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éha jobb eltemetni a múltat…
Véget ért a gimnázium utolsó éve. Dan, Abby és 

Jordan a rengeteg átélt kaland után izgatottan kelnek 
útra egy közös autós kirándulásra, amelyen kipihenik 
az iskolaévet, és nem gondolnak rá, mi történik majd, 
amikor véget ér a nyár. Mielőtt azonban megérkeznének 
New Orleansba Jordan nagybátyjához, a három fiatal 
észreveszi, hogy valaki követi őket, és fotókat készít 
róluk. Dan ezután furcsa üzeneteket kap olyasvalakitől, 
akire a legkevésbé számított – mivel az illető az előző 
halloweenkor meghalt. 
Ahogy Dan egyre mélyebbre ás, hogy kiderítse, ki áll a 
sorozatos ijesztő események mögött, olyan eltemetett 
titkokra bukkan, melyek feltárják előtte, kik is voltak a 
szülei valójában. A szálak egy csoporthoz vezetnek, akik 
különleges emberek csontjaiból faragnak talizmánokat. 
A  kíváncsiságtól hajtva Dan egyre óvatlanabb. Hogy 
barátait megóvja, magát sodorja halálos veszélybe.

  
így mesél gyermekkori olvasmányairól: 
„Nagyon szerettem Anne Rice vámpíros 
regényeit. Imádtam azt, hogy könyvről 
könyvre végigkísérhetem a szereplőket, 
és lenyűgözött, hogy ilyen sok mindent 
megtudhatok róluk. Az anyám rengeteg 
Jane Austent olvasott, így én is nagyon 
fiatalon kezdtem megszeretni a műveit. 
Női szereplői annyi kifinomultságot és 
elmésséget sugároznak, hogy van bennük 
valami inspiráló, csöndes nagyság.”

A könyv az Asylum-trilógia záró kötete.

Tudj meg többet a trilógiáról:
www.madeline-roux.com
www.facebook.com/dreamvalogatas www.dreamvalogatas.hu
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„Madeleine Roux műve hátborzongató, 
ugyanakkor lebilincselő. És garantáltan 
későig ébren tartja az olvasót, miközben 
végigkíséri a három barát balszerencsés 
kalandjait.”
 Booklist

„A trilógia záró része sokkoló és bizarr 
elemekkel tűzdelt: például SMS üzenetek 
egy halott ismerőstől; művészek, akik 
emberi csontokból faragnak talizmánt; 
egy titokzatos, fekete álruhás motoros; 
szellemidézés és félelmetes maszkosok. 
A borzongás garantált.”
 Barnes&Noble

„Az írónő zseniálisan szövi a szálakat. 
Minden aprócska részletnek helye van 
a nagy egészben. A legutolsó pillanatig 
számíthatunk váratlan fordulatra.”  
 School Library Journal

„Ahogyan a korábbi részeket, a szerző 
ezt a kötetet is horrorisztikus fotókkal 
illusztrálta. Ajánlom mindazoknak, akik 
imádják a borzongást.”
 Amazon

„Ez a könyv a sorozat zseniális lezárása. 
A  Catacomb – Az eltemetett múlt egy 
igazán tökéletes választás azoknak az 
olvasóknak, akik elkötelezett rajongói 
a Vándorsólyom kisasszony különleges 
gyermekeinek.”
 Publishers Weekly
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D an eleinte nehezen tudott megbarátkozni a gondolattal, 
hogy elutazik a barátaival egy másik városba. Amellett, 

hogy sátorban kell aludni, még az is nyugtalanította, szinte be-
lebetegedett a gondolatba, hogy otthon kell hagynia a köny-
veit és a számítógépét, és két teljes héten át nem lehet majd 
egyedül. Jordan azonban ezeket a feltételeket szabta, amikor 
megírta a  nagy hírt: hamarosan New Orleansba költözik 
a nagybátyjához. 

Tökéletes alkalom – írta az e-mailben –, hogy együtt töltsünk 

egy kis időt. Stréberkéim, segíthetnétek nekem a költözködésben, és 

bulizunk még egy utolsót, mielőtt elkezdődik a suli. 
Dan ezzel nem tudott vitatkozni, ráadásul ő is szeretett 

volna kicsit együtt lenni Abbyvel. Néhány hónapja a lány el-
jött hozzá Pittsburgh-ből, hogy meglátogassa, és azóta többé-
kevésbé heti rendszerességgel chateltek. De két hét szülők és 
felügyelet nélkül… Dan nem akart túlságosan előreszaladni az 
eseményekkel, de úgy érezte, a kapcsolatuk talán végre kitel-
jesedhet, vagy legalább új lendületet kaphat, ha folyamatosan 
együtt töltenek némi minőségi időt. 

Jordan frappánsan csak „nagy egyetem előtti vándortúrá-
nak” nevezte a kirándulást. És most, hogy végre elbúcsúzott 
a Virginiában élő, végtelenül fárasztó szüleitől, az útjuk kez-
dett méltóvá válni erre az elnevezésre. 

– Ez hihetetlen – közölte Jordan, miközben végignézte 
Abby laptopján a fotókat, amelyeket feltöltött rá, nehogy el-
vesszenek. – Dan, ezeket neked is látnod kell!
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– Tudom, hogy kicsit közhelyes fekete-fehér tájfotókat ké-
szíteni, de az utóbbi időben megszállottja lettem Diana Arbus 
és Ansel Adams munkáinak. Az érettségi előtti évem fő pro-
jektjének ők voltak a témái, és Mr. Blaise nagyon elégedett volt 
a munkámmal. 

Dan előrehajolt a két első ülés közé, hogy Jordannel együtt 
ő is lássa a fotókat. – Tényleg megéri megállni ezeken a helye-
ken – jegyezte meg. A  fotók valóban különlegesnek tűntek. 
Tájképek és elhagyatott épületek Abby szemszögéből nézve. 
Sivárnak, de közben gyönyörűnek látta őket. – Ezek szerint 
Blaise végre megadta a jobbik jegyet? 

– Meg. Mi mást tudott volna adni erre a munkára? – felel-
te a lány hatalmas mosollyal. Jordan mutatott neki egy ötöst 
a  kezével, Abby pedig rácsapott anélkül, hogy levette volna 
a szemét a tájról. – Amúgy a pasi Alabamában nőtt fel. Ő adta 
az ötletet a tájképfotózáshoz. 

