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4. fejezet

Wyman Ford belépett III. Stanton Lockwoodnak, az elnök tudomá-

nyos tanácsadójának elegáns, Tizenhetedik utcai irodájába. A szo-

ba az emlékezetébe vésődött, amikor korábbi megbízatása során 

itt járt. Emlékezett a hatalom falára, a feleségről és szőke gyere-

kekről készült fotókra, az antik bútorokra, amelyeket egy jól menő 

washingtoni bróker is megirigyelhetett volna.

Lockwood előjött az asztala mögül, a haja ősz volt, kék szeme 

csillogott, léptei zaját elnyelte a szőnyeg. Egy politikus kézfogásával 

szorította meg Ford kezét.

– Jó újra látni, Wyman.

Fordot a színész Peter Gravesre, a régi Mission: Impossible tévé-

sorozat ősz hajú főszereplőjére emlékeztette.

– Téged is, Stan – felelt Ford.

– Itt kellemesebben leszünk – mutatott a tanácsadó a bőr ka-

rosszékek felé, amelyek a XIV. Lajos korabeli dohányzóasztalt vet-

ték körbe. Ahogy Ford leült, Lockwood elhelyezkedett vele szem-

ben, finom rántással megigazítva pengeélesre vasalt gabardinnad-

rágja élét.

– Mennyi is volt, egy év?

– Nagyjából.

– Kávét, ásványvizet?

– Kávét, köszönöm.

Lockwood intett a titkárának, majd hátradőlt a székben. Egy 

ősi, trilobita kövecske jelent meg a kezében, és Ford figyelte, amint 

a férfi tűnődve görgeti a hüvelyk- és mutatóujja között. Lockwood 

egy szakszerű washingtoni mosollyal nyugtázta Wyman pillantását.

– Voltak érdekes ügyeid mostanság?

– Akadt pár.

– Mit szólnál egy újhoz?

– Ha olyan, mint az előző, akkor kösz, de nem.

– Ezt tetszeni fog, hidd el. – Lockwood fejével az asztalon álló 

dobozka felé intett. – Méznek hívják. Hallottál már róla?
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Ford előredőlt, és bepillantott a doboz üvegtetején. Belül pár 

sötétnarancssárga drágakő pislákolt.

– Azt kell mondanom, még soha.

– Bangkokban tűntek fel, a nagykereskedelmi forgalomban, 

úgy két hete. Komoly pénzekért árulják, karátonként ezer dollárért.

Egy felszolgáló betolt egy kis zsúrkocsit, rajta ezüst kávéskan-

csó, kockacukrok, tejszín és tej külön kiöntőben, valamint apró por-

celáncsészék csilingeltek. A kis tálca zörgött, ahogy a férfi a kocsit 

tolta. Ford mellett megállt vele.

– Uram?

– Feketén, cukor nélkül kérem.

A férfi öntött neki. Ford, kezében a gőzölgő csészével, hátra-

dőlt, és belekortyolt az italba.

– Itt hagyom a kancsót, ha az úr még kérne.

Az úr bizony kérni fog – gondolta Ford, majd egyetlen nagy 

korttyal kiitta az apró porceláncsészét, és azonnal újratöltötte.

Lockwood gondterhelten görgette kezében a kövecskét.

– A Lamont-Doherty Megfigyelőközpontban, New Yorkban 

egy egész csapatra való geofizikus próbálja kitalálni, mi is ez. A kö-

vek felépítése szokatlan, a fénytörési mutatója magasabb a gyé-

mánténál, a fajsúlya tizenhárom egész két tized, a keménysége 

kilences. A sötét mézszín szinte egyedülálló. Egy gyönyörű kő, egy 

aprócska csavarral. Az amerícium 241-es izotópjából is van benne.

– Azaz radioaktív.

– Igen. A felezési ideje százharminchárom év. A sugárzás nem 

olyan erős, hogy azonnal megöljön, de elég ahhoz, hogy hosszabb 

kitettség esetén komoly károkat okozzon. Ha egy ebből készült 

gyöngysort felveszel, pár hét múlva valószínűleg nem marad hajad. 

