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Lassan ballagtak, szorosan összebújva. Cégtábla lógott a járda fölé, rajta alig világító betűkkel: SURPRISE HOTEL A férfin bordó ruha volt, fényesre lenyalt haján panamakalap. Puhán, nesztelen macskaléptekkel járt.
A lányon zöld kalap volt, rövid szoknya, nejlonharisnya és tízcentis tűsarkú cipő. “Éjféli Nárcisz" kölnit használt.
Amikor a sarokra értek, a férfi odahajolt a lány füléhez, és belesúgott valamit. Az vihogva kapta hátra a fejét.
– Ha engem akarsz fölvinni magadhoz, szépségem, akkor pia is kell.
– Majd máskor, csillagom. Most egy vasam sincs.
A lány hangja megkeményedett. – Akkor a legközelebbi. sarkon agyő, szépségem.
– Frászt – felelte a férfi.
A kereszteződés ívlámpája élesen megvilágította őket. Egymástól jó messze mentek át az úttesten. Amikor átértek, a férfi elkapta a lány karját. Az kirántotta magát a szorításból.
– Ide figyelj, te strici! – rikácsolta. – Vidd a mancsod, amíg jó dolgod van! Smucig pali nekem nem kell. Kopj le!
– Mennyi pia kéne, csillagom?
– Sok.
– Honnan vegyem, ha egyszer le vagyok égve?
– Na és, nincs két kezed? – gúnyolódott a lány. Már nem rikácsolt. Odahajolt a férfihoz: – Ilyen nagy fiúnak tán még revolvere is van. Van?
– Van, de üres.
– Azt a gazdag pasasok a Centralon nem tudják.
– De nagy esze van valakinek – vicsorgott a bordó ruhás férfi. Aztán pattintott egyet az ujjaival, és megmerevedett az arca. – Várj csak egy kicsit! Van egy ötletem.
 Megtorpant, visszafordult, és végignézett az utcán, a szállodabágyadt fényű cégtáblája felé. A lány évődve meglegyintette az arcát a kesztyűjével. A kesztyűnek is “Éjféli Nárcisz" illata volt.
A férfi újra pattintott egyet az ujjaival, aztán szélesen elvigyorodott a homályban. – Ha az a részeg még mindig ott ül Dokinál, akkor lesz pia. Várj meg, jó?
– Majd talán otthon. Ha nem tart túl sokáig. – Hol laksz, bébi?
A lány rápillantott. Halvány mosoly libbent végig telt ajkán, aztán elhalt a szája szegletében. A szellő felkapott egy újságlapot a járdaszélről, és a férfi lábának vágta. Dühösen rúgta el magától.
– Calliope-házak, 4/B. Kelet 48, 246. utca. Mikor leszel ott?
A férfi szorosan melléje lépett, aztán hátranyúlt, és megpaskolta a farzsebét. Halk, vérfagyasztó hangon válaszolt. – Csak várj meg szépen, csillagom.
A lány lélegzetvisszafojtva bólintott. – Oké, szépségem, megvárlak.
A férfi elindult visszafelé a repedezett járdán, átvágott a kereszteződésen, egészen addig, ahol a szálloda cégtáblája a járda fölé lógott. Belépett az üvegajtón, s egy keskeny hallba jutott. A fal mellett barnára festett, kárpitozatlan székek sorakoztak. Épp csak annyi hely volt előttük, hogy oda lehetett férni a portás pultjához. A pult mögött egy kopasz néger unatkozott, nagy, zöld nyakkendőtűjét babrálgatva.
A bordó ruhás néger áthajolt a pulton, és kurta, kemény mosollyal rávillantotta a fogát. Nagyon fiatal volt; álla keskeny és éles vonalú, homloka alacsony, csontos. Tompán villogó szeme mint a gengsztereké. Halkan, szelíden kérdezte: – Itt van még az a rekedt hangú szivar? Aki a bankot adta az este.
 A kopasz fölnézett a mennyezeten mászkáló legyekre. – Nem láttam kimenni, Vigyori.
– Nem azt kérdeztem, Doki.
– Igen, még itt van.
– Még mindig részeg?
– Gondolom, igen.
– Háromszáznegyvenkilences szoba, ugye?
– Voltál nála, nem? Akkor minek kérdezed?
– Az utolsó vasamat is elnyerte. Megyek visszalejmolni. A kopasz idegesnek látszott. Vigyori a nyakkendőtű zöld kövét nézegette szelíden.
– Kopj le innen, Vigyori. Nekem itt nem fogsz markecolni. Ez nem a Central Avenue.
Vigyori nagyon halkan válaszolt: – A szivar a haverom, Doki. Szívesen kölcsönöz egy húszast. Fele a tiéd.
Tenyerével felfelé a portás elé tartotta a kezét. Az hosszasan bámult a kinyújtott tenyérre. Aztán rosszkedvűen bólintott, bement egy zöld üvegfal mögé, s lassan, az utcai bejárat felé lesve jött vissza.
A keze kinyúlt, és megállt a tenyér fölött a levegőben. A tenyér összezárult a kulcs körül, aztán eltűnt az olcsó bordó öltöny zsebében.
Jeges mosoly villant Vigyori arcán.
– Aztán jó kisfiú legyél, Doki, amíg fönn vagyok.
– Te meg csipkedd magad – felelte a portás. – Némelyik vendég korán jár haza. – A zöld villanyórára pillantott a falra. Negyed nyolc volt. – És a közfalak elég vékonyak – tette hozzá.
A karcsú fiatalember újra rávillantotta a fogát, bólintott, aztán kecses léptekkel áthaladt a hallon a homályos lépcsőhöz. A Surprise Hotelban nem volt lift.
 Hét óra múlt egy perccel, amikor Pete Anglich, a kábítószercsoport titkos ügynöke kemény ágyán a másik oldalára fordult, és a bal csuklójára csatolt olcsó órára pillantott. Szeme alatt sötét karika húzódott, széles állát sűrű, fekete sörte borította. Egyetlen lendülettel kiült az ágy szélére, meztelen talpát a padlóra tette, aztán olcsó pamutvászon pizsamájában fölállt, izmait megfeszítette, egyet-kettőt nyújtózott, majd nagyot nyögve, térdét kifeszítve lehajolt, és lábujjai előtt megérintette a padlót.
Odalépett a rozoga íróasztalhoz, a laposüvegbot kortyolt egy kis olcsó whiskyt, vágott egy grimaszt, aztán visszatette a dugót a palack nyakába, és belenyomta a tenyerével.
– Atyaisten, de másnapos vagyok – morogta rekedten.
Belebámult az íróasztalon álló tükörbe; az arcát tanulmányozta: kiserkent szakállát meg a széles fehér forradást, amely milliméterekre az ádámcsutkájától húzódott a nyakán. A hangja azért volt rekedtes, mert a golyó, amelytől a forradás származott, valami kárt tett a hangszálaiban. Lágyan volt rekedt, mint a blues énekesek.
Levetette pizsamáját és meztelenül állt a szoba közepén; lábujjai a szőnyeg rongyos szélét birizgálták. Széles válla és mellkasa miatt kissé alacsonyabbnak látszott, mint amilyen volt. Válla csapott, orra kissé széles, a járomcsontjára feszülő bőr akár a cipőtalp. Haja rövid volt, göndör és fekete, a pillantása átható, szája kicsi és határozott, minta gyors észjárású embereké általában.
Bement a félhomályos, piszkos fürdőszobába, belépett a kádba, és megeresztette a zuhanyt. Langyos víz folyt belóle. Alája állt, beszappanozta magát, végigdörzsölte az egész testét, meggyúrta izmait, aztán lemosta magáról a habot.
Piszkos törülközőt rántott le a fogasról, és nekilátott, hogy egy kis színt dörzsöljön a bőrére.
A behajtott fürdőszobaajtó mögül neszezés hallatszott. Pete Anglich kezében megállt a törülköző. Visszatartotta a
 lélegzetét, fülelt, és újra hallotta a neszezést, a padlóreccsenést és a ruhasuhogást. Kinyúlt a kádból, és lassan, óvatosan kitárta a fürdőszoba ajtaját.
A bordó öltönyös, panamakalapos néger az íróasztal mellett állt, Pete Anglich zakójával a kezében. Előtte az asztalon két pisztoly. Az egyik Pete Anglich öreg, kopott colija. A szoba ajtaja zárva volt, és egy címkés kulcs hevert a közelében a szőnyegen, mintha véletlenül esett volna ki a zárból, vagy éppenséggel kilökték volna belőle a másik oldalról.
Vigyori a padlóra ejtette a zakót; bal kezében egy pénztárcát szorongatott, a jobban a coltot. Vigyorgott.
– Nyugi, hófehérke. Csak törülközz szépen tovább – mondta.
Pete Anglich megtörülközött. Szárazra dörzsölte magát, aztán ott állt meztelenül, bal kezében a nedves törülközővel.
Vigyori az asztalra ürítette a pénztárca rekeszeinek tartalmát, és bal kézzel megszámolta a pénzt. Jobbja még mindig a coltot markolta.
– Nyolcvanhét dolcsi. Egész csinos kis összeg. Ebből tőlem nyertél valamennyit, de én most az egészet elviszem, pajtás. Remélem, nincs harag. Jóban vagyok a szállodai személyzettel.
– Ne szúrj ki velem, Vigyori – szólalt meg Pete Anglich rekedten. – Ez az össz pénzem. Hagyj egypár dollárt, jó? – Kásás, rekedtes hangon beszélt, mintha nehezen forogna a nyelve az italtól.
Vigyori kivillantotta a fogát, és megrázta keskeny, hosszúkás fejét. – Sajnálom, pajtás, de nem tehetem. Randim van, kell a dohány.
Pete Anglich tétován előrelépett, aztán bárgyú vigyorral
megtorpant. Saját revolverének csöve meredt rá.
Vigyori oldalazva a whiskysüveghez lépett, és fölemelte. – Ez is jól jön. A csajom szereti a piát. De még hogy! Ami
 pénz a nadrágzsebedben van, a tiéd lehet. Elég rendes vagyok?
Pete Anglich oldalt ugrott vagy másfél métert; Vigyori arca eltorzult. Revolvert tartó keze megrándult, baljából kicsúszott a whiskysüveg, és a lábára esett. Felhördült, dühösen kirúgott, és a cipője orra beleakadt a rongyos szőnyegbe.
Pete Anglich pontosan Vigyori szeme közé vágott a törülköző nedves végével.
Vigyori megtántorodott, és felüvöltött fájdalmában. Pete Anglich bal kezének acélujjai elkapták Vigyori revolvert tartó kezének csuklóját. Csavart egyet rajta, aztán lejjebb csúszott a keze a revolvert tartó ujjakra. A revolver csöve befelé fordult, és Vigyori oldalának nyomódott.
Egy kemény térd rúgott vadul Pete Anglich gyomorszájába. Pete öklendezni kezdett, s görcsbe meredő ujjai összeszorultak Vigyorinak a ravaszon tartott ujján.
A lövés tompán dördült; a hangot elfojtotta a bordó öltöny. Vigyori szeme fehérje kifordult, keskeny állkapcsa leesett.
Pete Anglich eleresztette, a test lecsúszott a földre, ő meg csak állt zihálva, kétrét görnyedve, elzöldült arccal. Kitapogatta a földön a whiskysüveget, kihúzta belőle a dugót, és leeresztett a torkán egy kortyot a tüzes italból.
Arcából eltűnt a zöldes szín. Lélegzése egyenletesebbé vált. Keze fejével letörölte homlokáról a verejtéket.
Megtapogatta Vigyori pulzusát. Nem lüktetett. Vigyori halott volt. Pete Anglich kiszedte a kezéből a pisztolyt, az ajtóhoz lépett, és kipillantott a folyosóra. Senki. A zárban, kívülről bedugva, a személyzeti kulcs. Kivette, és magára zárta az ajtót.
Felvette alsóneműjét, zokniját, cipőjét, viseltes kék szerzsöltönyét, és megkötötte a fekete nyakkendőt a gyűrött inggallér alatt. Odalépett a halotthoz, kivett a zsebéből egy kis köteg bankót; néhány apróságot, ruhaneműt, toalettholmit, ezt-azt becsomagolt egy olcsó kis vulkánfiberbe, s a bőröndöt az ajtó mellé állította.
Letépett egy darabot a lepedőből, ceruzával belegyömöszölte a revolvere csövébe, aztán kipiszkálta; újat tett a kilőtt golyó helyére, az üres hüvelyt szétlapította a sarkával a fürdőszoba kövén, bedobta a vécécsészébe és lehúzta.
Kilépett a folyosóra, kulcsra zárta az ajtót, és lesétált a hallba.
