


Jánnak, 
aki osztozik velem az életemen a komédiában, 

és most a drámában is





PROLÓGUS

A JÁRDA CSILLOGOTT a holdfényben, amikor 
Andrea Douglas-Brown végigsietett az elhagyatott főut-
cán. Magas sarkú cipője halk, gyakran megtörő ritmust 
csattogott – az elfogyasztott vodkamennyiség megtette 
a hatását. Fagyos januári idő volt, Andrea nem viselt ha-
risnyát, a lába elzsibbadt a csípős hidegben. A karácsony 
és az újév jött, majd ment, dermesztő, steril űrt hagyva 
maga után. Üzletek kirakatai siklottak el mellette a sö-
tétbe burkolózva, amit csak egy koszos italbolt tört meg a 
pislákoló lámpafényben. Bent egy indiai ült, világító lap-
topja fölé görnyedt, és észre sem vette a kint elhaladó nőt. 

Andreát annyira fűtötte a harag, annyira szerette vol-
na maga mögött hagyni a pubot, hogy csak akkor tette 
fel magának a kérdést, hova is megy, amikor a boltok 
kirakatait felváltották a járdától beljebb álló nagy házak. 
Egy szilfa csontvázának ágai nyúltak fölé, és elenyésztek a 
csillagtalan égen. A nő megállt, és nekidőlt a falnak, hogy 
lélegzethez jusson. A vér vadul áramlott a testében, a tü-
dejébe tóduló jeges levegő szinte perzselte. Megfordult, és 
csak most látta, milyen messzire került, hogy már félúton 
jár a dombtető felé. Mögötte nyújtózott az út, nátriu-
mos narancsfényben fürdő melaszcsík, tövében a sötétbe 
burkolózó vasútállomás. A csend és a hideg valósággal 
bilincsbe verte. Sehol semmi mozgás, csak a lehelete 





gomolyogott mint megannyi gőzpamacs a dermesztő 
hidegben. Hóna alá csapta rózsaszínű kis retiküljét, és 
látva, hogy senki sincs a közelben, felemelte rövidke ru-
hája szegélyét, és az alsóneműjéből előhalászta az iPhone-
ját. A tokon a Swarovski kristályok lustán csillogtak a 
narancsszínű lámpafényben. A képernyő azt jelezte, hogy 
nincs térerő. A nő káromkodott egyet, visszatuszkolta 
a telefont az alsóneműjébe, és kicipzárazta a rózsaszín 
retikült. Benne egy régebbi iPhone lapult, szintén csicsás 
swarovskis tokban, de erről több kristály hiányzott már. 
Ez sem jelzett térerőt. 

Andrea körülnézett, és a kezdődő pánik összeszorí-
totta a mellkasát. A házak az úttól távolabb álltak, magas 
sövények és vaskapuk mögé bújva. Ha felérne a domb-
tetőre, valószínűleg tudna telefonálni. És bassza meg, 
gondolta, akkor hívná az apja sofőrjét. Igaz, ki kell majd 
találnia valami magyarázatot arra, mit keresett a folyótól 
délre. Begombolta falatnyi bőrdzsekijét, karját összefonta 
a mellén, és nekivágott a dombnak: a régi iPhone-t úgy 
szorongatta a kezében, mint valami talizmánt. 

Mögötte felmorajlott egy kocsi motorja, ő pedig hát-
ranézett, és hunyorogva meredt a fényszórókra: csak még 
kiszolgáltatottabbnak érezte magát, ahogy az erős fény 
megvilágította csupasz lábát. Reményét, hogy egy taxi 
az, darabokra zúzta, amikor meglátta, hogy az autónak 
lapos a teteje, és nyoma sincs rajta a „Szabad” jelzésnek. 
Elfordult, és folytatta útját felfelé. A kocsi motorja egyre 
hangosabban zúgott, aztán a fényszórók rávetültek, nagy 
fénykört rajzolva előtte a járdára. Eltelt pár másodperc, de 
a fényszórók nem mozdultak el róla, ő pedig szinte érezte 





a belőlük áradó hőt. Hátrapillantott a vakító ragyogásba. 
Az autó lassított, és alig néhány méterrel mögötte araszolt.