Hordj párat a zsebedben, és az első sorból köszönhetsz a fekete 

lagúna szörnyének.

– Mesés.

– Ezek a kövek kemények, de törékenyek, és könnyen porrá 

őrölhetők. Beszerzel pár kilót, ledarálod, beletömködöd egy C4-gyel 

megpakolt öngyilkos merénylő övébe, felrobbantod a Battery Park-

ban, amikor délről fúj a szél, és csodás radioaktív felhőt varázsol-

hatsz vele a pénzügyi negyed felé, és úgy fél óra alatt eltüntethetsz 
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pár trillió dollárt az Államok gazdaságából, nem beszélve arról, 

hogy évszázadokra lakhatatlanná teszed Manhattan déli részét.

– Sok sikert, már ha be tudod szerezni.

– A nemzetbiztonságiak a plafonon vannak.

– A bangkoki dílerek tudják, hogy gáz van a kövekkel?

– A becsületes kereskedők hozzá se nyúlnak. A drágakőpiac 

alsóbb bugyraiból jön.

– Azt lehet tudni, hogyan készülnek?

– Még dolgozunk rajta. Az amerícium 241-es izotópja nem ta-

lálható meg a természetben. Egyedül az olyan nukleáris erőművek-

ben keletkezik, melléktermékként, amelyekben atomfegyverhez 

használható uránium dúsítását végzik. Tehát elképzelhető, hogy a 

méz összeköthető valamilyen illegális nukleáris tevékenységgel.

Ford megitta a második kávét, és töltött egy harmadikat.

– Minden jel szerint egy bizonyos forrásból származik az ösz-

szes, valahonnan Délkelet-Ázsiából, a legvalószínűbb, hogy Kambo-

dzsából – mondta Lockwood.

Miután megitta a harmadik csésze kávét is, Ford hátradőlt.

– Szóval, mi lenne a feladat?

– Azt szeretnénk, ha beépülnél Bangkokban, követnéd ezeket 

a radioaktív mézköveket egészen a forrásig, meghatároznád a he-

lyét, csinálnál pár képet, és hazajönnél.

– És aztán?

– Aztán mi eltüntetjük a bajt.

– Miért én? Miért nem a CIA?

– Ez egy érzékeny ügy. Kambodzsa a szövetségesünk. Ha el-

kapnak, le kell tagadnunk mindent. A CIA nem jó az ilyesmiben. 

Rövid meló, gyorsan be, aztán ki. Egyemberes feladat. Az Ügynök-

ség ebben nem fog támogatni téged.

– Köszönöm a lehetőséget. – Ford letette a csészét az asztalra, 

és felállt.

– Az elnök maga engedélyezte a műveletet.

– A kávé príma volt. – Ford elindult az ajtó felé.

– Ígérem, nem hagyunk cserben.

Ford hirtelen megtorpant.

– Egyszerű. Bemész, megkeresed a bányát, és kijössz. Semmit 
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sem kell csinálnod. Hozzá se érj a bányához. Még csak most anali-

záljuk a köveket, lehet, hogy kiemelkedő jelentőségűek.

– Nem áll szándékomban visszamenni Kambodzsába – jelen-

tette ki Ford, kezét a kilincsen nyugtatva.

– Azzal nem szolgálod a feleséged emlékét, ha tovább mene-

külsz a múltad elől.

Ford összerezzent Lockwood váratlan és fájdalmas, ámde lé-

nyeglátó megjegyzésétől. Felsóhajtott, és összekulcsolta a kezét.

– Jól megfizetünk – folytatta Lockwood. – A CIA nem fog be-

kavarni, te irányítod a saját embereidet. Az Ovális Iroda támogatá-

sát élvezheted, mi kell még?

– Mi lesz a fedősztori?

– Korrupt amerikai, aki feketén kereskedik drágakövekkel.

Ford megrázta a fejét.

– Az nem megy. A kereskedőket nem érdekli, honnan jön az 

áru, nekik jó az is, ha közvetítőtől vásárolhatnak. Inkább leszek egy 

gyors meggazdagodásra vágyó szerencsevadász, aki a nagy dobás-

ra vár. Aki meg van győződve, hogy jobb árat kaphat, ha megkerü-

li a nagykereskedőket, és egyből a forrást keresi fel.

