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Első fejezet

Washington D. C., 1897. október

— Nagyon kérlek, a könyvtárban ne nézegessetek illetlen képeket!
Anna sosem gondolta volna, hogy egyszer kimondja majd ezt 

a mondatot, ráadásul faarccal. Ezeket a fiúkat azonban, ha nem 
avatkozik közbe, már csak egy hajszál választotta el attól, hogy 
kipenderítsék őket a Kongresszusi Könyvtárból.

— Ezek orvosi képek — mondta Jack Wilkerson, aki a könyv
tári íróasztal mellett ült. — Miss O’Brien, kérem, mi csak tanulni 
akarunk!

Lehete bármi zavarba ejtőbb egy tizenöt éves, pimasz fiúnál? 
A kormány árva gyerekek százait alkalmazta kongresszusi kifutó
fiúként a Capitoliumban, ahol alkalmi munkákat végeztek, és 
ügyeket intéztek a képviselőknek, de senki sem felügyelte őket. 
Az utóbbi időben néhányan a könyvtárban okoztak megannyi ga
libát; Anna most épp azon kapta őket, hogy anatómiakönyveket 
lapozgatnak, meztelen testekről készült rajzok után kutatva.

A lány ösztönösen meg akarta védeni ezeket az árva gyereke
ket. Elvégre ő maga is akként nevelkedett, és tudta, hogy egy 
könyvtár csodás menedék lehet a világ bajai elől. Összehívta a fiú
kat az egyetlen íróasztal köré a térképteremben, amelyet zsúfolá
sig megrakodtak atlaszokkal, térképtartó szekrényekkel és föld
gömbökkel.

— Úgy vihogtatok, mint egy falka hiéna, ahogy azt a könyvet 
bámultátok! — mondta nekik. — Nem kívánom, hogy a földön 
csúszva, zsákruhában, a fejetekre hamut szórva tanúsítsatok meg
bánást. Elég lesz, ha egyszerűen bocsánatot kértek a könyvtár 
igazgatójától.

— Mire jó a zsákruha és a hamu? — kérdezte Jack.
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— Ez csak egy metafora — mondta Anna élesen. — A metaforát 
akkor használják a felnőttek, ha már nagyon nem bírnak a neve
letlen fiúkkal.

Többen elnevették magukat.
— Miss O’Brien, maga olyan vicces!
— Komolyan mondtam, amit mondtam.
Reménykedett benne, hogy nem beszélt túl kioktatóan, de 

élete legnagyobb megtiszteltetése volt, hogy a Kongresszusi 
Könyvtárban dolgozhatott. Még hat év után is megesett, hogy a 
polcok között állva ámuldozott a fölötte tornyosuló könyvek soka
ságán. Varázslatos és fönséges látványt nyújtott számára. Bámula
tosat és inspirálót. Ezekben a könyvekben ott rejtőzött megannyi 
évszázad bölcsessége, némelyik még azután is fennmaradt, hogy 
az ország, ahol a lapjait készítették, eltűnt a föld színéről. Anna 
tudta: az ő hivatása nem más, mint hogy könyvekkel foglalkozzon, 
és segítsen másoknak megfejteni a bennük rejlő titkokat.

Jövő hónapban azonban átköltöznek a pompás új épületbe. 
Tudta, hiányozni fog neki a régi könyvtár, amely 1810 óta a Capi
toliumban kapott helyet. A kezdetben százezer könyv tárolására 
tervezett épületet azonban kinőtte a benne őrzött könyvgyűjte
mény, amely mostanra majd egymillió példányra duzzadt.

— Ha az új épületbe költözünk, még szigorúbbak lesznek a 
szabályok — mondta Anna. — A lámpatartókat ott valódi arannyal 
vonták be. A padlót mozaikok és drágakövek díszítik. Az új épület
ben nem tarthattok majd futóversenyt a csarnokokban, és nem 
csúszhattok le a lépcsőkorláton. Ezt ugye tudjátok?

Jack vigyorogva megperdített egy régi földgömböt. Az ósdi 
szerkezet nyekeregni és imbolyogni kezdett, míg Anna oda nem 
ugrott, hogy megállítsa azt.

— Jack, ugye nincs patád és vasvillád? Csak mert az sok min
dent megmagyarázna.

