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6. fejezet

Amikor Percival Lake megállt a fogadó Térképterem nevű éttermé-
nek ajtajában, azonnal észrevette Pendergastot a vendégek között. 
Fekete-fehér öltözékében messziről kirítt a helybéliek közül, akik 
leginkább madrasz- vagy lenvászon öltönyt viseltek. Lake tapaszta-
lata szerint még a különc és a konvenciókat mellőző emberek is 
gondosan megalkotják a külvilág felé mutatott személyiségüket. 
Nagyon kevesen vannak olyanok, akik tényleg őszintén fittyet 
hánynak arra, hogy mások mit gondolnak róluk. Pendergast ilyen 
volt. És Lake-nek ez meglehetősen tetszett.

Pendergast összevont szemöldökkel tanulmányozta a fekete 
táblát, amelyre krétával írták ki a napi kínálatot. A fogadó éttermé-
ben nem volt étlap. Amint Lake odaszlalomozott hozzá az asztalok 
között, Pendergast felnézett, aztán felállt. Kezet fogtak.

— Kedvelem ezt a helyiséget — mondta Lake, miután leültek. 
— A régi fenyő padlódeszkákat, a hajózási műszereket, a kőkandal-
lót. Nagyon barátságos, főleg ilyenkor, ősszel. Ha hűvösebbre for-
dul az idő, be is gyújtanak a kandallóba.

— Nekem ettől a sok deszkától kissé olyan az egész, mint egy 
koporsó — jegyezte meg Pendergast.

Lake felnevetett, és a táblára nézett. — A bor ócska lötty, de 
vannak elég jó kézműves söreik. Van egy helyi márka, amit na-
gyon tudnék ajánlani...

— Nem szoktam sört inni.
A pincérnő — egy fiatal lány, akinek rövidre vágott haja majd-

nem olyan világosszőke volt, mint Pendergasté — odalépett, hogy 
felvegye a rendelést. — Mit hozhatok az uraknak? — kérdezte vi-
dáman.

Kis csönd lett, amíg Pendergast szemügyre vette a pult mögöt-
ti polcon elhelyezett palackokat. Aztán felvonta halvány szemöl-
dökét. — Látom, van abszint.

— Azt hiszem, azt csak úgy mutatóba tartjuk.
— Azt kérnék, ha lehet. Kérem, ügyeljen, hogy friss forrásvizet 

hozzon hozzá, ne csapvizet, jéghidegen, de jég nélkül, és néhány 
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kockacukrot. Ha lenne abszintkanál és egy magas falú talpas ab-
szintpohár, azt nagyra értékelném.

— Talpas abszintpohár. — A pincérnő felfirkantotta a rendelést. 
— Mindent elkövetek.

— Akkor rendelünk vacsorát? — kérdezte Lake. — A sült kagyló 
a specialitásuk.

Pendergast ismét vetett egy pillantást a táblára. — Talán kicsit 
később.

— Én egy korsó Riptide sört kérek.
A pincérnő távozott, Lake pedig Pendergasthoz fordult. — Gyö-

nyörű lány. Új még itt.
Pendergast olyan csekély érdeklődést tanúsított e megjegyzés 

iránt, mintha nem is hallotta volna.
Lake megköszörülte a torkát. — Hallom, sikerült ma letartóz-

tattatnia magát. Az egész városban beszélik. Elég nagy feltűnést 
keltett.

— Valóban?
— Gondolom, megvolt rá az oka.
— Természetesen.
A fiatal pincérnő visszatért az italokkal, és mindent lerakott 

Pendergast elé, amit kért: egy kanalat — bár nem lyukacsos ab-
szintkanál volt —, cukortartóban kockacukrot, egy kis kancsóban 
vizet és egy magas falú, talpas pohárban az abszintot. — Remélem, 
jó lesz így.

— Értékelem az erőfeszítését — mondta Pendergast. — Köszö-
nöm.

— Úgy néz ki, mintha valami kémiai kísérletre készülne — je-
gyezte meg Lake, miközben Pendergast óvatosan elrendezett min-
den kelléket.

