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Washington D. C., Amerikai Egyesült Államok
Kora este volt, amikor az 573-as számú járat elindult az Eg yesült Államok felé.
Bruce Johnson az irányítótorony ablakából vég telen hosszú leszállópályákat látott
odalent. A teremben csend volt, és ő szinte észre sem vette, hog y visszatartja a
léleg zetét. Még mindig nem kaptak utasítást. Még mindig nem tudták, leszállhate a g ép.
Bruce nézte a rendőrautókat, a mentő- és tűzoltókocsik hadát, amelyek a lehető
leg közelebb parkoltak a leszállópályához. Senki sem tudta, hog yan vég ződik majd
a dráma. Vajon elszabadul a pokol? A terrorelhárítók fekete ruhás embereit nem
látta, de tudta, hog y előreszeg ezett feg yvereikkel várnak a sötétben. Eg y g ondolat
suhant át az ag yán:
A túszokat lelőjük. Ez az első számú szabály.
Nem tudta, miért ez jutott az eszébe. A túszok lelövése sosem volt első számú
szabály. Az FBI-nál senki sem merne ilyen ellentmondásos alapelv szerint
g ondolkodni vag y cselekedni. Az első számú szabály valójában az, hog y
semmilyen körülmények között nem szabad eg yezkedni a terroristákkal.
Ahog y ezúttal sem tették. Ezen elv alapján cselekedtek attól kezdve, hog y a
repülőg ép felszállt Stockholm Arlanda nevű repülőteréről. Bruce rég i vág ya volt
eljutni Svédország fővárosába, de nem hitte, hog y valaha is látni fog ja. Miért
utazna olyasvalaki, mint ő, ilyen messzire?
A repülőg ép eg y 1989-ben g yártott Jumbo Jet volt, mely több mint nég yszáz
utast szállított a fedélzetén. Mivel már nag yon kevés üzemanyag a volt, a
parancsnok eng edélyt kért a leszállásra.
Bruce-nak fog alma sem volt arról, mi fog történni. Még mindig a főnöke
utasítására várt. Svédország ban éjjel fél tizenkettő körül járhatott az idő. Bruce
tudta, milyen neg atív hatásokkal jár az alvásmeg vonás, és tartott ezektől.
Stockholmi kollég áinak sem volt választásuk, túl g yorsan követték eg ymást az
események ahhoz, hog y leválthassák őket. Bruce azzal nyug tatta mag át, hog y
hallott eg yszer valamit az éjféli napról meg a fehér éjszakákról, arról, hog y
Svédország ban le sem nyug szik a nap eg ész nyáron, ezért a svédek kevesebbet
alszanak, még ilyenkor, ősszel is.
A reptér feletti lég térben más g ép nem tartózkodott. Az érkezőket
átirányították más repterekre, a felszállni készülők indulását elhalasztották.

A média képviselőit elzavarták, de Bruce tudta, hog y ott vannak a reptéren kívül,
olyan teleobjektívekkel felszerelve, amelyekkel Kínáig is ellátni, és sorra készítik
semmitmondó fotóikat.
A telefoncsörg ésre összerezzent. A főnöke hívta.
– Döntöttek. És a leg rosszabb meg oldást választották.
Bruce letette a telefont, és eg y másik után nyúlt. Kis ideig mozdulatlanul ült a
készülékkel a kezében, majd beütötte a számot, és várta, hog y Eden felveg ye.
A döntés eg yértelmű volt: a g ép nem szállhat le!
A nem létező szabályt választották.
A túszoknak meg kell halniuk.

Egy nappal korábban 2011. október 10., hétfő
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Stockholm, 12 óra 27 perc
Nincs mit tenni, oda az ártatlanság . Számtalanszor meg fordult már a férfi fejében
ez a g ondolat. A Drottning g atan sarkán, a karácsonyi forg atag ban elkövetett
robbantással kezdődött az eg ész. Ekkor jelent meg az ország ban először öng yilkos
merénylő, s ez a sokk hullámként söpört vég ig a lakosság on. Mi következik
ezután? Svédország is azon ország ok eg yike lesz, ahol az emberek nem mernek
kilépni az utcára a terroristáktól való félelmükben?
A miniszterelnököt ag g asztotta leg inkább e probléma.
– Hog yan lehet eg yütt élni ezzel? – tette fel a kérdést eg y kései órán, miközben
beszélg etőtársával meg ittak eg y pohár konyakot a miniszterelnöki hivatalban.
Mit lehet felelni erre?
A történtek beláthatatlan következményekkel jártak. Nem anyag i szempontból –
mert az még orvosolható. Viszont számos érzelmi és morális érték
kérdőjeleződött meg . A frissen kinevezett ig azság üg y-miniszter csodálkozott
azokon a meg rendült embereken, akik új törvényeket követeltek, olyanokat,
amelyek biztonság ot teremtenek az ország ban. A parlamentben ülő
szélsőjobboldali párt számára ez olaj volt a tűzre, és eg yik lapjukat a másik után
játszották ki.
– A terroristaüg yre kell összpontosítanunk az erőinket! – jelentette ki a
külüg yminiszter a merényletet követő kormányülésen.
Mintha ez csak az ő számára lett volna világ os.
Mindannyian az új ig azság üg y-miniszterre fig yeltek, akit mindössze néhány
héttel a stockholmi merénylet után neveztek ki.
Muhammed Haddadra.
Olykor meg fordult a fejében, hog y valamennyien tisztában voltak vele, mi
készül, s ezért helyezték erre a posztra. Amolyan alibiként. Mivel ő volt az
eg yetlen, aki meg tehette azt, amit meg kellett tennie, anélkül hog y bárki
rasszistának nevezhette volna emiatt. Svédország első mohamedán vallású
ig azság üg y-minisztere. Csak nemrég lépett be a pártba, és eddig i rövid karrierje
során sosem ütközött ellenállásba. Ez néha undorral töltötte el. Tudta, hog y
származása és vallási háttere miatt élvez előnyöket, nem pedig azért, mert

meg érdemelte a sikert. Kiváló jog ász volt, s fiatalon úg y döntött, hog y a
bűnüldözésnek szeretné szentelni az életét. Kliensei csak „csodaüg yvéd”-ként
emleg ették, mivel nem elég edett meg a puszta g yőzelemmel, hanem mindig
ig ényt tartott a kártérítésre is. Tizenöt esztendősen érkezett Svédország ba. Most
pedig neg yvenöt volt, és tudta, hog y soha többé nem tér vissza szülőhazájába,
Libanonba.
A titkára bekopog ott, majd bedug ta a fejét az ajtón.
– A titkosszolg álattól hívtak. Fél óra múlva itt lesznek.
Már várta ezt a találkozót. A titkosszolg álat biztonság i üg yekről akart vitázni,
és Muhammed kijelentette, hog y a meg beszélésen személyesen is részt kíván
venni, habár ez nem volt meg szokott dolog .
– Hányan jönnek?
– Hárman.
– És Eden Lundell?
– Ő is köztük van.
Muhammed kissé meg nyug odott.
– Vezesse be őket a tárg yalóterembe! És közölje a többiekkel, hog y öt perccel
korábban találkozunk!
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– Hamarosan indulnom kell. Lesz eg y előadás, amiről nem szeretnék lemaradni.
Fredrika Berg man az órára pillantott, majd korábbi főnökére, aki az asztal
túloldalán ült.
Alex Recht meg vonta a vállát.
– Semmi g ond, majd leg közelebb hosszabban beszélg etünk.
És barátság osan mosolyg ott.
Az eg yik hátulütője annak, hog y már nem Kung sholmenben dolg ozott, az volt,
hog y nem talált jó ebédlőhelyet. Most épp eg y középszerű ázsiai étteremben
üldög éltek a Drottning g atanon. Alex választotta, nem ő.
– Leg közelebb majd te döntöd el, hova menjünk – íg érte Alex, mintha csak
olvasott volna a g ondolataiban.
És valóban olvasott: Fredrika meg lehetősen rosszul palástolta az érzelmeit.
– Nem hemzseg nek errefelé a jó helyek, amelyek közül választani lehetne.
Eltolta mag a elől a tányért. Az előadás fél óra múlva kezdődik, ő pedig szeretett
volna korábban odaérni. Meg próbálta értelmezni a közéjük telepedett csendet.
Talán mindent meg tárg yaltak már, amiről érdemes volt beszélni. Eg yszerű
dolg okat, amelyek nem vezettek felesleg esen fájdalmas vitákhoz. Beszélg ettek
Alex új állásáról az Ország os Rendőr-főkapitányság on. És arról, hog y érzi mag át
Fredrika az Ig azság üg yi Minisztériumnál a g yakornoki állásában. Meg arról az
időszakról, amikor otthon volt a második g yermekével, Isakkal New Yorkban, ahol
a férje, Spencer kutatói állást kapott.
– Szólhattál volna, hog y összeházasodtok. Akkor adtunk volna díszkíséretet a
ceremóniához – jelentette ki Alex már másod- vag y harmadízben az ebéd során.
Fredrika leg yintett.
– Titokban tartottuk az esküvőt. Még a szüleim sem voltak ott.
Az anyja még mindig nem bocsátott meg neki ezért.
– És nem próbáltak meg ott tartani az Eg yesült Államokban? – kérdezte Alex
ironikus mosollyal.
– Ki? A New York-i rendőrség ?
A férfi bólintott.

– Nem, sajnos nem. Pedig az biztos komoly kihívás lett volna.
– Eg yszer részt vettem ott eg y tanfolyamon. A jenkik is csak olyanok, mint
bárhol máshol az emberek. Bizonyos dolg okban jók, másokban rosszak.
Fredrika ehhez nem tudott hozzászólni. Eg y percet sem dolg ozott New
Yorkban. Ottlétének teljes ideje alatt a két g yerek körül sürg ölődött, és próbálta
talpra állítani Spencert. Két évvel korábban az eg yik diákja azzal vádolta meg ,
hog y meg erőszakolta, és azóta semmi nem volt már ug yanúg y, mint rég en.
Amikor meg tudták, hog y Fredrika meg int teherbe esett, először eg yetértettek
abban, hog y a mag zatot el kell vetetni.
– Nem tudunk felnevelni még eg y g yereket – jelentette ki Spencer.
– Rosszkor jött – vág ta rá Fredrika.
Majd hosszan eg ymásra néztek.
– Meg tartjuk – közölte Spencer.
– Szerintem is – helyeselt Fredrika.
Alex kezében csörömpölt a kávéscsésze.
– Azt hittem, visszajössz a rendőrség re – mondta.
– Úg y érted, miután hazatértünk New Yorkból?
– Ig en.
A többi vendég zajong ása hirtelen zavaróvá vált.
Ne harag udj, akarta mondani. Ne harag udj, hog y várakozást keltettem benned,
miközben jól tudtam, hog y nem fog ok visszamenni.
De eg y hang sem jött ki a száján.
– Másrészt viszont meg értem, hog y nem tudtál nemet mondani eg y
ig azság üg yi minisztériumi állásra – folytatta Alex. – Nem minden nap kínálnak
fel az embernek ilyen lehetőség et.
Nem kínálták fel. Én kerestem azt a nyavalyás állást, mert tudtam, hogy ha visszatérek
hozzátok, Kungsholmenbe lelki nyomorékká válok.
Fredrika kisimított eg y hajtincset az arcából.
– Hát ig en, ez már csak íg y van.
Mi mást mondhatott volna? Azok után, hog y 2009 tavaszán volt az az esetük a
néma írónővel és a midsommarkranseni sírokkal, minden kezdett darabokra
hullani. A személyzeti osztály vezetője, Marg areta Berlin mag ához hívatta Alexet,
hog y közölje, a különleg es nyomozócsoportot, amelyet Alex néhány éve vezetett,
feloszlatják. Számítani lehetett rá. A csapat üresjáratban volt, Alex pedig minden
energ iáját az új szerelmére, Diana Trolléra fordította, miközben Fredrika babát
várt.
– Beszéltél Pederrel, mióta elment?

Peder nevének hallatán Alex meg borzong ott.
– Nem, és te?
Fredrika bánatosan meg rázta a fejét.
– Azóta nem, hog y összepakolta a holmiját az irodájában. De úg y hallottam…
nincs valami jól.
Alex meg köszörülte a torkát.
– Múlt héten összefutottam Ylvával, a feleség ével. Mondott eg yet s mást arról,
hog y vannak.
Fredrika meg próbálta elképzelni, milyen szenvedésen meg y keresztül Peder, de
most sem sikerült neki. Pedig számtalanszor próbálkozott már vele.
Bizonyos sebek soha nem gyógyulnak be. Akárhogy is erőlködik az ember.
Tudta, hog y Alexnek más erről a véleménye, ő azt g ondolta, Pedernek össze
kellene szednie mag át, és tovább kell lépnie.
– Nem kellene már úg y viselkednie, mintha a fájdalom érzése az ő kizárólag os
jog a lenne – fejtette ki Alex, ug yanazokat a szavakat használva, mint mindig , ha a
történtek szóba kerültek. – Nem ő az eg yetlen, aki elveszített valakit, aki közel állt
hozzá.
Alex feleség e, Lena rákban halt meg , íg y ő is ismerte a fájdalom mélység es
bug yrait. Ám Fredrika úg y vélte, teljesen más dolog beteg ség miatt elveszíteni
valakit, és más, ha az ember eg yik közeli hozzátartozóját meg öli eg y elvetemült
g yilkos.
– Nem hiszem, hog y Peder abban a helyzetben van, amikor az ember mag a
dönthet arról, hog yan érezze mag át – felelte, g ondosan meg válog atva szavait. –
Belebeteg edett a fájdalomba.
– De kért és kapott is seg ítség et. Még sem javul az állapota.
Elhallg attak, nem akartak tovább vitázni ezen, mert úg y vég ződött volna, mint
mindig : jól összevesznek.
– Most már tényleg mennem kell.
Fredrika nekiállt összeszedni a holmiját: a táskáját, a sálját, a kabátját.
– Tudod, hog y az ajtóm mindig nyitva áll előtted.
A nő eg y pillanatra meg torpant, és azt g ondolta: nem, ezt voltaképpen nem
tudta.
– Köszönöm.
– Te voltál az eg yik leg jobb, Fredrika!
A nő arca elvörösödött, szeme elhomályosult.
Úg y tűnt, Alex akar még valamit mondani, de Fredrika felállt, s ezzel
beléfojtotta a szót. Eg yütt léptek ki az étteremből, s a Drottning g atan kellős

közepén Alex átölelte a nőt.
– Te is hiányzol – suttog ta a fülébe Fredrika.
Majd elváltak útjaik.
Alex Recht bűnüg yi főfelüg yelő háta mög ött tisztes pályafutás állt. Sok évet
töltött el a rendőrség kötelékében, és komoly sikereket ért el, melyek
meg koronázásaképp 2007-ben azt a feladatot kapta, hog y alakítson eg y
különleg es nyomozócsoportot. Ne leg yenek sokan, de a leg kompetensebb
személyekből álljon. Ha extra forrásokra van szükség ük, az nem jelent akadályt.
Alex elsőként a viszonylag fiatal, de ambiciózus Peder Rydh-öt vette be a
csapatba. A srác ig azán szorg os nyomozónak bizonyult, ám hang ulata ing adozott,
és olykor elveszítette józan ítélőképesség ét. Alex utólag feltette mag ának a
kérdést, vajon nem terheli-e őt is felelősség a két évvel korábban történt trag édia
miatt, mely után Pedertől elvették a rendőrjelvényét. De úg y vélte, nem. Rohadt
eg y üg y volt, súlyos árat fizetett érte minden érintett.
De a leg súlyosabb árat Peder bátyja, Jimmy fizette.
Alex tudta, hog y nem kellene annyit rág ódnia az üg yön. Miután Pedert sietve
kiebrudalták a nyomozócsoportból, már g yorsan ment a többi is. Fredrika
Berg man, akit nem ő válog atott be a csapatba, elveszítette a lelkesedését, s amikor
a második g yerekét várta, Alex sejtette, hog y ott fog ja hag yni a munkáját.
Kezdetben nem kedvelte Fredrikát. Diplomás nő volt, eg y civil, akiről Alex azt
g ondolta, nem érdekli ez a munka, és tehetség e sincs hozzá. Sokáig csak
kerülg ette, meg próbálta a leg eg yszerűbb feladatokat bízni rá. Míg eg y nap be
nem látta, hog y helytelenül ítélte őt meg . Fredrikának nag yon is volt tehetség e a
munkájához. Nem is ezzel volt a g ond. Alex észrevette, hog y a nő nem érzi jól
mag át köztük. Ezen pedig nemig en lehetett változtatni. Neki mag ának is akarnia
kellett volna, hog y jobb leg yen. De eg y nap fordult a kocka. Amikor a feldarabolt
Rebecca Trolle üg ye Alex asztalán landolt, Fredrika meg szakította szülési
szabadság át, és visszatért a munkába. Azon a tavaszon érték el a csúcsot. Sosem
dolg oztak jobban, mint akkor.
Alex fog ta a kávéscsészéjét, és kiment a teakonyhába, hog y újra meg töltse. Új
feladatot kapott az Ország os Rendőr-főkapitányság on. Jó helyet eg y jó csapatban.
Érdekes üg yeket, a szervezett bűnözéssel kapcsolatosakat. Még is hiányzott neki a
korábbi élete. Amikor még minden jól ment. A Fredrikával elköltött ebéd eszébe
juttatta mindazt, amit elveszített.
Nem volt olyan hülye, hog y ne jött volna rá mag ától, Fredrika azért keresett
állást az Ig azság üg yi Minisztériumban, mert rosszul érezte mag át náluk. Nem

hibáztatta a döntéséért. Szorg almas ember volt, és az ilyenek nehezen tudnak
meg állapodni eg y helyen. Alex voltaképp nem tudta, mi a nő munkaköre, csak
annyit, hog y kapcsolatban áll a titkosszolg álattal.
Alex g ondolatait azonban inkább az őt ért veszteség ek, az íg y vag y úg y
elveszített emberek fog lalták le.
– Nem szabad ennyire elmerülnöd a múltban! – fig yelmeztette épp előző nap
Diana. – Ami meg történt, mag ad mög ött kell hag ynod.
Diana Trolle.
Aki nélkül elveszett ember lenne. Hisz ő is épp olyan jól tudta, mint Alex,
milyen az ig azi bánat, mennyire tud fájni. A férfi olykor abban sem volt biztos,
eg yáltalán eg ymásba szerettek-e volna, ha nem a kétség beesés hozza össze őket.
A g yász.
Az űr.
A fájdalom.
Persze, tisztában volt vele, hog y ezek az érzések léteznek, és az embernek
számításba kell vennie őket. Az élethez az elkeseredettség is hozzátartozik. Nem
íg y van? Meg int felhúzta mag át, amikor Pederre g ondolt. Ő miért nem tudja
összeszedni mag át? Miért nem tudja valahog y másképp feldolg ozni az őt ért
sokkot, mint hog y tönkreteszi az eg ész életét?
Hiszen tovább dolg ozhatott volna a rendőrség nél, Alexszel és Fredrikával
eg yütt. Mert hát mindenekelőtt erről szólt az eg ész. Alex elveszítette az eg yik,
hozzá közel álló kollég áját, akivel szeretett eg yütt dolg ozni. És bár tisztában volt
azzal, hog y ig azság talan, kibírhatatlanul nehéz volt ezt meg bocsátania.
Alex g ondolatait főnöke szakította félbe, aki benézett az irodájába.
– Bombariadó – közölte. – Épp most jelentették.
– Átveszem – vág ta rá Alex, és felpattant.
Bombariadó. Úg y vélte, a robbantás a leg g onoszabb tett, amit ember elkövethet.
Leomlott házakat és ártatlanok halálát jelenti.
Kicsivel később már át is vette az üg yet. Nem is eg y, hanem nég y bombával
fenyeg ettek eg yszerre, Stockholm különböző részein. Többek között a
Rosenbadban, a kormányülések helyszínén is.
Alex nem értette.
Nég y bomba. Ez meg mi a fenét jelentsen?
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Honnan ez a reng eteg düh?
Eden Lundell nem tudta bizonyosan. Mint a svéd titkosszolg álat terrorelhárítási
eg ység ének vezetőjétől, elvárták tőle, hog y minden eg yes esetet tisztán lásson,
ám g yakorta nehezére esett felismerni, milyen g ondolatmenet bújik meg az
emberek tettei mög ött.
Most épp eg yszerre több üg yet is alaposan ki kellett vizsg álniuk, íg y Edennek
rang sorolnia kellett őket. Forrásaik kezdtek elapadni, ő pedig eredményeket akart
látni. Soha életében nem volt türelmes ember, s ez a tulajdonság a mit sem javult
azóta, hog y a titkosszolg álatnál kezdett dolg ozni.
Szerette volna megérteni, honnan ered a düh, mi a forrása.
A düh, amely arra késztet fiatal embereket, hog y elvessék az élet iránti tisztelet
alapvető parancsát, és nem kímélve másokat, sem önmag ukat,
terrorcselekményeket kövessenek el általuk szükség esnek vélt változások
érdekében. Eden sokszor feltette mag ának a kérdést, vajon őt mivel lehetne
rávenni arra, hog y átlépje ezt a határt, és feg yvert rag adjon általa ismeretlen
emberek ellen.
Mi bírhatna rá, hogy a létező legnagyobb bűnt kövessem el?
Arra jutott, hog y a családja iránti szeretet ilyen dolog . Ha valaki őket
fenyeg etné, biztosan meg tenné.
Isten őrizz, hogy valaha ilyesmi történjen, mert akkor kő kövön nem maradna!
De az a düh, amellyel Eden a munkája során találkozott, látszólag minden
személyes hátteret nélkülözött. Ezekben a fiatalokban eg észen másmilyen okból
dúlt a harag . Komolytalan dolog lett volna eg yetlen tényezővel mag yarázni a
jelenség et. Pedig mennyivel eg yszerűbb lett volna!
Eden szisztematikusan átnézte az előtte fekvő anyag ot, mely most érkezett az
eg yik üg g yel kapcsolatban. Elég g yeng e lábakon állt. A korábbi értesülések
eg yértelművé tették: a g yanúsított fiúk kolumbiai terrorcselekményeket
támog attak anyag ilag . De az eredeti értesüléseket nem lehetett akárhog y
felhasználni a bíróság on, ezért a titkosszolg álatnak mag ának kellett
információkat szerezni, melyek meg erősítették őket abban, amit már amúg y is

tudtak, és amelyekkel elmarasztaló ítéletet érhettek el.
Gyakran előfordult, hog y mást mondtak az értesülések, és mást a bizonyítékok,
s ennek mindig ug yanaz lett az eredménye: a hatóság ok g yeng ének és
tehetetlennek bizonyultak. És mintha újra meg újra ártatlan embereket vettek
volna üldözőbe, akik semmi rosszat nem tettek.
Eden nem értette, miért van mindig ekkora felhajtás ezekben az üg yekben. Az
Ország os Rendőr-főkapitányság on töltött éveit nem kísérte sikeres nyomozások
vég eláthatatlan sorozata, és ezek a nyomozások sokkal kisebb fig yelmet is
keltettek a lakosság és a média körében. A stockholmi merénylet óta azonban
Eden úg y érezte, sok minden meg változott. Jóval mag asabbra került a léc. Ha nem
nyerték volna meg a leg utóbbi üg yet a fellebbviteli bíróság előtt, ig encsak nehéz
hétköznapoknak néztek volna elébe.
Eden ajtaján kopog tattak. Kikiáltott: „Tessék!”, és az eg ység vezető elemzője,
Sebastian belépett. Eden a férfi felé nyújtotta az előtte heverő lapokat.
– Mi a véleménye?
– Az, amit az utóbbi hetekben már mondtam. Ennél többet nem tudunk
rábizonyítani a srácokra. Felejtse el!
A nő elg ondolkodva bólintott.
– És mi van azzal a pénzzel, amelyről tudjuk, hog y terroristaszervezeteknek
küldik Dél-Amerikába?
A vezető elemző vállat vont.
– Nem nyerhetünk meg minden üg yet.
Eden bedobta a papírköteg et a szekrénybe, és bevág ta az ajtaját. Abban a
pillanatban, ahog y az eset kikerült a látóköréből, már történelemnek számított.
Most inkább Zakaria Helifire akart összpontosítani. Arra a férfira, akit a
fellebbviteli bíróság felmentett, miközben a társait lecsukták.
– Mikorra kell az ig azság üg yre érnünk?
– Eg y félóra múlva. Gondoltam, lesétálhatnánk.
Jó ötlet volt. Íg y Eden elszívhatott eg y szál cig it útközben, és
elg ondolkodhatott azon, mit mondhatna az ig azság üg y-miniszternek, amitől az
meg értené, hog y a kormánynak ki kell utasítania az alg ériai származású Zakaria
Helifit az ország ból.
Az összes rendelkezésükre álló információ tükrében és a Menekültüg yi
Fellebbviteli Bíróság miatt, amely a mag a feje után ment, különösen nehéz dolg uk
lesz. És ha Helifi vég re elhag yná az ország ot, pontot tehetnének az Édenkerthadművelet vég ére.

A találkozót a kormány hivatalának eg yik félreeső termében tartották. Az
ig azság üg y-miniszteren kívül részt vett még rajta az államtitkár, eg y politikai
szakértő és néhány érintett hivatalnok. Fredrika Berg man az utóbbiak közé
tartozott. A titkosszolg álat abból a célból érkezett a Rosenbadba, hog y
visszavonassa eg y külföldi állampolg ár tartózkodási eng edélyét, mivel az illető
komoly állambiztonság i fenyeg etést jelent. Az üg y a Bevándorlási Hivataltól
átkerült a Menekültüg yi Fellebbviteli Bíróság hatáskörébe, most pedig a
parlament előtt volt.
Fredrika észrevette, hog y az asztal eg yik oldalára ültették a minisztériumból
érkezetteket, a titkosszolg álat emberei pedig a másik oldalon fog laltak helyet. Az
utóbbiak mind valamilyen vezetőként mutatkoztak be: részleg vezető,
eg ység vezető és vezető elemző. Az eg ység vezetőjét Edennek hívták, és füstszag ot
árasztott mag ából. Eg y méter nyolcvan centi mag as lehetett, és olyan mézszőke
haja volt, melyről Fredrika feltételezte, hog y nem ez a természetes hajszíne.
A cig aretta szag a azonban meg lepte. Eden eg ész eg yszerűen túl frissnek tűnt
ahhoz, hog y dohányos leg yen.
– Akkor kezdjük! – indítványozta a miniszter. – Fél óránk van.
Eden lehajolt, és eg y laptoptáskát tett az asztalra. Elővette a laptopot,
bekapcsolta. Majd eg y kábellel csatlakoztatta a számítóg épet a tárg yalóasztalon
levő aljzathoz.
– Bekapcsolná a kivetítőt? – kérte meg Fredrikát.
Hang ja rekedt volt, és akcentusát Fredrika nem tudta azonosítani. Edennek
hosszú, vékony ujjai voltak, és rövid, lakkozatlan körmei. Ha meg növesztette és
vörösre festette volna őket, bármelyik férfit felszedhette volna eg y bárban.
Fredrika eg y g yűrűt is észrevett Eden bal kezén. Úg y látszik, van valakije. Ez
éppúg y meg lepte, mint a cig arettafüst.
– Persze – felelte Fredrika, s bekapcsolta a kivetítőt.
A képernyőn meg jelent az első kép. Kék háttér előtt jobb oldalon a
titkosszolg álat log ója, középen pedig a cím, amelyet eg yszerűen fog almaztak
meg :
„Zakaria Helifi üg ye”
Majd jött a következő kép.
„Az üg y háttere”
Eden belekezdett előadásába.
– Mint azt mindannyian tudják, Zakaria Helifi annak az üg ynek az érintettje,
amelyben a fellebbviteli bíróság a múlt héten hozott döntést. Az üg yész

meg próbálta lecsukatni terrorcselekmény előkészületeire hivatkozva, de Helifit
felmentették, és szabadlábra helyezték.
A részleg vezető, aki Eden mellett fog lalt helyet, és aki a jelek szerint a főnöke
volt, köhintett eg yet. Eden folytatta:
– Viszont a Zakaria Helifit is érintő üg y két főszereplőjét, két másik északafrikai származású férfit sikerült börtönbe küldenünk ug yanezzel a váddal.
Bebizonyítottuk, hog y elfog ásukat meg előzően hónapokat töltöttek el eg y, a svéd
parlament ellen tervezett merénylet előkészületeivel. A razzia alkalmával
találtunk eg y majdnem kész robbanótöltetet, és olyan anyag okat, amelyekből még
leg alább két ilyet elő tudtak volna állítani. Úg y véljük, a merényletet az
előkészületben lévő bevándorlási és integ rációs vita miatt akarták elkövetni,
amelyet eg yelőre még nem folytattak le.
– Holnap délelőtt sor kerül a vitára – szólalt meg a miniszter.
Fredrika ereiben meg fag yott a vér, amikor a bevándorlási és integ rációs vita
szóba került. Ezt a vitát eg yedül a szélsőjobbosok várták. Vajon tényleg ez lett
volna a célpontja azoknak, akiket terrorcselekmény előkészületeiért ítéltek el?
Akkor nyilván készültség ben álltak, s vártak a tökéletes és leg inkább
fig yelemfelkeltő alkalomra, amikor lecsaphatnak.
– Úg y g ondoljuk, kizárólag a két elítélt volt az elkövető. Minden elemzésünk
ebbe az irányba mutat, és nem is látunk okot arra, hog y meg kérdőjelezzük ezt a
véleményt. Épp ezért nem került szóba a parlament fokozott őrizete, még a
holnapi esemény miatt sem. Mármint az eredetileg tervezetteken túl,
természetesen. Kapcsolatba léptünk az Ország os Rendőr-főkapitányság on dolg ozó
kollég áinkkal, akik szig orú biztonság i intézkedéseket tettek annak érdekében,
hog y a vita nyug odtan folyjon le.
Hát persze, g ondolta Fredrika. Még ahhoz is a rendfenntartó szervek
seg ítség ére van szükség , hog y eg yes demokratikus játékszabályokkal másokat
eltörölhessenek.
A részleg vezető félbeszakította Edent.
– Az elsőfokú és a fellebbviteli bíróság előtti sikernek nag yon örülünk.
A titkosszolg álat számára fontos volt, hog y a terrorfenyeg etettség et időben
elháríthassa. Íg y is épp elég g yakran halljuk, hog y túl keveset vag y túl sokat
teszünk, és túl korán avag y túl későn.
Fredrika értette, miről beszél a részleg vezető. Amikor a titkosszolg álat
különféle üg yeket vitt a bíróság elé, de nem sikerült a g yanúsítottakat börtönbe
záratni, nag yon kemény kritikák érték a hatóság okat. Különösen azokban az
esetekben, amikor az elfog ást még büntetőeljárás sem követte. Fredrika

nemeg yszer meg állapította, g yakran kötéltáncot jár a titkosszolg álat, és arra
g ondolt, vajon ő mag a képes lenne-e erre a hálátlan szerepre.
Majd bekövetkeztek a drottning g atani események, és a történet más fordulatot
vett. Ug yanaz az újság íróbanda, amely korábban azt szajkózta, hog y túl keményen
léptek fel, most úg y vélte, átkozottul keveset tettek. Hisz a Drottning g atanon
mag át felrobbantó férfi fent volt a Facebookon, akkor meg hog y lehet, hog y a
titkosszolg álat nem ismerte?
Ki akar olyan társadalomban élni, ahol a titkosszolg álat mindenki Facebookadatlapját fig yeli? – töpreng ett Fredrika. Úg y tűnik, meg lehetősen sokan.
Eden folytatta előadását. Fredrika azon g ondolkodott, vajon mi a feladata a
vezető elemzőnek. Hog y cipelje a laptopot?
– A múlt héten elítélt elkövetők ketten voltak, de számos seg ítőjüket sikerült
azonosítani a környezetükben – jelentette ki Eden. – Eg yikőjük Zakaria Helifi.
Majd a képernyőn látható Zakariára mutatott.
– Ő az eg yetlen seg ítőjük, aki ellen eleg endő bizonyítékunk volt az őrizetbe
vételhez és a büntetőeljárás meg indításához.
Az ig azság üg y-miniszter félrebillentette a fejét.
– Nem csak terrorcselekmény esetén nehéz elítéltetni valakit, és én ezt
pozitívan értékelem.
Hát persze.
Meg int csend támadt.
– Zakaria Helifi – folytatta Eden. – Miatta vag yunk most itt.
Az eg ybeg yűltek pedig tovább hallg atták.
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Zakaria Helifi 2008-ban érkezett Alg ériából Svédország ba. Menedékjog iránti
kérelmében a rokonai általi üldöztetésre hivatkozott, mivel a család eg yik
nőtag jával szerelmi kalandba keveredett, és sikerült teherbe ejtenie, még mielőtt
elvette volna feleség ül. Zakaria szerint a feleség ével a saját rokonság a vég zett.
– A tavasz folyamán több arra utaló jelet fedeztünk fel, hog y további csoportok
is svédország i célpontok elleni merényletekre készülnek, de csak az eg yik üg yben
lehetett komolyan venni az értesüléseket.
Újabb kép. Három kisebb fotó azokról az emberekről, akiket Fredrika már ismert
a médiából. A két férfiról, akiket elítélt a fellebbviteli bíróság , és Zakaria Helifiről,
akit szabadon eng edtek.
– Zakaria Helifi nevével a vizsg álat elején még nem találkoztunk, de aztán eg yre
többet láttuk a g yanúsított férfiak társaság ában. Eg y alkalommal lehallg attuk a
telefonbeszélg etésüket, amelyben az eg yik férfi azt mondta: „Most menj, és hozd
el azt, amiről teg nap beszéltünk!”, s akkor Helifi elhozta azt a küldeményt, amely,
mint később kiderült, a robbanótöltet alkatrészeit tartalmazta.
– Zakaria Helifi azt állította a bíróság on, hog y nem tudta, mi van a csomag ban –
közölte az államtitkár.
– Hog yne tudta volna, hisz láttuk a rejtett kamerás felvételeken, milyen
ideg esen viselkedett, amikor bement az üzletbe érte. Többször is körülnézett,
miközben a kocsijához cipelte, és ömlött róla a veríték, amikor beült a volán
mög é, és elhajtott. S itt meg kell jeg yeznünk, hog y az eg yik g yanúsított, Ellisz a
kihallg atáson társtettesként nevezte meg őt.
– Amit aztán később visszavont, nem ig az? – vág ta rá az ig azság üg y-miniszter.
– De ig en, és ez meg is lepett minket. A bíróság i tárg yalás előtt elmondta
nekünk, hog y Helifi sokszor a seg ítség ükre volt. Őszintén szólva, azt nem tudjuk,
miért g ondolta meg mag át Ellisz a tárg yaláson. Meg próbáltunk utánajárni,
meg fenyeg ették-e, de nem volt hajlandó felelni a kérdéseinkre. Csak annyit
mondott, hog y tévedett a neveket illetően. De ezt eg yikünk sem veszi be. Ellisz
ig azat mondott a kihallg atáson, de hazudott a bíróság előtt.
Az ig azság üg y-miniszter csendben fig yelt, miközben Eden folytatta

mondandóját.
– És mint kiderült, nem is ez volt az első eset, hog y Helifi
terrorcselekményekkel meg vádolt személyekkel működött eg yütt. A neve már
eg y 2009-es előzetes vizsg álat során felmerült, ug yanabban az évben, amikor
meg kapta a tartózkodási eng edélyét. Lenyomoztunk néhány embert, akikről azt
g yanítottuk, hog y külföldi terrorcselekményeket finanszíroztak. A vizsg álatot
sajnos be kellett fejeznünk, mivel a bűncselekmény elkövetése nem volt
bizonyítható.
Újabb kép jelent meg a kivetítőn.
Fredrika és a többiek érdeklődve fig yelték.
– Helifivel való kapcsolatukat a telefonlehallg atások során fedeztük fel. Az
anyag ban több olyan szám is szerepelt, amelyet nem tudtunk azonosítani. Majd az
eg yikről kiderült, hog y Helifié. Azután észrevettük, hog y Helifi telefonszáma eg y
másik üg yben, az idén történt franciaország i terrorfenyeg etéssel kapcsolatosan is
előfordul.
Az ig azság üg y-miniszter ag g odalmasan nézett.
– Abba is belekeveredett?
– Nem tudjuk biztosan. De azt ig en, hog y a merénylet elkövetése előtt szoros
kapcsolatban állt az eg yik tettessel, akit Franciaország ban most tavasszal
elítéltek. Habár, amint korábban már említettem, akkor még nem tudtuk, kihez
tartozik a telefonszám.
Fredrikát érdekelni kezdte a dolog . A telefonlehallg atás és meg fig yelés jócskán
előreviheti a nyomozást, ezt ő mag a is számos esetben tapasztalta, amíg a
rendőrség nél dolg ozott. Csak arra kell rájönni, hog yan füg g enek össze a dolg ok.
És ez nem mindig eg yszerű.
– És mit felelt Zakaria Helifi, amikor a telefonbeszélg etésekről kérdezték? –
érdeklődött.
– Azt állította, hog y a telefon akkor még másnak a tulajdonában volt – mondta
Eden. – Ő csak 2011 februárjában vag y márciusában vette meg .
– És rendelkezésükre áll olyan bizonyíték, amely az ellenkezőjét támasztja alá? –
tette fel a kérdést az államtitkár.
– Nem, de erre nincs is szükség . Nem tudta pontosan meg mondani, mikor
vásárolta a mobilt, sem azt, hog y kitől, és mennyit fizetett érte. Eg yszerűen
utólag találta ki ezt a mag yarázatot.
– Vag y úg y – konstatálta az ig azság üg y-miniszter, aki szeretett volna már
továbbhaladni. – Zakaria Helifit felmentette a bíróság . Mag uk pedig most azt
akarják, hog y vonjuk vissza a tartózkodási eng edélyét?

– Ig en, a mai előadásunk célja az volt, hog y meg g yőzzük önöket, vonják vissza
Zakaria Helifi állandó tartózkodási eng edélyét, és küldjék haza Alg ériába. Három
előzetes vizsg álat és hadművelet során merült fel eddig a neve. Valamint az eg yik
főbűnös a kihallg atása során meg nevezte, és minden jel arra mutat, hog y részt
vett az előkészületekben.
Az ig azság üg y-miniszter hátradőlt a székében.
– És van valami akadálya az intézkedés vég rehajtásának?
– A menekültüg yi bíróság úg y ítéli meg , hog y nincs akadálya a kiutasításnak.
Az alg ériai szerveket nem vontuk be a munkánkba, mert azok nem g yanúsítják
Helifit semmivel.Tehát sem halálbüntetés, sem kínzás nem fenyeg eti.
Az államtitkár is belefolyt a vitába.
– És az az indok, amelyet Helifi meg nevezett a tartózkodási kérelem
benyújtásakor?
– Az túlzás volt – felelte Eden. – A néhai feleség e apja és bátyja elhunytak eg y
autóbalesetben. A család életben maradt tag jai pedig , meg ítélésünk szerint, nem
akarják már meg büntetni.
Fredrika csendben ült. Ez számára ismeretlen terület volt.
– És miből él ez a Zakaria? – kérdezte a miniszter.
– Eg y prog ramot vezet.
Fredrikának eszébe jutott, hog yan mutatta be a média Helifit. Ő volt a jófiú, aki
olyan fiatalokkal fog lalkozik, akik nehezen tudnak beilleszkedni a svéd
társadalomba. Zakaria Helifi folyékonyan beszéli a svéd nyelvet, és számos
tekintetben példakép lehet. És közben terroristákat seg ít. Fredrika nem nag yon
tudta elképzelni, hog y fér meg eg y emberben ez a két ellentétes dolog .
A miniszter székének lába meg csikordult a parkettán, amint meg mozdult.
– És milyen fényt vet majd a kiutasítás a svéd hatóság okra? – kérdezte. – Zakaria
Helifit épphog y felmentette a bíróság , a titkosszolg álat és a kormány meg úg y
dönt, hog y kitoloncolja? A média szét fog szedni minket!
– Mi mást tehetnénk? – tudakolta Eden. – Hag yjuk, hog y itt maradjon? Tartsuk
szemmel? Kockáztassuk, hog y eg y terrorista leg yen a bevándorló fiatalok
példaképe? Aki esetleg tényleg es közreműködésre is ráveszi őket? Ez esetben
önök is, és mi is szolg álati vétség et követünk el, mivel a feladataink közé tartozik,
hog y ne eng edjünk olyan személyeket letelepedni hazánkban, akik biztonság i
kockázatot jelentenek.
Majd a fejét csóválva hozzátette:
– Nem kockáztathatunk, józannak kell maradnunk, és példát kell statuálnunk. És
még ha néhány elítélő hang ú cikk meg is jelenik, a Zakaria Helifihez hasonló

emberekben tudatosítanunk kell, hog y a svéd demokráciával nem lehet packázni!
Az ig azság üg y-miniszter, úg y tűnt, g ondolkodóba esett, Fredrikát pedig
érdekelni kezdte Eden származása. Kiejtése és beszédstílusa teljesen eg yedi volt,
és a részleg vezetőt ez láthatóan feszélyezte.
Mindenki csendben ült a teremben, míg nem meg szólalt eg y telefon.
– Elnézést, elfelejtettem kikapcsolni – szabadkozott Eden, s kivette a zsebéből a
mobiltelefonját.
Fredrika észrevette, hog y a kollég ái meredten bámulnak Edenre. A meg beszélés
előtt mindenkinek ki kellett kapcsolnia a telefonját.
De Edent szemmel láthatólag nem zavarta, mit g ondolnak róla a többiek. Csak
rápillantott a kezében tartott készülékre, elolvasta a kapott üzenetet, majd íg y
szólt:
– Bombariadó van több stockholmi helyszínen. A Rosenbad is köztük van.
A találkozó pillanatokon belül vég et ért, és a titkosszolg álat emberei úg y
felszívódtak, mintha ott sem jártak volna.
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Volt idő, amikor Alex Recht semmire sem vág yott jobban, mint eg y állásra a
titkosszolg álatnál. De sokan éreztek íg y, és csak kevesen jutottak be a
kiválasztottak közé. Alex évről évre eg yre csak várt a telefonhívásra, amely
meg változtatja az életét. A hang ra, amely közli majd, hog y örömmel várják, mert
ő az eg yike azon keveseknek, akik beléphetnek azon a bizonyos kapun.
Vég ül meg történt. Vasárnapi nap volt, Alex és Lena épp a kerítést festette.
Felhívták, s bár nem közölték, honnan, Alex még is azonnal tudta. Meg adták a
találkozó helyszínét és időpontját. Alex öt percet késett, és elmag yarázta nekik,
hog y nem érdekli a dolog . Addig ra ug yanis már meg ismerkedett a szervezet jó
néhány tag jával, s úg y érezte, valamennyien kiég tek. Ezt persze nem mondta el a
találkozón, inkább előadta, hog y mennyire szereti a jelenleg i munkahelyét, és
hog y továbbra is a rendőrség en akar dolg ozni.
– De hisz bármikor visszamehet oda – mag yarázta a titkosszolg álat képviselője.
De Alex ebben eg yáltalán nem volt biztos. Ha elkezd nekik dolg ozni, félő, hog y
ott rag ad. S ez a g ondolat eg y cseppet sem vonzotta.
Ha az ember eg yszer hátat fordít a testületnél dolg ozó kollég áinak, nem tér
vissza többé, mint azt többször tapasztalta. Nem mintha Alex visszavárta volna
távozó beosztottjait, de ahog y teltek-múltak az évek, és szárnyra kapott a híre,
hog y ő az ország eg yik leg jobb bűnüg yi nyomozója, azt hitte, többen visszajönnek
majd. De nem íg y történt. Alex csendben ült irodai székén, és töpreng ett. Nég y
bombariadó különböző helyszíneken Stockholm belvárosában. Először valaki a
humleg årdeni Királyi Könyvtárat fenyeg ette meg . Majd befutott a következő
hívás, ezúttal a Központi pályaudvar volt a célpont. A harmadik esetben pedig az
Åhléns bevásárlóközpont. Majd vég ül a Rosenbad következett. Azt a hívást már
automatikusan a titkosszolg álathoz is kapcsolták. Alex főnöke azt mondta, amint
lehet, őket is bevonják az üg ybe.
Ez az üg y azonnali beavatkozást ig ényelt. Alex ösztönei azt súg ták, hog y az
eg ész csak vaklárma, és valami hülye hamis bombariadókkal dobta fel az unalmas
napját, jókora káoszt teremtve ezzel. Még is óvatosnak kellett lenniük. A svédek
nem viselnek el több terrortámadást, sem a rendőrség ballépését.

