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Első fejezet

Kisvárosi nagymenő

Néhány évvel később Joe Coughlin lába egy cementtel teli kádban végezte a 
Mexikói-öbölben ringatózó vontatóhajón. Miközben tizenkét felfegyverkezett 
fickó csak arra várt, hogy elég távol kerüljenek a parttól és bedobhassák végre 
a vízbe, Joe a motor zúgását hallgatta, és a hajó faránál habzó fehér tajtékot 
bámulta. Belé hasított a gondolat, hogy szinte minden említésre méltó, ami 
valaha is történt vele, legyen az jó vagy rossz, azzal a reggellel kezdődött, 
amikor megismerte Emma Gouldot.

1926-ban találkoztak, egy hajnalon. Úgy esett, hogy Joe és a Bartolo fiúk 
épp azt a kaszinót rabolták ki, ami Albert White egyik kocsmájának hátsó 
termében üzemelt Dél-Bostonban. Joe-nak és a két Bartolo testvérnek fogal-
ma sem volt arról, hogy a kocsma Albert White-é. Ha tudták volna, mielőtt 
kirabolják, hárman háromfelé bujdokoltak volna el, hogy még nehezebb legyen 
a nyomukra bukkanni.

Könnyedén bejutottak az épületbe a hátsó lépcsőn. Az üres bárban sem 
akadt semmi gondjuk. A lebuj egy vízparti bútorraktár hátsó részében állt, 
és Joe főnöke, Tim Hickey esküdözött, hogy ártalmatlan görögöké, akik 
nemrég jöttek át Marylandből. Csakhogy amikor Joe és a társai beléptek a 
hátsó terembe, egy pókerparti kellős közepébe csöppentek. Vágni lehetett 
a ciga retta füstöt, öt játékos nehéz kristálypoharakból kortyolta a boros-
tyánszínű kanadai whiskyt, az asztal közepén pedig egy halom pénz hevert.

Egyik fickó sem tűnt görögnek, de ártalmatlannak sem. A zakóik a szék tám-
láján lógtak, ezért valamennyinek egyből kilátszott a csípőjén lógó pisztolya. 
Amikor Joe, Dion és Paolo beléptek a terembe maguk elé tartott pisztolyukkal, 
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egyik pasas sem rántotta elő a sajátját, de Joe azért látta, hogy néhányuknak 
megfordult a fejében a gondolat.

Az asztalnál egy nő épp italokat szolgált fel. Letette a tálcát, felemelte a 
hamutálban füstölgő cigarettáját, és szívott belőle egy slukkot. Úgy nézett 
ki, mint aki mindjárt ásít egyet a rászegezett pisztolyok láttán. Akinek ennél 
azért több kell ahhoz, hogy a szívéhez kapjon.

Joe és a Bartolo fiúk szemükbe húzott kalapot viseltek, az arcuk alsó részét 
pedig fekete kendővel takarták el. Remek ötletnek bizonyult, mert ha bárki 
felismeri őket, nagyjából fél nap maradt volna az életükből.

Tim Hickey azt mondta, gyerekjáték lesz. Csak oda kell menniük hajnalban, 
és rajtaütni azon a pár fajankón, aki a pénzt számolja.

Szó nem volt pókerező gengszterekről.
– Tudjátok, kié ez a hely? – kérdezte az egyik fickó.
Joe nem ismerte fel, a mellette ülőt viszont igen. Brenny Loomis volt, 

koráb ban bokszoló, jelenleg pedig Albert White bandájának tagja. White Tim 
Hickey legnagyobb riválisa volt a szeszcsempészbizniszben. Azt rebesgették, 
hogy egy rakás Thompson géppuskát halmozott fel a küszöbönálló háborúra 
készülődve. Az üzenet világos volt: az ember döntse el, melyik oldalra áll, 
különben megáshatja a sírját.

– Ha azt teszitek, amit mondunk, egyetlen karcolás sem esik rajtatok – 
szólalt meg Joe.

– Azt kérdeztem, tudjátok-e, hogy kié ez a hely, kibaszott barmok – jártatta 
tovább a pofáját a Loomis mellett ülő pasas.

Dion Bartolo erre pofán csapta a pisztolyával, méghozzá elég keményen 
ahhoz, hogy leessen a székről és kiserkedjen a vére. Csak hogy a többieknek 
átfusson az agyán: mennyivel jobban is jártak, hogy nem őket verték pofán 
pisztollyal.

 – Mindenki térdeljen le, kivéve a lányt – adta ki az ukázt Joe. – Kezeket a 
tarkóra! Ujjakat összekulcsolni!

– Fel fogom hívni anyádat, ha ennek az egésznek vége, fiam. Megmondom 
neki, hogy szép sötét öltönyt válasszon a temetésedre – jegyezte meg Brenny 
Loomis farkasszemet nézve Joe-val. Loomis korábban a Mechanics Hallnál 
bokszolt és Mocskos Mo Mullinsszal edzett. Azt beszélték, olyan volt az ütése, 
mint egy pörölycsapás. Jó pár fickót hidegre tett Albert White kedvéért. Nem 
ebből élt, nem kizárólag ebből, de állítólag Loomis azt akarta, hogy Albert 
tudja, ha valaha is teljes munkaidőben erre váltana, rangidősnek számít.
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Joe még soha életében nem félt annyira, mint amikor Loomis barna gomb-
szemébe bámult, de azért a padlóra mutatott a fegyverével. Meglepve látta, 
hogy nem remeg a keze. Brendan Loomis összekulcsolta a kezét a tarkóján, 
és letérdelt. A többiek is követték a példáját.

– Jöjjön ide, hölgyem! – szólt oda a lánynak Joe. – Nem fogjuk bántani!
A lány elnyomta a cigarettáját, és úgy bámult Joe-ra, mint aki azon tűnő-

dik, gyújtson-e rá megint, vagy inkább kortyoljon egyet az italából. Joe felé 
indult. Nagyjából egyidősek voltak, a lány húsz körül járhatott. A tekintete 
dermesztően hideg volt, a bőre pedig annyira sápadt, hogy Joe szinte látta a 
bőr alatt futó vérereket.

Amíg Joe szemmel tartotta a lányt, a Bartolo fiúk begyűjtötték a pókerezők 
fegyvereit. Hangos koppanással landoltak a közeli blackjackasztalon, de a lány 
meg se rezzent. Halottszürke íriszén túl lobogott a tűz.

– Mit hozhatok a rabló úrnak ezen a korai órán? – kérdezte, miután Joe 
előreszegezett fegyveréhez lépett.

Joe odanyújtotta neki az egyik vászonzsákot, amit magával hozott.
– Az asztalon lévő pénzt kérném.
– Máris hozom, uram.
A lány elindult vissza az asztalhoz. Joe kivette az egyik bilincset a másik 

zsák ból, és továbbpasszolta Paolónak, aki az egyik játékos mögé hajolt, a 
háta mögött megbilincselte a csuklóját, majd a mellette térdeplővel foly-
tatta a sort.

A lány a zsákba söpörte az asztal közepén és a játékosok előtt heverő 
téte ket – Joe-nak feltűnt, hogy nem csak pénz került a zsákba, hanem 
órák és ékszerek is. Miután Paolo az összes fickót megbilincselte, betömte 
a szá ju kat.

Joe körbenézett a termen, egy pillantást vetve a mögötte lévő rulettkerékre 
és a lépcső alatt a falhoz tolt kockaasztalra. Összesen három blackjack- meg 
egy bakkaraasztalt számolt össze. Hat játékgép tornyosult a hátsó falnál. 
A fogadóiroda egy alacsony asztalon sorakozó tucatnyi telefonkészülékből 
állt, a mögöttük lévő táblára a tegnap esti readville-i lóversenyen induló lovak 
nevét írták fel. Csak egy ajtó volt azt leszámítva, amin Joe-ék bejöttek, és erre 
krétával T betűt rajzoltak. T, mint toalett. Ami logikusnak is tűnt, elvégre ha 
az ember iszik, hugyoznia kell.

Csakhogy amikor Joe átsétált a báron, két mosdót is látott, és ennyi azért 
elég szokott lenni. Ráadásul ennek az ajtaján még lakat is lógott.
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Joe a kipöckölt szájú Brenny Loomisra pillantott a padlón. Látta, hogyan 
forognak a fejében a fogaskerekek. És egyből rájött arra, amit már azóta tudott, 
hogy meglátta a lakatot: ez a mosdó távolról sem mosdó.

Itt számolták a pénzt.
Albert White pénzét.
Abból ítélve, amennyit Hickey kaszinói kaszáltak az elmúlt két napban, 

október első hűvös hétvégéjén, Joe azt gyanította, egy kisebb vagyon lapul 
az ajtón túl.

Albert White kisebb vagyona.
A lány visszasétált hozzá, kezében a pókerjátszma tétjével megpakolt zsák-

kal.
– Íme a desszertje, uram – szólalt meg, és azzal átnyújtotta a zsákot. Joe nem 

bírta túltenni magát a lány hűvös pillantásán. Nem egyszerűen Joe-t bámulta, 
átlátott rajta. A férfi biztosra vette, hogy látja az arcát, hiába a szemébe húzott 
kalap és a kendő. Egy reggel majd elsétál mellette az utcán, mire a nő elkiáltja 
magát, hogy „Ő volt az!”, és Joe-nak még arra se lesz ideje, hogy becsukja a 
szemét, mielőtt szitává lövik.

Elvette a lánytól a zsákot, és meglóbálta bilincset.
– Forduljon meg.
– Igenis, uram. Máris. – A lány hátat fordított neki, és összefonta a karjait. 

