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4. fejezet

Walker Dennis seriff Tahoe-ja sebesen zúg át a louisianai éjszakán, a 
tetőlámpája nem ég, a szirénája néma. A fűtőtest száraz levegőjét az ar-
comon érzem, alig hallom tőle a rendőrségi rádió tompított sercegését. 
A meleg ingerli a bal orcámon éktelenkedő égésnyomot, de mindazok 
után, amit ma este elviseltem, a fájdalomról hamar meg is feledkezem.

— Megpróbáltam ezt titokban tartani, hogy feltartóztassam az álla-
mi rendőrséget — mondja Dennis seriff —, de néhány tűzoltó bemondott 
egy-két nevet a rádión. Most már kitudódott. És amikor egy olyan 
gazdag ember, mint Brody Royal, meghal, az emberek mindent tudni 
akarnak. Szerencsénk lesz, ha a rendőrségre érünk anélkül, hogy az 
állami rendőrség járőrkocsijai lemeszelnének.

Majd húsz kilométerre keletre tőlünk az út átvezet a Mississippi 
folyón át Natchezbe, de mi ezúttal nem akarunk olyan messzire men-
ni. A Concordia megyei seriff hivatala a megyei törvényszék alagsori 
szintjén helyezkedik el a louisianai Vidalia és Ferriday között. A két 
város közötti út mellett kismotorjavító műhelyek, olajmezőkre specia-
lizálódott szervizcégek, roncstelepek, csónak-márkakereskedések és 
kisebb vállalkozások folyamatosan változó sora áll. Mindnek van par-
kolója, ahol állami rendőrségi járművek állhatnak lesben.

— Videóra fogom venni a vallomásukat, amikor odaérünk — szól 
Dennis seriff —, de nem bánnám, ha tudnám előre, mit is fognak mon-
dani. Nem akarom a szavaimmal sarokba szorítani magukat.
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— Köszönöm, Walker.
— A menyasszonyával megbeszélték a történteket?
— Aha.
— Jó. Mert bármit mondanak, azt minden hatóság ízekre fogja 

szedni.
Bólintok, de semmit sem fűzök hozzá.
— Megértettem a történtek lényegét, de mondja el, ki ölt meg kit, és 

milyen sorrendben.
Levegőt veszek, átgondolom a történteket, mielőtt beszélni kezde-

nék. — Royal két embere kiütötte a natchezi zsarut, aki a parkolót őriz-
te az Examinernél, mielőtt elkaptak minket. Valószínűleg megölték, 
mert nem éreztem a pulzusát a furgonban. Amikor Royal házához ér-
tünk, az a két fickó elvonszolta a testét.

— Tud leírást adni róluk?
— Meghiszem azt! A legszívesebben kinyírnám a rohadékokat.
— Ha megöltek egy zsarut, sorszámot kell húznia. Ki halt meg utána?
Egy pillanatig nem jutok szóhoz. Walker adottnak tekinti, hogy a 

rendőrgyilkosok erőszakos halált fognak halni, és annyira el van me-
rülve a pillanatban, hogy nem látja át: épp most ítélte el az apámat.

— Royal és Regan megkínozta Caitlint meg engem a pincében — 
mondom neki —, Royal lőterén.

— Jézusom, Penn! Sajnálom. Hallottam többször is, hogy Brodynak 
valamilyen egymillió dolláros gyűjteménye van odalent. Bár sosem 
láttam azt a helyet.

Egy pillanatra ismét magam előtt látom a két puskát, amit minden 
bizonnyal a merényletekhez használtak. — Az egymillióval lehet, hogy 
alá is lőtt — mormogom. — Royal megpróbált rájönni, ki látogatta meg 
Pooky Wilson anyját, mielőtt az asszony meghalt. Tudta, hogy van egy 
tanú, aki elmondhatja, hogy jelen volt Albert Norris halálakor.

— Ő honnan tudta meg ezt?
— Köztünk szólva... elmondtam neki, nem sokkal korábban, ma este.
Walker dühös pillantást vet rám. — A francba, Penn!
— Tudom. Egész hátralévő életemben ezért lakolok majd. De nem 

tudom meg nem történtté tenni. A kínzás alatt Henry Sexton és Sleepy 
Johnston betört, hogy megpróbáljon megmenteni minket. Lövéseket 
hallottunk fentről. Kommandósoknak tettették magukat, de Royal 
nem dőlt be nekik. Amikor Sleepy Johnston belépett az ajtón, Brody 
pisztolyt fogott rá. Miután Royal rájött, ki is ő, miután felhívta az ügy-
védjét, Claude Devereux-t, aki jóformán minden családot ismert a me-
gyében, hidegvérrel rálőtt Johnstonra.

— Szóval ez a Sleepy Johnston volt az a fickó, aki meglátogatta Poo-
ky Wilson anyját, mielőtt meghalt?



44

— Igen.
— És ő volt az, aki „Gates Brownként” telefonon figyelmeztetett 

 engem?
— Így van. És meglátogatta Henryt a kórházban.
— Honnan a francból tudta Johnston, hogy Royal elrabolta ma-

gukat?
— Figyelte Brody házát, amikor odavittek minket. Követte Royalt, 

amióta csak visszajött Detroitból. Ezért láthatta, ahogy Royal és Regan 
felgyújtja a Beacon épületét. De csak ma gyűjtött elég bátorságot ahhoz, 
hogy felhívja magát. Vagy tegnap, gondolom. Hiszen annak ellenére, 
hogy majd negyven évet élt Északon, Sleepy még mindig rohadtul félt 
Royaltól és a Knoxoktól. Nem gondolta, hogy Brody valaha is megfi-
zet majd azért, amit tett.

— Miért használta egy baseballjátékos nevét álnévként?
— Miután Sleepy Detroitba költözött, magányos volt. Gates Brown 

a Tigers egyik színes bőrű nagymenőjeként játszott, és fiatalkorában 
pontosan olyan problémákkal küzdött, mint Sleepy. A Tigers végül 
vele nyerte meg a bajnokságot 1968-ban, Sleepy pedig példaképnek 
tekintette. De ma éjjel nem volt szerencséje.

Dennis seriff, aki egykor maga is baseballjátékosként kereste a ke-
nyerét, megértően bólint. — Elég szomorú, ha belegondol az ember.

— Több mint szomorú.
— Szóval ki halt meg következőként? Henry?
— Henry már eleve sebesülten érkezett a korábbi támadások miatt, 

de azt hiszem, újra eltalálták a lövöldözésben, fenn, Royal házában. 
Alig tudta egyenesen tartani magát. Brody fellökte és kigúnyolta, az-
tán nem is igazán törődött vele. Ám amikor arra készült, hogy a láng-
szórót Caitlinre irányítsa, Henry odamászott, valahogy lábra állt, és a 
testével védte Caitlint. Engem a falhoz láncoltak.

— Henry tényleg ezt tette?
— Várjon, még a történet felét sem hallotta! Aztán megpróbálta el-

kapni Brodyt. Royal el akarta sütni a lángszórót, de amikor Henry fe-
léje lendült, nem tudott anélkül tüzelni, hogy ne csapott volna vissza a 
láng. Aztán Henry nekiment Brodynak, és ahogy tusakodtak, Sexton 
meghúzta a ravaszt, így mindketten odavesztek. — Szünetet tartok, 
hogy visszanyerjem a hangom feletti uralmat. — A legszörnyűbb és a 
leghősiesebb dolog volt, aminek valaha a szemtanúja voltam.

