
CSIPKERÓZSIKÁK
A molylepke megnevetteti Evie-t. Rászáll a lány meztelen alkarjára, ő

pedig alig érintve végigsimítja a szárnyait színező barna és szürke
hullámokat. „Szia, szépségem” – mondja a lepkének, mire az felszáll; száll
fel, fel, felfelé, mígnem elnyeli a napnak az a kis szeletje, amit behálóztak a
fényes, zöld levelek, hat méterrel a föld fölött, ahol Evie üldögél a gyökerek
között.

A fatönk közepén rézvörös kötél bújik elő egy fekete foglalatból és
kúszik végig a kéregdarabok között. Evie nem bízik a kígyóban, nyilván.
Korábban már megjárta vele.

Molylepkéje tízezer másikkal együtt szürkésbarna, zizegő felhőként árad
ki a lombok közül. A raj végigvonul az égen, egyenesen a beteges
sár/fenyves felé a mező túlsó végén. Evie felkel, hogy kövesse. Gallyak
reccsennek léptei alatt, a derékmagasságig érő fű összekarcolja meztelen
bőrét. Mikor közelebb ér a szomorú, kivágott tönkökkel teli erdőhöz, orrát
megcsapja a vegyszerszag első hulláma – ammónia, benzol, petróleum és sok
más, tízezernyi vágás egy apró bőrfelületen –, és elengedi a reményt,
amelyről észre sem vette, hogy dédelgette magában.
Lábnyomában pókhálók folynak szét és csillannak meg a hajnali fényben.
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1. FEJEZET
1.

Ree megkérdezte Jeanette-et, hogy szokta-e nézni a négyszögnyi
világosságot, amit az ablakon bejövő fény rajzol a falra. Jeanette nemmel
válaszolt. Ree a felső ágyon feküdt, Jeanette az alsón. Mindketten várták,
hogy nyíljon a cella ajtaja és mehessenek reggelizni. Újabb nap virradt.

Úgy tűnt, Jeanette cellatársa már régóta tanulmányozza a négyszöget. Ree
elmondta, hogy a négyszög az ablakkal szemközti falról indult, lejjebb
csúszott, lejjebb és lejjebb, majd átkúszott az asztallapra, végül le a földre.
Ahogy most Jeanette is láthatta, ott ragyogott fényesen a padló közepén.

– Ree – mondta Jeanette valahogy nem tud érdekelni egy négyszögletű
fényfolt.
– Én azt mondom, olyan nincs, hogy nem érdekel egy négyszögletű fényfolt!
– Ree azt a huhogó hangot adta ki, amivel általában kifejezte, hogy valamit
mulatságosnak talál.
– Jó, leszarom, bármit jelentsen is – felelte Jeanette, mire cellatársa tovább
huhogott.
Ree okés csaj volt, csak éppen olyan, mint egy óvodás: a csend idegesítette.
Hitelcsalásért ült, hamisításért és kereskedelmi szándékú kábítószer-
birtoklásért. Egyikben sem volt túl jó, így kötött ki itt.
Jeanette emberölésért ült: 2005 egy téli éjszakáján ágyékon szúrta a férjét,
Damiant egy csillagfejű csavarhúzóval, a férfi pedig, mivel be volt szíva,
csak leült egy karosszékbe és elvérzett. Persze Jeanette is be volt szíva.
– Néztem az órát – jelentette ki Ree. – Lemértem. Huszonkét perc alatt ér el a
fény az ablaktól odáig, a padlóig.
– Hívd fel a Guinness Rekordok könyvét – jegyezte meg Jeanette.
– Tegnap azt álmodtam, hogy csokit eszem Michelle Obamával, és nagyon
dühös rám. „Ree, ettől meg fogsz hízni!” De ő is megette.
– Ree újra felhuhogott. – Na jó, nem ezt álmodtam. Csak kitaláltam.
Valójában egy régi tanárnőmről álmodtam. Egyre csak azt mondogatta, rossz
teremben ülök, én meg mindig azt feleltem, hogy nem, jó teremben ülök,
mire ő azt mondta, oké, aztán tanított minket tovább, aztán megint azt
mondta, rossz teremben ülök, mire én megint azt mondtam, hogy nem, jó
teremben ülök, és ezt így tovább. Nagyon para volt. Te mit álmodtál,
Jeanette?



