Mérgező igazság…
Az elképesztő hatalmat biztosító 39 kulcs utáni hajsza egyre
komolyabb feladatok elé állítja a tizennégy éves Amy Cahillt
és öccsét, Dant. Nem elég, hogy a szemük előtt meghalt egy asszony,
hogy az indonéz rendőrség keresi őket, és hogy egy szigeten
ragadtak egy férfival, aki túl sokat tud szüleik haláláról, még a
trópusi vihar is közeleg… És amikor azt gondolják, hogy ennél már
tényleg nem lehet rosszabb, kiderül, hogy tévedtek. A Cahill-család
szekrényéből újabb csontváz esik ki… Rá kell döbbenniük a szörnyű
igazságra, hogy valójában, melyik ághoz is tartoznak…
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Azoknak a csodálatos olvasóknak, könyvtárosoknak
és tanároknak, akikkel találkoztam, és akikkel
találkozni fogok e sorozatnak köszönhetően.
P. L.

amy Cahill nem volt babonás. de amikor az égből fekete hó hullott, lábuk alatt baljósan morajlott a föld,
öccse nyávogott, és alistair bácsi rózsaszín pizsamában pipiskedett a parton, be kellett ismernie, hogy az
előjelek nem túl kedvezőek.
– itt vagyunk, nellie! – alistair bácsi tölcsért csinált
a kezéből, és átkiáltott a Jáva-tenger hullámain. –
ments meg bennünket, kedvesem!
amy letörölt az arcáról egy fekete pöttyöt. Pernye.
a múlt éjszakai tűzből?
Nem gondolni a múlt éjszakára! Most nem.
a motorzúgás egyre közelebbről hallatszott. a kis
motoros hajón nevelőnőjük, nellie Gomez siklott a
zsebkendőnyi indonéz sziget felé, ahol az elmúlt éjjel
rekedtek. a kísérteties hajnali derengésben összeolsemmiben lebegne.
– miiááúú! – nyávogta dan.
– mi az, megmacskásodtál? – kérdezte amy.
– nem, csak az egyiptomi mau hangját utánzom –
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vadt a tenger az éggel, és úgy tűnt, mintha a hajó a

nézett sértetten dan amyre, mintha tök normálisan
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viselkedne. – Saladin utálja a vizet. de ha meghallja
a másik mau hangját, talán kimerészkedik nellie-vel
a fedélzetre – és végre láthatjuk! ne mondd, hogy neked nem hiányzik!
amy felsóhajtott:
– persze hogy hiányzik, de a tegnap éjszaka történtek után… nem mintha nem szeretném Saladint,
dan, de, őszintén szólva, kisebb gondom is nagyobb
annál, mint hogy utána sóvárogjak.
Távoli mennydörgés hangját hozta a szél. amy szeme égett, ahogy a tengerre pillantott. arcán szürke
csíkot hagyott egy legördülő könnycsepp. a tűzvész
tegnap éjjel kitombolta magát. de akkor honnan
hullik ennyi hamu? Csak egyetlen épület vált a lángok martalékává. amiben dan, alistair és ő szénné
égtek volna, ha nem siet segítségükre…
Nem gondolni az asszonyra! Csak hétköznapi dolgokra! Mogyoróvaj. Házi feladat. Tévé. Saladin.
megrohanták a tegnap éjszaka emlékei. a falat
nyaldosó lángok… dan rémült kisgyermeket idéző
arca, alistair üvöltése… aztán a kiáltás odakintről,
az ablak alól… Egy olyan ember, akire a legkevésbé
számítottak… az a nő állt ott, aki oroszországban
majdnem megölte őket.
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Azt hitted, ő akart benneteket elevenen megégetni teg-
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nap éjjel. De tévedtél. Nem Irina volt.
isabel Kabra tette. évekkel ezelőtt ő gyújtotta fel
massachusettsi otthonukat is. a tűzvészben amy és
dan szülei életüket vesztették. isabel be akarta fejezni

a munkát, amit annak idején félbehagyott. Gyilkos
volt. Egy gyöngyökkel és parfümmel álcázott lucian
gyilkológép.
Tegnap éjszakáig két ember volt, akiktől amy a világon a legjobban tartott. isabel volt az egyik.
a másik az a szőke nő, aki a párkány alól felkiáltott nekik.
Ha tegnap arra kérted volna amyt, hogy állítsa
össze a Következő Egy Millió Évben Legkisebb Valószínűséggel Bekövetkező Dolgok listáját, akkor a „Világ sajttá
változik”, és „Az öcsém, Dan azt mondja nekem, hogy
szeretlek” után rögtön ez következett volna:
„Irina Szpaszkij feláldozza az életét – értünk…”
irina egy rúd segítségével az égő ház tetejére ugrott,
majd a rudat az ablakukhoz tartva szorosan fogta,
amíg sorra lecsúsztak rajta. aztán a nőt elnyelték a
lángok, és nem látták többé. miért tette?
Miként változhat meg ennyire egy ember?
– Föld hívja amyt! – hallotta dan hangját. – Te hallod, mit mond nellie?
Befejezni az agyalást!
amy gondolatai elszálltak a levegőben kavargó
füsttel. nellie vadul integetett nekik a tenger felől.
– mintha ez a kedves teremtés félne valamitől… –
észrevételezte alistair.
– Talán a közeledő vihartól – találgatta amy.
– Vagy csak meglátta a pizsamáját, bácsikám – tet-
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mögötte sötét, baljóslatú felhők úsztak alacsonyan.