— Te jóisten! És Randall Regan?
Néhány másodpercnyi csend után így szólok: — Regant megöltem.
Dennis seriff felmordul. — Hát... azt hiszem, a rendőrségen avasson 

be inkább a részletekbe.
— Köszönöm.
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— De valamit azért áruljon el nekem: ha Sleepy Johnstonra rálőttek 
lent, a pincében, hogyan került a házon kívülre?

— Kivittem.
A seriff kétkedve néz rám. — Holtan?
— Nem. A gerincét érte a lövés. Tudtam, hogy ha megmozdítom, 

azzal megbéníthatom vagy akár meg is ölhetem, persze máskülönben 
elevenen elégett volna. — Próbálom elérni, hogy ne lássam lelki sze-
meim előtt Sleepy Johnston arcát, amint beletörődik a sorsába: hogy a 
lángok martalékává legyen. — Nem is éreztem a súlyát, Walker. Olyan 
volt, mintha egy kisgyereket cipeltem volna.

Dennis lassan bólint. — Ez így van, amikor ilyesmi történik.
— Csak annyit tudok, hogy két jó ember meghalt. Három, ha az a 

natchezi zsaru is az életét vesztette, aki az Examinert őrizte.
— Nem irigylem magától, hogy fel kell hívnia Logan rendőrfőnö-

köt. Hacsak nem akarja, hogy én hívjam.
Megrázom a fejem. — Nem, ezzel tartozom Logannek.
— Nos, legalább Royal és Regan halott. Nem mondom, hogy sajná-

lattal hallom ezt a hírt.
De milyen áron? — Caitlin engem hibáztat azért, ami ma este történt 

— mondom tompán, legmélyebb meggyőződésemnek adva hangot. — 
Sosem mondaná ezt ki, de hibáztat. Ahogy persze az apámat is.

— És maga? Maga hibáztatja az öregét?
Hosszú csend után hallom saját magamat, amint így szólok: — Azt 

hiszem, igen. Ha máshogy teszi, amit tesz, tudja? Ha kezdettől fogva 
megnyílik nekem Viola halálával kapcsolatban... Ha nem szökik meg, 
amikor feltételesen volt szabadlábon... Vajon hányan élnének még?

— Nem tudom, Penn. De mielőtt ítélkezik, várjon, amíg beszélni 
tud vele. Az apja jó ember. Úgy érzem, biztos, hogy így is sok minden 
van, amit maga nem tud. Olyasmik, amelyektől ez az egész rémálom 
értelmet nyer.

— Ma este megpróbáltam lemondani róla, Walker. Miután Henry 
meghalt. Meg Sleepy Johnston. De nem tudok.

Dennis seriff megfordul, és őszinte együttérzéssel teli pillantást vet 
rám. — Ő az apja, ember. A vére.

Ez az. A vér. A tapasztalati, evolúciós kényszerítő erő. Nem is kell mást 
mondania... — Walker... ma este megkérdeztem Brodyt, hogy ő ölte-e 
meg Violát, vagy elrendelte-e a megölését.

— Mit mondott?
— Azt mondta, hogy nem. Elismerte, hogy megerőszakolta Violát a 

többi Dupla Sassal együtt. Snake Knoxszal meg a többiekkel. De azt 
állította, hogy nem ölte meg. Azt mondta...

— Micsodát?
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— Le fogom tagadni, hogy valaha is ezt mondtam, Walker, de Ro-
yal szerint az apám ölte meg Violát.

Úgy tűnik, Dennis seriff megdermed a kormánykerék mögött. 
Majd pár másodpercre az ajkába harap. — Ennél többet is elárult?

— Azt mondta, hogy apa negyven éve megmentette Viola életét, de 
két napja megölte. Nevetett a sors iróniáján.

— Tényleg hisz annak a rohadéknak?
— Nem volt oka hazudni, Walker. Azt hitte, hogy Caitlin és én nem-

sokára meghalunk, és már elismerte, hogy utasítást adott ki Pooky 
Wilson meggyilkolására.

Dennis a 84-es utat nézi, és nem sieti el a válaszadást. — De maga 
ezt elhiszi? A zsigereiben is úgy érzi, hogy igazat beszélt?

— Nem tudom. Lehetséges, hogy apám megölte Violát, hogy ne 
kelljen tovább szenvednie? Igen. De hogy meggyilkolta volna... Senki, 
akivel ezen a héten beszéltem, senki sem hitte, hogy ez lehetséges. Tu-
lajdonképp én sem hiszem.

— És Henry hogyan vélekedett erről?
— Henry úgy vélte, hogy a Dupla Sasok ölték meg az asszonyt. 

Megfenyegették, hogy megölik, ha valaha is visszajön Natchezbe, és 
hát visszatért. Henrynek nem volt kétsége afelől, hogy megtartották az 
ígéretüket.

— Nekem ez elég jó érvnek hangzik, testvérem.
— Bárcsak nekem is az lenne! Legalább három különböző elmélettel 

álltam elő az elmúlt három nap folyamán. Olyan sok lehetőség van. 
Még az is lehet, hogy Lincoln Turner ölte meg Violát, de apám tudja 
ezt, és védi őt.

— Lincoln Turnert, aki a maga öregét először vádolta gyilkosság-
gal? Maga szerint ő ölte meg a saját anyját?

— Talán. Lehet, hogy véletlenül, vagy mert kontár módon akarta 
kegyes halálhoz juttatni, vagy mert laikusként próbálta adrenalinnal 
újraéleszteni.

— De... ha ez így van, mi a fenéért védené a maga apja azt a szemét-
ládát?

— Mert apám azt hiszi, hogy Lincoln a fia.
Ettől Dennisnek fél percre eláll a szava.
— Jézusom! — mondja végül. — Mintha Tennessee Williams írná ezt 

a sztorit.
Meglep, hogy Walker eleget tud Tennessee Williamsről ahhoz, 

hogy ezt megjegyezze. — Inkább Faulkner, azt mondanám. Tudja, Fiam, 
Absolon!*

* William Faulkner egyik regényének címe. — A szerk.
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— Egykutya. Érdekli, hogy mit gondolok?
— Mit?
— Ez a sok szar Royallal és Regannel meg a Dupla Sasokkal jó do-

log. Mármint a maga apjának. Nyilvánvaló, hogy sokkal többről van 
itt szó, mint egyetlen öreg ápolónő megöléséről. És Viola rokona volt 
annak a polgárjogi aktivistának, Revelsnek. Ha maga, tegyük fel, biz-
tonságban őrizetbe tudja juttatni az apját, mégpedig Mississippiben, 
nem Louisianában, Viola megöléséért fog bíróság elé állni. Igaz?

— Nem feledkezett meg véletlenül a halott louisianai állami rend-
őrről?

Dennis elutasítóan legyint. — Azt most felejtse el egy percre. Nem 
vagyok jogász, de elég gyilkossági tárgyalást láttam már. Ha az apja 
Viola nővér megöléséért áll bíróság elé, csak egyvalamire lesz szüksé-
ge: el kell érnie, hogy az esküdtek kételkedjenek az apja bűnösségé-
ben. Igazam van?