A telefonáló azt állította, hog y az első bomba aznap délután öt órakor robban, a
következő neg yed hatkor, a harmadik fél hatkor, majd a neg yedik
háromneg yedkor. De hog y mi lesz a helyszínek sorrendje, arra nem tért ki. Sem
pedig a fenyeg etés okára.
Az eg yetlen, amit biztosan tudtak, az az volt, hog y délután öt órakor a
fenyeg etett helyek zsúfolásig lesznek emberekkel.
Meg próbálták lenyomozni a hívásokat, de azok minden esetben névtelen,
feltöltőkártyás telefonról érkeztek. A telefonáló hang torzítót használt, s Alex a
homlokát ráncolta, mivel ez meg lehetősen szokatlan volt, már-már nevetség es.
Efféle marhaság ról utoljára a nyolcvanas években hallott.
Bár a hívások nég y különböző készülékről érkeztek, Alex biztos volt benne,
hog y ug yanaz a személy áll mindeg yik mög ött. A biztonság kedvéért még is kért
eg y g yorselemzést, melyik adótornyon át érkeztek a hívások. Még három perc
különbség sem volt köztük, íg y kiderül, hog y ug yanaz volt-e az illető. Az Alex
íróasztalán álló telefon meg csörrent. A kag ylóban eg y rekedtes női hang
szólalt meg .
– Eden Lundell vag yok a titkosszolg álattól. A bombariadó miatt hívom. A nevét
és a számát Hjärpétől kaptam meg .
Hjärpe Alex főnöke volt. Ha ő tud a dolog ról, akkor minden rendben van.
A háttérben hallatszó zajokból úg y tűnt, Eden Lundell házon kívül van.
– Vártam, hog y jelentkezzenek – szólalt meg Alex. – Miben lehetek a
seg ítség ükre?
A titkosszolg álattal beszélt, mely eg yszerre olyan közelinek és távolinak is tűnt.
Mint eg y külön birodalom a rendőrség en belül.
– Találkoznunk kell. Át tud jönni hozzánk?
Alex eg yetlen alkalomra sem emlékezett, amikor ilyen módon kérték volna a
seg ítség üket. Persze tudta, hog y a fontosabb üg yekben eg yüttműködtek, például
amikor Anna Lindh külüg yminisztert késsel meg támadta és halálosan
meg sebesítette eg y merénylő az NK áruházban, ám személyesen még sosem vett
részt ilyesmiben.
Azt felelte, át tud menni.
– Rendben, akkor lemeg yek, és áthozom a Stråket kapuján.
A Stråket az a hosszú folyosó, mely a Kronoberg épületeg yüttes ronda házainak
jó részét összeköti eg ymással.
– Öt perc múlva ott vag yok.
– Leg yen inkább tíz. Éppen eg y meg beszélésről jövök, ami a kormányhivatalban
volt.

Rohadtul bosszantotta Eden Lundellt, hog y valaki bombatámadással fenyeg ette a
Rosenbadot, eg y nappal azelőtt, hog y a kormány összeült volna meg vitatni az
integ rációs és bevándorlási üg yeket. Különösen, mivel még eg y óra sem telt el
azóta, hog y személyesen biztosította a svéd ig azság üg y-minisztert arról, hog y a
vita nem ig ényel különleg es biztonság i intézkedéseket.
– Lehet, hog y nem olyan komoly a helyzet – jelentette ki Sebastian, a vezető
elemző, amikor Eden összefutott vele a lifteknél, lefelé menet Alexhez.
A nő épp csak ledobta a táskáját a szobájában, miután meg érkezett a
találkozóról. Eg y terrorizmusg yanús eset ismertetése után több bombafenyeg etés
hírére ért vissza. Hiába, ez a munka nem a szépség éről híres.
– Fog adjunk?
Sebastian fancsali képpel nézett rá.
– Nem, azt azért ne – felelte.
A nő türelmetlenül nyomkodta a lift g ombját.
– Elszabadul a pokol, ha kiürítjük a Központi pályaudvart és a Rosenbadot is!
A vezető elemző eg yetértőn bólintott.
– De ha nem ürítjük ki, és felrobbantják őket, abban aztán nem lesz köszönet!
Eden felkacag ott.
– Kurvára ig aza van!
Majd elkomolyodott. Miközben a liftajtó kinyílt, hirtelen Sebastianhoz fordult.
– De miért éppen a Rosenbad? Hisz a vitát a parlamentben tartják.
– Azért, mert ez nem a vitáról szól.
– Hanem miről?
– Fog almam sincs. Talán csak unatkozott valaki. Vag y próbára akarja tenni a
rendszert.
A nő belépett a liftbe, és szétfeszítette az összezáródni készülő ajtókat.
– Amúg y tud valamit Alex Rechtről, aki az Ország os Rendőr-főkapitányság on
dolg ozik?
– Épp olyan, mint mag a.
– Nő?
– Nem, őt is sok mítosz övezi.
Eden hag yta összezáródni az ajtókat.
Fredrika Berg mannak jutott az a feladat, hog y mérleg elje Zakaria Helifi
kiutasításának politikai körülményeit. Ez azt jelentette, hog y nem akarnak eg y
újabb olyan üg yet, mint azé az eg yiptomi férfié volt, aki 2000-ben kért
menedékjog ot Svédország ban, mert – állítása szerint ártatlanul – hazájában

terrorizmussal vádolták meg . A svéd kormány elutasította a kérését, mivel
Eg yiptom g arantálta, hog y nem fog ják meg kínozni. Még is íg y történt. De hog y
hog yan oldja meg Fredrika Helifi problémáját, abban senki sem tudott neki
elig azítást nyújtani. Márpedig ha hibázik, jó néhány fej fog a porba hullani.
Eg yfolytában a bombariadón járt az esze, amelyről Eden tett említést, mielőtt
elviharzott volna. Vajon Alex dolg ozik az üg yön?
A francba is, de hisz Alex és ő már nem kollég ák, és neki más feladatai vannak.
Leült, és arcát két tenyerébe támasztva átolvasta Zakaria Helifi menekültjog i
kérelmének másolatát, amit a kezébe nyomtak.
A férfi 2006 tavaszán találkozott élete nag y szerelmével. A lány olyan családból
származott, amelyet Zakaria apja nem nézett jó szemmel. De vég ül még is úg y
döntött, beleeg yezik, hog y házasság ot kössenek. Zakaria állítása szerint még
áldását is adta rájuk.
Eleinte a lány szülei is pozitívan viszonyultak a fiatalok kapcsolatához. Zakaria
családi körülményei rendezettek voltak, évek óta eg yetemi tanulmányokat
folytatott, és eg y jó állásban reménykedett. A barátnője is tanult. Úg y állapodtak
meg , hog y házasság kötésük után mindketten dolg ozni fog nak. A lány
meg kérdezte az anyját, vállalná-e, hog y felüg yel majd a leendő unokákra, és ő
ig ent mondott.
De ahog y az már g yakran lenni szokott, a történetnek még sem lett jó vég e.
A lány apja hirtelen úg y döntött, hog y g yermekét inkább eg y üzletfele fiához adja
feleség ül. Azt akarta, leg alább ideig lenesen szakítson Zakariával, és adjon eg y
esélyt az új jelöltnek. A lány ezt elutasította, ami durva családi viszályhoz
vezetett, mely Zakaria állítása szerint azzal vég ződött, hog y elszöktek, és eg y
másik ország részben telepedtek le, ahol nehezen kaptak munkát, és anyag i
g ondjaik voltak.
Ekkor derült ki, hog y a lány g yermeket vár. Zakaria Helifi elmondta a
Bevándorlási Hivatalban, hog y mindketten örültek a g yermekáldásnak,
ug yanakkor féltek attól, hog y kiderül, családot alapítottak, még mielőtt
összeházasodtak volna. Íg y aztán a lehető leg g yorsabban meg tartották az esküvőt.
A lány szüleihez azonban még is eljutott valahog y annak híre, hog y g yermekük
még a házasság kötés előtt esett teherbe. Ezzel vette kezdetét a rémálom, mely
úg y vég ződött, hog y Zakaria feleség e a terhesség e félidejében autóbaleset
áldozata lett.
Zakaria Helifi azt állította, hog y a nő leg idősebb bátyja felhívta, és elmondta
neki: a balesetet meg rendezték, és az első adandó alkalommal Zakariára is hasonló
sors vár. A becsületsértés meg torlása a világ számos ország ában bevett g yakorlat,

íg y Alg ériában is. Zakaria pár héttel később elhag yta az ország ot. Néhány év
elteltével pedig a titkosszolg álat terroristák elleni nyomozása során bukkan fel a
neve, s ezért most ki kellene utasítani az ország ból. Jóllehet törvényi erejű
határozattal kapott állandó tartózkodási eng edélyt, stabil munkája és barátnője is
van. Ám az állam jog köre sok mindenre kiterjed, ha állambiztonság i kockázatról
van szó.
Fredrika meg próbált nem ag g odalmaskodni. Nyomós indok kellett ahhoz, hog y
kiutasítsanak valakit az ország ból, akinek menekültjog i kérelmét korábban
jog osnak ítélték meg , és ha az az érintett számára komoly következményekkel
járt. A titkosszolg álat bizonyára kellő körültekintéssel alkalmaz csak efféle
intézkedést. Ezt a statisztikák is alátámasztani látszottak. Zakaria Helifiéhez
hasonló eset nag yon ritkán fordult elő.
Ug yanakkor nem lehetett fig yelmen kívül hag yni az eset eg yéb körülményeit
sem.
A nemzetközi terrorizmustól való félelem az utóbbi évtizedben jelentős
mértékben meg nőtt. S a félelmek miatt olyan óvintézkedéseket is leg alizáltak,
amelyek eg yébként nem lettek volna mag uktól értetődőek. Hog yan vehetjük
biztosra, hog y nem esnek ezek áldozatául ártatlan emberek is? Muszáj feltenni
efféle kérdéseket is, hiszen a rendfenntartás során mindig fennáll az a veszély,
hog y ártatlan embereket ítélnek el, zárnak börtönbe. És a terrorizmus esetében
még fontosabb alaposan átg ondolni ezt a kérdést. Eg y rossz döntésnek
beláthatatlan következményei lehetnek.
Fredrikát lenyűg özte Edenék előadása. Bár a tartalmát és az előadás módját
tekintve sem okozott meg lepetést számára. Mióta ő mag a is meg fordult a
rendőrség nél, észrevette, hog y a titkosszolg álatnak alaptalanul van olyan drámai
hírneve. És erről talán épp mag a a szervezet tehet. Hivatalosan már évek óta a
nyitottság jeg yében működtek, Fredrika még is úg y látta, nem erőltetik meg
nag yon mag ukat, hog y nyilatkozzanak a tevékenység ükről.
Fredrika eg yik kollég ája kopog ott az ajtón.
– Ég nek a vonalaink.
– A bombariadó miatt?
– Ig en. Tudni akarják, a kormány komolyan veszi-e a fenyeg etéseket, és hog y
van-e valami közük a fellebbviteli bíróság ítéletéhez. Vag y esetleg a holnapi
parlamenti vitához.
Fredrika őszintén remélte, hog y nincs.
Még is tisztán látta mag a előtt, hog yan vezet az eg yik probléma a másikhoz.
Mint a koncentrikus kör alakú hullámok a vízen. Az eg yik g erjeszti a másikat, és

eg yre több lesz belőlük.
Ha ez most valami újnak a kezdete, okkal kérdezhetjük, vajon hog y fog
vég ződni?
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A titkosszolg álat épületének eg yik konferenciatermében g yűltek össze. Eden
Lundell vezette a meg beszélést, amelyen nyomozók, elemzők vettek részt, és Alex
Recht az Ország os Rendőr-főkapitányság ról. Alex elmondta, mire jutott rövid
nyomozása során. A nég y fenyeg etés nég y különböző feltöltőkártyás telefonról
érkezett, feltehetőleg még is ug yanattól a személytől. Ennél többet nem tudtak
meg .
– És mikor derül ki, hog y honnan telefonált ez a személy? – érdeklődött Eden.
Zakaria Helifi üg yével már rég nem fog lalkoztak. Csak az itt és most számított.
Nég y bombariadó, nég y célpont.
– Néhány órán belül – felelte Alex.
Most sietniük kell. Azonnal döntést kell hozniuk. Ha komolyan veszik a
fenyeg etést, szorítja őket az idő, muszáj cselekedniük.
Eden azonnal meg kedvelte Alexet. Ilyesmi ritkán esett meg vele, sőt, talán soha.
Eden általában óvakodott attól, hog y meg nyíljon a számára ismeretlen emberek
előtt. De Alex Recht valahog y más volt. Sebastian azt mondta, olyan, mint ő.
Lehet, hog y van benne valami.
– Mag a mit lépne a Rosenbad elleni fenyeg etést illetően? – tette fel a kérdést
Alexnek.
Alex homlokán mély ráncok jelentek meg . Edennek ez is tetszett. Gondolkodik,
mielőtt beszélne. Jóllehet, pokoli sürg ős az üg y. A pánik azonban rossz tanácsadó,
s Edent zavarta, hog y pályafutása során olyan kevés emberrel találkozott, aki
meg értette volna ezt az ig en eg yszerű alaptételt.
– Nem tetszik nekem, hog y a fenyeg ető ennyire konkrét időpontokat jelölt meg
a bombák felrobbantására. És a nég y különböző hívás sem, amelyekhez, úg y
tudjuk, hang torzítót is használt. Nem értem azt sem, miért választott ennyire
eltérő helyszíneket.
– És milyen következtetést von le mindebből? – érdeklődött Sebastian.
Alex ránézett.
– Leg jobb lesz, ha mindeg yik helyszínt azonnal kiüríttetjük, abból nag y baj nem
lehet.

– Eg yetértek – helyeselt Eden.
Majd az eg yik kollég ájára mutatott.
– Lássatok neki, ürítsétek ki a helyszíneket! És próbáljátok meg diszkréten
intézni.
Alex csak mosolyg ott rajta.
– Nem hiszem, hog y diszkréten el lehetne intézni ezt az üg yet. Őrületes
zűrzavar lesz!
– Hát mit teg yünk?
Sebastian felemelte a kezét, jelezve, hog y mondanivalója van.
– Ig en? – szólította meg Eden.
– Nem lehet, hog y esetleg elterelő hadműveletről van szó?
– Ezt meg hog y érti?
– Holnap fél tízkor kezdődik az idei év leg ellentmondásosabb vitája a
parlamentben. És mi épp most döntöttünk arról, hog y minden erőnket a nég y
helyszínt érintő bombariadóra összpontosítjuk.
Eden háta mög ött az ablaküveg en kopog ott az eső, de ő ezt alig ha hallotta meg .
Hog y lehet, hog y elsiklott eg y ennyire nyilvánvaló dolog felett?
– Ami a parlamentet illeti – vette át a szót Alex –, nem az én dolg om meg ítélni,
de nem kellene elnapolni a vitát? Vag y leg alábbis későbbre halasztani a kezdést?
Amíg meg nem tudjuk, kivel-mivel állunk szemben.
Sebastian Eden karjára tette a kezét.
– Eg yetértek. Pár órával ezelőtt még nem láttunk okot a holnapi vita biztonság i
intézkedéseinek fokozására. De változott a helyzet. A vitát el kell napolni vag y
későbbre halasztani.
Eden elhúzta a karját.
– Ezt a döntést G. D.-nek kell meg hoznia. Mi csak tényeket és javaslatokat
közvetíthetünk neki.
A főnöküket csak G. D.-nek hívták a szervezeten belül. Mindenki tudta, hog y
Buster az ig azi neve, de mindig csak G. D.-ként emleg ették.
– Természetesen.
Eden ismét az órára nézett. Túl g yorsan telt az idő. Szerette volna meg rag adni a
mutatókat, és meg állítani őket.
Mindössze neg yed órával később a Stockholmi Rendőr-főkapitányság a
titkosszolg álat vezetőjével karöltve meg hozta a döntést a nég y fenyeg etett
helyszín kiürítéséről. A fővárosi rendőrség nek kell a g yakorlati intézkedésekről
g ondoskodnia, arról, hog y az épületekből mindenkit eltávolítsanak. Alex érezte,
hog y eg yre szaporább a pulzusa, amint átrohant a Stråketen, vissza a saját

irodájába.
Peder Rydh-nek tetszene ez a tempó, g ondolta. És Fredrika lenne az, aki
g ondolkodásra ösztönözne minket.
A nég y bombariadó minden más hírt kiütött a nyereg ből. Az újság íróknak
számtalan kérdésük volt, a hatóság azonban nem tudott felelni rájuk. A nég y
helyszín kiürítése utáni káosz közepette a rendőrség nek maradt eg y kis ideje,
hog y a parlament személyzetét is evakuálja, és bombakereső kutyákkal vizsg álja
át az épületet. Az újság írók és a média eg yéb képviselői erre a hírre meg rohanták
a parlament épületét.
Az volt a nag y kérdés, vajon javaslatot teg yenek-e a vita elnapolására. Eden
Lundellnek ig aza volt abban, hog y ez nem az ő feladata. A titkosszolg álat eg y
másik részleg ének dolg a volt az előkészítés, és Alex feltételezte, hog y a
javaslattétel a vezető kompetenciája. De mit tudhatott minderről ő, aki eg ykor
nemet mondott az ország leg titkosabb rendőri szervezetébe való belépésre? Hisz a
leg kisebb jel sem utalt arra, hog y a fenyeg etés valóban a parlament ellen irányult,
hiába volt annyira csábító a g ondolat.
Alex folyton csak Eden Lundellre g ondolt. Ig az, hog y a nevét már korábban is
hallotta, de eddig még nem találkoztak. Ez meg hog yan lehetség es? Hog yan
dolg ozhatott a nő már évek óta a rendőrség nél, anélkül hog y összefutottak volna
eg ymással?
Eden nem volt rendőr. De a hivatalos vezetői prog ramot ő is elvég ezte, és olyan
érdemei voltak, amelyeket kevesen tudtak felülmúlni. Látszott rajta, hog y nem fél
a szarba nyúlni. Nem az a szokványos főnökalkat volt, aki menekül a valódi munka
elől, és a papírjaiba temetkezik. Eden Lundellnek volt lélekjelenléte. Alex azon
kapta mag át, hog y arra g ondol, szívesen dolg ozna eg yütt vele.
Eg yenesen felment az irodájába, felvette a kabátját, majd ismét távozott. Nem
akart a szobájában ülve szorong ani, inkább a helyszínre indult. Főnöke kérdőn
nézett rá, amikor elment mellette, és közölte, hog y a parlamentbe tart. Nem arról
volt szó, hog y ellenőrzése alatt szerette volna tartani a dolg okat, inkább csak
ahhoz volt kedve, hog y ott leg yen, ahol az események zajlanak. És próbálta
meg érteni, mi is folyik itt tulajdonképpen.
Az eg yik szolg álati kocsi odakint parkolt a Polhemsg atanon. Alex kinyitotta az
ajtaját, és beült a volán mög é. Esett az eső, és hiába sietett, addig ra bőrig ázott.
Ekkor látta meg Edent felbukkanni a visszapillantó tükörben. Kijött a rendőrség
épületéből, és a Polhemsg atanon parkoló autója felé tartott. Vajon ő is a
parlamentbe ig yekszik? Mert akkor akár eg yütt is mehetnének. De Eden sietett.
Már bent is ült a kocsiban, és beindította a motort. Alex elg ondolkodott. Lehet,

hog y nem is a parlamentbe meg y, hanem eg ész máshová.
Amikor Eden útnak indult, Alex csendben ült a volán mög ött. Azt feltételezték,
hog y a parlament a telefonáló valódi célpontja. Saját mag uknak teremtették ezt a
zűrzavaros helyzetet, amely most uralkodott. Miközben elfordította az
indítókulcsot, nem tudott másra g ondolni, mint hog y épp ez volt a célja az
eg észnek. Hog y káosz leg yen.
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A bombariadó természetesen meg rémítette az embereket. Fredrika Berg man és
kollég ái irodáját a rosenbadi ig azság üg yi minisztériumban kiürítették, ahog y
mindenki másét is az épületben. Fredrika a táskájába pakolta a munkahelyi iratait,
és ideig lenesen a külüg yminisztérium eg yik helyiség ében kapott helyet, a
Fredsg atanon, ahol Zakaria Helifi üg yével kellett volna tovább fog lalkoznia. De
g yorsan elhatalmasodott rajta a fenyeg etés miatti nyug talanság , és több
kollég áját is felhívta telefonon. Senki nem hallott semmi újat, senki sem tudta, mi
a helyzet.
Nyug talanul folytatta Helifi üg yét. Eg yik telefonhívást a másik után
bonyolította le, fel kellett vennie a kapcsolatot a Bevándorlási Hivatallal, a
Menekültüg yi Fellebbviteli Bíróság g al és a rendőrség g el. De nem volt mentség
Helifi számára. El kell hag ynia az ország ot. Ő lesz a példa arra az esetre, ha valaki
packázik a demokráciával és a nyitott társadalommal. Mint az az elmebeteg is, aki
a nég y bombariadót okozta.
Fredrika eg yre nyug talanabb lett. Vajon miért nem volt soha elég edett a
feladataival? Örökké arra vág yott, bárcsak valahol másutt lehetne, és valami mást
csinálhatna. Olykor úg y érezte, soha az életben nem fog olyan helyet találni, ahol
elég edett lesz a munkájával. A boldog ság és elég edettség iránti vág ya a g yerekek
meg születésével csillapodott, mellettük biztonság ban érezte mag át, úg y hitte,
emberileg is fejlődött.
Fredrika vég ig simított a fia fényképén. Annyira hasonlított az apjára. Bárcsak
Spencer sokáig élne még , hog y a kisfia ne veszítse el túl korán az apját!
Spencer élemedett kora g yakran ag g asztotta Fredrikát. Ezért összpontosított
inkább a számítóg épére, és több cikket is elolvasott a bombariadóról, ami alig eg y
órája meg bénította Stockholm belvárosát.
Alex Recht neve is felbukkant az eg yik szöveg ben.
„Alex Recht bűnügyi főfelügyelő nem kíván nyilatkozni arról, hogyan ítéli meg az
Országos Rendőr-főkapitányság a bombákkal való fenyegetéseket, ugyanakkor állítja, hogy
minden szükséges intézkedést megtett a Stockholmi Rendőr-főkapitányság és a
titkosszolgálat is.”

A láng , amelyről Fredrika azt hitte, már nem is létezik a szívében, újra
fellobbant. Alex Recht volt a leg jobb főnöke eg ész eddig i életében.
Anélkül, hog y vég ig g ondolta volna, mit tesz, felkapta a mobilját. Alex a
harmadik cseng etésre vette fel.
– Most épp nag yon elfog lalt vag yok, Fredrika.
– Értem. Én csak azt akartam…
De mit is akart voltaképpen? Mi oka volt rá, hog y felhívja Alexet? Az ég világ on
semmi.
– A bombariadóról akartál érdeklődni?
– Ig en.
Fredrika hang ja elvékonyodott, a férfié viszont nag yon is határozott volt.
– Nem tudom, mit mondhatnék. Akkora itt most a felfordulás. A francba is, tele
van a város bombákkal!
Recseg ett a vonal, úg y tűnt, Alex házon kívül van, és fúj a szél. Fredrika
kinézett az ablakon. Az évszaknak meg felelő volt az időjárás. Esett az eső. Még is
meg nyug tató érzés volt hallani a férfi hang ját. Ha Alex fog lalkozik a
bombaüg g yel, az csak jól vég ződhet.
– És a parlament?
– Még semmi biztosat nem tudunk, de lehetség es, hog y a bombafenyeg etések
csak fig yelemelterelésül szolg álnak a parlamentben folyó vita idejére.
– Atyaisten!
– Na ig en, jól kiag yalták.Veszélyes forg atókönyv.
Fredrika a számítóg ép képernyőjére pillantott.
– A szélsőjobbosok kapva kapnak majd azon, hog y a vitát elnapolták.
– Nem napolták el – helyesbített Alex. – De lehet, hog y később kezdik el.
A szóvivő őrjöng ött, amikor a titkosszolg álat felhívta. A vitát mindenképp
meg tartják holnap. Nem halog athatják tovább.
A szóvivő mindenekelőtt két dolog ról volt híres: heves vérmérsékletéről és
barátság os humoráról. Fredrika nem ismert olyan embert, aki ne kedvelte volna,
pártállástól füg g etlenül.
– Most le kell tennem – közölte Alex.
– Azért felhívhatnál. Ha történik valami… Vag y mit tudom én.
Hallotta Alex sóhajtását a telefonban.
– Visszavág ysz? Mármint a rendőrség re?
Vajon íg y volt?
– Nem, nem, nag yon jó nekem az ig azság üg yön. Tudod, reng eteg irat van itt,
meg jelentések. És én szeretem az ilyesmit.

– Azt hittem, abban maradtunk, hog y te is olyan vag y, mint mi, többiek. Akik
szeretnek terepen dolg ozni.
Mivel a nő nem felelt, Alex íg y folytatta:
– Vig yázz mag adra, hamarosan beszélünk!
A beszélg etés meg szakadt, és Fredrika letette a telefont. Tíz perc múlva öt óra.
Az első bomba hamarosan felrobban.
Az eső beg öndörítette Eden Lundell haját, aki eloltotta a cig arettáját. Pocsék idő
volt. Elhajította a csikket, majd belépett a parlament bejáratán.
– Elnézést, de zárva van – közölte az ajtóban álló eg yenruhás rendőr.
Eden elővette az ig azolványát, s az őr erre hátralépett. A többi rendőr a
pillantásával követte a nőt, amint beviharzott. Sebastian úg y nézett rá, mint eg y
eszelősre, amikor elmondta neki, hog y át akar menni a parlamentbe.
– Ön az eg ység vezetője – mondta neki a férfi. – Senki nem várja el mag ától,
hog y személyesen részt veg yen az üg yekben.
Mindezt jó szándékkal mondta, és olyan hang súllyal, amilyennel a szülők
szoktak beszélni a g yerekeikhez. Ellentétben Edennel, aki mindig úg y beszélt a
g yerekeivel is, mint bárki mással; mintha felnőttek lennének.
– Teszek rá, hog y ki mit vár el tőlem!
Sebastian kezdett ideg es lenni.
– Ha már átmeg y, leg alább vig yen mag ával még valakit. Például az eg yik
elemzőmet.
Eden nem tudta palástolni a javaslattal szembeni ellenérzését.
– Úg y érti, az eg yik álarabot?
Jobb lett volna, ha inkább a nyelvébe harap, de a szavak már kicsúsztak a száján.
És Sebastian, aki persze lojális volt a munkatársaihoz, a plafonon volt.
– Ez akkora sértés, hog y nem is tudom…
– Pedig íg y van – folytatta Eden emelt hang on. – Mag a nem tud semmit,
Sebastian. De ez nem baj, csak hag yja, hog y mi, akik tapasztaltak vag yunk,
rendesen vég ezzük a munkánkat! Elvég re tudnom kell, miről beszélek, ha majd
találkozom G. D.-vel.
Szükség telen volt szítani a viszályt. Sebastian azok közé tartozott, akikkel Eden
a leg eredményesebben tudott eg yüttműködni, s neki még is bele kellett rúg nia,
meg az elemzőibe, az „álarabok”-ba. Ez alatt azokat az embereket értette, akik az
önéletrajzukban kiemelték, hog y évekig tanulták az arab nyelvet, ám még sem
voltak képesek eg y eg yszerű munkahelyi meg beszélést sem lefolytatni arabul
tolmács seg ítség e nélkül. Ami persze mit sem vont le elemzői képesség eikből,

hiszen általában nag yon mag asan képzett emberek voltak. A francba is! Ezért
később még bocsánatot kell kérnie. De már meg is feledkezett a konfliktusról.
Most a parlamentre kell összpontosítania.
Rájött, mennyire unalmas épületbe száműzték a svéd Parlamentet. Nem úg y,
mint a briteknél. Vag y a franciáknál.
Vagy az izraelieknél.
A jeruzsálemi Kneszet eg yszerűség ében is elbűvölő épület, eg yaránt emlékeztet
a fiatal izraeli államra és annak dicső történelmére. Ha a férje, Mikael a kedvében
akart volna járni, ők is kiköltöztek volna, Eden szüleihez. De Eden nem tudta
elképzelni, hog y abban az ország ban neveljék fel a g yerekeiket, s ez eleg endő
érvnek bizonyult ellene. Ha a család zsidó származású tag ja sem akar kivándorolni
Izraelbe, akkor maradnak, ahol vannak.
Alexszel a parlament előterében találkozott. A férfi épp beszélg etett valakivel,
akit Eden rendőrnek g ondolt. Alex, amint észrevette őt, üdvözlésképp intett neki.
– Mag a sem bírt kimaradni belőle? – kérdezte Eden.
Alex zavarba jött.
– Az embernek tudnia kell, mi történik.
– Ebben eg yetértünk. Találtak már valamit?
– Eg yelőre semmit. De még csak most kezdték el a kutatást.
Eden körülnézett. Mindenütt rendőrök. Úg y képzelte, pont íg y festhet most a
Központi pályaudvar épülete is, vag y a Királyi Könyvtáré. Akárcsak az Åhléns és a
Rosenbad.
Elég különös helyszínválog atás.
Mikael kereste telefonon.
– Mi folyik ott? – kérdezte.
A pap felhívja a külön bejáratú rendőrét, hog y tájékozódjon. Edennek tetszett ez
a rendszer.
– Nem tudjuk – felelte, elfordulva Alextől.
– Akkor most ideg eskedjek?
– Hog y mi? Nem, arra semmi szükség . Mikael, semmi okod az ag g odalomra!
– Azt mondod? Fig yelj, láttam a híradóban, mekkora káosz van. Valóság os
népg yűlés.
Eden nem értette, mit mond. Kimentette mag át, és letette a telefont.
– A férjem volt az – vetette oda kurtán Alexnek, aki nem is kérdezte, ki hívta.
– Ő is rendőr?
– Nem, pap.
Alex úg y nézett ki, mint aki rög tön elröhög i mag át, de aztán visszanyerte az

önuralmát.
– Tudom, hog y nem úg y festek, mint eg y pap feleség e – mag yarázkodott a nő.
Beletúrt nedves hajába, és meg próbálta valamiféle frizurává alakítani. Eg y
eg yenruhás rendőr lépett oda hozzájuk.
– Reng eteg ember van odakint az utcákon.
A népg yűlés, amiről Mikael beszélt.
– És mit csinálnak?
– Ott vannak, akiket kitelepítettünk, és persze eg y csomó kíváncsiskodó is.
Eden csüg g edni kezdett. Nég y bombariadó, és a parlament elővig yázatosság ból
történő kiürítése. Eg yetlen szó kering ett a fejében: hülyeség. Az eg ész felhajtás eg y
hülyeség , teljesen hiábavaló.
– Nincs itt semmi – jelentette ki Alexnek szilárd hang on. – Ez az eg ész eg y blöff.
A bombariadó, a parlament, minden. Valaki csak szórakozni akart. Balhét csinálni,
aztán messziről fig yelni. És ami azt illeti, elég jól sikerült neki.
Alex meg vakarta a fejét.
– Túl korai lenne még ezt kijelenteni. Hisz nem lehetünk biztosak benne.
Mármint, hog y vaklárma az eg ész. Őrizzük meg a hideg vérünket!
Eden az órára nézett.
– Már elmúlt öt óra, és eddig eg yetlen bomba sem robbant. Ahog y neg yed
hatkor sem fog , és félkor sem.
– Azért csak várjuk ki a vég ét – intette Alex.
Ha Edennek ig aza van, Stockholm városa még háromneg yed hat után is
épség ben áll majd.
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A vészhelyzet amilyen hirtelen jött, úg y is ért vég et. Hat óráig eg yetlen robbanás
sem történt, ami pedig a parlamentet illette, a titkosszolg álat kiadott eg y
közleményt arról, hog y folytatják az épület átvizsg álását, de nem számítanak rá,
hog y találnak is valamit. A parlamenti szóvivő közölte, hog y a bevándorlási és
integ rációs vitát a korábbi tervek szerint másnap reg g el meg tartják.
A Központi pályaudvar és az Åhléns hét óra után meg nyitotta kapuit a
nyilvánosság előtt, és nag yjából ezzel eg y időben döntöttek úg y, hog y a Királyi
Könyvtár és a rosenbadi Miniszterelnöki Hivatal dolg ozói is visszatérhetnek
irodáikba, hog y bepótolják a kiesett munkaidőt.
Fredrika Berg man a külüg yminisztériumban maradt, nem akart hazamenni
addig , amíg a bombafenyeg etés üg ye meg nem oldódik.
Majd eg y csapásra elmúlt a veszély. A rejtélyes fenyeg etés már csak történelem
volt, mely eg yedül az újság ok szerkesztőség ében élt tovább. Fredrika fog ta a
táskáját meg a kabátját, és hazament.
Aznap éjjel sokáig éberen feküdt a sötét hálószobában, és nézte az ő Spencerét.
– Mi az? – kérdezte a férfi, fel sem emelve a fejét a párnáról.
– Semmi. Csak örülök, hog y látlak.
Eg y mosolyt vélt felfedezni a férfi arcán.
– Vag y úg y.
Nem öreg szik nag yon az utóbbi időben? A nő közelebb húzódott hozzá. Volt,
hog y naponta újabb ráncokat és redőket fedezett fel a férje arcán, s ez
meg rémítette. Spencer nem öreg edhet g yorsabban, mint az elmúlt évek során!
Huszonöt évvel idősebb nála.
Vég ig simított a férfi homlokán, és látta, hog y az behunyja a szemét. Bármelyik
pillanatban elaludhat. Mint mindig , ha késő este vag y éjjel szeretkeztek. Volt eg y
olyan időszak az életükben, amikor kapcsolatukat titokban kellett tartaniuk, s csak
esténként és éjszakánként találkozhattak. Akkoriban sosem volt túl késő a szexhez,
és sosem voltak túl fáradtak hozzá.
Most viszont…
Két g yerek és az elmúlt mozg almas évek után, amelyekben előbb Spencer válása

okozott vihart, majd az, hog y hamisan vádolták nemi erőszakkal, minden
másképp alakult. Általában mindketten meg elég edtek annyival, hog y eg ymás
mellett ültek a kanapén, és elaludtak valami értelmetlen tévéműsoron.
Bár nem akarták beismerni, de nem csak Spencer lett öreg ebb. Fredrika például
már nem is emlékezett rá, mikor rúg ott be utoljára úg y istenig azából. Nem
valami halál unalmas partin New Yorkban, amit Spencer eg yik kollég ája
szervezett? Nem volt biztos benne.
– Mire g ondolsz? – tudakolta Spencer.
– Arra, hog y mikor rúg tam be utoljára.
A férfi kinyitotta a szemét.
– Minden rendben?
– Szerinted meg öreg edtünk és fásultak lettünk?
– Sosem leszünk fásultak, de attól tartok, fiatalabbak sem.
Fredrikából kitört a nevetés.
– Te vag y az ig azmondás bajnoka, Spencer!
– Naná, hog y én!
A férfi kinyújtotta a karját, és szorosan mag ához ölelte Fredrikát.
Örökké szeretni foglak!
Fredrika Spencer keze után tapog atózott, és meg csókolta az ujjait. Ajkai
meg érintették a férfi doktori g yűrűjét, amelyet a jeg yg yűrűje mellett viselt.
Amikor összeházasodtak, nem bírta visszafojtani a könnyeit. Azokban az években,
amikor még csak a férfi szeretője volt, el sem tudta képzelni, hog y eg y nap ők
ketten eg ymáséi lesznek. Most pedig a hites férje volt, és a g yerekei apja. Eg yedül
a vezetéknevükben nem sikerült meg eg yezniük. Fredrika következetesen
elutasította a Lag erg ren nevet, s a rég imódi Spencer persze nem szerette volna,
ha a feleség e Berg man marad.
– Nem tudnál meg válni a lánykori nevedtől? – kérdezte többször a férfi.
– Drág a Spencer, ug yanilyen erővel te is meg válhatnál a „fiúkori” nevedtől,
nem?
És nag yjából itt ért vég et a beszélg etésük, meg eg yeztek abban, hog y nem
számít, kit hog y hívnak.
Hisz minden máson megosztozunk.
Fredrika Spencer jeg yg yűrűjével játszott. És azon kapta mag át, hog y Eden
Lundellre g ondol. Valamiért meg lepte, hog y a nő férjezett. Ez nem illett az eg ész
meg jelenéséhez. Kemény volt és hajthatatlan. Olyan, mint aki csecsemőket eszik
reg g elire – ahog y az államtitkár mondta, amikor elhag yták a tárg yalótermet.
A svéd demokráciával nem lehet packázni, ahog y Eden mondta. Ez bizonyára

íg y is van, de vajon ez a Zakaria Helifi, akit most ki akarnak utasítani, valóban ezt
tette volna? A demokráciát leg erősebben az emberek meg félemlítése
veszélyezteti, ezt Fredrika is jól tudta. Ijesztő volt számára, hog y az emberek
eg yre inkább elfog adják azokat a személyi szabadság ot sértő törvényeket,
amelyeket eg y-eg y terrorcselekmény után hoznak. Mintha a személyi szabadság
amolyan luxuscikk lenne, amit csak bizonyos körülmények közt élvezhet valaki.
Feltételezte, hog y Eden elég nag y személyi szabadság g al rendelkezik.
A mézszőkére festett hajú, cig arettafüst-szag ú Eden. Fredrika még nem látott
ilyen hosszú lábú nőt, mint ő, s bár kosztümöt viselt, még is úg y festett, mint aki
épp most tért haza a háborúból.
Bizonyos bűnöket nem lehet jóvátenni. Ostoba és veszélyes dolog lett volna
szükség telenül kockázatot vállalni, amikor a kormánynak és a titkosszolg álatnak
is törvényben rög zített kötelesség e, hog y biztosítsa a svéd állam biztonság át.
Zakaria Helifi üg yében hivatalosan hat órakor hoztak kormánydöntést, majd pár
órán belül a titkosszolg álat el is fog ta. Mostanra már biztosan a fog dában ül.
Fredrika korábban sosem fog lalkozott úg ynevezett állambiztonság i üg yekkel, s
nem is találkozott e fog alommal, amíg a rendőrség nél dolg ozott. Eden Lundell és
kollég ái otthag yták neki a névjeg yüket, mielőtt elmentek, de Fredrika
kényelmetlenül érezte volna mag át attól, ha felhívja valamelyiküket. Főleg Edent.
Miután Spencer elaludt, Fredrika elővett eg y kivonatot, amelyet eg yik
munkatársa állított össze a biztonság i intézkedésekről, és amelyet ő hazahozott
mag ával. A szöveg is azt erősítette meg , amit már elolvashatott a titkosszolg álat
honlapján:
A titkosszolg álatnak üg yelnie kell arra, nehog y Svédország olyan személyek
menedékhelyévé váljon, akik veszélyt jelenthetnek az ország biztonság ára.
Feladatai közt szerepel, hog y felmérje a külföldi személy hátterét, kapcsolatait és
tevékenység ét – Svédország ban és más ország okban eg yaránt –, s ez alapján ítélje
meg , vajon nem jelent-e a szóban forg ó személy biztonság i kockázatot.
A biztonság i kockázat általában a terrorista fenyeg etést jelentette, de szóba
jöhetett például a menekültek kémkedése is. A szabályzat előrelátó volt, nemcsak
arra tért ki, ki jelent veszélyt pillanatnyilag és ki nem, hanem arra is, ki jelenthet
veszélyt a jövőben. Mintha ezt előre lehetne látni.
Fredrikát a rosszullét kerülg ette, mely nem akart alábbhag yni. Néhány órával
ezelőtt Stockholm városát bombafenyeg etés bénította meg , ami hamisnak
bizonyult. S e bombafenyeg etés eg ybeesett a parlament bevándorlási üg yben
tartott vitájával. Ami pedig eg ybeesett azzal, hog y a fellebbviteli bíróság épp
most ítélt két fiatalembert szig orú börtönbüntetésre terrorcselekmények

előkészülete miatt.
Az biztos, hog y mindez nem véletlen eg ybeesés, g ondolta Fredrika.
Minden porcikájában érezte, hog y valami nem stimmel.
A bombariadó elterelő hadművelet volt. Más lehetőség nincs. A kérdés csak az,
mire számíthatnak helyette.

9
21 óra 35 perc
Eden Lundell este fél tízkor szívta el aznapi utolsó szál cig arettáját. Épp az imént
ért haza a munkahelyéről, és szívott néhány slukkot a g arázs mög é bújva. Ha a
szomszédok meg látják, azt g ondolják, titokban inni kezdett, s nem azt, hog y azért
rejtőzött el, mert nem bírja hallg atni, mennyire felbosszantja Mikaelt, ha
dohányzik.
Épp mielőtt elindult volna a munkahelyéről, kapott eg y hívást Alex Rechttől,
akit pedig az eg yik beosztottja értesített telefonon.
Arról tájékoztatták, honnan érkeztek a fenyeg ető hívások.
– Valamennyi készülék az Arlanda repülőtér közelében álló adótoronyhoz
csatlakozott. Az utolsó hívás pedig eg észen bizonyosan a repülőtér területéről
érkezett.
Eden a ház felé indult. Most leg alább van valami kiindulópontjuk. Akkor a „ki?”
és a „miért?” kérdésekre is hamarosan meg lesz a válasz.
Amikor Eden betette a kulcsát a zárba, az összes, a főhomlokzat irányába néző
ablak sötét volt. Automatikusan körülnézett, mielőtt becsukta volna mag a mög ött
az ajtót. Mindkét zárat bezárta, és bekapcsolta a riasztót. Sehog y sem értette
azokat az embereket, akik nem törődtek a tulajdonukkal és a testi épség ükkel.
Miközben kibújt a kabátjából, Mikael lépteit hallotta közeledni. Kabátja enyhe
füstszag ot árasztott. A fene eg ye meg ! A férje elé sietett, hog y eltávolodjon a
ruhadarab árulkodó bűzétől.
A léleg zetét is visszatartotta, amikor a férfi csókot nyomott az arcára. De nem
ment olyan jól, mint g ondolta. A haja is büdös volt.
– Rág yújtottál?
– Ig en.
Most minek hazudjon? Leg közelebb majd nem bújik a g arázs mög é, hanem a
lépcsőre fog ülni. Mindenkinek jobb lesz íg y.
– Nem tudnál leszokni arról a vacakról?
– Nem. Maradt valami kaja?
– A konyhapulton van, csak meleg ítsd meg .
Eden kiment a konyhába. Mikael meg utána. Kerülte a férfi pillantását. Későn

jött haza, és még bűzlik is a cig arettafüsttől. Mikael most azt fog ja mondani, hog y
ag g ódott érte, hog y ig azán felhívhatta volna, és ne csináljon rendszert abból,
hog y ilyen későn jár haza. Gondolnia kell a lányaira is.
– Felhívhattál volna.
– Meg tettem.
– És azt mondtad, hétre hazaérsz.
– De hiszen tudtad, hog y nekem kell intézkednem a bombák üg yében.
– Persze, hog y tudtam. De akkor is fel kellett volna hívnod, Eden!
Valóban?
A nő elővett eg y tányért, evőeszközöket és eg y poharat. Mikael lasag nét
készített. Ez volt a lányok kedvence. Meg Edené is. Mikael leült mellé, annyira
közel, hog y a feleség e kénytelen leg yen ránézni.
– Ezt nem csinálhatod tovább!
– Jaj, hag yjál már, csak most kezdtem az új munkahelyemen!
– Hónapokkal ezelőtt kezdtél. És ug yanezt csináltad akkor is, amikor még a
rendőr-főkapitányság on dolg oztál.
A nő nem felelt.
– A lányok hiányoltak a vacsoránál. Saba még sírt is. Azt szeretné, ha te is itthon
lennél néha, hog y jó éjszakát kívánj neki. Mint más anyák.
Eden érezte, hog y elvörösödik az arca.
– Mint más anyák? És ha én lennék a férfi, akkor is ez lenne a véleményed?
– Arra mérg et vehetsz.
Vajon hányszor látta már Mikaelt ig azán dühösnek? Nem valami sokszor. Sőt,
ig azából elég ritkán. Kapcsolatuk túlélt eg y költözést Nag y-Britanniából
Svédország ba, és az ikrek születését is.
De most dühös volt. Ig azán dühös. Talán még dühösebb, mint amikor… Eden
nem is mert beleg ondolni. Eg yszer bűnt követett el. Súlyosat. Ha Mikael nem lett
volna pap, biztosan elhag yta volna miatta.
– Ne harag udj – kérte. – Bocsáss meg . De olyan iszonyúan fontos dolg ok
történnek most a munkahelyemen, és átkozottul nehéz lenne indokként
felhoznom, hog y haza kell mennem, mert sír eg y g yerek.
– Nem eg y g yerek, Eden! A te gyereked.
– Persze, íg y van, még is eg y távolabbi nézőpontból szemlélve olyan
jelentéktelen. A lányoknak is meg kell tanulniuk, hog y nem ők a világ on a
leg fontosabbak mindenki számára.
Hallotta, hog y Mikael mélyet sóhajt.
– Nem hiszem, hog y törődnének más emberek fig yelmével. Meg elég ednének a

tiéddel is.
Eden tiltakozni akart, azzal menteg etőzni, hog y a világ nem olyan, amilyennek
Mikael látja. De túl fáradt volt a vitához, és túl éhes ahhoz, hog y több időt
pazaroljon az érvelésre.
Csendben betette az étellel teli tálat a mikrosütőbe, és várta, hog y
meg meleg edjen.
– És milyen napod volt? – kérdezte a férjét.
– Jó. Az eg yik konfirmanduscsoporttal most találkoztam először, olyanok, mint
a többiek. Látszólag nem érdekli őket a dolog , még is annyira össze vannak
zavarodva.
Konfirmandusok. Eden szerette az ilyesmit. Mikael konfirmandusai remekül
ellensúlyozták az ő terroristáit. Miközben evett, a férje folytatta. Ő mag a eg y szót
sem szólt arról, mit csinált aznap. Észrevette, hog y Mikael követte a hírekben a
tárg yalásokat, de nem kérdezett tőle semmit. És Eden örült is ennek. Mikael pap,
nem is értené, miért kell a Zakaria Helifi-féléknek hazamenniük.
Eden ült a tányérja mellett, rág ott és nyelte az ételt. Minden olyan olajozottan
ment. Zakaria Helifit őrizetbe vették, és bő eg y hét múlva visszarepül Alg ériába a
svéd rendőrség kíséretében.
Minden rendben. Ig azság ot szolg áltattak.
Csend volt a házban. Diana aludt, Alex Recht pedig mag ányosan ült a
dolg ozószobájában. A meg erőltető munkanap elűzte éjjeli álmát, és teljesen éber
volt. Diana széles mosolya eg y, az íróasztalán álló fényképről rag yog ott rá.
A g yerekei rög tön elfog adták Dianát. Alex lánya sírva fakadt, amikor ő zavartan
kinyög te, hog y találkozott eg y nővel.
– Annyira örülök neki! – repesett a lány.
Alex g ombócot érzett a torkában, amikor eszébe jutottak g yermeke szavai. Mint
ahog y akkor is képes volt sírni, amikor Lenára g ondolt, a g yermekei anyjára,
akiről azt hitte, vele fog ja leélni az életét. De nem történhet minden úg y, ahog y az
ember akarja. És nem is történt. Most már tudta, és nem hag yta, hog y
tönkreteg ye az attól való félelem, hog y újra elszabadulhat a pokol. Lena még
mindig ott volt vele. Eg y fényképen a g yerekekkel. A kép az utolsó nyáron
készült.
Ha valaki csak hirtelen rápillantott a fotóra, nem is vette észre, hog y valami
nem stimmel. Nem látta Lena fáradt szemeit, és azt, hog y mennyire lefog yott. És
nem látta a fia és a lánya arcán tükröződő ag g odalmat sem. A lánya szokás szerint
mosolyg ott, de Alex tudta, hog y néz ki, amikor ig azán boldog . A fotón eg yenesen

kétség beesettnek látszott.
A fia haja ég nek állt, mint eg y tinédzseré, és olyan szúrós tekintettel nézett,
hog y Alexet kirázta a hideg . Sosem értettek szót eg ymással. Folyton összevesztek,
és kiabálni kezdtek. Eg y időben Alex azt hitte, a g yerekei közül a fia fog közelebb
állni hozzá. De úg y tűnik, tévedett.
Inkább a munkájára összpontosított. A bombariadók közül eg yik sem bizonyult
valódinak. Valahog y még sem tudott meg nyug odni.
Nég y bombariadó. Nem eg y, nem kettő, nem három, hanem nég y. Stockholm
olyan különböző helyszínein, amelyek kiürítése és átvizsg álása hatalmas erőket
emésztett fel. Azt g yanították, ez kísérlet volt arra, hog y elterelje a fig yelmüket
valami sokkal rosszabb dolog ról, de nem íg y történt. Mindössze nég y fenyeg etést
kaptak az Arlanda környékéről, amelyhez hang torzítót használtak.
Arlanda. Mi a fene köze lehet a bombariadóknak az ország leg nag yobb
repülőteréhez?
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Az 573-as járat, 09 óra 03 perc
Zűrzavaros reg g el volt. Úg y nézett ki, Erik el fog késni a munkahelyéről. Először
is késett a busz, amellyel a g yorsvasutat akarta elérni. Azután a g yorsvasút, amely
a Központi pályaudvarra vitte volna, szintén késett, ami óhatatlanul ahhoz
vezetett, hog y nem érte el azt az Arlanda Express-vonatot, amit szeretett volna.
Amikor vég re már a vonaton ült, kiderült, hog y az pedig csökkentett sebesség g el
halad, eg y kora reg g eli baleset miatt.
Erik meg próbált nem ideg eskedni. Homloka még is izzadt, és nedves lett a
tenyere is. Futnia kell a repülőtérre. Ez pedig nem illik eg y felelősség teljes
másodpilótához. Meg még több más dolog sem. Például az eg yenruhája ujjára
száradt tejbeg ríz.
Boldog volt, hog y pilótaként ilyen g yorsan állást kapott. Úg y tűnt, a kemény
munka és a veleszületett tehetség messzire viszi az embert. Na meg a véletlen
szerencse. A pilóták között nag yon kevesen voltak olyan fiatalok, mint ő. Erik
érezte, hog y felkavarodik a g yomra.
Mi lesz, ha nem tudok felszállni? Mi van, ha nem érek oda?
Akkor keresték telefonon, amikor ötpercnyire járt az Arlanda déli oldalától.
– Azonnal ott vag yok – felelte.
És ott is volt.
A vonat fékezett, és Erik még mozg ás közben leug rott róla. Claudia felhívta,
csak hallani akarta a hang ját még eg yszer, mielőtt elváltak útjaik. A nő pár óra
múlva a fiukkal eg yütt felül eg y Dél-Amerika felé tartó g épre, hog y
meg látog assák Claudia szüleit. Erik elrepül a járatával New Yorkba, azután
csatlakozik hozzájuk eg y jól meg érdemelt nyaralásra. Késő esténként vacsoráznak
majd, bort isznak, és áttáncolják az éjszakát. Reg g elente pedig sokáig alszanak.
Claudia anyja vig yáz majd a g yerekre, leveszi a terhet a vállukról. Erik úg y
g ondolta, hog y ez a kicsinek is jót tesz. Nehéz volt kisg yerekes szülőnek lenni,
olykor annyira nehéz, hog y Erik a fél karját is odaadta volna eg yetlen átaludt
éjszakáért. Épp ezért a fiúnak és a szülőknek eg yaránt jót tett, ha néha
kipihenhették eg ymást.
Így kevesebb lesz a konfliktus, és szorosabb a kötelék.