Ujjbegyei a fenekéhez simultak, Joe pedig emlékeztette magát, hogy ez most 
tényleg nem a legjobb alkalom arra, hogy bárkinek is a fenekével legyen elfoglalva.

Rápattintotta az egyik bilincset a csuklójára.
– Finom leszek.
– Miattam ne fárassza magát. – A lány hátrapillantott Joe-ra. – De ha lehet, 

ne hagyjon nyomot.
Jesszusom!
– Mi a neve?
– Emma Gould. És a magáé?
– Az üldözött.
– Csak a rendőrség üldözi, vagy az összes lány?
Joe nem volt képes egyszerre szemmel tartani a termet és közben frappán-

san riposztozni, ezért maga felé fordította a lányt, és kivette a férfizoknikat a 
zakója zsebéből. Ezekkel tömték be a foglyok száját, Paolo Bartolo emelte el 
őket a Woolworth’sből, ahol dolgozott.

– Maga zoknit akar dugni a számba?
– Igen.
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– Egy zoknit? A számba?
– Esküszöm magának, hogy még soha nem viselte senki. Patyolattiszta.
 Emma felvonta az egyik szemöldökét. Éppolyan fakó sárgarézszínű volt, 

mint a haja. Selymesen fénylő, akár a hermelinprém.
– Soha nem hazudnék magának – szaladt ki Joe száján, és ebben a pilla-

natban úgy érezte, igazat beszél.
– Ezt általában a hazugok mondják. – A lány úgy tátotta ki a száját, mint 

egy gyerek, aki kénytelen lenyelni az orvosságot. Joe szívesen mondott volna 
még valamit, de nem tudta, mit. Eszébe jutott, hogy kérdez valamit, csak hogy 
újra hallja a hangját.

A lány tekintete megrebbent, ahogy Joe a szájába erőltette a zoknit, aztán 
megpróbálta kiköpni – amiben nem volt semmi meglepő, általában így tettek 
az emberek –, és hevesen rázni kezdte a fejét, amint meglátta a zsine get a 
férfi kezében, de hiába. Joe szorosan a lány szája köré tekerte, és meg kötötte 
a tarkója felett. A lány közben úgy nézett rá, mintha az eddig történ tek töké-
letesen helyénvalók lettek volna, de Joe ezzel most mindent tönkre tett.

– Félig selyem – jegyezte meg.
Emma ismét felvonta a szemöldökét.
– Mármint a zokni. Most pedig csatlakozzon a barátaihoz.
A lány letérdelt Brendan Loomis mellé, aki egyetlen pillanatra sem vette 

le a szemét Joe-ról.
Joe az ajtóra, és a rajta lógó lakatra bámult. Hagyta, hogy Loomis kövesse 

a tekintetét, majd egyenesen a szemébe nézett. Az egykori bokszoló tompán 
várta, mi lesz Joe következő lépése, aki a hatás kedvéért egy ideig még állta a 
tekintetét, végül megszólalt.

– Gyerünk, fiúk! Végeztünk.
Loomis lassan pislantott egyet, amit Joe a békekötés jelének vett. Vagy 

legalább annak lehetőségeként. Úgy döntött, ideje olajra lépniük.

Joe-ék autóba ültek, és végighajtottak a part mentén. Az acélkék égboltot 
beragyogták a felkelő nap mélysárga sugarai. A sirályok vijjogva köröztek a 
dokk felett, az egyik darura akasztott konténer a kikötő mellett futó út fölé 
libbent, majd éles sikollyal visszapattant, ahogy Paolo áthajtott az árnyékán. 
A mólón ácsorgó dokkmunkások, fuvarosok és rakodófiúk cigarettázva igye-
keztek felmelegíteni magukat a csípős hajnali levegőn. Néhányuk kavicsokat 
dobált a sirályok felé.
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Joe letekerte az ablakot, és hagyta, hogy az arcába csapjon a hideg, benzin-, 
halvér- és sószagú levegő.

Dion Bartolo hátrapillantott Joe-ra az anyósülésről.
– Szóval megkérdezted a cicababa nevét?
– Csak beszélgetni akartam.
– Úgy kötözted meg a kezét, mintha így akarnád elhallgattatni. Jó, hogy 

nem táncoltatok.
Joe egy percre kidugta a fejét az ablakon, és olyan mélyet szippantott a mocs-

kos levegőből, amilyet csak bírt. Paolo elhajtott a dokkok mellett, a Broad-
way felé. Egy Nash Roadsterben ültek, nem volt nehéz óránként harminc 
mérfölddel hasítani.

– Már láttam azelőtt – szólalt meg Paolo, mire Joe visszahúzta a fejét a 
kocsiba.

– Hol?
– Nem tudom. De az biztos, hogy láttam. – A Broadwayre rántotta a Nasht, 

és az éles kanyartól mindhármuk majd’ kiesett az ülésről. – Talán írhatnál 
neki egy verset.

– Aha, szóval írjak neki egy kibaszott verset – jegyezte meg Joe. – Mi 
lenne, ha inkább lelassítanál, és nem vezetnél úgy, mintha valami gyanúsat 
tettünk volna?

Dion Joe felé fordult, és a háttámlára tette a karját.
– Ami azt illeti, a bátyám már csinált ilyet. Egyszer írt egy verset egy lánynak.
– Tényleg?
Paolo Joe-ra pillantott a visszapillantó tükörben, és némán bólintott.
– Na és mi lett?
– Semmi – válaszolta Dion. – A lány nem tudott olvasni.
Dorchester felé vették az irányt, délnek, és azonnal dugóba kerültek, mert 

egy ló úgy döntött, hogy nem messze az Andrew Square-től fogja kilehelni 
a lelkét. A kocsiknak ezért nemcsak a lovat, hanem a felborult szekeret is ki 
kellett valahogy kerülniük. Hatalmas lett a torlódás, a kockakövek repedéseiben 
pedig csillogott a szilánkokra tört jég, a jeget szállító fickó pedig a döglött 
lova bordáit rugdosta. Joe-nak mindvégig a lányon járt az esze. Apró keze 
puha és száraz volt, a bőre szinte rózsaszín a tenyere tövénél. Ibolyaszínű erek 
futottak végig a csuklóján. A jobb füle mögött volt egy fekete anyajegye, de 
csak a jobbon, a balon nem.

A Bartolo fiúk a Dorchester Avenue-n laktak, egy hentes és egy cipész 
felett, akik két nővért vettek feleségül, és csak egy kicsit gyűlölték kevésbé 
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egymást, mint amennyire a feleségeiket. Igaz, kölcsönös gyűlöletük azért 
nem akadályozta meg őket abban, hogy közös italmérést működtessenek a 
pincéjükben. Éjszakánként Dorchester mind a tizenhat egyházközségéből ide 
jártak az emberek, sőt, még a távolabbi North Shore-ból is elzarándokoltak, 
hogy a környék legjobb piáját igyák, miközben egy Delilah Deluth nevű fekete 
énekesnő a darabokra tört szívéről búgott nekik. A kocsmát nem hivatalosan 
A cipőfűzőnek hívták, ami annyira dühítette a hentest, hogy belekopaszodott. 
A Bartolo fiúk szinte minden estéjüket A cipőfűzőben töltötték, ami rendjén 
is volt, de Joe azt már ostobaságnak tartotta, hogy cimborái képesek voltak 
konkrétan a hely felett lakni. Mi van, ha pár zsaru razziát tart, bármennyire 
is valószerűtlennek tűnt a dolog? Semmibe sem kerül rátörni az ajtót Dionra 
meg Paolóra, és amennyi pénzt, ékszert meg fegyvert találnának náluk, annyit 
az életben nem tudna kimagyarázni két taknyos kölyök, akik közül az egyik 
egy áruházban, a másik meg egy zöldségesnél melózik.

Na jó, az ékszert általában azonnal továbbpasszolták Hymie Dragónak, 
akivel tizenöt éves koruk óta bizniszeltek, a pénz viszont a matracukban vagy 
A cipőfűző egyik rulettasztalán végezte.

Joe aznap reggel a jégszekrénynek dőlve figyelte, ahogy Paolo felhajtja az 
izzadságtól megsárgult lepedőt, és a matrac egyik hasítékába rejti a pénzt, 
ami neki meg az öccsének járt a zsákmányból. Úgy gyömöszölte a matracba 
a bankókat, amit Dion a kezébe nyomott, mintha karácsonyi pulykát tömne.

A huszonhárom éves Paolo volt a legidősebb közülük. Noha Dion két 
évvel volt fiatalabb nála, mégis idősebbnek tűnt. Talán azért, mert okosabb 
volt, mint a bátyja, vagy azért, mert kegyetlenebb. Bár húsz évével Joe volt a 
legfiatalabb, ő számított a trió agytrösztjének, amióta csak egyesítették erejüket 
Joe tizenhárom éves korában, hogy újságosstandokat gyújtsanak fel.

Paolo feltápászkodott a padlóról.
– Tudom már, hol láttam – jelentette ki, és közben leporolta a térdét.
Joe közelebb lépett hozzá a jégszekrénytől.
– Hol?
– Szóval nem érdekel a csaj, mi? – vetette közbe Dion.
– Hol? – ismételte meg a kérdést Joe.
Paolo a padlóra mutatott.
– Odalent.
– A cipőfűzőben?
Paolo bólintott.
– Alberttel volt.
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– Milyen Alberttel?
– Alberttel, Montenegró királyával. Mégis mit gondolsz, milyen Alberttel? 

– jegyezte meg Dion.
Sajnos csak egy olyan Albert akadt Bostonban, aki megengedhette magá-

nak, hogy az emberek kizárólag a keresztnevén említsék. Albert White volt 
az, akit az imént raboltak ki.