te hozzá dan. – Elég ijesztő.
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alistair végignézett magán. Selyempizsamája szakadt volt és kormos az éjszakai tűzvésztől. – Te jó ég!
Bocsássatok meg, de azonnal át kell öltöznöm!
nellie a háta mögé mutogatott, Rakata irányába.
amy ledermedt.
a Krakatau vulkán 1883-as kitörése a történelem
legnagyobb természeti katasztrófái közé tartozott.
amynek eszébe jutottak a hajós szavai, aki a szigetre szállította őket:
Ma nem szerencsés… nagyon aktív.
Újabb koromszemcse hullt az arcára, és hirtelen
mindent megértett. Fekete ujjbegyét öccse felé mutatta. nellie-nek nagyobb aggódnivalója is volt egy
közeledő viharnál.
– a-azt hiszem, valamit mondani akar a vulkánról
– szólalt meg a lány.
dan szeme felcsillant.
– Hú! mi leszünk a pompeji 2.0?! itt vagyunk, de
jó nekünk, hm-hm, nyugodtan takarítunk otthon a
konyhánkban, aztán egyszer csak, váu! Freccs! Gipszöntvények lettünk!
– Ez nem vicc – rótta meg amy. – Csak hogy tudd,
legutóbb, amikor a vulkán kitört, szökőárak söpörtek
végig a déltengereken. Harminchatezer ember vesz-
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tette életét.
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dan mélyet sóhajtott:
– nyugi, amy! nellie mindjárt itt lesz. perceken belül megsimogathatjuk Saladint, és elhúzunk innen,
minden rendben lesz…

– nem zavar, hogy nincs új nyom, amin elindulhatunk? Ha kijutunk innen, hová megyünk? Bostonba,
hogy a gyermekvédelmisek visszatoloncoljanak Beatrice nagynénihez?
dan abba az irányba pillantott, amerre alistair eltűnt:
– Fogadjunk, hogy ő tudja!
– nagyszerű! majd megkérdezzük, ha átöltözött.
Van nálad hazugságvizsgáló gép? Egyébként is, hol
van már? amy szerint alistair nem éppen a megbízhatóság mintaképe. Hol a legjobb barát és a megmentő szerepében bukkan fel, hol meg elárul…, és
akkor legszívesebben fejbe csapnád.
Egyáltalán, hol akar ruhát váltani? Van egy titkos
búvóhelye? Vagy most is ugyanúgy nyoma vész, mint
a barlangos epizód után Szöulban?
az Ekaterinák évek óta keresték a kulcsokat.
ahogy a többi Cahill-ág is – a Tomasok, a lucianek és a Janusok. dörzsöltek voltak, gazdagok, és a
gyilkolástól sem riadtak vissza. Vagyis ők voltak az
esélyesebbek. Grace, a nagymamájuk, még emelte is
a tétet azzal, hogy egy maréknyi, ám annál válogatottabb Cahillt is meghívott a 39 kulcs utáni bizarr
szerzése volt. a végrendelet azonban hagyott egy
menekülési utat: ha amy és dan elfogad fejenként
egymillió dollárt, úgy örökre elfelejthették volna a
versenyt.
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vadászatra, melynek fődíja a világhatalom meg-

Ez tűnt a legkézenfekvőbb választásnak.
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de a nagymamájuk azt akarta, hogy ők találják
meg a kulcsokat. amy pedig el sem tudta képzelni,
hogy ne Grace akarata szerint cselekedjék, dan meg,
hogy ne ő szerezze meg a világ legnagyobb hatalmát. Így hát nyomokat kezdtek keresni, amiket nem
kisebb ősök hagytak maguk után, mint mozart és
Ben Franklin. most pedig itt állnak négy kontinens
és hat kulcs után: egy tizennégy éves fruska, az ő
tizenegy éves öccse és egy nevelőnő, akinek titkos
ügynöki kiképzése kimerült a punkszámok letöltésében és a tetoválással járó fájdalmak elviselésében.
Ennyi. meglepő módon mégis vetekedett egy 007-es
ügynökkel.
a 39 kulcs utáni hajszában az abnormális volt a
normális.
nellie újra elkiáltotta magát. a kikötéshez készülő
hajó motorja halkulni kezdett. most már tisztán lehetett hallani a szavait.
– a zSaRUK! – mutogatott hátra a válla fölött. –
a zSaRUK!
– le akarják tartóztatni a vulkánt? – kérdezte dan.
– Gyere! – ragadta karon az öccsét amy, és elindultak alistair után. – Egy ház leégett, dan, és valaki meghalt! a rendőrség nyomozni szokott az ilyen
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ügyekben. Alistair bácsi! Nellie-t követi a rendőrség!
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alistair előbukkant a fák közül. Ropogósra vasalt,
szürke öltönyt, makulátlanul tiszta, sárga inget és
ugyanilyen hibátlan keménykalapot viselt. amikor
meghallotta nellie kiáltását, arcára kiült a döbbenet.

– Ebben isabel keze van… Bennünket gyanúsított
meg a történtekkel. Ez a modus operandija.
dan nagyot sóhajtott:
– az a baj magával, alistair bácsi, hogy akkor kezd
idegen szavakat használni, amikor már épp kezdeném érteni.
alistair sétabotjával finoman a földhöz szegezte
dan lábfejét. aztán közel hajolt unokaöccséhez.
– Tudom, miért csinálod. azt hiszed, hogy a viccelődéssel elviselhetőbbé teszed a helyzetünket. de van
olyan helyzet, amit nem lehet elviselhetőbbé tenni –
például, ha dzsakarta egyik börtönébe vetnek. mert
hamarosan ott kötünk ki, méghozzá mindannyian,
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fiatal barátom!
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– Rocksztár, nem ugorni! – a hajó motorja hirtelen
leállt, és a kapitány valami olyasmit mondott, ami
köszönőviszonyban sem volt az amy által ismert angol nyelvvel.
– Rocksztár, sietni! – válaszolta nellie fél lábbal a
hajó szélén. amikor a kapitány megállt egy rozoga
halászcsónak mellett, a nevelőnő az átázott deszkákra mászott. Fekete farmermellényt, rövidnadrágot,
csíkos térdzoknit, fűző nélküli Converse csukát és egy
mr. Bill pólót viselt. Kétszínűre festett, egykor tüskés
haja most a fejére lapult, amitől a lány messziről egy
ázott bűzös borzra hasonlított. amikor futni kezdett
amy és dan felé, Saladin is megjelent mögötte, és
somfordálva követte.
– istenem, végre megvagytok! és kutya bajotok! –
kiáltotta. – Ha tudnátok, mennyire örülök, hogy egy-
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– Saladin! – örvendezett dan, és futni kezdett a
mau felé.
– Saladin? mert én mi vagyok, aprított máj?! – kapta el egyszerre nellie a gondjaira bízott gyerekeket,

