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1.

2014. július 27., vasárnap

A riporter

A telefon hAjnAlI háromkor szólal meg. Az ágy melletti készülék 
szaggatott csörgése félbeszakítja az álmunkat. Kinyújtom a ke-
zem, hogy elnémítsam.

– Halló – suttogom.
Monoton sistergés a válasz. Erôsebben szorítom a fülemre 

a telefont.
– Ki az?
Steve felém fordul az ágyban, de nem szólal meg.
A monoton sziszegés elhalkul, és egy emberi hangot hallok.
– Halló… halló – mondja, mintha süket lenne a vonal.
Azonmód ülô helyzetbe tornázom magam, és felkattintom 

a lámpát. Steve nyög, és a szemét dörzsöli.
– Mi van, Kate? – kérdezi.
– Ki az? – ismétlem. De tudom, hogy ki. – Jake?
– Anya – mondja a hang, és a szót eltorzítja a távolság… vagy 

talán az ital, gondolom, nem túl szeretetteljesen. – Sajnálom, 
hogy megfeledkeztem a születésnapodról – mondja.

Ismét sistereg a vonal, és már nem hallom Jake-et.
Steve-re pillantok.
– Jake volt az? – kérdezi. Bólintok.
– Sajnálja, hogy megfeledkezett a születésnapomról.

Hét hónap után most telefonált elôször. Volt tôle három e-mail, 
de Jake, az idôsebbik fiunk, megmondta nekünk az elején, hogy 
telefonon nem lesz elérhetô. Kijelentette, hogy szabadulni akar 
a sok stressztôl, amit az állandó telefonálgatás jelentene. Majd 
ô hív bennünket.
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Karácsony reggele volt, amikor legutóbb telefonált. Cra- 
ckereket bontogattunk, reménykedtünk, hogy hazajön és elké-
szíti a nevezetes forraltbor-specialitását. Felvetettük neki a dol-
got, könyörögtünk e-mailben, még repülôjegyet is vásároltunk, 
amikor elgyengülni látszott. De Jake nem jött haza, mindössze 
egy tízperces hívásra futotta tôle aznap. Steve vette fel a tele-
font, ô beszélt vele elôször, miközben én mellette tébláboltam, 
aztán Jake azt kérte, hadd beszélhessen az öccsével, és végül az 
anyjával.

Úgy szorítottam magamhoz a telefont, mintha éreztem volna  
Jake súlyát és melegét, és igyekeztem nem beszélni, hanem fi-
gyelni. De Jake távoli maradt, miközben valahol egy telefonfül-
kében peregtek a másodpercek, és azon kaptam magam, hogy 
inkvizítorrá változom.

– Szóval, hol vagy most, szívem?
– Itt – nevetett.
– Még mindig Phuketben?
– Igen, igen.
– És dolgozol?
– Igen, persze. Hol ezt, hol azt.
– Hogy jössz ki a pénzedbôl?
– Kijövök, anya. Ne aggódj miattam. Jól vagyok. 
– Hát, ha tényleg boldog vagy… – hallottam a saját hango-

mat. Amit nem tudok, az nem fáj.
– Igen, az vagyok.
Miután letettem a telefont, Freddie, a kisebbik fiunk, egy po-

hár proseccót nyomott a kezembe, és arcon puszilt.
– Ugyan már, anya. Jól van. Remekül érzi magát, heverészik 

a napon, amíg mi itt gubbasztunk az esôben.
De én a lelkem mélyén tudtam, hogy nincs jól. Óvatos volt 

a hangja. És az az ideges nevetés. Nem olyan volt már, mint 
amilyennek megszoktam.
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2.

2014. augusztus 15., péntek

Az anya

lesley Ismét átnézte a beérkezô leveleket. Hátha elkerülte valami 
a figyelmét. Tudta, hogy nem így van, de ha felhagy a keres-
géléssel, az azt jelenti, hogy cselekedniük kell. Megállapodtak. 
Malcolm mögötte állt, figyelte minden mozdulatát. Lesley érezte  
a felôle áradó feszültséget.