Albert a Fülöp-szigeteki háború egyik hőse volt. Rendőrként dolgozott, 
amíg Joe bátyjához hasonlóan el nem veszítette a munkáját a ’19-es sztrájkot 
követően. A White autó- és szélvédőjavító szerviz (korábbi nevén Halloran 
gumi- és autószerelő műhely), a White kávézó (korábbi nevén Halloran ételbár), 
valamint a White szállítmányozás (korábbi nevén Halloran fuvarozás) tulajdo-
nosa volt, és állítólag személyesen intézte el Bitsy Hallorant, akit tizenegy lövés 
ért az Egleston Square-i Rexall drogériában álló telefonfülkében. A közelről 
leadott rengeteg lövéstől kigyulladt a telefonfülke. Azt pletykálták, Albert 
megvette a fülke elszenesedett maradványait, helyrehozatta, és ebből a fülkéből 
intézte az összes telefonhívását az Ashmont Hill-i háza dolgozószobájában.

– Szóval Albert nője. – Joe-t lelombozta a hír, hogy a lány is csak egy a 
gengszterek lotyói közül. Már elképzelte, ahogy átszelik az országot egy lopott 
kocsiban, az aranyló naplementében, hogy Mexikóban kezdjenek új életet.

– Háromszor is láttam őket együtt – jegyezte meg Paolo.
– Szóval most már ott tartunk, hogy háromszor.
Paolo az ujjaira pillantott.
– Aha.
– És akkor meg minek pincérnősködik a fickó kaszinójában?
– Miért, mit kellene tennie? – szólt közbe Dion. – Vonuljon vissza?
– Nem, de…
– Albert nős. Ki tudja, mennyi ideig érdekli egy ilyen pillangó… – folytatta 

Dion.
– Szerinted a csaj egy pillangó?
Dion lassan lecsavarta egy üveg kanadai gin kupakját, mindvégig Joe-n 

tartva sanda tekintetét.
– Semmi különöset nem láttam rajta. Csak egy csaj volt, aki besöpörte a 

zsákba a pénzünket. Még azt se tudnám megmondani, milyen színű a haja. 
Még azt se…

– Sötétszőke. Szinte már világosbarna, de csak majdnem.
– Lehet, de Albert nője. – Dion mindhármuknak töltött a piából.
– Na és, ha Albert nője? – jegyezte meg Joe.
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– Már az is épp elég baj, hogy megkopasztottuk a fickót. Nem lenne jó 
ötlet mást is elvenni tőle. Világos?

Joe nem felelt.
– Világos? – ismételte meg Dion.
– Világos – engedett neki Joe, és az italáért nyúlt.

Az elkövetkező három éjszakán Emma nem tette be a lábát A cipőfűzőbe. Joe 
ebben biztos volt, mivel minden éjjel ott lebzselt, nyitástól zárásig.

Albert viszont lenézett, jellegzetes bézs halszálkás öltönyében, mintha csak 
Lisszabonban lettek volna. Barna fedorakalapot viselt hozzá, ami passzolt bar-
na cipőjéhez, ami meg az öltöny barna mintájával harmonizált. Ha leesett az 
első hó, Albert barna öltönyre váltott, amin bézs színű halszálkacsíkok futottak 
végig, és színben hozzáillő bézs színű kalapot, valamint fehér és barna színű 
kamáslit viselt. Februárban ugyan sötétbarna öltönyben, sötétbarna cipőben 
és fekete kalapban parádézott, de Joe úgy tippelte, az év nagy részében nem 
lett volna nehéz éjjel elintézni. Elég, ha az ember húsz méter távolságból rálő 
egy sikátorban valami olcsó pisztollyal. Még lámpafényre sincs szükség, hogy 
lássa, ahogy a bézs vörösre vált.

Albert, Albert, tűnődött Joe, miután a férfi elsiklott a bárszéke mellett 
A cipő fűzőben töltött harmadik estén. Végezhetnék veled, ha bármit is 
konyí tanék a gyilkoláshoz.

A gond az volt, hogy Albert nem gyakran fordult meg sikátorokban, és ha 
igen, akkor is négy testőr társaságában. De még ha az embernek sikerülne is 
valahogyan átverekednie magát rajtuk, és kinyírja Albertet – ezen a ponton Joe, 
aki még soha senkit nem nyírt ki, elgondolkodott, vajon mi a faszért jár azon az 
agya, hogyan intézze el Albert White-ot –, szóval, ha mégis megöli Albertet, 
csak azt éri el vele, hogy megakasztja Albert White partnereinek üzletét. És 
nemcsak a rendőrség tartozott White üzlettársai közé, hanem az olaszok, a 
mattapani zsidó maffia meg egy sor, a kubai és floridai cukornádbizniszben 
érdekelt kóser üzletember, bankár és befektetők. Ha az ember egy ilyen kicsi 
városban, mint amilyen Boston, megakasztja az üzletet, az olyan, mintha véres 
kézzel etetné az állatkerti ragadozókat.

Albert Joe-ra nézett, méghozzá úgy, hogy Joe egyből arra gondolt, a férfi 
mindent tud. Tudja, hogy én raboltam ki! Tudja, hogy a barátnőjét akarom. Tudja!

Albert viszont csak annyit mondott:
– Van tüzed?
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Joe meggyújtott egy gyufát, és azzal Albert White cigarettáját.
Albert egyenesen Joe képébe fújta a füstöt, csak annyit mondott, „Kösz, 

kölyök”, és már tovább is ment. A bőre éppolyan fehér volt, mint az öltönye, 
ajkai pedig vörösek, akár a vér, amit a szíve pumpált.

A rablást követő negyedik napon Joe az ösztönére hallgatva kikukkantott a 
bútorraktárhoz. Majdnem elkerülte a lányt. A jelek szerint a titkárnők mun-
kaideje ugyanakkor járt le, mint a munkások műszakja. A targoncások és a 
rakodómunkások koszos munkásruháikban léptek ki az épületből, a vállukon 
még ott lógott a munkájukhoz használatos kampó. Hangos kiabálással, füttyö-
géssel és ócska poénokkal méltatták a leszegett fejjel elsiető titkárnők bájait. 
De az is látszott, hogy a nők már hozzászoktak a helyzethez, mert sikerült 
kikeveredniük a férfiak nagyobb rajából, és bár néhány fickó a nyomukban 
maradt, a többiek leszakadtak, páran pedig a dokk titkos helye felé vették az 
irányt, ami annyira volt titkos, hogy mindenki ismerte a városban. A kikö-
tőben horgonyzó lakóhajón azóta lehetett alkoholt venni, hogy Bostonban 
beköszöntött a szesztilalom kora.

A nők falkája szorosan egymáshoz simulva haladt végig a dokkon. Joe is 
csak azért vette észre Emmát, mert egy másik, ugyanolyan rőtes hajú lány 
lehajolt, hogy megigazítsa a cipőjét.

Joe, aki eddig a Gillette Company rakodódokkjánál ácsorgott, nagyjából 
ötven yarddal lemaradva a lányok nyomába eredt. Azt mondogatta magában, 
hogy Emma Albert White nője. Hogy elment az esze, és hogy azonnal le 
kell állnia. Nem elég, hogy ebben a pillanatban Albert White nőjét követi 
a dél-bostoni mólón, konkrétan az államot is el kellett volna hagynia, amíg 
nem tisztázódik, gyanakszik-e rájuk valaki a pókerjátszmás rablás miatt. Tim 
Hickey délen volt, hogy nyélbe üssön egy rumüzletet, így nem tudta felvilá-
gosítani Joe-ékat, mégis hogy a francba fordulhatott elő, hogy rossz levesbe 
köptek. Paolo és Dion Bartolo meghúzta magát, erre Joe, aki elvileg az ész 
volt hármuk közül, itt ólálkodott Emma Gould körül, mint a sülő hús illatát 
követő éhenkórász kutya.

Hagyd abba, hagyd abba, most azonnal hagyd ezt abba!
Joe tudta, hogy a belső hangnak igaza van. A józan ész hangja volt. De ha 

nem is a józan észé, akkor az őrangyaláé.
De sajnos Joe-t aznap nem különösebben izgatták az őrangyalok. Emma 

Gould izgatta.
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A nők végiggyalogoltak a mólón, és szétrebbentek a Broadway Stationnél. 
A legtöbbjük a villamosmegállónál álló padok felé tartott, Emma viszont le-
ment a metróhoz. Joe várt egy darabig, aztán a nyomába eredt, és vele együtt 
felszállt az észak felé tartó, zsúfolt metrószerelvényre. Meleg volt. Joe egy 
pillanatra se vette le a szemét a lányról. Jól tette, mert Emma a következő 
megállónál, a South Stationnél le is szállt.

A South Stationnél három metró- és két magasvasútvonal, egy villamos, 
két busz meg a külvárosokból ingázók vasútvonala futott össze. Amint Joe a 
peronra lépett, a tömeg lökdösni és taszigálni kezdte, akár egy biliárdgolyót. 
Szem elől tévesztette Emmát. A férfi nem volt olyan termetes, mint a bátyjai, 
akik közül az egyik csak simán magas volt, a másik viszont valóságos óriás. 
Hála istennek Joe azért nem volt alacsony, csak középtermetű. Lábujjhegyre 
állva próbált utat törni magának. Így ugyan lassabban haladt, legalább egy 
villanásra megláthatta a lány tejkaramella-színű haját. Emma az Atlantic 
Avenue Elevated felé tartó magasvasút állomásához sietett.