— Ami azt illeti, itt most valóban szerepet játszik a kémia — 
mondta Pendergast. Egy kockacukrot tett a kanálra, és a pohár 
fölött egyensúlyozva óvatosan vizet csepegtetett rá.

Lake figyelte, ahogy a zöld folyadék opálossá változik. Bele-
borzongott az asztal fölött lebegő ánizsillatba.

— Vannak bizonyos olajalapú növényi kivonatok az abszint-
ban, amelyek alkoholban oldódnak, de vízben csak alig — magya-
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rázta Pendergast. — Ha vizet töltünk hozzá, kicsapódnak, és ez 
okozza az opálosodást.

— Megkóstolnám, ha nem utálnám az édesgyökeret. Az üröm 
nem okoz agykárosodást?

— Maga az élet okoz agykárosodást.
Lake felnevetett, és magasra emelte a poharát. — Ez esetben 

igyunk Exmouthra és a befalazott csontváz rejtélyére!
Összekoccintották a poharakat. Pendergast ivott egy kortyot, 

aztán letette. — Feltűnt nekem, hogy van magában bizonyos nem-
törődömség — jegyezte meg.

— Amennyiben?
— Épp most veszített el egy igen értékes borgyűjteményt. Az 

emberek az ilyen betörések után általában zaklatottak, és sértett-
nek érzik magukat. Ám úgy tűnik, ön jó hangulatban van.

— Ha maga nyomoz az ügyben, miért ne lennék jókedvű? —
Lake kortyolt a söréből. — Meglehetősen könnyedén veszem az 
életet, azt hiszem. Ezt megtanultam, miközben felnőttem.

— Hol nőtt fel?
— A minnesotai Outpostban. Úgy harminc kilométerrel délre 

fekszik International Fallstól, a lakossága százhúsz fő. A telek olya-
nok, mintha egy Kafka-regénybe csöppenne az ember. Csak úgy 
lehet megbirkózni velük, ha iszik, ha megőrül, vagy ha megtanulja 
elfogadni az életet olyannak, amilyen. — Lake felkacagott. — A leg-
többen az utóbbit választottuk. — Megint kortyolt egyet a sörből. 
— Volt egy kőbánya a városka határában, így kezdtem el kőfara-
gással foglalkozni. Volt időm bőven november és április között.

— És azután?
— Közép-nyugati farmergyerek voltam, aki New Yorkba ment, 

hogy kiküzdje magának a sikert a művészvilágban. A nyolcvanas 
évek eleje volt, és a munkáim valahogy megérintették az em-
bereket. A régi megint újnak számított, akkoriban ez volt a fő 
irány. Micsoda őrült hely az a város! Ahogy egyre sikeresebb let-
tem, a fejembe szállt a dicsőség: a pénz, a hírnév, a partik, az 
egész rémes, sznob belvárosi galériavilág. — Lake megcsóválta 
a fejét. — Mint mindenki más, én is kokainozni kezdtem. Aztán 
 végül felébredtem. Rájöttem, hogy ha nem változtatok, és nem 
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kerülök ki abból a környezetből, akkor teljesen elveszítem az ih-
letemet.

— Hogy választotta ezt a helyet?
— Találkoztam egy remek lánnyal, aki ugyanúgy torkig volt 

New Yorkkal, mint én. Ismerős volt errefelé, a nyarakat Newbury-
portban töltötte gyerekkorában. Megvettük a világítótornyot, fel-
újítottuk, és a többi már történelem. Jó időket éltünk meg Elise-szel. 
Istenem, mennyire szerettem... Minden áldott nap hiányzik.

— Hogyan halt meg?
Lake-et kissé meghökkentette a kérdés egyenessége, és a 

meghalt szó, amikor mindenki inkább olyan eufemizmusokat 
használt volna, mint eltávozott vagy elhunyt. — Hasnyálmirigyrák-
ja volt. Miután diagnosztizálták, három hónappal később már el 
is ment.