A kopasz portás tekintete mohón csapott le rá, aztán gyorsan lesiklott róla. Az arca elszürkült. Pete Anglich a pultra könyökölt, kinyitott tenyeréből két kulcs hullott csörrenve a repedezett falapra. A portás rámeredt a kulcsokra, és megborzongott.
– Nem hallott valami furcsa zajt? – kérdezte Pete Anglich mély, rekedtes hangján.
A portás a fejét rázta, és nyelt egyet.
– Unalmas hely ez, mi? – kérdezte Pete Anglich.
A portás kínosan forgatta jobbra-balra a fejét, s tekergette a nyakát. Tar koponyája sötéten csillogott a mennyezeti lámpa fényében.
– Na, nem baj – mondta Pete Anglich. – Milyen néven is jelentkeztem be az este?
– Nem jelentkezett be – suttogta a portás.
– Talán nem is jártam itt – mondta halkan Pete Anglich. – Most látom először az urat.
– Most se látsz. És nem is fogsz látni, se megismerni, érted, Doki?
A portás bólintott, és mosolyogni próbált.
Pete Anglich elővette pénztárcáját, és kirázott belőle három egydolláros bankjegyet.
– Nem szeretek senkinek adósa maradni – mondta lassan. – Itt a 349-es bére, mondjuk délig. A haverja, akinek odaadta a személyzeti kulcsot, úgy néz ki, mintha mélyen aludna. – Szünetet tartott, hideg szemét a portás arcára szegezte, és el
 gondolkozva hozzátette: – Hacsak, persze, nem akadnak barátai, akik szeretnék magukkal vinni.
Nyál bugyborékolt a portás ajkán, dadogni kezdett. – Csak nem... Csak nem...
– Csak igen – felelte Pete Anglich. – Mért, mire számítottál?
Kezében a bőrönddel a bejárati ajtóhoz ment; kilépett az utcára a szálloda világító cégére alá, és egy pillanatra megállt, a Central Avenue hidegen csillogó, fehér fényárja felé bámulva.
Aztán megindult a másik irányba. Az utca nagyon sötét és nagyon csöndes volt. A Noon Street négysaroknyira volt. Errefelé már csak négerek laktak.
Egyetlen emberrel találkozott útközben: egy csokoládébarna lánnyal, akin zöld kalap volt, nejlonharisnya és tízcentis tűsarkú cipő; egy poros pálmafa alatt ácsorogva cigarettázott. Mereven nézett a Surprise Hotel felé
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A gyorsbüfé egy kerekeitől megfosztott, ócska étkezőkocsi volt, végével az utcának fordítva állították be egy gyárépület meg egy penzió közti üres telekre. Az oldalán kifakult arany betűk hirdették a nevét: BELLA DONNA. Pete Anglich felment a két vas lépcsőfokon, és belépett az égett zsírszagba.
A fehér köpenyes néger szakács háttal állt feléje. Az alacsony pult túlsó végében egy fehér lány üldögélt, olcsó, barna filckalapban, feltűrt gallérú kopott sportkabátban, és állát bal tenyerébe támasztva, a kávéját szürcsölgette. Más nem volt a kocsiban.
Pete Anglich letette a bőröndöt a földre, és az ajtó mellett telepedett le egy székre.
– Hé, Mopsy! – szólt.
 A fehér köpenyes kövér szakács hátrafordította fénylő, fekete ábrázatát. Vigyorba hasadt a fekete holdvilág. Duzzadt, kékes nyelv buggyant ki belőle, és ficánkolt fel-alá a néger szakács vastag ajkai között.
– Hogy vagyunk, hogy vagyunk? Mi kéne, ha vóna?
– Két tojásból rántotta, kávé, pirítós, krumpli nélkül.
– Ilyen szép nagy embernek! A fél fogára se elég! – felelte
panaszos hangon a szakács.
– Másnapos vagyok – felelte Pete Anglich.
A pult túlsó végén ülő lány éles pillantást vetett rá, aztán a polcon álló olcsó ébresztőórára nézett, majd a karórájára. Kesztyű volt a kezén. Aztán ismét közönybe süppedve bámult a kávéscsészéjébe.
A kövér szakács beleütötte a két tojást a serpenyőbe, tejet löttyintett hozzá, és összekeverte. – Nem innál valamit? Pete Anglich a fejét rázta.
– Ma én vezetem a szerelvényt, Mopsy.
A szakács elvigyorodott. Előhúzott a pult alól egy barna palackot, teletöltött egy vizespoharat, és letette Pete Anglich elé.
Pete Anglich hirtelen a pohár után nyúlt, a szájához kapta, és fölhajtotta.
– Hát akkor majd máskor leszek szolgálatban – tette le az üres poharat.
A lány fölállt, végigjött a székek mellett, és egy tízcentest tett le a pultra. A kövér szakács belebokszolt a pénztárgépbe, a fiók kiugrott, és visszaadott öt centet. Pete Anglich közönyösen nézegette a lányt. Kopott, ártatlan tekintetű madárka volt: barna haja visszagöndörödött a tarkóján, kitépdesett szemöldöke helyére nagy, csodálkozó félkörívek voltak festve.
– Hazatalál egyedül, kislány? – kérdezte halk, rekedtes hangján.
A lány a táskájával babrált, hogy eltegye a visszajáró aprót. A megszólításra megrettent, hátrahőkölt és elejtette retiküljét, amelynek tartalma kiborult a padlóra. Tágra nyílt szemmel meredt a férfira.
Pete Anglich fél térdre ereszkedve söpörte vissza a táskába a holmit. Egy olcsó nikkel púderkompaktot, néhány cigarettát meg egy levél gyufát, amelyen bíborvörös alapon arany betűkkel ez állt: HURRIKÁN KLUB, aztán két színes zsebkendőt, egy gyűrött egydollárost meg némi aprót.
Felállt, bekattantotta a táskát, és átnyújtotta a lánynak.
– Ne haragudjon – mondta halkan –, ha megijesztettem.
A lány sípolva szedte a lélegzetet. Kikapta Pete Anglich kezéből a táskát, kirohant a kocsibólés eltűnt.
A kövér szakács utánanézett. – Ez a baba nem erről a környékről való – mondta lassan.
Tányérra tette a rántottát meg a pirítóst, egy vastag csészébe kávét töltött, és az egészet letette Pete Anglich elé.
Pete Anglich evett egy-két falatot, aztán szórakozottan így szólt: – Egyedül van. S az a gyufa a Hurrikán Klubból. Trimmer Waltz lebuja. Te is tudod, mi vár az ilyen lányokra, ha Waltz markába kerülnek.
A szakács megnyalta a szája szélét, és benyúlt a pult alá a whiskysüvegért. Töltött magának, aztán körülbelül ugyanannyi vizet öntött a palackba, és visszatette a pult alá.
– Sose voltam nagy vagány, és most már semmi kedvem elkezdeni – mondta lassan. – De nekem is elegem van az olyan fehér szivarokból, mint ez a Waltz. Egyszer még csúnyán ráfázik.
Pete Anglich megpöccintette lábával a bőröndjét.
– Ahogy mondod. Te Mopsy, tedd el nekem valahova ezt a batyut.
Azzal távozott.
Két-három autó elvillant mellette a csípős őszi éjszakában, a járda azonban sötét volt és üres. Csak egy néger éjjeliőr bandukolt végig az utcán, le-lenyomva egyik-másik ütött-kopott bolt ajtókilincsét, hogy bezárta-e a tulaj. Az utca túloldalán favázas épületek álltak, némelyikből lárma szűrődött ki.
Pete Anglich áthaladt a kereszteződésen. A gyorsbüfétől két-három sarokra ismét megpillantotta a lányt.
A házfalnak lapulva állt, mozdulatlanul. Néhány lépésnyire tőle halvány, sárga fény szűrődött ki egy bérkaszárnya kapualjából. Arrább kis parkoló terült el; jórészt eltakarták a hirdetőtáblák. Gyér világosság vetődött valahonnan a lány kalapjára, kopott, feltűrt gallérú sportkabátjára és fél arcára. Ráismert: ugyanaz a lány volt.
Pete Anglich beállt egy kapualjba, és figyelni kezdte. Hirtelen megvillant valami a lány felemelt karján, mert fény esett rá: a karórája. Valahol nem messze, lassan nyolcat ütött egy óra.
A sarok mögül fénypászmák döftek az utcába. Hatalmas személyautó kanyarodott be, lassan, komótosan, és miután lekanyarodott, majdnem kihunytak a reflektorai. Lassan kúszott végig az utcában; üvege, fekete dukkózása sötéten csillogott.
Pete Anglich elvigyorodott. Itt, hatutcányira a Central Avenue-tól, egy rendelésre gyártott Duesenberg! De a futó léptek csattogására, tűsarkok koppanására egyszerre megmerevedett.
A lány rohant feléje a járdán. A kocsi még nem volt olyan közel, hogy tompított reflektorai megvilágíthatták volna. Pete Anglich kilépett a kapu alól, karon ragadta a lányt, és behúzta maga mellé. Kabátja alól kibújt a revolver.
A lány zihálva szedte mellette a levegőt.
A Duesenberg lassan elgördült a kapu előtt. Nem lőttek ki belőle. Az egyenruhás sofőr nem is lassított.
– Nem tudom megtenni. Félek – lihegte a lány Pete Anglich fülébe. Aztán kitépte magát a szorításból, és futni kezdett a járdán, a kocsival ellenkező irányba.
Pete Anglich a Duesenberg után pillantott. Épp akkor haladt el a parkolót eltakaró hirdetőtáblák előtt. Szinte alig mozgott. Valami kirepült a bal oldali ablakán, és kemény csattanással a járdára esett. A kocsi hangtalanul felgyorsított, és eldorombolt a sötétségbe. A következő sarkon ismét felvillantak a reflektorfai.
Semmi sem mozdult. Az a valami, amit kidobtak a kocsiból, ott hevert a járdán, szinte a hirdetőtáblák tövében.
És ekkor a lány visszajött, tétova léptekkel, meg-megállva. Pete Anglich mozdulatlanul figyelte. Amikor egy vonalba ért vele, halkan megkérdezte: – Mi a balhé? Segíthetek?
A lány fojtott sikollyal perdült sarkon, riadtan, mintha meg is feledkezett volna Pete Anglichről. A sötétben egészen közel hajolt a férfihoz. Rebbenő szemében kis fény villant. Halk, kapkodó, rémült hangon mondta:
– Maga volt ott a büfében. Mindi árt megismertem. – Na, ki vele. Mi a balhé? Meghozták a szajrét? A lány igent intett a sötétben.
– Mi van a csomagban? – morogta Pete Anglich. – Pénz? A lány hadarni kezdett: – Idehozná nekem? Megtenné? Olyan hálás volnék érte. Én...
Pete Anglich felnevetett. Mély, rekedt dörmögés volt a nevetése. – Magának hozzam el, csillagom? A pénz nekem is jól jön. Na, ki vele, mi a balhé? Halljam!
A lány ki akarta rántani magát Pete markából, de a férfi nem engedte el a karját. Visszacsúsztatta a revolvert a kabátja alá, és a másik kezével is megfogta a lányt. A lány szipogva suttogta: – Megöl, ha nem viszem el neki.
Élesen, ridegen csattant rá Pete Anglich: – Kicsoda? Trimmer Waltz?
A lány nagyot rántott a karján, és majdnem ki is szabadult Pete Anglich szorításából. De nem egészen. Léptek hallatszottak a járdán. Két sötét alak jelent meg a hirdetőtáblák előtt, de nem álltak meg, hogy felvegyenek valamit. A lépések közelebb jöttek; két cigaretta parázslott fel.
 – Nézz csak oda – szólalt meg halkan egy hang. – Mi az, szépségem, nem unod még a palidat?
A lány Pete Anglich mögé húzódott. Az egyik néger lágyan nevetett, és meglóbálta izzó cigarettája parazsát.
– A fenébe! Fehér a csaj – mondta gyorsan a másik. – Tűnés!
Röhincsélve továbbálltak. A sarkon befordultak, és eltűntek.
– Na, ez hiányzik magának? – morgott Pete Anglich. – Most legalább tudja, hányadán áll. – A hangja dühös volt és kemény. – Az istenit! Maradjon itt, elhozom azt a rohadt pénzt magának.
Otthagyta a lányt, és könnyű léptekkel elindult a házfal mentén. Amikor a hirdetőtáblákhoz ért, megállt, tekintetét belefúrta a sötétségbe, és meglátta a csomagot. Valami sötét anyagba volt burkolva; nem volt nagy, éppen csak hogy észre lehetett venni. Lehajolt, és belesett a hirdetőtáblák alá. Nem látott mögöttük semmit.
Négy lépést tett, lehajolt és fölvette a csomagot. Szövetet és két vastag gumiszalagot érzett az ujjai közt. Mozdulatlanul állt és fülelt.