és magához ölelte őket. – Figyeljetek, skacok! Repülőjegyet kell vennünk. Tegnap, amikor észrevettem,
hogy elpárologtatok, kikészültem. mindenkivel ordítoztam – hol vannak, miért hagyták, hogy elmenjenek –,
a hotel személyzete meg, váá, ki ez az őrült spiné?! de a
lényeg: összeszedtem minden göncötöket, valahogy
éreztem, hogy nem jövünk vissza, aztán lementem
az előcsarnokba, ahol megtaláltam az emberemet,
arifot. lerítt rólam, hogy el vagyok veszve, mire ő
bepakolta a cuccainkat a hajójába, és nyomás a
tenger! Félúton járhattunk, amikor rádióüzenetet
kapott, amitől teljesen begazolt, kiabálni kezdett, de
addig fogalmam sem volt, hogy mit, amíg ki nem
nyögte angolul, hogy „rendőrség”. aztán megláttuk
a rendőrségi kocsikat, meg hogy valaki beszáll egy
nagy, öreg hajóba, mi meg azt mondtuk, na cső,
csak úgy, indonézül. aztán bele a tengeri dugóba,
hogy lerázzuk őket. a rádióüzenetek meg csak jöttek, félig angolul, hogy tűz volt, valakinek kampec,
meg blablabla, amitől csak még jobban bepánikoltam. Egyszóval, miért tettétek ezt velem? Miért hagytatok egyedül egy panzióban, anélkül, hogy egy árva sort
írtatok volna, hová mentek?
tegetőzött dan.
dan amyre pillantott. mivel szavak nélkül is megértették egymást, amy némán válaszolt:
…és észrevettük, hogy kódolt e-maileket kapsz valaki-
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– Bocs, de nem akartunk felébreszteni, és… – men-

től…
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…és Oroszországban valaki egy telefonüzenetet hagyott neked ezzel a szöveggel: „Helyzetjelentést kérek”…
…ja, és nemrég derült ki, hogy repülőgépet is tudsz vezetni…
…és igazán nem vagyunk paranoiásak, de egyvalamit
megtanultunk a kulcsvadászat során, hogy „senkiben se
bízz!”…
– Tessék! magával is ezt csinálják, al? – veregette
őket hátba nellie. – Gondolatátvitel, majd adok én
nektek!
alistair értetlenül pislogott:
– Hogy ők…, pardon?
nellie Saladin macskahordozóját átadta arifnak.
megfogta alistair és arif karját, és a fák felé húzta
őket.
– ne is törődjetek velünk, gyerekek! a néni csak
elbújik a bácsikkal a fák közé. majd küldjetek telepátiás üzenetet a dutyiból! és majd magyarázzátok
el benne, miért árultátok el jóságos nevelőanyátokat!
– Várjatok, mi is megyünk! – kapta fel a vállára
dan futás közben a hátizsákját. – de te nem a nevelőanyánk vagy, hanem a nevelőnőnk!
a fák felé közeledve amy megpillantotta a ház
füstölgő maradványait. Elfordult. nem akarta látni.
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nem akart irinára gondolni.

10

irina nem vett retúrjegyet a szigetre.
amy megtorpant.
– miért nem irina hajóján menekülünk? a rendőrség azt nem fogja felismerni.

– Túl kicsi. Különben is, én jöttem azzal a hajóval,
nem irina – felelte alistair.
– az hogy lehet, alistair bácsi? a szigetnek két kikötője van? – kérdezte dan.
– most, hogy mondod… – állt meg alistair lihegve.
– néhány évvel ezelőtt egy kis vitorlás maradványaira bukkantam az egyik barlangban. de miért érdekel
ez téged?
– mert lehet, hogy ott vár bennünket a hajó, amivel
leléphetünk! – vágta rá amy. – Ha irina nem itt, akkor bizonyára abban a barlangban kötött ki.
– zseniális vagy, kislányom!
– az én ötletem volt – morgott dan.
alistair lerázta nellie kezét, és magabiztosan egy
távoli fa felé bökött a sétabotjával.
– látjátok azt a sárga csíkot a fán? Ha követjük a
jeleket, eljutunk a barlanghoz. Csak az a baj, hogy
a jelek eléggé megfakultak. óvatosnak kell lennünk.
én majd vágom az utat a bozótban! – vette le a zakóját alistair. Bal karját, amire a zakóját hajtotta, nellie-nek nyújtotta:
– Segítenél, kedvesem?
nellie megragadta alistair karját. a férfi meglepőeléjük kerülő ágakat és indákat. arif morogva követte
őket. néhány lépés után alistair zakózsebének tartalma potyogni kezdett.
– Bácsikám, a végén még azt is a nyakába varrják,
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en gyorsan haladt, sétabotjával szaporán ritkította az

hogy nyilvános helyen szemetelt! – dan egy fésűt, egy
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doboz mentolos cukrot, egy zsebkendőt és egy kis, kék
erszényt szedegetett fel utána a földről.
az erszényen orosz betűket vett észre.
– Hoppá! Ez irináé? – vett ki belőle egy kékes folyadékot tartalmazó ampullát.
alistair megállt, és ingujjával megtörölte a homlokát.
– nos, ezt tegnap éjjel találtam a ház előtt. nem
voltam benne biztos, mi az, ezért…
Irina mérge, gondolta amy.
alistair zsebre vágta az erszényt, és továbbindult.
Feltűnően higgadt maradt. Szinte túlzottan is józan.
De… Irina meghalt. Ezek az ő tárgyai. Ez közönséges
lopás.
amy tekintete danét kereste, de a fiú előreszaladt,
hogy a jeleket kövesse.
– dan! – kiáltott utána nellie. – Figyu, indiana Jones,
néha azért kiálts egyet, hogy élsz!
megtorpantak.
néhány pillanatnyi feszült csend után kiáltás hallatszott.
– ÁÁÁÁÁÁÁ! KÍGyóK! SzEdJéTEK lE Rólam!
amy előrerohant. Bokája beleakadt egy nedves indába. Átesett egy bokron, aztán legurult a meredek,
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homokos lejtőn. Végül dan piszkos Converse cipője
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előtt landolt, a sárban. a fiú vigyorogva támaszkodott egy kétszintes motoros hajónak:
– én nyertem.
amy feltápászkodott:

