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„Egészen elképesztő! 
Szexi. Izgalmas. Erő teljes szöveg. 

És fantasztikusan vicces.” 

Jena, goodreads.com

DENAZEN-REGÉNY

Amikor egy idegen fi ú száguld le a töltésen, és épp a lába előtt ér földet, 
a tizenhét éves, adrenalinfüggő Deznee Cross úgy dönt, 

kihasználja a lehetőséget, hogy felbosszantsa apját, 
ezért hazaviszi a titokzatos, jóképű, jégkék szemű srácot. 

De valami nem stimmel Kale-lel. 
Még a zuhany alatt sem veszi le a lábáról Dez cipőjét, lenyűgözik 

az olyan tárgyak, mint egy DVD vagy egy váza, és mintha attól tartana, 
hogy a lány egyetlen érintésétől elporladna. 

De egyszer csak megjelenik Dez apja, fegyverrel a kezében, és valahogy 
jóval többet tud Kale-ről, mint kellene. Dez rájön, hogy sokkal több van 
a fi úban – és az apja „ügyvédi irodája” is más –, mint az elsőre látszott. 

Kale a Denazen részvénytársaság rabja volt – egy olyan szervezeté, 
amely összegyűjtötte a „különleges” gyerekeket, akiket csak Hatosoknak 

neveznek, hogy fegyverként használja őket egy egész életen át. 
Á, igen, és az érintése? Az halálos. 

Dez és Kale mindenre elszántan csatlakozik a többi Hatoshoz, 
hogy legyőzzék a Denazent, mielőtt azok kapják el őket, 

és Dez apja rájön a legnagyobb titokra. 
Arra a titokra, amelyet Dez egész életében meg akart óvni. 

Arra a titokra, amelyért Kale ölni is hajlandó lenne, hogy megóvja. 

„Tele van nyers erővel és érzelmekkel – csakúgy, mint a könyv főhőse.
Az ÉRINTÉS minden sora magával ragad.”  

– I S    –

„Minden ismerősömnek ajánlani fogom! MINDEGYIKNEK!”
– D J,   –

2999 Ft

é r i n t é sé r i n t é s
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Első kiadás
Könyvmolyképző Kiadó, Szeged, 2013

J U S  A C C A R D O

é r i n t é s
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Kevinnek…
Az életemben minden csodát neked köszönhetek.
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1
Nem láttam őket, de tudtam, hogy ott várnak lent. A vér-

szomjas kis genyák biztosan azért imádkoztak, hogy ne sike-
rüljön. 

– Mit szólnál egy ugráshoz öt méter magasból?  
– Sima ügy – válaszolt Brandt, majd ahogy feltámadt körülöt-

tünk a szél, megragadta a karomat. Amikor már a gördeszkámon 
álltam, a szájához emelte a sörösüveget, és felhajtotta a maradékot. 

A pajta tetejének szélén kihajolva lenéztünk. Alattunk nagyban 
folyt a buli. A tizenöt legjobb – és legőrültebb – barátunk részvé-
telével. 

Brandt felsóhajtott.  
– Tényleg meg tudod csinálni? 
Odaadtam neki az üres üvegemet.
– Nem hiába hívnak az Őrült Baromságok Királynőjének. – 

Gilman a bal oldalamon egyensúlyozott a deszkáján. Még sötétben 
is láttam, ahogy az izzadságcseppek megcsillannak a szemöldökén. 
Puhány. 
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– Készen állsz? 
Nyelt egyet, majd bólintott. 
Brandt felnevetett, és az erdő felé hajította a sörösüvegeket. Né-

hány másodpercig csend volt, majd meghallottuk a távolból az ösz-
szetört üvegek csörömpölését, melyet barátaink huhogása és hiszté-
rikus nevetése követett. Csupán részegek találják ennyire mulatsá-
gosnak egy összetört üveg hangját. 

– Nem is tudom, Dez – mondta Brandt. – Nem látod, mi van 
odalent. Honnan tudod, hova érkezel? 

– Nem lesz baj! Már vagy milliószor megcsináltam! 
Brandt fakó hangon válaszolt.
– A medencébe ugrottál. A háromméteres garázs tetejéről. Ez pe-

dig legalább 5 méter. Az utolsó dolog, amire vágyom, hogy hazáig 
kelljen vonszolnom a hátsódat! 

Mintha meg sem hallottam volna – általában így reagáltam az 
unokatestvérem korholására –, majd behajlítottam a térdem, és mo-
solyogva odafordultam Gilmanhez. 

– Készen állsz, Mr. Nagymenő? 
Lent valaki feltekerte a hangerőt az egyik kocsiban. Király technó-

ritmus dübörgött fel hozzánk. A hátam mögött belekapaszkodtam 
a párkányba, odalentről a részeg haverok kiáltásai bátorítottak. El-
indultam. 

A hajam ezernyi ostorként csapkodott az arcom körül. Deszkám 
alatt éreztem a pajta tetejének durva, göröngyös felületét. Aztán 
semmi. 

Repülés. Mintha repültem volna. 
Néhány boldog másodpercig súlytalan voltam. Mint egy tollpihe 

a levegőben, mielőtt kecsesen a földre libben. Az adrenalin végig-
áramlott a testemen, egészen belebizseregtem. 
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Tré dolog ez az adrenalin, nem igaz? Soha nem tart elég sokáig. 
Nálam úgy öt másodpercig tartott; ennyi idő alatt érkeztem le a 

pajta tetejéről a nem túl puha szénarakásba. 
Nyekkenve érkeztem meg. Komoly bajom nem esett, csak meg-

ütöttem a fenekemet, meg lehet, hogy szereztem néhány fekete és 
kék foltot. De volt már ennél komolyabb sérülésem is. Kinyújtóz-
tattam begörcsölt hátamat, és leporoltam a farmeremről a rátapadt 
szénaszálakat. Gyorsan szemügyre vettem a ruhámat, a jobb térdem 
felett egy koszfoltot láttam, a bal oldalamon meg néhány sárfoltot. 
Semmi olyan, amit a mosógép ne tudna rendbe hozni. 

Valahol a hátam mögött hangos üvöltés hallatszott. Gilman. 
Soha ne keverd a tequilát barackpálinkával és meleg Bud Lighttal. 

Csak őrült dolgokra késztet. Például túl sokáig maradsz egy buliban, 
ahová megmondták, hogy ne menj el, vagy önként bemész a bozó-
tosba valakivel, mondjuk Mark Gellerrel. 

Vagy legördeszkázol egy rozoga pajta tetejéről…
Bár, ez így nem teljesen igaz. Hajlottam rá, hogy ezeket fejzúgás 

nélkül is megtegyem. Kivéve a csókolózást Mark Gellerrel. Az tény-
leg az alkohol számlájára írható. 

– Minden rendben? – kiáltott le Brandt a tetőről. 
A hüvelykujjammal mutattam, hogy igen, majd elmentem meg-

nézni Gilmant. Egy csapat lány vette körbe, ezért az is eszembe ju-
tott, hogy talán színleli a fájdalmat. Legalább egy kicsit. Egy olyan 
gir nyó srác, mint Gilman nem túl gyakran kelti fel a női nem fi-
gyelmét, úgyhogy bármibe lefogadom, azért rinyált ennyire, hogy 
rá figyeljenek. 

– Őrült csaj vagy, chica! – motyogta, miközben feltápászkodott. 
Rámutattam a néhány méterrel távolabbi szénarakásra, amibe 

megérkeztem.
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– Én vagyok őrült? Én legalább a szénába estem. 
– Hűűűűű! – hallatszott Brandt kiáltása. Egy pillanattal később 

öklét a levegőbe emelve a pajta körül futkározott, majd megállt mel-
lettem, és Gilmanre nyújtotta a nyelvét, aki rámosolygott, és bemu-
tatott neki. Brandt a karomba bokszolt. 

– Ez az én csajom! 
– És ez a csaj most lelép. Tízperces smacizás után Mark Geller már 

azt hiszi, lelki társak vagyunk. És semmi szükségem egy hódolóra. 
Brandt összehúzta a szemöldökét. 
– De a buli még csak most kezdődött! Gondolom, nem akarsz 

lemaradni a Jell-O shotokról!1 Jell-O shot? Az a zselés vodka a ked-
vencem! Talán érdemes lenne… nem? 

– Inkább nem kockáztatok. 
– Jó, de akkor veled megyek. 
– Dehogy – mondtam neki. – Hiszen alig várod, hogy ődögössége 

megjelenjen. – Már két hete próbálta felszedni Cara Finley-t, aki 
végre beleegyezett, hogy ma este találkozik vele. Nem szeretném el-
rontani az esélyeit azzal, hogy mellettem játssza az őrkutyát. 

Brandt hátranézett. A holdfényben fürdő mezőn épp elkezdő-
dött a tánc. 

– Biztos nem gond, hogy egyedül mész? 
– Persze! – mutattam a lábamra. – Nem kell jogsi, hogy ezeket a 

szépségeket vezessem. 
Először még hezitált, de végül Cara győzött. Elköszöntünk egy-

mástól, majd belevetettem magam a sötétségbe. 
A házunk csak néhány percnyire volt innen; át a mezőn és egy kes-

keny patakon, egy kis dombon túl. Olyan jól ismertem már ezeket  

1 Jell-O shot: zselés, vodkás ital.
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a fákat, hogy akár becsukott szemmel is hazataláltam volna. Tulaj-
donképpen már többször is volt rá példa. 

Kihúztam a mobilomat a zsebemből, és felsóhajtottam. Hajnali  
1 óra. Ha szerencsém van, elég időm lesz hazabotorkálni, majd el-
tenni magam holnapra, mielőtt apa hazaérkezne. Nem úgy tervez-
tem, hogy ilyen sokáig maradok. És ennyit iszom. Csak megbeszél-
tük Brandttel, hogy erkölcsi támogatást nyújtok neki, de mikor Gil-
man elkezdte jártatni a száját…, nos, nem maradt más lehetőségem, 
mint ott maradni, és elintézni, hogy fogja be. Végül is a hírnevem 
forgott kockán. 

Mikor félúton voltam a mező és a ház között, megálltam egy 
percre annál a sekély, iszapos pataknál, ahol kiskoromban olyan so-
kat játszottam. Szuper ritmusok és távoli nevetés zaja hallatszott oda 
a partiról; egy pillanatra megbántam, hogy nem fogadtam el Brandt 
ajánlatát, hogy hazakísérjen. Nyilvánvaló, hogy az utolsó sör már 
tévedés volt. 

A vízhez botladoztam, mélyet szívtam a nedves levegőből, majd 
kifújtam. Összeszorítottam az állkapcsomat, benntartottam a leve-
gőt, és azt ismételgettem magamban: nem fogok hányni. 

Néhány perc múlva elmúlt a hányingerem. Hála istennek! Sem-
mi esetre sem akartam hányásszagúan hazamenni. Elindultam ha-
zafelé, de hirtelen nagy hangzavar támadt, nekem pedig a földbe 
gyökerezett a lábam. 

A francba! Túl hangos volt a zene, és valaki biztosan kihívta a zsa-
rukat. Remek. Egy újabb éjszakai hívás a helyi rendőrségről nem 
tenné boldoggá apámat. Bár, ha jobban belegondolok: jöjjön csak a 
rendőrség! Apám arckifejezése megérné, hogy felbosszantsam. 