– Van valami? – kérdezte a férfi.
– Semmi.
– Telefonálok a rendôrségnek.
Lesley bólintott. Amióta csak házasok, még soha nem kény-

szerültek arra, hogy a rendôrséghez forduljanak. A rendôrség 
egy másik világhoz tartozott – ahhoz a világhoz, amit a tele-
vízióból és az újságokból ismertek. Nem az övékéhez. Lesley 
remegett, amikor Malcolm felemelte a telefont. Legszívesebben 
rászólt volna, hogy várjon. Hogy adjanak a dolognak még egy 
napot. Ne kezdjék el ezt. Ne hozzák ezt be az otthonukba.

– Mal… – szólalt meg, de a férfi egy pillantással elcsende-
sítette, miközben tárcsázott. Lesley hallotta a hûtô berregését,  
és hogy odakint elhalad egy autó. Az élet zajlását.

– Jó estét, szeretném bejelenteni a lányom eltûnését – hal-
lotta Malcolm hangját.

Azt, hogy az életnek vége.
– Egy hete. Majdnem egy hete nem hallottunk sem felôle, 

sem a barátnôje felôl, akivel együtt van – mondta Malcolm. 
– Tegnap kaptuk meg az írásbeli érettségije eredményét, de még  
mindig nem lépett velünk kapcsolatba… Alexandra O’Connor- 
nak hívják. Tizennyolc. Májusban volt a születésnapja.
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Lesley-nek eszébe jutott, ahogy a születésnapi tortát díszí-
tette. A vörös hajat nem számítva egyáltalán nem hasonlított Ed 
Sheeranre, de azért Alex imádta.

Ismét a férjére figyelt, és hallgatta, ahogy szabadkozik.
– Bocsánat, azt hittem, hogy mondtam. Thaiföldön van, 

hátizsákos nyaraláson a barátnôjével, Rosie Shaw-val. Amikor 
legutóbb sms-ezett, még Bangkokban tartózkodtak.

További húsz percet vett igénybe, hogy Malcolm elmagya-
rázza a helyzetet, megadja az adatait, és végighallgassa a taná-
csokat. Amikor letette a kagylót, megdörzsölte a szemét, és a ke- 
zét egy pillanatig ott tartotta.

– Mi van? Mit mondtak? – kérdezte Lesley, rémületében 
emelt hangon, ami nem volt jellemzô rá. – Kivel beszéltél? 
Mondd már!

A férje felkapta a fejét, és úgy nézett rá, mintha meg kel- 
lene gyôzôdnie, hogy csakugyan a felesége az, aki a konyhában 
kiabál.

– Lejegyezték az összes részletet, szívem. Hallottad, mit 
mondtam. Egy rendôrnôvel beszéltem. Felírtam mindent egy 
darab papírra. A munkalap fölé nyúlt, és kezébe vett egy ön-
tapadós cetlit. – Itt van, nézd.

Lesley olyan erôvel lökte félre a cetlit, hogy az leesett a kô-
padlóra.

– Nem érdekel. Mit mondott ez a nô? Mit fognak csinálni, 
hogy megtalálják Alexet és Rosie-t?

Malcolm lehajolt, hogy felvegye a papírcetlit, és visszaragasz-
totta a munkalapra. Lesley legszívesebben megütötte volna. 

– Malcolm!
– Bocs, szívem, de erre szükségünk lesz. – Malcolm lassan 

beszélt, mintha Lesley egy idôs rokon lenne. – Azt mondta, 
hogy továbbítani fogja a részleteket az Interpolnak, mi pedig 
hívjuk fel a bangkoki brit nagykövetséget. Ez szokták tanácsolni.  
De azt mondta, hogy ilyesmi sokszor elôfordul; fiatalok utaz- 
gatnak, és elfelejtenek kapcsolatba lépni a szüleikkel. Azt mondta, 
még nem telt el sok idô, és próbáljunk ne aggódni.
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– Tehát ô úgy gondolja, hogy minden rendben lesz? – Lesley 
nagyon szerette volna, ha Malcolm igennel válaszol, vagy bó-
lint. Legyen minden rendben…

Malcolm megrázta a fejét.
– Nem tudja, szívem. Fel kell majd hívnunk, ha Alex jelent-

kezik, vagy ha egy hét múlva sem hallat magáról.
– Jelentkezni fog, ugye?
Malcolm magához húzta a feleségét.
– Persze hogy jelentkezni fog. Tudni akarja majd, hogyan 

sikerültek a vizsgái. Holnap vagy holnapután. Rossz pénz nem 
vész el.