Az utóbbi években meg szaporodtak és eg yre szig orúbbak lettek a biztonság i
ellenőrzések. Erik úg y vélte, eg y részük felesleg es. Amíg az emberek literszám
cipelhetik fel a szeszt a fedélzetre, ostoba dolog röntg ensug árral átvilág ítani a
kézipog g yászukat, és meg kérni őket, hog y rakják ki a körömollójukat.
Erik soron kívül mehetett át a röntg enkészüléken. A biztonság i őr biccentett,
miután meg ismerte.
– Elkésett?
– El, a fene eg ye meg !
Meg tettek minden tőlük telhetőt, hog y a lehető leg hamarabb vég ezzenek. Csak
percek kérdése, és futhat tovább. Táskája vég ig haladt a röntg eng ép alatt, Erik
pedig átlépett a fémdetektoros kapun. Majd felkapta a táskáját, és futásnak eredt.
Már messziről látta kollég áját, Karim Szasszit, akit Claudia eg yszer „a
leg sármosabb pasi”-nak titulált, akit valaha látott. Erik némi ellenszenvvel
állapította meg , hog y Karim valóban jóképű férfi. Eg y méter kilencven centi
mag as, sötét hajú és karizmatikus. Mindenekelőtt örökös vidámság a s a barna
szemeiből sug árzó energ ia tette annyira vonzóvá. Ezekbe a szemekbe bele lehet
ájulni, mondta Claudia, míg Erik a tudomására nem hozta, hog y nem bírja már
tovább hallg atni, milyen fantasztikus a kollég ája.
De ig azság szerint Erik mag a is kedvelte Karimot. Miután hónapok óta
dolg oztak már eg yütt, elég jól meg ismerték eg ymást. Még el is kezdtek
összejárni. Erik remélte, hog y barátság uk elmélyül majd, mivel szeretett Karim
közelében lenni.
Karim az ablak felé fordult, de Erik látta az arcát profilból. Ajkai meg feszültek,
szemét félig lehunyta. Mindig ug yanúg y összpontosított eg y-eg y repülés előtt.
Leg vadabb fantáziáiban sem mert volna ittasan vezetni, és elaludni a kormánynál,
mint eg yes pilóták.
Erik az utolsó métereket futva tette meg Karim felé.
– Azt hittem, ma másodpilóta nélkül kell repülnöm – szólalt meg a férfi.
– Késett a busz, íg y lekéstem a g yorsvasutat is. Aztán az Arlanda Express is
késett.
Karim dühösnek látszott, de nem firtatta tovább a dolg ot.
– Akkor irány a fedélzet! – mondta.
Erik nem bírt uralkodni mag án. Annyira azért még sem késett el. Hiszen itt van.
– Történt valami?
Karim az eg yik kezével vég ig simított fekete haján.
– Nem, csak szeretem a rendet és a pontosság ot. Ráadásul olyan híreket kaptam,
hog y a nap folyamán erős vihar várható Amerika keleti partja mentén.

– A francba! Gond lehet a leszállással?
– Úg y tűnik. De több üzemanyag ot kértem, íg y még eg y jó darabig a leveg őben
maradhatunk, ha szükség es. Vag y esetleg leszállhatunk máshol.
– Hány extra órára eleg endő?
– Ötre.
Karim hátat fordított Eriknek, és előrement a repülőg éphez.
Fél tízkor a g ép menetrend szerint felszállt.
A felhők felett más volt az ég . Dúsabb. Tisztább. Vég telen tér, amelyben
elszállnak a g ondok. Erik tudta, miért lett pilóta. Hog y ő is részese lehessen
ennek. Valaminek, ami hatalmasabb nála. Gondolatai ide-oda cikáztak. Már attól
is, hog y tudta, tízezer méterrel a föld felszíne felett járnak, meg emelkedett az
adrenalinszintje.
Ezt sose fogom megunni.
Cseng ettek a pilótafülke ajtaján. Karim a monitorra nézett, hog y lássa, ki akar
bejönni. Az eg yik utaskísérő volt, Fatima. Újból cseng etett. Karim meg nyomta a
g ombot, amely kinyitotta a zárat, majd Fatima belépett, és bezárta mag a mög ött
az ajtót.
Arca falfehér volt. Erik meg riadt a látványától. Még sosem látott senkit, akinek
ennyire fehér lett volna az arca. Még az ajkai is teljesen elsápadtak.
– Ezt találtam a mellékhelyiség ben – rebeg te a lány, és eg y kettéhajtott
papírlapot adott át Karimnak.
Karim kinyújtotta a kezét, és elvette a papírt Fatimától. Kinyitotta, és olvasni
kezdte.
– Mi áll benne? – kérdezte Erik.
– Meg fenyeg etnek, hog y felrobbantják a g épet.
– Kik? Kik akarják felrobbantani a g épet?
Fatima nem felelt.
– Hol találtad? – kérdezte Karim.
– Az első osztály vécéjében. Amikor bementem, hog y ellenőrizzem, eleg endő
vécépapír van-e bent.
– Látta valamelyik utas?
– Fog almam sincs. De nem hiszem, mert akkor szóltak volna.
Erik közbevág ott.
– Épp az előbb oltottuk le az „öveket becsatolni” lámpákat, azóta hányan
mehettek ki a vécére?
– Nem túl sokan – suttog ta Fatima.
– Valószínűleg senki – felelte Erik. – Hadd nézzem, mi áll rajta!

A papírlapon mindössze néhány sor volt. Visszaadta Karimnak, és ig yekezett,
hog y közben ne remeg jen a keze.
– Hog y a francba került ez a vécébe? – értetlenkedett Erik.
– Biztos ott volt már a felszállás előtt is – felelte Fatima.
– De ki tehette oda?
– Talán valakit meg kértek rá, hog y teg ye oda. Valakit, aki feljuthatott a g épre.
Erik nem értette. Nem tudta felfog ni, hog y keveredhetett a g épe eg y
bombamerényletbe, és azt sem, hog y kerülhetett a papírlap a vécébe. A leg jobb
esetben az eg ész csak eg y nag yon rossz vicc. A leg rosszabb esetben pedig valódi
fenyeg etés, és akkor eg yikük sem tudhatja, vajon túlélik-e ezt a napot.
– Most mit teg yünk, Karim? – kérdezte.
Karim még eg yszer vég ig olvasta az üzenetet. Vag yis nem olvasta, hanem
tekintetével vég ig suhant a lapon oda-vissza.
– Azt kell tennünk, amit kérnek.
Erik rábámult.
– Teg yük azt, amit kérnek?
– De azt nem lehet – jelentette ki Fatima.
– Mi mást tehetnénk? Itt feketén-fehéren az áll, hog y felrobbantják a g épet, ha
eltérünk az utasításoktól.
– És honnan értesülnek róla, hog y meg tettük, amit kértek? – kérdezte Fatima.
Ez az eg ész helyzet annyira abszurd volt. Eriknek össze kellett szednie a
g ondolatait.
– Ha komoly a fenyeg etés, márpedig a biztonság i szabályzat szerint úg y kell
tennünk, mintha az lenne, az az ésszerű, hog y kövessük az utasításokat – felelte. –
Természetesen. De fel kell hívnunk az irányítótornyot és az SAS-t, a skandináv
lég itársaság ot, és seg ítség et kérni a továbbiakhoz. És meg osztani velük az üzenet
szöveg ét. Hisz eg yértelmű, hog y az üzenet nem nekünk szól.
Mi nem a címzettek vagyunk, hanem a túszok.
Erikben feltámadt a félelem. Újabb ötlete volt.
– Mi van, ha az eg yik utas hag yta a vécében a levelet? – tette fel óvatosan a
kérdést.
– Na mi?
– Akkor az illető még mindig a g épen ül, és azt fig yeli, hog yan reag álunk.
Fatima karba tett kézzel állt, és a falnak támaszkodott, vag y inkább odatapadt.
Ha sírva fakad, Erik elvesztette volna iránta érzett tiszteletét. De nem íg y történt.
– Mutattad ezt valakinek a személyzetből? – kérdezte Erik.
– Nem.

– Akkor tartsd is még mag adban eg y darabig . Felhívjuk az irányítótornyot, és
elmondjuk, mi történt. Utána eldöntjük, hog yan tovább.
Fatima kihúzta mag át.
– Jobb, ha most kimeg yek.
Kilépett a pilótafülkéből, és becsapta mag a mög ött az ajtót.
Karim felvette fejhallg atóját, és felhívta a repülőteret.
– Itt Karim Szasszi, az 573-as járat pilótája. Bombafenyeg etést kaptunk, eg y
papírlapra írva. A levél szerint: „Ha az Eg yesült Államok nem zárja be azonnal
Tennyson Cottag e-t, felrobbantjuk ezt a repülőg épet. Ug yanez történik akkor is,
ha a svéd kormány nem vizsg álja felül a döntését, miszerint eg y bizonyos a
Zakaria Helifi nevű férfit kiutasít az ország ból. Ha a g ép meg próbál leszállni a
döntés meg hozatala és érvénybe lépése előtt, felrobban.” Én mint a g ép kapitánya
azt az utasítást kaptam, hog y addig repüljek a g éppel, amíg tart az üzemanyag .
Ennyi ideje van a kormánynak. Rajtuk múlik, hog y vég ződik az eset. Ha kifog y az
üzemanyag , lejár az idő is.
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Az irányítótorony rög tön felszállás után vette az információt az 573-as járattól.
Habozás nélkül továbbították azt az Ország os Rendőr-főkapitányság
kommunikációs központjának, a Svéd Vöröskeresztnek, az SAS-nek és a Nemzeti
Közlekedési Hatóság nak. A főkapitányság on, ahol még mindig az előző napi nég y
stockholmi bombariadó üg yével fog lalkoztak, az eset prioritást kapott. Alex Recht
két napon belül már a második robbantásos fenyeg etésen dolg ozott.
Kétkedve olvasta vég ig a Svéd Vöröskereszttől érkezett emlékeztetőt.
Eg y húsz perccel azelőtt az Arlanda repülőtérről felszállt Boeing 747-es g épet
robbantással fenyeg ettek meg , íg y azt közvetve eltérítettnek tekintették. A g ép
parancsnoka mag a vette fel a kapcsolatot az irányítással, és mag yarázta el nekik a
helyzetet.
Az előző napi események tükrében a fenyeg etést komolyan kellett venniük. Alex
látta a reg g eli újság cikkeket, és tudta, ki a levélben említett Zakaria Helifi.
A titkosszolg álat feltehetőleg már őrizetbe vette, és ki akarja utasítani a férfit.
Ennél többről Alexnek nem volt tudomása.
Miután beszámolt erről a főnökének, felhívta Eden Lundellt.
– Ug ye, ez a Zakaria Helifi a mag uk eg yik esete?
– Úg y van.
Eden már hírt kapott az új eseményről, és épp eg y tárg yaláson vett részt az
eg yik ig azg atóhelyettesükkel.
De íg érte, hog y utána visszahívja Alexet.
Alex az elkövetkező perceket annak szentelte, hog y átnézze az üg y leg fontosabb
részleteit. A g ép bőség es üzemanyag g al indult útnak. Tele van utasokkal, kivéve
néhány üres helyet az első osztályon. A leg énység tíz főből áll, beleértve a pilótát
és a másodpilótát is. Ha a g ép üzemanyag a elfog y, ug yanez történik a kormány
g ondolkodási idejével is.
Ami a svéd vezetésnek címzett ig ényt illette, azt Alex még csak értette, de mi a
rosseb az a Tennyson Cottag e? Eden feltehetőleg tudja. A rendőrség nél töltött évei
alatt Alex jó néhány Svédország ba tartó vag y Svédország ból induló g ép elleni
bombafenyeg etés üg yén dolg ozott már, de azok minden esetben hamisnak

bizonyultak.
Lehet, hog y ez most más? Van rá esély, hog y az 573-as járat fedélzetén valóban
bomba van? Ez annyit jelentett volna, hog y valaki sikeresen becsekkolt eg y
robbanószert tartalmazó pog g yásszal, s most ott ül a g ép utasai között. Hacsak
bele nem csempészte a bombát valaki más csomag jába, de ezt a forg atókönyvet
Alex elképzelhetetlennek tartotta. A leg valószínűbb az, hog y nincs a fedélzeten
bomba.
A főnöke, Hjärpe ug rott be Alexhez.
– Le kell mennünk, hog y tájékoztassuk a kormányt. Azaz nem nekünk. Hanem
neked.
– Még nem történt meg ?
– A fenyeg etésről tudnak, de nem részletekbe menően. Először össze akartuk
állítani, amit az üg yről tudunk. Felhívtam őket, és szóltam, hog y úton vag yunk
hozzájuk. Siess, csak idő kérdése, és ez az eg ész szenny kiszivárog !
Alex összeszedte mag át, hog y rövid időn belül már másodszor
a miniszterelnöki hivatalba induljon.
– És ki lát el információkkal? Hiszen semmit sem tudunk.
– A titkosszolg álattal eg yütt mész. Hag yd, hog y ők vig yék a szót. Nekünk nincs
másunk, csak az a levél.
– És mit javasoljunk?
– Hog y várjanak. Mármint, mi eg yebet tehetnének? Eng edjék szabadon azt a
Helifit?
Alex a főnökével eg yütt ment a lifthez.
– Közvetlen kapcsolatba tudunk lépni a g ép parancsnokával? – érdeklődött.
Főnöke arcán eg y árnyék suhant át.
– Eg yelőre nem. Jelenleg a g ép kapitányát illeti meg a leg szélesebb intézkedési
jog kör. Javaslatokat tehetünk neki, de az övé a vég ső szó, ő dönti el, mit tesz.
– Én azt tanácsolnám neki, hog y eng edje ki az üzemanyag ot, és hajtson vég re
kényszerleszállást.
Hjärpe hümmög ött valamit, amit Alex nem értett, majd csendben állt mellette,
amíg várták, hog y felérjen a lift. Hjärpe Alex vállára tette a kezét.
– Meg kell, hog y mondjam, csodálom az ebben a helyzetben tanúsított
profizmusodat. Csak akkor tudtam meg , mi a helyzet, amikor már neked adtam az
üg yet. De ha rosszul tettem, tudj róla, hog y van kinek átadnom.
A lift felért, és kinyílt az ajtaja.
– Te meg miről beszélsz? – értetlenkedett Alex, kibújva Hjärpe keze alól, és
beszállt a liftbe.

Hjärpe elképedve nézett rá.
– De hát azt hittem, tájékoztattak.
– Miről? Kinek és miről kellett volna tájékoztatnia???
És Hjärpe halkan elmondta neki azt a néhány szót, amelyet Alex a leg kevésbé
sem akart hallani.
– Hát, Alex, az a helyzet, hog y a te Eriked a másodpilóta.
Fredrika Berg mant minden különösebb mag yarázat nélkül berendelték a
kormánybizottság hoz eg y meg beszélésre, melyen rajta kívül részt vett még az
ig azság üg yi és a külüg yi államtitkár. Na meg a rendőrség . Senki nem akarta
meg mondani, mi történt, csak annyit, hog y a találkozó sürg ős, és fontos, hog y
Fredrika is részt veg yen rajta.
A Rosenbadban az élet a bombariadó után visszatért a normális kerékvág ásba,
de látszott, hog y az előző nap szokatlan módon ért vég et. Az emberek fel-alá
szaladg áltak. Úg y tűnt, mindenki úton van valahová, senki sem bírt nyug ton ülni.
A tárg yalóteremben azonban más hang ulat uralkodott. Fredrika üdvözölte a
Külüg yminisztériumban és a Miniszterelnöki Hivatalban dolg ozó kollég áit, és
kézitáskáját az eg yik szék támlájára akasztotta. Még mindig szemerkélt az eső.
Fredrika a tekintetével vég ig pásztázta a termet, és két ismerős arcot látott.
Eden Lundellt a titkosszolg álattól és Alex Rechtet. Eg ymás mellett álltak, fejüket
összedug va. Nocsak, ismerik eg ymást? Alex meg látta Fredrikát, és biccentett felé.
– Örülök, hog y újra látlak!
Pedig eg yáltalán nem íg y g ondolta. Arca g rimaszba torzult, elg yötörtnek és
dühösnek látszott.
Előttem nincsenek titkaid.
– Ismered Edent?
– Ig en, teg nap már találkoztunk.
Kezet fog tak, és Fredrika a leg keményebb női kézfog ást érezte életében. Eden
meg int füstszag ot árasztott. És eg yetlen eg yszer sem mosolyodott el. Lerítt róla,
hog y annak örülne a leg jobban, ha Fredrika lelépne, és ők kettesben
maradhatnának Alexszel.
– Fredrikával rég ebben eg yütt dolg oztunk – mag yarázta Alex. – Ő is tag ja volt a
különleg es nyomozócsoportomnak.
Ez meg lepte Edent.
– Nem g ondoltam volna, hog y mag a rendőr – mondta Fredrikának.
– Mert nem is az – felelte Alex. – Hanem kriminológ us. És eszméletlenül okosan
oldja meg az üg yeket.

Fredrika elpirult. Sosem g ondolta volna, hog y Alex tudja, milyen szakot vég zett
az eg yetemen. Na, nem mintha ez érdektelen lett volna a számára, inkább csak
hajlamos volt összekeverni a tudományos szakirányokat.
Alex szavai meg lág yították Eden Lundellt.
– A jelen helyzetben jó hallani, hog y van köztünk valaki, aki ilyen háttérrel
rendelkezik, mint mag a – jelentette ki.
Az államtitkár meg köszörülte a torkát.
– Elkezdhetnénk?
Körülülték az asztalt.
– Újabb bombafenyeg etés történt – kezdte Eden. – Ezúttal eg y repülőg ép a
célpont, amely nemrég szállt fel az Arlanda repülőtérről, és New York felé tart.
Az asztal körül ülők elcsendesedtek.
– A g épeltérítők világ os feltételeket szabtak: két követelésüket kell teljesíteni.
Addig nem szállhat le a g ép, ha még is, felrobbantják. Azt állítják, bomba van a
fedélzeten.
– De még is mi ez? – nyüszített az államtitkár g yermeki hang on.
– Semmi többet nem tudunk, mint hog y az eg yik utaskísérő a
mellékhelyiség ben találta meg a fenyeg ető levelet – felelte Eden. – Persze
mindannyiunkat az érdekel a leg jobban, vajon hog y került oda, de erről a jelen
helyzetben nem rendelkezünk információkkal. Lehet, hog y az eg yik utas tette oda,
de az is, hog y a leg énység ből valaki. Az üg yész előzetes vizsg álatot rendelt el, s
most próbálunk az SAS-től kérni eg y utaslistát és eg y személyzeti listát, hog y
összevethessük a saját nyilvántartásunkkal.
– Tehát ez még nem történt meg ? – tudakolta az államtitkár.
– Nem – felelte Eden. – De arra számítunk, hog y az üg y ezen része g yorsan fog
menni. A másik feladatunk azokkal a különleg es követelésekkel kapcsolatos,
amelyeket a fenyeg etők fog almaztak meg a levélben. Az eg yik az Eg yesült
Államok kormányának szól: felszólítják őket, hog y zárjanak be eg y bizonyos
Tennyson Cottag e nevű helyet.
– Az meg mi? – érdeklődött Fredrika.
– Eg y amerikai börtön Afg anisztánban – válaszolta Eden. – Viszonylag kevéssé
ismert, íg y eg yáltalán nem világ os, hog y a fenyeg ető honnan szerzett róla
tudomást. Már felvettük a kapcsolatot az amerikai kollég áinkkal. Fontos, hog y
eg yüttműködjünk velük. Valószínűsítem, hog y önök pedig az ottani politikai
vezetéssel tartják majd a kapcsolatot, ig az?
– Ig en – felelte a külüg yi államtitkár.
– Rendben – válaszolta Eden.

Majd Fredrikához és az Ig azság üg yi Minisztérium államtitkárához fordult.
– A svéd kormányhoz is intéztek eg y követelést. A teg napi találkozónk
alkalmával meg tárg yalt üg g yel, Zakaria Helifivel kapcsolatban.
Az államtitkár karba tette a kezét, amit Fredrika mindig akkor tapasztalt nála,
ha sarokba szorítva érezte mag át.
– A fenyeg etők azt követelik, hog y azonnal eng edjék szabadon, és kapja vissza a
tartózkodási eng edélyét.
Nyomasztó hang ulat telepedett a teremben ülőkre.
– Számítottak erre? – kérdezte az államtitkár Fredrika leg nag yobb
meg lepetésére.
– Természetesen nem – felelte Eden érezhetően ideg es hang on. – És hozzá kell
teg yem, nem tudjuk, nem hamis fenyeg etésről van-e szó ismét.
– Nehéz meg állapítani, ig az? – firtatta az államtitkár.
Eden szeme elkeskenyedett.
– Azt hiszem, az nem seg ít rajtunk, ha most nekiállunk efféle dolg okról vitázni.
– Ig aza van – felelte az államtitkár. – Akkor hog y folytassuk? Mit teg yünk?
– Én azt javaslom, próbáljon meg ki-ki a mag a amerikai kollég ájával beszélni az
üg yben. A titkosszolg álat is meg próbál közvetlen kapcsolatba lépni a g ép
pilótájával, hog y meg tudja, mik a tervei. Én személy szerint annak örülnék a
leg jobban, ha kényszerleszállást hajtana vég re, amilyen g yorsan csak lehet. De a
fenyeg etés meg fog almazására való tekintettel, és arra, hog y még nem tudjuk,
valós veszélyről van-e szó, illetve hog y a g épeltérítő a fedélzeten tartózkodik-e,
ezt jelenleg nem merném javasolni.
– Mennyi időnk van? – tudakolta az államtitkár.
Fredrika észrevette, hog y Eden és Alex eg ymásra néznek. Alex szomorúnak
látszott.
Eden ismertette a levél tartalmát, elmondta, mennyi ideje van a kormányoknak
arra, hog y teljesítsék a követeléseket. Ha elfog y az üzemanyag , lejár az idő.
– Úristen! – kapta a szája elé a kezét az államtitkár.
– Ismételten hang súlyoznom kell, hog y nem tudjuk, komolyan kell-e vennünk a
fenyeg etést, de azt őszintén állíthatom, hog y mi ig encsak ag g asztónak tartjuk a
helyzetet.
Fredrika először tétovázott, majd még is feltette a kérdését.
– Arra nem válaszolt, mennyi időnk van. Meddig eleg endő az üzemanyag ?
Eden az ajkába harapott.
– Mostantól számítva bő tizenhárom óráig . Azután, ha nem eng edik leszállni a
g épet, lezuhan.
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Tennyson Cottag e. A föld eg yik sötét zug a, ahol kétes tevékenység folyik.
Eden Lundell nem akart ennek a részleteibe belemenni a találkozón, de nag yon
is jól tudta, mi az. Eg y úg ynevezett titkos amerikai börtön Afg anisztánban, közel
a pakisztáni határhoz. Hírhedt azok közt, akik már jártak ott, a többiek számára
pedig ismeretlen. Nem sokan fordultak meg arra. Többnyire azok a terrorizmussal
g yanúsított személyek kerültek oda, akiket Pakisztánban fog tak el, majd
továbbtoloncolták őket. Korábban Guantánamóra kerültek, most pedig más
létesítményekbe. Bár az amerikaiak nem erősítették meg , Eden g yanította,
halálesetek is előfordultak a fog lyok közt.
Edennek személy szerint semmi köze sem volt Tennyson Cottag e-hez, de
hallotta a nevét, amikor Londonban dolg ozott.
Az eg yik nag yobb tárg yalóteremben találkoztak. Eden; a vezető elemző,
Sebastian, akitől még mindig nem kért bocsánatot, valamint nyomozók és
elemzők. Összesen tizenketten ülték körül az asztalt. Közülük csak eg yvalaki nem
viselt tiszta fekete öltönyt, illetve kosztümöt, Eden. Eg y hajszálcsíkos Hug o Boss
kosztüm volt rajta. Ahog y Mikaelnek szokta mondani:
– A tekintélyt nem adják ing yen.
Erre a férje mindig azt felelte:
– Főleg ha füstszag ú.
Eden az ajkába harapott, nehog y felkacag jon. Eg y nap meg örvendezteti a férjét
azzal, hog y leszokik a dohányzásról. De az nem ma lesz.
Amikor mindenki meg nyug odott, Eden meg nyitotta a tárg yalást. Nem
veszteg ette az időt, inkább eg yenesen rátért arra, amit a titkosszolg álat fő
feladatának tartott.
– Miért bukkant fel Zakaria Helifi neve az üg yben? Ki az, aki ilyesmit vég hezvisz
azért, hog y seg ítsen rajta? A jelenleg i barátnője? Az eg yik társa? Eg y
aktivistacsoport?
– Vag y eg y terroristacsoport – vág ta rá eg yikük.
– Vag y eg y terroristacsoport – helyeselt Eden. – Másrészt: hog y kerül Tennyson
Cottag e neve az üg ybe? És mi köze Helifihez?

– Biztos, hog y köze van hozzá? – kérdezte Sebastian. – Hisz az is lehet, hog y
valaki két leg yet akar ütni eg y csapásra, hog y úg y mondjam.
– Ez ig az – felelte Eden, és hálás volt Sebastian meg jeg yzéséért. – Persze, ez is
lehetség es. De még mindig kérdéses, honnan ismeri a zsaroló eg yáltalán
Tennyson Cottag e-t. Hiszen nem eg y közismert hely.
Az eg yik nyomozó felnyújtotta a kezét.
– Szerintem azért meg lehet találni, ha beüti az internetes keresőbe. Azaz hog y
tudom, mert mag am is meg próbáltam.
– Én is meg tettem – felelte Sebastian. – De nag yon kevés találat érkezett rá, eg y
kezemen meg tudom számolni, hány. Úg y tűnik, ez olyan hely, amire csak az talál
rá, aki tudja, mit keres.
– És itt visszakanyarodtunk az eg yes számú kérdéshez – vette át a szót Eden. –
Honnan ismeri a fenyeg ető levél írója Tennyson Cottag e-t?
Vajon ez a helyes meg közelítési irány? Eden ezen töpreng ett. Nem nag yon
tudta eldönteni, hog yan viszonyuljon a két követeléshez. Vajon Tennyson Cottag e
vag y Zakaria Helifi a fontosabb a g éprablóknak? Miért címezték a fenyeg etést
eg yszerre két kormánynak? Hisz ők is nyilván tudják, hog y az Eg yesült Államok
sosem eng edne nekik. Ők nem tárg yalnak terroristákkal, és semmilyen
körülmények között nem zárnák be Tennyson Cottag e-t olyan rövid időn belül,
amennyi alatt eg y Jumbo Jet elhasználja az üzemanyag át.
Eden szerint Zakaria Helifi esetében ug yanez a helyzet. A svéd kormány nem
fog ja felülvizsg álni az álláspontját a bombafenyeg etés miatt. Ha meg tennék, attól
kezdve elszaporodnának a túszejtések és bombamerényletek. Ezenkívül még
mindig nem tudják, hog y valós-e a fenyeg etés. S ez mindennél jobban zavarta
Edent.
– Nem fog lalkozunk azokkal a feltételekkel, amelyeket a zsarolók szabtak –
jelentette ki. – Inkább a konkrét fenyeg etéssel. A bombával, ami állítólag a
fedélzeten van. Kezdjük azzal, hog y az Arlanda mit szól hozzá?
– Én felvettem velük a kapcsolatot – válaszolt az eg yik nyomozó. – Azt mondják,
manapság g yakorlatilag lehetetlen bombát a fedélzetre csempészni akár a kézi-,
akár a feladott pog g yászban. Leg alábbis azokra a g épekre, amelyek célország a az
Amerikai Eg yesült Államok.
– Mert az amerikaiak mindent kötelezően átvilág ítanak?
– Pontosan. Minden cuccot meg röntg eneznek.
– És mit tesznek, ha valami g yanúsat találnak a feladott csomag ban? Kinyitják?
Számtalan olyan esetre emlékszem, amikor meg kértek valakit, hog y nyissa ki a
kézipog g yászát, és mutassa meg , mi van nála, de eg yetleneg y utazásom

alkalmával sem hallottam olyat, hog y valakivel kinyittatták volna a feladott
pog g yászát. Manapság sokan lelakatolják a csomag jukat. És akkor mit tesznek?
Feltörik? Ilyen esetre sem emlékszem.
Sebastian némileg türelmetlen hang on közbevág ott.
– Nem lehet, hog y a fenyeg etésnek pont ez a célja?
– Mi?
– Az, hog y itt üljünk, és azt találg assuk, vajon van-e bomba vag y nincs.
A bizonytalanság már önmag ában érdektelenné teszi, ott van-e a bomba vag y
sem, mivel nem tudjuk kitalálni. S ezért nem szívesen ellenkezik az ember
azokkal, akik eg y, a leveg őben levő g épet fenyeg etnek.
Eden elg ondolkodva bólintott.
– Összehasonlíthatjuk a fenyeg etést a teg napiakkal. Akkor meg kaptuk a
tervezett robbantások helyszínét és időpontját, volt lehetőség ünk odamenni,
kiüríttetni a helyszíneket, és átvizsg álni, hog y találunk-e robbanóanyag ot. Eg y, a
leveg őben tartózkodó g épen ezt képtelenség meg tenni. Túl sok táskát kellene
átnézniük, és meg felelő felszerelésük sincs a feladathoz.
– Valami más információt is hordoz a számunkra az, hog y a g ép felrobban, ha le
akar szállni – jelentette ki Sebastian.
– Ig en – helyeselt Eden. – Ug yanis még eg y szó sem szivárg ott ki a médiába,
ezért, ha a fenyeg etők meg akarják tudni, leszállt-e a g ép…
– …ahhoz az szükség es, hog y eg yikük a g épen üljön. Vag y valamelyik
összekötőjük – folytatta Sebastian.
Eden elg ondolkodott. A fenyeg etés tökéletesre sikerült, kötélideg zetet követel a
rendőrség és a kormány részéről, ha ellent mernek mondani a fenyeg etőknek,
abban reménykedve, hog y csak blöffről van szó.
– Ha az, aki a mellékhelyiség ben hag yta a levelet, a g épen ül, arra számít, hog y
meg ússza, anélkül hog y felismerné és feltartóztatná a rendőrség . És arra, hog y
nem kell felrobbantania a g épet, mivel akkor ő mag a is meg halna. Amit persze
talán kész lenne vállalni az üg y érdekében, de még sem ez a leg valószínűbb.
– És ez felvet eg y újabb kérdést – tette hozzá az eg yik nyomozó. – Vajon a
háttérben álló személy hog y akar velünk kommunikálni, honnan fog ja meg tudni,
hog y teljesítettük-e a követeléseit.
– A médián keresztül – felelte Sebastian.
– De az eset híre még el sem érte a médiát.
– Még nem, de csak idő kérdése. Esélytelen, hog y ne szivárog jon ki az
Arlandáról, az SAS-től, a rendőrség től, esetleg a kormányhivatalból. Vag y az
amerikaiaktól, ha már itt tartunk.

– Íg y a szóban forg ó személy azt g ondolja, elolvashatja majd, hog y Zakaria
Helifit szabadon bocsátották, és itt maradhat, és hog y az amerikaiak bezárják azt a
Tennyson Cottag e-t.
– Valahog y íg y lehet – csatlakozott hozzá Eden. – Mert eddig még sem velünk,
sem az amerikaiakkal nem próbálták meg felvenni a kapcsolatot.
A nő összekulcsolta a kezét a térdén, ahog y általában g ondolkodás közben
szokta.
– Nem tudjuk, van-e a g épen bomba, de a leg több jel arra utal, hog y nem
valószínű. Azt sem tudjuk, hog y a fenyeg ető a g épen ül-e, de mivel a levelet a
mellékhelyiség ben találták meg , vannak erre utaló jelek.
Eden hátradőlt, majd íg y folytatta:
– Azt viszont tudjuk, hog y a hír még nem érte el a sajtót. És azt is tudjuk, hog y
a fenyeg etők úg y döntöttek, nem lépnek velünk közvetlen kapcsolatba.
A többiek vártak.
– Hová akar kilyukadni? – kérdezte Sebastian.
– Oda, hog y meg kellene próbálnunk titokban letenni a g épet, kimenekíteni az
utasokat és a leg énység et, még mielőtt a hír kiszivárog .
– Mag a nem normális! Kockáztatná mindannyiuk életét?
Eden összeharapta az ajkát.
– Gondoljanak csak bele! Ha valóban van bomba a fedélzeten, a g éprablóknak
bonyolult előkészületeket kellett tenniük, hog y az a helyére kerüljön. Azzal is
számolniuk kellett, hog y ha felrobban a g ép, eg ész Európában és ÉszakAmerikában meg szig orítják majd a biztonság i ellenőrzést, íg y aztán a jövőben
még nehezebb lesz felvinni eg y bombát a fedélzetre. Íg y a g éprabló nem kapna
újabb esélyt. Tehát annak vag y azoknak, akik emög ött állnak, az lenne a leg jobb,
ha az eset hírzárlat alatt maradna. Értelmetlen lenne felrobbantani a g épet csak
azért, mert meg próbáljuk lehozni.
A tárg yalóterem ajtaját kinyitotta, majd be is csukta valaki, aki véletlenül tévedt
arra.
– Tehát úg y g ondolja, ha meg próbáljuk lehozni a g épet, akkor eg yrészt
meg tudjuk, komolyak-e a g éprablók szándékai, másrészt, hog y valamelyikük a
g épen ül-e, vag y valamilyen más módon ellenőrzik, mi történik a fedélzeten?
– Pontosan. Szerintem, ha meg próbáljuk lehozni a g épet, és bomba van a
fedélzetén, nem fog ják felrobbantani, hanem ahog y a fenyeg ető tudomására jut a
dolog , emlékeztetni fog minket arra, hog y nem tartottuk mag unkat a
szabályokhoz.
– És akkor mit teszünk?

