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Egy

Ophelia.

A lány fi atal volt. Nem több tizennyolcnál. Valószínűleg kevesebb. 

A haja lehetett szőke vagy barna, nemigen látszott a homályban, rá-

adásul csurom víz volt. Fehér ruhát viselt, amely a sötét folyón szinte 

úgy világított, mint a földet borító friss hóréteg. Sápadt arca, enyhén 

szétnyíló kék ajka a tintaszínű égbolt felé fordult. Beakadt a gallyakba, 

akárha a víz fölé hajló, a tél lekopaszította faágak utánanyúltak volna, 

hogy a víz fölött tartsák és megmentsék.

A férfi  leheletének párája karcosan gomolygott a levegőben.

Hallotta a saját mellkasa hangos zihálását, bár Süti eszeveszett csa-

holása, a riasztás, amely lehozta az ösvényről a folyópartra, mintha va-

lahonnan a távolból hallatszott volna. Nem tudott mozdulni. Reggel 

háromnegyed öt van, és itt egy halott lány a folyóban. 

Micsoda sablonos dolog, ez volt a következő gondolata. Én vagyok a kora 

reggeli kutyasétáltató, aki rátalál egy holttestre.

Süti rövid nekiiramodásokkal fel-alá rohangált a víz szélénél a pisz-

kos havon; dühödten, lelkesen, megzavarodva a szokásos napi rutinjuk 

módosulásától. Ettől a helytelenségtől. A kutya megfordult, és szűkölve 

a gazdájára bámult, de a férfi  képtelen volt levenni a szemét a látványról, 

miközben a vastag kabátja zsebébe süllyesztett telefonját szorongatta.

És akkor észrevette. A lány keze megrezdült, csak egy egészen ki-

csit. Aztán pillanatok múltán ismét.

A férfi  nem kényszerből hozta ki Sütit kora reggel, hanem a csend 

miatt. Mert az idő lassabban telt a világ ébredése előtti órákban. Töké-

letes volt a béke, ő pedig egyébként sem volt soha jó alvó.
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A későbbi séta arra való, hogy udvariasan eltársalogjon a többi gaz-

dival, miközben a kutyák ide-oda rohangálnak a fák között és a park 

területén. A reggel az övé. Ez volt az óramű-precizitású napi rutinja, 

amin az időjárás soha nem változtatott, és betegség is csak néha. Ötkor 

kelés még akkor is, ha csak hajnali kettőkor hagyta abba a munkát 

a stúdióban. Egy kávé. Pontban öt húszkor indulás. Ma reggel azon-

ban kivételesen késtek öt percet. Süti eldugta a nyakörvét, ami végül 

a kanapé alól került elő. Aztán a rétet átszelve, a kanyargó folyó mellett 

szoktak haladni, és úgy egy órát időznek az erdőben, majd a hazaúton 

a férfi  elmegy az újságokért, hogy reggeli közben elolvassa őket. Venni 

szokott egy meleg kifl it is a pékségben, ha kész vannak addigra. Az élet 

szent és becses percei ezek, melyek csakis őt és Sütit illetik. Néha fel-

hívja a húgát New Yorkban, elkapva őt, mielőtt nyugovóra tér, ellenőrzi, 

hogy továbbra is minden rendben alakul-e nála, és el-elbeszélgetnek 

egy kicsit az örömeikről és gondjaikról, mielőtt a húgra ismét igényt 

tartanak az övéi, és elragadják tőle. Némelyik reggelen a húga azzal lepi 

meg, hogy ő telefonál, és ezek az alkalmak a legjobbak.

A márványfehér kéz ismét megrezdült, és a férfi  hirtelen érezte a hi-

deget a bőrén, meg a szívverését, és tisztán hallotta Süti harsány csa-

holását, aztán a fülén volt a telefon, és a saját hangja hozzáadódott 

a lármához. Amikor végzett, ledobta a telefonját, és levette a kabátját. 

A folyó nem fogja a kelleténél korábban elragadni a lány életét.

∗

A többi elmosódott. Érezte a lábán a víz hidegét, mely olyannyira sok-

koló volt, hogy elakadt tőle a lélegzete. Megcsúszott. Majdnem aláme-

rült. Elgémberedett ujjakkal partra húzta a lányt. Nehéznek találta az 

átázott ruháját, és váratlanul nehéznek a saját ruháját is. A kabátjába 

bugyolálta az ernyedt testet. A lány lucskos haja szétterült. A szájánál 

semmi jelét nem érezte meleg leheletnek. Összekoccanó fogakkal be-

szélt hozzá. Süti a dermedt arcát nyalogatta. A szirénák. Takarót terí-

tettek a vállára. Jöjjön velem, kérem, Mr. McMahon, ez az, segítek önnek. 
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Jól van, elvisszük innen. A lábára állították, ami nemigen akarta tenni 

a dolgát, és a mentőautóhoz vezették. De előtte még látta a komor ar-

cokat. A fejcsóválást. A defi brillátort.

Hátra!

Rettenetes volt a csend, miközben dolgoztak. Ő, a világ, a termé-

szet: teljesen megdermedve. De az idő nem. Az idő, az telt. Hány perc? 

Meddig ültek a parton a nem lélegző lány mellett? Mennyi idő telt el 

a mentőautó érkezése előtt? Tíz perc? Több? Kevesebb?

Van pulzusa! Van pulzusa!

És ekkor feltörtek a mélyből a könnyei, forrón és hirtelen.

Süti közelebb furakodott hozzá a szagos-nedves bundájával, az arcát 

karistolta a mancsával, miközben szimatolva és szűkölve nyalogatta. 