Joe a szerelvénnyel egy időben ért a peronra. Emma is ugyanabba a kocsiba 
szállt be, csak két ajtóval távolabb. A vonat elhagyta az állomást, és feltárult 
a város, amelynek kék, barna és téglavörös színeit még mélyebbre festette a 
lenyugvó nap fénye. Az irodaépületek ablakai sárgán ragyogtak. Felgyulladtak 
az utcalámpák. Ahogy a vonat továbbsuhant, a kikötő elmosódott, míg végül 
teljesen eltűnt a horizontról. Emma az ablaknak dőlt, Joe pedig csak nézte, 
ahogy a kikötő az ablakon túl a semmibe vész. A lány üveges tekintettel, fásul-
tan bámulta a zsúfolt kocsit. Világos volt a szeme, még a bőrénél is halványabb. 
Akár a jéghideg gin. Az állkapcsa és az orra is kissé hegyes volt, és szeplők 
pettyezték. Egyáltalán nem lehetett kihívónak mondani a tekintetét. Úgy tűnt, 
Emma gyönyörűségesen szép, jéghideg arca mögé rejtőzött a külvilág elől.

Mit hozhatok a rabló úrnak ezen a korai órán?
De ha lehet, ne hagyjon nyomot.
Ezt általában a hazugok mondják.
A vonat áthaladt a Batterymarch Stationön, továbbzötykölődött a North 

Enden, Joe pedig lepillantott a gettóra. Ott minden az olaszokról szólt. Hem-
zsegtek az olaszok, röpködtek az olasz dialektusok, olasz ételek szaga terjengett 
a levegőben. Joe-nak eszébe jutott a bátyja, Danny, aki ír zsaru létére annyira 
szerette az olasz gettót, hogy itt élt és itt is dolgozott annak idején. Danny 
nagydarab fickó volt, Joe soha életében nem találkozott nála magasabb férfi-
val. Átkozottul jól bokszolt, rendőrnek is átkozottul jó volt, még hírből sem 
ismerte a félelmet. A rendőrszakszervezet alelnökeként rá is az a sors várt, mint 
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az összes többi zsarura, aki merészelt sztrájkba lépni 1919 szeptemberében: 
elveszítette az állását, reménye sem lehetett arra, hogy valaha is visszavegyék, 
ráadásul egyetlen keleti parti városban sem állhatott újra munkába rendőrként. 
Danny belerokkant. Legalábbis ez a hír járta. Oklahomában, Tulsa feketék 
lakta negyedében kötött ki, ami egy öt évvel ezelőtti zavargás során porig égett. 
Joe családja azóta csak pletykákat hallott Dannyről és a feleségéről, Noráról. 
Azt rebesgették, Austinban élnek, mások Baltimore-ban látták őket, de Joe 
családja olyat is hallott, hogy Philadelphiába költöztek.

Joe gyerekként bálványozta a bátyját. Aztán meggyűlölte. Mostanában már 
nemigen jutott eszébe, de ha igen, akkor igazán a nevetése hiányzott neki, ha 
őszinte akart lenni magával.

A kocsi másik végében Emma Gould közben sűrű bocsánatkéréseket mor-
molva utat tört magának az ajtó felé. Joe kinézett az ablakon, hogy lássa, merre 
járnak. A vonat a charlestowni City Square-hez készült begördülni.

Szóval Charlestown. Nem csoda, hogy Emmát nem ütötte szíven a rásze-
gezett pisztoly látványa. Charlestownban az emberek 38-asokkal ültek le 
vacsorázni, és a pisztoly csövével kavarták meg a kávéjukat.

Joe a Union Street végéig követte Emmát, egészen egy kétemeletes házig. 
Mielőtt még a lány a házhoz ért volna, jobbra fordult az épület mellett futó 
sikátorba, de mire Joe odaért, nyoma veszett. Körülnézett, de csak egyfor-
mának tűnő, düledező, nyomorúságos kétemeletes házakat látott, korhadó 
ablakkereteket és hézagos tetőket. Bármelyik épületbe bemehetett közülük, 
de Emma mégiscsak a háztömb mellett futó utolsó sikátort választotta. Joe 
arra tippelt, a vele szemben álló szürkéskék ház lehet az, amelynek volt egy 
rekeszfala, acélajtókkal.

Joe észrevette, hogy a ház mögött van egy kapu. Be volt zárva, Joe ezért 
megkapaszkodott a tetejében, felhúzódzkodott, és belesett a kapun túl hú-
zódó, még szűkebb sikátorba. Pár szemeteskukát leszámítva üres volt. Joe 
leereszkedett, és matatni kezdett a zsebében. Egy hajtűt keresett, amit szinte 
mindig magánál hordott.

Fél perc múlva már a kapu túloldalán várakozott.
Nem telt sok időbe. Ilyentájt, a munkaidő lejártakor soha nem tartott sokáig. 

Joe rövidesen lépteket hallott: két férfi lépett a sikátorba. Arról a repülőgépről 
beszélgettek, ami az Atlanti-óceán felett zuhant le. Sem az angol pilótát, sem a 
gép roncsait nem találták meg. A repülő az egyik pillanatban még a levegőben 



23

volt, aztán egyszer csak köddé vált. Az egyik pasas bekopogott a falon, pár 
másodperccel később pedig csak annyit mondott: „Smith.”

A rekeszfal egyik ajtaja nyikorogva kinyílt, majd néhány pillanattal később 
a helyére pattant.

Joe pontosan öt percet várt, kilépett a hátsó sikátorból, és bekopogott a 
rekeszfalon.

– Mi van? – szólt ki valaki fojtott hangon.
– Smith.
Kattogó hang hallatszott, ahogy valaki elhúzta a reteszt, Joe pedig felemelte 

az ajtót. Bemászott a keskeny lépcsősorra, és közben leengedte maga mögött 
az ajtót. A lépcső alján újabb ajtó várt rá, de már ki is nyílt, amint Joe felé 
nyúlt. Egy öreg, karfiolorrú, vörös képű, kopaszodó fickó vigyorogva intett 
neki, hogy lépjen be.

A félkész alagsori helyiség közepén egy fából ácsolt bárpult állt. Hordók 
szolgáltak asztal gyanánt, a székeket a legolcsóbb fenyődeszkából készítették.

Joe a pulthoz ült, közel a bejárati ajtóhoz. Egy asszony, akinek a karjáról 
úgy csüngött a háj, mintha szárnya lenne, adott neki egy korsó szappan- és 
fűrészporízű meleg sört. Sok köze nem volt az alkoholhoz. Joe tekintete 
Emma Gouldot kereste a pince félhomályában, de csak dokkmunkásokat, pár 
matrózt meg néhány munkásnőt látott. Állt ugyan egy zongora a lépcső alatt, 
de gyakran nem használhatták, pár billentyűje el volt törve. Ez nem az a fajta 
kocsma volt, ami bármiféle műsorral szolgált volna, leszámítva a matrózok és 
a dokkmunkások csetepatéját, ami rendszerint akkor tört ki, amikor rájöttek, 
hogy kettővel kevesebb munkásnő van a kelleténél.

Emma a bárpult mögötti ajtón lépett ki, miközben kendőt kötött a fejére. 
A blúzt és a szoknyát drapp kardigánra és barna szövetnadrágra cserélte. Ki-
ürítette a pulton sorakozó hamutálakat, letörölte a kilöttyent piát. Az asszony, 
aki kiszolgálta Joe-t, levette a kötényét, és bement a pult mögötti ajtón.

Amikor Emma Joe-hoz ért, vetett egy pillantást a férfi korsójára. Már 
majdnem üres volt.

– Kér még egyet?
– Ja.
A lány szemügyre vette Joe-t, és úgy tűnt, különösebben nem tetszik neki, 

amit lát.
– Ki beszélt magának erről a helyről?
– Dinny Cooper.
– Nem ismerem – felelte Emma.
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Akkor már ketten vagyunk, gondolta magában Joe, azon tűnődve, honnan 
a francból vette ezt a hülye nevet. Dinny? Tényleg csak ennyire futotta tőle?

– Everettből.
Emma letörölte a pultot Joe előtt. Csak nem akart megmozdulni, hogy 

hozzon még egy korsó sört.
– Tényleg?
– Tényleg. A Mystic Chelsea felőli oldalán dolgoztunk a múlt héten. Kotró-

munka. Így sem rémlik?
Emma megrázta a fejét.
– Na mindegy. Dinny beszélt nekem a helyről. Azt mondta, itt jó a sör.
– Na látja, most már tudom, hogy hazudik.
– Mert valaki azt mondta nekem, hogy itt jó a sör?
Emma most is ugyanúgy bámult Joe-ra, mint akkor hajnalban. Mint aki 

a veséjébe lát, mintha látná a tüdőlebenyét, és olvasna a Joe agyában kavargó 
gondolatokban.

– Annyira azért nem rossz a sör – folytatta Joe, és felemelte a korsót. – 
Tessék, ittam egy korsóval. Esküszöm magának…

– Te aztán nem vagy szívbajos, mi?
– Hogy mondta, hölgyem?
– Nem igaz?
Joe úgy döntött, hogy rezignált méltatlankodáshoz folyamodik.
– Nem hazudok, hölgyem. De ha akarja, el is mehetek. – Felállt. – Mivel 

tartozom az első korsóért?
– Húsz centtel.
Emma kinyújtotta a kezét, Joe beletette a két tízcentest. A lány zsebre 

vágta az érméket.
– Úgyse teszed.
– Mit?
– Nem fogsz elmenni. Azt hiszed, sikerült lenyűgöznöd azzal, hogy azt 

mondtad, elmész, hogy majd azt gondolom magamban, mégiscsak rendes fiú 
vagy te, és marasztalni foglak.