– Akkor persze nem dacolunk a g épeltérítőkkel, hanem felemeljük a g épet. Mit
g ondolnak?
A többiek eg ymásra néztek.
– És milyen döntést hoztak a rendőr-főkapitányság on? Nekik több tapasztalatuk
van az ilyesmiben – vetette fel a korábban meg szólaló nyomozó.
– Amint itt befejeztük, beszélek Alex Rechttel – felelte Eden. – Utána pedig
felvehetjük a kapcsolatot a g ép parancsnokával.
Majd mag ában hozzátette, hog y szeretné, ha a továbbiakban Alex is jelen lenne
ezeken a meg beszéléseken. Az üg y túlság osan sürg ős ahhoz, hog y kétszer tartsák
meg a találkozókat.
– Amúg y kihallg attuk már Helifit ennek kapcsán? – tudakolta a nyomozó.
– Nem, még nem – felelte Eden.
Majd a kollég áira nézett.
– Mit mondanak? Feltéve hog y az Ország os Rendőr-főkapitányság velünk van,
eg yetértenek azzal, hog y próbáljunk meg kényszerleszállást vég rehajtatni a
g éppel?
A többiek bólintottak.
– Rendben – felelte Eden.
– Csak még valamit – szólalt meg Sebastian. – Szóljon a pilótának, nehog y
kieng edje az üzemanyag ot! Mert akkor elvág tuk annak a lehetőség ét, hog y ismét
felemelje a g épet.
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Az 573-as járat
Erik Recht folyton a fiára g ondolt.
Úg y vélte, a g yerek túl korán érkezett. Apja meg fog almazása szerint ez volt a
hátulütője annak, hog y eg y nála tíz évvel idősebb nőt vett feleség ül.
– Nem akarok tovább várni – közölte Claudia. – Akkor már lehet, hog y soha nem
születik g yerekünk.
És mit tudott ő ellenérvként felhozni? Az ég világ on semmit. Claudia a
neg yvenhez közeledett. Ha Erik azt mondja, nincs még felkészülve rá,
g yerekesnek tartotta volna. És ha g yerekesnek tartja, el is hag yta volna. Íg y tehát
g yereket vállaltak.
– Nem túl korai még ? – kérdezte akkor Eriktől az apja.
Erik az efféle kérdéseket válaszra sem méltatta. Sosem voltak képesek
kommunikálni eg ymással. Sem akkor, amikor Erik még vag ány tinédzser volt,
sem pedig később. Mintha azok az átkozott ifjúkori évek olyan g átat emeltek
volna kettejük közé, melyen eg yikük sem volt képes túllépni. Teltek-múltak az
évek, de Erik tisztában volt azzal, hog y továbbra sincs hitele az apjánál. Jóllehet,
már évek óta járt ug yanazzal a lánnyal, és elvég ezte a pilótaképzést, majd az SASnél kapott állást.
Mi értelme próbálkozni, ha az ember sosem hallja azt, hog y elég edettek vele?
– Sok mindenre büszke lehetsz – mondta a nővére leg utóbbi találkozásuk
alkalmával. – Gondold vég ig , mi mindent elértél már! Éltél már külföldön is.
Sokan álmodnak olyan életről, mint a tiéd.
E szavak lehűtötték Erik túlfűtött temperamentumát. Vannak, akik arra
vág ynak, amit ő elért. Ennyi elég is. Az már nem az ő baja, hog y az apja valami
másra vág yik.
Abban a helyzetben, amelybe Erik most került, túszként eg y elrabolt
repülőg épen, kezdte azt kívánni, bárcsak jobb viszonyban lenne az apjával. Vég ül
azon kapta mag át, hog y szeretné hallani az apja hang ját, mert az sziklaszilárd,
nem úg y, mint az övé. És olykor meg nyug tató.
Erik g ondolatai ismét a saját fiára vándoroltak át.
Hog y lehetett olyan hülye, hog y el akarta hag yni a fiát, amikor az még

csecsemő volt?
Karim arcát vizslatta. A férfi g ondolatai máshol jártak, már-már úg y nézett ki,
mint aki eg y másik világ ban van.
– Valahog y ki kell keverednünk ebből – mondta Erik.
Karim arcvonásai még jobban meg feszültek.
– Ki is fog unk.
És hog y szavait meg erősítse, Erik íg y folytatta:
– Gondolnunk kell a családunkra!
Ekkor nézett rá Karim először.
– Hidd el, másra sem g ondolok!
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Stockholm, 11 óra 00 perc
Erik eg y vasárnapi napon született. Alex Recht azért emlékezett erre, mert Lena
fájásai akkor kezdődtek, amikor Alex szüleinél voltak ebédelni. A szülés után Lena
azt mondta, olyan érzés volt, mintha eg y keresztben fekvő g yereket préselt volna
ki mag ából. Vag y mintha a baba meg támasztotta volna mag át a lábaival, mert
nem akart kijönni. A keresztben fekvő g yerek képe eg ész életén át kísértette
Alexet. Ilyennek tartotta Eriket. Nem volt olyan eng edelmes, mint a nővére,
hanem forrófejű és mindig kész vitatkozni.
Ha te így viselkedsz velem, én is így viselkedem veled.
Lena ambiciózusnak tartotta Eriket, de Alex csak a dacot látta meg benne. Nem
mintha nem szerette volna a fiát, de nem emlékezett rá, hog y valaha is úg y érezte
volna, különösebben közel állnak eg ymáshoz. Alex néhány évvel ezelőtti délamerikai útja csodát tett. Azzal, hog y odautazott, jelezte, hog y valóban érdeklődik
a fia iránt, és része akar lenni az életének. Belátta, hog y ez meg könnyítette a
dolg ot. A Dél-Amerikában töltött hetek alatt olyan beszélg etéseket folytattak
Erikkel, amelyeket Alex korábban elképzelhetetlennek tartott.
Majd a fia hazaköltözött Svédország ba. Bár Alex nem értette, miért, úg y érezte,
meg int rosszabb lett minden. Lena halála persze sokat nyomott a latban, de más
tényezők is befolyásolták a kapcsolatukat. Fia az eg yik vitatható döntését a másik
után hozta meg . Például azt is, hog y pilóta leg yen. Eg y olyan időszakban, amikor
minden pilótának felmondtak, és újakat nem vettek fel. Alex néha azt g ondolta, ha
ő nem adott volna hang ot a kételyeinek fia pályaválasztását illetően, Erik nem is
bírta volna összeszedni minden erejét, hog y bebizonyítsa neki, ig enis képes eg y jó
állást szerezni.
És ha nem lett volna pilóta, nem ülne most azon az átkozott repülőg épen. Ha
nem a fiáról lett volna szó, Alex nem izg ult volna különösebben a
bombafenyeg etés miatt, hanem azt mondta volna, hog y meg kell őrizniük a
hideg vérüket, hiszen képtelenség , hog y a g épen bomba leg yen, és hog y várniuk
kell, amíg további utasításokat nem kapnak a g éprablóktól. Ezenkívül érdekelte
volna az is, mit kíván tenni a kormány.
Meg íg érte a főnökének, hog y profiként viselkedik, és a személyes elfog ultság

nem fog ja akadályozni, de mindketten tudták, hog y ez szinte lehetetlen. Íg y tehát
a felelősség eg y másik nyomozóra hárult Alex részleg én. Nem számított, mert
Alex meg elég edett annyival, hog y rálátása van az üg yre.
Fredrika Berg man hívta telefonon. Eg yenesen a lényeg re tért.
– Hog y haladtok? Mármint a repülőg éppel? – kérdezte.
De vajon miért? Hisz az előbb még ug yanazon a meg beszélésen ültek a
Rosenbadban. Persze, hog y nem történt azóta semmi, amiről beszélniük kellene.
– Hamarosan találkozom a titkosszolg álattal – felelte Alex. – De még nem dőlt el
semmi. És te, mire jutottál?
– Tíz perc múlva találkozunk a miniszterrel. Utána többet tudok majd mondani.
Alex szerette volna, ha inkább neki dolg ozik. Szükség e lett volna most
Fredrikára.
– A meg beszélések után majd találkozunk, ug ye? – kérdezte.
Ha te megosztod velem, amit tudsz, én is megosztom veled, amit tudok.
– Szívesen – felelte Fredrika.
Alex már épp letette volna a kag ylót, amikor hallotta, hog y Fredrikának még
valami nyomja a szívét. Milyen könnyű meg állapítani még a léleg zetvételéről is
annak, akit ismerünk, hog y érzi mag át!
Fredrika halkabban beszélt.
– Valami mást is szeretnék mondani – folytatta. – De ennek köztünk kell
maradnia.
– Természetesen.
Alex habozás nélkül elfog adta az efféle feltételeket, ha Fredrikáról volt szó.
– Ami Zakaria Helifit illeti, azt a férfit, akit a g éprablók meg említenek a
fenyeg ető levélben…
– Mi van vele?
Hallotta, hog y a nő tétovázik.
– Nem tudom, Alex. De nem tetszik nekem ez az üg y. Én fog lalkozom vele…
Eg yszerűen rossz érzésem van vele kapcsolatban.
– Csak nem hag yod, hog y az érzelmeid vezessenek? – kérdezett vissza Alex.
– Nem, de a jelen helyzetben nem tudom log ikus érvekkel alátámasztani azt,
amit mondtam. Elolvastam a titkosszolg álati szakvéleményt, és az előadásukat is
vég ig ültem, de most, hog y az események meg történtek… Valahog y az eg ész
olyan g yeng e lábakon áll. Gondolj bele, mi van, ha tévedünk?
A férfi most mag a előtt látta Fredrikát az ag g odalmas arckifejezésével és átható
tekintetével.
– Várj, hisz még új neked ez a munka. Biztos van más is, aki járatos az üg yben,

és el tudja dönteni, g yeng e lábakon áll-e vag y sem.
– Persze. Nem csak én olvastam és döntök róla, de nem hallottam, hog y bárki is
reag ált volna valamit. A kollég áim bíznak benne, hog y a titkosszolg álat tudja, mit
beszél, és efféle intézkedéseket csak vészhelyzet esetén fog anatosítanak.
– És te nem bízol bennük ennyire?
– Dehog ynem. Csak azt mondom, most, hog y kiéleződött a helyzet,
elbizonytalanodtam, vajon helyes volt-e a döntés.
– És mit akarsz mindezzel mondani?
Alex úg y érezte, Fredrika eg y röpke pillanatig habozott, mielőtt kibökte, amit
akart.
– Azt akarom mondani, hog y Zakaria Helifi üg yében talán rossz döntést hoztak.
Valaki tisztában lehet az ártatlanság ával, és mindent meg tesz azért, hog y
Svédország ban maradhasson.
– Még azt is, hog y nég yszáz ember életét teszi kockára?
– Azt hiszem, ig en – felelte Fredrika. – A kétség beesés ennél rosszabb dolg okra
is késztetheti az embert, nem?
Abban a pillanatban, ahog y letette a telefont, meg is bánta, hog y felhívta Alexet.
A férfi bizonyára azt g ondolja, elment az esze, és szimpatizál a terroristákkal. De
azt is tudta, képtelen lenne azzal a tudattal élni, hog y nem osztotta meg vele a
kételyeit időben.
Mert azt hiszem, valami nem stimmel a Zakaria Helifi-üggyel.
Fredrika tudta, mit tenne, ha még mindig a rendőrség nél dolg ozna. Kirohanna
ebben a pocsék őszi időben, és meg próbálná szóra bírni a Zakaria Helifi
környezetében élő embereket, átélni azt a hang ulatot, ami körülleng i a férfit, és
képet alkotni arról, hog y akik ismerik, hog yan reag álnak a terrorizmus vádjára.
De Fredrika már nem a rendőrség nél dolg ozott, hanem eg y íróasztal mög ött az
ig azság üg yi minisztériumban.
– Te annyira sikeres vag y – mondta az eg yik barátja pár nappal azelőtt. – Van
fog almad róla, hányan szeretnének ilyen munkát?
De miért vág yna valaki az ő munkájára? Hisz semmi mást nem csinál, csak
papírokat lapozg at. Olyan munkát vég ez, ami senkinek semmit nem jelent ezen a
világ on. De Zakaria Helifinek talán még is.
Aznap reg g el már vag y huszadszor vette elő a férfi aktáját. Összefog lalta
mag ának a titkosszolg álattól kapott információkat. A férfi telefonszáma már
felbukkant eg y 2009-es előzetes vizsg álat során is. Majd a franciaország i
merénylettel való fenyeg etést követő hadművelet idején került elő a neve. Vég ül

abban az előzetes vizsg álatban, amely alapján elfog ták és őrizetbe vették. Most
már volt rá bizonyíték, hog y seg ített az elkövetőknek elhozni a küldeményeket,
amelyek bombák készítésére alkalmas alapanyag okat tartalmaztak. Ehhez a
titkosszolg álat még azt is hozzátette, hog y az eg yik elkövető, Ellisz, rámutatott
Zakaria Helifire mint seg ítőtársára.
Fredrika meg hányta-vetette a problémát. Hamarosan részt vesz eg y, az
ig azság üg y-miniszternek tartandó előadáson. Vajon van valami meg jeg yzése,
amit érzése szerint meg kellene szellőztetni a találkozón?
Tulajdonképpen nincs.
Mit mondjon? Ug yanazt, amit Alexnek, hog y úg y érzi, valami nem stimmel?
Eg yenesen ostobaság lett volna azt hinni, hog y az ig azság üg y-miniszternek
tetszenének az efféle g yeng e érvelések. A bizonyítékok nyilván eleg endőek voltak
ahhoz, hog y Zakaria Helifit állambiztonság i kockázatnak tekintsék. Ha bármi
másról lett volna szó, és nem terrorcselekményről, Fredrikának a leg csekélyebb
kétség e sem lett volna a bűnösség e kérdését illetően. Alexnek ig aza volt, nem
viselkedett sem ésszerűen, sem pedig profi módjára. Ki ő, hog y több évtizedes
bevett szokásokat kérdőjelezzen meg ? Ha mindenki úg y g ondolja, a szabályok
rendben vannak, és hog y Zakaria Helifi üg yét korrektül ítélték meg , miért
kezdene ő kérdezősködni?
A titkosszolg álat munkája annyira ismerős volt Fredrika számára, s még is oly
távol esett attól a rendőri munkától, amelynek részese volt Alex
felderítőcsoportjában. A titkosszolg álat olyan esetekkel fog lalkozott, amelyekben
csak néhány embert ítéltek el, de többeket is g yanúsítottak. Voltak értesüléseik,
amelyeket nem vihettek a nyilvánosság elé, ezért ezekben az üg yekben nehéz volt
továbbhaladni. Milyen frusztrálttá válhat az ember eg y ilyen munkahelyen!
Fredrika úg y látta, itt az ideje visszavonulót fújni. Ennél nem jut tovább. Ha
kérdezősködni kezd, újabb feladatok várnak rá. A fene tudja, hová vezet mindez.
Amikor vég ül döntésre jutott, meg nyug odott. Kicsivel később a miniszter
meg nyitotta az ülést.
– Beszéltem a miniszterelnökkel – kezdte Muhammed Haddad. – Eg yetértettünk
abban, hog y nem teljesítjük a túszejtők követeléseit. Ellenkező esetben minden
kiutasított menekültre jut majd eg y eltérített g ép, és ezt nem akarjuk. Viszont az
érdekelne minket, hog yan lehetne kapcsolatba lépni a fenyeg etőkkel, és közölni
velük az álláspontunkat.
– Ezen a rendőrség nek kellene elg ondolkodnia – felelte az államtitkár.
– Tudom – folytatta az ig azság üg y-miniszter. – De mivel a fenyeg ető levelet a
repülőg épen hag yták, az üg y kezelése a leg énység dolg a. A g éprablók tehát nem

eg yenesen a rendőrség hez fordultak, ami lehetőség et ad nekünk arra, hog y saját
kapcsolatfelvételi stratég iát dolg ozzunk ki. Talán még el is várják tőlünk.
– És mit mondanak az amerikaiak? – tudakolta Fredrika.
– Természetesen átkozottul dühösek – felelte az eg yeztetésekben feltehetőleg
részt vevő államtitkár. A Külüg yminisztérium ápolta és ápolja a jövőben is a
kapcsolatokat, de elvárja tőlünk a folyamatos tájékoztatást. Tárg yaltunk az
amerikai Külüg yminisztériummal és a Belbiztonság i Minisztériummal, ők pedig
mindenkivel, akit csak el tudunk képzelni. A CIA-val, az FBI-jal, a
Nemzetbiztonság i Hivatallal, mindenkivel. Amúg y svéd részről a titkosszolg álat
tartja velük a kapcsolatot.
Látszott, mennyire élvezi az államtitkár, hog y az események középpontjában
lehet. Fredrika biztos volt benne, hog y már a CIA nevének kiejtésétől is felizg ul.
Nevetség es.
A karórájára pillantott. A g ép már majdnem két órája a leveg őben van. De még
bőség esen van üzemanyag a tartályban.
Az ig azság üg y-miniszter világ osan fog almazott: a kormány nem vizsg álja felül
a kiutasítást illető döntését. Fredrika biztonság ban érezte mag át, amikor őt
hallotta beszélni. Muhammed Haddad a nyug almáról és az intellig enciájáról volt
híres, és mindenekelőtt arról, hog y nem volt tekintélyelvű. Ha úg y érezte volna,
hog y a kormány hibát követetett el, amikor visszavonta Zakaria Helifi
tartózkodási eng edélyét, nem habozott volna beismerni a tévedést.
De Zakaria Helifi csak a meg oldás eg yik része volt. A g éprablók eg y titkos
börtönt is említettek: Tennyson Cottag e-t.
És annak a valószínűség e, hog y az amerikaiak bezárnának eg y ilyen helyet,
pusztán azért, hog y teljesítsék eg y g épeltérítő kívánság át, eg yenlő a nullával.
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Washington D. C., Amerikai Egyesült Államok, 05 óra 02
perc
Svéd idő szerint fél tízkor eg y Jumbo Jet szállt fel a stockholmi Arlanda
repülőtérről. Úg y fél órával később a pilóta hívta az irányítótornyot, és közölte,
hog y a repülőg ép eg yik mellékhelyiség ében fenyeg ető levelet találtak. Bruce
Johnson nem sokat tudott meg , amikor az üg y az asztalán landolt. Még is éppen
eleg et.
A g ép New Yorkba tart.
Amerikai állampolg árok is utaznak rajta.
És a fenyeg etést eg yenesen az Eg yesült Államok kormányának címezték.
– Ha a svédek nem értik meg , hog y eg yütt kell ezt meg oldanunk, akkor
keresztülg ázolunk rajtuk – jelentette ki az FBI vezetője, amikor amerikai idő
szerint hajnali nég ykor felhívták, hog y közöljék vele a hírt.
Majd a g épeltérítés üg yének élére Bruce főnökét nevezte ki, aki pedig Bruce-t
jelölte ki a hadművelet felelősévé.
Most hajnali öt óra volt, és Bruce a második csésze kávéját itta. Az FBI-nál
persze éjjel-nappal dolg oztak, de kevesen voltak bent az irodában. Ő már
kapcsolatba lépett az üg yben illetékes személlyel a CIA-nál, és az illetékes
minisztériumokkal is. Pár órába beletelik, mire valamennyien a helyszínre érnek,
de amikor ez meg történik, kitör a háború. Jelenleg úg y tűnt, az FBI lesz az üg y fő
felelőse, de mivel a g ép eg yelőre nem tartózkodott az amerikai lég térben, lehetett
érvelni azzal is, hog y eg y külső fenyeg etés közeledik az Eg yesült Államok határa
felé, s ezért a felelősség a Védelmi Minisztériumé.
Bruce-t az efféle harc hideg en hag yta. Ha mindenki vég zi a mag a dolg át, azt,
amihez a leg jobban ért, eg yüttműködésük a lehető leg jobb eredménnyel zárul
majd.
Nem nag yon tetszett neki a Svédország ból küldött anyag . Sem az utasok, sem a
leg énység listáját nem kapta meg . Sem pedig kockázatelemzést, hog y eg yáltalán
lehetség es-e, hog y bomba van a repülőg ép csomag terében vag y odabent az
utastérben.
Bruce messze nem volt biztos abban, hog y valóban van bomba, viszont arról

meg volt g yőződve, hog y a g éprablók komolyan beszélnek. Ennek az oka pedig
Tennyson Cottag e említése volt.
Tennyson Cottag e a CIA eg yik létesítménye, és az FBI-nak semmilyen köze nem
volt hozzá, de ez nem g átolta meg Bruce-t abban, hog y ismerje a helyet és annak
rövid történetét. Guantánamót túlság osan sok ellentmondás övezte, túl bonyolult
eset volt, és manapság Bruce már nem ismert olyan embert, aki ne akarta volna
bezárni azt az átkozott helyet, és elfelejteni, hog y valaha is létezett. De a
valóság ban nem íg y működtek a dolg ok, és ezzel mindenki tisztában volt.
Különösen az Eg yesült Államok elnöke, aki e helyet a 2008-as választások témájává
tette. Ki tudja, miféle tanácsadója lehetett, mert eg y g imnazista is ki tudta volna
találni, hog y iszonyú procedúra lenne bezáratni a börtönt.
De mi okból bukkant fel eg y efféle hely, mint Tennyson Cottag e eg y svéd
nyelven meg fog almazott fenyeg ető levélben, és miért említett meg az üzenet eg y
olyan személyt, aki a svéd titkosszolg álat szerint terrorista? Bruce-t nag yon
érdekelte a dolog . Tennyson Cottag e nem olyan volt, mint Guantánamo, nem eg y
ismert és sokat vitatott hely. Úg y g ondolta, a név kiszivárog hatott valamilyen
összefüg g ésben, és rá lehetett keresni az interneten, de ahhoz tudnia kellett az
illetőnek, mit keres.
Az tehát elárul valamit a g éprablókról, hog y épp Tennyson Cottag e nevét
említették meg . A kérdés csak az, hog y mit árul el. Fog va tartottak ott valaha
svéd állampolg árokat? Bruce nem hitte, de azért meg kell majd említenie a
dolg ot a CIA-nak. Tudta, hog y a svéd titkosszolg álat kapcsolatban áll a CIA-val, és
nem lehetetlen, hog y ők most többet tudnak, mint az FBI, de ha íg y van, ezen
sürg ősen változtatni kell.
Bruce felírta a titkosszolg álat azon vezetőjének a nevét, akivel tárg yalt, Eden
Lundellét. A nő olyan jól beszélt ang olul, hog y Bruce-nak muszáj volt
utánanéznie, nem valamelyik ang ol nyelvű ország ból származik-e. És részben íg y
is volt, az anyja ug yanis brit származású, Eden pedig hosszú éveken át élt
Londonban.
Volt valami ismerős Eden nevében és félig brit származásában, de Bruce, ha az
élete múlt volna rajta, akkor se tudta volna meg mondani, hol találkozott vele
korábban. Vég ül felkereste eg yik kollég áját, hog y tiszta vizet öntsön a pohárba.
– Eden Lundell korábban Nag y-Britanniában élt. Eg yütt dolg oztunk vele, vag y
honnan olyan ismerős a neve?
Kollég ája vig yorg ott.
– Nag yon is jól tudjuk, ki a fene ő!
Majd eszébe juttatta Bruce-nak azt a történetet, amit a britektől hallottak

néhány évvel azelőtt. Hogy a francba lehetett őt kinevezni a svéd terrorelhárítási szerv
élére?A svédek nem jöttek rá, mekkora kockázatot jelent a személye?
Tennyson Cottag e. Bruce-nak erre kellett összpontosítania, és nem arra, miként
toborozta a svéd titkosszolg álat a személyzetét. A g épeltérítők vajon honnan
ismerték ezt a helyet? És miért akarták az összes börtön közül épp Tennyson
Cottag e bezárását?
Ha választ kapnak ezekre a kérdésekre, hamarosan a g éprablók nyomára
akadnak.
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Stockholm, 11 óra 22 perc
Ismét a titkosszolg álat eg yik termében találkoztak. Ezúttal Alex Rechtnek
lehetőség e nyílt jobban meg ismerni a terrorelhárító eg ység et. Ha nem tudta
volna, sosem találta volna ki, hog y ez a helyiség mindössze kőhajításnyira fekszik
a saját irodájától. Meg számlálhatatlan mennyiség ű belső falat kiütöttek, hog y
eg yetlen nag y, eg yterű irodává alakítsák a termet, melyben a képernyők jelölték a
különböző munkahelyeket. Az ablakok ug yanolyan nyomasztóan aprók voltak,
mint az Ország os Rendőr-főkapitányság épületében, de nag yobb volt a
belmag asság , s a falakat fehérre festették. A parkettát nemrég rakták le, és
modernebbek voltak a számítóg épek, mint amilyenekhez Alex szokva volt.
A leg több dolg ozónak leg alább két képernyő állt az asztalán, némelyeknek három
is. Néhány üveg fal szabdalta darabokra a teret, és alakított ki modern
tárg yalótermeket, melyek a fény maximális beeng edését remekül ötvözték a
hang ok teljes kizárásával. Több teremben is óriáskivetítők füg g tek, melyeken
térképek, különféle személyek és információs táblák jelentek meg .
– Imponáló – jeg yezte meg Alex.
– Köszönöm, az elemzőim a felelősek ezekért a termekért, amelyek az irányító
központjaink is eg yben. Fontos, hog y a különféle üg yekben kéznél leg yen minden
információ.
– Azt elhiszem – mondta Alex, inkább csak hog y mondjon valamit.
A titkosszolg álat úg y nézett ki, mint eg y amerikai krimi forg atási helyszíne,
nem épp ezt várta. Az irodára jellemző öltözködési stílus is meg lepte. Minden
férfi sötét öltönyt viselt, és a leg több nő is sötét kosztümöt. Akik pedig nem
kosztümöt, azok eg yenruhát vag y eg ész ruhát. Alex alulöltözöttnek érezte mag át
sötét nadrág jában és hozzá nem illő zakójában.
Amikor Eden vég ig vezette Alexet az iroda labirintusán, elmentek eg y férfi
mellett, aki hang osan beszélt a telefonba franciául.
– Nincs tolmácsuk? – kérdezte Alex.
– Bizonyos esetekben és az iratokhoz van, de általában elvárjuk a
munkatársainktól, hog y a svéden és az ang olon kívül még eg y nyelvet beszéljenek
leg alább. De sokan nég y-öt nyelven is tudnak.

Miközben ezeket mondta, Alexre mosolyg ott.
– Mag a hány nyelvet beszél?
– Eg yet – felelte Alex. – Az ang ollal eg yütt kettőt, de azzal nem vag yok
meg elég edve.
– Akkor jó, hog y épp mag a kapta meg ezt az üg yet, íg y g yakorolhat eg y kicsit –
felelte Eden. – Kér kávét?
A kávéautomata eg y űrhajóra hasonlított.
– Nem, köszönöm – válaszolt Alex, aki nem szívesen fedte fel, hog y nemcsak a
nyelvi képesség ei g yeng ék, de a műszaki dolg okhoz is hülye.
Ám Eden átlátott rajta, ezért odanyújtott neki eg y csészét.
– Nyomja meg itt és itt, és íme!
Majd Alex lenézett a csészébe.
– Fantasztikus – jelentette ki.
– Jó pap holtig tanul – okoskodott Eden. – Jöjjön, üljünk le odaát!
Kiderült, hog y az eg yik kisebb és visszafog ottabb fülke Eden irodája. A nő
becsukta mag uk mög ött az ajtót.
– Ha jól értem, az üg yben meg oszlik a felelősség mag a és az eg yik kollég ája
között – állapította meg Eden.
– Ig en, de ő most eg y másik meg beszélésen van – világ osította fel Alex. –
A Bűnüg yi Tájékoztató Szolg álattal. Úg y döntöttünk, én jövök ide. – Alex nem
tudta, mire jó az a meg beszélés, íg y örült, hog y inkább Edennel találkozhat.
– Ne harag udjon, hog y meg kérdezem, de van valami oka, hog y úg yszólván
kettős vezetéssel dolg oznak? Mert kezdetben mag a volt az eg yetlen felelős, nem?
A kávé forró volt, Alex hirtelen nyelte le az első kortyot, ami ég ette a torkát.
– A fiam a g ép másodpilótája. Ezt az elején még nem tudtuk. Nem ismerem
pontosan a járatait.
Nem beszélünk olyan g yakran, akarta volna hozzátenni, de úg y érezte, ez az ő
mag ánüg ye.
Eden leült az íróasztala mög é, és hosszan nézett Alexre.
– Értem – felelte.
Átlapozott eg y előtte fekvő papírköteg et, és elővette belőle az eg yik
dokumentumot.
– Itt van – mutatta. – Erik Recht, ő a mag a fia?
– Ig en.
Alex kortyolt még a kávéból. Túl forró volt, a fene eg ye meg , túl forró!
Valaki bekopog ott. Amikor kinyílt az ajtó, Eden felnézett.
– Az SAS épp az imént küldte át az utaslistát és a személyzeti listát.

Vég ig futtatjuk őket a belső rendszerünkön, és pár percen belül meg kapjuk a
választ. Majd meg vizsg álom közelebbről az esetleg es találatokat, meg nézem, vane köztük valami érdekes, és visszajelzek, amint meg tudok valamit.
– Csodás! – válaszolta Eden, és mindkét kezével az íróasztalra csapott.
Majd becsukódott az ajtó.
– Melyik rendszeren futtatják le a neveket? – érdeklődött Alex.
– Mindeg yiken. Minden rendszeren és minden nyilvántartáson. Aztán
meg látjuk, találunk-e valami használhatót. Úg y értem, lehet, hog y találunk
eg yezést az eg yik nyilvántartásunkban, de ha csak eg y g yorshajtásról van szó, az
nem érdekes.
Alex értette. Arról van szó, hog y súlyosabb bűncselekményekre keresnek
találatot.
– A telefonban már ismertettem a javaslatunkat – közölte Eden. – Önnek sikerült
meg beszélnie az üg yet a kollég áival?
Sikerült. Rövid vita volt, mivel senkinek nem támadt jobb ötlete.
– Támog atjuk az önök elképzelését, miszerint kapcsolatba lépnek a g ép
személyzetével, és javasolják a kényszerleszállást.
– Rendben – válaszolta Eden. – Beszéltem az SAS-szel, akik tartják a kapcsolatot
a repülőg éppel, és ők sem kaptak eg yelőre más javaslatot a pilótától. Íg y, ha nincs
saját ötlete, be kell érnie a miénkkel.
Alex ebben reménykedett. Értesült arról, hog y Karim Szasszi a g ép kapitánya, és
örült neki. Erikéknél találkoztak eg y születésnapi ünnepség alkalmával, és Karim
nag yon pozitív benyomást tett rá. Rendíthetetlen, ahog y Diana mondta.
Mag abiztos. És értelmes. Kedves a feleség e, és helyesek a g yerekei. Úg y tűnt, ő
nem olyan tévelyg ő, mint Erik.
Tévelygő. Vajon most megint tévúton jársz, Erik?
– Ami azt illeti – szólalt meg Alex –, szóba kerültek a leg énység tag jainak
rokonai. Tájékoztassuk őket?
– Még ne – felelte Eden. – Tartsuk a hírzárlatot, ameddig csak lehetség es.
Leg alábbis addig , amíg meg nem próbáljuk vég hezvinni a kényszerleszállást. Ha
kiderülne, mi történt, az a g épen ülők biztonság át veszélyeztetné.
Alex bólintott, tudta, hog y Edennek ig aza van. Ug yanakkor azért elmondott eg y
imát, hog y minden rendben menjen. Rémes lenne, ha a rossz dolg ok
leg rosszabbika meg történne, a g ép felrobbanna, és eg yetlen hozzátartozót sem
tájékoztatnának.
Ez egyszerűen nem történhet meg. Semmilyen körülmények között.
Ha a g ép felrobban, Alex életének vég e. Mélyet kellett sóhajtania, hog y leveg őt

kapjon.
– Alex?
– Rendben vag yok.
– Senki sem hibáztatja, ha ki akar szállni és…
– Azt mondtam, rendben vag yok.
Élesebben hang zott, mint szerette volna, de nem bírta volna elviselni, ha ebben
a helyzetben kizárják a nyomozásból.
– Senki nem titkolná el mag a elől az információkat – nyug tatta meg Eden. –
Csak hog y tudja. Ha visszalépne, akkor is meg van mag ának a közvetlen számom,
és felhívhat, amikor csak akar.
Alex tudta, hog y komolyan mondja. De nem akart visszavonulót fújni. Ő nem
olyan volt, mint Peder, aki hag yta, hog y az eg ész élete tönkremenjen, mert nem
volt képes kordában tartani az érzelmeit.
– Köszönöm, de maradok.
– Hát jó.
A nő a telefon után nyúlt, és beütött eg y számot.
– Most jöhet – mondta annak, akivel beszélt. – Akar csatlakozni?
S még alig tette le a kag ylót, amikor felpattant az ajtó. Eg y ötvenes éveiben járó
férfi lépett a szobába. Mag as volt és sportos testfelépítésű, Alex csak az arcát
barázdáló ráncok miatt saccolta ötvenesnek. A férfiak kezet ráztak.
– Alex Recht.
– Dennis.
Vezetéknév sehol, csak keresztnév.
– Dennis a felderítőeg ység ünk vezetője – mag yarázta Eden.
Dennis Alex mellé ült, Edennel szembe.
– Hog y csináljuk?
– Közvetlenül felhívjuk az SAS-t, ők pedig kapcsolnak minket a repülőg épbe. Ne
kérdezzék, hog yan. A g ép már elhag yta Svédország ot és Norvég iát is.
– Hol fog leszállni?
– Beszéltünk a norvég okkal, és ők hajlandók rá, hog y fog adják a g épet, ha a
kapitány eg yszerűen visszafordul.
Eden felemelte a telefont, és beütött eg y számot, amit eg y papírlapról olvasott.
Kihang osította a készüléket, és letette a kag ylót. A harmadik cseng etés után vette
fel valaki. Majd újabb hang jelzéseket hallottak, ahog y átkapcsolták a hívást.
Ez Erik lesz, g ondolta Alex.
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De nem Erik vette fel a telefont, hanem Karim Szasszi. Mag ától értetődött, hog y a
leg főbb döntéshozó veszi fel, ha a rendőrség keresi őket.
Eden bemutatkozott, és bemutatta a mellette ülő Alexet és Dennist. Karim
szűkszavúan válaszolt, de jó volt a vonal, és jól lehetett hallani, mit mond.
– Milyen a hang ulat a fedélzeten? – tudakolta Eden.
– Mint mindig .
Eden összeráncolt homlokkal nézett a telefonra.
– Hog y mondta?
– Senki sem tudja, mi történt, csak mi, a leg énység .
– Rendben, akkor másképp fog almazok: milyen a hang ulat a leg énység
körében?
A vonal recseg ni kezdett.
– Boldog ulunk.
– Senki sem esett kétség be? – érdeklődött Dennis.
– Nem.
– Akkor jó – felelte Eden.
Bekapcsolta a számítóg épét, majd íg y folytatta:
– Milyen útvonalon haladnak?
– Még mindig be van kapcsolva a robotpilóta, és New York felé tartunk.
Alex erre nem g ondolt. Vajon szerencsés, hog y Amerika felé tartanak, vag y jobb
lenne, ha nem arra mennének?
– Nem fontolták meg az esetleg es útvonal-módosítást? – kérdezte Eden.
– Nem.
– De vettek fel plusz üzemanyag ot a felszálláskor, ig az?
– Ig en, New Yorkban vihar várható.
– Hány többletórára eleg endő? – érdeklődött Dennis, aki még eg yszer
ellenőrizni akarta a korábban kapott adatokat.
– Még majdnem tizenkét órára.
Alex érezte, hog y leesik a vérnyomása. Tizenkét óra kevés idő ahhoz, hog y két
kormány teljesítsen két lehetetlen kérést.

– Karim, mag a remekül uralja a helyzetet – ismerte el Eden. – Van eg y
javaslatunk az önök számára, szeretnénk, ha meg hallg atná, és átg ondolná.
Volt ebben az újonnan alakult sorrendben valami felemelő, s ez csak most tűnt
fel Alexnek. Eden Lundell, a titkosszolg álat eg yik leg mag asabb rang ú főnöke
felhív eg y pilótát, aki eg y SAS-g épet vezet, és javaslatot tesz neki. Nem
rendelkezik, nem utasítást ad, hanem javaslatot tesz. Mert az 573-as járat
botkormánya mög ött Karim Szasszi volt az úr, senki más.
– Fig yel? – kérdezte Eden, amikor Karim nem válaszolt.
– Fig yelek.
Eden pedig elmondta.
– Nem – felelte Karim Szasszi.
Az üveg falú fülkében meg állt az idő. Alex feltette mag ának a kérdést, vajon
előre látható volt-e Karim reakciója, de úg y vélte, nem. Nem ezt várták.
– Nem? – kérdezett vissza Eden.
– A válaszom: nem. Nem fog ok ellentmondani a g éprablók utasításainak, és nem
teszem le a g épet. Azzal valamennyiünk biztonság át kockára tenném.
Alex látta, hog y Eden nyelt eg y nag yot. A kezébe temette az arcát, és
könyökével az íróasztalra támaszkodott. Amikor felemelte a fejét, sötét volt a
pillantása. Nem szokott hozzá, hog y ellentmondjanak neki.
– Karim, fig yeljen most rám! – Láthatóan meg kellett erőltetnie mag át, hog y ne
tűnjön dühösnek a hang ja. – Osztjuk az ag g odalmát, de amint hallotta, számos
log ikus érv szól amellett, hog y a g épeltérítők túl sokat veszíthetnének azzal, ha
felrobbantanák a g épet. Időbe telik leszállni, íg y a túszejtőknek bőven lenne idejük
tiltakozni. És akkor mag a eg yszerűen felemelné a g épet.
A hang szóróban recseg és hallatszott.
– Nem teszem – ellenkezett Karim. – Mi van, ha az eg yik g épeltérítő fent ül a
fedélzeten, és pánikba esik? Lehet, hog y túszdráma lesz az utastérben. Esetleg
meg sérül valaki. Fog almunk sincs, mit idézünk elő.
– De akkor leg alább tudjuk, hog y tényleg van túszejtő és valóság os veszély –
szólalt meg Dennis.
A háttérben eg y másik hang ot hallottak, Erikét. Alex érezte, hog y kétszeres
sebesség g el ver a szíve. Önkéntelenül is előredőlt a széken, hog y jobban halljon.
Fig yeltek, amíg Karim és Erik eg ymással beszélt. Nem értették, mit mondanak, de
Alex a fia hang súlyából arra következtetett, hog y ideg es. Erik mindig is könnyen
lázba jött, és izg atottá vált a hang ja. De a jelen helyzetben meg is volt rá az oka.
Vég ül Karim ismét beleszólt a telefonba.

– Én vag yok ennek a g épnek a parancsnoka. És én nem próbálkozom meg a
kényszerleszállással. Főleg , ha nem eng edhetem ki előtte az összes üzemanyag ot,
és abban nyilván eg yetértünk, hog y ezt nem tehetem.
Eden g ondosan meg válog atta a szavait.
– Teljes tiszteletben tartjuk, hog y csakis ön parancsol a g épen, senki más. De
még is, hog y akarja meg oldani a helyzetet?
– Hog y érti ezt?
– Pont úg y, ahog y fog almaztam. Mi a terve, ha a kényszerleszállást nem akarja
meg kísérelni?
– Hog y nekem mi a tervem? A francba is, hát nem az én dolg om, hog y ezt
meg oldjam!
A beszélg etés során először Karim ig azán dühösnek tűnt.
– Ezt maguknak kell meg oldaniuk! Akár úg y, hog y meg találják azokat az
idiótákat, akik az eg ész mög ött állnak, akár úg y, hog y azt csinálják, amit ők
mondanak. Nekem csak eg yetlen feladatom van, az, hog y a leveg őben tartsam a
g épet, amíg ez az eg ész vég et nem ér.
Majd letette a telefont.
Eden Dennisre és Alexre nézett.
– A rosseb eg ye meg ! – méltatlankodott Dennis.
– Bár, ami azt illeti, ig aza van – jeg yezte meg Alex.
A többiek úg y néztek rá, mintha elment volna az esze.
– Háromféleképpen oldhatjuk meg az üg yet. Vag y sikeres kényszerleszállással
és a g ép kiürítésével, anélkül hog y a g épeltérítők észrevennék. Vag y úg y, hog y
mindkét kormány teljesíti a g éprablók követeléseit. Vag y pedig meg találjuk az
eltérítés hátterében álló elkövetőket. És talán a leg utóbbi az eg yetlen
vég hezvihető terv.
– Nem a kényszerleszállás lenne a mag ától értetődő meg oldás?
– Számunkra ig en. De úg y tűnik, Karim számára nem.
– És milyen eszközeink vannak, amelyekkel eg yüttműködésre kényszeríthetjük?
– kérdezte Dennis.
– Fog almam sincs – felelte Eden. – Felhívhatjuk az SAS-t, és utánajárhatunk.
Furcsa érzés, hog y nincs közvetlen befolyásunk eg y nyavalyás pilótára.
Dennis felállt.
– Én meg yek, és meg nézem, mi a helyzet.
Amint becsukta mag a mög ött az ajtót, Alex Edenhez fordult.
– Ha Karim eg yszer nemet mondott, attól tartok, nem tér jobb belátásra.
– Én is.

– Akkor mit teg yünk?
– Seg ítene vajon, ha beszélne vele? Ismeri mag át, tudja, hog y Erik apja?
Alex a fejét csóválta, el sem tudta képzelni, hog y ő könnyebben rábeszélhetné
Karimot a dolog ra.
– Az sem változtatna semmin – jelentette ki.
Eden összekulcsolta a kezét a tarkóján, és eg yenesen mag a elé nézett.
– Ha nem hatástalanítjuk a fenyeg etést a g ép kényszerleszállásával, ahog y ön
mondta, még mindig ott a lehetőség , hog y teljesítjük a g épeltérítők követeléseit,
vag y azonosítjuk őket, még mielőtt kifog y az üzemanyag . És, hog y eg yszerűen
fejezzem ki mag am, annak fikarcnyi esélye sincs, hog y akár a svéd, akár az
amerikai kormány eleg et tenne az ig ényeiknek.
Ez reális meg ítélésnek tűnt, íg y Alexnek nem volt ellenvetése.
– Akkor marad az a meg oldás, hog y meg találjuk azokat a személyeket, akik
elindították ezt az eg ész cirkuszt.
Csendben ültek eg y darabig .
– Csak eg y dolog vig asztal – jelentette ki Eden.
Alex felhúzta a szemöldökét.
– Éspedig ?
– Tényleg nem hiszem, hog y bomba lenne azon a g épen.
Közel harminc, a rendőrség nél eltöltött év alatt Alex meg tanulta, hog y
bizonyos üg yek a leg váratlanabb fordulatot vehetik. Vég ig simított a kezeit borító
rózsaszín heg eken. Többször is követett el hibát, és az eg yik ilyen helyzetben
ég ett meg mindkét keze.
– Én nem vag yok ebben annyira biztos – felelte. – Fel kell készülnünk arra, hog y
bármi meg történhet. Főleg , mivel a g épen hag yott levél bizonyos részeit még
csak nem is értjük.
– Mire g ondol?
– Pontosan arra, amit mondok. Például azt sem tudjuk, milyen szerepet játszik a
történetben az a Tennyson Cottag e. És mi köze Zakaria Helifihez?
Eden épp válaszolni akart, amikor Sebastian, a vezető elemző feltépte az irodája
ajtaját.
– Rossz hírek – közölte. – Az újság írók kezdenek érdeklődni, valaki
kiszivárog tatta a g épeltérítés történetét.
– A fenébe, még ez is! – sóhajtott fel Eden. – Több időre lett volna szükség ünk.
– Tudom – sajnálkozott Sebastian. – De fig yeljen csak ide, mutatok valamit, ami
még ennél is rosszabb. Sajnálatos módon van eg y találatunk a lista eg yik
szereplőjére. És elég csúnyán fest.
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Az 573-as járat
Miért nem tudtak meg eg yezni? Erik és Karim hang osan vitázott a rendőrség től
érkező hívás közben a javaslatukon, miszerint hajtsanak vég re kényszerleszállást.
Erik nem értette, miért viszonyul Karim olyan neg atívan az ötlethez, hog y még
csak beszélni sem hajlandó róla. Mert íg y fog almazta meg Eriknek: a g épnek a
g éprablók utasításai szerint a leveg őben kell maradnia. Semmilyen körülmények
között nem szállhat le, míg a g épeltérítők követeléseit nem teljesítik.
– A francba is! – üvöltötte Erik. – Nem érted, hog y ez nem fog meg történni?
Nincs olyan épelméjű kormány a világ on, amely efféle követeléseket teljesítene.
De Karim nem hallg atott rá. Vag y nem érdekelte, amit mond. Erikben
fortyog ott a düh. Az ember nem viselkedhet íg y. Ez eg yszerűen képtelenség .
Akármerre is nézett, semmi mást nem látott, mint a vég telen ég boltot, amely
minden irányban körülvette a repülőg épet. Ez általában a békesség érzésével
töltötte el, de most rémületet érzett attól, hog y tízezer méter mag asban repül.
Többször is láttak más g épeket a távolban, úton más célállomások felé. Erik
szívesen ült volna bármelyiken. Semmire sem vág yott jobban, mint hog y valahol
másutt leg yen, csak ne azon a g épen, amelyet bombatámadással fenyeg ettek.
Mi van, ha ez lesz a halála napja?
Erik elég g yakorlatias szemmel tekintett a halálra. Ahog y a nag yapja szokta
mondog atni: az eg yetlen dolog , amit az ember biztosan tud az életben, az az,
hog y meg fog halni. Lehet, hog y öreg korában, de az is lehet, hog y fiatalon. Mint
Erik anyja. Erik mindig fiatalnak látta őt, bár már az ötvenöthöz közeledett,
amikor beteg lett. Fiatalnak lenni nem azt jelenti, hog y az ember eg y bizonyos
korban van, a fiatalság a lélekben lakozik. Erik apja mindig is öreg volt. Már Erik
g yerekkorában is.
Erik látta, hog y Karim újra és újra meg törli a homlokát. Azóta, hog y meg kapták
a fenyeg etést, szinte eg y szót sem szólt. Úg y látszik, Eriktől eltérően neki nincs
ig énye arra, hog y beszéljen a helyzetről, amelybe belecsöppentek. Csak azzal
törődött, hog y eg yenesen előre nézzen.
Abban eg yetértettek, hog y az utasoknak nem szólnak a fenyeg etésről. Az csak
káoszt és kétség beesést szülne, és még jobban meg nehezítené a leg énység dolg át.

A személyzet összes tag ját azonban teljes diszkréció mellett értesítette Fatima, az
utaskísérő, aki meg találta a levelet. Sok kérdést tettek fel, és nag yon nyug talanok
voltak. A személyzet eg ybehang zóan úg y határozott, hog y Fatima leg yen az
összekötő a pilótafülke és a kinti leg énység között, s ezt Karim és Erik is jó
meg oldásnak tartotta. Érthető volt, hog y a személyzet embereiben sok kérdés
merült fel, de sajnos nem tudtak rájuk választ adni. A g épet elrabolták, és a dráma
kimenetele mindannyiuk számára kétség es volt.
Erik nem ismerte Fatimát valami jól, korábban mindössze néhányszor dolg oztak
eg yütt. De csinos volt a lány, és okosnak is tűnt. Mag as volt és sötét hajú. Erik
nem látott még olyan nőt, akinek ilyen szép arccsontja lett volna. Ha eg yedülálló
lenne, meg hívná eg y pohár borra. De nem az, és bár sok mindennel lazán bánt az
életben, a kapcsolatokkal nem. Sosem csalta meg eg yik barátnőjét sem. Effajta
disznóság ok nem vonzották. A fantáziálás az eg y dolog , a csalás az eg y másik.
A kettőnek semmi köze eg ymáshoz.
Odafordult Karimhoz. Újra próbálkozott.
– Mit g ondolsz, mit tesz most a rendőrség , hog y nem vag y hajlandó leszállni?
Karim meg vonta a vállát.
– Mit tehetnének? Eg y Jumbo Jetben ülünk, nég yszáz utassal a fedélzeten,
tízezer méteres mag asság ban. Ha azt akarják, hog y leszálljunk, kezdhetik a
követelések teljesítését.
Erik meg próbált szót érteni vele.
– Ha teljesítik a g éprablók követeléseit, ajtót nyitnak eg y szörnyű jövő felé,
amelyben meg éri repülőg épet eltéríteni vag y más módon túszokat ejteni, hog y
valaki elérje, amit akar. Másképp kell ezt meg oldanunk.
Újabb izzadság cseppek bukkantak elő Karim homlokán.
– Nincs más meg oldás – felelte.
Erik nem tudta, mit mondjon, íg y elfordult Karimtól, és inkább kifelé nézett.
Honnan tudja Karim, hog y nincs más meg oldás, mint teljesíteni a g éprablók
követeléseit?
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Alig tíz perc telt el azóta, hog y Muhammed Haddad ig azság üg y-miniszter
meg hallg atta az államtitkár leg utóbbi helyzetjelentését, s most csendben ült az
irodájában. Úg y tűnt, az eg yüttműködés az amerikaiakkal nem meg y valami jól.
Washing ton nem szívesen osztotta meg velük a döntéseit és az értesüléseit. Íg y
aztán Muhammed is hasonlóképpen válaszolt. Az államtitkár nem volt biztos
benne, hog yan bánjon amerikai kollég áival. Muhammed eg yértelműen közölte,
hog y elvárja tőle, tartsa szorosan a g yeplőt. De vajon hog y sikerül íg y meg oldani
a fennálló helyzetet?
De nem csak az amerikaiakkal volt g ond. Nemrég a bombafenyeg etés híre
berobbant a médiába. Látszott, hog y az újság írók azt sem tudják, hog y csűrjékcsavarják a sztorit. Két napon belül ez volt a második alkalom, hog y svéd
érdekeltség ű objektumokat bombával fenyeg ettek, s az előző eset hamis
riasztásnak bizonyult. Vajon ez azt jelenti, hog y a mostani is az?
Muhammed örült volna, ha tudja a kérdésre a választ.
A sajtóreferens dug ta be a fejét:
– A sajtótájékoztatóról van szó. Nem fog menni, hacsak mag a nem seg ít.
Neg yed óra múlva kezdünk.
Muhammed ideg es lett.
– És mi a fenének mennék én oda?
A sajtóreferens meg lepettnek tűnt.
– Hát nem tudja? Minden meg jelent az újság okban.
– Köszönöm, mag am is láttam.
– Mármint ez az eg ész szarság . Nemcsak annyi, hog y eg y g épen bomba lehet,
hanem az is, hová tart a g ép, és mik a g éprablók követelései.
Már kezdettől fog va tudták, hog y valami g áz van e körül a repülőg épes történet
körül, de most kezdte csak Muhammed meg érteni, mekkora problémát kell
kézben tartania.
– Ez meg hog y fordulhatott elő? – értetlenkedett. – Hog yan szivárog tathatták ki
a g éprablók különleg es követeléseit?
A sajtóreferens meg vonta a vállát.