Az igazat megvallva nem kellene tovább erőlködni, egysze
rűen hagynia kellene, hogy Jacket egyszer s mindenkorra kitiltsák. 
A nyakkendője féloldalas, a cipője sáros, és vakmerő vigyora híján 
volt minden megbánásnak. Ám az a hanyagul megkötött nyak
kendő... Anna szíve megesett a fiún. Az apja dolga lett volna, hogy 
a nyakkendőkötést megtanítsa neki.
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Így hát csak felsóhajtott.
— Állj fel, hadd mutassam meg, hogyan kötjük meg a Wind

sorcsomót.
Kikötötte, majd kisimította a saját nyakravalóját, hogy azon 

mutassa be a műveletet. Keményített fehér blúzában és sötét 
szoknyájában szeretett volna olyan hivatalosnak tűnni, mint bár
melyik Capitoliumban dolgozó férfi.

Jack úgy tett, mintha nem érdekelné a dolog, de közben min
den mozdulatot alaposan megfigyelt. A többi fiú a székéből pró
bált minél többet ellesni a nyakkendőkötés csínjábólbínjából. Ta
lán ez lesz a mai nap legfontosabb leckéje.

Az ajtó fölé lógatott csengő megszólalt, és egy haditengerész 
egyenruhás férfi lépett be. Karótnyelt testtartása és tiszteletet pa
rancsoló megjelenése miatt úgy tűnt, az alakja valósággal betölti a 
térképtermet.

— Ön Miss Anna O’Brien? — kérdezte a tiszt.
Anna szívverése felgyorsult. Elengedte félig megkötött nyakra

valóját. Hiszen ez csak egyvalamit jelenthet!
— Igen, uram!
A tiszt átnyújtott neki egy borítékot, amelyet az Amerikai 

Egyesült Államok Haditengerészetének viaszpecsétje zárt le.
— Önt kéretik a földszinten, a haditengerészeti ügyek termé

ben. Azonnal.
Kissé meghajolt, majd elhagyta a termet. A jelenlévők őszin

tén megdöbbentek és elcsodálkoztak.
— Én is ilyen egyenruhát akarok — mondta az egyik fiú.
— Láttad a cipőjét? Olyan fényes volt, mint a tükör!
Amíg a fiúk fecsegtek, Anna az őt megrohanó érzelmekkel 

küzdött. Biztosan arról az üzenetről van szó, amelyet a múlt héten 
küldött a haditengerészetnek. Más okból nem kereshetik.

— Mi áll a levélben? — kérdezte Jack.
Anna feltörte a pecsétet, és átfutotta az üzenetet. Elmosolyo

dott. Úgy volt, ahogy gondolta.
— Hibát találtam az egyik régi haditengerészeti jelentésben — 

mondta nyugodtan. — Gondoltam, tudni akarják, ezért megírtam 
nekik.
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Izgalommal töltötte el, hogy a haditengerészet komolyan vet
te a levelét. Elképzelhetetlennek tartotta, hogy figyelmen kívül 
hagyjon egy történelmi jelentőségű iratban ejtett hibát. Amióta 
könyvtáros és térképtáros lett, folyamatosan érezte azt a kötelé
ket, amely a megannyi évtizeddel azelőtt munkálkodó könyvtáro
sokhoz, levéltárosokhoz és történészekhez fűzte, akiket mind egy 
cél hajtott: hogy megőrizzék és összegyűjtsék a világ írásos emlé
keit. Hát létezike ennél nemesebb vállalkozás az emberiség törté
nelmében? A hozzá hasonló könyvtárosok szorgalmas munkája 
biztosítja az eljövendő nemzedékek számára, hogy pontos feljegy
zésekkel rendelkezzenek az emberiség tudásanyagát illetően. 
Amikor Anna észrevette a hibát a régi haditengerészeti iratban, 
tudta, hogy azt ki kell javítani.

— Miféle hiba volt? — kérdezte az egyik fiú.
— Elég nagy — válaszolta ő, de nem részletezte. Ahhoz túl sze

mélyes ügy volt, hogy egy csapat randalírozó fiúval vitassa meg. 
Azt kívánta, bárcsak a haditengerészet egy köszönőlevelet küldött 
volna ahelyett, hogy elvárnák, jelenjen meg. Nem szívesen találko
zott idegenekkel. — Hiszen azt sem tudom, hol van a haditengeré
szeti ügyek terme — vallotta be, miközben a nyakravalója újrakö
tésével bíbelődött.

