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1. 

Jimmy fogadást köt 

A Kóbor Klub központi dohányzója az elmúlt fél órában szép 

lassan megtelt. A Kóbor nem a legpazarabb, de sok szempontból 

a legkellemesebb klub volt New Yorkban. Eszményképe 

megegyezett a Savage Club1-éval: pompamentes kényelem. 

Esténként azonban a színpad került reflektorfénybe. Itt mindenki 

fiatal, frissen borotvált és bőbeszédű. A társalgás pedig tisztán 

szakmai mederben folyik. 

Ezen a júliusi estén a teremben tartózkodók mindegyike 

színházból érkezett. A jelenlévők többsége színész volt, ez 

alkalommal viszont sokuk nézőként vett részt a legutóbbi „jobb-

mint-a-Raffles2” színdarab premierjén. Az idény bemutatói 

bombasikerek voltak, bár hőseik nyilván jobban tetszettek a 

közönségnek a rivaldafényben, mintha a való életben találkoztak 

volna velük. Az aznap este bemutatott darabban például Arthur 

Mifflin, aki a magánéletben példás fiatalember volt, lelkes 

tapsviharban részesült olyan cselekedetekért, melyeket ha bárhol 

a színházon kívül ad elő, nem maradhatott volna sem a Kóbor, 

sem bármelyik másik klub tagja. Makulátlan szmokingjában, 

kedélyes mosollyal az arcán tört fel egy széfet, és lopott el nagy 

mennyiségű kötvényt meg ékszert, majd mindenféle szégyenpír 

nélkül lépett meg az ablakon keresztül. Négy felvonáson át 

                                                   
1 Máig létező, 1857-ben alapított londoni klub 
2 Utalás E. W. Hornung The Amateur Cracksman c. művének rendkívül 

népszerű, szimpatikus bűnöző főhősére. (1899) 



kijátszott egy nyomozót, és üldözők egész hadát tartotta fel 

egyetlen revolverrel. A közönség odavolt érte. 

– Bombasiker, az biztos! – áradozott valaki a dohányfüstös 

helyiségben. 

– Ezek a Raffles-utánzatok mind azok – dörmögte Willett, 

aki általában nyers modorú apákat játszott zenés vígjátékokban. 

– Pár éve még halálra rémültek volna, ha olyan előadást kellett 

volna műsorra tűzniük, aminek egy bűnöző a főhőse. Na 

mármost, nekem úgy tűnik, a közönség immár mást meg sem 

nézne. Nem mintha tudnák, mit akarnak – fejezte be gyászosan. 

A Boulogne szépe című darab, melyben Willett egy chicagói 

milliomos, Cyrus K. Higgs szerepét játszotta, lassan kifutott, már 

ingyenjegyeket osztogattak rá. Valószínűleg ez keltett előítéletet a 

férfiban. 

Raikes, a karakterszínész témát váltott. Ha Willett egyszer 

belelovalja magát a sanyarú sorsú előadás fölötti lamentálásba, a 

társalgás végleg ellehetetlenül. A közönség ostobaságát ecsetelő 

Willett ugyanis a monológ valóságos mestere volt. 

– Az előadáson láttam Jimmy Pittet – vetette közbe Raikes. A 

kijelentés minden jelenlévő érdeklődését felkeltette. 

– Jimmy Pitt? Mikor tért vissza? Azt hittem, Angliában van. 

– A Mauretaniával jött, gondolom. Ma délelőtt kötött ki. 

– Jimmy Pitt? – kérdezte Sution is, a Majestic Színház 

színésze. – Mióta volt távol? Utoljára A kívülálló premierjén 

láttam az Astorban. Ez már jó néhány hónapja történt. 

– Európában utazgatott, ha jól tudom – felelte Raikes. – 

Szerencsés flótás. Bárcsak én is megtehetném. 

Sutton leverte a hamut a szivarjáról.  

– Irigylem Jimmyt – mondta. – Nem ismerek olyat, akinek 

szívesebben lennék a helyében. Sokkal több dohánya van, mint 



amennyihez bárkinek joga lenne, kivéve persze a pénzeszsákokat. 

A fickó ráadásul bivalyerős. Szerintem a kanyarónál rosszabbat 

nem élt át egész életében. Nincsenek rokonai, ráadásul nőtlen. 

Sutton, aki már háromszor nősült, tudta, miről beszél. 

– Jimmy jó gyerek – vélte Raikes. – Ahhoz képest, hogy 

angol… 

– Kösz – vetette oda Mifflin. 

– Mi az? Ó, ne haragudj, Arthur. mindig elfelejtem, hogy te is 

az vagy. 

– Holnap a homlokomra tetováltatom a brit zászlót. 

– Előnyödre válna – jegyezte meg Raikes. – Na de térjünk 

vissza Jimmyre! Jó gyerek, és figyelembe véve, hogy angol, mi 

mást is várhatnánk? Így már jobb, Arthur? 

– Sokkal – hagyta rá Mifflin. – Jimmy tényleg jó gyerek… az 

egyik legjobb. Sok-sok éve ismerem. Együtt jártunk 

középiskolába, meg Cambridge-be. Elképesztő népszerűségnek 

örvendett már akkor is. Merem állítani, hogy több lecsúszott 

alakot állított talpra, mint az összes New York-i fele. 

– Na és az miért olyan nagy szám? – dünnyögte Willett, akit a 

Boulogne szépének viszontagságai olyannyira megkeserítettek. – 

Könnyű játszani az emberbarátot, ha szinte milliomos vagy. 

– Valóban, viszont akkor nem olyan könnyű, ha harminc 

dollárt keresel hetente egy újságnál. Amikor Jimmy még a 

Newsnál dolgozott riporterként, egy rakat ember élt belőle. Nem 

alkalmanként kértek kölcsön tőle némi dohányt, hanem szó 

szerint élősködtek rajta: a díványán aludtak, és reggelire is ott 

maradtak. Őrjítő! Egyszer megkérdeztem, miért tűri ezt. Azt 

válaszolta, a szerencsétleneknek nincs hova menniük, ő pedig 

vendégül tudja látni őket. Amit meg is tett, bár fogalmam sincs, 

hogy sikerült heti harminc dollárból kijönnie. 



– Hát, ha ekkora balek… – jegyezte meg Willett. 

– Ó, hallgass már el! – rivallt rá Raikes. – Nem hagyjuk, hogy 

itt bárki is sértegesse Jimmyt. 

– Bárhogy is – vette át a szót Sutton –, nekem nagyon úgy 

tűnik, hogy piszok mázlija volt, amikor megörökölte azt a pénzt. 

Az ember csak nem üzemeltethet menekültszállót a végtelenségig 

heti harminc dollárból. Mellesleg hogy is volt ez, Arthur? Úgy 

hallottam, a nagybátyja… 

– Nem a nagybátyja – mesélte tovább Mifflin. – Valódi 

mesébe illő történet, úgy tudom. A fickó egykoron szerelmes volt 

Jimmy anyjába. Aztán kivándorolt Ausztráliába, ott jól 

megszedte magát, a vagyont pedig Mrs. Pittre és gyermekeire 

hagyta. A nő még a pasas előtt elhunyt. Jimmynek persze 

fogalma sem volt minderről addig, amíg nem kapott egy 

ügyvédtől levelet azzal az üzenettel, hogy keresse fel őt. A fiú 

odarobogott, és megtudta: ötszázezer dollár csak arra vár, hogy ő 

elköltse. 

Jimmy Pitt immár kiütéssel győzött a Szeretettel: a Betörő 

című darab fölött. Minden jelenlévő ismerte a fiút, többségük 

még a riporteri napjaiból, és habár mindannyian inkább 

meghaltak volna, mint hogy beismerjék, de igen hálásak voltak 

Jimmynek azért, hogy ugyanúgy bánt velük most, amikor 

félmilliós csekket tudott volna kiállítani, mint a régi, heti 

harmincdolláros időkben. A megörökölt vagyon természetesen 

nem tesz nemesebbé vagy csodálatosabbá egy ifjút, ám ennek az 

ifjú nem mindig van tudatában. 

– Jimmynek kalandos élete volt – állapította meg Mifflin. – 

Majd’ mindenben kipróbálta magát. Tudtátok, hogy már a 

riporteri munkája előtt is színészkedett? Vándortársulatokban 

játszott, úgy hiszem. De megunta, és otthagyta. Ez az örökös baj 



vele: sosem állapodik meg semminél. Az egyetemen jogot kezdett 

tanulni, de soha nem fejezte be. Miután szakított a színpaddal, 

államról államra csatangolt egyetlen cent nélkül, és minden 

munkát elvállalt, legyen az bármily furcsa. Például egyszer pincér 

volt pár napig, de kirúgták, mert összetörte a tányérokat. Aztán 

egy ékszerésznél kapott állást. Úgy hallottam, szinte szakértőjévé 

vált az ékszereknek. Máskor pedig száz dollárt keresett azzal, 

hogy három menetet kibírt Kid Brady ellen, amikor az országos 

körúton volt, miután elvette a bajnoki címet Jimmy Garwintól. 

Kid felajánlott száz dollárt annak, aki három menetig bírja ellene. 

Jimmy csukott szemmel is megcsinálta. Súlycsoportjában a 

legjobb amatőr, akit valaha láttam. Kid rá akarta venni, hogy 

foglalkozzon komolyan a bunyóval, Jimmy azonban semmi 

mellett sem tartott ki huzamosabban akkortájt. Az a fiú a világ 

cigánya. Igazán csak akkor boldog, ha állandó mozgásban van, és 

úgy tűnik, ez nem változott azóta sem, hogy a hatalmas vagyon 

rászállt. 

– Hát, meg is engedheti magának, hogy folyton ide-oda 

utazgasson – vélekedett Raikes. – Bárcsak… 

– Hallottátok már a történetet Jimmyről és… – kezdte 

Mifflin, de Jimmy Pitt Odüsszeiáját félbeszakította a feltáruló 

ajtó, és maga Odüsszeusz színre lépése. 

Jimmy Pitt középmagas fiatalember volt, aki tekintélyes 

méretű mellkasa miatt alacsonyabbnak tűnt a valóságos 

méreténél. Szögletes álla enyhén előreugrott, ami hetyke, sportos 

testalkatával és átható, barna, bullterrier szemével párosulva 

megtévesztő módon agresszív megjelenést kölcsönzött neki. 

Valójában azonban egyáltalán nem volt agresszív. Nyugodt 

természete és harcias tekintete remekül megfértek egymás 



mellett. Persze ha felidegesítették, a bullterrier konok elszántsága 

jellemezte. 

Társai üdvrivalgással köszöntötték. 

– Helló, Jimmy! 

– Mikor érkeztél? 

– Gyere, ülj ide közénk! Bőven van hely. 

– Merre járt a csavargó fiú? 

– Pincér! Mit kérsz, Jimmy? 

Jimmy levetette magát egy székre, és ásított egyet. 

– Na, mi újság? – kérdezte. – Halihó, Raikes! Nem voltál ott 

a Szeretettel: a Betörő-n? Azt hittem, téged láttalak. Hahó, 

Arthur! Gratulálok! Csodásan alakítottad a szerepedet! 

– Kösz – felelte Mifflin. – Épp téged emlegettünk, Jimmy. A 

Mauretaniával jöttél, ugye? 

– Hát, nem futott rekordidőt – vetette közbe Sutton. 

Jimmy töprengő arcot vágott. 

– Nekem mégis túl gyors volt a tempója – mondta. – Nem 

értem, miért kellett így végigszáguldani az utat – folytatta 

hevesen. – Jobb szeretem kiélvezni a tengeri levegőt. 

– Ismerem a tengeri levegőt – morogta Mifflin. 

Jimmy hirtelen felnézett. 

– Mit motyogsz, Arthur? 

– Semmit – visszakozott nyájasan Mifflin. 

– Mi a véleményed a mai előadásról, Jimmy? – kérdezte 

Raikes. 

– Tetszett. Arthur szenzációsan játszott. Bár fel nem 

foghatom, miért istenítik így azt a betörőt. A mostani darabok 

alapján azt gondolhatnánk, elég, ha az ember sikeres betörő, és 



máris nemzeti hőssé válik. Arthurnak Charles Peace3-t kellene 

alakítania, az egész színház állva tapsolna neki. 

– Elismerés, mellyel a bugyutaság adózik az elmésség előtt. A 

sikeres betörőknek éles eszűeknek kell lenniük. Ha az agyad nem 

bővelkedik szürkeállományban úgy, mint az enyém, reményed 

sincs arra… 

Jimmy hátradőlt a székében, és nyugodtan, de határozottan 

vágott közbe. 

– Bárki, aki átlagos intelligenciával bír, gond nélkül be tud 

törni egy házba – vélte. 

Ekkor Mifflin felugrott, és hadonászni kezdett. Ez már 

eretnekség volt. 

– Drága barátom, micsoda képtelen… 

– Én képes lennék rá – szakította félbe Jimmy, miközben 

cigarettára gyújtott. 

Helyesléssel vegyes harsogó nevetés tört ki ennek hallatán. 

Az utóbbi néhány hétben ugyanis, a Szeretettel: a Betörő próbái 

alatt, Arthur Mifflin alaposan megzavarta a Kóbor Klub békéjét a 

betörés művészetének témájában előadott elméleteivel. Ez volt az 

első igazán nagy szerepe, melyben alaposan el is mélyült. 

Behatóan tanulmányozta a betörés irodalmát. Detektívekkel 

konzultált, részletesen, éjszakákba nyúlóan fejtette ki nézeteit 

klubtársainak a témában, a betörés kényes mivoltáról és a 

végrehajtás nehézségeiről prédikált, míg a közönsége fel nem 

lázadt ellene. A klubtagokat elkápráztatta, hogy Jimmy láthatóan 

saját elhatározásából, és nem az ő felbujtásuk hatására lépett rá 

határozottan a szakértő kedvenc tyúkszemére már találkozásuk 

ötödik percében. 

– Te?! – rivallt rá Arthur Mifflin megvetően. 

                                                   
3 Charles Frederick Peace: a XIX. században élt angol betörő és gyilkos 



– Én hát! 

– Te?! Te még egy lágy tojást sem tudnál feltörni! 

– Mibe fogadsz? – szegezte neki a kérdést Jimmy. 

A tagok felültek és füleltek. A mágikus „fogadás” szó 

elhangzása a teremben mindig különös izgalmakat hozott az 

életükbe. Várakozóan néztek Arthur Mifflinre. 

– Menj szépen lefeküdni, Jimmy! – vágott vissza a betörő 

kiváló megformálója. – Veled megyek, és betakargatlak. Egy jó 

erős csésze tea holnap reggel, és már el is felejted, hogy valaha 

valami bajod volt. 

Tiltakozó üvöltéseket hallatott a társaság. Felháborodott 

hangok azzal vádolták Arthur Mifflint, hogy megfutamodott. 

Sürgető hangok arra biztatták, ne legyen nyúlszívű. 

– Látod?! Megvetnek – mondta Jimmy. – És teljesen igazuk 

van. Légy férfi, Arthur! Mibe fogadsz? 

Mifflin szánakozva nézett rá. 

– Nem tudod, mire vállalkozol, Jimmy – válaszolta. – Fél 

évszázaddal le vagy maradva. Azt hiszed, a betöréshez csak egy 

maszkra, borostás arcra és egy lámpásra van szükség. Elárulom 

neked, hogy magas színvonalú, különleges képzettség 

szükségeltetik hozzá. Tudom, mert alaposan kifaggattam azokat a 

detektív fickókat. Na mármost, vegyük a te esetedet, te tudatlan 

marha! Alapos ismeretekkel rendelkezel kémiából, fizikából, 

toxikológiából…? 

– Természetesen. 

– Villamosságtanból és mikroszkópiából? 

– Ó, most felfedted a titkomat. 

– És tudsz oxi-acetilén lánghegesztőt használni? 

– Anélkül el sem indulok otthonról. 

– Mit tudsz az érzéstelenítők adagolásáról? 



– Gyakorlatilag mindent. Az egyik kedvenc hobbim. 

– Tudsz-e nitroglicerint előállítani? 

– Nitroglicerint? 

– Azt – kötötte az ebet a karóhoz Mifflin. 

Jimmy felvonta a szemöldökét. 

– Miért, az építész foglalkozik téglagyártással? – kérdezett 

vissza. – Az előkészítő munkát ráhagyom a segédhadtestre. Ők 

készítik a nitrómat. 

– Ne gondold, hogy Jimmy közönséges betörő! – 

figyelmeztette Sutton. – Szakmája csúcsán áll. Biztos a pénzét is 

így szerezte. Sose hittem el a sztoriját az örökségről. 

– Jimmy egy malacperselyt vagy egy szardíniás konzervet 

sem tudna kinyitni – erősködött Mifflin. 

Jimmy megvonta a vállát. 

– Mibe fogadsz? – ismételte meg a kérdést. – Gyerünk, 

Arthur, igazán jól keresel. Mi legyen a tét? 

– Legyen egy vacsora minden jelenlévő számára – javasolta 

Raikes ravaszul, aki lehetőség szerint mindig a maga javára 

akarta fordítani a történéseket. 

A javaslat lelkes fogadtatásra talált. 

– Rendben – egyezett bele Mifflin. – Hányan vagyunk itt 

most? Egy, kettő, három, négy… A vesztes áll egy vacsorát 

tizenkét főnek. 

– Egy remek vacsorát – pontosított Raikes finoman. 

– Egy pompás vacsorát – ment bele Jimmy is. – Jól van. 

Mennyi időt adsz, Arthur? 

– Mennyi időt kérsz? 

– Állapodjatok meg egy határidőben – ajánlotta Raikes. 

– Szerintem egy Jimmyhez hasonló szakértő rövid időn belül 

képes teljesíteni a feladatot. Miért nem ütöd nyélbe a dolgot ma 



éjszaka? Szép, kellemes este van. Csak el kell határoznod magad. 

Mit szólsz, Jimmy? 

– Tökéletesen megfelel. 

Willett emelkedett szólásra. Egész este azon igyekezett, hogy 

italba fojtsa bánatát, s eme tény erősen befolyásolta 

beszédkészségét. 

– Na, idefigyeljetek! – hebegte. – Hogy fogja J-jimmy 

bebizonyítani, hogy megtette? 

– Ami engem illet, nem kételkedem a szavában – felelte 

Mifflin. 

– M-mesebeszéd. És m-mi akadályozná meg abban, hogy azt 

mondja, megtette, miközben nem is? 

A klubtagok kényelmetlenül érezték magukat. De bárhogy is, 

ez Jimmy ügye volt. 

– Ne izgulj, mindenképpen megkapod a vacsorádat – mondta 

neki Jimmy. – Mindegy, ki fizeti, ugyanolyan ízletes lesz. 

Willett makacsul kitartott. 

– De hát ezs nem érv. Ezs elvi kérdés. Én azt monndom, 

rendezzsük le a dógot egggyértelműen és tizstességesen. 

– Dicsőségedre válik, hogy el tudtad mondani – mondta 

Jimmy szívélyesen. – És most lássuk, hogy boldogulsz a „mit 

sütsz kis szűccsel”. 

– Jimmy akár meg is téveszthet minket. Mi akadályozná meg 

abban, hogy azt mondja, betört, miközben esetleg nem is? 

– Ezzel nem lesz gond – vélte Jimmy. – Eldugok majd egy 

amerikai zászlót a szőnyeg alá. 

– E-ez a bezséd! – jelentette ki Willett méltóságteljesen. 

– Vagy van egy jobb ötletem – folytatta Jimmy –, belevések 

egy nagy J-t a bejárati ajtó belső oldalára. Na, én elindulok 

hazafelé. Jön velem valaki? 



– Igen – válaszolta Mifflin. – Sétáljunk egyet! A premierektől 

mindig olyan feldobott leszek. Ha nem járom le a lábamat, 

egyáltalán nem fogok tudni aludni ma éjjel. 

– Ha azt hiszed, segítek lejárni a lábadat, komám, nagyot 

tévedsz. Szépen hazasétálunk, és lefekszünk. 

– Ki a kicsit nem becsüli, az a nagyot nem érdemli – hagyta 

rá Mifflin. – Gyerünk! 

– Tartsd rajta a szemed Jimmyn, Arthur! – figyelmeztette 

Sutton. – Átejt téged, elemeli az órádat, amint félrenézel. 

Véleményem szerint ő Arséne Lupin álruhában.  



2. 

Az új Pyramus és Thisbe 

A két férfi kilépett az utcára. Csendben sétáltak egymás mellett. 

Arthur Mifflin fejben végigfutott az este kiemelkedő eseményein, 

ahogy ő emlékezett rájuk: a kezdeti idegesség, a 

megkönnyebbülés, hogy sikerült megragadnia közönsége 

figyelmét, és a fokozódó meggyőződés, hogy pompásan szerepelt. 

Jimmy eközben láthatóan a saját gondolataival volt elfoglalva. 

Már egy jó ideje úton voltak, amikor Mifflin megszólalt. 

– Ki a lány, Jimmy? – érdeklődött. 

Jimmy ijedten eszmélt fel elmélkedéséből. 

– Tessék? 

– Ki a lány? 

– Nem tudom, mire célzol. 

– Dehogynem tudod. A tengeri levegő. Ki ő?  

– Fogalmam sincs – felelte nemes egyszerűséggel Jimmy. 

– Fogalmad sincs? Na, ki vele, mi a neve? 

– Nem tudom. 

– A Mauretanián már nincs kifüggesztve az utasok névsora? 

– De. 

– És öt nap alatt nem sikerült kitalálnod a nevét? 

– Nem. 

– És ez az ember hiszi azt, hogy be tud törni egy házba -

jegyezte meg Mifflin reménytelenül.  

Időközben megérkeztek ahhoz az épülethez, melynek 

második emeletén volt Jimmy legénylakása. 



– Bejössz? – kérdezte Jimmy. 

– Hát, az igazat megvallva, el akartam menni a parkba, 

mondtam, hogy rettentően fel vagyok spannolva. 

– Gyere be, és szívjunk el egy szivart. Még előtted az egész 

éjszaka, hogy maratonokat fuss. Már jó néhány hónapja nem 

láttalak. Mesélj el mindent, ami azóta történt! 

– Valójában semmi. New Yorkban sosem történik semmi. Az 

újságok szerint igen, de igazság szerint nem. Na jó, azért 

beugrom egy kis időre. Nekem inkább úgy tűnik, te szolgálhatsz 

hírekkel. 

Jimmy a lakáskulcsával ügyetlenkedett. 

– Ragyogó betörő vagy – jegyezte meg Mifflin ironikusan. – 

Miért nem veted be az oxi-acetilén lánghegesztődet? Tudatában 

vagy annak, fiam, hogy fizethetsz egy vacsorát tizenkét éhes 

embernek jövő héten? Majd a hajnali derengésben, amikor a 

Józan ész visszaül trónjára, ráébredsz. 

– Semmi ilyesmit nem fogok tenni – jelentette ki Jimmy, 

miközben kinyitotta az ajtót. 

– Csak azt ne mondd, hogy tényleg megpróbálod. 

– Mégis mit gondoltál, mit csinálok? 

– De nem teheted! Biztos, hogy rajtakapnak. És akkor mihez 

kezdesz? Kinyögöd, hogy csak tréfa volt? Tegyük fel, hogy szitává 

lőnek… Szép kis idióta vagy, ha valami átkozott háztulajdonos 

humorérzékére apellálsz, miközben az telepumpál ólommal a 

Coltjával! 

– Ezek a szakmával járó kockázatok. Ezt tudhatnád, Arthur. 

Gondold csak el, miken mentél keresztül ma este. 

Arthur Mifflin nyugtalan pillantást vetett barátjára. Pontosan 

tudta, milyen elképesztően vakmerő tud lenni, ha elszánja magát 

valamire. Ugyanis Jimmy a kihívás hatására elveszti józan 



ítélőképességét, és süket fülekre találnak az ellenérvek. 

Felismerte, hogy jelen helyzetben Willett szavai célba találtak. 

Jimmy nem az a fajta férfi volt, aki nyugodtan tűri, hogy 

szemfényvesztéssel vádolják, függetlenül attól, hogy vádlója 

józan vagy részeg-e, amikor a kijelentés elhagyja a száját. 

A vendéglátó ezalatt whiskyt és szivarokat vett elő, s immár 

hanyatt fekve egy heverőn füstkarikákat eregetett a mennyezet 

felé. 

– Nos? – szólalt meg újra Arthur Mifflin nagy sokára. 

– Nos, mi? 

– Arra próbálok rájönni, hogy ez a csend vajon állandósul-e, 

vagy elkezdesz végre szórakoztatni, felvidítani és beavatni? 

Történt veled valami, Jimmy, ez világos! Volt idő, amikor 

humoros srác voltál, igazi mókamester, kicsattanóan jókedvű 

fickó. Hol vannak az élcelődéseid, az ugratásaid, a dalolászásod, a 

vidám megvillanásaid, melyektől mindig harsány nevetésben tört 

ki az asztaltársaság, amikor te álltad a vacsorát? Leginkább egy 

néma csendben, hangtalan tűzijátékkal megünnepelt július 

negyedikére emlékeztetsz. Ébredj már fel, vagy elmegyek! 

Jimmy, hiszen együtt nőttünk fel. Mesélj erről a lányról! A 

lányról, akibe beleszerettél, de voltál olyan mafla, hogy 

elvesztetted. 

Jimmy mély levegőt vett. 

– Jól van, sóhajtozz csak, ha úgy tetszik – mondta Mifflin 

önelégülten. – Jobb, mint a semmi. 

Jimmy felült. 

– Igen, vagy egy tucatszor – jelentette ki Mifflin. 

– Miről beszélsz? 

– Éppen kérdezni akartad, hogy voltam-e már szerelmes, 

nem igaz? 



– Nem, mert tudom, hogy nem voltál. Neked nincs lelked, te 

nem tudod, mi a szerelem. 

– Ahogy gondolod – hagyta rá Mifflin rezignáltan. 

Jimmy visszahuppant a heverőre. 

– A baj az, hogy még én sem voltam. 

Mifflin érdeklődőnek tűnt. 

– Tudom – válaszolta. – Valami különös, lázas izgalom száll 

meg, amikor a szíved elkezd trillázni a mellkasodban, mint egy 

kis fióka, amelyik első énekét… 

– Ó, fogd be! 

– Amikor bátortalanul azt kérdezed magadtól, „Ez tényleg 

az? Lehetséges?”, mire a szégyenlős válasz: „Nem az. De az. 

Talán.” Vagy ezerszer mentem át ezen. Már korai stádiumban 

felismerhető tünet. Sürgős beavatkozás híján a helyzet 

súlyosbodik. Efféle kérdésekben nyugodtan hagyatkozz csak 

Arthur bácsira; érti a dolgát. 

– Fárasztó vagy – reagált kurtán Jimmy. 

– Csupa fül vagyok, mondj el mindent! – kérte Mifflin 

kedvesen. 

– Csakhogy nincs mit. 

– Ne hazudj, James! 

– Nos, szinte nincs mit. 

– Ez már jobban hangzik. 

– A következő történt. 

– Pompás! 

Jimmy kényelmesen elhelyezkedett, és belekortyolt az 

italába. 

– Az utazás második napján vettem őt észre. 

– Ismerem a második napokat! És? 

– Valójában nem is találkoztunk. 



– Csak egyszerre voltatok ugyanott, mi? 

– Tulajdonképpen így történt. Én hülye, másodosztályú 

jegyet vettem. 

– Mi? Hogy a mi fiatal Rockerbilt Astergouldunk, a milliomos 

csemete másodosztályon utazzon! De miért? 

– Valamiért úgy véltem, szórakoztatóbb lesz. A 

másodosztályon mindenki sokkal vidámabb. Gyorsabban meg 

lehet ismerni a másikat. Tízből kilencszer a másodosztályon 

utazom szívesebben. 

– Akkor ez volt a tizedik? 

– A lány az első osztályon utazott. 

Mifflin a homlokához kapott. 

– Várj csak! – kiáltott fel. – Ez emlékeztet valamire. 

Shakespeare. Rómeó és Julia? Nem. Tudom már! Pyramus és 

Thisbe. 

– Én semmi hasonlóságot nem látok. 

– Olvasd csak el a Szentivánéji álmot. „Amint a história 

tartja, Pyramus meg Thisbe falhasadékon beszélgetnek”4 – 

idézte Mifflin. 

– Mi nem. 

– Ne vedd szó szerint! Ti egy korláton keresztül 

beszélgettetek. 

– Nem. 

– Úgy érted, egyáltalán nem is beszéltetek egymással? 

– Egyetlen szót sem. 

Mifflin szomorúan ingatta a fejét. 

– Feladom. Azt hittem, vállalkozó szellemű ürge vagy. Akkor 

mit csináltál? 

                                                   
4 Idézet William Shakespeare Szentivánéji álom c. művéből, Arany János 

fordítása. 



Jimmy aprót sóhajtott. 

– Én általában a korlátnak támaszkodva cigarettáztam a 

fodrászattal szemben, ő meg a fedélzeten sétálgatott. 

– És csak bámultad? 

– Felé néztem párszor – javította ki Jimmy önérzetesen. 

– Ne beszélj mellé! Meresztetted rá a szemed. Közönséges 

módon megbámultad, te is tudod. Nem vagyok prűd, James, de 

azt kell mondjam, igen szabadosan viselkedtél. A lány egyedül 

csatangolt? 

– Általában igen. 

– Beleszerettél, igaz? Boldogan, önfeledten és könnyű szívvel 

szálltál hajóra, az út végére azonban nyugtalanná és búskomorrá 

váltál. A világon számodra már csak egyetlen nő létezett, de 

elvesztetted őt. 

Tompa, reményvesztett hangon felnyögött, majd együtt érzőn 

kortyolt egyet a poharából. 

Jimmy a heverőn fészkelődött. 

– Hiszel abban, hogy létezik szerelem első látásra? – tette fel 

a bugyuta kérdést. Olyan kedvében volt, amikor a férfiak szívesen 

mesélnek el dolgokat, melyek emlékére lázasan ébrednek 

éjszakánként. 

– Nem értem, mi köze ennek az első látáshoz – ismerte be 

Mifflin. – Saját elmondásod szerint öt napon keresztül 

szakadatlanul ácsorogtál, és bámultad a lányt. Ennyi idő alatt 

bárkivel szerelembe bámulhattad volna magad. 

– Nem tudom elképzelni, hogy valaha is megállapodok – 

merengett Jimmy. – Amíg nem érzi úgy az ember, hogy meg akar 

állapodni, gondolom, nem lehet igazán szerelmes. 



– Szinte szó szerint ugyanezt mondtam a klubban a 

felbukkanásod előtt. Találóan úgy fogalmaztam, hogy te a világ 

cigánya vagy. 

– Atyaég, milyen igazad van! 

– Mint mindig. 

– Azt hiszem, ezen nem lehet segíteni. Amikor még a 

Newsnél dolgoztam, nem ilyen voltam. 

– Nem töltöttél el ott elég időt ahhoz, hogy megunhasd. 

– Úgy érzem, nem bírok egy hétnél többet eltölteni 

ugyanazon a helyen. Szerintem ezt a pénz teszi. 

– New York teli van olyan előzékeny emberekkel, akik 

örömmel szabadítanak meg a gonosztól. Nos, James, én most 

elbúcsúzom. Egészen elálmosodtam mostanra. Mellesleg, 

felteszem, szem elől tévesztetted a lányt, amikor kikötött a hajó. 

– Sajnos. 

– Hát, nincs olyan sok lány Amerikában. Csupán közel 

húszmillió. Vagy negyvenmillió? Mindegy, valami egészen kis 

szám. Mindössze keresgélned kell egy picit. Jó éjt! 

– Jó éjt! 

Mifflin Iedübörgött a lépcsőn. Egy perccel később az utcáról 

hangosan kiáltották a nevét, ezért Jimmy az ablakhoz lépett. 

Mifflin odalent állt a járdán, és felfelé nézett. 

– Jimmy! 

– Mi az már megint? 

– Elfelejtettem megkérdezni: szőke? 

– Mi? 

– Szőke a lány? – üvöltötte Mifflin. 

– Nem – húzta fel az orrát Jimmy. 

– Sötét hajú, mi? – bömbölte az éjszakába Mifflin. 

– Az – felelte Jimmy, és becsukta az ablakot. 



– Jimmy, hé, Jimmy! 

Ismét kinyílt az ablak. 

– Nos? 

– Én a szőkéket kedvelem. 

– Menj aludni! 

– Rendicsek. Jó éjt! 

– Jó éjszakát! 

Jimmy behúzta a fejét az ablakból, és lehuppant arra a 

székre, amelyen előzőleg Mifflin ült. Egy pillanattal később 

felpattant, és lekapcsolta a lámpát. Kellemesebb volt sötétben 

üldögélni és elmélkedni. Gondolatai sokfelé elkalandoztak, 

azonban mindannyiszor a Mauretanián utazó lányra tértek 

vissza. Mindez teljesen abszurd volt, persze. Nem csodálkozott 

azon, hogy Arthur Mifflin úgy kezelte a dolgot, mintha vicc lenne. 

A jó öreg Arthur! Örült a sikerének. De tényleg csak vicc lenne? 

Ki is mondta, hogy a vicc lényege olyan, mint a tű hegye? Olyan 

parányi, hogy hajlamos teljesen eltűnni, amikor az ember 

szembekerül vele. Ha valaki más mesélt volna neki ilyen suta 

romantikus történetet, ő is kinevette volna. De ha te vagy egy 

romantikus történet középpontjában, legyen az bármennyire is 

esetlen, más szemszögből látod az ügyet. Persze, ha rossz 

stílusban adják elő, mindenképpen abszurd. Ezt belátta. 

Mindazonáltal valami a tudatalattijában azt súgta neki, hogy 

mégsem annyira abszurd. Igaz, egy pillanat műve volt, de a 

szerelem nem jön egy pillanat alatt. Ennyi erővel egy ház is 

kinőhetne a földből egy szempillantás alatt. Vagy egy hajó. Vagy 

egy autó. Vagy egy asztal. Vagy… hirtelen felült. A következő 

másodpercben már szinte lecsukódtak a szemei. 

Az ágyára gondolt, amitől rendkívül hosszúnak tűnő út 

választotta el… átkozottul hosszú. Több hektárnyi szőnyegen kell 



átvergődnie, és pokoli nehéz lesz felmásznia rá. A levetkőzésről 

már nem is beszélve. Micsoda nyűg… levetkőzni. A lány szép 

ruhát viselt a negyedik napon. Rendelésre készült. Szerette a 

testre szabott ruhákat. Tetszett neki a lány összes ruhája. 

Kedvelte őt. Vajon ez fordítva is így van? Olyan nehéz 

megmondani, ha a megszólalásig sem jutsz el. A lány sötét hajú. 

Arthur a szőkékért van oda. Arthur egy tökfilkó! A jó öreg Arthur. 

Örült a sikerének. Aztán magára gondolt. Most már meg is 

nősülhetne, ha akarna. Talán ha nem lenne annyira 

nyughatatlan. Ha nem érezné úgy, hogy egy napnál többet sehol 

nem bír ki. Vajon elfogadná őt a lány? Csak hát még sosem 

beszéltek, emiatt annyira nehéz lenne… 

Ekkor álomba szenderült. 



3.  

Mr. McEachern 

Miközben Jimmy a székében ülve békésen szunyókált – még 

mielőtt Spike betoppanása felverte volna  –, egy bizonyos Mr. 

John McEachern rendőrkapitány külvárosi villájának 

társalgójában olvasgatott. Nagy méretarányban megalkotott férfi 

lévén mindene hatalmas volt: a keze, a lába, a válla, a mellkasa, 

de mindenekelőtt az. álla, amely még nyugodt pillanataiban is 

erőszakosnak tűnt, illetve dühödten ugrott előre, mint egy 

csatahajó orra, amikor valami felingerelte a gazdáját. Az álla már 

akkor jelentős hírnévre tett szert a Park Row-tól a Tizennegyedik 

utcáig, amikor járőrnapjait töltötte New York keleti 

városrészében. Még a résztvevőket leginkább lekötő 

bandaháborúk sem tudták fenntartani a Bowery5-beIi huligánok 

osztatlan figyelmét, amikor Mr. McEachern állkapcsa feltűnt a 

láthatáron, marcona személye további részeinek szoros 

kíséretében. Nem ismert félelmet, úgy tört keresztül a zavargó 

tömegeken, mint kés a vajban. 

Azonban létezett személyiségének egy másik oldala is, amely 

valójában legalább olyan jelentős volt, mint tettrekészsége és a 

zendülések felszámolása iránt tanúsított buzgalma. Becsvágya 

ugyanis ökle méretével és álla erőszakosságával vetekedett. A 

rendőri erők kötelékébe kizárólag azért lépett be, hogy 

meggazdagodjon, mely cél elérése érdekében munkája során 

                                                   
5 New York egy városrésze. 



ellentmondást nem tűrően vetette be magát, tekintélyt 

parancsoló gumibotjával egyetemben. Némely rendőr korruptnak 

születik, mások az idők folyamán válnak megkenhetővé, míg 

vannak olyanok is, akikre csak úgy rázúdul a tisztességtelen 

mellékkereset. Mr. McEachern az első csoportban kezdte, majd 

átlépett a másodikba, jó néhány éve azonban már a kicsi, de 

annál jövedelmezőbb harmadik kategória meghatározó tagjának 

számított. Ők azok, akik nem keresik a csúszópénzt, hanem 

otthon ülnek, és hagyják, hogy az környékezze meg őket. 

Habár sem neve, sem pénzügyi módszerei nem erről 

árulkodtak, Mr. McEachern született angol úriember volt. Teljes 

élettörténete túlságosan hosszúra nyúlna, a rövid változat pedig a 

következőképpen hangzik: Eredetileg John Forrestnek hívták; az 

egykoron a Testőrségnél őrnagyként szolgáló Eustace Forrest 

egyetlen fia volt. Egyedüli élő rokona apja bátyja, az agglegény 

Edward volt. Amikor négy évvel az esküvő után John anyja 

meghalt, megözvegyült apja, aki már másfél éve Monte Carlóban 

tartózkodott azzal a céllal, hogy kidolgozza a tökéletes bankrablás 

bombabiztos tervét, kisétált a kertbe, és egyszerűen főbe lőtte 

magát M. Blanc6 és a kaszinó vezetőségének nagy 

megelégedésére. Rengeteg tartozást, semmi vagyont és egy fiút 

hagyott hátra. 

Edward, aki ekkor már meghatározó alakja volt a Lombard 

Streetnek7, örökbe fogadta Johnt, majd beíratta őt egy sor 

tanintézménybe, az óvodától kezdve Etonig. 

Sajnálatos módon azonban John nem tanúsított olyan 

viselkedést, mint amilyet Eton elvárt volna tőle, így egy héttel a 

tizennyolcadik születésnapja után etoni pályafutása idő előtt 

                                                   
6 A Monte Carlo-i kaszinó alapítója. 
7 London pénzügyi központja. 



véget ért. Edward Forrest ekkor ultimátumot adott a fiúnak. 

John választhatott: vagy elvállal egy jelentéktelennél is 

jelentéktelenebb pozíciót a nagybátyja vállalkozásában, vagy száz 

fontot kap készpénzben, a szokásos „mosom kezeimet” és 

„kitagadlak” szöveg kíséretében. Nagybátyja szinte még be sem 

fejezte a választási lehetőségeket felvázoló mondatát, John már 

nyújtotta is kezét a pénzért. Még aznap útnak indult Liverpoolba, 

másnap pedig már New York felé tartott. 

Elverte a száz fontot, kipróbálta magát néhány különös 

állásban, de mindben kudarcot vallott, végül pedig 

összebratyizott egy barátságos rendőrrel, aki a fiatalember 

fizikumának láttán (mely már abban az időben is figyelemre 

méltó volt) azt javasolta, lépjen be a kötelékbe. A rendőr, kinek 

neve O’Flaherty volt, átbeszélte a dolgot két kollégájával, 

O’Rourke-kel és Muldoonnal, s végül arra jutottak, hogy a fiú jól 

tenné, ha megszabadulna nevétől, helyette pedig valami ír 

hangzásút venne fel, hogy kellőképpen felvértezze magát új 

hivatásában. Így John Forrest a múlté lett, és megszületett John 

McEachern járőr. 

Nem kergette a meggazdagodást, türelemmel várta, hogy 

elérkezzen az ő ideje. Nem arra a nevetséges összegre vágyott, 

amit az egyszeri New York-i rendőr keresett. Ő valami sokkal 

nagyobbra áhítozott, és elhatározta, hogy kivárja az alkalmat. 

Tudta jól, hogy a kezdeti kis lépések bosszantó, ámde 

elkerülhetetlen részei annak a hosszú útnak, melynek 

végállomása a hatalmas vagyon. Valószínűleg Kidd kapitány8 is 

kicsiben kezdte. Mr. Rockefeller biztosan. Eltökélte, hogy a 

mesterek nyomdokaiba lép. 

                                                   
8 William Kidd skót tengerész (17. sz.) hatalmas vagyonra tett szert. 



A járőrök vagyon-felhalmozási lehetőségei igencsak 

korlátozottak. Mr. McEachernnek azonban sikerült kihoznia a 

legtöbbet a nem túl előnyös állásból. Nem vetette meg a 

dollárokat, melyek inkább egyesével jöttek, mint seregestül. Amíg 

el nem érkezik annak az ideje, hogy bálnákra vadásszon, 

megelégedett a kis szardíniákkal is. 

A kitartás előbb-utóbb meghozza a várt eredményt, noha 

inkább utóbb, mint előbb. Azokban az időkben Mr, McEachern 

figyelmét nem kerülték el a forgalmat feltartó árusok, a járdát 

elfoglaló kereskedők és a vendéglősök tucatjai, kiknek nem fűlött 

hozzá a foga, hogy bezárjanak még éjjel egy órakor sem. Ezen 

irányokba tett erőfeszítései nem jártak minden haszon nélkül. 

Rövid időn belül félre tudott tenni háromezer dollárt, mely 

összeg a detektív-őrmesteri pozícióba való előlépésének ára volt. 

Nem volt ínyére kicsengetni háromezer dollárt a kinevezésért, de 

muszáj tőkét invesztálni a vállalkozásunkba, ha azt akarjuk, hogy 

virágzóan sikeres legyen. Mr. McEachern „virította a dohányt”, 

így egy fokkal feljebb léphetett a ranglétrán. 

Detektív-őrmesterként kinyílt előtte a világ. A sokoldalú 

embereknek több lehetőségük akad. Felgyorsultak az események. 

A világ mintha megtelt volna filantrópokkal, kiknek minden 

vágya az volt, hogy kidekorálják az uniformisát, illetve hogy 

kisebb szívességeket tegyenek neki. Mr. McEachern nem holmi 

faragatlan fráter volt: hagyta, hogy teleaggassák kitüntetésekkel 

az egyenruháját, és kisebb szívességeket tegyenek neki. 

Hamarosan azon vette észre magát, hogy tizenötezer dollárt tett 

félre. Furcsamód pont ennyi pénzre volt szüksége ahhoz, hogy 

századossá lépjen elő. 

Elő is léptették. Ekkoriban fedezte fel, hogy Eldorádó nem 

pusztán költői képzelgés, és a kincses sziget is ugyanolyan 



valóságos hely, mint Brooklyn vagy Bronx. Végre-valahára, 

sokévnyi türelmes várakozás után, Mózesként állt a hegy tetején, 

és letekintett az ígéret földjére. Aranybányára lelt. 

Egy kis jegyzetfüzetet böngészett éppen, melyben a 

befektetéseit tartotta számon. Se szeri, se száma nem volt 

ügyleteinek. A jelenet szemlélője egyetlen szempillantás alatt 

megállapíthatta volna, hogy a kis füzet tartalma megelégedéssel 

tölti el. Az arcán elterülő mosoly és állának nyugodt helyzete 

elegendő bizonyítékkal szolgáltak. Feljegyzések sorakoztak 

házakról, vasúti részvényekről és tucatnyi más, busásan 

jövedelmező üzletről. Gazdag ember volt. 

Minderről azonban a szomszédjai – kikkel igencsak kerülte a 

kontaktust: meghívásaikat mindig visszautasította, ő maga pedig 

sosem invitálta meg őket – mit sem sejtettek. Mr. McEachern 

ugyanis kockázatos játékot űzött. Hivatásának más jeles kalózai 

megelégedtek azzal, hogy gazdaggá válnak egy olyan 

közösségben, melyben a mértékletes életmód elvárás volt. Mr. 

McEachernt azonban körüllengte valami napóleoni szellemiség. 

Elhatározta, hogy visszaküzdi magát az előkelők közé, méghozzá 

az angol előkelők közé. Talán felvillant a kedves olvasó fejében – 

ahogy a rendőr elméjében is – a tény, miszerint Angliát és az 

Egyesült Államokat közel ötezer kilométer választja el egymástól. 

Amerikában csak egy visszavonult rendőrkapitány lenne, 

Angliában viszont vagyonos amerikai úriember, egy csodaszép 

lány apja. 

Életének fő mozgatórugója a lánya, Molly volt. Persze 

agglegényként sem elégedett volna meg egy szerény, de 

becsületes pályafutással, mindazonáltal ha nem Mollyról lett 

volna szó, tisztességtelen vagyongyarapodását nem tekintette 

volna egy szent célért folytatott keresztes háborúnak. Amióta a 



felesége meghalt – még az ő detektív-őrmesteri napjaiban  –, és 

ráhagyta egyéves lányukat, ambíciói mindig is szorosan 

összekapcsolódtak Mollyval. 

Gondolatai minduntalan a jövő körül forogtak. A New York-i 

élet csak előszobája volt az eljövendő ragyogásnak. Egy dollárt 

sem adott ki a kezéből feleslegesen. 

Csendesen és egyszerűen éltek ők ketten a kis házban, melyet 

Molly jó ízlése oly lakályossá tett. A szomszédok, ismervén a férfi 

foglalkozását és látván szerény életvitelét, azt mondogatták 

egymásnak: végre egy rendőr, kinek tiszta a keze. Nem tudtak 

ugyanis azokról a pénztömegekről, melyek hétről hétre, évről 

évre elárasztották bankszámláját, hogy aztán gazdájuk időről 

időre befektesse őket a leginkább gyümölcsöző ügyletekbe. A 

nagy fordulat elérkezéséig a takarékoskodás mottója lebegett 

John szeme előtt. Kiadásainak mértéke nem haladta meg 

hivatalos fizetésének összegét, minden mellékes bevétele pedig a 

megtakarításait hizlalta. 

Elégedett sóhaj kíséretében csukta be a kis füzetet, majd 

újabb szivarra gyújtott. A szivarok jelentették az egyedüli 

fényűzést az életében. Inni egyáltalán nem ivott, a legegyszerűbb 

ételeket ette, ruháit pedig rendkívül hosszú időre vásárolta, de a 

dohányzástól semmiféle spórolási mánia nem tarthatta vissza. 

Tovább üldögélt, és elmerengett. Későre járt már, de nem 

vonzotta az ágy. Ügyletei szerencsésen alakultak a napokban, 

hiszen a Wall Street nemrég egyik szokásos hullámvölgyéből 

lábalt ki. Rebesgettek mindenfélét, meg azok ellenkezőjét is, míg 

végül a zűrzavarból rakéta módjára lőtt fel pont az a részvény, 

melyben neki a legnagyobb érdekeltsége volt. Aznap délelőtt 

eladta őket, és az eredmény kissé megrészegítette. Nem bírt 

szabadulni a gondolattól, miszerint végre eljött az ő ideje. 



Mostantól bármikor jöhet a nagy fordulat, amikor csak neki 

tetszik. 

Füstfelhőket eregetett, és tovább ábrándozott, mígnem 

egyszer csak kinyílt az ajtó, utat engedve egy bullterriernek és egy 

buldognak, a nyomukban pedig egy lánynak, aki kimonót és 

vörös papucsot viselt.  



4. 

Molly 

– Nahát, Molly! – kiáltott fel a rendőr. – Miért nem vagy ágyban? 

Azt hittem, már alszol. 

A férfi hosszú karját a lány köré fonta, és az ölébe húzta. 

Molly így még kisebbnek tűnt, mint valójában volt. Leengedett 

hajával, a föld fölött fél méterrel himbálózó kis vörös papucsával 

szinte gyereknek nézett ki. Rápillantva Mr. McEachern nehezen 

tudta elhinni, hogy tizenkilenc év telt el azóta, amikor az orvos 

rosszallóan húzta fel szemöldökét annak az egy szótagos 

reakciónak a hallatán, melyet a baba nemének híre váltott az 

újdonsült apából. 

– Tudod, mennyi az idő? – kérdezte. – Hajnali két óra van. 

– Túl késő ahhoz, hogy itt üldögélj és dohányozz – felelte 

Molly ridegen. – Hány szivart szívsz el egy nap? Mit szólnál, ha 

elvettél volna valakit, aki nem engedné, hogy dohányozz? 

– Sose tiltsd meg a férjednek, hogy dohányozzon, drágám! Ez 

egy aprócska tanács majd arra az időre, amikor férjnél leszel. 

– Nekem nem lesz férjem. Melletted maradok, és a 

zoknijaidat stoppolom. 

– Bárcsak így lenne – mondta John, miközben közelebb 

húzta őt magához. – De hamarosan hozzámész egy herceghez. 

Most pedig futás vissza az ágyadba! Késő van…  

– Semmi értelme, kedves papa. Úgysem tudnék aludni. 

Órákon át próbáltam. Addig számoltam a bárányokat, míg 

sikítani szerettem volna. Rastus hibája, szörnyen horkol. 



Mr. McEachern szigorú pillantást vetett a vétkes buldogra. 

– Miért tartod a szörnyetegeket a szobádban? 

– Mi másért, mint hogy távol tartsák tőlem a kísérteteket? Te 

nem félsz tőlük? Persze neked nem árthatnak, olyan hatalmas 

vagy. Simán leütöd őket. Különben sem szörnyetegek, igaz, 

drágaságaim? Igazi angyalok, akik majd kiugranak a bőrükből 

örömükben, hogy a gazdi visszatért Angliából, nemde? Papa, 

ugye hiányoztam nekik, míg távol voltam? Valósággal letargiába 

döntötte őket a bánat? 

– Szinte csontsovánnyá fogytak a szomorúságtól. Mint 

mindannyian. 

– Te is? 

– Bizony. 

– Akkor miért küldtél el? 

– Szerettem volna, hogy lásd az országot. Tetszett? 

– Utáltam, hogy távol kell lennem tőled. 

– Na de az ország maga hogy tetszett? 

– Megszerettem. 

McEachern megkönnyebbülten sóhajtott. Nem állt hát 

akadály a nagy fordulat útjában. 

– Mit szólnál ahhoz, ha visszatérnél Angliába, Molly? 

– Angliába? De hát az imént értem haza. 

– És ha én is mennék? 

Molly úgy fordult, hogy jobban láthassa apja arcát.  

– Valami van veled, papa. El akarsz mondani valamit, és én 

tudni akarom, mit. Mondd gyorsan, vagy rád uszítom Rastust! 

– Nem lesz hosszú, aranyom. Néhány ügyletem szerencsésen 

alakult, míg távol voltál, ezért úgy döntöttem, kilépek a 

rendőrségtől, átviszlek Angliába, és találok neked egy herceget, 

akihez hozzámehetsz. Persze csak ha beleegyezel. 



– Ó, papa! Ez varázslatos lenne! 

Molly cuppanós csókot nyomott apja arcára. 

– Min töprengtél el ennyire, papa? 

– Molly, el akarok mondani neked valamit, amiről még 

sosem beszéltem. Angol vagyok. A McEachern nevet azért vettem 

fel, mert úgy vélték, segíthet a rendőrségnél. A valódi nevünk 

Forrest. 

– De papa! Ezt eddig miért nem mondtad soha? 

– Attól féltem, kérdezősködnél, és rájönnél valamire. 

A lány gyanakodva nézett rá. 

– Amerikába küldtek – folytatta a férfi –, mert kicsaptak az 

iskolából lopás miatt. 

Csend borult rájuk. Molly megfogta és kicsit megszorította 

apja karját, amelyet a dereka köré font. 

– Mit számít, mit tettél, amikor még kisfiú voltál? – kérdezte. 

Az apja nem nézett rá. Elvörösödött az arca. 

– Hazamegyünk, Molly – jelentette ki. – Amíg el nem 

dobtam, rangom volt odaát, és megesküszöm az égiekre, 

visszaszerzem neked! Jó sorod lesz, mindegy, mit műveltem. 

Nem vesszük vissza a régi nevet, nem akarok fekete bárányként 

hazatérni. Nem hagyom, hogy lenézzenek téged azért, mert az 

apád… 

– De drága papa, az már olyan régen történt. Mit számít 

most? Ki emlékszik már? 

– Azzal te ne foglalkozz! Nem kockáztatom meg. Rólam azt 

mondanak, amit akarnak, de te tiszta lappal indulsz. Ennyi év 

múltán már úgysem fognak emlékezni rám. Én pusztán John 

McEachern vagyok Amerikából, és ha bárki kérdezné, a Wall 

Streeten kerestem meg a pénzemet – ami igaz is –, majd 

Angliába mentem, hogy elverjem.  



Molly ismét megszorította apja karját, és könnyek szöktek a 

szemébe. 

– Kedves papa – suttogta –, tudom, hogy mindezt értem 

tetted. Születésemtől fogva miattam gályáztál, takarékosan 

bántál a pénzzel és nyomorogtál, hogy nekem majd szebb életem 

legyen. 

– Nem, nem! 

– Pedig így igaz. – Tétován fölnevetett. – Hiszen éveken át 

alig volt mit enned. Szinte csont és bőr vagy. De ennek vége! 

Holnap elviszlek, és meghívlak vacsorázni. A legfinomabb 

vacsora lesz, amit valaha ettél. A Ritzbe megyünk, az étlap 

legelejétől sorban végigeszel mindent addig, míg ki nem 

pukkadsz. 

– Az majd kárpótol mindenért. És most nem gondolod, hogy 

ideje végre lefeküdnöd? Elveszíted a jó színedet, amit a hajón 

szereztél. 

– Mindjárt megyek, de nem most rögtön. Szörnyen rég 

láttalak utoljára. – A bullterrierre bökött. – Nézd csak Tommyt, 

hogy áll ott és bámul. El sem hiszi, hogy tényleg visszajöttem. 

Papa, volt egy férfi a Mauretanián, akinek pontosan olyan volt a 

szeme, mint Tommynak – vidám, barna –, és ugyanígy álldogált 

és meresztette a szemét, mint most Tommy. 

– Ha ott lettem volna – mondta az apja dühödten –, laposra 

vertem volna. 

– Nem tetted volna, mert biztos vagyok benne, hogy igazán 

rendes fiatalember volt. Olyasmi álla volt, mint neked, papa. 

Ráadásul azért sem ronthattál volna rá, mert a másodosztályon 

utazott. 

– A másodosztályon? Akkor nem is beszélgettetek? 



– Nem tudtunk. Azt már csak nem várhatod el tőle, hogy 

átkiabáljon nekem a korláton! Mindössze annyi történt, hogy 

mintha mindig arrafelé lődörgött volna, amikor a fedélzeten 

sétálgattam. 

– És bámult téged? 

– Talán nem is engem bámult. Valószínűleg csak a 

menetirány felé nézett, és egy New York-i lányra gondolt. Nem 

hinném, hogy meggyőző szerelmi történetet tudnál kanyarítani 

ebből, papa. 

– Nem is akarok, drágám. A hercegek nem másodosztályon 

utaznak. 

– Lehet, hogy álruhás herceg volt. 

– Valószínűbb, hogy egyszerű turista – morogta Mr. 

McEachern. 

– Az egyszerű turisták általában rendes emberek. 

– De a hercegek még rendesebbek. 

– Hát, akkor lefekszem, és a legrendesebbről álmodom, akit 

csak el tudok képzelni. Gyeitek velem, kutyuskáim! Hagyd abba a 

papucsom csócsálását, Tommy! Miért nem tudsz úgy viselkedni, 

mint Rastus? Nem fogsz nekem horkolni már megint, ugye? Nem 

mész aludni te is, papa? Úgy látom, szeretsz késő éjszaka 

fennmaradni, itt üldögélni és mindenféle rossz szokást vettél fel, 

amíg elvoltam, igaz? Bizonyára túl sokat dohányzol. Miután 

elszívtad azt a szivart, ne is álmodj egy másikról holnapig! Ígérd 

meg! 

– Egy szálat sem szívok! 

– Egy szálat sem. Nem akarom, hogy az apám úgy 

megbetegedjen, mint azok az emberek, akikről az 

újsághirdetésekben olvasni. Te sem akarhatod, hogy hirtelen 

szúró fájdalmat érezz. 



– Nem, drágám. 

– És hogy rémes gyógyszereket kelljen szedned. 

– Nem. 

– Akkor tégy nekem ígéretet! 

– Rendben, aranyom. Megígérem. 

Mihelyt becsukódott az ajtó, elhajította a csikket, amit éppen 

szívott. Még néhány percig elmélkedett. 

Azután elővett egy újabb szál szivart a tárcájából, rágyújtott, 

és folytatta a kis jegyzetfüzet tanulmányozását.  



5. 

Tolvaj az éjszakában 

Jimmynek fogalma sem volt arról, mióta kering már óriás 

szentjánosbogár módjára a fénynyaláb a szobában. Számára 

óráknak tűnt, mivel beleszövődött zavaros álmába, melyből most 

ébredezett. Miközben az álom ködje felszállt a fejéből, egy 

pillanatig azt hitte, még mindig álmodik. Végül teljesen magához 

tért, és tudatosult benne, hogy a fénysugár, amely most lassan 

pásztázta a könyvespolcot, valódi. 

A fényforrás mögött álló férfi nem lehetett régóta a szobában, 

különben észrevette volna a széket, és az azon helyet foglalót. 

Úgy tűnt, az idegen lépésről lépésre araszol befelé. Mialatt 

Jimmy hangtalanul felült, és ugrásra készen megragadta a szék 

karfáját, a fény a könyvespolcról az asztalra úszott át. Még fél 

méter, és Jimmy reflektorfénybe kerül. 

Került is. A fénysugár helyzetéből Jimmy megállapította, 

hogy a betörő az ő oldalán közelít az asztal felé. Bár az utóbbi két 

hónap során nem járt a szobában, elrendezése tisztán élt a 

fejében. Szinte centimétemyi pontossággal meg tudta állapítani, 

hol áll a látogatója. Ekkor hirtelen ellökte magát a széktől, és 

futballkapusokat is megszégyenítő vetődést mutatott be a 

sötétben, nem is „próba, szerencse” alapon. Tudatosan, 

célratörően cselekedett; nem sokat meditált azon, hogy vajon 

szabad-e az út a betörő térdéig, vagy sem. 

A válla egy lábba ütközött. Rögtön köré fonta karjait, és 

megrántotta. Kétségbeesett ordítás és robaj hangzott fel. A 



lámpás elszabadult a szobában, végül összetört a radiátoron. 

Tulajdonosa Jimmyre rogyott. 

Jimmy, aki az esésnél alulra került, egy fürge mozdulattal 

felülre kerekedett. Mindenben előnyt élvezett: a betörő kis ember 

volt, akit a meglepetés erejével ért a támadás, ráadásul minden 

küzdőszellemét – már ami benne lakozhatott normál 

körülmények között – kirázta belőle a hatalmas esés. 

Mozdulatlanul feküdt, meg sem próbált harcolni. 

Jimmy az ajtó felé kezdte ráncigálni foglyát, közben pedig 

félig kiegyenesedve tapogatta a falat, míg meg nem találta a 

villanykapcsolót. 

Az aranysárga fényár, mely elöntötte a szobát, alacsony, 

zömök felépítésű fiatalembert világított meg, kiről lerítt, hogy 

csakis boweryi eredetű egyed lehet. Élénkvörös, kócos sörénye 

ragadta meg először a tekintetet. Hajának árnyalatát egy költő 

valószínűleg tiziánvörösként írta volna le, a fiú barátai és 

ismerősei pedig talán répafejnek csúfolták emiatt. A vörös bozont 

alól kellemetlen látványt nyújtó arc nézett fel Jimmyre. A jóképű 

jelzőt semmiképpen sem lehetett volna ráaggatni, mindazonáltal 

szunnyadó kedélyességet sejtetett. Az orr láthatóan törést 

szenvedett el pályafutásának egy szakaszában, a fülek egyike 

egyértelműen a karfiolfélék osztályába sorolandó, mindezek 

azonban pusztán apró balesetek, melyek bármely heves 

vérmérsékletű fiatalembert utolérhetnek. A vendéget 

öltözködésében láthatóan egyéni ízlése vezette, nem pedig az 

uralkodó divat. Fekete, kifakult kabátot és szürke alapon 

változatos színű foltokkal tarkított nadrágot viselt. Felöltője alatt 

színehagyott piros-fehér pulóvert viselt. Puha filckalapja a 

földön, az asztal mellett hevert. 



Kabátjának szabása igencsak hitvány volt, kinézetét pedig 

még tovább rontotta, hogy az egyik zsebe kidudorodott. Miután 

helyesen diagnosztizálta a dudort, Jimmy benyúlt az úriember 

zsebébe, és előrántott egy ütött-kopott revolvert. 

– Nos? – kérdezte, miközben felállt. 

Mint a legtöbb ember, ő is gyakran elmélkedett azon, mit 

tenne, ha összefutna egy betörővel. Mindig arra a következtetésre 

jutott, hogy uralkodó érzése a kíváncsiság lenne. Számítása 

tökéletesen beigazolódott. Most, hogy látogatóját 

megszabadította fegyverétől, nem akart mást, mint beszédbe 

elegyedni vele. Elképzelni sem tudta, milyen lehet egy betörő 

élete. Szerette volna megismerni az ő szempontjait is. Ráadásul 

mulattatta a gondolat, hogy talán még kap is néhány hasznos 

tippet a fogadásához. 

A férfi felült a padlón, és bánatosan dörzsölgette a tarkóját. 