— Nem téved.
— Maga fogja védeni őt?
— Dehogy! Quentin Avery az ügyvédje.
— Még jobb. Avery bárkit bármiről meg tud győzni.
— Fényévekre vagyunk a tárgyalóteremtől, Walker.
— Talán igen, talán nem. — A seriff visszanéz rám, csak úgy csillog a 

szeme a Stetson kalapja alatt. — Minden baj a Knox családra vezethető 
vissza: egyrészt a múltban Frankre és a Dupla Sasokra, másrészt nap-
jainkban Forrestre és a kábítószerüzletére. Azt mondom, térjünk visz-
sza az első tervünkhöz. Csapjunk le a Knoxokra, amilyen keményen 
csak tudunk. Készítsünk ki minden metkészítőt és -szállítót ebben a 
megyében. Fűtsünk be a Knox-szervezetnek, de nem kicsit. Mielőtt 
észrevenné, alágyújtunk egypár Dupla Sasnak. És ha egyszer beszélni 
kezdenek, Forrest a markomban lesz. Quentin Avery pedig mindent 
tálcán kap majd ahhoz, hogy teletömje kételyekkel a maga apja es-
küdtszékében ülők fejét a gyilkossági váddal kapcsolatban, hogy ne 
lehessen a bűnösségét kétséget kizáró módon megállapítani. Amikor 
Quentin végez a prédikálással, azok az esküdtek abban sem lesznek 
biztosak, hogy jobb- vagy balkezesek-e.

— Csakhogy az egész nem sokat ér, ha az állami rendőrség szöke-
vényként megöli apámat — mondom színtelen hangon.

Dennis vállat von. — Még nem kapták el, igaz?
— Azt nem tudjuk.
— Dehogynem. Ha elfogták volna őt és Garrityt, úgy csicseregne a 

rádióm, mint a feleségem templomi csoportja. Nem, én arra fogadok, 
hogy az az öreg Texas Ranger eléggé dörzsölt, hogy még egy ideig 
szabadlábon tartsa az apját.
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Kevés reményem van arra, hogy bármelyik Dupla Sas elég infor-
mációt szolgáltat ki, hogy megmentse az apámat a rendőrségi kivég-
zéstől. De ahogy sorra haladunk el a különböző üzletek mellett a sötét-
ben, egy új stratégia kezd körvonalazódni a fejemben.

— Milyen hamar tudná megszervezni, hogy az egész megyében be-
gyűjtsék a metdílereket? — kérdezem.

Dennis az órájára néz. — Az embereim hat óra múlva készen állhat-
nak. Közvetlenül hajnal előtt.

— Komolyan beszél?
— Az alapozás kilencven százalékát elvégeztem ma. Tegnap emlí-

tettem ezt magának, most már kész is van.
Csábító a kilátás, hogy ilyen rövid időn belül keményen lecsapha-

tunk a Knoxokra. — Mi van Kaiser ügynökkel? Elmondaná neki?
A seriff megmozgatja a vállát, majd megfeszíti, mintha ütést készül-

ne fogadni — vagy adni. — Azután, hogy láttam, amint Kaiser behúzta 
fülét-farkát, amikor Ozan százados megjelent az Irgalom Kórháznál? 
Rohadtul ki van zárva. Ez a maga meg az én ügyem, Penn. Unom, 
hogy csak nézem, amint a Knoxok tönkrevágják a megyémet. Az uno-
katestvérem két éve sincs, hogy meghalt, és a csontjaimban érzem, 
hogy Forrest Knox csapata ölte meg. Torkig vagyok a tétlenkedéssel.

— Henry nem hitte, hogy rendőri nyomásra bármelyik Dupla Sas 
megszegné az esküjét, vagyis hogy köpne. Ahogy Kaiser sem.

Walker megvetően horkant egyet. — Bocsásson meg, hogy halottról 
rosszat mondok, de Henry Sexton szart se tudott a bűnüldözésről. És 
Kaiser a nagy egészre összpontosít. Itt az ideje, hogy egyszerűen néz-
zük a dolgokat. Én zsaru vagyok, maga ügyész. Ebben az államban a 
metkereskedelem miatt kötelezően tizenöt—harminc évnyi szabadság-
vesztés szabható ki. Valaki, aki a Knoxok alkalmazásában áll, felad 
majd nekünk egy-két Dupla Sast, hogy kimentse a seggét az Angola 
börtönből. És ha egyszer van egy Sasunk a börtönömben, akkor egye-
nesben vagyunk. Azok az öreg szemétládák most már a hetvenes 
éveik ben járnak. Maga szerint a sitten akarnak megrohadni, egy cso-
mó fekete életfogytossal? Lószart! Gondoljon a rákkal szembenéző 
Glenn Morehouse-ra. Megtört, nem?

— Az más.
— Úgy gondolja? — A seriff keserűen felnevet. — Ha választhatok 

aközött, hogy rákban halok meg egy szép kórházban, vagy az Ango-
lában rohadok meg egy csomó zabos fekete testvérrel, akik tudják, 
hogy a Ku-Klux-Klan tagja voltam? Tuti, hogy a rákot fogom válasz-
tani, testvérem. Legalább morfiumot kap az ember, hogy megbirkóz-
zon vele.

A seriffnek ebben talán igaza van. Egyes megvádolt bűnözők — pél-
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dául a korrupt zsaruk — halálosan rettegnek a bebörtönzéstől, de ha az 
amerikai börtönökben raboskodó elítéltek faji hovatartozását nézem, 
szinte magam előtt látom, hogy a volt Ku-Klux-Klan-tagok ugyanúgy 
a kicsinálandók listájának dobogós helyén végeznék, mint a gyermek-
molesztálók. Úgyhogy egyeseknek valóban jó okuk van félni attól, 
hogy egyszer börtönbe kell vonulniuk.

— Rendben — mondom halkan. — Önnel tartok.
Walker rám pillant, az arcán izgatottság jelei tükröződnek. — Ko-

molyan?
— Tegyük meg.
— Miért gondolta meg magát?
Mivel Dennis kockázatot vállal apámért, úgy érzem, tartozom neki 

az igazsággal. — Ez egy harci stratégia. Forrest Knox hajtóvadászatot 
vezet apám és Walt fejéért. Ha holnap olyan keményen lecsapunk a 
Knox-szervezetre, ahogy csak tudunk, és nem állunk le a csapásokkal, 
Forrestnek sok energiát kell majd a saját védelmére összpontosítania. 
És minden perc, amit arra fordít, hogy maga ellen meg ellenem harcol-
jon, az apám malmára hajtja a vizet.

— Rohadtul igaz — mondja Walker. — Kétely esetén támadjunk. Arra 
se hagyjon időt Forrestnek, hogy az apja az eszébe juthasson. Csak azt 
kívánom, bárcsak valahogy félreállíthatnánk az útból Kaiser ügynö-
köt, hogy ne avatkozhasson közbe.

Amint Walker kimondja ezt, eszembe jut, ahogy Brody Royal leírta 
Pooky Wilson meggyilkolását a Csontfánál. — Talán ez sem lehetetlen. 
Bár nem az elkövetkező hat órában.