– Nem. – Joe magára rángatta a kabátját. – Tényleg megyek.
Emma a pult fölé hajolt.
– Gyere csak ide.
Joe elfordította a fejét.
– Na, gyere már közelebb – mondta Emma újra, és intett neki az ujjával.
Joe arrébb tett pár széket az útból, és behajolt a pult mögé, Emma mellé.
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– Látod azokat a fickókat a sarokban?
Joe-nak el se kellett fordítania a fejét. Abban a pillanatban észrevette a három 

fickót, hogy belépett. Ránézésre dokkmunkásnak tűntek, a válluk széles volt, akár 
az árbóc, a kezük kemény, mint a kőszikla, és jobb volt kerülni a tekintetüket.

– Látom.
– Az unokatestvéreim. Látod, ugye, hogy hasonlítunk egymásra?
– Nem.
– Tudod, miből élnek? – kérdezte Emma vállat vonva.
Az ajkuk olyan közel volt egymáshoz, hogy ha kinyitják a szájukat, és 

kidugják a nyelvüket, a hegyük egymáshoz ért volna.
– Fogalmam sincs.
– Agyonverik az olyan fickókat, akik holmi Dinny nevű alakokról hazudoz-

nak. Mint te. – Emma előrecsúsztatta a könyökét a pulton, így még közelebb 
került egymáshoz az arcuk. – Aztán bedobják őket a folyóba.

Joe feje és a füle viszketni kezdett.
– Szép hivatás.
– Jobb, mint a pókerezők kirablása, nem?
Joe egy pillanatra elfelejtette, hogyan kell levegőt venni.
– Na most mondj valami okosat – folytatta Emma. – Mondjuk arról a 

zokniról, amit a számba tömtél. Na mi van, most nem fogsz sziporkázni?
Joe nem szólt semmit.
– Ja, és amíg töröd a fejed – folytatta Emma –, hadd mondjam el azt is, 

hogy minket figyelnek. Ha hozzáérek a fülcimpámhoz, a lépcsőig sem jutsz.
Joe követte Emma áttetsző tekintetét, és a lány jobb fülcimpájára pillantott. 

Olyan volt, mint egy szem csicseriborsó, csak puhább. Joe-nak az járt a fejében, 
milyen íze lehet ébredés után.

Lenézett a bárpultra.
– Na és ha én közben meghúzom ezt a ravaszt?
Emma pedig Joe tekintetét követte, és meglátta Joe kezében a pisztolyt 

kettejük között.
– Meghalsz, mielőtt a fülcimpádhoz érnél – folytatta a férfi.
A lány szeme Joe pisztolyáról a karjára siklott, és a tekintetétől a férfi liba-

bőrös lett. Emma a mellkasa közepét fixírozta, aztán a torkáról az állára 
vándorolt. Amikor a tekintetük újra találkozott, a lányé élesebb és éberebb 
volt, mint valaha. Olyan fény gyúlt benne, ami évezredekkel megelőzte az 
emberi civilizációt.

– Éjfélkor végzek – szólalt meg a lány.
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Második fejezet

Ami hiányzik belőle

Joe a West Enden lakott, nem messze a lármás Scollay Square-től. A szobája 
Tim Hickey bandájának házában volt, a legfelső szinten. Hickey-ék már 
régóta működtek a városban, de az elmúlt hat évben pörgött fel igazán az 
üzlet, miután életbe lépett a szesztilalom.

Az első emeletet általában a csont és bőr paddyk foglalták el, akik partot érve 
egyenesen ide jöttek. Joe feladata volt az is, hogy a dokkoknál fogadja őket, 
elvigye Hickey valamelyik konyhájára, ahol rozskenyeret, sápatag halászlevet 
és hamuszürke krumplit kaptak. Ha megették, Joe a szállásukhoz vezette 
őket, ahol tiszta matracokra heveredhettek, és az idősebb szajhák kimosták 
a ruháikat. Nagyjából egy hét után, amikor már valamelyest visszanyerték az 
erejüket, a hajukból kiszedték a tetveket, a szájukból pedig a rothadó fogakat, 
bejelentkeztek szavazókártyáikért, és becsületszavukat adták, hogy Hickey 
jelöltjeit fogják támogatni a következő évi választásokon. Ha ezzel megvoltak, 
szabadjára engedték mindet korábban érkezett földijeik nevével és címével, 
akikre számíthattak a munkakeresésben.

A ház második szintjén működött a kaszinó, ahova csak egy külön bejáraton 
keresztül lehetett belépni. A harmadikon a lányok güriztek. Joe a negyediken 
lakott, a folyosó végén nyíló egyik szobában. Volt az emeleten egy kellemes kis 
fürdőszoba, amit megosztott az épp a városban tartózkodó nagymenőkkel és 
Tim Hickey szajháinak ügyeletes csillagával, Penny Palumbóval. Noha a lány 
már betöltötte a huszonötöt, tizenhétnek nézett ki, a haja pedig, akár a mézzel 
teli üveg, amit megcirógattak a nap sugarai. Akadt férfi, aki a tetőről vetette 
le magát Pennyért, egy fickó hajóról ugrott a hullámok közé, egy harmadik 
viszont valaki mást nyírt ki maga helyett. Joe kedvelte a lányt, mert rendes volt, 
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és pompás látványt nyújtott. De még ha az arca tizenhétnek is tűnt, az agya 
jó, ha tíznek. Kizárólag három dal és valami homályos ábránd töltötte meg a 
varrónői hivatásról. Néha reggelente kávét hoztak egymásnak, attól függően, 
ki ért le előbb a kaszinóba. Ezen a reggelen Penny hozott Joe-nak, és a férfi 
szobájának ablakánál üldögéltek, a Scollay Square csíkos napellenzőit és óriási 
plakátjait bámulva, amint az első tejeskocsik végigzötykölődtek a Tremont 
Row-n. Penny elmesélte, hogy előző éjjel egy jövendőmondó biztosította vég-
zete felől: vagy fiatalon hal meg, vagy trinitárius pünkösdista lesz Kansasben. 
Amikor Joe megkérdezte tőle, fél-e a haláltól, Penny azt mondta, naná, de 
feleannyira sem, mint attól, hogy Kansasbe költözzön.

Penny elment, és Joe meghallotta, hogy a folyosón beszélget valakivel, aztán 
Tim Hickey jelent meg az ajtóban. Sötét színű, kigombolt halszálkás mellényt 
viselt hozzáillő nadrággal. Fehér ingje gallérját kigombolta, és nyakkendőt 
sem vett fel. Dús ősz hajú, jó húsban lévő férfi volt, egy siralomházi káplán 
szomorú, tehetetlen tekintetével.

– Mr. Hickey.
– ’Reggelt, Joe. – Hickey kávét ivott egy ódivatú pohárból, peremén megcsil-

lant a reggeli nap ablakon át beszűrődő fénye. – Van az a bank Pittsfieldben.
– Mi van vele?
– Az emberünk csütörtökönként jár errefelé, a többi estén az Upham’s 

Corneren lévő helyen találod. Egy Homberg lesz mellette a pulton, az italától 
jobbra. Tőle fogod megkapni az épület alaprajzát és a menekülő útvonalat.

– Köszönöm, Mr. Hickey.
Hickey ezt a pohara biccentésével nyugtázta.
– Lenne még valami. Emlékszel arra az osztóra, akiről a múlt hónapban 

beszéltünk?
– Persze – mondta Joe. – Carl.
– Már megint huncutkodik.
Carl Laubner, az egyik blackjackes osztójuk korábban egy piszkos játé-

kokban utazó társaságnál dolgozott, és az istennek se lehetett rávenni a tiszta 
játékra, ha az asztalnál ülők bőrszínének fehérségére a kétely leghalványabb 
árnyéka vetült. Ha egy játékos nem tűnt százszázalékosan fehérnek, vagyis 
akár csak egyetlen olasz vagy görög tűnt fel a színen, már lőttek a dolognak. 
Carl bűvész módjára rántotta elő egész este a tízeseket és az ászokat a kézben 
lévő lapokra, legalábbis addig, amíg a füstösebb képű fickók le nem léptek.

– Rúgd ki – mondta Hickey –, amint bejön.
– Meglesz, uram.
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– Ennek a szarságnak nincs helye nálunk. Értve vagyok?
– Abszolúte, Mr. Hickey. Abszolúte.
– És a félkarú rablót is helyre kéne tenni. Nagyon elszabadult mostanság. 

Lehet, hogy tisztán megy nálunk a játék, de azért nem vagyunk jótékonysági 
intézmény se, nem igaz?

Joe felírta magának emlékeztetőül.
– Még szép, hogy nem, uram.
Tim Hickey Boston maroknyi tiszta kaszinóinak egyikét működtette, ami 

ennek köszönhetően a város egyik legnépszerűbb helyének számított, főleg 
a felsőbb körökben. Tim arra tanította Joe-t, hogy cinkelt játékkal kétszer, 
legfeljebb háromszor ugyan át lehet vágni a kuncsaftot, de ő nem arra utazott, 
hogy párszor lehúzza a vendégeit. Ki akarta őket szipolyozni, életük végéig.

Hadd játsszanak, hadd igyanak csak, mondogatta Joe-nak, és az összes 
zöldhasújukat boldogan fogják leszurkolni nekünk, sőt még hálásak is lesznek, 
hogy megszabadítjuk őket tőlük.