Út közben megálltak már néhány – illetve több – alkalom-
mal is, hogy Abby fotózhasson, Dant azonban nem zavarta, 
hogy hosszabbra nyúlt az utazás. Szíve szerint akár örökre 
elkocsikázott volna a barátai társaságában, még ha kicsit unal-
masnak tartotta is a vezetést, amikor rá került a sor. 

– Tudom, hogy disznóság ilyen nagy kerülőket tenni miat-
tam, de ugye, nem nagyon sietsz odaérni, Jordan?

– Már vagy ezerszer bocsánatot kértél. Ne aggódj emiatt! 
Ha zavarna valami, úgyis szólnék. 

– Hát, persze! – válaszolt nevetve a lány. – Tudom, hogy 
szólnál. 

Ha nagyon őszinte akart lenni, Dan sem sietett túlságosan, 
hogy odaérjenek. 

Már kilenc hónap telt el azóta, hogy végignézték, ahogy 
a Brook line elmegyógyintézet épülete porig ég. Hármuknak 
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alig sikerült épségben megúszni a  tűzesetet, az életüket egy 
Micah nevű fiúnak köszönhették, aki belehalt, hogy időt nyer-
jen nekik a  meneküléshez üldözőik elől. Micah élete rögös 
volt és rövid. A fiú Louisianában nőtt fel – ezt a  tényt Dan 
soha nem osztotta meg Abbyvel és Jordannel. Most, amikor 
már-már úgy tűnt, a múlt kísértetei végleg nyugodni hagyták 
Dant és barátait, mégis úgy döntöttek, hogy Amerika egyik 
legkísértetiesebb városába utaznak. Az pedig egyenesen eny-
he túlzás, hogy ezzel mintha csak kihívták volna maguk ellen 
a sorsot. – Minden oké ott, hátul? – kérdezte Abby, miközben 
tempósan haladt az 59-es országúton. 

– Persze, Abs, minden oké – felelte Dan. Csakhogy nem 
volt benne biztos, hogy igazat mondott. Mielőtt még Abby 
tovább feszegethette volna a  dolgot, megszólalt Jordan te-
lefonja. Beyoncé egyik számából csendült fel egy részlet olyan 
hangosan, hogy mindhárman összerezzentek a  meg lepe-
téstől. 

Dan jól ismerte ezt a csengőhangot. – Még mindig tartod 
a kapcsolatot Callel? 

– Időnként igen – felelte Jordan, és gyorsan elolvasta az 
üzenetet. – Pont ezért nem akarja anyám fizetni a sulit. Nem 
is tudom, mihez kezdenék Steve bácsikám nélkül. 

– Például megszakíthatnád a kapcsolatot Callel – javasolta 
Dan. 

– És engedjem, hogy a szüleim nyerjenek? Azt már nem! 
– Jordan vetett egy pillantást Danre, miközben csupasz lábait 
felpolcolta a műszerfalra. A késő délutáni nap fénye visszave-
rődött a fényes, fekete szájpiercingről, amit Jordan Louisville-
ben rakatott be. – Cal szerint a fizikoterápia időnként nagyon 
szar, de a New Hampshire College-hoz képest az élete olyan, 
mint a  paradicsomban. Tényleg! Most jutott eszembe, hogy 
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Steve bácsinál majd Skype-olni is tudok vele anélkül, hogy 
anyám színpadias zokogásban törne ki. 

Dan kicsit mocorogni kezdett a  helyén, egyre nyugtala-
nabbnak érezte magát a  New Hampshire Collage nevének 
hallatán. Ha engedné, hogy az elméje elkalandozzon, azonnal 
megérezné a  Brookline épületét teljesen bekebelező lángok 
forróságát. Szerette volna azt hinni, hogy aznap véget ért az 
átok, amit a Brookline rázúdított, és többé nem lesz hatással 
az életére – hogy Crawford igazgató és Reyes professzor ha-
lálával minden gonoszság eltűnt –, de a kampuszon eltöltött 
utolsó pillanatai mégis okot adtak a kételkedésre. 

Akkor volt egy újabb látomása. Micah szellemét látta, 
ahogy búcsút int felé. 

A kép azóta egyszer sem jelent meg újra, amiért Dan na-
gyon hálás volt. Valahogy úgy érezte, mintha egy jelet küldtek 
volna felé: ideje elengedni a  múltat, és továbblépni. Még az 
a sok tűzből kimentett akta és újságcikk sem keltette már fel 
az érdeklődését. 

Ez alól talán egyetlen apró dolog volt csak kivétel. 
Az utazás előtt Abby és Jordan azzal fenyegették Dant, 

hogy átkutatják a  holmiját, nehogy magával hozzon vala-
mi ócska kacatot a Brookline-ból. Ezt az egészet csak poén-
nak szánták, mintha csak azt gondolnák, Dan úgysem tenne 
ilyet… 

Végül aztán nem is borították ki a táskáját, tehát nem ta-
láltak rá azokra az iratokra, amelyeket Dan magával hozott. 
Egy félbe hajtott papírlapról volt szó, amit a bőröndje mélyén 
rejtett el, és Reyes professzor holmija között talált. Amelynek 
a  címe ez volt: LEHETSÉGES CSALÁD/EGYÉB KAP-
CSOLATOK? – a  dossziéban Dan egy gémkapoccsal ösz-
szetűzött papírköteget talált, és egyetlen név kapcsolódott 
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hozzájuk, egy név, amitől Dannek a torkában kezdett dobogni 
a szíve. 

MARCUS DANIEL CRAWFORD.
Kilenc hónappal ezelőtt, az a  papírköteg egyfajta aján-

déknak tűnt, jutalom azért, hogy Dan hosszú, kemény ku-
tatómunkát folytatott rejtélyes múltjával kapcsolatban. Egy 
hiányos családfa beigazolta, amit már korábban is gyanított: 
Marcus volt az apja; és egyúttal az intézet igazgatójának uno-
kaöccse is, annak fivére, Bill révén. Marcustól azonban még 
egy egyenes ág vezetett egy Evelyn nevű nőhöz. Lehetséges, 
hogy ő lehetett Dan anyja? Az egész olyan befejezetlennek 
tűnt. Dan rákeresett az interneten Evelyn Crawfordra, hátha 
kiad valamit a gép, de semmilyen használható eredményt nem 
kapott, és mivel a családnevet nem ismerte, nem sok nyom állt 
rendelkezésére, amin elindulhatott volna. 