Lesley megtörölte a szemét egy papírkendôvel, és igyekezett 
reménykedôn nézni.

– Jobb lesz, ha visszahívom Jennyt – mondta, és örült, hogy 
eszébe jutott valami gyakorlati tennivaló. – Megígértem neki, 
hogy hívni fogom, mihelyt beszéltünk a rendôrséggel. Már teg-
nap is be volt kicsit zizzenve emiatt.

– Gondolom, éppúgy odavan, mint mi. Rosie az egyetlen 
gyereke. És Jenny egyedül él. Malcolm a laptopja billentyûzetét 
verdeste. – A rendôrségnek kell egy fotó. Azt mondtam, küldök 
egyet. Utána megkeresem a nagykövetség számát.

Lesley a válla fölött nézte, mit csinál a férje. A férfi azt a képet 
választotta, amelyet Alex küldött magáról és Rosie-ról, ahogy 
egy tuktukon ülnek az érkezésük napján, szélesen mosolyognak 
a szelfihez; a környezetük elmosódottan látszott.

– Legalább együtt vannak – mondta Lesley, és elsírta magát, 
a karjára borulva a konyhaasztalukon.
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Bangkok, elsô nap
Július 27., vasárnap

Alex O’Connor
Vasárnap hajnal, 05:00

…Eszméletlen jó. Ezennel kezdôdik a kaland!

Alex ujjai ide-oda cikáztak a telefonja billentyûzetén, miközben 
posztolta a szelfit, amelyen a suvarnabhumi repülôtér elôtt áll, 
fáradt szemekkel, az arcán buta mosollyal. Megtervezte ezt a fo-
tót a repülôgépen, de nem számolt a zajjal és a hôséggel, amivel 
a terminál ajtajának nyílásakor szembesült. Az utóbbi fizikailag 
letaglózó volt. Tudta, hogy meleg lesz – de azt nem, hogy eny-
nyire. Verejték gyöngyözött az arcán, a hajtincsei a homlokához 
tapadtak. Annyira sûrû volt a levegô, hogy érezte a nyelvével. 
Óvatosan letette a hátizsákját, megtámasztotta a lábával, hogy 
el ne dôljön, és a feje fölé emelte a karját, érezte a szabadság 
zsongásának elsô szétáradását.

Alex egy éve készült erre, helyekrôl, emberekrôl, kalandokról 
fantáziált, miközben az érettségijére készült, és árufeltöltéssel 
gyûjtötte a pénzt.

Készült ezzel kapcsolatban mindenre, kezdve a repülôúttal –  
mindig imádta az érzést, amikor hirtelen végigsuhannak a le- 
szállópályán valami új felé. És ugyanezt az izgalmat érezte, ami-
kor az elején a hajtómûvek teljes sebességre kapcsoltak, és neki-
vágott az elsô hosszú utazásának, a világ túlsó végére. De az ér-
zés gyorsan alábbhagyott. Alex tizenegy órát töltött egy középsô 
ülésen, igyekezve nem hozzáérni a mellette ülô karjához, holt-
test módjára rejtôzve a vékony takarók alatt.