– Tehát vállalod?

– Csináljatok nekem egy priuszt. Kokaincsempészés, eljárási 

hiba miatt felmentve.

– Meg akarod öletni magad?

– Legyen két brutális gyilkosság is, szintén felmentve. Ettől 

majd meggondolják, mit szabad, és mit nem.

– Ha így szeretnéd, akkor rendben.

– Szükség lesz még aranyra, amit elszórhatok.

– Menni fog.

– A tolmácsoknak a nap minden percében a rendelkezésemre 

kell állniuk, és folyékonyan kell tudniuk az alap délkelet-ázsiai nyel-

veket, különösen a thait. Szükség lesz pár high-tech eszközre is.

– Nem gond.

– Ha nem járnék sikerrel, az arlingtoni temetőben temessetek 

el, huszonegy puskalövéssel.

– Erre nem lesz szükség. – Lockwood összeszorított száját 

zord mosolyra húzta. – Akkor benne vagy?
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– A kompenzáció?

– Százezer. Mint legutóbb.

– Legyen kettő. Hadd fizessek végre biztosítást a titkár nőmnek.

Lockwood kinyújtotta a karját.

– Kettő.

Kezet ráztak. Ahogy Ford elhagyta az irodát, észrevette, hogy a 

trilobita kő vadul táncol Lockwood manikűrözött kezében.

5. fejezet

Mark Corso belépett szerény apartmanjába, és bezárta az ajtót. Egy 

pillanatra megállt, mintha most látná először a lakását. Egy kisbaba 

sírása hallatszott valahonnan a falon túlról, a levegőben pedig sült 

bacon illata terjengett. Az ablak csaknem egyharmadát elfoglaló 

légkondicionáló nyögött egyet, majd megremegett, és egy gyenge 

légáramlat szökött ki belőle. Szirénák tompa hangja szűrődött be 

kintről. A vele szemben lévő ablakon át egy forgalmas keresztező-

désre látott, autómosóval, hamburgerezővel és egy használtautó- 

kereskedéssel.

Most először valamiféle borzongató elégedettség fogta el a la-

kás általános lepukkantságával kapcsolatban, ahogy végignézett a 

papírvékony falakon, a foltos szőnyegeken, a halott fikuszon a sa-

rokban – elkeserítő látvány volt. Egy éve bérelte ki az apartmant, 

hosszú távra, mert hitt a honlapon olvasható túlzó leírásnak és a 

tucatnyi, jól beállított képnek. A brooklyni Greenpointból nézve ez 

a lakás maga volt a kaliforniai álom: hatalmas, fényárban úszó, egy 

hálószobás, saját kerttel, medencével, pálmafákkal és – ami a leg-

jobb – névre szóló garázzsal rendelkező otthon.

Most végre búcsút inthetett ennek a szemétdombnak.

Az utóbbi pár hónap az NMI-ben, a Nemzeti Meghajtáskutató 

Intézetben őrült időszak volt. Kirúgták idős professzorát és mento-

rát, Jason Freemant, aki nem sokkal ezt követően szörnyű rabló-

gyilkosság áldozata lett. Apja halála óta semmi sem rázta meg eny-
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nyire Markot. Freeman már egy ideje elindult lefelé a lejtőn, későn 

ért be dolgozni, fontos megbeszéléseket mulasztott el, éles vitákat 

folytatott a kollégákkal. Corso hallotta a pletykákat a nőkről meg 

az ivásról. Aggasztotta, mert Freeman a konzulense volt az MIT-n, a 

Massachusettsi Műszaki Egyetemen, és neki köszönhette, hogy be-

jutott az NMI Mars-projektjébe.

Corso reggel megtudta, hogy őt léptetik elő Freeman helyére. 