Távol, valamelyik főútvonalon, morajlott a forgalom. Szemben, az utca túlsó oldalán, villany égett egy üvegezett ajtó mögött. Fölötte nyitott ablak sötétlett.
Egyszerre női sikoly hangzott fel a háta mögött.
Megmeredt, hátrafordult, és éppen a szeme közé kapta a fénycsóvát. A szemközti sötét ablakból jött: vakító, fehér sugár, szinte odaszegezte a hirdetőtáblához.
Hunyorgott, pislogott a fényben. Egyetlen mozdulatot sem tett.
Cipők koppantak a járdán, és oldalról, a hirdetőtáblák mellől újabb, vékonyabb fénysugár döfött belé. A fénysugár mögül megszólalt egy szenvtelen hang: – A szempillád se moccanjon! Rendőrség! Körül vagy véve.
 Revolveres férfiak zárták körül jobbról-balról a hirdetőtáblák mögül. Cipősarkak csattogtak a betonon, egyre távolabb. Aztán egy pillanatra csönd lett. Aztán egy vörös reflektoros kocsi kanyarodott be a sarkon, és lefékezett a csoport mellett, amely Pete Anglich körül állt.
A szenvtelen férfihang újra megszólalt: – Angus nyomozóhadnagy vagyok. Majd én viszem azt a csomagocskát, ha nincs ellene kifogása. Lenne szíves csak egy pillanatra összetenni a kezét...
Pete Anglich csuklóján szárazon kattant a bilincs. Feszülten figyelt a futva távolodó cipősarkak kopogására.
De már túlságosan nagy volt a lárma körülötte.
Ajtók nyíltak, és a házakból kezdtek kicsődülni a feketék.
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John Vidaury száznyolcvanhét centi magas volt, és Hollywoodban senki sem rendelkezett az övénél tökéletesebb profillal. A fekete hajú, megnyerő, romantikus szépfiú a halántékán izgatóan őszült már egy leheletnyit. A válla széles volt, a csípője keskeny. A dereka akár egy angol gárdatiszté, és olyan gyönyörűen állt rajta a szmoking, hogy az már szinte fájt.
Úgy nézett Pete Anglichre, mintha bocsánatot akarna kérni, hogy nem ismeri. Pete Anglich hol a bilincseit nézegette, hol elnyűtt cipőit a vastag szőnyegen, hol a kis zenélő faliórát. Arca kipirult, a szeme csillogott.
Vidaury tiszta, lágy, árnyalt hangon szólalt meg: – Nem, még sohasem láttam ezt az embert. – Rámosolygott Pete Anglichre.
Angus, a civil ruhás hadnagy, nekitámaszkodott egy faragott asztalnak, és megpöckölte az ujjával a kalapja szélét.
 Még két detektív állt a fal mellett. A negyedik egy asztalkánál ült, előtte gyorsírófüzet.
– Gondoltuk, hátha ismeri – mondta Angus. – Nem sokat tudtunk kiszedni belőle.
Vidaury felvonta a szemöldökét, és halványan elmosolyodott: – Nocsak! Ez meglep. – Körbejárt a szobában, összeszedte a poharakat, tálcára rakta őket, és újabb italok keveréséhez látott.
– Megesik az ilyesmi – mondta Angus.
– Azt hittem, megvannak a módszereik – felelte finomkodva Vidaury, miközben whiskyt töltött a poharakba.
Angus a körmét nézte. – Amikor azt mondom, Mr. Vidaury, hogy nem tudtunk kiszedni belőle semmit, úgy értem, hogy semmi érdekeset. Azt állítja, hogy Pete Anglichnek hívják, valamikor bokszoló volt, de már évekkel ezelőtt abbahagyta. Körülbelül egy esztendeje magándetektív, de most éppen nincs munkája. Az este nyert egy kis pénzt, berúgott, és csak úgy céltalanul lődörgött. így került a Noon Streetre. Látta, amikor a csomagot kidobták az ön kocsijából, odament és fölvette. Éppenséggel bevarrhatjuk csavargásért, de ez minden.
– Hát igen, lehet, hogy így volt – mondta halkan Vidaury. Kettesével odavitte a poharakat a detektíveknek, aztán felemelte a magáét, és mielőtt ivott volna belőle, könnyedén biccentett egyet. Kecsesen ivott, utolérhetetlen eleganciával. – Nem, nem ismerem – ismételte meg. – Őszintén szólva, nem úgy néz ki, mint egy sósavas merénylő. – Legyintett: – Szóval attól tartok, fölösleges volt...
Pete Anglich hirtelen fölkapta a fejét, és Vidauryra meredt. Gúnyos volt a hangja.
– Nagy megtiszteltetés ez, Vidaury. Nem szokták négy zsaru idejét áldozni arra, hogy foglyokat cipeltessenek velük akárkihez szembesítésre.
 Vidaury szeretetre méltóan mosolygott. – Ez Hollywood. Végeredményben hírneve is van az embernek.
– Csak volt – mondta Pete Anglich. – Az utolsó filmje olyan hascsikarás volt, hogy jobb társaságban nem is illik beszélni róla.
Angus megmerevedett. Vidaury falfehér lett. Lassan letette a poharát, leeresztette a kezét, rugalmas léptekkel átkelt a szőnyegen, és megállt Pete Anglich előtt.
– Lehet, hogy magának ez a véleménye – mondta nyersen –, de figyelmeztetem, hogy...
Pete Anglich mogorván nézett rá. – Ide hallgasson, szépfiú! Maga földobott egy grandot, mert valami vagány megfenyegette, hogy lelocsolja egy kis sósavval, ha nem fizet. Én meg frilszedtem azt a grandot; de egyet se vágtam zsebre a maga szép új, ropogós bankóiból. Visszakapta őket. Ilyen reklámot tíz grandért se kapott volna, így meg egy vasába se került. Ez aztán az ügyes trükki
Angus felcsattant: – Na, ebből elég, kisapám.
– Azt mondja? – gúnyolódott Pete Anglich. – Én meg azt hittem, szeretné, hogy beszéljek. Hát most beszélek, de az ilyen szar alakokat utálom.
Vidaury nehezen lélegzett. Hirtelen ökölbe szorította a kezét, és lecsapott Pete Anglich állára. Anglich feje félrenyaklott az ütéstől, a szemét hunyorogva becsukta, aztán tágra nyitotta. Megrázta magát, és hűvösen így szólt: – Könyököt föl, hüvelykujjat leszorítani, Vidaury. Ha így üt, eltörik a keze.
Vidaury hátralépett, és fejcsóválva nézegette az ujját. Arcába visszatért a vér. A mosoly is visszalopakodott rá.
– Sajnálom – mondta bűnbánóan. – Őszintén sajnálom. Nem szoktam meg, hogy sértegessenek. S mivel nem ismerem ezt az embert, talán az volna a legjobb, ha elvinnék innen, hadnagy úr. Ráadásul meg is van bilincselve. Nem viselkedtem valami sportszerűen, igaz?
 – Ezt mondja az öreganyjának – felelte Pete Anglich. – Nem törik olyan könnyen a csontom.
Angus hozzálépett és vállcin veregette. – Ebcsont. Na, indulás. Nem nagyon szoktál finom emberek társaságához, mi?
– Nem. Én a vagányokat szeretem – felelte Pete Anglich.
Lassan fölállt, és csoszogva elindult a bolyhos szőnyegen.
A két detektív, aki a falat támasztotta, melléje lépett, és egy boltív alatt kikísérte a hatalmas szobából. Angus és a gyorsíró utánuk. A kis magánlépcsőházban megálltak, és várták a liftet.
– Minek óberkodtál? – förmedt rá Angus. – Nem tudsz meglenni balhé nélkül?
Pete Anglich nevetett. – Kicsit ideges – mondta –, kicsit ideges a szépfiú.
Megjött a lift, beszálltak, és a Chester-házak tágas, csöndes előcsarnokában szálltak ki belőle. Két házidetektív a márványpult végében unatkozott: a pult mögött két portás állt készenlétben.
Pete Anglich bokszolók módjára üdvözlésre emelte összebilincselt kezét. – Mi az, hol a sajtó? – kiáltotta vidáman. – Vidaury nem fog örülni, ha eltussolják a dolgot!
– Pofa be, okos fiú! – mordult rá az egyik detektív, és rántott egyet a karján.
Végighaladtak egy folyosón, és egy oldalsó kijáraton léptek ki egy majdnem meredeken lejtő keskeny fasorba. A fák koronája fölött a város fényei úgy csillogtak, mint egy piros, zöld, kék és bíborvörös öltésekkel kihímzett óriási aranyszőnyeg.
Két motor búgott föl. Pete Anglicht az első kocsi hátsó ülésére lökték be. Angus meg egy másik detektív fogta közre. A kocsik legurultak a dombról, a Fountain Avenue-n keletnek fordultak, és csöndesen nyelték a mérföldeket az éjszakában. A Fountain és a Sunset kereszteződésénél bekanyarodtak a belváros, vagyis a városháza magas, fehér torony
 épülete felé. A városháza előtti téren az első kocsi befordult a Los Angeles Streetre, és dél felé folytatta útját. A másik változatlan irányban haladt tovább.
Kis idő múlva Pete Anglich lebiggyesztette a szája sarkát, és oldalvást Angusra sandított.
– Hová visz? A főkapitányság nem erre van.
Angus lassan feléje fordította sötét, barátságtalan ábrázatát. A következő pillanatban a nagy melák detektív hátradőlt az ülésen, és beleásított az éjszakába. Nem válaszolt.
A Los Angeles Streetről ráfordultak az Ötödik Avenue-ra, aztán a kelet felé vezető San Pedróra, majd ismét déli irányban haladtak tovább; háztömb háztömb után maradt el mellettük, az egyik csendes volt, a másik lármás, némelyik előtt hallgatag férfiak kuporogtak a lépcsőkön, másutt fehér meg fekete suhancok kötekedtek vagy viccelődtek egymással az utcán, az olcsó éttermek, büfék és játékautomatákkal zsúfolt sörcsarnokok előtt.
A Santa Barbaránál a rendőrségi kocsi megint keletre fordult, és a járda mentén lassan begördült a Noon Streetre. Az étkezőkocsi előtti sarkon megállt; Pete Anglich arca ismét megfeszült, de nem szólt semmit.
– Oké – brummogta Angus. – Vedd le róla az ékszert.
A Pete Anglich másik oldalán ülő detektív kulcsot halászott elő a mellényzsebéből, kinyitotta a bilincset, s élvezettel megcsörgette, mielőtt az övére akasztotta volna. Angus kilökte az ajtót, és kiszállt.
– Kifelé – szólt vissza a válla fölött.
Pete Anglich kiszállt. Angus kissé arrább sétált az utcai lámpától, megállt, és magához intette Pete Anglicht. Benyúlt a zakója alá, előhúzott egy revolvert. Halkan beszélt: – Kénytelen voltam így csinálni. Máskülönben szimatot kap a város. Pearson az egyetlen, aki ismer téged. Van valami ötleted?
Pete Anglich elvette a pisztolyát és lassan megrázta a fejét,
 miközben a zakója alá dugta a fegyvert, ügyelve, hogy a járda mellett álló kocsiból meg ne lássák.
– Azaz érzésem, hogy várták a dohányt – felelte. – Valami csaj lődörgött errefelé, de lehet, hogy ez is csak véletlen volt.
Angus némán nézte egy darabig, aztán bólintott, és visszament a kocsihoz. Az ajtó becsapódott, a kocsi végighajtott az utcán, aztán felgyorsított.
Pete Anglich végigment a Santa Barbarán a Central Avenue felé, aztán a Centralon tovább, déli irányba. Egy idő múlva vakító neonfelirat rikított rá lila betűkkel HURRIKÁN KLUB. Fölment a széles, szőnyeggel borított lépcsőn, a zsivajjal elegy tánczene irányába.
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A lány csak oldalazva tudott közlekedni a táncparkett körül szorosan egymás mellett álló asztalok között. Csípje hozzásúrlódott egy férfi vállához, mire az hátranyúlt, és vigyorogva megfogta a lány kezét. Az gépiesen elmosolyodott, elhúzta a kezét és továbbment.
A bronzszínű fémszálas ruhában, meztelen karral, mélyen a tarkójába kunkorodó barna hajjal már sokkal jobban festett; jobban, mint valami toronymagas tűsarkú cipőben, meztelen combbal, a derékon felül tovább már nem csökkenthető textilben, fején mókásan félrecsapott tompa aranyfényű cilinderrel.
Arca nyúzott volt, kicsi, beesett, de azért csinos. Szeme nagy volt és kerek. A zenekar rikoltozása túlharsogta az edénycsörömpölést, a beszélgetés moraját és a táncolók csoszogását. A lány lassan odasétált Pete Anglich asztalához, kihúzta alóla a másik széket, és leült.