Visszatartottam a lélegzetemet, és hallgatóztam. Nem a parti hang- 
jait hallottam, hanem férfiak ordítozását. 

touch2korrjav.indd   11 2013.11.08.   8:49



•  12  •

Súlyos léptek dobogása ütötte meg a fülem, amint a férfiak áttör-
tek a bozótoson. 

Újra üvöltést hallottam, de ezúttal közelebbről. 
Mielőtt felmásztam volna a sáros töltésen, visszasüllyesztettem 

a mobilomat a zsebembe. Ekkor valami megmozdult a bokorban. 
Még időben megfordultam, hogy lássam, amint valaki lebotlado-
zik a hegyoldalon, majd néhány méterrel a patak mellett ér földet. 

– Jézusom! – ugrottam hátra. Átestem egy fa kiálló gyökerén, 
majd fenékkel lehuppantam a sárba. Miközben én esetlenül feláll-
tam, és tettem néhány bizonytalan lépést, a srác meg sem mozdult. 
A semmiből érkezett, nem volt rajta cipő, lábát jó pár csúnya vágás 
borította. Futó pillantást vetettem rá a sötétben, de így is láttam, 
hogy néhány helyen átvérzett a fehér pólója, és a fején is volt egy 
mélyebb seb, ahonnan csöpögött rá a vér. Úgy nézett ki, mintha leg-
alább tízszer átmentek volna rajta egy fűnyíróval. 

Tizennyolc-tizenkilenc éves lehetett, de nem volt ismerős. Sem-
miképp sem az én sulimba járt, ott mindenkit jól ismerek. A buli-
ban sem lehetett, mert túl jóképű volt. Emlékeztem volna rá. Abban 
is kételkedtem, hogy egyáltalán a városban lakik. A haja túl hosszú 
volt, és láthatóan nem a Parkview pólójában barnult le. Ráadásul 
még a sötétben is jól látszott, milyen kidolgozott, izmos a karja és 
széles a válla. Ez a srác nyilvánvalóan rendszeresen jár edzőterem-
be… ami a helyi fiúknak is csak előnyükre válna. 

Odahajoltam hozzá, hogy megnézzem a sebet a fején, de elhú-
zódott. Hirtelen megint felhangzott a kiabálás, mire a srác gyorsan 
feltápászkodott. 

– A cipődet! – mordult fel a lábamra mutatva. A hangja olyan 
mély volt, hogy borzongás futott végig a gerincemen. – Add oda a 
cipődet! 
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Spiccesség ide vagy oda, még mindig elég éber voltam. Bárki is 
üvöltözik az erdőben, az őt követi. Balul sikerült drogügylet? Vagy 
talán rajtakapták, ahogy másnak a barátnőjével lábtapizott?

– Miért…?
– Most! – sziszegte. 
Eszembe sem jutott volna megválni a kedvenc piros tornacsu-

kámtól, ha nem tűnt volna olyan rémültnek. Vadásztak rá. Azt gon-
dolta, hogy a cipőm majd segít valamit? Oké. Fegyvernek akarja 
használni? Véleményem szerint egy nagy kő hasznosabb lett volna, 
de ez az ő dolga. 

A józan észre nem hallgatva hátraléptem, és anélkül, hogy levet-
tem volna róla a tekintetem, lehúztam a cipőmet. Majd közelebb 
mentem, odadobtam neki, de eközben elvesztettem az egyensúlyo-
mat. A srác ahelyett, hogy segített volna, nagyot lépett hátra, és 
hagyta, hogy belezuhanjak a sárba. 

Az én szuper kis hősöm! 
Miután sikerült felállnom, lepöcköltem egy sárdarabot a farme-

remről, ő pedig lehajolt, hogy felvegye a cipőmet; de közben végig 
rajtam tartotta a szemét. Gyönyörű szeme volt: jégkék és átható, 
én sem tudtam máshova nézni. Letette a cipőket a földre, majd a 
jobb lábát az egyik fölé emelte. Kacagás csiklandozta a torkom. Tuti, 
hogy nem tudja belepasszírozni azokat az óriási lábait. 

De tévedtem. Belegyömöszölte a lábujjait, bár a sarka a cipő pe-
remét taposta. Különös kecsességgel elbicegett a töltés felé, ahol be-
mászott egy gyökerestül kifordult fa és egy üreges farönk közé. Járás 
közben enyhén sántított, de eszembe jutott, milyen csúnya sebek 
borították a lábát. 

Remek! Nem elég, hogy kölcsönvette a cipőmet, most még telje-
sen össze is fogja vérezni! 
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Arra a helyre néztem, ahol az előbb állt. Sötét volt, és a hold is 
elbújt a felhők mögött, ezért nem láttam túl jól, de így is feltűnt, 
hogy valami nincs rendben. A talaj színe sötétebb volt, mint lennie 
kellett volna. 

Lehajoltam, hogy ujjaimmal végigfésüljem a talajt, de az erdőből 
kiszűrődő zajok arra késztettek, hogy balra pillantsak; szívverésem a 
legmagasabb fokozatba kapcsolt. Ezután már csak azt láttam, hogy 
négy férfi robban ki a bokrok közül, belőtt partiállatként száguldva 
lefelé a töltésen. Mind sötétkék, testhez tapadó kezeslábast viseltek, 
ami a lábujjuktól a fejük tetejéig befedte őket, nem sokat bízva az 
ember képzeletére. Pantomimesek jutottak róluk az eszembe. 

Pantomimesek, sokkolóval a kezükben. 
– Te! – szólalt meg az elöl álló férfi, miután megállt, majd a ta-

lajt pásztázva vizsgálgatta a sekély vízhez vezető nyomokat. – Járt 
erre valaki? 

A szemem sarkából láttam a fiút, ahogy elfehéredett arccal minket 
néz. Ha a férfiak jobbra fordultak volna, biztosan meglátták volna.

– Néhány perce egy punk elszáguldott erre – mondtam, miköz-
ben megmozgattam a lábamat, amin csupán zokni volt. A sár átáz-
tatta az anyagot, és most a lábujjaim között szivárgott át. Fúj! – És 
ellopta a cipőmet! 

– Merre ment? 
Ez most komoly? Már majdnem elkezdtem viccelődni, hogy nem 

szabadna szóba állnom idegenekkel, de a pillantásától meggondol-
tam magam. Nem úgy tűnt, hogy Mr. Pantomimban túlteng a hu-
morérzék. Védekezve magam elé emeltem a kezem, majd az ellenke-
ző irányba mutattam, mint amerre menni készültem. 

A férfiak szó nélkül két csoportra oszlottak. Ketten arra indultak 
el, amerre mutattam, ketten pedig a másik irányba. Hú! Azt hiszem, 
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nem igazán bíztak meg egy félrészeg, orr-piercinges lányban, akin 
még cipő sem volt. 

Vártam, amíg látótávolságon kívülre nem kerültek, majd odasiet-
tem a fiúhoz, aki még mindig a fatörzsek között bujkált. 

– Elmentek. Most már biztonságban előjöhetsz játszadozni. 
A srác engem bámulva előbújt a rejtekhelyéről. Mivel jelét sem 

mutatta, hogy le szeretné venni a cipőimet, felé biccentettem.
– Hogy tervezed? Valamikor majd visszakapom?
Erre megrázta a fejét, és összefonta maga előtt a karját. 
– Nem adhatom vissza. 
– Már hogy a pokolba ne adhatnád vissza? Haver, komolyan 

mondom, a piros nem áll neked jól! 
Egy pillanatig csak a földet bámulta, majd végignézett az úton, 

ahonnan jött. 
– Éhes vagyok – bámult rám mereven. – Van nálad valami en-

nivaló? 
Előbb elveszi a cipőmet, utána ennivalót kér? A srácnak kötélből 

vannak az idegei. 
A vér még mindig szivárgott egy kicsit a fejsebéből, bal arcát pe-

dig egy egyre növekvő, enyhén kékes-lilás zúzódás takarta. Üldö-
zött tekintete élénk neonfényként világított az arcából. A fiú az uj-
jait pattogtatta. Egyszerre egyet. Mutató-, középső, gyűrűs- és kis-
ujj. Újra és újra. 

Egy bagoly huhogott, mire eszembe jutott, hány óra van. Apa ha-
marosan hazaér. Ez az én malmomra hajtotta a vizet. Tudtam, hogy 
ha hazaviszek egy fiút, azzal feldühítem. Kitér a hitéből, ha egy ide-
gent talál a házban. Sőt, lehet, hogy áttér egy másik hitre. 

De nem az volt az egyetlen indokom, hogy apámat az őrületbe 
kergethetem, bármilyen kellemes érzés is töltött el miatta. Szerettem  
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volna több időt tölteni a sráccal. Azok a karok… Azok a szemek! 
Teljesen egyedül voltunk az erdő közepén. Ha meg akart volna gyil-
kolni, már megtehette volna. De nem hittem, hogy veszélyes lenne. 

– Nem lakom innen messze. Apám tegnap vásárolt be. Rengeteg 
gyorskaja van otthon, ha szereted. 

A tekintete arról árulkodott, hogy nem bízik meg bennem, amit 
nem igazán értettem. Az isten szerelmére, hiszen odaadtam neki a 
cipőmet! 

– Nem tudom, kik voltak a barátaid, de lehet, hogy visszajönnek. 
Nálunk biztonságban leszel. Az is lehet, hogy egy idő után feladják. 

A fiú a patakot nézte, majd megrázta a fejét. 
– Ők nem olyanok, akik feladnák. 
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2
Az ösvény egyenesen az erdőn keresztül vezetett, majd  

 kifutott a Kinder Streetre. A kis zsákutca a Parkview termé-
szetvédelmi terület mellett helyezkedett el, ahol öt kísértetiesen 
egyforma ház állt, más-más színűre festve. Séta közben néhányszor 
megpróbáltam szóra bírni a srácot, de mindig csak egyszerű, egysza-
vas, semmitmondó válaszokat kaptam. Végül feladtam, és csak a ci-
pőim – amelyek még mindig az ő lábán voltak – súlyos dobbanásait 
számoltam, ahogy gyaloglás közben a földhöz csapta őket. 

Mire a házunk látótávolságba került, már majd’ meghaltam a kí-
váncsiságtól. 

– Na, még mindig nem akarsz beavatni, hogy kik voltak azok az 
alakok a csini kis balett-trikóban? – Az ajtózárral bajlódtam. Ez a 
rohadék mindig beragadt. – Talán felbosszantottál egy csapat ba-
lett-táncost? 

Csend. 
Az ajtó végre kitárult, én félreálltam, majd intettem, hogy men-

jen be. De nem mozdult. 
– Na? 
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– Előbb te. 
Rendben. Úgy látom, valaki komolyan paranoiás. Beléptem a 

házba, és vártam. Eltartott néhány pillanatig, de végül ő is átlépte 
a küszöböt. 

– Legalább a nevedet elárulod? 
Besétált a szobába, kezével végigsimította a kanapé peremét és 

anya régi csecsebecséit. 
– Sue Kale-nek nevez – dünnyögte egypercnyi gondolkodás után. 

Felemelt egy kis üveglovat, a füléhez tartotta, majd néhányszor meg-
rázta, mielőtt visszatette, és folytatta a nézelődést. 

