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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.



1312

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.
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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.
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4. 

2014. augusztus 15., péntek

A riporter

joe jAckson A székemen ül, és a szerkesztôi szobában lévô tévét 
nézi, én pedig rálegyintek a vállára, ahogy ellépek mellette.

– Hahó, Jackson! Hess innen!
Joe vigyorogva pillant fel rám, ellöki magát az asztaltól, mire 

a szék elgurul az utamból. Gondolatban Jake-et látom, ahogy 
szemébe lógó hajjal, csibészkedve évôdik velem.

– Eredj, csináld a dolgodat – mordulok Joe-ra.
– Telefonálok – közli, a mobilját mutatja bizonyítékkép-

pen, miközben felugrik, és visszahúzza a székemet a helyére. 
– De egyelôre nem sokat tudok mondani. Van egy kis idôm az 
elôretervezôs értekezlet elôtt. Remélem, Terry vár még vele.

Mintegy varázsütésre, a hírszerkesztô elôbukkan az arany-
halas gömbbôl, az üvegfalú irodájából.

– Bepoloskázta az íróasztalunkat, mi? – mormogja Joe, én 
pedig bólintok.

– Mirôl sugdolóztok? – kiált oda nekünk Terry. – Remélem, 
egy sztoriról. A teljesítményed egy vicc, Jackson.

Joe Jackson a szerkesztôség legfiatalabb riportereként köny- 
nyû célpontja az úgynevezett ugratásnak. Szemétkedésnek, ha 
ôszinte akarok lenni. Eleinte voltak súrlódások közöttünk, mi-
után hozzám osztották be gyakornoknak – azt mondtam Terry-
nek, hogy nincs idôm irodai óvodát mûködtetni, ám ô nem 
tágított –, de Joe hozzám nôtt. Tudom, hogy a többi riporter 
az „irodai fiamnak” meg a „fôriporter csicskájának” nevezi, de 
nem törôdöm vele. Remélem, ô sem. Egyre csak azt mondoga-
tom neki, hogy elôbb-utóbb megunják, más játékot találnak 
maguknak.
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– Nesze, kínáld ezt fel Terrynek – csúsztatok át az íróaszta-
lon egy újságkivágást. – Lerí róla, hogy második bôr.

– Köszi. Jövök neked eggyel.
– Írd a többihez. Legyen róla véleményed, tegyél úgy, mint-

ha tudnád, mirôl beszélsz.
Sebtében vetek egy pillantást Terryre. Hallotta az egészet. 

Hallani szokott mindent. Pofát vág. Hagyod, hogy a fejedre 
nôjön – ez van a tekintetében. Vállrándítással felelek, és felve-
szem a telefonom, hogy ne kelljen beszélnem vele.

Lehetséges célpontot keresve végiggörgetem a kontaktokat, 
megállok Bob Sparkes felügyelônél. A legtöbb napon látom  
a nevét, mert a keresztnevével írtam be a telefonkönyvbe, hogy a 
lista tetején legyen. De ma nem megyek tovább. Rákoppintok. 
Szükségem van ma reggel egy baráti hangra. És talán mond va-
lamit, amit használhatok.

Bob Sparkesszal olyasféle kényszerûen bizalmas nexusban 
van szerencsém lenni – ô talán balszerencsének minôsítené –,  
ami velejárója annak, ha nehéz ügyeken dolgoznak együtt em-
berek. Tény, hogy a nyomozók és az újságírók gyakorta ugyan-
azokon az ajtókon kopogtatnak értesülések reményében, to- 
vábbá ugyanazokban a kocsmákban, tárgyalótermekben és ká-
vézókban szoktak elôfordulni.

Vannak rendôrök, akik nemszeretem koloncnak tekintik  
a riportereket, és megizzasztanak bennünket minden informá-
ciómorzsáért, de Bob Sparkes nagylelkû zsaru. Tudja, mire van 
szükségünk a cikk megírásához, és általában szívesen rendelke-
zésünkre áll. Nem szórakozik velünk.

– Mindannyiunknak jól jön, ha összedolgozunk – mondta 
egyszer. – A rendôrök megkapják a nyilvánosságot, amire szük-
ségük van a nyomozáshoz, és ahhoz, hogy némi elismerésben 
részesüljenek a munkájukért – ti pedig megkapjátok a sztori-
tokat.

Sparkes megérdemli az elismerést. Szénné dolgozza magát, 
hogy eredményt érjen el.
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Láttam, ahogy csinálja. Nyolc évvel ezelôtt, a Bella Elliot-ügy 
idején minden éber órájában az eltûnt kislányt kereste, min-
den gondolata körülötte forgott. Azt mondta, álmodott is róla.  
És még olyan ügyekkel kapcsolatban is segítségemre volt, ame-
lyekben nem ô vezette a nyomozást. Amikor próbáltam kiderí-
teni, hogy ki volt az a csecsemô, akinek a holtteste egy londoni 
építési területen került elô 2012-ben, ô ott volt a telefonvonal 
végén. Nem lett volna feladata, de hozzá fordultam józan ta-
nácsért, amikor túlságosan beszippantott az eset. Túlságosan 
közel kerültem az ügyhöz ahhoz, hogy észrevegyem, ami a sze-
mem elôtt volt.