– Ezzel most nincs időm fog lalkozni. Bárki lehetett.
– Tévedés – javította ki Muhammed. – Minden hivatalos szervnél csak néhányan
tudták, hog y Zakaria Helifit és Tennyson Cottag e-t említették a levélben.
– Úg y tűnik, ennyi elég is volt, hog y a dolg ok eljussanak az újság írók fülébe –
felelte szórakozottan a sajtóreferens. – Ráadásul az sem biztos, hog y a
kormányhivatalból vag y a rendőrség től szivárg ott ki a hír. A repülőtérről vag y a
lég itársaság tól is kijuthatott.
Ez az, amit sosem fog unk meg tudni. A kiszivárog tatással kapcsolatban az
eg yetlen, amit biztosan tudni lehet, az az, hog y a forrását képtelenség meg találni.
Elsősorban azért, mert az utána való kutatás is törvénybe ütköző, de azért is, mert
eg yszerűen nem éri meg erőt pazarolni rá.
– Tehát azt akarja, veg yek részt a sajtótájékoztatón, csak azért, hog y választ
adhassak a Zakaria Helifivel kapcsolatban felmerülő kérdésekre, és arra, hog y
miért akarjuk kiutasítani?
– Íg y van.
Muhammed zsebre dug ta a kezét, és kinézett az irodája ablakán. Eg yik kollég ája
azt mondta, amikor íg y áll, zsebre dug ott kézzel, úg y néz ki, mint John F.
Kennedy. „Csak eg y kicsivel sötétebb árnyalatban.” Ag yafúrt hízelg és volt, de
azért jólesett neki. A libanoni Kennedy.
– Nem – felelte, még mindig hátat fordítva a sajtóreferensnek.
– Nem?
– Nem lenne okos döntés, ha mag ával mennék az eseményre. Nincs mivel
előrukkolnunk a Helifi-üg yben. És nem akarjuk, hog y a ránk nehezedő nyomás
alatt hibát kövessünk el. A miniszterelnök azért hívta össze a sajtótájékoztatót,
hog y közölje, tudomásunkra jutott a fenyeg etés, és nem tárg yalunk a
terroristákkal, hanem más módot keresünk a helyzet meg oldására. Nem akarunk
arról vitatkozni, van-e okunk a Helifi kiutasítását illető döntésünket
felülvizsg álni.
Muhammed a sajtóreferens felé fordult.
– Vag y mag a szerint nem íg y van?
– Tolmácsolom az üzenetét a miniszterelnöknek.
Meg int mag ára maradt. Ahog y már annyiszor.
Muhammed leült a helyiség közepén álló nag y tárg yalóasztalhoz. Tudta, mi a
dolg a. Meg annyi szorg os ember vég ezte már korábban az ig azság üg y-miniszteri
munkát. És mindannyian valamilyen nyomot hag ytak mag uk után.
Muhammed g yakran g ondolt arra, hog y neki sokkal kevesebb választása volt.
Neki a keménykezű ig azság üg y-miniszter szerepe jutott, akinek fel kell lépnie az

erőszakos szélsőség esek ellen.
Az erőszak erőszakot szül. Ebben a leg többen eg yetértettek. Sokan viszont, úg y
tűnt, azt hiszik, az ember bármilyen messzire elmehet olyan dolg okban is,
amelyekkel más emberek személyes szabadság át korlátozza. Mindenünnen azt
hallotta, több köztéri kamerára lenne szükség , és a rendőrség fokozott
részvételére a közmédiában. Visszatérő érvnek számított, hog y a rendőrség nek
mindenhol ott kell lennie, a terroristák miatt. Elképzelhetetlen volt, hog y ilyen
szavak hang ozzanak el, míg a terror Skandináviában is fel nem ütötte a fejét.
Most, hog y már mindenki szembesült vele, úg y tűnt, mintha eg y emberként
veszítették volna el a józan eszüket és ítélőképesség üket.
De Muhammed számára, aki Libanonban született és nőtt fel, mást jelentett a
terror és a valós félelem. Aki eg ész életét Svédország ban élte le, és nem volt több
hatvanöt évesnél, annak sosem kellett éberen aludnia, és eg y szomszédos
ország ból érkező lég i csapástól tartania. Vag y épp belháborútól. És nem kellett
vég ig néznie, ahog y a hozzátartozóit bebörtönzik, mert véleményüket a
nyilvánosság előtt közölték.
A svédeknek fog almuk sem volt arról, mi a félelem. Azt hitték, az a félelem,
amit akkor éreznek, amikor a kanári-szig eteki utazásuk alkalmával a pog g yászuk
három órát késik, vag y amikor felemelik az áram árát. Muhammed a tenyerével
vég ig simított a tárg yalóasztal sima felszínén. Bizonyos napokon és helyzetekben
svédnek érezte mag át. De eg ész életében képtelen lett volna erre. És nem is
akarta.
Muhammed Zakaria Helifire g ondolt. Nag yon bízott a titkosszolg álatban.
Fig yelemre méltó volt, hog y kifog ást emeltek a Bevándorlási Hivatal döntése
ellen, amelyben tartózkodási eng edélyt adtak Helifinek. De az, hog y eg y már
kiadott eng edélyt vonjanak vissza, mint Helifi esetében, példa nélküli volt. Épp
ezért tartotta úg y Muhammed, hog y van valami különös Helifi üg yében. Ha nem
hallg attak volna a titkosszolg álat szavára eg y ilyen esetben, azzal szolg álati
vétség et követtek volna el.
Muhammednek azonban más ötlete volt, és minél többet g ondolkodott rajta,
annál jobbnak tűnt. Odalépett az íróasztalához, és felhívta Fredrika Berg mant.
Meg kérte, hog y jöjjön át az irodájába, és amikor letették a telefont, Fredrika
főnökét is felhívta, és tőle is ug yanezt kérte.
Az ig azság üg y-miniszter a falon füg g ő órára pillantott. A parlamenti vita a
bevándorlásról és az integ rációról már vég et ért, és ő ennek eg yetlen percet sem
szentelt a munkaidejéből. Biztos volt benne, hog y ott csak g yűlölködés folyt.
A bevándorlást kritizálók asztalán volt a fellebbviteli bíróság két elmarasztaló

ítélete. Ezzel kínosan jól felvértezhetik mag ukat azok, akik vég et akarnak vetni
Svédország hag yományosan nag yvonalú bevándorlási politikájának.
Ha Muhammed eg yedül maradhatott volna az irodájában, azt tette volna, amit
már évek óta nem: térdre borult és imádkozott volna fivéreiért és nővéreiért. Ha
eg yetértés születik a bevándorlás korlátozását illetően, és ezzel meg nehezítik a
menekültek – aki eg ykoron Muhammed is volt – Svédország ba jutását, maradhate ő az ig azság üg y-miniszteri székében?
A válasz: nem. Ha Svédország határait bezárják, ő lelép a színről. Mert ha a
bevándorlásellenesek g yőznek, Muhammed mindent elveszít, amiben addig hitt.
És úg y látta, ez esetben politikusként sincs jövője Svédország ban.
Ezek voltak a nag y kérdések. De neki itt és most teljesítenie kell ig azság üg yminiszteri feladatait. A demokrácia nevében képtelenség lett volna, hog y a
g épeltérítők követeléseit teljesítsék. És tudta, hog y e felfog ást az amerikai
kormány is osztja.
Íg y csak az a két lehetőség maradt, hog y vag y kényszerleszállást hajt vég re a
g ép, vag y meg találják azt, aki emög ött az eg ész őrültség mög ött áll, mielőtt még
a katasztrófa bekövetkezne. De minden eltelt perccel bizonytalanabb lett abban,
hog y bármelyik is sikerülni fog .
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Eg y csúnya találat a nyilvántartásban.
Ezt mondták Eden Lundellnek, és ő a leg rosszabbtól tartott.
Az eg yik hadműveleti tárg yalóteremben g yűltek össze. Sebastian és eg yik
elemzője adták elő, mire jutottak. Eden látta, hog y Sebastian még mindig
harag szik rá a meg jeg yzése miatt, amit a kollég áira tett, s arra g ondolt, vajon
Alex érzi-e a teremben uralkodó rossz hang ulatot. Úg y hitte, nem. Hisz a férfinak
nincs viszonyítási alapja, nem tudhatja, az ő csapatukban mi számít jó és mi rossz
hang ulatnak. De Eden olyan tisztán érzékelte Sebastian hűvös modorát, mintha a
férfi jég hideg keze a nyakán nyug odott volna. Alex jelenlétében azonban jó képet
vág ott a dolog hoz.
Bárcsak elszívhatna eg y cig arettát! Sokkal jobban tudna úg y g ondolkodni.
Ennie sem ártana. Majd később elküldi az eg yik asszisztensét, hog y veg yen neki
eg y salátát.
– Mit találtak?
Eg ész életében folyton azt hallotta, hog y türelmetlen, íg y meg próbált
közönyösnek tűnni.
A Sebastian háta mög ött álló óriási kivetítő villódzni kezdett.
– Eg y finoman szólva különös és nag yon nemkívánatos összefüg g ést a teg napi
bombariadó és a mai fenyeg etés közt.
A képernyőn láthatóvá vált néhány telefonszám, különféle színű vonalakkal
összekötve. Nég y közülük pirossal volt jelölve.
– Erről a nég y telefonszámról indítottak hívást teg nap a bombariadó
alkalmával. Mint tudják, a hívások névtelen feltöltőkártyás telefonokról érkeztek,
íg y sem a hívót, sem a tulajdonost nem sikerült azonosítani. Viszont azt tudtuk
ellenőrizni, milyen eg yéb hívásokat bonyolítottak ezekről a számokról, illetve kik
hívták őket. És találtunk valamit. Három készüléket a jelek szerint korábban nem
használtak, de a neg yedikről, amelyikről a leg utolsó bombát jelentették, még két
beszélg etést folytattak, eg yet ma reg g el, eg yet pedig még teg nap este.
Sebastian rámutatott eg y számra, amelyet sárg a színnel jelöltek.
– Ezt a számot hívták. Eg y privát mobilszámot, a tudakozó szerint Karim

Szassziét.
Eg yik munkatársuk a másik után haladt el az üveg kalitka előtt, de Eden csak a
kivetítőn levő számot látta mag a előtt.
Karim Szassziét.
Az 573-as járat pilótája tehát kapcsolatban állt azzal a személlyel, aki a
stockholmi bombariadókat csinálta.
Ez nem lehet igaz!
– És ez mit jelent?
Költői kérdés volt, úg y hang zott, mintha hang osan g ondolkodna.
– Várjon eg y kicsit – intette Sebastian. – Van itt még más is. Ezenkívül Karim is
felhívta ezt a számot teg nap is, és ma reg g el is.
Eden érezte, ahog y hullámokban önti el testét az adrenalin. Nem volt rá
szükség , hog y meg forduljon, és Alexre nézzen ahhoz, hog y tudja, őt is meg lepték
a hallottak, mert kétség telenül érezte, hog y íg y van. A hajsza összeterelte őket,
eg y fajtából valók voltak ők ketten, csak más évjáratból.
– Hosszan beszélg ettek? – tudakolta Alex.
– A teg napi beszélg etés, amikor Karimot hívták, úg y tizenkét perces volt, a
többi két és három perc közötti.
– És Karim telefonált először, vag y őt hívták? – érdeklődött Eden.
– Őt hívták – felelte Sebastian. – Utána visszahívta a számot.
– Tehát a mi drág a parancsnokunk kapcsolatban áll a teg napi hívóval, aki a
Rosenbadot fenyeg ette. Merthog y az volt az utolsó bombariadó, nem?
– De ig en – válaszolt Alex.
– Túl sok az eg ybeesés, ez nem lehet véletlen – mondta Eden.
– Ha ezer beszélg etést folytattak volna ezen a készüléken, esetleg lehetne a
véletlennel mag yarázni, hog y Karim Szasszi száma is felbukkan köztük. De itt
nem ezerről beszélünk, hanem csak eg yről. És az az eg y szám az övé – tette hozzá
Sebastian
– Be van most kapcsolva Karim telefonja? – kérdezte Alex.
– Nem, nincs, meg próbáltuk felhívni, de csak az üzenetrög zítő jelentkezett. Úg y
g ondoljuk, felvitte mag ával a g épre.
Eden átg ondolta a hallottakat. Abban eg yetértett Sebastiannal, hog y ez nem
lehet véletlen, de bizonytalan volt benne, milyen vég következtetést vonjon le
mindebből. A Karim telefonja és az ismeretlen készülék közti kapcsolat azt jelenti,
hog y Karimnak szerepe volt az előző napi fenyeg etésben, s íg y feltehetően az
általa vezetett repülőg ép ellen tervezett merényletben is? Vag y valami eg észen
mást?

– Elképzelhető, hog y Karimot meg fenyeg ették, és ezért nem akar leszállni a
g éppel? – kérdezte Alex.
Persze, ez is eg y lehetőség volt, mely nem zárható ki, s mely ráadásul sok
mindent meg mag yarázna, ami jelenleg felfog hatatlannak tűnt.
– De akkor miért szállt fel a g épre? – vetette fel Sebastian.
– Jó kérdés – helyeselt Eden is.
– Meg kérdezhetjük tőle telefonon? – tudakolta Alex.
Vajon meg kérdezhetik? Vag y eg y ilyen beszélg etés többet ártana, mint
használna?
– Nem vag yok benne biztos – mondta Eden. – De azt hiszem, nem. Nem
kérdezhetjük meg .
– Mert ha ő is benne van, eláruljuk, hog y tudunk róla.
– Pontosan.
Eden látta, hog y Alex zsebre dug ja eg yik kezét.
– Beszélnünk kellene a családjával, a feleség ével – jelentette ki Alex. – Most,
hog y még is napvilág ot látott az eg ész, úg y érzem, ezt minden körülmények közt
meg kell tennünk.
Alex még alig fejezte be mondandóját, amikor rájött, miről is beszél.
– A francba! – kiáltott fel, és talpra ug rott.
Eden azonnal meg értette.
– A fia családja – szólalt meg , és elég g ondterheltnek tűnt. – Még nem beszélt
velük.
– Nem is g ondoltam rájuk, amíg el nem kezdtem Karim családjáról beszélni. Fel
kell hívnom a lányomat. És Dianát, az élettársamat.
Alex elég szerencsétlenül festett.
– Erik családja eg y Dél-Amerikába tartó g épen ül – közölte. – Addig nem tudom
elérni őket, amíg le nem szállnak.
– Menjen, és telefonáljon nekik – javasolta Eden. – Abban eg yébként ig aza van,
hog y Karim családjával is beszélnünk kell.
– És nyitni kéne eg y seg élyvonalat az utasok hozzátartozóinak – sóhajtott fel
Sebastian. – Ezt már meg vitattam a Külüg y- és az Ig azság üg yi Minisztériummal
is, de a jelek szerint a rendőrség dolg a, hog y a vonalat üzemeltesse. Az
informatikai részleg már beindított eg y központot, és kiadott eg y közvetlen
telefonszámot.
Eden hálás pillantást vetett rá.
Alex kisietett a tárg yalóteremből.
– Tovább kell haladnunk – állapította meg Eden. – De baromi g yorsan, ha

meg bocsátanak a szóhasználatért. Alexnek ig aza van, azzal kell kezdenünk, hog y
meg látog atjuk Karim otthonát. Amint Alex visszatér, mag uk induljanak is!
A nyomozás vezetőjére, Dennisre nézett.
Sebastian szót kért.
– Van itt még valami – közölte.
Eden felnézett.
– Mind a nég y telefonkészüléket felhívtuk, amelyeket a nég y bombariadó
alkalmával használtak teg nap. És mindeg yik be van kapcsolva.
– Hog y mondta?
– Ig en, íg y van. Azonosítottuk a helyüket az adótornyok seg ítség ével. Úg y
tűnik, mind a nég y eg y helyen van. Az Arlanda repülőtér területén. Épp oda tart
néhány emberünk kék villog óval, hog y meg próbáljon a nyomukra akadni.
Hog y lehet az, töpreng ett Eden, hog y valaki először volt olyan alapos, hog y
mind a nég y hívást más-más készülékről indította, hog y ne lehessen azonosítani,
majd bekapcsolva hag yta őket, minden adatot hozzáférhetővé téve ezzel, amelyek
seg ítség ével a rendőrség rájuk akadhat?
Vag y eg y amatőrrel van dolg uk, vag y eg y hanyag emberrel. Vag y pedig
eg yenesen eg y csapdába sétálnak bele, amelyet az az ember állított fel g ondosan,
aki most éppen nég yszáz túszt tart fog va.
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Már reg g el volt, de odakint még mindig sötét. Bruce szeretett volna még aludni
pár órát. Ha tudta volna, hog y olyan átkozottul korán fog kelni, jóval hamarabb
hazaküldte volna Daisyt. A hosszú lábú Daisyt. Se vele, se nélküle nem tudott élni.
Más szóval tipikus volt a kapcsolatuk.
Az eg yik titkár bejött a szobájába.
– Itt vannak.
Bruce összeszedte a papírjait, és g yors léptekkel a földszinti tárg yalóba ment,
ahol nég y hivatalnok a CIA-tól már várt rá. A terrorelhárító eg ység az utóbbi
években eg yre nag yobb részt kapott az FBI forrásaiból, és ug yanez állt a CIA-ra is.
Bruce meg bánta, hog y eg yedül ment a találkozóra, amikor meg látta, mennyien
érkeztek a másik szervezettől. Ettől alárendelt szerepben érezte mag át.
Bruce bekeményített. Tudta, hog y a CIA olyan információkkal rendelkezik,
amelyekre neki is szükség e van, és addig nem akart távozni, amíg ezeket meg
nem kapta.
A CIA-üg ynökök sorban ültek az asztal hosszabbik oldalán. Ahog y g ondolta,
nag y hiba volt eg yedül érkezni a meg beszélésre.
– Köszönöm, hog y ilyen hamar el tudtak jönni – mondta Bruce, majd leült.
– Nincs mit. Alig ha kell mag yaráznom, hog y minket ug yanúg y ag g aszt az üg y,
mint mag ukat.
A férfi, aki ezt mondta, valahol a sor közepén ült. Neki mag ától értetődő
tekintélye volt a csapatban, és Bruce tudta, hog y őt jelölték ki, hog y mindannyiuk
nevében nyilatkozzon. Bruce-nak az volt az érzése, találkoztak már korábban.
Tudta, hog y a férfit Greennek hívják, vag y leg alábbis íg y szólítják. Ha nem téved,
a férfi volt a CIA nemzetközi terrorelhárító eg ység ének eg yik vezetője.
– Természetesen tudjuk.
– Tény, hog y mielőtt még bármi mást csinálnánk, meg kellene vitatnunk,
voltaképpen melyikünkhöz is tartozik az üg y – szólalt meg Green.
A francba is! Bruce érezte, hog y feldühödik. A főnöke kinyírná, amiért ilyen
látványosan meg alázó helyzetbe hozta mag át.

– A véleményünk és a jelek szerint az FBI az illetékes.
A szemben ülő férfi halványan elmosolyodott.
– Pompás, mert mi is erre a következtetésre jutottunk. Leg alábbis addig , amíg a
g ép el nem éri az amerikai lég teret.
Ebben volt ig azság , és ezt Bruce is tudta.
– Ami persze semmin nem változtat. A repülőg ép úti célja ismert, és ez New
York, azaz amerikai felség terület. Épp ezért az FBI illetékesség i körébe tartozik.
A CIA-nak a törvény szerint tilos volt amerikai felség területen hadműveletet
folytatni, és erről alig ha kellett őket felvilág osítani.
– Erről itt és most ne nyissunk vitát – jelentette ki Green. – Az ön üzenetéből
arra következtettem, hog y Tennyson Cottag e-dzsal kapcsolatban vannak kérdései.
– Íg y van. Mint azt tudják, Tennyson Cottag e neve felmerült a repülőg épen
talált levélben. És eng em elsősorban az érdekel, honnan ismerheti a levél írója ezt
a helyet, valamint hog y mi köze Zakaria Helifihez.
Green csendben ült, zsíros homloka mély ráncokat vetett.
– Akkor őszintén be kell ismernem, hog y eg yikre sem tudjuk a választ. Ami
persze roppant kínos, de ettől még nem kevésbé ig az.
– De bizonyára tud valami olyannal szolg álni, ami seg íti a munkánkat –
erőltette Bruce. – Nevek, dátumok, telefonszámok, bármi, ami Svédország hoz
köthető.
Green halkan váltott néhány szót a balján ülő kollég ájával. Hihetetlen. Bruce
most már látta, hog y a többiek közül senki sem fog meg szólalni a találkozó során.
Green volt a g óré, slussz-passz.
– Amint azt bizonyára meg érti, Tennyson Cottag e a munkánk eg yik
leg érzékenyebb és ezért leg titkosabb részéhez tartozik. Mindaz a sok sületlenség ,
ami elterjedt az utóbbi években a vizes deszkáról és eg yéb kínvallatási
módszerekről, szóba sem jöhet Tennyson Cottag e kapcsán. Ez teljesen kizárt.
– Attól tartok, erről már lekéstek – felelte Bruce. – A hely neve már kiszivárg ott
a médiába. Csak idő kérdése, míg valamelyik újság író rákeres, és meg találja azt a
keveset, ami az interneten fellelhető róla. Ennyi elég is ahhoz, hog y rájöjjenek,
miről van szó.
– Pontosan – helyeselt Green. – Épp ezért kell csendben maradnunk, hog y az ott
történtekről a lehető leg kevesebb ember szerezzen tudomást.
Bruce nem bírt tovább diplomatikus maradni. Ez láthatólag sehová sem
vezetett.
– És én nem tartozom hozzá ehhez a lehető leg kevesebb emberhez?
– Na, ne húzzuk fel mag unkat felesleg esen! Természetes, hog y

a leg szükség esebb mértékben eg yüttműködünk az FBI-jal.
Mintha a homokozóban ültek volna. Hatalmas árkot ástak kislapáttal és kemény
beszólásokkal.
Green áthajolt az asztalon.
– Elmondom mag ának, amire szükség e van. De a svédeknek eg y szót se! Ha
információ kell nekik, azt tőlünk kapják meg . Világ os?
Bruce bólintott.
– Tennyson Cottag e az eg yik új létesítményünk – kezdte Green. – Alig több mint
három éve működik. Nag yon kis létszámú személyzet dolg ozik ott, nem akartuk,
hog y túl nag y és túl ismert leg yen. Mondhatjuk, hog y csak néhány ig azán nehéz
eset került oda. Olyan fejesek, akiket mindenképp szóra akartunk bírni.
Szóra bírni.
Bruce tudta, mit jelent ez. S eg yike volt azoknak, akiknek ez nem tetszett.
A kínzás középkori módszer. Ráadásul semmi értelme. Meg bízhatatlanok azok az
információk, amelyeket elektrosokkolóval, vízbe fojtás imitálásával vag y más
hasonló módszerekkel kényszerítenek ki valakiből. Ezt persze nem említette
Greennek, mert akkor a találkozó rög tön vég et ért volna.
– Nem tartozik a leg fontosabb börtöneink közé, de azért elég jól beváltotta a
hozzá fűzött reményeket. Eddig összesen körülbelül ötven fog oly fordult meg
benne. Meg próbáltuk korlátozni az áthelyezések számát, hog y eg yszerre ne
leg yenek tizenötnél többen, és eg yikük sem töltött ott hat hónapnál hosszabb
időt.
– Kiszedik belőlük, amit tudnak, aztán továbbtoloncolják őket?
– Íg y terveztük, és be is vált. Abból az ötven emberből, akik ott jártak,
neg yvenötöt tartósan őriztek, néhányukat úg y, hog y visszaküldték őket
Pakisztánba, és átadták az ottani partnereinknek, másokat másképp. Az, hog y mi
történt velük, voltaképpen nem érdekes, a lényeg az, hog y Tennyson Cottag e-i
tartózkodásuk után korlátozott lehetőség eik maradtak arra, hog y
tapasztalataikról beszámoljanak a környezetükben élőknek.
Bruce minden erejével próbált közönyösnek tűnni. Épp elég CIA-üg ynökkel
találkozott már életében ahhoz, hog y tudja, messze nem mindeg yikük osztotta
Green g roteszk nézeteit arról, hog yan lehetne az úg ynevezett terrorizmus elleni
harcot meg nyerni. Épp ezért lepődött meg mindig , amikor ilyesvalakibe botlott.
Bruce azzal is tisztában volt, hog y nem eg yedül az amerikai kormány viszonyult
pozitívan bizonyos kényszervallatási formákhoz. A világ minden demokratikus
államában meg lepően sokan g ondolják úg y, hog y bizonyos különleg es és éles
helyzetekben a kínzás jog os és célravezető eszköz.

– De néhányukat ezek szerint szabadon eng edték?
– Nag yon keveset. Hog y pontosan fog almazzak: kettőt.
– Bár azt mondta, körülbelül ötven fog lyot tartottak Tennyson Cottag e-ban, és
ebből neg yvenötöt küldtek át más létesítményekbe.
Green a kezében tartott tollal játszott.
– Párat el is veszítettünk. Minden szándékoltság nélkül, efelől biztosíthatom. De
ettől még íg y történt. Eg yikük szívrohamot kapott. Eg y másik pedig epilepsziás
volt. Ezt nem tudhattuk. Eg yik reg g el holtan találták. Rohadt nag y kár, mert a
fiúnak bőven lett volna mesélnivalója.
Bruce-t a rosszullét kerülg ette, amikor a Green kezében tartott tollat nézte.
Mintha Green nem bírt volna nyug odtan ülni. És mintha azok a szavak, amelyeket
kiejtett a száján, szart se jelentettek volna a számára.
– Lehetség es, hog y az a két ember, akit szabadon eng edtek, továbbadta
Tennyson Cottag e hírét?
– Az eg yikük ig en. Van eg y, eg yetleneg y cikk az interneten, ahol néven nevezik
a helyet. Eg y újság író kapcsolatba került az eg yik srác apjával, aki a médiát hívta
seg ítség ül, hog y elsírja nekik a bánatát, mennyire meg kínozták a fiát. Az apa és a
fia neve nem szerepel a cikkben, mi azért még is tudjuk, kikről van szó.
Green a kollég áira vig yorg ott, azok meg visszavig yorog tak rá. Nem volt más
választásuk, ezt Bruce is tudta. Eg y ilyen emberrel, mint Green, nem lehet
szembeszállni, hacsak az ember nem akarja tönkretenni a karrierjét.
– Milyen származású volt a fog vatartott, aki az újság írónak nyilatkozott?
Bruce olvasta a cikket, de a részletekre már nem emlékezett.
– Nem ő nyilatkozott, hanem az apja. És marokkói, hosszú utat tett meg , hog y
részt veg yen eg y pakisztáni kiképzőtáborban.
– És nem volt köze Svédország hoz vag y Helifihez?
– Amennyire mi tudjuk, nem.
Bruce elg ondolkodott. Zakaria Helifi is észak-afrikai származású. De ez elég
halovány összekötő kapocs. Helifi alg ériai, a másik srác marokkói. Miért ismernék
eg ymást?
– Fig yeljen ide – szólt Green bizalmaskodó hang on. – Természetesen úg y
rendelkezik a munkaidejével, ahog y akar, de ha én a mag a helyében lennék,
hag ynám ezt a kapcsolatkeresést Zakaria Helifi és Tennyson Cottag e között. Helifi
be sem tette oda a lábát. Sem senki, akit ismer. A levél írója összekötött két olyan
dolg ot, amelyeknek semmi közük eg ymáshoz.
– De azért az még iscsak érdekes, hog y a kérdéses személy épp eg y ilyen,
g yakorlatilag ismeretlen helyet szemelt ki mag ának.

– Pontosan. És teljes g őzzel nyomozunk ebben az irányban, annyit elárulhatok.
Ahog y mondtam, csak néhány ember tudhat Tennyson Cottag e-ról, íg y nem lehet
nehéz előkeríteni azt vag y azokat, akik meg említették a fenyeg ető levélben.
– De persze írhatta olyasvalaki is, aki eg yszerűen csak elolvasta a cikket, és
átkozottul feldühödött rajta – érvelt Bruce.
Green határozottan rázta a fejét.
– Olvasta a cikket? Tennyson Cottag e nevét csak futólag említi. Az a barom
újság író észre se vette, mekkora szenzáció hever az orra előtt.
Greennek ig aza volt. Bruce is ezt g ondolta a cikkről. Csak meg említették a hely
nevét, semmi több. Ez kevés volt ahhoz, hog y ilyen heves reakciót váltson ki.
Hacsak nem az volt az ig azság , hog y a fenyeg ető levél kilencven százalékban
Helifiről szólt, és Tennyson Cottag e csak hab a tortán. Ha íg y volt, a cikk remek
ihletadónak bizonyult.
– Nem tudjuk, a zsarolónak melyik a fontosabb – közölte Greennel. – Tennyson
Cottag e vag y Helifi.
– Nem, ezt valóban nem tudjuk – helyeselt Green.
Ezzel vég et is ért a beszélg etés. Greennek nem volt több mondanivalója, ahog y
Bruce-nak sem több kérdése. Szerette volna meg kapni a Tennyson Cottag e-ban
raboskodók nevét, de Green csak azét a kettőét volt hajlandó meg adni neki, akiket
szabadon eng edtek. Meg kellett elég ednie ennyivel.
– És mi történt a másik szabadlábra helyezett fog ollyal? – kérdezte Bruce. – Akit
a cikkben nem neveztek meg .
– Ő visszavonultan él, hog y úg y mondjam. Miatta nem kell ag g ódnia.
Bruce összeszedte a cuccait, és készen állt elhag yni a termet. De a CIA-tól senki
sem akart felállni az asztaltól.
– Most, hog y kibeszéltük Tennyson Cottag e-t, beszélhetnénk valami másról, ami
a tudomásunkra jutott – indítványozta Green.
Bruce meg torpant.
– Miről?
– A repülőg ép parancsnokáról, Karim Szasszi kapitányról.
– Mi van vele?
– Úg y g ondoljuk, eg yüttműködik a g épet fenyeg ető terroristákkal.
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Mivel az ig azság üg y-miniszter korábban még sosem lépett kapcsolatba
Fredrikával, a nő a férfi irodájába sietett. Látta az interneten a híreket, és a frászt
hozták rá. Minden kiszivárg ott. Az eg ész történet. Alex még be se számolt neki
arról, hog y ment a tárg yalás a kényszerleszállásról. Eg yáltalán aktuális még a
kérdés, most, hog y az eg ész világ percről percre követi az eseményeket? Ki tudja,
ki rejtőzik a tömeg ben? Lehet, hog y a g éprablók épp azt akarják, hog y a média
tudósítson az eseményekről, íg y ők is követni tudják azokat?
Spencer telefonált.
– Mindenki meg bolondult? – kérdezte.
– Úg y tűnik, nem ig az?
– Mit g ondolsz, mikor érsz haza ma este?
– Fog almam sincs, de mivel már nem vag yok a rendőrség en, szerintem nem túl
későn.
– Azért hozzam el a g yerekeket a bölcsiből?
– Ig en, lég y szíves.
A g yerekek a bölcsiben, a jeg yg yűrű az ujján, milyen g yorsan történt minden!
Nem volt olyan nap, hog y Fredrika ne g ondolt volna rá. De úg y tűnt, Spencer
eg yáltalán nem töpreng ilyen dolg okon.
– Arra g ondoltam, rendelhetnénk indiai kaját ma este – javasolta a férfi.
– Jól hang zik. De most le kell tennem, majd hívlak.
Fredrika üdvözölte a miniszter titkárát, majd bekopog ott Muhammed Haddad
irodájának ajtaján, mielőtt belépett. A főnöke már a helyiség közepén álló
tárg yalóasztalnál ült, az ig azság üg y-miniszterrel eg yütt.
– Jó, hog y ilyen g yorsan ideért, fog laljon helyet – mondta a miniszter.
Fredrika leült.
– Azt hiszem, nem szükség es mag yaráznom, meg ítélésem szerint mennyire
kiábrándító és nyug talanító helyzet előtt állunk – kezdte az ig azság üg yminiszter.
Nem, erre valóban nem volt szükség .
– Nem elég , hog y nég yszáz svéd és amerikai állampolg ár tízezer méteres

mag asság ban ül eg y SAS-g épen, az is nyug talanító, hog y mi, akik idelent
vag yunk a földön, nehezen tudjuk összeeg yeztetni a feladatainkat.
Fredrika fig yelt, habár nem tudta, hová vezet ez a beszélg etés.
– Tisztában vag yok azzal, hog y g ondok vannak az amerikai kollég áinkkal, akik
csak kapni akarnak, adni pedig semmit sem, és érzem, hog y a rendőrség g el
folytatott párbeszédünkön is javítani kellene. Mindenképpen néhány meg feszített
munkát ig énylő óra áll előttünk, és őszintén szólva nem vag yok meg elég edve
azzal, hog y csak telefonon és hivatalos tárg yalásokon tudunk beszélni a
rendőrség g el és a titkosszolg álattal.
Az ig azság üg y-miniszter Fredrikához fordult.
– Szeretném, ha lenne eg y emberünk a rendőrség nél, eg y összekötő kapocs a
kormányhivatallal, aki közvetlenül jelent a sajtóreferensnek és a hivatalnokoknak.
És persze nekem. Mit szólna, ha mag át nevezném ki erre a feladatra?
Fredrika csak pislog ott.
– Eng em?
– Azért választottuk az összes jelölt közül épp mag át erre a posztra, hog y az
Ig azság üg yi Minisztérium biztonság i üg yeit kezelje. Mag a alaposan ismeri a
rendőrség szervezeti felépítését. Nehezen találnék alkalmasabb jelöltet a feladatra.
Ezzel a háttérrel olyan kompetenciája van hozzá, amilyen eg yikünknek sincs.
– És a titkosszolg álattal mi lesz?
– Gondoskodom róla, hog y meg kapjon minden információt, és bejárása leg yen
mindenhová, ahová szükség esnek érzi. Nos, mi a válasza?
Fredrika eg y percig sem habozott.
– A válaszom: ig en.
S ezzel el is dőlt a kérdés. Fredrika Berg man ideig lenesen visszakerült a
rendőrség hez.
Nem eg észen eg y órával később Fredrika azzal az érzéssel lépett be Alex irodájába,
hog y két évet visszarepült az időben. Ez nem ug yanaz az iroda volt, de ug yanaz az
Alex.
– Hát meg int itt vag y! – kiáltott fel Alex.
– Csak átmenetileg .
– Majd meg látjuk!
Fredrika állva maradt. Táskája lecsúszott a válláról, és eg y puffanással a földön
landolt.
– Ülj le – mondta neki Alex. – A titkosszolg álattal épp most osztottuk fel
eg ymás közt a leg fontosabb teendőket. Mit csináljanak ők, és mit mi. Én meg yek,

és meg próbálom meg keresni a pilóta, Karim Szasszi családját. Viszek mag ammal
eg y nyomozót a titkosszolg álattól is. Akarsz jönni?
Fredrika zavarba jött.
– Nem is tudom. Azt hittem, nem az lesz a dolg om, hog y veletek menjek
mindenféle házon kívüli üg yet intézni.
– Hát mi?
Alex kissé beg urult.
– Hát az, hog y eg yfajta összekötő ember leg yek, aki g ondoskodik arról, hog y a
rendőrség és a kormányhivatal közti kommunikációs csatornák jól működjenek.
Fontos, hog y minden új fejleményről tudomást szerezzünk.
– És akkor mit fog sz csinálni? Itt üldög élsz?
Fredrika nyelt eg yet. Üldög éljen?
– Veletek meg yek – jelentette ki.
Alex elég edettnek tűnt.
– Csak még elug rom a titkosszolg álathoz, és meg tudakolom, hol tartanak.
– Én épp tőlük jövök – felelte Alex. – Majd összefog lalom neked a híreket.
A nő felállt, és követte Alex biztonság ot nyújtó hátát kifelé az irodából. Az
Ország os Rendőr-főkapitányság folyosója épp úg y nézett ki, mint a többi a
rendőrség épületében. És a szag a is ug yanolyan volt. Kávé. Mindig az a kávéillat.
– Milyen érzés visszajönni? – tudakolta Alex.
– Alex, én nem jövök vissza. Csak a g éprablás miatt vag yok itt.
A férfi eg y szót sem szólt, és nem is volt rá szükség . Fredrika tudta, mit g ondol.
Hog y becsapja önmag át és a körülötte lévőket. Hog y ő a rendőrség kötelékébe
tartozik.
A fene se tudja, hová tartozom, g ondolta Fredrika. Mindenhová és még is
sehová.
A New Yorkban töltött év emlékei elárasztották. Vég et nem érő napokon
keresztül tolog atta a fiát a babakocsiban fel-alá Manhattan utcáin, és úg y érezte, ő
a földkerekség leg g azdag abb asszonya. Jót tett nekik az az utazás. Spencer
számára pedig remek fejlődési lehetőség volt, és kiheverhette a vele történteket.
Tulajdonképpen már csak pár éve volt hátra a nyug díjig , de eg yértelműen közölte
Fredrikával és a főnökeivel is, hog y folytatja a munkáját. Még jó sokáig .
A g arázs olyan volt, mint rég en. Több szint mélyen a földfelszín alatt, ahol a
leveg ő hideg és kipufog óg ázzal teli. Fredrika nem szeretett ott lenni, mindig
sietett a kocsijához. Alex elmondta, miért kell meg találniuk Karim családját, és
beszélni velük. Fredrika elsápadt.
– Na, várj csak, azt g ondoljátok, a kapitány is belekeveredett ebbe az üg ybe?

– Mi nem g ondolunk semmit, és szinte nem is tudunk semmit – felelte Alex. –
De kiderült, hog y Karim felhívta az eg yik telefonkészüléket, amelyet teg nap a
bombariadó bejelentéséhez használtak. Ezért akarjuk meg hallg atni, mit mond a
családja, kideríteni, hog y vajon észrevettek-e rajta valami különöset, hog y nem
volt-e feszült az utazás előtt.
– És ezt nem kérdezhetnétek meg eg yenesen Karimtól telefonon?
Alex kimanőverezett a kocsival a szűk g arázsból.
– És kockáztassuk meg , hog y szorong atott helyzetben érezze mag át, és valami
épületes baromság ot csináljon? Hisz tulajdonképpen azt sem tudjuk, benne van-e.
Ha ig en, nem kellene tudatni vele, hog y rájöttünk.
Ez persze ig az volt. Minden résztvevő számára rémálom lett volna, ha kiderül,
hog y Karim is a terv része. Ha a pilóta a terroristákkal van, nincs szükség
bombára.
– És mi van, ha kiderül, hog y éles a helyzet? – kérdezte tétován Fredrika. – Ha
Karim tényleg részese annak, ami történik?
Majd elhallg atott.
– Ig en?
– Akkor mit csináltok? Fel tudod hívni Eriket, és meg kérni, hog y veg ye át a g ép
irányítását?
Látta Alex arcán, hog y ő is ug yanerre g ondolt.
– Nem tudom – felelte a férfi. – Ha ilyen helyzetbe kerülnénk, attól tartok,
eng em levennének az üg yről. Tudod, a Lex Peder…
Fredrika tudta. Amikor két évvel azelőtt Peder ag yonlőtte azt a férfit, aki
meg ölte a bátyját, átfog ó belső vizsg álat indult. Oda-vissza meg tárg yalták az
üg yet. Mit lehetett volna másképp csinálni? Hog yan lett volna elkerülhető a
trag édia? Mert hát ez trag édia volt, semmi más. Pedert meg fosztották a
jelvényétől, a rendőrség et pedig eg y üg yes munkatárstól. Na és, mit változott a
világ attól, amit Peder tett, hog y lelőtt eg y másik embert? Fredrika nem sokat
töpreng ett ezen. Tudomása szerint a meg ölt férfi senkinek sem hiányzott.
Nem úg y az 573-as járat utasai.
Jó érzés volt úton lenni Karim Szasszi háza felé. Vajon mibe keveredett bele ez a
nős, kisg yermekes apa? Mi rejteg etnivalója volt neki, aki most nég yszáz ember
életéért felel? Nem lehet úg y előkészíteni és vég hezvinni eg y bűncselekményt,
hog y eg y lélek sem tud róla.
Ha Karim is sáros a túszejtésben, hamarosan kiderül.
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Nem lehetett tovább halog atni. Át kell menniük a fog dába, és beszélni Zakaria
Helifivel. Eden Lundell tisztában volt azzal, hog y a férfi meg tudta, eg y Jumbo
Jetet raboltak el miatta.
Eden g yűlölte, hog y épp eg y repülőg épet fenyeg ettek robbantással, és nem
valamilyen földi célpontot. Tehetetlennek érezte íg y mag át. A rendelkezésére álló
idő pedig g yorsan fog yott.
Az a tény, hog y az újság ok nem közölték konkrétan, melyik g épet érte a
fenyeg etés, g yakorlatilag oda vezetett, hog y mindenki, akinek valamelyik
hozzátartozója épp eg y repülőg épen ült, felhívta a rendőrség et, hog y
meg tudakolja, rokona nem az elrabolt g épen tartózkodik-e éppen. Eden számára
felfog hatatlan volt, hog y felnőtt emberek íg y viselkedjenek. Az újság ok feketénfehéren meg írták, hog y eg y Eg yesült Államokba tartó g ép utasait ejtették túszul.
Akkor azok, akiknek a hozzátartozója Lanzarote felé repül, minek hívják a
rendőrség et?
Sebastian finoman önkritikára szólította fel Edent. Ők nem akarták a
közmédiában meg jelent történetet meg erősíteni, íg y az emberek elkezdtek
találg atni.
– Valamit adnunk kell nekik – jelentette ki Sebastian.
– De mit?
– Bármit. Leg alább meg erősíteni, hog y a fenyeg etés ténye valós. Hog y valóban
eg y Amerikába és nem máshova tartó g épről van szó. Ezenkívül semmi
különösebbre nincs szükség .
A rendőrség en és a külüg yminisztériumban ég tek a vonalak. Eden nem akarta
kiadni az utasok nevét, ennek következtében eg yetlen telefonáló sem kapott
választ a kérdésére. Ez nem volt sokáig tartható, de pillanatnyilag még
elfog adható.
Eden mag a akarta kihallg atni Helifit, vag y Zakariát, ahog y általában g ondolt rá,
de sokaknak volt ellenvetése. Tulajdon részleg vezetője sem g yőzte hang súlyozni,
milyen ostoba ötlet.
– Eden, az eg ység vezetők nem tartanak kihallg atást.

– Tényleg , aztán mióta?
– Kezdetektől fog va. Ezzel Dennis valamelyik emberét kell meg bíznia.
Eden azt üzente Dennisnek, a nyomozás vezetőjének, hog y szívesen mag ával
viszi a férfi valamelyik munkatársát a kihallg atásra, de ő mag a is ott akar lenni.
Mindenáron. Hallotta, hog y a részleg vezető felsóhajt a háta mög ött, amikor
kilépett az ajtón.
De Eden mit sem törődött ezzel. Tudta, mikor akar valamit, és azt is, hog yan
kapja meg . Alex és Fredrika Berg man épp az imént indult el, hog y beszéljenek
Karim családjával. A titkosszolg álat pedig közben Helifit, a dráma főszereplőjét
veszi kezelésbe.
Eden nem tudta kiverni a fejéből Fredrikát. Látta, Alex hog y nézett rá, és valami
vág yakozásfélét vélt felfedezni a pillantásában. A vág ynak nem kell feltétlenül
szexuális töltetűnek lennie. Lehet az lelki vag y intellektuális természetű is. Alex
vág ya intellektuális eredetű volt. Különös. Eden képtelen volt felfog ni, hog y
tudott Alex és Fredrika eg yütt dolg ozni, annyira különböztek eg ymástól.
Az eg yik felderítő felbukkant a fog dában. Eden a cellájában akarta kihallg atni
Zakariát. Kicsit fel akarta rázni.
Eg y börtönőr követte őket a celláig , és kinyitotta a nehéz ajtót. Helifi rög tön
felült az ág yon, amikor Eden belépett. A nyomozó két lépéssel mög ötte haladt.
Eden bemutatkozott Zakariának, a társát is bemutatta, majd előhúzott eg y
széket a cella eg yik sarkából. Ő leült, a nyomozó pedig csak hadd álljon, úg yis
hamarosan észre fog ja venni, hog y a jelenléte felesleg es.
Eden látta, hog y Zakaria elg ondolkodik a látog atásán. A titkosszolg álat
eg ység vezetői ritkán vag y soha nem szoktak kihallg atáson részt venni. De Eden
nem olyan volt, mint mások.
– Mindössze néhány kérdésem van, amelyekre választ szeretnék kapni – közölte
Eden. – Mag ának nem sok haszna származhat abból, ha nem működik eg yütt.
Érthető?
Zakaria elsápadt, és a zöld pólójában úg y nézett ki, mint aki teng eribeteg .
Tekintete épp olyan volt, amilyet Eden már annyiszor látott más, hasonló helyzetű
rabok szemében. Provokáló. Dühös. Természetes érzések eg y olyan emberben,
akinek darabokra hullik az élete.
– Nekem semmi közöm ahhoz a repülőg ép-eltérítéshez.
Eden elővette a cig arettásdobozát.
– Kér eg yet?
Érezte, hog y a háta mög ött álló nyomozó már szóra nyitotta a száját, majd be is
csukta. Zakaria eg y pillanatig tétovázott, aztán elvett eg y szálat. Eden viszont

nem habozott. Ő is kihúzott eg yet, majd mindkettejükét meg g yújtotta.
– Vag y úg y – mondta, és diszkréten kifújta a füstöt a válla fölött. – Nem számít,
van-e köze a g épeltérítéshez vag y sem, attól még tudhat eg yet s mást, ami fontos
lehet a számunkra.
Zakaria hátrébb húzódott az ág yon, és mohón szívta a cig arettáját. Eg y üres
kávéscsészébe hamuzott. Eden is önkéntelenül ug yaníg y tett.
– Ha visszaküldenek Alg ériába, vég em van – mondta a férfi.
Hang jában nem volt semmi vádló. Csak meg állapítás volt, eg yszerű
felvilág osítás.
– Mi ezt másképp látjuk – kontrázott Eden.
Zakaria a falnak támaszkodott.
– Mag uk elmebeteg ek!
Eden keresztbe tett lábbal ült, mint mindig . Ujjai közt a cig aretta épp olyan
eleng edhetetlen kellék volt, mint a vállán a táskája.
– Vállaljuk érte a felelősség et – felelte Eden.
– Az állam biztonság a miatt?
– Valami olyasmi.
Eden eloltotta a cig arettáját.
– Hallg asson ide, Zakaria! Ezekben a pillanatokban több száz embert tartanak
fog va túszként eg y repülőg épen, amely odafent van a leveg őben. Alapos okunk
van feltételezni, hog y aki mindezek mög ött áll, ug yanazon a g épen ül. És azt is,
hog y az üg y esetleg trag édiába torkollik.
Eden kinézett a fog da apró ablakán. Csak sejteni lehetett odakint a szürke
felhőket az ég en.
– És az az ig azán szörnyű, Zakaria, hog y ami mag át illeti, ez mit sem számít.
Mag a haza fog menni. A kormány nem fog ja felülbírálni a saját döntését. Nem
tudnak és nem is akarnak terroristákkal tárg yalni. Ha Svédország ban akar
maradni, valami mással kell próbálkoznia, mint eg y túszdrámával.
Zakaria feldühödött.
– Hányszor kell még elmondanom, hog y semmi közöm a g éprabláshoz?
Eden meg vonta a vállát.
– Mint már mondtam, ez nem számít. Azt próbálom elmag yarázni, hog y ha
valamelyik közeli barátja vag y hozzátartozója ül azon a g épen, az illető az életét
kockáztatja vag y eg y hosszú börtönbüntetést, teljesen felesleg esen. Úg yhog y
nag y szívesség et tenne az illetőnek azzal, ha eg yüttműködne velünk.
– Már kétszer mondta azt a szót, hog y „eg yüttműködni” – közölte Zakaria.
– És el is fog om még mondani eg ypárszor – felelte Eden. – Ez a meg felelő szó.