— Soha nem unatkozott itt?
— Ha az ember komolyan veszi a művészetet, akkor csendes 

helyen kell alkotnia. Vissza kell vonulnia a világtól, a sok ostoba-
ságtól, a kurátoroktól, a kritikusoktól, a divatos irányzatoktól. És 
gyakorlati értelemben is sok térre van szükségem. Nagyméretű 
szobrokat készítek. Amint már említettem, nem messze innen a 
parton van egy csodás rózsaszín gránitot adó kőbánya. Odamehe-
tek, kiválaszthatom a saját köveimet, akkorára vágják, amekkorá-
ra kérem, és házhoz is szállítják. Pompás anyag.

— Valamennyire ismerem az alkotásait — mondta Pendergast. 
— Ön nem fél elkerülni a múló divatokhoz való alkalmazkodást. És 
nagyszerű érzéke van a kőhöz.

Lake érezte, hogy elvörösödik. Volt egy olyan érzése, hogy ez 
az ember ritkán szokott bárkit is megdicsérni — vagy talán soha.

— És az új barátnője, Miss Hinterwasser? Vele hol találkozott?
A faggatózás kezdett kissé tolakodó lenni. — Elise halála után 

elmentem egy hajóútra, ott ismerkedtünk meg. Nemrégiben vált el.
— És úgy döntött, magához költözik?
— Én kértem rá. Nem szeretek egyedül lenni. És a cölibátus 

egyáltalán nem az én műfajom.
— Ő is lelkesedik a borokért?
— Ő inkább a daiquiri és a margarita híve.
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— Senki sem mentes a hibáktól — jegyezte meg Pendergast. 
— És hogyan jellemezné a várost?

— Csendes hely. Itt senkit sem érdekel, hogy aránylag híres 
szobrász vagyok. Végezhetem a munkámat anélkül, hogy bárki is 
zavarna.

— De...?
— De... azt hiszem, minden kisvárosnak megvan a maga sötét 

oldala. Különféle titkos ügyek és viszályok, tisztességtelen ingat-
lanügyletek, hozzá nem értő városi tanácsosok... tudja, hogy van 
ez. És persze egy rendőrfőnök, aki az ideje nagy részét azzal tölti, 
hogy rossz helyen parkoló autókat büntet, hogy összegyűjtse a 
pénzt a fizetésére.

— Valamennyit mesélt már a rendőrfőnökről.
— Azt pletykálják, hogy valami bajba került Bostonban. Ahhoz 

nem volt elég súlyos a dolog, hogy kirúgják miatta, csak a karrier-
jének vetett véget. Nyilván faragatlan fickó, bár az évek során ra-
gadt rá valami külső máz.

— Miféle bajba került?
— Azt mondják, túl durván bánt egy gyanúsítottal, kényszerí-

téssel vagy fenyegetéssel vette rá, hogy bevalljon valamit, amit 
nem követett el. Később a DNS-bizonyítékoknak köszönhetően 
tisztázták az illetőt, és el kellett engedniük, aztán beperelte a vá-
rost kártérítésért, és meg is nyerte a pert.

— És a helyettese?
— Gavin? — Lake kicsit hallgatott. — Rendes srác. Csendes. Itt 

született Exmouthban. Az apja volt régebben a rendőrfőnök. Egye-
temre is járt, azt hiszem a bostonira. Elég jól tanult, kriminológia 
szakon végzett. Mindenki nagy dolgokat várt tőle. De ő visszajött 
dolgozni az itteni rendőrségre, a városbeliek legnagyobb örömére, 
ezt hadd tegyem hozzá. Persze Mourdock helyére pályázik. — Kicsit 
hallgatott, majd megkérdezte: — Megéhezett már?

Pendergast ismét a táblára pillantott. — Megkérdezhetem, 
hogy nincs-e egy jobb étterem a városban?

Lake elnevette magát. — Az egyes számúban ül éppen. Nem 
tudják meghaladni a szokásos New England-i kocsmai kínálatot: 
roston sült tőkehal, hamburgerek, sült kagyló. De új séf áll a kony-



41

ha élén, azt mondják, a haditengerészetnél volt. Talán ő majd vál-
toztat a dolgokon.