„Hogy kik is a mi vendégeink? – mondogatta Tim gyakran. – Ők csak le-
járnak az éjszakába, de mi abban élünk. Csak kölcsönveszik azt, ami a miénk. 
Vagyis, ha a mi homokozónkba jönnek játszani, minden egyes homokszemből 
hasznot húzunk.”

Joe nemigen ismert Tim Hickey-nél ravaszabb fickót. A szesztilalom kez-
detén, amikor a város bandái etnikai alapokra helyezték működésüket, vagyis 
az olaszok csak az olaszokkal, a zsidók csak a zsidókkal, az írek meg csak az 
írekkel üzleteltek, Hickey fittyet hányt az íratlan szabályokra. Ő mindenkivel 
bizniszelt. Szövetséget kötött Giancarlo Calabresével, aki Pescatore bandáját 
irányította, amíg az öreg Pescatore börtönben csücsült, és együtt elkezdtek 
karibi rummal kereskedni, amikor mindenki whiskey-ben utazott. Mire a 
detroiti és New York-i galerik akkora hatalomra tettek szert, hogy mindenki 
más az alvállalkozójuk lett a whiskey-bizniszben, Hickey és Pescatore bandái 
megszerezték maguknak a cukor és a melasz piacát.

Az áru főként Kubából jött, és a Floridai-szoroson át jutott az Államokba. 
Rumot már itt csináltak belőle, és éjjel csempészték végig a keleti parton, 
majd 80 százalékos árréssel adtak túl rajta.

Miután Tim visszatért legutóbbi tampai útjáról, tisztázta Joe-val azt az el-
fuserált dél-bostoni bútorraktáras melót. Még meg is dicsérte, amiért volt elég 
esze ahhoz, hogy nem nyomult be a szobába, ahol a pénzt számolták. „Ezzel, 
fiam, megspóroltál nekünk egy háborút” – mondta Tim. Megnyugtatta Joe-t, 
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hogy amint a végére járt annak, miért kaptak ilyen veszélyesen rossz tippet, 
valaki olyan magasról fog lógni, mint a Custom House tornya.

Joe hinni akart neki, mivel a másik forgatókönyv csak az lehetett, hogy 
Tim direkt küldte őket a raktárba, méghozzá azért, mert valójában nagyon is 
akarta azt a háborút Albert White-tal. Timtől bőven kitelt, hogy feláldozza 
azokat, akiknek kisfiú koruk óta egyengette az útját, ha ezzel örökre magáénak 
tudhatja a rumbizniszt. Igazából Timtől bármi kitelt. Abszolúte bármi.

Ez kellett ahhoz, hogy az ember a felszínen maradjon. Az imidzs része 
volt, hogy mindenki tudja rólad: már rég megszabadítottad magad a lelkiis-
meretedtől.

Még mindig Joe szobájában voltak. Tim töltött egy csepp rumot a flaskájá-
ból a kávéjába, majd belekortyolt. Joe-t is megkínálta a piával, de nem kért, 
úgyhogy Tim visszatette a laposüveget a zsebébe.

– Merre jártál mostanában?
– Semerre, itt voltam.
Hickey rászegezte a tekintetét.
– Egyik este se voltál itt a héten. A múlt héten se. Új barátnőd van?
Joe-nak átfutott az agyán, hazudjon-e, de nem látta értelmét.
– Aha, új.
– Rendes lány?
– Nagyon eleven. Olyan… – Joe a pontos kifejezést kereste, de hiába – nem 

akármilyen csaj.
Hickey közelebb ment Joe-hoz.
– Kifogtál egy vérszívót, mi? – Közben úgy tett, mintha egy tűt szúrna a 

karjába. – Látom is rajtad. – Joe-hoz lépett, és az egyik kezével megszorí-
totta Joe tarkóját. – A jobbaknál a magunkfajta nem kap túl sok esélyt. A mi 
köreink ben aztán nem. Szokott főzni?

– Aha. – Valójában Joe-nak fogalma sem volt róla.
– Na, az már valami. Nem is az számít, hogy jól megy-e neki, vagy sem, 

csak az, hogy egyáltalán hajlandó rá.
Hickey elengedte Joe nyakát, és visszasétált az ajtóhoz.
– Beszélj azzal a fickóval a pittsfieldi balhéról.
– Meglesz, uram.
– Jól van, fiam. Jó gyerek vagy – mondta Tim, és elindult lefelé, az irodába, 

amit a kaszinó kasszája mögött rendezett be.
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Carl Laubner végül még két éjszakán át melózott, mire Joe-nak eszébe 
jutott lapátra tenni. Mostanában elég sok minden kiesett a fejéből, beleértve 
azt a két találkozót is Hymie Dragóval, amikor a Karshman Furs-i meló 
szajréját kellett volna átpakolni. A félkarú rablóról nem feledkezett el, és jól 
megszorította a kerekeit, de mire Laubner aznap este bejött dolgozni, Joe már 
lelépett Emma Gouldhoz.

A charlestowni alagsori ivóban töltött éjszaka óta szinte minden este talál-
koztak. Csak azért nem minden este, mert a többit Emma Albert White-tal 
töltötte. A helyzetet Joe-nak eddig még sikerült annyival elintéznie magában, 
hogy bosszantó, noha rohamléptekkel tartott az elviselhetetlen felé.

Amikor Joe épp nem Emmával volt, csak arra tudott gondolni, milyen 
lesz, ha majd megint együtt lesznek. És amikor újra találkoztak, nem csak 
valószerűtlennek, hanem egyenesen lehetetlennek tűnt a felvetés, hogy jobb 
lenne távol tartaniuk magukat egymástól.

Ha a lány nagybátyjának a krimója bezárt, ott szeretkeztek. Amikor Emma 
szülei és testvérei nem voltak otthon, ott csinálták. Szeretkeztek Joe kocsijában 
és a szobájában is, miután a hátsó lépcsőn becsempészte a lányt. Egy nyirkos 
domboldalon is egymásnak estek, a Mystic Riverre néző csupasz fák tövében, 
de még a hideg novemberi tengerparton is, a dorchesteri Savin Hill Cove-nál. 
Állva, ülve, fekve, a szabad ég alatt vagy odabent – mindegy volt. Ha egy egész 
lopott óra jutott nekik, annyi új trükköt és pozíciót szuszakoltak bele, amennyit 
csak bírtak. Ha viszont csak pár percre futotta, akkor megelégedtek ennyivel.

Szavakra nem igazán fecsérelték az idejüket. Legalábbis semmi olyanról 
nem beszéltek, ami kívül esett egymás iránti függőségükön.

Valami kalitkába zárt tekergőzött Emma áttetsző tekintetén és sápadt bőrén 
túl. De a kalitka nem azt jelentette, hogy az a valami ki akarna bújni onnan, 
hanem azt, hogy semmit nem akart beengedni maga mellé. Csak annyi időre 
nyílt ki, amíg Emma magába fogadta Joe-t. A szeretkezés pillanataiban Emma 
fürkésző szeme tágra nyílt, és Joe belelátott a lelkébe, vörösen izzó szívébe. 
Meglátta Emma gyerekként dédelgetett álmait, amelyek azokban a percekben 
szabadon szárnyaltak, elhagyva börtönük sötét falait.

Ám amint a szeretkezések véget értek, Emma szapora légzése lelassult, és 
Joe látta, ahogy az álmai visszahúzódnak lelkének éjsötét mélyébe.

De nem számított. Kezdte gyanítani, hogy szerelmes a lányba. Azokban a 
ritka pillanatokban, amikor a kalitka ajtaja kitárult, és a lány magába engedte, 
Joe látta, hogy olyan ember lelke lakozik a kalitka mélyén, aki kétségbeesetten 
vágyik arra, hogy bízhasson, szerethessen. A fenébe is, hogy éljen. Joe-nak 
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csak meg kellett mutatnia Emmának, hogy érte érdemes kockára tennie a 
bizalmát, a szerelmét. Az életét.

És így is volt.
Azon a télen töltötte be a húszat, és tudta, mit akar kezdeni az életével. 

Ő akart az a férfi lenni, akire Emma Gould az életét bízta.

A tél beköszöntével Emma és Joe párszor megkockáztatták, hogy együtt 
mutatkozzanak. De csak akkor, amikor a lány biztos forrásból tudta, hogy 
Albert White és a legfontosabb emberei nincsenek a városban, és ilyenkor is 
csak olyan helyre mentek, amit Tim Hickey vagy az üzlettársai üzemeltettek.

Tim egyik üzlettársáé, Phil Creggeré volt a Bromfield Hotel első emeletén 
lévő Venetian Garden étterem. Ide jött el Emma és Joe egy dermesztően hideg 
éjjelen. Hiába volt tiszta az égbolt, a levegő mégis hótól illatozott. Éppen a 
ruhatárba adták be a kabátjukat meg a kalapjukat, mikor a konyha mögötti 
különteremből kilépett egy társaság. A szivarfüstből és a hangjukból áradó, 
begyakorolt kedélyességből Joe már az előtt tudta, hogy politikusok, hogy 
meglátta volna őket.

Tanácsosok, elöljárók, városi tanácstagok, tűzoltóparancsnokok, rendőrka-
pitányok és ügyészek. A mosolygós, fényesre suvickolt, belül rothadt generátor, 
amitől valamennyire pislákoltak a város fényei, jártak a vonatok és működtek 
a közlekedési lámpák. Gondjuk volt rá, hogy a város lakosai egy pillanatra se 
feledkezzenek meg arról: ha ők nincsenek, az az ezernyi szolgáltatás sincs, 
ami a kényelmüket szolgálja. Amin az életük múlik.