17

Rosie három pohár bort ivott ahhoz a borzasztó kajához, 
amit a gépen felszolgáltak – „Csirkét vagy tésztát kér?” –, és Alex 
figyelmeztette, hogy dehidratálódni fog. A barátnôje a szemét 
forgatta, és feltûnôsködve flörtölt a szomszéd ülésen ülô férfi-
val, mielôtt álomba merült volna, és halkan horkolni kezdett. 
Megpróbált aludni Alex is, fészkelôdve a keskeny ülésen, hogy 
kényelmes testhelyzetet találjon, a csupasz lábára húzva a taka-
rót, és a biztonsági övvel babrálva, hogy ne nyomódjon a csí- 
pôjébe. A vége az lett, hogy a sötétben ülve addig nézett filmeket 
az elôtte lévô apró, négyszögletes kijelzôn, amíg nem kezdett 
égni a szeme.

Amikor a leszállás elôtt egy órával ismét kigyulladt a fedél-
zeti világítás, Alex kikapcsolta az övét, és elment a mellékhelyi-
ségbe. Furcsának tûnt az arca a tükörben. Véreres volt a szeme, 
a szája ernyedten lógott a kialvatlanságtól. Ásított egyet, miköz-
ben a tükörképét szemlélte, aztán hirtelen pánikba esve a szo-
katlan ajtóval küszködött, hogy kijusson.

Amikor az ajtó végre felpattant, egy fiú várakozott odakint. 
Alex nevetett önmagán. 

– Rémesen nehéz kinyitni ezeket, igaz?
A fiú félénken visszamosolygott, és félrehúzódott, hogy Alex 

elférjen.

És most itt van. Bangkokban. Alex felemelte a hátizsákját, ne-
hézkesen a vállára lendítette, kissé megtántorodva megszédült 
a hirtelen mozdulattól. Merevnek és légiesnek érezte magát, 
mintha a lába nem érintkezne teljesen a talajjal.

Idegenek kérték, hogy tartson velük. Apró termetû, szélesen 
mosolygó férfiak, sürgetô kézmozdulatokkal.

– Kell taxi?
– Tudok jó vendégház.
– Akar megnézni templomot?
Alex csak állt ott, zsongott a feje a választéktól, nem tudta 

eldönteni, mit is tegyen. Hajnali öt volt, sötét, forróság, ô pedig 
szeretett volna lefeküdni.
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Gyerünk, Alex, indulás, mondta magának. Hol van Rosie?
A barátnôje elbóklászott, hogy kerítsen valamit fejfájás el-

len.
– Nem kellett volna annyi bort innod a gépen. Nem hoz-

tál magaddal Paracetamolt? – kérdezte Alex, és a hátizsákjához 
nyúlt, hogy félrehúzza az oldalzsebe cipzárját.

– Nem – csattant fel Rosie, és elvonult.
Alex remélte, hogy rendben alakul minden. Különben is, 

késô a kételkedéshez. Itt vannak. És ez nagyszerû. Nos, az lesz.
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3.

2014. augusztus 15., péntek

A nyomozó

zArA sAlmond AnnyIrA könnyeden tett-vett Bob Sparkes felügyelô 
körül, hogy annak olyan érzése támadt, mintha lopva megfigye-
lés alatt tartaná. Mindig úgy volt jelen, hogy éppen ne legyen 
szem elôtt, de akkor sem lehetett volna tolakodóbb, ha feltart 
egy neonfényes táblát, amelyen ez áll: „A fônök felesége hal-
doklik”.

Eileen rákja két hónappal korábban újult ki, áttéteket kép-
zett, és lassan emésztette el az asszonyt.

– Le tudjuk gyôzni – mondta neki Bob, amikor megkapták 
a legfrissebb leleteket. – Egyszer már megcsináltuk, meg tudjuk 
csinálni még egyszer.

A gyerekek otthon sírtak vele, amikor az anyjuk nem látta  
ôket. Sam mindennap telefonált, mielôtt munkába indult, és  
amikor hazaért, aztán továbbította a híreket a bátyjának. Most, 
hogy mindenki igyekezett a többiek kedvéért erôs lenni, kime- 
rítô volt az erôfeszítés. Némely reggeleken Bob éppen csak hogy 
fel tudott kelni az ágyból. 

