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Amikor holtan találják Cassidy Towne-t,
New York legkönyörtelenebb bulvárfirkászát, Heat nevezetes gyanúsítottak
egész sorára bukkan. Mindüknek komoly
indítéka volt, hogy végezzen Manhattan
legrettegettebb sárdobálójával.
Heat gyilkossági nyomozását tovább
komplikálja újabb találkozása a magazinszerzők szupersztárjával, Jameson Rookkal. Miután nemrég szakított a férfival,
Nikki nem érzi úgy, hogy itt lenne az ideje megbirkózni az érzelmi teherrel. Csakhogy a jóképű, szellemes, Pulitzer-díjas
író nagyon is érintett az ügyben, így
kénytelen ismét együtt dolgozni vele.
Megoldatlan kapcsolati problémák feszültsége és erotikus izzás tölti be a levegőt, miközben Heat és Rook hírességek
és maffiózók, énekesek és prostituáltak,
profi sportolók és bukott politikusok között indulnak a gyilkos keresésére.
Az új eset mindent elsöprő hullámokat kelt a titkok, eltussolt ügyek és botrányok világában.
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A valódi Nikki Heatnek, hálával.
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Egy

N

ikki Heat a pirosnál állt, és azon elmélkedett, vajon miért tűnik úgy, mintha sokkal lassabban váltana a lámpa, amikor
nincsen forgalom. Az Amsterdam sugárút és a 83. utca sarkán mindenesetre egy örökkévalóság telt el, mire zöld lett. A nyomozó az első reggeli jelenésére igyekezett, és valószínűleg bekapcsolhatta volna a szirénát a bal kanyarhoz, de a gyilkosság rég megtörtént, az orvosszakértő a helyszínen volt, a holttest meg úgysem
megy sehová. Heat kihasználta a szünetet, és visszahajtotta a kávéspohara fedelét, hogy megállapítsa, iható hőmérsékletűre hűlt-e
már az ital. Az olcsó fehér műanyag megrepedt, a tető egyik fele
a nő kezében maradt, a másik pedig továbbra is a pohár peremén
nyugodott. Heat hangosan elkáromkodta magát, és a haszontalan
darabot az anyósülés elé hajította a padlóra. Borzasztó nagy szüksége volt a koffeinlöketre, hogy kirángassa a reggeli kábulatából,
és már nekikészült, amikor valaki rádudált a háta mögül. A lámpa
végre zöldre váltott. Hát persze.
Nikki gyakorlott mozdulattal úgy döntötte meg a poharat, hogy
a kávé ne löttyenjen ki az ujjaira, miközben a másik kezével balra tekerte a kormányt, és befordult a 83. utcába. Éppen elhaladt a Cafe
Lalo előtt, amikor egy kutya rohant ki elé az útra. Heat beletaposott a fékbe. Forró kávé fröccsent a szoknyájára, őt azonban jobban
aggasztotta a kutya.
Szerencsére nem ütötte el, még csak meg sem ijesztette. A kis termetű németjuhász- vagy huskykeverék merészen állt előtte az út
közepén. Meg sem mozdult, csak Nikkit bámulta mereven. A nő
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rámosolygott, és integetett neki. Az állat továbbra is egy helyben
állt. Határozott gonoszság áradt belőle, ahogy összeráncolt homloka és komor szemöldöke alól kihívóan méregette Nikkit hátborzongató tekintetével. De nem csak ez tűnt olyan furcsának rajta.
Mintha nem is kutya lett volna. Németjuhásznak vagy huskynak
túl kicsi volt, drótszerű barna bundáját szürke foltok tarkították.
Az orra túlságosan vékonynak és hegyesnek látszott, inkább hasonlított egy rókáéra. Nem kutya volt.
Prérifarkas.
Ugyanaz a türelmetlen sofőr megint beletenyerelt a dudába Nikki
mögött, mire a jószág odébbállt. Nem riadtan menekült, inkább
csak elkocogott. Mozgásából sugárzott a vad elegancia, a gyorsaság és még valami más is. Arrogancia. Amikor átért a szemközti
járdára, még egyszer hátrapillantott, pimaszul a nyomozó szemébe
nézett, majd fürgén eltűnt az Amszterdam sugárút irányában.
Nikki napja meglehetősen nyugtalanítóan indult: előbb megijedt, ahogy kis híján elütötte a prérifarkast, aztán az még nem átallotta a frászt is ráhozni a tekintetével. Mindenesetre továbbhajtott,
és miközben a kesztyűtartóból előkapott zsebkendőkkel szárítgatta
magát, arra gondolt, hogy bárcsak egy fekete szoknyát választott
volna magának reggel a khaki helyett.
Az eltelt évek dacára Nikkinek még mindig nehézséget okozott az
első találkozás a holttestekkel. Miután a 86. utca és a Broadway
sarkán leparkolt az orvosszakértő furgonja mögött, és mint egy némafilmet figyelte a sürgölődő halottkémet, szokás szerint arra gondolt magában, hogy ez tulajdonképpen így van jól.
Az orvosszakértő a járdán guggolt egy fehérneműbolt és egy
újonnan nyílt ínyencpékség közös kirakata előtt. Nikki ennél szokatlanabb párosítást nem is igen tudott volna elképzelni. Onnan,
ahol ült, nem láthatta az áldozatot. A szemétszállítók sztrájkja miatt a hulladék megtöltötte a lefolyókat, és derékmagasságig érő
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kupacokban állt a járdán, eltakarva a holttestet szem elől. A nyomozó még a reggeli hűvösben is érezte a kétnapos rothadás bűzét.
A szeméthalom egyetlen előnye az volt, hogy távol tartotta a bámészkodókat. Legalább tucatnyi korán kelő ácsorgott már a kupacok mögött, és nagyjából ugyanannyian a sarki metrólejárat közelében kihúzott sárga rendőrségi szalagnál.
Nikki felnézett a közeli bank homlokzatán az időt és a hőmérsékletet felváltva mutató digitális órára. Még csak 6:18. Egyre sűrűbben fordult elő, hogy így kezdődött a szolgálata. A gazdasági
válság mindenkit érintett, és bár nem tudta eldönteni, hogy a rendőrségi kiadások csökkentése vagy egyszerűen a bűnözést erősítő elszegényedés – esetleg mindkettő – miatt, de mostanság több holttesttel találkozott. Nem kellett hozzá a híradó sem, hogy feltűnjön,
mennyivel gyakoribbak lettek a gyilkosságok.
Persze a statisztika mit sem számított, minden egyes áldozat jelentőséggel bírt a számára. Nikki Heat megígérte magának, hogy
sosem fogja futószalagon kezelni a gyilkosságokat. Nem az ő stílusa volt, és képtelen is lett volna rá.
Lassan tíz éve, hogy őt is veszteség érte, de hiába kérgesedett
meg a lelke édesanyja meggyilkolása után, az empátia nem veszett ki belőle. Az őrs parancsnoka, Montrose kapitány, egyszer
azt mondta neki, hogy éppen emiatt ő a legjobb nyomozója. Mindent tekintetbe véve azért jobban örült volna, ha ezt fájdalom nélkül sikerül elérnie, de hát valaki más osztotta a lapokat, éppen ezért
most itt ült ezen az amúgy gyönyörű októberi reggelen, és érezte,
hogy egyre zaklatottabbá válik.
Nikki végigment a szokásos rituáléján: az áldozatra gondolt, kialakította a kapcsolatot az üggyel saját veszteségének fényében,
édesanyjára emlékezve. Mindez teljes öt másodpercébe telt. Viszont most már tudta, hogy készen áll.
Kiszállt az autóból, és munkához látott.
Heat nyomozó két szemétkupac között átbújt a sárga szalag
alatt, és azonnal megtorpant. Döbbenten vette észre saját magát a
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First Press magazin címlapján, ami egy szemeteszsákból kandikált
ki egy tojástartó és egy pecsétes párnahuzat között. Te jó ég, hogy
mennyire gyűlölte ezt a pózt: egyik lábát feltette egy székre a kapitányságon, karba fonta a kezét, Sig Sauerje pedig a csípőjén lógott
a tokjában, közvetlenül a jelvénye mellett. Ráadásul ott volt az a
rettenetes cím is:

A BŰNÖZÉSI HULLÁM
TALÁLKOZIK
A HŐHULLÁMMAL
Legalább valakibe szorult annyi jóérzés, hogy a kukába hajította,
gondolta, majd két beosztottja, Raley és Ochoa mellé lépett az elkerített területen belül.
Az együtt a kedélyes „Rochoa” becenévre hallgató páros már javában dolgozott az ügyön. – Jó reggelt, nyomozó! – köszöntötték
szinte egyszerre a főnöküket.
– Jó reggelt, nyomozók!
– Megkínálnálak egy kávéval – nézett fel Raley –, de látom, már
viselsz egyet.
– Nagyon vicces. Még reggeli rádióműsorod is lehetne – felelte a
nő. – Hadd lássam, mink van. – Heat alaposan megnézte magának
az áldozatot, miközben Ochoa beszámolt mindarról, amit eddig
megtudtak. A férfi latin volt, harminc-harmincöt éves, munkásruhát viselt, és a hátán feküdt egy csomó szemeteszsák között a járdán. Egy förtelmes seb és több harapásnyom éktelenkedett a nyaka
puha alsó felén meg a hasán, ahol a pólója is elszakadt.
Nikkinek eszébe jutott a prérifarkas, és az orvosszakértőhöz fordult. – Miféle harapásnyomok ezek?
– Azt mondanám, hogy a halál beállta után keletkeztek – válaszolt a férfi. – Látja ezeket a sebeket a kezén meg az alkarján? – mutatott az áldozat nyitott tenyerére. – Azok nem állattól
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származnak. Akkor szerezhette őket, amikor valamilyen éles fegyverrel támadtak rá, és ő védekezett. Azt mondanám, egy kés lehetett vagy egy papírvágó. De ha életben lett volna, amikor a kutya
megharapta, a kezén is lenne nyoma, márpedig ott nincs. És nézze
meg ezt! – Heat letérdelt a holttestnél guggoló férfi mellé, aki gumikesztyűs ujjával egy lyukra mutatott az áldozat pólóján.
– Ezt kés szúrta át – állapította meg Nikki.
– A boncolás után tudok biztosat mondani, de lefogadom, hogy
ez okozta a halálát. A kutya valószínűleg csak a szemétben turkált,
úgy akadt rá. – Elhallgatott egy pillanatra. – Ó, és Heat nyomozó!
– Igen? – Nikki kíváncsi volt rá, milyen információt tartogat még
számára a férfi.
– Nagyon tetszett a cikke a legfrissebb First Pressben. Elismerésem.
Nikki gyomra összeszorult, de nem szólt semmit, inkább csak
megköszönte a dicséretet, és visszasietett Raleyhez meg Ochoához.
– Papírok?
– Semmi – rázta a fejét Ochoa. – Sem tárcát, sem igazolványt
nem találtunk nála.
– Az egyenruhások átkutatják a környéket – tette hozzá Raley.
– Jó. Van szemtanúnk?
– Egyelőre nincsen – felelte Raley.
Heat félrehajtott fejjel nézett fel a Broadway mindkét oldalát
szegélyező magas lakóépületekre. Ochoa olvasott a gondolataiban.
– Mindenkit kikérdezünk, akinek errefelé néznek az ablakai, hátha
láttak vagy hallottak valamit.
Heat a beosztottjára nézett, és halványan elmosolyodott. – Jó.
Annak is járjatok utána, hogy valamelyik üzletből nem vettek-e
észre valamit. Nem lennék meglepve, ha a pékségben már hajnalok
hajnalán is dolgoztak volna. És ne feledkezzetek meg a biztonsági
kamerákról sem! Ha mázlink van, abból az ékszerboltból ott szemben talán elkaptak valamit. – Állával a pár házzal arrébb álló férfi
felé intett, aki öt ülő kutyát tartott pórázon. – Az ott kicsoda?
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– Ő találta meg a holttestet. 5:37-kor hívta a 911-et.
Nikki végigmérte a férfit. Úgy húszéves lehetett, vézna volt, szűk
farmert és a nyakán színpadiasan átvetett sálat viselt. – Hadd találgassak! SZTKS. – Az Upper West Side-i kapitányságon különböző kódneveket találtak ki a környéken élő és dolgozó néhány jellegzetes embertípusnak. Az SZTKS a színész-táncos-komédiás-s a
többi saját használatra kitalált rövidítése volt.
– Langyos. – Ochoa belepillantott a jegyzetfüzetébe. – Mr. T.
Michael Dove, a Julliard színészhallgatója talált rá a holttestre,
amikor azt éppen egy kutya harapdálta. Ahogy mondta, a sajátjai
nekirontottak, mire az állat elmenekült.
– Hé! – szólt közbe Heat. – Mi az, hogy langyos? Színész.
– Igen, de az SZTKS ez esetben színész-táncos-kutyasétáltatót
jelent.
Nikki kigombolta a blézerét, hogy eltakarja a kezét a bámészkodók elől, miközben kinyújtotta a középső ujját. – Felvetted a vallomását? – Ochoa felemelte a jegyzetfüzetét, és bólintott. – Gondolom, akkor itt végeztünk is – mondta a nő, de aztán eszébe jutott a
prérifarkas, és az SZTKS-re pillantott. – Szeretnék kérdezni valamit tőle arról a támadó kutyáról.
A nyomozó azonnal meg is bánta a döntését. Tízlépésnyire járt
a kutyasétáltatótól, amikor az felkiáltott: – Atyavilág, maga az!
Maga Nikki Heat!
A bámészkodók azonnal közelebb húzódtak, bár valószínűleg
inkább csak az érdekelte őket, hogy mire föl a hirtelen támadt izgalom, és fogalmuk sem volt róla, kit látnak valójában. Azért Nikki
nem kockáztatott. Ösztönösen a járdára szegezte a tekintetét, és elfordult, ahogy a bulvárlapokban látta azoktól a hírességektől, akiket egy étteremből kifelé jövet meglestek a paparazzik.
Közelebb lépett, és egészen halkan szólította meg az SZTKS-t,
reménykedve benne, hogy az veszi a lapot, és maga is visszavesz a
hangerőből. – Jó reggelt, igen, Heat nyomozó vagyok.
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Az SZTKS nemcsak hogy nem vett vissza a hangjából, egyenesen kiabálva folytatta: – Ó! Édes jó istenem! – És ezzel még nem
értek véget Nikki megpróbáltatásai. – Kaphatok egy közös képet,
Miss Heat? – Ezzel a másik két nyomozó felé nyújtotta a telefonját.
– Gyere, Ochoa! – szólt Raley. – Nézzük meg, mire mentek a
helyszínelők.
– Azok ott… Rochoa? Ők azok, ugye? – kiáltotta a tanú. – Pont,
mint a cikkben! – Raley és Ochoa nem is próbálták leplezni viszolygásukat, ahogy összenéztek, és továbbsiettek. – Hát jó – mondta T.
Michael Dove –, akkor jobb híján ez is megteszi. – Ezzel kinyújtotta a telefont tartó kezét, egészen közel hajolt Heathez, és elkattintott egy képet.
Mint az itt-repül-a-kismadár generáció oszlopos tagja, Nikki is
gyárilag arra volt programozva, hogy mosolyogjon, ahányszor csak
fénykép készül róla. Ezúttal mégsem így tett. Olyan sebességgel
tűnt el az életkedve, hogy semmi jót nem remélt az elkészült fotótól.
Rajongója szemügyre vette a telefonja képernyőjét. – Miért ilyen
szerény? Hölgyem, ön egy országos magazin címlapjára került!
A múlt hónapban Robert Downey Jr., ebben a hónapban meg
Nikki Heat. Ön híres lett.
– Talán később erről is beszélgethetünk, Mr. Dove. Jelenleg jobban érdekel, hogy látott-e valamit, ami előbbre viheti a nyomozást.
