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A Foghúzó
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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 D WHONNHW D V]RPV]pG WHONpWĞO YDJ\ D
járdától. Egy olyan hely, ahol sokan még az ajtójukat
se zárták. Szinte mindenki ismert mindenkit. Az
egyazon EORNNEDQ XWFiEDQ V]RPV]pGViJEDQ pOĞN
gyakran összejártak kerti sütögetésekre. A városi
rendezvényeken sokan részt szoktak venni; bármiNRU OHKHWHWW |QNpQWHVHNHW WDOiOQL DNLN N|]UHPĬN|dtek a szervezésben, takarításban. Ha valakinek segítségre volt szüksége, mindig akadt valaki, hogy segíWĞ NH]HW Q\~MWVRQ Az emberek összetartottak, és
boldogan éltek, nem számítva persze a szokásos,
PLQGHQ Ki]WDUWiVEDQ HOĞIRUGXOy FVDOiGL YLWiNDW D
kocsmai összezördüléseket, kisebb rendbontásokat.
Tipikus amerikaiak voltak, akik a tipikus amerikai
kisvárosi életüket élték.
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%OHFKHU·V+LOOODNRVDLQHPYROWDNIHONpV]OYHDUUD
ami 2010. március 17-én történt, és ami azóta se
KDJ\MDĞNHWQ\XJRGQL$EpNpVLGLOOHJ\LNSLOODQDWUyO
a másikra megváltozott, amikor Heather McCombs
rátalált a járda mellett a bokrok tövében KHYHUĞ
(OL]DEHWK :DWHUVUH D )RJK~]y HOVĞ iOGR]DWiUD $
gyilkos az esti órákban a hálószobájában lepte meg a
ILDWDO OiQ\W leütötte, majd az ablakon keresztül kivonszolta a ház elé, ahol puszta kézzel egyenként
kitéptH D] |VV]HV IRJiW 0LUH YpJ]HWW (OL]DEHWK PiU
halott volt. %HJ\ĬMWYH ]ViNPiQ\iW otthagyta a holttestet egy kissé kicsavart pózban pV PiU HO LV WĬQW
Senki sem látott semmit. Senki sem hallott semmit.
És ez csak a kezdet volt…
7|EE PLQW NpW pY WHOW HO D] HOVĞ J\LONRVViJ yWD
amit kisebb-nagyobb szünetekkel tizenhat további
N|YHWHWW (OWpUĞ QHP EĞUV]tQ KDMV]tQ V]HPV]tQ – a
J\LONRVPLQGHQIpOHVpPDnélkül válogatott. Nem volt
VHPPLO\HQ |VV]HIJJpV D] iOGR]DWRN N|]|WW A Foghúzónak sikerült mindig úgy lecsapnia, hogy sosem
hagyott maga után semmilyen nyomot, nem voltak
szemtanúk, egyik alkalommal sem hibázott. A gyilkosságok mellett három tizenhét-tizenkilenc év kö]|WWLOiQ\HOWĬQpVHLVD]Ğszámlájára írható. Senki se
tudja, hogy NL Ğ pV PLpUWFVLQiOMD D]W DPLW$] HOWĬ
néseket se tudták megmagyarázni, sosem találták
PHJ ĞNHW pV D] HOUDEOy VHP MHOHQWNH]HWW Senki nem
kért váltságdíjat, és egyéb követelések sem voltak.
Gyaníthatóan mindhárman halottak, csak valamiért
nem hagyta s]HPHOĞWWDKROWWHVWHNHWD]HON|YHWĞ
$ KHO\LUHQGĞUVpJ Q\RPR]iViED D KDUPDGLN J\LlNRVViJRW N|YHWĞHQ D] )%, LV EHFVDWODNR]RWW +LiED
YROWPLQGHQHUĞIHV]tWpVpVSUyEiONR]iVDWHWWHVWQHP
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sikerült megtalálni, és ami a legrosszabb volt, hogy
teljesen tehetetlenek voltak, mivel a nyomozás sehova sem vezetett, még egy gyanúsítottat sem találtak,
QHPWXGWDNPHUUHWRYiEEKDODGQLÉWIpVOWpNDYiURVW
pV N|UQ\H]HWpW D KHO\L HUGĞNHW ÉWNXWDWWiN D] HOKagyatott és üresen álló házakat, nyaralókat, az erdei
barlangokat. És mindezt nem csak egyszer. Folyamatosan hirdettek a Blecher Newsban, a helyi újságban,
PLV]HULQW KD YDODNL LQIRUPiFLyYDO UHQGHONH]LN D]
HVHWHNHWLOOHWĞHQD]KtYMDDUHQGĞUVpJHW a nyomrave]HWĞQHN PpJ MXWDOPDW LV IHODMiQORWWDN $ EHpUNH]Ğ
hívások mindegyike vaklármának, illetve poénnak
bizonyult. $ ODS IĞV]HUNHV]WĞMH -HQQLIHU 0F3KHUVRQ
IRO\DPDWRVDQ WXGyVtWRWW D] HVHPpQ\HNUĞO D )RJKúzóról szóló cikksorozata az egész várost érdekelte, a
NpW pY DODWW MHOHQWĞVHQ PHJ LV QĞWW D] HODGRWW Spldányszám.
