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Amint Pault elengedték a rendőrök, nyomozásba kezdett. Először a tudakozótól a 
Fibione-birtok számát kérte. A telefon kicsöngött, de senki nem vette fel. Utána rögtön az 
egyetemi könyvtárba indult, hogy megkeresse azt a hirdetést, ami alapján Fibionéék árverésén 
kötöttem ki. Tőlem tudta, hogy a Pontiacot mikor és milyen körülmények között vásároltam, 
és ahhoz, hogy felgöngyölíthesse az elmúlt napok történéseit, mindent a legelején kellett 
kezdenie. Ha a Fibioneházat nem is tudta elérni, az árverést szervezők bizonyára tudnak majd 
segíteni. A Los Angeles Times akkori száma a többi helyi laphoz hasonlóan még nem volt 
mikrofilmen. Paul végiglapozta az összes szóba jövő újságot, és egy sárga noteszlapra 
kimásolta a megfelelő hirdetés adatait szóról szóra.  

A hirdetésen ugyanakkor nem szerepelt a rendező cégneve és telefonszáma sem. A Los 
Angeles Times telefonközpontjában legalább félórát küldözgették Pault egyik ügyintézőtől a
másikig, mire egy középvezető hajlandó volt kiadni a hirdetés megrendelőjének elérhetőségét. 
Az apró siker mosolyt csalt Paul arcára, a noteszlapra a címet és a telefonszámot olyan erősen 
véste rá, hogy a toll hegye mélyen átütötte a papírt.  

A Golden Arch Auctioning Company telefonszáma az első csörgést követően egy 
automata-híváskezelőhöz kapcsolt, ahol a felsorolt mellékek kiválasztása után következett 
volna a titkárság. Paul tartotta a vonalat, de csak hosszú csend következett. Félperces 
várakozás után türelmetlenül, emlékezetből pötyögte be a felsorolt mellékek egyikét. 
 – Hello, Tanya Venton. 
 – Üdvözlöm, Paul Salzmore vagyok. A Fibione-árverésen vásároltam egy oldtimer 
autót, és az egyetemi lap számára szeretnék egy cikket írni a kocsi történetéről. Tudna 
segíteni, hogy kihez fordulhatok? 
 – Elnézést, de jelenleg minden referensünk külső helyszínen van és ügyféllel tárgyal. 
Próbálja meg holnap a délelőtti órákban. 
 – Kérem, ne tegye le. Életbevágóan fontos, hogy a cikket ég ma megírjam, holnap már 
le kell adnom. – Paul utált hazudni. A hazugsággal – úgy vélte – sokkal több a probléma, 
mint az egyenes beszéddel. Ennek ellenére most nem látott ás megoldást, mert félt, hogy soha 
nem adnák ki a Fibione-hagyaték nevében eljáró megbízót, hacsak nem egy ártatlan 
iskolai újság számára készítene anyagot. 

– És azt önöknél úgy szokás, hogy mindent az utolsó percre hagynak? 
– Az ügy bonyolult, a szobatársam lebetegedett, tőle vettem át a cikket, neki kellett 

volna eredetileg megírnia. Ha nem adja le a cikket, kizárják a szerkesztőségből, és esélye sem 
marad, hogy később elhelyezkedjen a szakmában. 

– Nem azt mondta, hogy maga vásárolta az autót? Ha megnézi a szerződést, amit 
kötöttünk, azon megtalálja, hogy melyik referensünk volt az ügyintéző.

– Igen, tudom, de a szerződést ostoba módon már kidobtam. 
– Akkor hogy íratta át az autót a nevére? 



– Az még korábban megtörtént. Kérem, legyen olyan jó, és segítsen. – Paulnak ismerős
volt a helyzet. Ahányszor hazudott, szinte az első kanyarban letért az előre olyan jól átgondolt 
pályáról, és csak sodródott tehetetlenül, amíg mindenki számára bizonyosságot nem nyert, 
hogy nem mond igazat. Így volt ez az általános iskolai dolgozatjegyekkel, a 
megmagyarázhatatlan késésekkel és a tinédzserkor minden botlását követő mesékkel. 