– El sem hiszem – szólt a férfi. – New York első számú gyilkossági nyomozójának a szemtanúja vagyok.
Nikki azon kezdett gondolkodni, hogy vajon az esküdtszék bűnösnek találná-e, ha itt és most beleeresztene egy golyót ebbe az
emberbe. Ahelyett, hogy végzett volna vele, végül azonban csak
ennyit felelt: – Ez azért nem egészen így van. Most viszont szeretnék feltenni…
– Hogy nem maga az első számú gyilkossági nyomozó? A cikk
szerint pedig az.
Az a cikk!
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Az az átkozott cikk!
Meg az az átkozott Jameson Rook, aki megírta!
Rossz érzése volt az első pillanattól fogva. Júniusban a magazin
azzal bízta meg Rookot, hogy számoljon be New York egyik legsikeresebb gyilkossági csoportjának mindennapjairól. A rendőrség
hozzájárult, mert ha sikerekről van szó, nem jöhet rosszul a publicitás, főleg úgy, hogy még a nyomozókat is közelebb hozza az emberekhez. Nikki Heat nem rajongott az ötletért, amikor az ő csapatát választották, de végül együttműködött az újságíróval, mert
Montrose kapitány ráparancsolt.
Amikor Rook megkezdte egyhetes munkáját a csapattal, az volt a
terv, hogy felváltva követi a nyomozókat. Az első nap végére azonban azt találta ki, hogy jobban el tudná mesélni a történetet, ha a
csoport vezetőjét követné, és az ő szemén keresztül mutatná be a
teljes képet. Nikki azonnal átlátott a férfin, és biztos volt benne,
hogy az egészet csak azért találta ki, mert minél több időt akar vele
tölteni. És nem is tévedett: Rook előbb csak egy italra próbálta meghívni, aztán már vacsorára meg reggelire is, később pedig backstage
belépőt ajánlott a Steely Dan-koncertre a Beaconba és meghívót
Tim Burton rajzainak koktélpartival egybekötött megnyitójára
a Modern Művészetek Múzeumába. Rook szívesen dicsekedett
híres barátaival, de tény és való, ezek igazi ismeretségek voltak.
A férfi ráadásul jóban volt a polgármesterrel is, aki elintézte neki,
hogy jóval az eredeti megbízatásának lejárta után is Heat nyomozó
mellett maradhasson. Aztán idővel Nikkit minden fenntartása ellenére elkezdte érdekelni a férfi. Nem azért, mert a világon mindenkivel tegeződött Micktől Bonón át Sarkozyig. És nem is azért,
mert fess volt, vagy jól nézett ki. Egy formás hátsó csak egy formás
hátsó, semmi több – bár azért megfeledkezni sem kell róla. Igazából az összkép volt rá hatással.
Rook, úgy, ahogy volt.
Akár Jameson Rook sármos nyomulása, akár a Nikkiben a férfi
iránt feltámadt vonzalom volt az oka, végül lefeküdtek egymással.
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Aztán megint lefeküdtek egymással. Aztán megint. Aztán megint… A szex Rookkal mindig észbontó volt, de visszagondolva
a nő azért úgy érezte, néha talán a józan esze is felülkerekedhetett volna. Csakhogy ha együtt voltak, a gondolkodást és a józan
észt kivétel nélkül mindig háttérbe szorította a vágy. Ahogy a férfi
mondta aznap este, miután a zuhogó esőtől bőrig ázva értek haza,
és a konyhában szeretkeztek: – Ezt vétek lett volna kihagyni. – Író,
gondolta a nő, és mégis igazat beszélt.
Végül pont az a hülye cikk állt közéjük. Rook még nem mutatta
meg neki a kéziratot, amikor a fotós megjelent a kapitányságon,
hogy elkészítse a cikkhez tartozó képeket. Az első ómen az volt,
hogy Nikkin kívül senki nem látszott rajtuk. A nő ragaszkodott
hozzá, hogy a csapatot is fényképezzék, főleg Raleyt és Ochoát,
a két jobbkezét, de csak annyit ért el, hogy a fotós hajlandó volt
néhány csoportképet készíteni, amelyeken a többiek is ott álltak a
háta mögött.
A pózok voltak a legrosszabbak. Amikor Monroe kapitány parancsba adta, hogy együtt kell működnie, Nikki arra gondolt, talán
megörökíthetnének néhány életszerű pillanatot, de az idegesítően
rámenős fotós azonnal hozzálátott, hogy mindent úgy állítson be,
ahogy neki tetszik. – Ez a címlapra lesz – mondta a férfi. – Oda
nem kerülhetnek spontán képek. – Így hát Nikki engedelmeskedett
az instrukcióknak.
Legalábbis addig, amíg a fotós arra nem utasította, hogy vágjon
szigorú arcot a fogda rácsai között. – Gyerünk, hadd lássam azt a
tüzet, amivel az édesanyját akarja megbosszulni, ha már annyit olvastam róla.
Aznap este Nikki addig nyaggatta Rookot, amíg az végül megmutatta neki a cikket. Miután végzett az olvasással, arra kérte a
férfit, hogy őt hagyja ki belőle. Nem csak mert úgy állította be őt,
mintha a kapitányság sztárja lenne, és a többiek csak nyúlfarknyi
szerepet játszanának a nyomozásban. Még csak nem is az volt a
baj, hogy a cikk elkerülhetetlenül hírnevet fog szerezni neki – a
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Hamupipőke volt Nikki egyik kedvenc filmje, de jobban szerette
volna, ha a történet megmarad mesének, és nem lesz belőle valóság.
A legfőbb ellenvetése az volt, hogy a cikk túl személyes. Főleg az
édesanyja meggyilkolásáról szóló része.
Nikki számára úgy tűnt, Rookot elvakítja a saját alkotása. Akármivel próbálkozott, a férfinak megvolt rá a válasza. Azt mondta,
bárkiről is írt eddig, az illető mindig berezelt a megjelenés előtt.
A nő erre azt felelte, hogy akkor talán Rook végre elkezdhetne
hallgatni rájuk. Veszekedni kezdtek. A férfi közölte, hogy nem
szerkesztheti ki Nikkit a cikkből, mert az egész róla szól. – És még
ha bele is egyeznék, mit tehetnék? Le van zárva. Már tördelik.
Akkor találkoztak utoljára. Azóta három hónap telt el.
Nikki úgy érezte, egyáltalán nem fogja bánni, ha a férfi soha többé nem kerül a szeme elé, de Rooknak esze ágában nem volt
csendben visszavonulni. Talán azt remélte, hogy újra magához
édesgetheti őt. Különben miért hívogatta volna Nikkit a sorozatos
elutasítások és a rideg elzárkózás ellenére? Egy idő után azért rájöhetett, hogy nem terem számára babér, mert nem próbálkozott
tovább. Legalábbis két héttel ezelőttig, amikor a magazin az újságosokhoz került, és Rook egy dedikált példányt, egy palack Silver Patrónt meg egy kosár lime-ot küldött neki tapogatózás gyanánt.
Nikki a kukába gyűrte a First Presst, a piát pedig továbbajándékozta Ulett nyomozónak, aki úgy döntött, hogy korkedvezményes nyugdíjba vonul, levontatja a hajóját Fort Leonard Woodba,
Missouriba, és nekiáll áztatni a kukacokat. Miközben a búcsúbulin
mindenki tequilával mérgezte magát, Nikki inkább a sört választotta.
Ez volt névtelensége utolsó éjszakája. Abban reménykedett, hogy
mint Mr. Warhol annak idején megjósolta, a hírneve nem fog tovább tartani tizenöt percnél, csakhogy bármerre járt az elmúlt két
hétben, mindenütt ugyanazt tapasztalta. Néha csak megbámulták, máskor viszont megjegyzéseket is tettek, ami mindig nagyon
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bosszantotta. Nem csak azt találta kellemetlennek, hogy felismerik, de minden egyes tolakodó pillantás, minden egyes megjegyzés,
minden egyes mobiltelefonos fénykép Jameson Rookra meg a hamvába holt románcra emlékeztette, amit annyira szeretett volna már
maga mögött tudni.
Az egyik óriás snaucer végül nem tudott ellenállni a kísértésnek,
és nekiállt lenyalni a tejet meg a cukrot Nikki szoknyájának szegélyéről. A nő megsimogatta a kutya fejét, és igyekezett visszahozni
T. Michael Dove-ot a földre. – Minden reggel errefelé sétáltatja a
kutyáit?
– Igen, hetente hatszor.
– És látta máskor is az áldozatot?
A férfi hatásszünetet tartott. Nikki őszintén remélte, hogy még
csak a tanulmányai elején jár a Julliardon, mert meglehetősen amatőr színészi teljesítményt nyújtott.
– Nem – felelte végül.
– A kollégáimnak azt mondta, az áldozatot éppen egy kutya harapdálta, amikor maga észrevette. Le tudná nekem írni azt a kutyát?
– Kísérteties volt, nyomozó. Mint egy kis pásztorkutya, csak valahogy olyan vad, ha érti, mire gondolok.
– Mint egy prérifarkas? – kérdezte Nikki.
– Hát, igen, talán. De ne hülyéskedjen már velem! Amikor utoljára körülnéztem, még New York közepén voltunk.
A nő maga is éppen erre gondolt. – Köszönöm az együttműködését, Mr. Dove.
– Viccel? Olyan blogbejegyzést írok erről ma este, hogy na!
Megszólalt Heat telefonja, és gyorsan otthagyta a tanút, hogy
felvegye. A központból szóltak, hogy egy névtelen bejelentő szerint
betöréses gyilkosság történt. Miközben az ügyeletest hallgatta, a
nő elindult Raley és Ochoa felé. A két nyomozó olvasott a testbeszédéből, és már kezdtek is készülődni az induláshoz, mielőtt még
letette volna a telefont.
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Nikki körülnézett. Az egyenruhások nekiláttak, hogy bejárják
a tetthelyre néző épületeket. A boltok még vagy két óráig biztosan
nem nyitnak ki, a helyszínelők pedig azzal voltak elfoglalva, hogy
alaposan átfésüljék a környéket. Egyelőre úgysem volt mit tenniük.
– Van még egy ügyünk, fiúk. – Nikki kitépett egy lapot a jegyzetfüzetéből, és Raley kezébe nyomta. – Itt van a cím, kövessetek!
Hetvennyolcadik utca, a Columbus és az Amsterdam között.
Nikki felkészült az újabb holttesttel való találkozásra.
Amikor az Amsterdam sugárútról befordult a 78. utcára, Nikkinek
először a csend tűnt fel. Alig múlt hét óra, a nap éppen a Természettudományi Múzeum tornyai fölé kúszott, és aranyló sugarai
fényképezőgép lencséje után kiáltó békés látképpé változtatták a
környéket. Csakhogy ez a nyugalom különös is volt egyben.
Hol vannak a rendőrautók? Hol a mentő, a sárga szalag, a bámészkodók tömege?
Raley és Ochoa sem értette, ezt Nikki azonnal látta abból, ahogy
félrehúzták a zakójukat a fegyverükről, amint kiszálltak a kocsiból.
A két férfi odasietett hozzá. – Biztosan jó helyen járunk? – kérdezte
Ochoa.
Raley sarkon fordult, és megnézte magának a hajléktalant, aki
éppen a járdát ellepő szeméthalomban kutatott valami használható
holmi után a Columbus sugárút sarkán. Ettől eltekintve a Nyugati
78. utcában semmi sem történt. – Olyan, mintha elsőként érkeztünk volna egy buliba.
– Nem mintha téged bárhova is meghívnának – bökött egyet oda
a partnere, ahogy az épület felé közeledtek.
Raley nem vágott vissza. Amikor felléptek a járdára, elhallgattak, mintha egy láthatatlan vonalat léptek volna át. Libasorban vonultak át a résen, amit valaki a szemeteszsákok és a mindenféle
hulladék kupacai között vágott, aztán a két férfi Heat nyomozó
mellé lépett, és megálltak az épület előtt. – Az A épületet keressük,
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szóval az lesz az – szólt a nő, és a fél emelettel a föld alá süllyesztett
kerti lakás felé mutatott. Öt gránitlépcső vezetett le a járdáról egy
kis, téglával kirakott teraszra, ahol a fémkorlát tetejét virágládák
díszítették. A kovácsoltvas rácsokkal védett ablakok mögött behúzták a nehéz függönyöket. Fölöttük díszes, faragott paneleket illesztettek a homlokzatba. Az egy szinttel feljebb lévő lakáshoz vezető
lépcső alatt a bejárati ajtó tárva-nyitva állt.
Nikki intett a többieknek, és elindult. A nyomozók úgy követték, hogy szükség esetén fedezni tudják. Raley oldalt figyelt,
Ochoa pedig a főnökével együtt belesett az épületbe, ahogy Heat
az ajtó szemközti oldalán a Sigre tette a kezét. Amikor a nő biztos
volt benne, hogy mindannyian elfoglalták a helyüket, bekiáltott: –
Rendőrség, ha van valaki odabent, hadd halljam!
Vártak és füleltek. Semmi.
Az alapos kiképzés és az évek óta tartó közös munka elég volt
hozzá, hogy minden rutinszerűen menjen. Raley és Ochoa a főnökére nézett, megvárták, amíg háromszor bólint, aztán előkapták a
fegyvereiket, és tüzelésre készen követték Heatet az épületbe.
A nő Ochoával a nyomában a kis előszobán át a folyosóig sietett.
Az volt a cél, hogy minél gyorsabban benézzenek minden helyiségbe úgy, hogy közben fedezik egymást, ügyelve rá, nehogy összeütközzenek. Raley egy kicsit lemaradva hátrafelé figyelt.
Az első ajtó egy elegáns étkezőbe vezetett. Heat és Ochoa egyszerre lépett be, mindegyikük a szoba ráeső felét ellenőrizte. Óriási kuplerájon kívül nem találtak odabent semmit. A fiókokat kirángatták, az antik szekrényeket feltépték, a kirámolt ezüst- és
porcelánholmik pedig a földön hevertek.
A folyosó szemközti oldalán a nappalit ugyanilyen állapotban
találták. A felborított székek szakadt könyvek tetején feküdtek.
A törött vázákat hótakaróként lepték el a fehér párnatollak. Az
olajfestményeket kitépték a keretükből, a vászon rongyokban lógott a semmibe. A kandallóból származó hamu beborította a keleti szőnyeget, mintha valamilyen rágcsáló próbálta volna kifúrni
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magát a föld alól. A következő helyiségben az előzőekkel ellentétben fel volt kapcsolva a villany. Heat úgy sejtette, a dolgozószoba
lesz az, és intett Raleynek, hogy fedezze őket, miközben Ochoával
megint elhelyezkedtek az ajtó két oldalán. Aztán bólintott, és betaszították az ajtót.
A halott nő úgy ötvenéves lehetett, és az íróasztalnál ült egy magas támlájú széken. A fejét hátrahajtotta, mintha csak egy hatalmas
tüsszentésre készülődött volna, amikor utolérte a halál. Heat intett
a társainak, hogy figyeljenek tovább, miközben ő a padlón szétszórt
irodai felszerelések között az íróasztalhoz lavírozott, hogy megnézze, van-e még pulzusa a nőnek. Aztán elengedte a hulla hideg
csuklóját, felnézett, és megrázta a fejét a nyomozói felé.
Nesz hallatszott a folyosó vége felől.
Mind a hárman azonnal megpördültek. Mintha valaki üvegszilánkokon taposott volna a következő szobában. Az ajtó csukva volt,
de az alatta lévő résen át látszott a sima linóleumon megcsillanó
fény. Heat maga elé képzelte a lakás alaprajzát. Ha az ott a konyha,
akkor az étkező hátuljában nyíló ajtó nyilván szintén oda vezet.