– azt hittem, megtámadtak.
– Ja, csak bedobtam az indy-figurát, jól sikerült?
amy elmosolyodott, aztán belelökte dant a vízbe.
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– Ez meg az én darth Vader-alakításom volt.
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dan Cahill a korlát mellett állva a hullámokat nézte,
és ez járt a fejében: ő, aki a világ sorsáért felelős, nem
dobhatja ki a taccsot.
a korlátot szorongatva eszébe jutott, amikor három
adag sült krumpli után Beatrice nagynéni felültette a
körhintára. a dolognak csúnya vége lett…
a hajót ide-oda dobálták a hullámok. amikor az
eső alábbhagyott, újra kavarogni kezdett a vulkáni
hamu, ami a köddel együtt szinte teljesen eltakarta
a szigetet, ahol amyvel majdnem roston sült testvérekként végezték. arif a sziget mögül kisurranva meglógott a zsaruk elől. délnek fordultak, és elindultak
dzsakarta felé. Bár az, hogy hullámokon hánykolódtak,
pontosabb kifejezés lenne. az út három óráig tartott,
ami amy és dan között háromórányi hírzárlatot jelentett. amy dühös volt rá.
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miközben megpróbálja kibírni rókázás nélkül.
Tíz perc duzzogás után amy általában olyan érdekfeszítő témákról kezdett el fecsegni, mint például
a lentermesztés százalékos növekedése Uruguayban.

de most nem szállt el ilyen gyorsan a dühe. Ez a düh
mélyebben megülte a lelkét. mindenkire haragudott:
alistair-re, nellie-re és rá is.
dan nem neheztelt a nővérére. minden olyan zavaros volt, és a lányt ez a zűrzavar felbőszítette. még
a mottójukban – „senkiben se bízz!” – sem bízhattak.
irina rossz volt, aztán egyszer csak jó lett. nellie jó
volt, majd hirtelen (talán) rossz lett. alistair meg…
alistair külön eset. Ráadásul fogalmuk sem volt, hol
folytassák a kutatást. Hajójukat meg úgy dobálja a
tenger, hogy rögtön kitaccsol…
Lélegezz mélyeket! Csak a jó dolgokra gondolj! A vidám
dolgokra.
Ez mindig segített. Csakhogy most senki sem volt
vevő a vicceire. pedig a tegnap történtek nyomasztó
súlyán egyedül a viccek könnyíthettek. Így tudta volna kiverni a fejéből irinát.
Fülében visszhangoztak utolsó szavai. Minden rajtad múlik és Danen! Menjetek! Kísértette az arca. irina
nyúlt fel a tengervízből, ő meredt rá a viharfelhők közül, az ő hangja sírt a szélben.
Valami a bokájához ért.
– Jaj! – ugrott egyet ijedtében.
vart képet vágva, mint a gazdája.
– nem akartalak megijeszteni, haver – vette a
karjába dan a maút. mellkasán át érezte a macska
szívverését. – Hogy csinálod ezt? Hogy tudsz megvi-
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– miáú! – szólalt meg Saladin legalább olyan za-

gasztalni seperc alatt? én hiába próbálom feldobni
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ezeket, csak még dühösebbek lesznek rám. Ha te itt
vagy, akkor beáll a normál szitu.
dan elmosolyodott. a normál szitu apja kifejezése
volt. Egyike annak a néhány emléknek, ami apjából
megmaradt.
– Figyelj, haver, be szeretnélek mutatni valakinek!
– vette ki apja régi, ausztrál útlevelét a zsebéből. Valami enyhe, édes, dohos illat lengte körül. dan esküdött
rá, hogy apja kölnijének illata, de amy szerint csak
az útlevélpapír szaga volt. Kinyitotta a kék borítót, és
az álneves fotóra nézett: Roger nudelman. apja álnévvel utazott, talán azért, hogy kicselezze ellenfeleit.
de a bolondos név mindig mosolyt csalt az arcára.
– Köszönj Rognak, Saladin! – mondta halkan. – Ő
is nagy tréfamester volt, mint én. Tudom. Ez nálunk
családi vonás.
a hajó orra a magasba emelkedett, aztán a víznek
csapódott. megint esni kezdett, dan gyorsan zsebre
vágta az útlevelet.
a mennydörgéssel kísért villámlás után újra ömleni kezdett az eső. dan behúzta a nyakát. Saladin
kiugrott a kezéből, és beiszkolt egy kis, üvegezett kabinba. dan követte. az eső úgy szakadt, mintha egy
vízesés alatt álltak volna.
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fonjába a kormány mellett álló arif. Hirtelen megfordult: – idegeneknek tilos belépni!
– Eső? – mutogatott kifelé dan. – Vizes? – rázta meg
ázott haját. – Törülköző?