– Kedves uram, lehet, hogy az egyetemen az újságírást már idejekorán úgy sajátítják el, 
hogy az első szóval ne mondjanak igazat, de ez most lényegtelen. Ha szeretnék sem tudnék 
segíteni az árverést bonyolító referens nélkül. – A nő már le is tette a kagylót. 

Paulnak volt néhány csoporttársa, akik Rancho Santa Féből jártak be. Mindig nagyon 
távoli és kicsit misztikus, de semmiképpen nem egy barátságos környékként élt benne. Pedig 
két kezén meg tudná számolni, hogy hányszor járt ott. Az utolsó alkalommal egy Victoria 
nevű lány születésnapi partiján, akinek a szülei Dél-Kalifornia leggazdagabb 
ingatlanügynökei. A szülők távollétében felülmúlhatatlanul dekadens parti zajlott a házban. A 
hangulat csúcspontja az volt, amikor Victoria egyik részegségtől ájult unokatestvérét a 
medencébe dobták. Miután a srác teste egy perce a víz alatt lebegett, valaki volt annyira 
józan, hogy felhozta. A buli annak ellenére hajnalig folytatódott, hogy az eszméletlen 
gyereket rohammentő vitte el.  

Paul a Fibione-birtok címével a zsebében beült az autóba, és már sötét volt, mire a 
Rancho Santa Fe város határát jelző táblát elhagyta. Néhány utcasarokkal később kénytelen 
volt az út szélére húzódni ölében egy térképpel, hogy a sűrűn hajtogatott térképoldalakon 
eligazodjék. A magas sövénykerítések mögött sötéten terültek el a luxusvillák. Egyikben-
másikban a nehéz drapériafüggönyökön keresztül átszűrődött a világosság. Szinte minden 
birtoknál kutyák ugatták meg a lassan elhaladó autót. Nem készült fel a Fibione-házat és a 
szomszédokat védő sorompóra. Az őr a lehúzott ablakon keresztül tisztelettudóan 
megkérdezte, hogy kihez jött. Paul meglepődött, hogy a Fibione név hallatára, mint egy 
varázsszóra, mégsem engedték át. Az őr megkérdezte a nevét, és visszament a fülkébe, hogy 
telefonáljon. Paul úgy látta, hogy két lehetőség van: a telefont, ahogy neki sem, úgy az őrnek 
sem veszi fel senki, és ezért kell távoznia, vagy ha netán felveszik, akkor a Salzmore név 
hallatára utasítják majd el a látogatást.  

A helyzet nem így alakult. Az őr néhány mondatot váltott valakivel, és még mielőtt 
letette volna a kagylót, felnyitotta a sorompót. Az utat sárga fénypontokkal hangulatos 
lámpások világították meg. Ahogy a fák teljes rálátást engedtek a házakra, Paul ösztönösen 
tudta, hogy melyiket keresi. A Fibionevilla volt az egyetlen, ahol nem égtek fények. Az 
épülettel szemben állva Paul úgy érezte magát, mintha egy múzeumba akarna az éjszaka 
közepén betörni. A tömörfa bejárati ajtó olyan magas volt, hogy akár lovon is könnyen ki-be 
lehetett volna rajta járni. A csengő mellett nem állt semmilyen név, többször hosszan 
megnyomta, de nem tudta eldönteni, hogy működik-e. Türelmesen várt néhány percet, majd 
elindult a ház mellett, hogy bejárja a telket. Olyan sötét volt, hogy kezével időnként a falat 
kellett tapogatnia az eligazodáshoz. Az öntözőrendszer viszont működött, és a vizes talajon 
hamar átázott a cipője. Paul léptei a sárban egyre nehezebbek lettek, majd véletlenül 
belerúgott egy a falnak támasztott ásóba. A zajt hangtalanul elnyelték a bokrok. Az épület 
mögé került. A távolban látta az úszómedencét, ami feketelyukként tátongott a sötétben. 
Tovább botorkált a kert közepe felé, innen jobban rálátott a hátsó ablakokra. Minden spaletta 
zárva volt a tökéletesen elhagyatott épületben, de még így is békétlenséget árasztott. Ha a 
biztonsági őr nem a szeme láttára beszélt volna valakivel, egészen biztosan felhagyott volna a 
kereséssel. De Paul kitartó volt, és elindult az épület bal szárnya felé. Egyik pillanatban cipője 
alatt hirtelen megsüllyedt a föld. Pont olyan mélyen, hogy a cipőfűzője már nem látszott ki a 
gödörből. 