Joe és az apja ugyanabban a pillanatban vették észre egymást. Ugyanannyira 
nyugtalanító érzés volt, mint mindig, ha egy ideje már nem találkoztak, hogy 
mennyire hasonlítanak egymásra. Joe apja hatvanéves volt. Két nagyobb fia 
után Joe nagy korkülönbséggel született, apja akkor már benne járt a korban. 
Csakhogy míg Connor és Danny mindkét szülőjük vonásait magukon viselték, 
különösen ami a magasságukat illeti (a hórihorgas termet ugyanis a család 
Fennessey ágára volt jellemző), Joe az örege kiköpött mása volt. Ugyanaz 
a termet, ugyanaz a testalkat, ugyanaz az előreugró áll. Még az orruk és a 
járomcsontjuk is egyforma volt, a szemük is csak egy kicsit ült mélyebben 
a megszokottnál, ám ettől csak nehezebb volt kiolvasni a tekintetükből, mi 
járhat a fejükben. Csupán két dolog különbözött rajtuk. Míg Joe szeme kék 
volt, az apjáé zöld. Joe hajának olyan színe volt, akár a búzának, az apjáé 
viszont lenszőke. Ezt leszámítva Joe apja fiatalkori önmagát láthatta, ha a fiára 
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nézett. Joe pedig az örege májfoltos, petyhüdt arcára pillantva nem látott mást, 
mint a Halált, amint türelmetlenül toporog az ágya mellett hajnali háromkor.

Némi kézfogást és vállveregetést követően Joe apja eltávolodott a többiektől, 
akik kabátot vettek. Odaállt a fia elé, és kinyújtotta a kezét.

– Hogy vagy?
Joe kezet fogott vele.
– Megvagyok. Hát te jól vagy?
– Prímán, fiam. Múlt hónapban előléptettek.
– Igen, hallottam, hogy te lettél a bostoni rendőrség helyettes főparancs-

noka – jegyezte meg Joe.
– Na, és veled mi van? Hol dolgozol mostanában?
Az embernek eléggé ismernie kellett Thomas Coughlint ahhoz, hogy meg-

érezze rajta az alkoholt. A beszéde soha nem árulta el, még fél üveg ír whisky 
után is szabatosan fogalmazott, nem akadt össze a nyelve. A tekintete sem lett 
üveges. De ha az ember tudta, hol keresse, talált valami ravasz huncutságot 
fess arcának ragyogásában. Ahogy végigmérte a másikat, kikutatta a gyenge 
pontját, és végiggondolta, érdemes-e rávetnie magát.

– Apa, bemutatom neked Emma Gouldot.
Thomas Coughlin kezet csókolt a lánynak.
– Örülök, hogy megismerhetem, Miss Gould. – Intett a főpincérnek. – 

Gerard, azt az asztalt kérjük a sarokban. – Joe-ra és Emmára mosolygott. – 
Ugye nem bánjátok, ha csatlakozom hozzátok? Farkaséhes vagyok.

Viszonylag kellemesen túljutottak a salátán.
Thomas sztorikkal traktálta Emmát Joe gyerekkoráról, amelyek egytől egyig 
arról szóltak, micsoda kis nyughatatlan, örökmozgó csibész volt a legkisebb 
fia. Matiné-előadásnak is beillett volna, ahogy az apja ezeket a családi törté-
neteket mesélte. Igaz, arról rendszerint megfeledkezett az öreg, hogy ezeket 
többnyire pofon vagy nadrágszíj zárta le.

Emma mosolygott és kuncogott, amikor kellett, de Joe látta rajta, hogy csak 
tetteti. Mind színleltek. Joe és Thomas eljátszották, milyen boldog, szerető csa-
lád az övék, Emma pedig úgy tett, mintha nem venné észre, hogy ez hazugság.

Miután az öreg elmesélte, mit csinált Joe hatévesen az apja kertjében – és 
Joe annyiszor hallotta az évek során a szájából ezt a történetet, hogy már azt 
is előre tudta, mikor tart hatásszünetet Thomas Coughlin –, megkérdezte 
Emmától, honnan származik a családja.
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– Charlestownból – hangzott a válasz. Joe mintha némi dacot hallott volna 
Emma hangjában.

– Úgy értem, mielőtt idejöttek. Mert az nyilvánvaló, hogy ír származású, 
kedvesem. Tudja, hol születtek a felmenői?

– Anyám apja Kerrybe valósi volt, apám anyja pedig corki – válaszolta 
Emma, miközben a pincér elvette a tányérjaikat.

– Nahát, én magam is Cork mellől származom – felelte Thomas szokatlan 
derűvel.

Emma belekortyolt a vizébe, de nem válaszolt semmit. Mintha a lénye 
egy része elhagyta volna az asztalt. Joe már korábban is látta ilyennek. Ha 
a lánynak nem volt ínyére a szituáció, egyszerűen kikapcsolt. A teste ugyan 
a székben maradt, de a lénye, mindaz, amitől Emma olyan egyedülállóan, 
összehasonlíthatatlanul önmaga volt, eltűnt.

– Mi volt a nagyanyja leánykori neve?
– Nem tudom.
– Nem tudja?
– Már meghalt – felelte Emma vállat vonva.
– De hiszen ez az öröksége – jegyezte meg a meghökkent Thomas.
Emma ezt egy újabb vállrándítással intézte el, és rágyújtott. Thomas ugyan 

nem mutatta jelét, de Joe tudta, hogy felháborodott. Végtelenül undorodott az 
olyan nőktől, akik cigarettáztak, kivillantották a combjukat, a dekoltázsukat, 
és semmiféle szégyent nem éreztek, ha nyilvánosan lerészegedtek.

– Mióta ismeri a fiamat? – kérdezte Thomas mosolyogva.
– Pár hónapja.
– Maguk ketten…?
– Apa.
– Joseph?
– Nem tudjuk, hogy állunk.
Joe titokban azt remélte, Emma majd megragadja az alkalmat, hogy tisz-

tázza, hogyan is állnak a dolgok kettejük között, ehelyett azonban csak néma 
kérdést olvasott ki a lány fáradt pillantásából, mennyi ideig kell még itt ülniük. 
Emma tovább szívta a cigarettáját, a tekintete pedig céltalanul továbbsiklott 
az elegáns éttermen.

Megérkezett az előétel, a következő húsz percet pedig azzal töltötték, hogy 
megvitatták a steakjeik és a hollandi mártás minőségét, valamint az étterem 
új padlószőnyegét, amit Cregger személyesen választott.

Amikor már a desszertnél tartottak, Thomas is cigarettára gyújtott.
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– Mivel is foglalkozik, kedvesem?
– A Papadikis bútorgyárban dolgozom.
– Melyik osztályon?
– A titkárságon.
– Csak nem emelt el a fiam egy kanapét? Kérem, mondja, hogy nem így 

ismerkedtek meg.
– Apa!
– Csak azon tűnődöm, vajon hogyan találkoztatok.
Emma újabb cigarettára gyújtott, és körbejáratta a tekintetét az éttermen.
– Ezt aztán a puccos hely.
– Nagyon is tisztában vagyok azzal, hogyan keresi a fiam a kenyerét. Ezért 

joggal feltételezhetem, hogy egy bűncselekmény hozta össze magukat, vagy 
egy olyan létesítményben ismerkedtek meg, amit többségében alvilági figurák 
látogatnak.

– Apa! Abban bíztam, hogy nyugodtan megvacsorázhatunk.
– Hát nem így történt? Ugye, hogy így volt, Gould kisasszony?
Emma Joe apjára nézett.
– Talán kellemetlennek találta a kérdéseimet?
Emma azzal a hűvös pillantásával mérte végig, amivel képes volt megfa-

gyasztani maga körül a levegőt.
– Nem tudom, mire akar kilyukadni. De nem is érdekel.
Thomas hátradőlt a székében, és belekortyolt a kávéjába.
– Arra akarok kilyukadni, hogy maga az a fajta leányzó, aki bűnözőkkel 

érintkezik, ami nem biztos, hogy jót tesz a megítélésének. Nem arról van szó, 
hogy a kérdéses bűnöző a fiam. Hanem arról, hogy attól, hogy bűnöző, még 
ugyanúgy a fiam, atyai érzéseket táplálok iránta, amelyek arra késztetnek, hogy 
megkérdőjelezzem, bölcs dolog-e a részéről szorosabb kapcsolatot ápolni egy 
olyan nővel, aki bűnözőkkel barátkozik. – Thomas visszatette a kávéscsészéjét 
a csészealjra, és a lányra mosolygott. – Ugye tudott követni?

Joe felállt.
– Gyere, Emma. Megyünk.
Emma azonban nem mozdult. A kézfejére támasztotta az állát, és egy jó 

ideig Thomasra meredt, miközben a cigaretta a füle mellett füstölt.
– A nagybátyám említette, hogy van egy Coughlin nevű zsaru is a fizetési 

listáján. Csak nem maga az? – Halványan elmosolyodott, válaszként Thomas 
gúnyos mosolyára, és egy slukkot szívott a cigarettájából.

– Csak nem Robert bácsikájára gondol, akit mindenki Bobónak hív?
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Emma helyeslés helyett csak pislogott egyet.
– Azt a rendőrt, akire maga gondol, Gould kisasszony, Elmore Conklinnek 

hívják. Charlestownban teljesít szolgálatot, és tudjuk róla, hogy rendszeresen 
kenőpénzeket fogad el olyan illegális létesítmények tulajdonosaitól, mint 
Bobo. Én magam ritkán járok át Charlestownba. De helyettes főparancs-
nokként örömmel venném alaposabban szemügyre a nagybátyja műintéz-
ményét. – Thomas elnyomta a cigarettáját. – Mondja csak, kedvesem, ez 
örömére szolgálna?