– Hát… – Jeanette próbált visszaemlékezni, de nem ment. Úgy tűnik, az új
gyógyszerétől mélyebben aludt. Korábban néha rémálmai voltak Damianről.
Általában olyannak látta, amilyen másnap reggel volt, holtan: bőrén kék
csíkok húzódtak, mintha nedves tinta lett volna.
Jeanette megkérdezte dr. Norcrosst, vajon a bűntudat okozza-e az álmokat.
Az orvos hunyorgott, azon az „ez most komoly, bazdmeg?” módon, ami
korábban mindig felhúzta Jeanette-et, de mostanra már megszokta, aztán
megkérdezte, hogy vajon Jeanette is egyetért-e azzal, hogy a nyulaknak lógó
fülük van. Oké, gondolta Jeanette. Értem. Mindenesetre az álmok nem
hiányoztak neki.
– Bocs, Ree, nem emlékszem. Ha álmodtam is valamit, elfelejtettem.
Valahol a B szárny első emeleti folyosóján cipőtalpak csattogtak végig a
cementen. Egy tiszt utolsó ellenőrzést tartott, mielőtt kinyitják az ajtókat.
Jeanette lehunyta a szemét, és kitalált egy álmot. Romokban látta a börtönt. A
cellák ódon falain buja indák kúsztak fel, lengette őket a tavaszi szél. A
plafon félig leomlott, szétrágta az idő, csak egy kinyúló részen maradt meg.
Apró gyíkok szaladtak át egy rozsdás törmelékhalmon. Pillangók rebbentek a
levegőben. A föld és a levelek gazdag illata járta be azt, ami megmaradt a
cellából. Bobbyt lenyűgözte a látvány, ahogy ott állt mellette a falban tátongó
lyuknál és benézett. Az anyja régész! Ő fedezte fel ezt a helyet.
– Szerinted jelentkezhetsz tévés vetélkedőbe, ha priuszod van?
A látomás szertefoszlott. Jeanette felnyögött. Mindenesetre szép volt, amíg
tartott. Amíg szedhette a bogyóit, határozottan szebb volt az élet: volt egy
nyugodt, békés hely, ahová bármikor elmehetett. Meg kell hagyni, hogy az
orvosnak igaza volt: pirulákkal szép az élet. Jeanette újra kinyitotta a szemét.
Ree nagy szemekkel nézte. A börtönbeli életről nem sok jót lehetett
elmondani, de egy olyan lánynak, mint Ree, talán biztonságosabb volt
idebenn. Odakinn, a nagyvilágban simán egy autó kereke alá sétálna, vagy
drogot próbálna eladni valakinek, aki tényleg csak drogosnak tűnik. Mint azt
már meg is tette.
– Mi a baj? – kérdezte Ree.
– Semmi. Csak épp a paradicsomban voltam, és a nagy pofád elcseszte.
– Mi?
– Hagyjuk. Figyelj, szerintem lehetne olyan vetélkedő, amiben csak akkor
vehetsz részt, havanpriuszod. Hívhatnánk úgy, hogyHazudj és nyersz.
– Ez tetszik! Milyen lenne?
Jeanette felült, ásított és vállat vont. – Ezen még gondolkodnom kell. Tudod,