— Bármi segít. Nézze csak! — Dennis seriff a nyugatra futó sávokon 
át az 1970-es évekbeli törvényszék disszonánsan modern sziluettjére 
mutat. — Ideértünk. És nem látni állami zsarukat.

Ahogy Walker felmutatja a hüvelykujját, megfordulok az ülésen, 
hogy megbizonyosodjam róla: a seriff sógora és vele együtt Caitlin is 
még mögöttünk van. Szerencsére látom, ahogy az utánuk jövő jármű 
fényszórója mindkettejük fejének körvonalát kirajzolja.

— Hékás! — mondja Walker élesen. — Azt mondta, hogy benne lenne 
a buliban. Akkor nem gondolta meg magát? Vagy inkább visszakozik, 
és hagyja, hadd csináljam egyedül?

Nem is kell gondolkodnom a válaszon. — Az anyám és a lányom 
biztonságban van. Miért ne szórakozhatnék egy kicsit?

A seriff rácsap a kormánykerékre, és elmosolyodik. — Akkor rend-
ben. Hat órán belül lecsapunk azokra a szemétládákra. És fogadok, 
hogy huszonnégy órán belül legalább egy Dupla Sasunk lesz a börtö-
nömben, és könyörög majd, hogy elmondhasson nekünk mindent, 
amit csak tud.
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Dennis körbehajt, hogy a törvényszék bal oldalánál álló garázshoz 
jusson.

— Jobb, ha most felhívom Logan rendőrfőnököt — mondom, a han-
gomba némi félelem és bűntudat vegyül. — Tudnia kell, hogy valószí-
nűleg elvesztett egy embert ma este.

A mosoly lehervad Walker Dennis arcáról. — Mondja meg neki, 
hogy holnap annak is utánajárunk. Adja át neki, hogy erről én magam 
kezeskedem.

— Átadom.
Dennis leállítja a motort, majd rám néz. Pufók arcában szörnyű meg-

győződéstől izzik a tekintete. — Mielőtt végzek, Forrest Knox azt kívánja 
majd, a családja bárcsak sose tette volna be a lábát a megyémbe!

Forrest Knox ősei minden bizonnyal nemzedékekkel Denniséi előtt 
jöttek ide, de a seriffet ez szemmel láthatólag nem zavarja. A finomko-
dás nem az erős oldala. John Kaiser különleges ügynök olyan, mint 
egy Predator drón, amely magasan Forrest Knox és a Dupla Sas cso-
port felett köröz, és precíziós rakéták sokaságát képes másodpercek 
alatt célba juttatni. Dennis seriff azonban inkább egy B—17-esre hason-
lít, amelynek a hasából a második világháborúban megannyi vasbom-
bát dobtak le: lassú és nehézkes, de elég hatásos ahhoz, hogy egy 
egész háztömböt a levegőbe küldjön. Ahhoz, hogy elérjem a célomat, 
épp egy Walker Dennis-féle nehézbombázóra van szükségem.

5. fejezet

Caitlin Masters egy percet sem vesztegetett, miután beszállt a járőr-
kocsiba. Tudta, hogy a halálesetek, amelyeknek szemtanúja volt, a kín-
zás, amit elszenvedett, mind-mind lassú méregként hat rá. És nincs rá 
gyors ellenszer. Ha mindaz igaz, amit Brody Royal a szerkesztőségé-
ben lévő, beépített emberről beszélt, akkor minden múló perc újabb 
fájlok eltűnését jelentheti. Azért imádkozott, hogy ha van egy áruló, az 
ne találja meg Henry Sexton feljegyzéseinek szkennelt anyagát. Alig 
hagyták maguk mögött a tüzet, amikor így szólt: — Fel kell hívnom a 
szerkesztőmet, biztos úr. Használhatom a mobilját?

Grady Wells előhúzott egy Nokia készüléket az ingzsebéből, és át-
adta Caitlinnek. — Walker azt mondta, hogy igen. De pokolian remé-
lem, hogy az állami rendőrség nem tudja meg.

— Ne aggódjon, ma éjjel a jó oldalon áll.
Wells szkeptikusan morgott valamit.
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Caitlin szerkesztőjének a mobilja négyszer kicsengett, de akkor fel-
vette. — Jamie Lewis. Ki beszél?

— Én vagyok, Jamie.
— Jézusom, már attól féltem, hogy meghaltál! — Lewis pattogó észa-

ki kiejtése furcsán idegenül hangzott Wells rendőr vontatott beszédé-
hez képest.

— Majdnem. És biztos, hogy néhányan azt kívánják majd, bárcsak 
meghaltam volna.

— Az egyik percben itt voltál, Penn-nel vitatkoztatok, a másikban 
meg eltűntél. Most meg a rendőrségi rádiókat figyelő készülékünk bo-
londult meg, mert a Concordia-tónál valami robbanás történt.

— Én is ott voltam abban a nyavalyás robbanásban. Vagy legalábbis 
nem messze tőle. Ne mondj semmi többet, Jamie. Csak figyelj, és tedd, 
amit mondok.

— Ki vele!
— Azonnal kapcsold le a számítógépeinket. A szervereket, min-

dent.
— Micsoda?
— Betörtek a rendszerünkbe. Valaki a belső hálózatunkban van, és 

kitörli a fájlokat. Brody Royalnak volt egy beépített embere a szerkesz-
tőségünkben. Henry feljegyzéseinek beszkennelt biztonsági másola-
tait valószínűleg kitörölte, és isten tudja, még mit likvidált a gépekről. 
Nem vettél észre semmi furcsát?

— Úgy egy órája véletlenül eltűnt az egyik sztorim.
Caitlin émelyegni kezdett. — Nem, nem tűnt el. Már kilopták Henry 

feljegyzéseinek eredeti példányait és a biztonsági másolatokat a pán-
célszekrényünkből. Lekapcsoltad már a rendszert?

— Most próbálom. El fogjuk veszteni az elmentetlen cikkeket, ami-
ken az emberek dolgoznak.

— Húzd ki azt a kurva zsinórt a falból, Jamie! Úgyis elölről kell kez-
denünk az egész holnapi számot.

— Oké, oké. Mikor jössz ide vissza?
— Nem tudom. Újra kell olvasnom az összekötő történetet, amit 

még azelőtt írtam, hogy ez történt volna. Hozzá tudok férni ahhoz a 
példányhoz, amit apám többi újságjának küldtem e-mailen. Aztán 
majd visszahívlak, és megpróbálok egy újat diktálni innen.

— Hol van az az innen?
— Ezt telefonon nem mondhatom el. De annyit elárulok: életemben 

nem dolgoztam még ekkora történeten. Brody Royal vallomása vagy 
öt gyilkossági ügyet zár le. A szemünk előtt lőtt rá egy Sleepy Johnston 
nevű fekete férfira, aki 1964-ben az Albert Norris-gyilkosság szemta-
núja volt. Megtudtam, hogy Snake Knox gyilkolta meg Pooky Wilsont, 
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és próbálta meg elevenen megnyúzni. Royal beismerte, hogy megerő-
szakolta Viola Turnert, és meggyilkolta a saját lányát.