– Milyen Kale? 
A kérdésre abbahagyta a vizsgálódást, és vicces pillantást vetett 

rám. Azt a kerámia hamutartót tartotta a kezében, melyet még anya 
készített egy kézműves vásáron egy héttel a születésem előtt. Csú-
nyácska volt és gagyi, de mégis féltem, hogy le fogja ejteni. 

– Mi a vezetékneved? 
– Nincs rá szükségem – mondta, és tovább nézelődött. Olyan 

volt, mintha keresne valamit. A szobában minden egyes tárgyat fel-
emelt, mintha valamelyik egy tömeggyilkoshoz vezető nyomot tar-
talmazna. Vagy az is lehet, hogy csak szájillatosítót keresett. 

– Milyen magabiztos vagy! – mondtam, miközben felemeltem 
a ruháskosarat a földről, és a kanapéra helyeztem. Addig kotorász-
tam benne, míg megtaláltam apa egyik melegítőnadrágját és egy 
régi pólóját. 

– Tessék. A fürdőszoba az emeleten van, jobbra a második ajtó. 
A szekrényben az első polcon találsz tiszta törülközőt, ha szeretnél 
lezuhanyozni. Nem kell sietned. – Kérlek, ne siess!  

Ez lesz a tökéletes visszavágás apa múlt heti szentbeszédére, ami-
ért kiszöktem a házból. 
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A fiú meg sem mozdult, hogy elvegye tőlem a ruhákat. 
– Figyu, nem kell aggódnod. Jó? Apa egy ideig még nem jön haza, 

de tiszta sár és mocsok vagy. – Azzal letettem elé a ruhákat a kana-
péra, majd kivettem magamnak is egy farmert a kosárból. 

Anélkül, hogy levette volna rólam a pillantását, összeszedte a ru-
hákat. Olyan megbabonázó tekintete volt, hogy majdnem elfelejtet-
tem lélegezni. Attól, ahogy nézett, egészen összeszorult a gyomrom. 
Azok a szemek. Azok okozhatják. Kristálykék és rendíthetetlen. Az, 
ahogy néz, az őrületbe kergeti ezt a lányt – és ezzel sokat elárultam, 
mivel engem nem lehetett puszta jóképűséggel lenyűgözni. 

Úgy tűnt, a magyarázat megnyugtatta, mert biccentett egyet, 
majd lassan kihátrált a szobából, és felment a lépcsőn. Néhány perc-
cel később már csobogott is a víz. 

Amíg vártam, átöltöztem és töltöttem magamnak egy csésze ká-
vét. Lehet, hogy apa nem találja majd különösnek, hogy egy ide-
gen srác van a házban, de a kávén biztos felhúzza magát. Meg sem 
tudom mondani, hányszor mondta már el, hogy el a kezekkel az El 
Injerto kávéjától. Volt, hogy megpróbálta eldugni, de az sem segí-
tett. Ha azt akarja, hogy hagyjam békén a kávéját, igyon újra Kopi 
Luwakot. Mert az kizárt – bármennyire szeretem a kávét –, hogy 
megigyak valamit, ami olyan szemekből készült, amit előtte egy er-
dei patkány kikakált. 

Már majdnem befejeztem a hajtogatást, mikor Kale lejött a lép-
csőn. 

– Sokkal jobb. Szinte emberi külsőd van. – A nadrág egy kicsit 
bő volt, mert Kale pár centivel alacsonyabb volt apámnál, aki száz-
kilencven centi magas, a póló pedig túl nagy, de legalább tiszta.  
A lá ba még mindig az én piros csukámba volt belepréselve. Ami rá-
adásul vizes volt. A zuhanyzóban is viselte? 
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– A neved? – kérdezte, amint leért a földszintre. A cipők min-
den egyes lépésnél cuppogtak és szotyogtak. Tényleg nem vette le 
zuhanyzás közben! 

– Deznee, de mindenki Deznek hív. – A nedves cipőre mutattam. 
– Azért majd egyszer leveszed? 

– Nem – felelte. – Akkor megvágom magam. 
Szerintem nem volt ki mind a négy kereke. A szomszéd városban 

volt egy elmegyógyintézet, ahonnan hébe-hóba kiengedték a bete-
geket. Csak velem fordulhat elő, hogy megtalálom a létező legdögö-
sebb srácot, aki teljesen zakkant. 

– Ó, hát igen, ez sok mindent megmagyaráz…
Kale bólintott, és újra elkezdett járkálni a szobában. Megállt anya 

egyik régi vázája előtt – egy csúnya kék izé volt, amit csak azért tar-
tottam meg, mert egyike volt azon kevés dolgoknak, amelyek meg-
maradtak tőle –, és felemelte. 

– Hol vannak a növények? 
– Növények?
Megnézte a váza alatt, benne, majd felfordította és megrázta, 

mintha azt gondolta volna, hogy majd szépen kiesnek onnan. 
– Ebben virágot kell tartani, nem? 
Odamentem, hogy megmentsem a vázát, mire elugrott. 
– Nyugalom! – Óvatosan visszahelyeztem a kék borzalmat a he-

lyére, majd hátraléptem. Kale megint engem bámult. 
– Ugye nem gondoltad, hogy megütlek, vagy valami ilyesmi? 
Nyolcadikban volt egy osztálytársam, akiről később kiderült, 

hogy otthon bántalmazták. Emlékszem, milyen ijedős volt; folyton 
rángatózott, és került minden testi érintkezést. A szemei egészen 
olyanok voltak, mint Kale-é, ide-oda jártak, mintha arra számított 
volna, hogy megtámadják. 
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Azt hittem, hogy kikerüli a kérdést vagy nem válaszol, esetleg va-
lami semmitmondó feleletet ad. A bántalmazott gyerekek nem így 
szokták? De ehelyett felnevetett. Éles, jeges nevetésétől görcsbe rán-
dult a gyomrom, a tarkómon pedig az összes szőrszál égnek meredt. 

De a vérem is gyorsabban kezdett száguldani. 
Összefonta a karját és kihúzta magát. 
– Nem tudnál megütni. 
– Meglepődnél – ellenkeztem kissé sértődötten. Három egymást 

követő nyáron önvédelem-foglalkozásokra jártam a közösségi ház-
ba. Ezt a csajszit senki nem ütheti meg. 

A szája lassan pokoli mosolyra húzódott. Ettől a mosolytól való-
színűleg már rengeteg lány hevert romokban. Füle mögé tűrt sötét, 
kócos haja még nedves volt a zuhanyozástól, jégkék szemei minden 
mozdulatomat követték. 

– Nem tudnál megütni – ismételte. – Higgy nekem! 
Megfordult, és a szoba másik felébe ment. Útközben mindent 

felemelt, és kicsit furcsállva, szinte kritizálva alaposan megnézett; a 
dohányzóasztalon heverő Népszerű Tudomány magazint, a falnak tá-
masztott porszívót, sőt, még a tévé távirányítóját is, ami a kanapén 
volt két párna közé dugva. Majd megállt egy DVD-kkel teli polc 
előtt, egyet kihúzott közülük, és azt nézegette. 

– Ő a rokonod? – Közelebb hozta a tokot, miközben ide-oda for-
gatta a kezében, és összevont szemöldökkel figyelt. 

– Azt kérdezed, hogy… – lábujjhegyre álltam, hogy lássam, me-
lyik tok van a kezében. A borítóról Uma Thurman nézett rám le-
gendássá vált sárga motorosruhájában. – Hogy Uma Thurman a ro-
konom-e? – Lehet, hogy nem lökött. Lehet, hogy mégis ott volt a 
partin. Én lemaradtam a Jell-O shotokról, de ő nyilvánvalóan nem. 

– De miért vannak itt ezek a fényképek, ha ők nem a rokonaitok? 
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– Most komolyan, te honnan pottyantál ide? – Rámutattam né-
hány bekeretezett képre a párkányon. – Ott vannak a családi képek. – 
Kivéve anyámról. Apa egy képet sem tartott meg róla. A DVD-k felé 
biccentettem, és azt mondtam: – Ők színészek. Filmekben játszanak. 

– Ez egy nagyon fura hely – mondta, és felkapta az első képet. 
Én és az első biciklim; egy rózsaszínű csoda csillámos és fehér csí-
kokkal.  – Ez te vagy? 

Szégyenkezve bólintottam. Pink tornacipő, Hello Kitty-s mele-
gítő, a copfjaim végébe pink szalagokat kötöttek. Apa napi szin-
ten emlegette ezt a képet, rámutatva, milyen mélyre süllyedtem.  
A hamvas arcú, szőke lófarkas kislányból – az ő napsugarasan mo-
solygó kislányából – az orrában és a szemöldökében piercinget vi-
selő lány lett, aki szőke haját jó pár élénkfekete csíkkal dobta fel. 
Szerettem azt hinni, hogy anya, ha élne, büszke lenne arra a nőre, 
akivé váltam. Erős és független; nem érdekelt senki hülyesége. Apáé 
sem. Úgy képzeltem, ő is ilyen volt, mikor még élt. Az én idősebb 
és sokkal szebb változatom lehetett. 

Újra a fotóra néztem, amit Kale a kezében tartott. Gyűlöltem ezt a 
képet. Az a kerékpár volt az utolsó ajándék, amit apa nekem vett. Az 
a nap, amikor odaadta, és amikor a kép is készült, fordulópont lett 
az életünkben. Másnap kezdett el megromlani a kapcsolatunk. Egy-
re tovább dolgozott az ügyvédi irodában, és minden megváltozott. 

Kale letette a képet, és továbbment. Kinyújtott keze megállt a le-
vegőben, az arca elfehéredett. Állán megrándultak az izmok. 

– Megrendezett volt – mondta halkan, kezét ernyedten maga 
mellé ejtve. 

– Mi? – követtem a tekintetét a szóban forgó képre. Apa és én 
a tavalyi közösségi napon. Egyikünk sem mosolygott. Ha jól em-
lékszem, nem örültünk, hogy lefényképeznek minket. Annak meg  
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végképp nem örültünk, hogy erőszakoskodtak, álljunk szorosan 
egymás mellé. 

– Miért nem hagytad, hogy elvigyenek a patak partjáról? Miért 
hoztál ide? 

– Kik voltak azok? 
– Az intézetből jöttek. A Denazen emberei. 
Pislogtam egyet. Biztosan csak rosszul hallottam.
– Denazen? Mint az ügyvédi iroda? 
Kale visszafordult a képhez. 
– Ez az ő lakása. Igaz? 
– Ismered az apámat? – Ez hihetetlen. Újabb pont a megalománi-

ás apámnak. Semmi kétség, ez a srác is valamelyik kliense. Biztosan 
valami szerencsétlen flótás, akit sárgaházba juttatott, hiszen nyilván-
való, hogy ott a helye. 

– Ez az ember maga az ördög – válaszolt vicsorogva Kale. Hang-
ja meglepettből egy szempillantás alatt halálossá változott, ami – 
őrültség vagy sem – nagyon bejött nekem. 

– Apám szar alak, de hogy ő lenne az ördög? Ez egy kicsit durva, 
nem gondolod? 

Kale egy pillanatig behatóan nézett, majd lassan egyre közelebb 
lépkedett az ajtóhoz. 

