is meg fi zet lek, ha Stevie nem tudja vállalni.
– Miért hiszi azt hirtelen mindenki, hogy pénzre van szükségem? – motyogja, majd beletúr a 

hajába.
Megvonom a vállam. Esetleg a ruhatárával lehet kapcsolatban, ami több éve kiment a divatból, 

ráadásul nem is olyan testhezálló, mint ami egy modern férfihoz illik, de nem teszem szóvá. Egy 
férfi önérzete érzékeny dolog.

– Milyen gyakran? – kérdezi.
– Néhány naponta. A kutyasétáltató, akit fölfogadtam, minden nap megy.
Összevonja a szemöldökét.
– Neszt nem viszed magaddal? Tudod mit, nem számít. Nem kell tudnom.
Kisétálok mellette, ügyelve, hogy még véletlenül se súroljam a testét. Amikor legutóbb 

egymáshoz értünk, letepertem, majd piát töltöttem a torkába, miközben pontosan tudtam, hogy 
alkoholista. Sosem kértem érte bocsánatot. Nem is fogok. A tavalyi események előtt képes voltam 
felismerni a hazugságot mindenkinél, kivéve Brazucát. Az ő hazugsága fájt a legjobban, mert nem 
számítottam rá. Talán nem akartam. Soha többé nem követem el ezt a hibát.

– Krushnik nem fog örülni – szólal meg, amikor az ajtó hoz érek.
– Elmondhatod neki, ha akarod.
De mindketten tudjuk, hogy nem teszi meg. Nem a mi titkunk, nem a mi dolgunk megosztani. 

Leo egyszer megtudja, és majd akkor, ha eljön az ideje, szembe kell néznünk vele. De egyelőre 
mindketten hallgatunk. Újabb cinkos megállapodás egy férfival. Úgy tűnik, mostanában gyűjtöm 
az ilyeneket.

Hirtelen ötlettől vezérelve fölteszek neki egy kérdést, mert ha más nem is, jó megfigyelő.
– Amikor bejöttél, nem vettél észre valakit, aki az épületet figyeli? Valakit, aki nem egészen 

kóser?
– Ez az Eastside. Itt senki sem egészen kóser – feleli, de úgy néz rám, mint egy őrültre. 

Akiknek itt, Vancouver városában, a belváros keleti része a gyülekezési pontja. Ahogy nekem is. 
A nincstelenek, a függők, akik a démonjaikkal küzdenek – mind idesereglünk, mert gyakran ez az 
egyetlen hely, ahol megtűrnek bennünket.

Bólintok. Ennyit a megfigyelőképességéről.
A  kocsi felé menet csoportosulást látok az utcán egy hason fekvő test körül. Önkéntelenül 

végignézem az arcokat, nincs-e köztük a veterán. Nincs, így figyelmem a kibontakozó cselekmény 
felé fordul. Egy férfi guggol a fekvő nő mellett, halkan beszél hozzá. Nem reagál. A férfi elővesz 
egy injekciós tűt a mellette levő csomagból, majd folyadékot szív fel egy címkés fiolából. Aztán 
belenyomja a nő combjába. Valaki felszisszen a tömegben. Nyilván nem idevalósi lehet, mert ezen 
a környéken az ilyesmi mindennapos esemény. Nem várom meg, hogy a földön fekvő nő magához 
tér-e a naloxontól. Van körülötte épp elég aggodalmas polgár, és egyébként is, megvan nekem a 
saját gondom.

Amikor visszaérek a házba, Seb a dolgozószobájában van, arccal az íróasztalra borulva 



és Nesszel a lába mellett, aki vádlón néz rám. Egy pillanatra megáll bennem az ütő, de aztán 
hallom, amint sípolva, erőtlenül levegőt vesz. Nem vagyok egy termetes nő, de nem kerül nagy 
erőfeszítésembe, hogy fölemeljem. Mintha egy rakás csontot tartanék a karomban, amit éppen 
csak összetart néhány satnya izom és egy kis elvékonyodott kötőszövet. Gyöngéden lefektetem a 
kanapéra, aztán elfoglalom a helyem a karosszékben.

Leo majdnem mindent magával vitt, a könyveket leszámítva. Ha tudta volna, milyen nagy 
szüksége van rájuk Sebnek, azokat is elvitte volna. De nem tette, így hát még itt vannak, és amikor 
Seb elég jól érzi magát, hivatkozunk rájuk, miközben megbeszéljük az emlékiratát. Beszél és ír, 
míg én figyelek és jegyzetelek, vagy én írok, ha nincs hozzá ereje. Kizárólag ebben a szobában 
dolgozunk, minden egyéb ügyünket letesszük az ajtónál. Mindenkinek kell, hogy legyen egy 
megszentelt helye, és ez itt a hármunké. Ahol viharvert könyvek néznek le ránk, amelyek fontosak 
voltak számára az élete során.

Nem vagyok a tudomány embere, de Seb könyvei nagy felfedezést jelentettek. Semmi sem érint 
meg annyira, mint Césaire költészete, a francia gyarmatokról származó politikai íróé, aki arról 
ír, mennyire nem hajlandók az emberek változtatni a világnézetükön. Hogy milyen egyszerű egy 
mozdulattal félresöpörni az eszméket, mintha csak egy legyet csapna agyon valaki.