– Nemrég temettük el – szólalt meg egy férfihang Paul háta mögött. Hátrakapta a fejét a hang 
irányába, de mivel a lábát még fogva tartotta a lyuk, elvesztette az egyensúlyát, és fenékre 
esett. 

– Hogy mondja? – A férfi hatalmas termete nagyon meglepő volt. Paul, ülve ugyan, de 
alig ért a térdéig. Az arcvonásait a sötétben nem tudta kivenni, csak a szeme fehérje világított. 

– A macskát ide temettük el. Szegény nem sokkal élte túl Helen nénit. Mintha 
megérezte volna, hogy a gazdája már soha nem térhet vissza hozzá. Utána nem evett, nem 
ivott, és egyik reggelre csontsovány kis teste megadta magát. A feleségemmel éppen hosszú 
hétvégén voltunk San Franciscóban, és mire hazaérkeztünk már bomlásnak indult a meleg 
napon. 

– Elnézést, kihez van szerencsém? Én Paul Salzmore vagyok. 
– Őszintén sajnálom, ha megijesztettem. Derek Gibson a nevem. A Fibione család 

szomszédja vagyok. Úgy értem, a néhai Fibione családé. Szabad megkérdeznem, hogy ön mi 
járatban van a birtokon? – a férfi közben kezet nyújtott Paulnak, és felsegítette. 

– Az egyetemi lap számára készítek egy cikket, és ahhoz szerettem volna 
információkat kapni. 

– Áh, egyetemi újság. A fiam is tanár. Nagyon szereti a munkáját, képzelje, kémiát 
tanít. Soha nem gondoltam volna, hogy konyítani fog a kémiához, hisz se én, se a feleségem 
nem értünk hozzá, ő mégis zseniális ebben a tudományban. Nem érdekes, hogy néha milyen 
messzire esik az alma a fájától? Mondja csak, miről ír cikket, hátha tudok segíteni. – Közben 
a házat megkerülve kiértek az utcára. Paul épp csak Derek Gibson mellkasáig ért. Sötétkék 
hálóköntös volt rajta aranyzsinórral megkötve a derekán. Ráncos homloka alatt az arca 
mozdulatlan volt, amikor beszélt. Nyilván botoxkezelésen esett át, a ráncai eltűntek, de vele 
együtt a mimikája is. 

– Volt itt egy árverés, azon vásárolt a barátnőm egy autót. Egy oldtimer kocsit. A 
történetéről írom a cikket. 

– És miért késő este látogat ide? Csak nem a barátnője verte ki az ágyból? – Saját 
viccére harsány, kutyaugatásszerű nevetésben tört ki. 

– Nem, meglepetésnek szánom a cikket. A barátnőm teljesen odavan az autóért, és én 
elhatároztam, hogy mindent megtudok róla, és majd ha nyomtatásban megjelent, odaadom 
neki. 

– Szép dolog a szerelem. Én ötévnyi udvarlás után kértem meg a feleségem kezét. Ne 
tudja meg, mennyire izgultam, hogy kosarat kapok. 