— Szent isten! Hallottam, hogy meghalt ma este az intenzíven.
— Úgy van. Royal tudta, hogy Katy elkezdett beszélni arról, hogy 

az apja sáros az anyja és mások meggyilkolásában. Vagy Royal, vagy a 
veje tette. Ja, egyébként Randall Regan is meghalt.

Jamie meglepődött, de az új információ csak egy pillanatra hallgat-
tatta el. — Honnan tudta Royal, hogy a lánya beszélt veled?

Mert Penn lejátszotta neki a felvételt... — Nem tudom — hazudta Cait-
lin. — De tudta.

— Ugye megvan még az a hangfelvétel?
— Nem. Royal mindkét példányt elégette, az enyémet és Pennét is.
— Basszus!
— Tudom, tudom. De Penn is és én is hallottuk, amikor beismerte a 

gyilkosságokat. Minden rendben lesz. A holnapi számunk felér majd 
egy bombarobbanással, Jamie. Holnap délre az ország minden hírügy-
nöksége ezzel a történettel fog foglalkozni. És az FBI meg úgy áll majd, 
mint a kétbalkezes rendőrök a régi filmekben. Csak el kell kerülnöm 
pár embert, amíg a végére nem érek.

— Például kiket?
— Adams megye seriffjét, például. Milyen gyorsan tudsz gépelni?
— Meredith ebben a legjobb. Megmondom neki, hogy álljon készen.
— Nem. Csak te csinálhatod. Amikor Pennt és engem elraboltak a 

hátsó parkolóból, majdnem vissza tudtam jutni, de az egyik emberünk 
kizárt az épületből. Nem tudom, ki volt az, és ugyanolyan könnyen 
lehetett egy nő is, mint egy férfi. Elhagyta bárki a helyét ma éjjel?

— Most, hogy mondod, Nick elérhetetlen volt egy órán át, vagy 
még tovább is.

— Nick Moore, a gépkezelő?
— Aha. Azt hittük, hogy elment kajáért, mert a nyomdagép nyil-

vánvalóan még több óráig nem lesz üzemben.
— Próbálj a nyomára bukkanni. Bárki más?
— Nem hiszem. Mindenki úgy dolgozik, mintha ez lenne élete leg-

nagyobb sztorija.
— Mert az is. Rendben, legfeljebb két perc múlva visszahívlak, és 

lediktálom az új sztorit arra az esetre, ha letartóztatnának. Vagy leg-
alábbis egy rendőrségi kihallgatóhelyiségben fognak tartani egy dara-
big. Egyelőre a holnapi szám a ti kezetekben van. Valószínűleg emlé-
kezetből kell majd megpróbálnotok rekonstruálni szinte mindent, 
amit leírtatok.

— Megcsináljuk, ha hajnalig is kell maradnunk.
— Arra számíthattok is. Egy darabig egyikünk sem fog aludni.
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Caitlin bontotta a vonalat, és a mobil apró billentyűzetén kezdett el 
pötyögni. Csak ekkor vette észre, hogy a keze remeg. Általában na-
gyon profi módon kezelte a mobilokat, nem úgy most. Ebben termé-
szetesen része volt annak a traumának is, amit Brody Royal pincéjében 
élt át. De sokkal jobban aggasztotta az, hogy rájött, egy vagy két óra 
múlva John Kaiser különleges ügynök megtudja majd azt, hogy Royal 
nemcsak megerősítette a Csontfa létezését, de azt állította, Pooky Wil-
son is ott halt meg. Figyelembe véve, mekkora erőfeszítést tett Kaiser 
a Jericho Hole lecsapolására, hogy meglelje a Dupla Sasok fekete áldo-
zatainak a csontjait, mi mindenre lesz majd képes, hogy Pooky Wilson 
maradványait megtalálja? Két órával ezelőtt Caitlin biztos volt abban, 
hogy csak neki van valódi esélye megtalálni a faji indíttatású gyilkos-
ságok már-már mitikus helyszínét, amelyről a legtöbben úgy gondol-
ták, hogy nem is létezik. Most valószínűleg az Amerikai Nemzeti Gár-
da seregnyi katonájával és műholdképfelvétel-szakértőkkel kell verse-
nyeznie. Ahogy ismét biztonságosan telefonálhat, megpróbálja újra 
felhívni Toby Rambint, a Lusahatcha megyei orvvadászt, aki meges-
küdött Henry Sextonnak, hogy tudja, hol a Csontfa. Nem fog örülni, 
hogy az éjszaka közepén zaklatják, de Caitlinnek ezúttal nem volt más 
választása.

Több káromkodás és hiba után végre bejutott az e-mail-fiókjába, és 
megnyitotta a keresett csatolt fájlt. Próbált nem törődni a fájdalmaival, 
és az apró képernyőre koncentrált, kíméletlen hatékonysággal dolgoz-
va fel a saját szavait, eldöntve, hogy a meglévő vezérsztori mely ele-
mei használhatók az új megalapozásához, amit még a seriff hivatalába 
érkezése előtt le kell diktálnia. Ahogy a fénylő kijelzőre bámult, tisztán 
érezte, mennyit változott a világ az alatt a két óra alatt, amióta megírta 
azt a cikket. Az egész sztorit újra kell fogalmaznia.

Hirtelen szörnyen kimerültnek érezte magát, és alig kapott levegőt. 
Aztán amikor a roham csillapodott, a gyomra kavarodott fel. Csak 
egyvalamire tudott gondolni: az orvvadászra, Rambinre. A férfi mind-
össze néhány napja lépett kapcsolatba Henry Sextonnal, és felajánlot-
ta, hogy némi anyagi ellenszolgáltatás fejében elvezeti őt a Csontfá-
hoz. De vajon valóban tudja, hol az a hely? Henryt a mohó „vezetők” 
már nemegyszer félrevezették. Mivel a rá következő éjjel Henryt meg-
támadták, az újságíró nem tudott elmenni a megbeszélt találkozóra. 
A kórházi szobájában, az altatók okozta bódulatban — csupán percek-
kel azelőtt, hogy egy orvlövész a fejére lőtt — a férfi megadta Caitlin-
nek az orvvadász telefonszámát. Lelkiismeret-furdalással töltötte el, 
amikor felidézte, hogy Henry mobiljában megváltoztatta a bejegyzést, 
nehogy bárki a nyomára bukkanjon, ha átvizsgálná Sexton telefonjá-
nak névjegyzékét. Bármilyen könyörtelennek tűnt is ez, Caitlin most 
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mégis örült, hogy megtette. Csak remélni merte, hogy még azelőtt el-
éri Rambint, hogy az orvvadász hallana Henry meggyilkolásáról, és 
elmenekülne az államból.

Nyugodj meg, mondta magának. Caitlin behunyta a szemét, és meg-
próbálta elűzni a kósza gondolatokat a fejéből, de Henry Sexton képe, 
ahogy felgyújtotta saját magát és Brody Royalt, mind élesebben jelent 
meg lelki szemei előtt.

Amikor ismét kinyitotta a szemét, megnyomott Wells rendőr mo-
bilján pár gombot.

