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4. fejezet

Dr. Alexandra Thorne harmadik alkalommal járta körbe a 
rendelőnek kialakított helyiséget, ahogy az szokása volt, mi-
előtt egy fontos klienssel találkozott. Amennyire Alex tudta, 
aznapi  első  vendége  életének  huszonnégy  esztendeje  alatt 
nem  tett  semmi  érdemlegeset. Ruth Willis  egy  ember  életét 
sem mentette meg. Nem talált fel csodagyógyszert, még csak 
nem  is  volt  különösebben  hasznos  tagja  a  társadalomnak. 
Nem, Ruth  létezésének kizárólag Alex  látta hasznát. Erről a 
tényről az alanynak szerencsére fogalma sem volt.

Alex kritikus szemmel folytatta a vizsgálódást, miközben 
leült a székbe, amelyet a pácienseinek tartott fenn, nem vélet-
lenül. Finom, cserzett olasz bőrből készült, amely gyengéden 
ölelte körbe a benne ülőt, kényelme és melege biztonságérze-
tet nyújtott.

A széket gondosan elfordította az ablaktól, amely elterel-
hetné a páciens  figyelmét. Helyette  így az ódon hatású  író-
asztal mögötti falon kiállított oklevelekre nyílt remek rálátás.

Az  asztalon  elhelyezett  fotóról  jóképű,  izmos  férfi  és  két 
kisfiú mosolygott a betegre. Egy elbűvölő, bizalomgerjesztő 
család képe.

A mai konzultáció legfontosabb kelléke az íróasztal szélén, 
éppen szemmagasságban heverő papírvágó kés volt, faragott 
famarkolatával és vékony pengéjével.

A csengő hangjára Alex testén végigfutott a várakozás bor-
zongása. Tökéletes, Ruth pontosan érkezett.

A tükör előtt megállt egy pillanatra, és tetőtől talpig végig-
mérte magát. A cipője sarka még hetet hozzáadott Alex száz-
hatvannyolc centiméteres magasságához. Hosszú, kecses  lá-
bát  tengerészkék, méretre szabott nadrágba bújtatta, amely-
hez  széles  övet  viselt.  Egy  egyszerű  selyeming  erősítette 
tovább a visszafogott elegancia illúzióját. Fényes, gesztenye-
barna  haját  rendezett  bubifrizurában  hordta,  csak  a  tincsek 
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végén  tűrt meg néhány hullámos  fürtöt. Benyúlt  a  fiókba a 
szemüvegéért, és az orrnyergére illesztette, teljessé téve a ha-
tást. E nélkül is remekül látott, de a szemüveg nélkülözhetet-
len volt a megjelenéséhez.

—  Jó reggelt, Ruth! — üdvözölte Alex, ahogy ajtót nyitott.
A nő belépett, és mellette mintha a kinti barátságtalan idő is 

besurrant volna. Ruth arca élettelen volt, a vállát előreejtette.
—  Hogy érzi magát mostanában?
—  Nem túl jól — válaszolta a nő, miközben helyet foglalt.
Alex a kávéfőző mellett állt.
—  Látta újra?
A másik a fejét rázta, de Alex biztos volt abban, hogy nem 

mond igazat.
—  És járt ott azóta?
Ruth bűntudatosan elfordította a  tekintetét, nem  tudván, 

hogy pontosan azt teszi, amit Alex szeretett volna.
Ruth  tizenkilenc  éves,  ígéretes  joghallgató  volt,  amikor 

brutálisan megerőszakolták, eszméletlenre verték, majd ma-
gára hagyták, mintegy kétszáz méterre az otthonától.

A tetteshez a lány válláról letépett bőr hátizsákról vett ujj-
lenyomatok  vezettek  el. A  harmincnyolc  éves Allan  Harris 
adatai már szerepeltek a rendőrségi nyilvántartásban egy kis-
stílű lopási ügy miatt, amit a húszas évei végén követett el.

Ruthra hosszú és küzdelmes bírósági eljárás várt, amely-
nek végén a férfit tizenkét év börtönre ítélték.

A lány mindent megtett, hogy újra rendbe szedje az életét, 
de az események mély nyomot hagytak benne. Visszahúzódó 
lett,  otthagyta  az  egyetemet,  és  a  barátaival  is megszakított 
minden kapcsolatot. A pszichológiai kezelés nem volt képes 
visszavezetni bármilyen normálisra emlékeztető élethez. Lé-
tezése a legegyszerűbb hétköznapi tevékenységekre korláto-
zódott, és még ez a törékeny látszatélet is romba dőlt, amikor 
három hónappal ezelőtt elsétált a Thorns Roadon egy söröző 
előtt, és meglátta a támadóját, aki éppen akkor távozott egy 
kutyával az oldalán.
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Néhány  telefonhívást  követően  megbizonyosodott  arról, 
hogy  Allan  Harrist  jó  magaviseletéért  büntetése  kevesebb 
mint felének letöltését követően szabadlábra helyezték. A hí-
rek hallatán a lány öngyilkosságot kísérelt meg. Ezt követően 
egy bírósági rendelet vezette Alexhez.