— Én megmutathatom — mondta Jack, hogy magára vonja a 
figyelmet.

Anna ritkán merészkedett ki a régi, megkopott térképterem 
biztonságot nyújtó falai közül, ahol begubózhatott az elnyűtt köny
vek, térképek és atlaszok világába. Minden más volt lent, a Capito
lium hivatali részében, ahol olyan arany és márványpompa tündö
költ, mint az előkelőségek találkozóhelyein, mivelhogy azok való
ban itt gyűltek össze — szenátorok, diplomaták, miniszterelnökök és 
elnökök. Jelentéktelen kis könyvtárosok nem igazán illettek oda, de 
a hivatalos meghívót elnézve rájött, hogy nincs más választása.

Megkötötte a nyakravalóját, és magában azt kívánta, bárcsak 
reggel többet foglalkozott volna a külsejével. Nem mintha sokat 
javíthatott volna rajta. Az összes ruhája egyszerű és dísztelen volt, 
mivel utált mindent, amivel mások figyelmét magára vonhatta. 
Minden reggel összekötötte hosszú, barna haját, és a feje tetején 
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takaros kontyot formált belőle. Egy ónix hajtűvel tűzte fel, ez volt 
az egyetlen ékszere.

Jackre nézett, és azt kívánta, bárcsak tizedannyira merész len
ne, mint ez a fiú.

— Induljunk — mondta neki kurtán.

Anna hamar ráeszmélt, hogy a haditengerészetnek egyáltalán nem 
állt szándékában köszönetet mondani azért, mert egy tizenöt éves 
iratban hibát fedezett föl.

Különös módon inkább úgy tűnt, tálcán akarják látni a fejét.
— Önnek aztán van bőr a képén! — csattant fel Gerald Row

land hadnagy hangja a mahagóniasztal mögül. Amint Anna belé
pett a helyiségbe, ez a bikanyakú ember azonnal szidni kezdte.

Annának az asztal elé terített szőnyegen kellett állnia, amíg az 
ülő tiszt ócsárolta őt. Úgy érezte magát, mint egy kis barna veréb, 
amelyre mindjárt sortüzet zúdítanak. Megköszörülte a torkát, és 
kísérletet tett, hogy megvédje magát.

— Amikor ötvenhat ember odavész az óceán közepén, teljes 
és pontos vizsgálatot kell végezni — mondta halkan.

— A vizsgálat tizenöt éve megtörtént. — Rowland hadnagy az 
öklével az asztalra ütött, amitől a tollak és a tintásüvegek ugrálni 
kezdtek. — A USS Culpeper egy kései hurrikán miatt elsüllyedt, és 
mindenki meghalt. Az ügy lezárva.

Anna nagyon is tisztában volt azzal, hogy mi történt a Culpe-
perrel. Elvégre az apja is egy volt azok közül, akik a hajóval együtt 
odavesztek.

— Épp ez a baj — mondta, és a férfi ellenséges tekintetét látva 
próbált nem meghátrálni. — A hajó nem süllyedhetett el ott, ahol 
az az iratban szerepel. Kérem, hogy az ügyet ismét nyissák meg, 
hogy korrigálni lehessen a hibát.

— Az irat másolatát minden elhunyt tengerész családja meg
kapta, és három hónapjuk volt arra, hogy fellebbezzenek a hadi
tengerészetnél. A három hónap már lejárt.

— Én akkor még nem tehettem fel kérdéseket. Csak tizenkét 
éves voltam, amikor a hajó elsüllyedt.
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— Amikor a hajó elsüllyedt — folytatta Rowland hadnagy —, 
minden család megkapta a tengerészek járandóságát és hozzá 
még hathavi fizetést, ahogy azt a törvény előírja. Ha azért akarja 
újranyitni az ügyet, hogy árvasági támogatást kapjon, akkor azt 
felejtse el.

Anna kissé felszegte az állát.
— Amint látja, jól jövedelmező állásom van, így nincs szüksé

gem az árvasági támogatásra. Én csak azt szeretném tudni, mi tör
tént az apámmal, és az újonnan felfedezett hiba miatt nem bán
nám, ha a haditengerészet kijavítaná a jelentést.