ki kell találnom a szabályokat.
Lakhelyük olyan volt, amilyen mindig is volt és mindig is lesz, az idők
végezetéig, ámen. Tíz lépés hosszú cella, melyben az ajtót négy lépés
választotta el az ágytól. Sima, zabkásaszínű cementfalak. A pöndörödő szélű
fényképeket és képeslapokat zöld ragasztópöttyök tartották a falon az
egyedüli engedélyezett helyen, nem mintha bárki is nézegette volna őket. Az
egyik falnál rövid fémasztal állt, a vele szembeninél keskeny, fémből készült
polcos szekrény. Az ajtótól balra állt az acél vécécsésze, amihez le kellett
guggolniuk, miközben nem néztek egymásra, hogy meglegyen a privát szféra
gyenge illúziója. A cellaajtó szemmagasságban lévő, dupla üveges ablakán ki
lehetett látni a rövid folyosóra, amely végigfutott a B szárnyon. A cellában
minden centimétert és minden tárgyat átitatott a börtön szaga: az izzadságé, a
penészé, a fertőtlenítőé.
Jeanette akarata ellenére ugyan, de végre szemügyre vette a napfény
négyszögét az ágyak között. Már majdnem elért az ajtóig, sokkal tovább
azonban már nem nagyon mehet, vagy mégis? Hacsak valamelyik smasszer
nem dug egy kulcsot a zárba vagy nyitja ki az ajtót a Fülkéből, a fényfolt
éppúgy fogoly marad itt, mint ők.
– És ki lenne a házigazda? – kérdezte Ree. – Minden vetélkedőnek kell hogy
legyen házigazdája. És mik lennének a díjak? Nagyon jóknak kell lenniük!
Részletek kellenek! Ki kell találnunk az összes részletet, Jeanette!
Ree feltámaszkodott a könyökére, egyik ujjával sűrű, szőkére festett fürtjeivel
játszott, miközben Jeanette-et nézte. Ree homlokának felső részén hegesedés
éktelenkedett, három párhuzamos vonal, mint a grillsütő nyomai a húson.
Jeanette nem tudta ugyan, mi okozta azokat a sebeket, arról azonban volt
elképzelése,kiokozta őket: egy férfi. Talán az apja, talán a bátyja, talán a
pasija, talán egy olyan alak, akit sosem látott azelőtt és sosem fog látni többé.
A Doolingi Büntetésvégrehajtási Intézet lakói között enyhén szólva kevesen
mondhatták el magukról, hogy valaha is díjat nyertek volna. Rosszfiúkkal
azonban mindenkinek volt tapasztalata.
Mit tehet az ember ilyenkor? Sajnálhatod magad. Gyűlölheted saját magadat
vagy mindenki mást. Szipuzhatsz tisztítószereket, hogy betépj tőlük. Tehetsz,
amit csak akarsz (a saját, bevallottan korlátozott lehetőségeiden belül), de a
helyzet nem változik. Következő lehetőséged a nagy, csillogó szerencsekerék
megpörgetésére csak akkor jön el, amikor itt a következő meghallgatás a
szabadlábra helyezésed ügyében. Jeanette annyi erőt akart gyűjteni rá,
amennyit csak tud. Gondolnia kellett a fiára.



Hangos robaj visszhangzott végig a folyosón: a Fülkében ülő tiszt hatvankét
zárat nyitott ki egyszerre. 6.30, mindenkinek el kell hagynia a celláját a
létszámellenőrzéshez.
– Nem is tudom, Ree. Gondolkozz rajta te is – mondta Jeanette –, én is
gondolkodom, és később megbeszéljük. – Nagy lendülettel letette a lábát és
felállt.
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A börtöntől pár mérföldnyire, a Norcross-ház teraszán Anton, a medencés
döglött bogarakra vadászott. A medence dr. Clinton Norcross ajándéka volt
feleségének, Lilának tizedik házassági évfordulójukra. Anton láttán Clint
gyakran kételkedni kezdett abban, hogy jó ötlet volt. Ma reggel is így volt
vele.

Anton nem viselt inget, két okból is: az egyik, hogy meleg napnak
ígérkezett, a másik, hogy a hasa sziklakemény volt. Alaposan ki volt gyúrva
ez az Anton, a medencés, akár azok a csődörök a romantikus regények
borítóján. Ha rálőne az ember, oldalról kellene lőnie, hogy vissza ne
pattanjon a golyó. Mit ehet ez az ember? Színtiszta fehérjét mázsaszámra? Mi
az edzésterve? Augiász istállójának takarítása?