Raleyre mutatott, aztán intett neki, hogy menjen körbe, és várjon
a túloldalon. Az órájára bökött, aztán a tenyere élét fektette rá, így
jelezve, hogy fél perc múlva akció. A nyomozó a csuklójára pillantott, bólintott, és elindult.
Ochoa már elfoglalta a helyét az ajtó egyik oldalán. Heat elhelyezkedett vele szemben, és felemelte a kezét. A harmadik bólintására berontottak a szobába, és a nő elkiáltotta magát: – Rendőrség!
Ne mozduljon!
A konyhaasztalnál ülő férfi meglátta a két ajtóban feltűnő három
fegyvert, élesen felkiáltott, és a magasba emelte a kezét.
Ahogy Nikki Heat felismerte az idegent, ráförmedt: – Mi a fene
folyik itt?
A férfi lassan leengedte az egyik kezét, kivette a füléből a Sennheiser fülhallgatót, és nyelt egy nagyot. – Micsoda?
– Azt kérdeztem, hogy a mi a fenét keresel te itt.
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– Rátok vártam – felelte Jameson Rook. Láthatott valamit a nyomozók arcán, ami megijesztette, mert gyorsan hozzátette: – Ugye,
ti sem gondoljátok, hogy odabent kellett volna megvárnom benneteket?
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detektívek eltették a fegyverüket, Rook pedig megkönnyebbülten sóhajtott fel: – Hát ezzel vagy tíz évet elvettetek az
életemből.
– Szerencséd van, hogy egyáltalán élsz – vágott vissza Raley. –
Miért nem válaszoltál?
– Bekiabáltunk, hogy szóljon, ha van itt valaki – tette hozzá
Ochoa.
Rook válaszul felemelte az iPhone-ját. – Beatlest hallgattam.
Valamivel el kellett terelnem a figyelmemet a hulláról. – Elhúzta a
száját, és a dolgozószoba felé mutatott. – De meg kell állapítanom,
hogy az A Day in the Life nem a legfelemelőbb dal ilyenkor. A legvégén értetek ide, pont amikor belecsaptak a zongorába. De tényleg. – Nikkihez fordult, és jelentőségteljesen elmosolyodott. – Ez
volt ám az időzítés, mi?
A nő próbált nem figyelni a férfi hangjában megbújó célzásra
– nem mintha úgy találta volna, hogy az a célzás különösebben
megbújik. Persze az is lehet, hogy csak ő volt érzékenyebb. Hátranézett két emberére, de belőlük semmiféle reakciót nem váltott ki
a megjegyzés, és Nikki elgondolkodott rajta, hogy vajon az emlékek élnek-e benne élesebben, mint gondolta, vagy csak az döbbentette meg, hogy éppen itt találkozik a férfival. Mint mindenkivel,
vele is előfordult már, hogy összefutott valamelyik régi szerelmével.
Csakhogy az ilyesmi általában a Starbucksban esett meg, netán egy
futó pillantás erejéig valamelyik mozi széksorai között – nem pedig
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egy gyilkosság helyszínén. Egy dologban nem kételkedett: Rook
jelenléte csak eltereli a figyelmét a munkájáról, tehát egyszerűen
nem szabad foglalkoznia vele. – Fiúk – szólt hátra a lehető leghivatalosabb hangján –, fésüljétek át a többi helyiséget is!
– Ó, nincs itt senki, megnéztem. – Rook felfelé fordított tenyérrel előrenyújtotta a kezét. – De esküszöm, nem nyúltam semmihez.
– Azért csak menjetek – mondta Nikki, mire a két nyomozó elindult a dolgára.
– Jó újra látni téged, Nikki – szólalt meg a férfi, amikor kettesben maradtak. Megint az az átkozott mosoly! – Ó, és köszönöm,
hogy nem lőttél le.
– Hogy kerülsz ide, Rook? – Nikki még a halvány nyomát is
megpróbálta eltüntetni a hangjából annak a játékosságnak, amivel
régen mindig kimondta a férfi nevét. Értenie kell már végre a szóból ennek az embernek.
– Mint említettem, benneteket vártalak. Én jelentettem be a
gyilkosságot.
– Nem éppen erre voltam kíváncsi, szóval hadd fogalmazzam
meg másképpen a kérdést. Mit keresel egy bűntett helyszínén?
– Ismerem az áldozatot.
– És ki ő? – Nikkinek még annyi munkával töltött év után is nehezen ment, hogy múlt időben beszéljen az áldozatról. Legalábbis
az első órában biztosan.
– Cassidy Towne.
Heat képtelen volt uralkodni magán. Félig elfordult, és belesett
a dolgozószobába, de onnan, ahol állt, nem láthatta az áldozatot,
csak irodaszerek garmadáját a földön, mintha egy tornádó szórta
volna szét őket. – Aki a pletykarovatot írja?
A férfi bólintott. – A minden lében kanál személyesen.
Nikki azonnal azt kezdte latolgatni magában, mennyivel is emeli
a tétet, hogy az áldozat a New York Ledger befolyásos ikonja, a sok
New York-i első olvasmányának számító pletykarovat szerzője.
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– Szólni kéne az orvosszakértőnek, Ochoa – mondta, miután a két
nyomozó visszatért, és üresnek nyilvánította a lakást. – Hadd készüljenek fel rá, hogy közismert áldozattal lesz dolguk. Raley, te
hívd fel Montrose kapitányt, nem árt, ha ő sem mástól tudja meg,
hogy Cassidy Towne az áldozat a Ledgertől. Kérdezz rá, hogy esetleg meg tudja-e sürgetni a helyszínelőket, és nem bánnám, ha kapnánk néhány egyenruhást, lehetőleg azonnal. – Heat már szinte
látta, hogy az egyelőre napfényben fürdő csendes utca hamarosan a
média kirakodóvásárává változik.
Amint Raley és Ochoa megint kilépett a konyhából, Rook felállt, és Nikki elé lépett. – Hiányoztál. Komolyan.
Azzal, hogy ilyen közel húzódott, Rook nyilván közölni akart
valamit, csakhogy erre a nőnek is megvolt a maga válasza. Hátat
fordított, elővette a tollát meg a jegyzetfüzetét, és új oldalra lapozott. Persze pontosan tisztában volt vele, hogy a hűvös tartózkodás
legalább annyira önmagának is szól, mint a férfinak. – Hány órakor
fedezted fel a holttestet?
– Úgy fél hét körül. Figyelj, Nikki…
– Fél hét körül mikor? Tudnál esetleg pontosabbat mondani?
– Pontban fél hétkor értem ide. Megkaptad az e-mailjeimet?
– Mit jelent az, hogy ideértél? Akkor találtál rá a szobában, vagy
akkor álltál meg az épület előtt?
– Akkor álltam meg az épület előtt.
– És hogyan jutottál be?
– Nyitva volt az ajtó. Ahogy ti is találtátok.
– Szóval egyszerűen besétáltál?
– Nem. Kopogtattam. Aztán bekiabáltam. Végül észrevettem a
rumlit a folyosón, és bejöttem, hogy megnézzem, minden rendben
van-e. Gondoltam, talán betörhettek.
– Eszedbe se jutott, hogy valaki más is lehet a lakásban?
– Mukkanást sem hallottam. Szóval bejöttem.
– Bátor voltál.
– Vannak időnként jó pillanataim, ha még emlékszel.
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Nikki igyekezett úgy tenni, mintha a jegyzetelésre koncentrálna,
de gondolatban felidézte azt az éjszakát a Guilfordban a múlt nyáron, amikor Noah Paxton pajzsként használta Rookot, és bár egy
pisztolyt nyomtak a hátába, a férfinak mégis sikerült megszabadulnia a támadójától, lehetőséget adva Heatnek, hogy lőjön. A nő most
felnézett. – Hol volt, amikor rátaláltál?
– Éppen ott, ahol most is.
– Nem mozdítottad el?
– Nem.
– Megérintetted?
– Nem.
– Honnan tudtad, hogy halott?
– Hát… – A férfi némi habozás után folytatta: – Tudtam.
– Honnan tudtad, hogy halott?
– Szóval… tapsoltam.
Nikki képtelen volt visszafogni magát. Nevetése mintha önálló
életet élt volna, úgy tört fel belőle. Haragudott magára, de az ilyen
kacajt nem lehet visszaszívni. Az ember egyetlen esélye ilyenkor az,
hogy a következőt talán sikerül magába fojtania. – Tapsoltál?
– Aha. Jó hangosan, hátha akkor… Hé, ne nevess, nem tudhattam, hogy nem csak alszik-e vagy részeg. – Megvárta, amíg
Heat összeszedi magát, aztán kuncogni kezdett. – Nem olyan volt,
mintha megtapsolnám. Csak…
– Összeütötted a tenyered. – Nikki figyelte, ahogy a férfi szeme
körül összefutnak a mosolyráncok, és azonnal olvadozni kezdett,
pedig nagyon nem akart. Gyorsan témát váltott inkább. – Honnan
ismerted az áldozatot? – kérdezte, a jegyzetfüzetébe bújva.
– Az elmúlt néhány hétben vele dolgoztam.
– Szóval bulvárújságíró lesz belőled?
– Te jó ég, dehogy! Eladtam a First Pressnek az ötletet, hogy
a következő cikkem Cassidy Towne-ról szóljon. Nem annyira a
pletykái csigázták fel a képzeletemet, inkább azt akartam megmutatni, milyen egy erős nő ebben a férfiak uralta szakmában, meg
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hogy hogyan tudjuk egyszerre gyűlölni és szeretni a titkokat, szóval érted. A lényeg, hogy hetek óta Cassidy nyomában jártam.
– A nyomában. Úgy érted, mint… – Nem fejezte be a mondatot.
Tudta, hogy kellemetlenül ismerős ösvényre tévedt.
– Mint annak idején veled, igen. Pontosan úgy. A szexet kivéve.
– Rook tartott egy pillanatnyi szünetet, hogy felmérje a reakciót,
Nikki pedig igyekezett nem kimutatni semmit. – A szerkesztők
olyan jó visszajelzéseket kaptak a rólad szóló cikkel kapcsolatban,
hogy akartak még egyet, sőt az is eszükbe jutott, hogy sorozat lehetne belőle nagymenő csajokról. – Újra végigmérte a nőt, majd
miután semmit nem tudott leolvasni az arcáról, hozzátette: – Jó kis
cikk volt, Nik, igaz?
A nő golyóstollával kétszer a jegyzetfüzetére koppintott. – Ezért
jöttél ide ma is? Hogy a nyomába szegődj?
– Igen, mindennap korán kezdett, vagy talán még az előző estét
folytatta. Sosem tudtam megállapítani. Többször előfordult, hogy
amikor reggel megjöttem, ugyanaz a ruha volt rajta, mint előző
este, mintha egész éjszaka dolgozott volna. Olyankor általában szerette kinyújtóztatni a lábát, szóval elsétáltunk a H&H-ba péksüteményért, aztán átugrottam a szomszédban lévő Zabarba lazacostejszínes sajtért, utána meg visszajöttünk ide.
– Szóval az elmúlt néhány hétben viszonylag sok időt töltöttél
Cassidy Towne-nal.
– Úgy van.
– Ezek szerint, ha megkérlek, hogy segíts nekem, információval
tudsz szolgálni arról, hogy kivel találkozott, mit csinált meg minden ilyesmiről.
– Nem is kell megkérned, és igen, tudok egy csomó dolgot.
– Eszedbe jut valaki, aki meg akarhatta ölni?
Rook gúnyosan felnevetett. – Turkáljunk egy kicsit ebben a káoszban, hátha találunk valahol egy New York-i telefonkönyvet.
Kezdhetjük az A betűnél!
– Ne poénkodj itt nekem!
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– Hát én már csak ilyen vagyok – vigyorodott el a férfi, aztán
folytatta: – És ne feledjük el, hogy egy sárdobálással foglalkozó
bulvárrovatot vezetett, szóval persze hogy rengeteg ellenséget szerzett magának. Benne volt a munkaköri leírásában.
Nikki lépteket meg beszélgetés moraját hallotta a bejárat felől, és
eltette a jegyzeteit. – Később felvesszük a vallomásodat, de egyelőre
nincs több kérdésem.
– Jó.
– Kivéve egyet. Ugye, nem te ölted meg? – Rook elnevette magát, aztán észrevette a nő arckifejezését, és elhallgatott. – Nos?
A férfi karba fonta a kezét. – Ügyvédet akarok. – Nikki megfordult, és elindult kifelé a konyhából, de Rook utánaszólt: – Csak vicceltem. Nyugodtan írd fel magadnak, hogy nem én voltam.
Rook nem ment el. Azt mondta Heatnek, hogy maradni szeretne,
hátha segíteni tud valamiben. A nő nem tudta eldönteni, mi lenne
a jobb. Egyrészt nagyon szerette volna, ha a férfi távol tartja magát tőle, annyira megzavarta érzelmileg, másfelől viszont tudta,
hogy olyasmit is észrevehet Cassidy Towne lakásának romjai között, amit más nem. Nyáron, miközben a cikket írta, Rook jó pár
gyilkossági helyszínre elkísérte, és a nő tudta, hogy betartja a szabályokat. Legalábbis biztosan nem fog puszta kézzel felkapni valamit a földről, és vidáman megkérdezni, hogy „ez meg mi?”. Aztán
meg tanúja volt a magazinba szánt cikke legprofánabb részletének:
a főszereplő halálának. Minden kételye ellenére Nikki úgy döntött,
lesz annyira profi, hogy nem zavarja el Jameson Rookot.
Amikor beléptek Cassidy Towne irodájába, a férfi azzal viszonozta a ki nem mondott szívességet, hogy igyekezett nem láb alatt
lenni, és megállt az udvarra vezető erkélyajtó mellett. Heat nyomozó mindig azzal kezdte a munkát, hogy alaposan megvizsgálta
az áldozatot. A halottak nem beszélnek, de ha az ember figyel,
mégis rengeteget megtudhat tőlük.
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Cassidy Towne még halálában is sugározta azt az energiát, amiről Rook beszélt. A halszálkamintás, tengerészkék kosztüm a keményített gallérú királykék blúzzal tökéletesen megfelelt volna egy
tehetségkutató ügynökség értekezletére vagy egy premier utáni partira. Ráadásul pontosan a nő méretére szabták, tökéletesen emelte
ki konditeremben edzett vonalait. Heat remélte, hogy ötvenvalahány éves korára ő is ilyen jó formában tudja tartani magát. Az
ízléses David Yurman-ékszerek Towne fülében és nyakán valószínűtlenné tették, hogy rablógyilkosság törtét. Jegygyűrűnek nyoma
sem volt, tehát hacsak nem lopták el, Heat azt is kizárhatta, hogy
a nő férjnél volt. Persze biztos nem lehetett semmiben. A haláltól
üres, de karakteres és vonzó arcú Towne-t leginkább talán jóképűnek lehetett volna nevezni – ami persze nem feltétlenül dicséret
egy nő esetében, de ahogy George Orwell mondta volna, negyven után nagyjából tíz éve volt kiérdemelni ezt a jelzőt. Anélkül,
hogy ítélkezett volna, Nikki odafigyelt rá, mit súgnak az ösztönei
Cassidy Towne-nal kapcsolatban, és egy harcedzett nő képe jelent
meg előtte, akinek nem csak az izmai voltak kemények. Olyan ember pillanatképét látta, aki az lett, ami életében valószínűleg sosem
volt: áldozat.
Nemsokára megérkeztek a helyszínelők, és nekiláttak, hogy levegyék az ujjlenyomatokat a szokásos helyekről, körbefényképezzék a holttestet és átkutassák a szobát. Heat nyomozó és csapata is
munkához látott, bár ők inkább az összképet nézték, nem a részletekbe merültek bele. Kék latexkesztyűt húztak, és ide-oda járkálva
próbálták felmérni a terepet a dolgozószobában, mint ahogyan a
golfozók mustrálják a füvet egy hosszabb gurítás előtt.
