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Tennessee

Kyle Wilsont akkor ismertem meg, mikor éppen
a  következő  fuvaromra  vártam  Tennesseeben.
Egy laza mozdulattal levágódott mellém a sült-
krumpliszagú étteremben. 

Úgy alapvetően nem foglalkoztam volna vele,
mert ki nem állhattam ezeket a fajta alakokat. És
őszintén? Volt belőlük épp elég. Mind azt hitték,
azért,  mert  egyedül  utazom,  nyitott  vagyok
rájuk, meg arra, hogy majd ők megmentenek, és
elszórakoztatnak. Általában volt valami felhábo-
rítóan undorító a viselkedésükben. Nem ismer-
ték,  hol  a  határ.  Mindig  azzal  kezdték,  hogy
meghívhatnak valamire? Aztán tudjuk jól, hogy
fizetni eszük ágában sem volt. 

De  Kyle  valahogy  más  volt.  Vártam,  hogy
mikor  szólít  le, de  azon  kívül,  hogy  szörnyen
beférkőzött  az  intimszférámba,  nem  mondott
egy  árva  szót  sem. Már  majdnem végeztem a
juharszirupos  palacsintámmal,  és  ő  még  csak
rám  se  hederített. Kezdtem  magam  egyre
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furcsábban érezni. Talán mégis fel kellett volna
tennem az előbb valami sminket a mosdóban? 

Ebben  a  pillanatban  érkezett  meg  Sandy,  a
pincér  lány.  Hangja  unott  volt,  és  idegesítően
csámcsogott  a  rágójával.  Az  járt  a  fejemben,
hogy  ha  lenne  egy  éttermem  biztosan  nem
alkalmaznék olyanokat mint ő. De végül is itt, az
istenháta  mögött,  gondolom  örülnek,  hogy
egyáltalán van aki dolgozik.

–  Kávé?  –  kérdezte  az  udvariasság  teljes
nélkülözésével.

– Igen, köszönöm! – hallatszott. 
Meglepett  az idegenünk válasza.  Mialatt  én

azon  kattogtam,  hogy  hogyan  lehet  valaki
ennyire idegesítő, ő még meg is köszöni. 
Sandy szó nélkül töltötte tele a hatalmas bögrét,
majd  azzal  a  lendülettel,  mint  aki  jól  végezte
dolgát elindult új vendégek után kutatva. 

– Sandy? – kiáltott utána az idegen.
– Igen?
– A szokásosat is, légyszi!
Hm, akkor ezek szerint ő velem ellentétben

nem átutazó.  Ugyanakkor  nem  is  úgy  néz  ki,
mint egy helyi lakos. 

Egyre  jobban  fészkelődtem  a  székemben.
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Közben  pedig  elfogyott  a  palacsintám  és  a
kólám is. Bár nem vagyok egy nagy kávés, de túl
cikinek éreztem, hogy továbbra is itt  üljek egy
üres asztalnál. Többet akartam róla megtudni. 

– Sandy! – szaladt ki a számon.
– Na?
– Én is kérnék egy kávét.
Ez volt az a pillanat, amikor rám pillantott.
– Neked megsúgom, hogy szörnyen rossz a

kávéjuk – hajolt oda hozzám alig észrevehetően.
Nem  tudtam,  hogy  mit  is  kellene  erre

mondanom.  Ő volt  az  első  aki  felborította  az
elméletemet.  Nem  akart  meghívni  semmire,
nem volt tolakodó, nem kérdezte meg a nevem,
nem hívott sem Cicababának, sem Baby-nek. 

Éreztem,  ahogy  enyhén  elpirulok.  Jézusom
mi  a  fene  ütött  belém.  Ki  akartam  menni  a
mosdóba. 

–  Foglalnád  a  helyem?  –  ennyit  tudtam
kipréselni  magamból.  És  miközben  a  megszo-
kottnál is gyorsabban igyekeztem a mosdó felé,
feltűnt, hogy az étterem majdnem teljesen üres.
Tehát  az  egyetlen  mondat,  amit  ki  tudtam
nyögni, totál hülyeség volt. 

Megmostam  az  arcomat,  majd  elzártam  a
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rozsdás vízcsapot. Meredten bámultam a törött
tükörbe, és konstatáltam, hogy az új hajszínem
nem is olyan rossz. Igyekeztem gyorsan végig-
venni  a  tervem  és  figyelmeztetnem  kellett
magam, hogy bármennyire is izgatja a fantáziá-
mat  ez  az  idegen,  nekem  minél  hamarabb
tovább kell állnom. 