Anton felnézett, és elmosolyodott vakítóan szikrázó Wayfarer
napszemüvege alatt. Szabad kezével intett Clintnek, aki második emeleti
fürdőszobája ablakából nézte.

– Jézusom, ember – morogta Clint a bajusza alatt, miközben visszaintett
–, ne kínozz.
Félrehúzódott az ablakból. A fürdőszoba zárt ajtajának tükrében megjelent
egy negyvennyolc éves fehér férfi – BA diplomája a Cornellről, orvosi
végzettsége a New York-i Egyetemről, enyhe pocakja a Starbucks Grande
Mocháitól. Őszülő szakálla nem az életerős favágókéra, inkább a piás, féllábú
tengerészkapitányokéra emlékeztetett.
Ironikusnak találta, hogy kora és testének renyhülése valamiféle
meglepetésként éri. Sosem volt türelme a férfihiúsághoz, főleg a középkorú
változatához, és eddig összegyűlt szakmai tapasztalata, ha lehetséges, még
rövidebbre vágta ezt a gyújtózsinórt. Ami azt illeti, orvosi pályafutása nagy
fordulópontjának épp azt tartotta, amikor tizennyolc évvel korábban, 1999-
ben egy reménybeli páciense, Paul Montpelier „nemi ambícióinak krízisével”
kereste fel a fiatal orvost.
– Mit ért pontosan „a nemi ambíciók krízise” alatt? – kérdezte Montpeliert.
Az ambiciózus emberek általában előléptetésre vágytak, de az ember nem
lehet a szex alelnöke, vagy ilyesmi. Az eufemizmus különösen hatott.
– Úgy értem… – Montpelier mintha a különféle jelzőket méregette volna
magában. Megköszörülte a torkát, majd kiválasztott egyet közülük. – Még
mindig szeretném csinálni. Még mindig csinálni akarom.



– Ez nem tűnik különösebben nagy ambíciónak – felelte Clint.
– Normálisnak tűnik.
Épp véget értek pszichiáteri rezidens évei, és még nem puhult meg; ez volt a
második napja a munkában, és Montpelier csak a második páciense.
(Első páciense egy tizenéves lány volt, aki némileg szorongott egyetemi
jelentkezése miatt. Elég gyorsan kiderült azonban, hogy 1570 pontot kapott
az érettségijére. Clint rámutatott, hogy ez kitűnő eredmény, és második
terápiás ülésre már nem is volt szükség.Meggyógyult,firkantotta a sárga
füzetlapra, amelyre jegyzetelt.)
Paul Montpelier műbőr fotelban ült Clinttel szemben, és aznap fehér kötött
mellényt viselt, élére vasalt nadrággal. Görnyedten ült, egyik lábát átvetette a
térdén, és miközben beszélt, egyik kezét elegáns cipőjén nyugtatta. Clint
előzőleg látta, amint leparkol tűzpiros sportkocsijával az alacsony rendelő
elé. Elég magasra jutott a szamárlétrán a széniparban ahhoz, hogy
megengedhessen magának egy ilyen kocsit, hosszúkás, gondterhelt arcáról
azonban Clintnek a Kasszafúrók jutottak eszébe, akik Dagobert McCsípet
gyötörték a régi képregényekben.
– A feleségem azt mondta… nem is annyira szavakkal, de tudja, egyértelmű
volt, mire gondol. Hogy mi vana sorok között. Azt akarja, hogy hagyjam a
fenébe. Hagyjam a fenébe a nemi ambícióimat.
– Montpelier felszegte az állát.
Clint követte a tekintetét. A mennyezeten ventilátor forgott. Ha Montpelier
oda küldte fel a nemi ambícióját, az bizony darabokra lesz szabdalva.
– Térjünk vissza a kezdetekhez, Paul. Hogyan került szóba ez a téma maga és
a felesége között? Hol kezdődött?
– Viszonyom volt. Ez váltotta ki az egészet. És Rhoda – a feleségem –
kidobott! Mondtam neki, hogy nem miatta volt, hanem a… Szükségleteim
voltak, érti? A férfiaknak vannak olyan szükségleteik, amiket a nők nem
mindig értenek meg. – Montpelier a nyakát tornáztatta, majd dühödten fújt
egyet. – Nem akarok elválni! Egy részem úgy érzi, hogy neki kell
megszoknia a helyzetet. Engem.
A férfi szomorúsága és kétségbeesése kézzelfogható volt, és Clint el bírta
képzelni, mennyire fájt neki, hogy hirtelen kicsúszott lába alól a talaj – hogy
egy bőröndből kellett öltöznie és szottyos omletteket ennie egy étteremben,
egyedül. Nem klinikai depresszióról volt szó, de jelentős problémának tűnt,
ami elismerést és törődést igényel, még ha a férfi saját maga hozta is a fejére
a bajt.