– Többé nem hagyom, hogy használjanak engem. 
– Mire használjanak? – Valami azt súgta, hogy nem arra gondol, 

hogy kávéért és ebédért szalasztották. Gyomromban zubogott a sav. 
Szemeiből olyan mértékű gyűlölet sugárzott, hogy még a hideg 

is kirázott. 
– Ha megpróbálod megakadályozni, hogy elmenjek, megöllek. 
– Oké, oké! – emeltem fel a kezem. Csak remélni tudtam, hogy 

érzékeli: visszavonulót fújtam. A szeméből láttam, hogy komolyan 
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gondolja. De ahelyett, hogy megrémültem volna – pedig egy vé-
konyka hang az elmém legmélyén azt sikoltozta, hogy azt kellene 
tennem –, inkább érdekesnek találtam. Ez volt apa. Barátkozós, de 
képes volt rávenni az embereket arra, hogy gyilkossággal fenyegetőz-
zenek. Szerencsére nem csak engem. 

– Miért nem meséled el, hogy mit gondolsz apámról? 
– Az az ember a Denazen ördöge. 
– Igen. Az ördög. Ezt már az előbb is értettem. De apám csak egy 

ügyvéd. Tudom, hogy már ez a tény garancia arra, hogy egy pöcs, 
de…

– Nem. Az a férfi egy gyilkos.
Leesett az állam. Mintha egy szikla omlott volna rám. 
– Gyilkos? 
Kale merev karokkal megint elkezdte az ujjait pattogtatni, mint 

korábban a pataknál. Mutató-, középső, gyűrűs- és kisujj. Újra és 
újra. Majd halkan megszólalt. 

– Három nappal ezelőtt szemtanúja voltam, mikor azt parancsol-
ta, hogy vonjanak ki a forgalomból egy kisgyereket. Egy ügyvédnek 
nem ez a feladata, igaz? 

Kivonni a forgalomból? Ez meg mi az ördögöt akart jelenteni?  
Rengeteg kérdést akartam nekiszegezni, de zajt hallottunk odakint-
ről. Egy autóét. A felhajtón. 

Apa kocsija. 
Kale is hallotta, mert a szemei elkerekedtek. Átvetette magát a ka-

napén, majd megállt mellettem, épp mikor apa kulcsai megzördül-
tek a zárban, és az ajtógomb elfordult. Jellemző. Nála sosem ragad 
be az az átkozott zár!

Apa belépett a házba, és bezárta az ajtót. Rám nézett, majd meg-
szólalt: 
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– Deznee, állj el a fiú mellől! 
Semmi érzelem, semmi meglepetés. Csak az a hideg, fénytelen 

hang, amelyen hozzám is szokott beszélni, legyen szó a pirítósról 
vagy arról, hogy felfüggesztettek a suliban. 

Régebben még szomorú voltam emiatt – mert úgy tűnt, hogy a 
munkája kiszippantotta a lelkét –, de ma már nem zavart. Most már 
könnyebb volt őrültségeket tenni. Egyetlen célom az életben az volt, 
hogy reakciót váltsak ki belőle. Bármilyen reakciót. 

Kale közelebb lépett. Agyam őrültebb része ezt először úgy értel-
mezte, hogy meg akar védeni apától. Valahogy nem csodálkoztam. 
Kale szerint apa volt az ellenség, én pedig, aki segítettem neki a pa-
taknál, én, aki nekiadtam a cipőmet, és hazudtam azoknak az em-
bereknek, én voltam a barát. 

De akkor Kale megszólalt. Fenyegető, hideg, éles szavai minden 
illúziómat szétrombolták. 

– Ha nem megy el az ajtótól, és nem enged elmenni, megölöm 
a lányát. 

Szép kis barát! 
Kale fenyegetése ellenére apa az ajtónál maradt, elzárva a mene-

külés útját. 
– Deznee, utoljára mondom: menj el a fiú mellől! 
Minden, amit Kale apámról mondott, ott visszhangzott a fejem-

ben, a gyomrom olyan kicsire zsugorodott, mint egy töpörtyű. 
– Mi folyik itt? – kérdeztem apára meredve. – Ismered őt? 
Apa végre megmozdult. Nem olyan mozdulatot tett, mint ami 

egy tinédzser lánya életét féltő apától elvárható lett volna. Nem, ő 
kihívóan tett egy lépést előre. Mintha azt üvöltötte volna, hogy én 
figyelmeztettelek! 

Fogócskázott Kale-lel. 
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És veszített. 
Kale megrázta a fejét, majd kissé szomorúan megszólalt. 
– Cross, tudnia kellene, hogy nem blöffölök. Maga tanított rá. 
Keze villámgyorsan kivágódott, ujjai a nyakamra fonódtak. Me-

leg ujjak simultak a bőrömre, és szorították meg a torkomat. Hosz-
szú ujjai voltak, és kérges tenyere, mely félig körbeért. Bármelyik 
pillanatban kitörhette a nyakamat. Vagy megfojthatott. Pánikba 
estem. Megpróbáltam felfeszíteni az ujjait, de semmi haszna nem 
volt. Satuszerű volt a fogása. Ennyi volt. Halott vagyok. Számtalan 
ostobaságot követtem el és túléltem, és akkor egy véletlen, „majd-
nem kapcsolat” tesz be nekem. Hol ebben az igazság? 

De Kale nem zúzta össze a gigámat, és nem akart megfojtani. 
Csak felém fordult, és mereven bámult. Arca színtelen volt, szemei 
tágra nyíltak. Úgy nézett rám, mint valami lenyűgöző tudományos 
kísérlet résztvevőjére, szája tátva maradt a csodálkozástól, mint-
ha épp most jelentettem volna be, hogy megtaláltam a rák gyógy- 
szerét. 

Már nem szorította olyan erősen a nyakamat, végül elengedett.
– De hogy…
Az ajtónál valami megmozdult. Apa a zsebébe nyúlt, és elővett 

egy… pisztolyt? Az eddigi furcsa szituáció után hirtelen olyan szür-
reális érzésem támadt, mintha belezuhantam volna egy nyúl üregébe. 
Hiszen apa nem is tudja, hogy kell elsütni egy fegyvert! De ő biztos 
kézzel felemelte a pisztolyt, és egyenesen ránk célzott. 

Átgondoltam: talán mégis tudja. 
– Apa, mi a fene folyik itt? 
Meg sem mozdult. 
– Nincs miért izgulnod. Csak nyugodj meg! 
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Nyugodjak meg? Megőrült? Hiszen egyenesen rám fogja azt a 
fegyvert! Hogy tudnék ilyen helyzetben megnyugodni? Azt hiszem, 
valamiről lemaradtam. 

Hál’isten, macskaszerű reflexemnek köszönhetően megúsztuk a 
dolgot. Na persze. Sokkal inkább volt ez vakszerencse. Apa meg-
húzta a ravaszt, mire a földre vetődtem, magammal rántva a megle-
pett Kale-t is. Közben majdnem kitéptem a karját a helyéről, de úgy 
tűnt, nem zavarta. A pisztoly sem nagyon zavarta, még mindig en-
gem figyelt. Amint a földre vetődtünk, egy apró lövedék tompa puf-
fanással a falba csapódott mögöttünk. Egy nyíl. Nyugtató pisztollyal 
lő? De valahogy ettől sem éreztem magam jobban. Azzal próbáltam 
nyugtatni magam, hogy a nyíl Kale-hez közelebb ért a falba, tehát 
nem én voltam a célpont, de akkor is. Golyó vagy sem, a pisztoly az 
pisztoly. És a pisztolyoktól sikítófrászt kaptam. 

– Mozgás! – Talpra rángattam Kale-t, és áttaszigáltam az ajtón a 
konyhába. Botladozott ugyan, de végül sikerült állva maradnia. Meg-
lepődve láttam, hogy még mindig az én kicsi, vizes cipőm van rajta. 

– Deznee! – Apa a nappaliból üvöltött. Lépései hangosan dob-
bantak a keményfa padlón, ahogy a nyomunkba eredt. Eszemben 
sem volt megállni. 

Apa mindig különös hangsúllyal beszélt, ha mérges volt rám – 
és idejének kilencvennyolc százalékában az volt –, de nem izgatott. 
Valójában még viccesnek is találtam. Ám ma valahogy más volt.  
A hangján hallatszott, hogy most minden határon túlmentem, és ez 
azért egy kicsit megijesztett. 

Valami összetört. Valószínűleg az a félig teli kólásüveg, amit teg-
nap éjjel a dohányzóasztalon hagytam, mikor a Saturday Night Live 
ismétlését néztem. 
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– Azonnal gyere ide! Fogalmad sincs, hogy mit teszel! 
És mi ebben az új? Őszintén szólva, ha a pisztolytól nem csinál-

tam volna össze magam, akkor ott volt Kale, aki annak ellenére, 
hogy igazi vagány volt, rettenetesen félt apámtól. Valami szörnyű-
séges dolgon mehetett keresztül, amiben apám valamilyen módon 
szerepet játszott. Nem tudtam biztosan, miért olyan fontos ennek a 
srácnak a múltja, de rá kellett jönnöm. 

A hátsó ajtón át kijutottunk a hűvös éjszakai levegőre. Nem áll-
tunk meg akkor sem, mikor elértünk a telek végébe. Ráadásul hiá-
ba növeltük nyaktörő sebességgel a távolságot apa és köztünk, még 
mindig hallottam visszhangzó, dühös szavait. 

– Ez nem holmi istenverte játék! 
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3
–Már majdnem ott vagyunk – mondtam. Pár perce már  

 nem futottunk, így végre kifújhattuk magunkat. Mióta 
megfenyegetett, hogy megöl, Kale egy szót sem szólt, de továbbra is 
úgy bámult, hogy már azt hittem, kinőtt egy második és egy harma-
dik fejem. Tele voltam kérdésekkel, de azok még várhattak. 

Végre elértünk a vasúti sínek túloldalán álló mustársárga öreg 
Cape Cod-házhoz, majd egy keskeny kikövezett ösvényen egy feke-
tére festett pincelejáróhoz érkeztünk. A lejáró földbe épített bejára-
tára világító fehérrel azt írták: Curd kastélya. Kettőt kopogtam, az-
tán vártunk. Néhány pillanattal később az ajtó halk kattanással ki-
nyílt, majd egy szőke és lila színekre festett, tüsihajú fej bukkant elő. 
Curd. Biccentett, és nem túl lelkes mosollyal az arcán intett, hogy 
menjünk be. Épp, ahogy vártam. 

A sötét betonlépcsőkön lefelé haladva egy halványan megvilágí-
tott szobába értünk. Meglepően tiszta volt. Nyoma sem volt azok-
nak a tipikus jeleknek, amiket egy tizenhét éves fiú szobájába lép-
ve elvárna az ember. Semmi félig megevett kaja vagy üres üdítős-
doboz. Nem hevert szanaszét egy csomó videójáték vagy magazin.  
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Sőt még obszcén testhelyzetben pózoló rosszéletű lányok poszterei 
sem voltak a falon. Nem mintha Curd nem lett volna egy disznó. 
A szobája ugyan tisztának tűnt, de a levegőben szex és fű szaga ter-
jengett. 

Kurt Curday – a rajongóinak csak Curd – a partik első számú be-
szállítója volt. Pia, fű, ecstasy – Curd mindent be tudott szerezni. Az 
éjszakai életben ismert névnek számító Curd, a diáktanács leendő 
tagja, a Sumrun egyik szervezője volt. Már csak egy hét volt hátra, 
hogy elkezdődjön ez a négy megyére szóló rave-parti, így Curd na-
gyon elfoglalt volt. 