Nem kimondottan Morse és Lewis vagyunk, de azért jól ki-
jövünk.

Ez persze azt jelenti, hogy Sparkes túlságosan is sokat tud 
rólam. Idônként túl sok mindent mondok el neki, megosztom 
vele a problémáim és a személyes gondolataim, de megbízom 
benne.

Megcsörren a telefon. 
– Kate! – Sparkes hangja élesen szól, összerezzenek tôle.
– Jóságos ég, Bob, újabban hatodik érzéked van? Éppen ne-

ked készültem telefonálni.
– Nocsak. Biztosan ugyanabban a pillanatban gondoltunk 

egymásra.
Érzem, hogy elpirulok. A mindenedet, szedd össze magad, 

te nô!
– Rám gondoltál? Jó értelemben? Vagy átkoztál?
– Jó értelemben, Kate – feleli Sparkes szenvtelenül. Nem szo-

kott flörtölni. Sosem volt szoknyapecér.
Igyekszem nem mosolyogni, meghallaná a hangomon.
– Akkor folytasd. Mit gondoltál?
– Vezetek egy vizsgálatot, amiben talán segíthetnél nekem. 

Hozzátartozók bejelentették, hogy eltûnt Thaiföldön két háti-
zsákos tinédzser turistalány. Egy hete nem adnak életjelt ma-
gukról, szóval még nem telt el sok idô, de tegnap volt esedékes, 
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hogy megérkezzen az írásbeli érettségijük eredménye, és mivel 
nem telefonáltak, a szülôk nagyon aggódnak. Az ôrmesterem 
szerint valószínûleg másnaposan fognak elôkerülni, de egy 
újságcikktôl talán észbe kapnának, ha valami bárban lebzsel-
nek. Akárhogy is, eszembe jutottál. És Jake is.

Bob Sparkes tud Jake-rôl. Arról, hogyan hagyta ott az egye-
temet, meg a veszekedésrôl, amit ez okozott. Elmeséltem neki, 
miután az építési területen talált csecsemô ügye lezárult, és le- 
vezetésképp megittunk valamit egy csendes helyen. Neki is fel- 
nôtt gyerekei vannak. Tudja, mennyire rohadtul nehéz idônként 
szülônek lenni, és figyelmesen meg szokott hallgatni. Bob min-
dig jó hallgatóság. Gyakorlott. De Eileen betegségérôl nem be- 
szélt nekem. Egy másik zsarutól értesültem a rákról. Megdöb-
bentett a dolog – az igazat megvallva nem is annyira a rák, ha-
nem az, hogy Bob nem avatott a bizalmába. Azóta próbáltam 
sugallni neki, hogy mondja el, említettem néhányszor, hogy 
Steve onkológián dolgozik. De Sparkes egyszer sem kapta be 
a csalit. 

– Persze. Mennyi idôsek a lányok? Vannak fényképek? Hová 
valók? Beszélhetek a szülôkkel?

– Jóságos ég, Kate. Lassíts. Olyan vagy, mint egy elszabadult 
véreb. Tizennyolc évesek, winchesteriek. Figyelj, átküldöm ne-
ked a részleteket, mihelyt letettük. 

– Remek. Mindent nyilvánosságra hozol? – Ezt muszáj meg-
kérdeznem.

– Igen, a sajtóiroda éppen most ír ez ügyben valami köz-
leményt.

– Kaphatnék esetleg pár óra elônyt, Bob? 
Csend. Várok, amíg Sparkes meg nem szólal.
– Akkor láss munkához – mondja. – Aligha fognak emiatt 

adást megszakítani. Megkérem majd ôket, hogy ebéd utánig 
tartsák vissza.

– Nagyszerû. Köszi, Bob.
– Amúgy hogy van Jake?
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Annyira lázba hoz az igyekezet, hogy valaki más gyermekérôl 
írjak, hogy a fiamról megfeledkeztem. Miféle anya vagy te?

– Ööö… nem is tudom. Pár hete az éjszaka közepén telefo-
nált… hónapok óta elôször… de úgy hangzott, mintha valami 
ôserdei helyrôl hívna, és megszakadt a vonal.

– Az nem jó. De legalább telefonált.
– Igen. Örülnöm kell ennek is, gondolom.
– Alex O’Connor és Rosie Shaw szülei örülnének, Kate.
Hallom a hangjában a feddô élt, és igyekszem nem reagálni. 

Sebtében lefirkantom a neveket.
– Jól van, hát… küldd az anyagot az eltûnt lányokról, mi-

helyt tudod… biztosra veszem, hogy be tudom tenni a lapba. 
Nem történik semmi más. És Bob, köszi, hogy visszatartod. 
Nagyra értékelem.