A munkahelyén nagyszerûen viselkedtek, a fônökei nógat-
ták, hogy vegyen ki annyi szabadnapot, amennyire csak szük-
sége van, de Sparkes képtelen volt a kórházban vagy otthon 
idôzni. Kellett az életébe valami, ami nem a rákról szól. Eileen 
kedvéért, és hogy a saját bánatáról elterelje a figyelmét, úgy kel-
lett tennie, mintha lehetséges volna a normális élet.

De Salmond ôrmestert nyilvánvalóan elfelejtette eligazítani 
a tudnivalókról.

Tisztában volt vele, hogy Salmond szívjóságból igyekszik 
távol tartani tôle az ügyeleti szoba nyûgeit, de elszakadt nála  
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a cérna, amikor meghallotta, hogy az ôrmestere ezt mondja egy 
kollégájuknak:

– Gyere vissza késôbb. Nincs ma jó napja. – Elképzelte a lány 
gondoskodó ábrázatát, és kikiáltott: 

– Salmond, jöjjön ide.
Amikor Salmond bedugta az ajtón a takaros rendben tartott 

fejét, Sparkes tett róla, hogy ne mosolyogjon tovább.
– Kezd nagyon idegesítô lenni, Salmond. Ne mondja még 

egyszer az embereknek, hogy ne háborgassanak. Eredjen, és csi- 
náljon valami hasznosat. Úgy érzem magam, mintha karan-
ténba lennék zárva.

Az ôrmester próbálta elnevetni a dolgot, de Bob tudta, hogy 
túlságosan goromba volt. Felállt, hogy megállítsa Salmondot. 

– Bocs. Csak, amikor rólam beszél, úgy hangzik, mintha egy 
öngyilkosjelöltrôl lenne szó. Nincs semmi bajom.

– Rendben, fônök. Felfogtam. Nem avatkozom bele. Vannak 
befejezni való jelentéseim.

– Mondja el, min dolgozik. – Sparkes egy székre mutatott. 
Salmond leült, és karba tette a kezét. Továbbra is defenzív, 

gondolta Sparkes.
– Gyerünk, Zara. Emlékeztessen.
– Hát, próbálom kideríteni, mi is a végkifejlet a portsmouthi 

drogüggyel kapcsolatban.
– Lassan megy egy kicsit, mi?
– Igen. Mindenki elment nyaralni.
– Van valami ok aggodalomra?
– Nem, úgy néz ki, hogy minden rendben. Ja, és kaptunk egy 

bejelentést arról, hogy két winchesteri lány eltûnt.
– Eltûnt? Hány évesek? – kérdezte Sparkes, és azonnal csupa 

fül lett. – Mikor érkezett a bejelentés? Miért nem szólt nekem 
azonnal?

– Tizennyolc évesek, és Thaiföldön tûntek el.
– Ó – mormogta Sparkes, és közben máris az járt a fejében, 

hogy késôbb találkozni fog Eileen kezelôorvosával.
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– Nem igazán esik útba, de részemrôl szívesen, ha el akar 
küldeni… – mondta Salmond ôrmester, egy árnyalatnyival han-
gosabban a szokásosnál, ekként jelezve, hogy észrevette Sparkes 
tekintetének elrévedését.

– Álmában, Zara. Különben is, csak most jött vissza.
– Az alig volt vakáció, fônök. Amikor Neil Törökországot 

említette, én napon heverészésre gondoltam. Az idô java része 
azzal telt, hogy ókori latrinákat nézegettünk, a tizedikes pro-
jektjéhez. Negyvenfokos hôségben.

– Latrinákat? Nagyszerû. Fényképek?
Salmond felnevetett. 
– Rengeteg van. Majd megkérem Neilt, hogy küldjön magá-

nak egy válogatást.
– Jó, nem sürgôs. Na, és mi van ezekkel a lányokkal?
– Még csak egy hét telt el, de a szüleik nyugtalanok. A lányok 

most utaztak el elôször egyedül, és tegnap nem jelentkeztek, 
hogy megtudják az érettségijük eredményét. Az egyikük apja 
telefonált be ma reggel, és továbbítom majd a részleteket az 
Interpolnak, de lefogadom, hogy egy strandon vannak valahol. 
Jó nekik.