Rákönyökölt az asztalra, és állát a keze fejére támasztva nézett a férfira.
 – Üdv – mondta kicsit reszketeg hangján.
Pete Anglich elébe lökött egy csomag cigarettát, és nézte, ahogy a lány kiráz belőle egy szálat, és a szájába dugja. Gyufát gyújtott. De a lánynak ki kellett vennie a kezéből a gyufaszálat, hogy meg tudja gyújtani a cigarettáját.
– Italt?
– Jöhet.
Pete Anglich intett a göndör hajú, mandulaszemű pincérnek, és két koktélt rendelt. A pincér eltűnt. Pete Anglich hátradőlt a széken, és egyik tompa ujja hegyét kezdte nézegetni.
– Megkaptam az üzenetét, uram – szólalt meg a lány nagyon halkan.
– Na és, örült neki? – A hangja rekedt volt és közömbös. Nem nézett a lányra.
A lány hangosan felnevetett. – Kedvében kell járnunk a vendégeknek.
Pete Anglich elnézett a lány válla fölött a zenekar emelvénye felé. Az emelvény sarkánál egy férfi állt és cigarettázott, mellette kis mikrofon. Ormótlan termetű fickó volt, de kidobó embernek kissé már öreg. Ősz haja simára volt nyalva, nagy orra, duzzadt arca elárulta, hogy sokat iszik. Mosolygott mindenre és mindenkire. Pete Anglich nézte egy darabig, szeme járását figyelve. Aztán ugyanolyan mereven, közömbösen megkérdezte: – De azért szeret itt lenni, mi?
A lány megmerevedett, aztán magába roskadt: – Fölösleges sértegetnie, uram.
Pete Anglich lassan ránézett, s üres tekintettel tetőtől talpig végigmérte. – Ide figyeljen: maga most le van robbanva, és nyakig ül a semmiben. Magam is elégszer voltam így, ismerem a tüneteket. Mellesleg szép kis slamasztikába kevert engem az este. Tartozom magának egypár sértéssel.
Megjelent a göndör hajú pincér, és tálcát csúsztatott az asztalra. Egy piszkos asztalkendővel megtörölte a poharak talpát, mielőtt eléjük állította volna őket. Aztán megint eltűnt.
 A lány megmarkolta az egyik poharat, gyorsan fölemelte, és hosszút kortyolt belőle. Kicsit megborzongott, amikor letette a poharat. Fehér volt az arca.
– Mondjon már valamit! Valami szellemességet, vagy amit akar – hadarta. – Ne üljön itt csak úgy. Engem figyelnek.
Pete Anglich belekóstolt az italba, és tüntetően a zenekari dobogó sarka felé mosolygott.
– Gondolom – mondta. – Mesélje el szépen, hogy került a Noon Streetre.
A lány hirtelen a férfi karjára tette a kezét. Belevájta hegyes körmeit. – Itt nem – suttogta. – Nem tudom, hogy talált meg, és nem is vagyok rá kíváncsi. Akkor azt hittem, az a fajta ember, aki szívesen segítene egy lányon. Iszonyúan bevoltam gyulladva. De itt ne beszéljünk erről. Mindent megteszek, amit csak akar, elmegyek, ahová csak akarja. Csak itt ne.
Pete Anglich kihúzta karját a lány keze alól, és megint hátradőlt a székén. A tekintete rideg volt, de a mosolya nyájas.
– Értem. Trimmer óhaja volt. Ellenőrizte is a melót?
A lány gyorsan bólintott. – Már a harmadik saroknál fölvett a kocsijába. Szerinte klassz húzás volt, amit magával csináltam, de ha itt látja magát velem, nem ez lesz a véleménye. Ebből érthet.
Pete Anglich szürcsölt egyet a poharából. – Épp erre jön – mondta hűvösen.
Az ősz hajú kidobóember hajlongva, udvarias szólamokat vetve jobbra-balra, közeledett az asztalok között, egyenest Pete Anglich és a lány asztala felé. A lány egy nagy, aranykeretes tükörbe meredt Pete Anglich feje fölött. Arca hirtelen eltorzult, szinte széthullott a rémülettel. Az ajka leküzdhetetlenül reszketett.
Trimmer Waltz mintegy véletlenül lépett az asztalukhoz. Rátehénkedett. Nagy, véreres orrát Pete Anglich arcába dugta. Löttyedt, sanda vigyor ült az ábrázatán.
 – Helló, Pete. Nem láttalak errefelé, amióta McKinleyt eltemették. Hogy megy a bolt?
– Megyeget – felelte rekedtes hangon Pete Anglich. – Ma már berúgtam egyszer.
Trimmer Waltz még szélesebben elmosolyodott, és a lány felé fordult. A lány kurta pillantást vetett rá, aztán elkapta a tekintetét, és az asztalterítőt kezdte babrálni.
Waltz hangja lágyan búgott. – Régebbről ismerjük már a kis hölgyet, vagy csak itt csíptük föl?
Pete Anglich vállat vont, és unott képet vágott. – Nem volt kedvem egyedül inni, Trimmer. Üzentem hát neki, hogy jöjjön ide. Van valami kifogásod ellene?
– Dehogy, semmi! – Waltz fogta az egyik poharat, és beleszimatolt. Szomorúan megcsóválta a fejét. – Bárcsak tisztességesebb italt szolgálhatnánk fel, de hát négy pénzért nem megy. Mit szólnál néhány korty igazihoz, odabenn az odúmban?
– Mind a ketten mehetünk? – kérdezte Pete Anglich szelíden.
– Persze, jöjjön csak a hölgy is. Mondjuk öt perc múlva. Egy kicsit még körül kell néznem.
Megcsípte a lány arcát, és jól kitömött vállát hintáztatva továbbment.
Lassan, elszorult torokkal, reményt vesztve szólalt meg a lány: – Szóval magát Pete-nek hívják. engem Minta Collectiának. Ebből a Collectia a keresztnevem. Hülye név, mi?
– Nekem tetszik – mondta halkan Pete Anglich.
A lány valahová a férfi nyakán húzódó fehér forradás alá bámult. Szeme lassan megtelt könnyel.
Trimmer Waltz továbbsodródott az asztalok között, s közben váltott néhány szót egyik-másik vendéggel. Elment a túlsó falig, aztán a fal mellett vissza a zenekari emelvényhez, ahol megállt, és végigpásztázta tekintetével a helyiséget. Végül is Pete Anglichen állapodott meg a szeme. Intett neki a fejével, aztán eltűnt egy nehéz függöny mögött.
Pete Anglich hátralökte a székét, és fölállt. – Na, menjünk – mondta.
Minta Collectia reszkető ujjakkal elnyomta a cigarettáját az üveg hamutartóban, kiitta a poharát, és fölállt. Végigmentek az asztalok közt a táncparkett mellett, a zenekari emelvényig.
A függöny rosszul világított folyosóra nyílt, amelynek mindkét oldalán ajtók sorakoztak. A padlót kopott vörös szőnyeg fedte. A falról hullott a vakolat, az ajtók nyikorogtak.
– Baloldalt az utolsó – suttogta Minta Collectia.
Odaértek. Pete Anglich bekopogott. Trimmer Waltz kiszólt, hogy szabad. Pete Anglich egy pillanatig még nézte az ajtót, aztán elfordította a fejét, és összehúzott szemmel kemény pillantást vetett a lányra. Belökte az ajtót, és intett a lánynak. Beléptek.
A szoba is elég sötét volt. A kis olvasólámpa csak az íróasztal fényezett lapját világította meg, a kopott, vörös szőnyeget már alig, a túlsó fal földig érő, nehéz vörös függönyeit pedig még annyira sem. Pállott levegő ülte meg a szobát és tömény, édeskés italszag.
Trimmer Waltz az íróasztal mögött ült, előtte tálca, a tálcán metszett kristálypalack, néhány aranyperemű pohár, egy jégvödör meg egy autoszifon.
Mosolygott, és hatalmas ormányát dörzsölgette.
– Tegyétek le magatokat. Igazi skót whisky: palackja kilencvenhatért. Ennyibe kerül nekem, nagyban.
Pete Anglich becsukta az ajtót, lassan körülnézett a szobában, megnézte a földig érő függönyöket, s a mennyezeti lámpát, amely nem volt meggyújtva. Lassú, nyugodt mozdulattal kigombolta a zakója legfelső gombját.
 – Meleg van itt – mondta halkan. – Nincs ablak azok mögött a függönyök mögött?
A lány egy kerek székre ült, Waltzcal szemközt, az íróasztal innenső oldalán. Waltz nyájasan rámosolygott.
– Igazad van – mondta Waltz. – Kinyitnád?
Pete Anglich elhaladt az íróasztal mellett a függönyök felé. Amikor Waltz háta mögé ért, benyúlt a zakója alá, és megfogta a revolvere agyát. Óvatosan közeledett a vörös függönyökhöz. A tompa orrú fekete cipőknek éppen csak az orruk látszott ki a függöny alól, a fal és a függöny között sötétlő árnyékban.
Pete Anglich elérte a függönyt, bal kezével megmarkolta és hirtelen félrehúzta.
A cipőkben nem volt senki. Waltz szárazon fölkacagott Pete Anglich mögött. Aztán megszólalt egy vastag, rideg hang: – Föl a kezekkel, öcskös!
A lány elfúló hangot hallatott, nem is hangzott sikolynak. Pete Anglich leejtette a karját, és lassan megfordult. Hatalmas termetű volt a néger, akár egy gorilla, s a bő, kockás öltönyben még hatalmasabbnak látszott. Nesztelenül, mezítláb lépett be egy tapétaajtón, és jobbjában csaknem eltűnt a mordály nagyságú fekete pisztoly.
Trimmer Waltz kezében is pisztoly volt: egy Savage automata. A két férfi szótlanul meredt Pete Anglichre. Pete Anglich kifejezéstelen tekintettel, száját összeszorítva, feje fölé emelte a kezét.
A néger hosszú, ruganyos léptekkel hozzálépett, pisztolyát a mellének nyomta, aztán benyúlt a zakója alá. Amikor kihúzta, Pete Anglich pisztolya volt a kezében. Háta mögé hajította, a földre. Aztán szinte közönyösen felemelte a jobbját, és a pisztolya agyával állon vágta Pete Anglicht.
Pete Anglich megtántorodott, s már érezte is nyelve alatt a vér sós ízét. Hunyorgott, aztán kásás hangon megszólalt: – Ezt sokáig nem felejtem el neked, nagyfiú!
 A néger vigyorgott. – Nem olyan sokáig, haver. Nem olyan sokáig.
Még egyszer állon vágta a pisztollyal, aztán hirtelen zsebre vágta a fegyvert, és két hatalmas mancsával villámgyorsan megmarkolta Pete Anglich torkát.
– Szeretem megszorongatni az ilyen kemény nyakakat – mondta szinte gyengéden.
Vaskos, kemény, bilincsszerű hüvelykujjai belenyomódtak Pete Anglich nyaki ütőereibe. Egyszerre óriásivá növekedett a Pete előtt és fölött lebegő sötét arc, közepén a széles vigyorral. Egyre fogyó fényben imbolygó, valóságát vesztette, egyre fantasztikusabb arc lett.
Pete Anglich erőtlen ütésekkel csépelte ezt az arcot, de mintha egy léggömböt ütött volna, öklei nem éreztek semmit. Az óriás megpörgette Pete Anglicht, térdét a hátába nyomta, és térdre kényszerítette.
Pete Anglich egy ideig csak a fejében lüktető vér mennydörgő dübörgését hallotta. Aztán mintha valahonnan messziről vékony női sikoly hallatszott volna. Aztán még messzebbről Trimmer Waltz alig kivehető hangja: – Elég lesz már, Rufe. Elég lesz.
Tűzvörös fényekkel sávozott hatalmas feketeség töltötte be Pete Anglich világát. Aztán a sötétség elcsendesedett. Már semmi sem moccant benne. Még a vér sem.
A néger leengedte a földre Pete Anglich ernyedt testét, aztán kezét dörzsölve hátralépett.
– Nagyon szeretem megszorongatni az ilyen nyakakat – mondta.
 A kockás ruhás néger a heverő szélén ült, és bágyadtan pengetett egy öthúros bendzsót. Széles arcán ünnepélyes béke és némi szomorúság. Fej e hátrahajtva, szája sarkában már csak alig néhány milliméterre kiálló cigaretta. Ujjai lassan pengették a bendzsó húrjait.
Zümmögő hang tört fel a torka mélyéről. Énekelt.
A kandalló párkányán álló olcsó villanyóra tizenegy óra harmincöt percet mutatott. A szoba élénk színű bútorokkal zsúfolt kis nappali volt. A vörös ernyős állólámpa talpa francia babákkal volt körülrakva. A padlót rombuszmintás, vidám színű szőnyeg borította, az ablakokon függöny, köztük egy tükör.