Más is akadt még abban a papírkötegben: egy régi képes-
lap, egy térkép, sőt még egy rendőrségi jelentés is, amelyben 
részletesen leírták, mikor tartóztatták le Dan apját betörésért 
és illetéktelen behatolásért. De őrjítő módon semmi mást nem 
talált, ami segíthetett volna kiválasztani azt az egy Marcus 
Daniel Crawfordot az internetes keresés sok száz találatából, 
aki az apja lehetett. Az anyja kilétéről pedig még ennyit sem 
tudott. Mégis… Annak ellenére, hogy az a papírköteg egy idő 
után kezdett inkább átoknak tűnni, mint áldásnak, titokban 
tartotta mindenki előtt. Mikor becsomagolt az útra, elég volt 
csak arra gondolni, hogy Paul és Sandy netán átnézik a szo-
báját, és megtalálják azt a dossziét; inkább elhatározta, hogy 
magával hozza, és rajta tartja a szemét. 

Abban a pillanatban mintegy varázsütésre felbúgott egy te-
lefon, ám ezúttal nem Beyoncé dalával, hanem egy halk csilin-
geléssel, amely jelezte, hogy Sandy küldött neki SMS-t. Dan 
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megnézte az üzenetet, és a halványan fénylő kijelzőre mosoly-
gott. 

Hogy vannak az elszánt utazók? Remélem, mást is eszel, nem 

csak chipset és csokit. Hívjál fel a legközelebbi pihenőnél! 

Gyorsan válaszolt a  nevelőanyjának, hogy megnyugtassa, 
próbálnak valódi, normális ételeket enni. 

– Tényleg, hogy van Sandy? – érdeklődött Jordan, újra 
Dan felé fordítva a fejét. 

– Jól. Csak azért írt, hogy megtudja, nem tömjük-e tele 
magunkat egészségtelen kajával Louisianáig – felelte Dan. 
Ahogy tekintetét egy pillanatra Jordan felé fordította, annyit 
látott, hogy az némi nehézséggel épp lenyel valamit, és a szája 
belseje bűnösen narancsszínű a Skittles gumicukortól. 

– De hiszen úton vagyunk. Mégis, mit gondol, mit eszünk? 
– tette fel a kérdést Jordan. – Quinoa salátát, amit egy motel-
szobában dobunk össze? 

– Nem is olyan rossz ötlet – tréfálkozott Abby. – Akkor 
ma este nem állunk meg a McDonald’sban. 

– De…
– Nem. Utánanéztem, hogy út közben van-e valami más 

étterem is. Kiderült, hogy elkerülhetjük a montgomeryi csúcs-
forgalmat, ha megállunk a  271-es útnál egy cuki kis családi 
vendéglőben. 

– Ott is van hamburger – jegyezte meg Jordan okoskodva. 
– Úgyhogy nem sok különbség lesz…

– Hékás! Én csak alternatívát ajánlok. Semmi közöm hoz-
zá, hogy mit tömsz magadba – felelte Abby. 

– Még szerencse! – dörmögte Jordan. – A quinoát egyék 
csak a kecskék. 
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– Egyetértek Abbyvel – szólt közbe Dan. – Szívesen en-
nék egy salátát, vagy végre valami zöldséget. Kezdek öklen-
dezni attól a sok marhahústól. 

Dan hallotta Abby hangjában a mosolyt, ahogy az ülésében 
felegyenesedik, és megszólal: – Akkor ezt megbeszéltük. Az 
étterem neve Mutton Chop, és generációk óta ugyanaz a csa-
lád vezeti. Talán kapunk némi helyi idegenvezetést a fotópro-
jektemhez, és végre egy normális vacsorát is ehetünk. 

– Én akkor is hamburgert fogok enni – dünnyögte Jordan. 
Azzal kibámult az ablakon, és mélyebbre csusszant az ülés-
ben, miközben villámsebességgel elkezdett írni egy SMS-t. – 
Nemsokára úgyis átállok egy tengeri herkentyűs diétára. De 
előtte szeretnék még sok hamburgert enni, amíg lehet. 



2. fejezet
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D an arra ébredt, hogy hangos csattanást hall a kerék felől. 
Az első gondolata az volt, hogy milyen szerencse, hogy 

nem ő vezet. 
– Ez meg mi volt? – pattant fel Jordan, mint egy rakéta, 

megkapaszkodva az ajtóban, miközben a  kocsi megpördült, 
majd lassítani kezdett. 

– Azt hiszem, defektet kaptunk – sóhajtott fel Abby. Egy-
általán nem tűnt ijedtnek, szorosan markolta a kormányt, és 
kiigazította a kocsit, aztán egyenesbe rakta. Óvatosan letért az 
út szélére, egy pillanatra az árokba világítva a fényszórójával, 
mielőtt leállította volna a motort. – De épp ezért van mindig 
egy pótkerék. 

– Most mi a  francot csinálunk? – kérdezte Jordan, és az 
ablakhoz hajolva megnézte, melyik gumi durrant ki. 

– Paul megtanított kereket cserélni, amikor vezetni tanul-
tam, de kétlem, hogy még emlékeznék rá – jegyezte meg Dan. 
De a telefonon legalább volt térerő, így hívhatták az autómen-
tőt. 

– Nos, nagy szerencsétekre, fiúk, indulás előtt gyakorol-
tam. – Abby büszkén megpaskolta a kormányt, aztán kinyi-
totta az ajtót, és a kocsit megkerülve a csomagtartóhoz ment. 

– Ezek után ki mer majd együtt élni vele… – jegyezte meg 
Jordan figyelmeztetőleg. 

– Inkább örülj, hogy meg tudja csinálni! – felelte Dan. – 
Kezd sötétedni. 

– Oké, csak vicceltem. 
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– Jordan! Jordan! Hol tartod a  pótkereket? Mielőtt elin-
dultunk New Yorkból, emlékszem, hogy ellenőriztük… – 
Abby hangja eleinte tompán érkezett az ablak mögül, de így is 
kicsengett belőle a felindultság, és egyre élesebbnek tűnt. 