– Ön esetleg tudna segíteni? – Paul próbálta mederben tartani a beszélgetést. 
– Óh, hát persze. Kérem, jöjjön át hozzánk egy teára. Mindent elmondok, amit tudok. 
– Nagyon szívesen. 
Derek Gibson és felesége Fibionéék bal oldali szomszédja volt. Tipikus kaliforniai 

villában éltek, kicsit konzervatív, néhol inkább giccsbe hajló ízléssel berendezve. A ház 
mérete megfelelt a környéken szokásosnak. Ahogy beléptek az ajtón, Derek az emeleti lépcső
aljáról kiabált fel a feleségének, hogy bejelentse, vendéget hozott. Nem érkezett válasz, de 
úgy tűnt, mintha a férfi nem is számított volna rá. Átkísérte Pault a konyhába, és bekapcsolta 
a vízforralót. 

– Gondolom, fúrja az oldalát a kíváncsiság, hogyan akadtam önre a kertben. 
– Hát eléggé meglepett, az biztos. 
– Tudja, a Fibione családdal nem egyszerű szomszédi viszonyban voltunk. Annál 

sokkal több volt... Helen örökölt mindent Marianne asszony halála után. 
– Helen? 
– Helen a házvezetőnőjük volt húsz évig. Marianne Fibione 

mindent rá hagyott, és nem a fiára. Képzelje, a végrendeletében meghagyta, hogy ha a fia 
elmegy a temetésére, övé az örökség. Ha nem megy el, akkor Helen örököl mindent. 



– Helené volt a macska, akinek a sírját megtapostam… 
– Igen. Helen rendkívül erős nő volt, annak ellenére, hogy jóval idősebb volt 

Marianné-nál, tizenhét évvel élte túl. De szegény két éve ágynak esett, és azóta keveset láttuk. 
Élvezte, hogy végre őt szolgálják ki, ő diktál az ápolóknak és a cselédeknek. 

– Ott tartott, hogy Helen örökölt mindent, de miért várt 
rám a kertben? 

– Szóval, Helen halála után a presbiteriánus egyházra szállt minden vagyon. Ezt Helen 
akarta így, mivel nem volt hozzátartozója, úgy gondolta, ott legalább jó kezekben lesz a pénz. 
A ház ingóságait elárverezték, így jutott az ön kedves barátnője a kitűnő autóhoz. A házat 
pedig még nem sikerült eladni. Az egyház tagjaként vállaltam, hogy jutalék nélkül 
értékesítem, ez persze azzal is jár, hogy ha látogató érkezik, azt hozzám irányítják a 
biztonságiak. Igen, ingatlanügynökként dolgoztam, de már egy ideje visszavonultam. – A 
vízforraló egy kattanással jelezte, hogy kikapcsolt. 

– Kész a tea! Hogy issza, citrommal vagy tejjel? 
– Még soha nem ittam tejjel, de megpróbálom! 
– Jó döntés! – a konyhapulton egy ezüsttálcán a teázás minden kelléke elő volt 

készítve. Derek megkérte Pault, hogy a tálcát hozza majd utána az étkezőbe, a forralóból egy 
üvegkancsóba öntötte át a lobogó vizet, majd nagy léptekkel előrement, és mutatta az utat. 

Az étkező grandiózus volt. A hosszú faasztalt – bár Paul nem számolta össze – 
legalább tizenhat mályvaszínű szék vette körül. Derek az asztalfőre ült, és lábával kilökte a 
mellette 
levő széket, hogy Paul tudja, hová kell ülnie. Démoni, rezzenéstelen arccal fürkészte Pault. 

– Szóval a Pontiac érdekli? 
– Ezek szerint ismeri a kocsit? 
– Természetesen ismerem. Kis közösség a miénk, mindenki tud mindent a másikról. 

Egy ilyen gyönyörű autó nagy feltűnést keltett. Mégis mire kíváncsi? 
– A cikk az autó történetén keresztül mutatja majd be az elmúlt negyven évet. Úgy 

képzeltem, hogy az autóhoz kötődő sztorikat párhuzamba állítanám a modern Amerika 
történelmével. Mi zajlott a politikában, az országban, a világban, és hol volt éppen akkor ez a 
kocsi. 