Ez hatalmas ugrást jelentett a számára: új beosztást, több pénzt és 

nagyobb presztízst. Még a harmincat se töltötte be, fiatalabb volt, 

mint a legtöbb kollégája. Egy emelkedő csillag. Ellenben akárhogy 

is nézte, úgy találta, hogy az ő jó sorsa egyértelműen szeretett ta-

nára bukására épül, és ez felemás érzésekkel töltötte el.

Elfordult az ablaktól, és elhessegette a mardosó bűntudatot. 

Ami Freemannel történt, az tragikus, de csupán véletlen; mintha 

villámütés érte volna. Ráadásul Corso mindent megtett, ami tőle 

telt. Támogatta Freemant a kollégái előtt, és próbálta figyelmeztetni 

arra, hogy mi vár rá. Csakhogy Freemant valami vakmerő megszál-

lottság vagy ellenállhatatlan erő kerítette hatalmába, amely magá-

val rántotta a professzort a mélybe, annak ellenére, hogy Corso 

mindent megtett, ami tőle telt.

Az előléptetés azt jelentette, hogy végre lesz pénze felmonda-

ni a szerződést, búcsút inthet a kauciónak, és kereshet valami 

mást. Ezzel nem lesz gond. Pasadena nem Brooklyn, ezrével álltak 

rendelkezésre bérelhető ingatlanok. Már egy éve dolgozott itt, és 

tudta, melyik környék jó, és hogy melyiket kell messzire elkerülni.

A töprengéséből halk kopogás rázta fel. Elfordult az ablaktól, 

kikukucskált az ajtó kémlelőnyílásán, és látta, hogy a ház gondno-

ka áll ott, és azt is észrevette, hogy van nála valami. Kinyitotta az 

ajtót, és a zömök kis ember egy kartondobozt nyújtott át neki sző-

rős kezében.

– Csomag.

Mark átvette, megköszönte, majd becsukta az ajtót. Amazon, 

legalábbis a doboz szerint... de ahogy jobban megnézte, végigfutott 

a hátán a hideg. A dobozt újra felhasználták, a csomag Jason J. Free-

mantől érkezett.

Egy őrült pillanatig Corso elhitte, hogy Freeman nem halt meg, 
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hogy a vén nyavalyás lent csücsül Mexikóban vagy valahol máshol, 

de aztán észrevette a feladás dátumát: tíz nappal korábbi volt. 

A dobozra az adathordozó-posta bélyegzőjét nyomtak. Tíz nap... 

Freeman két nappal a halála előtte küldte el neki, és csak mostan-

ra ért ide.

A szíve hevesen vert. Corso magához vett egy kiskést a kony-

hából, és felbontotta a csomagot. Kiszedte a gyűrött újságpapíro-

kat, megtalálta a levelet, továbbá alatta a merevlemezt, rajta a 

Mars-projekt logójával. Amikor kiemelte a dobozból, hirtelen rosz-

szulléthez hasonló érzés kerítette hatalmába, miután meglátta, 

hogy a lemez titkosított.

#785A56H67T 160Tb

SZIGORÚAN BIZALMAS: SOKSZOROSÍTÁSA TILOS

Az NMI tulajdona

Kaliforniai Műszaki Egyetem

Nemzeti Repülési és Űrhajózási Hivatal (NASA)

Remegő kézzel tette le a dohányzóasztalra, a körmével pedig 

feltépte a borítékot. Egy kézzel írt levelet talált benne.

Kedves Mark!

Sajnálom, hogy ilyesmivel terhellek, de nincs más választásom. 

Nincs sok időm írni, ezért egyenes leszek. Chaudry és Derkwei-

ler totális idióták, politikai haszonlesők, és képtelenek megérte-

ni annak a jelentőségét, amit felfedeztem. Elképesztő és hihe-

tetlen. Kizárt, hogy átadjam azoknak a mocsadékoknak, főleg 

azok után, ahogy bántak velem. Az NMI egy viperafészek, tele 

aranyeres, szarkérges seggfejekkel. Nem bírtam már elviselni. 

Lehetetlenség ott dolgozni.

Hogy rövidre zárjam a dolgot, láttam, mi vár rám, és mi-

előtt kirúgtak volna, kicsempésztem ezt a merevlemezt.