– Na, látod? – Jordan vett egy hatalmas levegőt, hogy ösz-
szeszedje magát, aztán kiszállt a kocsiból. – Oké, mielőtt bár-
mit is mondanék, ígérd meg, hogy nem fogsz megölni. 

– Ilyen könnyelmű ígéretet nem teszek – felelte Abby. Dan 
közben csatlakozott hozzájuk az egyre hűvösebb estében, és 
figyelte, ahogy mellükön keresztbe font karral vitatkoznak. – 
Hol a pótkerék, Jordan?

– Hát, tudod, ez egy vicces történet. Emlékszel, apám 
milyen sietve rohant ki a  házból, kezében azzal a Tauntaun 
Star Wars mintás hálózsákkal, amit én nem akartam elhoz-
ni? Aztán meg mégis rájöttem, hogy száz százalékig el akarom 
hozni? Mert képzeld, elköltözöm. Méghozzá végleg. És nem 
hagyhattam ott azt a szuper Tauntaun hálózsákot!

Dan az arcához emelte a  kezét, és felhorkant, Abby arca 
pedig elsápadt a dühtől. 

– Vagyis kivetted a pótkereket, hogy helyet csinálj egy idi-
óta Star Wars-os hálózsáknak?

– Nana, ácsi! Egy sima hálózsákot nem hoztam volna el. 
De a Star Wars-os hálózsák az már más tészta. 

– Most már mindegy! – Abby belecsípett az orrnyergébe, 
és szemügyre vette a defektes gumit. Leguggolt, és félhango-
san dünnyögött valamit magában. – Szuper. Akkor be kell sé-
tálnunk a városba egy új pótkerékért. 

– Milyen messze van a  legközelebbi város? – érdeklődött 
Dan. Előhúzta a telefonját és megnézte. – Miért nem hívunk 
inkább egy autómentőt?
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– Mert túl sokba kerül – felelte Abby. – Úgyis kell venni-
ük egy új kereket, a  legközelebbi hely pedig nem egészen fél 
mérföldnyire van innen. Már majdnem odaértünk. Ez a  kis 
incidens nem is lett volna akkora gond, ha okoska nem úgy 
csomagol, mint egy tizenkét éves. 

– Most már igazán nincs min veszekedni – állapította meg 
Dan óvatosan megérintve Abby vállát. – Meg aztán Jordant is 
meg lehet érteni. Elvégre költözik. Ha New Orleansban ott-
hon akarja érezni magát, akkor magával kell hoznia mindent, 
ami jelent valamit a számára. 

– Köszi, Dan. Legalább mi ketten felfogjuk egy Tauntaun 
hálózsák értékét. 

– Ki ne mondd még egyszer!
– Mit? – vigyorgott Jordan. – Azt, hogy Tauntaun háló-

zsák?
– Fogd már be! Ha még egyszer kimondod, esküszöm, le-

ütlek – dühöngött Abby a fejét ingatva. De közben mosoly-
gott. – Nagyon remélem, hogy az a hálózsák tényleg jó meleg. 
Lehet, hogy bosszúból kölcsönkérem ma éjszakára. 

Senki nem törődött azzal, hogy kicserélje a kiégett neonfénye-
ket, amelyek egykor a Mutton Chop nevű éttermet reklámoz-
ták. Abból a néhány égőből, ami megmaradt, Dan mindösz-
sze azt tudta kivenni, hogy a „o Ch p”-ban fognak vacsorázni. 
A kissé szűkös, murvával felszórt parkoló tele volt – többnyire 
kamionok parkoltak benne. Az épület hátsó részéből füst go-
molygott fel néhány kéményből, zsíros grillhús szagával töltve 
meg a levegőt.

Közvetlenül az épület mellett egy autószerelő műhely állt. 
Nem túl étvágygerjesztő, gondolta Dan, de egyben átkozott nagy 
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szerencse is. A vacsora még várhatott. Abby a műhely ajtajá-
hoz vezette a társaságot, de odabent sötét volt. Az ablakon egy 
papírcetlin az állt: autószerelô a szomszédban.

Az étterem nyitott ablakából pohárcsörömpölés, country-
zene hangjai és nevetés szűrődött ki. Az üveges ajtóra akasztott 
ferde transzparens figyelmeztetően meredt Danre: Mutton 
Chop! Ahol mindenki ismeri az arcodat!

– Ahol mindenki ismeri az arcodat? Nem inkább tudja 
a nevedet? – helyesbített okoskodva Jordan. – Ezek még pla-
gizálni sem tudnak rendesen. 

– Ne légy már ekkora sznob, Jordan! – Abby benyitott az 
ajtón, és engedte, hogy a fiúk bemenjenek előtte. 

– Mi vagy te, valami szent, a  helyi bunkók védelmezője? 
– Abban a  pillanatban, hogy Jordan befejezte a  mondatot, 
egyszerre elhalkult az étteremből addig kiszűrődő zaj. Kéttu-
catnyi fej fordult egyszerre feléjük, és minden szempár rájuk 
szegeződött. – Dan nem sok mosolyt vett ki a tömegből. 

– Persze, ezen a remek helyen egy sem tartózkodik – fejez-
te be Jordan megköszörülve a torkát. 

– Most légy szíves, ne szólj semmit! – súgta oda neki Abby, 
majd a fiatal férfi felé fordult, aki odalépett hozzájuk, és meg-
állt előttük, hogy üdvözölje őket. 

Szerencséjükre a többi vendég újra a  saját társaságára fi-
gyelt. 

– Jó estét, uram! Szükségünk lenne egy autószerelőre, tud 
nekünk segíteni? Van itt ilyen? Defektet kaptunk, és nincs ná-
lunk pótkerék. 

A férfi nem tűnt gorombának. A húszas évei elején járha-
tott, kissé pufók arcát rövid, gondozatlan szakáll borította. 
Olajos overallján JAKE LEE feliratú névtáblát viselt. – Sze-
rencséje van, hölgyem. Én autószerelő vagyok, méghozzá 
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a legjobb. Pedig csak egy helyi bunkó vagyok – nézett sokat-
mondóan Jordan felé. – Szóval, egy pótkerék kellene? Milyen 
kocsira? 