Emma Joe felé nyújtotta a kezét.
– Be kell púdereznem az orromat.
Joe némi aprót szórt Emma tenyerébe, hogy legyen pénze borravalóra a 

női mosdóban. A lány felállt az asztaltól, és Joe közben azon tűnődött, vajon 
visszajön-e még, vagy fogja a kabátját, és kisétál innen.

Az apja elővette a mellényéből a zsebóráját, felpattintotta a fedelét, majd 
éppilyen gyorsan visszapattintotta, és visszatette a zsebébe. Az óra, egy tizen-
nyolc karátos Patek Philippe az öreg legbecsesebb kincse volt. Húsz éve kapta 
egy hálás bankigazgatótól.

– Tényleg szükség volt erre? – kérdezte az apjától Joe.
– Nem én kezdtem, úgyhogy ne merészeld felróni nekem, hogyan tettem 

pontot a végére, Joseph. – Az apja visszaült a székébe, és keresztbe tette a 
lábát. Voltak, akik úgy viselték a hatalmukat, mint afféle kabátot, amit az 
istennek sem lehetett rájuk igazítani, vagy annyira szúrta őket a kelme, hogy 
örökösen viszketett tőle a bőrük. Thomas Coughlin ezzel szemben úgy 
viselte a magáét, mintha London legelegánsabb szalonjában szabták volna 
rá. Körbepillantott az éttermen, biccentett néhány vendégnek, majd újra a 
fia szemébe nézett.

– Szerinted foglalkoztatna a dolog, ha azt gondolnám, egyszerűen csak 
szokatlan módját választottad az érvényesülésnek?

– Igen, szerintem akkor is foglalkoztatna.
Az apja erre halványan elmosolyodott, és alig láthatóan megvonta a vállát.
– Harminchét éve vagyok rendőr, és egyvalamit megtanultam…
– Hogy a bűn nem kifizetődő, csak ha szervezetten csinálja az ember – 

vetette közbe Joe.
Az apja újabb halvány mosollyal díjazta a fia válaszát, és szinte észrevétlenül 

félrebillentette a fejét.
– Nem, nem, Joseph. Azt, hogy az erőszak erőszakot szül. És az erőszakból 

nemzett gyermekek tudatlan vademberekként fognak visszatérni hozzád. Sem-
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mit sem fogsz felismerni bennük magadból, de ők fel fognak téged ismerni. 
És megjelölnek, úgy, mint aki megérdemli, hogy megbüntessék.

Joe az évek során többféle változatát is hallotta a hangzatos beszédnek, de 
az apjának nem csak az nem esett le, hogy ismétli önmagát, hanem az sem, 
hogy a jól hangzó általános teóriák nem feltétlenül igazak mindenkire. Főleg 
nem azokra, akik elég elszántak ahhoz, hogy saját szabályokat alkossanak, és 
elég ravaszak, hogy mindenki más az ő szabályaik szerint játsszon.

Bár Joe még csak húszéves volt, jól tudta, melyik kategóriába tartozik.
De ha másért nem is, csak hogy bosszantsa az apját, megkérdezte:
– Volnál szíves felvilágosítani, mégis miért állnának bosszút rajtam erő-

szakos utódaim?
– Az elővigyázatlanságért, amelyből születtek. – Joe apja előrehajolt, az 

asztalra könyökölt, és összekulcsolta a kezét. – Joseph.
– Joe.
– Joseph, az erőszak erőszakot szül. Ez alapigazság. – Széttárta a kezét, és 

a fiára nézett. – A cselekedeteid visszaütnek.
– Igen, apa, tudom. Olvastam a katekizmust.
Az apja elfordította a fejét, amikor észrevette, hogy Emma kilépett a mos-

dóból, és a ruhatár felé indult. A lányon tartva a szemét így folytatta:
– De sohasem úgy, ahogy várnád.
– Na igen, ebben biztos vagyok.
– Nem vagy te biztos semmiben, csak saját magadban. Mindig az efféle, 

ki nem érdemelt magabiztosság sugárzik a legjobban. – Thomas közben 
Emmát figyelte, amint az átadta a jegyét a ruhatáros lánynak. – Nem mon-
dom, kellemes látvány.

Joe nem szólt semmit.
– De ezt leszámítva – folytatta az apja – fel nem foghatom, mit látsz benne.
– Csak mert charlestowni?
– Hát, az biztos, hogy nem javít a helyzeten. Az apja annak idején strici 

volt, a nagybátyja legalább két embert megölt. De hajlandó lennék még efelett 
is szemet hunyni, Joseph, ha nem lenne…

– Milyen?
– Olyan élettelen. Mint aki belül halott. – Az apja újra az órájára pillantott, 

és különösebben nem törte magát, hogy elfojtsa az ásítását. – Későre jár.
– Nem halott – felelte Joe. – Csak a lénye egy része egyszerűen alszik.
– Alszik? – mondta az apja, miközben Emma visszatért a kabátjaikkal. – 

Fiam, az már soha többé nem ébred fel.
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– Nem lehettél volna egy kicsit…? – kérdezte Emmától Joe az utcán, útban 
a kocsi felé.

– Milyen?
– Érdeklődőbb. Élénkebb.
– Amióta csak együtt vagyunk, másról sem beszélsz, csak hogy mennyire 

gyűlölöd.
– Semmi másról?
– Hát, ja. Nagyjából.
Joe megrázta a fejét.
– Soha nem mondtam, hogy gyűlölöm az apámat.
– Hát akkor mit mondtál?
– Hogy nem jövünk ki egymással. Soha nem jöttünk ki.
– Na vajon miért?
– Mert kibaszottul egyformák vagyunk.
– Vagy mert gyűlölöd.
– Nem igaz. Nem gyűlölöm – tiltakozott Joe, miközben nagyon jól tudta, 

hogy nem mond igazat.
– Hát, akkor talán vele kellene ágyba bújnod ma este.
– Mi van?
– Úgy nézett rám, mintha afféle söpredék lennék. Úgy kérdezgetett a csalá-

domról, mintha tudná, hogy már az Óhazában is alja népség voltunk. Volt képe 
kedvesemnek szólítani, a kurva életbe. – Emma megállt a járdán, és remegni 
kezdett. Szállingózni kezdtek a sötét égboltról az első hópelyhek. A lány 
hangját fojtogató könnyek patakzani kezdtek jéghideg szeméből. – Minket 
nem vesznek emberszámba. Nem érdemlünk tiszteletet. Mi csak közönséges 
Gouldok vagyunk a Union Streetről. Charlestowni söpredék. Mi varrjuk a 
csipkét a ti kibaszott függönyeitekhez.

Joe feltartotta a kezét.
– Honnan veszed ezt az egészet? – Emma felé nyújtotta a kezét, de a lány 

hátrébb lépett tőle.
– Ne érj hozzám!
– Rendben.
– Hogy honnan? Az egész életem arról szól, hogy nem kapok mást az olya-

noktól, mint az apád, csak gőgös megvetést. Olyanok néznek le, akik, akik… 
akik azt hiszik, jobbak másoknál, pedig csak szerencséjük volt. Semmivel sem 
érünk kevesebbet, mint ti. Nem vagyunk söpredék.

– Nem mondtam, hogy azok vagytok.



38

– De ő igen.
– Nem igaz.
– Nem vagyok söpredék – suttogta Emma az éjszakának. A hópelyhek 

összemosódtak az arcán végigfolyó könnyekkel.
Joe kitárta a karját, és közelebb lépett a lányhoz.
– Szabad?
Emma odabújt hozzá, de nem viszonozta az ölelését. Joe magához szorí-

totta a zokogó lányt, és újra és újra azt súgta a fülébe, hogy semmivel sem ér 
kevesebbet másnál, és hogy szereti, szereti, annyira szereti.

– Nem lett volna szabad ezt tennem – szólalt meg Emma aznap éjjel Joe 
ágyában. A nehéz, sűrű hópelyhek úgy tapadtak az ablakra, akár az éjjeli lepkék.

– Mit?
– Ott az utcán. Gyengeség volt.
– Nem voltál gyenge. Őszinte voltál.
– Soha nem sírok mások szeme láttára.
– Előttem sírhatsz.
– Azt mondtad, szeretsz.
– Aha.
– Tényleg így van?
Joe a lány áttetsző szemébe nézett.
– Igen.
Emma egy percig semmit sem szólt, majd így válaszolt.
– Én nem tudom ezt mondani.
Joe azzal nyugtatta magát, hogy ez nem ugyanaz, mintha Emma azt mondta 

volna, hogy nem érez így.
– Rendben.
– De tényleg? Csak mert vannak olyan fiúk, akik hallani akarják.
Fiúk? Hány fiú mondta eddig neki, hogy szereti, mielőtt Joe betoppant 

az életébe?
– De én keményebb vagyok, mint ők – jelentette ki Joe, és azt kívánta, 

bárcsak igaz lenne.
Az ablaküvegeket rázta a februári heves szél. Valahol a távolban ködkürt 

hangja hallatszott, lent, a Scollay Square-ről pedig dühödt tülkölés sodródott 
feléjük.

– Mi az, amire vágysz? – kérdezte Joe Emmától.
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A lány megvonta a vállát, rágni kezdte a körme letört darabkáját, és kibá-
mult az ablakon.

– Szeretném, ha néhány dolog soha nem történt volna meg velem.
– Miféle dolgok?
Emma megrázta a fejét. Kezdett megint a távolba sodródni Joe-tól.
– És napfényre vágyom – motyogta kis idő múltával, félig álomba merülve. 

– Sok-sok napfényre.