Egyszer majd mesélek neked róla, pár martini mellett, de 

nem ezért kérem most a segítségedet. Az utolsó NMI-ben töl-

tött hetemen egy igazán nagy baromságot csináltam, valamit, 

ami tényleg veszélyes, és ezért kell most nálad parkoltatnom 
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ezt a lemezt. Csak egy rövid időre, amíg le nem csillapodnak a 

kedélyek. Tedd meg nekem ezt a szívességet, Mark, kérlek. Te 

vagy az egyetlen, akiben megbízom.

Ne keress, ne hívj, csak maradj veszteg. Hamarosan felve-

szem veled a kapcsolatot. Addig is kíváncsi vagyok a vélemé-

nyedre a lemezen található gamma-sugárzásra vonatkozó 

adatokkal kapcsolatban. Már ha van időd belekukkantani.

Jason

A lap alján, mintha a levél írója majdnem elfeledkezett volna 

róla, csak úgy odafirkantva megtalálta a merevlemezhez szükséges 

jelszót.

Egy pillanatra Corso nem is tudott gondolkodni, csak bámult a 

levélre mindaddig, míg észre nem vette, hogy remeg a keze.

Ez egy katasztrófa. Egy igazi tragédia. Olyan biztonsági kihágás, 

amely minden érintettet megbélyegez. Konkrétan mindent tönkre-

tesz. Nem csupán illegális kihozni egy titkosított merevlemezt az 

épületből, de az, hogy Freemannek sikerült kicsempésznie, már ön-

magában hatalmas felzúdulást fog okozni. Az információbiztonság 

fontosságát az első pillanattól fogva beléjük verték. Zéró tolerancia 

volt ezzel kapcsolatban. Visszagondolt a Los Alamos-i esetre, ami-

kor a kilencvenes években eltűnt egy titkosított merevlemez. A hír 

a The New York Times címoldaláig jutott, az igazgatónak le kellett 

mondania, és kutatók tucatjait rúgták ki. Vérfürdőt rendeztek.

Corso leült, az arcát a tenyerébe temette, és a hajába túrt. 

Hogy tudta ezt Freeman kihozni? Az ilyesmiket éjszakára lepecsé-

telik, naplózzák, és bezárják egy széfbe. Komoly titkosítással és ri-

asztórendszerrel is ellátták őket. Minden használatot naplóznak a 

felhasználó személyes biztonsági regiszterében is. Ha a merevle-

mez eltávolodik az engedélyező szervertől, a riasztó bekapcsol.

Freeman valahogy ezt mind kijátszotta.

Corso megdörzsölte a szemét a tenyerével, és megpróbált le-

csillapodni. Ha ezt elmondja az NMI-ben, hatalmas botrányt okoz 

vele, és az egész Mars-projekt jövőjét veszélybe sodorja. Mindenkit 

besározna, főleg saját magát. Freeman és ő évek óta ismerték egy-

mást. Freeman hozta be, a professzor volt a mentora, mindenki 
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tudta, hogy az ő protezsáltja. Ő meg ráadásul próbálta segíteni 

Free mant az utóbbi hónapokban, amikor a férfi kezdett lecsúszni.

De persze helyesen fog cselekedni, és jelenti. Nincs más vá-

lasztása.

Meg kell tennie.

Vagy mégsem? Vajon a helyes vagy az okos döntés a jó döntés?

Kezdte megérteni, hogy Freeman miért az adathordozó-posta 

szolgáltatását választotta annyi egyéb lehetőség helyett. Az lenyo-

mozhatatlan. Nem kell aláírni, és nincs nyomkövetés.

Ha Corso megsemmisíti a lemezt, és úgy tesz, mintha sose kap-

ta volna meg, soha senki nem jön rá. Végül kiderül majd, hogy el-

tűnt, és az is, hogy Freeman vitte el, de Freeman halott, és a törté-

netnek ezzel vége is. A lemezt sosem fogják összekötni vele.