— És azt hiszi, elég okos ahhoz, hogy megkérdőjelezze a jelen
tést készítő szakértők véleményét? Egyébként is, mit csinál egy 
térképtáros? Betűrendbe rakja a térképeket?

— Így is mondhatjuk.
Anna ismerte a keleti part minden öblének, torkolatának és 

kikötőjének tengerészeti jellemzőit, valamint minden kikötő mély
ségét és hajózhatóságát Mainetől Florida Keysig. Álmából felkelt
ve is meg tudta határozni a hosszúsági és szélességi fokokat, a 
pontos koordinátákat. Egy térképész lányaként mi sem volt neki 
ennél természetesebb.

Egy héttel korábban a kezébe került egy térkép a meteoroló
giai intézettől, amely azt szemléltette, hogy a múltban lecsapott 
hurrikánok hol, milyen útvonalon végeztek pusztítást. Felkeltette 
a figyelmét a Culpepert elsüllyesztő vihar útja, és ráébredt, hogy a 
hajóról készített haditengerészeti jelentés részletei nem esnek 
egybe az új adatokkal.

— A Culpepernek az volt a legnagyobb szerencsétlensége, 
hogy igazi tengerészek helyett kutatókkal és könyvmolyokkal volt 
tele — mondta Rowland hadnagy. — Túlélhették volna azt a vihart, 
ha nincs az útjukban annyi hasznavehetetlen tudós.

Anna apja is egy volt a tengerészeti kutatók közül, aki éveket 
szentelt az életéből arra, hogy a tengerfeneket feltérképezze. Spe
ciálisan erre a célra tervezett fenékhálókat, úszókotrókat és hőmé
rőket eresztett le, hogy a műszerekkel megmérje a víz mélységét, 
és kis üvegcsékbe üledéket gyűjtsön a tengerfenékről. Mindig is 
volt feszültség a Rowland hadnagyhoz hasonló, a harctéren edzett 
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katonák és az apjához hasonló kutatótisztek között, de a haditen
gerészet tartozott annyival a Culpeper legénységének, hogy a ha
lálukról szóló jelentés pontos legyen.

Rowland hadnagy ezzel még nem fejezte be a szónoklatot:
— Azok a tudósok veszélyeztették a rendes matrózok életét, 

csak hogy az üvegcséikkel az óceán közepén játszhassanak. Nem 
nyitjuk meg újra az ügyet, ön pedig ne háborgassa tovább a hadi
tengerészetet olyasvalami miatt, ami már régen történt. Az ügy 
lezárva. Világos?

— Hallottam, uram.
A hadnagy előrehajolt.
— Valami van a hangjával? Úgy motyog, mint akinek gombóc 

van a torkában. Beszéljen hangosabban!
Anna megmerevedett. Gyermekkora óta csúfolták a hangja 

miatt, de mostanra legalább tudott beszélni. Kislány korában olyan 
súlyosan megsérült a torka, hogy ő maga teljesen megnémult. Ti
zennégy éves korában megoperálták, így sikerült visszanyernie a 
hangját, de még így is csak mély torokhangon tudott beszélni, és 
emiatt az iskolatársai élcelődéseinek célpontjává vált.

Megköszörülte a torkát, és megpróbált valamivel hangosab
ban beszélni.

— Mindent hallottam, amit mondott, de akkor is kérvényezem 
az ügy újratárgyalását.

Rowland hadnagy szeme összeszűkült.
— Nők — mondta megvetően. — A kormány nagy hibát köve

tett el, amikor engedélyezte, hogy nők is dolgozzanak a Capitoli
umban. Mindenbe beleütik az orrukat, képtelenek egyegy paran
csot teljesíteni. Hallottam, hogy a Kongresszusi Könyvtár csak pró
baidőre vette fel a női dolgozókat. Ezt mikor vizsgálják felül?

Anna lába elgyengült, szeretett volna az asztalba kapaszkodni. 
A hadnagy igazat beszélt. A könyvtár próbaidőre vett fel nőket 
majdnem tíz éve, ám hivatalosan sosem minősítették át őket.