— Caitlin? — kérdezte Jamie. — Te vagy az?
— Van híred a nyomdagépkezelőről?
— Semmi. Nick eltűnt a föld színéről.
— Sokkal több pénzzel, mint amennyije egy hete volt — morogta 

Caitlin.
— Tényleg azt hiszed, hogy Nick segített bárkinek, aki ártani akart 

neked?
— Kétlem, hogy azt hitte volna, meg akarnak majd ölni. De... — Cait-

lin elhallgatott, ahogy eszébe jutott egy másik emlék a pincéből. — Ja-
mie... mielőtt meghalt volna, Brody Royal azzal dicsekedett, hogy mi-
lyen olcsón meg tudta venni az egyik emberünket.

— Oké. Na és?
— Meglehetősen biztos vagyok benne, hogy azt mondta, hogy meg-

vett egy újságírót. Egy firkászt, ezt mondta. Most már emlékszem. 
Úgyhogy még ha Nick is zárt ki engem, lehet, hogy nem csak őt vesz-
tegette meg Royal. Úgy értem, tudta volna Nick, hogy hol tartjuk Hen-
ry feljegyzéseit? Hogy miként használja a számítógépeket, hogyan ke-
ressen a belső hálózatunkon? Tudta volna az újságírók felhasználóne-
vét vagy jelszavát?

— Nem. De ha nem Nick törölte ki a fájlokat, akkor bárki lehetett. 
Hogy az ördögbe haladjunk tovább?

— Alaposan gondold meg, kiben bízol. Most, hogy Royal meghalt, 
az áruló azt hiszi majd, hogy az üzletnek lőttek. Szóval simán lehet, 
hogy egyszerűen visszamegy, és dolgozik tovább.

— Lehet. De ettől akkor is kiver a víz. És zabos leszek tőle.
Caitlinnek hirtelen eszébe jutott valami, ami igencsak aggasztotta. 

— Van még egy lehetőség. Amikor Royal említette a beépített emberét, 
azt mondta, hogy ez Forrest bevált módszere. Forrest Knoxról beszélt, 
a louisianai állami rendőrség Bűnügyi Nyomozóirodájának a vezetőjé-
ről. Vagyis Knox is lefizetett egy újságírót valahol. Ha tippelnem kelle-
ne, azt mondanám, valószínűleg Baton Rouge-ban, ahol él. Vagy talán 
New Orleansban. De ha Forrest tud Royal Examinerbe beépített embe-
réről, akkor akár meg is hosszabbíthatja a megbízást, nemdebár?
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— És ha Forrest Knox embere Henry Sexton újságjánál dolgozott? 
— kérdezte Jamie. — Vagy egy fél tucat újságnál? Hiszen elég pénze van 
erre, nem igaz?

— Igazad van. Jézusom, ez egy rakás dolgot megmagyarázna! Csak 
egy nagyon szűk kör tudhat a terveinkről. A holnapi cikkeket csak két 
gépen írhatjuk, a tiéden és az enyémen. Semmi fájlmegosztás, semmi 
internetkapcsolat.

— Rendben.
Caitlin kinézett a mellettük elsuhanó fényekre. Végre felismerte az 

egyik épületet. — Mindössze ötpercnyire vagyok a seriff hivatalától. El 
kell kezdenem diktálni.

— Készen állok.
— Jamie, ez tényleg a leg...
— Ugye nem gondolod komolyan, hogy azzal vesztegeted az időt, 

hogy elmagyarázod, mekkora sztori ez? Rajta!
Caitlin mély lélegzetet vett, majd behunyta a szemét, és azon 

nyomban elkezdte megfogalmazni az új cikkét. — Múlt éjjel Henry Sex-
ton a Concordia Beacontől feláldozta az életét egy újságírótársáért. Ez az 
újságíró én voltam...

Mialatt Caitlin beszélt, a tudatalattijában végig egy igen aggasztó 
kérdés zakatolt: Lehet, hogy Jamie a tégla? Egy másik hang szinte azon-
nal válaszolt: Ki van zárva. Caitlin hat éve ismerte a szerkesztőjét. El-
szánt liberális, az igazság bajnoka, aki a mohóság és az elnyomás min-
den formáját gyűlöli. De ami valószínűleg még ennél is meggyőzőbb 
érv lehet, az az, hogy Jamie — akárcsak maga Caitlin — gazdag. Jómódú 
családba született, így könnyebben ellen tud állni a csábításnak, amely 
a kevésbé szerencséseket esetleg megkísértette.

— Caitlin? — szólt Jamie. — Mi van? Ott vagy?
— Igen, nem hallasz?
— Harminc másodperccel ezelőtt elhallgattál.
— Sajnálom. Istenemre, ez egy szörnyű éjszaka volt! Hol tartottam?
— Utoljára azt mondtad, hogy „ez a magányos újságíró, aki Loui-

sianában a lassan haldokló deltavidék egyik kis újságjánál dolgozik, 
többet ért el, mint amennyit az FBI hadseregnyi ügynöke negyven év 
alatt”. Aztán elhallgattál.

— Oké... oké. Készen állsz?
— Folytasd! — mondta Jamie.
Caitlin próbált a feladatára, nem pedig a lehetséges beépített em-

berre gondolni, és tovább diktálta a cikket.
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6. fejezet

Forrest Knox alezredes úgy száztíz kilométerre északra volt New 
Orleanstól, és Baton Rouge-hoz közeledett, amikor fontolóra vette, 
hogy visszakapcsolja a mobilját. Az elmúlt három órát New Orleans-
ban töltötte, de nem akarta, hogy bárki is tudja, hogy ott járt. Ezért 
ment megkülönböztető jelzés nélküli autóban, és tartotta be a sebes-
ségkorlátozást. Zsaroló küldetéseket jobb észrevétlenül végrehajtani, 
főleg, ha az ember célpontjának olyan kapcsolatai vannak, mint For-
rest főnökének. Griffith Mackiever hét éve vezette a louisianai állami 
rendőrséget, és nem kis feladat őt megbuktatni. Forrest szívesebben 
várt volna még pár hónapot, hogy mindent elrendezzen, de New Or-
leans pénzemberei, akik a Katrinát követő újjáépítésből milliókat ké-
szültek profitálni, nem akartak várni. Azt akarták, hogy a városukban 
állandó legyen az állami rendőrség jelenléte, és így megnyugtathassák 
az ideges befektetőket — egyenesen azzal, hogy a működésképtelen vá-
rosi rendőrség helyébe lépnek. A legkönyörtelenebbek azt akarták, 
hogy bizonyos, a terveik útjában álló „emberi akadályokat” bármi 
áron elhárítsák. Forrest jól ismerte az ambícióval együtt járó türelmet-
lenséget, de azt nem hagyhatta, hogy a siker küszöbén mások vakme-
rőségének essen áldozatul.

Közel ötvenhárom évesen még soha nem volt közelebb ahhoz, 
hogy elérje a céljait. Csalhatatlan megérzéssel és vasfegyelemmel küz-
dötte fel magát állama leghatalmasabb rendőri szervezetében. Most 
egy hajszál választotta el attól, hogy ő vezethesse az egészet. Ha be-
betonozza magát az állami rendőrség élén, akkor támadhatatlan lesz 
— egy bűnöző Amerikában ennél többet nem is kívánhatna. Griffith 
Mackieverrel ellentétben, aki egész megbízatása alatt az emberi termé-
szet erőivel vívott Don Quijote-i csatát, Forrest egy sajátos cél érdeké-
ben ügyködött. Azáltal, hogy unokatestvérének, Billynek az egész ál-
lamra kiterjedő methálózatát összekapcsolta azzal az élő erővel, amely 
apja Dupla Sas-csoportjából megmaradt, majd kapzsi politikusok és 
pénzéhes rendőrök hadát szervezte be, Forrest egész Délen párját rit-
kítóan nagy hatalmú és kiterjedésű bűnszövetkezetet hozott létre.