Abby beszélgetni kezdett vele, majd elindultak a sötét sze-
relőműhely felé. Elmondta, hogy egy 2007-es Neonjuk van, és 
biztosította, hogy minden szerszám megvan, amivel megejt-
hető a kerékcsere, kivéve a pótkereket. 

A férfi a műhely hátsó felébe ment, majd kisvártatva visz-
szajött kezében egy gumival, amit tompa puffanással ledobott 
eléjük a földre. 

– Későre jár, és nem akarom, hogy egyedül menjenek vissza 
a kocsihoz. Biztos, hogy meg tudják oldani a cserét? – A férfi 
levette fejéről a baseballsapkáját, és ritkás hajába túrt. Egyene-
sen Abbyre nézett, és figyelte, ahogy a lány küszködve próbálja 
élére állítani az abroncsot. 

– Jól jönne, ha vissza tudna vinni minket a kocsihoz. Meg-
tenné? Úgy terveztük, később megállunk itt vacsorázni, de 
jobb lesz, ha előbb megszereljük a kocsit, mielőtt besötétedne. 

Jake Lee bólintott, aztán megfordult és elindult hatalmas 
terepjárója felé. – Lehet, hogy kicsit szűkösen férnek csak be. 
Ezt a kocsit inkább vontatásra használom, nem utasok szállí-
tására. 

– Semmi gond – felelte Abby. – Kösz a segítséget. – Dan-
nek fogalma sem volt, hogy tud a lány ilyen vidáman elbeszél-
getni valakivel, miközben azon erőlködik, hogy betuszkolja 
a kocsiba a gumit. Gyorsan odalépett, hogy segítsen, majd Jor-
dan is csatlakozott hozzájuk. 

– Ez csak természetes – felelte Jake. 
Dan remélte, hogy ez csak a déli emberek barátságos ter-

mészetének megnyilvánulása. Valami miatt furcsa érzés járta 
át ennek a fickónak a jelenlétében, és nem értette, miért akar 
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ilyen készségesen segíteni nekik. Mivel azonban már kezdett 
sötétedni, sokáig tartott volna gyalog visszamenni a kocsihoz, 
kezükben egy súlyos gumiabroncsot cipelve.

Betuszkolták magukat a teherautó első ülésére, miközben 
Jordan nyafogva megjegyzést tett a visszapillantó tükör mögé 
akasztott légfrissítőkből áradó erős szag miatt. – Talán inkább 
mégis gyalog mennék – suttogta. – Szerintetek milyen szagot 
próbál elnyomni ezekkel?

– Inkább nem akarom tudni – súgta vissza Dan. 
Jake Lee elindult velük az úton visszafelé, és közben halkan 

dudorászott. Miután látta, hogy ez kicsit furcsán veszi ki magát, 
inkább bekapcsolta a rádiót, és a parányi hangszórókból üvöltő 
zene szólalt meg, amitől Dannek azonnal megfájdult a feje. 

Abby továbbra is csupa mosoly maradt, és készségesen ki-
ugrott a kocsiból, ahogy a Neonhoz értek. Jake Lee sietve le-
parkolt, kinyitotta a hátsó csomagtartó ajtaját, és nyögdécsel-
ve, verejtékezve kivonszolta a sóderes útra a pótkereket. 

– Tessék, itt van ez is – mondta, miután visszabaktatott 
a kocsihoz, és egy hatalmas zseblámpával jött vissza. – Ezt is 
tartsák meg! Majd visszaadják, amikor vacsorázni jönnek. 

– Nagyon köszönjük – felelte Abby, miközben elővette 
a  szerszámostáskát és az emelőt a  kocsi csomagtartójából. 
Dan hallotta, ahogy hangosan felsóhajt a  hálózsák láttán, 
ami gondosan feküdt a pótkerék helyén. Dan magára vállalta 
a zseblámpatartó szerepét, és rezzenéstelenül világított a ha-
talmas sárga fényszóróval, amint Abby munkához látott. 

Közben vetett egy pillantást Jake Lee felé, aki már elin-
dult vissza a teherautójához, de megállt és visszanézett. Sőt, 
nem is csak egyszerűen nézett, inkább bámulta őket, fejét 
oldalra döntve, mintha valami ritka bogárfajt fedezett volna 
föl, és próbálná kigondolni, mihez kezdjen vele. Dan próbált
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barátságosan inteni felé, hogy felhívja magára a figyelmét, ám 
az autószerelő csak összeráncolta a homlokát, és a fejét ingatva 
elhajtott az éjszakába. 



3. fejezet
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A kerékcsere kicsit több ideig tartott, mint ahogy arra 
Dan számított. A karjai kezdtek zsibbadni, miköz-

ben mereven tartotta a zseblámpát. – Ha nem lennék meleg 
– szólalt meg Jordan –, ettől tutira begerjednék. – Levette vas-
tag, divatos szemüvegét, és karjával megdörzsölte az orrát meg 
a homlokát. 

– Én pedig nem először örülök annak, hogy meleg vagy – 
jegyezte meg Dan. – De mi lenne, ha legalább színlelnéd, hogy 
segítesz? 

– Úgyis csak útban lennék – érkezett a felelet. 
Abby halkan felnyögött az erőlködéstől, majd újabb csavart 

tekert ki a defektes kerékről. 
– Még szerencse, hogy ez a kocsi nem olyan nehéz – okos-

kodott Jordan. Erre Abby csupán egy jól irányzott rúgással 
reagált, miközben erőlködve döntötte testét a  kocsi kopott 
neonzöld vázának. 

– De legalább az egyikünk tudja, hogy kell kereket cserél-
ni! – vágott vissza a lány. Kezeit és arcát olajfoltok és por bo-
rította. 

– Köszönöm, Mr. Valdez! – jegyezte meg Dan, leguggolva 
a lány mellé, hogy megnézze, hol tart a munkában. Végre sike-
rült a helyére illesztenie a pótkereket. Nem maradt más hátra, 
mint megszorítani a keréktartó csavarokat. 

– Inkább kösz, Mrs. Valdez – szólt közbe Abby. – Mert 
anya volt az, aki ragaszkodott hozzá, hogy tanuljak meg kere-
ket cserélni, mielőtt hosszabb útra indulok. 
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– Tessék, segítek – ajánlkozott Dan, és tartotta a  kezét 
a szerszámnak. – Majd én ráhúzom a csavart. 