– A kutyafáját! – morogta. – Olyan érzés vót, min’ha reám 

omlott vón ez az egész ’odály! 

– Pedig csak szerénységem tehet minderről – válaszolta 

Jimmy. – Ne haragudj, ha fájdalmat okoztam. Az efféle 

mutatvány egy tatamit igényelt volna. 

A férfi lopva a zsebéhez kapott. Majd megpillantotta a 

revolvert, melyet Jimmy az asztalra tett. Hirtelen mozdulattal 

magához ragadta. 

– Na most, főnök! – sziszegte fogai között. 

Jimmy kinyújtotta felé a kezét, és megmutatta annak 

tartalmát: hat töltény pihent a tenyerén. 

– Mit izgulsz? Üljünk le szépen, és beszélgessünk az élet nagy 

dolgairól. 

– Most megfogott, főnök – mondta a férfi rezignáltan. 



– Félre a búskomorsággal! – felelte Jimmy. – Nem hívom a 

rendőrséget. Elmehetsz, amikor csak akarsz. 

A vendég nagy szemeket meresztett. 

– Komolyan mondom – próbálta nyugtatni Jimmy. – Mi a 

baj? Nem haragszom. Mindenesetre örülnék, ha nem lenne 

életbe vágóan fontos elfoglaltságod, és itt tudnál maradni 

beszélgetni egy kicsit. 

Széles vigyor terült szét a másik arcán. Volt benne valami 

hihetetlenül megnyerő, amikor vigyorgott. 

– Ejha! Ha nem híjja a kopókat, én likat is beszélhetek a 

hasába, ha aztat akarja. 

– A csevegéshez viszont egy ital is dukál – vetette fel Jimmy. 

– Vagy antialkoholista vagy? 

– Hogy mit zagyvál? Én? Csak amennyire maga is, főnök! 

– Ebben az esetben ott, az asztalon találsz egy meglehetősen 

tisztességes üveg whiskyt. Szolgáld ki magad! Lefogadom, hogy 

nem fogsz csalódni. 

A dallamos csobogás, nyomában egy elégedett sóhajjal, arról 

árulkodott, hogy az iménti állítás megvizsgáltatott és igaznak 

találtatott. 

– Szivart? – kérdezte Jimmy. 

– Nekem oszt gyühet! – egyezett bele a látogató. 

– Vegyél egy marékkal. 

– Most nyomba’ elszínnám mind! – lelkendezett a fosztogató, 

miközben begyűjtötte a zsákmányát. 

Jimmy keresztbe vetette a lábát. 

–  Mellesleg – vette át a szót –, ne legyen köztünk semmi 

titok. Hogy hívnak? Engem Pittnek, James Willoughby Pittnek. 

– Mullins a nevem, főnök. De csak úgy hínak: Spike. 

– És ebből élsz ? 



– Nem is oly’ rosszul. 

– Hogy jutottál be ide? 

Spike Mullins elhúzta a száját. 

– A mindenit! Há’ nyitva van az ablak, nem? 

– És ha nem lenne? 

– Betörtem vón. 

Jimmy fürkészőn meredt rá. 

– Tudsz oxi-acetilén lánghegesztőt használni? – szegezte neki 

a kérdést. 

Spike már éppen emelte poharát, de a kérdés hallatán a keze 

megállt a levegőben, és eltátotta a száját. 

– Mit süketel? – értetlenkedett. 

– Oxi-acetilén lánghegesztőt – ismételte Jimmy. 

– Gőzöm sincs – felelte ostoba arccal Spike. – Ez mán nekem 

magas. 

Jimmy egyre komolyabban beszélt. 

– Tudsz nitroglicerint készíteni? 

– Mit, főnök? 

– Azt se tudod, mi az a nitroglicerin – dünnyögte Jimmy 

elszontyolodva. – Jóember, attól tartok, te alaposan melléfogtál a 

pályaválasztáskor. Abszolút semmit sem értesz a 

betörősködéshez. A játék alapszabályaival sem vagy tisztában. 

Spike a pohara mögül, lopva nyugtalan pillantásban 

részesítette Jimmyt. A vörös üstökű fickó eddig tökéletesen 

elégedett volt a saját módszereit illetően, de a kritika kikezdte az 

idegeit. Hallott már történeteket szakmájának mestereiről, akik 

olyan rémséges eszközöket használtak, amelyeket Jimmy is 

említett. Betörőkről, akik végtelen tudással bírtak a tudomány 

eme területén, már-már arcátlan jártasságra tettek szert, 

férfiakról, akik olyan jól ismerték a legújabb módszereket, mint ő 



a saját feszítővasát. Lehet, hogy beszélgetőtársa egyike a 

kiválasztottaknak? Más szemmel kezdett nézni Jimmyre. 

– Spike! – szólt rá Jimmy. 

– Hahh? 

– Alapos ismeretekkel rendelkezel kémiából, fizikából… 

– Ugye csak tréfál, főnök? 

– Toxikológiából… 

– Hát az meg mi fán terem? 

– Villamosságtanból és mikroszkópiából? 

– Kilenc, tíz. Eddig megy. Lecsúszott alak vagyok. 

Jimmy lemondóan megrázta a fejét. 

– Add fel a betörősködést! – javasolta. – Nem neked való. 

Próbálkozz inkább a baromfitenyésztéssel. 

Spike zavartan forgatta a poharát. 

– Na mármost – folytatta könnyed hangnemben Jimmy –, 

azt fontolgatom, hogy ma éjjel betörök valahová. 

– Ojjé! – kiáltott fel Spike. Végre beigazolódott a gyanúja. – 

Tudtam én, hogy maga is benne van a buliban, főnök! Maga 

afféle ipse, aki szereti a tréfákat! Elejitül fogva sejtettem. 

– Na, meséld csak el nekem – mondta magában mulatva, 

mint aki szóra akar bírni egy eminens tanulót –, hogyan is 

kezdenél hozzá egy polgári villa kifosztásához. Én ugyanis sosem 

foglalkoztam ilyen bagatell ügylettel az Atlanti-óceán túloldalán. 

– Odaát? 

– Londonban legalább annyit szakítottam, mint bárhol 

másutt. Nagyszerű város. Csak úgy hemzseg a lehetőségektől az 

elsőrangú mesterek számára. Hallottál a Lombard Street-i Ázsiai 

Bank kirablásáról? 

– Nem, főnök – suttogta Spike. – Mér, maga vót? 



– Erre a kérdésre a rendőrség is szeretne választ kapni – 

válaszolta Jimmy nagyképűen. – A havanti hercegnő 

gyémántjainak eltűnéséről sem hallottál? 

– Csak nem… 

– Bebizonyosodott – szakította félbe Jimmy, miközben 

lepöckölt egy porszemet a zakója ujjáról –, hogy a tolvaj oxi-

acetilén lánghegesztőt használt. 

E kijelentést követően csend állt be a beszélgetésben, melyet 

pusztán Spike elragadtatott levegőkapkodása tört meg. A 

szivarfüstön keresztül is látható volt, ahogy kimereszti a szemét. 

– No de vissza a villához! – folytatta Jimmy. – Még a szakma 

legalantasabb részei is érdekelnek. Mondd meg nekem, te milyen 

időpontot választanál a betöréshez? 

– Hát, én mindig is úgy vótam evvel, hogy a legjobb ilyen 

későn, mint most, vagy mikó a népek vacsorálnak – felelt Spike 

tiszteletteljes hangon. 

Jimmy halvány, atyáskodó mosolyra húzta a száját, és 

bólintott. 

– Na, és pontosan hogy csinálnád? 

– Hát, először is körbeszimatúlnék, ho’ nincs-e nyitva 

valahun egy ablak – bökte ki bátortalanul Spike. 

– És ha nincs? 

– Felmásznék a verandán, és besurrannék az egyik hálóba – 

mondta Spike szinte pironkodva. Úgy érezte magát, mintha kisfiú 

lenne, aki kezdő költőként szárnybontogató kísérleteit olvassa fel 

egy befolyásos műkritikusnak. Mit gondolhat ez az enyveskezűek 

mestere, ez az aranykezű oxi-acetilén lánghegesztő-forgató zseni, 

ez a tudósa a toxikológiának, mikroszkópiának és fizikának, az ő 

éretlen zagyválásáról? 

– Hogy jutnál be a hálószobába? 



Spike lehorgasztotta a fejét. 

– Felpattintom a riglit a vassal – motyogta szégyenlősen. 

– Á, szóval feltöröd a zárat a feszítővassal? 

– Úgy t’om, ez az egyetlen módja – esengett szinte Spike. 

A szakértő elhallgatott. Úgy tűnt, töri a fejét valamin. A másik 

alázatosan figyelte. 

– Maga hogy csinálná, főnök? – kockáztatta meg végül a 

kérdést félénken. 

– Hm? 

– Hogy fogna hozzá? 

– Nem is tudom, a te módszered vajon működne-e ebben az 

esetben – jelentette ki a mester irgalmasan. – Nem túl 

kifinomult, persze, de néhány módosítással sikerülhet. 

– Tyű, főnök! Akkó jót mondtam? – érdeklődött a 

meghökkent tanítvány. 

– Igen, működhet – vetette oda a lángelme elmélázva. – 

Lehetséges, igen, nagyon is. 

Spike örömében és döbbenetében mély levegőt vett. Ilyet, 

hogy az ő módszere kivívja egy ekkora fenomén elismerését! 

– A mindenit! – suttogta, mint aki azt gondolja magában: „én 

vagyok Napóleon!”  



6. 

Bemutató betörésből 

Józan eszünkkel talán helytelenítjük a fogadást, mindazonáltal 

kétségtelenül van abban valami örömteli és szerethető, amikor 

valaki akár a leggyengébb késztetés hatására is megrohanja a 

fogadóirodát – valami, ami a Régensség9 kellemes napjaira 

emlékeztet. Mostanra az a fajta szellemiség érezhetően kiveszett 

Angliából. Amikor Mr. Lloyd George10 lett Nagy-Britannia 

miniszterelnöke, nem sok embert lehetett látni az utcákon, amint 

fogpiszkálóval lökdös néhány mogyorószemet11. 

Elképzelhetetlennek tartom, hogy Mr. George trónfosztásakor 

bármely brit meghagyná a szakállát addig, míg kedvenc pártja 

vissza nem tér a hatalomba. A fogadás intézménye leginkább az 

Egyesült Államokban lelt otthonra. Egyesek úgy kötnek 

fogadásokat, mint ahogy a katona rohan kétségbeesett 

elszántsággal a csatába, mintegy legszentebb kötelességként. 

Vannak férfiak, akik sose nőnek ki az iskoláskori vakmerőségből. 

E csoportot gyarapította Jimmy Pitt is. Az a fajta fickó volt, 

aki a vígoperákban fogadásból kéri meg a hölgyek kezét. Olyan 

még nem történt, hogy egy kihívás ne tüzelte volna fel azonnal. 

                                                   
9 A 19. század első negyedében Nagy-Britanniában IV. György király 

uralkodott. 
10 1916-1922 között miniszterelnök. 
11 Akkori szokás Nagy-Britanniában: a választási eredményekre is 

fogadlak az emberek, a vesztesek esetenként úgy „fizettek”, hogy büntetésből 
hosszú távolságon keresztül kellett mogyoródarabokat egy szál fogpiszkáló 
segítségével előrepöckölgetniük. 



Még annak idején, riporteri életében szinte egymást érték a 

kihívások, melyek az üzlet velejét adták. Egy sztori csak akkor 

érte meg, ha piszok nehéz volt megszerezni. E korszak 

lezárultával egyfajta üresség költözött az életébe. Jimmy sokszor 

azon kapta magát, hogy unatkozik. Éhezett az izgalomra, az élet 

viszont oly kevéssel kecsegtette. A gazdagok élete oly simának 

tetszett, és mintha sehová sem vezetett volna. Ez a betörősdi 

olybá tűnt számára, mint gyereknek egy tál édesség. Olyan 

felfokozott céltudatossággal vetette bele magát a feladat 

elvégzésébe, amit kívülállóként ő is biztosan nevetségesnek vélt 

volna. Jimmy csordultig teli volt energiával, amit valahogyan le 

kellett vezetnie. Ha arra szánta volna el magát, hogy tojásokat 

gyűjt, ugyanilyen erőbedobással tette volna. 

Spike a szék szélén kuporgott, kábult volt, de boldog, a feje 

még mindig zúgott a nem remélt dicsérettől. Jimmy az órájára 

pillantott. Majdnem hajnali háromra járt már az idő. Hirtelen 

eszébe ötlött valami. Az égiek tehetséggel áldották meg. Hát 

miért nem használja ki? 

– Spike! 

– Ha? 

– Lenne kedved most elkísérni, hogy kirámoljunk egy kéglit? 

– Hű, főnök! 

– Akkor jössz? 

– Mi az hogy! 

– Vagyis, jobban mondva, kirámolnál egy kéglit, ha veled 

megyek? Szigorúan véve én most vakáción vagyok itt, és egy ilyen 

pitiáner balhé nekem nem munka – magyarázta. – 

Megkedveltelek, Spike, ezért nem szeretném azt látni, hogy 

közönséges melókra vesztegeted el az idődet. A kisujjadban van a 

mesterség, és egy kis útmutatás segítségével egészen 



kikupálódhatsz. Nem tenném meg mindenkiért, de utálom 

végignézni, ahogy valaki kontármunkát végez. Gyere hát rögvest, 

kimegyünk a város szélére, és már hozzá is láthatsz. Ne izgulj! 

Csak csinálj mindent szépen úgy, mintha ott se lennék. Nem 

várok tőled sokat. Róma sem egy nap alatt épült. Majd fűzök 

hozzá néhány kritikus megjegyzést, ha túl leszünk rajta. Hogy 

tetszik az ötlet? 

– Azt a mindenit, főnök! Klassz! Én ismerem a megfelelő 

helyet. Egy cimborám megmondta a tutit. Vagyis, nem is tudtam, 

hogy a cimborám, de most már bírom a fazont… 

– Jól van hát. Várj egy percet. 

Jimmy a telefonhoz lépett. Mielőtt elutazott volna New 

Yorkból, az idő tájt Arthur Mifflin egy hotelben szállt meg a 

Washington Square közelében. Talán még mindig ott lakik. 

Tárcsázta a számot. A hotel éjszakai portása régi barátja volt. 

– Halló! Dixon, te vagy az? – szólt a kagylóba Jimmy. – Itt 

Pitt. Pitt. Igen. Visszatértem. Na, mit gondolsz? Igen, rettentő 

kellemes volt, köszönöm. Mr. Mifflin hazaért már? Ágyban is 

van? Ne törődj vele! Felhívod nekem, kérlek? Köszönöm. – 

Ekkor Mifflin álmos és felháborodott hangja szólalt meg a vonal 

másik végén. 

– Mi történt? Ki az ördög az? 

– Drága Arthurom! Elképzelni sem tudom, honnan szedtél fel 

ilyen kifejezéseket. Nem tőlem, az egyszer biztos. 

– Te vagy az, Jimmy? Az Isten szerelmére… 

– Atyaég! Miért veszekszel? Fiatal még az éjszaka. Arthur, 

arról a kis egyezségünkről lenne szó, tudod, egy vityilló 

kipakolásáról. Figyelsz? Van az ellen bármi kifogásod, hogy egy 

segédet is vigyek magammal? Nem akarok semmi olyat tenni, 

ami az egyezségünk ellen való volna, de van itt egy fiatal srác, aki 



ég a vágytól, hogy elkísérhessen, és elleshessen egypár trükköt. 

Szakmabeli a gyerek. Nem a mi színvonalunk ugyan, de rendes, 

közönséges munkásfiú. Ööö… Arthur! Arthur! Durva szavak 

ezek! Értsem úgy, hogy nincs ellenvetésed? Rendben van. Csak 

azt ne mondd majd, hogy nem játszom tisztességesen! Jó éjt! 

Letette a kagylót, és Spike-hoz fordult. 

– Készen állsz? 

– Nem vóna jobb gumitalpú cipőt venni, főnök? 

Jimmy eltöprengett a kérdésen, mintha lenne valami abban, 

amit ez az újonc javasolt. A hálószobába ment, visszatértekor 

pedig lakkcipő virított a lábán. 

Spike sokatmondóan köhintett. 

– Nem lesz szükség fegyverre? – kockáztatta meg a kérdést. 

Jimmy elnevette magát. 

– Én az eszemmel dolgozom, nem fegyverrel – felelte. – 

Induljunk! 

A közelben egy taxi várakozott, New Yorkban mindig parkol a 

közelben egy. Jimmy belökte az autóba Spike-ot. 

A taxiban furikázás luxusélménye jó néhány kilométer erejéig 

megnémította Spike-ot. A Százötvenedik utcánál Jimmy 

megállította a kocsit, fizetett a vezetőnek, aki a taxisofőrök oly 

jellegzetes, varázslatosan kimért modorában vette el tőle a pénzt. 

Egy jelentéktelenebb valaki bizonyára valamiféle kíváncsiságot 

tanúsított volna a furcsa pár láttán. A sofőr viszont mindössze 

cigarettára gyújtott, majd az érdeklődés minden látható jele 

nélkül elhajtott. Mindennapi kötelességei közé tartozhatott, hogy 

frakkban pompázó urakat és tarkabarka színű pulóverbe bújt, 

bozontos hajú fiatalembereket fuvarozzon a városban hajnali 

háromkor. 



– Most pedig sétálgatunk, és felmérjük a terepet – adta ki az 

utasítást Jimmy. – Megjegyzésekre adna okot, ha egyenesen a 

bejáratnál szálltunk volna ki. Most pedig te jössz, Spike. Vezess 

ahhoz a házhoz, amit említettél. 

A Broadwaytől kelet felé indultak útnak. Jimmyt kissé 

meglepte, hogy a sokat megélt főutca ilyen hosszan elnyúlik. Még 

sosem jutott eszébe, hogy kiderítse, hogyan fest a Broadway a 

Times Square-en túl. Ideje legnagyobb részét külföldön töltötte, 

ahol az utcák látszólag minden ok nélkül váltogatják a nevüket 

szinte százméterenként. 

Most, hogy maguk mögött hagyták a központot, a környék 

sokkal sötétebbnek hatott, de még így is túlságosan világos volt 

Jimmy véleménye szerint. Mindazonáltal elhatározta, hogy 

mindent bűntársa megítélésére bíz. Spike-nak bizonyára 

megvannak a maga módszerei arra, hogy ilyen alkalmakkor ne 

lássák meg. 

Spike mindeközben nehezen ugyan, de egyenletesen 

cammogott mellette. Egymás után haladtak el a háztömbök 

mellett, míg végre csak elszórva találkoztak épületekkel. 

Nagy sokára megállt egy méretes ház előtt. Ebben a 

pillanatban egy esőcsepp koppant Jimmy tarkóján, a 

következőben pedig megindult a zuhé. Először lökésszerűen, 

majd mintha belemelegedett volna, a zuhanyrózsa csendes 

kitartásával folytatta. 

– Ez vóna itten, főnök – jelentette ki Spike. 

A betörő szemszögéből mesés háznak tűnt. Nem volt 

verandája, viszont felkínált egy alig másfél méter magasságban 

lévő, igazán kézre álló ablakot. Spike elővett a zsebéből egy 

üveget és egy durva felületű papírlapot. 

– Mik azok? – érdeklődött Jimmy. 



– Melasz, főnök – válaszolta tiszteletteljesen Spike. 

Az üveg tartalmát a lapra öntötte, amit aztán erősen az 

ablaküvegnek nyomott. Majd előhúzott egy rövid acélszerszámot, 

és hirtelen a papírhoz ütötte. Az ablaküveg betört, az ezt kísérő 

hanghatás azonban szinte hallhatatlan maradt. Spike a papírt a 

hozzáragadt üveggel együtt eltávolította, benyúlt az így 

keletkezett nyílásba, elhúzta a reteszt, és finoman felnyomta az 

ablakot. 

– Kezdetleges – vélekedett Jimmy –, de egészen takaros. 

A következő legyőzendő akadályt egy redőny jelentette. Ez 

hosszabb ideig eltartott, végül azonban Spike meggyőző 

módszere diadalmaskodott. 

Jimmy egészen szívélyes hangot ütött meg vele szemben. 

– Igazán alaposan jártál el, Spike – dicsérte meg. – A csata 

felét már megnyertük. Én a következő tanácsot adom minden 

újoncnak: „Tanulj meg járni, mielőtt futni próbálsz!” Legelőször 

a szakma alapjait kell elsajátítani. Egy kis segítséggel te is 

megütöd majd a mércét. Jól van! Ugorj be! 

Spike óvatosan átmászott a párkányon, Jimmy a nyomában. 

Utóbbi meggyújtott egy gyufát, hogy kifürkéssze a 

villanykapcsolót. A nappaliban találták magukat, melyet 

meglepően jó ízléssel rendeztek be. Jimmy a szokásos förtelemre 

számított, de itt minden, a tapétától a legkisebb dísztárgyig, 

kivételesen válogatottnak tűnt. 

Ám az üzlet már csak üzlet. Nem ez volt a megfelelő alkalom 

arra, hogy csak álljon ott és gyönyörködjön a lakberendezés 

művészetében. Az a nagy J betű arra várt, hogy belevéssék a 



bejárati ajtóba. „Ha végrehajtva, azzal vége voln', jó volna 

gyorsan végrehajtani.12”  

Az ajtó felé indult volna, amikor a ház egy távolabbi részéből 

kutyaugatás hangzott fel. Egy másik eb is becsatlakozott, így a 

szóló előadás duetté gazdagodott. Lármájuk betöltötte a levegőt. 

– Jujj! – kiáltotta ijedtében Spike. 

Eme megjegyzés többé-kevésbé össze is foglalta a helyzetet. 

„Édes, ha halljuk, otthonunkba térve, a mint a hű eb 

messziről ugat’13’, írja Byron. Jimmy és Spike túlságosan is 

émelyítőnek találta a két hű eb ugatását. Spike ennek oly módon 

adta tanúbizonyságát, hogy lázasan a nyitott ablak felé rohant, 

mely manőver sikerességét nagyban aláásta az a tény, hogy a 

szoba padlóját szőnyeg borította, de nem ám padlószőnyeg, 

hanem mindenfelé ízlésesen szétszórt rongyszőnyegek, melyek 

alatt a padló fel volt vikszelve. Mihelyt Spike rálépett az egyik 

ilyen kis szigetre, azon nyomban elveszett. Semmiféle akaraterő 

vagy izomerő nem mentheti meg az embert ilyen helyzetben. 

Spike elvágódott. A lába kicsúszott alóla. Egy pillanatig 

mindössze egy suhanó vörös hajzat látszódott belőle, akár egy 

süvítő meteor. A következő másodpercben akkora puffanással 

landolt a hátán, mely megrázta az egész házat, és talán a 

Manhattan-sziget összes többi részét is. A válság kellős közepén 

átsuhant Jimmy agyán, hogy ez nem Spike éjszakája. 

Odafönt a kutyakórus produkciója A trubadúr „A che la 

morte” című duettjére kezdett emlékeztetni. Kiváltképp a bariton 

szólamot előadó eb végzett jó munkát. 

Spike nyöszörögve felült. Habár koponyáját a legerősebb és 

legstrapabíróbb csont alkotta, az eséstől megzavarodott. Mint 
                                                   
12 William Shakespeare: Macbeth, Szász Károly fordítása, első felvonás, 

VII. szín. 
13 Byron: Don Juan, Ábrányi Emil fordítása. 



Shakespeare költőjének, az ő szeme is „szent őrületben földről az 

égre, égből földre villant"14. Ujjai gyengéden végigszántottak 

tizianvörös üstökén. 

Súlyos léptek döngtek lefelé a lépcsőn. A távolban a szoprán 

elérte a kétvonalas A hangot, és hosszan kitartotta, míg művész 

kollégája futamokat zengett az alsóbb régiókban. 

– Kelj fel! – sziszegte Jimmy. – Jön valaki. Rajta, te ostoba! 

Annyira jellemző volt Jimmyre, hogy sosem jut eszébe 

cserbenhagyni az elesetteket, és angolosan távozni. Élt egyszer 

egy olasz elítélt, aki azt tervezte, hogy megszökik a börtönből. 

Gonosztevő társainak olyan feladatokat jelölt ki, mint lelőni a 

börtönigazgatót, vagy megfojtani az őröket, önmagának pedig „a 

nagy szökés”-t irányozta elő. Jimmy pontosan az ellentéte volt 

ennek a stratégának. Spike-ot a bajtársának tekintette. Akkor 

jutna eszébe otthagyni őt, amikor hajóskapitánynak a süllyedő 

hajót. 

Következésképpen, midőn Spike, mindennemű intés ellenére, 

továbbra is a földön maradt a fejét dörzsölgetve, és egyre csak azt 

hangoztatva bús hangon, hogy „Jaj, jaj”, Jimmy belenyugodott a 

sorsába: nem mozdult, várta, hogy felpattanjon az ajtó. 

Fel is pattant a következő pillanatban, de úgy, mintha egy 

tornádó pusztított volna mögötte.  

                                                   
14 William Shakespeare Szentivánéji álom, Arany János fordítása, ötödik 

felvonás, I. szín. 



7. 

Ismerkedés 

A szobákba berontó tornádók hajlamosak megváltoztatni a 

dolgok rendjét. Ez a példány elsodort egy zsámolyt, egy kis 

széket, egy szőnyeget, valamint Spike-ot. A szék egy hatalmas 

bakancs rúgásától a falnak csapódott. A zsámoly elgurult. A 

szőnyeg felgyűrődött és elcsúszott a helyéről. Spike egy ordítás 

kíséretében talpra szökkent, újra megcsúszott, elterült, végül 

kiegyezett a négykézláb testhelyzettel, és úgy is maradt. Sűrűn 

pislogott. 

Mialatt eme mozgalmas események lejátszódtak, odafönt egy 

kinyíló ajtó nyikorgása, majd rohanó léptek lármája hallatszott. A 

zaj növekedéséhez bizony állati egyedek is hozzájárultak. A 

szólamok együttese most egészen wagneri hangzást produkált. 

A szobába először egy fehér bullterrier – a szoprán – 

vágtatott be, utána művészkollégája, a bariton szólamot vivő 

erőteljes testű buldog, mely feltűnő hasonlóságot mutatott a 

mögöttük betoppanó nagydarab, revolveres férfival. 

Ekkor, színházi zsargonnal élve, az összkép „kimerevedett”. A 

színpad hátterében állt a megtermett tulaj, keze az ajtókilincsen, 

az előtérben Jimmy. Középen Spike és a buldog, az orruk szinte 

összeért, úgy vizslatták egymást kölcsönös utálattal. Bal szélen, a 

bullterrier, miután nekiütközött egy fonott asztalkának, 

kinyújtott nyelvvel kushadt és forgatta a szemeit. A következő 

lépésre várt. 



A háztulajdonos Jimmyre meredt. Jimmy a háztulajdonosra. 

Spike és a buldog egymást méregették. A bullterrier pártatlanul 

osztotta meg figyelmét a társulat tagjai között. 

– Tipikus jelenet a békés amerikai családi életből – morogta 

Jimmy. 

A pisztolyos férfi szeme fenyegetően megvillant. 

– Fel a kezekkel, csirkefogók! – mennydörögte, miközben 

rájuk fogta óriási fegyverét. 

A két betolakodó vette a lapot. 

– Hadd magyarázzam meg – kérlelte Jimmy békülékeny 

hangon, mialatt óvatosan úgy araszolt, hogy szembe kerüljön a 

bullterrierrel. A jószág eközben rosszul leplezett hanyagsággal 

közeledett Jimmy felé. 

– Maradj veszteg, te gazember! 

Jimmy veszteg maradt. A bullterrier szórakozottan a fiú jobb 

nadrágszárát kezdte vizsgálgatni. 

Spike és a buldog kapcsolata mindeközben igencsak feszültté 

vált. Az állat idegeire szörnyű hatást gyakorolt, amikor előbbi a 

levegőbe lendítette a karjait. A négykézláb térdeplő Spike-ot még 

csak elviselte volna, de a szemafor Spike felkeltette benne a harci 

ösztönt. Fenyegetően morgott, szemei vészjóslóan villogtak. 

Spike eddig túlságosan elfoglalt volt ahhoz, hogy másfelé 

nézzen, de a buldog tekintete olyannyira elviselhetetlenné vált, 

hogy emberünk esdeklően tekintett az ajtónál álló házigazdára. 

– Jesszus! – kiáltotta. – Főnök! Híjja vissza a vérebet! Még 

letépi szegény fejem! 

A tulaj meglepetésében leengedte fegyverét. 

– Szóval te vagy az, te pokolfajzat! Mintha már láttam volna 

azt a vörös sörényedet. Mit keresel a házamban? 

Spike önsajnáló nyöszörgést hallatott. 



– Főnök! – süvöltötte. – Engemetet bepaliztak! Aljas módon 

rászedtek. Idehallgasson! Úgy éljek, én aztán nem tudtam, hogy 

itten lakik. Egy kövér svéd, az Ole Larsen nevű, azt csicseregte, 

egy özvegy nőszemélyé ez a kégli, aki teljesen egyedül éddegél itt 

az ezüstjeivel, és épp’ meglátogat valakit odalenn délen, így most 

a kulipintyó üres. Jól átvágott, híjj, de pipa vagyok rája! Na, 

figyeljen ide, főnök! Mú’t héten összeverekedtem vele valamin, és 

biztos berágott rám, mert alaposan helybe’ hagytam. Aztán 

három nappal ezelőtt odagyün hozzám, és aztat mondja: 

„Legyünk haverok!”, majd adta ezt a fülest a házrul. Csak 

kerüljön a kezeim közé, jól megruházom azt a svéd tagot! 

Mindvégig erre várt. Tudta, hogy maga itten lakik, oszt alaposan 

felűtetett. Lóvá tettek, főnök! 

A ház hatalmas ura csendben hallgatta végig eme ókori görög 

meseírókat is megszégyenítő történetet. Nem úgy a mindvégig 

baljósan morgó buldog. Spike idegesen pillantgatott feléje. 

– A kutya – kötötte az ebet a karóhoz nyugtalanul. – Nem 

hínná vissza a kutyust, főnök? 

A nagy ember lehajolt, és az állatot arrébb húzta a 

nyakörvénél fogva. 

– Nem ártana valami hasonló elbánásban részesíteni eme 

édes, játékos ebecskét is – javasolta helyeslően Jimmy. – Hacsak 

nem vegetáriánus, mely esetben, kérem, ne zavartassa magát. 

A ház ura vészjósló pillantást vetett rá. 

– Ki maga?! – szegezte neki a kérdést. 

– Az én nevem… – kezdte Jimmy. 

– Én mondom – vágott közbe Spike –, az ürge a betörők 

fejedelme, főnök. 

– Nocsak! – jegyezte meg a másik. 



– Ő a betörők királya, az óceán túloldaláról. Bizony ám, 

méghozzá Londonbú. Személyesen! Mesélje el neki, hogyan 

pakútta ki a bankot, és beszéljen az ékszerekrű’, amiket a 

hercegnőtől fújt meg, és ki ne hagyja aztat a hogyhíjákos 

hegesztőt. 

Jimmynek feltűnt, hogy Spike igencsak híján van a 

tapintatnak. Amikor a háziúr, kezében revolverrel tetten ér a 

nappalijában hajnali fél négykor, rém meggondolatlan lépés 

kihangsúlyozni a betörésben való jártasságodat. A tulaj még 

elhiszi az egészet. Ilyen helyzetekben jellemed betörésmentes 

oldalát kell kidomborítanod. Olyasféle utalásokat kell elhintened, 

miszerint gyerekként szorgalmasan jártál a vasárnapi iskolába, 

illetve hogy mily szépeket mondott rólad a lelkész, amikor 

átvetted a hittudományi verseny első helyéért járó díjat. El kell 

ültetned a gondolatot vendéglátód fejében, hogy most mindössze 

óvatosan kitombolod magad, ámde szíved jósága valójában arra 

vezérel, hogy gyökeresen megváltozz, és a jövőben 

mindenképpen elkerülöd az effajta jeleneteket. 

Ezért is képedt el annyira Jimmy, amikor úgy látta, hogy az 

imént elhangzott, őt igen rossz színben feltüntető 

kinyilatkoztatás végső soron elnyeri a revolveres férfi tetszését. A 

ház ura inkább kíváncsisággal, mintsem szemrehányóan 

méregette fegyvere fedezékéből. 

– Szóval londoni zsivány vagy, mi? 

Jimmy nem habozott a válaszadással. Ha londoni zsiványnak 

kell vallania magát ahhoz, hogy a hajnali órákban bebocsátást 

nyerjen tisztes állampolgárok nappalijába, valamint ha ez a 

beismerés megnyugtatja őket, Jimmy nem utasítja vissza a 

szerepet. Meghajolt. 



– Hát, mivel most New Yorkban vagy, együtt kell működnöd. 

Érted, ugye? Készséges leszel. 

– Naná, hogy az lesz! – bájolgott Spike, miután a feszültség 

megszűnt, és az ügy ilyen kellemes és üzleties alapokra 

helyeződött át. – Jó fiú lesz. Tuti benne van a dologban. 

– Persze – hagyta rájuk udvariasan Jimmy. Nem értette a 

dolgot, de az események kedvező fordulatot vettek, miért zavarná 

meg ezt a tökéletes harmóniát? 

– Ez az úr itten – magyarázta tiszteletteljesen Spike – a 

fakabátok góréja. Vagyis, rendőrkapitány – javította ki magát. 

Jimmy hirtelen megvilágosodott. Csodálkozott, miért nem 

esett le neki hamarabb. Még egy éve sem volt riporter New 

Yorkban, amikor kiismerte a rendőri erők belső működésének 

sajátosságait. Már tudta, miért változott meg a rendőr 

viselkedése. 

– Örülök a találkozásnak – köszönt. – Egyik nap fussunk 

össze egy kis csevejre. 

– Feltétlenül – válaszolta jelentőségteljesen a 

rendőrkapitány. 

– Természetesen nem ismerem az e téren alkalmazott 

módszereit, mindazonáltal… 

– Várom az irodámban. Spike Mullins majd megmutatja, 

merre van. 

– Rendben, és kérem, bocsássa meg ezt a kis előzetes, 

kötetlen látogatást. Leginkább csak az eső elől menekültünk be, 

menedéket keresve. 

– Valóban? 

Jimmy úgy érezte, meg kell védenie a méltóságát. 

Megkövetelte a helyzet. 



– A hagyományos üzletmenet keretei között sosem 

pocsékolnám az időmet ilyen pöttömnyi kis viskóra – jelentette 

ki önérzetesen. 

– Bankokban utazik – áradozott Spike. – Meg se kottyannak 

neki. No de a hercegnők gyémántjai sem. 

– Bevallom, gyengéim a hercegnők és az ő gyémántjaik – 

mondta Jimmy. – Mivel elég későre jár már, azt hiszem, jobb 

lesz, ha mi… Jössz, Spike? Akkor hát, jó éjt! Nagyon örülök, hogy 

megismertem. 

– Találkozunk az irodámban. 

– Talán benézek. Azt hiszem, nem fogok túl sokat dolgozni 

New Yorkban. Vakáción vagyok itt. 

– Amennyiben munkára adod a fejed – jegyezte meg a rendőr 

ridegen –, benézel hozzám, vagy megbánod, de akkor már késő 

lesz. 

– Hogyne, természetesen. Álmodni sem mertem arról, hogy 

elmulasztom hivatalos kötelességeim teljesítését. De nem tartom 

valószínűnek, hogy megszakítom a nyaralásomat. Apropó, még 

valami. Van ellene bármi kifogása, hogy egy ,J”-t véssek a 

bejárati ajtóba? 

A rendőr rámeredt. 

– Belülre. Kívülről nem látszódna. Mindössze egy aprócska 

szeszély a részemről. 

– Nem tűrök el semmiféle… – kezdte a zsaru. 

– Félreért. Pusztán egy vacsorameghívás miatt. Eszembe nem 

jutna… 

A hekus az ablakra mutatott. 

– Kifelé! – utasította őket gorombán. – Elegem van belőletek. 

És el ne felejts meglátogatni az irodámban. 



Spike, aki még mindig bizalmatlan volt Rastusszal, a 

buldoggal, kapva kapott az alkalmon. Mire a rendőr befejezte 

mondókáját, már kint is volt az ablakon, és beleveszett a jótékony 

sötétségbe. Jimmy maradt még egy csöppet. 

– Megelégedéssel töltene el, ha… – Ekkor elhallgatott. Az 

ajtóban állt ugyanis egy lány, akit felismert. Ijedt pillantása 

elárulta, hogy ő is felismerte a fiút. 

Jimmy most először érzékelte csak, mióta elindult a lakásából 

Spike társaságában, hogy mennyire nem valóságos mindaz, ami 

történik vele. Pontosan olyan volt, mintha álom lenne csupán. 

Úgy aludt el, hogy erre a lányra gondolt, és most itt állt előtte. 

Azonban egyetlen McEachernre vetett pillantás elég volt ahhoz, 

hogy visszatérjen a földre. A rendőrkapitányban semmi 

álomszerű nem volt. 

A kopó az ajtónak háttal állt, így nem láthatta, hogy a 

társaság kibővült. Molly halkan nyomta le a kilincset, és 

papucsba bújtatott lábaival sem csapott lármát. 

A Jimmy arcára kiülő csodálkozás késztette arra, hogy 

megforduljon. 

– Molly! 

A lány elmosolyodott, bár még mindig elég sápadtnak 

látszott. Jimmy frakkja megnyugtatta. Nem értette, a fiú hogy 

kerül oda, de láthatóan minden rendben volt. Egy beszélgetést 

zavart meg, nem veszekedést. 

– Hallottam a robajt, meg téged lejönni, és leküldtem a 

kutyákat, hogy segítsenek neked, papa. Most pedig én is 

lenéztem, hogy nem esett-e bajod. 

Mr. McEachern megzavarodott. Molly megjelenése 

kényelmetlen helyzetbe hozta. Nem leplezhette le a fiút mint 

betörőt. Jimmy túl sokat tudott róla. Egyetlen félelme egész 



életében az volt, hogy pénzkereső módszereinek híre a lánya 

fülébe jut. 

Egészen káprázatos ötlete támadt. 

– Valaki betört hozzánk, drágám – mondta. – Ez az úriember 

éppen a házunk előtt haladt el, és látta a tettest. 

– Méghozzá tetőtől talpig – tette hozzá Jimmy. – Ronda egy 

fráter volt. 

– De kislisszolt az ablakon keresztül, és nyoma veszett –

fejezte be a rendőr. 

– Felvette a nyúlcipőt – tódította Jimmy. – Még az is 

elképzelhető, hogy profi akrobata. 

– Nem bántott téged, ugye, papa? 

– Nem, kedvesem. 

– Bizonyára ráijesztettem – hencegett Jimmy. 

Mr. McEachern lopva dühödt pillantást küldött feléje. 

– Nem tartóztatjuk tovább, Mr… 

– Pitt. A nevem Pitt. – Mollyhoz fordult. – Remélem, élvezte 

az utat. 

A zsernyák megijedt. 

– Ismeri a lányomat? 

– Csak látásból, attól tartok. Együtt utaztunk a Mauretanián. 

Sajnálatos módon én a másodosztályon. Sokszor láttam a lányát, 

amint a fedélzeten sétált. 

Molly ismét elmosolyodott. 

– Emlékszem magára. 

McEachern kifakadt. 

– Akkor… 

Elhallgatott, és Mollyra nézett. A lány éppen lehajolt, Rastus 

fültövét cirógatta. 



– Hadd kísérjem ki, Mr. Pitt – ajánlotta a rendőr kurtán. A 

modora kissé nyersnek hatott, de ha valaki olyan emberrel 

beszél, akit legszívesebben kihajítana az ablakon, a nyers modor 

szinte elkerülhetetlen. 

– Talán tényleg indulnom kellene – engedett neki Jimmy. 

– Jó éjszakát, Mr. Pitt – köszönt el tőle Molly. 

– Remélem, még találkozunk – mondta Jimmy. 

– Erre, Mr. Pitt – dörmögte McEachern, miközben tartotta 

neki az ajtót. 

– Kérem, ne fáradjon. – Odalépett az ablakhoz, átvetette az 

egyik lábát a párkányon, és hangtalanul a fűre huppant. 

Megfordult, majd bedugta a fejét az ablakon. 

– Egész jól ment – jegyezte meg könnyeden. – Azt hiszem, 

ezzel kellene foglalkoznom. Jó éjt! 



8. 

Dreeverben 

Még azokban az időkben, mielőtt a rögbiben vezették volna le 

fölös energiáikat, a walesiek – kiváltképp, ha már nem bírták 

tovább elviselni életük egyhangúságát – összesereglettek a 

cimborákkal, és a határon át megrohanták Angliát, az ott élők 

nem kis bosszúságára. Eme szokás kordában tartására épült fel a 

Dreeveri Kastély Shropshire megyében, hosszú ideje fennálló 

igényeket elégítve ki. A nehéz időkben valódi mentsvárként 

szolgált. Ilyenkor mindenfelől menekültek özönlötték el, hogy 

majd óvatosan kidugják a fejüket, mikor az ostromlók eltűntek a 

színről. A vár egész történelme során egyetlen olyan alkalomról 

számolnak be a krónikák, amikor egy bandita megpróbálta 

bevenni. A támadás totális kudarcba fulladt. Miután a helyi 

lelkész, John – valódi sportember – jól megcélozta egy maréknyi 

ólommal, a harcos visszavonulót fújt, hazaoldalgott a saját 

várába, és azóta sem beszélt róla senki. Ő valószínűleg előadta a 

történetet a barátai körében, mivel más támadó csapatok 

szorgalmasan elkerülték a várat. Egy paraszt pedig, akinek 

sikerült átlépnie a küszöböt, rövid úton hűvösre került. 

Így festett régen az élet Dreeverben. Manapság, hogy a 

walesiek jócskán lehiggadtak, elvesztette harcos jellegét. A régi 

szürke, fenyegető falak változatlanul álltak, de már csak egy 

kapcsot jelentettek a múlthoz. Jelenleg a vár inkább kastélyként, 

afféle otthonos vidéki kúriaként működött, melyet ugyan névleg 

Hildebrand Speneer Poyns de Burgh John Hannasyde Coombe-



Crombie (a rokonainak és barátainak csak „Spennie”), Dreever 

tizenkettedik grófja tulajdonolt, a gyakorlatban azonban 

nagybátyja és nagynénje, Sir Thomas és Lady Julia Blunt 

irányított. 

Spennie helyzete kissé kínos volt. A Dreever család hosszú 

történetében nem lelhetünk fel egyetlen rövid időszakot sem, 

amikor takarékoskodtak volna. Bármikor, amikor az adott kor 

Dreeverjének lehetősége volt rá, hogy vadul és haszontalan 

módon szórja a pénzt, az illető minden egyes alkalommal egy 

véreb vehemenciájával vetette bele magát a pazarlásba. 

A South Sea Bubble15 kétszázezer jó Dreever fontot emésztett 

fel, a családi vagyon fennmaradó részét pedig az utolsó fityingig 

eltékozolta a címet a Régensség alatt birtokló bohókás úriember, 

aki egész vagyonokat tudott eltüntetni egyetlen éjszaka alatt, még 

a Watier és a Cocoa-Tree Klubok fénykorában. Mire Spennie 

megörökölte a grófi címet, körülbelül tizennyolc penny maradt az 

öreg tölgyfa iádikában. 

Ezen a ponton jelenik meg Dreever történetében Sir Thomas 

Blunt. Sir Thomas alacsony, rózsás képű, fontoskodó és makacs 

férfi volt, aki páratlan kereskedői érzékkel és napóleoni 

ambíciókkal bírt. Minden bizonnyal ő volt a „Waterloo-hídon 

mindössze egy fél koronával a zsebében átkelő, kihaénnem” 

milliomosok csoportjának legtökéletesebb és legtisztább még élő 

példánya. Szó szerint nincstelenként kezdte. A pénzcsinálás 

kivételével minden gondolatot eltökélten kizárt a fejéből, míg 

végül irgalmatlan kitartással megállíthatatlanul magasra 

emelkedett. Ötvenegy éves korára elérte, hogy ő irányította a 

Blunt’s Stores Companyt, lovaggá ütötték, s bár a parlamentben 

                                                   
15 Az 1711-ben alapított brit South Sea Company pénzügyi spekulációk 

következtében történt összeomlása. 



hallgatott, mint a sült hal, pártjának mégis hasznára vált 

nagylelkű pénzadományai révén. Ez mind szép és jó, de ő sokkal 

többre vágyott. Spennie nagynéniével, Lady Julia Coombe-

Crombie-val pont jókor találkozott: akkor, amikor a Dreeverek a 

legmélyebb anyagi válságba taszították magukat. A 

legjövedelmezőbb üzletet ütötte nyélbe azzal, hogy elvette a nőt, 

mivel így a Dreever családi vállalkozás elnökévé avanzsált. Sir 

Thomas őrizte a pénzes ládika kulcsát addig, míg Spennie össze 

nem köti az életét egy vagyonos hölggyel, mely körülményhez az 

elnök úr körömszakadtáig ragaszkodott. Néhány jelentéktelen 

ügytől eltekintve, melyeket felesége utasításai szerint kellett 

intézni – akire a férfi félelemmel vegyes áhítattal tekintett –, Sir 

Thomasnak szabad keze volt mindenben. 

Egyik délután – az előző fejezetben elregélt események 

megtörténte után egy évvel – éppen a szobájában állt az ablaknál, 

s kifelé bámult. Abból az ablakból csodaszép kilátás nyílt. A 

kastély ugyanis egy hegy tetején magasodott, melynek a tóig 

terjedő alsó részén széles teraszok terültek el. A tó és a kis sziget, 

melynek közepén csónakház állt, tündérország egy-egy darabkáit 

jelentették. 

Ez alkalommal viszont nem a táj szépsége vonzotta oda Sir 

Thomast az ablakhoz. Valójában azért nézett kifelé, mert így 

elkerülhette felesége tekintetét, s ebben a pillanatban csakis erre 

vágyott. Éppen viharos hangvételű választmányi ülést tartottak, 

és Lady Julia, aki egy személyben alkotta az igazgatótanácsot, 

megjegyzéseivel szándékosan cukkolta az elnököt. Egy 

etikettkérdés volt napirenden, etikettkérdésekben pedig Sir 

Thomas hátrányban érezte magát. 

– Megmondom őszintén, drágám – motyogta az ablaknak a 

férfi –, nem vagyok nyugodt. 



– Nonszensz! – förmedt rá Lady Julia. – Képtelenség! 

Nevetséges! 

Társalgás közben Lady Julia Blunt leginkább egy Maxim-

géppuskára hajazott. 

– Na de a gyémántjaid, kedvesem! 

– Tudok rájuk vigyázni. 

– De miért vennéd a fáradságot? Ha… 

– Nem fáradság. 

– Az esküvőnkön is jelen volt egy nyomozó… 

– Ne gyerekeskedj, Thomas! Az esküvőkre mindig 

felfogadnak néhány nyomozót. 

– De… 

– Váhh! 

– Húszezer fontot fizettem azért a maroknyi kőért – 

makacskodott tovább Sir Thomas. Mihelyt pénzügyi irányt vett a 

beszélgetés, máris elemében érezte magát. 

– Komolyan azt hiszed, hogy valamelyik vendégünk bűnöző 

lehet? – tudakolta fagyosan Lady Julia. 

Sir Thomas ismét az ablak felé fordult. Abban a 

másodpercben a legszigorúbb erkölcsbíró sem találhatott volna 

semmi kifogásolnivalót az odalent tartózkodó meghívott 

vendégek tevékenységében. Némelyikük teniszezett, mások 

golfhoz hasonló játékot játszottak, megint mások pedig 

dohányoztak. 

– Miért ne? – vélekedett. 

– Na persze. Ez teljesen abszurd! Egész egyszerűen 

elképzelhetetlen! 

– A személyzet például. Nemrég több új szolgát vettünk fel. 

– Akik kitűnő ajánlólevéllel rendelkeznek. 



Sir Thomas már-már azon volt, hogy megemlítse, az 

ajánlólevelek akár hamisak is lehetnek, de inába szállt a 

bátorsága. Julia néha olyan nyers tudott lenni az ilyen viták 

alkalmával. Nem kegyeskedett a férje nézőpontjából szemlélni az 

eseményeket. Sir Thomas viszont mindig is hajlamos volt a 

kastélyt a Blunt’s Stores egyik fióküzleteként kezelni. A lánc 

tulajdonosaként elvi kérdést csinált abból, hogy mindenkit 

meggyanúsítson, mely politika kitűnő eredményekkel 

kecsegtetett. Az üzletekben ugyanis szinte egy lépést sem tehetett 

az ember egyik irányba se anélkül, hogy ne ütközött volna bele 

egy álruhás nyomozóba, aki a rejtőzködés hatékonysága 

érdekében úriemberhez méltó öltözékben feszített. Sir Thomas 

ha kétszáz évig élt volna, se bírta volna felfogni, miért nem 

alkalmazhatóak hasonló módszerek Dreeverben. A vidéki 

kastélyokban vendégeskedők nem szükségszerűen lovasítják meg 

házigazdáik értékeit, de a boltokban is többnyire az alkalmi 

vásárlók lopnak. Ez elvi kérdés, gondolta magában. Légy 

felkészülve minden vészhelyzetre! Sir Thomas Blunt szinte 

mániákusan gyanakodott. Mindazonáltal be kellett vallania 

önmagának, rettentő kicsi az esélye annak, hogy bármely 

vendége tolvaj hajlamokról tegyen tanúbizonyságot; ami azonban 

a szolgálókat illette, egyikükben sem bízott, kivéve Saunderst, a 

komornyikot. Indokolt elővigyázatosságnak tekintette, hogy egy 

ügynökségtől magándetektívet fogadjon fel azokra az alkalmakra, 

amikor tele van a kastély. Némiképp meggondolatlan módon 

megemlítette ezt a feleségének. Lady Julia véleménye a tervet 

illetően meglehetősen tömören és cseppet sem hízelgően 

hangzott. 



– Felteszem, arra a következtetésre jutottál, hogy az a szerzet, 

akit Spennie ma lehoz magával, bűnöző? – kérdezte 

szarkasztikusan Lady Julia. 

– Hogy? Spennie elhozza az egyik barátját? 

Sir Thomas hangjában nem sok lelkesedés csengett. Nem volt 

túl jó véleménye fiatal unokaöccséről. Spennie félelemmel és 

nyugtalansággal gondolt nagybátyjára, aki szerinte erélyes 

fellépéssel és ridegséggel igyekezett ellensúlyozni hiányosságait. 

Sir Thomas a maga részéről úgy vélte, Spennie olyan fiatalember, 

aki örökösen bajba sodorná magát, ha ő nem tartaná folyton rajta 

a szemét, így hát folyton rajta tartotta a szemét. 

– Most kaptam tőle egy táviratot. 

– Ki a barátja? 

– Nem ír róla. Csak annyit árul el, Londonban találkoztak. 

– Hm! 

– Mit jelentsen ez a „Hm!”? – kérte őt számon Julia. 

– Fura alakokat lehet felszedni Londonban – mondta Sir 

Thomas, jó ítélőképességére hagyatkozva. 

– Badarság! 

– Ahogy parancsolod, drágám. 

Lady Julia felemelkedett. 

– Ami pedig azt a detektívet illeti, természetesen abszurd! 

– Igen, kedvesem. 

– Ne is gondolj ilyenekre! 

– Ahogy kívánod, édesem. 

Lady Julia távozott a szobából. 

Ami mindezt követte, talán némi fényt derít arra a titokra, 

hogyan vitte ilyen sokra Sir Thomas Blunt. Tette elsősorban 

céltudatosságról árulkodik, ami a siker egyik legalapvetőbb 

záloga. 



Alighogy becsukódott az ajtó Lady Julia mögött, ő már az 

íróasztala mellett termett, tollat és papírt ragadott, s a következő 

levelet fogalmazta meg: 

 

„A Wragge Detektív-ügynökség vezetőjének,  

Holborn Bars, London 

Tisztelt Uram! 

Hivatkozással előző hó 28-án kelt levelemre, hálás lennék, ha 

azonnal le tudná küldeni az egyik legjobb emberét. Érkezésekor 

várni fogom. Kérem, utasítsa úgy, hogy a Dreeveri Kastélynál a 

személyi inasom pozíciójára pályázó jelöltként jelenjen meg. 

Mihelyt megérkezik, felveszem a posztra, és a továbbiakban 

tőlem kap majd utasításokat a teendőit illetően. 

Tisztelettel:  

Thomas Blunt 

 

Ui.: Kérem, holnap este érkezzen meg. Indul egy megfelelő 

vonat a Paddingtonról 14:15-kor.” 

 

Újra átfutotta a levelet, közbeszúrt néhány vesszőt, majd 

beletette egy borítékba. Végül szivarra gyújtott, miközben arra 

gondolt: lehet, hogy megpróbálják meggátolni a terve 

végrehajtásában, de legyőzni biztosan nem fogják!  



9. 

Egy új és egy régi barát 

Aznap este, amikor Sir Thomas Blunt levelet írt Wragge-éknek, 

Jimmy Pitt a Savoyban vacsorázott. 

Ha az ember elég vagyonos, és a megfelelő öltözékkel is 

rendelkezik, valamint ha nem bánja, hogy kipenderítik az 

éjszakába, éppen amikor már kezdené jól érezni magát, kevés 

kellemesebb dolog van a londoni Savoy Hotelben elköltött 

vacsoránál. De amint Jimmy ott ült, és szemügyre vette a 

sokaságot a füstfelhőkön keresztül, azon merengett, hogy az őt 

körülvevő vidámság és csillogás ellenére unalmas egy világban él, 

ráadásul milyen magányban! 

Kicsivel több mint egy év telt el az óta a boldog este óta 

McEachern rendőrkapitány házában. Időközben rengeteg 

ismeretlen helyet felfedezett már. Nyugtalansága minduntalan 

fellobbant. Ha meghallotta, hogy valaki Marokkót emlegeti, két 

hét múlva már Fezben tartózkodott. 

Azon éjszaka drámájának főszereplői közül azóta senkivel 

sem találkozott. Hazafelé tartva – az Ötvenkilencedik utca 

magasságában – épp azon örvendezett, hogy a véletlen szerencse 

közbenjárásának segítségével nemcsak megtalálta a lányt a 

Mauretaniáról, de beszélt is vele, ám ugyanebben a pillanatban 

az is tudatosult benne, hogy ismét elveszítette őt. 

Villámcsapásként hasított belé a felismerés: nemcsak a címét 

nem ismeri, de még a nevét sem tudja. Spike a házigazdát 

pusztán „főnök”-nek hívta, ennyit tudott, és nem többet. Azt 



leszámítva, hogy a férfi rendőrkapitány, nem rendelkezett több 

információval róla most, mint találkozásuk előtt. Spike pedig, aki 

kulcs lehetett volna a rejtély megoldásához, eltűnt. Az aznap 

megismert emberek úgy szívódtak fel az életéből, mint reggeli 

ébredéskor az álom szereplői. Ami a fegyveres óriást illeti, ez nem 

különösebben izgatta. Mindössze körülbelül negyedórát töltött 

azzal a melákkal, számára azonban ez is bőven elegendőnek 

bizonyult. Spike-kal szívesen találkozott volna újra, 

mindazonáltal bátran viselte a hiányát. Ám ott volt a lány a 

hajóról, akinek emléke rendíthetetlen kitartással kísértette őt az 

azóta eltelt háromszáznyolcvannégy nap mindegyikén. 

Egy idő után már szűkösnek érezte New Yorkot. Hetekig járta 

azokat az utcákat, melyeken úgy gondolta, összefuthat vele, 

kóborolt a Central Parkban meg a Riverside Drive-on. Hiába 

látogatta végig a színházakat és éttermeket is. Többször is 

keresztülsétált Boweryn abban a reményben, hogy ráakad Spike-

ra. Bőven látott vörös loboncú fiatalokat, de mindig csalódnia 

kellett, egyik sem a betörőtanonc volt. Végül belefáradt a 

keresésbe, de Arthur Mifflin és más klubtársai őszinte 

felháborodására újból vándorútra kelt. Borzasztóan hiányolták 

őt, kiváltképp azon barátai, akiknek örökösen szükségük volt 

némi pénzre, hogy azzal kihúzzák valahogyan szombatig. 

Ezeknek a szerencsétleneknek Jimmy éveken át a két lábon járó 

bankot jelentette, akitől tetszés szerint lejmolhattak. Sértette 

őket, hogy ez a ritka, kivételes ember, akit a nap bármely 

órájában meg lehet vágni két dollárra, olyan helyeken aprózza el 

magát, mint Marokkó és Spanyolország – különösképpen 

Marokkó, ahol biztosan akadnak New York-i üzleti érzékkel 

megáldott csibészek. 



Komolyan megpróbáltak a lelkére beszélni. Hiába emlegették 

neki Raisulit16 és Kaid MacLeant17, Jimmy hajthatatlan maradt. 

Be volt sózva, folyton mehetnékje támadt. 

Egy éven át vándorolt, miközben minden egyes nap 

megtapasztalta az igazságot Horatiusnak az utazásra vonatkozó 

mondásában, miszerint a különféle klímák nem változtatnak az 

érzéseken. Mint minden utazó, előbb-utóbb ő is a Charing 

Crosson találta magát. 

Most viszont megpróbált új erőre kapni. Semmi értelme 

folyton menekülni, mondogatta magában. Inkább megáll, és úrrá 

lesz a benne lakozó lázas nyugtalanságon. 

Még csak két hete küzdött önmagával, de máris a 

meghátráláson törte a fejét. Az ebédnél valaki Japánt emlegette… 

Jimmy a tömeget nézte, miközben figyelmét egyre inkább egy 

pár asztallal arrébb helyet foglaló, háromfős társaság kötötte le, 

mely egy meglehetősen csinos lányból, egy méltóságteljes 

megjelenésű középkorú hölgyből (bizonyosan a lány anyja), 

valamint egy szőke hajú, cingár, húszas éveiben járó ifjúból állt. 

A fiú szüntelen fecsegése, és időről időre felhangzó, furcsán 

magas hangú, gurgulázó nevetése vonta magára Jimmy 

figyelmét. Legközelebb azonban azért nézett feléjük, mert mind a 

csevej, mind a vihogás megszűnt. 

A fiatalember Jimmyvel szemközt ült, és rápillantva 

egyértelműnek tűnt, hogy valami nincs rendben vele. Sápadt volt, 

és össze-vissza beszélt. 

Jimmy elkapta elgyötört tekintetét. 

                                                   
16 Hírhedt marokkói bandita a 19. század fordulóján. 
17 Skót katona, aki egy időben a marokkói hadsereg kiképzésével 

foglalkozott. 



Figyelembe véve a helyet és az időt, mindössze két körülmény 

okozhatta a gondot. Vagy szellemet látott a fiú, vagy hirtelen 

ráébredt, hogy nincs elég pénze kifizetni a számlát. 

Jimmy szíve megesett a szenvedőn. Névjegytárcájából 

előhúzott egy kártyát, majd a következő üzenetet firkantotta rá: 

„Segíthetek?”. Utasította a pincért, hogy adja oda az összeomlás 

szélén álló fiatalembernek. 

A következő másodpercben a szőke ifjonc már az asztalánál 

téblábolt, miközben idegesen pusmogott neki. 

– Ejha, rém rendes magától, öregfiú – hálálkodott. – 

Rettentő kínos. Túl kevés pénzt hoztam magammal ma este. De 

nem szeretnék… Még csak nem is ismer… 

– Ne dörgölje az orrom alá, nem tehetek róla – felelte Jimmy. 

Egy ötfontos bankjegyet tett az asztalra. 

– Kiabáljon, ha elég – mondta, és egy újabb bankót vett elő. 

– Ejha, pokolian kösz! Fogalmam sincs, mihez kezdtem 

volna. – Felmarkolta a pénzt. – Holnap megadom. Itt a 

névjegyem. A magáén rajta van a címe? Nem emlékszem. Ó, 

nahát, hiszen mindvégig itt lapult a kezemben! – A gurgulázó 

nevetés ismét akcióba lendült, az iménti pihenéstől felfrissülten 

és megerősödve. – Savoy Hotel, mi? Holnap felkeresem. Még 

egyszer szörnyen köszönöm, öreg haver. Nem tudom, mitévő 

lettem volna. 

– A vendégem volt – csóválta a fejét Jimmy. 

A fiatalember zsákmányával együtt visszasuhant az 

asztalához. Jimmy megnézte a névjegyét. „Lord Dreever” állt 

rajta, sarkában egy ismert klub nevével. A Dreever név ismerősen 

csengett Jimmy fülének. Mindenki ismerte a Dreeveri Kastélyt, 

részben azért, mert Anglia egyik legrégibb építményének 

számított, de főként azért, mert évszázadokon át egy 



hátborzongató kísértettörténet kapcsolódott hozzá. Széles körben 

elterjedt, hogy Dreeverben súlyos titok lappang, melyet kizárólag 

a mindenkori gróf és a család ügyvédje ismer, s amelybe a 

trónörököst annak huszonegyedik születésnapján, pontban 

éjfélkor avatják be. Jimmy New Yorktól az Iowa-beli 

Onehorseville-ig mindenfelé hallott a történetről, melyről az 

újságok általában az apró betűs részekben számoltak be. 

Érdeklődéssel szemlélte hát a szőke hajú fiút, a szörnyű titok 

legújabb őrzőjét. A szóbeszéd szerint a trónörökös, miután 

megismeri a titkot, sosem mosolyog többé, de mintha a jelenlegi 

Lord Dreever nem különösebben zavartatná magát emiatt. 

Gurgulázó nevetése a zenekart is túlharsogta. Jimmy úgy 

képzelte, mikor a család ügyvédje közölte a titkot a szőke fiúval, 

az ekképpen reagálhatott: „Ne, komolyan? Teringettét, ejha!” 

Jimmy fizetett, és a távozás hímes mezejére lépett. 