– Jól van, fiúk, megtaláltam az első kakukktojást. – Heat nyomozó a tetthelyen mindig azzal indított, hogy megpróbálta leegyszerűsíteni a dolgokat. Igyekezett beleképzelni magát a helyszín
világába, és minden empatikus készségét felhasználva azon volt,
hogy észrevegye a következetlenségeket, azokat az apró dolgokat,
amik nem illettek bele a képbe. A kakukktojásokat.
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Raley és Ochoa átsietett a szobán, és megálltak a főnökük mellett. – Mit találtál? – kérdezte Ochoa.
– Egy íróasztalt. Méghozzá zsúfolt íróasztalt. Mindenhol tollak,
ceruzák, személyre szabott jegyzettömbök meg levélpapírok. Egy
doboz papírzsepi. Nézzétek ezt itt mellette! – Óvatosan megkerülte
a még mindig a szék támlájának dőlő holttestet. – Egy írógép, az
isten szerelmére! Szétvagdosott magazinok meg napilapok. Ezek
azt jelentik, hogy rengeteg itt a…
– Munka – fejezte be Raley.
– Szemét – helyesbített Rook, mire Heat két nyomozója rásandított, majd megint a főnökükre néztek. Érezhetően vonakodtak
bevenni a férfit a beszélgetésbe. Úgy kezelték, mint akinek lejárt a
bérlete.
– Pontosan – folytatta Heat, inkább koncentrálva most a gondolatmenetére, mintsem Rookra. – Mi a helyzet a papírkosárral?
Raley megvonta a vállát. – Ott van. Felborították, de ott van.
– Üres – tette hozzá Ochoa.
– Így van. És amekkora rumlit ebben a szobában csináltak, nem
gondoljátok, hogy esetleg az is kiborulhatott? – A nő leguggolt a
papírkosár mellé, két beosztottja pedig követte a példáját. – Nincsenek körülötte sem fecnik, sem galacsinok, sem papír zsebkendők, semmi.
– Talán kiürítette – vetette fel Ochoa.
– Talán igen. Viszont nézzetek oda! – Heat állával a szekreter
felé bökött, ahol az áldozat az irodaszereket tartotta. Azt is kiforgatták. A padlón szétszóródott holmik között pedig volt valami érdekes. – Egy doboz szemeteszsák. Éppen ebbe a kosárba illő méret.
– Ebben bizony nincsen zsák – állapította meg Raley. – És a földön sincsen. Kakukktojás.
– Ez tényleg kakukktojás – bólintott Heat. – Befelé jövet láttam
az ajtó előtt egy ilyesmiknek szánt fakukát.
– Rajta vagyok – szólt Raley. Ochoával már el is indultak kifelé.
Lauren Parry, az orvosszakértő, éppen az ajtóban jött szembe velük.
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A felborított bútorok közötti szűk helyen a nő és Ochoa rögtönzött
táncot lejtettek, hogy kikerüljék egymást. Nikki feléjük pillantott,
és feltűnt neki, ahogy a férfi a küszöbről még visszanéz, és alaposan
végigméri Laurent. Eszébe jutott, hogy később feltétlen figyelmeztetnie kell barátnőjét a frissen elvált férfiakkal kapcsolatban.
Ochoa nyomozó nemrég költözött el a feleségétől. A kapitányságon vagy egy hónapig nem árulta el, mi történt, de az efféle dolgokat képtelenség sokáig eltitkolni egy ilyen összetartó munkahelyi
közösségben. Ha más nem is, az ingéből kilógó mosodai cédulák
elárulták. Egy munka utáni sörözés alkalmával Nikki és Ochoa
egymás mellé került az asztalnál, a nő pedig kihasználta az alkalmat, és megkérdezte, hogy állnak a dolgok. A férfi tekintete elkomorodott. – Tudod, hogy megy ez. Egy folyamat. – Nikki boldogan ennyiben hagyta volna a dolgot, Ochoa azonban felhajtotta a
Dos Equisét, és halványan elmosolyodott. – Olyan ez, mint az autóreklámok. Úgy értem, ami a kapcsolatunkkal történt. Ülök a minap az új lakásomban, nézem a tévét, és egyszer csak azt mondják,
„két év kamatmentesség”. Mondom, igen, „két év kamatymentesség”, éppen így volt ez velünk is. – Aztán hirtelen elszégyellte
magát, amiért így megnyílt. Az üres pohara alatt hagyott némi
pénzt, és hazasomfordált. Sem ő, sem Nikki nem hozta fel többé a
témát.
– Ne haragudj, hogy nem jöttem korábban, Nikki – szólt Lauren
Parry, és letette az eszközeivel megrakott műanyag ládákat a földre.
– Hajnali négy óta a Roosevelt sugárúton kuksoltam két hulla… –
A nő hangja elakadt, ahogy észrevette a fél vállal a konyhába vezető
ajtót támasztó Rookot. A férfi kihúzta a zsebéből az egyik kezét, és
egy intéssel üdvözölte Laurent, aki rámosolygott, aztán Nikkihez
fordult, és befejezte a mondatot: – …társaságában. – Mivel a hátát
fordította Rook felé, kérdően pillanthatott barátnőjére.
Nikki súgva válaszolt a néma kérdésre. – Később elmesélem. –
Aztán rendes hangerővel folytatta: – Rook találta meg az áldozatot.
– Értem…
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Míg legjobb barátnője nekilátott, hogy megvizsgálja a holttestet,
Nikki beszámolt mindarról, amit a férfitól tudott meg a konyhában. – És ha ráérsz majd egy pillanatra, nézd meg ott azt a vérfoltot
is! – Az orvosszakértő a tekintetével követte Heat kinyújtott mutatóujjának vonalát egészen az ajtóig, ahol az imént bejött. Az ajtófélfa mellett a virágmintás viktoriánus tapétán sötét elszíneződés
látszott. – Úgy tűnik, talán megpróbált kimenni, mielőtt lerogyott
a székre.
– Elképzelhető. Veszek belőle mintát, vagy talán a törvényszékiek ki tudnak vágni egy darabot, és bevihetjük a laborba. Az lenne
a legjobb.
Közben visszatért Ochoa, és jelentette, hogy mindkét kinti kukát üresen találta. – A szemétszállítók sztrájkja alatt? – csodálkozott Nikki. – Kerítsétek elő a házfelügyelőt, és kérdezzétek meg, ő
ürítette-e ki. Vagy hogy az áldozat maga vitette-e el a hulladékát,
amiben persze kételkedem. Azért járjatok utána a szemétszállítóknak, és ha mégis így van, érjétek utol a kocsit, mielőtt mindent kiborít Rhode Islanden, vagy hova viszik a szemetet mostanság.
– Ja, és lassan kezdj el mosolyogni – szólt vissza Ochoa a küszöbről. – Odakint sorban állnak az újságírók meg a fotósok. Raley meg
az egyenruhások alig győzik visszaszorítani őket. Szárnyra kapott
a hír. Kipurcant a boszorkány.
Lauren Parry felállt Cassidy Towne holtteste mellől, és felírt valamit a jegyzetfüzetébe. – A testhőmérséklet alapján jelenleg úgy
gondolom, a halál valamikor éjfél és három óra között állhatott
be. Persze pontosabbat is tudok mondani, ha elvégzem a szükséges
vizsgálatokat.
– Köszönöm – bólintott Heat. – És a halál oka?
– Nos, mint mindig, ezúttal is csak előzetes véleménnyel tudok
szolgálni, de azt hiszem, azért elég nyilvánvaló a dolog. – Óvatosan
megmozdította a széket, amitől a holttest előredőlt, felfedve a sebet. – A te újságíródat hátba szúrták.
– Nyilván nincs ebben semmi szimbolikus – jegyezte meg Rook.
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Cassidy Towne asszisztense, Cecily, nyolckor jelentkezett munkára, és amint megtudta, mi történt, zokogásban tört ki. Miután
engedélyt kapott a helyszínelőktől, Nikki Heat felállított két széket
a nappaliban, leült a nő mellé, és a vállára tette a kezét, miközben
az előredőlt, és a tenyerébe temette az arcát. A konyha még mindig le volt zárva, így Rook a saját táskájából halászott elő neki egy
üveg vizet.
– Remélem, nem bánja, hogy szobahőmérsékletű – mondta, aztán riadtan pillantott Heatre. Ha azonban Cecilynek a megjegyzésről eszébe is jutott a szomszéd szobában lévő főnöke állapota,
nem mutatta ki.
– Cecily – kezdte Nikki, miután az asszisztens kortyolt egyet a
vízből. – Tudom, hogy komoly megrázkódtatás érte.
– El sem tudja képzelni. – A nő szája remegni kezdett, de összeszorította. – Tisztában van vele, hogy most új állást kell keresnem?
Nikki lassan Rookra emelte a tekintetét. Ismerte annyira a férfit,
hogy tudja, vissza szeretné kapni a vizét. – Mióta dolgozott Ms.
Towne mellett?
– Négy éve. Amióta végeztem a Mizzoun.
– A Missouri Egyetemnek közös gyakornokprogramja van a
Ledger rel – szólt közbe Rook. – Cecily onnan került Cassidy rovatához.
– Ez nyilván igazi kiugrási lehetőség volt – szólt Nikki.
– Azt hiszem, igen. És most nekem kell ezt az egészet eltakarítanom?
– Úgy sejtem, a helyszínelőink ellesznek itt majdnem egész
nap. Az újság nyilván elengedi, amíg mi itt dolgozunk. – Ezzel
Nikkinek egyelőre sikerült megnyugtatnia a nőt, úgyhogy gyorsan
folytatta: – Fel kell tennem egy kérdést, Cecily. Lehet, hogy most
nem könnyű magának, de ez fontos.
– Rendben.
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– Tud valakiről, aki meg akarta ölni Cassidy Towne-t?
– Maga most viccel, ugye? – Cecily Rookra pillantott. – Csak
viccel, ugye?
– Nem, Heat nyomozó nem viccel. Nekem elhiheti.
Nikki előrehajolt a székén, hogy újra magára vonja a nő figyelmét. – Nézze, tudom, hogy mindenkivel összerúgta a port meg
minden. Én viszont arra lennék kíváncsi, hogy az elmúlt napokban
vagy hetekben történt-e valamilyen szokatlan incidens? Megfenyegették-e esetleg a főnökét?
– Ó, mindennap, és ezt értse nyugodtan szó szerint! És ő még
csak nem is tudott róluk. Amikor a Ledgernél a leveleit szortírozom, a durvábbakat egyszerűen benne hagyom a zsákban. Némelyik csak vagdalkozik összevissza.
– Ha elvisszük, megmutatja őket?
– Persze. Valószínűleg a főszerkesztőtől kell engedélyt kérniük,
de nekem semmi kifogásom ellene.
– Köszönöm, úgy lesz.
– Hívogatták is – mondta Rook. – Itt csöngött ki a Ledgernél
lévő melléke.
– Igen, igen. – Cecily körülnézett a káosz közepén. – A rögzítőjén van néhány gázos szöveg, ha megtalálják valahol. Ismeretlen
számokat nem vett fel. – Nikki feljegyezte magának, hogy elő kell
keríteniük a rögzítőt, és végig kell hallgatniuk az üzeneteket, hátha
használható nyomra bukkannak.
– Tudom, mi hiányzik még – szólalt meg hirtelen Rook. – Nincsenek meg az iratszekrények! Két nagy is volt a sarokban az ajtónál.
Nikkinek eszébe sem jutott, hogy az áldozatnak iratszekrényei is
lehettek. Legalábbis eddig. Egy-null Rooknak.
– Igen, tényleg hiányoznak onnan – erősítette meg az asszisztens. Előredőlt a székén, hogy belessen a dolgozószobába, végül
azonban mégis meggondolta magát.
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Heat feljegyezte a hiányzó iratszekrényeket is. – Hasznos lenne,
ha azt is megtudnánk, kikkel találkozott. Felteszem, van hozzáférése
a főnöke Outlook-naptárához. – Cecily és Rook mosolyogva nézett
össze. – Lemaradtam valamiről?
– Cassidy Towne igazi luddita volt – felelte Rook. – Mindent
papírra írt föl. Egyáltalán nem használt számítógépet. Nem bízott
bennük. Azt mondta, szereti, hogy kényelmet nyújtanak, de túl
könnyen ellophatják az anyagait. Félt a továbbított e-mailektől, a
hackerektől, meg ki tudja még, mitől.
– Viszont megvan a határidőnaplója. – Az asszisztens kinyitotta a hátizsákját, és átadott Nikkinek egy spirálozott noteszt. –
A régebbieket is meg tudom mutatni. Cassidy ragaszkodott hozzá,
hogy őrizzem meg őket a munkavacsorák dokumentálása meg az
adóbevallások miatt.
Nikki felnézett az egyik utolsó oldalról. – Két különböző írást
látok itt.
– Igen – bólintott az asszisztens. – Amelyiket el lehet olvasni, az
az enyém.
– És tényleg – jegyezte meg Nikki a lapokat forgatva. – Az ő
kézírását egyáltalán nem tudom kisilabizálni.
– Senki sem tudta – felelte Cecily. – Ez volt az egyik szépsége
annak, hogy vele dolgozhattam.
– Kemény nő volt?
– Elviselhetetlen. Négy évet töltöttem az újságíró-iskolában,
hogy az új Ann Curry legyek, és mi lett belőlem? Ennek a hálátlan
kurvának a dadája.
Nikki később tervezte feltenni a kérdést, de ez után a megjegyzés után úgy érezte, máris eljött a megfelelő alkalom. – Cecily,
mint minden más érintettől, öntől is meg kell kérdeznem valamit.
Hol volt ma éjjel úgy tizenegy óra és hajnali három között?
– Otthon. Kikapcsoltam a BlackBarrymet, hogy a barátommal
ki tudjuk aludni magunkat anélkül, hogy őfelsége felcsörgetne bennünket.
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A kapitányságra visszavezető rövid úton Nikki hangpostaüzenetet hagyott Donnak, az önvédelmi edzőjének, hogy jelöljön ki egy
esőnapot az elmaradt délelőtti jujitsu-gyakorlás helyett. Az egykori tengerészgyalogos valószínűleg mostanra már a zuhany alatt
állt, miután másik edzőpartnert talált magának. Don laza, fesztelen srác volt. A szex is ugyanúgy működött közöttük, mint a sport.
Abban sem okozott gondot egyáltalán, ha valamelyikük időnként
másik partnert talált magának, a köztük lévő kötetlen kapcsolat
mindkettejük számára működőképesnek bizonyult. Ennél többre
egyikük sem vágyott.
Amíg Nikki Rookkal volt, egyszer sem feküdt le Donnal. Nem
tudatos döntés volt, inkább csak így alakultak a dolgok. Dont nem
zavarta, még csak nem is kérdezősködött, amikor nyár végén Rook
eltűnt a nő életéből, és az alkalmi együttlétek folytatódtak.
Most pedig a pirosnál állva elég volt a visszapillantó tükörbe
néznie, hogy megint láthassa Jameson Rookot. Volt szeretője Raley
mellett ült a mögötte álló civil kocsi anyósülésén. Mindketten kifelé bámultak az ablakon, mint egy öreg házaspár, akiknek nincs
mondanivalójuk egymás számára. Rook Nikkivel szeretett volna
visszaautózni a Huszadik körzetbe, de miután Ochoa közölte, hogy
ő inkább Cassidy Towne holttestével tart, Heat kiadta Raleynek,
hogy legyen az író sofőrje. Nikki kivételével láthatólag senki nem
volt különösebben elégedett ezzel a felállással.