A férfi  magához ölelte a kutyát, behúzta a takaró alá, aztán felpillantott 

a téli égboltra, amely sem éjszakai, sem reggeli nem volt igazán, és úgy 

érezte, soha nem lelte még benne ennyire örömét.
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Ketto

Szombat, 09:03

Jenny

nem veszed fel. Vedd már fel! 

óakurvaéletbe

09:08

Jenny

némítva van a telód? ÉBRESZTÔ!

09:13

Jenny

Totál kivagyok. Anyám sír. Asszem, 

még mindig részeg. Be akar menni 

a kórházba. Miafrancnak?

09:15

Jenny

VEDD MÁR FEL A KURVA ÉLETBE!

Mi a franc van?

09:17

Hayley

Bocs, itt volt apa!!! Felébresztett. 

Kurvára remegek. Miafaszvan? 

Majd a zuhanyzóból felhívlak. 
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Töröld az sms-eket. 

A tegnapi kettôt. Baszki!

09:18

Jenny

ok

09:18

Hayley

NE SZÓLJ SEMMIT.
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Három

– Rebecca!

Az anyja harsány és parancsoló hangja tövis volt az agyvelejében; Becca 

a fejére húzta a takarót, hogy kirekessze az óbégatást, és ismét félálom-

ba merüljön. Vasárnap van. Túlságosan is korán. Bármennyi is az idő, 

túl korán van még. És hideg is van. Becca jégcsapnak érezte a lábujjait, 

és huzat kúszott be a takaró rései alatt. A lábfejével szorosabbra húzta 

magán a takarót, és összegömbölyödött.

– Rebecca! Gyere le! Fontos!

Nem mozdult. Bármiről van is szó, várhat. Még öt percet legalábbis. 

Becca aprókat lélegzett, nem akaródzott kidugnia a fejét levegőért. 

A haja bűzlött a füsttől, és fájt egy kissé a feje, az elmúlt esti fű és bagó 

utóhatásaként. Ha még délelőtt van, meg fogja ölni az anyját. A szom-

bat az övé. Ez a megállapodásuk.

– Most azonnal! Komolyan mondom!

Rebecca lelökte a takarót, és mérgesen felült. Mi az ördög ennyire 

sürgős? A homályos emlékezetében kutatott. Nem volt késő éjszakai fa-

latozás, tehát nincsenek a konyhában pizzás- vagy kólásdobozok. Nem 

maradt bekapcsolva a tévé. Mindkét tolózárban elfordította a kulcsot. 

Nem tett mást, csak hazajött, csendesen beosont a szobájába, elszívott 

még egy utolsó spanglit a nyitott ablaknál, aztán valami szar vígjátékot 

nézett a Netfl ixen, mielőtt elaludt. Még csak nem is ért haza későn. 

A nyitott ablakra pillantott, és felsóhajtott. Ügyes vagy, Bex. Nem csoda, 

hogy olyan hideg van, mint az Antarktiszon. Legalább nincs áporodott 

füst a levegőben.

– Becca! – Szünet. – Kérlek, szívem!
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– Megyek! – kiáltotta vissza Becca; a hangja akárha sírgödörből 

szólt volna, a feje lüktetett az erőfeszítéstől. Nincs több füstszűrő nél-

küli cigaretta, gondolta, miközben magára rángatta a melegítőnadrág-

ját, és áthúzta a fején az előző este viselt pulóverét. Rohadtul göthös-

nek érezte magát. Jégverem volt a szobája, ő maga pedig libabőrösen 

borzongott. Gyümölcslé. Gyümölcslé kell neki. Meg egy csésze tea. 

És egy szalonnás szendvics. Talán nem is olyan rossz ötlet lemenni 

a földszintre. Legalább meleg lesz. De azért az sosem hiányzik, hogy 

reggel, mielőtt bármi egyebet csinálna, az anyjával beszélgessen. Becca 

szívesebben kelt fel olyankor, amikor már mindenki elment otthonról. 

Elszöszmötölhetett egy kicsit úgy, hogy nem kényszerült bezárkózni 

a szobájába. Még két év, és aztán elmenekülhet az egyetemre. El eb-

ből a házból, el ebből a fojtogató városból, a szabadságba. Londonba, 

talán. Bizonyosan egy nagyvárosba. Valahová, ahová Aiden vele tart-

hat, ahol dolgozhat a zenei karrierjén.

Bohémek módjára élnek majd, és egy napon a magazinok cikkeket 

közölnek majd a sikeres párról, akik egykor rámentésztán éltek egy 

lepukkant (de azért menő) lakásban valahol, miközben az álmaikat 

követték. Így lesz. De mielőtt ez akár csak egy kicsit is több lehetne 

betépett fantáziálásnál, még át kell vészelni két hosszú évet.

Becca lófarokszerű valamibe fogta a haját, dezodort fújt rá, és fel-

ragadva a telefonját az ágya mellől, kibotorkált a menedékéből. Meg-

nyomta a kezdőlap gombot, hogy lássa, mennyi az idő. Tíz harminc-

négy.

Tizennégy iMessage-üzenet, hat WhatsApp-értesítés és két nem 

fogadott hívás. Becca zavarodottan összevonta a szemöldökét a megje-

lenő névsor láttán. Nem ilyen népszerű ő. Soha nem ébredt még tizen-

négy sms-re, leszámítva amikor Aiden betépett, és fi ckós volt. Végig-

görgette őket, miközben a földszintre tartott. Főleg csoportos sms-ek. 

Így már nem meglepő. Sokadmagával együtt kapta őket. Nem hagyta, 

hogy az apró tüskék fájdalmat okozzanak. Ki nem szarja le.
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Hallottátok?

Láttátok, mi van Tasha Howlanddel?