Tökéletes nyári este volt, túlságosan is tökéletes a 

lefekvéshez. Így hát Jimmy lesétált a rakpartra, nekidőlt a 

korlátnak, és a folyó fölött a Surrey oldalon magasodó homályos, 

misztikus épületegyüttest fürkészte. 

Már jó ideje állhatott ott gondolataiba mélyedve, amikor 

valaki megszólalt a háta mögött. 

– Elnézését kérem, de… Hahó! 

Dreever szőke lordsága volt az. 

– Ejha, a kutyafáját! Megint összefutottunk. 

Egy hajléktalan mozgolódni kezdett álmában egy közeli 

padon, amikor a gurgulázó nevetés belehasított a levegőbe. 

– A vizet nézi? – érdeklődött Lord Dreever. – Én is gyakran 

teszem. Nem gondolja, hogy ez olyan érzéseket kelt… tudja. 

Afféle… nem tudom megfogalmazni. 

– Giccseseket? – sietett a segítségére Jimmy. 



– Költőit akartam mondani. Tegyük fel, van egy lány… 

Elhallgatott, és révedezve tekintett le a folyóra. Jimmy 

pontosan értette őt. Van egy lány… 

– A társaság, akikkel együtt voltam, taxiba ült – folytatta 

Lord Dreever –, én pedig lejöttem ide, hogy rágyújtsak. Csak 

éppen nincs nálam gyufa. Magánál van? 

Jimmy odaadta neki a gyufásdobozát. A lord szivarra 

gyújtott, és tekintetét ismét a vízre szegezte. 

– Irtó klassz látvány! – lelkendezett. 

Jimmy bólintott. 

– Fura – vélte a lord –, hogy nappal milyen rondának és 

iszaposnak tűnik. Baromi lehangoló, én mondom. De éjjel… – 

Elhallgatott, majd egy pillanatnyi szünetet követően újra 

megszólalt. – Látta a lányt, akivel a Savoyban voltam? 

– Igen. 

– Irtó klassz lány – rebegte Lord Dreever áhítattal. 

A Temze partján a hajnali órákban nem létezik olyan, hogy 

idegen. Ott bárkivel beszél is az ember olyankor, az illető a 

barátja lesz, s ha meghallgatja őt – márpedig meg kell hallgatnia, 

hiszen a hely etikettje ezt követeli meg tőle –, szívét bátran 

kiöntheti neki. El is várják tőle. 

– Szörnyen szerelmes vagyok belé – vallotta be Ólordsága. 

– Elbűvölő lánynak tűnt – mondta Jimmy. 

Csendben vizslatták a vizet. Valahonnan az éjszakából 

evezőlapátok surrogása hallatszott fel, a rendőrhajó járőrözni 

indult. 

– Arra készteti, hogy elmenjen Japánba? – kérdezte 

váratlanul Jimmy. 

– Hogyan? – értetlenkedett Lord Dreever. – Japánba? 



Jimmy ügyesen eldobta magától a hallgatóság szerepét, és 

felöltötte a beszélőét. 

– Egy éve összefutottam egy lánnyal. Igazából csak egyszer 

találkoztam vele, és akkor is… Bárhogy is, azóta olyan 

nyughatatlan vagyok, hogy egy hónapnál tovább egyetlen helyen 

sem bírtam ki. Kipróbáltam Marokkót, de tovább kellett állnom. 

Belekóstoltam a spanyol életbe is, de az sem tetszett túlzottan. 

Egyik nap meghallottam, amint egy szivar azt mondja, Japán 

ritka izgalmas ország. Azon morfondírozom, adok neki egy esélyt. 

Lord Dreever csodálkozva meredt eme világutazóra. 

– Nem fér a fejembe – vallotta be töprengve –, miért akarja 

bebarangolni az egész Földgolyóbist? Mi a baj? Miért nem marad 

ott, ahol a lány van? 

– Mert fogalmam sincs, merre van. 

– Nem tudja? 

– A lány köddé vált. 

– Hol látta utoljára? – kérdezte Őlordsága, mintha Molly egy 

elkallódott bicska lenne. 

– New Yorkban. 

– Na de hogy érti azt, hogy köddé vált? Nem ismeri a 

lakcímét? 

– Még a nevét sem tudom. 

– Ó, a francba! Akarom mondani, nem is beszélt vele soha? 

– Mindössze egyetlenegyszer. Meglehetősen bonyolult 

történet. Mindenesetre eltűnt. 

Lord Dreever kifejtette, hogy szerinte ez pocsék ügy. Jimmy 

elismerte. 

– Nekem nagyon úgy tűnik – folytatta Őlordsága –, hogy 

mindketten nyakig benne vagyunk. 

– Miért, mi a maga gondja? 



– Ó, csak annyi, hogy el akarok venni egy lányt, de a 

nagybátyám ragaszkodik hozzá, hogy egy másikkal lépjek frigyre. 

– Attól tart, hogy megsérti a nagybátyja érzéseit? 

– Nem is az, hanem… túl hosszú lenne most elmesélni. Azt 

hiszem, elindulok hazafelé. Az Eaton Square-en található 

házunkban éjszakázom. 

– Gyalog megy? Ha sétál, magával tartanék egy darabon. 

– Kérem. Most pedig csipkedjük magunkat egy kicsit, jó? 

Ráfordultak a Strandre, majd a Trafalgar téren keresztül 

kilyukadtak a Piccadillyre. A Piccadilly nyugalmasnak hatott a 

hajnali órákban. Néhány férfi hosszú tömlőkből locsolta az utat. 

A vízár dallamosan csobogott. 

A Hyde Park kapujánál, az út jobb oldalán állt a taxisok kis 

melegedője. A társalgás és a nagy érzelmek hatására Lord 

Dreever megszomjazott. Az éjszakai mulatozás lezárásaként 

javasolta, hogy igyanak meg egy kávét. 

– Gyakorta betérek ide, amikor fent vagyok a városban –

árulta el. – A taxisofőrök nem bánják. Rendes ürgék. 

A hely már majdnem teljesen megtelt, amikor beléptek az 

ajtaján. Nagyon meleg volt odabent. A taxisok foglalkozásuk 

űzése közben annyi friss levegőhöz jutnak, hogy szabadidejükben 

nem vágynak rá. A levegőben egymással nem harmonizáló illatok 

terjengtek. Jelen pillanatban mintha a sült hagyma állt volna 

nyerésre, mindazonáltal a préselt dohány is hősiesen harcolt. Az 

éles szimatú, elemző orr ezenkívül még sült hús és kávé illatát is 

érezhette. 

Úgy tűnt, néhányan éppen vitatkoznak valamin. 

– Ne sajnáld, hogy nem jártál Oroszországban! – dörmögte 

egy hang. 



– Dehogynem, bánom! – vágott vissza egy sofőr 

összeaszalódott múmiája, aki egy csésze kávé mögül prédikált. 

– Minek mentél volna oda? – kérdezte valaki, jó adag 

akadékoskodással és kötekedéssel a hangjában. 

– Mert ott térdig lehet gázolni a vééérben – felelte a múmia. 

– Miben? 

– Vééérben, nyavalyás, vééérben. Ezért szerettem 

Oroszországba menni. 

– Furcsa pasas – vélekedett Lord Dreever. – Kérem, 

kaphatnánk kávét? 

– Talán kipróbálom Oroszországot Japán után – mondta 

Jimmy elmélázva. 

Meghozták az ártalmas folyadékot. Ismét vita kerekedett. 

Szakértők adták elő álláspontjukat Oroszország belügyei 

kapcsán, amelyet Jimmy jobban élvezett volna, ha nem lett volna 

annyira álmos. Hátát kényelmesen a falnak támasztotta, a meleg 

pedig lezsibbasztotta az agyát. A veszekedők hangja egyre 

távolodott. 

Már majdnem elszundított, amikor egy új hang csendült fel a 

morajban, ami magához térítette. Ismerős hang volt. ismerős 

akcentussal. 

– Urak, bocsáj’sanak meg! 

Jimmy felnézett. Az álom fátylát cafatokra szaggatták. 

Tűzvörös bozontú, rongyos fiú állt az ajtóban. Vigyorogva 

szemlélte a melegedőben tartózkodókat, félig bizarr módon, félig 

dacosan. 

Jimmy felismerte benne Spike Mullinst. 

– Ne haraguggyanak mán meg, de nincs egy oly kedves 

uraság ebbe a hodályba, aki hajlandó vóna valamit inni adni egy 



nincstelen árvának, aki rémesen szomjaz? Kéretik nem egyszerre 

beszényi, urak! 

– Vágd be azt a rohadt ajtót! – szólt rá fagyosan a múmia. 

– És szűnj meg! – tette hozzá legutóbbi vitapartnere. – Nem 

akarjuk itt látni a magadfajtát. 

– Akkó maguk mégse az én ríg elveszett bátyóim – mondta a 

jövevény sajnálkozva. – Gondolhattam vón, hogy maguk ehhez 

nem elég nagylelkűek. Jó éjt maguknak, urak! 

– Há’ lökd má’ be azt az ajtót, ha mondom! – szólt utána a 

múmia az eddigieknél is nyersebben. 

Spike éppen vonakodva távozni készült, amikor Jimmy 

felkelt. 

– Egy pillanat – mondta. 

Jimmy soha életében nem hagyott cserben szűkölködő 

barátot. Spike talán nem éppen a barátja volt, de még a nehéz 

helyzetben lévő ismerősök is mindig számíthattak rá. Spike 

láthatóan ebbe a kategóriába esett.  

Meglepődés ült ki a Bowery-béli fiú arcára, melyet egykedvű 

merevség követett. Elvette az egy fontot, amit Jimmy nyújtott 

felé, és hálálkodó motyogás kíséretében kicsoszogott a 

kalyibából. 

– Nem értem, miért adott neki bármit is – mondta neki Lord 

Dreever. – Csak lerészegedik belőle. 

– Emlékeztetett egy régi ismerősömre. 

– Komolyan? Kísértet vagy micsoda lehet, gondolom – 

mondta Őlordsága. – Mehetünk? 



10. 

Jimmy magához vesz egy sánta kutyát 

Egy sötét alak lépett ki az árnyékból, és odalopakodott 

Jimmyhez, aki éppen a kaput nyitotta. 

– Te vagy az, Spike? – kérdezte Jimmy halkan. 

– Igen, főnök. 

– Gyere be! 

Felvezette a szobájába, felkapcsolta a villanyt, és becsukta az 

ajtót. Spike egy ideig csak pislogott a hirtelen támadt fényárban. 

Viharvert kalapját gyűrögette. Vörös haja vadul lángolt. 

Jimmy a szeme sarkából figyelte. Arra a következtetésre 

jutott, hogy Mullins pénzügyi helyzete a béka feneke alatt lehet. 

Spike öltözete több lényeges ponton is eltért a szokványos, ápolt, 

városi kinézettől. Immár semmi laza, léhűtő beütése nem volt a 

Bowery-beli fiúnak. Puha fekete filckalapja – amely igen rossz 

állapotban leledzett, és nagyon megviseltnek tűnt – divatosnak 

számított New York keleti felén. Fekete frakkját, ami kiszakadt a 

könyökénél, és sárfoltok éktelenkedtek rajta, szorosan 

összegombolta a mellkasán, nyilvánvalóan azt a tényt 

kendőzendő – kevés sikerrel –, hogy nem visel inget. Öltözetéhez 

tartozott még egy szürke flanelnadrág és magas szárú cipő, 

melyből két lábujja szégyenlősen kandikált ki. Így festett a teljes 

kép. 



Úgy tűnt, maga Spike is tisztában van azzal, hogy 

megjelenésében olyan hiányosságok lelhetők fel, melyek komoly 

aggodalommal töltenék el a Tailor and Cutter18 szerkesztőjét. 

– Nézze mán el nekem ezeket a göncöket – mondta. – 

Elkeveredett a bőröndöm, amiben a legjobb ruhám vót. Ez itten a 

másik énem. 

– Ugyan már, Spike – felelte Jimmy. – Tökéletes szívtipró 

vagy így is. Iszol valamit? 

Spike szeme felcsillant, ahogy Jimmy az üvegért nyúlt. Leült. 

– Szivart, Spike? 

– Naná. Kösz, főnök! 

Jimmy pipára gyújtott. Néhány óvatos korty után Spike sutba 

dobta a mértékletességet, és pohara tartalmát egy húzásra kiitta. 

– Mit szólnál még egyhez? – kínálta Jimmy. 

Spike vigyora arról árulkodott, hogy nincs ellenére az ötlet. 

Jimmy egy darabig csendben ült és dohányzott. Átgondolta a 

helyzetet. Úgy érezte magát, mint a detektív, aki nyomra 

bukkant. Végre megtudja a Mauretanián látott lány nevét. Persze 

ezzel nem megy túl sokra, de kezdetnek nem rossz. Talán Spike 

még a ház helyét is be tudja azonosítani, ahová aznap éjjel 

betörtek. 

Spike néma csodálattal nézett rá a pohara fölött. A lakást, 

melyet Jimmy egy éve bérelt ki abban a reményben, hogy az 

állandó lakhely majd segít neki egy helyben maradni, csinosan, 

sőt fényűzően rendezték be. Spike számára a szoba egész 

bútorzata romantikus színezetet nyert azáltal, hogy elképzelte, 

tulajdonosuk az Új Ázsiai Bank kirablásának vagy a havanti 

grófnő ékszerei megfújásának bevételeiből vette őket. Megnémult 

a nagyrabecsüléstől, hogyan tud valaki ilyen sokat kaszálni a 

                                                   
18 Akkori divatmagazin. 



betörésekből. A szakma az ő esetében aligha hozott többet a 

konyhára kenyérre és vajra valónál, valamint időről időre 

megengedhetett magának egy kirándulást Coney Islandre. 

Jimmy elkapta a fiú tekintetét, és megszólalt. 

– Nahát, Spike, különös, hogy megint találkoztunk, nem? 

– Marhára. 

– Alig tudom elhinni, hogy itt vagy, New Yorktól ötezer 

kilométerre. Megvan-e még egyáltalán a Broadway? 

Spike sóvárgó szemeket meresztett. 

– Gondoltam, ideje meglátogatnom a jó öreg Londont. 

Kezdtek elfajulni a dógok Nyú Yorkban. A zsaruk vadásztak rám. 

Nem tetszett a pofájuk, így leléptem. 

– Nagy kár – mondta Jimmy. 

– Az, elég ciki – értett egyet vele Spike. 

– Tudod, Spike, rengeteg időt töltöttem azzal, hogy téged 

kerestelek, mielőtt eljöttem New Yorkból. 

– Jujj, bárcsak megtalált vóna. Kellettem vóna, hogy segítsek 

valami melóba’, főnök? 

– Nem, nem erről van szó. Emlékszel még arra az éjszakára, 

amikor betörtünk ahhoz a rendőrkapitányhoz? 

– Még szép! 

– Hogy hívták a jómadarat? 

– Mi, a hekust? McEachernnek, főnök. 

– Mac minek? Betűzd! 

– Ilyet azé’ nem kérhet tűlem, főnök – felelte Spike. 

– Akkor mondd újra! Töltsd meg a tüdődet levegővel, és ejtsd 

ki lassan és tisztán. Zengd úgy, mint egy harang. Gyerünk! 

– McEachern. 

– Aha! És merre volt az a ház? Nem emlékszel? 

Spike a homlokát ráncolta. 



– Nem igazán – bökte ki végül. – Odafönt vót valahol 

valamelyik utcán. 

– Ezzel aztán sokat segítettél. Törd a fejed! 

– Eszembe fog ám jutni, főnök. 

– Akkor addig rajtad tartom a szemem. Ebben a pillanatban 

ugyanis te vagy a világon a legfontosabb az életemben. Hol laksz? 

– Én? Hát, a Parkban. Nem rossz az. Van ottan egy félreeső, 

déli fekvésű pad. 

– Nos akkor, hacsak nincs ellenedre, nem kell többet a 

Parkban aludnod. Letanyázhatsz nálam. 

– Mi, hogy itten, főnök? 

– Ameddig el nem költözünk. 

– Jó lesz itten nekem – döntötte el a kérdést Spike, majd 

kényelmesen hátradőlt a székén. 

– Szükséged lesz néhány ruhára – vetette fel Jimmy. – 

Holnap beszerezzük őket. Olyan alakod van, hogy nem kell 

varratni ruhát, találunk az üzletekben. Nem vagy kimondottan 

magas, ami előny. 

– Nekem oszt nem előny, főnök. Ha magasabb lennék, 

jelentkezhettem vóna fakabátnak, és akkó mostanra mán vóna 

barna homokkőbül egy házam a Fifth Avenue-n. A jó öreg 

Manhattanben a zsernyákok szakítják a nagy lóvét, úgy biza. 

– Te már csak tudod! Meséljd el nekem, Spike! Sok New 

York-i rendőr gazdagszik meg kenőpénzekből, ugye? 

– Mi az hogy! Nézzen csak a vén McEachernre. 

– Bárcsak megtehetném. Beszélj róla! Akkor úgy tűnt, elég jól 

ismered. 

– Hogy én? Ja. Nála nagyobb svindler nincs az egész 

bagázsba’. Folyton csak a dohányt hajtotta. Na, de mondja, látta 

mán a lánykáját? 



– Miről beszélsz? – ripakodott rá élesen Jimmy. 

– Én láttam őtet egyszer. – Spike szinte érzelgőssé vált 

lelkesedésében. – Jó nő, az tuti. Klassz csaj. Molly a neve… 

Jimmy ellenségesen méregette. 

– Hallgass! – kiáltott rá. 

– Mi az, főnök? – kérdezte Spike. 

– Fogd be a szád! – rivallt rá dühösen Jimmy. 

Spike elhűlve nézett rá. 

– Jó – nyögte ki elképedve, de észrevette, hogy ez sem 

nyugtatja meg a nagy embert. 

Jimmy idegesen rágcsálta a pipáját, mialatt Spike, a csupa jó 

szándék fiú, bánatosan szippantgatta szivarját azon tűnődve, mi 

rosszat mondhatott. 

– Főnök? 

– Mi az? 

– Főnök, mi folyik itten? Avasson be. A régi meló a baj? A 

bankok és a grófnők ékszerei? Elmondja, mi a gubanc, ugye? 

– El is felejtettem megosztani veled valamit, Spike. 

Visszavonultam. 

A rettenetes igazság lassan ülepedett le a másik elméjében. 

– Az nem lehet! Hogy érti eztet, főnök? Lehúzta a rolót? 

– Pontosan. Ahogy mondod. 

– Nem csór több smukkot? 

– Én aztán nem. 

– Nem használja többet azt a micsoda hegesztőt sem? 

– Eladtam az oxi-acetilén lánghegesztőmet, megszabadultam 

az érzéstelenítőimtől, kész vagyok tiszta lappal indulni az életben, 

mint becsületes állampolgár. 

Spike levegő után kapkodott. Összeomlott körülötte a világ. 

New York-i kirándulásuk Jimmyvel, a betörők nagymesterével 



élete legszebb és legpompásabb emléke volt, s most, hogy újra 

összefutott vele, ezúttal Londonban, alig várta, hogy hosszú és 

virágzó partnerségre lépjen vele a bűnözés területén. Beérte 

volna egy igazán szerény részesedéssel is a szövetségben. Ő már 

annak is örült volna, ha társa lehet egy ilyen hatalmasságnak, 

mindegy is, mekkora a részesedése. London gazdagságát 

csodálta, miközben így sóhajtozott: „Pompás város, remek lesz 

kifosztani!” 

Most pedig példaképének sikerült egyetlen szóval 

lerombolnia az álmait. 

– Igyál még egyet, Spike – mondta az Elveszített Vezér együtt 

érzőn. – Hatalmas sokk lehet ez neked. 

– Én aztat hittem, főnök… 

– Tudom, tudom. De előfordulnak ilyen tragédiák az életben. 

A szívem szakad meg érted, de nem tudok mit csinálni. 

Spike némán, magába roskadva ült. Jimmy vállon veregette. 

– Fel a fejjel! – igyekezett felvidítani. – Honnan veszed, hogy 

a tisztességes élet nem lehet szórakoztató? Sokan csinálják, 

tudod, és hihetetlenül élvezik. Adnod kellene neki egy esélyt. 

– Hogy én-e, főnök? Úgy érti, én is? 

– Bizony. Te vagy a kapocs köztem és a… nem akarom, hogy 

tízéves dartmoori19 tartózkodásod második hónapjában jusson 

eszedbe az a cím. Úgy fogok vigyázni rád, Spike, mintha a fiam 

lennél, mint egy anyatigris a kölykére. Együtt világot látunk 

majd. Bátorság, fiam! Ne szomorkodj! Mosolyogj! 

Pillanatnyi habozás után a fiú elmosolyodott, habár csak 

halványan. 

– Ezt már szeretem – mondta Jimmy. – A társadalom 

tisztességes tagjai leszünk, Spike, kéz a kézben. Elképesztő 

                                                   
19 Börtönéről elhíresült lapos vidék Angliában. 



sikered lesz, majd meglátod. Mindössze annyit kell tenned, hogy 

vidámnak tűnsz, megfésülöd a hajadat, és távol tartod magad a 

kanalaktól, mivel a legjobb körökben szokás, hogy folyton 

számolgatják az evőeszközöket, miután az utolsó vendég is 

elment. 

– Persze – motyogta úgy Spike, mint aki abszolút megérti az 

effajta elővigyázatosságot. 

– Most pedig irány az ágy – adta ki az utasítást Jimmy. –

Tudnál ma éjjel inkább a díványon aludni? Lehet, hogy más 

felajánlaná az ágyát. Bárhogy is, holnap gondoskodom ágyról 

neked. 

– Nekem?! – kiáltott fel Spike. – A mindenit! Egész héten a 

Parkban aludtam. Igazán rendes magátul, főnök.  



11. 

Ahol az út elkanyarodik 

A Savoy-béli találkozást követő délelőttön Jimmy elküldte Spike-

ot a szabóhoz, majd éppen a villásreggelijével foglalatoskodott 

otthon, amikor Lord Dreever meglátogatta. 

– Reméltem, hogy itt találom – mondta Őlordsága. – Nos, 

haver, hogy ityeg? Épp’ reggelizik? Tojás és szalonna! Atyaég, rá 

sem bírok nézni. 

Ez előbbi le is rítt róla. A grófok fia sápadt volt, szemei 

rendkívül halszerűen festettek. 

– A fickót, aki nálam lakik, ma leviszem magammal 

Dreeverbe. A klubból ismerem, Hargate-nek hívják. Nem ismeri? 

Nem? Még akkor is fent volt, amikor az éjjel hazaértem. 

Elkezdtünk biliárdozni – pocsékul játszik, de valami 

észveszejtően gyatrán, adtam is neki harmincat. Hajnali ötig 

játszottunk. Cefetül érzem magam. Legszívesebben fel sem 

keltem volna, de el kell érnem a kettő tizenötöst Dreeverbe. Csak 

az a vonat jó nekem. 

Ledobta magát egy székre. 

– Sajnálom, hogy nem kívánja a reggelit – mondta Jimmy, 

majd vett magának egy kis lekvárt. – Én ebben a tekintetben 

igazán az a fajta vagyok, aki már ugrik is, mihelyt megszólal a 

gong. Korábban a reggelim pusztán egy pohár vízből és egy 

maréknyi madáreleségből állt. Az ilyenek arra tanítanak, hogy 

fogadj el bármit, amit kapsz. Látta már a mai lapokat? 

– Kösz. 



Jimmy befejezte az étkezést, és pipára gyújtott. Lord Dreever 

letette az újságokat. 

– Nos, a következő miatt jöttem. Mi dolga van most? 

Jimmy úgy hitte, újdonsült barátja azért kukkantott be hozzá, 

hogy visszaadja az öt fontot, amit előző nap kölcsönkért, 

Ólordsága azonban gondosan kerülte a témát. Jimmy később 

felfedezte, hogy ez a fajta, pénzügyi kötelezettségekhez kötődő 

emlékezet-kihagyás Lord Dreever jellemének sajátja. 

– Úgy érti, ma? – kérdezett vissza Jimmy. 

– Hát, a közeljövőben. Arra gondoltam, miért ne 

halaszthatná el azt a japán utat, amit emlegetett, és jön le velem 

Dreeverbe? 

Jimmy eltűnődött. Végül is, Japán vagy Dreever, mi a 

különbség? Amellett érdekes lenne megismerni a helyet, melyről 

annyit olvasott már. 

– Ez nagyon kedves magától – felelte végül. – De biztos 

benne? Nem borítaná fel a programját? 

– Jottányit sem. Minél többen vagyunk, annál jobb. Eléri a 

kettő tizenötöst? Nem sok idő van addig. 

– Te jó ég! Hát persze. Tíz perc alatt bepakolok. Nagyon 

köszönöm. 

– Bátor pasas. Lesz ott célba lövés, meg mindenféle 

marhaság. Ó, most jut eszembe: jó maga valamennyire a 

színjátszásban? Azt hiszem, szerveznek majd színielőadásokat. 

Egy Charteris nevű mókus rendezi. Cambridge-be járt, tagja volt 

a Footlightsnak20. Mindig ő viszi színpadra a darabjainkat. 

Gyalázatos, amit művel, szerintem, de megállíthatatlan. 

Foglalkozik valami ilyesmivel? 

                                                   
20 A Cambridge-i Egyetem amatőr színjátszóköre. 



– A marokkói szultántól kezdve a statisztáig bármit el tudok 

játszani. Egyszer szerepeltem egy darabban. De a legjobb a 

díszletmozgatásban vagyok. 

– Jó magának. Addig is viszlát! Paddington, kettő tizenöt, el 

ne felejtse. Ott találkozunk. Most viszont mennem kell. 

– Majd keressük egymást. 

Jimmynek hirtelen eszébe jutott valami. Spike! Egy pillanatra 

meg is feledkezett Spike-ról. Életbe vágóan fontos, hogy ne 

veszítse újra szem elől a Bowery-fiút. Egyedül ő kötötte össze a 

Százötvenedik utcán túli kis házzal. Nem hagyhatja ott a 

lakásában. Lelki szemei előtt felrémlett egy kép Spike-ról, amint 

egyedül van Londonban, és a Savoy Hotel szolgál számára 

támaszpontként a machinációihoz. Nem, Spike-ot le kell 

költöztetni vidékre. Jimmy azonban nem tudta elképzelni Spike-

ot vidéken. Valószínűleg rémesen unná magát. De ez volt az 

egyetlen megoldás. 

Lord Dreever megkönnyítette a dolgot. 

– Mellesleg, Pitt, van inasa, ugye? Tudja, azok a borzalmas 

mókusok, akik mindig elfelejtik becsomagolni a gallérokat. 

Természetesen hozza magával. 

– Köszönöm, elhozom – mondta Jimmy. 

Alighogy ez elrendeződött, kitárult az ajtó, és maga a 

megbeszélés tárgya jelent meg. Büszkeséggel és félénkséggel 

vegyes széles vigyor húzódott az arcán. Spike láthatóan igencsak 

feszélyezve és kényelmetlenül érezte magát új tweedöltönyében, 

mely olyannyira rikító színű volt, hogy a színpadon kívül 

bizonyára még senki sem viselt olyat. A fiú egy pillanatra megállt 

az ajtóban, hogy a látvány beleivódhasson közönsége elméjébe, 

majd belépett a szobába. 



– Milyennek talál, főnök? – kérdezte barátságosan, mialatt 

Lord Dreever eltátotta a száját eme sugárzó lény láttán. 

– Vakítónak, Spike – vallotta be Jimmy. – Mi lelt, hogy 

ilyesmit húztál magadra? Elektromos világítást használunk. 

Spike-nak rengeteg mondandója akadt. 

– Hé, főnök, az a ruhabót csuda klassz. Az a pofa, aki végül 

körbemutogatta a ruhákat, először igen undokul fogadott. „Mit 

keresel itten?” ugatott rám. „Takarodj innét! Hordd el magad!” 

De ekkor megmutattam neki a ződhasúakat, amiket maga adott, 

és montam neki, én azért gyüttem, hogy vegyek egy olyan úrias 

öltönyt, oszt ejha!, ha nem túrt elő egy vagonnyi göncöt, hát egyet 

sem. Öröm vót nézni! „Tessék! Válasszon, ami tetszik” morogta 

az ipse. „Maga fizet, a többi a mi dolgunk.” Én ráböktem egyre, 

perkáltam a dohányt, oszt itten vagyok, főnök. 

– Vettem észre, Spike. Még sötétben is látnálak. 

– Nem tetszik a szerelésem, főnök? – kérdezte idegesen 

Spike. 

– Az enyhe kifejezés. Ha te lennél a dicső Salamon király, 

akkor is úgy festenél, mint egy biciklis csavargó. 

– Így igaz – helyeselt Spike. – Minimum! 

Ezt követően a fiú nyilvánvalóan megfeledkezett Lord 

Dreever jelenlétéről, aki néma csendben figyelte őt színre lépése 

óta, mivel furcsa, csoszogó táncot kezdett járni a szőnyegen. 

Ez már túl soknak bizonyult Őlordsága agyonhajszolt 

elméjének. 

– Viszlát, Pitt – búcsúzott. – Megyek. 

Jimmy kikísérte az ajtóhoz. 

Odakint Lord Dreever a homlokára szorította a kezét. 

– Nahát, Pitt. 

– Mi az? 



– Ki az ördög volt ez? 

– Ki? Spike? Az inasom. 

– Az inasa! Mindig így viselkedik? Mármint, hogy úgy csinál, 

mintha egy irtózatos zenés kabaréban táncolna. Ráadásul milyen 

förtelmes nyelven beszélt? A tizedét sem értettem.  

– Ó, hát a kiejtése amerikai… annak is a Bowery-változata. 

– Jó, akkor rendben van, ha maga megérti. Én ugyan nem. Te 

jó ég – kuncogott –, mit nem adnék érte, ha láthatnám, amint az 

öreg Saundershez, az otthoni komornyikunkhoz beszél. Az úgy 

fenn hordja az orrát, mintha legalábbis herceg lenne. 

– Spike biztosan tenne ez ellen. 

– Hogy hívja? 

– Spike. 

– Különös név, nemde? 

– Divatos az Államokban, az Algernon rövid változata. 

– Rendkívül bizalmaskodóan viselkedett. 

– Ez a liberális neveltetéséből adódik. Amerikában ezt 

szeretik. 

– Jópofa egy ország. 

– Tetszene magának. 

– Nos, viszlát! 

– Viszlát! 

A legalsó lépcsőfokon Lord Dreever megtorpant. 

– Tudom már! 

– Jó magának, de mit tud? 

– Emlékeztem, hogy láttam már valahol az ürge képét, csak 

arra nem jöttem rá, hogy hol. Már tudom. Ő az a csóka, aki betért 

abba a melegedőbe tegnap éjjel. A hapsi, akinek adott egy fontot. 

Spike arca, habár nem nevezhető különösképpen szépnek, 

megragad az emberek emlékezetében. 



– Teljesen igaza van – ismerte el Jimmy. – Kíváncsi voltam, 

vajon felismeri-e. Mit parancsol inkább, szivart vagy egy 

kókuszdiót esetleg? Az igazság az, hogy még odaát New Yorkban 

alkalmaztam őt egyszer, és amikor ideát összefutottam vele, 

láttam, hogy nagy szüksége lenne segítségre, így újra felvettem. 

Tulajdonképpen kellett nekem valaki, aki gondját viseli a 

dolgaimnak, és Spike nem rosszabb, mint akárki más. 

– Értem. Ügyesen kiszúrtam, mi? Na, most már tényleg 

mennem kell. Viszlát! Találkozunk kettő tizenötkor a 

Paddingtonon. Vegye meg a jegyet Dreeverbe, ha előttem ér oda. 

– Rendben. Viszlát! 

Jimmy visszament az étkezőbe. Spike, aki éppen a tükörben 

vizsgálgatta magát, hátrafordult szokásos vigyorával. 

– Ki volt a fazon, főnök? Nem vele volt múlt éjjel? 

– De, ő az. Ma leutazunk vele vidékre, készülődj, Spike. 

– Ahogy tetszik, főnök. Oszt hogyhogy? 

– Meginvitált minket vidéki kúriájába, mely invitálásnak 

eleget is teszünk. 

– Mi? Mindketten? 

– Igen. Azt mondtam neki. az inasom vagy. Remélem, nem 

sértődsz meg. 

– Á, nem. Min kőne ezen megsértődni, főnök? 

– Akkor rendben van. No, ideje csomagolnunk. A 

pályaudvaron kell lennünk háromnegyed kettőkor. 

– Oké. 

– És még valami, Spike. 

– Igen, főnök? 

– Vettél még ruhát azon kívül, ami rajtad van? 

– Nem. Mihez kezdenék én egynél több flancos öltönnyel? 



– Díjazom a faragatlan egyszerűséged – mondta Jimmy –, de 

amit most viselsz, az egy városi öltöny, kiváló öltözet a Parkhoz 

vagy a márkinő csütörtöki összejövetelére, mindazonáltal 

alapvetően nagyvárosi. Kell valamit szerezned vidékre, valami 

sötétet és kevésbé feltűnőt. Elkísérlek, és segítek kiválasztani. 

Induljunk is! 

– Miért, ez nem gyó vidékre?  

– Ne is álmodj róla, Spike. Felkavarná a vidéki lelkeket. 

Angliában rettentő háklisak az ilyesmire. 

– Nagy kár – sajnálkozott elégedetlenül Beau Brummel21  

tanítványa. 

– Még egy dolog, Spike. Biztos vagyok benne, hogy 

megbocsátod nekem, amiért megemlítem. A Dreeveri Kastélyban 

majd karnyújtásnyira találod magad temérdek ezüsttől és 

egyébtől. Túl nagy kérés lenne, hogy nyomd el a szakmai 

ösztöneidet? Általánosságban szóba hoztam már korábban, de ez 

most éles helyzet. 

– Akkor nem foglalhatom el magam? – érdeklődött Spike. 

– Egy kávéskanál erejéig sem – válaszolta határozottan 

Jimmy. – Most pedig leintünk egy taxit, és keresünk még ruhákat 

neked. 

Spike-kal a sarkában, aki már szinte tiszteletre méltóan 

nézett ki új, kék gyapjúszövet öltönyében (alacsony uraknak, 

vállfával együtt), Jimmy negyedórával korábban a megbeszéltnél 

meg is érkezett a Paddingtonra. Lord Dreever tíz perccel később 

bukkant fel egy Jimmy korabeli férfi társaságában. A magas, 

sovány fiatalember tekintete fagyosan csillogott, vékony ajkait 

szorosan összepréselte. Öltözéke olyan tökéletesen állt rajta, mint 

ezerből egy esetben szokott férfiakon, de ruházatánál jobbat nem 

                                                   
21 Angol „divatdiktátor” a 19. században. 



is találunk benne. Megjelenése azt a benyomást keltette a 

megfigyelőben, hogy étkezéseinek nem sok haszna, 

elmélkedéseinek még kevesebb. A társalgáshoz szemmel 

láthatóan nem értett. 

Ez lett volna Lord Dreever barátja, Hargate, pontosabban a 

tiszteletreméltó Louis Hargate. Lord Dreever bemutatta őket 

egymásnak. Amint kezet ráztak, Jimmynek az a benyomása 

támadt, mintha már látta volna azelőtt a fiatalembert, de hogy 

hol, vagy milyen körülmények között, nem emlékezett. Hargate 

láthatólag nem ismerte fel őt, így nem hozta szóba a dolgot. A 

világutazók gyakran találják szembe magukat ismerős arcokkal 

úgy, hogy az ismeretség körülményeiről nincsenek emlékeik. 

Talán mindössze arról van szó, hogy egyszer elment az utcán 

Lord Dreever barátja mellett. Ennél azonban valószínűbbnek 

tartotta Jimmy, hogy a krapek életének egy olyan epizódjában 

szerepelt, amely akkor igen fontos volt számára. 

De hogy melyikben, fogalma sem volt. Elhessegette a 

gondolatot a fejéből. Feleslegesnek tűnt most ezzel kínoznia a 

memóriáját. 

A bölcsen megválasztott mértékű borravalónak köszönhetően 

saját fülkéhez jutottak. Hargate, miután elolvasta az esti lapot, 

behúzódott egy sarokba aludni. Jimmy és Lord Dreever pedig, 

akik egymással szemben foglaltak helyet, csapongó társalgásba 

elegyedtek. 

Readinget elérve a lord megjegyzései már-már bizalmas 

hangnemet ütöttek meg. Jimmy modora ugyanis vonzotta a 

bizalmaskodást. Őlordsága családi természetű kérdésekről 

fecsegett. 

– Ismeri Thomas bácsikámat? – kérdezte. – Hallott már a 

Blunt Storesról? Na, ő az a Blunt. Hatalmas vállalkozássá nőtte ki 



magát, de még mindig a bácsi irányítja. A nagynénémet vette el. 

Dreeverben majd találkozik velük. 

Jimmy kijelentette, hogy örömére fog szolgálni. 

– Szerintem nem – csóválta a fejét őszintén a Dreeverek 

legifjabbika. – Borzalmas ember. És akkor még finom voltam. 

Folyton fontoskodik, mint egy nő. Szörnyen megkeseríti az 

életem, annyit mondhatok. Hé, figyeljen, magának elárulom, 

mert cimborák vagyunk: halálosan ragaszkodik hozzá, hogy 

gazdag lányt vegyek el. 

– Hát, ez nem is hangzik rosszul. Vannak ennél 

kellemetlenebb rögeszmék is. Egy bizonyos gazdag lányhoz 

ragaszkodik? 

– Egyszerre egyhez. Egymás után hoz össze velük. 

Némelyikük egész helyes lány, de a helyzet az, hogy én mást 

akarok elvenni: azt, akivel a Savoyban látott. 

– Miért nem mondja meg a nagybátyjának? 

– Őrjöngene. A lánynak egy pennyje sincs. Azon kívül, amit a 

bácsitól kapok, nekem sincs. Persze mindez csak magunk között 

legyen mondva. 

– Természetesen. 

– Bizonyára mindenki azt gondolja, hogy egy halom pénz is 

jár a címmel. De nem így van, egy penny nem sok, annyi sem. 

Már amikor Julia néném hozzáment Sir Thomashoz, az egész 

miskulancia zálogba volt csapva. Na, most már tudja. 

– Sosem gondolt még arra, hogy dolgozzon? – kérdezte 

Jimmy. 

– Dolgozni? – töprengett el Lord Dreever. – Nem lenne 

ellenemre, csak az a gond, hogy elképzelni sem tudom, mit 

csinálhatnék. Nem értek én semmihez. Manapság az embernek 

irtó speciális képzettségre van szüksége. Mondjuk, diplomata 



szívesen lennék. Egyik nap meg is kérdezem a nagybátyámat, 

hogy hajlandó lenne-e előteremteni rá a pénzt. Azt hiszem, az 

egész jól menne nekem. Néha kifejezetten éles eszű is tudok 

lenni, mondták többen is. 

Szerényen megköszörülte a torkát, majd folytatta. 

– De nem csak Thomas bácsi jelenti a problémát, ott van még 

Julia néni is. Na, ő legalább annyira kiborító, mint a bácsi. 

Emlékszem, gyerekkoromban folyton leszidott valamiért. Illetve, 

még mindig ezt csinálja. Várjon csak, amíg találkozik vele. A nő 

szüntelenül azt érezteti az emberrel, hogy valami szörnyűségen 

kapta rajta. Úgy beszél, mintha le akarna nyelni keresztben. 

Rémséges! 

Imigyen kiöntve szívét, ásított egyet, hátradőlt, és hamarosan 

el is nyomta az álom. 

Körülbelül egy órával később a vonat – mely az utóbbi időben 

nem vette túl komolyan magát, hiszen megállt a 

legjelentéktelenebb állomásokon is, valamint hajlott a komótos 

vánszorgásra – ismét megállt. Egy tábla nagy betűs „Dreever” 

felirata jelezte számukra, hogy végre elérték úti céljukat. 

Az állomásfőnök közölte Lord Dreeverrel, hogy Őladysége 

kijött az állomásra autóval, jelenleg pedig odakint várakozik az 

úton. 

A lord álla leesett. 

– Szent egek! – kiáltotta. – Valószínűleg a délutáni postáért 

kocsikázott be. Ez azt jelenti, hogy a kisautóval jött, amiben csak 

két hely van. Elfelejtettem megtáviratozni az érkezését, Pitt, csak 

Hargate-ről szóltam nekik. A fenébe, gyalogolnom kell. 

Félelmei beigazolódtak. Az állomás bejáratánál várakozó autó 

bizony kicsi volt. Mindössze négy ülést terveztek bele. 



Lord Dreever bemutatta az egyik hátsó ülésen helyet foglaló 

szoborszerű hölgynek Hargate-et és Jimmyt, majd kínos csend 

következett. 

Ekkor ugyanis odaért a társasághoz Spike is, aki 

barátságosan röhögcsélt. Kezében egy magazint tartott. 

– A mindenit! Hé, főnök, én mondom, az a muksó, aki eztet 

írta, hótziher, hogy az erdőbe’ él. Ebben itten van egy pacák, aki 

el akarja csórni a némber smukkjait, amik elzárva csücsülnek egy 

fiókban. Szóval ez a pofa… mit gondol, micsinál? – Spike a 

területen szerzett szaktudásának birtokában megvetően 

felnevetett. – Na… 

– Az úriember a barátod, Spennie? – szegezte udvariasan a 

fiúnak a kérdést Lady Julia, miközben hűvösen méregette a vörös 

hajú suhancot. 

– Ő… 

Könyörögve nézett Jimmyre. 

– Az inasom – vágta rá Jimmy. – Spike – tette hozzá Jimmy 

fojtott hangon – lépj olajra! Gyerünk, szívódj fel! Kotródj, ha 

mondom! 

– Naná – motyogta zavartan Spike. – Rendicsek. Én oszt nem 

akartam zavarni. Bocs, főnök. Bocs, urak. Bocs, hölgyem. Én mán 

itten sem vagyok. 

– Arrafelé talál poggyásztargoncát – mutatta neki Lord 

Dreever. 

– Hogyne – felelte nyájasan Spike. 

Ezzel elügetett. 

– Ugorjon be, Pitt! – hívta a lord. – Én gyalog megyek. 

– Nem, majd én sétálok – ajánlotta Jimmy. – Szívesen 

teszem, szükségem van egy kis mozgásra. Merre menjek? 



– Marha rendes magától, öregem – örvendezett a lord. – 

Tényleg nem bánja? Utálok gyalogolni. Helyes! Menjen 

mindvégig egyenesen. 

Jimmy addig követte őket a tekintetével, míg el nem tűntek 

szem elől. Kényelmes tempóban bandukolt. Ideális délután volt 

egy vidéki sétához. A nap éppen azon tanakodott, vajon délután 

van-e még, vagy már estébe kellene-e fordítania az időt. Végül 

úgy döntött, hogy este lévén visszafogja a sugarai erejét. London 

után a vidék kellemesen frissnek és hűvösnek bizonyult. Jimmyt 

szokatlan elégedettség kerítette hatalmába. Életében először úgy 

vélte, az egyetlen értelmes dolog a világon letelepedni valahol egy 

háromholdas birtokon, teheneket tartani, és paraszti életmódot 

folytatni. 

Az úton meglehetősen gyér volt a forgalom. Egy alkalommal 

szembejött vele egy szekér, máskor egy birkanyáj egy barátságos 

kutya felügyelete mellett. Időről időre nyulak ugrottak ki az útra, 

ott megálltak fülelni, majd beiszkoltak az út másik oldalán lévő 

bokorba. Villanó hátsó lábak és rövid, fehér nyúlfarkak. Ezeket 

leszámítva azonban teljesen egyedül baktatott. 

Lassanként elérte a felismerés, hogy eltévedt. 

Séta közben nehéz megbecsülni a távolságokat, ezzel együtt 

Jimmy úgy ítélte meg, hogy legalább nyolc kilométert gyalogolt 

már. Valahol bizonyára letért, eltévesztette a helyes utat. Abban 

biztos volt azonban, hogy mindvégig egyenesen jött, ennél 

egyenesebben már nem is jöhetett volna. Másrészről viszont igen 

jellemző lett volna az agyatlan dreeveri grófra, hogy elfelejti 

megemlíteni, valahol mégis le kell térni. Jimmy leroskadt az út 

szélére. 



Amint ott üldögélt, egyszer csak egy közeledő ló vágtájának 

zajára lett figyelmes. Felállt. Végre jön valaki, aki majd 

útbaigazítja. 

– Hahó! Mi történt ott, baleset? Atyaég, női nyereg! 

Jimmy megállította a lovat, és visszavezette arrafelé, 

ahonnan jött. Az út kanyarulatában észrevett egy lovaglóruhát 

viselő lányt, aki feléje szaladt. Mihelyt a lány észrevette a fiút, 

lelassította a lépteit. 

– Nagyon szépen köszönöm – hálálkodott neki, miközben 

átvette tőle a gyeplőt. – Dandy, te vén rosszcsont! 

Jimmy rápillantott kipirult, mosolygó arcocskájára. Hirtelen 

földbe gyökerezett a lába. A lány Molly McEachern volt.  



12. 

A kezdet 

Az önuralom Jimmy egyik legjellemzőbb tulajdonsága volt, most 

viszont szóhoz sem jutott. Itt áll előtte az a lány, aki oly hosszú 

időn keresztül betöltötte minden gondolatát, és akit képzeletben 

olyan jól ismert már. Sokként érte, hogy fel kellett ocsúdnia az 

álomból, és szembe kellett néznie a ténnyel, hogy a lány 

tulajdonképpen vadidegen számára. Olyan érzése támadt, mintha 

egy barátja elveszítette volna az emlékezetét. Alig tudta elhinni, 

hogy most mindent elölről kell kezdeniük azok után, hogy 

mennyi időt töltöttek együtt a képzeletében. 

Jimmy furcsán tartózkodóvá vált. 

– Jó napot kívánok, Mr. Pitt! – üdvözölte a lány, és kezet 

nyújtott. 

Jimmy leheletnyivel jobban érezte magát. A lány legalább a 

nevére emlékezett. 

– Mintha egy álombéli alakkal találkoznék – árulta el Molly. 

– Néha azon tűnődtem, vajon maga valóságos-e. Minden, ami 

azon az estén történt, olyan álomszerűnek tűnik. 

Jimmy időközben megtalálta a hangját. 

– Semmit sem változott – bókolt. – Ugyanúgy néz ki, mint 

akkor. 

– Hát, végül is nem olyan régen történt, nem igaz? – nevetett 

Molly. 

Jimmy tompa fájdalmat érzett. Az eltelt idő az ő szemében 

éveknek tűnt. De ő mit sem jelent a lánynak. Csak egy távoli 



ismerős a sok közül. Na de mire is számított valójában? Ez a 

gondolat azonban némi vigasszal kecsegtetett. Az imént úgy 

érezte magát, mint aki elveszítette lába alól a talajt, ez a 

benyomás viszont most elmúlt. Belátta, hogy elhagyta az 

arányérzéke. Még nincs veszve semmi, sőt! Bizonyos értelemben 

nyert ügye van, mert újra találkozott a lánnyal, aki nem felejtette 

el. Remélhetne ennél többet? 

– Nem tétlenkedtem az utóbbi időben – magyarázta. – 

Találkozásunk óta szinte beutaztam a világot. 

– Shropshire-ben él? – kérdezte Molly. 

– Nem, látogatóban vagyok itt. Illetve csak lennék, mivelhogy 

eltévedtem útközben, és kétlem, hogy valaha is odatalálok. Úgy 

tájékoztattak, végig egyenesen menjek. Egyenesen is mentem, 

aztán tessék, itt találom magam a semmi közepén. Nem tudja 

véletlenül, merre van a Dreeveri Kastély? 

A lány felnevetett. 

– Nahát, én magam is ott szálltam meg. 

– Micsoda? 

– Hihetetlen szerencséje van, Mr. Pitt, ugyanis a legelső 

ember, akivel összefutott, szakavatott idegenvezető. 

– Igaza van – válaszolta lassan Jimmy –, szerencsés vagyok. 

– Lord Dreeverrel jött? Elsuhantak mellettem az autóval. 

Volt vele egy másik férfi, meg Julia Blunt. Csak nem várja el 

magától, hogy gyalogoljon? 

– Én ajánlottam fel. Valakinek muszáj volt. Nyilvánvalóan 

elfelejtette közölni velük, hogy engem is meghívott. 

– Ráadásul félreirányította! Rettentő nemtörődöm, attól 

tartok. 

– Hajlik rá, valóban. 

– Régóta ismeri Lord Dreevert? 



– Ma hajnali negyed egy óta. 

– Ma hajnal óta! 

– A Savoyban futottunk össze, majd a Temze-parton is. 

Együtt bámultuk a folyót, és megosztottuk egymással életünk 

fájdalmas történeteit. Ma délelőtt pedig meglátogatott, és 

meghívott ide magukhoz. 

Molly őszinte lelkesedéssel nézett rá. 

– Maga igazán nyughatatlan ember lehet – jelentette ki. –

Úgy látom, rengeteget izeg-mozog. 

– Valóban így van – értett egyet vele Jimmy. – Nem bírok egy 

helyben megmaradni. Lázas mehetnékem van állandóan, mint 

annak a pasasnak Kipling könyvében. 

– De ő szerelmes volt. 

– Igen, szerelmes volt. Baktérium okozza, tudja. 

Molly gyors pillantást vetett Jimmyre. Hirtelen érdekes lett 

szemében a fiú. Ó éppen az álmodozós és ábrándozós korszakát 

élte. Azonfelül, hogy – a többi fiatalemberrel ellentétben, akikkel 

találkozott – Jimmynek könnyed modora volt, vonzotta benne 

valami. Sejtelmesség és romantika lengte körül. Molly azon 

tűnődött, milyen lányt szerethet Jimmy. Immár más szemmel 

nézett rá, és igen vonzónak találta. Furcsa módon együtt érzett 

vele. Most először vett észre egy kevés lappangó 

kényszeredettséget a férfi kellemes modora mögött. Higgadtsága 

nem igazán állta ki a helyzet próbáját. 

Molly talán tudatában sem volt, de valamiféle érzelem 

motoszkált finoman a szívében, amelyet nem tudott elemezni. Ez 

az érzés halványan emlékeztetett a magány gyötrelmére, melyet 

kisgyermekként többször is megtapasztalt olyan alkalmakkor, 

amikor az édesapja elfoglalt és szórakozott volt, mert ilyenkor 

viselkedése elárulta, hogy a gondolatai nem a lánya körül 



forognak. Létezett valamiféle hasonlóság a két eset között, habár 

csekély. Elhagyatottság, afféle kirekesztettség-érzés, 

nehezteléssel vegyülve. 

Mindez azonban egy pillanat alatt elszállt. De ott volt. 

Úgy vonult át a lány szívén, mint egy felhő árnyéka nyáron a 

mező fölött. 

Molly néhány másodpercig szótlanul állt, Jimmy sem törte 

meg a csendet. A fiú várakozón nézett a lányra. Hát miért nem 

érti meg? Meg kell értenie. 

A tekintete azonban egy gyermekével találkozott csupán. 

Mialatt ott ácsorogtak, a ló hanyagul legelészett az út mellett, 

ám ekkor felemelte a fejét, és türelmetlenül felnyerített. A 

viselkedése olyannyira emberinek tűnt, hogy Jimmy és a lány 

egyszerre nevették el magukat. A nyerítés, mellyel az állat 

határozott hangot adott táplálék iránti igényének, megtörte a 

varázst. 

– Szegény Dandy! – sajnálta meg a jószágot Molly. – Érzi, 

hogy közel vagyunk az otthonunkhoz, és pontosan tudja, hogy 

vacsoraidő van. 

– Ezek szerint nem vagyunk messze a kastélytól? 

– Az úton hosszú lenne, de átvághatunk a földeken. Hát nem 

pompásak ezek az angol mezők és sövények? Egyszerűen 

imádom őket. Persze szerettem Amerikát, de… 

– Rég maga mögött hagyta Amerikát? – érdeklődött Jimmy. 

– A maga látogatása után körülbelül egy hónappal jöttünk át 

ide. 

– Akkor nem töltöttek már túl sok időt ott. 

– Apa sok pénzt zsebelt be a Wall Streeten. Már akkor 

elkezdhette, amikor a Mauretanián voltam. El akarta hagyni New 

Yorkot, így nem vártunk. Az egész telet Londonban töltöttük, 



majd jártunk Párizsban is. Ott találkoztunk Sir Thomas Blunttal 

és Lady Juliával. Ismeri őket? Lord Dreever nagybátyja és 

nagynénje. 

– Lady Juliával már találkoztam. 

– Kedveli őt? 

Jimmy habozott. 

– Hát, tudja… 

– Tudom. Ők a házigazdái, vendégeskedése pedig még el sem 

kezdődött, így most őszintén elmondhatja a véleményét még az 

előtt, hogy azt kelljen hazudnia, a nő tökéletes. 

– Nos… 

– Ki nem állhatom – folytatta határozottan Molly. – Rideg és 

utálatos. 

– Én sem állítom, hogy egy női Cheeryble22 benyomását kelti 

bennem. Lord Dreever mutatta be nekem az állomáson. Bátran 

viselkedett, de látszott, hogy nehezen viseli. 

– Utálatos nőszemély – ismételte Molly. – Sir Thomas 

szintúgy. Egyike azoknak a minden lében kanál, zsarnokoskodó 

kisembereknek. Mindketten halálra piszkálják szegény Lord 

Dreevert, csodálom, hogy eddig nem lázadt fel ellenük. Úgy 

kezelik őt, mintha még iskolásfiú volna. Engem megőrjít a dolog. 

Szégyen és gyalázat, amit művelnek. A lord olyan kedves és jó 

természetű. Annyira sajnálom! 

Jimmy vegyes érzésekkel hallgatta a kirohanást. Aranyos volt 

a lánytól, hogy ilyen együtt érző, de vajon tényleg csak puszta 

együttérzésről van szó? Molly hangjának csengése és orcájának 

pírja azt sugallta Jimmy érzékeny elméjének, hogy a lány 

érdeklődik az elnyomott főrend iránt. Józan esze azonban azt 

                                                   
22 Charles Dickens: Nicholas Nickleby (1838-1839) című regényében a 

Cheeryble fivérek gazdag és nagyon jószívű üzletemberek. 



súgta, hogy őrültség lenne féltékenykednie Lord Dreever miatt. 

Rendes fickó, persze, de nem szabad komolyan venni. Ennek 

ellenére ösztönösen gyűlölte Molly minden férfibarátját, ésszerű 

indok nélkül. Igazából kedvelte Lord Dreevert, de nem tartotta 

valószínűnek, hogy ez sokáig így lesz, ha Molly továbbra is 

rokonszenvezik vele. 

Érzései a lord iránt nem tétettek próbára. Molly következő 

megjegyzése ugyanis már Sir Thomast érintette. 

– De a legrosszabb az, hogy apa és Sir Thomas olyan jó 

barátok. Párizsban szinte elválaszthatatlanok voltak. Sokat 

köszönhet apának. 

– Hogyhogy? 

– Nem sokkal azután történt egy délután, hogy 

megérkeztünk. Egy ürgének sikerült bejutnia Lady Julia szállodai 

szobájába, mialatt apát kivéve mindannyian házon kívül voltunk. 

Apa látta őt besurranni, rögtön gyanús lett neki, így 

utánaóvakodott. A pasas megpróbálta ellopni Lady Julia 

ékszereit. Már ki is nyitotta az ékszeres dobozkát, és éppen egy 

gyémánt nyakéket tartott a kezében, amikor apa rábukkant. A 

lehető legcsodálatosabb dolog, amit valaha átéltem. Sir Thomas 

azt mondta, százezer dollárba került az a lánc. 

– És a hotelben nem volt széf az értékek őrzésére? – 

értetlenkedett Jimmy. 

– Természetesen volt, de maga nem ismeri Sir Thomast. Nem 

bízik egyetlen szállodai széfben sem. Az a fajta ember, aki 

ragaszkodik a saját módszereihez, és úgy hiszi, mindig mindent 

jobban meg tud oldani, mint mások. Elkészíttette ezt a 

különleges dobozt, hallani sem akart róla, hogy a gyémántot 

máshol tartsák. Persze a tolvaj egy szempillantás alatt kinyitotta. 

A furfangos betörőknek sosincs nehéz dolguk ilyen helyzetekben. 



– És mi történt? 

– Ó, hát a férfi észrevette apát, és eldobta az ékszereket. 

Kifutott a folyosóra, apa meg üldözte egy darabig, de persze 

mindhiába. Így visszaloholt, kiabált, megnyomta a csengőt, és 

fellármázott mindenkit, a fickónak azonban már bottal üthették a 

nyomát. De legalább a gyémántokat nem tudta elvinni, és végül is 

ez a lényeg. Meg kell néznie őket ma este a vacsoránál. Mesések! 

Jártas a drágakövek terén? 

– Ó, nagyon is – felelte Jimmy. – Egyszer ismertem egy 

ékszerészt, aki szerint istenadta tehetségem van hozzájuk. 

Gondolom, Sir Thomas rendkívül hálás volt az édesapjának. 

– Majd kiugrott a bőréből örömében. Nem tudta eléggé 

meghálálni. Tudja, ha ellopták volna a gyémántokat, Lady Julia 

bizonyára vetetett volna magának egy legalább annyira értékeset 

Sir Thomasszal. Tart a feleségétől, ebben biztos vagyok. Igyekszik 

nem mutatni, de valósággal retteg tőle. Emellett pedig hallani 

sem akarna újabb százezer dollár kicsengetéséről. Tönkretette 

volna a róla kialakult tévedhetetlen és mindent jobban tudó 

ember képét. 

– Na de nem ugyanezt a hatást váltotta ki a puszta tény, 

miszerint már a tolvajnál voltak az ékszerek, és csak a véletlen 

szerencsének köszönhető, hogy nem lépett meg velük? 

Molly gurgulázva nevetett. 

– A nő sosem szerzett róla tudomást. Sir Thomas egy órával 

korábban ért vissza a hotelba, mint Lady Julia. Mennyi minden 

történt abban az egy órában! Felkérette a szobájába a 

szállodaigazgatót, szónoklatot tartott neki, és titoktartásra 

eskette – melyet az igazgató a legnagyobb örömmel vállalt, mivel 

az ügy nem éppen előnyös hírverést hozott volna a hotelnek. Az 

igazgató figyelmeztette a szolgálókat, a szolgálók egymást, 



mindenki csak erről beszélt. Apa és én megígértük, hogy egy 

léleknek sem beszélünk róla, így aztán Lady Julia egy szót sem 

hallott az egészről. Nem látom be, miért tudná meg valaha is, 

habár kedvem lenne elfecsegni Lord Dreevernek. Képzelje csak 

el, hogy sakkban tudná tartani őket! Sosem kínoznák többet. 

– Én nem tenném – mondta Jimmy. Igyekezett minél 

kevésbé hűvös lenni. Bár ez a Lord Dreeverért folytatott 

mentőakció kedves volt és csodálatra méltó, mégis kissé 

lehangolta. 

A lány az égre emelte a szemét. 

– Nem hitte el, hogy komolyan gondolom, ugye? 

– Nem, dehogy – sietett a válasszal Jimmy. – Természetesen 

nem. 

– Remélem is! – háborgott Molly. – Azok után, hogy 

szavamat adtam, egy léleknek sem árulom el! 

Jimmy kuncogott. 

– Semmiség – felelte a lány érdeklődő pillantására. 

– Pedig nevetett valamin. 

– Hál, igazán semmiség… csak azon – ismerte be 

bocsánatkérően –, hogy éppen az imént beszélt róla elég sokat 

egy léleknek, nem igaz? 

Molly elpirult. Majd mosolygott. 

– Nem is tudom, mi lelt – vallotta be. – Csak úgy kiszaladt a 

számon. Azt hiszem, azért, mert tudom, megbízhatok magában. 

Jimmy örömében elvörösödött. Molly felé fordult, majdnem 

meg is állt, de a lány sétált tovább. 

– Valóban megbízhat bennem, na de honnan tudja? 

– Nos – Molly elhallgatott egy pillanatra, azután zavartan 

folytatta –, elismerem, hogy ez képtelenség! Csak tudom, és kész, 

ez természetes. Maga nem tud olvasni az arcokban? Én tudok. 



Nézze csak, innen már látszik a kastély! – mutatta. – Hogy 

tetszik magának? 

Olyan helyre értek, ahonnan meredek lejtő vezetett lefelé a 

mezőkön. Tőlük néhány száz méterre, a háttérben erdővel, 

magasodott a szürke kőhalom, eme ősrégi ünneprontója a walesi 

sportembereknek. Még ennyi idő múltán is áradt belőle az 

ellenszegülés. A lemenő nap fénye beragyogta a tó vizét. Egy lélek 

sem volt a földeken. Az épület egy alvó kastély benyomását 

keltette a szemlélőben. 

– Hű! – kiáltott fel Molly. 

– Meseszép! 

– Ugye? Örülök, hogy maga is így találja. Sokszor érzem úgy, 

mintha csak én látnék bele mindenfélét. Nem szeretem, amikor 

az emberek nem értékelik a látványt. 

Lefelé baktattak a dombon. 

– Apropó, maga is fog játszani a színielőadásban, amit 

terveznek? – érdeklődött Jimmy. 

– Igen. És maga az, akit még megszereztek a darabhoz? Lord 

Dreever azért utazott fel Londonba, hogy találjon valakit, mert a 

fickót, aki eredetileg játszott volna, üzleti ügy szólította el. 

– Szerencsétlen flótás! – sajnálkozott Jimmy. Jelen 

pillanatban számára egyetlen hely létezett a világon, ahol boldog 

lehetett. – Miféle darabról van szó? Lord Dreever megkérdezte, 

mennyire tudok színészkedni. Mit kell tennem? 

– Ha maga alakítja Lord Herbertet, akinek a szerepére 

keresték a megfelelő embert, akkor a legtöbbször velem kell 

beszélgetnie. 

Jimmynek máris tetszett a szereposztás. 