•

Sokkal  összeszedettebben  sétáltam  vissza  a
helyemre,  mint  ahogy  a  mosdó  felé  tettem.
Egészen  addig,  míg  meg  nem  pillantottam
emberünket hátulról.  Azt kell,  hogy mondjam,
nem nézett ki rosszul ebből a szögből sem.

Viszont  legnagyobb  bánatomra,  az  elmúlt
hónapok  megtanítottak  arra,  hogy  tartsam
magam  a  lehető  legtávolabb,  úgy  nagyjából
mindenkitől. Ezalatt azt értem, hogy a gyanús és
nem  gyanús  emberektől  is.  Mert  bármilyen
hihetetlen is, sokszor azok az emberek a legrej-
télyesebbek, akiken semmi különös nincs. 

Elhelyezkedtem  a  székemen,  és  nagyot
kortyoltam  az  addigra  már  lábvíz  langyos
kávémból. Elfintorodtam.
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– Én megmondtam – nevetett.
Akaratlanul is elmosolyodtam. 
– Kyle Wilson – nyújtotta a kezét.
Egy pillanatra elbizonytalanodtam, általában

nem  árultam el  idegeneknek  az  eredeti  neve-
met.  És  az  utóbbi  időben  sajnos  túl  gyakran
váltogattam az álneveket ahhoz, hogy magabiz-
tosan tudjak bemutatkozni.

– Dakota – mondtam végül.
Gyanúsan kezdett méregetni, de valószínűleg

csak  azért,  mert  várta  a  vezetéknevemet.
Tudtam,  hogy  nem  vagyok  elég  felkészült,  és
még ezt jelen esetben az is tetézte, hogy zavar-
ban voltam. A filmekben ilyenkor mindig gyor-
san körülnéznek, és leolvassák az első használati
tárgyon lévő  szót.  Ránéztem a  Kyle  előtt  lévő
ketchupra,  de  a  Dakota  Heinz túl  átlátszónak
bizonyult.  Végül  az  előttem  heverő  újság
mentett ki. 

– Flinn. Dakota Flinn.
Kyle  kissé  összeszorította  a  szemét,  mintha

lenne benne, valami titkos hazugság vizsgáló.
– A polgármester rokona vagy?
Egy  másodpercre  lefagytam,  de  végül  a

flegma pincérnő kiabálása feledtetett mindent.
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– Van itt valamiféle Amber Miles? – mondta
felénk  fordulva,  miközben  a  vezetékes  telefon
zsinórját csavargatta a mutatóujja köré. 

Azt éreztem, hogy megnyílik alattam a föld.
Egyszerűen  lehetetlenség  volt,  hogy  bárki,
ismétlem bárki is tudja ebben a világvégi város-
ban  a  nevem.  Bíztam  benne,  hogy  azt  fogja
mondani a telefonba, hogy téves, és játszva elfe-
lejtjük a dolgot. Én meg fizetés után észrevétlen
távozom. 

De úgy tűnt Sandy nem az a fajta, aki simán
feladja. Ami meglepett, hiszen az unott fejtartá-
sából  eddig  azt  hihettük,  hogy  nem  érdekli  a
világon  nagyjából  semmi. Ezért  csak  egyetlen
dologra  tudtam gondolni,  hogy  valaki  a  vonal
másik  végén nyomatékosan közölte  vele,  hogy
már pedig Amber Miles itt van. És annak a vala-
kinek baromi igaza volt.

– Van itt  valami Amber Miles? – ismételte
meg Sandy, és körülnézett az étteremben.

Egy  idős  helyi  asszonyon  kívül,  vesztemre
csak én voltam nőnemű. 

Sandy hangosan beleszólt a telefonba:
– Sajnálom, de tényleg téves.
Már  majdnem  visszatette  a  telefont,  mikor
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egy pillanatra ledermedt. Majd tekintete hirte-
len felém vándorolt.  Egy másodperccel később
már  farkasszemet  néztünk  egymással.  Szeren-
csére úgy tűnt Sandy megérti  a tekintetemből,
azt amit csak nők értenek egymás között. Azok
a nők, akiknek már volt problémájuk férfiakkal. 