Andrea dühös lett, amikor rájött, kinek a kocsiját lát-
ja. Hosszú haját hátravetette, és ment tovább. Az autó 
kicsit gyorsított, utolérte. Füstüveg ablakok meredtek rá. 
Egy hangrendszer dübörögve életre kelt, ami csiklandós 
érzést keltett a torkában, a füle viszketni kezdett tőle. 
A nő hirtelen megállt. A kocsi egy másodperccel később 
követte példáját, majd vagy egy métert tolatott, így a so-
főroldali ablak most egy szintbe került vele. A hangrend-
szer elhallgatott. A motor továbbra is járt. 

Andrea odahajolt, és rámeredt tintafekete füstüvegre, 
de onnan csak saját arcának tükörképe nézett vissza rá. 
Előredőlt, és megpróbálta kinyitni az ajtót, de az zárva 
volt. Rózsaszínű kis retiküljének az aljával rácsapott az 
ablakra, aztán ismét megpróbálkozott az ajtóval. 

– Én nem játszadozom! Komolyan gondoltam, amit 
ott mondtam! – kiabálta. – Vagy kinyitod az ajtót vagy…

Az autó mozdulatlanul, de járó motorral állt. 
Vagy mi? Mintha ezt kérdezte volna. 
Andrea a hóna alá gyűrte a retiküljét, középső ujjával 

bemutatott a füstüvegnek, és határozott léptekkel elin-
dult, hogy megtegye a dombtetőig hátralévő távolságot. 
A jár da szélén hatalmas fa terpeszkedett, és amikor a 
vastag törzs és az autó fényszórói közé került, ismét 
megnézte a telefonját, magasan a feje fölé tartva leste, 
van-e térerő. Az ég továbbra is csillagtalanul borult fölé, 
a barnás-narancsos felhők pedig olyan alacsonyan úsz-
tak, hogy úgy tűnt, kinyújtott karral megérinthetné őket. 
A kocsi lassan araszolt előre, majd megállt a fa mellett. 





Andrea testén kezdett úrrá lenni a félelem. A törzs 
árnyékában maradva szemügyre vette a környéket. 
A kert város félhomályába vesző út mindkét oldalán sűrű 
sövények nőttek a járdák mellett. Ekkor megpillantott 
valamit a szemközti oldalon: egy sikátort két nagy ház 
között. Éppen csak ki tudta venni a kis utcatáblát, amin 
az állt: DULWICH 1¼. 

– Kapj el, ha tudsz! – dünnyögte. Nagy levegőt vett, 
és át akart futni az úttesten, de a lába megbicsaklott a 
fa gyökereitől felpúposodott, hepehupás járdán. Fájda-
lom nyilallt a bokájába. Elvesztette az egyensúlyát, kis 
retikülje és telefonja kirepült a kezéből, ahogy a csípője 
nekicsapódott a járdaszegélynek, ő pedig az útra zuhant, 
fejét tompa puff anással beverte az aszfaltba. Kábultan 
hevert az autólámpák ragyogásában. 

Ekkor kialudtak a fényszórók, és a lányt körülölelte 
a sötétség. 

Hallotta, hogy nyílik a kocsiajtó, és megpróbált fel-
tápászkodni, de alatta az út mintha hullámzott volna. 
Két láb jelent meg a szeme előtt, kék farmerba bújtatott 
lábak… Két drága edzőcipő mosódott el, lett belőle négy. 
A nő kinyújtotta a karját, arra számítva, hogy az ismerős 
alak majd felsegíti, ám ehelyett egyetlen gyors mozdu-
lattal egy bőrkesztyűs kéz tapadt satuként az orrára és 
a szájára. Egy másik kéz a felkarját szorította a testéhez. 
A kesztyű puha bőrből készült, melegnek érezte, de sok-
kolta, hogy milyen erőt fejtenek ki az ujjak. Felrántották 
a földről, a hátsó ajtóhoz húzták, és belökték a kocsiba, 
ahol az oldalán landolt a hátsó ülésen. A besüvítő hideg 





megszűnt, amikor az ajtó becsapódott. Andrea döbben-
ten feküdt, nem értette, mi történik. 