Kicsit megnyugodott. Ez egy orvosolható probléma. Az okos 

döntést választja, megsemmisíti a lemezt, és úgy tesz, mintha sose 

kapta volna meg. Holnap felkocsikázik a hegyekbe, elmegy egy kis 

túrára, darabokra töri, elégeti, a hamvakat összerázza, és eltemeti.

Egy pillanat múlva már átjárta a megkönnyebbülés. Egyértel-

mű, hogy ez a megfelelő módja a probléma kezelésének.

Felállt, kinyitott egy hideg sört, és visszament a nappaliba. 

A dohányzóasztalon fekvő lemezre pillantott. Freeman zaklatott 

ember volt, és őrült is egy kicsit, de egyszersmind zseni is. Vajon mi 

lehet az a nagy dolog a gamma-sugarakkal? Corso kíváncsisága éle-

dezni kezdett.

Mielőtt megszabadul a merevlemeztől, vet rá egy rövid pillan-

tást, és megnézi, mégis mi a fenéről beszélt Freeman.

6. fejezet

Abbey a kormánynál állva navigálta a halászhajót. Kidobott egy üt-

közőt a vízen lebegő dokk irányába, és szépen behúzódott a hajó-

állásba. Na látod, apa? – gondolta. Tökéletesen tudom irányítani a 

hajódat.
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Az apja Kaliforniába utazott, hogy meglátogassa megözvegyült 

nővérét. Minden évben egy hetet töltött ott. Abbey megígérte, 

hogy vigyáz a hajóra, és mindennap ellenőrzi a fenékszivattyúkat. 

Ezt is tette, csak épp a tengeren.

Emlékezett azokra a nyarakra, amikor még tizenhárom-tizen-

négy éves volt, az anyukája még élt, és ő minden reggel elkísérte 

az apját homárt fogni.

Ő volt a „tatsegéd”, ő tette a csalit a csapdákba, lemérte és 

szétválogatta a homárokat, majd visszadobta a kicsiket. Bosszan-

totta, hogy az apja sohasem engedte, hogy kormányozza a hajót. 

Soha, egyetlenegyszer sem. Aztán amikor az anyja meghalt, ő pe-

dig egyetemre ment, az apja felvett maga mellé egy új tatsegédet, 

és onnantól kezdve ő nem mehetett vele. „Nem lenne méltányos 

Jake-kel szemben – mondta. – Ő a megélhetéséért dolgozik, te 

egyetemre jársz.”

Elhessegette az emlékeket. Még nem hajnalodott, az óceán tü-

körsima volt, és vasárnap lévén – amikor is tilos halászni – nem 

tartózkodott a vízen egyetlen halász sem. A kikötő csendes volt, a 

város néma.

Abbey egy kötelet dobott Jackie felé, aki kikötötte a hajót. Az 

ellátmányuk ott várta őket a dokkon. Hűtőládák, egy apró gázpa-

lack, pár üveg whiskey, két matrózzsák, több doboz konzerv, vihar-

ruhák, hálózsákok és párnák. Elkezdték bepakolni a holmit a kabin-

ba. Ahogy dolgoztak, a nap egyre magasabbra emelkedett a hori-

zonton, aranyhidat vetítve a tengere.

Amikor Abbey kilépett a kormányfülkéből, egy autó motorjá-

nak a köhögését és a váltó nyekergését hallotta a móló felől. Egy 

pillanattal később egy alak jelent meg az emelkedő tetején.

– Jaj, ne! Nézd, ki van itt! – szólt Jackie.

Randall Worth ereszkedett lefelé a lejtőn. A hűvös, tízfokos idő 

ellenére ujjatlan trikót viselt, csupasz karján gagyi börtöntetkók ét-

kelenkedtek.

– Há’ nézzenek oda! Csak nem Thelma és Louise személyesen?

Magas volt, és csontos, zsíros haja a válláig ért, az arcát seb-

helyek csúfították el, az állán borosta. Láncokkal teli, ormótlan, bőr 

motorosbakancsot hordott, annak ellenére, hogy soha életében 

VS Becsapodas.indd   31VS Becsapodas.indd   31 2016.03.01.   16:45:402016.03.01.   16:45:40



32

nem volt egy igazi motorja. Elvigyorodott, rájuk villantotta barna, 

rothadó fogsorát.