– Biztos? – kérdezte Abby. Közben hátrafújta az arcából 
lila haját. Még a nyár elején festett be néhány tincset, de azóta 
kezdett lenőni, és kilátszott alóla természetesen fekete hajtöve. 

– Azt hiszem, meg tudom oldani – felelte Dan. – Csak jól 
meg kell húzni, nem igaz? Különben is, kezd zsibbadni a ka-
rom ettől a lámpától. Tartsd most inkább te egy kicsit!

Helyet cseréltek, Dan letérdelt a kocsi mellé, Abby pedig 
úgy irányította a lámpát, hogy egyenesen a fejére meg a kerék-
re világítson. A kerékcsavarok meghúzása nehezebbnek bizo-
nyult, mint ahogy Dan gondolta, két kézzel kellett markolnia 
a szerszámot, hogy elég erőt tudjon kifejteni vele. Végül lejjebb 
kellett engednie az emelőt, hogy befejezze a műveletet. 

– Ejha, Jordannek mégis igaza volt – jegyezte meg a lány. – 
Ettől a látványtól tényleg tűzbe lehet jönni. 

Dan elvörösödött, és szégyenlősen beletúrt a hajába. – Azt 
hiszem, így már jó lesz. Pakoljuk el a szerszámokat, és men-
jünk vissza az étterembe! Oké? Majd éhen halok.

– Ha ragaszkodsz hozzá – sóhajtott fel Jordan, majd segí-
tett Dannek elpakolni a zseblámpát és a szerszámokat. – De 
most már inkább McDonald’sban ennék. Az a szerelő túlságo-
san is készségesnek tűnt. 

– Szerintem jó fej volt – közölte Abby, és visszaült a volán 
mögé a kocsiba. 

– Hűha, vigyázz ezzel! – figyelmeztette Jordan a lányt. – 
Nehogy az ott meghallja!

Miután visszaértek az étterembe, és újra beléptek, megint 
csöndesebb lett mindenki, és kifejezetten barátságtalannak 
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tűntek. Jake Lee sehol sem volt a láthatáron, de mivel a mű-
helyben még mindig nem égett a  lámpa, Dan nem rakta le 
kezéből a zseblámpát. 

A Mutton Chop étteremben lassú volt a  kiszolgálás, bár 
a többi asztalnál kicsit mintha gyorsabbnak tűnt volna. Dan 
figyelte, ahogy érkeznek, majd eltűnnek a megrendelt ételek, 
hozzájuk azonban csak egy csésze kávé ért oda, amit Abby 
rendelt, és egy Fats Buckhill névtáblát viselő pincér szolgál-
ta fel. Dannek még a vizét sem hozták ki. Abby az asztalon 
dobolt gyűrűs ujjával, és kedvesen elmosolyodott, valahány-
szor Mr. Fats, a tulaj-pincér-horrorfilm statiszta megjelent az 
asztaluk mellett, de folyton csak annyit mondott, hogy: – Kis 
türelmet, mindjárt ott vagyok. 

Az igazat megvallva, ahhoz képest, hogy már majdnem este 
kilencet mutatott az óra, még mindig tömve volt a hely. Dan 
esküdni mert volna rá, hogy az étteremben mindenki őket 
nézi, de valahányszor feléjük fordult, mindenki levette róluk 
a  tekintetét, és hirtelen nagy érdeklődést tanúsított az étele 
iránt. 

– Mindig így kezdődik – jegyezte meg halkan Jordan, 
közelebb hajolva Danhez. Abby nem vett róla tudomást. – 
Először az autószerelő. Mindig van egy bunkó paraszt, aki fi-
gyelmeztet, vagy egy hangos szamárnevetés, aztán a moziban 
mindenki csak azt mondja, hogy „Tűnjetek el innen! Tűnjetek 
innen a francba! Mégis mit hisztek?”

Dan felhorkant. Hirtelen a bordái között érezte Abby éles 
könyökét, de Jordan viccén még ő is elmosolyodott. 

– Nevessetek csak! – folytatta Jordan, és a hatalmas lami-
nált étlap mögé bújt. – Szerintetek, kit fognak először meg-
gyilkolni, és a disznók elé vetni? Persze, hogy engem. Persze, 



34

hogy elsőként a meleg srácot intézik el. Errefelé, bunkóéknál 
már csak ez a szokás. 

– Ne ítélkezz olyan könnyen! – szólt rá Abby a méregerős 
kávét kortyolgatva. Ez volt az egyetlen rossz szokása; Dan 
nem is számolta már, hány kávét ivott eddig az út alatt. De ha 
csak így tud ébren maradni a vezetéshez, hát igyon. Előttük 
állt még néhány órányi út ma éjjel, mielőtt elérik a következő 
kempinget. – Nem is ismered ezeket az embereket, Jordan, 
és még ha kicsit kevésbé is… urbánusak, nincs azzal semmi 
gond. Miért lenne jobb a te életed az övékénél?

– Helytelen állítás – közölte Jordan, és gyorsan lehalkítot-
ta a hangját, ahogy észrevette, hogy a tulaj visszajött hozzá-
juk. – Az én életem tárgyilagosan nézve is sokkal jobb, hiszen 
nálam van wifi és Netflix. 

– Minden rendben ennél az asztalnál? – Fats Buckhillnek 
le kellett guggolnia, hogy egy szintbe kerüljön az asztallal. 
Öreg térde a mozdulattól hangosan recsegett, ropogott, akár 
a  száraz faágak. Szélesen ülő, barátságos szeme volt, fölötte 
vastag szemöldök, állán őszülő, gondosan rövidre nyírt sza-
káll. Az egyik szeme kissé hályogos, a másik kristálytiszta kék. 

– Minden a legnagyobb rendben, Mr. Buckhill – felelte ud-
variasan Abby. – Én szeretnék egy szendvicset, és ők ketten… 
– hirtelen elhallgatott, türelmetlenül pillantva társaira. 

