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Egy 
A Foghúzó 

1 

A Foghúzó. A média ezt a nevet aggatta rá. 
A Virginia állambeli Blecher’s Hill mindig is egy 

békés amerikai kisváros volt. Egy olyan kertvárosi 
környezet, ahol sokaknak még kerítésük sincs, ami 
elhatárolná 
járdától. Egy olyan hely, ahol sokan még az ajtójukat 
se zárták. Szinte mindenki ismert mindenkit. Az 
egyazon 
gyakran összejártak kerti sütögetésekre. A városi 
rendezvényeken sokan részt szoktak venni; bármi-

d-
tek a szervezésben, takarításban. Ha valakinek segít-
ségre volt szüksége, mindig akadt valaki, hogy segí-

 Az emberek összetartottak, és 
boldogan éltek, nem számítva persze a szokásos, 

kocsmai összezördüléseket, kisebb rendbontásokat. 
Tipikus amerikaiak voltak, akik a tipikus amerikai 
kisvárosi életüket élték. 
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ami 2010. március 17-én történt, és ami azóta se 

a másikra megváltozott, amikor Heather McCombs 
rátalált a járda mellett a bokrok tövében 

gyilkos az esti órákban a hálószobájában lepte meg a 
leütötte, majd az ablakon keresztül ki-

vonszolta a ház elé, ahol puszta kézzel egyenként 
kitépt
halott volt.  otthagyta a holt-
testet egy kissé kicsavart pózban
Senki sem látott semmit. Senki sem hallott semmit. 

És ez csak a kezdet volt… 

amit kisebb-nagyobb szünetekkel tizenhat további 
– a 

nélkül válogatott. Nem volt 
 A Fog-

húzónak sikerült mindig úgy lecsapnia, hogy sosem 
hagyott maga után semmilyen nyomot, nem voltak 
szemtanúk, egyik alkalommal sem hibázott. A gyil-
kosságok mellett három tizenhét-tizenkilenc év kö-

számlájára írható. Senki se 
tudja, hogy 
néseket se tudták megmagyarázni, sosem találták 

 Senki nem 
kért váltságdíjat, és egyéb követelések sem voltak. 
Gyaníthatóan mindhárman halottak, csak valamiért 
nem hagyta s  

l-
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sikerült megtalálni, és ami a legrosszabb volt, hogy 
teljesen tehetetlenek voltak, mivel a nyomozás seho-
va sem vezetett, még egy gyanúsítottat sem találtak, 

a-
gyatott és üresen álló házakat, nyaralókat, az erdei 
barlangokat. És mindezt nem csak egyszer. Folyama-
tosan hirdettek a Blecher Newsban, a helyi újságban, 

 a nyomrave-
 

hívások mindegyike vaklármának, illetve poénnak 
bizonyult. 

ú-
zóról szóló cikksorozata az egész várost érdekelte, a 

l-
dányszám. 

gynökei, Michael Scott és Eric Milton egy 
l-

d-
t

ter, és a városi tanácsosok – 
dr. Robert Stein, aki egyben a 

Saint Blecher Kórház igazgatója,  – minden-
ben rendelkezésre álltak, és segítették a nyomozók 

átvizsgáltak, továbbá bármikor, bárkit megállíthattak 

után senki sem hagyhatta el a lakhelyét. Mindez a 
lakók biztonságát szolgálta, illetve, hogy könnyeb-
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ben kiszúrják a gyanús alakokat, akik hat után 
mászkálnak. 

A várost megpróbálták biztonságosabbá tenni, de 
nem mindenki örült az új rendszernek, és akadtak is 

persze valamennyire hozzászoktak a dologhoz, de 

között. Senkire se voltak jó hatással az események. A 
gyilkos ugyan csak ritkán merészkedett be a város-
ba, az esetek többsége a városon kívül történt, és az 
áldozatok közül többen nem is helyiek voltak, de 
attól még ugyanúgy meg volt ijedve mindenki. 

A nyomozás során tényleg mindent megpróbál-
tak, mégsem jutottak sehová: kikérdezték a helyi 

ket ki is zárták, mint gya-
núsítottat

é-
e-

polgármesteri hivatal, a pláza, továbbá a kedveltebb 
szórakozóhelyek. A gyilkost sosem akadályozta, 

tartózkodtak. Valahogy sikerült mindig észrevétlen-
nek maradnia. Türelmes volt, és kivárta, míg a ki-
szemelt áldozat egyedül maradt, és csak utána csa-
pott le. 

2012. május 1-én 

A Foghúzó végzett 

bejáratánál, és el akart rabolni egy negyedik lányt, 
ám az esetnek ezúttal szemtanúja is akadt egy park-

e-