– Igen, jó nekik. Na, szóljon, ha értesül valami fejleményrôl.
És egy kacsintással adta Salmond értésére, hogy a lányoknak, 

szerinte, kutya bajuk.

– Gyors frissítés, uram – mondta Salmond húsz perccel késôbb. 
– Szóltam a sajtóirodának a hátizsákos lányokról, és máris zaj-
lik ez a Facebook-kampány… a család indította.

Sparkes elfintorodott.
– Ez jó ötlet, uram. A srácok, akik esetleg Alex és Rosie mel-

lett ülnek egy bárban, valószínûleg nézni szokták a Facebookot.
– Igen, továbbá az összes dilinyós és feltûnésre vágyó, a kamu 

együttérzésükkel meg az észlelésekkel, csak hogy részesei lehes-
senek a drámának. Aztán ott lesznek a trollok, akik a szülôket 
hibáztatják majd, amiért elengedték a gyerekeket, és lekurváz-
zák meg leribancozzák a lányokat. Istenem, ki kíváncsi az ilyen 
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emberek véleményére? A közösségi média elôtt legalább nem 
kellett ezt a népséget hallgatni. Elüldögéltek a helyi kocsma sar-
kában, vagy az utcai szobájukban, és ott mocskolódtak.

– Mindenesetre… – jegyezte meg Salmond – ami a továb-
biakat illeti…

– Igen, haladjunk.

Sparkes a jelentéseket nézte a monitorán, de a gondolatai más-
hol jártak.

Hátradôlt, kinyújtotta a kezét, hogy megérintse a számítógé-
pet, aztán a feje fölé emelte, kiegyenesítve a gerincét. Fémes ízt 
érzett a szájában, és immár képtelen volt felkelni a székébôl ön-
kéntelen nyögés nélkül. Öregnek érezte magát. Nagyon öregnek.

Aznap reggel, amikor bement meglátogatni, a felesége azt 
mondta neki, hogy többet kellene aludnia, de Sparkes elhesse-
gette az aggodalmaskodását.

– Jól vagyok, szívem. Miért rólam beszélünk? Veled törôd- 
jünk, szabaduljunk meg ettôl a hülye fertôzéstôl, hogy újra- 
kezdôdhessen a kezelésed.

Eileen hátrahanyatlott a párnájára. 
– Én igyekszem, Bob.
Sparkes próbált a monitoron lévô szavakra koncentrálni, 

de csak arra tudott gondolni, hogy a felesége tekintete egyre 
törékenyebbnek tûnik. Beesetté vált a szeme, mintha távolodó-
ban lenne tôle. Mintha Eileen belülrôl kifelé kezdene elfogyni. 
Sparkes ökölbe szorította a kezét. Most ne. Most nem gondolhatok 
erre. Minden rendben lesz.

Az egérpadra koppintott, hogy életre keltse a monitort, és 
megjelent egy fotó. Salmond képeket töltött fel az eltûnt lányok-
ról, mellékelve egy linket, amely az O’Connorék által létre- 
hozott Facebook-oldalra mutatott.

Sparkes szemügyre vette az arcokat, és felsóhajtott. Kattin-
tott, és nekilátott az olvasásnak, kezdve Alex legutolsó, augusz-
tus 9-én, szombaton kelt Facebook-posztjával és az e-maillel, 
amit aznap küldött haza.
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Alex O’Connor
Szombat, de. 11:00

…úgy tervezi, hogy  Phiphi-szigeteken ünnepli  
az írásbeli érettségije eredményét a barátnôjével,  
„kitekintve a sziklatömbökre és az azúrkék tengerre”,  
ha hinni lehet a Lonely Planetnek…