– Hamburgert – vágta rá tömören Jordan. Kezét hanyagul 
a szája fölé emelte, bizonyára azért, hogy eltakarja az új pier-
cingjét, nehogy rosszat gondoljanak róla a helyiek. – Bacon-
szalonnával. Sok baconnel, amennyi csak belefér. Ja, meg egy 
turmixot is, ha van. Csokisat. – Fats erre hátravetett fejjel ne-
vetni kezdett. – Tetszel nekem, fiam. Nagyon jó, konzervatív 
ízlésed van. 
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Dan érezte, ahogy Abby finoman megböki a könyökével, de 
ez nem állította meg abban, hogy hitetlenül mosolyogjon. – Ó, 
igen! – mondta a lehető leghihetőbb őszinteséggel. – Jordan-
nél hagyománykedvelőbb embert nem ismerek.

Ezzel kiérdemelt egy lábrúgást az asztal alatt mindkettő-
jüktől. – Nekem egy adag sült hús és egy krumplisaláta lesz 
– tette még hozzá, és eltökélte, hogy jó kedvre deríti Abbyt, és 
nem fog sokat okoskodni. – Meg egy kóla. És talán utána egy 
szelet pite. 

– Még egy határozott döntéshozó! – Fats felegyenesedett, 
újra megroppant a térde, aztán felnyalábolta az étlapokat, és 
mindhármat összefogva az asztalhoz ütögette őket, mintha 
egy pakli kártyát fogna. 

– Ha nem túl nagy kérés – szólalt meg Abby határozottan 
megköszörülve torkát – megtenné, hogy leül velünk egy kicsit 
beszélgetni? Egy fotóprojekten dolgozom, és nem lenne tel-
jes anélkül, hogy néhány szót hozzáírok az itt élő emberekről. 
Arról, hogy miért szeretik ezt a környéket. 

Ez persze óriási hazugság volt, de működött. Fats jobbik 
szeme megrándult. – Hát persze, miért is ne? Megyek, leadom 
ezt a rendelést Fats Juniornak, aztán mindjárt visszajövök, és 
állok rendelkezésükre. 

Az öreg azzal elcsoszogott, bár a  léptei talán most kicsit 
szaporábbnak tűntek. Az étteremben a  sustorgás erre mint-
ha alábbhagyott volna, mintha valaki valami titkos jelet adott 
volna nekik, hogy a  jövevények átmentek a  vizsgán, minden 
rendben. 

– Láttátok, milyen vidám lett? – dörmögte Jordan. Tekin-
tetét közben végig Fats hátán tartotta. – Ez a vén farok telje-
sen bezsongott attól, hogy ennyi baconszalonnát kértem. Jól 
fel akar hizlalni, mielőtt a vágóhídra küld.
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Abby a szemeit forgatta, majd kortyolt egy nagyot a kávéjá-
ból. – Nos, a tavaly történtek ismeretében nem csodálkozom, 
hogy ideges vagy, de nekem azóta sikerült kicsit visszanyer-
nem a lelki békémet – jegyezte meg. – Normális kerékvágás-
ban halad minden. 

– Ne beszélj ilyen baromságokat! Ezzel csak megerősíted, 
hogy furcsa dolgok történtek. 

Dan úgy döntött, hogy inkább kimarad ebből a  vitából, 
miközben érezte, hogy a  zsebében vibrálni kezd a  telefonja. 
Biztosan Sandy az, mert aggódik, hogy ma még nem hívta. 
Megnézte az üzeneteit, és talált egy értesítést, de nem SMS-t, 
hanem egy Facebook applikáció értesítését. El nem tudta kép-
zelni, ki üzenhet neki Facebookon. A gimiből senki nem volt, 
akivel kapcsolatot akart volna tartani. Talán az egyik jövőbeni 
egyetemi évfolyamtársa lesz, aki ráírt Chicagóból? 

Hüvelykujjával rábökött az üzenetre, miközben fél füllel 
hallgatta a barátai vitáját. Fats közben visszajött, és a bokszuk 
oldalának dőlve beszélgetni kezdett Abbyvel. 

Dan közben a  bejövő üzeneteire meredt, és érezte, hogy 
a keze jéggé dermed a képernyő fölött. 

Ez nem lehet igaz. Sem normális. Sem lehetséges. 
– Ha jól tudom, az alkoholtilalom alatt Jimmy Orsini ural-

ta ezt a vidéket? – érdeklődött Abby, és még elő is vett egy fo-
tót, hogy megmutassa az étterem tulajának. De Dan felől akár 
halandzsázhatott is volna. – A tanárom, Mr. Blaise is errefelé 
nőtt fel, és ő mesélte, milyen érdekes Orsini sírhelye. Úgy ter-
veztem, elmegyek oda, hogy lefotózzam. Csak mert most ilyen 
dolgok érdekelnek. Mármint a fotózás, nem a sírhelyek. 

Fats válasza távolinak tűnt, és Dan akkor jött rá, hogy azért, 
mert a dobhártyája olyan hangosan lüktet, hogy alig hall vala-
mit. – Nem ajánlanám, hogy lefotózza azt a  sírhelyet. Soha
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nem lehet tudni, miféle dolgokat kavar fel ezzel. Rossz ener-
giákat, meg ilyesmi. Orsiniről és a bandájáról még mindig ke-
ringenek kísértetsztorik. Igaz, hogy a sírhely Alabamában van, 
de Pinkertonék végül a nyomukba eredtek, és New Orleans 
környékén kapták el őket. Orsinit menekülés közben lőtték le. 

Na, persze, kísértettörténetek. Kísértetek. Ez a  szó végül 
elérte a tudatát. Dan a telefonjára és az üzenetre meredt, mi-
közben némán tátogta az ott látott szavakat. 

Micah Bonheur:

da Niel dani el

o tt va g y?

H amarosa n  Látj ukegy mást



4. fejezet
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D an még mindig a telefonját bámulta, mikor megérkezett 
az étel, de elment az étvágya. Jó poén, gondolta. Bárki is 

tette, ki fogom nyírni. Izzadni kezdett a tenyere a telefon felett, 
amit gyorsan zsebre is dugott. Ha nem látom, nem gondolok rá. 

– Minden oké? 
Jordan hunyorogva nézett felé, miközben a   turmixát kor-

tyolgatta. Dan megvonta a  vállát, és kedvetlenül a  krump-
lisalátába döfte a villáját. Nem akarta elmondani a Micah-tól 
érkezett üzenetet, különösen nem itt, ahol Abby még mindig 
kedélyesen társalgott Fatsszel. Most már jegyzetelt is: két falat 
között neveket és helyszíneket írt fel magának, miközben az 
öreg kihúzott mellé egy széket, és szemmel láthatóan felké-
szült egy hosszabb beszélgetésre. 