arif indonézül suttogott valamit a mobiljába, aztán a hátsó falnál álló szekrényre mutatott.
Saladin kaparászni kezdett a szekrény és a fal közötti résben, aztán kihúzott egy kisméretű, ovális
konzervdobozt. dan orrát romlott hal bűze csapta
meg, amitől ismét felkavarodott a gyomra. Saladin
mohón nyalni kezdte a doboz gyanús, fekete tartalmát. dan a doboz címkéjére lett figyelmes: GEnUinE
RUSSian SEVRUGa CaViaR.
irina kaviárja.
miért imádják annyira az oroszok az ilyen gusztustalan ételeket?
Belégzés! Kilégzés!
Nem lehetsz rosszul!
dan kinyitotta a szekrényt, ahol egymásra rakott törülközőket talált néhány kötél, pléd és jegyzetfüzet társaságában. Kihúzott egy törülközőt, de
keze megállt a levegőben. a törülközők mellett egy
bőrből készült, monogramos válltáskát vett észre.
inSz.
Irina N. Szpaszkij.
dan kivette a táskát, és halkan becsukta a szekrényt.
berobogott a dühös és csuromvizes amy.
– Szóval itt vagy! azt hittem, annyit rókáztál, hogy
beleestél a vízbe!
dan arifre pillantott, és a táskát a hóna alá dugta.
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arif összerezzent, amikor a kivágódó kabinajtón

Kirángatta amyt egy esővédett helyre.
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– mielőtt folytatnád, találtam valamit, ami ismét
bebizonyítja, hogy nem mindennapi srác vagyok –
közölte dan.
amy levegő után kapkodott, amikor észrevette a
táskát.
– Ez irináé!
dan kinyitotta és beletúrt. Talált néhány szépítőszert, egy rúzsnak álcázott távcsövet, néhány gyanús üvegcsét és egy bőrfedelű jegyzetfüzetet.
– Ez meg mi? – vett ki amy egy vékony bőrtárcát.
Belsejében összegumizott kártyákat talált. levette
a gumit, és nekiállt átnézni őket. a legfelső kártyát
meglátva megrándult az arca. Saját társadalombiztosítási kártyájának másolatát tartotta a kezében.
alatta ian és natalie diákigazolványainak, valamint
a két Holt személyigazolványának másolatára bukkant. de akadt még egy „Burrit-oh” névjegykártya
is alistair fiatalkori képével… – dan, ez ijesztő! irinának birtokában voltak a kulcsvadászok papírjai!
a tárca aljáról három kisméretű, cipzáras műanyag
tasakot vett ki. mindháromban mikroszkóptárgylemezre emlékeztető, vékony műanyag lapocskákat talált.
– Ez meg mi a…?!

a 39 KUlCS

de dan már elmerült a bőrkötéses jegyzetfüzetben.

18

– Ezt nézd! – mutatott egy telefonszámokkal, számításokkal és orosz jegyzetekkel teleírt lapra.
amy visszapakolta a tárca tartalmát, majd a hátizsákjába dobta.

– Ez nekem kínai – mondta, de amikor az utolsó
laphoz ért, megállt.

Следующее место, 39 Ключи? От тетради RCH.
En veled vagyok, te velem vagy, igy vagyunk mi egy csapat!
– a 39-et értem – mondta dan. – a kulcsokról gyűjtött információkat. lehet, hogy megtaláljuk benne a
következő úti célt. az is lehet, hogy nekünk szánta,
hogy segítsen.
amy szeme megtelt könnyel.
– a mi oldalunkon állt, dan. Ez nem igazságos.
legalább mondta volna! Csak megjátszotta a gonoszat, vagy ennyire megváltozott a hajsza során?
dan mosolyt erőltetett az arcára.
– Tipikus lucian, nem? Cseles és kiszámíthatatlan.
– Hogy beszélhetsz így arról, aki megmentette az
életünket?
– Hé, csak vicceltem…
– a lucianek hazugok. – amy gúnyolódva, monoton hangon kántálta: – a Tomasok üvegszilánkot
körömpiszokból is képesek számítógépet csinálni, a
Janusok pedig regényeket írnak alvás közben, blablabla… Te beveszed ezt a maszlagot, dan? akkor mi
a helyzet velünk? mi nem hasonlítunk rájuk. mégis
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reggeliznek, az Ekaterinák olyan zseniálisak, hogy

tartozunk valamelyik ághoz.
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amy még mindig rossz kedvében volt. ideje volt felvidítani.
dan felvette Saladint, amy felé fordította, majd
nyávogva megszólalt:
– és én? a bátor Saladin melyik ághoz tartozom?
az Ekatercica ághoz? Vagy a Nyávusz ághoz?
amy hátat fordított, és elsétált, mintha meg sem
hallotta volna.
a hajó egy hullám meredek oldalán siklott le, és
dan elböffentette magát.
– „VoÁÁÁ… ÁÁÁRRRGGG… két ujjad dugd le a
torkomon, és tépd ki a szívemet…, hogy lásd, menynyire szeret…, szeret…, szeret…!” – ipodját markolva
nellie bukkant fel a fedélzetnyílásban, és mint egy
használt alkatrészekből összetákolt robot, feléjük tántorgott. amynek és dannek csak lassan esett le, hogy
nellie táncol. Kihúzta a füldugókat a füléből, és arcát
az esőbe tartotta. – Ez jobb, mint az uborkapakolás!
– kurjantotta, aztán beszaladt a tető alá, dan mellé.
– Ha vársz egy kicsit, hamarosan jön a lávakezelés
is – mondta a fiú.
nellie kirázta hajából a vizet, aztán a falnak dőlt.
– mizu? odalent hosszasan elbeszélgettem a bácsikátokkal. mindent elmondott részletesen. mi történt
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nek.
– Egy felnőttnek is sok lett volna – bólintott dan.
amy visszatért, de mintha észre sem vette volna
nellie-t.