Az előző konzultáció során Ruth bevallotta, hogy minden 
estéjét  a  söröző  előtt  tölti, meghúzódva  az  árnyékban,  csak 
hogy láthassa a férfit.

—  Ahogy bizonyára emlékszik, a legutóbbi találkozásunk-
kor nem  javasoltam, hogy visszatérjen.  — Ez nem volt  teljes 
mértékben  hazugság. Alex  valóban  azt  tanácsolta,  hogy  ne 
menjen  vissza,  de  egyáltalán  nem  olyan  határozottan, mint 
tehette volna.

—  Tudom, de látnom kellett.
—  De mégis mit,  Ruth?  — Alex  gyengédséget  erőltetett  a 

hangjába. — Mit remélt, mit lát majd?
A lány keze szorosan markolta a szék karfáját.
—  Tudni akarom, miért tette, amit tett. Látni akarom az ar-

cán, hogy sajnálja-e, hogy érez-e bűntudatot, amiért  tönkre-
tette az életemet. Amiért tönkretett.

Alex együttérzően bólogatott, de  tovább kellett haladnia. 
Sok mindent szeretett volna még elérni a rendelkezésére álló 
csekély idő alatt.

—  Emlékszik, miről beszélgettünk legutóbb?
Ruth elgyötört arcára kiült a félelem. Bólintott.
—  Tudom, mennyire nehéz magának, de ez lényeges része 

a gyógyulási folyamatnak. Megbízik bennem?
Ruth habozás nélkül bólintott.
—  Helyes — mosolyodott el Alex. — Itt leszek magával. Me-

sélje el az egészet az elejétől! Mondja el, mi történt aznap éjjel!
Ruth többször egymás után mély levegőt vett, és a tekinte-

tét az íróasztal felett a sarokra szegezte. Tökéletes.
—  Pénteken történt, február tizenhetedikén. Két előadáson 

voltam túl, és még tengernyi tanulnivaló várt rám aznap. Pár 
barátom Stourbridge-be  tartott néhány  italra, hogy megün-
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nepeljenek valamit, ahogy a diákok általában. Egy kis sörö-
zőbe jártunk a városközpontban. Amikor a többiek elindul-
tak,  én  kimentettem magam,  és  hazafelé  vettem  az  irányt, 
mert nem akartam másnaposan ébredni. Úgy öt perccel kés-
tem le a buszom. Próbáltam taxit fogni, de péntek este volt, 
amikor  mindenki  bulizni  indul.  Húsz  percet  kellett  volna 
várnom, és az út Lye felé csak két és fél kilométer, nekivág-
tam tehát gyalog.

Szünetet tartott, és remegő kézzel kortyolt a kávéból. Alex 
azon  tűnődött,  Ruth  az  elmúlt  években  vajon  hányszor  kí-
vánta, bárcsak várt volna a taxira.

Bólintással jelezte a nőnek, hogy folytassa.
—  Elhagytam a buszállomásnál lévő taxidrosztot, és bekap-

csoltam az iPodomat. Hideg volt, így siettem. Körülbelül ne-
gyedóra alatt értem Lye-ba, a High Streetre. A közeli boltban 
vettem egy szendvicset, mivel ebéd óta nem ettem semmit.

Ruth szaporábban lélegzett, és a szemét egy pillanatra sem 
hunyta le, amíg felidézte a történteket.

—  Tovább  sétáltam,  miközben  megpróbáltam  kinyitni  az 
istenverte  műanyag  zacskót.  Végig  semmit  sem  hallottam, 
semmit. Először azt hittem, egy autó ütött el, aztán ráeszmél-
tem, hogy hátraránt valaki a hátizsákomnál fogva. Mire fel-
fogtam, mi történik, egy hatalmas tenyér fogta be a számat. 
A hátam mögött volt, így nem tudtam megütni. Csapkodtam, 
de nem értem el. Úgy éreztem, kilométereken át vonszol, pe-
dig csak ötven méter volt a High Street végében lévő temető 
sötétjéig.

Ahogy Alex magában megállapította, Ruth itt egészen ste-
ril,  tárgyilagos  hangnemre  váltott,  mintha  mindez  valaki 
mással esett volna meg.