– Nem túl jó ez a  kaja – súgta végül vissza Dan. Most 
már az étel szagától is rosszul lett, a szorongás savat termelt 
a gyomrában. 

De ki lehet olyan kegyetlen, hogy ilyesmivel poénkodjon? 
Abby és Jordan biztosan nem, és legjobb tudomása szerint 
az egykori őrült szobatársát, Felixet még mindig elzárva tart-
ják. Nem tűnt valószínűnek, hogy az intézetben hozzáférhe-
tett az internethez, nem beszélve a közösségi oldalakról. Az 
egyetlen olyan személy, aki ismerte Dant és Micah-t is, az Cal 
volt, Micah régi barátja még a New Hampshire College-ból, 
aki mellesleg tavaly ősszel enyhén szólva pocsékul viselkedett 
Dannel és Jordannel. Jordan azonban azt állította, hogy Cal 
azóta 180 fokos fordulatot vett, és teljesen megváltozott. Dan 
hiába gondolkodott erősen, semmire sem jutott. 
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– Ezen nem csodálkozom – felelte Jordan. – Az a krumpli-
saláta elég furán néz ki. Nem kérsz a sült krumplimból?

– De igen, köszi. – Dan úgy érezte, nem ismétlődhet meg 
a múlt, mert képtelen lenne újra hazudni a barátainak. Úgy-
is mindig rájönnek, amikor egyedül maradnak vele. Gyor-
san magára erőltetett egy mosolyt, kivett egyet Jordan sült 
krumplijából, aztán úgy nyomta le a  torkán, mint azokat 
a  kis kék tablettákat, amiket az üdítőjével vett be. Az álla-
pota mindig súlyosbodott, valahányszor túlzottan felzaklatta 
magát. 

– A hosszú kocsiutaktól nekem is mindig felkavarodik ki-
csit a gyomrom – tette hozzá Jordan. Aztán hirtelen mintha 
beléhasított volna a felismerés, hogy a Dan arcára kiülő kifeje-
zésnek semmi köze nincs az ételhez vagy a kocsiúthoz. – Dan, 
mi a baj? Ugye, valami másról van szó?

Mint mindig, nem igaz?
Dan kutatott a gondolataiban a válaszért, miközben erősen 

dobogni kezdett a szíve. – Elhoztam az egyik dossziét. – Át-
pillantott Abbyre, és halkabban folytatta. – Tudod, azt a dosz-
sziét! Tudom, hogy a legtöbbet már átnéztük, de meg akartam 
bizonyosodni arról, hogy semmi nem maradt ki. Tudod, még-
is a családom múltjáról van szó. 

Jordan kissé elfehéredett, és letette kezéből a turmixot. Ha-
talmas, sötét szeme elkerekedett a  göndör frufru mögött. – 
Aha!

– Igen. Sok információ van benne az apámról meg az 
anyámról, de még semmi bizonyos. Már mindent végignéz-
tem, és semmi konkrétumot nem találtam, csak még több 
zsákutcát.

– És miért keveredtek azok a dossziék a professzor holmija 
közé? – kérdezte suttogva Jordan. 
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Dan nyelt egy nagyot. Nem úgy tervezte, hogy itt és most 
mondja el, de ha már úgyis elkezdett beszélni, olyan érzése 
volt, mintha meg kellene gyónnia valamit, ami hosszú ideje 
nyomja a lelkét, és csak a lehetőséget várja, hogy kimondhassa. 

– Emlékszel, amikor Reyes professzor azt mondta, én 
olyan dolgokat is látok, amit mások nem?

– Nem is tudom, talán… Azon az éjszakán elég sok min-
den történt. 

– Hát, én… De tudod mit? Nem is számít!
– Figyelj, ha akarsz róla beszélni, akkor… – szólalt meg 

Jordan, de Dan hirtelen úgy érezte, mégsem áll készen rá. 
Nem volt itt az ideje, miközben Abby az oldalán kedélyesen 
társalgott, ráadásul még előttük állt egy hosszú út, amíg végre 
újra sátrat verhetnek. 

– Ideje lenne indulni – vágta rá, és kibámult az ablakon 
a sötét tájra, amely még így, az üvegen keresztül is nyomasztó-
nak tűnt. – Későre jár, és holnap reggel korán akartunk indulni. 

Dan elég hangosan beszélt ahhoz, hogy Abby is hallja. 
A lány megköszörülte a torkát, és dühösen rápillantott. 

Szerencsére Jordan vagy tényleg fáradt volt, vagy csak szín-
lelte, de ásított egy hatalmasat. – Én is fáradt vagyok, és még 
fel is kell verni a sátrakat. 

Mivel Abby alulmaradt, végül beadta a derekát, de előtte 
még megköszönte Fatsnek az idejét meg az információkat, 
amelyeket megosztott vele. Aztán a szemöldökét ráncolva né-
zett a fiúkra, mintha valami összeesküvést szőttek volna elle-
ne. Ami bizonyos értelemben így is volt. 

Dan bocsánatkérőn rámosolygott. – Mr. Buckhill, egy pil-
lanat! – szólt a férfi után, mielőtt az elérte volna a konyhát. – 
Megkérhetjük, hogy juttassa el ezt a zseblámpát Jake Leenek? 
Kerestük őt a szomszédban, de azt írta ki, hogy ideát van. 
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Fats elmosolyodott. – Szívesen megtenném, amit kér, ha 
tudnám, ki az a Jake Lee. 

– Jake Lee… az autószerelő – ismételte meg Dan, de köz-
ben összerándult a gyomra a félelemtől. Csontig hatoló bizo-
nyossággal ébredt rá, hogy Jake nem is kért pénzt a pótkeré-
kért. 

– Ott az az ember, Greg Mackey! Ha autószerelőt akar-
nak, ő a maguk embere.

Dan, Abby és Jordan némán néztek körül az étteremben. 
Sietve szedelődzködni kezdtek, aztán a zseblámpát meg egy 
summás összegű borravalót hátrahagyva kirohantak a  sötét 
parkolóban álló kocsihoz. 