A vacsorához való átöltözésre figyelmeztető gong hangja 

éppen akkor szólalt meg, amikor beléptek a hallba. Egy bal oldali 



helyiség ajtaja kinyílt, kilépett két férfi: egy kis és egy nagy 

termetű. Barátian csevegtek. Jimmy ismerősnek találta a 

nagydarab hátát. 

– Ó, apa! – szólt Molly. Jimmy rögtön felismerte, hol látta azt 

a hátat. 

– Sir Thomas, bemutatom Mr. Pittet – ismertette össze őket 

a lány. 

A kisember villámgyorsan végigmérte Jimmyt, bizonyára 

azzal a céllal, hogy feltérképezze esetleges bűnöző hajlamának 

szembeötlőbb jeleit. Azután hirtelen szívélyessé vált, mintha csak 

meggyőzte volna magát a fiú becsületességéről. 

– Nagyon örülök, hogy megismerem, Mr. Pitt. Már vártuk 

magát egy ideje. 

Jimmy előadta, hogy eltévedt. 

– Elképesztő, hogy arra kényszerült, gyalog tegye meg az 

utat. Egészen hihetetlen! Szörnyű meggondolatlanság volt az 

unokaöcsém részéről, hogy nem tudatta velünk a maga érkezését. 

A feleségem meg is mondta neki az autóban. 

Arra mérget veszek – gondolta magában Jimmy. 

– Igazából jobb szerettem volna sétálni – mondta immár 

hangosan, mintha csak segítő kezet nyújtana ezzel egy bajban 

lévő barátjának. – Nem jártam vidéken, amióta megérkeztem 

Angliába. – A tagbaszakadt férfihoz fordult, és kezet nyújtott 

neki. – Nem hiszem, hogy emlékszik rám, Mr. McEachern. Még 

New Yorkban találkoztunk. 

– Emlékszel arra az estére, apa, amikor Mr. Pitt elijesztette a 

betörőnket? – kérdezte Molly. 

Mr. McEachern egy pillanatra megnémult. Hazai pályán nem 

sok olyan helyzet akad, ami kibillenti az egyensúlyából a New 

York-i rendőrt. Ott ugyanis a helyes válasz legtöbbször egy erős 



balhorog, a kielégítő reakció pedig egy mesterien kivitelezett ütés 

a gumibottal. Egy manhattani rendőrnek mindig van válasza. 

Más körülmények között Mr. McEachern pontosan tudta volna, 

hogyan bánjon a fiatalemberrel, akiről teljesen jogosan 

feltételezte, hogy hivatásos bűnöző. Itt azonban más cselekvési 

tervre volt szüksége. Az első és legfontosabb illemtani szabály, 

amit újsütetű, nyugodalmasabb életében elsajátított, a „Sose 

rendezz jelenetet!” volt. Mint megtudta, az előkelő társaságok 

legelszántabban a jelenetektől irtóztak. Ösztönös énjét láncra 

verve kellene tartania. A masszív ütlegelés át kellett hogy adja a 

helyét a mézesmázos szavaknak. A legdurvább visszavágás, 

melyet a legjobb körök még elnéznek, egy hűvös „Valóban?” lett 

volna. 

Mr. McEachern keményen megfizette a tanulópénzt, mire 

megtanulta a leckét. 

Kezet fogott a fiúval, és barátságtalanul elismerte az 

ismeretséget. 

– Nahát, nahát! – csiripelte Sir Thomas nyájasan. – Tehát 

régi barátokra lelt itt, Mr. Pitt. 

– Régi barátokra – visszhangozta Jimmy, miközben 

fájdalmasan érzékelte az exrendőr tekintetét, mely lyukakat 

égetett belé. 

– Pompás, pompás! Hadd vezessem fel a szobájába. Pont 

szemben van az enyémmel. Erre, kérem. 

Az első lépcsőfordulóban elbúcsúztak Mr. McEacherntől, de 

Jimmy továbbra is magán érezte a rendőrkapitány pillantását, 

amely az a fajta volt, amelyik befordul a sarkokon, emeleteket 

mászik, és átfúrja magát a falakon is.  



13. 

Spike véleménye 

Jimmy igencsak izgatottan öltözködött a vacsorához. Mintha 

kábulatból tért volna magához. Az élete, amely előző nap még oly 

szürkének tetszett, most megtelt színekkel és lehetőségekkel. 

Azok a férfiak, akik szabad akaratukból vagy kényszer hatására 

nyakukba veszik a világot, általában fatalisták. Jimmy az 

optimista fatalista kategóriába tartozott. Mindig is inkább úgy 

tekintett a sorsra, mint egy jóságos lényre, amely igyekszik az ő 

kedvére tenni, mintsem egy olyan valamire, ami véletlenszerűen 

osztogat jót s rosszat egyaránt. Szinte napóleoni hittel bízott a 

csillagzatában. Életének számos szakaszában – elsősorban abban 

az időben, amelyről Lord Dreevemek is mesélt, amikor 

madáreleséget reggelizett – került már szorult helyzetbe, 

melyekből mindig kihúzta őt a szerencséje. Elképzelhetetlen 

sportszerűtlenség lenne a sors részéről, ha azok után, hogy annyi 

nehézségen keresztülsegítette őt, most cserbenhagyná pont 

akkor, amikor valami igazán nagyszerű dolog kapujába ért végre. 

Természetesen az évek múlásával együtt változott az is, hogy mit 

tart igazán nagyszerű dolognak az életben. A Legjobb Pillanatok 

Hegyének minden ormát a csúcsnak hitte eddig, de a mostani 

lesz az igazi, ezt ösztönösen érezte. Az élete már összefonódott 

Mollyéval, akármi történjék is. Húszas éveinek első, viharos 

időszakában ugyanezt gondolta más lányokkal kapcsolatban is, 

akik immár olyan halványan éltek csak az emlékezetében, mint 

egy rég elfelejtett színdarab szereplői. Nehezen, de legalább rövid 



idő alatt tette túl magát azokon a lányokon. Akaraterő és 

tevékeny életmód volt rá a legjobb gyógyszer. Összeszedte magát, 

és kiirtotta fejéből a gondolatukat. Egy-két hét kongó üresség 

után a szíve már készen is állt – szépen kisöpörve és gatyába 

rázva – a következő bérlőre. 

Mollyval azonban más volt a helyzet. Jimmy már kinőtt abból 

a korból, amikor minden lány megtetszett neki. Bizalmatlanná 

vált, mint a háziúr, akit korábbi bérlői becsaptak. Nem hitt 

abban, hogy egy esetleges katasztrófa bekövetkezése után 

ugyanúgy helyre tud jönni, mint eddig. Az akaraterő itt mit sem 

segített már. Néhány éve az az érzés kísérte, hogy a következő 

lánnyal tartós lesz a dolog, ezért enyhén védekező álláspontból 

közelített a másik nem felé. Molly áttörte ezt a falat, amiből a fiú 

beláthatta, hogy az akaraterejére vonatkozó becslése helytállónak 

bizonyult. A módszerei, melyek a múltban remekül beváltak, 

most haszontalannak tűntek. Immáron nyoma sem volt annak a 

pár évvel ezelőtti sovány vigasznak, miszerint élnek még más 

lányok is a világon. Nem áltatta magát. Felismerte, hogy az ő 

korában az emberek már nem esnek szerelembe mindenféle 

jöttmenttel. 

Bárhogy is lesz, ez itt a vég. Nincs második dobása. A lánynak 

hatalma van felette. Akárhogy alakul, őhozzá tartozik. 

Egy férfi napjának során kevés olyan pillanat akad, amikor 

elmélkedőbb állapotban leledzik, mint azon rövid idő alatt, amíg 

beszappanozza az arcát borotválkozás előtt. Miközben a 

pamaccsal vitézkedett, Jimmy átgondolta a helyzetet. Talán egy 

kicsit túlságosan is optimistán állt hozzá a dologhoz. Eléggé el 

nem ítélhető módon hajlott úgy tekinteni a szerencséjére, mint 

valami vasúti különjáratra, amely elrepíti őt a Paradicsomba. A 

sors eleddig oly kegyes volt hozzá. Egy sor pazarul kivitelezett 



csoda segítségével odáig juttatta, hogy Mollyval együtt 

vendégeskedhet egy vidéki kúriában. Ez, mint a józan ész 

rámutatott, csupán a kezdet volt, de a filozofálgatva szappanozó 

Jimmy számára a végnek látszott. Csak miután befejezte a 

borotválkozást, és éppen a nyakkendőjét igazgatta, jött rá, hogy 

számos akadály áll az útjában. Meglehetősen méretes akadályok. 

Először is, Molly nem szereti őt. Ráadásul be kellett vallania 

magának, hogy a lánynak a világon semmi oka sincs rá, hogy 

valaha is beleszeressen. A szerelmes férfi általában tisztában van 

saját vonzerejét illetően. Mindemellett a lány apjának 

sziklaszilárd meggyőződése, hogy ő a betörők nagymestere. 

– Ezektől eltekintve – morogta Jimmy, miközben a tükörben 

méregette magát –, minden pompás. 

Szomorúan fésülte a haját. 

Ekkor serényen kopogtatni kezdtek az ajtón. 

– Igen! Szabad! – szólt ki Jimmy. 

Az ajtó lassan nyílt ki. Egy vörös lobonccal megkoronázott 

vigyor tűnt fel. 

– Halihó, Spike! Gyere csak be! Mi a baj? 

Mr. Mullins további testrészei is megérkeztek a szobába. 

– A mindenit, főnök, nem vótam biztos benne, hogy ez a 

maga szobája. Na, mire tippel, kibe ütköztem odalenn a 

folyosón? Hát a vén McEachern hekusba! Úgy ám! 

– Valóban? 

– Ja. Hé, mit keres ő ezen a placcon? Amikó megláttam őt, 

ijedtembe’ maj’ kiszaladtam a világbó’. Úgy biza. Még mindig alig 

kapok levegűt. 

– Megismert téged? 

– Mi az hó’! Úgy csinált, mint egy színész a színpadon, 

mintha valami tervet forralt vóna. Oszt csúnyán nézett rám. 



– És? 

– Hirtelen azt se tudtam, hun vagyok, esetleg a Third 

Avenue-n, vagy tán a kobakomon állok. Akkó elsliccoltam, és 

felpucoltam ide. Mondja, főnök, mi a szitu? Mi a frászt keres ezen 

a parton az öreg McEachern? 

– Minden rendben van, Spike. Nyugodj meg! Elmagyarázom. 

Visszavonult, mint én. Ő is az itt összegyűlt elegáns társaság egy 

tagja. 

– És eztet még higgyem is el, mi, főnök? Miről van szó? 

– Nem sokkal a mi vidám kis találkánk után kilépett a 

kötelékből. Tudod, amikor olyan jól elszórakoztál azzal a 

buldoggal. Átjött ide, és beilleszkedett az előkelők közé. Így hát 

újra együtt vagyunk mindnyájan, egy fedél alatt, mint egy vidám, 

nagy család. 

Spike nyitva felejtett szája elképedésről árulkodott. 

– Akkó… – dadogta. 

– Igen? 

– Akkó mire készül? 

– Nem tudnám megmondani. De azt hiszem, hamarosan 

úgyis megtudjuk. Nem szabad aggódnunk emiatt. Neki kell 

megtennie a következő lépést. Ha fel akarja emlegetni a 

múltkorit, nem fogja majd vissza magát. Ha akarja, megteszi. 

– Naná. Tőle függ – értett egyet vele Spike. 

– Én ugyan nem izgulok. Ami engem illet, jól szórakozom itt. 

Te hogy boldogulsz odalent? 

– Baromi jól, főnök. Ez maga a mennyország. A vén szivar, a 

Saunders nevű komornyik pazarul ontja magábul a hosszabbnál 

hosszabb szókat. Csak ülök, és hallgatok. Odalent Mr. Mullinsnak 

hínnak ám – büszkélkedett Spike. 



– Remek. Örülök, hogy jól megy a sorod. Nem látom be, 

miért ne élvezhetnénk az ittlétünket. Nem hiszem, hogy Mr. 

McEachern ki akarna penderíteni innen minket, mert akkor 

lenne a számára mondanivalóm: néhány emlék a múltból, ami 

érdekelné őt. A legnagyobb tisztelettel gondolok Mr. 

McEachernre – mit nem adnék érte, ha ez kölcsönös lenne –, de 

nekem nem tud olyat mondani, amivel felkavarná a lelki 

békémet. 

– Ja, ki van zárva – helyeselt Spike. – Én mondom, főnök, 

zsákszámra lehet zöldhasúja, ha be tudott jutni ilyen körökbe. 

Még azt is tudom, hogy szerezte őket. Úgy ám. Én is a vén New 

Yorkocskából gyüvök, ugyebár. 

– Halkabban, Spike, ez rágalmazás! 

– De még mekkora! – felelte a Bowery-gyerek konokul. 

Kedvenc témái közé tartozott ez. – Én tudom, és maga is tudja, 

főnök. Ó, a mindenit, bárcsak zsaru lennék. De nem vagyok elég 

magas hozzá. Ők az igazi pénzeszsákok! Nézze csak meg eztet a 

vén McEachernt. A bőre alatt is dohány van, amiért soha nem 

dógozott meg, a kisujját se mozdította. És nézzen rám is, főnök! 

– Azt teszem, Spike, azt teszem. 

– Igen, nézzen csak rám! Egész évbe’ szorgoskodok, dógozok, 

mint a güzü. 

– Aztán néha a börtönben kötsz ki – tette hozzá Jimmy. 

– Az mán igaz. Körbeszaladgálom a várost, oszt minek? Csak 

rossz vége lesz mindig. Ez bárkinek betenne úgy, hogy… 

– Térj jó útra! – ajánlotta Jimmy. – Ez kell neked, Spike: 

változás. Egy nap majd hálát adsz érte. 

Úgy tűnt, Spike kételkedik ebben. Néhány pillanatig 

hallgatott, majd mintha egy gondolatmenetet folytatott volna, azt 

mondta: 



– Főnök, szép nagy ház ez. 

– Láttam már csúnyábbakat, az biztos. 

– Hé, nem-e lehetne, hogy… 

– Spike! – emelte fel a hangját figyelmeztetőleg Jimmy. 

– Szóba se jöhet? – makacskodott a fiú. – Az ember nem 

gyakran kerül ilyen közel a tűzhöz. Nem lenne sok dogunk vele. A 

szajré itt hever a lábunk előtt, főnök. 

– Nem lennék meglepve, ha csakugyan így lenne. 

– Kár lenne veszni hagyni. 

– Spike, már figyelmeztettelek! Könyörögtem neked, hogy 

vigyázz magadra, hogy harcolj a szakmai ösztöneid ellen. Légy 

férfi! Kerekedj felül rajtuk! Foglald el magad valamivel, például 

gyűjts lepkéket! 

Spike mogorva hallgatásba burkolózott. 

– Hát elfelejtette a grófnő ékszereit? – kérdezte elmerengve. 

– A drága grófnő! – motyogta Jimmy. – Ó, te jó ég! 

– És a kifosztott bank? 

– Azok voltak ám a szép idők, Spike. 

– Azannyát! – szólt a Bowery-kölyök. 

Kis szünet után így folytatta. 

– Micsoda fogások! – sóhajtotta vágyódva. 

Jimmy a nyakkendőjét igazgatta a tükörben. 

– Van itten egy hölgy – mondta Spike az asztal fiókjának –, 

akinek van egy lánca, ami százezer dezsőt ér. Komolyan beszélek, 

főnök, százezret. Saunders mesélte, tudja, a vén szivar a hosszú 

szavaival. „A jó életbe!” mondom neki, mire ő: „Biztosan tudom”. 

Százezer dolcsi! 

– Felfogtam. 

– Körbeszagoljak, hogy kiderítsem, hol lapulnak, főnök? 



– Spike, egy szót se többet! – kérte Jimmy. – Ez szöges 

ellentétben áll azzal a megállapodásunkkal, hogy távol tartjuk 

magunkat a kanalaktól. Fárasztó vagy, szűnj meg! 

– Bocs, főnök. De oltári klasszak lehetnek azok a smukkok. 

Százezer dollár! Az mán döfi, nemde? Mennyi az itten? 

– Húszezer font. 

– Ojjé! Segítsek a gönccel, főnök? 

– Nem, köszönöm, Spike. Most már készen vagyok. Habár, 

lesimíthatnád hátul a ruhámat. Nem, nem azzal. Az a hajkefe. 

Azzal a nagy feketével próbálkozz inkább. 

– Puccos egy hacuka ez – jegyezte meg Spike, amikor 

szünetet tartott a munkában. 

– Örülök, hogy tetszik. De én inkább sikkesnek mondanám. 

– Veszettül! Mán megbocsásson, főnök, de mennyibe fájt ez 

magának? 

– Nagyjából tizenkét guinea-be. Megnézhetem a számlát, ha 

szeretnéd. 

– Az mi a rosseb… guinea? Az többet ér, mint a font? 

– Egy shillinggel. No de mi ez a nagyfokú érdeklődés a 

magasabb szintű matematika iránt? 

Spike folytatta a kefélést. 

– Mennyi rengeteg flancos szerkót kaphatnánk – tűnődött –, 

ha megkaparintanánk az ékszereket. – Hirtelen felélénkült. 

Meglengette a ruhakefét. – Na, főnök! – kiáltotta. – Mi ütött 

magába? Szégyen lenne nem nekiugrani. Gyerünk, fónök! Mit 

művel, miért nem száll be a játékba? Hé, főnök! 

Nem derült ki, Jimmy hogyan felelne erre a szenvedélyes 

nógatásra, mert ekkor váratlanul dörömbölni kezdtek az ajtón. 

Rögtön ezután lenyomták a kilincset. 

– Hohó! – óbégatott Spike. – A fakabát az. 



Jimmy nyájasan mosolygott. 

– Fáradjon be, Mr. McEachern! Jöjjön csak. „Szeretőké a nap 

vége.23”  Ismeri a barátomat, Mr. Mullinst, ugye? Tegye be az 

ajtót, foglaljon helyet, és beszélgessünk! 

                                                   
23 William Shakespeare: Vízkereszt, vagy amit akartok, Lévay József 

fordítása. 



14. 

Sakk és ellentámadás 

Mr. McEachern az ajtóban állt, és erősen zihált. A gonosztevőkkel 

való hosszú kapcsolatából kifolyólag az exrendőr hajlamos volt 

minden körülötte lévőre gyanakvással tekinteni, ebben a 

pillanatban pedig tajtékzott. Egy kevésbé bizalmatlan embernek 

még elnéznénk, ha kissé kételkedne Jimmy és Spike jó szándékát 

illetően. Amikor Mr. McEachern értesült arról, hogy Lord 

Dreever magával hoz egy londoni ismerőst a kastélyba, már 

sejtette, hogy az ismeretlennek talán rejtett szándékai lehetnek, 

amelyek negatívan érinthetik az ő látogatását. Úgy vélte, Lord 

Dreever pontosan az a fiatalember, akihez a szélhámosok ezer 

örömmel tapadnak. Bizonyos volt afelől, hogy amióta a 

szélhámosság mint szakma létezik, soha nem élt a földön még 

egy olyan rászedhető palimadár, mint Őlordsága. 

Mihelyt megtudta, hogy az ismeretlen látogató nem más, 

mint Jimmy Pitt, gyanakvása megezerszereződött. 

Majd pedig, amikor a szobája felé tartott, hogy átöltözzön a 

vacsorához, és belefutott Spike Mullinsba a folyosón, hirtelen 

éles fénysugárként villant az agyába, hogy egy tátongó szakadék 

szélén áll. Jimmy és Spike tört be a házába New Yorkban, és most 

újra együtt bukkantak fel, a Dreeveri Kastélyban. Enyhe 

kifejezés, hogy McEachern baljósnak találta a dolgot. Élt egyszer 

egy férfi, aki azt állította, hogy látott egy levegőben lebegő 

patkányt, sőt még a szagát is érezte. Az exzsaru egész falkányi 

patkányt szimatolt a levegőben. 



Az első gondolata az volt, hogy azon nyomban felkeresi 

Jimmyt a szobájában, de megtanulta az illemet. Ha törik, ha 

szakad, időben kell érkeznie a vacsorához, így visszavonult a 

szobájába átöltözni, éktelen dühét pedig egy makacs nyakkendő 

tette teljessé. 

Jimmy hűvösen fogadta őt, meg sem moccant a széken, 

amelyen ült. Vele ellentétben Spike igencsak kínosan érezhette 

magát, mert egyik lábáról a másikra állt, mintha csak egyenként 

tenné próbára a megbízhatóságukat, hogy később letehesse a 

voksát az egyik mellett. 

– Csirkefogók! – mennydörögte McEachern. 

Úgy látszott, hogy Spike, aki ekkor már néhány másodperce a 

jobb lábán álldogált, végre döntésre jutott, mivel sietve lábat 

váltott, majd erőtlenül elvigyorodott. 

– Már nincs rám szüksége, ugye, főnök? – suttogta. 

– Nincs, elmehetsz, Spike. 

– Ott maradsz, ahol vagy, te kis vörös ördög! – vetette oda 

élesen McEachern. 

– Futás, Spike! – biztatta Jimmy. 

A Bowery-suhanc kétkedve pillantott a volt rendőr hatalmas 

termetére, amely elállta az ajtóhoz vezető utat. 

– Átengedné az inasomat, kérem? – kérte Jimmy. 

– Meg ne mozduljon… – kezdte McEachern. 

Jimmy felkelt, és megkerülte a nagydarab fickót, majd 

kinyitotta az ajtót. Spike úgy lőtt ki rajta, mint egy agár a 

startból. Nem volt éppenséggel nyúlszívű, azonban tartott a 

zavarba ejtő beszélgetésektől. Ráébredt, hogy Jimmy pompásan 

tudja kezelni az ilyen helyzeteket, ő úgyis csak útban lenne. 

– Most már kényelmesen társaloghatunk – kedélyeskedett 

Jimmy, miközben visszatért a székéhez. 



McEachern mélyen ülő szemei megvillantak, a homloka 

vörösen lángolt, mindazonáltal megőrizte hidegvérét. 

– Na mármost… – kezdte. 

De elhallgatott. 

– Igen? – kérdezte Jimmy. 

– Mit művel itt? 

– Jelen pillanatban semmit. 

– Pontosan tudja, mire célzok. Mit keresnek itt – maga és az 

a vörös üstökű pokolfajzat, Spike Mullins? 

Fejével az ajtó irányába biccentett. 

– Lord Dreever kedves meghívásának teszek eleget. 

– Tudom, ki maga. 

– Dicséretére válik. Figyelembe véve, hogy mindössze egyszer 

találkoztunk, rettentő hízelgő, hogy emlékszik rám. 

– Miben mesterkedik, mire készül? 

– Hogy mire készülök? Hát, bóklásznék a kertben, meg célba 

is szívesen lőnék, tudja. Meglátogatnám a lovakat, az életről 

elmélkednék, és csirkéket etetnék. Feltéve persze, hogy vannak 

errefelé csirkék valahol. Ó, és talán evezek majd néha a tavon. 

Semmi több. Ja, igen, és azt hiszem, elvárják tőlem, hogy 

szerepeljek a házi darabban. 

– Kihagyja a színdarabot. Holnap elutazik. 

– Holnap? De hát csak most érkeztem, drága uram. 

– Nem érdekel. Holnap távozik innen. Addig kap időt. 

– Gratulálok! – mondta Jimmy. – Az egyik legrégebbi ház 

Angliában. 

– Hogy mondja? 

– Abból, amit az imént mondott, arra következtettem, hogy 

megvette a kastélyt. Vagy nem? Mert ha még mindig Lord 



Dreever tulajdonában van, nem gondolja, hogy egyeztetnie 

kellene vele, mielőtt módosítja a vendéglistát? 

McEachern meredten bámult rá. Mintha kissé lehiggadt 

volna. 

– Ó, szóval ilyen hangnemben akar beszélgetni? 

– Fogalmam sincs, mit ért „ilyen hangnem” alatt. Maga mit 

tenne, ha egy szinte vadidegen megparancsolná, hogy hagyja el 

más kastélyát? 

McEachern erőszakos álla vadul nyomult előre, amely 

jelenség már számtalan alkalommal tette egy csapásra jó 

magaviseletűvé a verekedő Kelet-New York-iakat. 

– Ismerem a fajtáját – jelentette ki. – Nem dőlök be a 

blöffjének. Nem kap időt holnapig sem… most rögtön odébbáll. 

– „Miért várnánk a holnapra? Szívem királynője te vagy 

ma.24”  – szólt Jimmy bátorítólag. 

– Leleplezem magát előttük. Mindent el fogok mondani 

nekik. 

Jimmy megrázta a fejét. 

– Túlságosan hatásvadász! – vélte. – Ez olyan, mint a „Hívja 

az eget odafent, és a földet, mert ítélni akarja népét.25”  Én nem 

tenném. Különben is, mit akar mondani? 

– Tagadja, hogy New York-i csaló? 

– Természetesen. Semmi ilyesmi nem vagyok. 

– Tessék? 

– Ha meghallgat, megmagyarázom. 

– Megmagyarázni?! – Az exzsaru ismét felemelte a hangját. – 

Meg akarja magyarázni, maga alávaló gazember, hogy miért 

találtam hajnali három órakor a nappalimban… 
                                                   
24 Részlet a Dorothy című vígoperából. (Alfred Cellier-B. C. Stephenson, 

1886.) 
25 Zsoltárok könyve 50:4. 



A mosoly eltűnt Jimmy arcáról. 

– Fél perc – mondta. 

Lehetséges, hogy a legjobb volna hagyni a vihart 

végigsöpörni, majd elmesélni az egészet Arthur Mifflinről és a 

fogadásról, amely ebbe a kis betörési kalandba torkollott. Jimmy 

azonban elvetette ezt a változatot. Odáig fajult ugyanis a helyzet 

– és a hangulata –, hogy itt már nem volt helye higgadt 

magyarázkodásnak. McEachern úgysem hinné el a történetét. 

Ráadásul elképzelni sem tudta, hogy mi jönne azután. 

Valószínűleg egy szép kis jelenet, szenzációhajhász vádemelés, 

legrosszabb esetben az összes többi vendég, jobb esetben csupán 

Sir Thomas előtt. Biztosan zűrzavar kerekedne belőle. A sztori, 

amit előadott volna, igencsak gyenge lábakon állt, hacsak nem 

támogatják meg tanúk, márpedig az ő tanúi ötezer kilométerre 

voltak. Az is ellene szólt, hogy nem egyedül kapták rajta a rendőr 

nappalijában. Az, aki fogadásból tör be házakba, általában nem 

egy hivatásos besurranó társaságában teszi ezt, akit mindennek a 

tetejébe a rendőrség úgy ismer, mint a rossz pénzt. 

Nem, a magyarázkodást mindenképpen későbbre kell 

halasztani. Semmi értelme nem lenne, sőt talán odáig vezetne, 

hogy a következő néhány éjszakát a helyi rendőrőrsön kellene 

töltenie. De még ha ettől meg is kímélné őt a sors, a kastélyt 

biztosan el kellene hagynia. 

Mi, hogy otthagyni a kastélyt és Mollyt!? Felugrott. A 

gondolat a szívébe markolt. 

– Egy pillanat – kérte. 

McEachern várakozott. 

– Nos? 

– Ki fog tálalni nekik? – kérdezte Jimmy. 

– Ki én. 



– És azt is elárulja, miért nem tartóztatott le azon az 

éjszakán? 

McEachern megijedt. Jimmy elé állt, és ellenségesen a 

szemébe nézett. Nehéz lett volna megmondani, melyikük 

dühösebb. A rendőr feje elvörösödött, és a homlokán kidagadtak 

az erek. Jimmy elsápadt mérgében. Falfehér lett az arca, az izmai 

remegtek. Jimmy ilyen állapotában egy alkalommal kettő és 

egynegyed perc alatt kiürített egy Los Angeles-i bárt egy 

széklábbal fenyegetőzve. 

– Megteszi? – ripakodott rá. – Komolyan megteszi? 

McEachern tétován felemelte a karját. Az ujjai Jimmy vállát 

súrolták. Jimmy ajka megrándult. 

– Rajta, mondja csak el! Gyerünk, aztán meglátjuk, mi 

történik. Te jó ég! Ha csak egy ujjal is hozzám ér, én 

tönkreteszem magát. Azt hiszi, megfélemlíthet? Gondolja, hogy 

tartok magától? 

McEachern keze lehanyatlott. Az ösztönei azt súgták neki, 

hogy életében először találkozott valakivel, akiben emberére 

talált. Egy lépést hátrált. 

Jimmy zsebre vágta a kezét, majd elfordult. Odasétált a 

kandallópárkányhoz, és nekidőlt. 

– Még nem válaszolt a kérdésemre. Talán nem is tud! 

McEachern a homlokát törölgette, miközben szaporán vette a 

levegőt. 

– Ha szeretné – folytatta Jimmy –, most lemegyünk a 

szalonba, és mindketten előadjuk a saját változatunkat a 

történtekről. Kíváncsi vagyok, vajon melyiket találnák 

érdekfeszítőbbnek. A pokolba magával! – dühöngött megint. – 

Mégis hogy gondolta ezt: beront a szobámba, megfélemlít, és 

azzal fenyeget, hogy leleplez mint csalót? Hogy tud a tükörbe 



nézni? Nem veszi észre, mi maga? A szerencsétlen kis Spike 

magához képest egy angyal. Ő kockáztatott. Nem volt abban a 

helyzetben, hogy bárkiben is megbízhatott volna. Maga… 

Ekkor elhallgatott. 

– Nem gondolja, hogy most jobban tenné, ha elhúzna innen? 

– rivallt rá Jimmy. 

McEachern egy szó nélkül az ajtóhoz lépett, és kiment. 

Jimmy nagy sóhaj kíséretében levetette magát egy székbe. 

Kezébe vette a cigarettatárcáját, de mielőtt meggyújthatta volna a 

gyufát, távolról felcsendült a gong hangja. 

Felállt, és remegő nevetést hallatott. Erőtlennek érezte 

magát. 

– Attól tartok, a papa megbékítésére tett kísérletem nem 

aratott elsöprő sikert – morogta magában. 

Nem gyakran fordult elő, hogy Mr. McEachern elméjét 

gondolatok zaklatták – mindig is előbb az izmait hívta segítségül, 

mint az eszét –, de azon az estén, vacsora közben átsuhant 

valami a fején. A Jimmyvel folytatott beszélgetés feldühítette, de 

egyben össze is zavarta. Tudta jól, hogy meg van kötve a keze. A 

letámadás hasztalannak bizonyult, és kizárt, hogy el tudná űzni 

Jimmyt a kastélyból. Mindössze annyit tehetett, hogy szemmel 

tartja őt ott-tartózkodásuk alatt. Életében még semmiben sem 

volt olyan biztos, mint most abban, hogy a pasas bűnös 

szándékkal fúrta be magát a társaságba. Lady Julia megjelenése a 

vacsoránál, nyakában a hírhedt gyémántokkal, nyilvánvaló 

indítóokot szolgáltatott erre. A nyakék nemzetközi hírnévvel 

büszkélkedhetett. Valószínűleg egyetlen valamirevaló tolvaj nem 

élt akkoriban sem Angliában, sem a kontinensen, aki ne jegyezte 

volna fel magának az ékszert mint áhított zsákmányt. Egyszer 

már megpróbálták elemelni. Eszményi prédának számított, olyan 



ellenállhatatlan vonzerővel bírt, ami a Jimmy-féle bűnözőket 

biztosan csábítja, vélekedett a volt hekus. 

A vacsoraasztalnál ülve tekintete elidőzött az asztal másik 

végén, a viselője nyakában ragyogó ékszeren. Túlzott 

hivalkodásról árulkodott felvenni egy – akárhonnan is nézzük – 

hétköznapi vacsorához. Nem egyszerű gyémántnyaklánc volt, 

hanem valóságos smukk monstrum. Volt valami keleties és 

primitív az ékszerviselés ilyen fokú közszemlére tételében. A 

tolvajok roppant sokat hajlandóak kockáztatni egy ekkora 

fogásért. 

A hal ízletességére terelődő társalgás nem tudta kiszorítani 

fejéből a drágakövek nyújtotta látványt. Ekkor azonban Lord 

Dreever egy éles váltással a betörés témáját hozta szóba. 

– Ó, el is felejtettem említeni, Lady Julia, hogy a hatos 

számot kirabolták egyik éjszaka. 

A londoni Eaton Square-en álló hatos számú ház a család 

tulajdonában volt. 

– Kirabolták!? – kiáltott fel Sir Thomas. 

– Hát, betörtek – helyesbített Őlordsága. Örömmel 

nyugtázta, hogy a társaság minden tagjának rá irányul a figyelme. 

Még Lady Julia is némán s fülét hegyezve hallgatta. – Az ürge 

hajnali egy körül jutott be a mosogatóhelyiség ablakán keresztül. 

– És mit csináltál? – érdeklődött Sir Thomas. 

– Ó, hát én akkor nem voltam odahaza – vallotta be Lord 

Dreever. – De valami megijeszthette a fickót – folytatta sietve –, 

mert villámgyorsan elinalt anélkül, hogy bármit is elvitt volna. 

– A betörés – vette át a szót egy fiatalember, akiben Jimmy 

kizárásos alapon a színházkedvelő Charterist vélte felfedezni, 

hátradőlt, kihasználta a beszélgetésben beállt szünetet – a 

sportemberek hobbija, valamint a pénzsóvárok életműve. 



Kis ceruzát vett elő a mellényzsebéből, és gyorsan feljegyzett 

valamit a mandzsettájára. 

Úgy tűnt, mindenkinek van mondanivalója a téma kapcsán. 

Egy ifjú hölgy kifejtette, hogy nem szívesen fedezne fel betörőket 

az ágya alatt. Valaki hallott egy történetről, miszerint egy pasas 

apja egyszer rálőtt a komornyikra, mert betörőnek hitte, aminek 

eredményeképpen eltört a család értékes Szókratész-mellszobra. 

Lord Dreever az egyetemen ismert egy mókust, akinek a bátyja 

zenés vígjátékokhoz írt szöveget, és egy alkalommal írt egy dalt 

egy betörőről, akinek a legjobb barátja a saját anyja volt. 

– Az élet egy nagy ház, ahová mindannyian betörünk – 

mondta Charteris, aki minden bizonnyal már sokat gondolkodott 

ezen. – Hívatlanul beállítunk, amire csak tudjuk, rátesszük a 

kezünket, majd kisétálunk. 

Az „élet – ház – rablás” szavakat firkantotta le a kézelőjére, 

majd eltette a kis ceruzát. 

– Az az ipse, akinek a bátyjáról beszéltem – kanyarodott 

vissza a kezdéshez Lord Dreever –, azt mondja, csak egyetlen szó 

rímel a „betörő”-re: a nyelvtörő. Hacsak nem számítjuk a fejtörőt. 

Szerinte… 

– Én, személy szerint – vágott közbe Jimmy, McEachernre 

pillantva – tulajdonképpen szimpatizálok a betörőkkel. Végül is 

ők az egyik legkeményebben dolgozó népség. Gürcölnek, amíg 

mások alszanak. Emellett a betörők szocialisták. Mostanában 

sokat emlegetik a vagyon újraelosztását. Nos, ők pont ezt teszik. 

A betörők között találjuk a legrendesebb bűnözőket. 

– Én rühellem a betörőket – mondta Lady Julia hirtelen, úgy 

fojtva Jimmybe a szót, mintha elzártak volna egy csapot. – Ha 

felfedezném, hogy valakinek az ékszereimre fáj a foga, és lenne 

egy pisztolyom, lelőném. 



Jimmy tekintete összetalálkozott McEachernével, és 

kedvesen rámosolygott. Az exrendőr úgy nézett rá, mint egy 

megzavarodott, de ellenséges baziliszkusz. 

– Roppantmód ügyelek rá, hogy senkinek ne legyen esélye 

megkaparintani őket, drágám – csatlakozott a beszélgetéshez Sir 

Thomas is. – Külön erre a célra készíttettem egy acéldobozt – 

jelentette ki az egész asztaltársaságnak címezve –, ami speciális 

zárral rendelkezik. Leleményes kis találmány, feltörhetetlen, 

ebben bizonyos vagyok. 

Jimmynek eszébe jutott, amit Molly mesélt erről, és nem 

tudott elfojtani egy arcán átsuhanó vigyort. McEachernnek, aki 

szinte le sem vette róla a szemét, nem kerülte el a figyelmét. 

Magában úgy könyvelte el ezt a mosolyt, mint Jimmy 

szándékainak és a sikerbe vetett magabiztos hitének egyértelmű 

bizonyítékát. McEachern a homlokát ráncolta. A vacsora 

hátralevő részében a nyugtalanító gondolatok hatására még 

csendesebb lett, mint ilyenkor szokott. Ráébredt, hogy pokoli 

nehéz helyzetben van. Szemmel kell tartania Jimmyt annak 

érdekében, hogy megakadályozza őt terve végrehajtásában. Na de 

hogyan tarthatná szemmel? 

A kávé megérkezéséig nem is talált választ erre a kérdésre. Az 

első cigaretta hozta meg a megoldás ötletét. Azon az éjjelen, 

lefekvés előtt egy levelet fogalmazott a szobájában. Nem 

hétköznapi levél volt, furcsa módon mégis szinte a megszólalásig 

hasonlított arra, amit Sir Thomas Blunt aznap reggel írt. 

Címzettként a Bishopsgate Street-i Dodson Magándetektív 

Irodát tüntette fel, a levél pedig a következőképpen szólt: 

 

„Tisztelt Uram! 



Amint megkapja ezt a levelet, kérem, szíveskedjen elküldeni a 

legértelmesebb emberét. Instruálja úgy az illetőt, hogy szálljon 

meg a falu fogadójában, és tegyen úgy, mintha amerikai turista 

lenne, aki szeretné megtekinteni a Dreeveri Kastélyt. Én a 

faluban találkozom majd vele, régi New York-i barátomként 

fogom üdvözölni. Ezek után tőlem kapja a további utasításokat. 

 

Tisztelettel:  

J. McEachern 

Ui.: Kérem, ne egy bugrist küldjön, hanem tényleg a 

legrátermettebb alkalmazottját.” 

 

Eme rövid, de annál nagyobb jelentőséggel bíró levél 

megfogalmazása nem kis fáradságába került. Az egykori fakabát 

nem tartozott a tapasztalt levélírók közé, mindazonáltal 

megelégedésére szolgált a végeredmény. Leragasztotta a 

borítékot, majd a zsebébe csúsztatta. Megkönnyebbült. A párizsi 

nyakékepizódot követően olyan jó barátságba került Sir Thomas 

Blunttal, hogy bizton számíthatott együttműködésére kis tervét 

illetően. A hálás lovag feltehetőleg nem fogja hagyni, hogy 

megmentőjének régi New York-i barátja a falusi fogadóban 

senyvedjen. A kopó egyből bebocsátást nyer a kastélyba, ahol 

szemmel tarthatja az események folyását. Jimmy mit sem sejt 

majd az egészből. Mr. James Pitt megfigyelése szakértői kezekbe 

kerül végre. 

Mr. McEachern lelkesen gratulált saját magának hihetetlen 

ravaszságához. A magándetektív nem fog unatkozni Jimmyvel a 

felső, és Spike-kal az alsó szinten.  



15. 

Mr. McEachern közbelép 

A kastélyban eltöltött első néhány nap vegyes érzelmeket keltett 

Jimmyben, többnyire inkább negatívakat. A „Jimmy-segítő” 

üzemmódban működő sors mintha szabadságra ment volna. 

Először is, nem a Molly karakterével sokat beszélő Lord Herbert 

szerepét osztották rá. Chaiteris ugyanis megtudta Lord 

Dreevertől, hogy Jimmy egy időben hivatásos színész volt, és úgy 

ítélte meg, hogy Lord Herbert szerepe nem nyújtana neki elég 

lehetőséget tehetsége kibontakoztatására. 

– Egyáltalán nem magának való, drága fiam – mondta neki. 

– Jelentéktelen szerep. Egyszerűen ostoba tökfilkót kell játszani. 

Jimmy könyörgött neki, hogy mindenkinél ostobább ostoba 

tökfilkó tud lenni, de hiába, Charteris rendíthetetlen maradt. 

– Nem, magának Browne kapitányt kell alakítania. Valódi 

színészi játékot követelő szerep, a legnehezebb a darabban, teli 

emberpróbáló szöveggel. Spennie játszotta volna, már készültünk 

a színház történetének legcsúfosabb bukására. Szerencsére most 

itt van nekünk maga. Spennie tökéletes Lord Herbert lesz, csak 

önmagát kell hoznia. Hatalmas sikerünk lesz magával, fiam. 

Próba ebéd után. Ne késsen! 

Ezt követően útnak indult, hogy összetrombitálja a társulat 

többi tagját. 

Jimmy gondjai ekkor kezdődtek. A fiatal Charterisben 

kiirthatatlanul tombolt a színpad iránti szenvedély. Egy cseppet 

sem érdekelte, hogy odakint ragyogóan süt a nap, hogy milyen 



kellemes lenne a tavon csónakázni, vagy hogy Jimmy percenként 

fizetett volna neki öt fontot, ha délutánonként fél órára 

magáénak tudhatja Mollyt. Csak az foglalkoztatta, hogy egy hét 

múlva megérkeznek a kastélyba a helyi nemesek és gazdagok, 

illetve hogy a társulat nagy része még nem sajátította el a 

szövegét. Miután rákényszerítette Jimmyre Browne kapitány 

szerepét, minden energiáját a színházasdiba fektette. Olyan 

életerővel vezényelte le a próbákat, hogy már-már valami 

értelmeset sikerült kihoznia a csőcselékből. Díszletet festett, amit 

aztán elöl hagyott, az emberek pedig még a megszáradása előtt 

ráültek. Patkókat szögelt fel a falra, hogy szerencsét hozzanak, de 

azok a vendégek fejére estek. Mindezek ellenére semmi sem 

tántoríthatta el a céljától, fáradságot nem ismerve dolgozott. 

– Mr. Charteris egyszerűen fáradhatatlan – jelentette ki az 

egyik lendületes próba után Lady Julia ridegen. – Sőt, 

agyonhajszolt! 

Valójában rendkívüli dicsőségnek számított, hogy sikerült 

rávennie Lady Juliát, vegyen részt a darabban, de a született 

amatőr színházi rendező nem ismert lehetetlent, és Charteris az 

egyik legmakacsabb direktor volt az országban. Pletykálták késő 

éjjel a biliárdteremben, hogy még Sir Thomasnak is akart írni egy 

szerepet – a vicces lakájét –, de ez meghiúsult, no nem azért, 

mert Charteris képtelen lett volna belerángatni a ház urát a 

darabba, hanem mert Sir Thomasról köztudott volt, hogy pocsék 

színész. 

Jimmy hamarosan úgy érezte, ő is csak egy ember a 

tömegben, ami nagyon nem tetszett neki. A partnereivel 

ellentétben ő nem találta nehéznek a szerep elsajátítását. Nap 

mint nap eszébe jutott, miután az elkínzott amatőröknek segített 

végigvenni a szövegüket, hogy ennyi erővel Japánba is utazhatott 



volna. Ebben a zavaros próbarengetegben minimális volt az 

esélye, hogy beszélhet Mollyval. De ami még ennél is rosszabb, a 

lány mintha egy cseppet sem bánta volna ezt. Boldognak tűnt, 

láthatóan örömmel forgolódott a sokadalomban. A fiú 

szomorúan gondolt arra, hogy ha még találkozna is a tekintetük, 

és Molly észrevenné az övében az elcsigázottságot, valószínűleg 

arra a következtetésre jutna, hogy Jimmy ugyanazon ok miatt 

ilyen kedvetlen, mint a többiek. 

Jimmy igencsak rossz véleménnyel kezdett viseltetni az 

amatőr színjátszás iránt általában, de még sötétebben vélekedett 

a saját darabjukról. Úgy gondolta, a pokol modernizált részében 

külön villanysütőt tartanak fenn annak az embernek, aki 

feltalálta ezeket az előadásokat, melyek a lehető legnagyobb 

ellenségei az egészséges civilizációnak. Minden nap végén 

szorgosan átkozta magában Charterist. 

Ám más is aggasztotta. Az egy dolog, hogy lehetetlennek 

bizonyult Mollyval beszélnie, de erre még rátett egy lapáttal az a 

próbák káoszának közepette tett felfedezése, miszerint Molly és 

Lord Dreever rendkívül jól kijönnek egymással. Még ennél is 

baljósabb képet vetített előre az a megfigyelése, hogy Sir Thomas 

Blunt és Mr. McEachern mindent elkövet annak érdekében, hogy 

ez még inkább így legyen. 

Ennek ékes bizonyítékával kellett szembesülnie akkor is, 

amikor mindenféle fortély és furfang segítségével – melyek 

fényében Machiavelli és Richelieu ármánykodásai gyenge kezdők 

próbálkozásainak tűnnek – egyik este kilopta Mollyt a többiek 

társaságából, és elrángatta magával azzal az állítólagos céllal, 

hogy segít neki csirkéket etetni. Jól sejtette, a kastélyhoz valóban 

tartozott baromfiudvar. Az istállók mögött élték mindenféle zajjal 

és szagokkal teli kis világukat. Molly társaságában, kezében egy 



fém vödörnyi riasztó kinézetű táppal, másfél percig úgy érezte 

magát, mint egy sikeres hadvezér. Nehéz romantikusnak lenni 

úgy, hogy közben az ember csirketáppal teli ormótlan fémvödröt 

cipel, de eltökélte, hogy ez a rész rövid lesz – a jómadarak aznap 

este kénytelenek lesznek gyorsan behabzsolni a vacsorájukat ezt 

követően pedig a jóval megfelelőbb rózsakertben folytatják. 

Rengeteg idő állt még rendelkezésükre a vacsorát megelőzően az 

átöltözésre figyelmeztető gongszó felhangzása előtt. Talán még 

egy csónakázás is beleférne a tavon… 

– Hahó! – kurjantotta valaki. 

Lord Dreever állt mögöttük nyájas mosollyal az arcán. 

– A nagybátyám mondta, hogy errefelé megtalálom magukat. 

Mi van magánál, Pitt? Azzal eteti őket? Én mondom, hibbant 

jószágok azok! Egy ujjal sem nyúlnék ahhoz a micsodához. Úgy 

néz ki, mintha mérgező lenne. 

Tekintete összetalálkozott Jimmyével, és elhallgatott. Jimmy 

tekintete még egy lavinát is megállított volna. Őlordsága az 

ujjaival játszott zavarában. 

– Ó, nézzék! – kiáltott fel Molly. – Az a szegény kis pipi 

elkóborolt. Még egy morzsát sem evett. Kérem a kanalat, Mr. 

Pitt. Gyere csak, csibém! Ne butáskodj, hisz’ nem bántalak. 

Vacsorát hoztam neked. 

Ezzel a magányos szárnyas nyomába eredt, mely félősen 

eloldalgott. Lord Dreever Jimmy felé hajolt. 

– Szörnyen sajnálom, Pitt, öregfiú – suttogta idegesen. – Én 

nem akartam idejönni. Nem tehetek róla. Ő küldött ki. – Félig 

hátranézett a válla felett. Majd gyorsan hozzátette, mielőtt Molly 

visszatért volna: – A vén szivar a szobája ablakánál áll éppen, és a 

színházi látcsövével figyel minket. 



Csendben ballagtak vissza a házhoz. Jimmy részéről ez 

töprengéssel teli némaságot jelentett. Keményen törte a fejét. 

Volt is min eltűnődnie. Jól sejtette, Lord Dreever eszköz volt 

nagybátyja kezében. Nem ismerte túl régóta Őlordságát, de 

ahhoz elég ideje, hogy megállapíthassa, gondatlanságból testébe 

eggyel kevesebb gerinc került a kelleténél. Úgy táncolt, ahogy a 

nagybátyja fütyült. Jimmy helyzete meglehetősen kilátástalannak 

tűnt. Tudta, hogy a lordnak most azt a parancsot kell teljesítenie, 

hogy gazdag nőt vegyen el, márpedig Molly örökösnő volt. Persze 

nem tudhatta, hogy Mr. McEachern mennyi pénzt halmozott fel a 

New York-i bűnbandákkal folytatott üzletelgetéseivel, de minden 

bizonnyal rendkívül jelentékeny összeget. Rosszul állt a fiú 

szénája. 

De aztán visszakozott. Túlságosan is készpénznek vette a 

helyzetet. Előfordulhat, hogy Lord Dreevert űzik, hajtják, hogy 

kérje meg Molly kezét, de az égvilágon mi oka lenne Mollynak 

elfogadnia a leánykérést? Egy másodpercre sem volt hajlandó 

úgy tekinteni Spennie rangjára, mint ami vonzó tényező lehet. 

Molly nem olyan lány, aki rang alapján választ magának férjet. 

Jimmy igyekezett objektíven megvizsgálni Őlordsága egyéb 

tulajdonságait. Rövid ismeretségük alapján kétségtelenül 

kellemes, barátságos természetű fickónak tűnt. Ezt el kellett 

ismernie. Mindezekkel szemben viszont fel kellett sorakoztatni 

azt az ugyancsak vitathatatlan tényt, hogy a pasas egy tökkelütött 

idióta, már ahogyan ő fogalmazna. Ráadásul gyenge jellem, 

semmi tartás. Eme összevetés felvidította Jimmyt. Nem tudta 

elképzelni, hogy ez a szőke fiú végül eléri a célját, még akkor sem, 

ha Sir Thomas Blunt ennyire pártfogolja a háttérből, mint ahogy 

teszi. Bárhogy igyekszik is, még Sir Thomas sem tud Rómeót 

faragni Spennie Dreeverből. 



Miközben egyik este vacsora után a biliárdteremben üldögélt, 

és nézte, ahogy ellenfele egy százas menetet játszik a szótlan 

Hargate ellen, jutott a fenti megállapításokra. Abbahagyta a játék 

figyelését, de nem azért, mert érdektelen, szokványos biliárdot 

játszottak a többiek, hanem hogy közelebbről szemügyre vehesse 

az emberét. Ami azt illeti, nehéz lett volna ennél pocsékabb 

játékot elképzelni. Lord Dreever irtózatosan gyatrán lökött, 

húszpontos lemaradásban volt teljesen kezdő ellenfeléhez képest. 

Jimmy tovább merengett, és újra beférkőzött a fejébe a gondolat, 

miszerint már látta valahol ezt a Hargate-et. Ismét kutakodni 

kezdett az emlékei között, de megint nem jutott semmire. Nem 

sokat mélázott ezen, mert folytatni akarta Lord Dreever 

diagnosztizálását, aki most, egy mázlis karambolsorozatnak 

köszönhetően, immár betámolygott negyven pont fölé, amivel át 

is vette a vezetést pár ponttal. 

Ekkor, miután az Őlordságáról készített összegzése elnyerte a 

tetszését, hirtelen megunta a játékot, és kisétált a szobából. Az 

ajtó előtt egy pillanatra megállt, tépelődött, hogy most mitévő 

legyen. A dohányzóban éppen bridzsparti folyt, de nem volt 

kedve a bridzshez. A társalgóból zeneszó hallatszott. Abba az 

irányba indult, de újfent megállt. Arra a felismerésre jutott, hogy 

nincs társasági hangulata. Gondolkodni akart. Most arra volt 

szüksége, hogy elszívjon egy szivart a teraszon. 

Felment a szobájába a szivartárcájáért. Az ablak nyitva állt, 

kihajolt rajta. Teliholdas éjszaka volt, így fényesség uralkodott 

odakint. Mozgásra és egy árnyékra lett figyelmes a terasz másik 

végében. Egy lány lépett ki az árnyékból, lassan közeledett… 

Jimmy kisfiú kora óta nem száguldott le ilyen sebességgel 

lépcsőről. Öngyilkos tempóban vette be az első fordulóban az éles 

kanyart. A sors láthatóan újra feléledt, és dolgozott keményen, 



mert a fiú nem törte ki a nyakát. Pár szempillantással később 

már a teraszon állt, egy kabáttal a kezében, amit a hallban kapott 

fel útközben. 

– Arra gondoltam, talán fázik – zihálta. 

– Ó, köszönöm! – felelte Molly. – Ez rettentő kedves 

magától! – Jimmy a lány vállára kanyarította a kabátot. – Csak 

nem futott? 

– Eléggé sietve jöttem le fentről. 

– Megijedt, hogy elkapják a kísértetek? – nevetett a lány. – 

Kisgyermekkoromban mindig ettől féltem. Irtóztam tőlük. 

Ijedtemben mindig lerohantam, amikor sötétben kellett a 

szobámba mennem, hacsak nem volt mellettem valaki, hogy 

fogja a kezem. 

Molly jókedvre derült, amikor meglátta Jimmyt. Olyan 

dolgok történtek, amelyek aggasztották. Szeretett volna egyedül 

lenni a teraszon. Amikor meghallotta a közeledő lépteket, 

megrémült, hogy felületes társalgásra vágyó bőbeszédű 

vendégtárs érkezik. Jimmy valamiképpen vigaszt nyújtott 

számára, nem zavarta a jelenléte. Bár alig ismerték egymást, 

valami vonzotta Mollyt a fiúban, de nem tudta volna 

megmondani, micsoda. Ösztönösen érezte, hogy megbízhat 

benne. 

Szótlanul andalogtak. Szavak árasztották el Jimmy elméjét, 

de nem bírta formába önteni őket. Mintha elvesztette volna a 

józan gondolkodás képességét. 

Molly sem szólt semmit. Az este nem igényelt eszmecserét. A 

hold ezüstösen csillogó meseországgá varázsolta a teraszt és a 

kertet. Ideális este volt a nézelődéshez, hallgatáshoz és a 

merengéshez. 



Lassan fel s alá sétálgattak. A második fordulónál Molly 

gondolatai egy kérdéssé formálódtak. Már kétszer is a nyelve 

hegyén volt, hogy föltegye, de mindannyiszor visszakozott. 

Lehetetlen bizalmaskodásnak tűnt. Nem volt joga megkérdezni, a 

fiúnak meg nem volt joga választ adni rá. Valami mégis arra 

sarkallta, hogy előhozakodjon vele. 

Váratlanul tört elő belőle, mindennemű előzetes jel nélkül. 

– Mr. Pitt, mi a véleménye Lord Dreeverről? 

Jimmy elámult. A kérdés tökéletesen összecsengett a 

gondolataival. Az imént alig bírta türtőztetni magát, hogy 

ugyanerről érdeklődjön a lánytól. 

– Ó, tudom, hogy nem volna szabad ilyet kérdeznem – 

folytatta Molly. – Ő a vendéglátónk, a maga barátja. De… 

A hangja elvékonyodott. Jimmy hátának izmai megfeszültek, 

és megremegtek. Nem talált szavakat. 

– Mást nem kérdeznék meg. Maga valahogy más. Nem is 

tudom igazán, mit értek ez alatt… alig ismerjük egymást… de… 

Újra elhallgatott. Jimmy továbbra is néma maradt. 

– Olyan egyedül érzem magam – motyogta Molly, alig 

hallhatóan. Úgy tűnt, valami feldereng Jimmy agyában. Hirtelen 

kitisztult a feje. Egyet lépett előre. 

Hatalmas árnyék sötétlett a fehér füvön. Jimmy megfordult. 

McEachern közeledett. 

– Téged kereslek, Molly, drágám. Azt hittem, már lefeküdtél. 

Majd Jimmyhez fordult, és a szobájában tett látogatása óta 

először szólította meg: 

– Megbocsát nekünk, Mr. Pitt? 

Jimmy meghajolt, majd visszasietett a házba. Az ajtóhoz érve 

megállt, és visszanézett. Azok ketten még mindig ott álltak.  



16. 

Házasságkötés elrendezve 

Sem Molly, sem az apja nem szólalt meg addig, míg Jimmy meg 

nem tette a rövid, gyeppel borított utat a házhoz vezető 

kőlépcsőkig. McEachern mogorva némasággal nézett le a lányára. 

A kastély fala mellett terebélyesedő óriás termete 

hatalmasabbnak tűnt a gyenge fényben, mint valaha. Molly 

számára volt valami baljós és félelmetes a viselkedésében. Azon 

kapta magát, hogy arra áhítozik, bárcsak Jimmy visszajönne. 

Megijedt, de hogy miért, fogalma sem volt. Mintha egy megérzés 

azt súgta volna neki, hogy bajba keveredett, és szüksége van a 

fiúra. Életében először félt az apja társaságában lenni. Kiskora 

óta úgy tekintett rá, mint védelmezőjére, most viszont tartott 

tőle. 

– Papa! – kiáltotta. 

– Mit keresel idekint? 

A férfi hangja feszülten csengett. 

– Kijöttem, hogy gondolkozhassam, papa kedves. 

Molly úgy hitte, ismeri az apja kedélyállapotait, de ilyennek 

még sosem látta. A felismerés megrémítette. 

– Az az ürge minek jött? 

– Mr. Pitt? Hozott nekem egy kabátot. 

– Mit mondott? 

Molly úgy érezte, a kérdések ágyúgolyókként záporoznak rá. 

Kábult volt kissé, mindazonáltal lázadozó hangulat kerítette a 

hatalmába. Mi rosszat tett, hogy így viselkedik vele az apja? 



– Nem mondott semmit – felelte kurtán. 

– Még hogy semmit! Miről beszéltetek? Áruld el! 

Molly hangja remegett, amikor válaszolt. 

– Igazán nem mondott semmit – ismételte. – Csak nem 

hiszed, hogy hazudok neked, ugye, apa? Mindvégig meg sem 

mukkant. Csak járkáltunk, fel és alá. Én közben gondolkodtam, 

és azt hiszem, ő is ezt tette. Mindenesetre, nem szólalt meg. Nem 

értem, miért nem hiszel nekem. 

Molly csendesen elpityeredett. Az apja még sosem bánt így 

vele. Nagyon elszomorította. 

McEachern viselkedése egy csapásra megváltozott. 

Rémületében, hogy Jimmyt és Mollyt együtt találta a teraszon, 

megfeledkezett önmagáról. Minden oka megvolt rá, hogy 

gyanakodjon. Sir Thomas Blunt, akitől az imént vált el, felkavaró 

híreket osztott meg vele, amelyeknek Jimmy és Molly párosa 

külön jelentőséget kölcsönzött. Belátta, hogy durván viselkedett a 

lányával. Pillanatokon belül mellette termett, hatalmas karjával 

átölelte a vállát, úgy dédelgette és vigasztalta, mint 

gyerekkorában. Természetesen hitt neki, a megkönnyebbülés 

hatására pedig gyengéddé vált. Lassan abbamaradt a sírás. Molly 

az apjához bújt. 

– Fáradt vagyok, papa – suttogta. 

– Szegény kis angyalom. Hát akkor ülj le. 

A terasz végében állt egy szék. A férfi felemelte a lányt, 

mintha csak kisbaba lenne, és odacipelte. Molly halkan 

felsikkantott. 

– Nem úgy értettem, hogy járni is fáradt vagyok – mondta 

tétova nevetéssel. – Milyen erős vagy, papa. Ha rosszalkodnék, 

fel tudnál kapni, és addig ráznál, míg meg nem ígérném, hogy jó 

leszek, igaz? 



– Hát persze, és elküldhetlek lefeküdni, szóval légy óvatos, 

ifjú hölgy! 

Letette a lányt a székre. Molly szorosabban magára vonta a 

kabátot, és megborzongott. 

– Fázol, drága? 

– Nem. 

– De hiszen megborzongtál. 

– Semmiség, igazán – felelte Molly sietve. – Papa, megígérsz 

nekem valamit? 

– Hát persze. Mi az? 

– Soha, de soha többé ne légy rám olyan mérges, mint az 

előbb voltál, rendben? Nem lennék képes elviselni… tényleg nem. 

Tudom, hogy butaság, de bánt. Nem érzed, hogy bánt?! 

– No de kedvesem… 

– Ó, tudom, butaság. Mindazonáltal… 

– De kincsem, nem így volt. Mérges voltam, de nem rád. 

– Hanem akkor… Mr. Pittre voltál mérges? 

McEachern észrevette, hogy túl messzire mentek. Eltökélt 

szándéka volt, hogy Jimmynek még a létezéséről is 

elfeledkezzenek. Más dolgok jártak a fejében, azonban már túl 

későre járt. Meg kellett kockáztatnia a következő lépést. 

– Nem tetszik nekem, hogy egyedül találtalak Mr. Pitttel 

idekint, aranyom – mondta. – Attól tartottam… 

Belátta, hogy még ennél is tovább kell merészkednie. A 

helyzet már több mint kínos kezdett lenni. Anélkül akart a 

Jimmy-vel való összegabalyodás nemkívánatos voltára célozni, 

hogy egyáltalán elismerte volna ennek az eshetőségét. Nem lévén 

fürge észjárású ember, ez meghaladta a képességeit. 

– Nem tetszik nekem az a fickó – felelte kurtán. – 

Tisztességtelen fajta. 



Molly szeme tágra nyílt. Elsápadt. 

– Tisztességtelen, papa? 

McEachern érezte, hogy immár túl messzire ment, szinte a 

katasztrófa szélére sodorta magát. Minden vágya volt leleplezni 

Jimmyt, de hallgatnia kellett. Ha Molly is feltenné azt a kérdést, 

amit Jimmy a szobájában – azt a végzetes, megválaszolhatatlan 

kérdést! Túl nagy árat fizetne érte. 

Óvatosan, bizonytalanul, tapogatózva folytatta. 

– Nem tudnám elmagyarázni, drágám. Nem értenéd meg. Ne 

felejtsd el, édesem, hogy New Yorkban alkalmam volt 

megismerni jó néhány furcsa szerzetet. Csalókat, Molly. Közöttük 

dolgoztam. 

– Na de apa, azon az éjszakán nem ismerted Mr. Pittet. Be 

kellett mutatkoznia. 

– Nem ismertem őt akkor, de… de… – mondta lassan. 

Elhallgatott. – De utánaérdeklődtem, és megtudtam bizonyos 

dolgokat – fejezte be gyorsan a mondatot. 