Beszarás, ami a hírekben van!

Látnotok kell!

Mire mindet végigolvasta, és leért a konyhába, teljesen felébredt. 

Kiszáradt a szája.

Az anyja a konyhaszigetnél állt, és a sarokban lévő kis tévét nézte 

– aminek a beszerzése ellen az apja olyannyira hadakozott – túl sok tévé, 

túl sok számítógép, túl sok telefon, kütyük mindenhol, senki nem beszélget 

már –, de kettejükkel szemben alulmaradt. Előtte egy tányéron pirítós 

volt, de nem evett belőle. Még a fejét sem mozdította, csak bámulta 

sápadt arccal a képernyőt.

Becca megborzongott, részint a nyugtalanságtól, részint az izga-

lomtól.

– Mi történt Tashával? – kérdezte. – A telefonom csak úgy izzik.

Az anyja ekkor megfordult, magához ölelte Becca merev testét, 

megfürdetve őt az alapozója és a citrusparfümje meleg illatában. Julia 

Cris még szombaton is kitett magáért. A kasmírpulóvere alatt csupa 

ín és izom volt a vékony karja, és Becca azonmód megint olyan kövér 

gyereknek érezte magát, mint amilyen egykor volt. Rájuk nem illett 

a mondás, miszerint amilyen az anya, olyan a lánya.

– Rettenetes. Kómában van. Ezzel van tele a hírek. – Az anyja meg-

simogatta a hátát, de Becca elhúzódott, úgy téve, mintha jobban akarná 

látni a tévét. Feszengett az anyjától. A kamaszkor falat emelt közéjük, 

és egyikük sem tudta, hogyan hatoljon át rajta.

– Biztosan rendbe fog jönni, szívem. Biztosan rendbe jön majd.

– Autóbaleset volt? – Natasha kómában? Ez nem lehet igaz. Eff éle 

dolgok nem történnek olyan lányokkal, mint Natasha. Olyan lányok-

kal szoktak történni, mint Becca.
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Odahúzott egy széket, leült, és nézte a tévét, nem törődve a tele-

fonja berregésével és az anyja tüsténkedő fi gyelmességével. A képer-

nyőn Hayley és Jenny siettek be a kórházba, kivörösödött szemmel és 

mégis oly tökéletesen, a szüleik úgy tapadtak hozzájuk, mint száraz 

őszi levelek a gyapjúhoz. A másik két Barbie. Persze hogy ott vannak. 

Sietnek az imádott vezérük mellé.

– Tudom, hogy annak idején ti ketten közel álltatok egymáshoz, 

szívem, akarod, hogy…

– Pssszt. – Becca úgy hallgattatta el az anyját, hogy rá se nézett, 

miközben a riporter, akinek az orra piroslott a hidegtől, hátrasimította 

a haját, amit a szél az arcába fújt, és a tévériporterek tipikus megját-

szott komolyságával beszélt a mikrofonba.

*

Egy órával később Becca Aidenék lakásának apró erkélyén állt, a fi ú 

mellett dideregve, miközben az rágyújtott egy Marlboro Lightra. Becca 

felé nyújtotta a csomagot, aki a korábbi elhatározására fi ttyet hányva 

kivett egy szálat. Mindegy, csak ártson. Egy spanglihoz mindenesetre 

még túl korán volt, és a nyilvánvaló drogok még Aiden anyjának kelle-

mesen lezser atmoszférájú lakásában is tilalmasnak minősültek. Az asz-

szony talán gyanította, hogy a fi a cuccozik – biztosan érezte a szagát 

Aiden szobájából –, de korántsem adta a hozzájárulását.

– Azt mondták, tizenhárom percig halott volt – toporgott Becca 

egyik lábáról a másikra állva a dermesztően hideg levegőben, miköz-

ben cigarettáztak. – Szerintük csoda, hogy újra tudták éleszteni.

– Szerencséje, hogy ennyire hideg lett. – Aiden kibámult a hajnal 

óta sűrűn hulló hóra. Becca arra gondolt, hogy már-már angyalinak tű-

nik a világot ellepő fehérrel és szürkével a háttérben. Talán nem angyal 

a mások szemében, de neki azért angyal. Sápadt arc, markáns vonások, 

dús, sötét haj és az a tiszta szempár, amely világoskéken csillog a hosz-

szú frufru alatt. Angyal vagy vámpír. Akárhogy is, még mindig meg 

kellett csípnie magát időnként, hogy elhiggye: Aiden az övé.
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– Valószínűleg ez mentette meg – mondta a fi ú. – Dermesztően hi-

deg volt a víz… ettől olyan gyorsan lezuhant a testhője, hogy a szívve-

rése amolyan túlélőüzemmódba került.

– Honnan tudsz ilyeneket? – kérdezte Becca.

Aiden szégyenlősen elmosolyodott. 

– Valami ócska, földönkívülis fi lmben láttam, ami víz alatt játszó-

dott.

– De azért bizarr, nem? Hogy halott az ember, aztán meg nem ha-

lott – jegyezte meg Becca. – Tizenhárom perc hosszú idő.

– Kíváncsi vagyok, látott-e valamit. Tudod… vakító fényeket meg 

ilyesmit.

– Ismerve Natashát, még ha nem látott is, azt fogja mondani, hogy 

látott, amikor magához tér. – Ez csípős megállapítás volt, de Becca 

nem tudta megállni. Roppantul ellentmondásos érzésekkel viseltetett 

Natasha iránt, amelyeket nem tudott tisztázni magában. Hiányolta 

a régi, gyerekkori barátnőjét, de az új Barbie-Natashát nem ismerte. 