– Sajnálom, de tényleg nincs ilyen nevű nő az
étteremben – hangja határozott volt, és lényegre
törő. Tudtam, hogy most valóban le fogja tenni
a telefont.

De  nem  így  történt.  Mint  ahogy  általában,
most is baromira cserben hagyott az intuícióm.
Néha  esküszöm  azt  gondolom,  hogy  minden
egyes alkalommal, mikor azt hiszem, hogy jó a
megérzésem, egyenesen a másik irányba kellene
mennem. 

Mint  most  is.  Mi a  fenéért  döntöttem  Bell
Buckle mellett? Azt írta a Google, hogy a tele-
pülés lakosainak száma ötszáznegyvenhárom fő.
Mekkora esélye van annak, hogy itt bárki is rám
talál?  Különösen,  hogy  folyamatosan  cserélge-
tem a neveimet, nem használtam már ezer éve a
bankkártyámat,  senkivel  nem  alakítok  ki
semmiféle kapcsolatot, plusz most festettem át a
hajam az  elcseszett  pinkről,  mogyoró barnára.
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De hát ennyit a megérzéseimről. 
Sandy  nem,  hogy  nem  tette  le  a  telefont,

hanem  egy  szalvétára  felírt  valamit.  Igazából
olyan volt, mintha egy krimit néznénk a Netflix-
en, mindannyian Sandy-t figyeltük. Rajtam kívül
persze senki nem értett semmit, mégis vészjósló
csend telepedett az étteremre. 

Miután végre visszakerült a telefon a helyére,
Sandy megragadta  a  hatalmas  kávéskannát,  és
elindult  a  többi  asztal  felé.  A  vendégek  pedig
ismét elkezdtek fecsegni, mintha mi sem történt
volna. Én viszont nem értettem. Biztos voltam
benne, hogy az üzenet azon a szalvétán nekem
szól. Tudtam, hogy össze kell szednem magam,
de minden izmom megfeszült. Képtelen voltam
leszállni  a  székről,  olyan  voltam,  mint  akit
megbabonáztak.  Menekülni  akartam,  de
tudnom kellett az üzenetet. És különben is, ha
nekem  szól,  akkor  Wes  nagy  eséllyel  valahol
odakint  vár  rám.  Kizártnak  tartottam,  hogy
ebben  a  lepukkant  étteremben  lenne  kamera.
Óvatosan  körbepillantottam,  de  semmit  nem
szúrtam  ki.  Pontosabban  a  tekintetem  össze-
akadt Kylé-val. Aki elég érthető módon, kérdőn
nézett rám. Már éppen nyitottam a szám, hogy
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elüssem  ezt  az  egész  szürreális  helyzetet  egy
poénnal,  de  Sandy megállt  előttünk a  pultnál.
Kissé  idegesen  kérés  nélkül  töltött  mindket-
tőnknek kávét, és észrevétlen ott hagyta előttem
a szalvétát. Legalábbis a többi vendég számára
nem feltűnő módon, de Kyle vesztemre túl közel
volt. 

Arra gondoltam, hogy nem nézem meg, hogy
mi  van  rajta  és  úgy  teszek,  mintha  fogalmam
sem lenne arról, hogy ki az az Amber. De Kyle
egyáltalán  nem  foglalkozott  az  elképzeléseim-
mel,  és  odahúzta  maga  elé  a  szalvétát.  Egy
mondat állt rajta: 

„Ecc, pecc, kimehetsz, holnapután bejöhetsz.”

•

Nem  bírtam  levenni  a  tekintetem  az  írásról.
Éreztem, hogy ez bármennyire is banális, semmi
jót nem jelent. 

Legnagyobb meglepetésemre Kyle nem szólt
semmit,  csak gondosan  összehajtotta  a  szalvé-
tát. 

Félre  kellett  volna  hívnom  Sandy-t,  hogy
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megkérdezzem, mit mondott még Wes a tele-
fonba.  Tudni  akartam.  Egyre  hangosabban
hallottam a saját szívverésem, és egyre halkabbá
vált a külvilág. 

De nem volt időm tovább dilemmázni, indul-
nom kellett!  Általában autóstoppal mentem az
egyik névtelen városból a másikba, viszont most
erre nem volt időm. 

Jelenleg csak  egyetlen  dologban  voltam
egészen biztos,  mégpedig,  hogy senkiben nem
bízhatok! És ez alól Kyle sem kivétel. Bármeny-
nyire is megnyugtató és hűséges barna szemei
vannak.  Ahogy  már  mondtam,  néha  a  legke-
vésbé gyanús emberek a legveszélyesebbek. 