– Dez, szivi, sokkal boldogabb lennék, hogy látlak, ha nem von-
szoltad volna ide az ölebedet is! – üdvözölt, miközben végigsimítot-
ta a karomat, majd egy hajtincsemet az ujja köré tekerte. – De tu-
dod mit? Mindenre kapható vagyok! 

– Curd, most nem emiatt jöttünk. – Kale-re pillantottam, aki 
mereven állt az ajtó mellett, figyelve, ahogy Curd a bőrömet simo-
gatja. Mikor ránéztem, elkapta a tekintetemet, amitől borzongás 
szaladt végig a gerincemen. Megremegtem, majd elléptem Curdtől, 
és bementem a szobájába. – Megint összezörrentünk apával. Egy 
helyre lenne szükségünk, ahol ledőlhetünk egy kicsit. Te voltál a 
legközelebb. 

Curd csalódottan ráncolta a szemöldökét, majd levetette magát a 
matracára, lábát pedig egy rozoga kis asztalra tette. 

– Ne aggódj, szivi! Ezúttal min akadt ki az öreg? 
Kényszeredetten elmosolyodtam, és megvontam a vállam. 
– Tudod, csak a szokásos – válaszoltam, hüvelykujjammal Kale-re 

mutatva. – Apa rémálma, hogy egy félmeztelen srácot talál a lánya 
szobájában. – Reméltem, hogy ez jó magyarázat Kale ruházatára is, 
ami ráadásul szemmel láthatóan nem volt az övé. 
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– Micsoda pokolfajzat vagy! – dobott felém Curd látványosan 
egy csókot. Az arcán átsuhanó vigyorból tudtam, hogy Kale helyé-
be képzelte magát. – Mondd csak, mi miért nem jöttünk össze még? 

Mielőtt válaszoltam volna, leültem egy székre vele szemben. 
– Talán mert nem bírom a dílereket? 
– Ó, igen, ez igaz! Hogy felejthettem el? – Curd Kale felé biccen-

tett. – Ki ez a néma? 
– Curd, Kale. – Kale felé intettem. – Kale, Curd. 
– Megérintettelek – szólalt meg Kale egy pillanatnyi csend múlva. 
Curd felvihogott.
– Ha már az ő ágyában voltál, még szép, hogy nem magadat fog-

dostad. – Jobb szemöldökét felvonva felém fordult. – És ő külön-
leges? 

Ránéztem. 
Curd megvonta a vállát. 
– Srácok, szomjasak vagytok? Hozzak üdítőt, vagy valami ütő-

sebbet szeretnétek? 
– Üdítő jó lesz – feleltem sóhajtva. 
Kale figyelte, ahogy Curd eltűnik a ház emeletére vezető szűk lép-

csőn, majd közelebb lépett, és megismételte, amit az előbb mondott. 
– Megérintettelek. 
– Igen. – Csak ennyit tudtam kinyögni. Kék szemei szinte a szék-

hez szegeztek. A fejemben zűrzavaros érzelmek kavarogtak. Egyszer-
re figyeltem a kijáratot, nehogy feltűnjenek a furcsa ruhás férfiak, és 
Kale-t. Majd eszembe jutott apa és a fegyver…

– Még életben vagy. 
– Nem kellene? – Már megint az a nézés! Mintha valami mitikus 

teremtménnyel állna szemben, és azt várná, hogy teljesítsem az egész 
évi kívánságait. Kényelmetlenül éreztem magam. Nem mintha nem 
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lettem volna hozzászokva ahhoz, hogy bámuljanak, sőt az igazat 
megvallva ma is mindent megtettem érte, de ez más volt. Olyan in-
tenzitással bámult, ahogy korábban még senki. 

Tetőtől talpig végigmért, és még egy lépést tett felém. 
– Ilyen még nem fordult elő. Soha. – Felém nyúlt, tétovázott egy 

kicsit, majd visszahúzta a kezét. – Meg… megérinthetlek újra? 
Tulajdonképpen meg kellett volna lepődnöm egy ilyen kérdés-

től. Máskor biztosan ezt is tettem volna, de Kale szemében csodálat 
és kíváncsiság csillogott. Már eltűnt az a hűvös kifejezés, ami a há-
zunkban kiült az arcára. A hangja lágy volt, tele tüzes vágyakozás-
sal, amitől kiszáradt a szám. Elhessegettem a kellemetlen érzést, és 
bólintottam. 

Ahhoz képest, hogy milyen nagydarab volt, meglepően gyorsan 
mozgott. Megkerülte a dohányzóasztalt, és már ott is állt előttem. 
Nagyon közel. Olyan közel, hogy azt a levegőt szívtam, amit ő ki-
fújt. Azt hittem, megragadja a csuklómat vagy a karomat, de ehe-
lyett felemelte a jobb kezét, és az arcomra tette. 

– Olyan meleg vagy! – mondta áhítattal, miközben hüvelykuj-
jával leheletfinoman a szemem alatti részt simogatta, mintha egy 
könnycseppet morzsolna szét. – Olyan lágy. Még soha nem érez-
tem ilyet. 

Ahogy én sem. Alig érintve simogatta a bőrömet, nyomában me-
leg, bizsergető érzést hagyva, mely szétterjedt az egész testemben. Lé-
legzete, melyet az orromon és a homlokomon is éreztem, meleg volt 
és édes, szinte szédítő. 

Az emeletről hangos zörgés hallatszott – Curd biztosan elejtett 
valamit –, ami kizökkentett ebből az állapotból. Megköszörültem 
a torkomat. 

– Öhm, köszönöm?
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– Segítettél elmenekülni Crosstól – mondta, miközben hátrébb 
lépett. – Majdnem megöltelek, te mégis segítettél. Miért? 

Vállat vontam. 
– Apám egy pöcs. Az a hobbim, hogy felbosszantom őt. Külön-

ben is, igazából nem is próbáltál megölni. Csak féltél.
– Nem szoktam félni. 
– Mindenki fél. 
Most nem erről akartam vitázni. Válaszokat akartam. Agyam mé-

lyén kavarogtak a gondolatok. Különös, késő éjszakai hívások. Iro-
dai munka egészen furcsa időpontokban. Ha ezeknek a dolgoknak 
nagyobb figyelmet szenteltem volna, talán már megszólalt volna 
bennem a vészcsengő. 

– Azt mondod, apám egy gyilkos. Ez egyfajta finom túlzás, ugye? 
– Én vagyok az egyik fegyvere. 
– Fegyvere? 
– Engem használ. 
Attól, ahogy mondta, megfagyott a vér az ereimben. Teljesen li-

babőrös lettem. 
– Mire? Például kémkedni a másik iroda ügyfeleinél? – Bár tud-

tam, hogy ez most hülyeségnek hangzik, de a tudatalattim kétség-
beesetten ragaszkodott a gondolathoz, hogy apám valóban ügyvéd. 

– Nem. 
Összefontam a karomat, egyre dühösebb lettem. 
– Akkor árulj el valamit: mit szoktál megtenni apámnak? 
Kale előrébb lépett, ragyogó kék szemével rám nézett, majd lá-

gyan megszólalt. 
– Ölök, ha azt mondja. 
Csak pislogtam, miközben megpróbáltam elképzelni apámat, a 

gonoszt. De nem tudtam. Vagy nem akartam. Igen, egy barom volt, 
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és már évek óta nem igazán beszéltünk egymással, de hogy gyilkos 
lenne? Semmiképp! 

Kale felfelé fordította a tenyerét, és behajlított ujjakkal felém 
nyújtotta a kezét. 

– Halált hoz bármire, amit megérintek. 
Eszembe jutott, milyen rosszul nézett ki a talaj, amin végigment 

a pataknál. Színtelen volt. 
Én ezt akkor a sörnek tulajdonítottam, de…
Mindig ellépett, ha olyan közel mentem hozzá, hogy meg tud-

tam volna érinteni…
Nem akarta levenni a cipőmet…
A levegő megfagyott a tüdőmben, körülöttem a szoba egyre ki-

sebb lett. 
– A bőröd…?
Baromságnak is gondolhattam volna, de első kézből tudtam, 

hogy amit mások őrültségnek tartanak, az lehetséges. Ráadásul az-
óta, hogy egy srácot évekkel ezelőtt letartóztattak a Sumrunon, ke-
ringett egy pletyka a bulizók körében. Azt beszélték, hogy a srác uj-
jai puszta érintésével kivágta az áramot, mikor a rendőrség elől me-
nekülve betévedt a buliba. Miután elvitték, többé senki nem látta. 

– Halálos minden élőlényre. Kivéve rád. Miért tudlak megérinte-
ni? Mindenki más borzalmas kínok között halt meg. 

Hátraléptem. Úgy bámult, hogy alig bírtam koncentrálni. 
– Hadd gondolkodjak egy percet! Azt akarod mondani, hogy 

apám fegyverként használ téged? És pontosan mi ellen? 
– Nem mi, hanem ki – komolyodott el Kale.
– És ki ellen? – Igazából nem akartam hallani a válaszát. Vagy az 

én titokzatos macsóm volt őrült, vagy apa volt… Mindegy, ez a vá-
lasz úgy hiányzott, mint egy púp a hátam közepére. 
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– Emberek ellen. Arra használ, hogy embereket büntessen meg. 
– Apám arra kényszerít, hogy embereket érints meg? Hogy meg-

öld őket? 
– Pontosan. – A szégyen olyan volt a hangjában, mint egy vá-

kuum, ami minden levegőt kiszippantott a szobából. Tekintetét az 
enyémbe fúrta, majd megsimogatta az állam vonalát, érintése sóvár-
góan megpihent az arcomon. Szerettem volna ezt az egészet sem-
missé tenni. A nehéz, szomorú pillantását. A kínt a hangjában. Ta-
lán képes lennék rá. Elárulhatnék magamról valamit, amitől kevésbé 
érezné magát magányosnak. Kevésbé elszigeteltnek. Elárulhatnám a 
titkot, amit még soha nem mondtam ki hangosan.

Kinyitottam a számat, de nem azokat a szavakat ejtettem ki, ami-
ket akartam. 

– Tévedsz. Az apám ügyvéd. 
A falak még mindig szilárdan álltak. 
– Az ügyvédek ölnek embereket? 
– Komolyan beszélsz? – Ilyen sosem történt. Apa nem volt része-

se ennek a szupertitkos összeesküvés-elméletnek. Ő csak egy irányí-
tásmániás munkalkoholista volt. Szokatlan munkaidővel. És valami 
oknál fogva volt egy fegyvere. De nem volt gyilkos. 

Kale arca továbbra is sápadt volt. 
– Ők nem ölnek embereket! Csak hűvösre teszik a rosszakat, 

megszabadulnak tőlük, hogy ne tudjanak bántani másokat. – Nem 
ez volt a pontos munkaköri leírása, de ez volt a legegyszerűbb ma-
gyarázat arra, hogy mivel foglalkozik. 

– Nem, ez egyáltalán nem az, amit az apád csinál. Ez az, amit én 
teszek. A Denazen Részvénytársaság arra használ, hogy megbüntes-
sem azokat, akik rosszat tettek. Egy Hatos vagyok. 