Az ő Natashája fogszabályozót viselt, és szerette a sakkszakkört. Az ő 

Natashája az Örökös Legjobb Barátnője volt. Becca akkor még nem 

tudta, hogy az örökös csak addig tart, amíg Natasha cickói nőni nem 

kezdenek, a fogszabályozója pedig eltűnik, és ettől dögös csaj lesz, 

ő, Becca pedig egy kis dagadék, akit a barátnője sietve ejteni fog.

– Ha magához tér – mondta Aiden egy jókora füstfelhőt kifújva. 

– A hírekben azt mondták, hogy eszméletlen. Lehet, hogy agykároso-

dása van, vagy ilyesmi.

Becca megpróbálta elképzelni ezt. Látott a tévében képeket agyká-

rosodást szenvedett emberekről, és soha nem néztek ki teljesen úgy, mint 

azelőtt. Natasha halála legalább szépségesen tragikus lenne. Az ré-

misztő volt, hogy Natasha sérült aggyal, gépekre kötve létezzen élete 

hátralévő részében, amelyek lehetővé teszik, hogy pisiljen és szarjon, 

miközben csorog a nyála.

– Amúgy mit csinált odakint? – kérdezte Aiden. – Az erdőben, éj-

szaka? Gondolod, hogy valaki odavitte?
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– Fingom sincs. – Becca vállat vont. – Úgy néz ki, senki másnak 

sincs. Mindenki túlságosan el van foglalva azzal, hogy hisztériázzon, és 

nem mondanak semmi hasznosat. – A méhkas, ahogyan az iskolájukra 

gondolt néha, csak úgy zúgott, mióta a hír napvilágra került. Sms-ek, 

WhatsApp-üzenetek, Instagram-képek Natasha szépséges, mosolygós 

arcáról, a Twitteren mindenki hangot adott a megdöbbenésének és fel-

indultságának, az egész iskola arról beszélt, mennyire szeretik őt, mint-

ha valamiképpen az övék is lehetne egy része annak, ami vele történt. 

Boldog-boldogtalan olyanokat kezdett írni, hogy #TashaMindörökké. 

Az egészből egy nagy elektromos zúgás kerekedett. Behatolt Becca 

bőre alá.

Becca egyetlen régi fotót sem töltött fel az Instagramjára, sem a 

Facebookjára vagy a Twitterére. Egyrészt nem volt erre ideje, de a tel-

jes igazsághoz az is hozzátartozott, hogy nem volt olyan sok követője. 

Végül pedig azért, mert kétségkívül olyanokat írtak volna róla a háta 

mögött, hogy „Láttad, mit posztolt Becca Crisp? Csimpaszkodik a letűnt 

dicsőségébe!”

És bár utálta Tashát egy ideig, amiért oly simán ejtette őt és lecse-

rélte Jennyre, meg a tökéletes Barbie-babák alkotta új hármasra, ez 

az egész régen történt, és Tasha a legkevésbé sem örülne annak, ha 

emlékeztetné a világot a gyerekkori béna frizurájára meg az idétlen 

fogazatára. Becca még most sem tett volna vele ilyet.

– Ott volt az a lány, aki Maypoole-ban tűnt el pár hónappal ezelőtt – 

monda Aiden. – Talán ugyanaz a fi ckó csinálta.

– Ő valószínűleg csak elszökött. – Becca az asztalon lévő bögrébe 

dobta a cigarettacsikket a többi mellé, amelyek a bögre alján lévő ujjnyi, 

barna vízben rothadtak. A szája száraz volt, a lába fázott. Szipogott.

– Bemegyünk? Megnézünk egy fi lmet?

Aiden tűnődve ránézett, és Becca enyhe bizsergést érzett a tarkó-

ján a fürkész tekintetétől. – Nem akarsz bemenni a kórházba? – kér-

dezte a fi ú.

– Miért? – Becca hirtelen mogorva lett. – Te akarsz? Késztetésed 

támadt, hogy ránézz a baj sújtotta leánykára?
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Aiden erre felnevetett, és aztán magához húzta Beccát. 

– Istenem, de dinka vagy. Egyszer hívtam randizni. Majdnem két 

évvel ezelőtt. Mielőtt jobb lett az ízlésem.

Becca beszippantotta Aiden bőrdzsekijének szagát. Aiden az övé. 

Tudja, hogy így van. Semmi sem rosszabb, mint olyan benyomást kel-

teni, mintha megerősítésre szorulna, semmi nem rosszabb, mint meg-

erősítésre szorulni. Miért nem fogta be a száját?

– Tudom. – Érezte saját forró lélegzetét, ahogy arcával Aidenhez 

simult. A fi ú ellépett tőle.

– És nagyon szemét módon viselkedett – tette hozzá Aiden. – Nagy 

ívben teszek Natasha Howlandre. De évekig ő volt a legjobb barátnőd. 

Be kéne menned. Ha másért nem, a szüleire való tekintettel.

Ez szinte szóról szóra ugyanaz volt, amit Becca az anyjától hallott, 

mielőtt felkapta a kabátját, és közölte, hogy elmegy otthonról. Aiden 

szájából valahogy észszerűbben csengett.

– Oké – mondta végül Becca kelletlenül. – Oké, lehet, hogy be kéne 

mennünk. – Felpillantott Aidenre, és megcsókolta a cigarettaízű száját. 

– De megállhatunk útközben a McDonald’snál? Éhen veszek.

Aiden elmosolyodott. 

– Ezért vagy te a csajom. Párodat ritkítod. – Felberregett a telefonja, 

megnézte, és összevonta a szemöldökét az sms olvastán. – Nahát, ez 

fura.

– Micsoda?