A hátsó ajtó tárva-nyitva állt. A folyosóra nyíló másik ajtó zárva volt.
Pete Anglich a hátán feküdt a padlón, tátott szájjal, szétvetett karral. Rekedt hörgéssel szedte a levegőt. A szeme lehunyva. Arca a lámpa rőt fényében lázvörösnek látszott.
A néger letette hatalmas mancsából a bendzsót; fölállt, ásított, és nyújtózott egyet. Átment a szobán, és a kandalló párkányán álló naptárra pillantott.
– Augusztus már elmúlt – mondta undorral.
Letépte a lapot, gombócot gyúrt belőle, és Pete Anglich arcába hajította. A szeme alatt találta el az eszméletlen embert. Az meg se moccant. A néger erre tenyerébe köpte a csikket, s a papírgalacsin után pöckölte.
Tett néhány lépést, aztán Pete Anglich fölé hajolt, és megtapogatta a halántékán az egyik zúzódást. Enyhén vigyorogva meg is nyomogatta a sebet. Pete Anglich erre sem mozdult.
A néger fölegyenesedett, és gondosan célozva többször egymás után oldalba rúgta az eszméletlen embert, de nem nagyon erősen. Pete Anglich megmoccant, hörgött egyet, és a
 feje félrenyaklott. A néger elégedett képet vágott, otthagyta, és visszament a heverőhöz Fogta a bendzsót, és a folyosóra nyIIó ajtó mellett a falhoz támasztotta. A dohányzóasztalkán egy újság hevert, rajta revolver. A néger kiment egy résnyire nyitott ajtón, és félig már üres ginesüveggel tért vissza. Az üveget gondosan megtörölgette egy zsebkendővel, és a kandalló párkányára tette.
– Na, haver, most már eleget durmoltál – mondta fennhangon. – Lehet, hogy egy kicsit másnaposnak érzed magad majd, ha felébredez; jól fog esni egy kis beöntés... Hohó, támadt egy jobb ötletem.
Fogta az üveget, fél térdre ereszkedett, és rálocsolta a gint Pete Anglich szájára, arcára, még az ingétől se sajnálta. Aztán megint gondosan letörölgette az üveget, leállította a földre, a dugót meg bepöckölte a heverő alá.
– Na, ide a mancsodat, hófehérke. Fogd meg – mondta halkan. – Egy-két ujjlenyomat nem fog ártani.
Odahozta az újságon a pisztolyt, a szőnyegre csúsztatta, és addig pöckölte a lábával, amíg annyira nem került Pete Anglich kezétől, hogy az éppen nem érhette el.
Az ajtóból még egyszer gondosan áttanulmányozta a helyszínt, bólintott, fogta a bendzsóját, kinyitotta az ajtót, kilesett, aztán visszanézett.
– Viszlát, haver – mondta halkan. – Nekem ideje lelépnem. Nem jósolok neked valami nagy jövőt, és abban se lesz sok örömed.
Behúzta maga mögött az ajtót, végigment a folyosón, aztán le a lépcsőn. A csukott ajtók mögött halkan szóltak a rádiók. A bérház előcsarnoka üres volt. A kockás ruhás néger beosont az előcsarnok félhomályos végében a nyilvános telefonfülkébe, bedobta a pénzt és tárcsázott.
Mély hang szólalt meg a kagylóban: – Rendőrség.
A néger ajkát a kagylóra nyomva, vinnyogó hangon szólt bele.
 – Óberhé? Valami lövöldözés volt a Calliope-házakban, Kelet 48, 246. utca, negyedik emelet B. Fölírta...?
Gyorsan letette a kagylót, kuncogott, leszaladt az utcai bejárat lépcsőin, s bevágta magát egy piszkos kis négyülésesbe. Életre rugdalta, és elindult a Central Avenue felé. Egysaroknyira volt tőle, amikor egy járőrkocsi vörös szeme befordult a Centralról a Kelet 48-as utcába.
A néger vihogva nyomta a gázt. Amikor a járőrkocsi elhúzott mellette, már ismét torokhangon énekelt.
Amint bekattant az ajtó, Pete Anglich félig kinyitotta a szemét. Lassan elfordította a fejét, mire fájdalmas vigyor ült ki az arcára, s rajta is maradt, de azért továbbfordította a fejét, amíg csak át nem tudta fogni tekintetével a szoba egyik felének és közepének ürességét. Aztán visszafordította a fejét, és a szoba másik felét is megnézte magának.
Arrább gurult, és megragadta a pisztolyt. Az ő pisztolya volt. Fölült, és gépies mozdulattal fölpattintotta a tárat. Hirtelen megdermedt, arcáról eltűnt a vigyor. Egy golyót kilőttek a revolverbot. A cső lőporgáz szagú volt.
Föltápászkodott, és lehajtott fejjel a félig nyitott ajtó felé lopakodott. Amikor odaért, még jobban lehajolt, és lassan kitárta az ajtót. Semmi sem történt. Egy hálószobába látott. Dupla ágy, rózsaszínű, aranymintás damaszt ágyneművel szépen megágyazva.
Az egyik ágyon feküdt valaki. Egy nő. Mozdulatlanul. Pete Anglich arcára újra kiült a feszült, kemény vigyor. Fölegyenesedett, és óvatosan, lábujjhegyen az ágyhoz lépkedett. A szemközti, fürdőszobára nyiló ajtó is tárva volt, de hang onnan sem jött. Pete Anglich lenézett az ágyon heverő néger lányra.
Elakadt a lélegzete, s csak lassan jutott ismét levegőhöz. A lány halott volt. Félig nyitott szeme közömbösen bámult a világba, karja lazán hevert az oldalán. Lába kissé kicsavarodva, rövid szoknyája felcsúszva, a nejlonharisnya fölött kilátszott meztelen bőre. A földön egy zöld kalap hevert. A lány lábán tízcentis tűsarkú cipő. A szobában az “Éjféli Nárcisz" illata terjengett. Ráismert a lányra; a Surprise Hotel előtt találkozott vele.
Egy szikrányi élet se volt már benne. Halott volt, már elég rég halott ahhoz, hogy a vér megalvadjon a bal melle alatt a pörkölt szélű lyukban.
Pete Anglich visszament a nappaliba, fogta a ginesüveget, és nyelés nélkül magába öntötte egész tartalmát. Egy darabig állt, nehezen lélegzett, és gondolkozott. Baljában lazán csüngött a revolver. Kicsi, feszes szája szinte alig látszott.
Végighúzta ujjait a ginespalackon, aztán az üres üveget a heverőre hajította, revolverét bedugta a tokjába, a hóna alá, az ajtóhoz ment, és csendesen kilépett a folyosóra.
A folyosó hosszú volt és homályos. Ásítozott benne a hűvös levegő. A lépcsőt egyetlen sárgás fényű falilámpa világította meg. A lépcsőházból üvegajtó nyílt az utcai bejárat fölé nyúló erkélyre. Az üvegajtó egyik sarkán hidegen csillogott a holdfény.
Pete Anglich halkan lement a lépcsőn az előcsarnokba, és az utcai üvegajtó kilincse felé nyúlt.
Ekkor kívülről vörös fény vetődött az ajtóra. Élénk vörösség szűrődött át a tejüvegen és a ráakasztott laza függönyön.
Pete Anglich gyorsan lekuporodott az ajtó üvege alá, és a fal mellett maradva arrább húzódott. Szeme gyorsan végigpásztázta a terepet, és a sötét telefonfülkén állapodott meg.
– Csapda – mondta magában; a fülkénél termett és beugrott. Lekuporodott, és résnyire behúzta az ajtót.
Odakint lépések csattantak, s nyikorogva kinyílt az ajtó. A lépések bedübörögtek az előcsarnokba, aztán megálltak.
Mély hang szólalt meg: – Itt minden csendes, nem? Lehet, hogy csak átráztak.
Egy másik hang válaszolt rá: – Négy bé. Mindenesetre nézzük meg.
 A lépések végighaladtak az előcsarnokon, aztán vissza, majd megindultak fölfelé a lépcsőn, s máris az emeleten döngtek.
Pete Anglich félretolta a fülke ajtaját, a bejárati ajtóhoz osont, leguggolt, és megint belehunyorgott a vörös fénybe.
A járőrkocsi tömege a járda mellett feketéllett. Reflektorai rávilágítottak a repedezett aszfaltra. A belsejébe nem látott be. Sóhajtott egyet, kinyitotta az ajtót, és gyorsan, de nem sietve kilépett rajta, és elindult lefelé a külső lépcsőn.
A kocsiban nem volt senki; tárva himbálózott mindkét ajtaja. Az utca túlsó oldaláról máris sötét árnyak közeledtek feléje óvatosan. Pete Anglich egyenesen a kocsihoz lépett, és beszállt. Csöndesen becsukta az ajtókat, indított, és sebességbe tette a kocsit.
Elhajtott az összecsődülő szomszédok mellett. Az első sarkon befordult, és eloltotta a vörös lámpát. Aztán felgyorsított, és hol jobbra, hol balra kanyarodva egyre távolabb került a Central Avenue-tól, aztán újra visszafordult a Central felé.
Amikor az utca fényeinek, zsivajának, forgalmának a közelébe ért, egy poros fasorban leállította a kocsit, és otthagyta
Gyalog ment tovább a Central felé.
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Trimmer Waltz bal kezével letette a kagylót. Jobb keze mutatóujját végighúzta a felső ajkán, aztán feltolta ajkát, és a fogát meg az ínyét kezdte dörzsölgetni az ujjával. Kifejezéstelen, savószínű szemével az íróasztal másik oldalán ülő behemót, kockás ruhás négerre nézett.
– Nagyon szép – mondta síri hangon. – Nagyon szép. Lelépett, mielőtt a zsaruk elkapták volna. Klassz munka volt, Rufe.
A néger kivette szájából a szivarvéget, és szétmorzsolta hatalmas hüvelyk- és mutatóujja közt.
– Pedig amikor eljöttem, még ki volt nyúlva – vakkantotta. – És még ki se értem a Centralra, amikor már szembetalálkoztam a zsarukkal. Lehetetlen, hogy lelépett volna.
– Ó telefonált – mondta Waltz élettelen hangon. Kihúzta az íróasztal felső fiókját, és kitette maga elé a nagy Savage pisztolyt.
A néger a Savage-re nézett. Tekintete tompa lett és fénytelen, akár az obszidián. Duzzadt ajka összecsücsörödött.
– Az a csaj már három-négy másik szivarral is sáros volt nálam – dörmögte. – Tartoztam neki azzal a golyéval. Úgyhogy semmi baj. Ez rendben. Most pedig megyek, és begyűjtöm azt az okos páviánt.
Már indulni is akart. Waltz azonban két ujjával megérintette a revolvert, és megrázta a fejét. A néger visszaült. Waltz megszólalt:
– A szivar lelépett, Rufe. Te meg odahívtad a zsarukat, hogy egy halott nőt találjanak. Hacsak nem a revolverrel együtt kapják el a szivart – aminek az esélye egy az ezerhez –, nem lehet a nyakába varrni a dolgot. Akkor viszont te vagy sáros. Ott laksz, abban a házban.
A néger vigyorgott, és bárgyú szemét nem vette le a Savage-ről.
– Arra meg ráfázhatok. Méghozzá alaposan. Azt tanácsolod, hogy kopjak le? He?
Waltz sóhajtott egyet. Elgondolkozva felelt: – Igen, azt hiszem, egy időre el kell tűnnöd a városból. Még eléred a friscói vonatot.
A néger komor képet vágott. – Friscóról szó sem lehet, főnök. A múltkor megszorongattam ott egy lány nyakát. Kinyiffant. Frisco nem megy, főnök.
 – Mi jár az eszedben, Rufe? – kérdezte Waltz csendesen. Egyik ujjával megdörzsölte véreres orrát, aztán a tenyerével hátrasimította őszülő haját. – Látom abban a nagy, barna szemedben, hogy valami jár a fejedben. Felejtsd el szépen. Majd én gondoskodom rólad. Menj és várj meg a kocsiban a mellékutcában. A részleteket majd kisütjük útközben Glendale felé.
A néger pislogott, és szivarhamut söpört le az álláról lapátkezével.
– A szép, nagy, fényes pisztolyodat pedig hagyd csak szépen itt – tette hozzá Waltz. – Hadd pihenjen egy kicsit.
Rufe hátranyúlt, és lassan előhúzta farzsebéből a pisztolyt. Letette a fényezett asztallapra, és egy ujjal Waltz felé lökte. Halvány, álmatag mosoly ült a szeme sarkában.
– Oké, főnök – mondta szinte ábrándosan.