Az autó megrándult, amikor az alak beült az anyós-
ülésre, és becsukta az ajtót. A központi zár kattanó han-
got adott. Andrea hallotta, amint a kesztyűtartó kinyílik, 
valami megzörrent, aztán hangosan csattanva bezáró-
dott. A kocsi megingott, amikor az alak átevickélt a két 
első ülés közti résen, és minden különösebb teketória 
nélkül ráült a lány hátára, kipréselve a tüdejéből a leve-
gőt. Kisvártatva vékony műanyag szíjat tekert mindkét 
csuklója köré, a háta mögött meghúzta, de olyan szo-
rosan, hogy a bőrébe vájt. Az alak gyorsan és ügyesen 
arrébb mozdította, immár két izmos comb nehezedett 
megkötözött csuklójára. A kifi camodott bokájába hasí-
tó fájdalom erősödött, amikor az alak egy tekercs széles 
ragasztószalagot bontott ki nagy reccsenéssel, és össze-
kötözte a bokáját. Fenyőillatú légfrissítő mindent átható 
illata keveredett valami rezes ízzel, és csak ekkor vette 
észre, hogy vérzik az orra. 

A feltámadó haragtól Andrea testét elöntötte az ad-
renalin, amitől kitisztultak a gondolatai. 

– Mi a faszt csinálsz? – kiáltott az alakra. – Sikítani 
fogok. És tudod, milyen hangosan tudok sikítani!

De az nem szólt, ismét rátérdelt a lány hátára, kiszorít-
va belőle levegőt. Andrea a szeme sarkából megpillantott 
egy árnyékot, aztán valami súlyos, kemény tárgy csapott 
le a tarkójára. Új keletű fájdalom robbant benne, csillagok 
táncoltak a szeme előtt. A kéz felemelkedett, és ismét 
lesújtott, mire minden elfeketedett Andrea előtt. 



Az út változatlanul néma és üres volt, eleredt a hó, 
az első hópelyhek lustán kavarogva értek le a földre. 
A sötétített ablakú autó szinte hangtalanul indult el, és 
beleolvadt az éjszakába. 
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LEE KINNEY KILÉPETT az utca végén levő kis sor-
házból, ahol még mindig az anyjával élt, és végigpillantott 
a fehér hótakaró borította főutcán. Elővett egy pakli ciga-
rettát a mackónadrágjából, és rágyújtott. Egész hétvégén 
havazott, és még most is esett a hó, belepve a járókelők 
és a gumiabroncsok nyomait. A domb tövében a Forest 
Hill-i vasútállomás csöndes volt, a hétfő reggeli ingázók, 
akik általában ilyenkor szoktak elhúzni mellette a Lon-
don központjában levő irodák felé tartva, valószínűleg 
még mindig a jó melegben durmoltak, élvezve a váratla-
nul jött reggelt az ágyban a másik felükkel. 

Rohadék mázlisták. 
Lee hat éve volt munkanélküli, azóta, hogy elvégezte 

a sulit, de a munkanélküli-segélyen töltött lustálkodós 
régi szép napok véget értek. Az új konzervatív kormány 
rászállt a régóta munkanélküliekre, így Leenek most 
teljes állásban kellett melóznia a segélyéért. Viszonylag 
kényelmes munkát kapott az önkormányzattól, kertész-
ként dolgozott a Horniman Múzeumban, alig tíz perc 
sétára a lakásától. Ma reggel ő is szeretett volna otthon 
maradni, mint sokan mások, de a Jobcentre Plus nem 
küldött üzenetet, hogy lefújták a mai melót. A kirobbanó 
vitában az anyja közölte vele, hogy ha nem jelenik meg 





a munkahelyén, leállítják Lee segélyét, és akkor kereshet 
magának más lakhelyet. 

Puff anás hallatszott, és az utcára néző ablakban meg-
jelent elgyötört arcú anyja, aki hessegető kézmozdula-
tokkal nógatta a fi át. Lee a középső ujjával beintett neki, 
aztán nekivágott a dombnak. 