Viszont most  nem maradt  túl  sok választá-
som. 

– Kyle, autóval vagy?
– Igen.
– El tudnál vinni – elbizonytalanodtam, mert

fogalmam sem volt, hogy pontosan hol is lennék
biztonságban –, mondjuk a következő városig?

Kyle  megint  fürkészni  kezdte  a  szemeimet,
mintha próbálná belőlük kiolvasni a teljes élet-
történetemet. Majd végül bólintott. 

Ott hagytunk a pulton húsz dollárt, és zsebre
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vágtam a szalvétát, majd leléptünk. Még mindig
nem voltam biztos benne, hogy nem fog az étte-
rem előtt várni Wes. Legszívesebben belekarol-
tam  volna  Kyle-ba.  Mióta  úton  vagyok,  soha
nem volt mellettem senki.  Pláne nem egy férfi,
aki akár védelmet is nyújthatna. 

Ahogy  kiléptünk  az  étteremből,  józanítóan
csapott  meg  a  decemberi  hideg.  És  rájöttem,
hogy  semmit  nem  tudok  arról  az  emberről,
akinek hamarosan beszállok az autójába. Végül
elnevettem magam, mert rájöttem, hogy bármit
is választanék, minden ugyanannyira kiszámít-
hatatlan lenne. Rohadt fáradt voltam már ettől a
folytonos bizonytalanságtól, az állandó újrater-
vezéstől és attól, hogy mikor végre megnyugod-
hattam  volna,  akkor  Wes  a  semmiből  kitalált
valamit,  amivel  kihúzta  ismét  a  talajt  a  lábam
alól. 

A  legrosszabb  pedig,  hogy  fogalmam  sem
volt, hogy hogyan csinálja. Annyit tudtam, hogy
meg  vannak  a  kapcsolatai.  Nem  volt  hacker,
nem  volt  számítógépes  zseni,  egyszerűen
mindig  megtalálta  a  megfelelő  embert  ahhoz,
hogy engem az őrületbe kergessen. 

Pár hónappal ezelőtt Kansasben, egy elhagya-
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tott kis farmon vertem tanyát. Az volt az utolsó
hely  ahol  biztonságban  éreztem  magam.  Egy
idős hölgy volt a tulaj, aki néhány éve megözve-
gyült. Hozzá költözni meglehetősen jó alkunak
bizonyult. Én segítettem neki a farmon, ő pedig
szállást  adott  nekem.  Egyik  nap  egy  új,  nem
mellesleg  szívdöglesztő  munkás  érkezett,  én
pedig azt hittem, hogy talán eljött az én időm.
Wes végre feladta a játékait, én pedig boldogan
élhetek  Shawnnal, míg a halál el nem választ.  

Ám hamar kiderült,  hogy Shawn nem más,
mint Wes beépített embere, és minden mozdu-
latomat figyelték.  Ahogy rájöttem,  összepakol-
tam  a  ruháimat,  és  az  éjszaka  leple  alatt
leléptem. Vissza se néztem. 

Azóta  tudom,  hogy  bármire  képes.  Bárhol
megtalál.  Éppen  ezért  tartottam  Kyle-tól  is.
Amúgy is túl szép pasi volt, hogy igaz legyen. 
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Alabama

Úgy  ugrottam be  Kyle  autójába,  mintha  azzal
már  automatikusan  is  kicselezhetném  Wes-t.
Persze tudjuk jól, hogy ez közel sem igaz.

Kyle beindította a motort, majd annyit kérde-
zett:

– Merre?
Fogalmam sem volt, hogy meddig fog elvinni.

Azt sem tudtam, hogy hol él, és jelenleg be sem
tudtam határolni, hogy merre is vagyok. Össze
voltam zavarodva. 

Látva a szerencsétlen arckifejezésem, higgadt
hangon felvilágosított:

– Ha jobbra megyünk, akkor  Nashville-ben
fogunk kilyukadni, ha balra, akkor Alabamában.

Még mindig nem voltam biztos abban, hogy
merre is lenne jó ötlet. Egészen idáig azt hittem,
hogy  ha  minél  kisebb  településeket  választok,
annál nehezebb lesz rám találni. De az elméle-
tem napról napra megdőlni látszott. 