Az ajtóhoz lépett, kinyitotta és kiment. Waltz fölállt, a szekrényhez lépett, sötét filckalapot tett a fejére, könnyű felöltőbe bújt, és fekete kesztyűt húzott. Bal zsebébe tette a Savage-et, jobb zsebébe Rufe pisztolyát. Kilépett a szobából, s végigment a folyosón, arra, amerről a tánczene hallatszott.
A folyosó végén kicsit széthúzta a függönyt, éppen csak annyira, hogy kilessen. A zenekar keringőt játszott. Sokan voltak, és a Central Avenue-hoz képest csendesen viselkedtek. Waltz sóhajtott egyet, nézte egy darabig a táncolókat, aztán visszaengedte a függönyt.
Visszament a folyosón, elhaladt az irodája előtt, és a folyosó végén egy lépcsőre nyíló ajtón lépett ki. A lépcső alján újabb ajtó nyílt az épület mögötti sötét kis mellékutcára. Hallotta az üresen járó motor hangját. Zsákutca volt; nyitott vége derékszögben kanyarodott az épület elé. A Central Avenueról halvány fény vetődött a sikátor végén a téglafalra, a várakozó kocsi mögött. Kis négyüléses volt, még a sötétben is látszott, hogy milyen piszkos és ütött-kopott.
Waltz benyúlt a felöltője jobb zsebébe, előhúzta Rufe pisztolyát, és a felöltő ujjába rejtette. Hangtalanul sétált a kocsihoz, a jobb oldalára került, és kinyitotta az ajtaját, hogy beszálljon.
Két hatalmas kéz nyúlt ki a kocsiból, és torkon ragadta. Két kemény, iszonyatosan erős kéz. Waltzból halk, bugyborékoló hang tört föl, aztán hátrahanyatlott a feje, és elhomályosuló szeme az égre meredt.
Aztán megmozdult a jobb keze, mintha független lett volna merev, megfeszült testétől, kifacsarodott nyakától, kidülledt szemétől. Óvatosan mozgott előre, míg a markában szorongatott pisztoly csöve valami puhának nem nyomódott. Gondosan, sietség nélkül, kitapogatta, hogy biztos legyen benne, mi az a puhaság.
Trimmer Waltz nem látott, érezni is alig érzett. Nem is lélegzett. De a keze engedelmeskedett az agyának, mintha valami önálló erő lett volna, amely nincs Rufe szörnyű markának a hatalmában. Waltz ujja meghúzta a ravaszt.
A kezek elernyedtek a nyakán, és lehulltak róla. Waltz hátratántorodott, csaknem elvágódott, válla a sikátor falának ütközött. Lassan kiegyenesedett. Megkínzott tüdejébe mélyen szívta be a levegőt. Reszketni kezdett.
Szinte észre sem vette, hogy a gorilla teste kizuhant a kocsiból, és a lába előtt csattant a betonra. Ott feküdt előtte, ernyedten, még mindig óriási volt, de már nem fenyegető. Nem volt többé érdekes.
Waltz a földön heverő testre ejtette a revolvert. Egy darabig óvatosan dörzsölgette a nyakát. Nehezen, reszelősen, hangosan szedte a levegőt. Mélyeket lélegzett. Nyelvével megtapogatta a szájpadlását, és érezte a vér ízét. Szeme meggyötörten nézett fel az indigószínű sávra, amit az égből a sikátor fölött látni lehetett.
Egy idő múlva rekedten megszólalt: – Gondoltam, hogy ez jár a fejedben, Rufe... Látod, gondoltam... Fölnevetett, megborzongott, megigazította a gallérját,  megkerülte a földön heverő hullát, és benyúlt a kocsiba, hogy leállítsa a motort. Megindult vissza, a Hurrikán Klub hátsó bejárata felé.
Ekkor egy férfi lépett ki az árnyékból a kocsi mögül. Waltz a felöltője bal zsebéhez kapott, de már rávillant a fém hideg fénye. Leejtette a kezét.
– Gondoltam, hogy kiugrasztalak azzal a telefonnal, Trimmer – szólalt meg Pete Anglich. – És azt is gondoltam, hogy valószínűleg erre jössz. Szép munka volt.
Waltz egy kis szünet után még mindig rekedten válaszolt: – Fojtogatott. Önvédelem volt.
– Hát persze. Önvédelem. Most már ketten vagyunk rekedtek.
– Mit akarsz totem, Pete?
– Megpróbáltad a nyakamba varrni azt a néger csajt, akit lepuffantottatok.
Waltz váratlanul, szinte eszelősen felkacagott. Aztán csendesen azt mondta: – Nem szeretem, ha sarokba akarnak szorítani. Olyankor kijön belőlem a rossz természetem. Tudhattad volna. Okosabb lett volna békén hagynod a kis mintakollekciómat.
Pete Anglich kezében megrándult a revolver; a csövén megcsillant a hold. Waltzhoz lépett, s a gyomrának nyomta a revolvert.
– Rufe halott – mondta halkan. – Ez rendben. De hol a lány?
– Mi közöd hozzá?
– Ne szamárkodj. Érdekes dolgokra jöttem rá az este. Például arra, hogy meg akartad vágni John Vidauryt. Csakhogy a kis Collectia helyett én vettem fel a csomagot. Most már szeretném tudni a többit is.
Waltz mozdulatlanul állt, a revolvercsővel a gyomrában. Ujjai rángatóztak a kesztyűben.
 – Oké – mondta fakón. – Mennyiért fogod be a szád... és tartod továbbra is befogva?
– Pár százasért. Rufe megfújta a tárcámat.
– És én mit kapok ezért? – kérdezte Waltz lassan. – Semmit. És a csaj is az enyém.
Waltz szelíden: – Ötszáz. És a lány marad. Öt darab százas nagy dohány egy Central Avenue-i kis vagánynak. Légy okos, és fogadd el, a többit meg felejtsd el.
A revolver eltávolodott a gyomrától. Pete Anglich gyorsan körbejárta Waltzot, megtapogatta a zsebeit, elvette a Savage-ét, a baljába fogta, és legyintett vele.
– Egyezzünk meg – mondta mogorván. – Mit számít egy csaj, haverok között? Passzold át nekem.
– Föl kell mennem az irodámba – felelte Waltz.
Pete Anglich kurtán fölnevetett. – De nehogy megpróbálj átverni, Trimmer. Te mész előre.
Végigmentek az emeleti folyosón. A végén, a függönyök mögött a zenekar egy fájdalmas Duke Ellington-számot nyafogott; rézfúvósok vinnyogtak fojtottan, reménytelenül egyhangúan, hegedűk keseregtek, rumbatökök csörögtek. Waltz kinyitotta az iroda ajtaját, fölkattintotta a villanyt, az íróasztalhoz ment és leült. Hátratolta a kalapját, elvigyorodott, és kulccsal kinyitotta az egyik fiókot.
Pete Anglich nem vette le róla a szemét. Hátranyúlt, és kulcsra zárta az ajtót, a fal mellett a szekrényhez ment és belepillantott, aztán Waltzot megkerülve benézett az ablakfüggönyök mögé is. A revolver még mindig a kezében volt.
Visszatért az íróasztalhoz. Waltz egy kazal bankjegyet lökött eléje.
Pete Anglich rá sem hederített a pénzre; az asztalra könyökölt.
– Tartsd meg a dohányt, és ide a csajt, Trimmer. Waltz mosolygott, és a fejét rázta.
– Vidauryból kipréseltél egy grandot, Trimmer, vagy legalábbis egy granddal kezdted. A Noon Street majdhogynem itt van az utcádban. Szükséged van neked arra, hogy megfélemlített nőkkel végeztesd a piszkos munkát? Szerintem csak azt akartad, hogy sáros legyen a csaj, aztán úgy táncoljon, ahogy te fütyülsz.
Waltz kicsit összehúzta a szemét, és a kazal pénzre mutatott.
Pete Anglich lassan tagolva folytatta: – Szegény, magányos, rémült kislány. Biztosan valami olcsó bútorozott szobában lakik. Nincs senkije, különben nem dolgozna a te lebujodban. Kívülem a kutya se törődne vele. Csak nem valamelyik kuplerájodba akartad bedugni, Trimmer?
– Fogd a pénzed, aztán söprés – mondta Waltz fojtott hangon. – Vagy nem tudod, hogy járnak errefelé a patkányok?
– Dehogynem. Mulatójuk van – felelte nyájasan Pete Anglich.
Letette a revolverét, és a pénz után nyúlt. Aztán hirtelen ökölbe szorult a keze, és szinte véletlenül fölemelkedett. A kőnyőke is vele, az ökle megcsavarodott, és szinte finoman csapott le Waltz álla hegyére.
Waltz petyhüdt rongycsomóvá változott. Az álla leesett. A kalap lecsúszott a tarkójáról Pete Anglich ránézett, aztán csak ennyit dörmögött: – Ez jólesett.
A szobában zagy volt a csönd. Csak a zenekar hallatszott halkan, mint egy lehalkított rádió. Pete Anglich Waltz háta mögé került, és benyúlt a kabátjabelső zsebébe. Kivette a tárcáját; pénz, jogosítvány, fegyverviselési engedély és néhány biztosítási kártya potyogott ki belőle.
Visszarakta a holmit a tárcába, mogorván bámulta az asztalt, s hüvelykujja körmével megvakarta az állát. Egy kis blokkfüzet hevert előtte az asztalon. A legfelső, üres lapon írás bevésődött nyoma látszott. A világosság felé tartotta, aztán ceruzát fogott, és könnyed vonásokkal satírozni kezdte a papírt, amíg ki nem rajzolódott rajta az írás. Amikor az egész  lapot besatírozta, elolvasta a szöveget: “Noon Street 4623. Renót keresni."
Leszakította alapot, összehajtogatta és zsebre tette; fölvette a revolverét, és az ajtóhoz sietett. Kinyitotta a kulccsal, aztán kívülről bezárta, és a hátsó lépcsőn kiment a mellékutcára.
A néger hullája ott hevert, ahová zuhant: a kis autó és a téglafal közt. Az utca üres volt. Pete Anglich lehajolt, átkutatta a halott zsebeit, s amikor felegyenesedett, egy köteg pénz volt a kezében. Egy gyufa halvány világosságánál leszámolt belőle nyolcvanhét dollárt, és a többit éppen vissza akarta tenni, amikor egy papírszelet hullott lebegve a kövezetre. Csak az egyik széle volt csipkés, ahogy letépték valahonnan.
Pete Anglich leguggolt a kocsi mellé, még egy gyufát gyújtott, és látta, hogy a blokkfüzet lapját tartja a kezében. A letépett lapon ez állt: “... 23. Renót keresni."
Csettintett, és eldobta a gyufát. – Annál jobb – mondta csendesen.
Beült a kocsiba, és indított.
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A házszám a bejárati ajtó fölötti szellőztetőablakra volt kiírva, amelyet halvány fény világított meg belülről. Egyéb világosság nem is látszott a házban. Nagy, favázas épület volt, egysaroknyira attól a helytől, ahol kidobták a csomagot a kocsiból. Az utcai ablakok gondosan be voltak függönyözve. Mögülük lárma hallatszott: beszélgetés, nevetés, egy néger lány fejhangú, vinnyogó éneke. Az utca mindkét oldalán kocsik parkoltak.
Magas, sovány, sötét ruhás, aranycvikkeres néger nyitott ajtót. Mögötte még egy ajtó volt csukva. A néger a két ajtó közt állt a sötét kis térségben.
 – Reno? – kérdezte Pete Anglich.
A magas néger szótlanul bólintott.
– Azért a lányért jöttem, akit Rufe hagyott itt; a fehér lányért.
A magas néger mozdulatlanul állt egy pillanatig, elnézve Pete Anglich feje fölött. A hangja halkan, lustán zizegett, mintha nem is ő beszélne.
– Jöjjön be, és csukja be az ajtót.
pete Anglich belépett, és becsukta maga mögött a külső ajtót. A magas néger meg kinyitotta a vastag, nehéz belső ajtót. Amikor kinyílt, lárma és fény csapta meg őket. Vöröses fény. A belső ajtó egy előszobába nyílt.
A vöröses fény egy hosszú nappaliból áradt, egy széles boltív alól. A szobában nehéz bársonyfüggönyök, pamlagok, öblös karosszékek, a sarokban bárpult, a pult mögött fehér kabátos néger. Négy pár lebzselt és iddogált a helyiségben; karcsú, lenyalt hajú néger szépfiúk, és meztelen karú, nejlonharisnyás, kitépett szemöldökű lányok. A lágy, vöröses fényben valószerűtlenül hatott a jelenet.
Reno kifejezéstelenül elnézett Pete Anglich mellett, lehunyta súlyos szemhéját, és bágyadtan megkérdezte: – Mit is mondott, melyikért jött?
A négerek a boltív mögül némán figyeltek. A mixer lehajolt, és benyúlt a pult alá.