Négy csinos tinilány közeledett felé. A dulwichi 
lányiskola piros blézerét, rövid szoknyáját és térdig érő 
zokniját viselték. Izgatottan trécseltek felsőosztálybeli 
aff ektálásukkal arról, hogyan küldték őket haza a suliból, 
miközben az iPhone-jukat buzerálták, és a márkát jelző 
fehér fülhallgatók neki-nekiütődtek a blézerük zsebének. 
Teljes szélességében elfoglalták a járdát, és akkor sem vál-
tak szét, amikor Lee odaért, így kénytelen volt ő lelépni az 
úttestre, a homokszórók hagyta koszos latyakba. Érezte, 
ahogy a hideg víz beszivárog az új edzőcipőjébe, és csú-
nyán nézett a lányokra, de azokat lekötötték a pletykáik, 
amiken visítva röhögtek. 

Beképzelt gazdag picsák, gondolta Lee. Amikor el-
érte a dombtetőt, a szilfák ágai között megpillantotta a 
Horniman Múzeum óratornyát. A sima, sárga homokkő 
téglákra rárakódott a hó, úgy csüngött rajtuk, mint ned-
ves vécépapírcsomók. 

Lee jobbra fordult, a múzeumkert vaskerítésével pár-
huzamos, meredek utcába. A házak itt nagyobbak voltak. 
A dombtetőn megállt egy pillanatra, hogy kifújja magát. 
A szél hideg, daraszerű havat sodort a szemébe. Szép idő-
ben innen kilométerekre ellátott a város felett egészen a 
Temze melletti London Eye-ig, de ma vastag, fehér felhők 





ereszkedtek a környékre, így csak a szemközti dombon 
terpeszkedő, impozáns Overhill lakótelepet tudta kivenni. 

A vaskerítésbe ágyazott kiskapu zárva volt. A szél 
most már vízszintesen fújt, és Lee megborzongott a 
mackónadrágjában. A kertészek főnöke egy szánalmas 
vén hülye volt. Leenek meg kellett volna várnia, amíg 
megjön, és beengedi, de az utcán egy lelket sem látott. 
Körülnézett, hogy megbizonyosodjon róla, senki sem 
fi gyeli, aztán átmászott a múzeumkertbe vezető kiska-
pun, és elindult a magas, örökzöld sövények közti keskeny 
ösvényen. 

A süvöltő széltől védve a világ hátborzongató néma-
ságba burkolózott körülötte. A hó gyorsan megtapadt 
mindenhol, betemette a lábnyomait, miközben csikor-
gó léptekkel haladt a hótakarón a sövénysorok között. 
A Horniman Múzeum a hozzá tartozó kerttel hét hek-
táron terpeszkedett, az ívelt tetejű melléképület a kerti és 
egyéb szerszámokkal pedig hátul helyezkedett el – egy 
magas falnak támaszkodott. Mindenütt kavargó fehérség 
uralkodott, Lee el is vesztette az irányérzékét, és beljebb 
jutott a kertbe, mint kellett volna, már a pálmaháznál 
járt. A díszes kovácsoltvas-üveg épület felbukkanása 
meglepetésként érte. Visszafordult, de pár perc múlva 
megint csak ismeretlen terepre tévedt, és egy elágazás-
hoz ért. 

Pedig hányszor jártam már ebben az elbaszott kert-
ben!, gondolta. Jobbfelé indult el, és az ösvény egy süly-
lyesztett kertbe vezetett. A behavazott téglatalapzatokon 
fehér márványkerubok pózoltak. A szél tompán bömbölt 





közöttük, és ahogy Lee elhaladt mellettük, úgy érezte, 
mintha a kerubok üres, tejfehér szemükkel őt fi gyelnék. 
Megállt, kezét az arca elé emelte, hogy védje a havat sodró 
szélrohamoktól, és azon morfondírozott, melyik innen 
a leggyorsabb út a látogatóközpontba. A kert karbantar-
tói általában nem mehettek be a múzeumba, de idekint 
dermesztően hideg volt, a kávézó pedig talán nyitva lesz, 
amúgy pedig csesszék meg, jogában áll megmelegedni, 
mint bármely normális emberi lénynek. 

A telefonja megzizzent a zsebében. Előhalászta. A Job -
centre Plus küldött üzenetet, miszerint „a kedvezőtlen 
időjárás miatt nem szükséges megjelennie a munkahe-
lyén”. Visszadugta a zsebébe a mobilt. A kerubok mintha 
mind felé fordították volna a fejüket. Csak képzelte, hogy 
a gyöngyszínű kis kobakok lassan mozognak, követve az 
útját a kertben? Elhessegette a gondolatot, és szaporán 
lépkedett az üres szemek előtt a hóborította földre össz-
pontosítva, míg ki nem bukkant a használaton kívüli 
csónakázótó melletti tisztáson.