Ekkor szólalt meg a rádióban a Sweet Home
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Alabama. Ezt mind a ketten jelnek vettük, mert
összenéztünk, és Kyle elindult balra. 

Sokáig nem mertem megszólalni. Próbáltam
fejben  összerakni  egy  olyan  történetet,  ami
nagyjából hihetően hangozhatna. Mondhatnám
esetleg azt, hogy ez valami hülye játék köztem és
az  exem  között,  a  végén  pedig  jót  nevetünk
majd mind a ketten. Ebbe pont passzolna is  a
szalvétára  írt  szöveg  is.  Vagy  esetleg,  hogy  ez
egy valóság show és az fog nyerni, aki hamarabb
eléri stoppal Mexikó határát. Abban voltam csak
biztos, hogy az igazságot nem fogom elmesélni.
Persze,  ha  Wes  embere…  Akkor  úgyis  tud
mindent. Végül megtörtem a csendet. 

– Szóval, hol fogsz kitenni?
– Ahol szeretnéd – mondta Kyle, és közben

rám nézet azokkal a gyönyörű szemeivel, amik-
től kedvem lett volna hátradőlni az ülésben, és
nem törődni semmivel, csak élvezni, ahogy fújja
a szél  az  arcomat,  és  a  rádióból  country zene
szól.  Akár  olyan  is  lehetett  volna,  mint  egy
romantikus  kirándulás.  Kivétel,  hogy  nem  az
volt. Nagyon nem.

– Igazán  kedves  tőled,  de  nem kell  vissza-
menned?
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– Vissza?
– Bell Buckle-be.
–  Miért  mennék?  –  nézett  rám  megdöb-

benve.
– Nem ott laksz?
Kyle-ból kitört a nevetés. 
– Nem, dehogy. Miért, úgy nézek ki?
Egy pillanatra vettem a bátorságot, és végig-

mértem.  Szakadt  farmer,  egy  valaha  világos
tornacipő,  meg  egy  hófehér  póló,  aminek  az
elején az állt:  Hajrá Grizzly-k.  Most így jobban
belegondolva, valóban nem úgy tűnt, mintha ő
lenne  az  ötszáznegyvenharmadik  lakos  Bell
Buckle-ben. 

– Akkor? – szaladt ki a számon. És nagyon
reméltem, hogy miután elárulta, nem fog vissza-
kérdezni.

–  Ha  elárulom,  meg  kell,  hogy  öljelek  –
mondta mélyen a szemebe nézve.

Aztán mikor észrevette, hogy úgy nézek rá,
mint valami riadt őzike, akkor megint elnevette
magát. 

– Oké, ez béna poén egy stopposnak, ugye?
– Eléggé…
Elképzelésem  sem  volt,  hogy  mi  jön  most.
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Talán az ösztöneim megint cserben hagytak, és
nem, hogy jobbra kellett volna fordulni, de tilos
lett volna Kyle mellé beülni. Pedig annyi szabá-
lyom volt, amit igyekeztem betartani, hogy egy
teljes A/4-es oldalt tele lehetett volna velük írni. 

Például, hogy ha lehet, akkor női sofőr mellé
üljek  csak  be.  Na  jó,  azért  köztük  is  akadnak
őrültek,  mint  mondjuk  Creepy  Cathy,  akivel
Missouriban találkoztam.  Első  ránézésre  telje-
sen  normálisnak  tűnt,  csak  aztán  megláttam,
hogy  az  autója  tele volt  macskákkal.  És  a  tele
alatt  azt  értem,  hogy  tényleg  tele.  Gyűlölte  a
férfiakat, és nem csak, hogy gyűlölte, de ahogy
kivettem a  szavaiból,  néha  finoman el  is  tette
őket  láb  alól.  Emlékszem  felajánlotta,  hogy
aznap  este  aludjak  nála,  viszont  nagyon  nagy
szerencsémre sajnos  nem  abba  az  irányba
tartott,  ami nekem jó lett  volna.  Nem mintha
lett volna számomra jó irány. 

Szóval  összességében  elmondhatjuk,  hogy
lassan mindegy volt, hogy a sofőr nő, vagy férfi. 
Kyle-tól  legalább  nem  volt  macska  allergiám.
Azonban  egyre  jobban  idegesített,  hogy  nem
tudok róla semmit. 