— Meglátjuk.
Lake az FBI-ügynökre pillantott. — Kíváncsivá tesz, Mr. Pender-

gast. Próbálom eltalálni, honnan származik a kiejtése. Azt tudom, 
hogy déli, de nem tudom pontosabban beazonosítani.

— New Orleans-i a kiejtésem, a francia negyedben születtem.
— Értem. És mi vitte New Yorkba? Ha nincs ellenére, hogy fag-

gatózom.
Lake látta az ügynök arckifejezéséből, hogy nagyon is ellené-

re van.
— Néhány évvel ezelőtt egy nyomozás miatt mentem New 

Yorkba. Aztán az ottani FBI-iroda megkért, hogy maradjak.
Lake igyekezett visszatérni biztonságosabb talajra. — Feleség, 

gyerekek?
Rögtön látta, hogy ezt már nem kellett volna megkérdeznie. 

Pendergast arcáról eltűnt a barátságos kifejezés, és hosszú csönd 
után válaszolt: — Nincsenek — mondta olyan fagyos hangon, amitől 
a víz is jéggé dermedt volna.

Lake, hogy leplezze zavarát, nagyot kortyolt a söréből. — Ak-
kor beszéljünk az ügyről! Kíváncsi lennék, van-e valami elmélete 
arról, hogy ki tehette.

— Nincsen olyan elméletem, ami több lenne puszta spekulá-
ciónál. — Pendergast körbenézett, és a tartózkodó kifejezés lassan 
eltűnt az arcáról. — Talán hasznos lenne, ha mesélne nekem az 
emberekről, akik jelen vannak az étteremben.

Lake-et kissé meglepte a kérés. — Úgy érti, mondjam meg a 
nevüket?

— A nevüket, a hátterüket, a különös tulajdonságaikat.
Lake rendelt egy második sört, ezúttal Thunderhead márkájút. 

Nagy étvágyú ember lévén már nem nagyon bírta tovább az éhe-
zést. Előbbre hajolt. — Egyvalamit nem tudnak elrontani ebben az 
étteremben: a héjában felszolgált osztrigát.

Erre Pendergast is felkapta a fejét. — Remek ötlet. Akkor ren-
deljünk két tucattal!
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Lake odaintette a pincérnőt, és leadta a rendelést. Aztán ismét 
előbbre hajolva folytatta: — Akkor lássuk... Az új pincérnő...

— A pincérnőt nem kell megtárgyalnunk. A következő?
— Hm... — Lake körbenézett a helyiségben. Mindössze két asz-

tal volt foglalt, ezenkívül csak a pultos volt ott, és egy vendég ül-
dögélt a bárpultnál. — A bárpult mögötti fickó Joe Dunwoody. Régi 
exmouthi család az övék, még a gyarmati időkig vezetik vissza az 
őseiket. A bátyja, Dana a városi tanács tagja, ráadásul meglehető-
sen dörzsölt ügyvéd. Jobb nem ujjat húzni vele.

— És ha valaki mégis megteszi?
— Akkor, mondjuk, nem kapja meg az engedélyt a garázsra, 

amit építeni szeretne. Vagy megjelenik a közegészségügyi ellenőr 
a házánál, és kifogásolja a szennyvízrendszer állapotát. Kicsinyes, 
de bosszantó dolgok.

— A következő?
Lake körbenézett. — Látja azt a nagy mellű nőt a sarokban, aki 

Seven and Sevent iszogat? Ő Dolores Claybrook, a város pletyka-
fészke. Rémes nőszemély, maga a megtestesült káröröm. A csa-
ládja az egyik leggazdagabb volt a városban, Gloucesterben keres-
ték a vagyonukat, hajóépítéssel. Egy leányvállalatuk áttelepedett 
ide, halászattal foglalkoztak. Aztán ahogy fogyni kezdett a tőkehal, 
az üzlet is hanyatlani kezdett. Már csak ő maradt a családjából, há-
rom férjét is eltemette. Elég, ha rákacsint, és belecsíp a fenekébe, 
akkor rögtön beszédes lesz.

