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Első fejezet

Az ismerős hangokra ébredt fel. Bár az ismerős hangok és 
zajok általában megnyugtatják az embert, most mégis, ösz-

és csipeszeket tesznek egy fémtálcára. Az életműködéseket 
ellenőrző monitorok halkan pittyegtek, valaki felszakította 

-
génpumpák monoton szuszogása.

Még csukott szemmel is világosan látta maga előtt 

ólmos fáradtság járta át. Úgy érezte, meg se tudja mozdítani 

kocsira, de azzal nyugtatta magát, hogy biztos csak ledőlt rá 
az éjszakai ügyelet közben, és véletlenül elszenderedett. Nor-

-

Úgy érezte, még szemhéjának megrebbentése is külön erőfe-
szítésébe kerül.
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azonban sikerült, egyszerre érzett zavarodottságot és ijedtsé-
get. Rádöbbent, hogy nem az osztályon van az irodában, hanem 
egy műtőben.

Gondolkozz!
Beugrott volna segíteni egy sürgősségi esetnél? Talán mert 

-
nek tetszett, de nem tűnt lehetetlennek. Megpróbált lefelé 

-

-

ujjára pedig egy véroxigénszint-mérő volt csatlakoztatva. 

-
tikus helyreállítására utaltak, ami az ő világában egy dolgot 
jelentett: sokkos állapotot.

-

tippelni tudta, milyen oldat van bennük.

-
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nőgyógyászati műtőasztalon fekszik! Kiszáradt ajka és ködös 
gondolkodása rádöbbentette, hogy nem természetes alvásból, 
hanem mesterséges altatásból ébredt éppen.

– 

Az összeütődő fémek csörrenése azonban egy pillanatra 
sem szűnt. Most már hangosabban szólalt meg:

– Halló! Ébren vagyok.

-

Befejezte az esti műszakot. Az agya felidézte az utolsó 

volt abban, hogy balesetet szenvedett. Pezsgő és rózsák, gon-

után. Pezsgő és rózsák, és, ha jól sejtette, egy házassági ajánlat 
is várt rá.

De vajon hol van most Patrick? Bizonyára idegesen mászkál 

megtudhat valamit. Eltöprengett: lehet, hogy elütötte valaki? 
Mondjuk, egy parkolóból túl gyorsan kihajtó kocsi, amit nem 

Halványan emlékezett arra is, milyen bizonytalanul tipe-
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Eszé 

nem kapott levegőt, fuldoklott, és aztán… Semmi.

az elhatalmasodó félelem miatt. Milyen súlyos sérüléseket 
szenvedett? Meg fog halni? Vagy már meghalt? Emiatt nincs 
senki körülötte? Egyszerűen itt hagyták, hogy meghaljon?

-
szerre életre keltek. Elsődleges állapotfelmérés. Fussunk csak 

-

és miközben nagy levegőt vett, nem érzett semmit, ami kel-

vert. Az egyik közelben lévő műszer is bizonyította ezt. De 

tevékenykednek, hogy stabilizálják az állapotát?
– 

hangon.
A műszerek csörömpölése megszűnt. Óvatosan próbálta 

-
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egyszerűen megáll az ember esze. Ha bepánikolna, akár kárt 
is tehetne magában azzal, ha megpróbál szabadulni az amúgy 

Hallotta, hogy egy klumpa kopog, közeledve feléje. Végül 

zöld foltot pillantott meg, valakit, aki műtősruhát viselt. Egy 
villanásra látott egy sápadt nyakat meg egy fehér arctakaró 

lámpa fénye láthatatlanná tette számára.
-

nevetett.

Látogatója csendben és mozdulatlanul állt, és ezzel újabb 
rémülethullámot indított el amúgy is túlpörgött agyában.

– 
ha elmondaná, hogy mi van? Életveszélyes? Gondolom, 
tudja, hogy itt dolgozom, én is orvos vagyok, szóval kérem, 

– Semmi sem történt magával.
A hang meglepte. Úgy hangzott, mintha egy hangszóró-

ból szólt volna. Zavarodottságában pislogni kezdett. Az az 

hogy nem is egy műtőben van, hanem az egyik CT-vizsgáló 
-

rősnek. Nem emlékeztette egyik, általa ismert sebészére sem. 

– Maga orvos? Vagy az orvosok egy másik helyiségben 

– Én vagyok az orvos.
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-

távolinak tűnt, mintha csak egy telefonból jött volna. Mi 

– Tehát nem talált semmi rendellenességet?
– Nincs semmi probléma magával.
Idegességében felkiáltott.
– Nézze, nem kezdhetnénk az elejéről? Pontosan miért 

– Tudja, nem lenne szabad ennyire felidegesítenie magát! 

oxigénszaturáció 94 százalékos. Dohányzik?
-
-

sán elhelyezett elektródákhoz csatlakoznak.
– Nézze, nem akartam türelmetlen lenni. Magának is biz-

tosan fárasztó napja volt, de őszintén szólva egy kicsit bepöc-
centem azon, hogy amikor magamhoz tértem, egyedül vol-
tam. Megígérem, hogy emiatt nem teszek sehol sem panaszt, 

az ördög folyik itt?
– -

el, csak hogy minden egyértelmű és világos legyen: ha nem 
viselkedik normálisan, akkor kénytelen leszek összetűzni az 
ajkát. Pedig elég csinos kis szája van, kár lenne, ha szét kel-
lene barmolnom.



11

-
-

dermedt volna.
– -

Pezsgő és rózsák, jutott eszébe. Inkább erre kell gondolni. 
És Patrickre. Igen, őrá is.