Hú, ez egyszerűen túl sok volt nekem. 
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– Mi az ördög az a Hatos? 
– Így neveznek minket. 
Oooké. 
– És megbüntetitek azokat, akik rosszat tettek? És ki mondja 

meg, hogy mi a jó és mi a rossz? 
– Természetesen a Denazen – fordult el szégyenkezve. – Az övék 

vagyok. 
– És hol a francban vannak a szüleid? 
– Nincsenek szüleim – válaszolta alig hallhatóan. 
– Emberi lény vagy, nem egy fegyver. Nem vagy senkié – sziszeg-

tem. – És természetesen vannak szüleid, még akkor is, ha nem tu-
dod, hol vannak. 

Dühöngve rángattam ki egy kis bőr igazolványtartót a farzsebem-
ből, amiből kivettem egy fényképet. Anyukámét. Évekkel ezelőtt 
találtam apa íróasztalfiókjában. Csak onnan tudtam, hogy ő van a 
képen, mert a neve macskakaparással rá volt írva a hátára. Apa soha 
nem beszélt róla; megmondta a nevét, és adott róla egy rövid, felü-
letes leírást, ennyi. Ahogy egyre idősebb lettem, egyre inkább ha-
sonlítottam a nőre a képen. Apám valószínűleg ezért gyűlölt annyi-
ra. Néha rajtakaptam, hogy engem bámul. Mintha épp azt képzelte 
volna, hogy ő ül ott vele, nem én. Mintha azt kívánta volna, hogy 
ő legyen ott, ne én. Ez logikus volt. Mert főleg az én hibám volt, 
hogy elveszítette. Anyám a szülésbe halt bele. Néha én is gyűlöltem 
magam emiatt. 

– Anyukám elment, de ez nem azt jelenti, hogy nincs anyám – 
mondtam, miközben meglengettem előtte a képet. 

Kale közelebb lépett, és elvette tőlem a fotót. Közben szándéko-
san megsimogatta a csuklómat, és mosolygott. 

– Ő az anyukád? 
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Bólintottam. 
– Nem szoktad meglátogatni? 
– Nem tudom meglátogatni, halott. 
– Nem halt meg, ő is ott él velünk az intézetben. – A fényképpel 

a kezében mászkálni kezdett a szobában, majd felkapta Curd egyik 
magas szárú cipőjét. A falnak dőlve lerúgta a csukámat, és belebújt 
a bakancsba. A cipőm hangos puffanással zuhant a földre. 

A világ megállt. A levegő, a négy fal, minden szétesett. 
– Tessék? 
Kale feltartotta a képet. 
– Ő itt Sue. 
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4
Dadogva téptem ki kezéből a fényképet. 

– Mit mondtál? 
– Azt, hogy ő itt Su…
– Tudom, mit mondtál! – förmedtem rá. 
– De most kérdezted, hogy…
– Biztos vagy benne? – Feltartottam a képet, és szinte az arcába 

dugtam. A pulzusom dübörgött, újra szédülni kezdtem, de most 
nem a jó értelemben. A boldog és békés forgás teljesen eltűnt. – Biz-
tos vagy benne, hogy ez ugyanaz a nő? 

– Bárhol felismerném. 
– És azt mondod, él? A Denazenben? 
Kale bólintott. 
– Sueshannának hívják. 
– Biztos vagy benne, hogy ugyanarról a nőről van szó? 
– Igen. Életben van. Miért vagy ilyen ideges?
Megmarkoltam a szék szélét. Olyan érzésem volt, mintha a szoba 

el akart volna nyelni. Magával rántott a bizonytalanság. Apa barom  
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volt, de akkor is: képes volt nekem azt hazudni, hogy anyu halott? 
Ez elég szemét húzás volt attól a beképzelt rohadéktól. 

Zaj hallatszott az emeletről. A tarkómon a szőr figyelmeztetően 
meredt az égnek. Curd túlságosan sokáig maradt távol. Mély léleg-
zetet vettem, benntartottam, és Kale-re néztem. A mutatóujjam a 
számra tettem, és bíztam benne, hogy tudja, ez mi a fenét jelent.  
A lépcső aljához lopakodtam, és hallgatóztam. Csend volt. Elmu-
togattam Kale-nek, hogy figyelje, ahogy átlépem az első lépcsőfo-
kot –- már eleget jártam Curdnél ahhoz, hogy tudjam, nyikorog –, 
majd elindultam felfelé. 

Mikor felértem a lépcső tetejére, Kale is mögöttem állt, nagyon 
közel hozzám. Már ott tartottam, hogy leteremtem, hogy maradjon 
nyugton, de elém lépett, és átvette az irányítást. Meg akartam ragad-
ni a pólóját, de olyan gyors volt, hogy már a szoba másik felében állt. 
A szívem kalapált, a torkom elszorult, de mégis követtem őt keresz-
tül a konyhán. Az ajtóban állt, de mikor megpróbáltam kikukucs-
kálni, elállta az utamat. 

– Ne! – súgta, és megmarkolta a karomat. 
– Mit ne? – Már attól elfogyott körülöttem a levegő, ahogy rám 

nézett.
– Azonnal el kell tűnnünk. 
– Eltűnni? Miért? Mi a baj? 
Kale csak hallgatott, miközben próbált letaszigálni a lépcsőn. 
Ritka, jeges levegő csapott ki a szobából. Félretoltam Kale-t, és 

kikukkantottam a sarokból. Curd a nappali közepén feküdt, arc-
cal lefelé, olyan volt, mintha egy fényképet néztem volna. Né-
hány borzalmas pillanatig azt hittem, meghalt, de végül megmoz- 
dult. 
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Kitéptem a karom Kale szorításából, és Curd felé indultam.
– Istenem, Curd! Mi történt? 
Egy ismeretlen férfi hangját hallottam, ami elterelte a figyelme-

met Curdről. 
– A nappaliba! 
Kale rögtön mellettem termett, és talpra rántott. A konyhába in-

dultunk, de egyre közelebbről hallottuk a dübörgő lépteket, és mire 
egyet pislantottunk volna, két férfi termett előttünk. Az egyik fe-
lénk vetette magát, mire Kale hátralökött. Ujjai végigszánkáztak a 
vállamon, és elkapta a pólóm sarkát. Megbotlottam, de végül sike-
rült szilárdan megállnom, mielőtt elveszítettem volna a gravitáció 
ellen vívott csatámat. 

Kale ujjai szorosan a csuklómra fonódtak, ahogy a két férfi – az 
egyik sötétkék öltönyben, a másik pedig ugyanolyan testhez tapadó 
pólóban, mint a férfiak a pataknál – elindult felénk. Minden lépé-
sünket követték: mi hátráltunk, ők haladtak előre. 

Megfordultam, hogy a konyha másik felébe menjek, ahonnan 
lépcső vezetett Curd szobájába, de ott állt egy harmadik férfi, nyug-
tatópisztollyal a kezében, elállva a menekülés útját. Kell itt lennie 
valaminek – akárminek –, amit fegyverként használhatok. Vissza-
hátráltunk a konyha közepére, ahol beleütköztünk a konyhasziget-
be. A fejem fölött egy öntöttvas serpenyő lógott, leakasztottam, és 
elkezdtem vele hadonászni. 

– Állítsuk meg, és kapjuk el őket! Cross parancsa – mondta az 
öltönyös pasas fapofával. Elindult felém, míg a hátunk mögött álló 
férfi Kale felé kapott. 

Kale, mint egy nindzsa, könnyedén kisiklott a kezei közül. Ez-
után megfordult a saját tengelye körül, majd jobb alkarjával átfogta  
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a férfi mellkasát, és felfelé fordított ököllel keményen a csípőjére vá-
gott. Támadója a fájdalomtól ordítva földre rogyott. 

A tapadós pólós férfi futásnak eredt, az öltönyös pedig megragad-
ta a felkaromat. Újra meglendítettem a serpenyőmet. A fejét ugyan 
nem találtam el, de elégedetten hallottam a puffanást, ahogy sikerült  
lesújtanom a vállára. Meglepetésében elengedte a karomat, így gyor-
san eltűntem onnan. 

De nem jutottam túl messze.
Megrázta magát, és máris a nyomomban volt. Arcáról eltűnt a 

hűvös kifejezés, helyette gyűlölködő vicsor jelent meg rajta. Óriási 
lendülettel az arcomba csapott. Körülöttem minden táncolt és for-
gott. Úgy éreztem, mintha felrobbant volna az állam. 

Amikor lezökkentem a földre, alig érzékeltem, hogy a jobb csuk-
lóm és a térdem nekicsapódott a padlónak. De a látásom eléggé tisz-
ta volt ahhoz, hogy észrevegyem, a férfi keze megint felém lendül. 
Megcéloztam a lába hátsó részét, hogy megrúgjam, de Kale gyor-
sabb volt. Egy szempillantás alatt mellettem termett, kezével elhárí-
totta a férfi ütését, majd megfogta a karomat. 

Egy pillanatig semmi nem történt. Kale megmerevedett. Rám 
bámult, tekintetében borzalmas kifejezés ült. Majd mintha egy leg-
menőbb technikával készült hollywoodi filmet néztem volna, a férfi 
bőre elkezdett zsugorodni és szürkülni. Másodpercek múlva össze-
rogyott, és nem maradt belőle más, csak egy halom ruha egy hamu-
szerű porhegy tetején. 

Mögöttünk a két másik férfi rémülten figyelt. 
– Cross kisasszony…
Állítsuk meg, és kapjuk el őket! Cross parancsa… Jézusom, apa mi 

az ördögbe keveredett? 
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Talpra evickéltem, de a szoba még mindig forgott körülöttem. 
Kale megragadta a karomat, majd kirohantunk a házból, át a ker-
ten. Állítsanak meg, és kapjanak el. 

– Futás, futás, futás! 

• • •

Egy órával később már a gimi mögött feküdtünk egy fa alatt. Hi-
hetetlen, hogy ma reggel még napozgattam, élveztem a nyár első 
napsugarait. Mintha már hetek teltek volna el azóta. Néhány órával 
ezelőttig még azt hittem, hogy az apám csak egy önmagával foglal-
kozó, kőszívű ügyvéd, aki azt gondolja rólam, hogy semmire nem 
vagyok képes. Most pedig ki ő? Egy olyan szupertitkos program 
vezetője, aki fegyverként használ különleges képességű embereket. 

– Tudnom kell – suttogtam alig hallhatóan. Az eszem már rég 
tudta a választ, de mégis… Így, hogy nem erősítették meg, még volt 
egy halvány reménysugár. De a remény veszélyes is lehet. – Apám 
azt mondta, hogy meghalt. De akkor tudta? Tudta, hogy ott van? 
Tudta, hogy anyu életben van? 

Kale bólintott. 
– Sajnálom – nézett rám szomorúan szánakozva. És egy kicsit 

félve is. Szájzuga lefelé görbült, tekintete elsötétedett. Közelebb lé-
pett, és megfogta a kezemet. – Hazudott neked. Nem bízhatsz meg 
benne. 

Mikor eljöttünk Curdtől, még vívódtam, mi legyen Kale-lel. Lát-
tam, hogy küzd azokkal az emberekkel, így tudtam, hogy valóban 
képes megvédeni magát. Akkor meg mi tartott vissza attól, hogy sok 
sikert kívánjak neki, és vidáman kiadjam az útját? Először is a tekin-
tete, amikor a pataknál elkérte a cipőmet. Rettegés volt benne. És 
ugyanez a rettegés tükröződött az arcán, mikor apáról beszélt Curd 
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házában, vagy mikor elmondta, hogy anyu a Denazenben van. Most 
ugyanezt a rettegést láttam rajta, de most miattam. 