– Nagyon eredeti ötlet. Minden elismerésem az öné. Bizonyára rendkívül érdekes 
olvasmány lesz. 

– Önök mikor költöztek ide? 
– Mi nem sokkal Fibionéék után építettük meg a házat. Akkor még Rancho Santa Fe 

egészen más volt. Kevesebben éltünk itt, bár meg kell mondanom, a golfpályák mit sem 
változtak. Maga golfozik? 

– Öh, nem. 
– Ilyen príma golfélet nincsen máshol az országban. Teniszezni azért csak tud? 
– Meglehetősen rosszul játszom. 
– Milyen kár. Nekem elhiheti, ha nem teniszeznék minden reggel egy órát, nem lennék 

ilyen egészséges. Ezt a sport teszi, jól jegyezze meg! 
– Szóval a Fibione-ház már itt állt akkor? 
– Igen, nagyon gyorsan jóban lettünk a szomszédokkal. Patrick és felesége, Marianne 

kedves emberek voltak, és vallási szempontból is egy közösségbe tartoztunk. 
– Akkor azt is tudja, mivel foglalkozott a családfő? – kérdezte Paul. 
– Patrick befektetési bankár volt. Több generáció óta nagyon vagyonos családból 

származott. Önnek van családja fiatalember? 
– Igen, persze. Szüleim Albanyban laknak, New Yorkban. 
– Hogy maga milyen szerencsés ember! Gondolom, áldja a sorsot, hogy elcserélhette a 

hideg New Yorkot a gyönyörű Kaliforniára. 



– Imádom San Diegót. 
– Helyes, helyes! Hol is tartottam? 
– A családfőről beszélgettünk. 
– Persze, a jó öreg Patrick. Igazi mintaházasság volt az övék. Nyugodt, 

kiegyensúlyozott, komoly emberek voltak. Olyanok, akik példát mutattak a közösségnek, akik 
segítettek másokon. 

– Miben segítették a közösséget? Nagyon jól mutatna a cikkben. 
– Miben? A két ember egész élete a jótékonyságról és a szeretetről szólt. Igazi 

amerikaiak voltak, akik mindent megtettek, hogy a presbiteriánus egyház a városban 
megerősödjék. 

– Volt gyermekük? 
– Miért kérdi múlt időben? 
– Elnézést, úgy értem, született gyermekük? 
– Egy fiúk, igen. Maximilian. 
– És róla lehet valamit tudni? 
– Sajnos semmit. Azt sem tudom, hogy éle-e egyáltalán… Szörnyű történet, a lényeg, 

hogy a család korán elvesztette őt szem elől. Túl korán, még gyerek volt. – Derek tekintetét a 
félig üres teáscsészére szegezte, és lassan kevergette a meleg italt. 

– Kérem, elmesélné? 
– Maximilian örökölte apja komolyságát. Nem olyan volt, mint a többi gyerek. Én 

nem láttam játszani vagy biciklizni, mindig olvasott vagy tanult, de nem is szívesen vegyült a 
többiekkel. Az apja, tudom, örült és elégedett volt Maximilian neveltetésének eredményével. 
Pont ilyennek szerette volna látni. Marianne viszont hiányolta, hogy Max nem játszik, nem éli 
a gyerekek szokásos életét. Az én fiammal sem állt szóba, pedig együtt nőttek fel, egymásra 
nézett a szobájuk ablaka. Úgy tudni, hogy Marianne próbált Maxnek barátokat keresni, és 
programokat szervezni, de a fiú természetéből fogva nem szenvedhette a könnyed 
szórakozást. Képzelje, nem volt még tízéves, amikor felnőtt asztaltársaságnál hosszasan 
értekezett Benjamin Franklin életéről. Az iskolában a legjobb tanuló volt, de éppen ezért 
gyűlölték a többiek. A család gazdagsága, a sofőr, a kitüntetett tanári figyelem elég volt 
ahhoz, hogy tartsanak tőle, és ne bántsák, de ennek ellenére Maxnek nem volt könnyű élete az 
iskolában. 