Pete Anglich lassan elővett a zsebéből egy gyűrött papírszeletet.
– Ez talán segít, nem?
Reno elvette a papírt, és szemügyre vette. Bágyadtan a mellényzsebébe nyúlt, és elővett egy ugyanolyan színű papírlapot. A két darabot összeillesztette. Hátrahajtotta a fejét, és a mennyezetre nézett.
– Ki küldte magát?
– Trimmer.
– Nem szeretem az ilyesmit – mondta a magas néger. – Minek írja le a nevemet? Nem szeretem az ilyesmit. Nem okos dolog. Ettől függetlenül felőlem viheti.
Sarkon fordult, és nekivágott egy hosszú, meredek lépcsőnek. Pete Anglich utána. A nappaliban lézengő néger fiatalemberek közül az egyik hangosan felvihogott.
Reno megtorpant, megfordult, és visszament a lépcsőn. Odalépett a vihogóhoz.
– Ez üzlet – mondta fáradtan. – És ide csak feketék járnak. Meg vagyok értve?
– Oké, Reno – felelte a fiú, aki nevetett, és fölemelte homályos csőpoharát.
Reno, magában motyogva, újra megindult fölfelé a lépcsőn. Az emeleti folyosó mindkét oldalán csukott ajtók sorakoztak. Az ernyős falilámpák rózsaszínű fényt árasztottak. A folyosó végén Reno kulcsot vett elő, és kinyitott egy ajtót.
Félreállt. – Vigye innen – mondta kurtán. – Fehér árut nem tartok.
Pete Anglich egy hálószobába lépett be. A túlsó sarokban narancssárga állólámpa égett a fodros, csupa cicoma ágy mellett. Az ablakok csukva voltak, a levegő fülledt, párás.
Minta Collectia a fal felé fordulva feküdt az ágyon, és csöndesen zokogott.
Pete Anglich az ágyhoz lépett, és megérintette a vállát. A lány összerándult, és villámgyorsan megfordult. Rámeredt a férfira, szeme tágra nyílt, s már-már sikoltani akart.
– Helló – mondta Pete Anglich halkan, nagyon szelíden. – Már mindenhol kerestem.
A lány szótlanul bámult rá. Lassan eltűnt arcáról a rémület.
 A News fotoriportere magasra tartotta bal kezében a vakut, és ráhajolt a fényképezőgépére. – Most kérem a mosolyt, Mr. Vidaury – mondta. – Azt a szomorkásat, amelyiktől megdöglenek.
Vidaury oldalt fordult a fotelban, és a profilját mutatta a riporter felé. Rámosolygott a vörös kalapos lányra, aztán a mosollyal az arcán visszafordult a fényképezőgép felé.
Villant a vaku, kattant a zár.
– Volt jobb, de ez se lesz rossz, Mr. Vidaury.
– Sokat idegeskedtem mostanában – felelte nyájasan Vidaury.
– Érthető. Sósav az ember arcába: nem tréfadolog – mondta a fényképész.
A piros kalapos lány elkuncogta magát, aztán szája elé kapva pirossal steppelt kesztyűbe bújtatott kezét, köhögni kezdett.
A fényképész összeszedte a holmiját. Fényes szerzsruhába öltözött, öregedő férfi volt. A szeme szomorkás. Megcsóválta ősz fejét; megigazította a kalapját.
– Nem bizony, sósav az ember képébe, nem tréfadolog – mondta. – Remélem, Mr. Vidaury, holnap fogadni tudja a fiúkat.
– Legyen szerencsém hozzájuk – mondta Vidaury fáradtan. – Csak mondja meg nekik, hogy szóljanak fel telefonon a hallból, mielőtt feljönnének. Maga meg igyon egyet az egészségemre, mielőtt elmenne.
– Köszönöm, de én olyan hülye vagyok – felelte a fényképész –, hogy sose iszom.
Vállára akasztotta a fényképezőgép táskáját, és kicammogott. Apró, fehér kabátos japán bukkant elő a semmiből, kikísérte a fényképészt, aztán megint eltűnt.
– Sósav a pofikádba – mondta a vörös kalapos lány. – Ha haha! Megdöglök a röhögéstől, ha ugyan mondhat ilyet egy jól nevelt lány. Tölthetek magamnak?
– Senki se tart vissza – morogta Vidaury. – Nem is tartott soha, drágám.
A lány, csípőjét riszálva, a kis asztalhoz lépett, amelyen négyszögletes kínai tálca hevert. Kevert magának egy erős koktélt. Vidaury szórakozottan megszólalt: – Reggelig végeztünk. A Bulletin, a Press-Tribune, a három rádióállomás és a News. Nem is rossz.
– Szerintem fenomenális – mondta a vörös kalapos lány.
Vidaury mogorván nézett rá. – De senkit sem csíptek el – mondta halkan –, csak egy ártatlan járókelőt. Te persze mit sem tudsz erről a zsarolásról, Irma?
A lány élveteg, de hűvös mosollyal válaszolt. – Hogy én nekiálljak egy rongyos grandért zsarolni? Negyven-egynéhány éves korodra lehetne már annyi eszed, Johnny! És én különben is be szoktam rúgni a góljaimat.
Vidaury fölállt, odasétált egy faragott szekrényhez, kinyitott egy kulcsra zárt kis fiókot, és kivett belőle egy nagy kristálygömböt. Visszament a fotelhoz, leült, előrehajolt, és szinte révülten bámult a tenyerén tartott üveggömbbe.
A vörös kalapos lány a pohara széle fölött figyelte. A szeme kitágult, és kissé üvegesen csillogott.
– A szentségit! Ez bepörgött – suttogta maga elé. Nagy koppanással letette a poharát a tálcára, odalépett Vidauryhoz, és lehajolt hozzá. Turbékoló, de csípős volt a hangja. – Mondd csak, Johnnykám, hallottál már az aggkori gyengeelméjűségről? A genny palikat már negyvenéves korukban utoléri. Gyagyásak lesznek, virágot szednek, gyerekjátékokkal szórakoznak, babákat vágnak ki papírból meg üveggolyóznak... Az istenit, Johnny, szedd össze magad! Nem vagy még gügye!
Vidaury mereven bámult a kristálygömbbe. Lassan, mélyeket lélegzett.
 A vörös kalapos lány még közelebb hajolt hozzá. – Menjünk el autózni, Johnny – turbékolta. – Úgy szeretem az éjszakai levegőt. Mindig a manduláim jutnak róla az eszembe.
– Nincs kedvem autózni – mondta Vidaury tétován. – Érzem, hogy történni fog valami. Valami... fenyeget.
A lány hirtelen mozdulattal kiütötte a kezéből a kristálygömböt. Tompán döndülve pottyant a padlóra, és lomhán gurult arrább a szőnyeg vastag bolyhában.
Vidaury fölpattant, az arca eltorzult.
– Autózni akarok, drágám – mondta a lány hűvösen. – Szép este van, és gyönyörű a kocsid. Tehát autózni akarok.
Vidaury gyűlölködő tekintettel nézte a lányt. Aztán lassan elmosolyodott, a gyűlölet eltűnt az arcáról. Fölemelte a kezét, és két ujjal megérintette a lány ajkát.
– Hát persze hogy elmegyünk autózni, drágám – mondta lágyan.
Fölvette a kristálygömböt, bezárta a szekrénybe, és átment egy másik szobába. A piros kalapos lány kinyitotta a retiküljét, kirúzsozta a száját, csücsörített, grimaszt vágott a púderkompakt tükrébe, aztán óvatosan belebújt egy vastag, vörös csíkos nyersgyapjú kabátba, és sálszerű gallérját átdobta a vállán.
Vidaury kalapban, kabátban jött vissza. Hosszú sál lógott a nyakában.
Elindultak az ajtó felé.
– Szökjünk ki a hátsó bejáraton – szólalt meg a férfi az ajtóban. – Hátha ólálkodik itt még egy-két firkász.
– Ugyan, Johnny! – húzta fel gúnyosan a piros kalapos lánya szemöldökét. – Látták, amikor bejöttem, láttak idebent is. Csaknem akarod, hogy azt higgyék, hogy a barátnőd nálad maradt éjszakára?
– Az istenit! – Vidaury dühösen felrántotta az ajtót.
A szobában megszólalt a telefon. Vidaury megint káromkodott egyet, levette kezét a kilincsről, és megvárta, amíg a fehér kabátos kis japán bejön és felveszi a kagylót.
A fiú letette a kagylót a telefon mellé, rosszallóan mosolygott, és integetni kezdett.
– Tessék szíves lenni átvenni! Én nem érteni.
Vidaury visszasétált, és felvette a kagylót. Beleszólt: – Tessék. Itt John Vidaury. – Aztán figyelt.
Ujjai lassan megfeszültek a kagylón. Az arca is megfeszült és elfehéredett. Lassan, rekedten válaszolt: – Kérem, tartsa a vonalat.
Letette a kagylót a készülék mellé, és nekitámaszkodott a kezével az asztalnak. A piros kalapos lány már ott állt mögötte.
– Rossz hír, szívem? Fehér vagy, mint a fal.
Vidaury lassan hátrafordította a fejét, és ránézett. – Menj a fenébe – mondta színtelen hangon.
A lány nevetett. A férfi kiegyenesedett, lépett egy nagyot, és teljes erőből szájon vágta a lányt.
– Azt mondtam, hogy menj a fenébe! ismételte meg színtelen hangon.
A lány abbahagyta a nevetést, és kesztyűs kezével a szájához kapott. Szeme tágra nyílt, de nem ijedtében.
– Kérlek, Johnny. Te mindig leveszel a lábamról – mondta bámulattal. – Egyszerűen ellenállhatatlan vagy. Már megyek is.
Fölkapta a fejét, sarkon fordult, az ajtóhoz sietett, onnan még visszaintegetett, aztán eltűnt.
Vidaury nem rá nézett, amikor a lány integetett neki. Amint meghallotta az ajtó kattanását, fölvette a kagylót, és komoran beleszólt: – Jöjjön ide, Waltz, de gyorsan ám, a szentségit!
Visszaejtette a villára a kagylót, és egy pillanatig üres tekintettel meredt maga elé. Újra bement a belső szobába, s egy pillanat múlva kabát és kalap nélkül tért vissza. Rövid csövű,
 tömzsi automata pisztoly volt a kezében. Csövével lefelé szmokingja belső zsebébe süllyesztette, aztán lassú mozdulattal ismét felvette a kagylót, és hideg, határozott hangon beleszólt: – Ha bizonyos Mr. Anglich keresne, küldd föl. Anglich. – Lebetűzte a nevet, aztán gondosan letette a kagylót, és letelepedett a telefon mellé a karosszékbe.
Karba fonta a kezét, és várt.
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A fehér kabátos japán boy kinyitotta az ajtót, meghajolt, mosolygott, és udvariasan sziszegte: – Ó, méltóztassék csak bejönni, tesszék, tesszék, kérem.
Pete Anglich megveregette Minta Collectia vállát, és belökte maga előtt a hosszú, kivilágított helyiségbe. A lány kopottnak és ágrólszakadtnak hatott a csinos bútorok közt. Szeme vörös volt a sírástól, ajkán elkenődött a rúzs.
Az ajtó becsukódott mögöttük, és a kis japán elosont.
Végighaladtak a vastag, minden neszt elnyelő szőnyegen, a csendesen merengő falikarok, falba süllyesztett könyvszekrények, alabástrommal, elefántcsonttal, porcelán- és jádecsecsebecsékkel megrakott polcok, a kék üvegkeretbe fogott, szeretetteljes ajánlásokkal ellátott fényképekkel díszített hatalmas tükör, a fotelokkal körülvett dohányzóasztalkák és virágcsokrokkal díszített asztalok mellett, aztán megint könyvek, megint székek és megint szőnyegek következtek – s végül messze, a szoba végében, kezében pohárral ott ült Vidaury, és hűvös tekintettel nézte őket.
Hanyagul intett a kezével, s közben végigmérte a lányt.
– Ja igen! maga az, akit a rendőrség idehozott. Persze, persze. Mit tehetnék önért? Amint hallom, tévedés volt a dolog.
Pete Anglich kicsit megfordított egy széket, és belenyomta
 Minta Collectiát. A lány lassan, mereven leült, megnyalta az ajkát, és elbűvölten meredt Vidauryra.
Vidaury szája sarkában árnyalatnyi ellenszenv bujkált, de udvarias volt. S a tekintete csupa figyelem.
Pete Anglich is leült. Rágógumit vett elő a zsebéből, kibontotta és bekapta. Elnyűtt, törődött, fáradt volt. Arca és nyaka csupa kék folt. Ráfért volna a borotválkozás.
Lassan beszélt: – Bemutatom Miss Mintát. Ő az a lány, akinek fel kellett volna szednie az ön pénzcsomagját.