Zakaria eloltotta a cig arettáját a kávéscsészében.
– És nekem mi lenne ebben a jó?
– Ezt meg beszélhetjük. Van valami elképzelése arról, ki állhat e mög ött a
zavaros üg y mög ött?
Zakaria meg rázta a fejét.
– Fog almam sincs. Senkit sem ismerek, aki képes lenne ilyesmire. Én nem
mozg ok ilyen körökben.
– Na, hag yjuk ezt! – kérte Eden. – Ezen már túl vag yunk. Láttuk a köztéri
kamerák felvételeit, és szerepel a lehallg atási anyag unkban is. Tudja, hog y tudjuk,
kik a barátai.
Zakaria Edenre nézett, majd nevetésben tört ki. De a szeme szomorú volt.
– Istenemre, mag uk abszolút követhetetlenek. Olyan következtetéseket vonnak
le a nag y semmiből, hog y mellettük az Elvis körüli összeesküvés-elméletek is
eltörpülnek. És semmi, de semmi bizonyíték nincs a kezében, ami arra utalna,
hog y részese voltam Hasszan és Ellisz merényletének.
– Nag yon is sok minden van a kezemben – felelte Eden. – Nem csak annyi, hog y
mag a hozta el azt a csomag ot…
– Már mondtam, hog y nem tudtam, mi van benne!
– …ezenkívül a társa, Ellisz volt olyan kedves, és mag át nevezte meg mint
tettestársát.
Zakaria borúsan nézett rá.
– Most g ondoljon bele – mondta Eden Zakariához hajolva. – Mag a több száz
ember élete és halála felett dönthet. Ha mag a nem olyan lenne, mint Ellisz és
Hasszan, nem lenne ellenvetése az ellen, hog y seg ítsen minket előrejutni a
nyomozásban. Ki vag y kik állhatnak emög ött?
Zakaria meg vakarta a homlokát. Fáradtnak tűnt. Amikor felnézett Edenre, az
először érezte úg y, hog y sajnálja a férfit.
– Én erről semmit nem tudok. Eg y kibaszott hang ot se!
A nő pedig hitt neki.
A rosseb egye meg!
Eden eg y darabig még ott üldög élt a széken. A háta mög ött álló nyomozó meg
sem mozdult. Úg y tűnt, elfog adta, hog y ez a szerep jutott neki.
Zakaria meg rag adta a lehetőség et, hog y mondjon valamit.
– Fig yeljen rám! – kérte a férfi most először. – Én nem keveredtem semmiféle
terrorcselekménybe. Tudom, hog y korábban lenyomozták a telefonomat, de már
százszor mondtam, hog y a készülék akkor még nem az enyém volt.
Eden tudta, hog y ez védekezés akart lenni, de alig ha változtatott bármin is.

– De azt nem akarta elárulni, kié volt a telefon, kitől vette. És az elsőfokú meg a
fellebbviteli bíróság előtt azt állította, nem emlékszik az eladóra, sem pedig arra,
mikor vásárolta. Nyilván mag a is belátja, hog y a története íg y nem túl meg g yőző.
Nem ig az?
Zakaria hallg atott.
– Feltételezem, továbbra sem emlékszik, honnan vette a készüléket, ug ye?
Eden nyújtózott eg yet. Persze, hog y nem válaszol az efféle kérdésekre, hiszen
hazug ság volt az eg ész. Zakaria nem szavahihető. Annyiszor változtatott már a
telefonos sztoriján, hog y nem lehetett komolyan venni.
Zakaria eg y szót sem szólt, úg y tűnt, ezúttal ennyi volt.
– Nem? Rendben. Mag a nem emlékszik, nekem meg nincs időm találg atni.
Eden felállt.
– Ha valamikor eszébe jut eg y név, akiről úg y g ondolja, benne lehet az üg yben,
csak szóljon az őrnek, és ő elintézi, hog y valamelyikünk idejöjjön beszélni
mag ával.
Visszatette a széket a sarokba.
– Köszönöm a beszélg etést – mondta.
– Köszönöm a cig it – felelt Zakaria.
– A vendég em volt rá – szólt Eden, és elhag yta a cellát, háta mög ött a
nyomozóval.

24
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– Nem kellett volna valakinek a titkosszolg álattól is jönnie? – tudakolta Fredrika,
amikor a Sankt Eriksg atanon haladtak, eg yenesen a Torsg atan irányába.
Úton voltak Solna felé, ott lakott Karim eg y sorházban.
– Biztos neki is van saját kocsija – mondta Alex.
Vég ig haladtak a Torsg atanon a Solnabron viadukt irányában. Elhajtott az Északi
pályaudvar mellett, amely eg y hatalmas építkezési területté változott. Ezernyi új
lakás és iroda építésének híre kapott szárnyra, de a leg többen úg y érezték, nag yon
messze még az idő, mire elkészül. Még nyoma sem látszott az új házaknak, csak
a reng eteg építkezési hulladéknak.
– Mi a benyomásod a titkosszolg álatról?
Fredrika nem tudta palástolni a kíváncsiság át. Azok a kollég ák, akikkel az
elmúlt heti két tárg yalás alkalmával találkozott, nag yjából úg y néztek ki, ahog y
elképzelte. Jól öltözöttek és tehetség esek voltak. Ami Eden Lundellt illeti, ő nem
felelt meg a várakozásainak. Színes eg yéniség volt, és érthetően fog almazott.
Fellépésében nem volt semmi mesterkélt, Fredrika még is úg y érezte, nem
önmag át adja.
– Eng em sikerült meg lepniük – mondta Alex. – Azt hittem, szürkébbek,
unalmasabbak.
– Miért? – tudakolta Fredrika.
– Az évek során több kollég ám is átment a titkosszolg álathoz. A Säpohoz, vag y
ahog y azelőtt hívták, a Säkhez. És eg yikük sem tűnt boldog nak. Persze azt
mondták, hog y élvezik az új munkájukat, bár minden olyan átkozottul titokzatos
volt benne, de én úg y láttam rajtuk, hog y nincs minden rendben. Vég ül az
eg yikük, aki berúg ott eg y bulin, elmondta, hog y is áll a helyzet. Hog y eg y percig
sem maradt volna, ha nem keresett volna olyan jól. Nag yon is unalmas feladatokat
kapott. De biztos sokan vannak, akik szeretik, amit csinálnak. Eden is ilyen
embernek tűnik.
Fredrikát kirázta a hideg . Az unalmas munka a leg rosszabb a világ on. Neki is
voltak barátai és rég ebbi kollég ái, akik eltűntek a titkosszolg álat süllyesztőjében,
elemzői vag y üg yintézői munkakörben. Fredrika véleménye nag yjából

meg eg yezett Alexével. Bármilyen furcsán hang zott is, a titkosszolg álatnál alig
történt valami, úg yhog y nem érte volna meg a fáradság ot, hog y oda adja be a
jelentkezését.
Alex lefékezett eg y háznál, meg érkeztek.
Karim Szasszi eg y hosszú sorház vég ében lakott. Fredrika észrevette, hog y a
leg több ablakon nincs füg g öny, de sokban közülük óriási növények állnak. A kis
előkertet szépen g ondozták. Ez jól látszott, bár az idén korán jött az ősz, és
könyörtelenül kiirtott minden növényt a virág ág yásokban.
Kiszálltak a kocsiból, és a bejárati ajtóhoz mentek. Ug yanekkor felbukkant eg y
másik autó is. Leparkolt Alex mög é, s eg y mag as, színes bőrű srác szállt ki belőle.
Intett Alexnek.
– Nincsenek itthon? – kérdezte, amikor odaért melléjük.
– Még nem tudjuk – felelte Alex.
– Úg y tűnik, nem ég a villany – jeg yezte meg Fredrika.
Eg yik ablakban sem látszott fény.
Eg y kicsit szorosabbra húzta össze mag án a kabátot. Hog y miért van mindig
ilyen hideg ?
– Cseng essünk be – javasolta Alex.
A cseng ő éles hang jára mind a hárman összerezzentek. Senki sem nyitott ajtót.
Alex még eg yszer meg nyomta a cseng őt.
A titkos üg ynök meg rázta a fejét.
– Nincs itt senki – állapította meg , majd lement a lépcsőn, és elkezdett befelé
kukucskálni az ablakokon.
Alex is követte. Fredrika ott maradt a lépcső előtt állva. Ő túl alacsony volt
ahhoz, hog y jól belásson.
Kellemes környék volt. Csendes. Zöldövezeti. Spencer, aki eg ész felnőttkorát
eg y villában élte, kezdte rosszallni a döntésüket, hog y a város közepére költöztek.
Az volt a véleménye, hog y a g yerekeknek kertes házra van szükség ük. De Fredrika
úg y g ondolta, ez inkább Spencer saját ig ényeiről szól, a saját vág yairól.
Drágám, engem nem tudsz átverni!
Fredrika előbb vág ta volna le a lábát, mint hog y a város határán kívülre
költözzön.
– Keress eg y házat a város közepén, és részemről költözhetünk – ez volt a
válasza.
Azóta nem nag yon hozták fel ezt a témát.
Alex és a titkos üg ynök vég zett a ház szemrevételezésével. Senki sincs itthon,
ennyi az eg ész.

– A g yerekek biztos az iskolában vannak, a feleség e pedig dolg ozik – állapította
meg Alex.
De Fredrikának más volt a meg érzése. Elég elhag yatottnak tűnt a ház. Lehet,
hog y elutaztak.
– Tudjuk a feleség e telefonszámát? – tudakolta Fredrika. – Felhívhatnánk.
– Kerestük a nyilvántartásban, de nem találtuk – felelte Alex. – Ezért vettük a
fáradság ot, hog y idejöjjünk. Még az itthoni, vezetékes számuk sincs meg .
Visszamentek a kocsijukhoz. Ekkor eg y fiatalabb, babakocsit toló nő közeledett
Karimék háza felé. Ag g odalmasan nézett, és a lépcsőnél lelassított. Pár méterrel
odébb pedig meg is állt.
Alex elébe ment, üdvözölte, majd bemutatkozott, és a kollég áit is bemutatta.
Fredrika úg y tartotta, Alexnek lefeg yverző a stílusa, amikor ideg enekkel beszél. Ő
mag a inkább kimért volt, és hivatalos szerepét játszotta, ami nem keltett mélyebb
bizalmat az emberekben.
A nő Szassziék jó barátjaként mutatkozott be.
– Én abban a házban lakom, odaát – mutatta. – Ki szoktuk üríteni eg ymás
postaládáját, ha valamelyikünk elutazik. Most is épp emiatt jöttem.
Tehát elutaztak. Fredrika csalódott volt, és látta, hog y Alex is hasonlóképpen
érez. A titkos üg ynöknek viszont eg y arcizma sem rándult.
– Történt valami? – nyug talankodott a nő. – Már úg y értem, ha itt van a
rendőrség …
Majd ag g odalmas hang on folytatta:
– Ig az, mindig történik valami. Teg nap is, ma is. Nem túl jó érzés. Ez a
repülőg ép elleni bombamerénylet, meg minden.
Furcsa, hog y nem jött rá az összefüg g ésre a rendőrség Karimnál tett látog atása
és az általa említett repülőg ép között, g ondolta Fredrika. Ha olyan jó barátok,
hog y átveszik eg ymás postáját, nyilván tudnia kell, hog y Karim pilóta.
– Karim feleség ét keressük – közölte Alex. – Nem életbe vág ó, csak néhány
kérdést szeretnénk feltenni neki. Nincsenek meg mag ának az elérhetőség ei?
A szomszéd hölg y a táskájában kezdett kotorászni.
– Dehog ynem. Itt a mobilszáma. Akkor is be szokta kapcsolni, amikor Dániában
van.
– Dániában? – lepődött meg Alex.
– Ott élnek a szülei. Ő is ott született és nőtt fel.
– Értem. És sokáig lesz ott?
– Ma reg g el utaztak el, és azt hiszem, az eg ész hetet ott töltik.
Akkor tehát napokig nem tudnak vele találkozni. Bár ez nem is számít. Majd

felhívják inkább.
Elvégre nekünk csak pár óránk van.
Fredrikának eszébe jutott, hog y ennek a nyomozásnak olyan időkorlátai vannak,
mint eddig még eg yiknek sem voltak. Mag a előtt látta a repülőg épet, és mag ában
kiszámolta, mennyi üzemanyag ot ég et el eg y perc alatt, eg y óra alatt. Hog y
fog ják meg menteni?
– Nem vett észre valami különöset a környéken az elmúlt napokban? –
érdeklődött Alex könnyed hang nemben.
A nő meg rázta a fejét.
– Nem, nem mondhatnám.
– Akkor jó. Ezek szerint minden rendben – állapította meg Alex.
Meg kapta Karim feleség ének telefonszámát, és meg köszönte a seg ítség et. De
amikor már épp indultak volna, a nő meg szólalt:
– Tulajdonképpen történt valami.
Mindig ez volt. Többnyire eszükbe jutott valami, ha jobban beleg ondoltak.
– Mondja csak – bátorította Alex.
– Nem tudom, érdekes lehet-e mag uknak, de reg g el, amikor idejöttem, hog y
átveg yem a kulcsot, láttam, hog y Karim kisebbik lánya eg y számomra ismeretlen,
fiatal nővel beszélg et.
– Nem lehet, hog y eg y másik, környékbeli anyuka volt?
– Nem, azt hiszem, nem. De azt elismerem, hog y nem nag yon láttam, hog y néz
ki. Előrehajolt, háttal nekem. Itt elöl játszott a kislány, a kertkapu pedig nyitva
volt. A nő a járdán állt, és a kerítésen át beszélg etett a kislánnyal. Nem hiszem,
hog y meg jeg yeztem volna, ha a kislány nem lett volna olyan izg atott.
Fredrika látta, hog y Alex elraktározza a fejében a hallottakat. Lehet ennek
valami köze a nyomozáshoz?
– És miért lett izg atott?
– Azt nem tudom. Eg yszer csak hallottam, hog y felemelte a hang ját. Mármint a
kislány. De nem értettem, mit mondott.
– Karim itthon volt még akkor?
– Nem, ő már elment dolg ozni.
– És azután mi történt?
– A kislány beszaladt a házba, a nő pedig elment.
Fredrika mag a elé képzelte a jelenetet. A kislányt a kertben és a nőt az utcán.
A g yerek beszaladt a házba, a nő pedig elment. Lehet, hog y a g yerek zaklatta a
nőt? Esetleg meg dobálta, amikor vég ig ment az utcán?
Eg y semleg es történet, aminek nincs szerepe a nyomozásban.

Fredrika eg yre csalódottabb volt. Nincs nag yobb veszély, mint az, ha
kísértetekre kezdenek vadászni.
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A titkosszolg álat fejének, Buster Hanssonnak két g ondja volt. Az első
természetesen a sajnálatos repülőg ép-eltérítés, amely hosszabb történetnek
íg érkezett, mint korábban remélte. A másik pedig Eden Lundell.
Eden Lundell.
Micsoda név! Az Eden nyilvánvalóan zsidó eredetű női név, de Buster még
sosem hallotta azelőtt. A nő szép volt, de a stílusa és a mag atartása kezdte
irritálni.
Vajon meg eng edhető, hog y eg y zsidó származású nő leg yen a svéd
terrorelhárító eg ység vezetője? Milyen üzenetet közvetít ez a más ország ok
biztonság i szolg álatával való eg yüttműködés során? Különösen a közel-keleti
államokéval. Már kezdetben elhatározták, hog y Eden a lehető leg kevesebb
tárg yaláson vesz majd részt. Elvég re ő volt e tevékenység leg mag asabb vezetője,
és a vezetők ritkán vettek részt a munkájukkal kapcsolatos meg beszéléseken.
Teljes mértékben persze nem tudták kizárni Edent a nemzetközi kapcsolatokból.
A CTG-n, az Európai Unió terrorelhárító csoportján belül például nyug odtan
meg jelenhetett. Az Unióban ez nem akkora probléma. Bár a franciáknak például
lenne okuk a szemöldökráncolásra, de Bustert ez a leg kevésbé sem érdekelte.
Az viszont annál inkább, hog y az MI5, a brit katonai biztonság i szolg álat
bekérette Bustert eg y találkozóra „a leg utóbbi személyzeti felvételek” üg yében.
Az MI5 vezetője személyesen hívta fel, és elég szűkszavúan nyilatkozott a
telefonban. Eden neve nem hang zott el a beszélg etés során, Buster még is biztos
volt benne, hog y brit kollég ája róla akar tárg yalni vele.
Az MI5-tól érkező hívás más szempontból is különös volt. Először is,
szokatlannak számított a személyes kapcsolatfelvétel a leg mag asabb vezetői
körökben. Ezenkívül a brit szervezet főnöke nyíltan meg mondta, hog y az általa
közölni kívánt információ bizalmas, és szűk körben kell maradnia, ezért nem
akarja, hog y bárki más is részt veg yen a találkozón. Harmadszor pedig arra kérte,
hog y beszélg etésük ne hivatalosan történjen, azaz ne készüljön róla jeg yzőkönyv.
Ig az, hog y Buster még nem túl rég óta volt a titkosszolg álat vezetője, de
nehezen tudta elképzelni, hog y az efféle kívánság ok szokványosak lennének.

A karórájára pillantott, közeledett a találkozó ideje. Meg kérte a titkárnőjét, hog y
szorítson helyet a határidőnaplójában eg y „különleg es esemény”-nek, majd
elfog lalta az eg yik ritkán használatos tárg yalótermet. Buster Hansson hátradőlt
irodai székében. De nem érezte jól mag át. A leg kevésbé sem.
Neg yed órával azután, hog y találkozniuk kellett volna, az MI5 vezetője felhívta a
mobilján.
– Sajnálom, hog y kicsivel később tudok csak odaérni, mint ahog y íg értem. Meg
tudna várni?
A titkosszolg álat vezetője lement a lifttel a földszintre, és a Polhemsg atan 30.
felé nyíló bejáratnál fog adta vendég ét. Az eg yik korábbi főig azg ató
kezdeményezésére új irodát kezdtek építeni a titkosszolg álatnak, mely majd 2013ban készül el. Már nag yon várták. Rég kinőtték a rendelkezésükre álló
helyiség eket. Az új épület eg y új világ kezdetét is jelentette számukra, amely
méltóbb a biztonság i szolg álathoz.
Buster a szervezet leg diszkrétebb – és leg eg yhang úbb – tárg yalótermébe kísérte
az MI5-vezért. Ronda volt, de praktikus. A brit férfi körülnézett.
– Azt hiszem, még sosem jártam itt – jeg yezte meg .
Naná, hog y nem, g ondolta Buster.
– Kávét kér vag y teát? Esetleg ásványvizet?
Busternek mindig mondta a feleség e, mennyire rossz házig azda. Biztos volt
benne valami. Süteményt Buster nem talált a tárg yalóhoz csatlakozó kis
teakonyhában. A brit kollég a köszönettel kávét kért, és semmi mást.
Leültek az asztalhoz eg ymással szemben. Buster hamar túl akart lenni a dolg on,
de úg y tűnt, az MI5-vezérnek nem annyira sürg ős. Bizonytalannak látszott,
mintha az utolsó pillanatban fontolóra vette volna, vajon jó ötlet volt-e találkozót
kérni.
– Sok tennivalójuk akad mostanában – szólalt meg vég ül.
– Na ig en – helyeselt Buster. – De eddig jól ment.
– Hadd g ratuláljak a fellebbviteli bíróság elmarasztaló döntéseihez, éreztem,
hog y az Édenkert-hadművelet nag y siker lesz!
– Köszönjük.
A brit meg itta a kávéját, azután letette a csészét.
– Eden Lundell – szólalt meg .
– Ig en?
– A leg utóbb felvett alkalmazottjuk. Valódi aranybánya, hozzá is g ratulálnom
kell önöknek.

Ám ez a g ratuláció valamiért nem hang zott annyira őszintén, mint az előző.
Buster azonban úg y döntött, nem fűz meg jeg yzést a dolog hoz.
– Mint azt nyilván tudják, Eden néhány évig nekünk dolg ozott.
– Tudom. Arra is emlékszem, hog y felhívtuk önöket az ajánlás miatt. És jó
véleménnyel voltak róla.
– Teljes mértékig – felelte az MI5 vezére. – Eden volt az eg yik leg jobb
emberünk, sokra vihette volna, ha nálunk marad.
– De ő Svédország ba akart költözni a férjével – folytatta Buster.
Fejből tudta már Eden történetét. Összeházasodott Mikael Lundel-lel, eg y
pappal, aki a londoni svéd eg yház tag ja volt. Ott ismerkedtek össze, majd lettek
eg y pár. A férj londoni tevékenység e határozott időre szólt, előbb vag y utóbb haza
kellett utaznia. Edennek pedig mindeg y volt. Ő Stockholmban született brit, zsidó
származású anyától. Apja svéd volt és keresztény. Leg alábbis papíron. Ha jól
emlékezett Buster, az apa akkor tért át a zsidó hitre, amikor Tel Avivba költözött
Eden anyjával eg yütt. A család eleinte Stockholmban élt, majd Londonban. Pár éve
telepedtek le Izraelben.
– Bölcs döntés volt – állapította meg az MI5 vezére, s itt arra g ondolt, hog y
Eden követte a férjét Stockholmba. Ő nem az a fajta nő, aki jól bírja a
távkapcsolatot.
Busternek erről fog alma sem volt. Az ő szemében Eden eg y ambiciózus, harci
kedvvel meg áldott nő.
– De eg yéb oka is volt Edennek arra, hog y elhag yja Nag y-Britanniát – folytatta
az MI5-vezér.
– Éspedig ?
– Az, hog y kirúg tuk.
A brit sötéten nézett Busterre.
– Hog y mondta? – kérdezett vissza Buster.
– Kirúg tuk.
Buster hirtelen harag ra g erjedt. Ki a rosseb ez a brit felsőbb osztálybeli sznob,
hog y ilyen hülyén viselkedik? Nem hivatalos találkozót kér, aztán olyan
információkat közöl, amelyeknek Buster hónapokkal ezelőtt vette volna hasznát.
– Véletlenül jöttünk rá, hog y kapcsolatban állt a Moszad, az izraeli nemzeti
hírszerző üg ynökség eg yik tag jával, eg y londoni hivatalnokkal. Először azt
hittük, be akarják szervezni, de azután rájöttünk, hog y már rég ebben ismerik
eg ymást. Amikor nekiláttunk feltérképezni a tevékenység ét, kiderült, hog y eg y
másik Moszad-hadművelet vezetőjével is kapcsolatban állt. Aztán persze ott voltak
még az izraeli utazások…

Buster hörpintett eg y korty vizet, majd nag yot nyelt. Azt se tudta, mit
mondjon.
– De hisz a szülei Izraelben élnek.
– Íg y van. De követtük az eg yik útján, és mindössze eg yszer vacsorázott eg yütt
a szüleivel. Ideje többi részét eg yedül töltötte vag y számunkra ismeretlen izraeli
személyekkel.
– Talán személyes jó barátai voltak.
Buster érezte, hog y ez g yeng e érv.
– Azért rúg ták ki, mert feltételezték, hog y kettős üg ynök, hog y a Moszadnak is
dolg ozik? – kérdezett rá.
– Pontosan.
– És ezt az információt eltitkolták előlünk?
– Kénytelenek voltunk, és ezért elnézésüket kérjük. Nem kockáztathattuk, hog y
Eden rájöjjön, tudunk a kettős játékáról.
– De ha kirúg ták, csak rájött, hog y tudomást szereztek róla?
– Azt nem hiszem. Ug yanis hivatalosan eg y másik szolg álati vétség miatt
váltunk meg tőle, ami önmag ában is eleg endő volt az elbocsátáshoz.
– És mi volt az?
– Erről sajnos nem adhatok felvilág osítást.
– Ennek ellenére azt állítja, hog y ő volt az eg yik leg jobb emberük?
– Ig en.
Buster meg próbálta elrendezni mag ában a hallottakat.
– Hadd fog laljam össze, amit az imént elmondott: Edent eg yütt látták olyan
személyekkel, akikről feltételezik, hog y a Moszad emberei. Eg yéb okokból utazott
Izraelbe, mint hog y a szüleivel találkozzon. Őt nem szembesítették ezekkel a
vádakkal, íg y aztán mag yarázatot sem tudott adni ezen összefüg g ésekre. Tehát
lehet, hog y van valami ésszerű mag yarázat, de ezt nem tudjuk.
Az MI5-vezér először mosolyodott el a találkozó kezdete óta.
– Persze, az is lehetség es. De én a mag am részéről meg vag yok g yőződve arról,
hog y Eden kettős játékot játszik, s ez ig en veszélyes munkatárssá teszi.
– És mit g ondolnak, most mit fog ok tenni? Ellenőriznünk kell ezt az
információt.
– Természetesen. És remélhetőleg mag uknak jobban sikerül majd, mint nekünk.
– Nem adták át az üg yet a kémelhárítási csoportjuknak?
– De ig en. Csak épp a bizonyítékok nem voltak eleg endőek. Túl nag y árat
fizettünk volna azért, ha szembesítjük Edent mindezzel, mielőtt még bármilyen
elképzelésünk lett volna arról, miért akarja beszervezni a Moszad.

Eg y olyan szervezetnek, mint a Moszad, nem kell ehhez különösebb indok,
g ondolta Buster, aki azon a véleményen volt, hog y izraeli kollég ái a
leg kíméletlenebbek közül valók. Kíméletlenek, ám üg yesek.
De a brit férfi csak vakarta a fejét.
– Ig azság szerint nem sokat fog lalkoztunk Eden üg yével, amióta elment tőlünk.
Ide, a svédország i rendőrség hez került, nem ig az?
Buster eg y halk ig ennel felelt. Eden Lundell felvétele az elmúlt évtizedek eg yik
leg jobb személyzeti lépése volt. Mivel a brit biztonság i szolg álatnál állt korábban
alkalmazásban, és nemzetközi jog ot tanult Cambridg e-ben, mag a volt a
meg testesült álom. Eg yéb érdemei közé tartozott különleg es nyelvi tehetség e,
hisz a svéd és az ang ol nyelven kívül beszélt oroszul, franciául és olaszul is.
Ezenkívül két évig szolg ált a brit hadsereg nél. Buster tudta, hog y a svéd
hírszerzés mag ához akarta édesg etni, amikor meg érkezett Stockholmba, de Eden
eg yértelműen kinyilvánította érdektelenség ét. Belefáradt már abba az elzárt
világ ba, valami nyitottabb tevékenység ben akart részt venni. Először a Védelmi
Minisztériumban fog adott el eg y szakértői állást, de ott halálra unta mag át. Majd
az Ország os Rendőr-főkapitányság hoz került, ahol g yakorlatilag ő vég ezte a
hírszerzés összes munkáját, amíg ott nem hag yta őket.
Buster emlékezett rá, mit mondott az Ország os Rendőr-főkapitányság
parancsnoka, amikor referenciát kért tőle Edenről.
– Eden nem eg y átlag os nő, ő eg y valóság os természeti erő. És sosem bocsátom
meg mag ának, ha elcsábítja tőlünk.
Azóta nem került ez szóba köztük.
Már annak a g ondolatától is, hog y eg y izraeli üg ynök állhat a kapitányság
elmúlt húsz évének leg nag yobb átszervezése mög ött, Buster a félelem ízét érezte
a szájában. Ennél rosszabb híreket nem is kaphatott volna.
– Akárhog y is – szólalt meg az MI5-vezér. – Én meg tettem, amit tudtam. Hog y
aztán mag a mit kezd az információval, az már eng em nem érdekel. És még
eg yszer mondom: sajnálom, hog y korábban nem szóltam. Voltaképpen eg észen
más okból tartózkodom jelenleg Stockholmban, de amikor a g épeltérítés hírét
meg hallottam, rájöttem, hog y nem hallg athatunk tovább.
Kivett eg y dossziét a táskájából, és átadta Busternek.
– Parancsoljon. Itt vannak Eden kapcsolattartói és azon információk, amelyekkel
rendelkezünk róluk. Nem túl sok, amint látja.
– És hog y viselkednek az izraeli üg ynökök, amióta Eden elhag yta Nag yBritanniát? Meg próbáltak valaki mást is beszervezni a dolg ozóik közül?
– Senkit. Leg alábbis nem tudunk róla. És hig g ye el, nag yon fig yeljük őket,

amióta a látókörünkbe kerültek.
Bustert nyug talanította, hog y Eden távollétében az izraeliek nem környékeztek
meg senkit. Vajon ez azt jelentette, hog y ő pótolhatatlan a számukra?
Eden, Eden, mindig is túlzott elvárásaim voltak veled szemben.
– Az eg yik hadműveleti vezető eg y évvel ezelőtt visszatért Izraelbe – mondta a
brit férfi. Azóta nem hallottunk felőle. Eg észen teg napig .
Bustert kirázta a hideg .
– Teg napig ?
– Teg nap kaptunk friss információt arról, hog y ismét Európába érkezett.
Az MI5-vezető kivette a dossziét Buster kezéből, kinyitotta, és elővett belőle eg y
fényképet, majd letette az asztalra.
– Efraim Kiel – mondta, és a fényképre mutatott. – Neg yvenöt éves, nég y évig
Nag y-Britanniában élt, azelőtt pedig három évig Spanyolország ban.
– És most hol van?
– Épp hat órája lépett be Svédország ba. Ki tudja, milyen céllal?
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Senki nem szólt semmit, miután visszamentek a titkosszolg álat épületébe. Eden
Lundell meg szaporázta a lépteit, és a telefonkészüléken töpreng ett, amelyről
Zakaria Helifi azt állította, hog y valaki másé volt még , amikor a nyomozás során
először felbukkant.
Ha a telefonos sztori volt az alibije, miért nem adta meg leg alább az előző
tulajdonos nevét? Azért, mert hazudott, vag y azért, mert – füg g etlenül attól,
hog y kié volt a telefon – bűnös? Eden eg yenesen az irodájába ment. Meg volt a
kockázata, azaz az esélye annak, hog y Zakaria hazudott is, és ig azat is mondott.
Hazudott arról, hog y nem emlékszik, kitől és mikor vette a telefont, de lehet,
hog y ig aza volt abban, hog y nem az övé volt 2009-ben és 2010-ben. Ez esetben
pedig azért hazudott, hog y fedezzen valakit. Valakit, akit annyira kedvelt, vag y
akitől annyira félt, hog y inkább kockáztatta a börtönt vag y a kiutasítást, mint
hog y meg adja az illető nevét a rendőrség nek. Vag y olyasvalakit, akivel
valamilyen okból szimpatizált.
Eden meg nyitotta Zakaria mappáját a számítóg épen. Az Édenkert-hadművelet
már a vég e felé járt, amikor ő a hivatalába lépett, és mindent, amit tudott róla,
olvasta vag y mesélték neki. Saját adatbázisuk szerint a férfinak szülei és két
nővére volt otthon Alg ériában. Eg y svéd barátnője pedig Stockholmban. Eden
emlékezett, hog y látta a lánnyal készült kihallg atás jeg yzőkönyvét. Mariának
hívták. Értelmesnek tűnt, és őszintén válaszolt a kérdésekre. De még csak eg y éve
jártak eg yütt. Eden nem hitte, hog y a lányé volt a telefon, még ha nem is lehetett
benne biztos. Az Alg ériában élő családon és a stockholmi barátnőn kívül kevesen
álltak közel Zakariához. Két barátja volt, akikkel g yakran találkozott. Eg yiküket
sem fig yelte sosem a titkosszolg álat. Lehet, hog y valamelyikük vette Zakariának a
készüléket? Vag y eladta neki a saját telefonját?
Eden eg y hajtincset tekerg etett az ujja körül.
Iszonyúan kevés idejük maradt.
Mag ában már látta, ahog y az az átkozott repülőg ép előretör az ég en, áthaladva
óceánok és kontinensek fölött, szüntelenül menekülve, még sem találva
menedékhelyet.

Felhívta Sebastiant.
– Rá tudja állítani valamelyik elemzőjét, hog y meg vizsg álja a Zakaria telefonján
zajlott ki- és bemenő forg almat? – kérdezte.
– Úg y érti, az eg yik álarabot?
Eden lenyelt eg y sóhajt. Most nem bírt volna elviselni még eg y konfliktust, nem
volt hozzá türelme.
– Iszonyúan sajnálom, hog y ezt mondtam.
– Örülök neki.
S ezzel rendben is volt a dolog . Leg alábbis ideig lenesen.
– Keresse elő az összes beszélg etésről készült listát – kérte a nő. – Ellenőrizze,
kiket hívott fel, és hog y talál-e olyan töréspontot, ahonnan kezdve hirtelen eg ész
más embereket kezdett el hívog atni.
Hallotta, hog y Sebastian g épel.
– Mag a hisz neki? Elhiszi, hog y 2011 előtt nem az övé volt a készülék, ahog y a
kihallg atáson állította?
Eden érezte, hog y viszket a szeme. Az az átkozott kontaktlencse!
– Nem tudom – felelte, és ez is volt az ig azság . – Csak ki akarom zárni, hog y
valami fölött átsiklottunk. Még ha ki is derül, hog y a készülék valaki másé volt,
amit nem tartok valószínűnek, akkor sem vag yok benne biztos, hog y Zakariát ez
jobb színben tünteti fel.
Letette a telefont, majd meg int az előtte álló anyag hoz fordult.
Ha Zakaria telefonja tényleg valaki másé volt még , amikor a titkosszolg álat
előzetes vizsg álati anyag ában felbukkant, meg kell találniuk valahog y azt a
személyt, akkor is, ha Zakaria nem akarja meg adni nekik a nevét. És – ami még
ennél is fontosabb – ki kell nyomozniuk, van-e köze az illetőnek a repülőg ép
eltérítéséhez.
Ahhoz képest, hog y Fredrika már több mint eg y éve nem tette be a lábát a
rendőrség épületébe, most pár órán belül sikerült munkát találnia az Ország os
Rendőr-főkapitányság on és a titkosszolg álatnál is. Amikor Alexszel eg yütt
visszatértek Solnából, eg yenesen felmentek a titkosszolg álat terrorelhárító
eg ység éhez. Edent eg yedül találták az irodájában.
– Hallottam róla, mi történt Kariméknál – mondta. – Jó, hog y az a szomszéd épp
arra járt, amikor mag uk ott voltak.
– Úton visszafelé beszéltünk Karim feleség ével – mag yarázta Alex. – A szüleinél
van, Koppenhág ában. Meg döbbent, amikor meg hallotta a g éprablás hírét. Ha tud,
még ma este visszajön Stockholmba.

– Mit mondott neki a férje? – tudakolta Eden.
– Hog y mit mondott? Ami azt illeti, semmit. A feleség szerint ma reg g el is
minden olyan volt, mint máskor. Karim nem tűnt sem feszültnek, sem
nyug talannak. Nem említettük, hog y azt feltételezzük, ő is benne van, hanem csak
a szokásos kérdéseket tettük fel az asszonynak.
– És hog y viselkedett Karim az utóbbi időben? Észrevett rajta valami változást a
neje?
– Nem, amennyire vissza tudott emlékezni.
– És az a nő az utcán? Akit a szomszéd látott? Ismeri a feleség ?
– Persze, hallott róla a lányától, de nem tudja, ki volt az. Nem látta. Őszintén
szólva ez a nő az utcáról lényeg telennek tűnik.
Eden eg y, az üveg fal mellett elhaladó embert fig yelt. Túl sok minden tűnt
lényeg telennek.
– Karim nem akar kényszerleszállást vég rehajtani. És felhívta az eg yik
készüléket, amelyet a teg napi fenyeg etéshez használtak – fog lalta össze. –
Istenemre mondom, nem szeretnék azon a g épen ülni, amelynek ő a parancsnoka.
Fredrika Alexre nézett. A férfi elsápadt, és ő tudta, mi baja. Már az a g ondolat is
nyilván kibírhatatlan, hog y a feleség e után a fiát is elveszítheti. Elfojtotta az
ösztönös mozdulatot, hog y meg érintse Alexet.
– Bocsánat – menteg etőzött Eden, aki láthatóan rájött, hog y nem volt túl
szerencsés, amit mondott. – Tapintatlanság volt a részemről.
– Semmi baj – biztosította Alex, de látszott rajta, hog y nem íg y van.
– Beszéltünk már az SAS-szel a lehetőség einkről, hog y Karimnak utasítást
adhassunk? – kérdezte Fredrika.
– Ig en – felelte Eden. – Ilyen esetekben szokatlan, hog y valaki olyan meg oldást
erőltet a kapitányra, amit ő mag a nem akar. Őt tartják a leg alkalmasabbnak, hog y
eldöntse, mit kell tenni a g éppel, ha elrabolják.
– De ha mag a a kapitány rabolja el a g épet, az csak más fényt vet a dolog ra,
nem? – tudakolta Alex.
– Ez ésszerűen hang zik – értett eg yet Eden. – Ám ha a parancsnok a g éprabló is
eg y személyben, ostobaság abban bízni, hog y elfog adja a rendőrség utasításait.
Fredrika észrevette, hog y Alex kezd feldühödni.
– Lépjünk kapcsolatba Erikkel – javasolta Alex. – Ő a másodpilóta, és ug yanolyan
jól le tudná tenni a g épet, mint Karim.
– És még is hog y csinálja? – érdeklődött Eden. – Előbb üsse le Karimot? Persze, a
másodpilótának az a feladata, hog y átveg ye a g ép irányítását, amennyiben a
kapitány az erre való alkalmatlanság jeleit mutatja, de jelen esetben nem hiszem,

hog y ezt a szabályt kijátszhatnánk. Karim pedig nem fog ja önként átadni az
irányítást Eriknek.
Eden felállt, meg kerülte az íróasztalt, és odament Alexhez és Fredrikához.
Mag as sarkú cipőben mag asabb volt Alexnél.
– Most okosnak kell lennünk, mivel nincs sok időnk – jelentette ki. – És eg yelőre
nincs eleg endő bizonyítékunk ahhoz, hog y titokban felhívjuk Eriket, és arra
kérjük, teg ye ártalmatlanná Karimot, és ő teg ye le a g épet. Totális őrültség lenne,
ha köztudomásra jutna, főleg , ha valami balul sülne el.
Ha minden balul sülne el.
Ha mindenki meghalna.
Ha az összes kétségbeesett emberrel, aki épp most hívogatja a rendőrséget, hogy
megtudja, a hozzátartozói a gépen tartózkodnak-e, kénytelenek lennének közölni, hogy a gép
odaveszett, és szeretteik az Atlanti-óceán mélyén nyugszanak.
Fredrika összerezzent.
– Ha Karim is sáros az üg yben, az még eg y dolg ot meg mag yarázna – mondta. –
Azt, hog y hog y került a levél a toalettbe.
– Erre már én is g ondoltam – helyeselt Eden.
Az iroda ajtaját kopog tatás nélkül kitáró Sebastian félbeszakította a
beszélg etésüket.
– Ez g yorsan ment – állapította meg Eden. – Máris készen vannak a telefonlisták
feldolg ozásával?
– Miféle telefonlistákkal? – érdeklődött Alex.
Eden csak leg yintett a kérdés hallatán.
– A teg napi fenyeg etésekkel kapcsolatban – felelte Sebastian.
Fredrika észrevette Eden csalódottság át, és érdekelni kezdte, miféle listákra
várt a nő. Fürkészőn nézte Sebastiant, és tudta, szívesen eg yütt dolg ozna vele.
Nyug odtabb típus, mint Eden, kevésbé szókimondó és sokkal kellemesebb
társaság .
– A fiúk kimentek az Arlandára, hog y meg próbálják előkeríteni a nég y telefont,
amelyekről a fenyeg etések érkeztek.
– Pontosan – erősítette meg Eden is. – A nég y készüléket, amelyeket valaki
elfelejtett kikapcsolni, és íg y a feltalálási helyük továbbra is azonosítható.
– A repülőtéri rendőrség seg ített nekik a keresésben. Eg y szempillantás alatt elő
is kerültek a mobilok. Mind a nég yet eg y papírkosárban találták meg a
parkolóházban, az érkezési oldalon.
Alex óvatosan az eg yik üveg falnak dőlt.
– Na és a hang torzító?