— Nos? — vakkantott Rowland hadnagy. — Mikor vizsgálják újra 
a nők állandó kinevezését? Mert ha tovább kotnyeleskedik, szeret
nék ott lenni azon az ülésen, ahol a Kongresszusi Könyvtárban dol
gozó nők alkalmazását újra előveszik.
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— Nem! — kiáltott fel Anna, végre elég hangosan ahhoz, hogy 
Rowland hadnagy figyelmét magára vonja. A negyven könyvtáros
ból nyolcan voltak nők, és tudta: mindnyájuk állása veszélybe ke
rül, ha nem békíti meg ezt az embert. — Nincs kitűzve semmilyen 
ülés — mondta nyugodtabban. — A kinevezésünk hivatalos igazolás 
nélkül vált véglegessé.

— Valóban? Akkor ne hívja fel magára indokolatlanul a figyel
met azzal, hogy olyan katonai ügyekbe üti az orrát, amelyekhez 
semmi köze. Világos?

Meglehetősen az, gondolta magában Anna. Nemcsak a saját 
állása került veszélybe, hanem mind a nyolc könyvtárban dolgozó 
nő megélhetése is.

— Igen, uram, világos — mondta halkan.
Miután elhagyta a helyiséget, elnehezülő végtagokkal ment 

fel a lépcsőn a legfelső emeletre. Az elmúlt évek bizakodásra ad
tak okot: a könyvtár igazgatója ugyanolyan tisztelettel bánt a női 
könyvtárosokkal, mint a férfiakkal. Mr. Spofford olyan volt, mintha 
a nagyapjuk lett volna, de a kinevezésüket valójában sosem vég
legesítette. Helyette az utca túloldalán, a Capitoliummal szemben 
épülő új könyvtár finanszírozásáról, tervezéséről és építéséről tár
gyalt, és tette mindezt több évtizeden át. A fényűző új könytár
épület most pedig már majdnem készen állt. A jövő hónapban 
kezdetét veheti a herkulesi feladat: a teljes könyvtár átköltözteté
se a pazar, új épületegyüttesbe.

Mire Anna visszatért a térképterembe, a kifutófiúk már el
mentek. Meglepetésére ugyanakkor Mr. Spoffordot ott találta. Idős 
emberként már kissé hajlott háttal járt, ami az egyébként hetven
három éves Ainsworth Spoffordot a koránál öregebbnek láttatta.

— Hát itt van! — mondta Mr. Spofford szemmel láthatóan meg
könnyebbülve. — Az új épületről lesz megbeszélésem a mérnökök
kel. Magának kell elmennie helyettem a halászati bizottság ülésére.

Anna állkapcsa megrándult. Mr. Spofford hathatós segítségnek 
bizonyult a kongresszusi üléseken, de a lány számára ezek az al
kalmak gyötrelmesek voltak.

A könyvtárigazgató észrevette Anna nyugtalanságát.
— Könnyű ülés lesz — nyugtatta. — A halászati bizottság ügyei
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vel senki sem törődik. Kevesen veszik a fáradságot, hogy elmenje
nek az üléseikre, minden rendben lesz. Csak legyen kéznél, arra az 
esetre, ha valakinek szüksége lenne ezekre a térképekre.

Azzal Anna kezébe nyomott egy halom atlaszt és térképet. 
A lány ugyan nem gondolta, hogy fel kellene majd szólalnia, de 
nem szívesen tette ki a lábát a könyvtárból. Ráadásul a képviselők 
olyan kezelhetetlenek tudtak lenni. Abban reménykedett, hogy 
senki sem vesz majd róla tudomást, csak csendesen elüldögél a 
hátsó sorban.

Anna kissé ügyetlenül lépkedett le a lépcsőn a szoknyájában, kezé
ben a nagy méretű atlaszokkal és térképtartó hengerekkel. A lifte
ket csak a kongresszusi képviselők használhatták. A demokráciát 
megtestesítő államban meghökkentő volt a Capitolium hierarchiá
ja. A képviselők úgy jártak az aranydíszítésű folyosókon, mint a 
hercegek, míg az alkalmazottak, mint Anna is, a térképekkel és 
más szükséges dolgokkal rohantak utánuk. Az első emeletre érve 
Anna több kilométernyi márványfolyosón sétált végig, amíg végre 
megérkezett a kijelölt helyiségbe.