A nő gondolatai Ochoa és Lauren felé terelődtek. Elég hihetetlennek tűnt, hogy a nyomozó puszta kötelességtudatból szeretné
elkísérni a híres áldozatot a hullaházba. Talán jobban teszi, ha nem
üti bele az orrát, és hagyja, hogy Lauren maga jusson dűlőre a férfival. Amikor Ochoa Lauren füle hallatára előállt a tervével, Nikki
látta az alig leplezett mosolyt barátnője arcán. Most pedig, ahogy
befordult a 82. utcába, és leparkolt a kapitányság előtt, arra gondolt,
hogy azok ketten végtére is felnőtt emberek, ő pedig nem az anyjuk. Hadd legyenek boldogok úgy, ahogyan tudnak. Ritka az olyan
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férfi, aki még arra is hajlandó, hogy egy hullával kocsikázzon az
ember lánya kedvéért.
A halottkém kocsija nagyot döccent egy kátyúban a Második sugárúton. Hátul Parry, az orvosszakértő és Ochoa nyomozó a levegőbe
emelkedett, aztán visszahuppantak az ülésekre a Cassidy Towne
holttestét rejtő zsák két oldalán. – Bocsánat – szólt hátra a sofőr. –
A tavaly téli fagy az oka. Meg a költségvetési hiány.
– Jól vagy? – kérdezte Ochoa az orvosszakértőt.
– Persze. Megszoktam, elhiheted – válaszolt a nő. – Biztos, hogy
nem túl fura ez így neked?
– A hulla? Á, dehogy! Gond egy szál se.
– A focibajnokságodról meséltél éppen.
– Nem untatlak?
– Ugyan – felelte Lauren. – Szívesen megnéznélek egyszer játék
közben.
Ochoa sugárzott. – Komolyan? Ne már, csak barátságos akarsz
lenni, amiért végre egy élő ember került az utadba.
– Lehet… – Mind a ketten elnevették magukat. A férfi egy pillanatra elfordította a fejét, és amikor megint Laurenre nézett, Lauren visszamosolygott rá.
Ochoa összeszedte a bátorságát. – Figyelj, Lauren – mondta –,
vasárnap kapus leszek, és ha gondolod…
Gumi sikított, üveg csörömpölt, fém csikordult. A furgon olyan
hirtelen állt meg, hogy a hátsó kerekek a levegőbe emelkedtek, aztán megint a földhöz csapódtak, amitől Ochoa és Lauren meglódult a helyén. A nő beverte a fejét a kocsi oldalába, aztán megálltak.
– Mi a…? – vonta fel a szemöldökét Lauren.
– Minden rendben? – Ochoa kicsatolta az övét, és éppen átlépett volna a nő mellé, amikor a hátsó ajtó kivágódott, és három
símaszkot meg kesztyűt viselő férfi nyomult be rajta fegyverrel a
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kézben. Kettőnél Glock volt, a harmadiknál pedig egy ijesztő kinézetű gépkarabély.
– Lássam a kezeket! – ordította a férfi az AR-15-össel. Ochoa
habozott, mire a támadó beleeresztett egy golyót a hátsó kerékbe
közvetlenül alatta. Lauren sikított, és minden tapasztalata ellenére
Ochoa is hátrahőkölt a lövés hangjára. – Lássam a kezeket! Most!
– Ochoa magasba emelte a karját. Laurené már fent volt. A másik két maszkos az övébe dugta a Glockját, és nekiláttak kicsatolni
a szíjakat, amelyek a furgon padlójához rögzítették a hordágyat,
rajta Cassidy Towne holttestével. Miközben társuk folyamatosan
úgy helyezkedett, hogy mindvégig Ochoára szegezhesse fegyverét,
kigurították a hordágyat a raktérből, és eltolták valahová oldalra,
ahol a nyomozó már nem láthatta őket.
A Második sugárút dél felé tartó oldalán feltorlódott a forgalom. Közvetlenül a furgon mögött mindenki megállt, a többi sávban pedig csak vánszorogtak az autók, hogy kikerüljék a dugót.
Ochoa igyekezett megjegyezni minden részletet későbbre – már ha
lesz még később egyáltalán. Nem sok mindenben reménykedhetett.
Látta, hogy egy elhaladó sofőr a mobilján beszél, és reménykedett
benne, hogy a rendőrséget hívja. Aztán visszatértek a támadók, és
rájuk csapták a raktér ajtaját.
– Aki kijön, meghal – kiáltotta az AR-15 tulajdonosa odakintről.
– Maradj itt! – szólt Lauren, de a nyomozó máris a kezében tartotta a fegyverét.
– Ne mozdulj! – súgta oda a nőnek, és kirúgta a furgon ajtaját. Az ellenkező oldalra ugrott, mint ahová a hordágyat tolták, és
azonnal a hátsó kerék fedezékébe gördült. A furgon alatt üvegszilánkokat és egy olajtócsát látott, meg annak a kukáskocsinak a kerekeit, amelyiknek az oldalába belerohantak.
Gumi égett az aszfalton, mire Ochoa felvette a tüzelési pozíciót,
de a nagy, fekete, rendszám nélküli terepjáró máris kilőtt. A sofőr élesen félrerántotta a kormányt, amitől a kukásautó takarásába
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került. Mire a nyomozó megkerülte a kocsit, a terepjáró már befordult a 38. utcába, és a Roosevelt sugárút, az East River vagy ki
tudja, mi más felé tartott.
Ochoa háta mögött felkiáltott egy sofőr. – Hé, jóember, elvinné
ezt innen?
A nyomozó megfordult. A sáv közepén ott állt Cassidy Towne
hordágya. Üresen.
Miután leadta a Cassidy Towne telefonos üzeneteit tartalmazó kazettát, Heat nyomozó visszatért a helyére. Amint megjelent, Raley
már ott is termett mellette. – Friss hírem van a prérifarkasemberünkről.
– Muszáj ezt csinálnod? – Heat nem szerette, ha beceneveket adtak az áldozatnak. Persze értette ő, hogy mennyire leegyszerűsíti az
ilyesmi a kommunikációt a folyton nyüzsgő rendőrkapitányságon,
és hogy olyan, mintha egy Word fájlnak adnának valamilyen hétköznapi nevet, amire aztán mindenki hivatkozhat. De azért volt a
dologban némi fekete humor is, amit viszont ki nem állhatott. Valójában ezt is megértette – egy ilyen nyomasztó munkával csak úgy
lehet megbirkózni, ha az ember tudatosan eltávolodik tőle, és viccet csinál a komor dolgokból. Csakhogy Nikki nem feledkezhetett
meg a saját múltjáról sem. Amikor felidézte az édesanyja halálát,
nem akart arra gondolni, hogy a gyilkossági nyomozók rá is becenevet aggattak, márpedig csak akkor tarthatta tiszteletben mások
hasonló érzéseit, ha ő maga sem tett ilyesmit… És ha az embereit is
megpróbálta lebeszélni az ilyesféle névadásról, amivel próbálkozott
is, felemás sikerrel.
– Bocs, bocs – tette fel a kezét Raley. – Kezdem elölről. Információm van a ma reggel elhunyt latin-amerikai férfiról. Arról az
úriemberről, akit elképzeléseid szerint a prérifarkas támadhatott
meg.
– Mindjárt más.
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– Köszönöm. A közlekedésiek találtak egy szabálytalanul parkoló teherautót egysaroknyira a holttesttől. A tulajdonosa… –
Raley a jegyzeteibe pillantott. – Esteban Padilla a Keleti Száztizenötödik utcából.
– Az a Spanyol Harlem. Biztos, hogy az övé a kocsi?
Raley bólintott. – A műszerfalra tűzött családi fényképen sikerült azonosítanunk az áldozatot. – Nikkinek éppen az ilyen apró
részletektől kezdett el azonnal süllyedni a gyomra. – Utánajárok.
– Jó, majd számolj be róla! – A nő bólintott, és az íróasztala felé
indult.
– Szóval szerinted tényleg prérifarkas volt?
– Nagyon úgy nézett ki – felelte a nő. – Időnként betévednek
a városba. Abban viszont egyet kell értenem az orvosszakértővel,
hogy bármilyen állat volt is, a gyilkosság után érkezett. Nehezen
tudom elképzelni, hogy egy prérifarkas ellopta volna az áldozat tárcáját.
– Az, amelyik a kengyelfutó gyalogkakukkot kergette, képes
lett volna rá. – Rook. A férfi a régi íróasztalánál ülve játszotta az
okostojást. – Persze előbb szerzett volna egy adag dinamitot, és lerobbantotta volna vele az orrát meg minden szőrét. Aztán meg csak
pislogott volna maga elé. – Be is mutatta. – Kölyökkoromban sok
rajzfilmet néztem. Csak nőttem, mint a gaz, senki nem figyelt oda
rám.
Raley visszakanyarodott a saját helyére, Heat pedig Rook mellé
lépett. – Azt hittem, megírod a vallomásodat, és már mész is.
– Megírtam – közölte a férfi. – Aztán próbáltam főzni egy eszpresszót a géppel, amit tőlem kaptatok ajándékba, de nem működik.
– Nos… Nem készítettünk túl sok eszpresszót, amióta elmentél.
– Azt látom. – Rook felállt, és közelebb húzta az asztal végébe
tolt gépet. – Atyám, ezek a cuccok mindig nehezebbek, mint amilyennek tűnnek. Látod? Nincs bedugva a konnektorba, kifogyott
belőle a víz… Beüzemelem nektek.
– Elvagyunk nélküle.
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– Rendben, de ha úgy döntötök, hogy mégis használjátok, ne
csak vizet tegyetek bele! Ez alapvetően egy pumpa, Nikki. És a
pumpákat be kell üzemelni.
– Jó.
– Segítsek? Lehet jól is csinálni meg rosszul is.
– Tudom, hogyan kell… – Ezzel a maga részéről le is zárta a témát. – Figyelj, felejtsük el a…
– Gőzölgő finomságokat?
– …kávét, és foglalkozzunk inkább a vallomásoddal! Oké?
– Oké. – Ezzel Rook átadott a nőnek egy papírlapot, és leült az
asztal szélére.
A nyomozó felnézett rá. – Ez az egész?
– Próbáltam tömör lenni.
– De ez egyetlen bekezdés.
– Elfoglalt nő vagy, Nikki Heat.
– Na jó, figyelj! – Egy pillanatra elhallgatott, hogy összeszedje
a gondolatait, aztán folytatta: – Az a határozott benyomásom támadt, hogy a meggyilkolt bulvárújságírónk társaságában eltöltött
számos hét alatt ennél többet is megtudtál. – Két ujja közé fogta a
lap sarkát, és úgy emelte fel, mintha mocskos volna. Egyszerre bekapcsolt a légkondicionáló, és a hirtelen támadt huzat még meg is
lobogtatta a papírt.
– Valóban többet is megtudtam.
– De?
– Egy újságíró nem adhatja ki csak úgy a forrásait.
– Rook, a forrásod halott.
– És ez fel is oldaná a titoktartási kötelezettséget – bólintott a
férfi.
– Akkor eredjen meg a nyelved!
– Csakhogy másokkal is beszéltem, ők pedig talán nem akarják, hogy kiadjam őket. Nem szívesen ártanék senkinek azzal, hogy
az összefüggésükből kiragadott bizalmas információkat árulok el a
vallomásomban.
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– Talán szükséged lehet egy kis gondolkodási időre.
– Tényleg, rács mögé dughatnál – kuncogott a férfi. – Ez volt az
egyik legjobb, amikor figyeltelek munka közben. Amikor láttam,
hogyan töröd meg a rutintalan gyanúsítottakat a kihallgatószobában
ezzel az üres fenyegetéssel. Gyönyörű. És hatékony.
A nő végigmérte Rookot. – Igazad van – mondta. – Elfoglalt nő
vagyok. – Tett egy lépést, de a férfi elállta az útját.
– Várj, tudom a megoldást a dilemmánkra. – Elég hosszú szünetet tartott hozzá, hogy a nőnek legyen ideje látványos pillantást
vetni az órájára. – Mit szólnál hozzá, ha együtt dolgoznánk ezen
az ügyön?
– Jobban jársz, ha nem tudod meg, mit szólnék hozzá, Rook.
– Hallgass meg! Szeretnék behatóan foglalkozni a Cassidy
Towne-ról szóló cikkemnek ezzel az új, lényeges aspektusával. Ha
pedig egy csapat lennénk, megoszthatnék veled minden nyomot és
minden információt, amit sikerül kiderítenem az áldozatról. Nekem arra van szükségem, hogy mindenhová bejussak, neked pedig
források kellenek. Mind a ketten nyerünk a bolton. Sőt ez még
jobb is lesz annál. Együtt dolgozhatunk, mint a régi szép időkben.
Hiába próbált ellenállni, Nikkit irányíthatatlan ösztönök kerítették hatalmába. Aztán arra gondolt, hogy ha az érzéseit nem is
feltétlenül tudja kordában tartani, saját magát igen. – Sejted egyáltalán, mennyire átlátszó vagy? Nem akarsz mást, csak villogni
a forrásaiddal meg az információiddal, hogy megint velem lehess.
Ügyes próbálkozás – mondta, és elindult az asztala felé.
Rook követte. – Igazából azt reméltem, hogy két okból is tetszeni fog neked az ötlet. Először is azon túl, hogy élvezem a társaságodat, lehetőségünk nyílna tisztázni, mi is történt közöttünk
valójában.
– Ez csak az egyik ok. Mi a másik?
– Montrose kapitány már jóváhagyta.
– Ne…
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– Nagyszerű fazon. És okos is. Meg az a két jegy sem ártott a
Knicks-meccsre. – Rook kézfogásra nyújtotta a karját. – Úgy fest,
megint összeálltunk hát.
Miközben Nikki a férfi kezét bámulta, megszólalt a telefonja,
és elfordult, hogy felvegye. – Ochoa – szólt bele, aztán kiszaladt
az arcából a vér, és akkorát kiáltott, hogy mindenki felé fordult a
teremben. – Jól vagy? – Hallgatott, aztán bólintott, és válaszolt
Ochoának. – Rendben. Tegyél vallomást, aztán gyere ide, amilyen
gyorsan csak tudsz.
Mire kinyomta a telefont, az összes rendőr őt bámulta. – Ochoa
volt az. Valaki ellopta Cassidy Towne holttestét.
A döbbent csendet végül Rook törte meg. – Ezek szerint a legjobb pillanatban állunk össze megint.
Heat arckifejezése egyértelművé tette, hogy nem osztja a férfi
lelkesedését.
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Három

N

em könnyű beléfojtani a szót egy nagy rakás sokat látott New
York-i gyilkossági nyomozóba, de ez megtette a magáét.
A fényes nappal a halottkém furgonját ért arcátlan támadás meg a boncterem felé tartó holttest elrablása egy felfegyverzett
zsaru orra elől példátlan eset volt. Az ember azt érezte, ilyesmi inkább Mogadishuban történhet meg, nem Manhattanben. Miután
a teremben a szótlanság helyét előbb elmormogott káromkodások,
aztán valódi beszélgetés vette át, Raley is megszólalt. – Nem értem,
miért akarta bárki is ellopni a holttestet.
– Lássunk munkához, és először is gondolkodjunk el ezen! –
Heat nyomozó éppen össze akarta hívni a csapatát egy gyors értekezletre, de rájött, hogy mindannyian ott vannak mellette, kivéve
Ochoát, aki éppen feléjük tartott, miután vallomást tett a 17. körzeti kapitányságon, ahol a rablás történt.
– Gondolod, hogy ugyanazok vitték el a hullát, akik előtte megölték Cassidy Towne-t? – kérdezte Rhymer nyomozó a betörésiektől, aki azután tévedt be a gyilkosságiak közé, hogy a többi osztályon is elterjedt a hír.