Én veled vagyok, te velem vagy, így vagyunk mi egy csapat – mormolta.
nellie-ből kitört a nevetés.
– Mit mondtál az előbb?
– Egy furcsa mondatot, amit iri… – kezdte dan.
– Semmit! – pördült meg amy, és tekintetét nem
lehetett félreérteni: Nem mondhatjuk el neki! Nem bízhatunk meg benne többé!
dan kétségbeesve pillantott rá vissza. Ha nem bízunk
Nellie-ben – üzente a tekintete –, hogy fog sikerülni? Ki
lesz a sofőrünk, ki veszi meg a kaját és a repülőjegyet? Kivel leplezzük a tényt, hogy csak két kiskorú vagyunk, akik
egyedül vágtak neki a világnak? El kell neki mondanunk!
dan felsóhajtott, és elfordította a fejét, hogy ne lássa nővére szúrós tekintetét.
– oké, nellie… a helyzet az, hogy gyanúsan sok
kódolt e-mailt kapsz mostanság.
Dan! – meredt rá amy.
– a feladójuk egy bizonyos Csúcscsibe – folytatta
dan –, a tárgyuk pedig „helyzetjelentés” vagy valami hasonló. és elcsíptünk egy SmS-t is: Tartsd őket a
közeledben! Ja, és a nevelőnői munkánál nem követelmény a pilótajogosítvány.
pődött meg nellie.
– Félreérted, az úgy volt, hogy… – amy szavait
mennydörgés szakította félbe. a hajó oldalra billent,
mire mindannyian a tetőt tartó fémrúdba kapasz-
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– Álljon meg a menet! Ti kémkedtek utánam?! – le-

kodtak.
21

– Két kis spicli! – nellie-nek túl kellett kiabálnia az
esőt. megrázta a fejét, aztán vállat vont. – de legalább
őszinték vagytok. oké, mit akartok tudni? Csúcscsibe?
Régi barátnőm a suliból. igen, mindenféléről beszélgetünk. néha tizennyolc éven felüli dolgokról is, amit
nem szeretnék, ha két kis taknyos kölyök elolvasna.
Különben meg vezető informatikus egy cégnél – totál
kockafej. Tudja, hogyan kell kódolni az üzeneteket, és
mindenkivel így levelez. és bár semmi közötök hozzá,
de elmondom, úgy tudja, az Államokban vagyok, és
a „tartsd őket a közeledben” a fotóira vonatkozott,
amiket két Cd-n nálam dugdos a barátja elől. Hogy
miért, azt nem árulom el, ha nem haragszotok. Különben köszi! Hogy most nem a levegőben röpdösök,
az a lökött apám miatt van, aki megtiltotta, hogy huszonöt éves korom előtt hivatásos pilóta legyek. Szóval neki köszönhettek engem. más kérdés?
dan komplett idiótának érezte magát. amy egyik
lábáról a másikra állva a fedélzetre meredt.
– Bocs! – nyögte ki dan.
– akut bizalomhiány – motyogta amy.
– Bocsánatkérés elfogadva – nézett danra várakozóan nellie. – most ti jöttök!
– oké, azt a sort, amit az előbb amy dünnyögött
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nekünk. Szerintem egy kód.
nellie felkacagott:
– még hogy irina üzente! ne röhögtessetek! – keresgélni kezdett ipodja lejátszólistáján.

– Te ismered? – kérdezte hitetlenkedve amy.
– Voilá! – mutatta feléjük a képernyőt.
dan elolvasta az együttes nevét:
– Bársonyos pöcegödör?!
– a világ. legjobb. Együttese! – nellie fájdalmas
arccal kornyikálni kezdett:
Én veled vagyok, te velem vagy!
Így vagyunk mi egy csapat!
Mi egy csapat vagyunk! Mi egy csapat vagyunk!
Peoriába masírozunk! Peoriába! Peoriába!
Masírozunk Peoriába!
Peoria, huu-RRRÁÁÁ!
– megesküdtem volna rá, hogy irina inkább a borongós orosz egyházi zenére bukik – vakarta meg a
fejét dan.
nellie amy felé tartotta az ipodot.
– az „amputáció kezdőknek” album harmadik
száma, a címe: „a csulám nyoma”. Gyerünk, hallgasd meg!
amy a fülébe tette a hallgatókat. dan jól szórakozott nővére fájdalmas ábrázatán. de a lány hamaro– nem értitek? Következő úti célunk ebben a számban van. irina így akart üzenni nekünk, csak nem
maradt rá ideje, hogy befejezze az idézetet. ott van
a strófa végén! a hely, ahová a szöveg szerint masí-
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roznak!
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dan a levegőbe bokszolt az öklével:
– Juhú! Viszlát, dzsakarta, helló… – a hangja elcsuklott, és kérdőn nézett amyre: – Peoria?! de az Illinois-ban van…
– nem élhet minden Cahill-ős valamilyen egzotikus országban. de biztos vagyok benne, hogy peoria
kedves hely.
Hátuk mögött kinyílt a fedélzeti ajtó. alistair bácsi
támolygott ki rajta az esőbe. Hajlott volt és álmos,
sétabotján kívül egy esernyőt is tartott a kezében.
– Te magasságos, micsoda ítéletidő! – sietett be a
tető alá. – Be kell vallanom, nagy részét átaludtam.
Csak arra a szörnyű vonyításra ébredtem fel.
– Vonyításnak nevezi az énekművészetemet, al?! –
kérte ki magának nellie.
– igen, nos, be kell vallanom, nem vagyok nagy
rajongója a modern irányzatoknak, de a szövege…
– folytatta alistair – eszembe juttatta, hogy én már
hallottam ezt a Harvard dalárdájában. Egy fiatal fickó énekelte, aki érdekes módon…
a nyomasztóan sötét eget újabb mennydörgés festette kékesfehérre. Ugyanabban a másodpercben, mintha
össze lettek volna hangolva, hullám csapott át a hajó
jobb oldalán. az eső valamelyest elnyomta ugyan, de
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– mit mondott? – kiabálta dan.
– indonézül azt jelentheti, hogy társaságot kaptunk
– meredt alistair a ködbe.
pislogó fénypont közeledett feléjük.