– New Yorkból jöttem.
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Oké, ebben még nincs semmi különös, kivétel,
ha hazudik. Vagy ha nem az a fajta pszichopata,
aki csak éjjel kattan be…

– Viszonylag normális életem volt – folytatta
–, egészen addig, amíg el nem kezdtem rájönni,
hogy én ennél többre vágyom.

– Ennyi?
–  Miért,  mit  hittél?  Valami  szaftos  sztorit,

hogy sikkasztottam, és most a nyomomban az
FBI?

– Nem, csak…
– Csak?
–  Csak  tapasztalatom szerint,  általában  aki

úton  van,  annak  van  valamiféle  története.
Mondjuk menekül a múltjától, vagy egy fel nem
dolgozott dologtól… Esetleg valamit keres, vagy
mondjuk elvesztette önmagát, kiégett…

– Kiégtem, ez mondjuk teljesen igaz.
Hát nem kerültem közelebb Kyle-hoz. 
– És te?
– Én?
–  Aha.  Mennyire  veszélyes  a  pasi,  aki  elől

menekülsz?
Éreztem ahogy valami gombóc keletkezik a

torkomban.  Honnan  tudja?  Vagy  hogy  rakta
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össze?  Egyáltalán  hagyjam  neki,  hogy  teljesen
összeillessze a részleteket, vagy tereljem teljesen
más vizekre?

– Miből veszed?
–  Hm…  Nézzük  csak,  a  ruháid  márkásak,

tehát  úgy  gondolom  nem  vagy  szegény,  ezzel
szemben a hajad látszik, hogy magadnak vágtad,
és  festetted,  mert  hátul  még  mindig  van  egy
pink tincs. Ami persze lehet, hogy csak véletlen,
és csak meguntad a rózsaszínt. Plusz elég sokáig
tartott, mire eszedbe jutott a vezetékneved, ami
meglepő  módon  pont  Flinn,  mint  ahogy  a
polgármester is Bell Buckelben. Aztán vesztedre
kiszúrtam  a  húspogácsák  csomagolásán  a
Dakota nevet…

– Jézusom, ki vagy te Sherlock?
– De igazából csak a telefonhívásból gondol-

tam – mondta olyan büszkén, mint aki megfej-
tette a Zodiákus üzenetét.

Mit  kellett  volna  erre  mondanom? Mi  a  jó
eget? Azt, hogy béna vagyok hajfestésben?

– A pink nem állt jól – és akkor még nem is
hazudtam.

– Nem vagy éhes?
Kyle témaváltása pontosan annyira megdöb-
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bentett, mint a nyomozó képessége. Talán tény-
leg ártalmatlan. Tudom, tudom, az emberek és
az utolsó mondataik…

– De!
A következő benzinkútnál végül megálltunk.

Szakadt az eső, szóval Kyle feláldozta magát egy
7-Eleven oltárán. Én meg boldogan vártam meg
az  autóban.  Örültem,  hogy megbízik  bennem,
és nem gondolja azt, hogy egy bűnöző vagyok,
aki  az  első adandó alkalommal majd elhajt  az
fancy  verdájával.  Viszont  tökéletes  lehetőség
volt,  hogy  lecsekkoljam  ki  is  valójában  Kyle
Wilson. 

Amíg ő a pizzánkra várakozott, sorra lenyi-
tottam  a  napellenzőket.  De  legnagyobb  bána-
tomra  nem  találtam  egyetlen  fotót,  vagy
képeslapot sem. Ebből is látszik, hogy az életem
nem egy hollywoodi tucat film…  

A  kesztyűtartó  is  üresen  tátongott,  sőt  az
igazság az, hogy patyolat tiszta volt. Benyúltam
az  ülésem  alá,  de  ott  sem  találtam  semmit.
Kilestem az ablakon, majd mikor láttam, hogy
Kyle, még mindig a pénztárnál van, átmásztam a
térfelére,  és  megvizsgáltam az  ő ülése  alját  is.
Teljesen hiába.
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És  mint  már  korábban  mondtam,  a  gyanús
embereknél  csak  egy  valami  a  gyanúsabb,  ha
minden  tökéletes.  Visszamásztam  a  helyemre,
és el sem tudtam képzelni, hogy még mit tudnék
leellenőrizni.  Így  végül  feladtam.  Durcásan
kivettem a kesztyűtartóból egy térképet. 

Kellett egy új terv. Ki kellett találnom, hogy
merre is akarok eljutni. 
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