Megállt, és az örvénylő hópelyhek közepette hunyo-
rogva körülnézett. A befagyott víztükörre rárakódott 
a hó, a közepén egy kopott, kék evezős csónak látszott. 
A tó szemközti partján kicsi, roskadozó csónakház állt, 
Lee pedig éppen csak ki tudta venni az eresze alatt egy 
régi csónak fedőponyváját. 

A hólé egyre jobban beszivárgott már amúgy is át-
ázott edzőcipőjébe, és hiába volt rajta dzseki, a hideg a 
csontjáig hatolt. Szégyenkezve döbbent rá, hogy fél. Ki 
kell jutnia innen. Ha visszamegy a süllyesztett kerten 
át, eljuthat a fal mentén futó ösvényre, és kilyukadhat 





a London Roadra. A benzinkút nyitva lesz, ott pedig ve-
het cigit és csokit. 

Már fordult is vissza, amikor a csendet valami zaj tör-
te meg. Torz volt, és bádoghangú, a csónakház felől jött. 

– Hé! Ki van ott! – kiáltotta. A szavak rémülten, éle-
sen törtek elő belőle. Csak miután a zaj elült, majd pár 
másodperccel később megismétlődött, akkor jött rá, hogy 
egy mobiltelefon csengését hallja. Nyilván valamelyik 
munkatársa telefonja lehet. 

A hó miatt nem tudta megállapítani, hol ér véget az 
ösvény, és hol kezdődik a víz, így inkább a csónakázótót 
szegélyező facsoport mentén indult el. Óvatosan haladt 
a csengőhang irányába, megkerülve a tavat. Idétlenül 
vidám dallamocska volt, és közelebb érve már hallotta, 
hogy a csónakházból jön. 

Elérte az alacsony tetőt, és amikor bebújt alá, látta, 
hogy a kis csónak mögötti félhomályban valami világít. 
A csengőhang elnémult, és pár másodperccel később a 
fény kihunyt. Lee megkönnyebbült, hogy csak egy telefon 
az. Drogosok és hajléktalanok rendszeresen átmásztak 
a falon éjjelente, a kertészek pedig mindig találtak üres 
pénztárcákat utánuk – amiket azután dobáltak el, hogy 
kivették belőle a készpénzt és a kártyákat –, használt 
óvszereket és tűket. A telefont valószínűleg ugyanígy 
dobták el… De miért hajítanának ki egy telefont…? Ha-
csak nem így szabadul meg valaki egy vacak készüléktől, 
gondolta Lee. 

Megkerülte a kis csónakházat. A hó alól kilátszottak 
a kis mólót szegélyező oszlopok, a móló pedig a csónak-
ház teteje alatt folytatódott. Lee látta az elkorhadt fát 





ott, ahova nem esett hó. Végigóvakodott a mólón, fejét 
leszegte az alacsony tető eresze alatt. A fa korhadt volt, 
széthasadt, pókhálófoszlányok lógtak róla. Mostanra el-
érte az evezős csónakot, és látta, hogy a házikó túlfelén, 
egy kis fapárkányon egy iPhone hever. 

Izgalom lett úrrá rajta, feszíteni kezdte a mellkasát. 
Csont nélkül túladhat egy iPhone-on a lenti kocsmá-
ban. A lábával megtaszította a csónakot, de az meg se 
moccant: a víz jéggé fagyott körülötte. Elment az orra 
mellett, megállt a móló túlsó felén. Letérdelt, előredőlt, a 
kabátujjával lesöpörte a porhóréteget, és feltűnt a vaskos 
jég. Alatta nagyon tiszta volt a víz, és a mélyén két halat 
is megpillantott: a vörös-fekete pettyes jószágok lustán 
úszkáltak odalent. Piciny buborékok füzére lebegett fel, 
elérve a jégpáncél hasát, hogy aztán az ellenkező irányba 
görögjenek tova. 