– a rendőrség… – mondta dan.
– mit akarnak ettől a hajótól? – kérdezte amy. – miért nem azt keresik, amivel nellie érkezett?!
a motor, ami eddig a vihart is túlbőgte, lassan leállt. arif levegőbe emelt kezekkel lépett ki a kabinajtón.
– Át akar adni bennünket! – kiáltotta dan.
– Természetesen. Ha velünk együtt kapják el, bűntárs. Ha felad bennünket, hős – jelentette ki alistair.
nellie belökte a kabinajtót.
– nyomás lefelé! Bújjatok el a hajó belsejében! Gyerünk! – kiáltotta vissza a válla fölött.
mielőtt észbe kaphattak volna, nellie már a műszerfal előtt ült, és a motor újra felzúgott.
a hajó orra a levegőbe emelkedett, majd éles ívben
elkanyarodtak jobbra.
alistair az életmentő mellények után kapott, és
odadobott nekik egyet-egyet.
– Ez nem fog ártani! – harsogta.
dan gyorsan belebújt a mellénybe, és felkapta
Saladint. megpróbálta elérni a fedélzeti nyílást, de
nellie túl éles ívben vette a kanyart. amyvel és alistairrel együtt a tat felé tántorogtak.
arif hiába dörömbölt rajta kiáltozva.
– Balra, nellie! – kiabált be a kabinablakon alistair. – Ez a rossz oldal! Túl sekély!
a hajó hirtelen balra dőlt, és dan hanyatt vágó-
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dott. Saladinnal a kezében átszánkázott a fedélzeten.
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alistair elvesztette az egyensúlyát. Karjával csapkodva a hajó oldala felé bukdácsolt. amy a karjába
csimpaszkodott, de a két test csak még gyorsabban
csapódott ide-oda.
a hajóorr a magasba emelkedett, mire dan a hajófar korlátjába kapaszkodott, amit egyre kevesebb
választott el a víztől.
alistair és amy egyenesen a fiúnak vágódtak. Saladin kiesett dan kezéből.
a macskanyávogás volt az utolsó, amit dan hallott, mielőtt Saladinnal együtt a dühöngő tengerbe
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– Saladin! – kiáltotta dan, amikor felbukkant a vízből.
a mau a vizet taposta, csapzott bundája a fejére tapadt. pofikájában a szeme hatalmasnak tűnt, mintha a rémülettől kétszer akkorára nőtt volna.
– dan, ússz ki a partra! – kiáltotta amy, aki az öcscsétől jobbra tempózott. – én már látom! nincs messze!
– Saladin! – ismételte dan.
– az ég szerelmére, hagyd már azt a macskát! – kiáltotta alistair. – Elvégre csak egy állat!
Villám csapott be a közelben, dan ágreccsenést
hallott.
a fiú látta, ahogy két alak közeledik felé. Egy nagy
és egy kisebb. az egyik a hajó volt, ami jobbra-balra kanyargott attól függően, hogy nellie épp melyik
mögül. a másik alistair, aki lassú, egyenletes karcsapásokkal haladt, és hihetetlen módon még a sétapálcáját sem veszítette el.
dan gyorsabb iramra kapcsolt. nem akarta, hogy

VipERaFéSzEK

lábára pipiskedve próbált kilátni a kormánykerék

elkapják. addig nem, amíg Saladint el nem éri.
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– megvagy! – ragadta meg és szorította magához
a nyivákoló és kapálózó macskát. – nyugi, most
már…
Hullám csapott át a feje fölött. dan hagyta, hogy
magával sodorja, csak arra ügyelt, hogy ne nyeljen
túl sok vizet. és hogy ne engedje el Saladint.
Hová lett a part?
dan a hullám oldalán szánkázva kétségbeesetten
nézett körül tájékozódási pont után kutatva. az esőfüggöny mögött fényeket vett észre. Saladint szorosan
fogva úszni kezdett feléjük. alistair hamarosan a fiú
mellé ért:
– Jól van, daniel! – kiáltotta.
– nyááúúú! – nyávogta Saladin.
amy előtte úszott. a hajó már megállt, korlátjánál
nellie és arif két különböző nyelven szidták egymást.
nellie éppen egy mentőmellényt csatolt fel, és arra
készült, hogy a tengerbe ugorjon.
dant újabb hullám borította be, és akkorát nyelt,
hogy szinte érezte, amint a tüdejében szétárad a tengervíz. Egy kézzel úszni még mentőmellényben is fárasztó. a vízpermet elvakította.
Feje amy térdének vágódott.
– nyÁÁÚÚ! – vernyogta Saladin.
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talajt érzett.
Saladin megrázta magát, a szíve hevesen vert. dan
karjában a maúval felállt. Hátranézett, hogy látja-e
a rendőrségi hajót, de mindent eltakart előle az eső-

és ködfüggöny. a vadul csapkodó hullámok között
nellie úszott felé:
– itt vagyok! mögötted!
– Jól vagy? – kérdezte amy dant.
dan bólintott:
– Jól, köszi. és Saladin is.
amikor a sekély vízben álló nellie-re nézett, hirtelen reflektorfény vakította el a part felől. dan eltakarta Saladin szemét, de addigra a fény továbbkúszott
amyre, nellie-re, és végül megállapodott alistairen.
a ködből egy kéz nyúlt ki, megragadta dant, és a
homokra húzta. Ugyanez történt nellie-vel és amyvel is.
– Itu dia! – parancsolta egy hang.
alistair fojtott, de sértett hangját hallották az esőfüggöny mögül:
– Kérem, vegyék le rólam a mancsukat, biztos urak,
csak valami tévedésről lehet szó!
– Ikuti kami! – csattant föl ismét a hang.
dan megfordult. az egyik rendőr épp megbilincselte alistairt, majd egy furgon felé vonszolta. a fiú kiszabadította magát, és a nagybátyja felé futott.
– maradj ki ebből, dan! – kiáltott vissza alistair a
megpróbálok ebből előnyt kovácsolni, de ez csak akkor sikerül, ha nem csinálsz semmi galibát. ne aggódj, ura vagyok a helyzetnek!
– de… de ezt nem tehetik! – kiáltotta dan.
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az egyik rendőr a fiúhoz fordult.
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Glorp. dan lenyelte a tiltakozás többi részét. Saladint magához húzva visszavonult.
– dan, ne mozduljatok! – parancsolta nellie. – maradjatok ki ebből mindketten!
a fiú a szeme sarkából látta, ahogy a hajó partra
sodródik. arif még mindig a fedélzeten állt, és a mobiltelefonján beszélt.
a rendőr a képükbe meredt, és sorra rájuk mutatott:
– Tetap di situ! Te, te és te… itt maradni!
Elvakkantott egy parancsot, majd a furgonba tuszkolta alistair bácsit, és rácsapta az ajtót. aztán a vezetőülésbe vágódott, és elhajtott a ködben.