— Talán majd máskor. A következő?
— Az a pár az ablak melletti asztalnál: Mark és Sarah Lillie. A fér-

fi vezeti a helyi biztosítási ügynökséget, és amolyan kisvárosi be-
fektetésekkel is foglalkozik. Mellékesen van egy pénzügyi tanács-
adó vállalkozásuk is. Az ő családja is régi, de azt hiszem, ezzel min-
denki így van Exmouthban. Eredetileg Oldhamből származnak.

— Oldham?
— Egy kisváros, amely a Crow-szigeten feküdt, innen délre. El-

pusztult az 1938-as nagy hurrikánban. A lakók többsége Dill Town-
ban telepedett le, amely régebben kihalt volt. A Lillie család azóta 
jól beilleszkedett az exmouthi kékvérűek közé, már ami itt kék 
vérnek számít.
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Pendergast egy tweedzakós férfira mutatott, aki a bárpult 
mellett ülve falatozott. — És az a meglehetősen fura alak, a bőr 
könyökvédőkkel a zakóján?

— Ő nem idevalósi, nyilván. Angol. Pár hete is itt járt, történel-
mi kutatást végez valami tengerészeti rejtély ügyében, ami elég 
híres esetnek számít errefelé. Úgy látszik, visszajött. Nem tudom, 
miért.

— Tengerészeti rejtély?
— A Pembroke Kastély 1884-ben történt eltűnése. A hajó Lon-

donból indult Bostonba, és egy éjszaka nyoma veszett egy óriási 
viharban, valahol az Elizabeth-fok és az Ann-fok közti szakaszon. 
Semmi nyomát nem találták, egy árva törött gerendát sem. Időről 
időre jönnek ide emberek, akik megpróbálják kideríteni, mi történ-
hetett. Olyan híres eltűnt hajó ez is, mint A bolygó hollandi vagy a 
Mary Celeste.

— Érdekes. És hogy hívják ezt az úriembert?
— Morris McCool.
— Beszélt már vele?
— Nem. De meg kell mondanom, van benne valami gyanús. Ha 

nem idegen lenne, őt nevezném meg első számú gyanúsítottnak a 
borlopásra. Morris McCool... tipikus kitalált név.

— Épp ellenkezőleg, senki sem találna ki magának ilyen ál-
nevet.

Lake kicsit hallgatott, amíg a pincérnő letett eléjük egy nagy 
tálat, rajta a tört jégen heverő nyers osztrigákkal, koktélszósz, re-
szelt torma és citromszeletek kíséretében.

— Hogyan szereti? — kérdezte Lake Pendergasttól.
— Csak citrommal.
— Ez az én emberem! — Lake citromlevet facsart a fénylő, kö-

vér osztrigákra, és figyelte, ahogy felkunkorodik a szélük a sava-
nyú folyadéktól.

— Csak ön után.
Pendergast fogott egyet, gyors mozdulattal a szájához emelte, 

és hangtalanul felszippantotta, aztán macskaszerű kecsességgel 
letette az üres héjat, és megtörölgette az ajkát.

Lake is elvett egyet, aztán így folytatták, néma csöndben. 
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Gyors egymásutánban tüntették el a kövér osztrigákat, míg nem 
maradt más a tálon, csak a gyöngyházszínű üres kagylóhéjak.

Pendergast végül még egyszer megtörölte az ajkát, aztán ösz-
szehajtogatta a szalvétát, és az órájára pillantott. — Most mennem 
kell. Rendkívül élvezetes volt az ebéd, köszönöm, hogy meghívott.

— Én is nagyon örültem. — Volt valami ebben az emberben, 
amit Lake furcsán vonzónak talált: a markáns, márványfehér arca, 
a fekete öltönye, a szigorú külseje... és nem utolsósorban az oszt-
rigák iránti lelkesedése.


