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1. nap 

– Hát te meg? – kérdezte Tyler döbbenten. – 
Hogy kerülsz ide? 

A gyereknek olyan égő fekete szeme volt, hogy 
Tyler először azt hitte, lázas. Lábát felhúzva, csontos 
térdeit vékony karjaival átkarolva kuporgott a hátsó 
ülésen. Hat-hét év körüli kisfiú lehetett, törékeny 
testalkatú. Fehér, szeplős bőre és egészen világos 
haja kiáltó ellentétben állt a hatalmas sötét szemek-
kel, melyek fehérje is szürkésbe játszott. Rosszul 
begombolt pepita inget és koszlott sárga rövidnad-
rágot viselt. Az egész gyerek piszkos, elhanyagolt 
látványt nyújtott. 

A fiú nem válaszolt. 
– Hogy kerülsz ide? – ismételte nyomatékosan 

Tyler. – Mit keresel itt? 
Volt valami a gyerek tekintetében, ami nyugtala-

nította a férfit. Már persze a kölyök megjelenésén 
túl. Tyler nem szokta bezárni a kocsiját, ha sietett. A 
fekete Infinitit az ellipszis alakú, zöld fehér televízi-
ós emblémával az oldalán mindenki ismerte a város-
ban. Mendon nem volt nagyváros és egyetlen televí-
ziós társasággal rendelkezett. Egyelőre. És ha Tyle-
ren múlik, akkor ez így marad a jövőben is. 
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– Mi van már, kisöreg? – Tyler kezdett türelmet-
lenné válni. A hársfák émelyítő illata csak áradt a 
középiskola vöröstéglás, háromemeletes négyszög-
lete felől, amelyet gesztenyefák, platánok és hársfák 
vettek körbe óvón, s egy kesze-kusza utakkal szab-
dalt, mintegy kéthektárnyi park. Távolabb teniszpá-
lya salakja vöröslött. Tyler alig néhány perce látta, 
hogy odabent az épületben pedig vérfoltok vöröslöt-
tek a folyosón és az egyik tanteremben. Rohant vol-
na vissza a szerkesztőségbe, hogy átnézze az első, 
szenzációs anyag sebtében szerkesztett változatát, 
mielőtt adásba engedi. Már persze ha Moses kész 
van vele – őt tudta leghamarabb elérni és odakülde-
ni a kamerával Theával együtt. De Thea egyszerűen 
kiborult a látottaktól. Vele is el kell beszélgetnem, 
gondolta Tyler fogát csikorgatva. Meg még sok min-
denkivel, akinek véleményére feltétlen kíváncsi a 
mendoni átlagpolgár. Marcus és Janette még a hely-
színen kísérték figyelemmel az eseményeket. 

– Mozgás öcskös – sürgette emelt hangon a gye-
reket. – Mozgás. Ez az én kocsim, ha nem tudnád, és 
nincs időm szarakodni. Tűnj el – kinyitotta a gyerek 
mellett az Infiniti ajtaját. – Kifelé. 

A gyerek szótlanul megrázta a fejét. Tekintetét 
nem vette le a férfiról. Tyler hirtelen megborzongott 
a meleg májusi napfényben. 

– Na, gyere – mondta szelídebben. – Kerítsd elő 
az őseid. Nem vagy még túl kicsi, hogy egyedül 
császkálj? 

A fiú végre megmozdult, de csak a fejét rázta meg. 
– Jóságos ég – Tyler égnek emelte a szemét és 

komolyan kijött a sodrából – Na idefigyelj kölyök, 
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most rögtön kiszállsz, vagy kiraklak! – tenyerével az 
Infinitinek támaszkodva behajolt a hátsó ülésre. 
Körülöttük már épp elég sűrű volt a forgalom, de 
még mindig jöttek csikorgó fékkel az autók, ahogy a 
kétségbeesett szülők rohanva érkeztek a helyszínre. 
A gimnázium a környék patinás intézménye, több 
mint háromszáz tanulót számlált. Khaki inges, zakós 
férfi ragadta meg Tyler karját. 

– Mi történt? – lihegte. – Mr. Craig, mi történt? 
– Valami lövöldözés – felelte Tyler gépiesen, és az 

épület felé nézett, melynek bejáratát sárga kordon-
szalaggal kerítették el, és egyelőre senkit nem en-
gedtek se be se ki. – Nem tudom még pontosan – 
füllentette meggyőzően. 

A férfi mereven bámult rá, mint aki nem is hallja, 
amit mond. 

– Istenem – mormogta rémülettől halálra váltan. 
– Katie! – majd elrohant az iskola irányába. 

– A fenébe, kölyök – Tyler komolyan begurult, és 
benyúlt a nyitott ajtón át, hogy megragadja a gyere-
ket. 

– Ne – szólalt meg a fiú halk, fátyolos hangon mi-
előtt hozzá ért volna. – Kérlek ne. Hadd maradjak itt 
– Tyler karja, önmaga számára is váratlanul, leha-
nyatlott. – Tudom, hogy sietsz – folytatta a gyerek. 
– Csináld a dolgod. Én csak megülök itt hátul – Tyler 
hirtelen ráeszmélt, hogy elfelejtett lélegezni a zsúfo-
lódó kocsik és a közelgő nyár által súlyossá vált le-
vegőből. A zaj is eltompult a fülében, az erőszakos 
motorzúgás, megkésett szirénaszó és az izgatott 
emberi hangfoszlányok. A gyerek szelíd, felnőttes 
hangja, tiszta, semmiről sem árulkodó kiejtése 



8 

mintha hipnotizálta volna. Farkasszemet nézett a 
kölyökkel és elveszett a fekete szemekben, mint egy 
sötét, néma tóban. Hirtelen mozdult, amint lehullott 
róla a furcsa bódulat és megrázta a fejét. Becsapta a 
hátsó ajtót és bevágódott a vezetőülésbe. A vissza-
pillantó tükörből fürkésző pillantást vetett hátra. A 
fiú ugyanúgy ült, ahogy rátalált, egyetlen arcizma 
sem rezzent, csak a szeme követte Tyler mozdulata-
it. 

– Szerencséd, hogy tényleg rohannom kell – mo-
rogta, és egyelőre nem firtatta, mi késztette rá, hogy 
saját józan esze ellenére ne rángassa ki azosmód a 
kocsijából a kis betolakodót. – De a szerkesztőségnél 
kiszállsz. Mit keresel pont az én kocsimban? 

– Nyitva volt – mutatott rá a gyerek józanul. – 
Valahova csak mennem kellett. Álmos vagyok – vá-
laszra se várva eldőlt a kényelmes, krémszínű bőr-
ülésen. Álláig felhúzott lábát átkarolva, fejét térde 
irányába hajtva magzati pózba merevedett, és szinte 
beleolvadt az ülés kárpitjába. – Jó bőrszag van – 
motyogta. 

Tyler a visszapillantóban látta, milyen apró a kis 
test. Lehet, hogy még hatéves sincs, tépelődött zava-
rodottan. Nem volt túlságosan tájékozott a kisgyere-
keket illetően. Annak ellenére, hogy a sietség miatt 
csikorgó kerekekkel szándékozott kilőni a szerkesz-
tőség irányába, óvatosan fordult, hogy a gyerek há-
tul le ne potyogjon az ülésről. 

Néhány percig egyáltalán nem gondolt a gimnázi-
umbeli tragédiára. 

 