Mr. Spofford tévedett; a tárgyalóterem zsúfolásig megtelt. 
A bejáratnál sokan feltorlódtak, majd szép lassan vonultak végig a 
hallon. Mindenki türelmetlenül várta, hogy bejuthasson. A tolongó 
emberek között manőverezve Anna a hátsó sor székei felé vette 
az irányt, amelyeket az alkalmazottaknak tartottak fenn. Ő foglalta 
el az utolsó szabad helyet. Mint minden bizottsági ülésteremben, a 
boltozatos mennyezetet itt is gondosan kidolgozott festmények és 
kézzel faragott párkányzatok díszítették. A terem közepén egy 
hosszú asztal állt, már ott ültek az ország minden tájáról érkezett 
képviselők.

— Mi folyik itt? — suttogta Anna a mellette ülő kongresszusi 
segédnek.

— Ez Lucas Callahan első ülése itt, amióta a halászati bizott
sághoz került, afféle lefokozásként — válaszolta a férfi. — Mindenki 
látni akarja, hogy eljöne, és hogy miként tűri majd a megaláz
tatást.
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Ez mindent megmagyarázott. Anna már hallott a Callahanügy
ről, mégpedig egészen közvetlen módon. A múlt héten a Capitolium 
legfelső emeletén is bárki a saját fülével hallhatta a képviselőház
ból felszűrődő kiabálást. Luke Callahan a kongresszus egyik legka
rizmatikusabb tagja volt, de szálka is a képviselőház elnökének sze
mében. A kettejük közötti ellenségeskedés igencsak elfajult, és a 
pletyka szerint Mr. Callahan megpróbálta megütni az elnököt, és ha 
a terembiztos nem lép közbe, minden bizonnyal sikerrel is jár.  Jones 
házelnök megelégelte Mr. Callahan heves vérmérsékletét, és kiuta
sította őt a nagy hatalmú bizottságból, amely az Egyesült Államok 
költségvetéséért felelt. A férfi kénytelen volt beérni a jövőben a 
halászati bizottságban folyó munkákkal.

Anna titkon örült Luke Callahan leminősítésének, mivel a férfi 
nyíltan bírálta a Kongresszusi Könyvtárat. Senkiben sem bízott, aki 
könyvtárak ellen szavazott. Lenézett a középső asztalra, és a kép
viselők elé helyezett fa névtáblákat pásztázta, amíg meg nem ta
lálta Mr. Callahanét.

A széke üres volt. Vajon megjelenik? Úgy tartották, Luke Calla
han heves temperamentumú ember, aki nem tűri ölbe tett kézzel, 
hogy a házelnök becsmérelje. Anna még sosem látta a könyvtár 
ellenlábasát, de egy nehézkes öregúrnak képzelte, akiből hiányzik 
az együttérzés vagy intellektuális kíváncsiság leghalványabb jele 
is. Micsoda barbár az, aki a könyvtárak ellen szavaz?!

Anna nyugtalankodni kezdett, amikor ráébredt, hogy ő az 
egyetlen nő a teremben. Nem szerette az ilyen helyzeteket, in
kább azok elkerülésére törekedett, nehogy bármi is felhívja rá a 
figyelmet. A mai napon azonban már nem lehetett mit tenni.

— Utat, utat! — kiabált egy inas; ifjú hangja kitűnt a zsibongás
ból. A tömeg szétnyílt, ahogy egy kifutófiú küzdötte be magát a 
terembe, miközben a képviselőház kormánypálcájával a földet 
döngette.

— Utat Maine állam mélyen tisztelt képviselőjének!
A fiú mögött két inas egy bőrtáskát és egy papírokkal teli 

mappát cipelt. Mögöttük pedig...
Édes istenem!, hűlt el hirtelen Anna.
Mr. Callahan nem egy nehézkes öregúr volt. A fiatal képviselő 
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a hatalomra születettek könnyed magabiztosságával lépett a te
rembe. Gesztenyebarna haját aranyló tincsek csíkozták. Ragyogó, 
kék szeme volt, és napbarnított bőréről lerítt, hogy szeret a sza
badban lenni. Mégis a mosolyán akadt meg először Anna szeme. 
Könnyed volt — merész és magabiztos, hófehér fogakkal.