– Elsőre adja magát a gondolat, igen – felelte Heat –, csakhogy
az áldozattal egy késszúrás végzett. Ez a csapat egy AR-15-össel
meg egy rakás másik lőfegyverrel támadott. Ha ők voltak a gyilkosok, nem valószínűbb, hogy egyszerűen lelőtték volna?
– Igen – tette hozzá Raley –, arról nem is beszélve, hogy még
ha esetleg nem is akartak volna zajt csapni a lövésekkel, három
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ilyen pasas egyszerűen elvihette volna a testet reggel a gyilkosság
után is.
– Nem úgy tűnik, mintha ezek a fiúk túlzásba vinnék az aggódást – jegyezte meg Heat.
A többiek egyetértően bólogattak, aztán némán tovább törték a
fejüket a lehetséges magyarázaton. Hinesburg nyomozó, aki boszszantó szokásaival rendszeresen Nikki idegeire ment, beleharapott
egy almába. Néhányan feléje fordultak, de ő mintha észre sem vette
volna a rászegeződő pillantásokat, tovább csámcsogott. – Talán…
– Egy pillanatra elhallgatott, rágott még egy sort, aztán végre lenyelte a falatot, és folytatta: – Talán valamilyen bűnjel lehetett a
holttesten.
Heat bólintott. – Igen. Ebben lehet igazság. – A táblához lépett,
felvett egy filcet, és írni kezdett: „Bizonyíték elrejtése?” Visszafordult a többiek felé. – Nem tudom, mi lehet az, de kezdetnek megteszi.
– A zsebében volt talán valami? Pénz, kábítószer, ékszerek? – vetette fel Raley.
– Egy kínos fénykép? – tette hozzá Hinesburg, majd még egyet
harapott az almából.
– Minden lehetséges – bólintott Heat. Felírta a táblára az ötleteket, aztán, miután végzett, megfordult. – Rook, te az utóbbi
időben sok időt töltöttél együtt vele, nyilván rengeteget megtudtál róla. Van valami elképzelésed arról, miért akarhatták ellopni a
holttestét?
– Hát miután annyi embert kapott le a tíz körméről a rovatában,
nem is tudom… Esetleg meg akartak győződni róla, hogy tényleg
halott?
A helyzet komorsága ellenére mindannyian felnevettek, majd
Heat ismét a táblához lépett, és folytatta: – Talán nem is jár olyan
messze az igazságtól. Cassidy Towne az egyik legrettegettebb sárdobáló volt a városban. Annak a nőnek a hatalmában állt befuttatni
vagy ellehetetleníteni embereket, kénye-kedve szerint.
 44 

– És ez tette boldoggá – tette hozzá Rook. – Cassidy láthatóan
élvezte, hogy képes manipulálni az embereket. Meg azt is, ha valaki megfizetett azért, amit vele tett.
– De az inkább csak a gyilkosságra indíték, nem arra, hogy ellopják a holttestet. Hacsak nem volt rajta valami, ami lebuktatta
volna a gyilkost. – Nikki megint levette a filcről a kupakot. – Lehetséges, hogy felindulásból ölt, dulakodtak, és bőrdarabok maradtak a nő körme alatt. Aztán a gyilkos felbérelhette ezt a társaságot,
hogy szabaduljanak meg a bűnjeltől.
– Vagy valami olyasmi, mint a gyűrűnyomok, amiket a múltkor
találtál, aztán elvezettek az oroszhoz, aki megölte azt az ingatlanost, Matthew Starrt.
„Bőr? Nyomok?”, írta a táblára Heat. – Ha így van, akkor továbbra is az ellenségek listájával kell foglalkoznunk. Márpedig ha
Rook igazat beszél, az ellenségek listája olyan hosszú, hogy nem
jutunk egyhamar a végére. Elküldtem néhány egyenruhást a Ledger
szerkesztőségébe, hogy hozzák el a fenyegető leveleket. Ketten kellettek hozzá, hogy megemeljék a zsákot.
– Hány egyenruhás kell hozzá, hogy…
– Ne már – szólalt meg egy egyenruhás rendőr a terem hátuljában.
Ochoa nyomozó érkezett a megpróbáltatásai után. – Rossz előérzetem van ezzel kapcsolatban – jelentette ki, miután letelepedett
megszokott helyére a tábla felé néző félkörben. – Előbb a szemetét
lopják el, aztán meg őt magát. Ráadásul én csesztem el.
– Igazad lehet – mondta Raley. – Emelje fel a kezét, aki szerint
Ochoának be kellett volna vállalnia egy sorozatot a holttest érdekében. – Azonnal fel is tette a kezét, és pillanatokon belül mindenki
követte a példáját.
– Kösz, gyerekek – mondta Ochoa. – Ez megható.
– Megtudtál valami újat? – kérdezte Heat.
– Nem sokat. Szerencsére a fiúk a Tizenhetedik körzetből
azért segítettek. Kiderítették, hogy a kukáskocsi, amivel elállták a
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furgon útját, lopott volt. Dolgoznak még rajta, meg kihallgatják a
tanúkat és a furgon sofőrjét is most, hogy magához tért. Aztán meg
összeírják azokat a csoportokat, akik a símaszkot és az AR-15-öst
csípik.
– Elmondom, mi lesz – közölte Heat nyomozó a csapatával.
– Két fronton dolgozunk, tovább kutatunk a Cassidy Townegyilkosság helyszínén, de ráállunk az ellopott holttest ügyére is. Az
az érzésem, hogy ha megtaláljuk az áldozatot, előkerül a gyilkos is.
– Ahogy a többiek szétszéledtek, magához intette két legjobb emberét. – Raley, Ochoa!
– Igen? – felelte szinte egyszerre a két nyomozó.
– Kopogtassatok be néhány ajtón a Hetvennyolcadik utcában!
Kezdjétek Cassidy Towne házának emeletén, aztán haladjatok sorban! Hallottak-e valamit, tudnak-e valami apróságot, volt-e valamilyen kapcsolatuk az áldozattal?
– Keressük a kakukktojást – bólintott Raley.
– Pontosan. És útközben mondd el Ochoának, mit tudtunk meg
a latin-amerikai férfiról.
– A prérifarkasemberről? – kérdezte Ochoa.
– Ezt most elnézem neked, ha már sikerült túlélned a mai napot.
Igen, a prérifarkasemberről. Rook és én megpróbálunk egy kezelhető listát összeállítani az ellenségeiből.
– Rook és te – szólt Ochoa. – Úgy érted, mint…
– Visszajöööttem – jelentette be Rook jól ismert éneklő hangján.
Miközben a két nyomozó induláshoz készülődött, küldemény
érkezett a Columbus Caféból. Rook felszólított mindenkit, hogy
vegyen egy szendvicset. Ajándéknak szánta visszatérése alkalmából. Raley felkapott egy tonhalasat fehér kenyéren, és éppen hátat fordított volna, amikor Rook utánaszólt, és nagy papírpoharat
nyújtott felé. – Ezt külön neked hozattam, Raley.
Raley elvette tőle. – Ó, köszönöm!
– És tudom, hogy édesen szereted, úgyhogy van a zacskóban két
plusz tasak méz, csak neked, Édes Tea.
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Raley éppen eléggé gyűlölte a becenevet, amit egy korábbi társa
ragasztott rá a mézes tea iránt érzett vonzalma miatt, az pedig,
hogy Rook szájából kellett hallania, miután az kifecsegte a titkát
a cikkében, határozottan felbosszantotta. Olyan erővel szorította
össze a száját, hogy belefehéredtek az ajkai. Aztán fújt egyet, és letette a poharat. – Azt hiszem, nem vagyok szomjas – mondta, majd
hátat fordított a zavarodott Rooknak, és kivonult az ajtón.
Heat nyomozó beszállt civil rendszámú autójába, Rook pedig bekötötte magát mellé az anyósülésben. A nő megkérdezte, hová mennek, de az újságíró csak kacsintott, az ajkára illesztette az ujját, és
kiadta az utasítást, hogy induljanak délnek a West Side Highwayn.
Nikkinek nem nagyon tetszett ez a felállás, de hát mégiscsak Rook
töltött el annyi időt Cassidy Towne-nal, és néhány észrevétele akár
még hasznos is lehet. Egyelőre nem volt nyom, amin elindulhattak
volna, márpedig ez azt jelentette, hogy ha törik, ha szakad, el kell
viselnie Jameson Rook jelenlétét.
– Mit szólsz ehhez? – kérdezte, ahogy Nikkivel továbbhaladtak
a Hudson mentén.
– Mihez mit szólok?
– A csereberéhez. A forgandósághoz. Megint együtt megyünk
valahová, csakhogy most nem az újságíró kíséri a zsarut, hanem a
zsaru kíséri az újságírót.
Nikki kivárt egy pillanatot, aztán a férfira nézett. – Nem tűnt
fel, hogy én vezetek?
– Így még jobb. – A férfi lehúzta az ablakát, és beszívta a tiszta
őszi levegőt. Ahogy a Hudson folyót nézte, Nikki vetett egy pillantást a szélben felborzolódó hajára, és eszébe jutott, milyen érzés volt
beletúrni az ujjaival. Arra gondolt, milyen volt, amikor megragadta
a férfit a fürtjeinél fogva, és magához húzta az első este, amikor
szeretkeztek. Szinte érezte a lime ízét a margaritából, amit a nappalijában ütöttek össze aznap. Rook visszafordult, és rajtakapta a
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nőt, amint éppen őt bámulja, mire Nikki érezte, hogy vér tolul az
arcába. Elfordult, hogy a férfi ne vegye észre, de tudta, hogy elkésett. A fene essen ebbe az emberbe! A fene essen Jameson Rookba!
– Mi van Raleyvel?
– Hogyhogy? – Istenem, milyen jó, hogy a férfi nem kettejükről
kezdett el beszélni!
– Kiakasztottam valamivel? Mind a két embereden éreztem valami furcsát, de Raley az előbb úgy húzta az orrát, mintha bűzlenék.
A nyomozónő pontosan tudta, hogy Raleyt és Ochoát is ugyanaz
zavarja, ami őt magát is. Amióta a First Press októberi számában
megjelent Rook cikke a nyári közös kalandjukról, Nikkinek meg
kellett küzdenie az újonnan támadt figyelemmel. A kollégái közül jó páran úgy érezték, hogy kimaradtak valamiből, és vagy csak
megsértődtek, vagy egyenesen féltékenyek lettek. A feszültség nem
volt kellemes, ráadásul nem is menekülhetett előle. Még legközelebbi szövetségesei, Raley és Ochoa is nehezteltek valamelyest,
amiért csak egy lábjegyzet jutott nekik az írásban, amiről Nikki
őszinte bosszúságára kiderült, hogy az valójában egy neki szóló
szerelmes levél. Most viszont esze ágában sem volt felidézni a sérelmeit, azzal a sokkal személyesebb érzéseit is előrángatta volna.
– Inkább őt kérdezd – mondta.
A férfi ejtette a témát, és inkább SMS-ezéssel foglalta le magát.
– Minden rendben. A Tizennegyedik utcánál kanyarodj le, aztán
délnek megyünk tovább a Tizedik sugárúton.
– Kösz, hogy időben szóltál. – Közvetlenül a kijáratnál jártak,
úgyhogy Heat gyorsan hátrapillantott a válla fölött, aztán jobbra
rántotta a kormányt, hogy időben a lehajtósávba térjenek, mielőtt
elhúznának mellette.
– Nem semmi – állapította meg Rook.
Ahogy belesimultak a Tizedik sugárút forgalmába, Heat megkérdezte: – Biztos vagy benne, hogy ez a forrás, akihez viszel, hajlandó lesz szóba állni velem?
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– Nem kérdés. – A férfi felemelte az iPhone-ját. – Éppen ezt írta.
Minden rendben.
– És ismernünk kell valamiféle rafinált kopogást? Jelszót? Titkos
kézfogást?
– Ön gúnyolódik velem, Heat nyomozó, és ez fáj.
– Nem semmi – állapította meg Nikki.
Alig két perccel később kiszálltak az Apple Shine autómosó parkolójában. Rook megkerülte a kocsit, és megállt a nő mellett. Heat
az orrára húzta a napszemüvegét, és a pereme fölött a férfira pillantott. – Te viccelsz velem.
– Tudod, hogy csak egy kis vörös haj hiányzik, és lehetnél az a
pasas a CSIból.
– Ha kiderül, hogy csak az időmet pocsékolod itt, Rook, hát én
esküszöm, hogy…
– Hé, Jamie – jött egy hang a hátuk mögül. Nikki megfordult,
és Tomasson „Hájas Tommy” Nicolisit pillantotta meg. Rook maffiózó haverja az autómosó épületének üvegajtajában állt, és integetett nekik. Rook önelégült vigyorra húzta a száját, és elindult felé, a
nyomozó pedig gyorsan körbepillantott a parkolóban további maffiózók után kutatva.
Az Apple Shine előcsarnokában Hájas Tommy megölelte és
hátba veregette Rookot, aztán mosolyogva fordult Heat felé. –
Örülök, hogy megint találkoztunk, nyomozó. – A nő megrázta
a felé nyújtott kezet, és közben azon gondolkodott, hány embert
ütött meg, és vajon hánnyal tett még ennél is rosszabbat ez a kéz az
évtizedek során.
Egyszerre fekete öltönyt és vörös nyakkendőt viselő sofőr lépett
ki a váróból, majd letelepedett a hátuk mögött, és nekiállt olvasni a
Postot. Hájas Tommy elkomorodott. – Szép napunk van – mondta
Rook. – Nem lenne jobb az egyik kinti asztalnál beszélgetni?
A maffiózó óvatosan felmérte a nyüzsgő sarkot a Tizedik sugárút és a Gansevoort utca találkozásánál. – Nem hiszem. Menjünk be inkább az irodába!
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Követték a férfit, aki megkerülte a pultot, aztán bevonult egy
„Belépni tilos” feliratú ajtón.
– Te azóta is fogytál? – kérdezte Rook, amikor magukra maradtak a szobában. A maffiózó a hatvanas években szerezte a nevét, amikor a legenda szerint egy leszámolás során három golyót
kapott a gyomrába, de a hája miatt túlélte. Amikor Rook először
találkozott vele, Nicolosi még mindig elég kövér volt hozzá, hogy
az El Doradója megbillenjen alatta, mostanra viszont jobban félt a
koleszterintől, mint a rézköpenytől. Heat megállapította, hogy a
férfi hasonló melegítőt visel, mint amikor nyáron egy építkezésen
bemutatták őket egymásnak, csak most sokkal bővebbnek tűnik
rajta.
– A jóisten áldjon meg téged, amiért észrevetted. Még három kilót. Így fest a hetvennyolc kilós Hájas Tommy.
Rook megrángatott egy laza szövetdarabot. – Ha tovább fogysz,
szalagot kell rád kötnöm, hogy megtaláljalak.
Tommy elnevette magát. – Imádom ezt a pasast. Ugye, maga
is imádja? – Nikki elmosolyodott, és bólintott. – Csüccs, csüccs! –
Ahogy Rook és Heat letelepedett a kanapéra, a maffiózó elhelyezkedett az íróasztala mögötti széken. – Jut eszembe, Jamie kellemes
kis cikket írt magáról. Igazán kellemeset. Magának is tetszett?
– Hát az biztos, hogy… emlékezetes volt. – Nikki Rook felé fordult, és vetett rá egy sürgető pillantást.
A férfi vette a lapot. – Igazán hálásak vagyunk, amiért fogadtál
bennünket. – A protokoll kedvéért kivárt, amíg Hájas Tommy egy
legyintéssel elhárította az udvarias megjegyzést, aztán folytatta: –
A ma reggeli gyilkosságon dolgozom Nikkivel, és azt ígértem neki,
hogy te hasznos információval tudsz szolgálni.
– Nem mondtad el neki?
– A szavamat adtam.