Abbey figyelmen kívül hagyta a férfit, és folytatta a pakolást. 

Egész életében ismerte, de még mindig nem volt képes elhinni azt 

a tragikus sorsot, amelyet kizárólag önmagának köszönhetett ez a 

vidám, buta, szeplős fiú, aki annak idején mindig a legrosszabb já-

tékos volt a kölyökligában, mégsem adta fel soha. Talán a baseball-

meccseken kántált, elkerülhetetlen gúnynév volt az oka, amelyet a 

vezetéknevéből alkottak meg. Worthless. Semmirekellő.

– Csak nem vakációra készültök? – kérdezte Worth.

Abbey áthajította a matrózzsákot a hajópárkány fölött, Jackie 

pedig lerakta a kormányfülke sarkába.

– Egyszer se kerestél, amióta kijöttem a börtönből. Komolyan 

megbántottál.

Abbey behajította a másik táskát is. Már majdnem készen vol-

tak. Alig várta, hogy minél messzebb kerülhessen a férfitól.

– Hozzád beszélek.

– Jackie – szólt Abbey –, vigyük a hűtőládát.

– Azonnal.

A két lány felemelte a ládát, és már majdnem beemelték a ha-

jóra, mikor Worth elébük lépett, és elállta az utat.

– Mondom, hozzád beszélek!

Megfeszítette az izmait, ám a hatás nevetségesnek bizonyult 

szánalmas testén. Abbey letette a ládát, és a férfira nézett. Szörnyű 

szomorúságot érzett.

– Ja, hogy az utadban vagyok? – kérdezte Worth kaján vi-

gyorral.

Abbey összekulcsolta a karját, és várt. A tekintete elkalan-

dozott.

Worth odalépett hozzá, az arcához hajolt, undorító testszaga 

körbelengte a lányt. Cserepes ajkát ferde mosolyra húzta.

– Csak nem dobni akarsz?

– Nem tudlak dobni, mert sosem volt köztünk semmi – felelte 

Abbey.

– Tényleg? És akkor ez mire emlékeztet? – Illetlenül körözött a 
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csípőjével, majd hangosan sápítozni kezdett: – „Mélyebbre, mé-

lyebbre!”

– Ja, tényleg. Volt ilyen. Mondjuk nem sokra mentem vele.

Jackie felröhögött. Rövid csend telepedett rájuk.

– Ez meg mégis mit jelentsen?

Abbey elfordult, minden szimpátia kiveszett belőle.

– Semmit. Csak állj félre az útból.

– Ha én megdugok egy csajt, akkor az már az enyém. Még ezt 

sem tudod, nigger?

– Na, most már fogd be a pofádat, te rasszista féreg! – szólt 

közbe Jackie.

Miért, ugyan, miért kellett lefeküdnie vele? Abbey megfogta a 

hűtőláda fogantyúját.

– Odébbállsz vagy hívjam a rendőrséget? Próbaidőn vagy, me-

hetsz is vissza a börtönbe.

Worth nem mozdult.

– Jackie, hozd a rádiót. Tizenhatos csatorna. Hívd a rendőrséget.

Jackie beugrott a hajóba, bemászott a fülkébe, és leemelte a 

mikrofont.

– Rohadj meg – mondta Worth, és félreállt. – Ne hívd a zsaru-

kat. Menjetek, én nem állítalak meg. Csak egyet mondok: te nem 

szakíthatsz velem.

A férfi felemelte a karját, és az ujjával Abbey felé bökött.

– Mert te fekete tölgy vagy. És ismered a mondást: Ha fát 

akarsz hasogatni, a legjobb a sötét tölgy.

– Jaj, nőj már fel! – Abbey vörös arccal elhaladt mellette, át-

emelte a hűtőládát a hajópárkányon, és belökte a hajóba, majd 

elhelyezte a kormányfülkében. Megfogta a kormánykereket, és ke-

zét a sebváltóra helyezte.

– Induljunk, Jackie.