Számomra újdonság volt, de egyáltalán nem örültem ennek a bi-
zsergető érzésnek. Már hosszú ideje én vigyáztam magamra. Nem 
vágytam arra, hogy valaki vigyázzon rám, kivéve talán Brandtet. 
Mégsem húzódtam el tőle. 

– De anyu nem jöhet el, igaz? Apa nem akarja elengedni? 
Kale kelletlenül bólintott. 
Milyen ember az, aki ilyet tesz másokkal? A saját feleségével? Olyan  

ember, aki gondolkodás nélkül gyilkolásra használ egy tinédzsert. 
Olyan ember, akiben nem lehet megbízni. Kale-nek igaza volt. Nem 
mehettem haza. 

Kale megjárta a poklot apa kezei között; nem hagyhattam magá-
ra. Egy részem felelősnek érezte magát érte, másik részem pedig… 
valami mást érzett. Valamit, amit nem igazán tudtam megmagya-
rázni. Valamit, ami csakúgy, mint az irántam érzett aggodalma, kel-
lemetlen volt, de ugyanakkor hevesebben is vert tőle a szívem. 

– Mesélj róla! – Fájdalom szorította a mellkasomat. Tudja a ne-
vemet? Vagy hogy milyen vagyok? Tudja, hogy a saját férje a felelős 
azért, hogy ő odabent van? – Meséld el, milyen! 

– Teljesen olyan, mint te. Kedves, de erős. Ő tanított meg a túl-
élésre. – Kale oldalra billentett fejjel vizsgálgatott. Kezemet, mely 
még mindig az övében nyugodott, megfordította. Hüvelykujjával 
köröket rajzolt a tenyerembe. Borzongás futott végig a gerincemen. 
– Egyforma a kezetek. 

– És ő… – nagyot nyeltem, mert mintha egy gombóc lett volna 
a torkomban. – Ő is ugyanazt tudja, amit te? 

Kale megrázta a fejét. 
– Ő képes másvalakivé változni.
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– Másvalakivé változni? – remegtem meg az izgatottságtól. 
– Meg tudja változtatni a kinézetét. Néha csapatban dolgozunk. 

Sue átváltozik valakivé, akit a célszemély ismer, majd elvezeti őt egy 
nyugodt helyre, ahol én megbüntetem. 

Felálltam, és elfordultam Kale-től. Nem akartam, hogy ő – vagy 
bárki más – lássa az arcomon legördülő könnycseppeket. 

– Hogy tehette ezt apa vele? Velem? – fordultam meg hirtelen. 
A hangom színtelen volt. Fenébe a könnyekkel! A düh győzött. –  
Hogy zárhatta be? És miért mondta nekem azt, hogy halott? Egész 
végig ott volt bent? 

Kale nem válaszolt. Mikor visszafordultam felé, épp az eget fi-
gyelte lenyűgözve. 

– Sue sokat mesélt nekem a kinti világról. Késő éjjelente, mikor 
nem jött álom a szememre, bejött a szobámba, és azokról a dolgok-
ról mesélt, amiket kint tehetnék és láthatnék. Az emberekről, akik-
kel találkozhatnék. Volt olyan éjszaka, amikor sírt. Azt hitte, senki 
nem hallja. De én hallottam őt. Én mindig odafigyeltem. 

Egyre erősebben sírtam. Nekem könnyebb volt. Számomra anyu 
egészen idáig csak egy szellem volt. A képzeletem hangtalan, testet-
len szüleménye. Milyen durva lehetett számára tudni, hogy én ide-
kint élek azzal a férfival, aki őt bezárva tartja, mint egy állatot? 

– Nemrég megkérdeztem tőle, hogy ha a kinti világ ilyen sok cso-
dás dolgot kínál, miért nem megy vissza? Miért nem megy vissza a 
gyerekéhez? 

– És mit válaszolt? 
Kale leengedett kézzel a focipálya felé fordult. A pályán egy őz és 

két gidája ugrándozott a holdfényben. Kale elbűvölve figyelte őket. 
– Odabent azt mondták nekünk, hogy a normális emberek nem 

értenének meg minket. Hogy bántanának minket, ha kijönnénk 
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onnan. Sue szerint ez hazugság. Azt mondta, valójában rabok va-
gyunk, és hogy a Denazen soha nem fogja hagyni, hogy elmenjünk. 
– Keze ökölbe szorult, hangja elsötétült. – A Denazen volt az ott-
honom. Én csak azt a helyet ismertem. Nem tudtam semmit a kül-
világról vagy az ott élő emberekről, de azt tudtam, mit jelent az a 
szó, hogy rab. 

Olyan szomorú volt a hangja, hogy legszívesebben megöleltem 
volna. Nagy párt alkottunk mi ketten. Az univerzum úgy látta jó-
nak, ha kicseszik velünk – nem is kicsit. 

– Ezért szöktél meg? 
Kale megrázta a fejét. 
– Nem terveztem el. Miután Sue-val beszélgettem, elkezdtem 

gondolkodni. Elkezdtem kérdezősködni. Rab. Egyetlen szó mindent 
megváltoztatott. Sokkal jobban odafigyeltem mindenre. Tegnap 
kaptam egy megbízatást. Úgy indult, mint az összes többi. Megkap-
tam a célpont nevét, elvittek a helyszínre. Elkísértek odáig, én pedig 
bementem, hogy elvégezzem a feladatot. Nem kérdeztem semmit. 

– Mi történt? 
Kale újra felém fordult, állán megfeszültek az izmok. 
– Mikor beléptem a házba, a lány egyedül volt. Az ágyában aludt. 

Elsőre összezavarodtam, mert nem olyan volt, amilyennek vártam. 
Tétováztam. Biztosan sokáig tartott, mert valakit beküldtek, hogy 
nézze meg, mi van. Mikor biztosított róla, hogy ez a lány a célpont, 
elrohantam. 

– De miért gondolkodtál el? 
Kale szeme résnyire összeszűkült, majd megrázta a fejét, és így szólt: 
– Egy kislány volt. Nem lehetett több hét-nyolc évesnél. Gyámol-

talan volt. – Kale újra kinyitotta a szemét. – Ártatlan. Nincs olyan 
bűn, amiért egy ilyen kislány büntetést érdemelt volna. 
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– Jézusom. 
– Elrohantam. Akkor találkoztam veled. – Kale a távolba meredt. 

– Sue egyszer azt mondta, hogy ha egyszer kint leszek, és nincs hova 
mennem, keressem meg a Kaszást. 

– A Kaszást? 
– Igen. Azt mondta, ő tud majd segíteni. 
– De ki ő? És hogy tudna segíteni? 
Kale megvonta a vállát. 
– Csak annyit tudok, hogy olyan, mint mi. Mint Sue és én. Egy 

Hatos. Sue azt mondta, hogy igen megbecsült ember. Hatalma van. 
Épp meg akartam kérdezni tőle, hogy belegondolt-e, mit tesz, mi-

után megszökött a Denazenből, mikor a farzsebemben megszólalt egy 
éles, űrlényszerű hang. Kale megmerevedett, majd hátrálni kezdett. 

– Nyugi, csak a mobilom az! – nyugtattam meg, majd elővettem 
a telefonom. Arra számítottam, hogy apa keres. – Brandt? 

– Dez? Te meg hol a pokolban vagy? Már hajnali három óra! 
Apád hívott minket. Azt mondta, elszöktél egy veszélyes sráccal. 
Nagyon aggódik érted. 

Felhorkantam. 
– Higgy nekem, Brandt! Ő nem értem aggódik. – Utáltam, hogy 

bele kell rángatnom az unokatestvéremet ebbe az egészbe, de szük-
ségünk volt a segítségére. – Figyelj, nagy dolgot szeretnék tőled kér-
ni! Tudunk találkozni holnap délben a Temetőnél? Hozd el néhány 
ruhádat! Hosszú ujjúakat. És kesztyűt. Meg nekem is valamit, ami-
be át tudok öltözni. Dagadt vagyok. 

A vonal túlsó végén csend volt. 
– Dez, megijesztesz. Mi folyik ott? Miért nem mész egyszerűen 

haza? 
– Tényleg nem mondhatom meg. 
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Újabb csend. 
– Minden rendben? Hol vagy? Egyedül vagy? 
Mennyit árulhatok el neki? Egy olyan cég, mint a Denazen, le 

tudja nyomozni a mobiltelefonokat? 
– Jól vagyok – válaszoltam. Többet is akartam mondani, de tud-

tam, hogy akkor csak aggódna értem. – Nem vagyok egyedül, de 
nem mondhatom meg, hol vagyok. Most még nem. 

– Rendben – bökte ki óvatosan. – Másra nincs szükséged? 
Gondolkoztam, és rádöbbentem, hogy éhes vagyok. Kale-lel a 

partiból hazavezető úton találkoztam. Ha buli van, nincs pénztárca. 
Ha nincs pénztárca, készpénz sincs. Ha nincs pénz, komoly gond, 
ha valami rágcsálnivalót akar az ember. 

– Mindenképpen hozz vizet! És valami kaja is jó lenne. Meg ha 
van egy kis megtakarított pénzed, annak is örülnék. Az utolsó cen-
tig visszafizetem! 

– Elintézve és elintézve. Addig minden rendben lesz? 
– Rendben kell lennie – sóhajtottam. Holnapig pihenünk egy ki-

csit. Nem lesz nehéz látótávolságon kívül maradni. 
Vagy az lesz? Curd háza közel volt a miénkhez, de még így is leg-

alább száz ház volt a kettő között. Korábban még sosem járt nálunk, 
és apa sem találkozott vele. De akkor hogy a fenébe talált meg min-
ket a Denazen olyan gyorsan? 

Egyre erősebben szorítottam a mobilomat. Ááá! A GPS. Mekko-
ra hülye voltam! 

– Ne is próbálj már hívni! Megszabadulok a telefonomtól. És 
bármi történjen is, ne mondd el senkinek, hogy beszéltünk! Apád-
nak sem, de az enyémnek főleg ne! – Anélkül, hogy megvártam vol-
na a választ, megnyomtam a „hívás vége” gombot. – Nem hiszem 
el, hogy ezt teszem – mondtam magamnak. Lenéztem a telefonra, 
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de csak egy pillanatig gondolkodtam, majd a mögöttem álló fához 
vágtam. A mobil a törzsének csapódott, több darabra tört, majd a 
földre zuhant. 

– Gyere, el kell tűnnünk innen!

• • •

Az éjszaka hátralévő részében és másnap kora reggel próbáltunk pi-
henni egy kicsit, ami nem is volt annyira könnyű. Kale-t, bár óva-
tos volt, szinte minden lenyűgözte, amit látott. A gördeszkáktól és a 
házhoz szállított ételtől kezdve az emberek által viselt ruhákig, min-
den egészen új élmény volt a számára. Különösen az tetszett neki, 
ahogy az emberek öltözködtek. Főleg a lányok. Imádta a rövid szok-
nyákat és a magas sarkú cipőket.

A reggel mindenféle incidens nélkül telt el. Nem volt több ösz-
szetűzésünk a Denazen embereivel, ami csak megerősített abban, 
hogy igazam volt. A telefonom vezette őket a nyomunkra. De most, 
hogy már nem volt nálunk, nem találhattak ránk. Legalábbis még 
egy ideig. 