Ekkor megengedett magának egy hosszú, megkönnyebbült 

sóhajt. Már látta a kiutat. 

– Utánaérdeklődtél? – hitetlenkedett Molly. – Miért? 

– Hogy miért? 

– Miért gyanakodtál rá? 

Egy szempillantással korábban a kérdés zavarba hozta volna 

McEachernt, most már azonban nem. Megbirkózott vele. 

Könnyedén válaszolt rá. 

– Nem könnyű megmondani, kedvesem. Akinek már ilyen 

sok dolga akadt csalókkal, mint nekem, egyből felismeri őket. 

– Mr. Pitt csalónak tűnt számodra? – Mollynak 

elvékonyodott a hangja. Elkínzottá vált az arckifejezése. 

Sápadtabbnak látszott, mint valaha. 



A férfi nem sejthette lánya gondolatait. Fogalma sem lehetett, 

milyen hatást gyakoroltak rá a szavai: egy szempillantás alatt 

ráébredt, mit jelent neki Jimmy. Elméjében fény gyúlt, ezáltal 

megismerte a benne megbújó titkot. Most már tudta. A 

cinkosság, az ösztönös bizalom, a kölcsönös lelki támasz – már 

nem hozták zavarba ezek a szavak. Megértette a jeleket. 

Még hogy ő tisztességtelen!? 

McEachern tovább folytatta. A megkönnyebbülés lendületet 

adott neki. 

– Igen, angyalom. A pasas nyitott könyv előttem. Tucatnyival 

találkoztam már a fajtájából. A Broadway teli van velük. Nem az 

elegáns ruha és a kellemes modor teszi a becsületes embert. A 

régi időkben belefutottam jó néhány igen előkelő csirkefogóba. 

Már jó ideje nem a csapzott külsejűeket és a karfiolfülűeket 

figyelem, hanem az ártatlannak kinézőket, akik úgy csinálnak, 

mintha semmi máshoz nem értenének, mint a tánchoz. Ez a Pitt 

is ilyen. Nem csak feltételezés – tudom. Ismerem a módszereit, 

mindent tudok róla. Szemmel tartom őt. Ide is azért jött, mert 

valami rosszban sántikál. Mert hogyan is került ide? Egy londoni 

étteremben ismerkedett meg Lord Dreeverrel. A lehető 

legközönségesebb trükk. Ha nem lennék itt véletlenül, már régen 

megkaparintotta volna a zsákmányát. Felkészülten érkezett, az 

biztos. Láttad már azt a ronda képű, vigyorgó, vörös hajú 

gazfickót a környéken lófrálni? Azt állítja, az inasa. Még hogy 

inas! Tudod, ki az? Amerika egyik leghírhedtebb enyves kezű 

banditája. Nincs olyan New York-i rendőr, aki ne ismerné Spike 

Mullinst. Még ha nem is lenne semmilyen információm erről a 

Pittről, ez is elegendő lenne. Egy ártatlan ember minek járná az 

országot Spike Mullinsszal, hacsak nem cinkostársak valamilyen 

bűntényben? Hát ilyen fickó ez a Mr. Pitt, drágaságom, és ezért 



izgattam fel magam kissé, amikor megláttalak titeket kettesben. 

Kerüld el őt, amennyire csak tudod. Egy ilyen nagy társaságban, 

mint ez itt, nem lesz nehéz. 

Molly csak ült, és bámulta a kertet. Először minden egyes szó 

olyan volt, mint egy-egy késszúrás. Többször is majdnem elsírta 

magát, mert már nem bírta tovább. A fájdalom helyét 

fokozatosan átvette egyfajta dermedt zsibbadtság. Hamarosan 

csupán közönyösen hallgatta apja szavait. 

Merthogy McEachern tovább beszélt. Ejtette a Jimmy-témát, 

mivel elégedetten ébredt tudatára, hogy ha bimbózott is afféle 

érzelem Molly szívében, mint amit gyanított, az mostanra már 

biztosan a múlté. Olyannyira sikerült elterelnie a beszélgetés 

fonalát, míg végül csupán közhelyekkel dobálózott. Említést tett 

New Yorkról, szóba hozta a színielőadás előkészületeit. Molly 

nyugodtan válaszolgatott. Még mindig szörnyen sápadt volt, és 

egy Mr. McEachernnél jobb megfigyelőképességgel rendelkező 

férfi észrevette volna a viselkedésében megbújó lehangoltságot. 

Ezen túlmenően semmi sem árulkodott arról, hogy néhány 

perccel azelőtt lángra gyúlt, majd rögtön ki is hunyt a szíve. A 

nők jól tudnak érzelmeiken uralkodni, és Molly az utóbbi néhány 

percben érett csak igazán nővé. 

Lord Dreever neve is előkerült. 

Minek hatására pillanatnyi csend következett, amit 

McEachern ki is használt. Mindvégig erre várt. 

Egy ideig hezitált, mivel a társalgás nehéz fordulatot készült 

venni, és nem volt teljesen biztos magában. 

Végül fejest ugrott a témába. 

– Éppen az imént beszéltem Sir Thomasszal, drágám. – 

Igyekezett hétköznapian beszélni, aminek következtében 

természetesen olyan jelentőségteljesen sikerült megszólalnia, 



hogy Molly rögtön felkapta a fejét. A diplomácia nem tartozik az 

erősségei közé, állapította meg magában. Inkább gyorsan rátért a 

mondanivalójára. 

– Mesélte, hogy visszautasítottad Lord Dreevert ma este. 

– Igen, visszautasítottam – felelte Molly. – Sir Thomas 

honnan tudja? 

– Lord Dreevertől. 

Molly felvonta a szemöldökét. 

– Nem hittem, hogy elárulja neki. 

– Sir Thomas a nagybátyja. 

– Hát persze – válaszolta Molly szárazon. – El is felejtettem. 

Ez mindent megmagyaráz, nem igaz? 

Mr. McEachern kissé aggódva pillantott lányára. Molly 

hangja keményen csengett, ami egyáltalán nem tetszett neki. Az 

exzsarut a legnagyobb csodálója sem nevezné intuitív embernek: 

fogalma sem volt, mi rosszat mondhatott. Mint cselszövőt, talán 

egy kicsit naivnak lehetett nevezni. Biztosra vette, hogy Molly mit 

sem tud azokról a hadműveletekről, melyek Lord Dreever félénk 

leánykérésében csúcsosodtak ki aznap délután a rózsakertben. 

Hatalmasat tévedett. Olyan nő nem született még e Földre, aki ne 

látott volna át a Sir Thomas Blunt és Mr. McEachern agyi 

képességeivel megáldott férfiak machinációin. Molly már jó ideje 

tudatában volt a figyelemre méltó párocska mesterkedéseinek, 

melyek nagyon nem voltak ínyére. Elképzelhető, hogy a nők 

szeretik, ha vadásznak rájuk, de azt biztosan nem, ha egy egész 

sereg teszi ezt. 

Mr. McEachern megköszörülte a torkát, majd újra 

próbálkozott. 

– Nem szabadna elhamarkodnod egy ilyen döntés 

meghozatalát, bogaram. 



– Nem hamarkodtam el, legalábbis Lord Dreever szerint 

bizonyára nem, szerencsétlen flótás. 

– Módodban állt, hogy boldoggá tedd egy férfi életét – 

jelentette ki az apa nagyképűen. 

– Megtettem – vágott vissza Molly keserűen. – Látnod kellett 

volna, hogy felragyogott az arca! Egy pillanatig elhinni sem 

merte, de aztán leesett neki, és attól tartottam, hálából még a 

nyakamba borul. Minden tőle telhetőt megtett, hogy úgy 

látsszon, majd megszakad a szíve. Engem persze nem tudott 

becsapni. Visszaúton, a ház felé, mindvégig vígan fütyörészett. 

– De édesem! Hogy érted ezt? 

Molly már korábbi beszélgetéseik alkalmával felfedezte, hogy 

akadnak az apjának olyan hangulatai is, melyek létezéséről addig 

mit sem sejtett. Most McEahernen volt a sor, hogy ugyanerre 

ráébredjen. 

– Semmi különöset, papa. Mindössze elmesélem neked, mi 

történt. Úgy somfordált oda hozzám, mint egy fürdetésre váró 

savanyú képű kutya… 

– Természetesen ideges volt a fiú, angyalom. 

– Természetesen. Hiszen nem tudhatta, hogy vissza fogom 

utasítani. 

A lány gyorsan kapkodta a levegőt. Beszéd közben is csak 

maga elé meredt. A holdfényben rendkívül fehérnek tűnt az arca. 

– Elvitt a rózsakertbe. Ez is Sir Thomas ötlete volt? Ennél 

pompásabb helyszínt elképzelni sem lehet. A rózsák csak úgy 

tündököltek. Rettentően megsajnáltam, amikor meghallottam, 

hogy folyton nagyokat nyel. Már akkor visszautasíthattam volna, 

csak hogy könnyítsék nyomorúságos helyzetén, de hát honnan 

gyaníthattam volna, hogy meg akar kérni? Így hátat fordítottam 

neki, és megszagoltam a rózsákat. Ő pedig becsukta a szemét… 



persze nem láttam, de biztosra veszem, hogy behunyta a szemét, 

majd felmondta a leckét. 

– Na de Molly! 

– Pedig így volt, felmondta a leckét. Elhadarta az egészet. 

Amikor ahhoz a részhez ért, hogy „Nos, tudja, azt akarom 

mondani, amit mondani akarok, tudja”, megfordultam, és 

leintettem. Megmondtam neki, hogy nem szeretem. Erre ő: 

„Nem, nem, persze hogy nem.” Azt feleltem neki, hogy megtisztel 

a gesztusa. Mire ő: „Igazán semmiség.” Borzasztó nyugtalannak 

látszott, szegény jószág, mintha félt volna attól, mi jön még 

ezután. De megnyugtattam, mire felvidult, és végül együtt 

jöttünk vissza a házhoz, mindketten boldogan. 

McEachern átkarolta lánya vállát. Molly összerezzent, de nem 

rázta le magáról apja karját. A férfi mogorván békülést 

kezdeményezett. 

– Kedvesem, ezeket a dolgokat csak beképzeled magadnak. 

Még jó, hogy a fiú nem boldog. Láttam is a fickót… 

Ekkor elhallgatott, mert felidézte azt az alkalmat, amikor 

utoljára látta a lordot. Vacsora után nem sokkal történt, amikor 

is a lord éppen két biliárdgolyóval és egy gyufásdobozzal 

zsonglőrködött elmélyülten. 

– Papa? 

– Tündérem? 

– Miért akarod, hogy hozzámenjek Lord Dreeverhez? 

– Meglátásom szerint rendes fiatalember – felelte az apja, 

kerülve a lány tekintetét. 

– Hát, tulajdonképpen… – mondta csendesen Molly. 

McEachern igyekezett nem kimondani. Nem akarta elárulni. 

Ha képes lenne finoman célozni rá… de pocsék volt a finom 

célzások terén. Élete olyan környezetben telt eddig, ahol a 



legenyhébb célzást egy jókora ütés jelentette a bordák közé egy 

gumibottal, így nem vált szakértőjévé eme művészetnek. Vagy 

kiböki egyértelműen, vagy hallgat. 

– Ő Dreever grófja, bogaram. 

Ezután csak úgy ömlött belőle a szó: lázasan igyekezett 

megfelelő köntösbe bújtatni iménti kijelentésének meztelenségét. 

– Nos, tudod, te még olyan fiatal vagy, Molly. Nem kellene 

ennyire érzékenyen érintenie ezeknek a dolgoknak. Túl sokat 

vársz a férfiaktól. Azt akarod, hogy ez a fiatalember is olyan 

legyen, mint az általad olvasott regények hősei. Ha már egy kicsit 

idősebb leszel, belátod majd, hogy ez badarság. Nem a 

regényhősökhöz kell hozzámenned, hanem ahhoz, aki jó férjed 

lesz. 

Eme gondolatot Mr. McEachern oly mélyenszántónak és 

magvasnak találta, hogy megismételte. 

De nem cövekelt le itt. Molly szinte mozdulatlanul ült, a 

bokrokra meredt. A férfi feltételezte, hogy a lánya őt hallgatja, de 

mindegy is, beszélt tovább. Nehéz helyzetben találta magát, és a 

csend még nehezebbé tette volna. 

– Nézz csak Lord Dreeverre! – folytatta. – Fiatal ember, 

Anglia egyik legősibb címének örököse. Bárhová mehet, bármit 

megengedhet magának. Mindent elnéznek neki a rangja miatt, de 

nem ad rá okot. Helyén van szíve, nem tivornyázik összevissza… 

– Mert a nagybátyja nem juttat neki elég zsebpénzt – 

replikázott Molly nevetgélve. – Talán ezért. 

Újabb szünet következett. McEachernnek szüksége volt 

néhány másodpercre, hogy rendbe szedje az érveit. Kikerült a 

komfortzónájából. 

– Papa, kedves, hallgass meg! – kérlelte Molly. – Mindig 

olyan jól megértettük egymást. – Az exzsernyák szeretetteljesen 



megveregette a vállát. – Nem gondolhatod komolyan, amit 

mondasz. Hisz’ tudod, hogy nem szeretem Lord Dreevert, olyan 

kisfiú még. Nem akarod inkább, hogy egy igazi férfihoz menjek 

hozzá? Tetszik nekem ez a hely, de nem hiheted, hogy az ilyesmi 

igazán számít az életben. A regényhőst sem mondtad komolyan, 

ugye? Nem vagyok olyan buta, mindössze annyit szeretnék, 

hogy… ó, képtelen vagyok szavakba önteni, hát nem látod? 

Kérlelően nézett az apjára. Egyetlen szót szeretett volna 

hallani tőle, talán nem is szót, hogy bezáruljon a köztük tátongó 

szakadék. 

Az apa azonban elszalasztotta a lehetőséget. Volt alkalma 

töprengeni, újra bevetésre készen álltak az érvei. Egykedvűen 

haladt előre terve teljesítésében. Egyszerre volt kedves, ravasz és 

gyakorlatias, a közöttük lévő szakadék pedig minden egyes szóval 

egyre szélesebb lett. 

– Nem szabad meggondolatlanul viselkedned, bogaram! Hiba 

lenne elhamarkodni ezt a döntést. Lord Dreever még kisfiú, 

ebben igazad van, de hamarosan felnő. Azt mondod, nem 

szereted. Nonszensz! Biztosan kedveled, és az idő múlásával 

egyre inkább megkedveled. És miért? Mert azt tehetsz vele, ami 

akarsz. Neked jellemed van, lányom. Egy ilyen lánnyal az 

oldalán, mint te, nagyon-nagyon sokra viszi majd. A lehetőség ott 

van benne, csak elő kell csalogatni. Na, és hogy hangzana: 

Dreever grófnéja! Nem akad ennél előkelőbb cím ma Angliában. 

Rettentő boldoggá tennél vele, drágám. Soksok éven át az az egy 

remény éltetett, hogy egyszer majd ott látlak, ahová tartozol. 

Most eljött a te időd. Molly, kedves, ne dobd ezt el magadtól! 

A lány hátradőlt ültében, és behunyta a szemét. A 

kimerültség hulláma söpört rajta végig. Kábultan, kiábrándulva 

hallgatta apját. Úgy érezte magát, mint akit legyőztek. Az 



ellenfelei pedig túl erősek voltak hozzá képest, ráadásul túl sokan 

is voltak. Mit számít mindez? Miért ne adja be a derekát, hogy 

véget vessen ennek, és végre békét leljen? Mindössze ennyit 

akart: békét. Mi más lehet fontos? 

– Rendben van, papa – válaszolta közönyösen. 

McEachern megállt a cél előtt. 

– Akkor megteszed, angyalom? – kiáltotta. – Tényleg 

megteszed? 

– Igen, papa. 

A férfi lehajolt, és megcsókolta. 

– Az én pici lányom! 

Molly felállt. 

– Elég fáradt vagyok, papa. Azt hiszem, bemegyek. 

Két perccel később Mr. McEachern már Sir Thomas Blunt 

dolgozószobájában tartózkodott. Öt perc múltán Sir Thomas 

megnyomta a csengőt. 

Saunders jelent meg. 

– Mondja meg Ólordságának, hogy szeretnék váltani vele pár 

szót – szólt Sir Thomas. – A biliárdteremben van, ha jól sejtem.  



17. 

Jimmy emlékszik valamire,  

de egészen mást hall 

A Hargate és Lord Dreever közti összecsapás még javában tartott, 

amikor Jimmy visszatért a biliárdterembe. Az eredményjelzőre 

vetett pillantás elárulta, hogy az állás hetven-hatvankilenc volt, 

az előnyből induló játékos javára. 

– Remek menet – füllentette Jimmy. – Ki adott előnyt? 

– Én – felelte Őlordsága, miközben elhibázott egy könnyű 

lökést. Furcsamód kitűnő hangulatban leledzett. 

– Hargate pompásan lök. Az imént még tizeneggyel vezettem, 

de ő csinált egy tizenkettes sorozatot. 

Lord Dreever a biliárdjátékosok azon osztályához tartozott, 

melyben a kétjegyű számú sorozat figyelemre és tiszteletre méltó 

hőstettnek minősült. 

– Csak mázlim volt – szerénykedett Hargate. Ez az ő esetében 

már valóságos szószátyárkodásnak tűnt. A Paddingtonon történt 

találkozásuk óta Jimmy szinte csak egy szótagos szavakat hallott 

tőle. 

– Egy cseppet sem, öreg haver – nyájaskodott Lord Dreever. 

– Remekül megy ez neked. Már nem sokáig adok neked húsz 

pontot egy százas meccsen. 

Odalépett egy kis asztalhoz, és kevert magának egy szódás 

whiskyt, mialatt egy musical részletét énekelgette. Szemernyi 

kétség sem volt afelől, hogy élvezi az életet. Az elmúlt néhány nap 



során, de különösképpen aznap délután igencsak gondterheltnek 

tűnt. Jimmy látta őt a terasz körül lődörögni fél hat tájban, és 

akkor úgy festett, mint gyászhuszár a temetésen, most azonban, 

csupán pár órával később, sugárzott az arca, és csicsergett, mint 

egy kismadár. 

A játék szaggatottan haladt előre. Jimmy leült, és nézte őket. 

A pontszámok is lassan emelkedtek. Lord Dreever pocsékul 

játszott, Hargate még pocsékabbul. Nagy sokára, amikor a 

nyolcvan-valahányadik pontnál tartottak, Olordsága némi 

tehetséget villantott meg. A sorozat végén már kilencvenöt 

pontnál járt. Hargate pedig, aki többször is kihasználta ellenfele 

hibáit, kilencvenhat pontot ért el. 

– Ez megrövidíti az életemet – motyogta maga elé Jimmy, 

majd előrehajolt. 

A golyók ideális pozícióban helyezkedtek el az asztalon. Ezt a 

karambolt még Hargate sem ronthatta el. Nem is tette. 

A szoros végjáték még a leghitványabb mérkőzések esetében 

is sok izgalmat tartogat. Jimmy még inkább előrehajolt, hogy 

minél jobban lássa a következő lökést. Úgy nézett ki, Hargate-nek 

várnia kell a győzelemre. A jelenlegi állásnál egy jó játékos meg 

tudta volna csinálni a karambolt, de nem Hargate. A golyók 

szinte egyenes vonalban helyezkedtek el, középen a fehérrel. 

Hargate szitkozódott a bajsza alatt. Lehetetlen helyzetben 

volt. Lazán meglökte a fehéret, ami eltalálta a pirosat; az mintha 

megtorpant volna egy pillanatra, de aztán visszapattant. A játék 

ezzel véget is ért. 

– Szent ég! Micsoda mázli! – lelkendezett a szűkszavú férfi. A 

csoda egészen bőbeszédűvé tette. 

Jimmy arcán néma vigyor terült el. Végre eszébe jutott, amire 

egy hete próbált rájönni. 



Ekkor kitárult az ajtó, és Saunders lépett be. – Sir Thomas 

várja Őlordságát a dolgozószobájában – jelentette. 

– He? Mit akar tőlem? 

– Sir Thomas nem közölte velem, uram. 

– He? Mi? Ó, nem. Hát, akkor később látjuk egymást, uraim. 

Biliárddákóját az asztalnak támasztotta, és felvette a zakóját. 

Jimmy követte őt az ajtóig, majd becsukta maguk mögött. 

– Egy pillanat, Dreever – szólt a lord után. 

– He? Mi az? Tessék! 

– Pénzben játszottak? – kérdezte Jimmy. 

– Nos hát, igen. Tényleg! Most, hogy mondja, igen, öt 

fontban játszottunk. Ha már itt tartunk, öregfiú, a tény az, hogy 

pillanatnyilag szörnyen… Nincs magánál véletlenül egy ötfontos? 

Mert hát… 

– Drága barátom, természetesen. Elintézem Mr. Hargate-tel, 

jó lesz úgy? 

– Irtó hálás lennék érte. Nagyon köszönöm, öreg haver. 

Holnap megadom. 

– Ne siessen vele, van még egypár bankóm az öreg 

tölgyfaasztal fiókjában – nyugtatta meg Jimmy. 

Visszament a biliárdterembe. Hargate karambolokat 

gyakorolt. Éppen lökni készült, amikor Jimmy kinyitotta az ajtót. 

– Mit szólna egy játszmához? – érdeklődött Hargate. 

– Most inkább nem – felelte Jimmy. 

Hargate lökése csúnyán félresikerült. Jimmy elmosolyodott. 

– Nem lett olyan jó, mint a múltkori – vélte. 

– Nem. 

– Az pazar löket volt. 

– Csak szerencsém volt. 

– Nem hinném. 



Jimmy cigarettára gyújtott. 

– Ismeri New Yorkot? – kérdezte. 

– Jártam már ott. 

– Na és a Kóbor Klubot? 

Hargate elfordult, de Jimmy így is látta az arcát, és elégedett 

volt. 

– Nem ismerem. 

– Remek hely – mondta Jimmy. – Főképp színészek és írók a 

tagjai. Az egyetlen hátránya, hogy némelyek hajlamosak fura 

barátokat szerezni. 

Hargate nem válaszolt. Mintha nem izgatta volna a téma. 

– Így igaz – folytatta Jimmy –, például az egyik cimborám – 

a neve Mifflin, színész – két hétre beköltöztetett valakit mint 

vendéget egy évvel ezelőtt. Az illető alaposan megkopasztotta a 

fiúkat biliárdban. Ócska trükk, tudja, játszani a kétbalkezest, 

majd a végén hatalmasat kaszálni. Természetesen egyszer-

kétszer előfordulhat véletlenül, de aki folyton a kezdő szerepében 

tetszeleg, és lenyűgöző lökéssel fejezi be… 

Hargate megfordult. 

– Az ürgét végül kidobták – fejezte be Jimmy. 

– Hallgasson ide! 

– Igen? 

– Mit akar ezzel? 

– Régi nóta – mondta Jimmy szinte bocsánatkérően. – 

Bizonyára untatom. Ó, mellesleg Dreever megkért, hogy fizessem 

ki magát a győzelméért, amennyiben nem jön vissza. Tessék. 

Kinyújtotta az üres markát. 

– Megvan? 

– Mit akar most tenni? – kérdezte Hargate. 

– Hogy mit fogok tenni? 



– Tudja, mire gondolok. Ha tartja a száját, és beszáll, 

felezhetünk. Erre játszik? 

Jimmy felderült. Tudta, hogy most joggal pattanhatna fel a 

székéből, szigorú arccal, hogy megbosszulja az őt ért sérelmet, ez 

alkalommal azonban hajlott figyelmen kívül hagyni a 

konvenciókat. Amikor olyan valakivel találkozott, aki teljesen 

más szabályok szerint viselkedett, mint ő, szeretett egyszerűen 

eltársalogni vele, és kíváncsi volt a másik nézőpontjára. Hargate-

re sem haragudott meg, mint ahogyan Spike-ra sem, amikor 

először találkoztak. 

– Sokat szakít ezzel? – szegezte neki a kérdést. 

Hargate megkönnyebbült, amikor meghallotta, hogy a 

csevegés üzleties hangot ütött meg. 

– Zsákszámra – felelte kissé túlságosan is lelkesen. – Én 

mondom, ha beszáll… 

– Nem kockázatos? 

– Egy cseppet sem. Alkalmanként egy-egy véletlen… 

– Ez vagyok én, nem igaz? 

Hargate elvigyorodott. 

– Nagyon nehéz lehet. Biztos szörnyen vissza kell fognia 

magát – vélte Jimmy. 

Hargate felsóhajtott. 

– Az a legrosszabb része – árulta el –, hogy amolyan 

tökfilkónak kell látszanom az elején. Nem egy alkalommal a 

szárnyai alá vett néhány idióta, akik úgy hitték, majd ők 

megtanítanak játszani, mígnem majdnem megfeledkeztem 

magamról, és megmutattam, mi az igazi biliárd. 

– Minden szakmának megvan a maga nehézsége – bólogatott 

Jimmy. 



– De ebben legalább kárpótol sok minden. Hé, figyeljen ide, 

akkor megegyeztünk? Beszáll… 

Jimmy megrázta a fejét. 

– Azt hiszem, nem. Rendes magától, de az üzleti spekuláció 

sosem volt az én világom. Attól tartok, ki kell hagynia a buliból. 

– Mi!? Akkor el fogja mondani… 

– Nem, nem fogom. Elvégre nem vagyok én csendőr. Egy 

léleknek sem árulom el. 

– Nahát, szóval… – kezdte Hargate megkönnyebbülten. 

– Persze, hacsak nem biliárdozik megint, mialatt itt 

tartózkodik. 

– Na de a francba is, ember! Ha nem játszom, mi hasznom 

van? És mondja, mit tegyek, ha megkérnek, játsszak? 

– A csuklója lesz a kifogás. 

– A csuklóm? 

– Igen. Kificamítja holnap, reggeli után. Micsoda pech! De 

vajon hogy sikerül ezt elintéznie? Nem ficamítja ki túlságosan, 

csak annyira, hogy nem biliárdozhat többet, míg itt 

vendégeskedik. 

Hargate eltűnődött ezen. 

– Megértette? – kérdezte Jimmy. 

– Ó, nagyon is – felelte a másik mogorván. – De ha egyszer 

lehetőségem lesz bosszút állni ezért… – fakadt ki. 

– Nem lesz. Hessegesse el a szép álmot. Még hogy bosszút 

állni! Nem ismer engem. Hibátlan a páncélzatom. Én vagyok a 

tökéletes katona modern kiadása. Tennyson rólam mintázta 

Galahadet. Bosszantóan bűntelenül élem életemet. De pszt! 

Figyelnek minket, legalábbis egy percen belül figyelni fognak. 

Jön valaki a folyosón. Tehát megértette, ugye? Kificamított 

csukló a jelszó! 



A kilincs elfordult. Lord Dreever tért vissza a kihallgatásról. 

– Halihó, Dreever! – üdvözölte Jimmy. – Már hiányoltuk. 

Hargate kitette a lelkét is, hogy pazar, akrobatikus trükkökkel 

szórakoztasson engem. De túl vakmerő, Hargate, öregem. Én 

mondom, egy nap még kificamítja a csuklóját! Óvatosabbnak 

kellene lennie. Mi az, már megy is? Jó éjt! Kellemes fickó ez a 

Hargate – tette hozzá, amikor elhalkultak a léptek a folyosón. – 

Na, fiam, mi a baj? Lehangoltnak tűnik. 

Lord Dreever levetette magát egy fotelba, és síri sóhajt 

hallatott. 

– Fene! Fene! Fene! – jegyezte meg. 

Üveges tekintete találkozott Jimmyével, majd másfelé nézett. 

– De hát mi a baj? – kérdezte Jimmy. – Énekesmadarakat 

megszégyenítő vidám trillázás közepette távozott innen, most 

pedig elveszett lélek módjára nyöszörög. Mi történt? 

– Pitt, öregfiú, legyen olyan jó cimbora, és töltsön nekem 

brandyt szódával. Szörnyű kelepcébe kerültem. 

– Miért, mi a gond? 

– Eljegyeztek – morogta Őlordsága. 

– Eljegyezték? Ez némi magyarázatra szorul. Mi a csuda ütött 

magába? Nem akar megnősülni?! Mi a… 

Hirtelen elhallgatott, mert szörnyű gyanú ébredezett benne. 

– Ki a lány? – kiáltotta. 

Megragadta a lesújtott főrend vállát, és vadul megrázta. 

Szerencsétlen módon azonban pont azt a pillanatot választotta 

erre, amikor a lord éppen azon volt, hogy cafatokban lógó idegeit 

megnyugtassa egy korty szódás brandyvel. Körülbelül két percig 

úgy nézett ki a dolog, hogy az eljegyzés felbomlik a Dreever-

vérvonal idő előtti megszakadása miatt. A hosszú és fájdalmas 



köhögőrohamnak köszönhetően azonban Őlordsága életben 

maradt, és úton volt a teljes gyógyulás felé. 

Szemrehányóan nézett Jimmyre, aki viszont nem volt 

bocsánatkérő hangulatban. 

– Ki a lány? – követelte a választ. – Hogy hívják? 

– Meg is ölhetett volna – dörmögte a lábadozó. 

– Mi a neve? 

– Kinek? Ja, Miss McEachern. 

Jimmy előre tudta a választ, de ettől nem érte kisebb 

megrázkódtatás. 

– Miss McEachern? – visszhangozta. 

Lord Dreever komoran bólintott. 

– Vele van eljegyezve? 

Újabb komor bólintás. 

– Nem hiszem el. 

– Bárcsak én sem hinném el – jegyezte meg a lord 

vágyakozva. Eltekintett Jimmy megjegyzésének enyhe 

durvaságától. – Balszerencse, de igaz. 

A lány nevének elhangzása óta Jimmy figyelme először 

terelődött sikeres riválisának különös hozzáállására. 

– Mintha nem túlzottan örülne. 

– Még hogy örülni! Nem ez a megfelelő kifejezés. Valóban, 

nem csattanok ki a boldogságtól. 

– Akkor meg mi ez az egész? Hogy gondolta? Ha nem akarja 

elvenni Miss McEachernt, mi az ördögnek kérte meg a kezét? 

Lord Dreever lehunyta a szemét. 

– Nem én akarom. A nagybátyám. 

– A nagybátyja? 

– Hát nem meséltem el magának, hogy meg akar házasítani? 

Hiszen elmondtam elejétől a végéig. 



Jimmy némán meredt rá. 

– Tehát úgy érti… – kezdte lassan. 

De nem fejezte be a mondatot. Megszentségtelenítésnek 

érezte szavakba önteni. 

– Hogy, öregfiú? 

Jimmy nyelt egy nagyot. 

– Szóval arra céloz, kizárólag azért akarja elvenni Miss 

McEachernt, mert gazdag? 

Nem először hallott olyat, hogy egy brit főrend ilyen okokból 

házasodjon, de most először töltötte el a hír rémülettel. Némely 

körülmények között nagyobb hatást gyakorolnak az emberre ezek 

a dolgok. 

– Nem én, vén cimbora – motyogta a lord –, hanem a 

bácsíkám. 

– A bácsikája! Atyaég! – Jimmy kétségbeesetten ökölbe 

szorította a kezét. – Tényleg hagyja, hogy ilyen dolgokban 

parancsoljon magának a bácsikája? Maga komolyan olyan… 

olyan gyáva, gerinctelen féreg… 

– Na de barátom! – tiltakozott sértetten a lord. 

– Nevezhetném alávaló, szemét disznónak is, csak nem 

akarok hízelegni. Nem szeretek ugyanis valakinek a képébe 

bókolni. 

Lord Dreever mélyen megbántódva felállt. 

– Ne keljen fel – kérte Jimmy –, nem bízom magamban. 

Őlordsága villámgyorsan visszaroskadt. Alaposan megijedt. 

Még sosem látta Jimmynek ezt az oldalát. Először csupán 

megsértődött és csalódott. Együttérzésre számított. A helyzet 

azonban komollyá vált. Jimmy úgy nyargalt fel s alá a szobában, 

mint valami fiatal, éhes tigris. Az igaz, hogy jelenleg elválasztotta 

őket egymástól egy biliárdasztal, de a lord jobban örült volna 



néhány erős, strapabíró rácsnak. Egy sziklához tapadó pióca 

ragaszkodásával simult oda a székéhez. Marha rossz modorra 

vallana, ha Jimmy megtámadná a vendéglátóját, no de lehet-e 

vajon bízni abban, hogy a pasasnak eszébe jutnak efféle 

jelentéktelen részletek az illemtankönyvből? 

– Elképzelni sem tudom, mi a francért mondott igent a lány – 

dünnyögte Jimmy, félig magának. Váratlanul elhallgatott, és az 

asztal túloldala felé pillantott. 

Lord Dreever valamelyest megkönnyebbült. Bár nem volt 

udvarias a megjegyzés, legalább nem fajult tettlegességig a 

helyzet. 

– Én sem bírok napirendre térni fölötte, barátocskám –

felelte. – Köztünk legyen szólva, átkozottul furcsa az ügy. Ma 

délután… 

– Mi történt ma délután? 

– Hát, úgy kikosarazott, mint a pinty. 

– Megkérte már délután? 

– Igen, és akkor még minden rendben is volt. Visszautasított, 

ahogy azt kell. Hallani sem akart róla. Szinte a képembe 

röhögött. De aztán este… – a hangja nyüszítővé vált, ahogy 

rágondolt az őt ért méltatlanságra – a bácsi küldetett értem, és 

azt mondta, a lány meggondolta magát, és vár a nappaliban. 

Megkerestem, mire körülbelül három szóban előadta, hogy 

átgondolta a dolgot, és benne van. Ez aztán mindenkinek jól 

betenne, az tuti. Borzalmas fajankónak éreztem magam, tudja. 

Azt sem tudtam, mit csináljak… mármint, hogy megcsókoljam-

e… 

Jimmy hevesen felhorkantott. 

– He? – értetlenkedett Őlordsága. 

– Folytassa! – sziszegte a fogai között Jimmy. 



– Förtelmes tökfilkónak éreztem magam. Mindössze annyit 

bírtam kinyögni, hogy „Rendicsek”, vagy valami hasonló. Akármi 

legyek, ha emlékszem, mit mondtam. Majd eliszkoltam. 

Átkozottul bizarr história. Nem mintha valóban hozzám akarna 

jönni, már a szemem sarkából láttam, fikarcnyit sem érdeklem. 

Azt gyanítom, pajtás – jelentette ki ünnepélyesen –, hogy 

belekényszerítették. Szerintem a bácsikám keze van a dologban. 

Jimmy kurtán felnevetett. 

– Drága öregem, úgy tűnik, azt hiszi, a nagybátyja meggyőző 

ereje végtelen. De szerintem kizárólag magára van hatással. 

– Hát, akárhogy is, meggyőződésem, hogy így történt. Mit 

szól hozzá? 

– Mit szóljak? Nincs rá szükség, hogy bármit is hozzáfűzzek. 

Kitöltött egy kis brandyt egy pohárba, majd hozzáadott némi 

szódát. 

– Rettentő jól viseli – jegyezte meg a lord, némi irigységgel a 

hangjában. 

– Előfordul – válaszolta Jimmy, miután kihörpintette pohara 

tartalmát.  



18. 

A Lochinvar-módszer 

Jimmy a lefekvés előtti utolsó cigarettáját szívta a szobájában, 

amikor Spike Mullins meglátogatta. Jimmy átgondolta a 

helyzetét. Azon férfiak csoportjába tartozott, akik akkor jönnek 

igazán formába, amikor vesztésre állnak. A közelgő katasztrófa 

mindig felrázta, és megélesítette az elméjét. Az aznap este hallott 

hírek ellenére elhatározása töretlen maradt, bár belátta, hogy 

fegyvernemet kell váltania. Most már mindent egy lapra kell 

feltennie. Rómeó helyett a fiatal Lochinvart26 kell példaképéül 

választania. Még a gondolatát is visszautasította annak, hogy 

nem képes valami olyat megszerezni, amire annyira vágyik, mint 

Mollyra. Azt sem tudta elfogadni, hogy a lány tényleg 

ragaszkodik Lord Dreeverhez. Gyanította, hogy McEachern keze 

van a dologban, bár ez sem derített túl sok fényt az ügy 

rejtelmeire. Molly erős személyiség volt, nem Őlordsága női 

kiadása, aki jámboran teszi mindig, amit mondanak neki. Nem 

tudta hová tenni az egész históriát. 

– Nos, Spike? – kérdezte. 

Nem örült annak, hogy megzavarták töprengésében, szeretett 

volna egyedül lenni. 

Láthatólag valami felkavarta Spike-ot. Izgatottnak tűnt. 

– Hahó, főnök! Ezt kapja ki! Ismeri az ipsét, aki ma délután 

gyütt? A csókát a falubó’, aki a vén McEachernnel gyütt. 

                                                   
26 Sir Walter Scott egyik versének hőse. 



– Galert? Mi van vele? 

Aznap délután gyarapodott a vendégsereg a kastélyban. Mr. 

McEachern, aki éppen a faluban sétálgatott, belefutott egy régi, 

New York-i ismerősébe, aki angliai körútja során pont 

Dreeverben járt, és minden vágya az volt, hogy láthassa a híres-

neves kastélyt. Mr. McEachern áthozta őt a faluból, bemutatta Sir 

Thomasnak, végül Mr. Galer kapott egy szobát, méghozzá 

ugyanazon az emeleten, mint Jimmy. A vacsoránál megjelent 

alacsony, pókerarcú férfi Hargate-hez hasonlóan igen 

hallgatagnak tűnt. Jimmy nem szentelt neki különösebb 

figyelmet. 

– Mi van vele? – ismételte meg a kérdést. 

– Magánkopó, főnök. 

– Hogy mi? 

– Hát magánkopó. 

– Ó, hogy detektív? 

– Az biza. Szuperszimat. 

– Miből gondolod? 

– Hogy mibű’ gondolom! Felismerem üket a szemükrő’, a 

lábukró’, meg bármelyik részükrő’. Ezer közű’ is kiszúrom üket! 

Biztosan kopó, én mondom! Láttam, hogy maga körű’ szaglász, 

főnök. 

– Körülöttem! Miért pont körülöttem? Persze, már tudom. 

McEachern barátunk hozta magával, hogy kémkedjen utánunk. 

– Így van, főnök. 

– Természetesen lehet, hogy tévedsz. 

– Én ugyan nem, főnök. Sőt, nem ő az egyetlen. 

– Mi, még több detektív? Lassan ki kell tenniük a „Megtelt” 

táblát a házra, ha így haladnak. Kicsoda a másik jómadár? 



– A pofa, aki lent van a személyzeti ebédlőben. Először nem 

vótam benne biztos, de már lefüleltem. Magánhekus ő is, semmi 

kétség. Aztat mondják, Sir Tummas inasa ez a muksó, de frászt 

inas! Azért gyütt, hogy megnézze, senki nem babrál a 

smukkokkal. Na, mit gondul az ékszerekrő’, főnök? 

– A legkitűnőbbek, amiket valaha láttam. 

– Úgy igaz! Százezerrel vetette vissza az öregfiút. Ütősek, 

nemde? Hé, nem gondulta meg magát… 

– Spike! Csodálkozom rajtad! Kezdesz olyan lenni, mint a 

kisördög. Mi történne, ha nem lenne vasakaratom? Komolyan 

mondom, hogy óvatosabban kellene megválogatnod a 

beszédtémákat. Kellemetlen társaság vagy a hozzám 

hasonlóknak. 

Spike elkeseredetten próbált köntörfalazni. 

– Na de főnök… 

Jimmy megrázta a fejét. 

– Nem lehet, fiam. 

– Dehogynem lehet, főnök – tiltakozott Spike. – Gyerekjáték. 

Jártam a szobában, és láttam a dobozt, amiben az ékszereket 

tartják. Pofonegyszerű lenne feltörni. Olyan könnyen 

megkaparinthatnánk üket, mint ahogy az ember kihúzza a dugót 

a pezsgősüvegbő’. Ennél a háznál fincsibb hely nem is létezik a 

szajré bezsebeléséhez. Igazat beszélek, főnök. Nézze csak meg, 

mit happoltam ma délután. Csak körűszaglásztam, nem is igazán 

kellett megerőltetnem magam. Elöl heverészett. 

Kezét a zsebébe mélyesztette, majd újra előkapta. Amint 

kinyújtotta a tenyerét, Jimmy szemét drágakövek csillogása 

vakította el. 

– Mi a… – hápogta. 

Spike szinte anyai szeretettel meredt kicsi kincseire. 



– Honnan a csudából szerezted ezeket? – szegezte neki a 

kérdést Jimmy. 

– Az egyik szobábul. Az egyik hölgyikéjé vótak. Életem 

legkönnyebb fogása, főnök. Pusztán besétáltam, egy lélek se vót 

arra, ezek meg ottan árválkodtak az asztalon. Sose vót még ilyen 

könnyű dógom. 

– Spike! 

– Igen, főnök? 

– Emlékszel, melyik szobából fújtad meg ezeket? 

– Naná. Az első emeleten a… 

– Akkor hallgass rám egy percig, drága fiam. Holnap a reggeli 

alatt te szépen visszamész abba a szobába, és visszateszed ezeket 

– mindet, egytől egyig, el ne felejtsd – oda, ahonnan elvetted 

őket. Megértettél? 

Spike-nak leesett az álla. 

– Hogy visszategyem üket, főnök? – dadogta. 

– Bizony, egytől egyig mindet. 

– Főnök! – kiáltotta szomorúan Spike. 

– Tartsd észben, az összeset visszateszed oda, ahonnan 

elvetted! Rendben? 

– Oké, főnök. 

Még a legzordabb lelkeket is szánalommal töltötte volna el a 

hangjában csengő csüggedtség. Lehangoltság lett úrrá Spike-on. 

Eltűnt a napsütés az életéből. 

Mint ahogyan eltűnt sok más, kastélybéli ember életéből is. 

Az ő esetükben ez a színielőadás napjának közeledtével növekvő 

fellegeknek volt köszönhető. 

A vidéki kúriákban kevés esemény tudja felvenni a versenyt 

kellemetlenség terén az amatőr színházi előadások utolsó 

próbáival. A levegő minden egyes nappal egyre jobban megtelik 



nyugtalansággal és levertséggel. A darab rendezője, kiváltképp ha 

egy személyben ő az írója is, átmeneti elmebajban szenved. 

Tépkedi a bajuszát, már ha van neki, ha nincs, akkor a haját. 

Magában motyog. Alkalmanként kétségbeesett kiáltásokat hallat. 

A próbák korábbi szakaszában tanúsított nyugodt, nyájas modora 

már a múlté. 

Többé nem mond olyanokat megnyerő mosoly kíséretében, 

hogy „Ragyogó, öregem, ragyogó! Nem is csinálhatná ennél 

jobban. Mindazonáltal azt hiszem, ezt a részt átvesszük még 

egyszer, ha nem bánja.” Ehelyett csak forgatja a szemét, és 

kifakad: „Újra, kérem! Ez így nem lesz jó. Ennyi erővel 

kihagyhatnánk az egész előadást. Maga meg mit művel? Nem, 

nem lesz rendben az előadáson. Na még egyszer, de ez 

alkalommal szedje már össze magát!” Ezt követően a jelenetet 

duzzogva folytatják, és a társulat összejövetelekor folytatott 

társalgás hűvös és feszült. 

A kastélyba is elérkezett ez az időszak. Mindenkinek 

tökéletesen elege volt a darabból, de gondolva az előadás 

elmaradása esetén a helyi előkelőségeket és földbirtokosokat 

sújtó feltételezhető csalódásra, kötelességtudóan visszaálltak a 

helyükre. Azok, akik korábban a legjobb és leghosszabb 

szerepekre áhítoztak, most azt kívánták, bárcsak megelégedtek 

volna az első lakáj vagy a falusi Giles szerepével. 

– Amíg élek, soha többet nem rendezek amatőr darabot – 

panaszolta Charteris Jimmynek, szinte könnyek között. – Semmi 

értelme. A legtöbben még a szövegüket sem tudják. 

– Minden rendben lesz az… 

– Ó, nehogy azt mondja nekem, hogy minden rendben lesz az 

előadáson! 



– Nem azt akartam mondani – válaszolta Jimmy –, hanem 

hogy minden rendben lesz az előadás után. A közönség hamar 

elfelejti a szörnyű élményt. 

– Szóval maga afféle kedves, vigasztaló pasas, mi? – 

mérgelődött Charteris. 

– Mit aggódik? Ha így folytatja, élete virágjában a 

Westminster Abbey-ben fog kikötni. Gutaütést fog kapni. 

Jimmy azon kevesek közé tartozott, akik viszonylag vidáman 

bírták a gyűrődést. Remekül szórakozott ugyanis a New York-i 

Mr. Samuel Galer ügyködésein. A Mr. McEachern által Jimmyre 

állított, hiúzszemű férfi olyan alaposan végezte a munkáját, ami 

még egy csecsemőnek is szemet szúrt volna. Ha Jimmy a 

biliárdterembe indult vacsora után, Mr. Galer vele tartott. Ha 

napközben felment a szobájába a zsebkendőjéért vagy a 

cigarettatárcájáért, biztos lehetett benne, hogy a hálóból kilépve 

Mr. Galerbe ütközik a folyosón. A Dodson Magándetektív Iroda 

munkatársai megdolgoztak a pénzükért. 

Ezen találkozások után előfordult, hogy Jimmy még Sir 

Thomas Blunt inasába is belefutott, kiben Spike szakértő szeme 

szintén egy kopót vélt felfedezni. A fickó ilyenkor rendszerint a 

sarkok körül ólálkodott, és amikor beleütköztek, udvariasan 

bocsánatot kért. Jimmy úgy vélte, Spike-on keresztül ő is 

gyanúba keveredett. A személyzeti fertályban Spike 

természetesen olyannyira feltűnő jelenségnek számított, hogy 

felkeltette a bűnös jelek után kutató nyomozó figyelmét. Spike 

munkaadójaként pedig ő maga is egy lehetséges cinkos bélyegét 

viselte magán. 

Mulattatta a gondolat, hogy ezek a lángelmék folyton a 

sarkában loholnak. 



Élénken figyelte Mollyt ezekben a napokban. Eddig nem 

jelentették be az eljegyzést. Talán az előadás estéjére tartogatják 

a nagy eseményt. Az egész megyéből érkeznek majd látogatók a 

kastélyba. Ennél jobb alkalom nem is adódhatna. Megérdeklődte 

a dolgot Lord Dreevertől, aki mindössze annyit felelt mogorván, 

hogy valószínűleg igaza lehet. 

– Tánc lesz az előadás után, gondolom, akkor akarják 

megejteni – tette még hozzá. – Azután már nincs menekvés, az 

egész megye tudni fog róla. A bácsi biztosan erre készül. Nem 

lennék meglepve, ha felpenderülne egy asztal tetejére, és világgá 

kürtölné. Másnap lehozza a hírt a Morning Post, és Katie 

meglátja majd. Már csak két nap van hátra! Ó, Istenem! 

Jimmy arra jutott, hogy Katie a Savoy-béli lány lehet, akiről 

Őlordsága azt a teljes körű leírást szolgáltatta, miszerint irtó 

klassz lány, és egy pennyje sincs. 

Két nap! Mint a Waterlooi csatában, a győzelem vagy vereség 

egy hajszálon múlik. Most minden eddiginél jobban érezte, mit 

jelent neki Molly, és voltak olyan pillanatok, amikor úgy tűnt, a 

lány is kezdi érteni. Az az éjszaka a teraszon megváltoztatta 

kettejük kapcsolatát. A fiú úgy érezte, közelebb került hozzá. 

Valami összekötötte őket. Azelőtt a lány őszinte volt, vidám, nem 

jött zavarba. Most viszont valamiféle tartózkodás jelent meg a 

viselkedésében, egyfajta furcsa szégyenlősség. Fal emelődött 

közöttük, de nem a régi fal. Jimmy már nem egy volt a tömegből 

Molly számára. 

Versenyfutás kezdődött az idővel. Az első nap eseménytelenül 

telt el, a második úgyszintén, immár pedig csak órák maradtak. 

Elérkezett az utolsó délután is. 

Még a Dodson Magándetektív Iroda büszkesége, Mr. Galer 

sem tudott volna olyan lankadatlan figyelemmel összpontosítani 



azokban az órákban, mint Jimmy. Aznap délután nem tartottak 

próbát, így az idegbaj különböző fokozatait megélő társulattagok 

szórakozottan rótták a kastélyhoz tartozó birtokot. Amikor 

egymás után többen is lefoglalták Mollyt, Jimmy messziről 

figyelt, és magában átkozta az állhatatosságukat. 

Végül a lány egyedül indult sétára. Jimmy előbújt a 

rejtekhelyéről, és követte. 

Molly a tó irányába tartott. Borzasztó forró, fullasztó 

délutánban volt részük. Érezni lehetett a levegőben, hogy vihar 

készülődik. A tó vize hívogatóan csillogott a fák között. 

A lány a víz szélén állt, amikor Jimmy utolérte. A fiúnak 

háttal állva lökdösött a lábával egy, a part mellett himbálózó 

kenut. Megijedt, amikor Jimmy megszólalt. A fiú léptei ugyanis 

nem csaptak zajt a puha gyepen. 

– Kivihetem a tóra? – ajánlotta. 

Molly egy pillanatig nem válaszolt. Egyértelműen zavarba 

jött. 

– Sajnálom – felelte végül. – Én… én Lord Dreeverre várok. 

Jimmy látta rajta, milyen ideges. Feszültséggel volt tele a 

levegő. Molly elfordította a tekintetét, a tó irányába nézett, és 

elvörösödött. 

– Nem jön? – próbálkozott még egyszer a fiú. 

– Ne haragudjon. 

Jimmy hátranézett a válla fölött. Az alsó terasz felől 

Őlordsága nyurga alakja közeledett. Gondolataiba mélyedve, 

botladozva haladt előre, nem úgy, mint aki örömmel érkezik a 

várva várt találka színhelyére. Amikor Jimmy felnézett, a lord 

hirtelen eltűnt egy sűrű babérbokor mögött, amely a legalsó 

teraszon terebélyesedett. Mindössze néhány pillanat, és odaér 

hozzájuk. 



Jimmy gyengéden, de egyúttal sietősen Molly dereka köré 

fonta a kezét. Az ezt követő másodpercben pedig felkapta, és 

óvatosan beemelte a csónak első részében heverő párnák közé. 

Majd olyan erővel vetette be magát a hajóba, hogy az kis 

híján felborult. Eloldotta a köteleket, megragadta az evezőt, és 

ellökte a csónakot a parttól.  



19. 

A tónál 

Mint az élet más területein, az udvarlásban is a következetesség 

az elsődleges követendő szempont. A szeszélyeskedés végzetes 

következményekkel járhat. A férfiembernek ki kell dolgoznia a 

harcmodorához leginkább megfelelő cselekvési tervet, majd 

bármiféle eltévelyedés nélkül tartania is kell magát hozzá. Ha 

Lochinvar felhajította a nyeregbe a leányt, neki ugyanezt a 

vonalat kell képviselnie. De nem szabad azt képzelnie, hogy 

miután végrehajtotta a hőstettet, átválthat gyengéd, szelíd 

viselkedésre. A kőkorszaki ember, aki egy furkósbottai intézte az 

udvarlást, sosem esett abba a hibába, hogy bocsánatért esedezett, 

amikor a kis menyasszonya fejfájásra panaszkodott. 

Jimmy sem kért bocsánatot. Eszébe sem jutott. Kőkorinak 

érezte magát. A szíve vadul kalapált, az elméje szédítően 

örvénylett, az egyetlen értelmes gondolata az első néhány 

pillanatban az volt, hogy ezt már sokkal korábban meg kellett 

volna lépnie. Ez látszott ugyanis a helyes iránynak: felkapni a 

lányt, és maguk mögött hagyni a nagybácsikat, apákat és a 

birodalom szőke főrendjeit. A legjobb kettesben, az ő kis vízi 

világukban, ahol senki nem zavarhatja meg és hallgathatja ki 

őket. Meg kellett volna tennie korábban. Elvesztegette az értékes 

időt azzal, hogy csak rostokolt, amíg jelentéktelen férfiak 

beszélgettek Mollyval nyilvánvalóan érdektelen témákról. De 

végre helyesen cselekedett: megszerezte magának a lányt. Most 



muszáj lesz meghallgatnia őt, nem tehet mást. Kizárólag ők 

ketten voltak ennek az új világnak a lakói. 

Visszanézett a válla fölött a part felé. Immár Lord Dreever 

minden tagja megkerülte a terebélyes babérbokrot, és a főrend a 

vízparton állva, elképedten bámult az egyre távolodó csónak 

után. 

– Ezek a költők néha nagyon szépen fogalmaznak – 

merengett Jimmy, miközben belemerítette az evezőt a vízbe. – 

Egyikük például úgy írta le, hogy „A távolság megszépíti a tájat”. 

Ilyen messziről, hogy elválaszt minket egy jókora vízfelület, még 

Dreever is egészen normálisan néz ki. 

Molly, aki a hajó oldalán át a vízbe meredt, nem volt hajlandó 

gyönyörködni a festői látványban. 

– Miért tette ezt? – kérdezte halkan. 

Jimmy bevonta az evezőket, és hagyta, hadd sodródjanak. A 

csónak orrán fodrozódó víz hangja tisztán csilingelt a csendben. 

A világ mintha elszenderült volna. A napsugarak úgy tűztek le, 

mintha lángba akarnák borítani a vizet. A párás levegőben 

tapintani lehetett a vihart előrejelző elektromos feszültséget. 

Nagy kalapja árnyékában Molly arca kicsinek és közömbösnek 

tűnt. Őt figyelve Jimmyt az az érzés töltötte el, hogy a lehető 

leghelyesebben cselekedett. Ezt kellett tennie. 

– Miért tette ezt? – ismételte meg a kérdést a lány. 

– Muszáj volt. 

– Vigyen vissza! 

– Nem. 

Jimmy kiemelte az evezőket, és még inkább eltávolodtak a 

másik világtól. Majd újra kivette őket a vízből. 

– Előbb mondanom kell magának valamit – felelte. 



A lány nem válaszolt. Jimmy ismét hátranézett a válla fölött. 

Őlordsága köddé vált. 

– Nem bánja, ha rágyújtok? 

Molly megrázta a fejét. A fiú gondosan megtöltötte a pipáját, 

és meggyújtotta. A füst lomhán szállt fel a tiszta levegőbe. Sokáig 

nem szólalt meg egyikük sem. A közelükben kiugrott egy hal a 

vízből, hogy azután ezüstös cseppek zuhatagában visszahulljon. 

Molly megijedt a hang hallatán, és megfordult. 

– Ó, csak egy hal volt – jelentette ki, mint egy gyermek. 

Jimmy kiütögette a hamut a pipájából. 

– Mi késztette rá? – szegezte Mollynak a kérdést váratlanul. 

Tulajdonképpen a lány korábbi kérdését visszhangozta. 

A lány némán belemerítette az ujjait a vízbe. 

– Tudja, mire célzok. Dreevertől tudom. 

Molly felnézett, a tekintetében tűz égett, ami hirtelen eltűnt, 

mihelyt megszólalt. 

– Mi köze hozzá? – mondta, majd ismét elfordította a 

tekintetét. 

– Semmi – válaszolta Jimmy. – De szeretném, ha 

elmondaná. 

Molly lehorgasztotta a fejét. Jimmy előredőlt, és megérintette 

a kezét. 

– Kérem! Az ég szerelmére, ne tegye! Nem teheti. 

– Nincs más választásom – felelte a lány szánalmat keltően. 

– Nem szabad! Ez őrültség! 

– Muszáj. Semmi értelme erről beszélnünk, már úgyis túl 

késő. 

– Dehogy késő. Még ma fel kell bontania az eljegyzést. 

Molly megrázta a fejét. Az ujjai még mindig a vizet szántották 

szórakozottan. A nap most szürke fátyol mögé bújt, s fénye 



barátságtalan feketeségbe mélyült a kastély mögötti dombon túl. 

A hőség egyre tikkasztóbbá vált. 

– Mi késztette rá? – szajkózta kérdését Jimmy. 

– Ne beszéljünk erről, kérem! 

A fiú tekintetével egy másodpercre elkapta az arcát. Molly 

szeme csupa könny volt. A látványtól elvesztette minden 

önuralmát. 

– De hát nem teheti! – fakadt ki Jimmy. – Ez rettenetes! 

Nem hagyom. Végre meg kell értenie… tudnia kell, hogy mit 

jelent maga nekem. Ha azt képzeli, hagyom, hogy… 

Távoli mennydörgés moraja törte meg a csendet. Úgy 

hangzott, mint egy alvó óriás morgása. Az imént még a domb 

felett feketéllő felhő közelebb kúszott hozzájuk. A forróság már-

már fojtogató volt. A tó közepén, tőlük nagyjából ötven méterre 

állt a sziget, amely most ridegnek és rejtélyesnek tetszett a 

sötétedésben. 

Jimmy elhallgatott, és megragadta az evezőket. 

A sziget azon oldalán, melyhez közeledtek, volt egy 

csónakház: egy deszkázott kis kikötő, ami menedéket nyújt egy 

közönséges evezős csónaknak. A ladik pont akkor futott be, 

amikor kitört a vihar. Jimmy elfordította a csónakot, hogy 

nézhessék az esőt, amely úgy zuhogott, mintha dézsából öntenék. 

A fiú ismét megszólalt, ezúttal nyugodtabb hangnemben. 

– Azt hiszem, az első napon magába szerettem, amikor 

megpillantottam a hajón. De aztán elvesztettem. Egy csoda 

folytán újra magára találtam, de ismét kicsúszott a kezeim közül. 

Egy újabb csoda folytán találkoztunk itt, de ez egyszer nem 

fogom elveszíteni. Vagy azt képzeli, hogy csak állok bambán, és 

hagyom, hogy elvegye tőlem az a… 

Megfogta Molly kezét. 



– Molly, nem szeretheti őt. Az lehetetlen. Ha úgy hinném, 

szereti, nem akarnám elrontani a boldogságát… elmennék. De 

nem szerelmes belé. Az a lord egy senki. Molly! 

A lány nem szólt semmit, de most először találkozott a 

tekintetük, tisztán és nyíltan. A fiú félelmet olvasott ki a 

szeméből. Félelmet, de nem Jimmytől félt, hanem valami 

megmagyarázhatatlan dologtól, amire a fiú nem jött rá. Molly 

szemei azonban olyan fénnyel ragyogtak, ami legyőzi a félelmet, 

mint a nap a tüzet. Jimmy magához húzta, és csókolta, egyre csak 

csókolta, miközben érthetetlenül motyogott. 

Molly hirtelen ellökte magát tőle; úgy küzdött, mint egy 

vadállat. A hajó megbillent. 

– Nem szabad! – kiáltotta elfúló hangon. – Nem lehet! Ó, 

nem! 

Jimmy kinyújtotta a kezét, és belekapaszkodott a fal mentén 

futó korlátba. Megállította a ringást. Visszafordult. A lány 

elrejtette az arcát, csendesen szipogott egy elveszett gyerek 

kétségbeesettségével. 

Jimmy megindult felé, de nyomban vissza is húzódott. 

Kábultnak érezte magát. 

Az eső nagy erővel verte a fatetőt. Néhány csepp utat tört 

magának a deszkák repedésein keresztül. Jimmy levette a 

zakóját, és gyengéden Molly vállára terítette. 

– Molly! 

A lány könnyes szemmel nézett fel rá. 

– Molly kedves, mi bántja? 

– Nem szabad! Ez nem helyes. 

– Nem értem. 

– Nem tehetek ilyet, Jimmy. 



A fiú a korlátba kapaszkodva óvatosan megindult, míg a lány 

mellé nem ért, majd a karjaiba vette. 

– Mi a baj, drága? Mondja el! 

Molly szótlanul kapaszkodott belé. 

– Nem miatta aggódik, ugye? Dreever miatt. Nincs miért 

aggódnia. Könnyen és egyszerűen megy majd. Ha akarja, én 

megmondom neki. Tudja, hogy maga nem szereti őt, és mellesleg 

van egy másik lány, Londonban, aki… 

– Nem, nem erről van szó. 

– Hát akkor miről? Mi bántja? 

– Jimmy… – Elhallgatott. 

– Igen? 

– Jimmy, apa nem engedné. Apa… ő nem… 

– Nem kedvel engem? 

Molly szomorúan bólintott. 

Hatalmas megkönnyebbülés söpört végig Jimmyn. Azt 

képzelte – maga sem tudta igazán, mit képzelt –, hogy egy óriási, 

leküzdhetetlen akadály állt kettejük közé, egy szörnyű katasztrófa 

tépi szét őket. Boldogságában hangosan tudott volna nevetni. 

Szóval ez volt az, ez a felhő gyűlt föléjük: Mr. McEachern nem 

kedveli őt! Az Édenkertet tüzes karddal őrző védőangyal 

gumibotos rendőr képében jelent meg nekik. 

– Kénytelen lesz megkedvelni – reagált könnyedén. 

Molly reménytelenül nézett rá. Jimmy nem látta, nem értette. 

De hogyan magyarázhatná meg neki? Az apja szavai csengtek a 

fülében, miszerint a fiú „tisztességtelen fajta”, illetve „valami 

rosszban sántikál”. A papa ráadásul szemmel is tartotta. 

Mindezek ellenére Molly szerette Jimmyt, nagyon is. Ó, hogyan 

is értethetné meg vele? 



Még erősebben belékapaszkodott, reszketett. A fiú ismét 

komoly hangot ütött meg. 

– Drágám, nem szabad aggódnia – nyugtatgatta. – Ezen 

úgysem lehet segíteni. Majd megbékél az édesapja. Ha már 

házasok leszünk… 

– Nem, nem! Jaj, hát még mindig nem érti? Én nem tehetem 

meg… 

– De kedves… arra céloz… hogy ez… (lázasan kereste a 

megfelelő szavakat)… megállítaná magát? – fejezte be nagy 

sokára a mondatot. 

– Nincs más választásom – suttogta Molly. 