—  Rongyot  tömött  a  számba,  és  a  földre  dobott. A  fejem 
egy sírkő oldalának ütődött, vér folyt végig az arcomon. Le-
nyúlt, hogy kicipzározza a farmerem, de én csak a vérre tud-
tam gondolni; rengeteg volt belőle. A farmert lehúzta a boká-
mig. A lábát a vádlimra helyezte, és teljes súlyával ránehéz-
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kedett. Megpróbáltam nem tudomást venni a fájdalomról, és 
felnyomni magam a  földről. Erre  jobbról halántékon rúgott, 
és hallottam, ahogy lehúzza a cipzárját, majd a nadrágját is. 
— Ruth mély  levegőt vett. — Csak ekkor eszméltem rá, hogy 
meg  fog  erőszakolni.  Sikítottam,  de  a  rongy  a  számban  el-
nyomta  a  hangot.  Letépte  rólam  a  hátizsákot,  és  a  térdével 
szétfeszítette a  lábam. Rám feküdt, és az ánuszomba hatolt. 
Az elviselhetetlen fájdalomtól először levegőt sem kaptam, a 
sikolyokat  pedig  elnyelte  a  rongy  a  számban.  Többször  el-
ájultam, és minden alkalommal, amikor magamhoz tértem, a 
halálomért imádkoztam.

Könnyek gördültek le Ruth arcán.
—  Folytassa, kérem!
—  Úgy éreztem, órák teltek el, amíg végül elélvezett. Gyor-

san felállt, felhúzta a cipzárját, és lehajolt. „Remélem, élvez-
ted, drágaságom”, súgta a fülembe, majd ismét fejbe rúgott, 
és eltűnt. Elvesztettem az eszméletemet, és már csak arra tér-
tem magamhoz, hogy a mentőbe emelnek.

Alex  előrehajolt,  és  megszorította  Ruth  kezét.  Jéghideg 
volt, és remegett. A pszichiáter nem hallgatta túl figyelmesen 
az elbeszélést. Tovább kellett haladnia.

—  Mennyi időt töltött kórházban?
—  Csaknem két hetet. A  fejsérüléseim gyógyultak be  elő-

ször. Mint megtudtam, ezek látványosabban véreznek. A má-
sik dolog tartott tovább.

A nő nem szívesen beszélt a másik sérülésről, de Alex azt 
akarta, hogy Ruth az események minden kínját és megalázta-
tását átérezze.

—  Hány öltés is volt?
Ruth összerezzent a kérdésre.
—  Tizenegy.
Alex figyelte, ahogy a lány arca megmerevedik, miközben 

felidézi  a  szörnyűségeket,  amiket  saját  személyes  poklában 
átélt.

—  Ruth,  én  meg  sem  próbálhatom megérteni,  min  ment 
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keresztül. Rettentően sajnálom, hogy a kérésemre újra fel kel-
lett idéznie a történteket, de mindez elengedhetetlen a tartós 
gyógyulásához.

A lány bólintott, és a tekintetéből teljes bizalom áradt.
—  Tehát,  a  saját  szavaival, mit vett  el magától  ez  a  ször-

nyeteg?
Ruth egy pillanatig elgondolkozott.
—  A fényt.
—  Folytassa csak!
—  Azóta minden sötét. Legalábbis ez az elképzelés él ben-

nem. Azt a bizonyos éjszakát megelőzően mindent  fényben 
láttam, az egész világot; még egy unalmas, viharos napban is 
volt világosság. Most viszont olyan, mintha mindent egy szű-
rőn keresztül látnék, amitől minden sötétebbnek tűnik. A nyá-
ri  napok  nem  úgy  ragyognak,  a  vicceken  sem  tudok  már 
őszintén nevetni, minden akarat mögött hátsó szándékot sej-
tek. Örökre megváltozott, ahogy a világot és a benne élő em-
bereket látom, még azokat is, akiket szeretek.

—  Mi vezette az öngyilkossági kísérlethez?
Ruth letette a lábát, majd újra átvetette egyiket a másikon.
—  Először  nagyon megrázott,  amikor újra  láttam. El  sem 

tudtam képzelni, hogy ilyen gyorsan szabadulhat, hogy a tör-
vény ilyen szánalmasan cserbenhagyott. De nem pusztán er-
ről volt szó — mondta, mintha csak most ismerne fel valamit, 
ami eddig elkerülte a figyelmét. — Ráeszméltem, hogy sosem 
szabadulok a bennem lévő gyűlölettől, ami minden sejtemet 
átjárja...  és  ez  kimerít.  Rájöttem,  hogy mindig  hatalma  lesz 
felettem, és semmit sem tehetek ellene. Csak egyikünk halála 
vethet véget a szenvedésnek.