Montpelier előrehajolt terebélyesedő hasa fölött. – Hadd legyek őszinte, dr.
Norcross. Nemsokára ötven leszek. Szex terén a legjobb napjaim már
mögöttem vannak. Lemondtam róluk, Rhoda kedvéért.
Nekiajándékoztamőket. Pelenkáztam, elmentem a versenyekre és
fellépésekre, összegyűjtöttem a pénzt az egyetemi tandíjakra. Minden
rubrikát kipipáltam a házasság kérdőívén. Miért nem tudok valamiféle
megegyezésre jutni vele? Miért kell ennyire borzalmasnak, ennyire
megosztónak lennie ennek az egésznek?
Clint nem felelt, csak várt.
– Múlt héten Mirandánál jártam. Ő az a nő, akivel viszonyom van. Csináltuk
a konyhában, csináltuk a hálószobájában, majdnem harmadszor is sikerült, a
zuhany alatt. Hihetetlenül boldog voltam! Áradt bennem az endorfin! Aztán
hazamentem, együtt vacsoráztam a családdal, szókirakóst játszottunk, és
mindenki más is remekül érezte magát! Hol itt a probléma? Szerintem ez
egymesterségesen keltettprobléma. Miért nem jár nekem egy kis szabadság?
Túl nagy kérés lenne? Tényleg annyira felháborító?
Pár másodpercig egyikük sem szólalt meg. Montpelier Clintet méregette. Az
orvos fejében megfelelő szavak tömege fickándozott megannyi ebihalként.
Könnyű lett volna elkapni egyet közülük, mégis visszafogta magát.
Páciense mögött, a falnak támasztva ott állt a bekeretezett kép, egy Hockney-
festmény másolata, amit Lila adott neki, „hogy otthonosabbá tegye a
helyiséget”. Még aznap fel akarta akasztani. A kép mellett félig kicsomagolt
dobozokban az orvosi szakkönyvei voltak.
Valakinek segítenie kell ezen az emberen, lopózott a fiatal orvos agyába a
gondolat, méghozzá egy ilyen szép, csendes helyiségben. De valóban dr.
Clinton R. Norcrossra várna ez a feladat?
Elvégre igen keményen megdolgozott azért, hogy orvos legyen, és őt nem
segítették a szülei azzal, hogy pénzt tettek félre neki az egyetemre. Nehéz
körülmények között nőtt fel, és saját maga fizetett mindenért, néha nem is
csak pénzzel. Hogy elérje, amit akar, olyasmiket is megtett, amikről még a
feleségének sem számolt be, és nem is fog. Vajon ezért vállalta volna
mindezt? Hogy a nemi ambíciókkal rendelkező Paul Montpeliert kezelje?
Montpelier arcát szelíd, elnézést kérő grimasz ráncolta. – A fenébe. Nem jól
csinálom ezt az egészet, igaz?
– Remekül csinálja – jelentette ki Clint, és az ezt követő harminc percben
tudatosan félretette kétségeit. Alaposan kitárgyalták az ügyet, minden oldalról
megvizsgálták, megbeszélték a különbséget vágy és szükséglet között,