„Vállalati filozófiáját” alighanem a földkerekség minden rendőre 
megértené: akárhogy próbálják elejét venni a kábítószer-fogyasztás-
nak, az illegális szerencsejátékoknak és mind a férfi, mind a női pros-
titúciónak, azt felszámolni sosem tudják. Bármelyik épeszű kormány 
már évtizedekkel ezelőtt legálissá tette volna mindhármat, hogy aztán 
maga is betársuljon. Legnagyobb szerencséjére azonban az amerikaiak 
vallásos erkölcsössége — már ami megmaradt belőle — ezt megakadá-
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lyozta, szabaddá téve a terepet egy nagy kaliberű ember számára. For-
rest régóta tudta, hogy ez a valaki éppen ő maga.

Az egyetlen problémát az jelentette, hogy a Katrina hurrikán meg-
mutatta, milyen kisszerű is ez az elképzelése. A visszahúzódó áradás 
nyomán feldúlt, rommá lett város vákuumként szippantotta be a hu-
szonegyedik századi Amerika igazi ragadozóit — az ingatlanfejlesztő-
ket és a bankárokat. A Brody Royalhoz hasonló multimilliomosok év-
tizedek óta vártak egy olyan katasztrófára, mint a Katrina. A vihar és 
az áradás ugyanis megtette azt, amit emberi erővel majdhogynem le-
hetetlen lett volna elérni: a már-már bibliai özönvíz kimosta a városból 
a szegény feketéket. Royal és a barátai azt akarták, hogy soha többé ne 
is térhessenek vissza. A várost elcsúfító, düledező lakótelepek és föld-
szintes bérházak helyére elegáns lakóépületeket és irodaházakat kép-
zeltek, amelyek közel vannak a belvároshoz és a francia negyedhez. 
A város ilyesfajta újjáépítését tervező emberek tízmilliós profitban 
gondolkodtak, nem a Forrest által megszokott „apróban”. Brody Ro-
yal nak hála azonban többedmagával épp őt választották ki, hogy az 
elképzelésük megvalósítását segítse.

Forrest szürreálisnak érezte ezt a világot. Ma délelőtt politikusok-
kal, biztosítóintézetek és befektetési alapok vezetőivel villásreggeli-
zett, és kérdés nélkül is tudta, hogy egyikük sem tette be a lábát Viet-
namba, hacsak nem turistaként, márkás hátizsákkal a hátukon és pla-
tina hitelkártyával a zsebükben. De ők is ragadozók voltak, akárcsak 
ő, csakhogy kristálymet és kurvák helyett politikai befolyással, meg-
bundázott építési szerződésekkel, titkos ingatlanügyletekkel és benn-
fentes részvénykereskedéssel foglalkoztak. Most pedig — egy termé-
szeti katasztrófának köszönhetően — épp rá volt szükségük. Ezek az 
alakok diszkréten tájékoztatták a kormányzót, hogy szeretnének vál-
tozást látni az állami rendőrség élén. De az állami parlament csendes 
támogatása kevésnek bizonyult. Forrestnek először Mackiever ezre-
dest kellett eltávolítania a piramis csúcsát jelentő hivatali székéből.

Nem mintha az öregember erre ne szolgált volna rá. Mackiever im-
már hónapok óta próbálta elkapni Forrestet. Ha pedig az ezredes 
együttműködik az FBI-jal, akkor még az sem kizárt, hogy elég bizonyí-
tékot találnak ahhoz, hogy Knoxot a Dupla Sasok metügyleteihez kös-
sék, és kikészítsék. Mindaz, ami az elmúlt három napban Concordia 
megyében történt, pokolian megkönnyíthetné a dolgukat. John Kaiser 
ügynök már rendkívüli eszközöket vetett be, hogy 1960-as évekbeli 
csontokat hozzon felszínre a Mississippi közelében lévő Jericho Hole- 
ból, és a terrorizmusellenes törvényt felhasználva a szövetségiek nevé-
ben lefoglalta Glenn Morehouse holttestét, azét a Dupla Sasét, akit 
Sonny és Snake megölt, hogy elhallgattassák — úgy tűnik, egy nappal 
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később a kelleténél. Forrest csak úgy harcolhatott ellenük hatékonyan, 
ha az egész állami rendőrséget az irányítása alá vonja. Csak akkor ve-
hetné át a Henry Sexton elleni orvlövésztámadás kapcsán indított 
vizsgálatot — amit persze ő maga rendelt el —, és akkor tudná zátonyra 
futtatni az FBI-nak a régi Dupla Sas-gyilkosságok felderítésére irányu-
ló törekvéseit.

Mivel Griffith Mackiever gyakorlatilag megvesztegethetetlen volt, 
Forrest olyan taktikát választott, amellyel számítása szerint az Achilles- 
inán támadhatta meg az öregembert. Aljas tervet eszelt ki, és Forrest 
biztosan sosem felejti el az öregember arcát, miután meglátta a hamis 
bizonyítékokból Knox által gondosan szőtt hálót. És mindeközben 
Mackiever igencsak ügyetlenül ügyködött azon, hogy elkapja őt. Az 
öregember csak hatalmas erőfeszítés árán tudta visszatartani a köny-
nyeit. Volt Texas Rangerként Mackiever elég rég járt a bűnözők nyo-
mában ahhoz, hogy tudja, bizonyos típusú vádak alól sosem tisztáz-
hatja magát az ember, függetlenül attól, hogy a kezdeti rágalmak után 
napvilágot lát-e az igazság. Forrest negyvennyolc órát adott neki, 
hogy lemondjon, és biztos volt benne, hogy holnap délre az öreg be-
adja a derekát. Ha mégsem így történne, Knox minden rossz érzés nél-
kül húzza majd meg a ravaszt, és vet véget az öreg karrierjének — egy-
ben az életének is.

Most, hogy megtette a szükséges lépéseket Mackiever ellen, a leg-
sürgetőbb gondja az volt, hogy végezzen Henry Sextonnal. Forrest so-
sem hitte volna, hogy Snake Knox — aki fiatalkorában képzett mester-
lövész volt — elvéti a célpontot, és Sexton helyett a barátnőjét öli meg. 
Igazság szerint Snake és a többi öreg Sas túl öreg volt már azokhoz a 
feladatokhoz, amelyeket rájuk bízott. Ezért tört meg Morehouse is: rák-
ban haldoklott, és teljesen beszart. Tiszta lelkiismerettel akart a terem-
tője elé kerülni. Miután Snake elvétette a lövést Ferriday-ben, az Irga-
lom Kórházban, az FBI Sextont egy ablak nélküli szobába vitette, sőt 
őröket is állítottak mellé. Nem lesz könnyű ott elintézni őt. De meg kell 
tenniük. Sexton legalább egy órát beszélt Glenn-nel személyesen és ké-
sőbb telefonon is, márpedig Morehouse több mint eleget tudott ahhoz, 
hogy ne csak a Dupla Sasokat, hanem magát Forrestet is élete hátralévő 
részére az Angola börtönbe vagy egyenesen a halálsorra juttassa.