Vidaury megmeredt. Cigarettát tartó kezével nyugtalanul dobolni kezdett a fotel karján. A lányra nézett, de nem szólt semmit. A lány tétován rámosolygott, aztán elpirult.
Pete Anglich folytatta: – Én sokat csavargok a Noon Streeten. Ismerem a vagányokat, tudom, ki odavalósi, és ki nem. Ezzel a lánnyal a Noon Street-i gyorsbüfében találkoztam az este. Idegesnek látszott, és folyton az óráját nézte. Rögtön láttam rajta, hogy nem arra a környékre való. Amikor elment, utánamentem.
Vidaury könnyedén bólintott. Cigarettájáról a padlóra hullott a szürke hamu. Bágyadtan lenézett rá, aztán megint bólintott.
– Fölfelé ment a Noon Streeten – folytatta Pete Anglich. – Fehér lányoknak nem tanácsos arrafelé mászkálni. Egy kapualjban akadtam rá. Ott bújt meg. Aztán egy nagy Duesenberg fordult be a sarkon, tompított reflektorokkal, aztán a járdára repült a maga pénze. A lány bevolt gyulladva. Engem kért meg, hogy hozzam oda neki. Én meg odamentem és elhoztam.
– Nem látszik bűnözőnek – mondta Vidaury halkan, nem nézve a lányra. – Beszélt róla a rendőröknek is? Gondolom, nem, különben maga most nem volna itt.
Pete Anglich a fejét rázta, s nyelvével ínyére nyomkodta a rágógumit. – A zsaruknak? Egy frászt. Ekkora fogásról? Majd maga szépen megfizet a fáradságomért.
 Vidaury hevesen összerándult, aztán mégis csendben maradt. Abbahagyta a dobolást a fotel karján. Arca jéggé fagyott, komor lett és falfehér. Aztán benyúlt a belső zsebébe, nyugodtan előhúzta a rövid csövű automata revolvert, és a térdére fektette. Kissé előrehajolt, és elmosolyodott.
– Mindig érdekeltek a zsarolók – mondta ünnepélyesen. – Mennyit fizessek... és mit kapok érte?
Pete Anglich elgondolkozva nézett a revolverre. Álla mozgott, a rágógumit őrölte. A tekintete nyugodt maradt.
– Hallgatást – mondta higgadtan. – Csak hallgatást. Vidaury hirtelen heves mozdulatot tett a revolverrel. – Be
széljen – mondta. – Beszéljen, de gyorsan. Nem szeretem a
hallgatást.
Pete Anglich bólintott, és rákezdte: – Az a sósavas fenyegetés csak álom volt. Nem fenyegette meg magát senki. Hazugság volt az egész zsarolási kísérlet. Reklámtrükk. Ez minden. – Azzal hátradőlt a fotelban.
Vidaury elnézett Anglich válla fölött a szoba másik végébe. Elmosolyodott, aztán megkövült az arca.
Trimmer Waltz osont be a szobába egy nyitott oldalajtón. A nagy Savage pisztoly a kezében. Lassan, hangtalanul közeledett feléjük a szőnyegen. Pete Anglich és a lány nem látták.
– Hazugság az egész – folytatta Pete Anglich. – Tiszta hazugság. Hogy ez csak találgatás a részemről? Hát persze hogy az, de lám csak, milyen finoman kezdődött, aztán milyen durva lett a játék, miután én is beszálltam. A lány Trimmer Waltznál dolgozik a Hurrikán Klubban. Le van robbanva, és nagyon ijedős. Ezért is küldi Waltz éppen őt a pénzért. Hogy miért? Mert valószínű, hogy le fog bukni. Minden szépen meg van rendezve. Ha köp, Waltz csak röhög, és felhívja a rendőrség szíves figyelmét arra, hogy az adott színhely úgyszólván az ő orra előtt van, hogy nevetségesen kis összegről van szó, és az 6 kis lebuja egészen jól megy. Meg arra is felhívja a figyelmüket, hogy egy ostoba csaj jelent meg a pénzért, s ugyan feltételezhető-e róla, aki dörzsölt vagány, hogy ilyen műkedvelő módra jár el? Semmi esetre sem.
A zsaruk hisznek is neki, meg nem is, maga meg nagylelkű gesztussal nem tesz feljelentést a lány ellen. Ha viszont nem köp, úgy is jó, maga akkor se tesz feljelentést, az ingyen reklámhoz így is, úgy is hozzájutott. Márpedig erre átkozottul nagy szükség van, mert kezd már kimenni a divatból; másképp nem juthatna hozzá, így viszont csak annyiba kerül az egész, amennyit Waltznak fizet, legalábbis maga azt hiszi. Hát nem jól hangzik? Vagy még sose fordult elő ilyesmi Hollywoodban? Akkor azt magyarázza meg, nekem, miért nem szóltak az FBI-nak? Mert azok a fickók addig turkáltak volna, amíg nem találnak valamit, és akkor maga mehet a sittre az igazságszolgáltatás akadályozása miatt. Hát ezért. A helyi zsaruk viszont köpnek az egészre. Annyira hozzászoktak már a filmszínészek balhéihoz, hogy csak ásítanak egyet, és a másik oldalukra fordulnak.
Waltz már a szoba közepén állt. Vidaury nem nézett rá. A lányt nézte, és halványan rámosolygott.
– Na és hogy eldurvult a játék, mihelyt én beszálltam – folytatta Pete Anglich. – Elmentem a Hurrikánba, és beszéltem a csajjal. Erre Waltz felcsalt bennünket az irodájába, és az a fekete gorilla, aki neki dolgozik, kis híján megfojtott. Amikor magamhoz tértem, valami lakásban találtam magam, egy halott lány társaságában, akit azén revolveremmel nyírtak ki. A fegyver ott hevert mellettem a padlón, én meg csak úgy bűzlöttem a gintől, a sarkon meg már fordult is be a járőrkocsi. Miss Mintát meg bezárták egy kuplerájba a Noon Streeten.
Hogy miért volt ez a nagy felhajtás? Mert Waltz tényleg meg akarta magát zsarolni, már mindent el is rendezett, és úgy megvágta volna magát, hogy a feneke is kilóg a nadrágból. Amíg csak va}I egy dollár a zsebében, a fele Waltzé lett volna. És maga fizetett, méghozzá boldogan fizetett volna,
Vidaury. Reklámot kapott volna érte cserébe, meg védelmet, csak nagyon sokba lett volna az magának.
Waltz már egészen a közelükbe ért, szinte túlságosan is közel. Vidaury hirtelen fölállt. A rövid csövű pisztoly Pete Anglich mellének szegeződött. Vidaury hangja vékony volt, mint egy öregemberé. – Intézze el maga, Waltz. Én gyáva vagyok az ilyesmihez – szólalt még álmosan.
Pete Anglich még csak hátra se fordult. Az arca olyan lett, mint egy indián faszoboré.
Waltz máris Pete Anglich hátába nyomta a revolverét. Halvány mosollyal az arcán, revolverét Pete Anglich hátába nyomva nézett Vidauryra Pete válla fölött.
– Pofa be, Pete – mondta szárazon – Mára elég volt. Nem lett volna szabad idejönnöd, de gondoltam, hogy nem bírod kihagyni.
Vidaury kicsit oldalt lépett, szétterpesztette a lábát, a talpát a padlóhoz szorította. Furcsa zöldes árnyalat jelent meg szép arcán, sötét szeme betegesen csillogott.
Minta Collectia rámeredt Waltzra. Félelem csillogott a szemében, s a szemhéja úgy kitágult, hogy írisze körül az egész szeme fehérje látszott.
– Itt nem intézhetem el, Vidaury – mondta Waltz. – És nem is szívesen cipelném el innen egyedül. Öltözzön fel. Vidaury alig észrevehetően bólintott. Alig mozdította meg a fejét. A szeme még mindig betegesen csillogott. – És a lány? – kérdezte suttogva.
Waltz vigyorogva megrázta a fejét, és pisztolyát még erősebben Pete Anglich hátába nyomta.
Vidaury megint oldalt lépett egy kicsit és ismét szétterpesztette a lábát. Most már nagyon szilárdan tartotta kezében a tömzsi kis pisztolyt, de nem célzott vele sehová.
Behunyta a szemét, egy rövid pillanatig hunyva is tartotta, aztán tágra nyitotta. Lassan, megfontoltan ejtette ki minden egyes szavát. – Úgy látszott, hogy minden tökéletesen ki van  tervelve. Történtek már Hollywoodban ennél vadabb, lelkiismeretlenebb dolgok is, nem is egyszer. De arra nem számítottam, hogy valakinek bántódása eshet, hogy gyilkolni fognak. Nekem... nekem... elfogyott a cérnám, Waltz. Kiszállok. Okosabb, ha elteszi azt a pisztolyt, és távozik.
Waltz a fejét rázta, furcsán, feszesen mosolygott. Hátrább lépett Pete Anglichtől, s kicsit oldalt mozdította a Savage csövét.
– Az osztás megtörtént – mondta hidegen. – A partit le kell játszani. Mozgás.
Vidaury kicsit csüggedten sóhajtott egyet. Egyszerre magányos, reményét vesztett ember lett belőle, aki már nem fiatal.
– Nem – mondta halkan. – Elegem van. Amúgy sem túlságosan j ó hírnevemnek vége. Különben is: ez azén műsorom. Nagy bukás, de akkor is az én műsorom. Tegye el azt a pisztolyt, Waltz. És tűnjön el innen.
Waltz arca hideg, kemény, kifejezéstelen lett. A szemében a gyilkosok kifejezéstelen tekintete jelent meg. Még jobban oldalt mozdította a revolverét.
– Vegye... a... kalapját, Vidaury – mondta nagyon tisztán és érthetően.
– Hát akkor sajnálom – mondta Vidaury, és tüzelt.
Waltz fegyvere ugyanabban a pillanatban sült el; a két dörrenés egybeolvadt. Vidaury balra tántorodott, kissé oldalt dőlt, aztán kihúzta magát.
Mereven nézte Waltzot. – Szűz kéz – mondta, és várt.
Pete Anglich kezében is ott volt már a colt, de nem kellett használnia. Waltz lassan, oldalvást a földre rogyott. Arca és véreres, nagy orra a szőnyeg bolyhába nyomódott. Bal karja még mozdult egyet, mintha hátra akarna nyúlni. Felhördült, aztán nem adott több hangot.
Pete Anglich elrúgta a Savage-et Waltz elnyúlt testétől.
Vidaury vontatott hangon megkérdezte: – Meghalt?
Pete Anglich válaszul csak mordult egyet. A lányra nézett. Az nekidőlt a telefonasztalkának, keze fejét a döbbent rémület banális pózában szája elé kapva. Szinte nevetségesen banális póz volt.
Pete Anglich most Vidauryra nézett. – Igen... szűz kéz – mondta fanyarul. – De mi lett volna, ha nem találja el? Waltz csak blöffölt. Csak még jobban bele akarta keverni magát, hogy többé eszébe se jusson kiszállni. Egyébként egyik gyilkossága esetében éppen én vagyok az alibije.
– Bocsánat... ne haragudjon – mondta Vidaury. Hirtelen leült, hátrahajtotta a fejét, és behunyta a szemét.
– Úristen, be szép! – szólalt meg áhítattal Minta Collectia. – És milyen bátor!
Vidaury a bal vállához nyúlt, és rányomta a tenyerét. Ujjai közül vér szivárgott. Minta Collectia fojtott kis sikolyt hallatott.
Pete Anglich a szoba másik végébe nézett. A fehér kabátos kis japán belopakodott az ajtón, és ott állt némán, töpörödötten a fal mellett. Pete Anglich ismét Vidauryra nézett. Lassan, szinte kelletlenül szólalt meg: – Miss Minta rokonai Friscóban élnek. Adhat neki valami ajándékot, és hazaküldheti. így illik, és tartozik is neki ennyivel. Ő köpte be nekem Waltzot. így kerültem én a képbe. Azt mondtam Waltznak, hogy maga már mindent tud, ezért jött ide, hogy elhallgattassa magát. Gengszterösztönből. A zsaruk röhögni fognak az egészen, de csak a markukba. Végeredményben nekik is vigyázniuk kell a hírnevükre. A blöff kimarad a szövegből. Rendben?
Vidaury kinyitotta a szemét, és gyenge hangon felelt: – Maga... maga nagyon rendes. Nem fogom elfelejteni. – Félrenyaklott a feje.
– Elájult! – sikoltott fel a lány.
 – El bizony – felelte Pete Anglich. – Egy nagy puszit neki, és rögtön magához tér... Magának meg lesz mire emlékeznie egy egész életre.
Fogcsikorgatva a telefonhoz lépett, és fölemelte a kagylót.
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