Jimmy szívét jéghideg kéz markolta meg. Az álma a szeme 

előtt hullott darabjaira, és még azok a kis darabkák is 

elporladtak. 

– De hiszen… szeret engem – mondta lassan. Olyan érzése 

támadt, mintha egy kirakós játék hiányzó részeit próbálná 

megtalálni. – Egyszerűen nem értem… 

– Nem is értheti meg. Maga férfi… nem tudja… a férfiak 

helyzete annyira más. Magát egész életében úgy nevelték, hogy 

egyszer elhagyja az otthonát, ez természetes. 

– De drága, nem élhet otthon egész életében. Bárkihez is 

megy hozzá… 

– Azonban ez teljesen más. Apa soha többé nem állna szóba 

velem, sohasem láthatnám újra. Kisétálna az életemből. Jimmy, 

nem tehetem. Egy lány egyszerűen nem vághat ki húsz évet az 

életéből, hogy aztán mindent elölről kezdjen. Beleőrülnék! 

Nyomorúságossá tenném az életünket. Mindennap ezernyi apró 

dolog emlékeztetne rá, és nem lennék erős ahhoz, hogy 

ellenálljak nekik. Maga nem tudja, apa mennyire szeret engem, 

milyen jó volt hozzám mindig is. Amióta csak az eszemet tudom, 



a legjobb barátok voltunk. Maga csak felületesen ismeri, fogalma 

sincs a valós énjéről. Világéletében csakis rám gondolt, mindent 

értem tett. Olyan dolgokat mesélt magáról, amiről senki sem 

merne még álmodni sem, a sok-sok év alatt mindvégig értem 

dolgozott. Jimmy, ugye nem bánja, amiért mindezt elmondtam 

magának? 

– Folytassa! – kérte Jimmy, miközben közelebb vonta őt 

magához. 

– Anyámra nem is emlékszem. Meghalt, amikor én még 

egészen kicsi voltam, így apa és én voltunk csak egymásnak, míg 

maga fel nem tűnt a színen. 

Mialatt beszélt, régi emlékek árasztották el az elméjét, melyek 

hatására remegni kezdett a hangja. Félig-meddig már feledésbe 

merült apróságok voltak, a múlt boldogságának illataival és 

csillogásával terhesek. 

– Mi mindig ott voltunk egymásnak. Megbízunk egymásban, 

mindent együtt vészeltünk át az idők folyamán. Amikor beteg 

voltam, egész éjjeleket virrasztott mellettem. Egyszer, amikor 

csak egy kis lázam volt, de én rettentően rosszul éreztem magam, 

hallottam, amint késő éjjel hazajön, és kiszóltam neki. Ő rögtön 

bejött hozzám, és egész éjjel fogta a kezemet. Később véletlenül 

megtudtam, hogy aznap éjjel esett az eső, és a papa bőrig ázott. 

Meg is halhatott volna miattam! Mi mindig is bajtársak voltunk, 

Jimmy, kedvesem. Képtelen lennék olyat tenni, amivel 

megbántom, érti? Nem lenne szép tőlem. 

Jimmy elfordította a fejét, abbéli félelmében, hogy az 

arckifejezése még elárulja a benne dúló érzelmeket. Elképesztően 

féltékeny lett, indokolatlanul. Akarta ezt a lányt, testestül-

lelkestül, de minden egyes szavával sebet szakított a szívén. Egy 

pillanattal azelőtt még úgy hitte, Molly az övé, most viszont, első 



megrázkódtatásában, csak egy idegennek, betolakodónak, 

átutazónak érezte magát a szent földön. 

A lány észrevette Jimmy mozdulatát, és az ösztönei 

összhangba kerültek a gondolataival. 

– Nem, nem! – kiáltotta. – Nem, Jimmy, ezt ne! 

Találkozott a tekintetük, Jimmy megelégedésére. 

Csendben üldögéltek. Az eső intenzitása alábbhagyott, immár 

pusztán finoman záporozott, és az ég kékje, habár csak egy 

csíkban, és sápadt-párásan, de átszüremlett a domb fölött 

uralkodó szürkeségen. A mögöttük lévő szigeten, valahol a 

közelben, egy rigó dalolásba kezdett. 

– Mitévők leszünk most? – tette fel a kérdést Molly hosszú 

hallgatás után. – Mit tehetnénk? 

– Várnunk kell – válaszolta Jimmy. – Minden rendben lesz. 

Muszáj jól alakulnia. Semmi sem állíthat meg minket. 

Elállt az eső. Az égen a kék szín diadalmaskodott a szürke 

felett. A nyugaton lenyugvó nap még kitartóan sütött. A levegő 

lehűlt és felfrissült. 

Jimmy egy csapásra jobb kedvre derült. A világ most mutatta 

az igazi arcát, mosolygósan és barátságosan, nem szürkén, ahogy 

ő képzelte. Győzött. Ezen már semmi sem változtathat. A dolog 

oroszlánrészén immáron túl van. Csodálkozott, miért hagyta 

egyáltalán, hogy a helyzet nyomassza. 

Egy idő után kilökte a csónakot a rejtekéből a csillámló vízre, 

és magához vette az evezőket. 

– Vissza kell mennünk – mondta Mollynak. – Vajon mennyi 

lehet az idő? Bárcsak örökre itt maradhatnánk. De biztosan 

későre jár már. Molly! 

– Igen? 



– Akármi történjék is, ugye felbontja az eljegyzést 

Dreeverrel? Megmondjam neki én? Ha szeretné, megteszem. 

– Nem, én közlöm vele. Hagyok neki egy üzenetet, 

amennyiben nem találkozom vele vacsora előtt. 

Jimmy húzott néhányat az evezőkkel. 

– Nem megy – jelentette ki hirtelen. – Képtelen vagyok 

magamban tartani. Molly, nem bánja, ha énekelek pár taktust? 

Iszonytató hangom van, de rettentő boldognak érzem magam. 

Abbahagyom, amint tudom. 

Kiengedte hamis hangját. 

Molly titkon, nagy kalapja árnyékából, aggodalmas tekintettel 

figyelte. A nap lebukott a dombok mögött, a víz nem csillogott 

többé. Egészen hűvösre fordult az idő. A hatalmas kastély 

rosszallóan és vészjóslóan nézett le rájuk a szürkületben. 

Molly megborzongott.  



20. 

Pikétlecke 

Mindeközben Lord Dreever, miután elhagyta a vízpartot, 

cigarettára gyújtott, és sétaútra indult a birtokon, hogy 

nyugodtan gondolkodhasson. Haragudott a világra. Molly és 

Jimmy szökése a csónakkal nem izgatta. Más gondok gyötörték. 

Sosem örömteli, ha egy kegyetlen nagybácsi arra kényszeríti az 

embert, hogy hanyagolja a lányt, akit szeret, és egy másikat 

jegyezzen el, aki iránt közömbös. Irigységgel teli sárgás színezet 

árnyékolja be ilyen körülmények között az ember világnézetét. 

Habár Lord Dreevert nem nevezhetjük önelemző típusnak, sétája 

alatt azon tűnődött, vajon nem viselkedik-e egy cseppet 

nyúlszívűen. Arra a következtetésre jutott, hogy ez nagyon is 

lehetséges. 

Az igazi baj az volt, hogy Thomas bácsi természetesen 

átkozottul kellemetlenné teheti az ő helyzetét, ha nagyon 

tiltakozik az erőszak ellen. Ha rendelkezne tisztességes 

jövedelemmel, mondjuk pár ezer fonttal évente, persze harcba 

szállna. De a fenébe is! Tom bácsi olyannyira elvághatja a 

pénzutánpótlást, hogy örökre Dreeverben kellene sínylődnie 

anélkül, hogy valaha is egyetlen nyüves fontja lenne, amit a 

sajátjának nevezhet. Ennek még a gondolatától is megrémült. 

Nyáron és ősszel, a vadászat idején Őlordsága nem tiltakozott az 

ellen, hogy felmenői otthonában töltsön egy kevés időt. Na de 

egész évben! Inkább egy meghasadt szív a pénzcsap közelében, 

mint egy egészséges attól távol. 



– A pokolba is! – merengett a lord. – Elég lenne csak pár ezer 

évente, és megkockáztatnám, hogy feleségül kérem Katie-t, a 

kutyáfáját! 

Lődörgés közben töprengve bele-beleszippantott a 

cigarettájába. Minél tovább boncolgatta a helyzetet, annál 

kevésbé tetszett neki. Az egészben egyetlen biztató pontot vélt 

felfedezni, mégpedig azt, hogy ezentúl a bácsi valószínűleg 

kevésbé lesz szűkmarkú. Megfejni Sir Thomast eddig olyan volt, 

mint rágófogat húzni egy buldognak. Most azonban, hála a 

nyavalyás eljegyzésnek, elvárható a bácsitól, hogy valamivel 

bőkezűbben szórja a dohányát. 

Őlordsága azon elmélkedett, vajon ha megfelelő hangulatban 

találná nagybátyját, és ügyesen közeledne felé, az kiköhögne-e 

valami jelentősebb összeget, amikor is egy nagy, meleg esőcsepp 

pottyant a kezére. A bokrok felől elsöprő erejű zuhé érkezett. Az 

ég ólomszürke árnyalatot öltött. 

Menedéket keresve körülpillantott. Barangolása során éppen 

a rózsakerthez érkezett, amelynek végében nyári lak állt. 

Felhajtotta zakójának gallérját, és futásnak eredt. 

Amint közelebb ért a kis házhoz, bentről valami lassú 

gyászénekfélét fütyörésző hangra lett figyelmes. Kifulladva 

beugrott a házikóba, pont, amikor az özönvíz megindult. Odabent 

Hargate-re bukkant, aki egy kis fa asztalkánál ült, arcán izgatott 

kifejezéssel. Az asztalt kártyalapok borították be. Hargate-nek 

végül nem kellett kificamítani a csuklóját, mivel azt az alternatív 

megoldást választotta, hogy egyszerűen visszautasított minden, 

biliárdozásra vonatkozó meghívást. 

– Halihó, Hargate! – köszönt Őlordsága. – Irgalmatlanul 

zuhog, a mindenit! 



Hargate felpillantott, szótlanul bólintott, majd ismét a 

kártyák felé irányította figyelmét. Bal kezével húzott egyet a 

pakliból, megnézte a kártyát, habozott egy pillanatig, mintha azt 

latolgatta volna, hová helyezze el az asztalon úgy, hogy az a 

legnagyobb művészi hatást keltse, végül letette valahová 

felfordítva. Ezt követően felkapott egy másik kártyát az asztalról, 

és az iménti tetejére tette. A mutatvány közben fájdalmasan 

fütyörészett. 

Őlordsága bosszankodva figyelte. 

– Hát ez hihetetlenül izgalmasnak tűnik – mondta 

megvetően. – Mit játszik? Pasziánsz? 

Hargate újfent bólintott, ezúttal azonban még csak fel sem 

pillantott. 

– Ó, ne csak üljön ott, mint egy béka! – szólt Lord Dreever 

idegesen. – Szólaljon meg, ember! 

Hargate összegyűjtötte a lapokat, és elmélázva megkeverte 

őket. Közben fütyörészett. 

– Hé, hagyja abba! – rivallt rá a lord. 

Hargate bólintott, és a kérésnek megfelelően abbahagyta. 

– Na, idehallgasson! Halálra unom magamat. Mérkőzzünk 

már meg valamiben. Bármiben, amivel el lehet ütni az időt. 

Pokolba az esővel! Ha ez így folytatódik, vacsoráig itt 

dekkolhatunk. Tud pikétet játszani? Megtanítom magának öt 

perc alatt. 

Félelemmel vegyes csodálat költözött Hargate tekintetébe, 

mint akinek a szeme előtt hajtanak végre valami csodát. Éveken 

át minden diplomáciai érzékét be kellett vetnie, hogy rávegye a 

zöldfülű fiatalokat, játsszanak vele pikétet. Erre itt jön ez a 

pompás ifjú, ez a fiatalemberek gyöngye, aki meg akarja tanítani 

a játékra. Határtalan boldogság uralkodott el rajta. Hogyan 



érdemelte ezt ki? Úgy érezte magát, mint a kimerült oroszlán, 

amikor a körülötte őgyelgő antilop ahelyett, hogy elvágtatna a 

horizonton, odaüget hozzá, és a fejét az állkapcsai közé dugja. 

– Nem bánnám, ha megmutatná – egyezett bele. 

Figyelmesen hallgatta Lord Dreever terjengős előadását a 

pikétet uraló szabályokról. Itt-ott közbeszúrt egy-egy kérdést. 

Hamarosan úgy tűnt, sikerült megértenie a játék lényegét. 

– Mit is jelent a re-pikét? – kérdezte, mire Őlordsága 

félbehagyta a monológot. 

– Amikor ez történik – mutatta a lord, visszatérve a 

tanításhoz. 

– Igen, már értem – bólogatott az újonc. 

Játszani kezdtek. Ahogy az elvárható mester és tanítványának 

versenyében, az első két leosztást Lord Dreever nyerte meg. A 

következőben azonban Hargate győzedelmeskedett. 

– Kezdek belejönni – jelentette ki öntelten. – Egész egyszerű 

kis játék. Tegyük egy kicsit izgalmasabbá! Mit szólna hozzá, ha 

játszanánk valamiben? 

– Rendben – válaszolta lassan Lord Dreever. – Ha szeretné. 

Ő maga nem javasolta volna, de az ördögbe is, ha a fickó ezt 

kéri. Nem az ő hibája, ha a pasasnak egyetlen győzelemtől az a 

tévképzete támad, hogy ismeri a pikét csínját-bínját. Ebben a 

játékban természetesen a tapasztaltabb fél nyer. De talán… 

Hargate dúskál a pénzben. Bizonyára megengedheti magának a 

vereséget. 

– Oké! – bólintott rá Őlordsága. – Mennyit tegyünk fel? 

– Egy szerény összeget. Tíz shilling száz pontonként? 

Kétségtelen, hogy eme javaslat elhangzása után a lordnak fel 

kellett volna hívnia a kezdő pikétező figyelmét arra, hogy tíz 

shilling száz pontonként nem szerény összeg. Tudta jól, hogy egy 



rossz játékos könnyedén veszíthet akár négyszáz pontot is egy 

húszperces játszma alatt. Ő maga általában kétszázat veszít ennyi 

idő alatt. Ennek ellenére szabad folyást engedett az indítványnak. 

– Nos, legyen. 

Húsz perccel később Hargate bánatosan nézett arra a papírra, 

amire az eredményeket jegyezték fel. – Tizennyolc shillinggel 

tartozom magának – állapította meg gyászosan. – Most adjam 

meg, vagy egy összegben rendezzük, miután befejeztük a játékot? 

– Mi lenne, ha most abbahagynánk? – próbálkozott Lord 

Dreever. – Már egészen kifújt a dolog. 

– Nem, folytassunk inkább! Nincs semmi dolgom vacsoráig, 

és gondolom, magának sincs. 

Őlordsága lelkiismerete tett még egy utolsó erőfeszítést. 

– Bölcsen tenné, ha itt megállna, Hargate. Komolyan 

mondom, szörnyen sokat veszthet ebben a játékban. 

– Drága Dreever, köszönöm, de tudok magamra vigyázni – 

húzta fel az orrát Hargate. – Persze, ha úgy véli, túl sokat 

kockáztat… 

– Ó, hát ha ragaszkodik hozzá – dühödött fel a lord –, 

örömömre szolgál. De ne felejtse: figyelmeztettem magát! 

– Igyekszem észben tartani. Apropó, mielőtt elkezdjük. Mit 

szólna az egyfontos téthez száz pontonként? 

Lord Dreever nem engedhette meg magának, hogy egyfontos 

tétben játsszon pikétet száz pontonként, vagyis jobban mondva, 

hogy egyáltalán pénzben játsszon bármit is, azonban ellenfele 

gúnyos megjegyzése után nem vallhatta be ezt a megalázó 

körülményt. Bólintott. 

– Azt hiszem, ideje, hogy átöltözzünk a vacsorához – mondta 

egy órával később Hargate az órájára pillantva. 

Őlordsága nem válaszolt. Éppen gondolataiba mélyedt. 



– Na, nézzük csak, ezek szerint húsz fonttal tartozik nekem, 

nem igaz? – folytatta Hargate. – Elképesztő balszerencséje volt. 

Kiléptek a rózsakertbe. 

– Eső után milyen pompás illata van mindennek! – 

lelkendezett Hargate könnyed társalgást kezdeményezve. – 

Hihetetlenül frissítő. 

Ólordságának mindez mintha elkerülte volna a figyelmét. 

Láthatóan máshol jártak a gondolatai. Tépelődő, szórakozott 

kedvében volt. 

– Van még időnk egy rövid sétára – állapította meg Hargate 

az órájára nézve. – Beszélni akarok magával. 

– Ó! – adott hangot megdöbbenésének Lord Dreever. 

Viselkedése nem hazudtolta meg az érzéseit. Úgy nézett ki, 

mint aki töpreng valamin, és valójában töprengett is. Ez a 

húszfontos ügy roppant kínosan érintette. 

Hargate lopva figyelte. Neki életbe vágóan fontos volt, hogy 

ismerje mások életkörülményeit. Tudta, hogy a lord 

pénzszűkében leledzik, az utánpótlás kérdésében pedig teljes 

mértékben függ elnyomó nagybátyjától. A bácsi a lánykérés 

sikeressége érdekében tett is róla, hogy ezt ne felejtse el a főrend. 

– Ki ez a Pitt gyerek? – kérdezte Hargate. 

– Ó, hát egy cimborám – felelte Őlordsága. – Miért kérdi? 

– Ki nem állhatom a fickót. 

– Szerintem rendes pofa – vélekedett a lord. – 

Tulajdonképpen – itt eszébe jutottak Jimmy irgalmas 

szamaritánusi cselekedetei – tudom, hogy az. Miért nem kedveli 

őt? 

– Hát, nem is tudom. Csak nem, és kész. 

– Aha – válaszolta a másik érdektelenül. Nem volt kedve 

hallgatni, mi tetszik a pasasnak, és mi nem. 



– Figyeljen ide, Dreever! – próbálta magára vonni Hargate a 

lord figyelmét. – Tegyen meg nekem valamit: tüntesse el innen 

Pittet! 

Lord Dreever furcsán nézett rá. 

– He? – Mire Hargate megismételte a mondanivalóját. 

– Maga egész kis programtervet állított össze nekem, azt 

hiszem – jegyezte meg a lord. 

– Tegye lapátra az ürgét! – folytatta vehemensen Hargate. 

Jimmy tiltása a biliárddal kapcsolatban érzékenyen érintette. 

Tantalosz kínjait kellett kiállnia. A kastély csak úgy hemzsegett 

azoktól a fiatalemberektől, akik a célközönségét jelentették – 

mind könnyen bepalizható balekok –, erre nem fölbukkan 

Jimmy, aki miatt lőttek az ő virágzó üzleti lehetőségeinek?! Őrjítő 

volt ez az állapot. – Küldje el! Maga hívta meg ide. Bizonyára ő 

sem gondolja, hogy élete végéig itt fog időzni, nemde? Ha maga 

elmegy, neki is muszáj lesz. A következőt kell tennie: holnap 

felutazik Londonba. Kitalál valami mentséget. Pitt pedig magával 

tart. Otthagyja Londonban, maga meg visszatér. Ezt kellene 

tennie. 

Enyhe rózsás pír jelent meg Lord Dreever orcáján. Úgy 

festett, mint egy dühös nyuszi. Alaptermészetéhez nem sok 

büszkeség tartozott, mindazonáltal a Hargate által reá testált 

megalázó szerep még az ő sekélyes jellemét is felbőszítette. 

Amint Hargate tovább beszélt, a lordnál végleg betelt a 

pohár. 

– Természetesen, ami az összeget illeti, amivel tartozik 

nekem a pikétben elszenvedett veresége miatt… mennyi is? 

Húsz? Húsz font, ugye? Nos, tekintsük el tőle, jó? Így rendben is 

vagyunk. 

Őlordsága majd’ felrobbant mérgében. 



– Hogy rendben vagyunk? – üvöltötte vörös fejjel. -

Komolyan? Holnap megadom az egészet az utolsó nyavalyás 

pennyig. És akkor szedheti a sátorfáját, Pitt helyett. Mégis mit 

képzel rólam? Kíváncsi vagyok. 

– Azt, hogy maga egy fajankó, ha visszautasítja az 

ajánlatomat. 

– Most kedvem lenne jól összerugdalni magát! 

– A maga helyében én nem tenném. Ez sem afféle játék, 

amiben jól muzsikálna. Akkor már inkább maradjon a pikétnél. 

– Ha azt hiszi, hogy nem tudom kifizetni a rohadt pénzét… 

– Igen, azt hiszem. De ha ki tudja fizetni, annál jobb. A pénz 

mindig jól jön. 

– Lehet, hogy bizonyos szempontból ostoba vagyok… 

– Ez enyhe kifejezés, drága barátom… 

– De legalább nem vagyok gazember. 

– Hogy kipirult, Dreever. A düh jót tesz a bőrszínének. 

– És ha azt hiszi, hogy megvesztegethet, hatalmasat téved. 

– Valóban, hatalmasat tévedtem akkor, amikor azt 

képzeltem, rejlik magában valami értelem. De ha magának úgy 

tetszik, nyugodtan viselkedjen úgy, mint egy melodráma fiatal 

hőse. Személy szerint nem hiszem, hogy a dolog megéri a 

fáradságot. Ha az igen fejlett lelkiismerete azonban azt diktálja 

magának, hogy adja meg a húsz fontot, hát legyen. Holnapra 

ígérte? Nekem megfelel. Maradjunk ennyiben. 

Ezzel elsétált, magára hagyva Lord Dreevert a szemében azzal 

a csillogással, ami a gyenge emberek tekintetébe költözik akkor, 

amikor életükben egyszer eltökéltséget tanúsítanak. Úgy érezte, 

nem szabad alább adnia a tekintélyéből. Ki kell fizetni azt a 

pénzt, méghozzá másnap. Hargate az a fajta mókus volt, aki 



pokolian meg tudja keseríteni az életét, ha nem teljesíti a 

kötelességét. A becsületbeli adósság kérdése nem tréfadolog ám! 

Ennek ellenére biztonságban érezte magát. Tudta, hogy akkor 

szerzi meg azt a pénzt, amikor csak akarja. Filozofikus 

hangulatában azon merengett, hogy még a legrosszabb 

helyzetekből is kisül néha valami jó. Úgy tűnt, hogy a hatalmas 

csapás, ami őt érte – az eljegyzés –, végül kárpótolja őt 

némiképpen. Elképzelhetetlennek tetszett ugyanis, hogy Sir 

Thomas azok után, hogy elérte a célját, és következésképpen 

várhatóan rózsás hangulatban lesz, nem vágható meg egy olyan 

jelentéktelen összegre, mint húsz font. 

Belépett a hallba. Erősnek és tettre késznek érezte magát. Jól 

megmutatta Hargate-nek, mi rejtőzik benne. Hiszen ő Spennie 

Dreever, a vasember, akivel nem tanácsos packázni. De ha 

belegondol, különösen nagy szerencse, hogy eljegyezte Mollyt. 

Visszarettent még a gondolatától is, hogy kártyaadósságra húsz 

fontot préseljen ki Sir Thomastól. 

A hallban találkozott Saundersszel. 

– Éppen Ólordságát keresem – mondta a komornyik. 

– He? Ó, hát itt vagyok. 

– Valóban, uram. Miss McEachern megkért, hogy adjam át 

ezt az üzenetet abban az esetben, ha nem találkoznak 

személyesen vacsora előtt. 

– Rendicsek. Köszönöm. 

Felfelé indult az emeletre, menet közben pedig kibontotta a 

borítékot. Vajon mit írhat neki a lány? Csak nem szerelmes 

leveleket küldözget neki, vagy valami hasonló borzalmat? 

Átkozottul nehéz lenne jó képet vágni hozzá. 

Megállt a lépcsőfordulóban, hogy elolvassa az üzenetet. Az 

első sor után leesett az álla. A boríték lehullott a padlóra. 



– Ó, szent Isten! – hebegte, majd belekapaszkodott a 

lépcsőkorlátba. – Na, most vagyok csak igazán pácban!  



21. 

Utálatos ajándékok 

Kétségtelenül léteznek olyan férfiak, akik mindenféle érzelmi 

töltet nélkül veszik tudomásul, hogy az udvarlásuk meggyőzte a 

másik felet, és végül kiválasztattak. Salamon király feltehetően 

ebbe a kategóriába sorolandó, és VIII. Henrik is belefásulhatott a 

dologba időről időre. Az átlagember számára azonban az 

udvarlást kísérő érzelmek összetettek és mindent elsöprőek. A 

kábultság bizonyára uralkodó érzés ilyenkor, melybe 

megkönnyebbülés vegyül – annak a tábornoknak a 

megkönnyebbülése, aki sikeresen levezényelt egy nehéz 

hadjáratot, vagy a kétségbeesetten reménykedőé, aki meglepődve 

veszi észre, hogy elmúlt a veszély, és ő még mindig életben van. 

Ehhez hozzá kell még adjuk az újsütetű ragyogást. Sejtésünk, 

miszerint kiemelkedünk a férfiak tömegéből, hirtelen 

beigazolódik. Elégedetten hullámzik a mellkasunk, a világ nem is 

lehetne ennél szebb. 

Egyesek boldogságába nyugtalanság is vegyül, és az eljegyzés 

feszültsége olykor a megbánás halvány árnyékát is magával 

vonja. – Mindenfélét megvetet velem – lehet hallani egy 

udvarlótól az eljegyzés időszakának háromnegyedénél, amint egy 

barátjának panaszkodik. – Két új nyakkendő, csak tegnap! – 

Közben mintha magában viaskodna, vajon kibír-e ennyi 

rémséget az emberi természet. 

De akármilyen gyötrelmek is árnyékolják be eme szakasz 

végét, az eleje legalább napfényben fürdőzik. 



Jimmy a vacsorához készülődve szemügyre vette 

beszappanozott arcát a tükörben, és elámult azon, milyen 

remekül néz ki. 

Semmiféle kétség nem gyötörte. Nem tartott attól, hogy a 

kapcsolata Mr. McEachernnel nagyban rontana a jövőbeli 

kilátásain. Jelen pillanatban az exzsaru létezésére egyáltalán nem 

volt hajlandó gondolni. Abban a világban, melyben Molly élt, 

nem volt helye másoknak, egyszerűen észre sem vette őket. Nem 

is léteztek. 

Az élet nagyszerűsége feletti elégedett merengésébe Spike 

Mullins, megrögzött tolvaj lopakodott be csendben. 

Természetesen előfordulhat, hogy csak saját elégedettségét és 

boldogságát vetítette ki másokra, de Jimmy valamiféle 

visszafogott örömöt vélt felfedezni Spike viselkedésében. A 

Bowery-fiú szinte táncot lejtett a szőnyegen, úgy lépett be a 

szobába. Az arca csak úgy ragyogott tűzvörös üstöke alatt. 

– Nos, mi újság veled, fiatal lord FitzMullins? – érdeklődött 

Jimmy. – Spike, voltál te már esküvői tanú? 

– Az meg mi a csuda, főnök? 

– Hát, tanú egy esküvőn. Az a fickó, aki a vőlegény mellett áll, 

és támogatja őt, hogy élve átvészelje a dolgot. Mindenről ő 

gondoskodik, a szertartás végén elárasztja pénzzel a lelkészt, 

majd fogja magát, és elveszi az első nyoszolyólányt, aztán 

boldogan él, míg meg nem hal. 

Spike megrázta a fejét. 

– Semmi haszna megnősülni, főnök. 

– Spike, a nőgyűlölő! Várd csak ki a végét! Egy nap majd 

szerelem ébred a szívedben, és elkezdesz verseket írni. 

– Szó sincs róla, főnök – tiltakozott a fickó. – Nem érdemes 

kezdeni a lányokkal. Még viccnek is rossz. 



Ez maga volt az eretnekség netovábbja! Jimmy 

elővigyázatossági megfontolásból letette a kezéből a borotvát. 

Belefogott, hogy enyhítsen Spike égbekiáltó tudatlanságán. 

– Spike, te szamár! Gőzöd sincs róla. Ha szorult volna egy 

csepp értelem beléd, tudnád, hogy a világon egyetlen dolgot 

érdemes csinálni: megházasodni. Rosszul vagyok tőletek, 

megrögzött agglegényektől! Képzeld csak el, milyen életed lenne 

egy feleség oldalán. Egy hideg téli éjszakán abban a tudatban 

indulsz el kifosztani egy házat, hogy egy tányér forró leves és a 

kényelmes, felmelegített papucs vár, amikor hazatérsz. A kis 

feleséged odakuporodik hozzád, te pedig elmeséled neki, hogyan 

puffantottad le a rendőrt. Majd együtt gyönyörködtök a 

szajréban. Ennél otthonosabbat elképzelni sem tudok. Aprócska 

Spike-ok nyüzsögnek körülöttetek. Hát nem látod őket 

örömükben ugrándozva, amikor becsusszansz az ablakon 

keresztül, és elújságolod nekik a jó hírt? „Papa kinyiffantott egy 

zsernyákot!”, ujjonganak a vékonyka kis hangjukon. A nagy 

esemény tiszteletére édességgel örvendezteted meg őket. 

Keresztfiam, az aranyhajú kis Jimmy Mullins kap hat pennyt, 

amiért aznap délután kővel dobált meg egy civil ruhás nyomozót. 

Csupa öröm és vigalom! Higgy nekem, Spike, a családhoz nem 

fogható semmi. 

– Vót eccer egy lány – bökte ki elmélázva Spike. – Csak nem 

vótam mindig őmellette. Hozzáment egy hekushoz. 

– Akkor nem érdemelt meg téged, Spike – felelte Jimmy 

együttérzően. – Az a lány, aki odáig süllyed, nem neked való. Egy 

kedves, szimpatikus lányt kellene felszedned, aki romantikus 

rajongással viseltetik a foglalkozásod iránt. De most hadd 

fejezzem be a borotválkozást, mert még elkésem a vacsoráról. 

Csodaszép esténk van, Spike. 



Spike izgalomba jött. 

– Így igaz, főnök! Épp eztet akartam… 

– Ha összegyűjtenéd az összes kékvérűt egy tartályba, akik 

ma este itt összegyűlnek, és megcsapolnád őket, nagyszabású 

festési munkálatokba kezdhetnél, Spike. No de meg ne próbáld 

igazából! Talán nem tetszene nekik Mellesleg, találkoztál azóta… 

persze hogy találkoztál. Valójában azt akarom kérdezni, 

beszéltél-e azzal az inassal, akiről gyanítod, hogy detektív. 

– Hát, éppen ez az, főnök… 

– Nagyon remélem, az ő érdekében, hogy ügyesebben végzi a 

munkáját, mint az én Galer barátom. Az az ürge az idegeimre 

megy, Spike. Úgy lohol a nyomomban, mint egy kiskutya, 

biztosan most is lesben áll odakint. Láttad? 

– Mi az hogy! De főnök… 

Jimmy komolyan tekintett Spike-ra. 

– Spike, forgatsz valamit a fejedben. Mondani akarsz nekem 

valamit, látom. Mi az? Ki vele! 

Spike izgatottsága heves szóáradat formájában valósággal 

kirobbant belőle. 

– Ojjé, főnök! Micsoda kavalkád vót itten ma este! Még 

mindig zsong a kobakom. Azta mindenit! Ugyanis amikó Sir 

Tummas szobájában jártam… 

– Hogy?! 

– Úgy ám. Pont mielőtt gyütt a vihar, amikó úgy besötétedett. 

Nos, én… 

Jimmy közbeszólt. 

– Sir Thomas szobájában jártál! De hát mit… 

Spike mintha zavarba jött volna. Bocsánatkérően vigyorgott, 

és zavartan álldogált egyik lábáról a másikra. 

– Megszereztem üket, főnök – jelentette ki somolyogva. 



– Megszerezted őket? Miket? 

– Ezeket. 

A zsebébe nyúlt, majd előhúzott belőle egy kupac ragyogó 

valamit: Lady Julia Blunt gyémánt nyakékét. 



22. 

Két dudás egy csárdában 

– Százezer dezső – motyogta Spike, miközben szeretetteljesen 

bámulta a zsákmányt. – Aztat mondtam magamnak: „A főnöknek 

nincs ideje megkaparintania üket. El van foglalva azzal, hogy 

hízelegjen a nemeseknek. Így nekem köll megtennem, és a főnök 

majd halálra röhögi magát, amikor olajra lépünk ezzel”, 

mondtam magamba’ . Ezér’… 

Jimmy ekkor olyan hangosan kiáltott fel, hogy az meglepte 

hűséges fegyverhordozóját. A helyzet rémálomszerű borzalma 

úgy hatott rá, mint egy váratlan gyomorszájon vágás. Alig kapott 

újra levegőt. A vigyor lassan eltűnt a másik arcáról, miközben 

hallgatta. Még az őszinte barátokkal teli Bowelyben sem hallott 

ilyen erőteljes összegzést a mentális és morális hiányosságairól. 

– De főnök! – tiltakozott. 

– És még csak a leglényesebbeket vázoltam fel – mondta 

Jimmy, majd elhallgatott, hogy levegőt vegyen. – Így, rögtönözve 

nem is tudok neked igazságot szolgáltatni. Rendíthetetlenül 

konok vagy. 

– De főnök, mi lelte magát? Hát nem örül? 

– Örülni! – Jimmy a levegőben hadonászott a karjával. – 

Még hogy örülni! Te félnótás! Hát nem látod, mit tettél? 

– Megszereztem üket – felelte Spike, akinek az elméje 

láthatóan nem igazán mutatkozott befogadónak az új gondolatok 

iránt. Azon az állásponton volt, hogy Jimmy figyelmét elkerülte a 

lényeg. 



– Hát nem magyaráztam el elég világosan a minap, hogy nem 

szabad? 

Spike arca felderült. Jól sejtette: Jimmy elmulasztotta a 

lényeget. 

– Dehogynem, főnök, naná. Az csak egy piti kis ügy vót. Maga 

persze nem nézi jó szemmel az aprópénz elcsaklizását. De ez más. 

Ezek a gyémántok baromi pöpecek. Százezer dolcsit adnak értük. 

– Spike! – kiáltott fel fájdalmasan Jimmy. 

– He? 

– Meghallgatnál végre? 

– Ja. 

– Tudom, hogy gyakorlatilag reménytelen. Ahhoz, hogy 

valaki elültethessen egy gondolatot a fejedben, megfelelő 

felszerelésre van szüksége: fúróra, lőporra, és így tovább. De 

talán akkor is van esélyem, ha lassan, tagoltabban beszélek. 

Eszedbe jutott már Spike – sármos, kék szemű Spike-om –, hogy 

Anglia eme lakályos kis otthonában majd’ minden második 

ember magánnyomozó, aki nyilvánvalóan azt az utasítást kapta, 

hogy tartson szemmel téged? Vagy azt hiszed, a feddhetetlen 

múltja elegendő biztosíték? Úgy képzeled, a detektívek azt 

kérdezik magukban: „Nos, kire gyanakodjunk? Spike Mullinsot 

természetesen kizárhatjuk, mivel ő álmodni sem merne arról, 

hogy ilyet tegyen. Lehetetlen, hogy a jó öreg Spike-nál legyen a 

cucc.” 

– De főnök! – vetette közbe Spike elmésen. – Nem is nálam 

van, az már igaz. Nem ám. Magánál van! 

Jimmy vonakodással vegyes csodálattal nézett rá. Végül is, 

volt valami szerethető Spike káoszos gondolkodásmódjában, ami 

ösztönzően hatott a körülötte lévőkre, miután már hozzászoktak. 

A legrosszabbnak az tűnt az egészben, hogy semmi köze nem volt 



az élet gyakorlati oldalához. Más körülmények között – mondjuk 

egy Colney Hatch-beli27 tivornya alkalmával – a Bowery-fiú 

elbűvölő társaság lehetne. Egy gumiszobában, például, milyen 

pompásan feldobná a hangulatot az iménti megjegyzése. 

– No, de fiacskám – mondta keményen, ám egyben 

szeretetteljesen –, hallgass meg még egyszer! Használd a fejed, 

gondolkodj! Nem jutott el az agyadig, hogy ebben a házban 

néhány rossz ember szerint mi ketten összejátszunk? Mr. 

McEachern például nem azt hiszi, hogy bűntársak vagyunk? Vagy 

úgy képzeled, Mr. McEachern visszatartotta ezt az információt, 

miközben a szelíd kópéjával társalgott egy szál szivar felett? Nem 

hinném. Szóval össze akarod zavarai azt az úri vérebet, Spike, aki 

– csak hogy el ne felejtsd – két méternél távolabb még sosem 

került tőlem, mióta megérkezett? 

Spike akaratlanul felvihogott. 

– Naná, főnök, így lesz a legjobb! 

– A legjobb? Nahát. Miből gondolod, hogy így lesz a legjobb? 

– Hát azér', mer’ azok a szimatok már nincsenek képben. – 

Boldog vigyor terült el az arcán. – Muris, főnök. Hú, hát tiszta 

kabaré! Eztet hallgassa! Ezek letartóztatták egymást! 

Jimmy rosszkedvűen bírálta felül korábbi véleményét. Ezt 

még Colney Hatch-ben is hűvösen fogadnák. A lángelmék 

magányosak. Spike-nak semmi esélye arra, hogy valaha is lelki 

társra lel majd, valakire, akinek hasonlóan érdekes módon 

forognak a fogaskerekek az agyában. 

– Ez az igazság – kuncogott Spike. – Vagyis, nem is… 

– Nem, nem – felelte Jimmy nyugtatólag –, értem. 

– Elmondom, hogy történt. Az egyik pofa letartóztatta a 

másikat. Összeverekedtek, mindkettő aztat hitte, a másik meg 

                                                   
27 Elmegyógyintézetéről ismert londoni kerület 



akarja fújni a smukkot. Nem gyüttek rá, hogy mindketten kopók. 

Az egyik végül legyűrte a másikat, oszt – Spike úgy nevetett, hogy 

a könnye is kicsordult – bezárta a szenespincébe. 

– Hogy történhetett ilyesmi? 

Spike megállíthatatlanul röhögéséit. 

– Ide skubizzon, főnök! Hát marha gyorsan történt az egész. 

Baromira besötétedett, mer’ gyütt a vihar. Én abban a szobában 

vótam, ahol az ékszerdoboz is, aztat kajtattam. Épp’ megtaláltam, 

de – ajaj! – lépéseket hallok a folyosón, amik halkan közelednek 

az ajtó felé. Frankón megúsztam? Naná! Aztat mondtam 

magamnak: „Itten gyün az egyik muksó, aki tudja, hogy én itten 

vagyok, és rám akarja kattintani a karperecet.” Ezér’ sebesen 

elbújtam egy függöny mögé. Van ugyanis egy függöny a szobába’. 

Flancos ruhák, meg ilyenek vannak mögötte. Hát gyorsan 

beugrottam oda, vártam, hogy begyüjjön a kopó, oszt gondútam, 

letámadom, mielőtt meglátná, ki vagyok. Tudja, igen sötét vót a 

vihar miatt. Állón akartam vágni, és amíg ki van ütve, elfutok, 

leszaladok a személyzeti részbe. 

– És? – várta a folytatást Jimmy. 

– Hát, az a fazon odaért az ajtóhoz, kinyitotta, én mán éppen 

lendületet vettem, hogy ráugrom, amikó’ a folyosó másik oldalán 

lévő szobábó’ kirontott egy másik figura, és villámgyorsan 

rávetette magát erre az elsőre. Hát erre mondom én, minek 

menne az ember a cirkuszba? Komolyan, ez jobb, mint a Coney 

Island! 

– Folytasd! Mi történt ezután? 

– Azok ketten alaposan egymásnak estek. Ők nem láthattak 

engem, én nem láttam üket, de hallottam, hogy ment a csihi-puhi 

rendesen. Végül az egyik jól helybenhagyta a másikat. Utána 



lehajolt, mintha rászámolt vóna, aztán egy kattanás. Tudtam, 

hogy az egyik mókus megbilincselte a másikat. 

– Nevezd őket a továbbiakban A-nak és B-nek! – javasolta 

Jimmy. 

– Aztán hallom őt, az első csókát, hogy meggyújt egy gyufát, 

mer’ közbe nagyon sötét lett a vihartul, és aztat mondja: 

„Megvagy, te bitang! Már figyellek egy ideje, tudtam, hogy 

készűsz valamire. Szemmel tartottalak ám!” Felismertem a 

hangját, az a fickó vót, aki Sir Tummas inasának mondja magát. 

A másik pedig… 

Jimmy-ből kitört a nevetés. 

– Ne is folytasd, Spike! Ez több, mint amit el lehet viselni. 

Tényleg azt akarod mondani nekem, hogy az én eszes, tartózkodó 

Galer barátomat bilincselték meg, és zárták a szenespincébe? 

– Bizony ám! 

– Ezt nevezem én igazságszolgáltatásnak – jelentette ki 

Jimmy elégedetten. – Senki ember fiának nincs joga olyan 

roppant idiótának lenni, mint amilyen Galer. Nem tisztességes. 

Volt idő, amikor McEachern hűséges alkalmazottjának 

jelenléte dühvel töltötte el, sértette a büszkeségét, és olyan 

pillanatok is akadtak, amikor egyenesen azt kívánta, bárcsak 

jómaga az a bandita lenne, akinek McEachern hiszi. Soha 

életében nem kellett még ilyen kihívásnak megfelelnie, mint ez a 

magánnyomozó-história. Az esetlen detektív mögött folyton az 

elégedetten mosolygó McEachern képe villant fel előtte. Ha 

rejlett volna valami finomság a Dodson Magándetektív Iroda 

emberében, megbocsátott volna, de nem így volt. Spike-ban a 

sokéves tapasztalat kifejlesztett valamiféle hatodik érzéket, 

aminek segítségével felismerte a törvény képviselőit. A 



legravaszabb álca se tudta átejteni. De Galer esetében még 

Jimmy is átlátott a szitán. 

– Folytasd! – kérte. 

Spike így tett. 

– Na, a másik pasas, aki a földön feküdt kiterűve, csuklóján 

a… 

– Galer, név szerint. A jóképű, elegáns Galer! 

– Ja, ő. Hát, először túlságosan ki vót fulladva ahhoz, hogy 

visszavágjon, de miután levegőhöz jutott, aztat hörögte: „Maga 

tökfej, én ártatlan vagyok! Óriási hibát követett el ezzel. Jobb, ha 

tudja.” Máshogy mondta, de eztet jelentette. „Kopó vagyok.” 

Heveskedett, „vegye le rólam eztet!”. A karperecre értette. Hát 

mit gondul, a másik ipse, az az inas fazon, megtette neki eztet a 

szívességet? Nem ám. Jól kiröhögte. Úgy felelt, ez a legrosszabb 

mese, amit valaha megpróbáltak beadni neki. „Meséld be a 

nénikédnek! Ismerem a fajtádat. Beegerészed magad a házba 

mint vendég, de valójába’ a hőgy ékszereire fáj a fogad.” A 

kegyetlen szavak hatására a másik, az a Galer, alaposan 

bedühödött. „Nyomozó vagyok, az mán hétszentség”, esküdözött. 

„Az amerikai uraság, Mr. McEachern kifejezett kérésére vagyok 

itten a házban.” A másik krapek megint fityiszt mutatott 

emennek. „Aha, majd ha fagy!”, legyintett. „Még hogy zsaru vagy, 

hát ez marhajó! Hogy nem sül le a bőr a képedrül!”, morgott 

amaz. „Vezessen Mr. McEachernhez”, könyörgött Galer. „Ő majd 

letisztít engem…” így kell mondani? 

– Tisztáz? – javasolta Jimmy. – Úgy érted, igazol téged. 

– Ez az, tisztáz. Csodálkoztam is, vajon mit jelenthet. „Ő 

majd tisztáz engem”, mondta. Aztat hitte, ezzel kinn van a 

pácból, de benne maradt, mer’ az inas pofa így replikált neki: 

„Aztat lesheted! Nem foglak körbekísérgetni a házon Mr. 



McEachernt keresve. Mész a szenespincébe, pajtás, és meglássuk, 

mit mondasz majd, amikó’ jelentést teszek Sir Tummasnak.” „Az 

jó lesz”, válaszulta Galer, „jelentse csak Sir Tummasnak. Majd én 

elmagyarázom neki a helyzetet.” „Hát nem is én!”, felelte az inas. 

„Sir Tummas nehéz este elé néz, szórakoztatnia kell a fejeseket, 

akik azér’ gyünnek, hogy megnézzék az előadást. Nem akarom 

őtet most ezzel zargatni. A szenespincébe veled! Lódulj!” Ezzel 

kimentek, én pedig újra munkába lendültem, megfújtam a 

smukkot, és itten vónék! 

– Hallottál már a költői igazságszolgáltatásról, Spike? – 

kérdezte Jimmy. – Erről van itt szó. Azonban az öröm és a 

jóakarat eme órájában nem szabad megfeledkeznünk… 

Spike beléfojtotta a szót. 

Őszinte boldogságtól ragyogott az arca, azt látván, hogy 

milyen lelkes fogadtatásra talált a beszámolója, de még szeretett 

volna rámutatni az abból következő tanulságra. 

– Látja, főnök, minden a legnagyobb rendben van. Amikó’ 

majd az ékszerek után szimatulnak, és rágyünnek, hogy eltűntek, 

arra gyanakodnak majd, hogy ez a Galer gyerek csórta el. Minket 

nem gyanúsítanak. 

Jimmy komolyan nézett rá. 

– Hát persze. Fantasztikus elme vagy, Spike! Elmondásod 

szerint Galer éppen nyitotta volna az ajtót, amikor az inas 

ráugrott. Természetesen arra a következtetésre jutnak majd, 

hogy ő lopta el az ékszereket, kiváltképp, hogy nem fogják 

megtalálni nála. Az a férfi, aki fel tud nyitni egy széfet zárt ajtón 

keresztül, arra is képes, hogy ügyesen megszabaduljon a 

szajrétól, miközben egy inassal birkózik. Az a körülmény, hogy 

nem lesz nála a cucc, még gyanúsabbá teszi őt. És mi győzhetné 

meg őket még inkább arról, hogy a tolvajt kapták el, mint az a 



tény, hogy a pasas magánnyomozó. Komolyan mondom, Spike, 

neked valamiféle otthonban lenne a helyed. 

A Bowery-gyerek nyugtalannak tűnt. 

– Erre nem gondoltam, főnök – vallotta be. 

– Persze hogy nem. Te sem gondolhatsz mindenre, nem igaz? 

Most pedig kérlek, add ide a gyémántokat. Visszaviszem őket a 

helyükre. 

– Visszateszi őket, főnök?! 

– Miért, mi mást tanácsolsz? Legszívesebben visszavitetném 

veled, de tudom, hogy az megfeküdné a gyomrodat. 

Spike átadta neki az ékszert. A főnök már csak főnök marad, 

az ő szava szent. Mindazonáltal tragédiaként élte meg, hogy 

durván meghiúsultak a tervei. 

Jimmy borzongva vette kezébe a nyakláncot. Műértője volt az 

ékszereknek, egy fenséges drágakő ugyanúgy hatott rá, mint 

művészre egy pompás festmény. Végigpergette az ujjai között a 

gyémántokat, és újra szemügyre vette őket, ezúttal alaposabban. 

Spike-ban feléledt némi remény, miközben figyelte. Úgy látta, 

a főnök meginog. Talán most, hogy a kezébe vette az ékszert, nem 

lesz képes visszavinni. Spike szemében a gyémánt nyaklánc 

mindössze az értékével volt egyenlő, azzal a temérdek „dezsővel”, 

amit kapott volna érte, de tudta jól, hogy vannak olyanok, akik 

egyébként teljesen ép eszűek, de a mesterművet önmagában 

felbecsülhetetlennek értékelik. 

– Ez egy pazar nyaklánc, főnök – motyogta bátorítólag. 

– Az – értett egyet vele Jimmy. – A maga nemében páratlan, 

sosem láttam még ehhez foghatót. Sír Thomas örülni fog, hogy 

visszakapja. 

– Akkor vissza fogja vinni, főnök? 



– Természetesen. Az előadás előtt közvetlenül fogom 

megejteni a dolgot, akkor adódik a legjobb alkalom. Egy 

előnyünk ezért származik mindebből: ez a délutáni kis kalamajka 

kissé kopómentesíti majd a levegőt.  



23. 

Családi viszály 

Hildebrand Spencer Poyns de Burgh John Hannasy de Coombe-

Crombie, Dreever tizenkettedik grófja úgy érezte magát, mint hal 

a szárazon. Újra elolvasta az üzenetet, nem mintha jobb lett 

volna ettől. Molly nagyon tömören és világosan felbontotta az 

eljegyzést. Így „találta a legjobbnak”, mivel „attól tartott, hogy 

egyiküket sem fogja boldoggá tenni”. Mennyire igaza van, 

gondolta Őlordsága búsongva. Rendkívül érzelgős hangulatban 

leledzett. Jelenleg semminek sem örült volna jobban. No de 

miért kellett ezt a bejelentést pont akkor megtenni, amikor az 

eljegyzés farvizén evezve akár húsz fonttól megszabadíthatná a 

nagybátyját? Ez igencsak nyomasztotta. Az eszébe sem jutott, 

hogy Mollynak persze fogalma sincs az ő szomorú 

körülményeiről. Valamiért úgy érezte, a lánynak ösztönösen 

tudnia kellett volna erről. Az anyatermészet gyenge beleérző 

képességgel ruházta fel Hildebrand Spencer Poys de Burgh-öt. 

Amit az ő esetében agynak lehetett nevezni, az olyan volt a 

minőségi szürkeállományhoz képest, mint a mosogatólé az igazi 

kávéhoz. Az érzelmes és az agyilag megterhelő pillanatokban 

ezért a gondolkodása, csakúgy, mint Spike-é, hajlott rá, hogy 

külön kategóriát képviseljen. 

Harmadszor is végigfutott a levélen, miközben a homlokán 

izzadság kezdett gyöngyözni. Szörnyű csávába került. A lelki 

szemei előtt kibontakozó képen nem szerepelt a feltételezhetően 

ujjongó Katie, a Savoy-béli pénztelen, ámde tündéri lány, amikor 



bejelenti neki, hogy immár szabad ember. Katie túlságosan 

messze volt tőle. Közöttük tornyosult Sir Thomas félelmetes, 

uralkodó alakja, amely betöltötte az egész látóteret. De ezen sem 

lehet csodálkozni. Perszeusz is csak egy röpke pillanatig 

gondolhatott Andromédára, mialatt tekintetét a szörnyön 

pihentette, s a középkori lovag, aki lovagi tornán harcolt a 

kiszemelt hölgy mosolyáért, aligha engedhette meg magának, 

hogy az a mosoly befészkelje magát a fejébe, amikor páncélos 

ellenfele rárontott egy hegyes lándzsa kíséretében. 

Spennie Dreeverrel is valami hasonló történt. Csillogott volna 

a tekintete, ha minden rendben lett volna, de most dülledő 

szemei ellenségesen fénylettek. 

Bárcsak később történt volna mindez! Akár csak egy nappal. 

A modern lányok nyughatatlan, lobbanékony természete 

tönkretette őt. Hogyan fizesse így meg Hargate-nek, amivel 

tartozik neki? Hargate-et ki kell fizetni, ez biztos, nincs más 

lehetőség. Lord Dreever nem az a fajta ember volt, aki a körmét 

rágja idegességében, ha tartozik valakinek. Az egyetemi 

tanulmányai idején megkedveltette magát a helyi kereskedőkkel, 

annyit hiteleztetett magának. Nem magát az adósságot bánta, 

hanem annak következményeitől tartott. Ösztönösen érezte, hogy 

Hargate bosszúálló típus. Hargate húsz font értékben bánhatott 

lekezelően vele, be is nyújtotta a számlát. Ha nem egyenlíti ki a 

tartozást, annak következményei lesznek. Hargate és ő 

ugyanannak a klubnak a tagjai voltak, és az a klubtag, aki kártyán 

pénzt veszít, amit elmulaszt megadni, nem teszi népszerűvé 

magát a társaságban. 

Muszáj megszereznie azt a pénzt, ez elkerülhetetlen. De 

hogyan? 



Pénzügyi szempontból Ólordságát egy leigázott, ámde dicső 

történelemmel bíró országhoz lehetett volna hasonlítaní. Volt 

idő, az egyetemi tanulmányai első két évében, amikor csinos kis 

járandóság luxusát élvezhette. Azok voltak ám a szép idők, midőn 

Sir Thomas Blunt, mondhatni még új volt a szakmában, és úgy 

érezte, meg kell felelnie a legfelsőbb körök elvárásainak, így hát 

bőkezűen szórta a pénzét. A Lady Juliával való házasságkötésük 

után két évig éltek ilyen nagy lábon, amíg a férfi elnyomta 

alaptermészetéből fakadó fösvénységét. Úgy tekintett az elköltött 

pénzre, mint befektetésre. A második év végén azonban a sarkára 

állt: kutatni kezdte a költségcsökkentési lehetőségeket. Őlordsága 

járandósága, mint lehetőség, nyilvánvalóan kínálkozott. Éppen 

ezért nem zavartatta magát, és lenullázta. A póker elnevezésű 

játékban az az ember, aki nem tud uralkodni az arckifejezésén, 

gyorsan átlépi még a legcsinosabb összegű járandóság jelentette 

limitet is. Pókerezés közben Őlordsága arckifejezése olyan volt, 

mint a csendes kis tavacska, amelynek a felszínét még a legkisebb 

szellők is fodrozzák. A sötét kétségbeesés, amely akkor ült ki az 

arcára, amikor rossz lapokat tartott a kezében, igencsak drágává 

tette a blöffölést. A kitörő öröm, ami a szemében tükröződött, 

mihelyt remek lapok kerültek a kezébe, hatékony vészjelzőnek 

bizonyult a hálás ellenfeleknek. Kéthétnyi pókerezés oda vezetett, 

hogy kénytelen volt írni a nagybátyjának egy aggodalmas, ámde 

bizakodó levelet, melyben újabb pénzutánpótlásért folyamodik. A 

nagybácsi válasza erre egy határozott toppantás volt. Miután arra 

az álláspontra helyezkedett, hogy a szerencsejáték bűn. Sir 

Thomas olyannyira megváltoztatta a pénzpiac feltételeit az 

unokaöccsével szemben, hogy az gátat vetett minden további 

lehetséges eltévelyedésnek a póker fertőjébe. A járandóságot 

teljesen megszüntette, helyébe egy megállapodás lépett, aminek 



értelmében Őlordsága minden pénzt megkaphatott, amit csak 

szeretett volna, de kérvényeznie kellett, valamint megindokolnia, 

mire kell neki az adott összeg. Amennyiben a kérés észszerűnek 

találtatott, megkapta a pénzt, ha esztelennek, szó sem lehetett 

róla. Mindebben csak annyi hibádzott a lord szemszögéből nézve, 

hogy két ember fejében eltérő vélemény élhet arra vonatkozóan, 

hogyan kellene az „észszerű” és az „esztelen” szavakat érteni. 

Thomas Blunt szótára szerint húsz font teljesen észszerű 

összeg volt Molly McEachern vőlegényének kiadásaira, de 

esztelenség egy olyan ember számára, akit Molly visszautasít. Az 

angol nyelvnek ezen árnyalatnyi különbségei csalják csapdába a 

külföldieket. 

A lord olyannyira elmerült gondolataiban, hogy addig nem is 

vette észre, hogy Sir Thomas mellette áll, míg a nagybátyja meg 

nem szólalt. 

– Nos, Spennie, fiam. Azt hiszem, ideje készülődni a 

vacsorához, nemde? He? 

Láthatóan jó kedvében volt. A válogatott társaság járt a 

fejében, kiknek tagjait aznap este szórakoztatni készült, minek 

hatására időlegesen, mintegy varázsütésre, derűssé és 

lágyszívűvé vált. Szinte hallani lehetett, ahogy csörgedezik benne 

az emberi jóság. A sors iróniája! A hangulat lehetővé tette volna, 

hogy aznap este egy engedelmes unokaöcs a színe elé járuljon, és 

a zsebében kotorásszon, sajnos azonban mások voltak a 

körülmények. Ó, a nők, mindig a nők választják el a férfiakat a 

Paradicsomtól! 

Őlordsága mekegett valamit válaszképpen, majd sietősen a 

zsebébe gyűrte a sorsfordító levelet. Elújságolja neki a hírt 

rögvest… hamarosan. Még nem, kicsit később. 



– Jól megy a szerep, fiacskám? – érdeklődött Sir Thomas. – 

Nehogy tönkretedd a darabot azzal, hogy nem tudod a 

szövegedet. Nem járja. 

Tekintete megakadt a borítékon, amit Spennie elejtett. Derűs 

és lágyszívű hangulata egy pillanat alatt köddé vált. 

Akadékoskodó természete iszonyodott a rendetlenségtől. 

– Ó, te jó ég – csóválta a fejét, miközben lehajolt. – 

Szeretném, ha az emberek nem hajigálnák el a papírjaikat 

mindenfelé a házban. Ki nem állhatom a szemetet. 

Úgy beszélt, mintha valaki bújócskázott volna vele, és 

szándékosan nyomokat hagyott volna maga után. Az efféle 

helyzetek mindig nosztalgiával töltötték el. Annak idején a 

Blunt’s Stores-ban a 67-es számú szabály szerint fél koronára volt 

büntethető az az alkalmazott, aki bűnösnek találtatott 

papírelhagyásban. 

– Én csak… – hebegte Őlordsága. 

– Nahát – egyenesedett fel Sir Thomas –, hiszen ezt neked 

címezték! 

– Éppen fel akartam venni a földről. Volt benne egy… üzenet. 

Sir Thomas alaposan szemügyre vette a borítékot. A derű és a 

lágy szív visszafoglalták trónjukat. 

– Ó, női kézírás – kuncogott a bácsi. Huncut pillantást vetett 

a lefagyott főrendre. – Tudom, tudom. Rendkívül elbűvölő. 

Milyen aranyos! A fiatal lányok szeretik a romantikát. Gondolom, 

ti ketten egész nap szerelmes leveleket küldözgettek egymásnak, 

ugye? Roppant elragadó! Ne vágj olyan képet, mintha 

szégyellnéd a dolgot, édes fiam! Nekem tetszik. Szerintem bájos. 

Hát így kezdődött. Őlordsága már azon volt, hogy bevallja: 

„Bácsi, nem lennék képes hazudni neked. Nem szeretném, ha 



hamis hitbe ringatnád magad. A levél tartalma nem az, amit 

feltételezel. A következő áll benne…” 

Ehelyett viszont csak ennyi jött ki a száján: „Bácsi, 

kölcsönadnál húsz fontot?” 

Ezeket a meglepő szavakat sikerült kinyögnie. Kicsúszott a 

száján, nem tudta megállni. 

Sir Thomas az első pillanatban meghökkent, de nem 

vészesen. Mindössze összerezzent, mint az, aki simogat egy 

macskát, miközben az hirtelen megkarmolja. 

– Húsz font kéne, mi? – kérdezte eltűnődve. 

Váratlanul támadt nemtetszését szökőárként söpörte el a 

jósága. Azon az estén kijárt a bőkezű ajándék azoknak, akik 

megérdemelték. 

– Hát persze, fiam, természetesen. Most azonnal kellene? 

Őlordsága rávágta: igen, ha lehet. Ritkán viselkedett ilyen 

hevesen. 

– Jól van. Meglátjuk, mit tehetünk ez ügyben. Gyere velem! 

A bácsi hálószobájába mentek. Mint a kastély szinte össze 

többi szobája, ez is igen méretes volt. Az egyik falat teljes 

hosszában függöny takarta. Emögött lelt rejtekhelyre Spike aznap 

délután. 

Sir Thomas odalépett az öltözőasztalkájához, és kulccsal 

kinyitott egy kis fiókot. 

– Húszat mondtál? Öt… tíz… tizenöt… húsz… tessék, fiam. 

Lord Dreever köszönetképpen motyogott valamit. Sir 

Thomas barátságos vállveregetéssel válaszolt unokaöccse 

érthetetlen torokhangjaira. 

– Milyen árulkodó jellemvonás! – mondta. 

A lord láthatóan megijedt. 

– Nem kértem volna kölcsön, ha… – próbált védekezni. 



– A szerelmes levél sok mindent elárul az írójáról – folytatta 

a bácsi. – Meleg szívre vall. Jólelkű a lány, Spennie! Elbűvölő, 

melegszívű lány. Hihetetlenül szerencsés vagy, fiam. 

Őlordsága, aki a négy bankót gyűrögette a kezében, 

egyetértett vele, de nem szólt semmit. 

– Na de igyekezz, még át kell öltöznöm. Atyaég, milyen késő 

van már. Sietnünk kell. Apropó, fiam, ma éjjel megragadom az 

alkalmat, hogy hivatalosan bejelentsem az eljegyzést. Remek 

lehetőség lesz szerintem. Azt hiszem, az előadás végén mondok 

egy kisebb beszédet, rögtönzök majd egy nem hivatalos 

felszólalást. Mindenki sok boldogságot fog kívánni nektek. 

Kedvemre való az ötlet! Van benne valami régimódi, ami tetszik. 

Az öltözőasztal felé fordult, és levette a gallérját. 

– Na, igyekezz, fiam! Nem késhetsz el. 

Őlordsága kitámolygott a szobából. Még soha nem 

gondolkodott annyit egyhuzamban, mint míg kapkodva belebújt 

esti öltözékébe. Leggyakrabban az jutott eszébe, hogy akármi is 

történjék ezután, legalább egyvalami jól alakult. Megszerezte a 

húsz fontot. Kolosszális felfordulásra lehetett számítani, mihelyt 

a nagybácsi fülébe jut az igazság. Nagyobb káosz lesz, mint a San 

Franciscó-i földrengés idején. De mit számít az? Megvan a pénz. 

A bankókat belecsúsztatta a mellényzsebébe. Leviszi magával, 

és rögtön vacsora után odaadja Hargate-nek. 