beszéltek Mrs. Montpelierről és (Montpelier szerint) túl hétköznapi vágyairól
az ágyban; még egy meglepően őszinte kitérőt is tettek Paul Montpelier
legkorábbi, serdülőkori szexuális tapasztalata felé, amikor is kisöccse
plüsskrokodiljának állkapcsával maszturbált.
Clint, ahogy a szakmai előírások megkövetelték, megkérdezte Montpeliert,
gondolt-e már arra, hogy kárt tesz magában. (Nem.) Megkérdezte, mit érezne
Montpelier fordított helyzetben. (Bizonygatni kezdte, hogy azt mondaná a
feleségének, tegye csak, amit tennie kell.) Hol látja magát Montpelier öt éven
belül? (A fehér mellényes férfi itt sírni kezdett.)
A terápiás ülés végén Montpelier azt mondta, már várja a következő
alkalmat. Amint távozott, Clint felhívta a szolgáltatóját, és utasította őket,
hogy irányítsák át minden bejövő hívását egy másik pszichiáternek
Maylockban, a szomszéd városban. A telefonközpontos megkérdezte,
meddig.
– Amíg hóesést nem jelentenek a pokolból – felelte Clint. Az ablakból nézte,
ahogy Montpelier kitolat a parkolóból a tűzpiros sportkocsival, és elhajt,
hogy végleg eltűnjön az életéből.
Következőnek Lilát hívta fel.
– Helló, dr. Norcross. – Az asszony hangjától eltöltötte az az érzés, amire az
emberek akkor gondolnak – vagy kellene hogy gondoljanak –, amikor azt
mondják, dalra fakad a szívük. Lila megkérdezte, milyen volt a második
munkanap.
– Benézett hozzám az az ember, akinek a legkevesebb fogalma van
önmagáról – felelte Clint.
– Tényleg? Az apám járt nálad? Lefogadom, hogy a Hockney-kép
összezavarta.
Az asszony éppolyan éles eszű volt, mint amilyen melegszívű, és éppolyan
kemény, mint amilyen éles eszű. Lila szerette Clintet, de folyamatosan
igyekezett kizökkenteni. Clint arra gondolt, erre alighanem szüksége is van.
A legtöbb férfi valószínűleg így van ezzel.
Felnevetett. – Figyelj csak – mondta aztán –, van az az álláslehetőség a
börtönben, amit említettél. Kitől hallottál róla?
Egy-két másodpercnyi csend következett, miközben a felesége
végiggondolta, mit jelenthet ez a kérdés. Ő is kérdéssel válaszolt.
– Clint, van valami, amit el akarsz mondani?
Clintben fel sem merült, hogy az asszony csalódott lehet, amiért úgy döntött,
otthagyja a magánrendelését az állami szektor kedvéért. Biztos volt benne,



hogy nem lesz az.
Hála Istennek Liláért.
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Hogy a villanyborotva hozzáférjen az őszes borostához az orra alatt,
Clintnek grimaszolnia kellett, amitől úgy nézett ki, mint Quasimodo. Bal
orrlyukából hófehér drótszőr állt ki. Bármennyit zsonglőrködik is Anton a
súlyzókkal, a fehér orrszőr előbb-utóbb minden férfit utolér, ahogyan a
fülszőr is. Clintnek ettől a mostanitól sikerült megszabadulnia.

Sosem volt olyan alkata, mint Antonnak, még a középiskola utolsó
évében sem, amikor nagykorúsították, önállóan élt és versenyszerűen futott.
Clint vékonyabb volt, csontosabb, a hasa kevésbé izmos, de lapos, akárcsak a
fiáé, Jaredé. Emlékei szerint Paul Montpelier kövérkésebb volt, mint saját
magának az a változata, amelyet a tükörben látott ma reggel, de még így is
jobban hasonlított rá, mint korábbi önmagára. Vajon hol lehet most Paul
Montpelier? Megoldódott a problémája? Valószínűleg. Az idő minden sebet
begyógyít.