— Nézzék csak, valaki leereszkedett a pórnép közé — gúnyoló
dott az egyik képviselő az asztalnál.

— Hogy leereszkedem? Ellenkezőleg! — Mr. Callahan szélesen 
elmosolyodott, és széttárta karját. — Számomra felér egy kitünte
téssel, hogy a nemzet világhírű halászatáért és osztrigatelepeiért 
dolgozhatom. Ez igazán megtisztelő számomra.

Jó kedélyű megjegyzését hangos nevetés és lábdobogás fo
gadta. Mr. Callahan megkerülte az asztalt, vállon veregetett né
hány embert, a csípős megjegyzéseket pedig irigylésre méltó kifi
nomultsággal fogadta. Fáradhatatlannak tűnt, ahogy az újságírók 
asztalához lépett, mindannyiukkal kezet rázott és üdvözölte őket. 
Ahogy átnyúlt a hátsó sorban ülő újságírókhoz, hogy mindenkit 
személyesen üdvözöljön, csuklóján megvillant egy ametiszt man
dzsettagomb.

Anna szeme elkerekedett, ahogy hirtelen ráismert. Gyakran lát
ta őt a Kongresszusi Könyvtárban, de mindig csak akkor, amikor a 
második emeleti erkélyről letekintett a földszinti olvasóteremre. 
A férfi sűrűn kereste fel a könyvtárat, és mindig ugyanarra a helyre 
ült, az ablak mellé. Minden ebédszünetben csendesen ott olvasott. 
A két szinttel feljebbi karzatról Anna csak a feje búbját láthatta, de 
a férfi valahányszor lapozott egyet, az ametisztgombok megcsillan
tak a napfényben. A mai napig nem tudta, ki lehet az az illető.

Ő lenne az, aki a könyvtárral kapcsolatos valamennyi, a kong
resszus elé kerülő törvényjavaslatot leszavazta? Akinek az új épü
let ellen való heves támadásaiba beleremegtek a falak? Milyen fur
csa, hogy a könyvtár legnagyobb kritikusa az egyik leggyakoribb 
vendégük is volt egyben!

Akarvaakaratlanul is már kevésbé neheztelt rá, annak ellené
re, hogy a Luke Callahanféle alakokat inkább mindig messzire el
kerülte. Egy ilyen elképesztően merész és népszerű ember nyilván 
hírből sem ismeri, milyen az, amikor valakit csúfolnak vagy kire
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kesztenek. Neki sosem kellett amiatt aggódnia, hogy az osztály
társai vajon képesek leszneke átlagos gyerekként tekinteni rá. 
Minden bizonnyal sosem vette körbe néhány gonosz gyerek, hogy 
kiderítsék, milyen az, amikor egy néma társuk sír.

Az ülés kezdetét vette, és Anna elhessegette az emlékeit. 
Ezek az alkalmak általában halálosan unalmasak voltak. Az órák 
lassan vánszorogtak, mialatt egy New Yorki képviselő próbálta 
védeni állama küszködő osztrigatelepeit.

— Nem fogunk adót fizetni azokért a telepekért, amelyeken 
átfolyik a New Jerseyi kohók szennyvize. Mérgezi az osztrigatele
peinket, és tönkreteszi a tengerpartot.

— Lehetetlen, hogy azok az erőművek szennyezzék New York 
vizeit — válaszolt egy másik képviselő. — Nem is abba az irányba 
folynak az áramlatok.

Mr. Callahan felemelte a kezét, és csettintett egyet.
— Kérünk egy térképet, hogy eldönthessük a kérdést.
Most Annán volt a sor. Kutakodni kezdett a térképtartó hen

gerek közt, hogy megtalálja azt, amelyik az óceáni áramlatokat 
ábrázolta.

— Térképet! — követelte Mr. Callahan ellenszenves vehemen
ciával. A zsúfolt teremben egyenesen Anna szemébe nézett, köz
vetlenül őrá. Újra meg újra csettintett az ujjával. Csitt-csatt, 
csitt-csatt! Tényleg azt várja, hogy átrohanjon a termen, mint egy 
lábhoz intett kutya?