A telefon ismét csengeni kezdett, amitől Lee meg-
ugrott, és majdnem leesett a móló végéről. A giccses 
csengőhangot újra meg újra visszaverte a tető. Most már 
tisztán látta a világító iPhone-t a csónakház szemközti 
falánál, amint az oldalán hever a befagyott víz fölé éppen 
csak kinyúló fapárkányon. Szikrázó, ékköves tokja volt. 
Lee odament a csónakhoz, és fél lábbal belelépett. A talpa 
a faülésre nehezedett, a súlyát próbálgatta. A csónak meg 
se rezzent. 

A másik lábával is belelépett, de az iPhone még így is 
túl messze volt, hogy elérhesse. A mackónadrágja zsebé-
ben dudorodó, összehajtogatott bankjegyek gondolatától 
hajtva Lee beakasztotta az egyik lábát a csónak túlsó ol-
dalába, és habozva rálépett a jégre. A csónak peremébe 





kapaszkodva erősen lefelé nyomta a talpát, kockáztatva, 
hogy vizes lesz. A jég azonban szilárdan tartott. Kilépett 
másik lábával is, rá a jégpáncélra, és hegyezte a fülét, 
nem hallja-e a feszülést és gyengeséget jelző, árulkodó 
reccsenést. De semmi. Tett egy apró lépést előre, aztán 
még egyet. Mintha betonpadlón járt volna. 

A fatetőzet eresze lejtett. Ahhoz, hogy elérhesse az 
iPhone-t, Leenek le kellett guggolnia. Ahogy lekuporo-
dott, a mobil képernyő-világítása beragyogta a csónakház 
belsejét. A fi ú megpillantott pár régi műanyag palackot 
meg mindenféle szemetet, amint kiálltak a jégből, aztán 
valami mást is, és megtorpant… mert mintha egy ujjbegy 
lett volna. 

Vadul dobogó szívvel kinyújtotta a kezét, és fi noman 
megszorította. Hidegnek, gumiszerűnek érezte. A sö-
tétlilára festett köröm megfagyott. A tenyerére húzta a 
kabátujját, és lesöpörte körülötte a jeget. Az iPhone-ból 
szűrődő fény zöldes homályba vonta a befagyott vízfel-
színt, alatta pedig megpillantott egy kezet, amint felfelé 
nyúlik, oda, ahol az ujj kiállt a jégből. Ami nem folyta-
tódhatott másban, csakis egy karban, ami eltűnt a lenti 
mélységben. 

A telefon csöngése abbamaradt, fülsiketítő csend vál-
totta fel. És a fi ú ekkor meglátta. Közvetlenül alatta, ott, 
ahol guggolt, egy lány arca volt. Tejszerű, barna szeme 
dülledten, üresen meredt rá. Egy sötét hajcsomó össze-
gubancolódva beágyazódott a jégbe. Egy hal úszott el 
mellette lusta mozdulatokkal, farokuszonya végigsimított 
a lány ajkán, ami szétvált, mintha csak mondani akarna 
valamit. 



Lee felkiáltott, és visszahőkölt, majd felugrott, és be-
verte a fejét a csónakház alacsony mennyezetébe. Onnan 
visszapattanva a jégre zuhant, a lába kisiklott alóla. 

Pár pillanatig kábultan hevert. Aztán halk nyiszorgás, 
reccsenés ütötte meg a fülét. Pánikba esve rugdosódni 
kezdett, kezével kalimpált, próbált valahogy feltápász-
kodni, olyan messzire jutni a halott lánytól, amennyire 
csak lehet, de a lába ismét kicsúszott alóla. Ezúttal a je-
get áttörve a dermesztően hideg vízbe zuhant. Érezte, 
ahogy a lány ernyedt tagjai köréfonódnak, hideg, nyirkos 
bőre az övéhez ér. Minél jobban vergődött, tagjaik annál 
inkább összegabalyodtak. A hideg belemart, mindenét 
áthatotta. A mocskos víz a szájába ömlött, ő pedig tovább 
csalapált, rugdalózott. Valahogy aztán sikerült a csónak 
széléig vergődnie. Felhúzta magát, öklendezni kezdett, 
és azt kívánta, bárcsak eljutott volna a telefonig, de már 
esze ágában sem volt eladnia. 

Csak arra vágyott, hogy segítséget hívhasson. 