Clintnek nem volt a normálisnál – azaz az egészséges, teljesen tudatos,
csak a képzeletén alapulónál – erősebb vágya arra, hogy félrekúrjon. Az ő
helyzete, a Paul Montpelierével ellentétben, nem számított krízisnek.
Amennyire tudta, ez volt a normális – második pillantás egy csinos lányra az
utcán; az autóból kiszálló, miniszoknyás nőre vetett ösztönös tekintet;
hirtelen, már-már tudat alatti vágyakozás az egyik modell után
aSzerencsekerékben. Gyászos dolog ez, tűnődött, gyászos és talán némileg
humoros is, hogy a kor egyre távolabb vonszol attól a testtől, amiben a
legjobban érezted magad, és hátrahagyatja veled a régi ösztönöket (az
ambíciókat nem, hála istennek), ahogy a sütés-főzés szaga is hátramarad jóval
a vacsora elfogyasztása után is. Vajon minden férfit saját maga után ítélt
meg? Nem. Csak éppen a törzs tagja volt ő is, ennyi. Az igazi rejtélyt a nők
jelentették.

Clint a tükörképére mosolygott. Arca simára volt borotválva. Élt.
Nagyjából épp annyi idős volt, mint Paul Montpelier 1999-ben.

– Tudod, mit, Anton? Baszódj meg – mondta a tükörnek. Közel nem
érezte ugyan ilyen menőnek magát, de legalább megpróbálta.

A fürdőszobán kívülről, a hálószoba felől hallotta, hogy nyílik a zár,
kinyílik egy fiók, majd halk huppanás, ahogy Lila a fiókba dobta
fegyverövét, utána becsukja és ismét kattan a zár. Hallotta, hogy az asszony
felsóhajt és ásít egyet.



Clint hangtalanul öltözött fel, hátha az asszony már alszik, és ahelyett,
hogy az ágy szélére ülve vette volna fel cipőjét, fogta, hogy levigye a
földszintre.

Lila a torkát köszörülte. – Vedd fel nyugodtan. Még ébren vagyok.
Clint nem volt biztos benne, hogy ez teljesen igaz. Lila mindössze
egyennadrágja felső gombjának kigombolásáig jutott, mielőtt az ágyra dőlt.
Még a takaró alá sem mászott be.
– Nagyon kimerült lehetsz. Itt leszek, kint. Minden rendben odakinn, a
hegyen?
Előző éjjel sms-t kapott Lilától, melyben az állt, hogy baleset történt a hegyi
úton.Ne várj ébren.Bár előfordult már korábban is hasonló, azért
szokatlannak minősült. Clint és Jared steaket sütöttek és megittak pár doboz
Anchor Steamet a teraszon.
– Egy trailer elszabadult. A Kisállat-akármié. Tudod, az a bolthálózat. Az
oldalára borult, és elállta az egész utat. Mindenhol macskaalom és
kutyaeledel. Buldózerrel kellett eltakarítani.
– Elég szar helyzet lehetett. – Lehajolt, és arcon csókolta az asszonyt. –
Figyelj, nincs kedved elkezdeni futni velem? – Az ötlet csak most merült fel
benne, és azonnal felvidította. Az ember nem akadályozhatja meg, hogy a
teste lerobbanjon és hízni kezdjen, de küzdeni tud ellene.
Lila kinyitotta a jobb szemét, ami világoszölden fénylett a behúzott függönyű
szoba homályában. – Ma reggel nem.
– Persze nem ma – mondta Clint. Még mindig az asszony fölé hajolt, azt
gondolta, visszakapja a csókot, Lila azonban csak jó szórakozást kívánt neki,
és emlékeztette, hogy szóljon Jarednek, vigye ki a szemetet. A szeme
becsukódott. Egy villanásnyi zöld, és eltűnt.