– Azt nem találták meg . De a készülékeket lefog laltuk, valamennyi új még , és a
technikusok ujjlenyomatokat rög zítettek, de csak az eg yiken, és mind eg yetlen
személytől származnak.
– Csak az eg yiken és mindössze eg y személytől?
– Ig en.
– És szerepel a nyilvántartásban?
– Nem. De a lenyomatok méretéből ítélve valószínűtlen, hog y eg y nő tartotta
volna a kezében a telefont.
Eden felkacag ott.
– Már bocsásson meg az udvariatlanság omért, de sajnos eg yikünk sem
számított másra, mint hog y eg y férfi ujjlenyomatai vannak a készülékeken.
Vajon tényleg íg y van? – tűnődött Fredrika. A statisztikák alapján a férfiak
g yakrabban követnek el erőszakos bűncselekményt, mint a nők, de ez még nem
jelenti azt, hog y elképzelhetetlen lenne, hog y eg y nő kövessen el ilyesmit. Eszébe
jutott annak az elhunyt lelkész házaspárnak az esete, amelyen néhány évvel
azelőtt dolg oztak Alexszel. Ott semmi sem úg y volt, mint ahog y elsőre képzelték.
– Meg kell tudnunk, hog y vajon Karim Szasszi ujjlenyomatai-e – rendelkezett
Eden.
– És hog yan?
– Hívja fel az üg yészt! Meg kell kapnunk az eng edélyt, hog y behatoljunk a
házukba, és ujjlenyomatokat rög zítsünk, amelyeket azután összevethetünk
ezekkel.
Fredrikának eszébe jutott valami.
– A kocsija a reptéren parkol. A feleség e mondta.
– Remek – örült meg Eden. – Hívja fel, és kérdezze meg , mi a rendszáma! Akkor
a házat eg yelőre hag yjuk.
– Szerintem ne! – szólalt meg Alex zordan. – Nincs időnk kirakós játékot
játszani, meg barkochbázni – jelentette ki. – Én arra szavazok, hog y menjünk az
üg yészhez, és kérjünk házkutatási eng edélyt. Ki akarok menni Solnába, hog y
fenekestül felforg assam Karim Szasszi házát. Valami áttörést kell vég re elérnünk
ebben a nyomozásban, még pedig most azonnal!
Eg y pillanatig Fredrika attól tartott, hog y Eden ellenkezni fog , és helyreteszi
Alexet, amiért felemelte a hang ját az ő irodájában. De Eden nem tette, mivel
tisztában volt vele, hog y Alexnek ig aza van.
– Úg y lesz, ahog y mondta – eg yezett bele. – Elintézzük, hog y kapjunk
házkutatási eng edélyt.
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Alex ismét Solnába tartott tehát, miközben Fredrika ott maradt a titkosszolg álat
épületében. Eden kijelölt a számára eg y munkahelyet az irodatérben, amit
nyug odtan használhat. Eg yetlen napig . Nem tovább. A nap vég ére elfog y a
repülőg ép üzemanyag a, és az ég ben játszódó dráma vég et ér.
Fredrika érezte, hog y a g yomra összerándul a félelemtől. Emberek százai
vannak összezárva eg y repülőg ép testében, amelyet nem eng ednek leszállni.
Amely talán becsapódik a földbe, vag y meg semmisül eg y, a g ép csomag terében
levő bombától.
Kevés lehetség es meg oldás van. Kényszerleszállás. A g éprablók követeléseinek
teljesítése. Vag y az, hog y meg találják a fenyeg etőket, s íg y meg mentik az
utasokat és a személyzetet. Újabb lehetőség azóta sem akadt. És ha
bebizonyosodik, hog y Karim Szasszi is részese a g ép ellen tervezett merényletnek,
eg yáltalán nincs választásuk. Akkor nem számít, hog y sikerül-e azonosítaniuk a
földön tartózkodó társait, mert Karim Szasszinak hatalmában áll eldönteni, mi
leg yen a g ép sorsa.
Hacsak nem tudják rávenni Alex fiát, Eriket a beavatkozásra. Csak idő kérdése,
hog y eldöntsék, íg y akarják-e meg menteni a g épet. Ha Karim Szasszi is az
elkövetőkkel van, még biztosabb, hog y nincs a fedélzeten bomba. Nem lenne
semmi értelme, ha a kapitány is bűnrészes.
Fredrika leült a számítóg ép elé, hog y átolvasson néhány újság cikket.
A miniszterelnök által meg tartott sajtótájékoztató nag y bukásnak bizonyult. Az
újság írók rosszul viselték, hog y nem kaptak válaszokat a kérdéseikre. Fredrika
még is úg y g ondolta, a leg fontosabbat kimondta a miniszterelnök: nem
tárg yalnak terroristákkal. Nem g ondolják meg mag ukat, és bevonják Zakaria
Helifi tartózkodási eng edélyét. Ha a túszejtők tárg yalni kívánnak erről, akkor
szíveskedjenek jelentkezni. Ám ez idáig még senki sem vállalta a felelősség et a
bombával való fenyeg etésért.
Fredrika áttért az amerikai újság okra, és elolvasta, ott milyen fényben láttatják
a hírt. Annyit meg állapíthatott, hog y az Atlanti-óceán túloldalán sem
bag atellizálják el az eseményt. A repülőg ép nég yszázharminchét utasából

százötveneg yről állították, hog y amerikai állampolg ár. Ez a szám új volt Fredrika
számára, bizonyára az amerikai hatóság októl származik ez az adat. Ebből a
százötveneg yből pedig huszonketten eg y ifjúság i focicsapat tag jai, akik azért
utaztak Svédország ba, hog y eg y barátság os mérkőzésen veg yenek részt a
brommai fiúk ellen.
A g épen tartózkodó amerikai állampolg árok összesen tíz állam lakosai voltak.
A kérdés számos kong resszusi tag ot fog lalkoztatott a nap folyamán. Fredrika
nag yon is jól el tudta képzelni, micsoda politikai nyomás nehezedett hirtelen
Washing tonra, ami elkerülhetetlenül oda vezetett, hog y elhang ozzék a követelés:
„Valaki csináljon már valamit!” „Do something!” Ez az amerikaiak kedvenc
mondása. Ha valaki meg hal, ha túlsúlyosak a g yerekek, ha felment a benzin ára,
követelik, hog y valaki csináljon már valamit. „Do something!” Bármit. És bármilyen
áron. A tetterőnek különleg esen mag as értéke van az Eg yesült Államokban.
Másrészt viszont fig yelemre méltó, mennyire értéktelen ug yanez
Svédország ban. Fredrika sosem csinált titkot abból, hog y odáig van az Eg yesült
Államokért, az amerikai sikerszemléletért és a „minden lehetség es”-ben való
hitért. Az európai és a svéd önelég ültség és a saját társadalmi rendszerükben való
túlzott hit már az ag yára ment. A New Yorkban töltött év után sem csökkent a
rajong ása. Az amerikaiakban meg van a szenvedély, ami energ iát ad nekik.
Bizonyos napokra mindig emlékezni fog nak az emberek. Fredrika szülei és a
barátaik is pontosan tudják, hol tartózkodtak és mit csináltak aznap, amikor
Kennedy elnököt lelőtték. Ug yaníg y azt is tudják, mit csináltak amikor
tudomásukra jutott Olof Palme meg g yilkolása.
És ug yanez érvényes volt a 2001. szeptember 11-i terrortámadásra is. Fredrika
pontosan tudta, hol volt akkor. Nyaralni voltak Spencerrel, és aznap eg ész délután
a hotelszobájukban maradtak. Nem tudtak elszakadni a tévéképernyőtől.
A képeket, amelyek azt mutatták, hog y dőlnek össze a Világ kereskedelmi Központ
felhőkarcolói, képtelenek voltak kitörölni az emlékezetükből. A fenség es épületek
olyan g yorsan váltak a földdel eg yenlővé, mint eg y hollywoodi filmben. Csak ott
nem tudták volna ilyen eleg ánsan meg csinálni.
Fredrika ezután nem is annyira a tett hátterében álló terroristáktól rémült meg ,
mint inkább az akkori amerikai elnök reakciójától, aki minden szempontból
alkalmatlan volt az ország vezetésére. Ki tudhatta, mire vetemedik, miféle őrült
g ondolatok cikáztak annak az embernek a fejében?
De nag yon hamar választ kaptak erre a kérdésre is. Előbb Afg anisztán, azután
Irak következett. S a terroristákra való vadászat során számtalan túlkapást
követtek el. Ennek a háborúnak nem volt g yőztese, s az őrültség eknek világ szerte

milliók estek áldozatul, és fizették meg az árát.
Fredrika felhívta a főnökét, és meg osztotta vele a nyomozás leg frissebb
fejleményeit. Nem akarta felnag yítani a Karim esetleg es bűnrészesség ével
kapcsolatos híreket, jobb, ha majd csak akkor mondja el, amikor már tudják, mi az
ig azság . Remélte, hog y Alex és kollég ái diszkréten hatolnak be Karim lakásába.
Ha elterjed a szomszédság körében, hog y a rendőrség razziát tartott Karim
Szasszinál, nem kell sok idő, hog y szárnyra kapjon a hír, s íg y minden csak tovább
bonyolódik. Másrészt pedig az sem köztudott, melyik g ép van veszélyben, még ha
az újság ok meg is állapították, hog y nincs túl sok esélyes járat.
A repülőg éprablás esete nem hasonlított semmi más üg yre, amelyben Fredrika
valaha részt vett. Eg yszerre nyug talanította és elg ondolkodtatta. És az a sok
véletlen eg ybeesés. Például, hog y Karim Szasszi éppen eg y nappal azután vezetett
eg y New Yorkba tartó g épet, hog y a titkosszolg álat őrizetbe vette Zakaria Helifit.
Vajon ez is véletlen volt, vag y ő mag a kérte, hog y épp oda repülhessen?
Átment Edenhez, hog y meg kérdezze tőle, beszéltek-e már erről Karim
munkaadójával.
– Az SAS-nél közölték, hog y a New York-i járat szerepelt Karim rendes
beosztásában, íg y arról már leg alább két hónapja tudott – válaszolta Eden.
– Tehát nem cserélt járatot vag y műszakot valakivel? – kérdezte Fredrika.
– Úg y tűnik, nem – felelte Eden. – De az elképzelhető, hog y a jó Karim Szasszi
már rég óta tervezg ette a dolg ot.
– De ez nem hang zik túl hihetően – ellenkezett Fredrika. – A kormány csak
teg nap hozott döntést Zakaria Helifi üg yében.
– Ez ig az – ismerte el Eden. – Az viszont már aug usztus elején ismert volt,
mikor lesz a fellebbviteli bíróság ülése, íg y azt is meg lehetett saccolni nag yjából,
mikor hirdetnek ítéletet. Akit ennyire érdekelt Helifi üg ye, talán akkor is
meg tette volna a szükség es lépéseket, ha elítélték volna a bíróság on. Az, hog y ez
most a kormány döntése miatt történt meg , lehet, hog y nem számít annak vag y
azoknak, akik az üg y mög ött állnak.
Fredrika elg ondolkodott. Eg yrészt a repülőg éprablás körül minden olyan
átg ondoltnak tűnt, másrészt azonban még is volt benne valami ötletszerű.
– És hog y jelenik meg mindez a médiában? – érdeklődött Eden.
– Totális káosz formájában. Hamarosan ki kell állnunk, és közölni velük, hog y
melyik járatról van szó.
– Tudom, tudom.
Fredrika felsóhajtott.
– Nem mintha sok részlet hiányozna a tudósításokból. Aki a sztorit

kiszivárog tatta, úg y tűnik, semmilyen más információt nem tartott vissza, mint a
járat számát és az indulás időpontját. Minden más meg jelent. A követelések, és az,
hog y a fenyeg ető levelet az eg yik mellékhelyiség falára rag asztva találták meg .
Eden abbahag yta azt, amivel épp fog lalatoskodott.
– Hog y mondta?
– Csak azt mondtam, hog y a média tudósítása nag yon részletes.
– Nem, azt mondta, hog y a mellékhelyiség ben talált levél a falra volt
felrag asztva.
Fredrika bólintott.
– Hát nem érti? – húzta fel mag át Eden. – Eddig még nem hallottam, hog y bárki
is említette volna, hog y a falra volt rag asztva. Mag a hallotta már?
Fredrika beleg ondolt, és lassacskán leesett neki, mit is mondott épp az imént.
– Nem – felelte.
Eden felpattant, és elviharzott Fredrika mellett.
– Jöjjön!
Eden fénysebesség g el rohant át az iroda labirintusán.
– Hol olvasta ezt?
– Számos újság ban.
Eden meg kereste Sebastiant, és elmondta neki, mit olvasott Fredrika. A férfi
sem tudott róla, hog y a levél a toalett falára volt rag asztva.
– Melyik újság írt először a repülőről? – kérdezte Eden.
– Eg yik sem. Azt hiszem, a TT Hírüg ynökség től származik a hír.
– Felhívom az SAS-t, és meg kérdem tőlük, ők hallottak-e már erről a részletről.
Eden elővette a telefonját, majd azzal eg yütt eltűnt. Fredrika pedig ott maradt
Sebastiannal.
Sebastian vég ig kattintg atott a különféle újság okon a számítóg épén.
– Mindenütt ug yanaz – állapította meg . – Rohadtul g yanús.
Eden visszatért. Fredrika már messziről látta, hog y nyug talanító információkat
kapott.
– A lég iirányító-központnál is hozzánk hasonlóan reag áltak, és ug yanúg y
meg lepődtek. Felhívták a g épet, és ők meg erősítették, hog y az értesülés helyes.
A lég iutas-kísérő hölg y a toalett falára rag asztva találta meg a papírlapot. De az
irányítással való kommunikáció során a leg énység nem említett eg yebet, mint
hog y a toalettben találták.
Elhallg atott, majd levonta a következtetést: az eg yetlen, aki tudta, hog y a
papírlapot a falra rag asztották, a g épen tartózkodott.
– Akkor tehát tudjuk, hog y aki a hírt kiszivárog tatta, nem a rendőrség , a

kormány vag y a repülőtér alkalmazottja – tette még hozzá.
– Úg y érti, hog y valaki a g épről hívta fel a hírüg ynökség et, hog y tájékoztassa
őket? Az nem lehet – értetlenkedett Sebastian.
– Nem, ezt én sem hiszem, de vizsg áljuk meg alaposabban a dolg ot – javasolta
Eden. – Mert ha nem a g épről telefonált valaki, akkor a földről. És ez a személy
kínosan jól értesült az olyan részletek tekintetében, amelyeket nem tudhatott
meg , hacsak nem állt összeköttetésben a leg énység eg yik tag jával, vag y nem ő
mag a g ondoskodott róla, hog y az üzenet a meg felelő helyre kerüljön.
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Meg annyi szabály hirtelen olyan jelentéktelennek tűnt. Például a
sebesség korlátozás. Alex Recht nem emlékezett rá, hog y valaha is olyan g yorsan
vezetett volna, mint most, Solna felé tartva.
Ez már vag y a századik házkutatása volt. De még az is lehet, hog y több. Nem
tudta biztosan. De eg yet tudott, még pedig azt, hog y kellemetlen érzés behatolni
eg y ismeretlen ember otthonába, és felforg atni mindent. Alex teljes diszkréció
mellett felkereste a szomszédasszonyt, akivel korábban beszélt, és elkérte tőle a
kulcsot. Később majd felhívja Karim feleség ét, és elmondja, mit vég eztek, nehog y
a nő azt hig g ye, betörők jártak náluk.
Alex és a titkosszolg álat nég y embere g yorsan átfésülte a házat. Módszeresen és
alaposan. A g ardróbokat és a fiókos szekrényeket, az íróasztalt és a konyhát.
A házban talált összes számítóg épet összeszedték, és elküldték Kung sholmenbe,
ahol az informatikusok már várták azokat. Alex g yakorlott kézzel vizsg álta át
eg yik szobát a másik után. Nem tudta, mit keres, csak azt, hog y ha meg találja,
azonnal fel fog ja ismerni.
Eg yedül tartózkodott Karim és a feleség e hálószobájában. Benézett az ág y alá és
a ruhásszekrényekbe. Semmi. Levette az ág ytakarót, a lepedőt, és átkutatta a
matracokat is. Ott sem talált semmit.
– Talált valamit? – kiabált fel az eg yik titkos üg ynök a ház alsó szintjéről.
– Az ég világ on semmit – felelte csüg g edten Alex.
Leült az ág y szélére. Körbenézett a szobában. Kellemes hang ulatú volt. Nem
eleg áns és nem is modern, eg yszerűen csak kellemes. Pasztellszínű füg g önyök és
párnák, melyek jól illettek a halványsárg a falakhoz. Szinte olyan volt, mint eg y
nyaraló. A falakat néhány festmény díszítette, eg y polcon pedig családi fényképek
sorakoztak.
Alex felállt, és közelebbről is szemüg yre vette a képeket. Felismerte rajtuk
Karimot és a feleség ét is. A g yerekeik kisebbek voltak, mint g ondolta. Felemelte
az eg yik bekeretezett képet, és elg ondolkodva nézte. Eg yszer, sok évvel ezelőtt,
Fredrikával eg y elhag yatott ekerői nyaralóba mentek, hog y pályafutásuk eg yik
leg nehezebb üg yében nyomozzanak. Ott a bekeretezett családi fotók képezték a

rejtély meg oldásának kulcsát.
Karim Szasszi mag a is eg y rejtély volt. Alex eg yre jobban meg volt róla
g yőződve, hog y a férfi inkább a probléma, mintsem a meg oldás része, de ha
meg ölték volna, se tudott volna rájönni, milyen indítéka lehetett Karimnak, hog y
azt teg ye, amit tett.
Alex a fénykép keretével babrált. Leszedte a hátulját és kivette a képet. Nem volt
mög ötte semmi. Meg rag adta a következő képet, és meg ismételte ug yanezt az
eljárást. De eredmény nélkül. Most már nem bírta abbahag yni, vég ig kellett
néznie az összeset. De hiábavaló munkának bizonyult. Szég yenkezve tette vissza a
fotókat a polcra, ahol találta őket, majd lement az alsó szintre.
– Hog y haladnak? – kérdezte kollég áitól.
A rendőr az rendőr, és mindig kollég ának tekintendő. Még akkor is, ha a
titkosszolg álatnál dolg ozik.
– Szart se találtunk.
Alex hunyorítva vég ig pásztázta a nappali falait és padlóját. Nem volt mit
elvinniük Karim házából. Csüg g edten ment ki az előszobába, elhaladva a konyha
előtt, majd ismét visszatért a nappaliba.
Úg y látszott, a család sokat olvas. Hosszú könyvespolcok sorakoztak eg ymás
mellett, s a padlótól a plafonig beborították a szoba két falát. Két nyomozót
teljesen lefog lalt, hog y átvizsg álják őket, hátha találnak valami értékelhetőt a
hosszú könyvsorok mög ött.
– Sehol eg y titkos rekesz? – érdeklődött Alex viccesen.
– Sehol.
Alex odalépett a polcok azon részéhez, amelyet a nyomozóknak még nem
sikerült átvizsg álniuk. Kihúzott néhány kötetet, és bekukucskált mög éjük, majd
visszatette őket. Ezután ug yaníg y, szisztematikusan átvizsg álta a többi polcot is.
Kihúzott eg y köteg könyvet, meg nézte a mög ötte levő területet, és visszatolta.
Majd meg akadt a tekintete eg y köteten, mely mag ányosan feküdt a többi könyv
tetején.
Lehetett véletlen eg ybeesés is, de Alex már nem hitt az ilyesmiben. A kezébe
vette, és elolvasta az apró arany betűket.
„Arthur király – Királyidillek” Lord Alfred Tennysontól.
Olyan könnyűnek érezte a könyvet, hog y beleremeg ett.
Tennyson.
Ez rohadtul nem lehet véletlen.
Óvatosan kinyitotta a kötetet, és átlapozta az első oldalakat. S látta, hog y valaki
nég yzet alakban kivág ta a könyv belsejét. A leg tipikusabb rejtekhely. Alex

kíváncsi volt rá, mit rejtettek a könyvbe.
Eg y fényképet. Láthatóan évekkel korábban készült, Alex még is felismerte a
képen látható mindkét férfit. Karim volt az eg yikük, mellette pedig az az ember,
akit Alex az újság okban látott.
Zakaria Helifi.
Eden Lundell énjének eg y része habozott, amikor visszament Zakaria Helifihez a
fog dába, ezúttal a fénykép kinyomtatott másolatával, amelyet Alex küldött át neki
e-mailben a telefonjáról. De lényeg ében meg volt róla g yőződve, hog y helyesen
cselekszik. Az a tény, hog y az 573-as járat több száz kilométeres óránkénti
sebesség g el közeledik a vég zete felé, meg könnyítette számára azt a döntést,
amelyet eg yébként nehéz lett volna meg hoznia.
Zakaria az ág yán ülve olvasott, amikor Eden belépett hozzá. A nő ezúttal a
fényképet tartotta a kezében, nem cig arettát. Nem vacakolt azzal, hog y előhúzza a
széket, hanem eg yenesen Zakaria ölébe tette a képet.
– Azt látom, hog y a bal oldali férfi mag a – közölte. – De ki a másik?
Zakaria felemelte a fotót, és behatóan tanulmányozta.
– Ezt meg hol találták?
Hang ja kíváncsi volt, mintha nem tudná, mi az, amit néz.
– Az nem számít – jelentette ki Eden. – Szeretném, ha felelne a kérdésemre. Ki a
jobb oldali férfi?
Tisztában volt vele, hog y Karim Szasszi az, de Zakariától akarta hallani.
– Ez olyan rég történt – felelte a férfi.
Halkan beszélt, és képtelen volt levenni a szemét a képről.
– Mikor készült?
– Bizonyára 2002-ben. Azon a nyáron jártam itt.
Eden nem emlékezett rá, hog y hallott volna arról, hog y Zakaria már járt
Svédország ban, mielőtt menedékjog ot kért volna.
– Mag a itt járt 2002-ben?
Zakaria még húszéves is alig volt akkoriban.
A férfi bólintott.
– Beutazási vízumot kaptam, hog y meg látog athassam a nag ybátyámat. Az
Ericsson eg yik g yárában dolg ozott, Kistában.
Ezt majd még ellenőrizniük kell, de Edennek nem volt rá oka, hog y ne hig g yen
Zakariának.
– És mennyi ideig tartózkodott itt?
– Nyolc hétig . A szüleim azt akarták, hog y emlékezetes vakációm leg yen.

Eden felé nyújtotta a képet, mintha már nem lenne rá szükség e.
– Ki ő? – kérdezte a nő.
Zakaria felvette a könyvet, amit akkor tett félre, amikor Eden belépett.
– Karimnak hívják.
– A vezetékneve?
– Szasszi, azt hiszem.
– Hog y találkoztak?
– Az ő anyja is az Ericsson-g yárban dolg ozott.
Eden úg y döntött, még is odahúzza a széket.
– Kapcsolatban álltak azokban az években, amelyeket ön Svédország ban töltött?
Zakaria ismét letette a könyvet, amikor rájött, hog y Edennek esze ág ában sincs
távozni.
– Nem, 2002 óta nem láttam.
– Biztos ebben?
Zakaria dühösnek látszott, és ismét kinyitotta a könyvet.
– Hát persze, hog y az vag yok.
– Nem tudja, mivel fog lalkozik ez a Karim Szasszi manapság ?
– Fog almam sincs. Amikor találkoztunk azon a nyáron, azt mondta, pilótának
készül, de hát szokott ilyesmit mondani az ember. Úg y értem, ki ne akart volna
valaha pilóta lenni?
Én, g ondolta Eden. Én cirkuszig azg ató akartam lenni.
Jóllehet, ő nem a húszas éveiben járt akkor, hanem úg y tíz körül. Eg y hatalmas
cirkuszt akart irányítani, és körbeutazni vele Európát. Hirtelen olyan üres lett a
szíve. Milyen messze került a cirkusz világ ától!
Visszaadta a képet Zakariának.
– Ez hihetetlenül fontos – jelentette ki. – Tudnom kell, Zakaria. Eg észen biztos
benne, hog y azóta nem találkozott Karimmal, amióta Svédország ban él?
Azt akarta, hog y a férfi beszélni kezdjen, és bevalljon mindent. Áttörést akart a
nyomozásban, még hozzá azonnal. De Zakaria nem akart a meg oldás kulcsa lenni.
Kinyitotta a könyvét, és eg y pillantásra sem méltatta Edent.
– Már csak tudom, kikkel találkozom. Nem láttam Karim Szasszit azóta a rég i
nyár óta.
Azóta, hog y Zakaria eg y nyarat Svédország ban töltött a nag ybátyjánál, aki
ismerte Karim anyját. Ez üg yben mélyebbre kell ásni, de Edent ag g asztotta, hog y
nem lesz rá idejük. Az idő rohant, és ő érezte, ahog y kicsúszik a lába alól a talaj.
Nemcsak tovább kell kutatniuk, hanem cselekedniük is kell most már. Akármi is
lesz az eredménye.

Mag ára hag yta Zakariát, és visszament a terrorelhárító eg ység hez. Karim
ismerte Zakariát. Többet tulajdonképpen nem is kell tudniuk. Karim Szasszi, az
573-as járat parancsnoka a túszejtők oldalán áll.
Minden lehetséges forgatókönyv közül ez a legrosszabbik.
De még csak ezután jött a java. Dennis, a nyomozás vezetője utánasietett.
– Most már biztos – közölte. – A telefonkészüléken Karim Szasszi ujjlenyomatait
azonosítottuk.
Na. Karim Szasszi ellen nem is kell ennél több. Minden kétség et kizáróan
nyilvánvalóvá vált, hog y a teg napi bombariadókban is részt vett. Ha a földön
tartózkodott volna, Eden már g ondoskodott volna arról, hog y bevig yék
kihallg atásra.
De nem ez volt a helyzet.
– Hívja fel a CIA-t! – utasította Eden Dennist. – Tudni akarom, ők mire jutottak.
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Hétág ra sütött a nap a világ leg befolyásosabbnak tartott fővárosában. Bruce
Johnson mag ával vitte Greent a CIA-tól, majd felkereste a főnökét, aki vég re
méltóztatott a helyén tartózkodni. A főnök dühösen nézett Greenre.
Bruce nem szentelt különösebb fig yelmet főnöke felindultság ának. Beszélniük
kell azokról az értesülésekről, amelyeket Bruce mindössze pár órával korábban
szerzett, s amelyek a feje tetejére állították az eg ész nyomozást, mielőtt még az
eg yáltalán rendesen összeállt volna. Bizonyos információk arra utaltak, hog y
Karim Szasszi, az 573-as járat parancsnoka eg yüttműködik a terroristákkal.
Rosszabb alig ha lehetne a helyzet.
Bruce-nak a léleg zete is elállt, amikor meg próbálta felfog ni, mit is jelent az,
hog y mag a a kapitány is bűnrészes. Gyűlölte Greent, amiért olyan hosszasan ült a
tárg yalóban, mire vég ül kinyög te azt, ami alapjaiban reng ette meg az addig i
munkamódszereiket. Hog yhog y nem ez volt az első dolog , amit Green elmondott,
miután átlépte a küszöböt?
– Tehát Karim Szasszi a terroristákkal van? – kérdezett vissza a főnöke, aki nem
nag yon volt képes elsőre felfog ni a hallottakat.
– Értesüléseink szerint ez a tényállás. Karim Szasszi ahhoz a
terroristacsoporthoz tartozik, amely ezt az eg ész tervet kiag yalta, és személyesen
g ondoskodott róla, hog y a fenyeg ető levél a g ép mosdójába kerüljön. És eg y
másik utasítást is kapott, amelyet a levél nem említ – folytatta Green.
– Még pedig ?
– Ha a svéd és az amerikai kormány nem tesz eleg et a követeléseiknek, Szasszi
vezesse bele a g épet a washing toni Capitoliumba.
Bruce-nak kiszáradt a torka, és látta, hog y eg y pillanatra a főnöke is elveszíti a
fejét.
– Tehát nincs értelme kiderítenünk, ki áll e mög ött az eg ész zavaros üg y
mög ött, ahog y a svédek g ondolják. Ez nem változtatna semmin. A kulcsjátékos
ug yanis a botkormány mög ött ül. Ő pedig nem szándékozik letenni a g épet, amíg
meg nem tudja, hog y a g éprablók követeléseit teljesítették. Ami viszont, mint

ahog y tudjuk, kizárt dolog .
De vajon honnan származik ez az információ?
– És ezt miért nem közölték velünk, az FBI-jal?
– Hiszen épp most közöljük. És ez meg változtat eg yet s mást, nem ig az?
– Finoman szólva. De újból meg kérdezem: miért nem rukkoltak elő vele
korábban?
Most Greenen volt a sor, hog y beg uruljon.
– Mert nem volt rá okunk.
Ám Bruce főnökének további kérdései is voltak, és Bruce értette a
csalódottság át. Az újabb információ birtokában a repülőg ép az Eg yesült Államok
ellen irányuló feg yveres támadásnak minősül. Épp ezért teljes eg észében a CIA és
az amerikai védelmi erők illetékesség e alá tartozik.
Az FBI mellékvág ányra került.
– Mi a tervük? – kérdezte a főnök Greentől.
– Elég eg yszerű. A g ép semmilyen körülmények között nem szállhat le amerikai
felség területen. Ha meg közelíti az amerikai lég teret, felszólítjuk, hog y
változtasson irányt. Amennyiben nem
teszi, javasolni
fog juk a
főparancsnokunknak, hog y hag yja jóvá a szükség es intézkedéseket.
A főparancsnokuk pedig az Eg yesült Államok elnöke volt.
– A Fehér Ház elé viszik az üg yet? De miért?
– Szívesen válaszolok a kérdésére, de ez maradjon köztünk. A svédeket majd a
meg felelő időben tájékoztatjuk.
Majd Green szünetet tartott fejteg etése közben, s várta, hog y Bruce főnöke
elfog adja a feltételeit, amit az meg is tett.
A svédek eg yelőre kimaradnak ebből.
– Nos – szólalt meg ismét Green –, azért bízzuk a Fehér Házra a döntést, hog y
meg tehessük azt, amit nem tettünk meg 2001. szeptember 11-én. Meg kell
akadályoznunk, hog y újabb merényletet kövessenek el Amerika ellen.
Bruce főnöke eltöpreng ett.
– És hog y g ondolják? – kérdezte fáradtnak tűnő hang on.
Green először nem válaszolt.
De nem is volt rá szükség , mert a beálló csendben Bruce meg értette, mik a
tervei a CIA-nak a g éppel.
– Nem fog leszállni, ig az? – óvatoskodott.
Green olyan határozott arckifejezést vett fel, amilyet Bruce sok más
hivatalnoknál is látott már, akik íróasztalukat hadszíntérnek tekintették.
– Pontosan – felelte. – Nem fog leszállni sem Washing tonban, sem New Yorkban.

Már amennyiben az elnök hallg at a szavunkra, de hig g yen nekem, hallg atni fog .
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Az 573-as járat
Most épp Kanada fölött repültek. Már elhag yták Izlandot és Grönlandot. Erik
Recht rég óta szeretett volna eljutni Izlandra. Termálvízben fürödni és izlandi
lovon lovag olni. Claudiának is tetszene eg y ilyen utazás. Általában minden
külföldi utazásért rajong ott, szerette felfedezni a világ ot.
Annyi mindent nem láttak még.
Eltérített járatuk híre már kiszivárg ott. Ezt a rendőrség közölte velük. Ettől
némiképp meg változtak a dolg ok. Íg y, hog y a sajtó is követte a g ép útját New
York felé, már nem találta olyan jó ötletnek a kényszerleszállást. Erik ezt is
próbálta meg beszélni Karimmal. Irányt kellene változtatniuk, és távol maradni az
amerikai lég tértől. Az amerikaiaknak más a véleményük arról, hog y kell bánni a
terroristákkal. Fennáll annak a veszélye, hog y brutális módon intézik el a g épet,
ha az amerikai hatóság ok döntésén múlik a sorsuk.
Erik elnézést kért, és elhag yta a fülkét, hog y kimenjen a vécére. Eg y kicsit távol
kell lennie Karimtól, hog y meg próbálja összeszedni a g ondolatait. És az apját is
fel akarta hívni, hog y tanácsot kérjen tőle. Anélkül, hog y Karim is hallaná a
beszélg etést.
A vezetőfülke előtt eg yenesen Fatima karjaiba futott, aki a levelet meg találta.
– Eg y kis g ondunk akadt – mondta a nő, és a pilótafülke felé ment, azt sug allva,
hog y odabent szeretné meg beszélni a dolg ot.
– Több g ondunk is akadt – felelte Erik, és diszkréten meg fog ta a nő karját. –
Jöjjön velem!
Az első osztály mellékhelyiség ei üresek voltak. Erik eg y pillanatig habozott,
majd kinyitotta az eg yik vécéajtót, és bement. Mag a után húzta Fatimát, aki
először meg próbált ellenállni, majd még iscsak követte a férfit.
– Miről van szó? – kérdezte, amikor Erik becsukta, majd be is zárta mög öttük az
ajtót.
Ezek a nyavalyás apró vécék. Erik eg yetlen eg yszer próbált meg szexelni
repülőg épen. Ez akkor volt, amikor először repültek haza Svédország ba
Claudiával kettesben. Erik olyan ideg es lett a hazautazás g ondolatától, hog y
amikor Claudia nevetve előadta, hog y csatlakozhatnának a „tízezer méteresek”

klubjához, ő azonnal felállt, és a vécék felé vette az irányt, mag a után vonszolva
Claudiát. Szűkös volt a hely és áporodott a leveg ő, és majdnem tíz percbe telt,
mire meg találták a jó pozíciót. Ennyi idő alatt pedig már feltűnt az
utaskísérőknek, hog y fog lalt a vécé, és bekopog tak. Nag yon rosszul sült el a
dolog , de eg észében véve jópofa tapasztalatszerzés volt. Ráadásul Erik ideg esség e
is csökkent tőle.
De Fatima nem Claudia volt. Túl közel kerültek eg ymáshoz az apró helyiség ben.
Erik azon g ondolkodott, hog y feláll a vécétetőre, de akkor beverte volna a fejét a
plafonba. Úg yhog y a mosdó mellett álltak, a mellkasuk összeért.
– Előbb mag a mondja! – szólt Erik.
– A személyzet tag jai közül többen is láttuk, hog y néhány utas a mobilját
babrálja. Ha szólunk nekik, hog y tilos telefonálni vag y internetet használni a
fedélzeten, azt mondják, ők csak zenét hallg atnak. De már rég óta tudjuk, hog y sok
utas eg ész eg yszerűen tesz a szabályokra.
– Tehát attól tart, hog y valamelyikük bekapcsolja a telefonját, s íg y meg tudja,
mi történt?
– Ig en.
– Emiatt nem kell ag g ódnia, ezt mag a is tudja. Tízezer méteres mag asság ban a
készülékek eg yszerre százféle adótoronyhoz csatlakoznak, ezért nem működnek.
Persze sántított ez az érvelés, és ezzel Erik is tisztában volt. Káosz törne ki az
utasok között, ha meg tudnák, hog y a g épüket eltérítették. Másrészt viszont Erik
arról is meg volt g yőződve, hog y a menetidő jóval tovább fog tartani, mint amire
az utasok számítanak, íg y még iscsak közölniük kellene valahog yan a késés okát.
Esetleg azt is, hog y talán soha nem fog nak célhoz érni.
– Menjen vég ig a sorokon, és tartsa szemmel az utasokat! – adta ki az utasítást
Erik. – Emlékeztesse őket a szabályokra, mondja meg nekik, hog y veszélyes dolog
bekapcsolni a telefont.
Fatima arcán feszültség látszott.
– Ezzel elég akkor fog lalkoznunk, ha már baj van – nyug tatta meg Erik.
– Rendben. De azt mondta, más problémánk is akadt.
Ig en, g ondolta Erik. Az, hog y a kapitánynak elment az esze.
Kereste a meg felelő szavakat, amelyekkel leírhatná, mire g ondol.
– Észrevett valami furcsát Karimon?
– Nem, azt nem mondhatnám. Habár alig váltottunk pár szót a felszállás óta.
Összefutottunk a toalettek előtt, mielőtt az utasokat feleng edtük volna a
fedélzetre. Ideg esnek látszott, de nem volt barátság talan.
Erik összevonta a szemöldökét.

– A vécék előtt futott össze vele? Mielőtt feleng edtük volna az utasokat?
– Ig en, mi ebben a furcsa? Ő is, mint bárki más, néha vécére jár.
Most már Erik sem bírta türtőztetni mag át.
– Ez az a vécé volt, amelyikben a fenyegető levelet találta?
Erősen vissza kellett fog nia mag át, nehog y meg rázza Fatimát.
– Mag a meg mi a fenéről beszél?
Fatima eg y lépést tett hátrafelé. Eg yik kezével már a zárat fog ta.
– Én nem beszélek semmiről, csak feleljen a kérdésemre.
Meg ijesztette a nőt, és ez nem jó. De tudnia kell, mivel az elmúlt óra során Erik
eg yre jobban meg volt g yőződve arról, hog y Karim is a szereplője lehet az
eseményeknek. Ez esetben pedig tisztában kell lennie azzal, vajon Karim volt-e az,
aki a levelet elhelyezte a vécében.
– Nem tudom.
A nő őszintén válaszolt, ezt Erik is látta rajta.
– Mivel a vécé előtt találkoztunk, úg y g ondoltam, onnan jött ki. Nem tudom,
melyikből, de ez nem is számít. Erik, ug ye nem g ondolja komolyan, hog y éppen
Karim, aki olyan jó ember, benne van ebben az üg yben?
Erik a falnak dőlt. Iszonyú fáradtnak érezte mag át.
– Nem tudom – felelte. – Nem tudom. De annyira meg változott. Ésszerűtlenül
viselkedik, és rossz döntéseket hoz.
Fatima eg y lépést tett Erik felé, már nem félt tőle annyira.
– Istenem, ez még nem jelenti feltétlenül azt, hog y köze van a g épeltérítéshez.
Otthon is történhetett valami, vag y bármi más, amitől ideg es és ag g ódik, és ami
felerősödött benne most, hog y ebbe a szorult helyzetbe kerültünk.
Erik, bár hallotta, amit a nő mondott, szavai még sem hatottak rá.
– Jól ismerjük eg ymást, Karim és én. Összejárunk. Voltunk már eg ymás
otthonában is. És tudom, hog y valami más nyomasztja.
Fatima vég ig simított Erik karján.
– Akkor beszéljen vele. Mondja meg , hog y ez most nem a meg felelő alkalom a
személyes g ondokon való rág ódásra. Beszéljen vele, és kérdezze meg tőle, mi
bántja.
Kérdezze meg, hogy mi bántja. Ezt meg hog y csinálja? Ha Karim sáros az üg yben,
ezt alig ha akarja meg tárg yalni Erikkel.
De volt még más is, ami szemet szúrt Eriknek.
– Felszállás előtt több üzemanyag ot kért. Mi van, ha azért tette, mert tudta, mi
vár ránk, és hog y hosszabb lesz majd a menetidő?
– Úg y érti, ő mag a találta ki, hog y vihar lesz New Yorkban? De Erik, ezt mag a

sem g ondolhatja komolyan!
Erik ekkor már ig azán feldühödött.
– A francba is, hát persze, hog y nem találta ki a vihart, hiszen az ilyesmiről
jelentést kapunk! Én a tartalék üzemanyag mennyiség ére g ondoltam. Plusz öt óra,
az jóval több, mint amennyit kérni szoktunk.
Ezzel Fatima is tisztában volt, de csak rázta a fejét.
– Csak képzelődik.
– Arra g ondoltam, felhívom apámat – jelentette ki Erik. – Az eg yik üres ülésről
az első osztályon, ahol van telefon a szék karfájában. Az apám rendőr, és most
biztosan a g épünk üg yében nyomoz.
Fatima meg rag adta Erik karját.
– Felhívja az apját a rendőrség nél, és meg mondja neki, hog y úg y g ondolja, a
g ép kapitánya is a bombafenyeg etés szereplője? Erik, tudja, mit beszél? Nag yon
nehéz helyzetbe hozza ezzel Karimot. Mindannyiunkat nehéz helyzetbe hoz. Hog y
azt ne mondjam, veszélyes helyzetbe.
Talán ig aza volt. Lehet, hog y Erik elsiette a dolg ot. A vécé nag yon szűkösnek
bizonyult. Muszáj kimennie innen.
– Előbb Karimmal beszéljen – kérte Fatima. – Azután elg ondolkodhat azon, hog y
még mindig fel akarja-e hívni az apját.
Erik töpreng ett, majd döntött. Úg y tesz, ahog y a nő tanácsolta.
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Stockholm, 15 óra 45 perc
Gyorsan telt az idő. Túl g yorsan. És még mindig nem volt meg a terv, hog yan
akadályozzák meg a katasztrófa bekövetkeztét, amely felé az idő kérlelhetetlenül
sodorta őket. Abban már eg yikük sem hitt, hog y a probléma meg oldódik, még
mielőtt a g ép eléri New Yorkot. Inkább mindenki hálát mondott az időjárás
isteneinek, amiért beíg érték a vihart, és Karim Szasszinak, amiért több
üzemanyag ot kért. Fredrika azon töpreng ett, vajon akkor is kért volna, ha
nincsenek baljós előjelek az időjárás-előrejelzésben? Vag y hideg vérrel nekiindult
volna az előzetesen kiszámolt üzemanyag g al is?
Fredrika elkísérte Alexet és Edent a titkosszolg álat tárg yalótermébe, ahol a
CIA embereivel fog nak találkozni. Fredrikának több férfi kollég ája is volt, aki a
saját g yerekét is eladta volna, hog y találkozhasson valakivel, aki a CIA-nak
dolg ozik, de Fredrikát ez nem nyűg özte le annyira. A CIA-ról alkotott jelenleg i
képét sok túlkapás árnyékolta be, amelyek a terrorizmusellenes háború
következményei voltak.
Az amerikaiak már a tárg yalóban várták őket. Jelentéktelen emberek voltak,
akik fel sem tűntek volna az utcán. Közelebbről meg vizsg álva még hasonlítottak
is eg ymásra. Ug yanolyan mag asak voltak, eg yforma volt a hajszínük és a
frizurájuk. A bemutatkozás során Fredrika azt is meg állapíthatta, hog y a
kézfog ásuk is ug yanolyan erős. Határozott, de nem annyira, hog y az már
kellemetlen leg yen.
Eden nem nézte jó szemmel, hog y Alex és Fredrika is eljött a meg beszélésre.
Hisz meg mondta nekik, hog y érzékeny témákról lesz szó. Elriaszthatja az
amerikaiakat, ha ideg enek is meg jelennek. Vég ül úg y döntöttek, hog y Alex és
Fredrika is részt vehet a meg beszélés első részén, amelyen Karim Szasszi lesz a
téma. Azután el kell menniük, mert eg y másik üg yről lesz szó, amit Eden nem
akart részletezni.
Alig ültek le az asztalhoz, amikor az eg yik CIA-üg ynök íg y szólt:
– Örömünkre szolg ál, hog y vég re személyesen is találkozhatunk, Eden. Eddig
csak telefonon beszéltünk.
Eden mosolyog va közölte, hog y ő is örül a találkozásnak.

– Korábban Nag y-Britanniában dolg ozott, nemde? A brit biztonság i
szolg álatnál?
Eden mosolya erőltetetté vált, de nem olyan g örcsössé, mint ahog y Fredrika
reag ált volna a helyében.
– Ig en, íg y van.
– Szerintem akkoriban is beszéltünk eg ymással.
– Elképzelhető.
– A nevét mindenesetre jól ismerjük, ezt nem árt, ha tudja.
Ez akár bók is lehetett volna, de Fredrika meg értette, hog y nem annak szánták.
És azt is észrevette, hog y erre Eden is rájött. A nő lassan letette a kezében tartott
jeg yzettömböt, és szúrósan nézett a férfira, akivel beszélt.
Mintha azt akarta volna mondani neki: ne most!
És neki lett ig aza, mert eg y másik amerikai vette át a szót, és meg köszönte,
hog y a svéd titkosszolg álat meg beszélésre hívta őket. Mindannyiukat érdekelte,
mit sikerült kideríteniük.
– Szívesen meg osztjuk önökkel, amit tudunk, de persze csak azzal a feltétellel,
hog y ezt a g esztust viszonozni fog ják.
– Természetesen.
Ám eszük ág ában sem volt meg osztani bármit is, erre Fredrika két másodperc
alatt rájött. A hírszerzés világ a eg yedülálló. Sehol másutt nem érvényesül ilyen
mértékben az a mondás, hog y a tudás hatalom. És – teg yük hozzá – alku tárg ya.
Ám Eden nem fog adta el az efféle játékszabályokat, ezért a beszélg etés ig encsak
elhúzódott. Eden lépésről lépésre árulta el, mit tudnak Karim Szassziról, s hasonló
ütemben próbálta kipréselni amerikai kollég áiból, hog y ők milyen információkat
rejteg etnek.
A CIA komoly érdeklődést mutatott Szasszi iránt.
– Beszéltek már az anyjával és Zakaria Helifi nag ybátyjával a két férfi 2002-es
találkozásáról? – kérdezték Edentől, miután a nő beszámolt Zakaria
kihallg atásáról.
– Még nem – felelte Eden.
Fredrika tudta, hog y mindkettejüket meg találták már, és a CIA-val való
találkozó után szándékoztak kihallg atni őket.
– Karim Szasszi az eg yetlen a fedélzeten tartózkodók közül, aki szerepel a
nyilvántartásukban?
Fredrika leg nag yobb meg lepetésére Eden nemmel felelt.
S észrevette, hog y Alex számára is új ez az információ.
– Épp mielőtt lejöttünk ide, akkor jutott a tudomásomra, hog y két másik névre

is érkezett találat – felelte Eden.
– Az utasok vag y a személyzet körében?
– Az utasokéban. Két svéd állampolg ár, akiknek a neve eg y néhány évvel
ezelőtti nyomozás során került elő. De azóta nem hallottunk róluk, az üg y pedig
már elévült. Tehát, amint bizonyára meg értik, ezt nem nevezném éppen forró
nyomnak.
– Szeretnénk meg tudni, miféle üg y volt ez, és meg kapni az említett utasok
nevét.
– Nem – vág ta rá Eden.
– Nem?
– Inkább meséljenek most mag uk arról, mit sikerült kideríteniük.
A CIA-üg ynökök eg ymásra néztek. A jobb szélen ülő beszélni kezdett.
– Mi is találtunk arra utaló jeleket, hog y Karim Szasszinak köze lehet a
g épeltérítéshez.
– És hog yan jutottak erre az eredményre?
– Erről sajnos nem nyilatkozhatok.
– Olyan információ birtokában vannak, amely Karim Szasszi terrorista mivoltára
utal, és nem mondhatja el, honnan vették?
– Hát épp ez a probléma. Nem mi mag unk jöttünk rá. Íg y bizonyos akadályai
vannak az információ meg oszthatóság ának.
A harmadik ország felé történő információátadás szabálya. A biztonság i
szolg álatnak meg kell bizonyosodnia arról, hog y az általa átadott értesülések nem
jutnak el eg y harmadik félhez. Bár Fredrikának nem állt rendelkezésére
semmilyen bizonyíték, még is úg y g ondolta, hog y ezt a szabályt számos esetben
meg szeg ik.
– Meg értem – jelentette ki Eden. – De mivel most g yors cselekvésre van
szükség , elvárom, hog y veg yék fel a kapcsolatot a partnereikkel, és kérjenek
eng edélyt arra, hog y velünk is meg oszthassák az értesüléseiket! Az nem elég , ha
csak mag uk tudnak róla.
Az imént meg szólaló férfi hátradőlt a székében. Fredrika naivnak érezte mag át,
amikor rájött, hog y ez az eg ész eg y színjáték. Ők már eldöntötték, hog y minden
információt meg osztanak a svédekkel, csak kapjanak is érte valamit cserébe.
– Mi is volt azzal a két utassal, akiknek a neve felmerült eg y nyomozás során?
Ekkor Eden felpattant, hamarabb, mintsem Fredrika átláthatta volna az
amerikaiak szándékát.
– Úg y látom, íg y nem jutunk előre. Hadd köszönjem meg , hog y idefáradtak.
Ez a trükk elbizonytalanította a CIA-üg ynököket.

– Na, várjon csak…
– Nem, mag uk várjanak!
Fredrika nem is g ondolta volna, hog y Eden képes íg y üvölteni. A hang oskodó
nőket általában hisztérikusnak vag y kulturálatlannak szokták bélyeg ezni. De Eden
kivétel volt e szabály alól, mert viselkedése ellenére úg y tűnt, szellemi fölénybe
került mindenkivel szemben, aki a teremben tartózkodott.
– Nég yszáz svéd és amerikai állampolg ár ül eg y repülőg épen, amelynek a
kapitánya feltehetőleg eg y mindannyiuk számára életveszélyes terv szereplője. Ha
ennyi nem eleg endő a teljes mértékű eg yüttműködéshez, a francokat fog om én
arra pazarolni az időmet, hog y mag ukkal alkudozzak!
Vag y fél percig ott állt még a teremben, miután befejezte a mondandóját.
Ekkor az eg yik amerikai meg törte a csendet.
– Elnézést kérek a köztünk támadt félreértés miatt. Természetesen minden
birtokunkban levő értesülést meg osztunk önökkel. Visszaülne, kérem?
Inkább kérő, mint parancsoló mozdulatot tett a kezével.
Eden leült. Két hajtincs lóg ott az arcába. Nem simította félre őket.
– Az információ Németország ból ered.
– Németország ból? – kérdezett vissza Eden kíváncsian.
– Ig en, a múlt héten kaptuk.
A teremben meg állt az idő. Eden arcán eg y vörös folt kezdett terjedni.
– A múlt héten? Úg y érti, mag uk már eg y teljes hete tudták, hog y ez
bekövetkezik? Nekünk pedig eg y szót se szóltak???
Most a CIA emberein volt a sor, hog y feldühödjenek.
– Természetesen nem! Még is mit képzel rólunk? A múlt héten tájékoztatást
kaptunk arról, hog y el fog nak téríteni eg y repülőg épet, úg y, ahog y most
meg történt: eg y, a leveg őben levő g épet bombafenyeg etés ér majd. A g ép eg y
európai repülőtérről száll fel, és amerikai utasok is lesznek rajta. Az eredeti
értesülés szerint csak az amerikai kormányhoz intéznek követeléseket. Tennyson
Cottag e nevét konkrétan meg említették. És hog y a kapitány is be lesz avatva, és
különleg es utasításokkal látják majd el.
– De sem a németek, sem mag uk nem g ondoltak arra, hog y meg osszák velünk
vag y a többi európai partnerükkel ezt az információt?
Eden meg döbbent.
– Mivel úg y tűnt, az üg y eg yedül amerikai érdekeltség ek ellen irányul, akkor
nem láttunk rá okot, hog y fig yelmeztessük mag ukat. Ezenkívül azt állították, a
g épeltérítés csak később történik majd meg . Novemberben, a forrásunk szerint. És
az információ e-mailben érkezett.