– Koholt vád – jelentette ki nellie. – nem ültetik le.
észre sem veszi, és már kint is lesz.
– miért kente rá isabel? – tűnődött amy.
dan bólintott, a macskahordozót jobb kezéből a
balba tette.
– Bennünket akart kiiktatni. Ezt én sem értem.
– Úgy sejtem, a bácsikátok vitte el helyettetek a balhét – mondta nellie. – Tartoztok neki, nem is kevéssel.
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amy cipője hangosan cuppogott, miközben a kikö-
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tőből a városba tartottak. az eső ugyanolyan hirtelen
elállt, amilyen váratlanul eleredt, de a reggel csípős
maradt. miután alistairt elvitték, lehozták átázott
csomagjaikat a hajóról. Csak a laptop maradt szá-

raz, amit a fiú – a rá jellemzó gondossággal – jó előre
becsomagolt. amy alistairre gondolt, de magának is
alig merte bevallani, hogyan érez. Rádöbbent, egyáltalán nem bánná, ha bácsikája egy időre lakat alá
kerülne egy indonéz börtönben.
Tartozunk neki? Könnyen lehet, hogy az egészet csak
azért rendezte meg, hogy megint elpárologhasson.
Neki adtuk a kulcsot. Megbíztunk benne.
Hogy tehette? és hogyan bízhattak meg egy olyan
ürgében, aki…
Egy olyan ürgében, aki ott volt a házukban a tűzvész éjjelén, és nem tett semmit, hogy megakadályozza a tragédiát.
– Semmivel sem tartozunk neki – morogta amy.
dan meglepetten bámult rá:
– Hé! alistair az életét adta volna értünk tegnap
éjjel!
– azt hiszem, készül valamire. Ráadásul isabel
továbbra is a nyomunkban van. – a nap amy szemébe tűzött. most már átkukucskált a lombokon, és
foltokat vetített az esőtől sötét járdára. mintha maguk mögött hagyva az éjszakát gyorsan átcsévélték
volna őket egy másik napba. Előttük taxik cikáztak
zünk el innen!
nellie felsóhajtott:
– persze, nem gond. a Visát kimerítettük, de ott van
még a masterCardom. Emlékeztessetek, hogy peoriá-
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a forgalmas úton. – Foglaljunk egy repjegyet, és tűz-

ban ugorjak be egy lottózóba!
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– peoria… – morogta dan. – igazán semmi bajom
a hellyel, de senkit sem érdekel, mi van, ha tévedünk?
– Hé, nem zavar, hogy megfejtettük az üzenetet?
– emlékeztette nellie. – Ráadásul két Cahill kulcsvadász is ismerte a dalt. irina leírta a szövegét a noteszébe, alistair pedig a Harvard dalárdájában énekelte.
mi ez, ha nem egy kód, tökfej?
– dal-árda… – ismételte dan. – mit csináltak ott,
beárazták a dalokat?
– Ez egy régi szó a kórusra – mosolygott amy. –
anya és apa is énekeltek az egyetemi dalárdában.
Kiskorunkban sokszor átjöttek a barátaik, hogy a
capella énekeljenek. Vagyis hangszeres kíséret nélkül.
Kottákat hoztak. néha Grace is átjött meghallgatni.
én is szerettem. Különösen, ha ezek a gyönyörű dalok
németül vagy franciául szóltak.
– Tudom, te betegesen vonzódsz az unalmas dolgokhoz – jegyezte meg dan.
amy emlékezetében megjelentek a férfiak és az aszszonyok, akik orrukra csúsztatott olvasószemüveggel
a régi nappalijukban álltak. látta maga előtt a díszes
betűkkel írt dalcímeket…
és abban a pillanatban pontosan tudta, mit kell
tenniük.
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Előttük épp egy masszív, barna téglás épület állt.
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a bejárati ajtó mindkét oldalán zászlók lengtek, az
ajtó feletti márványtáblán a „perpustakaan Umum”felirat állt. és bár sosem jártak erre azelőtt, az a furcsa
érzése támadt, hogy pontosan tudja, mi ez az épület.

– Beugorhatnánk – vetette fel.
dan arca egy árnyalattal sápadtabb lett.
– ó, hi-hi, csak nem egy könyvtár? Biztos csak engem akarsz idegesíteni. mert más okod nincs rá, hogy
könyvtárba menj, ugye? nem kell kutatásokat végeznünk peoriáról.
amy elindult az épület felé.
– nem peoriának akarok utánanézni. Valami másnak.
– Ez egyáltalán nem vicces, amy! – kiáltott a lány
után, aki benyomta a nehéz bronzajtót. – amy…
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Amy!!!
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Mérgező igazság…
Az elképesztő hatalmat biztosító 39 kulcs utáni hajsza egyre
komolyabb feladatok elé állítja a tizennégy éves Amy Cahillt
és öccsét, Dant. Nem elég, hogy a szemük előtt meghalt egy asszony,
hogy az indonéz rendőrség keresi őket, és hogy egy szigeten
ragadtak egy férfival, aki túl sokat tud szüleik haláláról, még a
trópusi vihar is közeleg… És amikor azt gondolják, hogy ennél már
tényleg nem lehet rosszabb, kiderül, hogy tévedtek. A Cahill-család
szekrényéből újabb csontváz esik ki… Rá kell döbbenniük a szörnyű
igazságra, hogy valójában, melyik ághoz is tartoznak…
a hajs
za
1., 2., 3., 4 az
., 5., és 6.
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