—  De miért éppen a magáé? Miért nem az övé?
Ruth eltűnődött.
—  Mert csak a saját életem felett van hatalmam.
Alex néhány másodpercig a lány szemébe nézett, majd be-

csukta a jegyzetfüzetét, és az asztalra tette.
—  Talán nem — mondta elgondolkozva, mintha éppen csak 
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felmerült volna benne a lehetőség, holott végig ez volt a talál-
kozó valódi célja. — Részt venne egy kísérletben a kedvemért?

Ruth láthatóan habozott a válasszal.
—  Bízik bennem?
—  Természetesen.
—  Szeretnék kipróbálni valamit, ami talán segíthet. Azt hi-

szem, talán visszaadhatunk magának valamit a fényből, amit 
elvesztett.

—  Komolyan beszél? — kérdezte Ruth, szánalmas remény-
kedéssel a hangjában, mintha egy istenverte csodában bízna.

—  Teljes mértékben.  — Alex  előrehajolt,  a  karját  a  térdére 
helyezte.  —  Mielőtt  nekilátunk,  szeretném,  ha  megértené, 
hogy mindez csak vizualizáció, egy szimbolikus gyakorlat.

Ruth bólintott.
—  Rendben. Csak tekintsen egyenesen előre, és együtt út-

nak indulunk. Képzelje magát a söröző elé, ahová a férfi jár. 
Ezúttal ön nem áldozat; erősnek érzi magát, magabiztosnak, 
igazságosnak. Nem retteg attól, hogy a  férfi kilép a  söröző-
ből, hanem lesi a pillanatot. Várt erre az alkalomra. Nem bú-
jik meg az árnyékban, és nem érez félelmet.

Ruth kihúzta magát, az álla kissé előremozdult.
—  Kilép a sörözőből, maga pedig néhány méterről követi. 

Nem jelent fenyegetést, de nem is rémült, csak egy magányos 
nő egy felnőtt férfi mögött. A keze a kabátja zsebében egy kés 
markolatára simul. Magabiztos, és uralja a helyzetet.

Alex elégedetten nyugtázta, hogy Ruth tekintete a papír-
vágó késre esik, és ott is marad. Tökéletes.

—  Az  út  végén  a  férfi  befordul  egy  mellékutcába.  Maga 
csak a megfelelő pillanatra vár,  amikor  senki nincs a közel-
ben, és felgyorsítja a lépteit. Amikor már csak pár lépésnyire 
van tőle, megszólítja: Elnézést! A férfi meglepett arccal fordul 
meg. Maga megkérdezi, meg tudja-e mondani a pontos időt.

Ruth lélegzése felgyorsult a gondolatra, hogy szembe kell 
néznie a támadójával, még ha csak képzeletben is, de nagyot 
nyelt, és bólintott.
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—  Ahogy a férfi felemeli a csuklóját, hogy rápillantson az 
órájára, maga a hasába szúrja a kést, amilyen erősen csak tud-
ja. Újra a magáén érzi a férfi bőrét, de ezúttal nem ő szabja a 
feltételeket. Megdöbbenve néz  le,  ahogy maga hátralép. Az 
arcába néz, és ekkor felismeri. Végre tudja, ki maga. Egy pil-
lanatra felelevenedik benne az az éjszaka, miközben a földre 
zuhan. Vér mocskolja be az ingét, és gyűlik tócsába körülötte. 
Maga tovább hátrál, és nézi, ahogy a vér távozik a testéből, és 
elmossa a férfi minden hatalmát maga felett. Nézi a vértócsát, 
és tudja, hogy többé nem irányíthatja a maga sorsát. Lehajol, 
és felveszi a kést. Visszanyeri az irányítást a saját élete felett, 
visszaszerzi a sorsát, a fényt, amit elvettek öntől.

Ruth arca kisimult. Alex kísértést érzett, hogy megkínálja 
egy cigarettával.

Adott neki néhány percet, mielőtt megszólalt.
—  Minden rendben?
Ruth bólintott, és eltépte a tekintetét a papírvágó késről.
—  Jobban érzi magát valamivel?
—  Meglepő módon, igen.
—  Ez  egy  szimbolikus  gyakorlat,  ami  tulajdonképpen  az 

élete feletti  irányítás visszaszerzésének vizuális megjeleníté-
sét kínálja.

—  Jólesett, szinte mintha megtisztultam volna — ismerte el 
Ruth egy fanyar mosollyal. — Köszönöm.

Alex megveregette a páciense kezét.
—  Azt hiszem, ennyi elég is mára. Jövő héten ugyanekkor?
Ruth bólintott, újra köszönetet mondott, majd távozott.
Alex becsukta mögötte az ajtót, és hangosan felkacagott.