Jackie eloldozta a köteleket, feltekerte őket, majd a fedélzetre 

ugrott. Abbey előremenetbe tette a hajót, a tat kifordult, majd hát-

ramenetbe váltott,  elhagyta a kikötőt.

Worth a rakparton állt, kicsi volt, és sovány, akár egy madár-

ijesztő. Megpróbált keménynek tűnni.

– Tudom, mire megy ki ez az egész! – kiáltotta. – Mindenki 
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tudja, hogy megint azt a kalózkincset keresitek. Senkit sem ver-

tek át.

Ahogy a Marea elhagyta a bóját a kikötő szájánál, Abbey a hajó 

jobb oldalára ugrott, beindította a motort, és kihajóztak a tengerre.

– Micsoda seggfej – kezdte Jackie. – Láttad a száját? Ez met.

Abbey nem mondott semmit.

– Rasszista pöcs. Nem hiszem el, hogy leniggerezett. Rohadék 

fehér mocsok.

– Bárcsak... bárcsak nigger lennék.

– Mi a fenéről beszélsz?

– Nem tudom. Csak olyan fehérnek érzem magam.

– Hát, tulajdonképpen majdnem az vagy. Mármint iszonyat 

bénán táncolsz – mondta Jackie, majd erőltetetten felnevetett.

Abbey felvonta a szemöldökét.

– De most komolyan, szinte alig van valami, amitől feketének 

tűnnél, se a beszéded, se a családod, se a barátaid. Ne sértődj meg, 

de... – Jackie nem fejezte be a mondatot.

– Nos, ez a baj – felelte Abbey. – Semmi sem látszik rajtam 

abból, ami valójában vagyok. Külsőre fekete, minden más tekintet-

ben viszont fehér lettem.

– Kit érdekel? Az vagy, aki vagy, a többit meg szard le.

Egy hosszabb kínos csend elteltével Jackie feltette a kérdést.

– Tényleg lefeküdtél vele?

– Ne is emlékeztess!

– Mikor?

– A búcsúbulin a Lawlers’ben. Két éve, még azelőtt, hogy rá-

szokott volna a metre.

– Miért?

– Részeg voltam.

– Na jó, de pont vele?

Abbey vállat vont:

– Ő volt az első fiú, akit megcsókoltam, még annak idején, ha-

todikban... – Látta, ahogy Jackie gúnyosan elmosolyodik. – Na jó, 

hülye voltam.

– Nem, csak szar az ízlésed a férfiak terén. Mármint tényleg. 

Nagyon.
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– Kösz.

Abbey kinyitotta a kormányfülke ablakát, a tengeri levegő si-

mogatta az arcát, a hajó hasította a tükörsima tengert. Kellett egy 

kis idő, míg visszatért belé az életkedv. Végtére is ez egy kaland, 

amelynek a végén gazdagon térnek majd haza.

– Elsőtiszt! – kiáltotta, és felemelte a karját. – Csapjon bele!

Összeütötték a tenyerüket, majd Abbey hangosan kurjantott 

egyet.

– Romeo Foxtrot, kezdődhet a tánc?

Csatlakoztatta az iPodját apja Bose sztereójához, és elindította 

A valkűrök lovaglását, teljes hangerőn. A hajó dübörgött a Muscon-

gus-öbölben, Wagner zenéje visszhangzott a tenger felett.

– Elsőtiszt! – szólalt meg Abbey. – Készítsen bejegyzést a ha-

jónaplóba. Marea, május 15., 6.25. Üzemanyag: 100%, víz: 100%, 

bourbon: 100%, fű: 100%, üzemóra: 9114,4, szél: elhanyagolható, 

tengerállapot: 1. Minden alrendszer működőképes. Irány hatvan 

fok, sebesség tizenkét csomó. A cél: Louds Island, a Muscon-

gus-öbölben lezuhant meteorit nyomában.

– Igenis, kapitány! Tekerhetek előbb egy dzsointot?

– Kiváló gondolat, elsőtiszt! – felelte Abbey, és ismét kurjan-

tott egyet, Worth emléke pedig teljes visszavonulót fújt. – Ennél 

jobb már nem is lehet.
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