– Nekem is be kell mennem a kórházba. De előbb meg kell állnom, 

hogy felvegyek ezt-azt. Jamie is ott van.
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Négy

Furcsa volt Natasha anyját, Alison Howlandet törékenynek látni, ahogy 

sír, és valahogy Becca azon kapta magát, hogy ő is sír; forró könnyára-

dat tört fel belőle hirtelen, és sajgott a mellkasa a zokogástól. Gary 

Howland közöttük állt, egy-egy kezét félszegen a hátukon tartva, nem-

igen találva a helyét a női érzelmek e tengerében. Az álla megfeszült, 

a szeme kissé túlságosan is elkerekedett, ám ezen és a dereka merev-

ségén kívül semmi nem vallott arra, hogy érez-e egyáltalán bármit is. 

De hát Becca igazából egyáltalán nem ismerte őt. Ki-bejárkált, elment 

az irodájába, vagy a teniszklubba, és rájuk mosolygott, miközben ját-

szottak, az esze pedig nyilvánvalóan máshol járt. Becca feltételezte, 

hogy így lesz az ember gazdag és sikeres. Gary nem tartozott a kotnye-

leskedő apukák közé. Natasha kétségkívül végtelenül hálás volt ezért.

– Nagyon kedves tőled, hogy eljöttél, Rebecca – mondta Alison az 

orrát és a könnyeit törölgetve. Mrs. Howlandnek mindig Rebecca volt, 

soha nem Becca vagy Bex, pontosan ahogy Tasha mindig Natasha volt. 

– Rendes lány vagy. Jó barátnője voltál Natashának. – Voltál. Becca erre 

nem felelt semmit, csak bizonytalanul bólintott. Alison tudatában volt, 

ahogy mindenki más is, hogy Becca immár nem tartozott a belső kör-

höz. A belső kör kicsivel arrébb állt, a gondosan kisminkelt, fi noman 

fátyolos szemükkel mindketten a telefonjukat nézték. Hayley és Jenny. 

Majdnem egyformák, és mégis oly különbözők.

Míg Jenny érzékien fi nom és méltóságteljesen elegáns volt, addig 

Hayley középosztálybeli és kisportolt. Feszes testű. Nem mászott már 

fára, de amikor a gyerekes dolgairól leszokott, a sportot nem hagyta 

abba. Ő volt az iskola leggyorsabb futója. Soha nem lehetett szájfény 

nélkül látni. És mindig a legrövidebb szárú rövidnadrágokat viselte, 
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akárhányszor szóltak is rá, hogy vegyen fel valami mást. A két lány 

nem nézett Beccára, ő pedig ismét Alison Howland felé fordította 

a fi gyelmét.

– Én csak… csak gondoltam, hátha segíthetek valamiben – mondta 

végül Becca. – Üdvözletét küldi anya is. – Ez eléggé középutas volt. 

– Tasha biztosan rendbe fog jönni. Biztosra veszem.

– Elképzelni sem tudom, mit csinált ott. – Alison tekintete valahová 

Beccán túlra révedt, a saját, külön bejáratú rémálmába, de a kezével úgy 

szorongatta a Beccáét, mintha az valami horgony lenne, az egyetlen 

dolog, ami megakadályozza őt abban, hogy teljesen elsodródjék. Szá-

raz és érdes volt a tenyere, mintha az összes nedvességet kisírta volna 

a testéből. – Mármint egyáltalán miért volt ott akkor? Ilyen időben? – 

Volt valami a hangjában, valamint Hayley, Jenny és Gary válaszának 

elmaradásában, amiből Becca úgy gondolta, hogy Natasha anyja újra és 

újra feltette ezeket a kérdéseket az elmúlt néhány óra folyamán.

Becca kezdte klausztrofóbiásnak érezni magát az apró kórházi szoba 

feszült légkörében. A fények hirtelen túlságosan vakítóak lettek, a le-

vegő túl forró és ritka. Becca bőrét csípte a verejték a súlyos, steppelt 

kabát alatt. Semmi keresnivalója itt.

Éppen amikor arra gondolt, hogy talán kiszabadulhatna Alison 

Howland szorításából, és leülhetne egy pillanatra, kinyílt az ajtó. Ali-

son gyorsan arrafelé kapta a fejét, aztán a válla előreroskadt. Nem orvos 

jött be. 

– Felügyelő asszony, van bármi… – kezdte Gary, de a nő a fejét rázta.

– Nincs – felelte. – Csak szeretnék váltani pár szót a lányokkal. – 

Bennett felügyelő nem volt kisminkelve, a haját egyszerű lófarokban 

hátrafogva viselte. Fáradtnak tűnt, és halványan rámosolygott Alisonra. 

– Hátha össze tudjuk rakni, merre járt-kelt Natasha. Az orvosok azt 

mondják, bemehetnek hozzá, és leülhetnek mellé egy kicsit, ha szeret-

nének.

– Köszönjük – mondta Gary, az egyik kezével a felesége könyökén.

A felügyelő nyitva tartotta az ajtót, és Natasha szülei kisiettek; Ali-

son közben ismét elsírta magát. Ez rettenetes, állapította meg Becca. 
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Fényes, klinikai, valóságos és mégsem valóságos. Natasha valahol itt 

küzd az életéért. Natasha. A megtörhetetlen, tökéletes Natasha.

– Várjak odakint? – kérdezte Becca.

– Natasha barátnője vagy?

Becca nem tudta, hogyan válaszoljon erre őszintén. 