Forrestnek azt is meg kellett tudnia, hogy Sexton mindebből meny-
nyit fedett fel bizalmasan Caitlin Mastersnek, a Natchez Examiner ki-
adójának. Egymásnak konkurenciát jelentettek ugyan, és rendes kö-
rülmények között biztosan nem működtek volna együtt egy cikk érde-
kében, de Forrest attól tartott, hogy amikor Henry megsebesült, és 
munkaképtelenné vált, továbbadhatta a nőnek mindazt, amit tudott, 
hogy a Sasokra olyan keményen és gyorsan csapjanak le, ahogy csak 
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lehet. Azt azonban semmilyen, bármilyen jó helyen lévő beépített em-
ber sem tudná megmondani Forrestnek, mi van a nő fejében.

Amikor az állami parlament tornya feltűnt a távolban, Forrest be-
kapcsolta lehallgatásvédett mobilját, amelyet az Alphonse Ozannal 
való kommunikációra használt. Tegnap elrendelte, hogy Billy kábsze-
res szervezete léptesse életbe az „al-Kaida-szabályokat”, vagyis csak 
és kizárólag személyesen tarthatták a kapcsolatot, semmilyen más mó-
don nem. Annak azonban, aki a piramis csúcsán áll, ez nem feltétlenül 
praktikus. Forrest meglehetősen biztos volt abban, hogy az FBI nem 
tud a műholdas telefonjáról, de időnként rémálmai voltak, ha a nem-
zetbiztonságiakra és az automatikus információgyűjtő algoritmusaik-
ra gondolt. Úgy döntött, vár az Ozannal való beszélgetéssel, amíg a 
főhadiszállásra nem ér.

Abban a pillanatban, amikor a telefonja megtalálta a műholdas 
kapcsolatot, csengeni kezdett. Ahogy a kijelzőn megjelent Alphonse 
Ozan száma, Forrest karján felállt a szőr. Nem szabadna Ozannak őt 
hívnia. Fogalma sem volt, mi lehet a baj, de jó eséllyel Concordia me-
gyében történhetett valami. Knoxnak minden ösztöne azt súgta, hogy 
sok mindenről lemaradt, amíg távol volt, és az sosem jelentett jót.

— Mi történt? — kérdezte, a füléhez tartva a készüléket.
— Ezredes úr, próbáltam elérni — mondta Ozan, aki úgy tűnt, zavart 

hangon beszél. — Jól van?
— Persze. Csak a kibaszott szabályok szerint jártam el. Neked sem 

ártana.
— Nem tudtam várni. Baj van.
— Valami dr. Cage-dzsel kapcsolatban?
— Nem. Brody halott.
Forrest hirtelen erősebben markolta meg a telefonját. — Brody Royal?
— Igen, uram.
— Hogyan halt meg? Természetes halállal?
— Senki sem tudja igazán, mi történt, de leégett a tóparti háza. Le-

het, hogy felrobbant. És nem csak ő halt meg. Teljes a zűrzavar odaát. 
A veje is meghalt.

Randall Regan? Halott? Forrest felkészült az esetleges további rossz 
hírekre. — És még ki?

— Royal három biztonsági őre, továbbá Henry Sexton és egy Johns-
ton nevű öreg fekete fickó.

És csak jönnek és jönnek az újabb csapások. Forrest megpróbálta elkép-
zelni, mi mindennek kellett történnie ahhoz, hogy az események egy 
ilyen lidércnyomáshoz vezessenek. — Ennek semmi értelme, Alphonse. 
Mi a fene történt?
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— Még nem hallotta a legrosszabbat. Valahogy Penn Cage pol-
gármester és a menyasszonya, az a Masters lány, Brody pincéjébe ke-
rült, és...

— Nehogy azt mondd nekem, hogy halottak.
— Nem, nem — mondta Ozan gyorsan. — De odabent voltak. Úgy 

tűnik, Royal elrabolta vagy elraboltatta őket.
— A fenébe is! — Forrest a fogát csikorgatta.
— Tudom. Szerintem Henry Sexton és az öreg nigger bement, hogy 

megpróbálja kihozni Cage-et és a nőt. Azt, hogy utána mi történt, nem 
tudom. Csak Cage és a nő jött ki, és kizárólag ők tudják, mi történt.

— Ki volt a nigger?
— Ifjabb Marshall Johnston a neve, de nem tudom, mi a fenét kere-

sett ott. A tűzoltók azt mondják, hogy valami robbanás volt, és minden 
kátrányszagtól bűzlik.

Forrest azonnal Brody Royal lángszórójára gondolt, arra a fegyver-
re, amelyet Forrest apja használt 1964-ben, hogy felgyújtsa Albert Nor-
rist és a boltját. A halálos, de ősrégi darab a semleges, inert nitrogén-
gáz révén benzin-kátrány elegyet lövellt ki. El kellett volna intéznem 
Brodyt a múlt éjjel, gondolta. Vagy még régebben.

— Hol van most Cage és a nő? — kérdezte.
— A Concordia megyei seriff hivatalában.
Forrest unta, hogy öregemberekkel kell együtt dolgoznia. Vakme-

rőek és érzékenyek, mint a tizenévesek. Brody Royal sérült egója és 
paranoiája miatt most kénytelen lesz megbirkózni az új helyzettel. 
Nemcsak hogy megváltozott minden, de a terve is dugába dőlt.

— Alphonse?
— Igen, főnök?
— Húzd el a beled a seriff hivatalába, és vedd át az ügyet!
— Melyiket? Brody házának felrobbanásáét?
— Nem. Három napra visszamenőleg mindent. Nem engedhetjük 

meg magunknak, hogy Walker Dennis továbbra is beleüsse az orrát a 
dolgunkba.

— Gondolja, hogy Dennis ezt hagyja majd?
— Nem hagysz neki választási lehetőséget, és kész.
— Oké. És az FBI?
— Ha Kaiser úgy visszalép, mint ahogy a kórháznál tette, akkor 

tudhatjuk, hogy minden rendben.
— És ha nem?
— Akkor majd lecsapjuk a disznót, olyan gyorsan, hogy azt se tudja 

majd, melyik irányból kapta az ütést.
— Igenis, uram.
— És ne hívj újra!
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— Nem fogom.
Forrest bontotta a vonalat, majd a készüléket a mellette lévő ülésre 

dobta. Noha mindent megtett, hogy a szálakat kézben tartsa, gyorsan 
gyűltek a hullák. Azzal, hogy Henry Sexton halott, és a Masters lány is 
belekeveredett, egyvalamit biztosra vehetett: ezzel a média figyelmének 
középpontjába kerülnek. A holnapi Natchez Examiner megjelenésével 
minden abbéli reménye elszáll majd, hogy diszkréten oldja meg az ügyet. 
Forrest elővette a kesztyűtartóból a vörös fényű vészvillogót, a műszer-
falra tette, majd bekapcsolta, és tövig nyomta a gázt. A főhadiszállásra 
kellett jutnia. Minden azon múlik, mennyire gyorsan tud cselekedni.