Kilépett a szobájából. Egy meglibbenő szoknyára lett 

figyelmes, amikor a lépcsőfordulóhoz ért. Egy lány jött a folyosó 

másik oldalán. Őlordsága megállt a lépcsősor tetején, hogy 

előreengedje. Amikor közelebb ért, akkor látta, hogy Molly az. 

Egy pillanatnyi kínos csend következett. 

– Ööö… megkaptam az üzenetét – hebegte a lord. 

A lány ránézett, majd nevetésben tört ki. 



– Tudom, hogy nem bánja. Egy jottányit sem, ugye? – 

kérdezte. 

– Hát, tudja… 

– Ne szabadkozzon! Ugye nem szomorkodik miatta? 

– Nos, a helyzet úgy áll, tudja… 

A lord elkapta a lány pillantását, a következő másodpercben 

pedig már együtt nevettek. 

– Igaza van, nem bánom, de idehallgasson! – mondta 

Őlordsága. – Az nem úgy van, hogy én nem… mármint, akarom 

mondani… nem látom akadályát, miért ne lehetnénk jó barátok. 

– Persze, mi akadálya lehetne? 

– Akkor maga is így gondolja? Hát ez klassz! Kezet rá! 

Megfogták egymás kezét. A lépcsőn lefelé trappoló Sir 

Thomas Blunt ebben a szeretetteljes helyzetben találta őket. 

– Ó! – kiáltott fel pajkosan. – Nahát, nahát. Velem ne is 

törődjetek! 

Molly elpirult, egyrészt mert még jobban utálta Sir Thomast 

most, amikor az ilyen huncut kedvében volt, másrészt pedig mert 

ostobán érezte magát, de főképp azért, mivel megrémült. Nem 

készült fel arra, hogy aznap este találkozik Sir Thomasszal. 

Mindig kellemetlenséget jelentett számára, amikor összefutott 

vele, de még a szokásosnál is kínosabb volt most, miután 

keresztülhúzta a férfi számításait. Azon tűnődött korábban, hogy 

vajon a vendéglátója hűvös és kimért lesz vele, avagy feszült és 

dühös. Borúlátóbb pillanataiban hosszú, fájdalmas jelenetet 

vizionált. De az, hogy a ház ura így viselkedjék vele szemben, 

kisebbfajta csodának számított. Nem tudta mire vélni. 

Egy Lord Dreeverre vetett pillantás megértette vele a 

helyzetet. A szerencsétlen flótás úgy összehúzta magát, mint egy 



félénk kisgyerek, aki éppen egy nagy karácsonyi pukkantónak28  

feszül neki. Próbálta összeszedni magát a hatalmas robbanás 

előtt. 

Molly őszintén megsajnálta a fiút. Ezek szerint még nem 

osztotta meg nagybátyjával a fejleményt! Persze, még ideje sem 

nagyon volt rá. Saunders bizonyára akkor adta át a levelet, 

amikor a lord felment, hogy átöltözzön. 

Mindazonáltal semmi értelme nem volt tovább nyújtani a 

szenvedést. Előbb-utóbb úgyis el kell mondani a hírt Sir 

Thomasnak. Molly örült neki, hogy most személyesen közölheti 

vele, így legalább lehetősége van elmagyarázni, hogy mindez az ő 

hibája. 

– Azt hiszem, itt valami félreértés van – mondta. 

– He? – értetlenkedett Sir Thomas. 

– Átgondoltam a dolgot, és végül arra a következtetésre 

jutottam, hogy mi nem… szóval felbontottam az eljegyzést. 

Sir Thomas amúgy is dülledt szeme még inkább kigúvadt 

ennek hallatán. Alapvetően is pirospozsgás arca még mélyebb 

színárnyalatot kezdett ölteni. Hirtelen elnevette magát. 

Molly döbbenten meredt a férfira. Sir Thomas valóban 

rettentően furcsán viselkedett aznap este. 

– Értem – zihálta. – Szórakoztok velem! Szóval ebben 

mesterkedtetek, amikor lejöttem a lépcsőn. Na, ne nevettessetek! 

Ha valóban dobtad volna a fiút, nem röhögcsélnétek így együtt. 

Nem jött be, drágám. El is hittem volna, ha nem látlak titeket. 

– Nem, nem – tiltakozott Molly. – Tévedésben van, hatalmas 

tévedésben. Amikor meglátott minket, éppen abban egyeztünk 

                                                   
28 Az angol karácsonyi hagyomány része, amikor egy nagy szaloncukorra 

hasonlító, ajándékot tartalmazó csomagot két ember egyszerre megránt két 
oldalról, és az hangos pukkanás kíséretében szétszakad. 



meg, hogy a továbbiakban jó barátok leszünk. Ez minden. Már 

korábban felbontottam az eljegyzést. Én… 

A lány arra lett figyelmes, hogy Őlordsága tompa huhogást 

hallat, de ezt annak könyvelte el, hogy a lord így támasztja alá az 

ő állítását, és nem figyelmeztetésként értelmezte. 

– Ma este írtam ezt az üzenetet Lord Dreevemek – folytatta 

Molly –, melyben arról tájékoztattam, hogy én nem lennék 

képes… 

Ijedten elhallgatott. Mihelyt az imént belefogott a 

mondókájába, Sir Thomas elkezdett felfúvódni. Immár úgy 

festett, mint aki bármelyik pillanatban kipukkanhat. Az arca 

ellilult. Molly, élénk képzeletének nyomán úgy látta, mintha a 

szeme lassan kinyúlna a fejéből, akárcsak a csigáé. Torkának 

mélyéből furcsa hangok törtek elő. 

– Szóóóval – dadogta. 

Nyelt egy nagyot, és újra próbálkozott. 

– Szóval ez állt abban a levélben, mi? 

Lord Dreever kényszeredetten elmosolyodott. 

– Mi? – ordította Sir Thomas. 

Őlordsága egész testében görcsösen összerándult. 

– Ó, igen – felelte nagy sokára. – Igen, az áll benne, valóban. 

Sir Thomas vészjósló tekintettel bámult rá. Molly zavartan 

pislogott egyikre, majd másikra. 

Az ezt követő csend alatt Sir Thomas mintha részben 

megnyugodott volna. Kétségei támadtak a lépcsőn lefolytatott 

családi veszekedés illendőségével kapcsolatban. Előrelépett. 

– Velem jössz! – jelentette ki kurtán. 

Őlordsága leforrázva követte nagybátyját. Molly figyelte őket, 

miközben távolodtak, s jobban elképedt, mint valaha. Emögött 

volt valami. Nem pusztán az eljegyzés felbontása húzta fel 



ennyire Sir Thomast. A férfit nem lehetett igazságosnak nevezni, 

de azt bizonyára belátta, hogy a történtekért nem Lord Dreever a 

felelős. Lennie kellett itt még másnak is, de hogy minek, 

Mollynak fogalma sem volt róla. 

Saunders a hallban állt, készen arra, hogy megüsse a gongot. 

– Még ne! – rivallt rá Sir Thomas. – Várjon! 

Az aznapi vacsorát a szokásosnál korábbra tervezték az esti 

színielőadás miatt. A szigorú pontosság betartása Saunders 

lelkére lett kötve. Kevés fáradság árán képes is volt tartani magát 

ehhez. Most azonban… mindannyiunknak megvan a maga 

keresztje. Saunders méltóságteljes rezignáltsággal meghajolt. 

Sir Thomas a dolgozószobájába vezette unokaöccsét. 

– Kérlek, légy olyan jó, és csukd be az ajtót. 

Őlordsága volt olyan jó. 

Sir Thomas elsétált a kandallóig, majd olyan stílusban 

cövekelt le, ami az idősebb britek sajátja volt generációkon 

keresztül: lábak szétvetve, kezek összekulcsolva a frakk mögött. 

Tekintete úgy pásztázta lord Dreevert, mint egy fényszóró. 

– Na, fiam! – ripakodott rá. 

A lord elgyengült a bácsi tekintetétől. 

– A tény az, bácsikám… 

– Ne törődj a tényekkel! Ismerem őket jól! Amire nekem 

most szükségem van, az egy magyarázat. 

Még jobban szétvetette a lábait. Visszatértek a régi idők, újra 

a Blunt’s Stores Thomas Bluntja volt, aki éppen lehord egy 

hibázó alkalmazottat. 

– Pontosan tudod, mire célzok. Nem az eljegyzés 

felbomlására gondolok, hanem minden vágyam megtudni, miért 

nem informáltál korábban annak a levélnek a tartalmát illetően. 



Őlordsága olyasmit hordott össze, hogy valamiképpen, tudja 

bácsi, nem adódott rá alkalom, ugyebár. Már többször is azon 

volt, de… hát… valahogyan… így esett meg. 

– Nem adódott rá alkalom? – üvöltötte Sir Thomas. – Hát 

persze! Miért volt szükséged arra a pénzre, amit adtam neked? 

– Ó, ööö… kellett valamire. 

– Nagyon valószínű. No de mire? 

– Nos… az az igazság, hogy tartoztam vele egy fickónak. 

– Hah! És miért tartoztál neki? 

Őlordsága kibúvót keresett. 

– Szerencsejátékot játszottál! – mennydörögte a bácsi. 

– Ugye, igazam van? 

– Nem, nem! Természetesen nem. Nem 

szerencsejátékoztam… ügyességi játék volt. Pikétet játszottunk. 

– Kérlek, tartózkodj a köntörfalazástól. Ahogy sejtettem, 

kártyán veszítetted el azt a pénzt. Hát így állunk. 

Még tovább növelte a távolságot a két lába között. Fokozta 

tekintete fenyegető jellegét. Akár róla mintázhatták volna 

Appolliont a Zarándok útjából29. 

– Tehát szándékosan titkoltad el előlem a levél tartalmát 

azért, hogy csalárd fondorlattal pénzt csikarj ki belőlem? 

Hallgass! (Őlordsága hebegett valamit.) Ezt csináltad! Úgy 

viselkedsz, mint egy… 

Különböző tevékenységeket űző gonosztevők egész hada 

sorakozott fel elméjében. Végül a lóversenypályát választotta. 

– …mint egy közönséges zugbukméker! – fejezte be a 

mondatot. – De nem nyugszom bele! Nem, egy pillanatra sem. 

Ragaszkodom hozzá, hogy visszaadd azt a pénzt, itt és most! 

Amennyiben jelenleg nincs nálad, menj, és hozd ide! 

                                                   
29 John Bunyan művének egyik szereplője (1678). 



Őlordsága arckifejezése legmélyebb megdöbbenéséről adott 

tanúbizonyságot. Fel volt készülve rengeteg rosszra, de erre nem. 

Elkerülhetetlen volt, hogy újra át kelljen élnie a „dorgálást”, 

ahogy iskoláskorában nevezte, számított is rá. Talán sérti az 

érzéseit, de a pénztárcáját érintetlenül hagyja. Azonban ily 

iszonytató következményeket nem láthatott előre. 

– Na de bácsikám! – mekegte. 

Sir Thomas egy mozdulattal elhallgattatta. 

A lord bánatosan előhúzta az összes vagyonának számító 

pénzt. Sir Thomas egy horkantás kíséretében elvette tőle, és az 

ajtóhoz lépett. 

Saunders még mindig a gong mellett szobrozott. 

– Kongasson! – adta ki a parancsot Sir Thomas. 

Saunderst végre szabadjára engedték, ahogy egy vérebet 

engednek el a pórázról. 

– Most pedig menjen a szobámba, és tegye ezeket a fontokat 

az asztal kis fiókjába! – szólt a következő utasítás. 

A komornyik nyugodt, kifejezéstelen, ámde figyelmes 

tekintete egy szempillantás alatt felfogta a baj jeleit. Sir Thomas 

felfuvalkodott modora és Lord Dreever kipukkant lufi kinézete 

sem kerülte el a figyelmét. 

– Valami galiba – motyogta magában, amint felfelé tartott a 

lépcsőn. – Már megint ugyanaz a nóta. 

Kifinomultabb énjét a nagyközönségnek tartogatta. Ám a 

saját, halhatatlan lelkével való társalgás során hajlamos volt 

némiképp fesztelenebbül fogalmazni.  



24. 

A kincskereső 

A lehangoltság köntöse burkolta be Őlordságát a vacsora alatt. 

Húsz fonttal tartozott, a vagyona pedig hét shilling négy pennyre 

rúgott. Miközben törte a fejét, egészen intellektuális sápadtság 

tűnt fel egyébként rózsaszín orcáján. Saunders néma együttérzést 

tanúsított – utálta Sir Thomast, amiért betolakodott a családba, 

Őlordsága iránt viszont, akinek az apja alatt is szolgált, atyai 

érzéseket táplált. A vacsora alatt folyton a lord körül nyüzsgött a 

mágikus palackkal. Spennie addig ürítette és töltötte meg a 

poharát gépiesen, amíg a bor, az isteni gyógyír, egy remek ötletet 

nem juttatott eszébe. Az ismerősei köréből senkitől nem kapott 

volna húsz fontot, de az már kivitelezhetőnek tűnt, hogy négyfelé 

ossza a húszat, és egy bőkezű négyest meggyőzzön arról: 

ideiglenesen juttassanak neki fejenként öt fontot. 

Újra feléledt benne a remény. 

Vacsora után a kastélyban kószált, mint valami aktív családi 

kísértet. Az első ember, akibe belebotlott, Charteris volt. 

– Halihó, Spennie! – köszönt Charteris. – Már kerestelek. Azt 

csiripelik a kismadarak, hogy szerelmes vagy. A vacsoránál úgy 

festettél, mint aki influenzás. Mi a baj? Az ég szerelmére, csak az 

előadás végéig bírd ki! Ne ájulj el a színpadon, jó? Tudod a 

szövegedet? 

– Az az igazság – fogott bele Őlordsága buzgón  –, hogy 

nekem éppenséggel szükségem lenne… Kölcsön tudna adni egy 

ötöst? 



– Az összes vagyonom jelenleg tizenegy shilling és egy bélyeg. 

Ha a bélyeggel tudna valamit kezdeni kiindulásképpen… Nem? 

Tudja, sok kicsi sokra megy. Habár… 

Két perccel később Lord Dreever már máshol folytatta a 

vadászatot. 

A kölcsönkérőknek mindig nehéz dolga van, különösképpen, 

mint Spennie esetében is, ha nem túl jó a hírük a visszafizetést 

illetően. 

Spennie egy időben szinte az összes férfiismerőséből kihúzott 

kisebb összegeket úgy, hogy azokat sosem adta meg. Hajlamos 

volt elfeledkezni arról, hogy kölcsönkért fél koronát taxira, vagy 

tíz shillinget a vacsora kifizetéséhez. A memóriája a nagyobb 

összegeket illetően sem bizonyult jobbnak. Eme szokása óvatossá 

tette a barátait, következésképpen a terve eleve kudarcra volt 

ítélve. Kapott kedves mosolyokat, mézes-mázos szabadkozásokat, 

jó szándékú ígéreteket, de pénzt csak Jimmy Pittből tudott 

kisajtolni. 

Jimmyt, akit az elsők között vett ostrom alá, szerencséjére 

olyan kedvében találta, hogy bárkinek kölcsönadott volna bármit, 

így egyetlen rossz szó nélkül leperkálta a kívánt öt fontot. 

De mit ért öt font önmagában? A lehangoltság és az 

intellektuális sápadtság ismét eluralkodott Ólordságán, aki 

visszatért a szobájába, hogy magára öltse a rikító színű 

tweedöltönyt, amelyet Lord Herbertként kellett viselnie az első 

felvonásban. 

Számtalan érvet lehet felhozni a lopás ellen, de az 

tagadhatatlan, hogy bizonyos körülmények között varázslatos 

megoldást nyújt a pénzügyi nehézségek közepette. Ráadásul, ha 

az érte járó büntetés nem túlzottan kellemetlen, talán újra 

divatba jöhet. 



Beletelt egy kis időbe, mire eszébe jutott ez a lehetőség 

szorult helyzetében. Még sosem lopott, ezért nem ez volt az első 

gondolata. Mindnyájunkban lakozik egy bizonyos fékező erő, 

amely az ilyen esetekben visszatart minket. De amint Őlordsága 

fokozatosan kezdett ráébredni, hogy ez az egyetlen járható út, 

hacsak nem akar másnap megalázkodni Hargate előtt, és nem 

kér haladékot – elképzelhetetlen alternatíva –, azon kapta magát, 

hogy már tervezgeti a pénz törvénytelen eszközökkel való 

megszerzésének lehetőségét. Mire elkészült az öltözködéssel, 

egyértelműen letette a garast amellett, hogy ez az egyedüli 

megoldás. 

A terve egyszerű volt. Tudta, hol lapul a pénz: Sir Thomas 

szobájában, az asztalfiókban. Hallotta ugyanis, amint Saunders 

megkapja az utasítást, hogy helyezze el ott. Mi sem egyszerűbb, 

mint odaslattyogni, és elvenni. Minden emellett szólt. Sir 

Thomas odalent lesz, és fogadja a vendégeket. A terep minden 

bizonnyal tiszta. Tulajdonképpen olyan, mintha véletlenül 

bukkanna a pénzre. Emellett ez nem is igazán számít lopásnak, 

tűnődött magában, mialatt legyűrt egy üveg Mummot, amit 

előrelátóan elemelt a vacsoraasztalról idegnyugtatás céljából. Az 

ördögbe is, már nála volt a pénz! Már az övé volt. Jól be kellett 

volna olvasni Sir Thomasnak, villant át az agyán, miközben 

kitöltött magának egy újabb pohárral. Úgy ám, de még mennyire! 

Durva mozdulattal tette fel a mandzsettáját. Felbőszítették az 

angol oroszlánt. 

Amikor az ember először követ el bűncselekményt, az 

rendszerint elképesztően amatőr. Habár az is igaz, hogy elvétve 

azért találunk olyan kezdőket, akik a rutinos elkövetők 

kézügyességével hamisítanak, vagy a szakértők műértésével 

törnek be házakba. Ezek azonban elszigetelt esetek. Az átlagos 



újonc nem rendelkezik kellő jártassággal. Spennie Dreevert a 

tipikus zöldfülűek osztályába kell sorolnunk. Az persze eszébe 

sem jutott, hogy Sir Thomas kérdezősködni fog, amint felfedezi, 

hogy eltűnt a pénz, és a gyanú valószínűleg őrá terelődik. A 

pezsgő gyakran szül bátorságot, de bölcsességet ritkán. 

A színielőadás fél kilenckor kezdődött egy párbeszéddel. A 

közönség tagjai izgatottabban foglalták el a helyüket a 

szokásosnál, ugyanis az a szóbeszéd járta körükben, hogy az 

előadás végén tánc lesz. A kastély, felépítéséből adódóan, kitűnő 

lehetőséget adott erre. Tágas terek és csendes pihenőhelyek 

egyaránt rendelkezésre álltak, így azok is vissza tudtak vonulni, 

akik nem szerettek volna táncolni, emellett volt egy hatalmas 

üvegház is, melyben már oly sok pár talált egymásra. 

Spennie azt ötlötte ki, hogy alibit biztosít magának azáltal, 

hogy elvegyül a tömegben pár percig, majd felkerekedik, hogy 

végrehajtsa a lopást az előadás alatt, amikor már senkinek nem 

tűnik fel a távolléte. Ha az este egy későbbi szakaszában lépne le, 

az emberek még gyanút fognának. 

Addig lődörgött a vendégek között, míg az utolsó néző el nem 

foglalta a helyét. Miközben átvágott a hallon, egy kéz 

megérintette a vállát. A rossz lelki ismeret mindannyiunkat 

gyávává tesz. Spennie megharapta a nyelvét, és vagy tíz 

centimétert emelkedett a levegőben. 

– Ó, helló, Charteris! – tátogta. 

Charteris kimerültnek tűnt. A próbák során elvesztette a 

lelkesedését, és most, hogy elérkezett az előadás pillanata, az 

idegei zilált gubancokban hevertek szanaszét, különösképpen, 

hogy a darab két perc múlva kezdődött volna, és a szolgálatkész 

fickó, aki elvállalta a súgást, az utolsó pillanatban köddé vált. 

– Spennie, hová megy? – kérdezte. 



– Hogy… hogy érti? Én csak felmegyek. 

– Nem, nem megy sehová! Velem kell jönnie, maga fog súgni! 

Annak a Blake nevű pasasnak nyoma veszett. Kitekerem a 

nyakát! Jöjjön! 

Spennie vonakodva bár, de követte. Az első párbeszéd felénél 

felbukkant az eredeti súgó azzal a kifogással, hogy a teraszon 

cigarettázott, és megállt az órája. Spennie hagyta, Charteris hadd 

beszélje meg vele a dolgot, miközben ő csendben elslisszolt. 

A késlekedés azonban ellensúlyozta a Mumm felemelő 

hatását. Az angol oroszlán újabb frissítőre vágyott, ezért bement 

a szobájába egy kis utánpótlásért. Amikor kilépett az ajtón, ismét 

felkészültnek érezte magát az előtte álló feladatra. Egy 

másodpercre megfordult a fejében, jó ötlet lenne-e, ha lemenne, 

és meghúzná Sir Thomas orrát, csak úgy, az esti történések 

felvezetéseként. Végül azonban félresöpörte eme kísértést. Előbb 

a kötelesség, azután a szórakozás. 

Hetyke, de némiképp bizonytalan lépésekkel megmászta az 

emeletre vezető lépcsőket, majd ráfordult arra a folyosóra, amely 

Sir Thomas szobájához vitt. Felkapcsolta a villanyt, és az 

asztalhoz lépett. A fiók zárva volt, de jelenlegi hangulatában 

Spennie csak nevetett a lakatosmunkán. Megragadta a fogantyút, 

és egész testsúlyát bevetette egy hirtelen rántásba. A fiók 

pisztoiylövés-szerű dörrenés kíséretében repült ki a helyéről. 

– Na, tessék! – mondta Őlordsága, miközben a fejét csóválta 

szigorúan. 

Megtalálta a fiókban a négy bankjegyet. A puszta látványtól 

újra feléledtek benne a sérelmek. Majd megtanítja ő Sir 

Thomasnak, hogy nem kezelheti őt kölyökként! Jól megmutatja 

neki! 



Éppen komor képpel tette el a bankókat, amikor meglepett 

kiáltást hallott maga mögül. 

Megfordult, és Mollyval találta szembe magát, aki színpadi 

jelmezét viselte már: fejőlánynak volt öltözve. Őlordsága szeme 

elkerekedett a csodálkozástól. A lány pár pillanattal korábban 

hagyta el a szobáját, miután átöltözött a darabhoz. Már majdnem 

elérte a folyosó végét a lépcsőfordulónál, amikor észrevette 

Ólordságát, aki kipirult arccal, nyugtalan harci mén módjára 

fickándozott elő a szobájából harsány tweedöltönyében, és felfelé 

vágtatott. A vacsora előtti, Sir Thomasszal való közös 

találkozásuk óta várta, mikor találja egyedül a fiút. Molly 

figyelmét ugyanis nem kerülte el, milyen lehangoltnak tűnt a lord 

a vacsoránál, és aranyszíve összefacsarodott a gondolattól, hogy 

mindezért bizonyára ő a felelős. Tudta, hogy valami oknál fogva 

Őlordsága feketelistára került a nagybátyjánál attól, amit ő 

mondott,arról a levélről, és meg akarta találni, hogy bocsánatot 

kérjen tőle. 

Ezért követte, de Őlordsága, még mindig egy csataló 

stílusában, olyan sebességgel iramodott fel, hogy félúton a 

lépcsőn eltűnt a lány szeme elől. Molly éppen időben ért fel 

ahhoz, hogy lássa befordulni a folyosón, és bemenni Sir Thomas 

szobájába. El sem tudta képzelni, mi dolga lehet ott, hiszen tudta, 

hogy Sir Thomas jelenleg odalent van, így Spennie biztosan nem 

egy kis csevejre ugrik be hozzá. 

Molly elbizonytalanodott, de azért követte a lordot. Pont 

akkor ért az ajtóhoz, amikor a feltépődő fiókzár pisztolylövés-

szerű robaja felhangzott. 

Értetlenül pislogott a fiúra, aki egyik kezében a fiókot 

szorongatta. De hogy miért teszi ezt, abba Molly bele sem mert 

gondolni. 



– Lord Dreever! – kiáltott fel. 

A lord arcának komor eltökéltsége zavart, de kedves mosollyá 

olvadt. 

– Húú, mázli! – örvendezett. – Örülök, hogy maga az. Remek 

cimborák vagyunk… maga mondta… a lépcsőn… vacsora előtt. 

Micsoda megkönnyebbülés, hogy maga az. Nem akar leülni? 

Jóságosan meglóbálta a fiókot, mellyel betessékelte a lányt a 

szobába. A mozdulatnak köszönhetően egy bankó Molly felé 

szálldosott, míg végül megállt a lábánál. 

A lány lehajolt érte, és felvette. Amikor meglátta, mi az, 

elképedése tovább nőtt. 

– No de… de… – hebegte. 

Őlordsága rávillantotta megnyerőnek szánt, jó szándékú 

mosolyát. 

– Foglaljon helyet – kérte. – Barátok vagyunk… magától nem 

tartok… remek cimborák vagyunk mi. Thomas bácsi… tőle félek. 

– De Lord Dreever, mit csinál? Mi volt az a zaj? 

– Kinyitottam a fiókot – felelte a lord nyájasan. 

– Na de… – Molly újra arra a pénzre pillantott, ami a kezében 

volt. – Hiszen ez egy ötfontos bankjegy. 

– Egy ötös, valóban. Van itt még három belőle. 

A lány még mindig nem értette a dolgot. 

– Akkor… maga… ellopta őket? 

Őlordsága kihúzta magát. 

– Nem – jelentette ki. – Dehogy! Nem loptam. 

– Szóval… 

– A helyzet a következő: vacsora előtt az öreg csupa 

szívélyesség, mindent megtenne értem. Megvágtam húsz fontra, 

a pénzt eltettem. Eddig minden rendben. Aztán összefutottam 

magával a lépcsőn. Maga pedig kiengedte a szellemet a palackból. 



– Hogyan? De én csak… 

Őlordsága méltóságteljesen meglengette a fiókot. 

– Nem hibáztatom érte – mondta nagylelkűen. – Nem tehet 

róla… puszta balszerencse. Nem tudhatta… a levél. 

– A levél? – kérdezte Molly. – Tényleg, mi baj volt a levéllel? 

Rögtön tudtam, hogy valami gond van vele, mihelyt elárultam, 

hogy én írtam. 

– A probléma abban állt, hogy az öregfiú azt hitte, 

szerelmeslevél. Nem bírtam kiábrándítani. 

– Tehát el sem mondta neki? Miért nem? 

Őlordsága felvonta a szemöldökét. 

– Mert ki akartam húzni belőle húsz remek fontot – 

magyarázta egyszerűen. 

Molly képtelen volt visszatartani a nevetést. 

– Ne nevessen! – tiltakozott megbántódva a lord. – Ez nem 

vicc. Komolyan mondom. Úri becsületem forog kockán. 

Kivette a három bankót, és visszahelyezte a fiókot. 

– A Dreeverek úri becsülete – tette hozzá, miközben zsebre 

vágta a pénzt. 

– Jaj, Lord Dreever! – kiáltotta Molly. – Nem teheti ezt! Nem 

szabad! Csak nem akarja igazán elvenni azt a pénzt? Ez lopás! 

Hiszen nem a magáé. 

Őlordsága ünnepélyesen felemelte a mutatóujját. 

– Ebben téved! Az enyém. Az öregfiú nekem adta. 

– Hogy magának adta? Akkor miért törte fel a fiókot? 

– Mert a vén szivar visszavette, amikor rájött a levélre. 

– Szóval mégsem a magáé, igaz? 

– Igen. Nem, tévedés! Már az enyém. Erkölcsi jogom van 

hozzá! 



Molly nyugtalanul ráncolta a homlokát. A Lord Dreever-féle 

fickók felkeltették benne az anyai ösztönt. Őlordsága mint férfi 

jelentéktelen egyed volt. Nem sok vizet zavart, viszont önfejű 

gyerekként, akit távol kell tartani a bajtól, hatással volt Mollyra. 

Nyugtató hangon szólalt meg. 

– De Lord Dreever… – kezdte ismét. 

– Hívjon csak Spennie-nek – ajánlotta fel a fiú. – Barátok 

vagyunk. Maga mondta… a lépcsőn. Engem mindenki Spennie-

nek hív, még Thomas bácsi is. Meg fogom húzni az orrát – 

hallgatott el hirtelen, mint amikor valakinek eszébe jut egy 

elfelejtett találkozó. 

– Akkor Spennie, nem szabad ilyet tennie! Komolyan, nem… 

– Észbontóan fest ebben a ruhában – vetette közbe a témától 

eltérve. 

– Köszönöm, Spennie, kedves. De idehallgasson! – Molly úgy 

beszélt hozzá, mint egy csintalan gyerekhez. – Nem veheti el azt a 

pénzt. Vissza kell tennie. Nézze, én visszateszem ezt a bankót. 

Maga szépen ideadja a többit, és azokat is visszahelyezem a 

fiókba. Azután becsukjuk a fiókot, és senki nem tudja meg. 

Elvette tőle a bankjegyeket, majd beletette a fiókba. A lord 

töprengve figyelte a mozdulatot, mintha magában elfogadta 

volna Molly érveit. 

– Ne! – szólalt meg váratlanul. – Ne tegye… kellenek 

nekem… jogom van hozzájuk! Az öregfiú… 

Molly gyengéden ellökte magától a lordot. 

– Igen, persze, tudom. Természetesen szégyen, hogy nem 

lehet a magáé, de nem szabad ellopni. Hát nem látja, hogy rögtön 

magát gyanúsítaná, amint felfedezné a hiányt? Akkor aztán szép 

kis csávába kerülne. 

– Ebben van valami – ismerte be Őlordsága. 



– Hát persze hogy van, Spennie, drága. Örülök, hogy belátja. 

Itt vannak újra mind, biztonságban a fiókban. Most pedig szépen 

lemegyünk, és... 

Molly megtorpant. Korábban becsukta az ajtót, de éles 

fülének hála odakintről lépések zajára lett figyelmes. 

– Gyorsan! – suttogta, majd megfogta a lord kezét, és 

odarohant a villanykapcsolóhoz. – Jön valaki. Nem szabad, hogy 

meglássanak itt minket. Akkor felfedeznék a törött fiókot, és 

pácba kerülne. Siessen! 

Molly belökte a fiút a függöny mögé, ahol a ruhák lógtak, és 

lekapcsolta a világítást. 

A függöny mögül a lord elhaló hangja hallatszott. 

– Ez Thomas bácsi lesz. Kimegyek. Meghúzom az orrát. 

– Maradjon csendben! 

Odasietett a függönyhöz, és ő is beugrott mögé. 

– Én mondom… – kezdte Őlordsága. 

– Pszt! 

Molly megmarkolta a lord karját, mire az lecsillapodott. 

A léptek megálltak az ajtó előtt. Majd elfordult a kilincs. Az 

ajtó szinte hangtalanul kitárult, majd ugyanolyan csendesen 

becsukódott. 

Valaki belépett a szobába.  



25. 

Magyarázatok és félbeszakítás 

Lord Dreeverhez hasonlóan Jimmy is csapdába esett az előadás 

elején, és a felvezető párbeszéd végéig nem tudott meglógni. Lady 

Julia ugyanis bemutatta őt egy idősebb, igencsak tapadós 

baronetnek, aki nemrég New Yorkban töltött tíz napot. A fiú csak 

nagy nehézségek árán volt képes megszabadulni tőle. A baronet 

Angliába visszatérvén kiadott egy könyvet A modern Amerika és 

lakosai címmel, melynek kapcsán kikérte Jimmy véleményét is. 

Nem bánta, hogy nem látja az előadás elejét, így Jimmy rengeteg 

értékes idő elvesztegetése után tudta csak otthagyni őt azzal a 

kifogással, hogy még át kell öltöznie. Meglehetősen erős 

kifejezésekkel átkozta A modern Amerika és lakosai szerzőjét, 

miközben felszaladt az emeletre. 

A párbeszéd alatt semmi esély nem mutatkozott arra, hogy 

Sir Thomas ellátogatna a szobájába. Amint a nyomozóinas igen 

helyesen mondta Mr. Galernek: a házigazda túlságosan el volt 

foglalva azzal, hogy szórakoztassa a fejeseket. Különben is, 

mindössze pár pillanatot vesz igénybe, hogy visszategye a 

nyakláncot a helyére. Ha a baronet nem olyan állhatatos, 

immáron túl is lehetett volna az egészen. Most azonban már 

bármi megtörténhet, a folyosóra tévedve valaki megláthatja. 

Egyvalami azonban mellette szólt: tulajdonosának minden 

bizonnyal nem lesz szüksége az ékszerre az előadás végéig. A 

szerep ugyanis, amelyre Charteris rábeszélte Lady Juliát, hála 

istennek nem adott lehetőséget drágakövek viselésére. 



Mielőtt lement vacsorázni, Jimmy elzárta a nyakéket egy 

fiókba. Spike láthatóan ellenállt a kísértésnek, hogy újra 

megkaparintsa, mivel a smukk még mindig ott lapult, ahová 

Jimmy tette. A fiú magához vette, és kilépett a folyosóra. Jobbra-

balra tekíntgetett, de egy lélek sem járt arra. Becsukta a saját 

szobájának ajtaját, és Sir Thomasé felé indult. 

Korábban már felszerelkezett egy lámpával, amit az egyik 

szolgáló biciklijéről csent el. Mihelyt belépett házigazdájának 

szobájába, és behúzta maga mögött az ajtót, felkapcsolta ezt a 

lámpát, és alaposan körbenézett. 

Spike aprólékosan eligazította őt az ékszeres doboz hollétét 

illetően, így gond nélkül meg is találta. Avatatlan szemének a 

ládika meglehetősen masszívnak és kicselezhetetlennek tűnt, 

Spike-nak azonban nyilvánvalóan nem jelentett problémát a 

felnyitása. A fedele csukva volt, de a legkisebb erőkifejtésre 

felnyílt. Észrevette, hogy a zár törött. 

– Spike belejött a dologba! – vélte Jimmy. 

Már éppen a doboz fölé emelte a nyakláncot, készen arra, 

hogy beleejtse, amikor izgatott suttogás hallatszott a szoba másik 

végéből. A függönyt félrerántva Molly lépett elő. 

– Jimmy! – kiáltotta. 

Jimmy idegei rendszerint kitűnő állapotban voltak, de eme 

jelenés hatására kis híján kiugrott a bőréből ijedtében. 

– Atyaisten! 

A függöny ismét mozgásba lendült valami láthatatlan erő 

hatására, ezúttal azonban hevesebben fickándozott, a mélyéből 

pedig panaszos hang csendült fel. 

– A fenébe! – szitkozódott a hang. – Beakadtam! 

Újabb mozgolódást követően Őlordsága lépett elő a függöny 

mögül, zilált szőke fürtökkel és rákvörös arccal. 



– Beakadt a fejem egy zakóba, vagy valami hasonlóba – 

magyarázta. – Halihó, Pitt! 

Pár perccel korábban Molly még a falnak lapulva, növekvő 

megdöbbenéssel figyelte a függöny túloldalán lejátszódó 

eseményeket. Ámulata másodpercről másodpercre fokozódott. 

Észre sem vette, hogy már nincs vaksötét. Először arra lett 

figyelmes, hogy valaki hangosan veszi a levegőt, majd felfigyelt a 

lámpás fényére is. Ki lehet ez, és miért nem kapcsolta fel a 

világítást a szobában? 

Hegyezte a fülét, hogy meghalljon valami mást is. Egy 

darabig azonban csak az idegen lélegzetvétel hallatszott. Majd 

egy olyan hang ütötte meg a fülét, amit nagyon is ismerősnek 

talált. Előrébb lépett, és már látta Jimmyt, amint ott áll a szoba 

egyik sarkában egy sötét tárgy fölött, kezében a lámpással. 

Egy teljes perc telt el Jimmy első, ijedt kiáltása után, mielőtt 

bármelyikük is meg tudott szólalni. A lámpa fénye zavarta 

Mollyt, ezért a szeme elé tette a kezét védekezésképpen. A 

lánynak úgy tűnt, már órák óta állnak ott ők hárman. 

Jimmy nem moccant. Volt valami a viselkedésében, ami 

meghatározhatatlan félelemmel töltötte el Mollyt. A lámpás 

árnyékában Jimmy alaktalannak látszott, mintha nem is ember 

lett volna. 

– Megvakít – panaszolta a lány. 

– Bocsánat – felelte Jimmy. – Nem vettem észre. Így jobb 

már? – Elfordította a lámpás fényét Molly arcáról. A hangja és a 

szabadkozó sietség, mellyel cselekedett, kissé enyhített a helyzet 

feszültségén. A lány kábult döbbenete kezdett alábbhagyni: 

kisvártatva azon kapta magát, hogy ismét képes összefüggően 

gondolkodni. 



A megkönnyebbülés azonban csak pillanatnyi volt. Mit keres 

Jimmy a szobában éppen akkor? Miért van nála lámpás? És mire 

készült? A kérdések csak úgy záporoztak az agyából, mint szikrák 

az üllőről. 

A sötétség is cincálta az idegeit. A fal mentén tapogatózott, 

míg végül fényárral árasztotta el a szobát. 

Jimmy letette a lámpát, és egy pillanatig határozatlanul 

álldogált. A nyakláncot eddig a háta mögé rejtve tartotta, most 

viszont elővette, és meglóbálta Molly és Őlordsága szeme előtt. 

Bár dicséretre méltó indokkal tartózkodott a szobában a 

nyaklánccal a kezében, Molly rémült tekintetének hatására 

óhatatlanul bűnösnek érezte magát, mintha teljesen más 

szándékkal érkezett volna. 

Őlordsága, aki eddigre már valamennyire összekapta magát, 

szólalt meg elsőként. 

– Nahát, hé, hahó! – jegyezte meg nem minden érzelmi töltet 

nélkül. – Mit művel? 

Molly hátrálni kezdett. 

– Jimmy! Csak nem… ó, ez lehetetlen! 

– Pedig pont úgy fest a dolog! – ítélkezett a lord. 

– Én nem… – védekezett Jimmy. – Éppen visszatettem. 

– Hogy visszatette? 

– Pitt, öregfiú – kezdte Őlordsága ünnepélyesen  – ez rém 

gyengén hangzik. 

– Dreever, öregfiú, tudom. De ez az igazság. 

Őlordsága megenyhült kissé. 

– Hallgasson ide, Pitt, vén haver! Egyet se aggódjon! Jó 

cimborák vagyunk, nekünk bevallhatja. Nem adjuk ki magát. 

Mi… 

– Hallgasson el! – fakadt ki Molly. – Jimmy! 



A lány hangja feszülten csengett, erőlködnie kellett, hogy 

beszélni tudjon. Észveszejtő kínokat állt ki. Eszébe jutottak apja 

szavai, amelyeket a teraszon mondott neki. Mintha most is 

hallaná hűvös és magabiztos hangját, amint figyelmezteti őt: 

Jimmy tisztességtelen alak. Kusza gondolatok kavarogtak a 

fejében. A szobában minden olyan nagynak és rejtélyesnek tűnt. 

Hallotta, amint Lord Dreever mond valamit, de olyan távolinak 

észlelte, mintha a lord a telefonvonal másik végéről beszélt volna. 

Váratlanul arra eszmélt, hogy Jimmy a karjaiban tartja, és kéri 

Lord Dreevert, hogy hozzon vizet. 

– Amikor egy lány így csinál – mondta Őlordsága 

elviselhetetlen, tudálékos felhanggal –, tulajdonképpen azt 

kellene tennie, hogy… 

– Gyerünk már! – rivallt rá Jimmy. – Egy hétig tart idehozni 

azt a vizet? 

Őlordsága minden további perlekedést mellőzve vizezett be 

egy szivacsot, de mire visszatért csöpögő terhével, Molly már 

magához tért. Erőtlenül ugyan, de megpróbálta kiszabadítani 

magát. 

Jimmy egy székhez segítette. A földön heverő nyakláncot, 

amelyet Jimmy korábban elejtett, Lord Dreever majdnem 

megtaposta. 

– Hohó! – jegyezte meg a lord, mikor észrevette és felvette az 

ékszert. – Egyesek milyen könnyelműen bánnak a smukkjaikkal. 

Jimmy Molly fölé hajolt. Mintha egyikük sem lett volna 

tudtában a lord jelenlétének. Spennie az a fajta fickó volt, akinek 

a létezéséről könnyen megfeledkeztek a körülötte lévők. 

Jimmybe ekkor belecsapott a felismerés, miszerint Mr. 

McEachern beszélhetett Mollynak a gyanújáról. 



– Molly, kedves, nem úgy van, ahogy gondolja. Mindent meg 

tudok magyarázni. Jobban érzi már magát? Tud figyelni rám? 

Elmondok mindent. 

– Pitt, vén cimbora – tiltakozott Őlordsága –, nem érti. Mi 

nem fogjuk elárulni magát. Mi… 

De Jimmy rá sem hederített. 

– Molly, hallgasson meg! – kérte Jimmy. 

A lány felült.  

– Folytassa, Jimmy! 

– Nem loptam el a nyakláncot… sőt, én hoztam vissza. Az 

ürge, aki velem jött a kastélyba, Spike Mullins, ő vette el ma 

délután, és odaadta nekem. 

Spike Mullins! Molly emlékezett a névre. 

– Azt hiszi, hogy betörő vagyok, afféle Raffles. Az én hibám. 

Ostoba voltam. Az egész azon az éjszakán kezdődött New 

Yorkban, amikor találkoztunk a maguk házánál. Azon az estén 

ugyanis a Szeretettel: a Betörő premierjét néztem meg. 

– Szenzációs darab! – vágott közbe Őlordsága örvendezve. – 

Nálunk is játszották a Circle-ben. Kétszer is futott. 

– Egy Mifflin nevű barátom alakította benne a főhőst, az 

előadás után, a klubban pedig elkezdett a betörés művészetéről 

papolni – tanulmányozta a témát –, mire én azt találtam 

mondani, hogy betörni bárki tud. A következő pillanatban meg 

már ott tartottunk, hogy fogadtam vele: még aznap éjjel betörök 

valahová. Csak a Jóisten tudja, miért mentem bele. Ugyanaznap 

éjszaka történt, hogy ez a Mullins betört a lakásomba, én meg 

elkaptam. Beszédbe elegyedtünk, én pedig elkezdtem azokkal a 

szakszavakkal dobálózni, amiket ettől a színészbarátomtól 

hallottam. Spike emiatt arra a következtetésre jutott, hogy 

mestere vagyok a szakmának. Egy váratlan ötlettől vezérelve jó 



heccnek gondoltam, hogy Mullinsszal tényleg betörünk valahová. 

Akkor még nem fogtam fel, micsoda hülyeséget csinálok. 

Bárhogy is, végül persze nekivágtunk a dolognak, és… így történt. 

Azután összefutottam Spike-kal Londonban, teljesen le volt égve 

a pasas, ezért magammal hoztam ide. 

Jimmy nyugtalanul pillantott Mollyra. Nem volt szüksége 

Őlordsága kétkedést kifejező arckifejezésére ahhoz, hogy 

rájöjjön, milyen gyengén hangzik mindez. Ó is így érezte, 

miközben előadta a sztorit. Be kellett vallja magának, hogy ha 

létezik olyan történet, melynek minden mondata hamisan cseng, 

hát ez olyan. 

– Pitt, öreg haver – mondta Őlordsága fejcsóválva, inkább 

szomorúan, mintsem dühösen –, ez nem fog bejönni. Mi értelme 

ezen a mesén lovagolni? Hát nem látja, hogy mi nem ítéljük el? 

Hányszor mondjam még, hogy barátok között van? Én mindig is 

rendes fazonnak tartottam Rafflest. Igazán derék mókus! Nem 

vádolom semmivel azt, aki ezt az úri tolvajkodást űzi. 

Tisztességes egy szakma, én mondom… 

Molly váratlanul a lordhoz fordult, felháborodott 

felindultságában beléfojtva az úri tolvajlásról alkotott 

véleményét. 

– Mire céloz? – támadta le. – Nem gondolja, hogy Jimmy 

minden szavát elhiszem? 

Őlordsága megriadt. 

– Hát, tudja, számomra igen átlátszónak tűnik. Úgy értem.. . 

– A tekintete összetalálkozott Mollyéval. 

– Ó, rendben – fejezte be sután. 

Molly Jimmyhez fordult. 

– Jimmy, persze hogy hiszek magának. Minden egyes szavát 

elhiszem. 



– Molly! 

Őlordsága értetlenül pislogott eme jelenet láttán. Átfutott a 

fején, hogy az ideális feleség kicsúszott a kezei közül. Hol van 

még egy ilyen lány, aki bevesz minden rossz dumát… ha nem 

lenne ott neki Katie… szinte elszomorodott. 

Jimmy és Molly némán bámulták egymást. Az arcukra kiülő 

kifejezés láttán Őlordságának világossá vált, hogy ismét 

megfeledkeztek az ő jelenlétéről. Látta, ahogy a lány kinyújtja a 

kezét a fiú felé, mire zavarba jött. Elfordította a tekintetét. 

Ezután az ajtó kinyílt, majd visszacsukódott. Molly elment.  

A lord Jimmyre nézett, aki láthatóan még mindig nem vette 

észre őt. 

Őlordsága ezért köhintett egyet. 

– Hm, Pitt… 

– Ó, hahó! – eszmélt fel gondolataiból ijedten Jimmy. 

– Maga még mindig itt? Mellesleg… – fürkészően nézett Lord 

Dreeverre. – Még nem is kérdeztem. Mi az ördögöt keres itt? 

Miért rejtőzködött a függöny mögött? Bújócskázott? 

Őlordsága nem azok közé tartozott, akik a pillanat hevében 

könnyen kiötölnek valami körülményes mesét. Lázasan törte a 

fejét egy elfogadható indok után kutatva, majd feladta a 

reménytelen küzdelmet. Végül is miért ne lehetne őszinte? 

Jimmy még mindig úgy élt a fejében, mint a Szeretettel: a Betörő 

főhőse. Abból nem lehet baj, ha megbízik benne. Rendes hapsi, jó 

lélek, biztosan együtt érez majd vele. 

– A helyzet a következőképpen fest – vágott bele. Miután 

vázolta, hogy korábban igazi tökfilkóként viselkedett, 

összefoglalta Jimmynek a közelmúlt eseményeit. 

– Micsoda!? – lepődött meg Jimmy. – Maga tanította pikétre 

Hargate-et? Na de drága barátom, ő már akkor a pikét 



professzora volt, amikor maga még pelenkában szaladgált. Ő a 

játék mestere. 

Őlordsága hatalmas szemeket meresztett. 

– Mit beszél? Csak nem ismeri? 

– Találkoztam vele New Yorkban, a Kóbor Klubban. Mifflin 

barátom, akiről az imént beszéltem, hozta be mint vendéget. Egy 

vagyont nyert pikétben, pedig volt ott néhány igen jó játékos is. 

Nem csodálom, hogy ígéretes tanítványnak tartotta. 

– Szóval… akkor… a fenébe is! Tehát egy átkozott 

hamiskártyás? 

– Maga zseniálisan látja át a helyzetet – felelte Jimmy. 

– Egyből remek leírást adott róla. 

– Egy nyüves pennyt sem fizetek neki. 

– Természetesen nem. Ha nagyon hőbörögne, csak említsen 

meg engem. 

Őlordsága elmondhatatlanul megkönnyebbült. Az elixír 

elsöprő erejű hatása már elmúlt, és meglátta azt, amit eddig 

szertelenségében nem vett észre: a gyanú árnyékát, amely rá 

vetül, mihelyt felfedezik a pénz hiányát. 

Megtörölte a homlokát. 

– A nemjóját! Óriási kő esett le a szívemről! Olyan 

felszabadultnak érzem magam, mintha kétéves lennék. Maga 

ritka jó ember, Pitt. 

– Ugyan, csak hízeleg – válaszolta Jimmy. – Örülök, ha 

segíthetek. 

– Az a mese, amit az imént beadott nekünk, a fogadásról meg 

minden, ugye nem mondja komolyan, hogy igaz? Vagyis… elég 

hihetetlenül hangzott. 

– Nehéz időket élünk. 



– Azt mondja, a haverja neve Mifflin? – Gyorsan folytatta, 

mielőtt Jimmy válaszolhatott volna. – Szent ég! – suttogta. – 

Atya világ! Jön valaki! 

Mint nyúl a bokorba, úgy spurizott be a függöny mögé. Az 

éppen akkor merevedett mozdulatlanná, amikor kinyílt az ajtó, 

és Sir Thomas Blunt lépett be.  



26. 

Sir Thomas felkavaró pillanatai 

Annak ellenére, hogy Jimmy szándékai az ékszert, valamint 

annak tulajdonosát illetően is ártatlanok, sőt jótékonyak voltak, 

meglehetősen nehéz helyzetben találta magát. Még ennél 

kedvezőbb körülmények között is csak bajosan tudott volna Sir 

Thomas számára kielégítő magyarázatot adni arra, mit keres a 

szobájában. Most azonban ez még keményebb diónak bizonyult, 

hiszen Őlordsága épp azelőtt, hogy fedezékbe menekült voina, 

úgy elhajította a nyakláncot, mint a tüzes vasat. Így a nyaklánc tíz 

percen belül már másodszor landolt a szőnyegen. Sir Thomas 

éppen akkor nyitotta ki az ajtót, amikor Jimmy felvette az ékszert 

a földről, és felegyenesedni készült. 

A ház ura az ajtóban állt, arcán a legmélyebb megütközés 

tükröződött. Kimeresztett szemei a Jimmy kezében lévő nyakéket 

fixírozták. Jimmy látta rajta, hogy a megfelelő szavakat keresi, 

melyekkel reagálhat eme szokatlan eseményre. Tiszta szívből 

sajnálta a férfit. A Sir Thomas-féle rövidnyakú emberek 

kinézetének nem sokat használ az ilyesfajta izgalom. 

Jimmy kedvesen, tapintatosan megpróbált segédkezet 

nyújtani neki. 

– Jó estét! – köszönt nyájasan. 

Sir Thomas dadogását nem lehetett beszédnek nevezni. 

– Mit… mit… mit… 

– Ki vele! – buzdította Jimmy. 

– Mit… 



– Egyszer ismertem egy férfit Dél-Dakotában, aki dadogott – 

mondta Jimmy. – Az volt a szokása, hogy kutyakekszet rágcsált, 

miközben beszélt. Segített a kiejtésén, ráadásul rém tápláló. 

Szintén remek módszer lehet, ha elszámol tízig, mialatt kitalálja, 

mit is akar mondani, aztán uzsgyi, ki vele! 

– Maga… aljas gazember! 

Jimmy óvatosan letette a nyakláncot az öltözőasztalra. Majd 

odafordult Sir Thomashoz. Kezét a zakózsebébe csúsztatta. A 

férfi feje fölött látta, hogy a függöny redői megremegnek, mintha 

szellő lebbentette volna meg. A helyzet drámaiságának 

fokozásáért Hildebrand Spencer, Dreever tizenkettedik grófja 

igazán mindent megtett. 

Jimmy úgyszintén. Pont az ilyen szituációkban érezte jól 

magát. A fejében már összeállt a terv. Tudta jól, hogy teljességgel 

hasztalan lenne az igazságot mondani a házigazdának. Sir 

Thomas legalább annyira bizalmatlan volt ugyanis, mint a 

normannok. 

Minden jel arra mutatott, szép kis kutyaszorítóba került, 

Jimmy azonban meglátta a kiutat. Egyre inkább tetszett neki a 

dolog. Furcsamód rettentően hasonlított a helyzet a Szeretettel: a 

Betörő harmadik felvonás nagyjelenetére, melyben Arthur 

Mifflin a kedélyes besurranót alakította. 

Jimmy eltökélte magában, hogy most ő is megmutatja, 

hogyan képzeli el a kedélyes betörőt. Arthur Mifflin cigarettára 

gyújtott, majd felváltva replikázott és eregetett füstkarikákat. 

Jimmynek is jól jött volna egy szál cigaretta, mindazonáltal kész 

volt kellékek nélkül a legjobbját nyújtani. 

– Tehát… tehát maga volt az? – szegezte neki a kérdést Sir 

Thomas. 

– Ki mondta ezt magának?  



– Lopás! Aljas lopás! 

– Ugyan, ugyan – tiltakozott Jimmy. – Miért aljas? Csak 

mert maga nem ismer engem ideát, miért kell lenéznie? Honnan 

tudja, hogy nincs-e hírnevem Amerikában? Ha magán múlna, 

akár Boston Willie, Sacramento Sam, vagy akárki is lehetnék. Azt 

javaslom, tartsuk be a vita illemszabályait. 

– Mindig is gyanús volt maga nekem. Már akkor rossz 

előérzetem támadt, amikor megtudtam, hogy az idióta 

unokaöcsém összeszedett valakit Londonban. Szóval ez maga, 

egy tolvaj, aki… 

– Személy szerint nem bánom – szakította félbe Jimmy –, de 

remélem, ha valaha betörőkkel hozza össze az élet, nem nevezi 

majd őket tolvajnak. Piszok háklisak erre. Tudja, egy egész világ 

választja el a két szakmát egymástól, sznob előítéletek uralják a 

kasztokat. Tegyük fel, hogy maga vezető színész. Örülne, ha 

lestatisztáznák? Érti már a különbséget, ugye? Megbántaná őket. 

Ebben a helyzetben egy közönséges tolvaj valószínűleg erőszakot 

alkalmazna, az erőszak azonban a szélsőséges esetektől eltekintve 

– hiszem, hogy ez nem ilyen – ellentétes a betörők illemtanával. 

Másrészről viszont a tisztesség úgy kívánja meg, hogy eláruljam, 

fegyvert szegezek magára. 

A zakója zsebében egy pipa bújt meg, aminek a szárát a zakó 

béléséhez szorította. Sir Thomas aggódva nézte a dudort, és kissé 

elsápadt. Jimmy tekintete vad, dühödt szikrákat szórt. Arthur 

Mifflin vad, dühödt szikrái is nagy sikert arattak a harmadik 

felvonásban. 

– Amint látja, a fegyver a zsebemben van – magyarázta 

Jimmy. – Én mindig zseben keresztül tüzelek, a szabóm 

tanácsának ellenére. A kis jószág meg van töltve és ki van 

biztosítva. Éppen a maga kis gyémántjára célzok. Végzetes pont. 



Még senki sem élte túl azt, ha a gyémántjába lőttek. Az ujjam a 

ravaszon pihen, így azt javaslom, ne nyúljon a csengőhöz, amire 

olyan vágyakozva néz. Több indokot is fel tudnék sorolni, miért 

ne tegye. Mindjárt rátérek ezekre is. 

Sir Thomas keze megremegett. 

– Persze csengessen, ha jónak látja – tette hozzá Jimmy 

barátságosan –, ez a maga háza. De én a maga helyében nem 

tenném. Eszméletlen jó lövő vagyok másfél méterről. Elképzelni 

sem tudja, hány meg hány szalmabálát lőttem szitává ekkora 

távolságról. Egyszerűen nem tudom elhibázni. De ha jobban 

meggondolom, nem is akarom megölni magát. Legyünk 

humánusak eme örömteli alkalommal. Inkább csak összezúznám 

a térdét… fájdalmas ugyan, de nem halálos. 

Jelentőségteljesen megbökte a zsebét a pipával. Sir Thomas 

falfehér lett. Keze az oldala mellé hullott. 

– Nagyszerű! – örvendezett Jimmy. – Tulajdonképpen miért 

is akarnánk rövidre zárni ezt a kellemes kis találkát? Na, ugye, 

hogy nem akarjuk! Csevegjünk! Hogy megy a darab? Sikere volt a 

párbeszédnek? Csak várja ki a mi színre lépésünket! Hárman is 

tudtuk a szövegünket a főpróbán. 

Sir Thomas ellépett a csengőgombtól, de csak pillanatnyi 

feszültségoldásként tette. Felfogta, hogy veszélyes lenne 

megnyomnia a csengőt. Rövidesen azonban visszanyerte 

önuralmát, és érezte, ő jöhet ki ebből győztesen. 

Úgy vélte, Jimmy csapdába esett. 

Az arca visszanyerte szokványos színét. A keze önkéntelenül a 

frakkszárnya felé vándorolt, a lábait pedig szétvetette. Jimmy 

elégedett mosollyal nyugtázta a visszatérő önbizalom jeleit. 

Milyen rég vált már arra, hogy kikezdje ezt a túlzott 

magabiztosságot. 



Sir Thomas tisztázni szerette volna Jimmy helyzetét. 

– Ha szabad kérdeznem, hogyan óhajtja elhagyni a kastélyt? 

– érdeklődött. 

– Nem bocsátaná rendelkezésemre az autóját? – próbálkozott 

Jimmy. – De azt hiszem, egyelőre még nem megyek el. 

Sir Thomas kurta nevetést hallatott. 

– Nem, persze hogy nem. Egyetértek – mondta. 

– Nagy szellemek, ha találkoznak! – vélte Jimmy. – Nem 

lennék meglepve, ha minden fontosabb kérdésben ugyanazon a 

véleményen lennénk. Gondoljon csak vissza, milyen hamar jobb 

belátásra tért csengőügyben is. Egy pillanat alatt. De miből hitte, 

hogy távozni készülök a kastélyból? 

– Nem feltételeztem volna, hogy szívesen maradna. 

– Éppen ellenkezőleg. Az utóbbi két évben ez bizonyult az 

egyetlen helynek, ahol jól érzem magam. Rendszerint 

mindenhonnan továbbállok egy hét után. Itt viszont örök időkig 

ellaknék. 

– Attól tartok, Mr. Pitt… mellesleg, álnév, ugye? 

– Nem – felelte Jimmy. – Ha álnevet vettem volna fel, valami 

olyasmit választottam volna, mint Tressilyan vagy Trevelyan. A 

Pitt nem túl nyerő név. Egyszer ismertem egy ürgét, akit Ronald 

Cheylesmore-nak hívtak. Szerencsés fickó! 

Sir Thomas visszakanyarodott az eredeti kérdéséhez. 

– Attól tartok, Mr. Pitt, hogy nem érzékeli reálisan a 

helyzetét. 

– Nem? – kérdezte Jimmy érdeklődve. 

– Rajtakaptam magát, amint el akarta lopni a feleségem 

nyakláncát… 

– Lenne bármi értelme, ha azt mondanám, nem elloptam, 

hanem éppen hogy visszahoztam? 



Sir Thomas némán felvonta a szemöldökét. 

– Nem? Ettől féltem. De azt kezdte mondani… 

– Rajtakaptam magát, amint el akarta lopni a feleségem 

nyakláncát, ezért most csak annyit ér el, hogy késlelteti a 

letartóztatását azzal, hogy revolverrel fenyeget… 

Jimmy arca gondterhelt kifejezést öltött. 

– Te jó ég! – kiáltotta. Gyorsan a zsebéhez kapott. – Igen, 

ahogy sejtettem. Tartozom magának egy bocsánatkéréssel, Sir 

Thomas  – mondta férfias méltósággal, miközben elővette a 

pipát. – Az én hibám. Fogalmam sincs, hogyan fordulhat elő 

ilyen hiba, de rájöttem, hogy ez nem is revolver. 

Sir Thomas orcái még az eddiginél is sötétebb árnyalatú lila 

színt öltöttek. Ostobán meredt a pipára. 

– A pillanat hevében, gondolom…  – folytatta Jimmy tettetett 

szórakozottsággal. 

Sir Thomas azonban félbeszakította. Felháborította felesleges 

rémületének emléke. 

– Maga… maga… maga… 

– Számoljon el tízig! 

– Elképzelni sem tudom, mit akar elérni ezzel a 

bohóckodással… 

– Hogy mondhat ilyen sértő dolgokat? – ellenkezett Jimmy. 

– Ez nem bohóckodás! Szellemesség! Sziporkázó elmésség! A 

lélek megnyilvánulása, ami csakis a legjobb körökben jellemző. 

Sir Thomas megrohamozta a csengőt. Az ujja már a gombon 

volt, de mielőtt megnyomta volna, megtartotta záróbeszédét. 

– Meg vagyok győződve arról, hogy maga őrült. Ezt nem 

tűröm tovább. Eleget hallottam ebből a marháskodásból. Most 

pedig… 



– Csak még egyetlen pillanat – kérte Jimmy. – Ahogy az 

imént említettem, van más oka is a revol… a pipa mellett, hogy 

miért ne csengessen. Az egyik közülük az, hogy a szolgálók is a 

közönség soraiban ülnek jelenleg, így senki nem hallaná meg. De 

nem ez a legmeggyőzőbb érv. Rám figyelne, kérem, mielőtt 

elhamarkodottan cselekedne? 

– Átlátok magán. Egy percig se higgye, hogy meg tud 

téveszteni. 

– Mi sem áll távolabb tőlem… 

– Azt képzeli, időt nyerhet a fecsegéssel, közben pedig kiötli, 

hogyan menekülhetne el… 

– Hiszen nem is akarok elmenekülni. Nem emlékszik? Tíz 

percen belül fontos szerepet alakítok egy remek darabban. A 

színpadon a helyem. 

– Itt tartom magát, arra mérget vehet. Csak a testemen 

keresztül hagyhatja el a szobát – jelentette ki színpadiasan Sir 

Thomas. 

– Otthoni akadályverseny, értem – motyogta Jimmy. – Soha 

többet unalmas este! De idehallgasson! Nem fog egy percnél 

tovább tartani, és ha akarja, utána megnyomhatja azt a csengőt, 

át is nyomhatja a falon, ha úgy tetszik. 

– Nos? – kérdezte ridegen Sir Thomas. 

– Úgy kívánja, hogy finoman vezessem fel a mondandómat, 

fokozatosan felkészítve magát a hír fogadására, vagy inkább… 

A házigazda elővette az óráját. 

– Egy percet kap – mondta. 

– Ó, akkor össze kell kapnom magam! Hány másodpercem 

maradt? 