– Olyasmi. Legalábbis az voltam. Ugyanabba az iskolába járunk, 

de pár éve már nem állunk közel egymáshoz. – A két szőkére pillan-

tott. – Hayley és Jenny a legjobb barátnői. – Hayley lesütötte a sze-

mét. Hayley, aki annak idején egyik faágról a másikra lendítette magát, 

mígnem Tasha és Becca sikoltozni kezdtek a félelemtől és a nevetéstől, 

hogy esetleg leesik. Hayley, aki egy picit megingott, amikor Natasha 

kizárta a bandából Beccát. Egyszer-kétszer lopva eljött uzsonnázni, 

de aztán Natashát választotta, és mellette maradt. A nyerő oldalon. 

A menő oldalon. Natasha oldalán. Igen, Hayley bekaphatja.

A rendőrnő a két Barbie-ról Beccára nézett, aztán vissza, fejben 

összerakva a történetet. Nem ritkaság az ilyesmi éppenséggel. Az uncsi 

barátnőket ejteni a népszerűbb, csinosabb barátnők kedvéért. A kere-

setlen megjelenésből ítélve – vajon hány éves? Harmincegynéhány? Ke-

vesebb? Mindenesetre öreg –, Bennett felügyelő iskolás korában hasonló 

bánásmód elszenvedője lehetett.

– Akár maradhatsz is – felelte a nő. – Ez nem hivatalos kihallgatás. 

És lehet, hogy neked más a nézőpontod.

Ó, igen, gondolta Becca. Azt meghiszem.

– Maguk szerint mi történt? – kérdezte Jenny.

– Nem tudjuk. Talán csak egy baleset volt. Egy tréfa, ami rosszul 

sült el.

– Bántalmazta valaki? – Hayley szeme tágra nyílt. – Gary azt mondta, 

maguk úgy tájékoztatták őket, hogy nem… hogy senki…

– Nem erőszakolták meg, nem. – Bennett felügyelő egyenes vála-

sza hallatán Becca lélekben összerezzent és abbahagyta a gúnyos vi-

gyorgást, amit az váltott ki, hogy Hayley Garynek nevezte Tasha apját. 

Olyan álfelnőttesen. Neki eddig eszébe sem jutott nemi erőszak. Ami 

téboly, hiszen gyakran nem is beszéltek másról, még akkor sem, ha csak 
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burkoltan utalgattak rá. Ne igyál túl sokat, mert esetleg történhet va-

lami. Ne vedd fel azt, túlságosan félreérthető. Mindig barátokkal együtt 

gyere haza, vagy szállj taxiba. Ne kacérkodj senkivel. Blablabla. Mióta 

Aidennel jár, az ő anyja legalább felhagyott az eff éle intelmekkel. Mintha 

most, hogy Beccának van pasija, lenne valaki, aki oltalmazza őt. Becca 

eltűnődött, vajon tisztában van-e az anyja azzal, micsoda hülyeség ez.

– Ki kell derítenünk, mit csinált Natasha tegnap este és ma a kora 

hajnali órákban. – A rendőrnő leült, a három lány pedig birkamód kö-

vette a példáját. – Nem hibáztatok itt senkit, senki nem kerül bajba, de 

ha Natashát megtámadták, akkor nagyon fontos, hogy a lehető legtöbb 

információ birtokában legyünk.

– Akkor tehát megsérült? – kérdezte Becca. – Mármint másképp… – 

Elhallgatott. Másképp, mint hogy tizenhárom percig halott volt.

– Néhány horzsolás és karcolás, de ezeket okozhatta az is, hogy a fo-

lyóban volt. Mint mondtam, tulajdonképpen nem tudjuk, hogy baleset 

volt-e, vagy szándékosan tette valaki, vagy esetleg olyan baleset történt, 

amihez másvalakinek is köze van.

Szándékosan. A szó nemigen tűnt helyénvalónak, és keringve csen-

gett Becca fejében, hogy értelmet nyerjen. Meglepő módon Jenny kap-

csolt elsőként, és a nyers nevetése nem illett a szoba ünnepélyességéhez.

– Azt gondolja, hogy Tasha esetleg öngyilkos akart lenni?

– Minden lehetőséget számításba veszünk.

– Nem – jelentette ki Jenny ellentmondást nem tűrőn rázva a fe-

jét. A haja nem volt olyan hosszú, sem oly tökéletesen egyenes, mint 

Hayley-é, és Jenny az ízlésesen piercingelt füle mögé tolt egy kósza 

tincset. A foglalatokban olcsó üveg volt, nem drágakő. A Hamupipőke-

Barbie a város rossz feléből.

– Nem, Natasha nem csinálna ilyet. És nem így csinálná. Nem úgy, 

hogy beleveti magát egy jéghideg folyóba.

– Nem – tette hozzá Hayley, mintha a nemek nem lettek volna 

eléggé nyomatékosak.

Bennett felügyelő Becca felé fordult. Ő tétován vállat vont. Számára 

többről volt itt szó, mint pusztán egy rendőrségi vizsgálat. Körültekin-
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tően kellett megválogatnia a szavait. Nem akarta felbőszíteni a Barbie-

kat, de olyan benyomást sem akart kelteni, mintha törleszkedne hoz-

zájuk. Kiváltképp nem Hayley-hez. Hayley annak idején a barátnője 

volt – tudta, hogyan okozzon Beccának kellemetlenséget úgy, ahogyan 

Jenny nem volt képes. De bármit mond is most, visszahullhat a fejére 

szemétkedő Twitter-bejegyzésekben és státuszfrissítésekben meg je-

lentőségteljes pillantásokban. Ennek a kisvárosnak a tinédzserközössé-

gét úgy fonták körbe a szavak, mint a szögesdrót, mely karmol, húsba 

tép, és beleakad az emberbe.