Persze hogy azt várta. A legtöbb képviselő ahhoz szokott, 
hogy az emberek meghajolnak az akaratuk előtt, és alázatosan 
engedelmeskednek nekik. Anna összeszorította a fogát, ahogy kö
zeledett. Kiterítette a térképet Mr. Callahan előtt az asztalon. Elég 
közel hajolt, így érezte a férfi fenyőillatú kölnijét. Mielőtt visszain
dult volna, azt súgta a képviselő fülébe:

— Az ujjcsettintés még hatásosabb, ha az ember fején egy ko
rona van, és a jogarával mutatja, hová rohanjak.

Választ nem várva visszatért a székéhez, de levegőt venni 
sem mert. Valóban rendreutasított egy képviselőt? Óvatosan visz
szaült a székébe, majd megkockáztatta, hogy Mr. Callahan irányá
ba vessen egy pillantást.
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A képviselő döbbenten nézett Annára. Mintha valaki a termé
szet rendje ellen vétett volna. Egy egér megpöccintette a félelme
tes oroszlán orrát. Anna próbálta nem elnevetni magát, de az ajka 
így is mosolyra görbült.

Mr. Callahan arcáról azonban hamar eltűnt a meglepettség, és 
ismét ugyanolyan káprázatosan mosolygott, amivel száz méterről 
is levett volna a lábáról minden lányt. Új keletű tisztelettel a sze
mében biccentett felé.

Aztán Anna rémületére felállt, és magasba emelt karral, villo
gó ametiszt mandzsettagombokkal feléje mutatott.

— Hadd fejezzem ki köszönetemet a bizottság kutatóasszisz
tensének, Miss...

A félbemaradt mondattól Annát eltöltötte a félelem. Inkább 
elviselne egy kövezést, mint hogy idegenek előtt kelljen beszélnie. 
A férfi azonban egyre csak várt és várt, mire a terem összes kép
viselője és újságírója a lány felé fordult. Anna a legszívesebben a 
föld alá süllyedt volna.

— Anna O’Brien — motyogta, nagy nehezen préselve ki a sza
vakat a száján.

— Tessék? — kérdezte Mr. Callahan.
Anna megköszörülte a torkát, és megpróbálta még egyszer 

kimondani a nevét. A második próbálkozás még mindig a legin
kább egy kecskebéka brekegésére hasonlított.

A mellette ülő kongresszusi segéd megkönyörült rajta.
— Miss Anna O’Brien a Kongresszusi Könyvtárból! — kiáltotta 

erős és tisztán csengő hangon.
— Miss O’Brien — dorombolta Mr. Callahan lágy hangon. — El

nézését kérem sértő és megbocsáthatatlan türelmetlenségemért. 
Az észak faragatlan barbárai sokat tanulhatnak a nemes washing
toni hölgytől. Ő a kellem megtestesítője a modortalansággal szem
ben. Esze és rátermettsége fénysugár a legsivárabb éjszakában. 
Miss O’Brien, a kongresszus hálás önnek.

Mély morajlás és némi lábdobogás fogadta e néhány mon
datos szónoklatot, és a képviselők már vissza is tértek a munká
jukhoz.

Kivéve Mr. Callahant, aki továbbra is őt figyelte, és a szeme 
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furcsán csillogott. Anna megsemmisülve nézett félre. Forróság ön
tötte el a testét. Inkább meghalt volna, mint hogy ilyesfajta figye
lemmel tüntessék ki.

Az ülés még órákig elhúzódott, de Anna rendre azon kapta 
magát, hogy lopva mindig a mainei képviselőt figyeli. A férfi álta
lában aktív részese volt a megbeszélésnek, de néhány percenként 
a lányra mosolygott. Villanásnyi ideig tartott az egész, de Anna 
mindannyiszor beleborzongott. Az imént csak nem kacsintott 
egyet?, morfondírozott magában.

De igen!
Anna oldalvást fordult, és magában füstölgött. A női alkalma

zottakat a képviselőkkel való flörtölésért akár el is bocsáthatták, 
ezért a legkevésbé azt szerette volna, ha egy arrogáns, általa nem 
is ismert képviselő nyilvánosan rákacsingat. Kacsintás! Így kapnak 
szárnyra a pletykák.

Abban a pillanatban, ahogy a kalapács hangja jelezte az ülés 
végét, Anna kirohant a teremből.