– Jó fiú. – Hájas Tommy levette túlméretezett napszemüvegét,
és méla kutyaszemét Nikkire szegezte. – Tudja, miben utazom. Az
én kezem tiszta, de ismerek olyan embereket, akik ismernek olyan
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embereket, akik nem éppen a legbecsületesebb polgárok. – Heat
tisztában volt vele, hogy Tommy hazudik. Ez a barátságos modorú
férfi semmivel sem volt jobb a többi maffiózónál, de mesterien tartotta távol magát mindentől, amiért perbe lehetett volna fogni. –
Csak tiszta vizet akartam önteni a pohárba. Szóval nemrég felhívott valaki, és azt kérdezte, mibe kerülne, ha el akarná tetetni láb
alól Cassidy Towne-t.
Heat kihúzta magát a kanapén. – Bérgyilkosság? Valaki felhívta
magát, hogy ölje meg Cassidy Towne-t?
– Hátrébb az agarakkal! Nem azt mondtam, hogy meg akarták
öletni. Csak megkérdezték, mennyibe kerülne. Tudja, az ilyesminek megvannak az állomásai. Úgy hallottam. – Heat szólásra nyitotta a száját, de a férfi felemelte a kezét, és folytatta: – És… és aztán nem is lett semmi a dologból.
– Ennyi? – kérdezte a nő.
– Igen, ezzel véget is ért a dolog.
– Nem. Úgy értem, mással nem is tud szolgálni?
– Jamie azt mondta, segítségre van szüksége, én pedig segítek.
Mit szeretne még?
– Egy nevet – felelte Heat. – Azt nagyon szeretnék. – Hájas
Tommy az asztalra könyökölt, és felváltva pillantott az újságíróra
meg a nőre. Heat Rook felé fordult. – Neked nevet is mondott?
– Nem – rázta meg a fejét a férfi.
– Nem tudja.
– Én viszont tudni akarom – jelentette ki Heat nyomozó, és állta
a maffiózó tekintetét.
Hosszú csend következett. Odakintről behallatszott a frissen
mosott kocsikat szárító fúvókák sivítása. Amikor elhallgattak, Hájas Tommy megszólalt. – Szeretném, ha tudná, hogy csak azért
árulom el magának, mert vele jött. Világos?
Heat bólintott.
– Chester Ludlow. – Ezzel a maffiózó visszatette az orrára a
napszemüvegét.
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Nikki szíve majd’ kiugrott a helyéből. Le akarta írni az információt, de aztán arra gondolt, hogy egy egykori képviselő nevére
biztosan emlékezni fog.
– Megvagyunk? – kérdezte Hájas Tommy, és felállt.
– Megvagyunk – válaszolt Rook, és ő is feltápászkodott a kanapéról.
– Majdnem megvagyunk – mondta a nyomozó, aki ülve maradt.
– Kérnék magától még valamit.
– Van vér a csaj pucájában.
Most Rookon volt a sor, hogy bólintson.
Nikki felállt. – Ma délelőtt egy három fegyveresből meg egy sofőrből álló csapat lerohanta a halottkém furgonját, és elrabolta Cassidy Towne holttestét.
Hájas Tommy a combjára csapott. – Te szent szar, valaki kipakolt egy henteskocsit? Micsoda város!
– Akarom azokat az embereket. Két barátom volt abban a furgonban, a sofőr pedig kórházba került. Arról nem is beszélve, hogy
nincs meg a holttest.
A maffiózó széttárta a karját. – Világosan megmondtam az
előbb, hogy nem foglalkozom ilyesmivel.
– Tudom. Viszont, mint említette, ismer embereket, akik ismernek embereket. – Heat közelebb lépett a férfihoz, és kinyújtott mutatóujjával minden egyes kimondott szó után megbökte a mellkasát. – Ismer néhány embert. – Aztán elmosolyodott. – Nagyra értékelném, ha segítene. És sokkal kellemesebb lenne a következő
találkozásunk, Tommy. Hékás, és gratulálok a fogyáshoz.
A maffiózó Rookhoz fordult. – Imádom, hogy ilyen tökös.
Odakint az előtérben megint kezet ráztak. – Jut eszembe, Tommy – szólt Rook –, nem is tudtam, hogy a tied ez a hely.
– Nem is az enyém – vont vállat Tommy. – Csak azért jöttem,
hogy lemosassam a kocsimat.
Amint visszaszálltak a Crown Victoriába, Heat betelefonált a
kapitányságra Chester Ludlow címéért. Miután letette, Rookhoz
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fordult. – Mi baja lehetett Chester Ludlow-nak Cassidy Townenal?
– Miatta nem tagja többé a kongresszusnak.
– Azt hittem, azt ő intézte saját magának azzal a botránnyal.
– Igen, de tippelj csak, ki hozta le először a sztorit, amibe aztán belebukott. – Heat kihajtott az autómosó parkolójából. – Tudni
akarom, most mi a véleményed a forrásomról.
– Hájas Tommyról? Kíváncsi lennék, miért nem értesítetted a
rendőrséget.
– Hahó, nekem úgy fest, éppen azt tettem.
– Miután Cassidy Towne meghalt.
– Hallottad, mit mondott Tommy. Amúgy sem történt volna
semmi.
– Csakhogy mégis történt.
Chester Ludlow-t sem a Park Avenue-i lakásában, sem a Carnegie
Hallban lévő tetőtéri irodájában nem találták. Ott volt, ahol mostanság a legtöbb időt töltötte: a Milmar Club sznob elszigeteltségében az Ötödik sugárúton, a Central Park állatkertjével szemben.
Amikor Heat és Rook az előtér márványpadlójára lépett, az elmúlt több mint egy évszázad kőgazdag New York-i elitjének nyomában jártak. Ezek között a falak között köszöntötte Mark Twain
U.S. Grantot New Yorkban, miután elnöksége lejártával a tábornok
a Keleti hatvanhatodik utcában telepedett le. Morganek, Astorok
és Rockefellerek táncoltak a Milmar álarcosbáljain. Állítólag Theodore Roosevelt volt az első, aki megtörte a fehérek hegemóniáját a klubban, amikor meghívta Booker T. Washingtont koktélozni.
Ma a bár nagyzással és tradíciókkal pótolta fontossága hiányát.
Csendes, de fényűző hely volt, ahol a tagok mindig számíthattak
a személyzet diszkréciójára és egy erős koktélra. A Milmar manapság John Cheever háború utáni New Yorkjának idealizált erődje
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volt, ahol a férfiak kalapot viseltek, és felemelt fejjel jártak. És mint
Jameson Rook megtudta, nyakkendőt is kötöttek. Most ő is kiválasztott egyet a ruhatárban felkínáltak közül, mielőtt Nikki Heattel
együtt beengedték a szalonba.
A pincér a pulttól legmesszebb eső sarokba terelte őket, ahol
Grace Ludlow, a politikusi klán ősanyja egy nagyméretű festményről nézett le fitymáló tekintettel a vendégseregre. A kép alatt a mára
megtévedt fiúvá leminősített egykori nagy reménység, Chester olvasta a Financial Timest az ablakon beszűrődő fényben.
Miután köszöntötték egymást, Rook letelepedett Ludlow mellé
egy füles fotelba. Nikki egy XV. századi kanapét választott velük
szemben, és arra gondolt, hogy ez nagyon nem olyan, mint az autómosó irodája.
Chester Ludlow gondosan összehajtogatta az újság halvány lazacrózsaszín lapjait, majd felvette a nő névjegykártyáját az asztalon
heverő ezüsttálcáról. – Nikki Heat nyomozó. Izgalmasan hangzik.
Mit lehet erre felelni? Köszönöm? – Ez pedig a társam, Jameson
Rook – mondta inkább.
– Ó, az író. Ez megmagyarázza a nyakkendőt.
Rook a tenyerével végigsimította a kölcsönkért darabot. – Most
szóljon hozzá! Azon az egyetlen napon keveredtem a klubba, amikor nem ide öltöztem.
– Azért különös, hogy nadrág nélkül simán be lehet jutni erre a
helyre, nyakkendő nélkül viszont nem.
Tekintve, hogy a politikus dicstelen bukását egy szexbotrány
okozta, Nikki elcsodálkozott a megjegyzésen, és az azt kísérő harsány nevetésen. Körülnézett, hogy a többi vendég nem bosszús-e,
de a tágas, boltíves teremben elszórtan iszogató pár ember feléjük
sem nézett.
– Mr. Ludlow – kezdte –, fel szeretnék tenni néhány kérdést
egy folyamatban lévő nyomozásunkkal kapcsolatban. Ha gondolja,
folytathatjuk egy nyugalmasabb helyen.
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– A Milmarnál nyugalmasabb helyet nemigen találhatnánk.
Meg aztán az elmúlt egy évben annyit foglalkozott velem mindenki, hogy aligha maradt több titkom.
Meglátjuk, gondolta a nyomozó. – Akkor elmondom, miről is
szeretnék önnel beszélgetni. Nyilván hallott róla, hogy Cassidy
Towne-t meggyilkolták.
– Igen. Kérem, nyugtasson meg, hogy gyötrelmes halála volt, és
sokat szenvedett.
Rook megköszörülte a torkát. – Ugye, tisztában van vele, hogy
egy zsaruval beszél?
– Igen – felelte a férfi, és megfordította Heat névjegyét, hogy újra
elolvassa. – Méghozzá egy gyilkossági nyomozóval. – Gondosan
lefektette a kártyát a tálcára. – Úgy festek, mint aki aggódik?
– Lenne rá oka? – kérdezte a nő.
A politikus kivárt, leginkább azért, hogy a kellő hatást gyakorolja a közönségére. – Nincs – mondta aztán. Hátradőlt a fotelban,
és elmosolyodott. Hagyta, hogy Heat végezze a dolgát.
– Magának és Cassidy Towne-nak közös története volt.
– Pontosabb lenne úgy, hogy neki voltak történetei rólam. Nem
én írok napi sárdobáló rovatot. Nem én szellőztettem meg a szexuális életemet a nyilvánosság előtt. Nem én vagyok az a parazita, aki
mások balsorsán és ballépésein élősködik anélkül, hogy legalább
elgondolkodna rajta, mekkora kárt okoz.
– Ó, ugyan már – szólt közbe Rook. – Tudja, milyen gyakran
történik meg, hogy embereket rajtakapnak valamin, aztán a sajtót
hibáztatják, amiért tudósított róla? – Heat próbálta elkapni a tekintetét, hogy figyelmeztesse, de a férfit ettől csak még jobban magával
ragadta a lendület. Képtelen volt fékezni magát. – Azt a sarat magának előbb össze kellett hordania, hogy egy újságíró dobálhassa.
– És mi a helyzet azokkal az időkkel, amikor nem volt miről
tudósítani, Mr. Rook? Az egymást követő napok hosszú sorával,
amikor nem voltak hírek, nem történt semmilyen botrány, az a
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féreg mégis kinyomtatott mindenféle találgatásokat meg pletykákat, amiket állítólag „névtelen forrásokból” meg „vájt fülű bennfentesekből” húzott ki. És ha ez sem volt elég, akkor miért is ne
rángatta volna elő a régi eseményeket újra meg újra, nehogy az emberek véletlenül megfeledkezzenek a fájdalmamról. – Heat most
már örült, hogy Rook beleütötte az orrát. Ludlow kezdte elveszteni
a fejét. – Igen, voltak szexuális kalandjaim. És?
– Rajtakapták több szado-mazo klubban is.
Ludlow elhessegette magától a dolgot. – Nézzen körül! Maga
szerint 2010-et írunk vagy 1910-et?
Heat valóban körülnézett. Ebben a teremben bármelyik év lehetett volna. – Ha nem sértem meg – folytatta, miután eldöntötte,
hogy fokozza a nyomást –, ön a családi értékekkel kampányolt,
amikor beválasztották a kongresszusba, aztán pedig kiderült, hogy
mindenben benne volt, a lovacskázástól a kínzós játékokig. A képviselőházban Korbács volt a beceneve. Nyilván nem repesett a boldogságtól, amikor Cassidy Towne kiborította a bilit.
– És eszébe sem jutott visszakozni – sziszegte a férfi. – Ráadásul még csak nem is politikai motivációi voltak. Hogyan is lehettek
volna? Nézzék meg azt a bohócot, akit a helyemre ültettek, miután
lemondtam! Nekem törvényjavaslataim voltak. Neki munkaebédjei
meg jelenései vannak a nagyoknál. Nem, az a ribanc csak a tintát
akarta pocsékolni. Nem érdekelte más, csak hogy eladhassa az újságját, és előbbre vigye a mocskos karrierjét.
– Ezek szerint örül, hogy meghalt? – kérdezte Heat.
– Nézze, nyomozó, hatvannégy napja nem ittam, de ma este lehet,
hogy bontok egy üveg pezsgőt. – A férfi az asztalon álló jeges vízzel teli pohár után nyúlt, és addig ivott belőle, amíg már csak a jégkockák zörögtek az alján. Letette a poharat, és hátradőlt. – Viszont,
mint azt a munkája során nyilván rég megtapasztalta, az erős indíték egyáltalán nem jelenti azt, hogy részem volt a meggyilkolásában.
– Tagadhatatlanul gyűlölte. – Rook próbálta megint felhúzni a
férfit, de Chester Ludlow már ismét ura volt az indulatainak.
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– Múlt idő. Rég túltettem magam a dolgon. Végigcsináltam a
szexelvonót. Végigcsináltam az alkoholelvonót. Végigcsináltam a
konfliktuskezelő tanfolyamot. És tudják mit? Nem fogok pezsgőzni
ma este, mint ahogy korábban sem volt rá szükségem, hogy levezessem a dühömet, és tegyek valamit.
– Nem is volt rá szüksége. – Heat nem teketóriázott. – Elég volt
másokat megbíznia, hogy végezzék el a piszkos munkát. Például
ráküldhette a maffiát Cassidy Towne-ra.
Ludlow nem borult ki. Reagált, de nem vitte túlzásba. Mintha
valaki azt mondta volna neki, hogy a vászonzakója nem illik az évszakhoz. – Nem tettem semmi ilyesmit.
– Mi máshogy tudjuk – mondta Rook.
– Ó, világos. Sosem gondoltam volna, hogy maga is az a névtelen
forrásokra hivatkozó típus, Mr. Rook.
– Csak védem őket. Egyedül így lehetek biztos benne, hogy
megbízható információhoz jutok.
Ludlow az újságíróra meredt. – Hájas Tommy volt az, ugye?
Rook üres tekintettel nézett vissza rá. Nem állt szándékában felfedni a forrását, és még annyira sem szívesen mártotta volna be
Hájas Tommyt.
Nikki Heat nem hagyta annyiban a dolgot. – Ezek szerint beismeri, hogy felvette a kapcsolatot Tomasso Nicolosival, és megrendelte tőle a bérgyilkosságot?
– Jól van – ismerte el Ludlow. – Oké, tényleg érdeklődtem. Egy
kicsit visszaestem a terápia után. Fantáziálni kezdtem, és eljátszottam a gondolattal, hogy vajon mennyibe kerülne, de ez minden.
Többé nem írok törvényeket, de azt tudom, hogy egyetlenegy sem
tiltja az érdeklődést.
– És el kéne hinnem, hogy miután Hájas Tommy nem vállalta
a dolgot, maga annyiban hagyta, és nem bízott meg mást a feladattal?
Chester Ludlow elmosolyodott. – Rájöttem, hogy jobb módszert
is találhatok a bosszúra. Felfogadtam az egyik vezető biztonsági
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cég magánnyomozóját, hogy kutasson fel valami mocskosat Cassidy Towne múltjában. A visszájára akartam fordítani a dolgot. Értik? – Inkább álszentségnek tűnik, gondolta Heat, de nem szakította meg a férfi lendületét. – Nézzenek utána egy bizonyos Holly
Flandersnek! – Még betűzte is a vezetéknevet, de a nő inkább
nem írta le. Nem esett volna jól, ha hagyja, hogy a férfi diktáljon
neki.