A Temető egy régi ócskavastelep volt a város szélén, ahova bulizni 
jártunk. Általában még nappal is rengeteg fiatal lógott itt. Ha elegük 
volt az otthoni balhékból, vagy lógtak a suliból – év közben –, vagy 
csak munka után ki akarták szellőztetni a fejüket. De ilyenkor kora 
reggel még olyan volt, mint egy szellemváros. 

Megkerültük a területet, hogy hátramenjünk oda, ahol ki volt 
szakítva a kerítés, majd bebújtunk. Brad Henshaw, a tulajdonos két 
évvel ezelőtt meghalt, a terület azóta az enyészeté lett. A pletykák 
szerint a lánya, aki plasztikai sebész volt a városban, annyira be volt 
táblázva, hogy még nem tudott időt szakítani arra, hogy eljöjjön, 
és foglalkozzon a hellyel. Ez azonban azt jelentette, hogy szabadon 
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járkálhattunk ki-be, sőt akár hajnalig is bulizhattunk itt. Soha nem 
voltunk túlságosan hangosak, nem mintha bárkit zavartunk volna 
a környéken, és nem is bántottunk senkit, úgyhogy a zsaruk szépen 
békén hagytak minket. 

A terület hátsó részén rengeteg régi kocsi állt, amiket szétvágtak, 
majd egy ideiglenes erődítményt formáltak belőlük. Általában itt 
gyülekezett mindenki. Olyan háromszáz méterre lehettünk a tákol-
mánytól, amikor mozgást vettem észre odabent. Megálltunk. 

– Nyugi! – szólalt meg Brandt, és kilépett a kocsik közül a nap-
fényre. Letette a deszkáját a földre, majd beletúrt kócos, homokszőke 
hajába, és felénk biccentett. Ugyanaz a farmer volt rajta, amit előző 
este is viselt a partin. Ezt onnan tudom, hogy a jobb térde felett volt 
egy tintafolt, a bal nadrágszárán pedig egy nagy lyuk. Mindig azt 
mondta, hogy majd kidobja ezt a gatyát, de még sosem tette meg. 
Soha nem értettem, hogy a fiúk miért vettek fel egy ruhát többször 
is, ahelyett, hogy bedobták volna a mosógépbe. De legalább tiszta 
póló volt rajta. – Csak én vagyok. 

Odaszaladtam és megöleltem. 
– Köszönöm, hogy eljöttél. 
– Ez nem is volt kérdés – mondta, és eltolt magától. Mikor meg-

látta Kale-t, elkerekedett a szeme. – Ő az a veszélyes srác? 
Kale ugyanazzal a hűvös, de szomorú arckifejezéssel nézett rá, 

ahogy tegnap este rám is, amikor meg akart ölni. 
– Rá nem vagyok veszélyes.
– A bácsikám szerint igen. Ha az unokatestvéremnek bántódása 

esik, Jersey-ig rugdosom a segged. Amúgy valami bandatag vagy? 
– Bandatag? Ne viccelj, Brandt! Mostantól ne tévézz olyan sokat, 

jó? – Mély levegőt vettem. – Tegnap este a buliból hazafelé futottam 
össze Kale-lel. Néhány pasas üldözte. 
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Brandt összefűzte a karját, lábával meglökte a gördeszkáját. Az az 
átkozott cucc mindig vele volt. Olyan volt, mint valami kerekeken 
guruló védőháló. 

– Értem. 
– Hazavittem, mert arra gondoltam, ez majd igazán kiborítja 

apámat, de végül is nem úgy reagált, ahogy vártam. Ismerte Kale-t. 
Sőt, ismerte azokat is, akik vadásztak rá. 

Brandt nem válaszolt. Ehelyett hátralépett, és benyúlt az egyik 
autóba. Egy pillanattal később előhúzott egy kis lila hátizsákot és 
egy mű anyag zacskót. A hátizsákot Kale lába elé dobta, majd meg-
szólalt. 

– Hoztam neked ruhát, és annyi pénzt, amennyit ilyen rövid idő 
alatt össze tudtam kaparni. Tűnj el a színről! Gyorsan!

Kale felkapta a zsákot. 
Brandt felém nyújtotta a műanyag zacskót. 
– Ez a tiéd. Ma reggel belopóztam a szobádba. Gondoltam, el-

hozom a cuccaidat, és lelépek. Mikor legutóbb odaadtam neked az 
egyik koszos pólómat, kiborultál. De amikor a szobádban voltam, 
hangokat hallottam. 

– Hangokat? 
Brandt bólintott. 
– Nem láttam, hogy ki beszél, de így is eleget hallottam. Nagyon 

kegyetlen dolgokról volt szó. 
A gyomromat jeges félelem szorította össze. 
– Mit hallottál? 
– Apád tényleg rosszfiú. De igazán rossz. Úgy hallottam, arról 

beszélt, hogy el kell tüntetni a testeket. – Brandt megragadta a vál-
lamat, és megrázott. – A testeket, Dez! Halott testeket! Hullákat! 
Meg valami olyat is mondott, hogy a lerakóhely már lassan tele lesz.  
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Azután téged is megemlített. Azt mondta, hogy keressenek meg, és 
vigyenek be. Utána elmentek. 

Rosszullét fogott el. Talán félreértett valamit. A lerakóhely sze-
méttelepet is jelenthet. A testek pedig… na, jó, erre nem tudok mit 
mondani. 

– Ez minden? 
Brandt habozott egy kicsit. 
– Nem. Mikor apád elment, nem zárta be az irodáját. Nem volt 

sok időm, de sikerült megszereznem néhány információt. 
Megint meglökte a deszkáját, megpörgette, majd rátette a jobb 

lábát. 
– Mit találtál? 
– Apád valami nagy szarságban van benne. Elvileg egy ügyvédi 

irodának dolgozik, ugye? A Denazennek? Na, az nem ügyvédi iro-
da, Dez. Hanem valami más. A Hatosokat – így hívják a különleges 
képességekkel rendelkező embereket – fegyvernek használják. Aki a 
legtöbbet ígéri, annak adják őket bérbe. Politikai viták, személyes 
ügyek lerendezésére, sőt még a maffiának is. Gyilkosok. Gyilkosok-
ként használják ezeket az embereket.  

– Nem hiszem el, hogy körbeszaglásztál az irodájában. Mi lett 
volna, ha visszamegy? 

Brandt arcán csibészes mosoly terült szét. Felhúzott ajka körül kis 
gödröcskék jelentek meg. Ezzel a mosollyal minden lányt megőrjített. 

– Apa orrát örököltem, simán kiszagolok mindent. Nem volt hiá-
bavaló az a sok apa-fia nap, amit az újságnál töltöttem. Magamra 
szedtem már pár ütős módját, hogyan lopakodjak. 

Mark bácsikám oknyomozó riporterként dolgozott a Parkview 
Dai ly News napilapnál. Ha valami mélyen eltitkolt mocskot kellett 
kikutatni, ő biztosan megtalálta. Ezt jól megjegyeztem, hátha egyszer  
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szükségem lesz rá. De nem akartam senkit ebbe az ügybe belekever-
ni, amíg volt más lehetőségem. 

– Ez nem lehet igaz! – suttogtam. – Mi a helyzet anyával? Életben 
van. Róla találtál valamit? 

Brandtnek kikerekedett a szeme. 
– Anyukád életben van? Ezt meg honnan szedted?
– Életben van – erősítette meg Kale. – Ő is a Denazen foglya, 

mint én voltam.
Brandt csodálkozva meredt rám, és már épp meg akart szólalni, 

mikor közbevágtam. 
– Mit tudsz a Kaszásról? Róla kiderítettél valamit? 
– Róla semmit nem találtam. Nem volt sok időm, de így is na-

gyon sok papírt átnéztem az asztalán. Higgy nekem, azok után, ami-
ket hallottam, apád az utolsó ember, akivel találkozni akarok – só-
hajtott fel. – Menjünk el hozzánk! Elmondunk mindent apámnak. 
Ő majd kitalálja, hogy mit tegyünk. 

– Nem lehet. Kale öhm…, kicsit más. 
Brandt karba tette a kezét. Sasszézva lábat váltott, ballal a deszká-

ra lépett és görgetni kezdte előre-hátra.
– Mit jelent, hogy más? 
– Kale fontos nekik. Ő is a Hatosok egyike. Nem engedhetem, 

hogy apa rátaláljon. 
– Dez, ez nem játék. 
Az isten szerelmére, miért gondolja mindenki, hogy szerin- 

tem az? 
– Tudom! 
– Ez túlnőtt rajtunk. Ez komolyabb dolog annál, hogy felbosz-

szantod apádat. Csak most ismerted meg ezt a fiút. Miért akarsz baj-
ba keveredni egy idegen miatt? 
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– Először is, ő mindent tud a Denazenről, és ismeri anyát. Min-
den segítségre szükségem van, ha szeretném onnan kihozni. – Köze-
lebb léptem az unokatestvéremhez. – Másodszor, ő is a Denazen  ben 
volt rab. Arra használták, hogy embereket gyilkoljon. 

Brandt elfehéredett. 
– Embereket gyilkoljon?
– A bőröm halálos bármire, amihez hozzáér. – Miközben Kale ezt 

mondta, megfogta a kezem. 
Brandt elszörnyedve bámult. A gördeszkát is megállította. 
– Akkor hogy tud hozzád érni? Hogy lehet, hogy téged meg tud 

érinteni? 
– Úgy tűnik, én immúnis vagyok rá. 
– Úgy tűnik, immúnis vagy rá – ismételte. – Hát nem érted? Azt 

fogják hinni, hogy te is közéjük tartozol!
– Más Hatost sem tudok megérinteni – mondta Kale fakó han-

gon. – Kipróbálták. Újra és újra. Mindegyiket megöltem. Minden 
alkalommal. Mindegyik meghalt. 

Brandt Kale-hez fordult, halálos pillantást vetve rá. 
– Tűnj el innen, te barom!
– Nem hagyom magára – makacsoltam meg magam. 
– Ez hülyeség, Dez! – förmedt rám Brandt, bár láttam az arcán, 

hogy tudja, úgysem gondolom meg magam. – Gyere velem haza, 
majd kitaláljuk, hogy mit tegyünk! 

– Nem lehet. Ennek a végére akarok járni. 
Brandt előhúzott egy tollat, majd fogta a kezem, és a tenyerem-

re írt valamit. 
– Menj el ide, és keresd ezt a csajt, Misha Vaugnt! De légy óvatos! 

Nem tudom, hogy ki ő, és mit csinál, de a neve rajta volt egy papí-
ron, amire az volt írva,  fő célpontok. Ha ő is közülük való, talán tud 
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neked segíteni. De maradj ki a balhékból, Dez! Semmi kedvem fel-
forgatni azt a helyet, hogy kimentsem onnan a bőröd. 

Ez volt Brandt. Mindig vigyázott rám. Gyorsan megöleltem, 
majd visszamentem Kale-hez. 

– Most már indulnunk kell. Próbálj meg még többet megtudni 
arról a helyről! De vigyázz magadra! 

Brandt bólintott, majd hátrált egy lépést.
Már félúton voltunk a telep kijárata felé, amikor Brandt károm-

kodni kezdett. 
– A francba! Várj, veletek…
A távolból kiabálás hallatszott. 
Elváltunk egymástól. Nem vesztegethettük az időt. Magunkra 

maradtunk. 

touch2korrjav.indd   54 2013.11.08.   8:49