– Nem hiszem. – Ez volt az igazság. Ha Tasha meg akarta volna 

ölni magát, akkor valami sokkal romantikusabbat választ. És Natasha 

nem volt öngyilkos típus. – Az emberek felpuff adnak, amikor vízbe 

fulladnak, nem? – mondta. – Ha nem találják meg gyorsan, akkor sza-

rul nézett volna ki. Ez nem tetszett volna neki.

Hayley vonásai megkeményedtek. Szemét. Szemét ribanc. Becca han-

gosan és tisztán látta a gondolatait a zöld szeme hideg villanásában. 

Állta a pillantását. Na és? Pontosan ez volt az, amire Jenny utalt. Ez volt 

az, amire Hayley gondolt. A vezérük eszméletlen, de még így sem bír-

ták elviselni, hogy bárki is rosszat mondjon róla. Szánalmasak.

– És mikor láttátok legutóbb Natashát? – Bennett felügyelő ezúttal 

nem nézett Beccára.

– Az iskolában – felelte Hayley, és Jenny bólintott. – Szó volt róla, 

hogy ma este talán találkozunk, de Tashának lett volna valami családi 

ügye ma, a nagyija születésnapja, vagy valami ilyesmi, ezért azon múlt, 

hogy mikor végez.

– És utána nem sms-eztetek, nem beszéltetek vele? – A felügyelő 

arcán félmosoly jelent meg. – Azt hittem, manapság mind hozzá vagy-

tok ragadva a telefonotokhoz.

Kedvesen, de fürkészőn nézett rájuk.

Jenny megrázta a fejét. 

– Nem.

– Ti ketten mentetek valahová tegnap este?

Újabb fejrázások. 
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– Mocsok idő volt. És mindkettőnket lefoglalt a leckénk.

Hayley vette át a szót, Natasha helyetteseként lépve fel. 

– Időnként muszáj a szülők kedvére tenni. – Simlis mosoly ült ki az 

arcára. – És mindkettőnknek – meg Natashának is – van szerepünk, 

amit meg kell tanulnunk az iskolai darabhoz. A salemi boszorkányokat 

adjuk elő. Irtó jó lesz.

– Tehát egyáltalán nem hallottatok Natasha felől?

– Nem.

Becca, akiről csaknem megfeledkeztek, észrevette, hogy a kérdés is-

mételten is elhangzott. 

– Nem találták meg a telefonját? – kérdezte. – Nem tudják, kivel 

beszélt?

A rendőrnő feléje nézett, és végigmérte. 

– Tönkretette a víz… a zsebében volt. Várjuk, hogy megérkezzenek 

a hívásadatok. – Elhallgatott. – Jól értem, hogy egyáltalán nem láttad? 

Te is otthon voltál?

Becca megrázta a fejét. A rendőrnő hangütése könnyed volt, de Becca 

érezte, hogy elpirul a kérdéstől, mintha talán bűnös volna, talán ő lökte 

volna Natashát a dermesztő vízbe, és hagyta volna ott, hogy meghaljon.

– Elmentem a barátomékhoz, és aztán éjfél körül érkeztem vissza. 

Ő vitt haza kocsival, és lefeküdtem. Kérdezze meg őt, ha akarja… itt 

van valahol. Be kellett hoznunk pár ruhát Mr. McMahonnak.

A felügyelő szeme résnyire szűkült. 

– Jamie McMahonnak?

Becca bólintott. 

– Aiden vele dolgozik. Gitározik és basszerozik, amikor Jamie fel-

vételeket készít.

– Kicsoda? – kérdezte Hayley. Becca borzongató büszkeséget érzett. 

Van valamije, ami a Barbie-knak nincs. Ők nem mondhatják el ma-

gukról, hogy ilyen módon érintettek.

– Az a férfi , aki kihúzta Natashát a folyóból – mondta Bennett 

felügyelő anélkül, hogy Hayley-re nézett volna. – Honnan ismer Mr. 

McMahon egy diákot?
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– Aiden már nem jár iskolába – felelte Becca. – Tizenkilenc éves. 

Mr. McMahontól tanult zenélni gyerekkorában.

– Kisváros ez, gondolom – jegyezte meg a nő, újfent azt a félmosolyt 

villantva.

– Túlságosan is kicsi – mondta Becca, próbálva visszamosolyogni. 

Megint kényelmetlenül érzi magát, ami hülyeség. Nem csinált semmi 

rosszat.

– Szóval tudomásotok szerint Natasha boldog volt?

Mindannyian bólogattak.

– Van barátja?

– Semmi komoly – felelte Hayley. – Natasha tetszik a fi úknak, de 

nincs senki, aki igazán érdekelné. És senki nem viselkedett vele féle-

lemkeltőn, vagy ilyesmi. Említette volna.

– Gyakori, hogy kilopózik otthonról? – Bennett ekkor mind annyi-

ukra nézett, mintha a többi kérdés csak ezt lett volna hivatott fi noman 

előkészíteni. Sokatmondó csend következett, amíg Hayley és Jenny 

fontolgatták, hogy mennyire legyenek őszinték.

– Időnként. Nem gyakran – felelte Hayley. – A szülei nagyon lazák, 

igazság szerint. Engedni szokták neki, hogy csináljon, amit akar, de 

ha mégis kilopózott volna késő éjjel, a szobája ablakán mászott volna 

ki, és leereszkedett volna a hátul lévő fán. Még mindig van rajta egy 

kötéllétra gyerekkorából.

– A szülei inkább levehetnék onnan – jegyezte meg Bennett szárazon.

Feltett még néhány kérdést, ártalmatlan dolgokról az iskolával és 

más barátnőkkel kapcsolatban, akik hasznosak lehetnek, majd nyilván-

való elégedettséggel távozott.