A múlt héten, mielőtt leereszkedett volna az északon tomboló tüzek füstje, kivittem Neszt az 
óceánra néző sziklákhoz. El kellett ütnünk valahogy az időt, míg Seb kórházban volt. Sokáig ott 
maradtunk, elég sokáig ahhoz, hogy lássuk az élet előttünk zajló körforgását. Közvetlenül a víz 
fölött, a látómezőm szélén, két ragadozó madár körözött a víz egy bizonyos pontja fölött. Időről 
időre valamelyikük alábukott. Rikoltoztak egymásnak, majd ahogy telt az idő, úgy szűkültek a 
körök, amiket leírtak. Csak sejtettem, hogy mit látnak. Hogy a vízben levő jószág, egy elkóborolt 
kacsa talán, egyre jobban fárad. Lassulnak a reflexei. És az elkerülhetetlent várta, hogy lecsapjanak 
rá.

Emlékeztetett arra, hogy a katasztrófa akkor sújt le és temet maga alá egy élőlényt, amikor az 
a leggyengébb.

Magányosan, két éhes szájjal és azzal a tudattal a háta mögött, hogy egy nő szerelme hatalmas 
dolog, de még hatalmasabb az űr, ami utána marad, ha lelép. Amíg föl nem bukkant az a veterán, 
akinek még a nevét se jutott eszembe megkérdezni, mindvégig azt hittem, apám egyszerűen csak 
nem bírta a stresszt.

De most Césaire-re gondolok, miközben egy gyanú fészkeli be magát az agyamba. Egy ötlet, 
mint egy bosszantó légy, ahogy ő mondta. Zümmög a fülembe. Azt sustorogja, hogy apám halála 
mögött több van, mint amire eddig gondolni mertem. Fölforgatja a világnézetemet.
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Clementine lakásába belépve Brazuca egyből kénytelen felülvizsgálni a kitartott nőkkel 
kapcsolatos előítéleteit. Ha valamiféle bordélyra számított, hát, ez nem az. Nincsen benne semmi 
frivol, azt leszámítva, hogy mennyibe kerül egy English Bay-re néző öröklakást fenntartani. 
Meghitt, meleg hangulata van, és bár a bútorok nem olcsók, nem is hivalkodók. Valaki olyan 
teremtett itt otthont, akinek nagyon jó ízlése volt.

Lágy délutáni fény árad be a nappaliba, ahol Brazuca talál egy bekeretezett fényképet Lamről, 
amint Clementine köré fonja a karjait. Mögöttük a Deep Cove vize North Vanben, ahol a Burrard-
öböl és az Indian Arm-fjord találkoznak. Brazuca sose látta még ilyen boldognak Lamet, mint 
ezen a fényképen, ahogy Clementine hajába mosolyog.

Zaj hallatszik valahonnan távolabbról, a lakásból. El for dul a képtől, elmegy az elegáns konyha 
mellett, aztán megáll a hálószoba ajtajában.

– Hahó.
Fiatal kínai nő néz föl rá, elsimít egy hajfürtöt a homlokából, visszatömködi zilált kontyába. 

University of British Columbia logós melegítőben ül a földön ruhák, cipők és ridikülök halmai 
között, miközben teljesen elveszettnek látszik.

Furcsa módon nem úgy tűnik, hogy különösebben meglepné egy idegen jelenléte. Vagy, hogy 
aggódna a saját biztonsága miatt, ami azt illeti. Egy pillanatig csak bámulnak egymásra, aztán a 
nő a ridikülökre mutat.

– Tudja, mibe kerül egy dizájnertáska úgy általában? – szólal meg végül. – Nem tudja, persze. 
Honnét tudná, aki így öltözik? Nem a nővérem szokásos barátai közé tartozik.

Brazucát akaratlanul is mulattatja a dolog. Összefonja a karjait maga előtt, az ajtófélfának veti 
a hátát.

– Több ezer dollárba – folytatja a nő. – Legalább ötvenezer dollár értékű táska lehet itt, csak 
ebben a szobában. Most mihez kezdjek velük?

– Tegyük össze, amink van, aztán adjuk el őket. Mind ketten gazdagok leszünk.
– Ezek a márkák maguktól is elkelnek. Egyébként sem világos, pontosan mivel járulna hozzá 

az üzlethez, akárki is maga.
– Jon Brazuca. – Úgy dönt, nem nyújt kezet. A  lány bizalmatlan tekintete arra inti, hogy 

maradjon ott, ahol van. – Clementine egyik barátja megkért, hogy nézzek be.
A  nő rámered, aztán hirtelen olyan düh önti el az arcát, hogy Brazuca legszívesebben 

hátrahőkölne. Föláll.
– Bernard Lamre céloz? Dühös, mert a nővérem túllőtte magát, igaz? Meghalt a játékszere.
– Nem hinném, hogy Clementine a játékszere volt.
– Valamit tisztázzunk! – fortyan föl a lány, miközben kinyújtott ujjával Brazuca melle felé 

bök. – Nem tudom, miért akarta ezt az istentelenül kurvás nevet használni, de Cecily Channak 
született. Angol irodalmat hallgatott, mielőtt otthagyta az iskolát a modellkedés kedvéért. Volt 
személyisége, volt családja, akik szerették.

Brazuca békítőn föltartja a kezét. Volt egy nagynénje, akit Cecilynek hívtak, így meg tudja 
érteni, hogy egy negyven alatti nő bármilyen más nevet szívesebben használ.

– Oké, világos. Szerették. Sosem állítottam az ellenkezőjét.
A lány arca megnyúlik. Félrerúg egy táskát, ami lehet, hogy többet ér, mint amennyit Brazuca 

egy hónapban keres.
– Elnézést. Nem vagyok önmagam. Utálom ezt az egészet. Meghalt a testvérem, csak egy 

csomó méregdrága szirszar maradt utána, amivel most nekem kellene kezdenem valamit.
Brazuca kimegy a konyhába, fölteszi a vízforralót. Pár perccel később a lány is kisomfordál, 

kezében dizájnertáskákkal teli papírdoboz, amit ledob a többi mellé a nappaliban. Aztán kivesz 