– Mikor vesztették őt szem elől? 
– Mennyi az idő? Meg fog ölni a feleségem, hogy nem 

megyek lefeküdni. 
– Elnézést, tényleg nagyon elszaladt az idő, mindjárt tizenegy 

óra. Akkor én… 
– Nem érdekes, majdcsak kimagyarázom magam. Meg fogja érteni, hogy ez az 

egyetem számára fontos. Várjon, egy perc, és felmegyek hozzá elköszönni. Ne menjen 
sehova. 

Az óriásember legalább tíz percig volt távol. Addig Paul szemügyre vette a falon lógó 
képeket. Hasonló festményeket a tengerparti galériákban árusítanak, elmaszatolt hétköznapi 
jelenetek, naplemente, vitorlás, egy-egy teniszező és az ütőjét lendítő golfos. 

– Köszönöm, hogy megvárt. – Derek egészen feldobva jött vissza, mint aki elrendezett 
mindent. – Beszéljünk talán először az autóról, hisz a cikkhez az elengedhetetlen. A Pontiacot 
Marianne kapta Patricktól karácsonyra. Az egyik első ilyen kocsi volt a városban, még a helyi 
Pontiac Szalonban sem lehetett kapni. Egyenesen a gyárból érkezett egy tréleren. Marianne a 
kocsi kulcsát a karácsonyfán egy dísznek álcázva találta meg. Majd Patrick kikísérte a 
garázsba, és ott állt egy hatalmas masnival a motorháztetején a Pontiac Catalina. Mindez 
olyan megható volt, hogy a környéken egyikünk sem tudott a kocsira úgy ránézni, hogy ne 
érezzük át ezt a mindent átható szeretetet. 



– Használta a családban más is az autót, vagy csak Marianne? 
– Eleinte csak Marianne, aztán Max, ahogy lett jogosítványa. 
– Az autóban fantasztikus érték, hogy mindössze tizenhatezer mérföldet tettek meg 

vele. Ezek szerint nem sokat használták. 
–Valóban. Nos, történt egy komoly baleset, ami miatt az autót többé senki nem 

használta. Max halálra gázolt egy férfit. Ez az igazság. Tudom, hogy borzalmas, de sajnos ez 
hozzátartozik a kocsi történetéhez. – Paul úgy tett, mintha most hallott volna erről először. 

– Az ő hibájából történt? 
– Igen, igen. Gyorsan hajtott, és ráadásul elmulasztott a szerencsétlenen segíteni. 

Otthagyta az embert, akit elgázolt. 
– Jézusom. 
– Képzelheti, hogy egy világ dőlt össze a Fibione családban. 

Mire a neveltetés, a hittan és a szigorú erkölcs? Az egy szem fiuk cserbenhagyásos gázoló. 
– És mi lett Maxszal? 
– Hát ez az. Soha nem fogták el a rendőrök. Körözést adtak ki ellene, a család meg 

magánnyomozót fogadott, de Maxet nem találták meg. Évekig tartott a keresés, majd már 
lélekben eltemették a fiút, amikor végre hírt kaptak róla. Na nem éppen olyan hírt, amire 
számítottak. 

– Mi volt az? 
– Őszintén szólva, máig sem értem. Egy fekete csontkeretes szemüveg volt és egy 

néhány soros levél. Ettől aztán még mélyebb letargiába süllyedt mindenki. Megértették, hogy 
a fiuk hibázott. Még azt se dolgozták föl, hogy Max aljas módon segítségnyújtás nélkül 
szökött meg, de az mindennek a teteje volt, hogy ennyi év után egy olyan levelet ír, amivel 
vérig sértette a szüleit. 

– Mégis mi volt abban a levélben? 
Mielőtt Derek válaszolhatott volna, az emeletről tompa puffanás hallatszott. Mindketten 
összerezzentek, és Derek kettesével szedve a fokokat rohant föl az emeletre vezető lépcsőn,
hogy megnézze, mi történt. 