Bár eggyel kevesebben lettek a helyiségben, az hirtelen sokkal ki-

sebb lett Becca számára úgy, hogy csak ő, valamint Hayley és Jenny 

tartózkodtak benne, egymás társaságában feszengve. Nos, ő feszengett. 

A másik kettő valószínűleg nem ugyanígy érzett, enyhén egymás felé 

fordultak, kiszorítva Beccát, akárha idegen volna.

– Talán el kéne hoznunk pár holmiját – mondta Jenny halkan, Hay-

ley-re pillantva jóváhagyásért, feszült arccal, a fogával az egyik tökéle-
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tesen manikűrözött körmét harapdálva. Tudod, zenéket meg ilyesmit 

a szobájából. Lehet, hogy ez segítene felébrednie.

Hayley bólintott. 

– Majd elkérem Garytől a házuk kulcsait. Jó lenne kiszabadulni in-

nen egy-két órára… biztosan kezdünk bűzleni a fertőtlenítőtől.

– Valószínűleg meg kéne előbb beszélnetek ezzel a nyomozóval – 

jegyezte meg Becca. – Lehet, hogy nem szeretné, ha bárki is hozzá-

nyúlna Tasha dolgaihoz.

Hayley Beccára pillantott, bosszúsan, amiért még mindig ott van. 

– Úgy tűnik, ráférne a hajadra valami gyógysampon, Bex. Kérned 

kéne egy üveggel valamelyik nővértől.

– Talán neked kéne szerezned valamit a tetveidre – vágott vissza 

Becca. A három lány egymásra meredt, megvetés és ezernyi társadalmi 

különbség lebegett a levegőben; most, hogy a rendőrnő távozott, nem 

volt szükség színlelt udvariasságra.

– Istenem, de undorító vagy – mondta Jenny.

– Akárcsak a pasija. – Hayley még csak nem is nézett Beccára, mi-

közben az ajtó felé indult. – Jobb híján kénytelenek beérni egymással.

– Csak ne szaporodjanak.

Becca lepillantott a telefonjára, és amíg nem távoztak, enyhén forgó 

gyomorral úgy tett, mintha a kijelzőn görgetne valamit. Hosszú ideje 

nem törődött már vele, mit gondolnak róla, miért most kezdené el? 

Felfuvalkodott, puccos ribancok, semmi több. Akárcsak Natasha. Egy-

általán minek jött ide? És hol van Aiden? Mintha olvasna a gondola-

taiban, a telefonja pittyent egyet. 

Hazaviszem Jamie-t. Visszajövök majd érted. Kb. egy óra múlva? Bocsi, 

pusz.

Kurvajó. Legalább a Barbie-k elmentek.

Gyorsan visszaírta Aidennek, hogy oké, próbálva úgy intézni, hogy 

ne tűnjön bosszúsnak, még ha az volt is, és aztán elindult, hogy ke-

ressen egy italautomatát. Még mindig száraz volt a szája az előző éj-

szakától, és túlságosan meleg volt a várószobában.
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*

Apróért turkált a kabátzsebében, amikor Gary Howland megtalálta.

– Rebecca. Hadd hívjalak meg. Úgyis akartam egy kávét.

– Kösz. – A férfi  fáradtnak látszott, a pulóvere gyűrött volt, kétség-

kívül sebtében rántotta magára, amikor aznap kora reggel összeomlott 

a világa. Becca sajnálatot érzett iránta. Howlandék, Natashát nem szá-

mítva, bűbájosan éltek, amennyire Becca látta. Legalábbis mostanáig. 

Ez a dolog bizonyosan sokkolta őket.

– Mit szeretnél? – kérdezte a férfi .

– Diétás kólát kérek.

Howland megnyomta a gombokat, és a palack hangosan koppant 

a tálcán.

– Mrs. Howland jól van? – kérdezte Becca. Buta kérdés volt, de 

nemigen tudta, mi mást mondhatna. Jóllehet évekig Tasha legjobb ba-

rátnőjének számított, talán most történt meg először, hogy magában 

időzött Gary Howlanddel. Alison etette őket, ment értük az iskolába, 

és vitt nekik gyümölcslét meg süteményt. Gary csak apa volt.

– Jól lesz, amikor Natasha felébred – felelte a férfi . A gép berregett, 

miközben híg kávéval és tejporral töltött meg egy poharat. Howland 

nyilvánvalóan nem számolt azzal a lehetőséggel, hogy Natasha talán 

nem fog felébredni. – De azt hiszem, az nem segít Natashán, hogy sír 

az ágya mellett. – Beccára nézett, aki most első ízben ráébredt, hogy 

igen jóképű férfi . Nem elég érdes az ő ízléséhez, és nyilván túlságosan 

is öreg, de azért jóvágású. Valamiképpen fi atalabbnak tűnt így, hogy 

nem az uniformisszerű öltönyét és nyakkendőjét viselte.

– Szeretné, hogy odamenjek és beszéljek hozzá egy kicsit? – A sza-

vak kicsúsztak a száján, mielőtt észbe kapott volna, az agya válaszre-

akciója volt ez a hajdani legjobb barátnője apja iránt érzett sajnálat 

hirtelen hullámára. – Van egy kis időm.

– Megtennéd? – A férfi ból áradó hála súlyosan nehezedett a vál-

lára, és Becca átkozta önmagát. Egyszerűen sms-eznie kellett volna 
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az anyjának, hogy jöjjön érte. Le kellett volna mennie a földszintre, 

hogy a dermesztő hidegben várjon Aidenre. Mi az ördögről beszéljen 

Natashának?

– Persze – felelte. – Én is szeretem Natashát. – Bizsergett az arca 

a hazugságtól.
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