– 

van, nem tudok dolgozni.
Különböző forgatókönyvek peregtek iszonyatos gyorsa-

sággal az agyában. Egy kórházban van valahol. Valaki ráta-

őrült. Egy beteg, aki megtébolyodott. Vagy egy orvos? Netán 
az illető csak úgy tesz, mintha orvos lenne? Az viszont egé-
szen nyilvánvaló, hogy valahogy bejutott egy műtőbe, és… 
És valahogy, valahol egymásba botlottak.  Igen, az 

-

Leütötte, aztán elkábította valami ronggyal. Biztosan kloro-
formmal vagy éterrel.

– -

gében magunk vagyunk, és nem szeretném, ha rákényszerí-
-

től mindig megfájdul. Csodálom, hogy magát nem zavarta, 
pedig mindössze egy nagyon könnyű kis ruhácskát viselt egy 
ilyen hideg estén.

-
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Patrick. Gondolj rá, vagy gondolj bármi másra, csak arra 

Gondolkozz, Alex! Próbálj meg érvelni és az eszére hatni. Kösd 
-

ki kapcsolatot vele. Hiszen már sokszor kellett felhasználnod 
-

rültségét. Második szabály: Próbáld meg csökkenteni.
– Engem Alexnek hívnak, és orvos vagyok.
Az ismeretlen nyugodt hangon válaszolt.
– Tudta, hogy hátrahajló méhe van? Alig találtam kacsát 

-

tében matatott.
parancsolt magára. Gondold ezt jól végig, 

mielőtt túl késő lenne. Légy kedves hozzá! Érd el valahogy, 
hogy megkedveljen! Legalább próbálkozz elérni ezt, az istenit 
neki! Így ostorozta magát, miközben némán feküdt, és úgy 

– 
mindenki ügyelt volna ilyen apróságra.

– Nagyon szívesen.
Az ismeretlen válasza némi reménnyel töltötte el. Talán 

mindig nem látta az arcát, és szinte biztos, hogy ezt az illető 
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is pontosan tudta. Talán meg is mondhatná neki, hogy nem 
tudja, hogy néz ki, és hogy hajlandó elfelejteni mindazt, amit 
esetleg tett már vele. Nem történt semmi, nyugodtan elmehet.

– 

– -

üres. Már betettem egy katétert, és minden azon át ürül.
– Ezt miért csinálta?
– Nagyobb beavatkozás esetén, Alex, ez feltétlenül szük-

Alex legnagyobb meglepetésére elcsukló zokogás szakadt 

– Mit csinált velem?
– Már megmondtam. Semmi sem történt magával. Még. 

-

A gondolatai szanaszét futottak az értelmezhetetlennek 
tűnő kérdés hallatán. Hogy mi? Mi van? 
az alak?

– 
-

Alex tudta, hogy izgalomba hozza Patricket, tehát érdemes 
viselnie, annak ellenére, hogy szinte lehetetlen volt járni 
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-

levetkőztettem, láttam, hogy nem visel melltartót, meg azt is, 

-

mire vonatkozik az ismeretlen kérdése.
– 
– Ez csak egy egyszerű kérdés, Alex. Azt hiszem, mind-

ketten nagyon jól tudjuk, hogy mit jelent az, ha azt mondja, 
„nem”. Ugye?

s-

– -
turációm attól alacsony, amit beadtál nekem. Jó lenne, ha 

medikus vagy? Eltaláltam, mi, te faszfej?
Hallotta az ingerült szusszanást, aztán azt is, ahogy az 

– Nyugalom, nyugalom. Az, hogy dühöng, nem segít 
magán. Persze ezzel viszont döntésre kényszerített.

Oldalra fordult, és odahúzott egy csillogó-villogó fémko-
csit, amelyen műtéthez szükséges műszerek feküdtek. Alex 
jól ismerte mindegyiket. Volt ott egy méhen belüli fogam-
zásgátláshoz szükséges hurok, egy Bozemann uterus olló, 

-

Egy Schimmelbusch-maszk! Ilyet Alex csak egyetlenegyszer 
látott eddig életében, egy nyugalmazott aneszteziológus vit-
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-
tősen réginek és kezdetlegesnek látszott. Akkora volt, mint 

lévő szitaszerű fémhálóra gézlapok feszültek, erre kellett csö-

– 
-

-

-
tett érvelni, észérvekre hagyatkozni. És nem lehetett elme-
nekülni sem. Ez az alak azt csinál vele, amit csak akar, és 
neki nincs semmi eszköze arra, hogy megakadályozza ebben. 
Kis ideig azon töprengett, nem lenne-e jobb, ha itt helyben, 

-
nek, hogy fel se tűnik neki, hogy bevégeztetett.

– Másrészt viszont ha teljesen elbódítom, nem fogunk 
tudni tovább beszélgetni. Az ember nem tudhatja előre, 
hogy nem lép-e fel valami komplikáció, amikor esetleg jól 

A légzése egyszerre volt túl szapora, ugyanakkor túl fel-

kezében lévő maszkra bámult. Úgy érezte, nem tud lélegezni. 
És megszólalni se tudott…
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– -
got. Egy könnyű kis alvás, miközben én elintézem azt, amire 
mindketten tudjuk, hogy inkább igent mondana, aztán szé-

-
hogy még egyszer megkérdezem: Mit jelent az, hogy „nem”?

-

magában egy néma „nemet” sikoltva kényszerítette magát 
arra, hogy valami hallható módon kipréselje magából pont 
az ellenkezőjét.

– 
és még jobban megnehezítette, hogy bármit is kimondjon.

-

– 