$])%,gynökei, Michael Scott és Eric Milton egy
KHO\LQ\RPR]yYDO3HWHU+DPPRQGGDON|]|VHQGRlJR]WDND]J\|Q$Q\RPR]iVWHOĞVHJtWHQGĞ~MUHQdĞU|NHW YHWtHN IHO D] iOORPiQ\ED pV |VV]HGROJR]WDN
-HQQLIHUUHO YDODPLQW D YiURV YH]HWĞVpJpYHO 'DYLG
+RIIPDQ SROJiUPHVter, és a városi tanácsosok –
0LQG\%HOIRXULOOHWYHdr. Robert Stein, aki egyben a
Saint Blecher Kórház igazgatója, IĞRUYRVD – mindenben rendelkezésre álltak, és segítették a nyomozók
PXQNiMiW $] ~M LQWp]NHGpVHNHW N|YHWĞHQ D YiURVED
YH]HWĞXWDNDWIRO\DPDWRVDQHOOHQĞU]pVDODWWWDUWRWWiN
PLQGHQ J\DQ~VQDN tWpOW MiUPĬYHW PHJiOOtWRWWDN pV
átvizsgáltak, továbbá bármikor, bárkit megállíthattak
HOOHQĞU]pVUH .LMiUiVL WLODOPDW UHQGHOWHN HO HVWH KDW
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
RO\DQRN DNLN PHJV]HJWpN D NLMiUiVL WLODOPDW ,GĞYHO
persze valamennyire hozzászoktak a dologhoz, de
DWWyO PpJ IpOHOHPEHQ pOWHN pV HJ\UH W|EE SUREOpPD
között. Senkire se voltak jó hatással az események. A
gyilkos ugyan csak ritkán merészkedett be a városba, 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 megpróbáltak, mégsem jutottak sehová: kikérdezték a helyi
IRJRUYRVRNDWpVPLQGHJ\Lket ki is zárták, mint gyanúsítottat ~M WpUILJ\HOĞ NDPHUiNDW V]HUHOWHN IHO D
IRUJDOPDVDEEXWDNPHQWpQDQDJ\REENHUHV]WH]ĞGéVHNQpO D IRQWRVDEE pV VRNDN iOWDO OiWRJDWRWW pSOeWHNQpO PLQW D UHQGĞUVpJ D NyUKi] D WĬ]ROWyViJ D
polgármesteri hivatal, a pláza, továbbá a kedveltebb
szórakozóhelyek. A gyilkost sosem akadályozta,
KRJ\RO\DQKHO\UĞOUDEROMRQHOYDODNLWDKROW|EEHQLV
tartózkodtak. Valahogy sikerült mindig észrevétlennek maradnia. Türelmes volt, és kivárta, míg a kiszemelt áldozat egyedül maradt, és csak utána csapott le.
2012. május 1-én RO\DQ HVHPpQ\ W|UWpQW DPLUĞO
PLQGHQNL D]W JRQGROWD YpJUH IRUGXOySRQW OHV] pV
HOĞQ\K|] MXWWDWMD D KDWyViJRNDW A Foghúzó végzett
WL]HQQ\ROFDGLN iOGR]DWiYDO D %OHFKHU 3DUN pV]DNL
bejáratánál, és el akart rabolni egy negyedik lányt,
ám az esetnek ezúttal szemtanúja is akadt egy parkĞU .\OH 5RELQVRQ V]HPpO\pEHQ $ KHO\V]tQW SHUFe-
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