– Ha van bármi mondandója, bökje ki bátran! 



– Rendben van. A következőről van szó: az a nyaklánc 

hamisítvány. A gyémántok közel sem eredetiek. Utánzat!  



27. 

Függetlenségi nyilatkozat 

Ha Jimmynek kételyei voltak eme kijelentés hatásosságát 

illetően, azok minden bizonnyal nyomban eloszlottak, mihelyt 

meglátta Sir Thomas arckifejezését. Ahogy egy színpompás 

naplemente lassan szinte láthatatlan, zöldes árnyalatba fordul, 

úgy váltott a férfi orcájának lilája előbb élénk vörösbe, majd 

rózsaszínbe, hogy végül egyenletes sápadtságban állapodjon meg. 

A szája tátva maradt. Dacos hozzáállása köddé vált. Furcsa 

ráncok jelentek meg a ruházatán. Összességében úgy festett, mint 

akit maga alá gyűrt egy gépezet. 

Jimmy kissé zavarba jött. Számított rá, hogy sikerül sakkban 

tartania és észhez térítenie ellenfelét, de hogy így meg tudja 

semmisíteni, az meglepte. Valamit átkozottul nem értett. Amikor 

Spike átadta neki a köveket, azok egy szempillantás alatt 

gyanússá váltak szakértő szemében, végül pedig egy egyszerű 

próbatétel segítségével kiderült, gyanúja helyesnek bizonyult. 

Megnyugtatta a tudat, hogy habár elkapták a nyaklánccal, olyan 

tudás birtokában van, amit ha átad Sir Thomasnak, lépéselőnybe 

kerül vele szemben. Bizonyos volt abban is, hogy Lady Julia nem 

azon hölgyek táborát gyarapítja, akik nyugodtan veszik 

tudomásul, hogy az általuk igen nagyra becsült gyémánt nyakék 

hamisítvány. Ismerte a nőt annyira, hogy tudja: Lady Julia 

kikövetelne magának egy másik nyakláncot, márpedig Sir 

Thomas nem afféle bőkezű és megengedő természet, akinek 

máson sem jár az esze, mint kicsengetni húszezer fontot. 



Ilyesféle gondolatok tartották Jimmyben a lelket az 

egyébként emberpróbáló beszélgetés alatt. Meg volt győződve 

arról, hogy Sir Thomas nem hinne szándékai tisztaságában, de 

azt is tudta jól, bármibe beleegyezne, hogy hallgatásra bírja őt az 

ékszer eredetét illetően. Felkészült döbbent dühre, vad 

vádaskodásra, és az érzelemnyilvánítás egyéb formáira, efféle 

összeomlásra azonban nem. 

Sir Thomas furcsa, gurgulázó hangokat produkált. 

– De meg kell vallani – mondta Jimmy –, hogy remek 

hamisítvány. Ezt mindenképpen a javára kell írni. Addig nem is 

gyanakodtam semmi rosszra, amíg kézbe nem vettem. Ránézésre 

engem is megtévesztett, pedig igen alaposan szemügyre vettem. 

Sir Thomas idegesen nyelt egyet. 

– Hogyan jött rá? – hebegte. 

Jimmy újfent elképedt. Felháborodott tagadást, bizonyítékok 

követelését, valamint a húszezer fontos ár izgatott szajkózását 

várta a férfitól. 

– Hogy hogyan jöttem rá? – ismételte meg a kérdést. – Ha 

arra céloz, mitől fogtam gyanút, nem tudnám megmondani, vagy 

ezer oka lehetett. Az ékszerész sem jön rá, pontosan mi vezeti 

nyomra hamis kövek esetében. Egyszerűen tapintja, szagolja a 

különbséget. Egyszer dolgoztam egy ékszerész mellett, innen a 

drágakövekhez kötődő tudásom. Viszont ha arra kíváncsi, 

tudom-e bizonyítani, amiről beszélek, az már sokkal könnyebb. 

Semmi trükk, tényleg gyerekjáték. Sasoljon csak ide! Ezek 

ugyebár elvileg gyémántok. A gyémánt pedig a legkeményebb kő 

a világon, semmi sem tudja megkarcolni. Na, mármost, van 

nálam egy darabka rubin, ami egy dísztűből származik, és 

biztosan tudom, hogy valódi. Ennek a rubinnak nem lenne 

szabad megkarcolnia a köveket, ha úgy van, ahogy maga állítja. 



Tud követni? De bizony felsértette őket, mind a kettőt, 

amelyeken kipróbáltam a trükköt. Ha úgy szeretné, folytathatom 

a kísérletet, de semmi értelme. Most rögtön megmondhatom 

magának, milyen kövek ezek. Ugyan hamisítványnak neveztem 

őket, de mégsem ez a helyes megfogalmazás. Valójában fehér 

cirkónia. Nagyon könnyen megmunkálható anyag, 

hegesztőpisztoly lángjával dolgoznak rajta. Nem óhajtja, hogy 

elmeséljem az egészet, ugye? A láng felizzítja a követ, megnöveli 

a fajsúlyát, ezenfelül egészséges színezetet is kap. A fehér 

cirkóniának két perc a tűzben olyan, mint egy embernek egy hét a 

tengerpart mellett. Elégedett a magyarázattal? De ha már itt 

tartunk, kétlem, hogy elégedett lenne, helyesebb úgy a kérdés, 

hogy meggyőztem-e. Vagy inkább további tesztekre vágyik, 

melyek polarizált fényt és fénytörő folyadékot követelnek meg? 

Sir Thomas odatántorgott egy székhez. 

– Szóval innen jött rá! 

– Innen… – kezdte volna Jimmy, de ekkor hirtelen egy sejtés 

suhant át az agyán. Fürkészően méregette Sir Thomas fakó arcát. 

– Maga tudta? – szegezte a férfinak a kérdést. 

Csodálkozott, hogy ez a lehetőség miért nem jutott eszébe 

hamarabb. 

– A kutyafáját, hiszen maga tudott róla! – kiáltotta. – Tudnia 

kellett róla. Tehát így történt, nem igaz? Nem rettent meg, 

amikor elárultam a csalást. 

– Mr. Pitt! 

– Igen? 

– Mondanom kell magának valamit. 

– Csupa fül vagyok. 

Sir Thomas megpróbálta összeszedni magát. Hangjában 

régimódi dagályosság csengett, mikor megszólalt. 



– Mr. Pitt, úgy találom, ön igencsak kellemetlen helyzetben… 

Jimmy közbevágott. 

– Maga csak ne aggódjon az én kellemetlen helyzetem miatt 

– mondta. – Kizárólag önmagára koncentráljon! Legyünk 

őszinték egymással! Szép kis csávában van jelenleg. Mit 

szándékozik tenni ez ügyben? 

– Nem értem – felelte a másik. 

– Nem? Akkor megpróbálom érthetőbben kifejezni magamat. 

Bátran javítson ki közben, ha tévednék. Én a következőképpen 

látom a dolgot: amikor elvette Lady Juliát, választás elé került. 

Az emberek tudták, hogy milliomos, így joggal számítottak arra, 

hogy a vőlegény valami különlegessel ajándékozza meg a 

menyasszonyt. Maga viszont, megfontolt és takarékos természet 

lévén, azon kezdett morfondírozni, mi úton-módon tűnhetne 

bőkezűnek anélkül, hogy sokat kellene költenie. Igazam van? 

Sir Thomas nem válaszolt. 

– Azt hiszem – állapította meg Jimmy. – így azt találta ki, 

hogy egy helyesen megválasztott ékszer megteszi a kellő hatást. 

Mindössze vastag arcbőr szükségeltetett hozzá. Amikor egy férfi 

gyémánt nyakéket ajándékoz egy hölgynek, az nem kiált rögtön 

polarizált fényért, fénytörő folyadékért és hasonlókért. Száz 

esetből kilencvenkilencszer bizalommal elfogadja. Eddig rendben 

is vagyunk. Maga elbaktatott egy ékszerészhez, és bizalmasan 

előadta a kérését. Úgy sejtem, hamisítványt javasolt, de az 

ékszerész, ravasz ember lévén, rámutatott, hogy az általában nem 

mutat jól. Újkorában még csak elmegy, de hamarosan, nem is sok 

viselés után, a vágás élessége és a csiszolat felülete megkopik. 

Könnyen megkarcolódik. Maga, miután ezt megtudta, és arra 

gondolt, hogy Lady Julia nem fogja az ékszert vitrinben tartani, 

túlságosan kockázatosnak ítélte a hamisítványt. A szívélyes 



ékszerész ezután a fehér cirkóniát ajánlotta, megemlítve egyúttal, 

ahogyan én is tettem, hogy egy hegesztős kezelés után a saját 

anyja sem ismerne rá a kőre. Ha az ürgének ráadásul volt egy kis 

régiségimádó beütése is, biztosan megjegyezte, hogy a 

tizennyolcadik században a fehér cirkóniát még a gyémántnál is 

előbbre valónak tartották. Mi sem lehetne tehát megfelelőbb. 

„Akkor legyen fehér cirkónia, drága uram!”, örvendezett, és 

minden sínre került. Megint igazam van? Észrevettem, hogy 

eddig nem javított ki. 

Hogy Sir Thomas erre igenlően válaszolt volna-e, nem derült 

ki. Szólásra nyitotta a száját, amikor a szoba másik végében a 

függöny felemelkedett, és Lord Dreever úgy lőtt ki mögüle, mint 

egy ágyúgolyó. 

A jelenés eredményesen fojtotta Sir Thomasba a 

mondandóját, bármi is volt az. Hátrazuhant a székében, a szeme 

majd kiesett a jövevény láttán. Még Jimmy is elhűlt, pedig ő 

tudta, hogy Őlordsága a szobában rejtőzködik. 

A lord törte meg végül a csendet. 

– A ménkűbe! – jajgatott. 

Eme észrevétel sem Jimmy, sem Sir Thomas szemében nem 

tűnt tévesnek vagy helytelennek. Nem fűztek hozzá megjegyzést. 

– Vén csirkefogó! – tette hozzá Őlordsága Sir Thomasnak 

címezve. – És még te neveztél engem zugbukmékernek! – 

Megjelentek arra utaló jelek a nagybácsi tekintetében, hogy 

esetleg visszavág, de végül nem így tett. Nem válaszolt. 

– Atyavilág! – sopánkodott a lord fellobbanó önsajnálatában. 

– Mindvégig, hosszú éveken át adtad nekem Hádészt, miközben 

te… jóságos ég, ha én ezt hamarabb tudom! 

Jimmyhez fordult. 



– Pitt, vén cimbora – mondta melegen –, a csudába… nem 

tudom, mit is mondhatnék. Fogalmam sincs, mihez kezdenék 

maga nélkül. Mindig is odavoltam az amerikaiakért. 

– Én nem vagyok amerikai – helyesbített Jimmy, Őlordsága 

azonban megállíthatatlanul folytatta. 

– Mindig is rohadt egy ügynek tartottam, hogy az a valami 

megtörtént ott… ott, ahol megtörtént. A magafajta fickók nélkül 

viszont… – itt ismét Sir Thomasnak címezve beszélt – nem lett 

volna semmi abból a francos Függetlenségi Nyilatkozatból. Ugye, 

Pitt, öregfiú? 

Ám ezek túlságosan mélyen gyökerező problémák voltak 

ahhoz, hogy egy ilyen hétköznapi csevej keretében megvitathatok 

legyenek. Jimmy pusztán megvonta a vállát. 

– Hát, Sir Thomas talán nem jött volna ki George 

Washingtonnal – kedélyeskedett. 

– Persze hogy nem. Hát – mondta Őlordsága, miközben az 

ajtóhoz lépett –, én most leszaladok, hogy lássam, mit szól ehhez 

Julia néni. 

Sir Thomas megborzongott, mintha áramütés érte volna. 

Talpra ugrott. 

– Spencer, megtiltom, hogy akár csak egyetlen szót is szólj a 

nagynénédnek! – üvöltötte. 

– Ő, nem mondod – gúnyolódott Őlordsága. 

Sir Thomas megremegett. 

– Egy szót sem hinne el belőle! 

– Meglehet. Én azért teszek egy próbát. 

– Állj! 

– Nos? 

Sir Thomas a homlokát törölgette a zsebkendőjével. Nem 

merte maga elé képzelni Lady Juliát, amint az igazság birtokába 



kerül. Volt idő, amikor álmatlan éjszakái voltak ama félelmében, 

hogy a felesége felfedezheti az ártatlan kis csalást. Azután 

fokozatosan, ahogy teltek-múltak a napok, és a kiváló 

kőutánzatok sikeresen félrevezették gazdájukat, és mindenkit, aki 

látta őket, a félelme elpárolgott. De a nyugtalanság mindvégig ott 

mocorgott az agyának hátuljában. A felesége még nyugodtabb 

pillanataiban is a rémület forrását jelentette Sir Thomasnak. A 

képzelete visszariadt még a gondolattól is, hogy a nő milyen 

mennyiségű arisztokratikus megvetéssel és felháborodással 

reagálna. 

– Spencer, ragaszkodom hozzá, hogy ne tájékoztasd a 

nagynénédet! 

– Mi? Azt akarod, hogy tartsam a számat? Cinkosoddá akarsz 

tenni ebben az aljas, undorító csalásban? Ezt nevezem! 

– Így igaz – vetette közbe Jimmy. – A nemesség kötelez. A 

Dreeverek vére dühödten forr az ötlet hallatán. Hallgassák csak! 

Hallani a sistergést. 

Lord Dreever még egy lépéssel közelebb ment az ajtóhoz. 

– Megállj! – kiáltotta Sir Thomas. – Spencer! 

– Igen? 

– Spencer, fiam, felmerült bennem, hogy talán nem mindig 

bántam jól veled. 

– „Talán!” „Nem mindig!” Szent Isten! Arra mérget vehetsz! 

Tekintve, hogy amióta csak ismersz, úgy kezelsz, mint egy 

átkozott kölyköt, mulatságosnak találom, amit mondasz. Például 

mi van azzal, hogy ma éjjel kértem tőled néhány fontot? 

– Azt gyanítottam, hogy szerencsejátékokat űzöl, ezért… 

– Szerencsejáték! És az nem szerencsejáték, hogy te hamis 

gyémántokat sóztál Julia nénire? 

– Az bizonyára ügyességi játék – motyogta Jimmy. 



– Átgondoltam a dolgot – váltott taktikát Sir Thomas –, és ha 

valóban szükséged van arra a… ötven fontot mondtál? 

– Húszat – helyesbített Őlordsága –, de már nem kell. Tartsd 

meg. Szükséged lesz minden pénzedre egy új nyaklánchoz. 

Ujjai rákulcsolódtak az ajtókilincsre. 

– Spencer, állj meg! 

– Igen? 

– Ezt még meg kell beszélnünk. Ne hamarkodjunk el semmit! 

Újra a homlokához kapta a zsebkendőt. 

– A múltban talán a kettőnk kapcsolata nem volt egészen… 

Az én hibám. Én csak a kötelességemet akartam teljesíteni. 

Nehéz feladatnak bizonyult egy a te korodban lévő fiatalemberre 

vigyázni… 

Az őt ért sérelmek emléke ékesszólóvá tette Őlordságát. 

– A pokolba is! Éppen ez a baj! Ki a frász kért téged, hogy 

vigyázz rám? A fenébe! A sok-sok év alatt úgy őrködtél felettem, 

mint valami nyavalyás zsaru! Lenulláztad a járandóságomat pont 

az egyetemi tanulmányaim kellős közepén, amikor a leginkább 

szükségem lett volna rá. Így aztán ide kellett jönnöm, és 

könyörögnöm minden egyes alkalommal, ha cigarettát akartam 

venni. Iszonyatosan idiótának éreztem magam, elhiheted! A 

haverjaim remekül szórakoztak rajtam. Elegem van az egész 

nyüves ügyből! Szörnyen megkeserítetted az életemet, de most 

visszafizettettem veled. Te is így tennél a helyemben, Pitt, 

öregfiú? 

Jimmy, akinek véleményét ily váratlanul kikérték, beismerte, 

hogy Őlordsága helyében ő is érezne effajta kísértést. 

– Természetes – bólogatott a lord –, bárki így érezne. 

– De Spencer, kérlek hadd… 



– Nyomorúságossá tetted az életemet – jelentette ki a lord, 

aki feszült byroni elmélkedésbe bocsátkozott. – Pontosan ezt 

tetted… megkeserítetted az egész rohadt életemet. Pokoli időket 

éltem át. A barátaimat kellett megvágnom, hogy boldogulni 

tudjak valahogyan. Tényleg, magának is tartozom egy ötössel, 

nemde, Pitt? 

Az egy tízes volt, ha szőrszálhasogatóan pontosak akarunk 

lenni, de Jimmy nem hánytorgatta fel. Arra a következtetésre 

jutott, igen helyesen, hogy az az öt font, amit a Savoy Hotelben 

adott kölcsön Dreevemek, kiszállt a lord fejéből. 

– Szóra sem érdemes! 

– Dehogynem érdemes – ellenkezett Őlordsága éles hangon. 

– Ez a bizonyíték arra, amit mondok. Ha tisztes járandósággal 

rendelkeznék, ez nem fordulhatott volna elő. Még annyit sem 

voltál hajlandó adni, amivel beléphettem volna a diplomáciai 

szolgálatba. Ez már más tészta. Miért nem bírtál ennyit megtenni 

értem? 

Sir Thomas összeszedte magát. 

– Nem tartottalak hozzá elég képzettnek, kedves fiam. 

Kis túlzás lenne azt állítani, hogy Őlordságának habzott a 

szája, de úgy festett, mintha ez bármely pillanatban 

bekövetkezhetett volna. A vacsora alatt és után fogyasztott 

pezsgő rátett egy jókora lapáttal az izgalmára és a visszatérő rossz 

emlékeire, így a lord a normálistól egészen eltérő agyi állapotba 

került. A modorát már nem a Vere de Vere-féle30 társadalmi 

osztály nyugalma fémjelezte. Karjaival veszettül hadonászott. 

– Tudom, tudom! – ordította. – Tudom, hogy nem tartasz 

alkalmasnak rá. Borzalmasan ostobának hiszel, de ebből elegem 

van! Ráadásul folyton azzal nyaggatsz, hogy egy pénzeszsákot 

                                                   
30 Lady Clara Vere de Vere Alfred Tennyson egyik versének szereplője. 



vegyek feleségül. Rém megalázó! Ha a lány nem lenne olyan irtó 

eszes, Miss McEachern életét is tönkretetted volna, az enyémen 

kívül! Közeljártál hozzá. Elárulom neked, marhára elegem van 

ebből! Szerelmes vagyok Anglia egyik legklasszabb lányába. 

Maga látta őt, Pitt, öreg haver. Hát nem klassz? 

Jimmy egyetértését fejezte ki a szóba került lány kapcsán tett 

iménti megjegyzéssel. 

– Én mondom, ha az a lány elfogadna engem, biztosan 

feleségül venném. 

A rémület, melyet Sir Thomas minden egyes arcvonása 

tükrözött, még hangsúlyosabbá vált ezen iszonytató szavak 

hallatán. Akármilyen mélyen megvetette a cím jelenlegi 

birtokosát, aki a szemében mindössze csak egy kölyök volt, a 

Dreever név mindig is a lehető legnagyobb tisztelettel töltötte el. 

– De Spencer – vonította  –, gondolj arra, milyen helyzetben 

vagy. Te nem… 

– Hogy mit nem, a fene egye meg! Ha hozzám jönne a lány, a 

francba is a helyzetemmel! Mi köze annak bármihez is? Katie egy 

tábornok lánya, ha már itt tartunk. A bátyja pedig parlamenti 

képviselő. Ha lenne akár egyetlen pennym is, már rég megkértem 

volna a kezét. Te csak ne aggódj a helyzetem miatt! 

Sir Thomas erőtlenül brekegett. 

– Na, ide figyelj! – folytatta Őlordsága eltökélten. – Előadom 

a dolgot dióhéjban. Ha azt akarod, hogy elfelejtsem ezt a kis 

közjátékot a hamis gyémántokkal, fel kell kötnöd a gatyádat, és 

akcióba kell lendülnöd. Kezdetnek összehozol engem a 

diplomáciai testülettel. Nem lesz nehéz, ugyanis könnyedén 

találhatsz több tucatnyi fickót Londonban, akik ismerték az 

öregemet, amíg még élt, és ugranának a lehetőségre, hogy jót 

tegyenek velem. Tudom, hogy bizonyos értelemben tökkelütött 



vagyok, de ez elvárás a diplomáciai szolgálatnál. Ott csupán 

szépen kell tudni viselni a frakkot, és nem árt, ha ügyes lábú 

táncos valaki. Ezeknek a követelményeknek még én is 

megfelelek. A következő, hogy áldásodat kell adnod Katie-re és 

rám, már ha hozzám jön. Nos, benne vagy? Megegyeztünk? 

– Ez abszurdum! – fakadt ki Sir Thomas. 

Lord Dreever megrázta a kilincset. Megállt. 

– Ez aztán zsarolás a javából – szólt közbe Jimmy. – Nem 

akarom megzavarni a családi kupaktanács ülését, de ha engem 

kérdez, azt tanácsolom, eredjen futásnak, mielőtt elkezdődne a 

célba lövés. Most még a pipámnál is valami sokkal rosszabb 

szegeződik magára. Ami pedig az én szerepemet illeti az ügyben, 

ne törődjön vele egy percig sem. Az én hallgatásomat tekintse 

ajándéknak. Villantson felém egy kedves mosolyt, és lakat van a 

számon. 

Sir Thomas Jimmy felé fordult. 

– Ami magát illeti… – kiabálta. 

– Ne foglalkozz Pitt-tel! – rivailt rá Őlordsága. – Pitt 

átkozottul jó gyerek. Bárcsak többen lennének olyanok, mint ő. 

És nem lopta el a cuccot. Ha figyeltél volna rá, amikor 

megpróbálta elmagyarázni, nem lennél ilyen elképesztő fafej! 

Éppen hogy visszatette az ékszert, ahogy ő is mondta. Nos, mi a 

válaszod? 

Egy pillanatig úgy tűnt, Sir Thomas hajlik rá, hogy 

visszautasítsa az ajánlatot, de amint kinyitotta a száját, a lord az 

ajtóval tette ugyanezt. A mozdulat hatására ismét magába 

roskadt. 

– Jól van! Megegyeztünk! 



– Pompás – vette tudomásul elégedetten Őlordsága. – 

Megegyeztünk. Lejön velem, ugye Pitt? Jelenésünk van a 

színpadon fél perc múlva. 

– Ez a fajta kis csevej a lámpaláz kiváló ellenszere lehet – 

állapította meg Jimmy, miközben a folyosón lépkedtek. – 

Lefogadom, hogy ez alaposan feltüzelte magát a szerepre. 

– Úgy érzem magam, mint egy kétéves – helyeselt lelkesen a 

lord. – Az összes szövegemet elfelejtettem, de nem izgat. 

Felmegyek a színpadra, és mondom, ami eszembe jut. 

– Ez a beszéd! – lelkendezett Jimmy. – Charteris 

szívrohamot fog kapni, de ez a helyes hozzáállás! Ha mindenki 

így közelítene hozzá, érdemes lenne odafigyelni az amatőr 

színjátszásra. Igyekezz, Roscius31, vár a színpad!  

                                                   
31 Quintus Roscius Gallus az ókori Róma egyik leghíresebb és 

legnépszerűbb színésze volt. 



28. 

Spennie tisztán lát 

Mr. McEachern a biliárdteremben dohányzott. Egyedül volt. 

Onnan, ahol ült, jól hallotta a távoli zene hangját. Az este 

kötöttebb programja, a színházi előadás már befejeződött, és a 

helyi nemesek és földbirtokosok, miután teljesítették 

kötelességüket azzal, hogy végigülték a darabot, most a 

bálteremben szórakoztak. Mindenki önfeledten mulatozott. Az 

előadás egészen szép sikert aratott, mint az amatőr játékok 

többsége. A súgó valósággal belopta magát a közönség szívébe, 

főként a Spennie-vel előadott szakadatlan duetteknek 

köszönhetően, Jimmy pedig, aki veterán szakmabelinek 

számított, remek érzékkel és biztonsággal hozta a szerepét. 

Habár, mint a vérebeknek a Tamás bátya kunyhójában, neki 

sem volt nagy rajongótábora. Mindazonáltal a közönség nem volt 

rosszindulatú. 

A közönség különben is az amatőr előadásokkal szemben 

tanúsítja a legkevésbé kritikus magatartást. De már úgyis vége 

volt. Charteris szó szerint elkezdett össze-vissza beszélni 

szemtanúk jelenlétében a második felvonás alatt, amikor Spennie 

idő előtt bemondta a végszót, és ezzel hirtelen a harmadik 

felvonásba rántotta a darabot. A színésztársai, akik halványan 

sejtették, hogy valami nem stimmel, de fogalmuk sem volt, hogy 

mi, még két perc erejéig a második felvonást játszották, a 

közönség őszinte megdöbbenésére. De már kezdte elfelejteni az 



egész rémséget. Ahogy fel-le polkázott a teremben, az arcán 

megenyhült a szenvedő kifejezés. Még el is mosolyodott. 

A Spennie képén ragyogó vigyor pedig kis híján megvakította 

a vendégeket. 

Akkor is fülig ért a szája, amikor betolakodott Mr. 

McEachern magányába. Bármennyire is élvezzük, minden táncos 

mulatság alatt elérkezik az az idő, amikor az embernek szüksége 

van egy elmélkedéssel teli cigarettaszünetre, amit a zsivajgó 

tömegtől távol tölthet el. Spennie számára ez a hetedik zeneszám 

után jött el. Úgy vélte, a biliárdterem pompás hely lenne erre a 

célra, hiszen nem valószínű, hogy valaki ide vonulna vissza 

táncolás helyett, és elég közel van a bálteremhez ahhoz, hogy 

meghallhassa, amikor a kilencedik dal felcsendül. 

Mr. McEachern megörült neki. Az előadás befejeztét követő 

felfordulásban senkivel sem tudott egyetlen szót sem váltani azok 

közül, akikkel a leginkább szeretett volna. Meglepte, hogy a darab 

végén nem jelentették be az eljegyzést. Spennie majd 

felvilágosítással szolgálhat neki azzal kapcsolatban, hogy mikor 

óhajtják ezt megejteni, gondolta magában. 

Spennie habozott egy pillanatig, amikor meglátta, ki 

tartózkodik a biliárdteremben. Nem igazán félt attól, hogy most 

csevegnie kell Molly apjával, de miután átsuhant a fején, hogy 

végül is ő nem lehet oka semmiféle csalódásnak, ami a papát 

mardoshatja, ismét felvillantotta lehengerlő mosolyát, és belépett 

a szobába. 

– Bejöttem rágyújtani – magyarázta nyitásképpen. – Nem 

táncolok a következő körben. 

– Jöjjön csak, fiam, kerüljön beljebb! – invitálta Mr. 

McEachern. – Úgyis beszélni akartam magával. 



Spennie immár megbánta jövetelét. Korábban úgy gondolta, 

a férfinak már fülébe jutott az eljegyzés felbontásának híre. A 

viselkedéséből ítélve azonban egyértelműen nem így állt a 

helyzet. Micsoda kellemetlenség!  

Helyet foglalt, és cigarettára gyújtott. Mindeközben lázasan 

kutatott az agyában valami ártalmatlan beszédtéma után. 

– Tetszett magának az előadás? – kérdezte. 

– Nagyszerű volt – válaszolta Mr. McEachern. – Mellesleg… 

Spennie fájdalmasan feljajdult magában. Elfelejtette, hogy a 

céltudatos ember játszi könnyedséggel témát tud váltani ezzel az 

egyetlen szóval, ha úgy kívánja. 

– Mellesleg, azt hittem, hogy Sir Thomas… a bácsikájának 

nem állt szándékában, hogy bejelentse a…? 

– De, állt – felelte Spennie. 

– Akkor talán a táncmulatság közben fogja kihirdetni? –

próbálkozott tovább az exzsaru. 

– Nos… hát… nem. Az igazság az, hogy semmi ilyesmit nem 

fog tenni, tudja. – Őlordsága alaposan szemügyre vette 

cigarettájának piros végét. – Tulajdonképpen felbomlott az 

eljegyzés. 

McEachern éles kiáltása a frászt hozta rá. Kész őrület, hogy 

erről kell beszélgetnie, 

– Felbomlott? 

Spennie bólintott. 

– Miss McEachern átgondolta a dolgot, tudja, és arra a 

következtetésre jutott, hogy nem éri meg. 

Megkönnyebbült egy kicsit, miután ezt kimondta. Leginkább 

az nyugtalanította, hogy milyen kínos lesz elővezetnie a témát. Az 

persze eszébe sem jutott, hogy a hír villámcsapásként fogja 

érinteni Mr. McEachernt. Kivételesen szerény fiatalember volt, 



így fel sem merült benne, hogy valaki hatalmas veszteségként éli 

meg, hogy nem lehet az ő apósa, bár tisztában volt vele, hogy 

sokak szemében igen értékes a cím, amelyet birtokol. Katie apja, 

az öreg tábornok például tökkelütött fráternek tartotta, amit 

egyik köszvényes rohama során meg is osztott vele.  

Ennek következtében rá sem ébredt, hogy tőle alig egy 

méterre pusztító vihar tombol. Békésen szívogatta tovább a 

cigarettáját, mígnem egyszeriben belé nem hasított a felismerés, 

hogy egy feltételezetten elhagyott hősszerelmeshez képest túl 

kevés érzelmet mutat. Sebtében megvitatta magában, vajon 

megkísérelje-e bemutatni a férfias nyomorúságot, de végül arra 

jutott, hogy ez úgysem menne neki. Lehetetlenségnek tűnt 

ugyanis ezen a csodaszép, boldog napon melankóliát színlelnie, 

mikor végre kiütötte a nyeregből a gonoszt Sir Thomas 

személyében. 

– Nem jött volna be, tudja. Nem illünk egymáshoz. Úgy 

értem, én afféle ostoba tökfilkó vagyok. Egy Miss McEachernhöz 

hasonló lány nem lehetne boldog velem. Neki egy tettre kész, 

energikus fickó kell. 

Ez kitűnő felütésnek tűnt. Szerény, de mégsem megalázkodó. 

Tovább beszélt, egészen tiszteletre méltó filozófusi vénát 

megvillantva. 

– Tudja, vén haver… mármint, uram… a helyzet a 

következőképpen fest. Ami a nőket illeti, kétfajta férfi létezik. A 

fergeteges, belevaló Janik, és a… a másik típus. Hát, én abba a 

másik csoportba tartozom. Az én elképzelésem a boldog 

házasságról… hát nem kifejezetten megvetendő… de afféle 

másodhegedűs szerepbe van kényszerítve jelenleg. Én olyan 

feleséget szeretnék – itt lággyá és álmodozóvá vált a hangja –, aki 

sokat dédelget… tudja, simogatja a hajamat, és minden olyasmi, 



ami nincs meg bennem ahhoz, hogy én legyek a ház zord ura. 

Szeretem a néma odaadást… álmatlanul eltöltött éjszaka a 

szobája előtti szőnyegen, amikor nem érzi jól magát, és ha reggel 

ott talál, megcirógat a figyelmességemért. Engem ez tenne 

boldoggá. Minden pasasnak tisztában kell lennie a saját 

korlátaival, amikor szóba kerül a házasság, nem? Na mármost, 

tegyük fel, hogy Miss McEachern hozzám jön. Szent ég, halálra 

unná magát egy hét alatt! Komolyan mondom. Nem tehet róla. 

De neki egy olyan férfira van szüksége, akiben legalább annyi tűz 

lobog, mint őbenne. 

Újabb cigarettára gyújtott. Elégedett volt magával. Ezek a 

gondolatok még sosem öltöttek ilyen tiszta és kiforrott formát a 

fejében. Úgy érezte, egész éjjel képes lenne ilyen világosan 

beszélni. Minden perccel egyre jobban élesedett az elméje. 

Eszébe jutott, hogy egyszer olvasott valahol egy lányról (vagy 

pofáról), aki hirtelen tisztán kezdett látni, de ez csak egy órán át 

tartott. Vele most pontosan ugyanez történt. De hogy mindez az 

aznap esti izgalmaknak vagy az agyfényesítő hatású száraz 

pezsgőnek volt köszönhető, nem tudta. Azt bizton érezte 

azonban, hogy képességeinek csúcsán van jelenleg. Bárcsak 

nagyobb közönség lehetett volna ennek tanúja! – A Miss 

McEachernhöz hasonló lányok – folytatta – nem érdekeltek a 

hajsimogatós dolgokban. Az ön lánya egyszerűen kinevetné azt az 

ürgét, aki ilyet kérne tőle. Neki egy olyan „dupla-vagy-semmi” 

típusú legény kell, a hathengeres fajtából. És az igazat megvallva, 

de csak köztünk legyen szólva, azt hiszem, meg is találta. 

– Hogy?! 

Mr. McEachern felemelkedett a székéből. Az összes régi 

félelme visszatért. 

– Hogy érti ezt? 



– Ez tény – bólogatott Őlordsága. – Nem hinném, hogy 

tévedek. Ahogy egy lány énekli egy dalban, nem tudom, csak 

sejtem. Arra célzok, hogy ők ketten remekül elvannak egymással, 

a keresztnevükön szólítják egymást, és így tovább… 

– Ki az? 

– Pitt – felelte a lord, majd hátradőlt, füstkarikákat fújt, így 

nem látta a másik arckifejezését, és szorosan a szék karfájára 

kulcsolódó ujjait. Lelkesen folytatta. – Jimmy Pitt! – mondta 

diadalmasan. – Micsoda fazon! Rettentően belevaló gyerek! 

Majd’ kicsattan a tettvágytól és az erőtől. A lányoknak egyetlen 

unalmas perce sincs mellette. Tudja – folytatta bizalmasan –, 

egészen sok van ebben a kölcsönös vonzalom dologban. 

Szavamra mondom, vén… uram. Van például egy lány 

Londonban. Na, mi ketten csodásan kijövünk egymással. Szinte 

nincs olyan, amiben ne értenénk egyet. A víg özvegy például 

egyikünknek sem nyerte el a tetszését, pedig nézze csak meg, 

hány millióan rajonganak érte. És egyikünk sem repes az 

osztrigáért. Ezért is vonzódunk egymáshoz. Mindenhol láthat 

ilyet, fura ügy. Néha úgy érzem, hiszek a re… mi-a-csudában… 

érti. Ami abban a versben is szerepel. Hogy is van? „Amikor te 

hogy-is-hívják vagy, én mi-a-fenének-nevezik vagyok.” Irtó 

szellemes kis szösszenet, valamelyik nap olvastam. Nos, amit 

mondani akartam, az az, hogy szerintem Jimmy Pitt és Miss 

McEachern is valahogy így vannak egymással. Magának nem úgy 

tűnik, hogy pont összeillenek? Csukott szemmel is látszik. Jimmy 

Pittet egyszerűen nem lehet nem kedvelni. Derék fickó! Bárcsak 

elmondhatnám magának, mit tett, de egy bizonyos oknál fogva 

nem árulhatom el. Szóval higgye el nekem, abszolút derék fickó! 

Össze kellene barátkoznia vele, biztosan megkedvelné! Ó, az 



ördögbe! Kezdődik a zene, mennem kell! Erre muszáj ropnom 

egyet! 

Felpattant a székéből, a cigarettáját pedig egy hamutálba 

dobta. 

– Addig is minden jót! – biccentett barátságosan. – Szívesen 

maradnék magával, de nem megy. Ez az utolsó szám ma. 

Ezzel távozott, Mr. McEachern pedig magára maradt az őt 

marcangoló kavargó érzések prédájaként. 



29. 

Az utolsó menet 

A lord csak pár perce hagyta egyedül, amikor Mr. McEachern 

elmélkedését ismét megzavarták. Ezúttal a látogató – egy sötét 

tekintetű, frissen borotvált férfi – ismeretlen volt számára. Nem 

viselt estélyi ruhát, így nem lehetett vendég, és Mr. McEachern 

hirtelen nem tudta hová tenni. Aztán eszébe jutott: ezt az alakot 

látta már Sir Thomas Blunt szobájában. Sir Thomas inasa volt. 

– Válthatnánk pár szót, uram? 

– Miről? – kérdezett vissza McEachern nagy szemekkel. Még 

nem tért magához Lord Dreever filozófiai fejtegetéseinek 

hatásából. A hallottak felhőként árnyékolták be elméjét. 

Ólordságának szavaiból ítélve az események az ő háta mögött 

zajlottak, és lassan tudta csak feldolgozni azt az elképzelést, hogy 

Molly kijátszotta őt. Unottan nézett az inasra. 

– Miről? – kérdezte ismét. 

– Elnézést kérek a zavarásért, de úgy véltem, jobb, ha 

megkeresem önt, mielőtt jelentést tennék Sir Thomasnak. 

– Jelentés? 

– Egy magándetektív-iroda alkalmazásában állok. 

– Mi? 

– Igen, uram. A Wragge iroda. Talán már hallott rólunk, 

Holbom Barban van a székhelyünk. Patinás cég, a válás a 

specialitásunk. Biztosan látta már a hirdetéseket. Sir Thomas 

kért tőlünk egy embert, és a főnök engem küldött. Nekik 

dolgozom már jó pár éve. Azt a feladatot kaptam, hogy 



általánosságban tartsam nyitva a szemem. Úgy tűnt, Sir Thomas 

különösebben nem gyanúsít senkit. Nekem mindössze itt kellett 

lennem, ha bármi történne. És nagy mázli, hogy itt voltam, 

különben Őladysége nyakékének lába kelt volna. Szép kis nyakon 

csípést hajtottam végre ma este. 

Ekkor megállt, és buzgón nézett McEchemre. A volt rendőrt 

láthatóan izgatta a dolog. Talán Jimmy megkísérelte elcsaklizni 

az ékszert a tánc alatt? Vagy Spike? 

– Mondja csak, véletlenül nem egy vörös hajú… 

A nyomozó szája különös mosolyra húzódott. 

– Nem, nem vörös hajú volt az illető. Úgy látom, érdekli az 

eset, uram. Gondoltam, hogy így lesz. Mindent elmesélek. Már a 

megérkezésekor gyanússá vált számomra. Egyúttal azt is 

rendkívül furcsának tartottam, ahogyan bejutott a kastélyba. 

McEachern nagyot nézett. Szóval nem csak az ő szemében 

vált gyanússá Jimmy szándéka, ahogy ráakaszkodott Lord 

Dreeverre. 

– Folytassa! – kérte. 

– Sejtettem, hogy valami készül, és arra jutottam, a mai 

napon próbálják végrehajtani, mivel a ház fenekestül felfordul a 

színielőadás miatt. Igazam is lett! Egész nap az ékszer közelében 

őrködtem, kisvártatva jött is az a fickó. Alighogy elérte az ajtót, 

rávetettem magam. 

– Ügyes fiú! Maga aztán nem afféle bugris. 

– Dulakodtunk egy darabig, de mivel egy kicsit erősebb 

vagyok nála, és régi motorosnak számítok a szakmában, hamar 

rákattintottam a bilincset, aztán fogtam, és bezártam a pincébe. 

Így történt, uram. 

Mr. McEachern jócskán megkönnyebbült. Még ha Lord 

Dreever állítása helytállónak is bizonyul, és Jimmy elnyerte 



Molly szívét, ez a mentő fordulat az utolsó percben érkezett. 

Magában hálát rebegett, miközben a szivartárcáját kereste, majd 

odanyújtotta a nyomozónak. A saját tárcájából felajánlott szivar 

nála a jóindulat és a megkülönböztetett bánásmód netovábbját 

jelentette: olyan elismerést, melyben csak az igazán kivételes 

keveseknek lehetett része. 

Általában illő tisztelettel fogadták a gesztust, ez alkalommal 

azonban ijesztő eltérés volt tapasztalható a megszokott 

gyakorlathoz képest. Éppen nyitotta a tárcáját, amikor valami 

kemény és hideg nyomódott mindkét csuklójának. Majd 

felhangzott egy csattanás és egy kattanás, mire kábultan 

felnézett, és azt látta, hogy a nyomozó hátraugrik, majd 

hátborzongató mosollyal méregeti őt egy ronda kis revolver csöve 

mögül. Mindegy, hogy bűnös-e vagy ártatlan, a megbilincselt 

ember első reakciója mindig az, hogy megpróbálja letépni 

magáról a karpereceket. Ez önkéntelen mozdulat. Mr. 

McEachern addig feszegette az acélláncot, míg végül 

kidomborodtak az erek a homlokán. Hatalmas teste dühödten 

rázkódott. 

A nyomozó majdhogynem elégedetten figyelte az erőlködést. 

A küzdő és rángatózó ember képe, ami a szeme elé tárult, a fogoly 

bűnösségét támasztotta alá a szemében. 

– Semmi értelme, barátom – szólt oda neki. 

A hang magához térítette McEachernt. Első ijedségében a 

benne lakozó primitív lény áthágatta vele az önuralom határait. 

Gondolkodás nélkül harcolt. Most azonban újra önmaga volt. 

Mérgesen megrázta bilincsbe vert kezeit. 

– Mit jelentsen ez? – üvöltötte. – Mi… 

– Vegyen vissza a hangerőből! – ripakodott rá a nyomozó 

élesen. – Vissza! – kiáltotta, mert a másik tett felé egy lépést. 



– Tudja, ki vagyok én? – mennydörögte McEachern. 

– Nem – vallotta be a nyomozó. – De pontosan ezért viseli a 

karpereceket. Ugyan már, ne gyerekeskedjen, vége a játéknak, 

hát nem látja? 

McEachern reménytelenül dőlt a biliárdasztalnak. Gyengének 

érezte magát, és minden olyan valóságtól elrugaszkodottnak tűnt 

számára. Talán megőrült? 

– Ez az – mondta a magánhekus –, maradjon veszteg, így 

nem okozhat semmi bajt. Szépen kidolgozott terv volt, 

elismerem. Jó elképzelés, hogy összefut egy régi New York-i 

ismerősével, és meghívatja őt a kastélyba. Igazán ügyes. New 

York, naná! Maga is csak annyit látott New Yorkból, mint én 

Timbuktuból. Átláttam magán. 

McEachern agyába kezdett beszivárogni az igazság. 

Olyannyira megszállottja lett annak a gondolatnak, hogy ha a rab 

nem Spike, akkor Jimmynek kell lennie, hogy Mr. Galer mint a 

társalgás tárgya eddig fel sem merült benne. 

– Mire céloz? – vonta kérdőre fogva tartóját. – Kit 

tartóztatott le? 

– Átkozott legyek, ha tudom. Maga meg tudná mondani, azt 

hiszem, hiszen a régi timbuktui barátjáról van szó. Itt Galer 

néven futott. 

– Galer! 

– Ő az emberünk. És tudja, milyen arcátlan kijelentésre 

vetemedett a gaz? Azt állította, hogy ő is szakmabeli. Detektív! 

Azt mondta, maga küldetett érte. 

A nyomozó jót nevetett az emléken. 

– Az is, maga idióta. Jómagam úgyszintén. 

– Ó, csak nem? És miért hozat nyomozókat más házába? 



Mr. McEachern már válaszra nyitotta a száját, de végül 

elhallgatott. Még sosem értékelte annyira az olajhoz és a tűzhöz 

kapcsolódó kifejezés mélységét és igazságtartalmát. Ahhoz, hogy 

tisztázza magát, említést kellene tennie a Jimmyre vetülő 

gyanúról és annak okairól, márpedig akkor fel kellene fednie a 

múltját. Hirtelen Szkülla és Kharübdisz között találta magát. 

Egy csepp izzadság folyt le a halántékán. 

– Mi haszna volt? – ütötte tovább a vasat a detektív. – Marha 

eredeti ötlet volt, csak arra nem gondolt, hogy lesz egy igazi 

nyomozó is a házban. Az a mókus terelte magára a gyanút, aki 

megpróbálta beadni nekem azt a szánalmas mesét. Összeraktam 

a képet: társak, mondtam magamban. Mindent tudok magáról, 

azt is, hogyan igyekezett Sir Thomas közelébe férkőzni. Irtó 

ötletes. Maga régi családi barát lesz, és beengedi a haverját. Ő 

megszerzi a szajrét, és átadja magának. Magát persze senki sem 

gyanúsítaná, és tessék. Őszintén, ugye ez volt a nagy terv? 

– Ez szörnyű félreértés – kezdte McEachern, de ekkor 

elfordult a kilincs. 

A nyomozó hátranézett a válla fölött. McEachern némán 

bámult. Ez volt a kegyelemdöfés, hogy most még közönsége is 

lesz az ő kínos helyzetének. 

Jimmy sétált be a szobába. 

– Dreever árulta el, hogy itt van – mondta McEachernnek 

címezve. – Lenne számomra néhány… Ó, helló! 

A nyomozó a kilincs körüli első neszek hangjára eltette a 

zsebébe a revolvert. A diszkréció az egyik legfontosabb pont volt 

a Wragge Detektív Ügynökség fiataljainak krédójában, a 

bilincseket azonban már nem olyan könnyű elrejteni. Jimmy 

megbabonázva meredt McEachern csuklóira. 

– Valamiféle játék? – találgatott érdeklődve. 



A nyomozó bizalmaskodó hangot ütött meg. 

– A következőről van szó, Mr. Pitt. Alapos munkát végeztem 

a terepen. Valóságos betörőbandára bukkantam itt, ez a csóka 

egy közülük. 

– Mi, hogy Mr. McEachern? 

– Hát, így nevezi magát. 

Jimmy visszatartotta magát attól, hogy megkérdezze Mr. 

McEachernt, vajon az italozásnak tulajdonítható-e a lecsúszása. 

Így beérte annyival, hogy bánatosan megcsóválta a fejét a 

nyugtalanul mocorgó fogoly felé. Majd felvette az ügyvéd 

szerepét. 

– Nem hiszem el. Miből gondolja? 

– Nos, a délután folyamán elkaptam ennek az embernek a 

cimboráját, azt, aki Galernek hívatja magát… 

– Ismerem a tagot – felelte Jimmy. – Tényleg nyomozó. Mr. 

McEachern hívta le ide. 

A szimat álla leesett, mintha egy jókora ütést vittek volna be 

neki. 

– Hogyan? – hebegte erőtlenül. 

– Hát nem megmondtam magának… – dörmögte 

McEachern, de a nyomozó kizárólag Jimmyvel volt elfoglalva. 

Egy közelgő katasztrófa baljós előérzete uralkodott el rajta. 

Halványan kezdte kapiskálni, mekkora baklövést követett el. 

– Így igaz – jelentette ki Jimmy. – Fel nem foghatom, miért, 

de Mr. McEachern attól tartott, hogy valaki megkísérli ellopni 

Lady Julia Blunt gyémánt nyakékét, ezért írt Londonba, ők meg 

Galert küldték. Fontoskodás volt a részéről, talán, de nem 

követett el bűncselekményt. Kétlem, hogy jogosan 

megbilincselhet ezért egy embert. Mit művelt a jó Galerrel? 



– Bezártam a szenespincébe – válaszolta a detektív 

lehangoltam Egy lehetséges elbeszélgetés az emberi vérebbel, 

akivel ily rosszul bánt, nem éppen szívderítő kilátás volt. 

– Á, szóval bezárta a szenespincébe, mi? – kedélyeskedett 

Jimmy. – Bizonyára rettentő boldog ott. Talán éppen 

svábbogarak után nyomoz. De bárhogy is, jobban tenné, ha most 

menne, és kiengedné őt onnan. Esetleg bocsánatot is kérhetne 

tőle, nemde? Ahogy gondolja, csak egy ötlet. Amennyiben 

szüksége volna valakire, aki tanúskodik Mr. McEachern 

betörőietlensége mellett, bátran keressen. Ő jelentős 

magánvagyonnal rendelkező úriember, még New Yorkból 

ismerjük egymást. 

– Sosem gondoltam volna… 

– Ha megengedi, hogy ilyet mondjak, ez a nyomozók egyik 

legnagyobb hibája, hogy sosem gondolkodnak – mondta Jimmy 

együtt érzően. 

– Sosem jutott eszembe… 

Elővette a zsebéből a bilincs kulcsát, és játszani kezdett vele. 

Mr. McEachern halk mormogást hallatott. Elege volt ebből. 

– Ha nem bánja, Mr. Pitt – hebegte a nyomozó alázatosan, 

majd odalökte a kulcsot Jimmy kezébe, és kereket oldott. Jimmy 

kinyitotta a bilincseket. Mr. McEachern megdörzsölte a 

csuklóját. 

– Szellemes eszköz – jegyezte meg Jimmy. 

– Lekötelezett, Mr. Pitt – dörmögte McEachern, de fel sem 

nézett. 

– Igazán semmiség, örömömre szolgál. A közvetett bizonyíték 

lesz a perdöntő, nem igaz? Ismerek egy hapsit, aki fogadásból 

betört egy New York-i házba, a ház ura pedig a mai napig azt 

hiszi róla, hogy profi besurranó. 



– Hogy mondja? – kérdezte élesen a másik. 

– Hogy miért beszélek egyes szám harmadik személyben? 

Miért vagyok ilyen körmönfont és rejtélyes? Igaza van. De így 

sokkal drámaibban hangzik, és végül is, a tény az tény. Jól van. 

Fogadásból törtem be magához aznap éjjel. Ez a színtiszta 

igazság. 

McEachern nagy szemeket meresztett rá. Jimmy folytatta. 

– Azt akarja kérdezni, hogy mit keresett mellettem Spike 

Mullins? Nos, egy órával azelőtt Spike tört be az én lakásomba, 

én meg magammal vittem mint idegenvezetőt, filozófust és 

barátot. 

– Spike Mullins azt állította, maga angliai betörő. 

– Attól tartok, ezt én hitettem el vele. Aznap éjjel megnéztem 

a Szeretettel: a Betörő premierjét, majd felvágtam Spike előtt 

néhány komoly szakkifejezéssel, melyeket a darabban főszerepet 

játszó színészbarátomtól hallottam. Mielőtt most ide beléptem, 

Lord Dreeverrel beszélgettem, aki elárulta, hogy találkozott pont 

ugyanezen cimborámmal, Arthur Mifflinnel, mielőtt engem 

megismert volna Londonban. Ő éppen Londonban tartózkodik, 

egy Amerikából átköltöztetett darabot próbál. Érzi ennek a 

körülménynek a jelentőségét? Ez azt jelenti, hogy ha kételkedik 

az én elbeszélésemben, csak meg kell találnia Mifflint. Hirtelen 

nem jut eszembe, melyik színházban dolgozik, de azt kiderítheti 

egy másodperc alatt, és megkérheti őt, hogy igazolja a sztorimat. 

Így már elégedett? 

McEachern nem felelt. Egy órával azelőtt még megesküdött 

volna Jimmy bűnösségére, de az utóbbi tíz perc eseményei 

megingatták eme hitében. Mintha változni kezdett volna a 

véleménye Jimmyvel kapcsolatban. 



– Figyeljen rám, Mr. McEachern – kérte Jimmy. – 

Szeretném, ha csendben hallgatna engem egy vagy két perc 

erejéig. Az égvilágon semmi oka annak, hogy mi ketten egymás 

torkának essünk. Ennyi erővel barátok is lehetnénk. Fogjunk 

kezet, és ássuk el a csatabárdot! Felteszem, rájött, miért jöttem 

magához. 

McEachern még mindig nem beszélt. 

– Tud róla, hogy a lánya felbontotta az eljegyzést Lord 

Dreeverrel? 

– Szóval igaza volt – morogta félig magának. – Maga az? 

Jimmy bólintott. McEachern az ujjaival az asztalon dobolt, 

majd tűnődve nézett a fiúra. 

– Molly is…? – bökte ki nagy sokára. – Molly is úgy van vele, 

hogy…? 

– Igen – vágta rá Jimmy. 

Az exzsernyák folytatta a dobolást. 

– Ne képzeljen a dologba semmiféle hátsó szándékot –

folytatta Jimmy. – A lány kizárólag a maga jóváhagyására vár. 

Azt mondja, maguk ketten világéletükben bajtársak voltak, és 

rendesen akar magával bánni. 

– Komolyan ezt mondta? – kérdezte buzgón az apa. 

– Azt hiszem, magának is rendesen kellene bánnia ővele. Én 

nem vagyok nagy szám, de engem akar. Engedje meg neki. 

McEachern egyenesen maga elé bámult. Olyan tekintet 

költözött a szemébe, amit Jimmy azelőtt még sosem látott: afféle 

rémült, űzött kifejezés. 

– Túl késő – tört elő belőle. – Most rendes leszek vele, de 

immár túl késő. Nem állok az útjába, amikor boldoggá is 

tehetem. De így elveszítem. Ó, Istenem, elveszítem őt! Azt hiszi, 

én nem mondogattam magamnak azokat a dolgokat, amikkel 



maga is szembesített, amikor itt találkoztunk? Azt képzeli, nem 

tudom, mi vagyok? Ki tudhatná nálam jobban? De Mollynak 

fogalma sincs… előle elhallgattam. Kiráz a hideg, ha arra 

gondolok, egy nap rájön. Amikor ide átjöttünk, azt hittem, 

biztonságban vagyok, aztán jött maga, és együtt láttam a 

lányommal. Abban a hitben éltem, hogy maga csaló, hiszen 

Mullins társaságában volt New Yorkban… és ezt Mollynak is a 

tudomására hoztam. 

– Megmondta neki? 

– Csak annyit mondtam, hogy bizton tudom. Az igazságot 

persze nem árulhattam el neki, hogy miért hiszem ezt. Úgy 

adtam elő, hogy érdeklődtem maga felől New Yorkban, innen az 

információ. 

Jimmy most már mindent értett. A rejtély megoldódott. 

Tehát Molly ezért hagyta, hogy eljegyzésbe kényszerítsék 

Dreeverrel. 

– Értem – válaszolta lassan. 

McEachern szótlanul belekapaszkodott az asztalba. 

– Értem – ismételte meg. – Szóval Mollynak szüksége lenne 

egy magyarázatra? 

A férfi egy pillanatra eltöprengett efölött. 

– Magának kell elmondania – hadarta Jimmy. – Saját maga 

kedvéért, mondja el neki. Gyerünk, tegye meg most! Ébredjen, 

ember! Meg fog bocsátani magának. Ettől ne féljen. Menjen, 

keresse meg, és avassa be, most! 

McEachern felemelkedett. 

– Megyek – adta be a derekát. 

– Ez az egyetlen járható út – biztatta Jimmy. 



McEachern kinyitotta az ajtót, majd hátrált egy lépést. A 

folyosóról hangok szűrődtek be. Felismerte Lord Dreever 

hangját. 

McEachern továbbhátrált az ajtótól. 

Ekkor Lord Dreever lépett be, Mollyval az oldalán. 

– Halihó, Pitt! – köszönt Őlordsága. – Hát mind együtt 

vagyunk, nem igaz? 

– Lord Dreever rá akart gyújtani – szólalt meg Molly. 

A lány mosolygott, de idegesség bujkált a tekintetében. Lopva 

apjára és Jimmyre pillantott. 

– Molly, kedvesem – fogott bele az apa fátyolos hangon –, 

beszélnünk kell. 

Jimmy karon ragadta a lordot. 

– Jöjjön velem, Lord Dreever! – mondta. – Elszívunk egy 

cigarettát a teraszon. 

Kimentek a szobából. 

– Mit akar az öregfiú? – érdeklődött Őlordsága. – Maga és 

Miss McEachern…? 

– Igen! 

– Teringettét! Ez már döfi, barátom! Szívből gratulálok, és a 

többi marhaság, tudja! 

A lord egy idő után átsétált a bálterembe, de Jimmy maradt, 

dohányzott, és merengett. 

A síri csöndben az egyik emeleti ajtó nyílásának hangja 

belehasított a fülébe. Felnézett. Két alak sziluettje tűnt fel a 

homályban, majd becsukódott az ajtó. Lassan lefelé ereszkedtek a 

lépcsőkön. 

Jimmy felismerte őket. Felállt. Árnyékba került, így azok 

ketten nem láthatták őt. A terasz felé közeledtek. Már egészen 

közel értek. Egyikük sem beszélt, és hamarosan, amikor már csak 



néhány méterre voltak tőle, megálltak. Gyufa sercegése hangzott 

fel, McEachern szivarra gyújtott. A sárgás fényben tisztán látszott 

az arca. Jimmy elégedett volt.  



30. 

Befejezés 

Az amerikai óceánjáró, a St. Louis Southamptonban, az Empress 

Dockban várt a felszálló utasokra. Különböző emberek ezrei 

özönlöttek szakadatlanul a hídon. 

Jimmy Pitt és Spike Mullins tűnődve figyelte őket a 

másodosztály korlátjára támaszkodva. 

– Nos, Spike, a csónakod már vízre szállt. A bárka a 

kikötőben vesztegel. Lesz néhány fura kinézetű utastársad. El ne 

mulaszd a két ceyloni bennszülöttet, meg azt a turbános, bő 

bricseszes ürgét. Szerinted az a nadrág légmentesen zárt? 

Hasznos, ha kiesik a hajóból. 

– Naná – helyeselt Spike, aki töprengő tekintettel meredt a 

szóban forgó ruhadarabra. – Érti a pasas a dolgát. 

– Kíváncsi vagyok: mit irkálnak azok a muksók a fedélzeten? 

Azóta firkálnak, hogy megjöttünk. Talán bulvárújságírók. A 

következő lapszámban olvashatjuk: „A másodosztályon utazó 

utasok között felfigyeltünk Mr. Spike Mullinsra, aki boldogabb, 

mint valaha.” Kár, hogy ilyen hamar elmész, Spike. Biztos nem 

gondolod meg magad? 

Spike egy pillanatig sóvárogva nézett, majd arca ismét 

keménységet sugárzott. – Itten nekem nincs sok keresnivalóm, 

főnök. New York a nekem való terep. Magának sincs már rám 

szüksége mostan, hogy megnősült. Hogy van Miss Molly, főnök? 

– Ragyogóan, Spike, köszönöm. Ma éjjel áthajózunk 

Franciaországba. Rém szokatlan egy történet volt ez – merengett 



Jimmy. – Átkozottul furcsa. Szerencsére végül elég jól jöttem ki 

belőle. Úgy tűnik, csak neked nem tartogatott boldog 

végkifejletet, Spike. Én megnősültem. McEachern olyan mélyen 

beásta magát az előkelők közé, hogy onnan csak régészek tudnák 

kirobbantani dinamittál. Molly… hát Molly rossz üzletet csinált, 

de remélem, nem fogja megbánni. Mindannyian sínre kerültünk, 

kivéve téged. Te ismét a régi ösvényt fogod taposni, ami a Third 

Avenue-tól tart egészen a Sing Singig. Miért rohansz így el, 

Spike? 

Spike egy kék pulóverbe bújt, fiatal, cingár bevándorlóra 

függesztette tekintetét, akinek éppen a szemét vizsgálta egy 

túlterhelt orvos. A fiúnak persze nem tetszett a dolog. 

– Nekem itten nem terem babér, főnök. Újra munkába 

akarok lendülni. 

– Ulysses Mullins! – kiáltott fel Jimmy, miközben fürkészően 

nézett Spike-ra. – Ismerem az érzést. Erre csak egyetlen 

gyógymód létezik. Egyszer már felvázoltam neked, de kétlem, 

hogy bevette volna az agyad. Nem gyakran gondolsz nőkre, mi? 

Megrögzött agglegény vagy. 

– Ó, a lyányok…! – foglalta össze tömören Spike a 

véleményét a témában, de nem fejtette ki bővebben. – Azok vótak 

ám a pofás smukkok, főnök! 

– Szóval még mindig ezen borongsz, Spike, nemde? 

– Elszelelhettünk vóna velük, ha maga is benne lett vóna… 

pofonegyszerű… 

– Ha még mindig ezen szomorkodsz, mondok neked valamit, 

ami majd lelket önt beléd a nagy utazás előtt. Bizalmas, szóval 

tartsd titokban! A nyaklánc hamisítvány volt. 

– Mi? 



– Semmi több, csak egy utánzat. Rögtön észrevettem, mihelyt 

átadtad nekem. Száz dollárt sem ér meg. 

Spike arca nyomban felderült. Ragyogó mosolyra húzódott a 

szája, mint annak, akit végre felvilágosítanak egy nyomasztó 

gondját illetően. 

– Á, tehát ezért nem akart meglépni velük! – kiáltott fel. 

 

* * * 

 

Az utolsó utas is hajóra szállt. A fedélzeten nem is lehetett volna 

nagyobb a zsúfoltság. 

– Azonnal partra parancsolnak minket – mondta Jimmy. –

Jobb, ha megyek. Időről időre tudasd majd velem, hogy megy a 

sorod, Spike. Ismered a címem. Ezenkívül, hidd el, előfordulhat, 

hogy néha-néha szükséged lesz egy-két dollárra, például hogy 

megvehesd a következő repülődet. Tudod, hova írj ez esetben, 

ugye? 

– Kösz, főnök. De megleszek. Most valami másba vágok bele: 

a politikába, főnök. Az egyik ipse haverjának jó összeköttetése 

van. Talál nekem melót. 

– Politika! Nekem még sosem jutott eszembe ilyesmi. „A 

bátyám, Dan, városi elöljáró, aki rajta tartja a kezét a hetedik 

kerületen” – idézte lágyan. – Hát, belőled főnök lesz még az előtt, 

hogy észrevennéd, hová kerültél. 

– Tuti – bólogatott Spike, arcán szerény vigyorral. 

– Viharos sikert aratsz az amerikai politikai életben – vélte 

Jimmy. – Minden képességed megvan hozzá. 

Egy utaskísérő lépett hozzájuk. 

– Kiszáll valamelyikük? 

– Nos, Spike… 



– Viszlát, főnök. 

– Szia, Spike. Sok szerencsét! 

 

* * * 

 

A nap elbújt a felhők mögé. Amint azonban a hajó útjára indult, 

egy kósza napsugár áttört a szürkeségen. 

Egy vörös üstökre sütött le. 

 