– És miért kéne utánanéznem?
– Nem fogok maguk helyett dolgozni. De ennek az ügynek a
fényében nagyon érdekesnek fogják találni ezt a hölgyet. És nyomozó! Legyenek óvatosak! Tíz nappal ezelőtt pisztolyt is hozott
magával. Természetesen nem volt rá engedélye.
Miután a politikus igazolta, hogy az egész éjszakát otthon töltötte a feleségével, Heat és Rook otthagyta a klubban. Ahogy átsiettek az előtéren, az egyik kétszemélyes fotelban kuporgó törékeny
öregasszony felnézett a daiquirijéből. – Gratulálok ahhoz az édes
cikkhez, kisasszony. – Grace Ludlow még mosollyal az arcán is félelmetesebbnek tűnt, mint a festményen.
Miközben Rook a ruhatárban a kölcsönzött nyakkendővel bajlódott, megjegyezte: – Ludlow családja olyan gazdag, és annyi embert ismernek, hogy könnyedén elintézhetett egy ilyen gyilkosságot. – A nyakkendő már lazán lógott rajta, és Nikki közelebb lépett, hogy segítsen kioldani a csomót.
– Megmondom, mit nem értek – mondta. – Tételezzük fel, hogy
te vagy a helyében. Miért akarnád ellopni a holttestet? – Nikki
mindkét csuklója a férfi mellkasát érintette, és érezte a kölnije elegáns, finom illatát. Felnézett a csomóról, és találkozott a tekintetük. Pár pillanatig egymás szemébe néztek, aztán Nikki hátralépett. – Úgy fest, szükséged lesz egy ollóra.
Heat a Milmar lépcsőjéről betelefonált a kapitányságra, hogy megkérdezze, van-e valamilyen fejlemény a hiányzó áldozat ügyében.
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Semmi. Ha már vonalban volt, utasítást adott, hogy nézzenek
utána Holly Flandersnek. Lehallgatott egy hangpostaüzenetet Raleyéktől, és az autó felé indult. – Indulás. A fiúk találtak nekünk
valamit.
Éppen a parkon haladtak át, amikor Rook megszólalt: – Oké,
valami piszkálja a csőrömet. Honnan tudsz te a lovacskázásról?
– Izgalmasnak találod, Rook?
– Ijesztőnek, de izgalmasnak. Igen. Meg nem is. De inkább az
igenre hajlok. – Összeráncolta a homlokát. – Érted?
– Ó, értem, hidd el! Pontosan tudom, milyen az, amikor valami
egyszerre ijesztő és izgalmas. – Megvillantott egy pajkos mosolyt,
de nem vette le a tekintetét az előttük haladó taxiról. – És képes vagyok megkülönböztetni a szájpecket a lovaglópálcától. – Oda sem
kellett néznie, anélkül is biztos volt benne, hogy a férfi őt bámulja,
és azon gondolkodik, vajon komolyan beszél-e.
A közlekedésieknek félre kellett húzniuk a korlátokat, hogy beengedjék őket a Nyugati hetvennyolcadik utcába. Az újságírók furgonjainak száma időközben megduplázódott, a tévéadók pedig
próbálták felosztani egymás között a terepet az élő kapcsolásokhoz, bár azok nem voltak esedékesek a négyórás hírek előtt, addig
pedig még rengeteg idő volt hátra. Nikki gyomra összerándult a
gondolatra, hogy elsősorban nem is a gyilkossággal, hanem a holttest elrablásával lesznek elfoglalva. Raleyvel és Ochoával Cassidy
Towne házának alagsorában futottak össze, a gondnok műhellyel
kombinált irodájában.
Bemutatták Nikkinek a férfit, aki, miután meglátta Rookot az
ajtóban, elmosolyodott. – Üdv, Mr. Rook!
– Jó napot, JJ! Annyira sajnálom, ami történt.
– Igen, nem lesz könnyű megszabadulni ettől a sok szeméttől –
mondta a gondnok.
– Meg aztán… Tudja.
– Ms. Towne, persze. Rettenetes.
– Van valamitek a számomra? – kérdezte Heat a nyomozóitól.
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– Először is nem szervezték meg, hogy elvigyék a ház szemetét
– felelte Raley.
– Rossz vicc lenne – szólt közbe JJ. – Az épület tulajdonosa biztos nem finanszírozna ilyesmit. Még a festés költségeit sem tudja
összekaparni. Vagy legalább szerezhetne egy új guruló kukát. Nézzék meg, milyen állapotban vannak ennek a kerekei. Szánalmas.
– Szóval a szeméten még rajta vagytok – mondta a nő, mielőtt
végképp eltértek volna a témától. – Azt mondtad, először. Mi van
még?
– JJ-től megtudtuk, hogy nemrég ki kellett cserélnie a zárat Cassidy Towne lakásának ajtaján.
Erre már Heat is felkapta a fejét, és Rookra pillantott.
– Így igaz – bólintott a férfi. – Tegnapelőtt.
– Nem, az már a második alkalom volt – helyesbített a gondnok.
– Kétszer kért meg rá.
– Kétszer cserélt zárat? – csodálkozott a nő. – Miért volt rá szükség, JJ?
– Kitanultam a lakatosszakmát, úgyhogy okosban meg tudtam
csinálni neki. Köztünk maradt a dolog, tudja, így mind a ketten jól
jártunk. Ő spórolt egy kis pénzt, és az én zsebembe is jutott valamennyi. Jó volt ez így.
– Biztos vagyok benne – mondta Heat. JJ rendes fickónak tűnt,
de nagy dumás volt, márpedig ő megtanulta, hogy a nagy dumásoknak lépésről lépésre haladva konkrét kérdéseket kell feltenni. –
Beszéljen arról, amikor először cserélt zárat. Mikor történt?
– Alig két héttel ezelőtt. Egy nappal korábban, hogy a cimborám megjelent. – JJ Rookra bökött.
– Mi szükség volt rá? Elvesztette a kulcsát vagy valami ilyesmi?
– Az emberek folyton elveszítik a dolgaikat, mi? Tegnap hallottam egy műsort a rádióban a mobiltelefonokról. Tudja, a legtöbben
hol vesztik el a mobiljukat?
– A fürdőszobában? – kérdezte Rook.
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– Megvan a nyertesünk. – A gondnok megragadta Rook kezét,
és alaposan megrázta.
– JJ? – szólt a nyomozó, és kinyitotta a jegyzetfüzetét, hogy jelezze, fontos dologról van szó. – Miért cseréltette ki a zárat Cassidy
Towne két héttel ezelőtt?
– Azt mondta, úgy érzi, valaki bejár a lakásába. Nem volt benne
biztos, de gyanús jeleket vett észre. Kisebb tárgyakat nem ott talált,
ahová tette őket, meg hasonlók. Majd frászt kapott. Gondoltam, kicsit paranoiás lehet, de hát megfizetett, úgyhogy azt tettem, amit kért.
Heat felírta magának, hogy ki kell deríttetnie Raleyvel meg
Ochoával a pontos dátumot, csak hogy minden részlet a helyére
kerüljön. – És mi történt a második alkalommal? Akkor is úgy sejtette, hogy valaki belopózott hozzá?
A gondnok elnevette magát. – Több volt az sejtésnél. Valami fazon berúgta rá az ajtót. Egyenesen az arcába.
Heat azonnal Rook felé fordult. – Azért tudtam a zárcseréről,
mert amikor először jártam itt, hogy elmenjünk Cassidyvel vacsorázni, JJ éppen az ajtón dolgozott – magyarázta a férfi. – Megkérdeztem, miért van rá szükség, mire Cassidy azt mondta, hogy kizárta magát, és be kellett törnie a saját lakásába. Különösnek tűnt,
de hát ha valaki, hát ő tele volt meglepetésekkel.
– Hú, ne is mondja – rikkantotta JJ, és megint megrázta Rook
kezét.
Heat két emberéhez fordult. – Tettek erről bejelentést?
– Nem – felelte Ochoa.
– Biztos, ami biztos, még egyszer utánajárunk – tette hozzá
Raley.
– Mikor történt ez, JJ?
A gondnok a munkapadja felé fordult, egy szerszámokat szorongató bögyös nővel ékesített naptárt kezdett mustrálni, aztán rábökött egy narancssárga zsírceruzával megjelölt napra. Heat lejegyezte a dátumot, és megkérdezte: – Emlékszik, hány óra volt?
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– Persze. Délután egy. Éppen el akartam szívni egy cigarettát,
amikor meghallottam. Próbálok leszokni, mert ez a vacak árt, úgyhogy szigorú időbeosztáshoz tartom magam.
– Szóval hallotta? Esetleg látott is valamit?
– Azután láttam, hogy megtörtént. Odakint voltam a járdán,
mert itt nem lehet dohányozni. Egyszer csak kiáltásokat hallottam,
és bumm. A faszi rárúgta az ajtót.
– És látta a támadót? Le tudná írni?
– Persze. Ismeri Toby Millst, ugye? A baseballost.
– Ismerem. Azt akarja mondani, hogy úgy nézett ki, mint Toby
Mills?
– Nem – felelte JJ. – Azt akarom mondani, hogy Toby Mills
volt az.
A Yankees egymeccses előnyben volt a csoportdöntőben, de nélkülözniük kellett kezdődobójuk, Toby Mills szolgálatait, akinek
meghúzódott az egyik combizma, amikor az első mérkőzésen hősies sprintet vágott ki az első bázisig. Mills ezzel ki is ejtette az
ütőt, amivel ráadásul a meccset is megnyerték, de egyben határozatlan időre sérültlistára került, és csak nézőként vehetett részt a
csoportdöntő hátralévő összecsapásain.
– Jól van, Jameson Rook, híres-nevezetes újságíró, kérdeznék tőled valamit – szólalt meg Nikki, miközben a Central Parkból a
dobó Upper East Side-i háza felé tartottak.
– Az a benyomásom, hogy nem a lovacskázásról lesz szó, ugye?
– El nem tudom képzelni, hogy ha gyakorlatilag rátapadtál Cassidy Towne-ra a cikked kedvéért, hogyan lehetséges, hogy nem
tudtál róla, mit tett Toby Mills az ajtajával.
– Egyszerű. Nem voltam ott, amikor történt, Cassidy pedig nem
mondta el nekem. – Rook közelebb csúszott a nőhöz az ülésen. –
Nem… ennél többről volt szó. Azt hazudta, hogy ő maga törte be
az ajtót. És mondok én neked valamit, Nik, aki ismerte Cassidyt,
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el is tudta képzelni róla, hogy megcsinálta. Mármint nem csak a
fizikuma miatt, de… az a nő egy természeti erő volt. Mindenféle
bezárt ajtók nem állították meg. Még a cikkhez készített jegyzeteimbe is beleírtam ezt a kis hasonlatot.
A nő a kormánykeréken kezdett dobolni az ujjaival. – Értelek.
És nemcsak neked hazudott, de feljelentést sem tett a rendőrségen.
– Kakukktojás.
– Ez a mi szövegünk. Nem akarom a te szádból hallani, hacsak
nem az ornitológia foglalkoztat éppen. – Az Ötödik sugárúton váltott a lámpa, és a nagykövetségek meg konzulátusok sorfala mellett
a nő kihajtott a parkból. – Mi gondja volt Toby Millsszel vagy vice
versa?
– Nem igazán tudok semmilyen friss ügyről. Cassidy írt Mills
durvulásairól akkortájt, amikor a Yankeeshez igazolt, de annak
már jó ideje. A múlt héten megjelentetett valamit arról, hogy az
East Side-ra költözött, de aligha az ilyesmiből lesz a botrány. Meg
nem is ezért rúgják rá az emberre az ajtót.
– Meglepődnél, írókám, meglepődnél – mondta a nő felsőbbséges mosollyal az arcán.
Amikor Toby Mills házának bejáratánál álltak, Nikki Heat
mosolya már csak távoli emlék volt. – Mióta várunk? – kérdezte
Rooktól.
– Öt perce. Talán hat.
– Többnek tűnik. Mégis kinek érzik ezek magukat? Könnyebb
volt bejutni a Milmarba, pedig nem is volt rajtad nyakkendő. – Gúnyosan utánozta a kaputelefonból jövő hangot. – Még folyik az ellenőrzés.
– Ugye, tudod, hogy valószínűleg hallanak?
– Akkor jó.
Rook felnézett. – Gondolom, látnak is.
– Az még jobb. – Heat a biztonsági kamera felé fordult, és feltartotta a jelvényét. – Hivatalos rendőrségi ügyben járunk, és egy
emberi lényt szeretnénk látni.
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– Hét perc.
– Fejezd ezt be!
– Kakukktojás – mormogta maga elé alig hallhatóan a férfi.
– Ezzel nem segítesz.
A kaputelefonból recsegés hallatszott, aztán megszólalt egy férfihang. – Sajnálom, őrmester, de minden érdeklődőt a Ripton és
társához irányítunk. Ők képviselik Mr. Millst. Megadjam a telefonszámukat?
Nikki megnyomta a beszéd gombot. – Először is nem őrmester vagyok, hanem nyomozó. A New York-i rendőrség gyilkossági
nyomozója. Személyesen kell beszélnem Toby Millsszel egy gyilkossági üggyel kapcsolatban. Vagy túlesünk a dolgon most, vagy
visszajövök egy bírói meghatalmazással. – Elégedetten engedte el a
gombot, és Rookra kacsintott.
– Ha kerít egy tollat – felelte a hang –, szívesen megadom a számot.
– Oké, akkor legyen – mondta a nő. – Mostantól fogva küldetésemnek tekintem a dolgot. Jönni fogok a meghatalmazással. – Sarkon fordult, és Rookkal a nyomában kirontott az utcára. Majdnem
a Madisonnál jártak már, ahol a kocsi várt rájuk a Carlyle-lal szemben, amikor valaki felkiáltott a hátuk mögött.
– Jameson Rook?
Mindketten megpördültek, és a Cy Young-díj várományosát,
Toby Millst pillantották meg a háza előtt a járdán, amint épp integetett nekik, hogy menjenek vissza.
Rook dicsekvő tekintettel fordult Nikkihez. – Állok szolgálatára, nyomozó.
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akik vidámságot és ihletet
jelentenek számára.
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„Nikki Heat ismét munkában!
Amikor egy gyilkosság tetthelyére siet, nemezisébe,
Rookba botlik, aki megtalálta a holttestet.
Innentől a történet egyre jobb és jobb lesz.
Castle csúcsformában.”
– Stephen J. Cannell, New York Times bestseller szerző
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„Richard Castle igazi profi. Minden egyes alkalommal egyre jobb és
jobb lesz. A Naked Heat is ezt bizonyítja.”

Grand
Selection

Amikor holtan találják Cassidy Towne-t,
New York legkönyörtelenebb bulvárfirkászát, Heat nevezetes gyanúsítottak
egész sorára bukkan. Mindüknek komoly
indítéka volt, hogy végezzen Manhattan
legrettegettebb sárdobálójával.
Heat gyilkossági nyomozását tovább
komplikálja újabb találkozása a magazinszerzők szupersztárjával, Jameson Rookkal. Miután nemrég szakított a férfival,
Nikki nem érzi úgy, hogy itt lenne az ideje megbirkózni az érzelmi teherrel. Csakhogy a jóképű, szellemes, Pulitzer-díjas
író nagyon is érintett az ügyben, így
kénytelen ismét együtt dolgozni vele.
Megoldatlan kapcsolati problémák feszültsége és erotikus izzás tölti be a levegőt, miközben Heat és Rook hírességek
és maffiózók, énekesek és prostituáltak,
profi sportolók és bukott politikusok között indulnak a gyilkos keresésére.
Az új eset mindent elsöprő hullámokat kelt a titkok, eltussolt ügyek és botrányok világában.
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