Feladó: Alex O’Connor
Címzett: Les és Mal O’Connor
Tárgy: Érettségi

Sziasztok! Még mindig Bangkokban vagyunk, annyi itt a lát-
nivaló, hogy úgy döntöttünk, tovább maradunk, de a terv 
az, hogy továbbmegyünk, mire meglesznek az eredmények! 
Nagyon drukkolok, hogy bejussak a Warwickra! Telefonálok 
majd, mondjuk otthoni idô szerint déli 12-kor (itt akkor este 
6 lesz), hogy együtt bontsuk fel a borítékot. Mint az Oscar-
gálákon! Írjátok meg, ha a posta korábban érkezik!! Ölelés, 
puszi, Alex

Ui.: Holnap elefántnézôbe megyünk. Újabb pipa a bakancslis-
támon…

A vészcsengôt Alex O’Connor fivére szólaltatta meg, elôször 
halkan. Igazából csak egy bökés erejéig.

Szia, Alex!
Nem hallottunk felôled pár napja. Hol vagy most?

Nem tudunk elérni telefonon. Anya aggódik egy kicsit. 
Írjál, légyszi.

Alex?

Alex??
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BMEG, ALEX, HÍVJÁL MÁR!!!!!!

A nagybetûkkel írt kiáltás jelezte a fordulópontot, amikor 
a finom emlékeztetések pánikká, teli torokból való ordítássá 
változtak.

4 napja senki nem látta a húgomat és a barátnôjét. 
Kérlek, osszátok és posztoljátok.

5 nap telt el.

6 nap.

És mûködésbe lépett a „közösség”:

Alex, Rosie, tudassátok az otthoniakkal, hogy jól vagytok. 
Légyszi.

Ti voltatok azok, akiket meghívtam egy italra a múlt este 
az Oxxiban? Hívjátok fel a szüleiteket. Csak tudni szeretnék, 
hogy jól vagytok. 

Ne legyetek ennyire önzôk. Adjatok életjelt magatokról.

A szülôk nagyon leteremtik majd ôket, ha elôkerülnek, gondolta 
Sparkes. Amiért ekkora kalamajkát okoztak. Lefogadom, azt kíván-
ják, bárcsak ne engedték volna el ôket.

Ô sosem kényszerült ezzel a döntéssel küszködni. Az ô gye-
rekei nem voltak ilyen kalandvágyók. Egyáltalán nem is emlé-
kezett, hogy valaha felvetôdött volna részükrôl az évkihagyás 
gondolata. Jim egyetemre akart menni, hogy utána könyvelôi 
pályán helyezkedjen el, Sam pedig máris beleszeretett valakibe, 
és nem szándékozott menni sehová.

Vajon másképp alakult volna az életük, ha elmennek Thaiföldre?, 
tûnôdött Sparkes, miközben szórakozottan visszafelé görgette 
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az üzeneteket. Kate Waters fia elment. Kate bizalmasan mondta 
ezt el neki, amikor legutóbb találkoztak, hogy megvitassanak 
egy ügyet. Sparkes általában nem szokott személyes dolgokról 
társalogni újságírókkal, de Kate-nek nyilvánvalóan muszáj volt 
beszélnie, elpanaszolnia, hogy Jake olykor hónapokig nem ad 
hírt magáról. Most pedig titkon aggódik, hogy Jake talán nehéz-
ségekkel küszködik, de nem akarja bevallani.

Sparkes nem szívesen mondta ki a titkos aggodalmát a fiát 
illetôen, ami úgy szólt, hogy idô elôtt öregszik. Még csak a har-
mincas éveiben járt, de mér gyérült a haja, és papucsot viselt 
otthon.

– Tölgyparkettájuk van – mondta Eileen, amikor szóvá tette 
neki ezt. – Nincs ezzel baj.

De Jim soha nem fog Telihold-partikra járni.
Lehet, hogy ô és Eileen könnyen megúszták. Sparkes ismét 

szemügyre vette az eltûnt lányok mosolygós arcát. Üde arcok. 
Elveszett gyerekek.

Hol vannak? Késôbb majd felhívja Kate-et, és beszámol neki 
az ügyrôl. Mozgásba hozza a dolgokat.