Felnyitom a laptomom, és várom Bob e-mailjét. A beérkezô 
leveleim fiókja megint megtelt. Csak fél órája, hogy kigyomlál-
tam a tegnap óta érkezett kör-e-maileket, de máris tucatnyi új 
PR-kacat érkezett tévéshow-król és celebekrôl, akik a négerek 
írta memoárjaikat reklámozzák, „elképesztô meglepetéseket” 
ígérve.

Nem tudom, miért kapok ilyen sok show-biznisz szemetet – szok-
tam zsörtölôdni Joe-nak. De valójában tudom. A nevem szere-
pel azoknak a firkászoknak a listáján, akik celebekrôl írnak cik-
keket. Megjelölt nô vagyok. Valaha komoly riporter voltam, bár-
mit jelent is ez manapság. A tegnapi napot egy „szívmelengetô” 
(gondolatban ironikus idézôjeleket karmolok a levegôbe) cikk 
írásával töltöttem, egy kiskacsákat örökbe fogadó kutyáról.

– Valószínûleg megette ôket, miután a fotós távozott – mond-
tam Steve-nek, amikor hazaértem. – Istenem, de utálom az au-
gusztust. Nyamvadt uborkazeszon. Ilyenkor nem történik sem-
mi, és miközben az egész ország nyaralni megy, mi híranyagot 
keresve kapirgálunk. A szerkesztô ma délután visszaadta az egyik 
régi cikkemet. Annak idején biztosan elraktározta az alsó fiókjá-
ban. Arra kért, poroljam le, hogy betehesse a lapba. Utána kell 
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néznem, vajon nem halt-e meg idôközben azok közül valaki, 
akikrôl szó esik benne.

Steve töltött nekem még egy pohár sauvignon blanc-t, és 
együttérzôn az enyémhez koccintotta a poharát.

Megnyitás nélkül törlöm a nemkívánatos e-maileket, és auto-
matikusan azt keresi a szemem, nem érkezett-e valami Jake-tôl.

Jake e-mailjei soha nem válaszok a rendes üzenetekre, ame-
lyeket Steve és én szoktunk küldeni neki. Ha érkeznek, akkor rö-
videk és lényegre törôk – két-három mondatból állnak, inkább 
táviratok, mint levelek –, kiderül belôlük, hogy még megvan,  
és nyilvánvalóan nemigen gondol ránk. Így is elidôzünk felet-
tük, minden szóban külön értelmet keresünk.

Jake két éve kerekedett fel, hogy „megtalálja önmagát” Dél-
kelet-Ázsiában. Az idén már az ügyvédi szakvizsgára kellene ké-
szülnie. Nagyon jól megállta a helyét az egyetemen, mielôtt… 
arról ábrándoztunk, hogy ügyvéd lesz belôle. Izgultunk érte. 
Visszatekintve azt hiszem, jobban izgultunk, mint ô. De hát ô 
mindig is laza és nyugis volt. Én ettôl annak idején falra mász-
tam. Szerencsés fiú volt – okos és szerencsés –, de nem volt 
hálás. Talán túlságosan is félvállról vette a dolgokat. Az öccsétôl 
eltérôen soha nem kényszerült küzdeni azért, hogy kitûnô osz-
tályzatokat kapjon. Mi Freddie miatt aggódtunk. Próbáltuk ezt 
Steve-vel palástolni elôtte. Rendre gyötrôdtünk a jövôje miatt,  
miután lefeküdt. Szegény Freddie. Mindig Jake árnyékában ten- 
gôdött az iskolában. Aztán egyszer csak Jake hazajött, és mint-
egy mellékesen bejelentette, hogy otthagyja az egyetemet, és uta-
zásra indul.

Azt állította, fontolgatja, hogy bekapcsolódjon Phuketen 
egy teknôsmentési projektbe. Hatalmas veszekedés kerekedett. 
Én tajtékozva nekitámadtam, mondván, tönkreteszi az életét, 
alig szóltunk egymáshoz, amikor elindult Thaiföldre.

Az elsô hónapban nem hallatott magáról, Steve pedig en-
gem hibáztatott.

– Azt hiszi, hogy még mindig mérges vagy – mondta.
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– Még mindig mérges vagyok – csattantam fel válaszképpen.
– Légy óvatos, Kate, vagy el fogod veszíteni.
Legszívesebben felordítottam volna: Hogyan veszíti el az em-

ber a fiát? Jake huszonkét éven át a részem volt. Mindig az anyja le-
szek. De megtartottam a dolgot magamnak. Lepleztem a sértett-
ségem, úgy tettem, mintha közönnyel viselném Jake hallgatását. 
De gyökeret vert bennem a félelem, részletesen elképzeltem, 
ahogy Jake egy motorbalesetben meghal, vagy kegyetlen úton-
állók áldozatává válik.

Riporter vagyok, így tudom, hogy efféle dolgok olyan embe-
rekkel szoktak történni, mint mi.