– E-mailben?
– Pontosan. Névtelenül. Íg y tehát, amint mag a is beláthatja, semmi okunk nem
volt sem nekünk, sem a németeknek arra, hog y különösebben fog lalkozzunk vele.
– A németek nem próbálták meg lenyomozni az e-mailt?
– Dehog ynem. De persze nem sikerült. Nem lehetett azonosítani a számítóg ép
IP-címét, amelyről küldték.
Ezek az átkozott és istenített g épek! Eden már el sem tudta volna képzelni a
világ ot nélkülük, ug yanakkor azt kívánta, bárcsak ne tudnák a bűnözők olyan
könnyen a saját céljaikra felhasználni őket.
Az amerikai meg adóan sóhajtott.
– Őszintén szólva, ha Tennyson Cottag e-t nem említették volna meg benne,
eg yáltalán nem is fog lalkoztunk volna vele. Nem lehet minden fenyeg etést
komolyan venni, ami az információs sztrádán kering .
Fredrika látta, hog y Eden helyeslőn bólint.
– És mi van akkor Karim Szasszival? Azt mondta, őt is meg említette a forrás.
– Az e-mailben nem nevezték meg , csak annyit közöltek, hog y a pilóta is be lesz
avatva. Amikor reg g el beszéltünk a németekkel, azt mondták, a levél küldőjétől
nem kaptak több üzenetet.
Fredrika feltételezte, hog y az e-mail küldője alaposan ismerte a merénylet
terveit, máskülönben alig ha tudott volna ilyen részletekről. De Alex és ő nem
avatkozhattak bele a társalg ásba, ezért nem szólt semmit.
A CIA-üg ynök íg y folytatta:
– Még valami volt az üzenetben.
– Éspedig ?
– Az, hog y a pilóta kapott még eg y utasítást, amely nem szerepel a fedélzeten
hag yott fenyeg ető levélben: ne változtasson irányt, hanem haladjon csak tovább
az amerikai lég tér felé. Amikor pedig arról értesítik, hog y a kormány nem
teljesíti a g éprablók követeléseit, vezesse a g épet a washing toni Capitoliumba.
Bármit, csak ezt ne! – g ondolta Fredrika.
Ennyi volt.
Sehog yan sem tudott más következtetésre jutni. Esélye sem volt annak, hog y az
amerikaiak szóba álljanak a g éprablókkal.
Ezt vég ül Eden mondta ki.
– És mi a tervük arra nézve, hog y elkerüljék ezt a csapást? – tudakolta.
– Erről majd a későbbiekben szeretnénk nyilatkozni.
Később. Mintha olyan sok idejük lenne.
Eden eg y másik kérdést fog almazott meg .

– Mennyire ítélik meg bízhatónak ezt az információt?
– Nehezen állapítható meg . De ha arra g ondolunk, mennyi más adat stimmel,
elképzelhető, hog y ez is. Leg alábbis elég nehéz lenne fig yelmen kívül hag yni.
Eden ismét bólintott, de nem tett fel több kérdést.
Gyorsan feljeg yzett eg y-két dolg ot, majd Alex és Fredrika felé fordult.
– Köszönöm, azt hiszem, akkor a meg beszélésnek az a része vég et ért, amely
önöket is érinti.
Ezt ang olul mondta, hog y ne csak ők, hanem az amerikaiak is meg értsék. Alex
és Fredrika azonnal fel is állt, mint az iskolások, meg köszönték, hog y ott lehettek,
majd kivonultak.
– Különös világ ez, amiben ők mozog nak – jeg yezte meg Alex visszafelé, a
Stråketben.
Fredrika kénytelen volt eg yetérteni. A sötét öltönyösök ország ról ország ra
utaznak, hog y részinformációkat cseréljenek, amelyeket azután eg ésszé rakhatnak
össze, majd vég ül biztonság osabbá tehetik vele a világ ot. Már ha minden úg y
működik, ahog y kell. Ami persze ritkán fordul elő.
– Nem hiszem, hog y minden lapjukat kiterítették – morfondírozott Fredrika.
– Én sem. De ez nyilván a stratég ia része. Ráülnek az adu ászra, hog y
kijátszhassák, ha esetleg alkupozícióba kerülnének.
– De most mi értelme ennek? – kérdezte Fredrika. – Én semmi hasznát nem
látom, hiszen olyan helyzetbe kerültünk, amire néhány órán belül meg oldást kell
találnunk.
Alexre sandított, és látta, hog y a férfi elsápad.
– Minden rendbe jön – nyug tatg atta, kezét Alex vállára téve.
Bár nincs rá garancia, sosincs.
Alex meg állt az ajtó előtt, mely az Ország os Rendőr-főkapitányság hoz vezetett.
– Nem tudom, mihez kezdek, ha Eriket is elveszítem. Előbb Lena, most Erik, ezt
nem bírom ki.
A nő csendben állt mög ötte, mozdulatlanul. Nem jutott eszébe semmi, amit
mondhatna. Még is meg próbálta.
– Lehozzuk azt a g épet, Alex.
– De hogy? Kapcsolatba kell lépnünk Erikkel, és rávenni, hog y veg ye át az
irányítást a g ép fölött. Atyaisten, ha Karimnak csak meg fordul a fejében, hog y a
Capitoliumba repüljön, akkor őrültebb, mint azt bármelyikünk hitte volna.
– Ne íg y g ondolkodj! Gondolj arra, hog y minden rendbe jön. Azt kell tennünk,
amit mondtál, kapcsolatba kell lépni Erikkel. De nem most, a nyomozás kellős

közepén.
Alex meg fordult.
– Fredrika, órák kérdése az eg ész. Mit találhatunk, amivel időt tudunk nyerni?
– Nem tudom biztosan. De bármikor felbukkanhat valami új adat, ami előrevisz.
Most menj, és beszélj Karim anyjával. Kérdezd meg a könyvről, amit találtál, meg
Karim és Helifi kapcsolatáról. Utána talán felhívhatjuk Eriket.
De vajon hog yan? Kérdezte saját mag ától. Erik még eg yméternyire sem ül
Karimtól, hog y tudnának beszélni vele, anélkül hog y Karim tudomására jutna? És
hog y vehetné át Erik az irányítást a g ép felett? A puszta kezével üsse ag yon
Karimot?
Alex eg y szót sem szólt többet, csak kitárta az ajtót, és súlyos léptekkel az
irodája felé ment.
– Velem jössz, hog y eg yütt beszéljünk Karim anyjával? – kérdezte Fredrikát.
– Hát nem is tudom, tulajdonképpen itt kellene maradnom, hog y a
kormányhivataltól el tudjanak érni.
– És az mire lenne jó? Ug yanúg y meg találnak mobilon is.
– És a titkosszolg álat nem lesz ott, hog y kihallg assa?
– Le vannak szarva! – dühöng ött Alex. – Felhívom őket, mielőtt elindulunk, és
meg mondom nekik, hog y már úton vag yunk. Ha csatlakozni akarnak, használják a
saját kocsijukat!
Fredrika bement abba a szobába, amelyet ideig lenes irodájául jelöltek ki a
rendőrség nél, és mag ához vette a kabátját. Eg yre inkább vitathatatlan ténynek
tűnt, hog y Karim Szasszi is a terrorista merénylet résztvevője. De Fredrika
képtelen volt meg érteni: miért?
Miért ül eg y olyan férfi, mint Karim Szasszi eg y repülőg ép botkormánya mög é,
hog y a halálba vezesse a g épet? És mi köze van Zakaria Helifihez és ahhoz a
helyhez, amit Tennyson Cottag e-nak hívnak?
Kell, hog y leg yen eg y összekötő kapocs, amire még nem jöttek rá.
És kell, hog y leg yen valaki, aki meg tudja mondani nekik, hol keressék azt.
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Eden Lundell jobban el volt keseredve, mint amennyit beismert volna ebből. Hog y
kerülhettek ilyen helyzetbe? Összehasonlíthatatlanul könnyebb lett volna minden,
ha a tárg yalópartnerükkel eg yütt okoskodhattak volna. Zakaria Helifi pedig , úg y
tűnt, teljesen értetlenül áll a történtek előtt.
G. D. azt állította, Eden terített asztalhoz ült le, amikor átvehette eg y olyan
hadművelet irányítását, amely több más európai merénylet előkészületeivel is
összefüg g ést mutatott. Szétzúztak eg y terroristaeg ység et Stockholmban, és
meg akadályoztak eg y komoly merényletet, amely sok ember életébe került volna.
A bizonyítékokat beg yűjtötték, a g yanúsítottakat pedig őrizetbe vették. Az üg yész
biztos volt benne, hog y elítélik őket, még a fellebbviteli bíróság on is. És íg y is
történt.
Kivéve Zakaria Helifit. És Edent most kezdte csak ig azán érdekelni, mi is a
helyzet valójában. Épp mielőtt lement volna, hog y találkozzon az amerikaiakkal,
Sebastian híreket hozott: még eg yszer vég ig nézték Zakaria készülékének
hívásforg almát, és úg y tűnt, a férfi ig azat mondott, amikor azt állította, hog y az
más tulajdonában volt korábban. Részben más számokkal létesítettek kapcsolatot
az idő tájt, amikor állítása szerint a telefon még nem volt az övé. Sebastian eg y
konkrét időpontot is talált, amikor eg yfajta törés következett be e téren.
– Ha a készülék korábban valaki másé is volt, azt a következtetést
mindenképpen levonhatjuk, hog y ismerik eg ymást. Több közös ismerősük is van –
jelentette ki.
Ez a telefonüg y már kezdettől fog va zavaros volt. Zakaria több mobilkészüléket
is használt: eg y munkahelyi, eg y mag ánkészüléket és a barátnőjéét.
Eden most felül kívánta vizsg álni minden korábbi, Zakariával kapcsolatos
feltételezésüket, hog y meg bizonyosodjék róla, helyesen ítélték-e meg a férfit. Az ő
bűnösség ének bizonyítékai g yeng ébb lábakon álltak, mint a többiekéi, s ez az
ítéletek kiszabásakor nag yon is kiütközött. Eden még a nap vég e előtt tisztázni
akarta, téves döntés született-e. S a nap vég e alatt éjfélt értett.
De most épp eg y meg beszélésen ült a CIA embereivel. Voltaképpen Tennyson
Cottag e-ról akart kérdéseket feltenni nekik, de ez még várhatott. Először a

németország i kapcsolatról kellett többet meg tudnia. Majd azután visszatér
Zakaria Helifire.
– Tehát önök szerint eg y német személy utalt Karim szerepére.
– Nem, mi azt mondtuk, hog y a német titkosszolg álatnak küldtek eg y e-mailt.
A francba is! Valami köze kell, hog y leg yen Németország hoz. Zakaria
híváslistáján több németország i szám is szerepelt, akkor, amikor talán még nem
is volt az övé a telefon.
– Gondolják, hog y a csoport, vag y annak eg y része, amely az események mög ött
áll, németország i székhelyű?
– Nem tudjuk. Mindenesetre Németország abszolút érdekesnek tűnik ebben az
összefüg g ésben, még ha nem is látjuk az esettel való közvetlen kapcsolatot.
Eden mesélt Zakaria német hívásairól. A CIA emberei pedig fig yeltek és
jeg yzeteltek.
– A meg beszélés után azonnal felveszem a kapcsolatot a németekkel – jelentette
ki Eden.
– Hát persze. Már amennyiben nem ők veszik fel előbb a kapcsolatot mag ukkal.
Most, hog y a g épeltérítés híre szárnyra kapott, úg y tűnik, beszélni akarnak
önökkel az e-mailről.
Erre már Eden is g ondolt. Az eg yik amerikai összefog lalta a tényállást:
– Eg y ismeretlen személy Karimot a g épeltérítés részesének tartja. Karim
korábban találkozott Zakaria Helifivel. Zakaria Helifi pedig Németország ban élő
személyekkel áll kapcsolatban.
Eden hozzátette:
– És mi van Tennyson Cottag e-dzsal? Az hog y illik a képbe?
Olyan g yorsan történt, hog y Eden alig vette észre, de még iscsak meg látta, hog y
az asztal túloldalán ülő férfiak eg ymásra pillantottak, mielőtt válaszoltak volna.
– Nem tudjuk.
– Nem tudják? Nincs senki, aki ott raboskodott, és svédország i vag y
németország i kapcsolatai vannak?
– Nincs.
A zárkózott arcok azt mutatták, hog y Eden nem fog többet meg tudni Tennyson
Cottag e-ról.
– Meséljen még Zakaria Helifiről! – terelte el a szót az eg yik amerikai.
De Edennél is itt húzódott annak a határa, mit akar meg beszélni a CIA-val és mit
nem. Ig az, hog y Karim Szasszi a közös érdeklődési körükbe tartozott, de ha ők
nem akartak Tennyson Cottag e-ról beszélni, Eden sem akart Zakariáról.
Ekkor jött rá, hog y van még eg y adu ásza.

– Amint már említettem, találtunk eg y fényképet Karim Szasszi otthonában,
amely Zakaria Helifit és őt ábrázolja.
Látta, hog y a férfiak érdeklődve kihúzzák mag ukat.
– És azt mondtam, hog y a fényképet eg y könyvben találtuk meg , amelyet Lord
Alfred Tennyson írt?
Ez telibe talált. Az amerikaiaknak elállt a szavuk, és Edennek ennyi elég is volt,
hog y rájöjjön, valami olyasmi van a birtokában, ami kell nekik.
– De ez persze nem több valami ostoba eg ybeesésnél, nem ig az?
A hal már rákapott a horog ra, csak ki kellett rántani a vízből.
– Azt nem hinném – nyög te ki az eg yik amerikai.
– Vag y úg y, és miért nem?
Vég ig játszotta a szerepét, hátradőlt a széken, és keresztbe tette a lábát. Lehet,
hog y csak képzelődött, de úg y vélte, a Tennysonnal kapcsolatos kérdéseivel
sikerült felideg esítenie őket.
Mi az, amit rejtegetnek előlem?
– Esküszöm, semmilyen mag yarázatot nem tudunk arra nézve, hog y kerül
Tennyson Cottag e neve ebbe a zavaros üg ybe.
De a nő nem hitt nekik. Eg yszer már elkövette azt a hibát, hog y nem árult el
eg y hazug embert, aki szemtől szemben állt vele. Drág án meg fizetett érte, és nem
akarta, hog y ez még eg yszer meg történjen. Soha többé.
– Semmit nem tudnak Karim Szassziról, amit elhallg atnak előlünk? Semmi
olyasmit, ami meg mag yarázná, miért érdeklődött Tennyson iránt?
– Nem, nem és ismét csak nem! És mag uk? Találtak még valamit, aminek köze
van Tennyson Cottag e-hoz?
– Nem.
Képes lett volna hazudni, ha a szükség úg y hozza. Jobban játszott, mint ők.
Tulajdonképpen ő volt az eg yik leg jobb játékos a brancsban. Brit főnöke azt
mondta, ezzel a tulajdonság ával többre viszi majd, mint bármelyikük.
És ig aza lett. Például ez mentette meg a házasság át is.
Van valakid, Eden? Mondd csak.
Számomra nem létezik más, csak te, Mikael. Esküszöm.
Itt elakadtak. Ha a CIA többet akar tudni, Eden áll a rendelkezésükre eg y újabb
találkozóra, bármikor a nap folyamán, mindaddig , amíg g arantálják, hog y ők
mag uk is információkkal szolg álnak. Úg y érezte, ez az üzenete célt ért.
Lezárta a meg beszélést, majd elővette a telefonját, hog y lehívjon valakit, aki
kikíséri a vendég eket a rendőrség épületéből. De előbb még amerikai kollég áihoz
fordult.

– Szükség em lenne a listára, a személyes adatokkal eg yütt – közölte.
– Miféle listára?
– Azokéra, akik Tennyson Cottag e-ban raboskodtak. Vég ig akarom futtatni a
svéd nyilvántartáson, hog y meg próbáljam meg találni a Helifihez fűződő
kapcsolatot.
Tudta, hog y el fog ják utasítani, még is meg kellett próbálnia.
– Ez ésszerűtlen kérés, nyilván mag a is belátja.
– Akkor leg alább azokét kérem, akiket szabadon eng edtek, hisz voltak ilyenek,
nem ig az?
– Ismételten mondom: meg kell bíznia bennünk. Helifinek és Tennyson Cottag enak semmi köze eg ymáshoz.
Eden nem válaszolt. Persze, hog y van valami közük eg ymáshoz. A kérdés csak
az, vajon időben rájönnek-e, és meg tudják-e akadályozni a katasztrófa
bekövetkeztét? Valaki elhallg atja az ig azság ot, és ennek a valakinek ki kell nyitnia
a száját. Ug yanis kezd vészesen fog yni az idő.
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A média tudósításai elég g é szétestek. Mintha az újság írók nem tudták volna, mire
összpontosítsanak. Az előző napi bombariadókra, a g épeltérítésre vag y a
parlament vég et ért vitájára. Buster Hansson főig azg ató nem tudott szabadulni
attól a g ondolattól, hog y ha nem született volna elmarasztaló ítélet a fellebbviteli
bíróság on a terrorcselekmény üg yében, és az elmúlt két nap eseményei nem
történtek volna meg , a parlamenti vitát fele ekkora felhajtás sem övezte volna. Ő
nem nézte az élő közvetítést az ülésteremből. A szélsőjobboldali pártnak hátszele
volt, s ez jól látszott azon, ahog y meg fog almazták mondandójukat. Eg yre
hevesebben védték az álláspontjukat, és eg yre nyilvánvalóbban követelték a
bevándorlás korlátozását, sőt, akár a teljes meg szüntetését. Majd az eg ész
Skandináviát meg rázó terrorcselekményre utalva feltették a kérdést:
– Ezt akarjuk?
Buster Hansson mindig elcsodálkozott azon, hog y az emberek mennyire nem
tudnak számolni. Ezt már karrierje kezdetén meg állapította. Az vitathatatlan
tény, hog y a bevándorlók túl nag y számban szerepelnek a bűnözési
statisztikákban. Ug yanis szoros összefüg g ésben áll az alacsonyabb társadalmi
helyzet és a mag asabb bűnözési arány. A Stockholm Östermalm neg yedében élő
bevándorlók aránya viszont nem mag asabb, mint azoké, akik vag y akiknek a
szülei külföldön születtek. A baj forrása tehát nem az, hog y valaki bevándorló,
hanem az, hog y füg g etlenül attól, milyen környezetből érkezett Svédország ba, a
társadalom perifériájára került. S ha már az illető eg yszer ott találja mag át, sokkal
könnyebben siklik félre az élete.
Amikor Buster államtitkár volt, meg számlálhatatlanul sok előadást tartott
erről. A társadalom perifériájára szorult emberek hajlamosabbak bűncselekményt
elkövetni, mint azok, akik jólétben élnek. S mivel a bevándorlók nag yobb számban
élnek rosszabb körülmények között, mint a svédek…
Buster nem tudta befejezni az eszmefuttatását, túl sokszor g ondolkodott már el
ezen, anélkül hog y valami új dolog ra jött volna rá. A vég következtetés csakis eg y
lehet: a bevándorlás semmilyen kárt nem okoz. Az viszont annál inkább, ha
elveszik az embertől a jövőbe vetett reményét.

Abban azonban már nem volt ennyire biztos, hog y a nemzetközi terrorizmus
jelenség ének – amely most Skandináviát is elérte – mag yarázata ug yanilyen
eg yszerű-e. Azok a férfiak, akiket a napokban ítéltek el terrorcselekmények miatt,
fiatalok, ambiciózusak voltak, és mag ánvállalkozók. Jól kerestek, és eg ész eddig i
életüket Svédország ban élték. Szüleik azon ideg enben születettek közé tartoztak,
akik jól elboldog ultak a svédek közt. Íg y kiábrándultság uknak más g yökereit kell
keresni, mint a szokványos bűnözés esetében.
Eden Lundell többször is feltette a kérdést: honnan ez a sok g yűlölet? S Buster
szerint ez jó kérdés. Miért van az, hog y például a közel-keleti származású emberek
terrorcselekményt követnek el Európában, csak azért, mert európai katonák
harcolnak Afg anisztánban? És még ha meg is próbáljuk ezt meg érteni, hog y
érezheti mag át feljog osítva bárki arra, hog y felrobbantsa mag át eg y civilekkel teli
utcán, olyan embereket ölve meg , akik soha be sem tették a lábukat
Afg anisztánba, és feltehetőleg nincs is álláspontjuk a kérdésben?
Buster számára fontos volt, hog y ne keverje össze eg y jelenség meg értését a
jelenség létjog osultság ával. De ha nem meri meg érteni eg y bizonyos reakció
mag yarázatát, akkor óhatatlanul rosszul vég zi a feladatát.
Svédország biztonság ának meg őrzése nem jelent eg yet Svédország svéd
mivoltának meg őrzésével. Bármit is jelentsen az, hog y „svéd mivolta”.
A titkosszolg álat fejének g ondolatait a kémelhárítás főnöke, Henrik Theander
szakította félbe. Kopog ott az ajtón, majd belépett.
– Azt mondtad, sürg ős – mondta Henrik, miután helyet fog lalt.
Buster eg y pillanatig habozott, majd, mivel nem volt más választása, úg y
döntött, nem tarthatja titokban az MI5-tól kapott értesüléseit Edenről. Gyorsan
elmondta, mit tudott meg brit kollég ájától.
– A kurva életbe! – csattant fel a kémelhárítás főnöke, amikor Buster befejezte
mondandóját.
Buster Henrikre nézett, és meg állapította, hog y az információ ig encsak
meg rázta. Nyilvánvaló volt, hog y az üg g yel fog lalkozni kell. A kérdés csak az,
hog yan?
– És mi a véleményünk minderről? – tudakolta Henrik Theander. – Elhisszük,
hog y Eden izraeli kém?
Buster széttárta a karját.
– Mindig is túl jó volt ahhoz, hog y ig az leg yen, nem?
Majd letette a kezét.
– És mit csináljunk a frissen érkezett Moszad-üg ynökkel?
– Állíts rá eg y meg fig yelőt most azonnal! A Diplomata Szállóban lakik –

utasította Buster. – Tudnunk kell róla, ha Eden közelébe férkőzik.
– Mag ától értetődik.
– Mostantól te veszed át az üg y irányítását – közölte Buster.
Nehezen képzelhető el rosszabb alkalom arra, hog y a terrorelhárítási eg ység
vezetőjéről kiderüljön, eg y másik szervezetnek kémkedik. Másrészt viszont az volt
a jó, hog y Eden még csak pár hónapja dolg ozott náluk.
Henrik szárazon felkacag ott.
– Ez biztos minden kibaszott rekordot meg dönt. Eden még csak most kezdte a
munkát.
– Nem is értem, hog y képzelték ezt a britek – értetlenkedett Buster. – Hag yták,
hog y felveg yünk eg y közveszélyes nőt az ország eg yik leg kritikusabb pozíciójára.
Ez határtalan felelőtlenség .
– Ig az, de nem tudjuk, vajon a britek helyes következtetéseket vontak-e le.
– Nem, és eg yedül ebben reménykedhetünk. Hog y Eden talán még sem kém.
– Habár azt mondtad, hivatalosan más okból rúg ták ki, nem?
– Pontosan – felelte a titkosszolg álat vezetője. – De erről eg y árva szót sem
akartak elárulni.
Buster úg y döntött, senki mást nem tájékoztat, csak a kémelhárítás főnökét.
Feltehetőleg ráállítják az üg yre az eg ység eg yes nyomozóit is, de ennek
eldöntését Buster Henrikre bízta.
– Már most kivonjuk a forg alomból Edent? Meg előző intézkedés g yanánt?
– Hát, ezen is elg ondolkodtam, de arra jutottam, hog y Eden g yanakodni
kezdene, ha ilyet tennénk. Ami azt illeti, szeret a hadszíntéren dolg ozni, közel a
tűzhöz. Amikor felvettük, kifejezetten az volt a kívánság a, hog y ne csak a
papírmunkával kelljen fog lalkoznia, és meg beszélésekre járnia.
– Ez is különös – töpreng ett Henrik. – Annak fényében, amit most meg tudtunk,
cseppet sem kellemes érzés, hog y „közel akar lenni a tűzhöz”.
Bustertől elvárták, hog y az efféle problémákat profi módon kezelje. De őszintén
szólva nem volt biztos benne, mit kellene tennie. Már-már azt kívánta, bárcsak ne
is értesítették volna a britek.
– Amúg y mi a helyzet a repülőg ép-eltérítéssel? – érdeklődött Henrik. –
Jutottatok valamire?
Buster elfojtott eg y sóhajt.
– Eden az eg ész hadművelet irányítója. Ő és Sebastian, az elemzés vezetője
azonnal beszámolnak nekem, amint többet tudnak.
Henrik keresztbe tette a lábát.
– Akkor reménykedjünk, hog y Eden majd kibog ozza a szálakat.

– Ennyit tehetünk – helyeselt Buster. – Ebben a helyzetben csak a teljes siker az,
ami elfog adható.
Majd nyug odtan vég ig g ondolta, hog y vajon e tekintetben előnynek vag y
hátránynak számít-e, hog y a terrorelhárítás vezetője eg y Moszad-üg ynök?
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Még nem is olyan rég en Fredrika Berg man a civil háttere miatt ritka madárnak
számított a rendőrség kötelékein belül. Kollég ái nem nézték jó szemmel, hog y
nincs rendőri vég zettség e, meg felelő szakképesítése a munkához. De ő belelátott a
lapjaikba, és nyert. Az csak mese, hog y eg y jó bűnüg yi nyomozónak ilyennek meg
olyannak kell lennie. Az ig azság szolg áltatás iránt érzett elhivatottság, az a lényeg .
A hivatástudat mindenekelőtt. Ha ezt alapszabálynak tekinti valaki, minden sokkal
simábban meg y.
Amikor Fredrika Alex mellett ült a kocsiban, s Karim Szasszi anyjához tarottak,
Eden Lundellre g ondolt és a kollég áira, akik jóval nehezebb feladat előtt álltak.
Az állambiztonság ra kellett felüg yelniük.
Minden hiba káoszhoz vezetett. A svéd nép zéró toleranciát követelt, azt, hog y
ne történhessen eg yetlen olyan bűncselekmény sem, amely komolyan
veszélyezteti Svédország biztonság át. Már a g ondolattól is, mi lett volna, ha
valaki ug yanezt várta volna a rendőrség azon eg ység étől, amelyhez korábban ő is
tartozott, az ájulás környékezte.
Se bankrablás.
Se erőszak.
Se g yilkosság .
A valóra vált álom. Teljesség g el lehetetlen. A bűnözés teljes visszaszorítása
olyan szig orú rendfenntartó szervek létezését ig ényelné, hog y minden embernek
elmenne az életkedve tőle.
A 2010-es stockholmi terrorcselekmény után Fredrika attól rémült meg
leg jobban, hog y a titkosszolg álattól és a kormánytól azt követelték az emberek:
lépjenek fel a terrorizmus ellen.
A titkosszolg álat vezetője ig yekezett meg értetni az emberekkel, mit várnak
tőle. Teljes mértékű ellenőrzést kellene g yakorolniuk a társadalom felett, minden
bejeg yzést meg kéne vizsg álniuk a Facebookon, és a mag ánélet úg yszólván
meg szűnne létezni. A titkosszolg álat állományának pedig ezer százalékkal kellene
bővülnie ahhoz, hog y minden beérkező információt kezelni tudjon. Fredrika úg y
érezte, a férfi meg nyerte a vitát, jól adta elő a mondandóját. A nép pedig

eg yetértett vele – nem, köszönik, ők nem szeretnének ilyen felüg yelet alatt élni.
Valaki említette azt a kifejezést, hog y „információs zaj”. A titkosszolg álatnál
eltöltött mindössze néhány óra után Fredrika úg y érezte, érti, mit jelent ez. Ezek
az apró értesülésmorzsák, amelyek a leveg őben kering tek, arra várva, hog y
valamilyen biztonság i vag y hírszerző szolg álat elfog ja őket, amelyik épp arra
kíváncsi, az a morzsa lesz-e az, amely áttörést hoz, és meg alapozza a sikert.
– Mit tudunk Karim Szasszi anyjáról? – kérdezte Alex, mire Fredrika
összerezzent. – Mármint azon kívül, hog y az Ericsson-g yárban dolg ozott.
Fredrika kinyitotta a táskáját, és előhúzott belőle eg y lapot, amit eg y üg yintéző
nyomott a kezébe a titkosszolg álatnál indulás előtt.
– Kalmarban született és nevelkedett, majd húszévesen költözött Stockholmba.
Fiatalon házasodott össze Karim apjával, aki ezután eltűnt a képből. A nő Kistában,
az Ericssonnál dolg ozott 2005-ig , amikor is újraházasodott, és azóta
háztartásbeliként él Östermalmban.
– Felkapaszkodott a társadalmi rang létrán – jeg yezte meg Alex.
– Úg y tűnik.
Háztartásbeli, ki vág yik ilyen szerepre? Fredrika a leg kevésbé sem értette ezt a
jelenség et. Őt keményen dolg ozó, karrierista nőnek nevelték, aki soha még a
g ondolatával sem játszott el annak, hog y ne dolg ozzon. Már attól rosszul érezte
mag át, ha eszébe jutott, hog y olyan élethelyzetbe is kerülhetne, amelyben valaki
mástól füg g a meg élhetése. A szerelem nem azt jelenti, hog y vag y birtokolsz
vag y birtokolnak. Ilyen bizarr g ondolata még a meg lehetősen rég imódi
Spencernek sem támadhatott.
Alex Fredrikára sandított.
– Ne nézz már ilyen elítélően – kérte Fredrikát. – Sosem lehet tudni, miért
választ eg y ember olyan életet, amilyet.
Alexnek becsületére vált, hog y „ember”-t mondott, nem pedig „nő”-t. Íg y
helytállóbb volt az érvelése, és más irányba terelte Fredrika g ondolatait.
– Karimnak nincsenek testvérei – jeg yezte meg .
– Mostohatestvérei sem?
– Azok sem.
– Apai vag y anyai nag yszülei?
– Az anyai nag yszülei meg haltak, az apai ág ról nem tudok semmit, ők nem
Svédország ban élnek.
Alex Karim anyjának háza előtt parkolt le. Közel a Királyi Istállókhoz. Fredrika
kiszállt a kocsiból, és beszívta a friss őszi leveg őt. Spencerrel Östermalmban
tartották titkos randevúikat, amikor kapcsolatukat még nem vállalhatták fel. Néha

annyira hiányoztak neki azok az idők, hog y a lelke is belesajdult. Képtelen
szerelmi viszonyuk olyan volt, mint valami párhuzamos valóság , amelyben
Fredrika eltűnhetett, ha az élete kezdett túl nehézzé vag y unalmassá válni. Ettől
kaptak ünnepi színezetet a hétköznapok, amelyek máskülönben nevetség esen
szürkék voltak. Kapcsolatuk tiltott g yümölcs volt. Spencer nemcsak nős volt,
hanem eg yidős Fredrika szüleivel, és a témavezetője az eg yetemen. De semmi sem
vonzóbb, mint tilosban járni.
Fredrika szívesen emlékezett vissza kezdeti flörtölésükre. Olyan ártatlan volt az
eg ész, hog y nem is g ondolta, lesz belőle valami. Vajon melyikük tette meg az első
lépést, felvállalva ezzel, hog y esetleg félreértette a helyzetet? Fredrika úg y
g ondolta, ő volt az, de Spencer g yakran hang oztatta, hog y nem íg y történt. Ott
eg ye meg a fene, ez már több mint tizenöt évvel ezelőtt történt, most már férj és
feleség ként élnek, és két közös g yerekük van.
Akkor ki lesz az életem nag y kalandja? – töpreng ett Fredrika.
Alex Fredrika előtt ment be a kapun. A lift eg yenesen felvitte őket az ötödik
emeletre, ahol kiszálltak, és becseng ettek Karim Szasszi anyjához.
– Nem kellene meg várnunk a titkosszolg álatot? – érdeklődött Fredrika, mert
eszébe jutott, hog y ebben eg yezett meg velük, amikor meg kapta a rövid
összefog lalást Karim anyjáról.
– Jön valaki – mondta Alex, miközben kinyílt az ajtó.
Karim anyja, Marina Fag er eg yáltalán nem úg y nézett ki, ahog y Fredrika
elképzelte. Kicsi volt és törékeny, annyira más, mint a mag as és széles vállú fia.
Odatelefonáltak előre, és szóltak, hog y jönni fog nak, de az okát nem akarták
elárulni a telefonban.
– Majd elmondjuk személyesen – mondta Alex.
De Fredrika látta, hog y Marina Fag er már tudja, miért jöttek.
– Felhívtam Karim feleség ét – mondta a nő, és bement előttük a konyhába, ahol
már előkészítette a kávéscsészéket.
Széttárta a karját, és olyan kétség beesett arcot vág ott, hog y még ránézni is fájt.
– Nem tudom, mitévő leg yek – suttog ta. – Tényleg nem tudom.
– Helyet fog lalnánk – közölte Alex.
Rusztikus konyha volt, nem voltak benne modern, csillog ó üveg ajtók,
amilyeneket Stockholm-szerte mindenütt a faliszekrényekre szereltek. Nem olyan
konyha volt, amelyben az ember jól érzi mag át, ahová összehívhatja a barátait.
Nem olyan, ahová behívhatja a rendőröket kávézni, miután a fia elrabolt eg y
Jumbo Jetet.

– A titkosszolg álat is telefonált – közölte Karim anyja. – Ők sem akarták
meg mondani, miről van szó, csak annyit, hog y maradjak itthon, mert beszélni
akarnak velem.
Fredrika már épp szóra nyitotta volna a száját, de ekkor cseng ettek. Karim anyja
felpattant a székről, és kisietett az előszobába, hog y kinyissa az ajtót.
– Eg yütt kellett volna érkeznünk – mag yarázta Fredrika Alexnek. – Ez íg y
szervezetlennek tűnik.
– Én nem vag yok benne biztos – felelte Alex. – Fontos, hog y a nő számára is
világ os leg yen, mi más-más szervezethez tartozunk, és más a küldetésünk.
Na, meg int ide lyukadtak ki. Küldetés.
Karim anyja két titkos üg ynökkel a nyomában tért vissza. Fredrika felismerte az
eg yiküket. Ug yanaz a férfi volt, akivel a Karimnál tett első látog atásuk alkalmával
találkoztak. Még mindig nem tudta, hog y hívják az illetőt, de feltételezte, hog y
Karim anyjának bemutatkozott, amikor az asszony beeng edte. A másik üg ynök
eg y nő volt, akit Fredrika még sosem látott. Röviden üdvözölték eg ymást, majd
leültek az ovális konyhaasztal köré.
– Hog y keveredhetett az én Karim fiam túszejtésbe? – sopánkodott Marina
Fag er. – Ez eg yszerűen felfog hatatlan. Nem tudom, mit teszek, ha valami baja
esik.
– Meg értjük – bizonyg atta a titkos üg ynök.
Annyira nyug odt volt a hang ja. Fredrika meg fig yelte, hog y a férfi szinte
észrevétlenül hajolt az étkezőasztal fölé, íg y férkőzve közelebb Karim anyjához.
– Találkozott a fiával mostanában? – kérdezte.
Marina bólintott.
– Hát persze. Gyakran találkozunk. Elvég re eg y család vag yunk.
– Nem vett észre rajta valami különöset az utóbbi időben? Például hog y ideg es
vag y ilyesmi?
– Nem, nem mondhatnám.
– Nem kerülte mag ukat? Nem lett zárkózottabb?
– Nem, az sem.
Marina Fag er a homlokát ráncolta.
– Mire véljem tulajdonképpen, hog y idejönnek, és Karimról kérdezősködnek? Ő
a g ép kapitánya, nem a túszejtő!
Amikor e szavakat kiejtette, pillantása találkozott az asztal túloldalán ülő
Alexével, és elhallg atott. Ijedten kapta a szája elé a kezét.
– Mag uk meg őrültek! Karim soha…
Alex meg nyug tatásképpen felemelte a kezét.

– Többféle nyom alapján vizsg álódunk, de most épp úg y fest, Karim is benne
van. Hog y pontosan milyen értelemben és hog y miért, azt nem tudjuk, most
próbáljuk kideríteni.
A titkos üg ynök is beavatkozott a beszélg etésbe.
– Pontosan. Biztosat nem tudunk, de úg y hisszük, Karim is részese az üg ynek.
Ha pedig még sem, akkor különösen fontos, hog y g yorsan meg tudjuk.
Karim anyja bólintott, ezúttal valamivel nyug odtabban.
– Hát persze.
– Zakaria Helifi. Ismeri ezt a nevet? – tette fel a kérdést Alex.
– Hog yne – felelte Marina Fag er, és szomorkásnak tűnt. – Eg yütt töltöttek eg y
nyarat Karimmal. Sok évvel ezelőtt, 2001-ben vag y 2002-ben, azt hiszem.
– Hog y lettek barátok?
– Én az Ericssonnál dolg oztam, Kistában, ahog y Zakaria nag ybátyja is, aki tudta,
hog y van eg y fiam, aki Zakariával eg yidős, íg y amikor az unokaöccse idejött
Svédország ba az eg yik nyáron, elintéztem, hog y Karim néhányszor mag ával
vig ye. De nem tudom, hog y lehet-e őket barátoknak nevezni. Amennyire én
tudom, azóta nem találkoztak.
– Tudja, mivel fog lalkozik Zakaria mostanság ? – tudakolta Alex.
Marina hátat fordított, és az ablak előtt heverő újság után nyúlt.
– Nem ő az a Zakaria, akit ki akarnak utasítani az ország ból? – kérdezte, az újság
címoldalán szereplő cikkre mutatva.
– De bizony – felelte Fredrika. – Ön mire g ondolt, amikor olvasott róla?
Marina letette az újság ot.
– Ug yanarra, amire most, hog y mag uk idejöttek, és azt állítják, hog y az én
Karimom terrorista. Ez képtelenség ! Nem tudom, mi történhetett Zakaria életében
azóta, hog y itt járt, de akkoriban nag yon jó fiú volt. Szorg almas, szerény.
– Aki eltérítette a repülőg épet, azt követeli, hog y Zakaria Helifit eng edjék
szabadon – közölte Fredrika.
– És ezért hiszik azt, hog y Karim áll az eg ész mög ött? Mert eg yütt töltöttek eg y
nyarat tíz évvel ezelőtt?
Erre a kérdésre nem lehetett felelni anélkül, hog y a szükség esnél több
információt áruljanak el, íg y aztán Marina válasz nélkül maradt.
De Fredrika mag ában vég ig sorolta mindazt, ami Karim bűnösség ére utalt.
Az előző napi bombariadó bejelentéséhez használt telefonon talált
ujjlenyomatait.
A Zakaria Helifivel való ismeretség ét.
A Tennyson-könyvet, amelyben elrejtette a kettejükről készült fényképet.

A fenyeg ető levelet, amelyet a felszállás után a g ép eg yik mellékhelyiség ében
találtak.
Majd a kétely a semmiből csapott le Fredrikára, mintha ököllel g yomron vág ták
volna.
Valami felett elsiklottunk. Valami átkozottul fontos dolog felett.
Ez íg y túl eg yszerű volt. Minden nyom ezüsttálcán kínálta mag át.
– Tennyson – szólalt meg Fredrika, olyan rideg hang súllyal, hog y a titkos
üg ynök felé fordult.
Marina Fag er értetlenül nézett rá.
– Lord Tennyson, a költő. Tud róla, hog y valamilyen különleg es jelentőség g el
bírna Karim számára?
– Életemben nem hallottam még a nevét.
– Ő írta az Újévi harang ok című verset, amit a Skanzenben szavalnak el minden
óévbúcsúztatón.
Marina meg vonta a vállát.
– Miért, ő is belekeveredett?
Fredrika kis híján felvihog ott. Aznap először tört rá a jókedv, íg y jólesett volna
szabadjára eng edni.
– Már rég nem él – felelte.
A titkos üg ynök feltett még eg y utolsó kérdést.
– Hol találjuk Karim apját?
– Fog almam sincs róla. Sem én, sem Karim nem hallottunk felőle semmit az
utóbbi húsz évben.
– A népesség -nyilvántartásban az szerepel, hog y kivándorolt az ország ból.
– Az könnyen lehet. Az az ember bármire képes.
Marina az asztallapra könyökölt, mindannyiuk teljes fig yelmét mag ára vonva.
– Nem hittem volna, hog y ilyen emberek iránt érdeklődnek, mint Karim –
mondta. – De bizonyos értelemben örülök, hog y tévedtem.
Fredrika ebből eg y szót sem értett, és látta, hog y a titkosszolg álattól érkezett
kollég ájuk sem.
– Ezt meg hog y érti? – kérdezte a férfi.
– Azt hittem, mag uk csak a muszlimokat üldözik, mert azt g ondolják, minden
muszlim terrorista. De ezek szerint még sem.
Úg y tűnt, a titkos üg ynöknek elakadt a szava, nem tudta, hog y reag áljon.
– Természetesen nem – nyög te ki.
De mindenki látta, hog y nem érti, mi köze ennek Karim Szasszihoz. Marina is.
– Feltételezem, azt tudják, hog y Karim keresztény szülők g yermekeként

született és nevelkedett, akik évente csak eg yszer járnak templomba,
karácsonykor?
De arckifejezésük kétség telenül elárulta őket, Marina pedig majd felrobbant
dühében.
– Ez a leg rohadtabb az eg észben! Terroristát látnak a fiamban, csupán az apja
neve és bőrszíne miatt! Feltételezték, hog y muszlim, csak mert íg y jobban
beleillene az elképzeléseikbe!
– Fig yeljen ide! – emelte fel hang ját a titkos üg ynök, és meg próbálta más
irányba terelni a társalg ást. – Mi nem feltételezünk semmit, csak meg próbáljuk
meg érteni, miért érdekel valakit ennyire Zakaria Helifi sorsa. És sajnálatos módon
az a helyzet, hog y a fia eg yrészt ismeri, vag y leg alábbis ismerte Zakariát,
másrészt épp azt a g épet vezeti, amelyet túszul ejtett valaki, aki a létezéséről
eddig eg yetlen módon adott hírt, még pedig úg y, hog y eg y levelet hag yott a
repülőg ép vécéjében.
Fredrika vég ig hallg atta, amit a titkosszolg álattól érkezett kollég ája mondott,
és úg y g ondolta, ig aza is van, meg nem is. A nyomozás során eg yetlen eg yszer
sem bélyeg ezték meg a nég yszáz utast túszul ejtő terroristákat, de persze azt
g yanították, hog y közük van a mohamedán valláshoz.
Mert hiszen Zakaria Helifi esetében íg y volt.
És Tennyson Cottag e esetében is.
Fredrikában meg int meg szólalt a vészharang :
Nem Karim áll a dolgok mögött. Vagy legalábbis nem csak ő.
Viszont a terrornak számos arca létezik. Miért ne lehetne az eg yik Karimé?
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Először fordult elő, hog y Eden Lundell elszívott eg y szál cig arettát a rendőrség
épületének alag sorában levő dohányzófülkében. Eg y döntés nyomán a rendőrség i
neg yed összes dohányzófülkéjét eltávolították, kivéve ezt az eg yet, odalent. Eden
korábban el sem tudta volna képzelni, hog y ott dohányozzon. Szörnyűnek
tartotta. Eg észen eddig a napig . Meg int zuhog ott az eső, ő pedig meg próbált
távol maradni a kijárattól, ahol mindenféle járművekben újság írók rejtőztek.
A fülkében eg yedül volt, és ennek örült. Ha valaki benn ült volna, amikor lejött,
képes lett volna távozásra felszólítani az illetőt. Eg yedül akart lenni, rág yújtani,
és vég ig g ondolni a nap folyamán történteket. Voltaképpen már előző nap
kezdődött az eg ész, a hamis fenyeg etésekkel. Eden továbbra sem értette, ezek
milyen szerepet töltöttek be ebben a drámában, mely azzal folytatódott, hog y
bombával fenyeg ettek meg eg y Amerikába tartó repülőg épet. A terrorizmus újabb
arcát mutatta meg Svédország ban, és meg ing atta a svédek önmag ukba vetett
hitét, ami annyira nevetség es volt, hog y Eden képtelen volt komolyan venni.
Svédország ról az a kép alakult ki, hog y békés, semleg es ország , amely nem
érdemli meg , hog y terroristák támadjanak rá. Politikai szövetség ektől mentesnek
tartotta mag át, miközben katonai kapcsolatokat ápolt az Európai Unióval és a
NATO-val is. Azt hitte mag áról, jó nemzetközi hírnévnek örvend, mert az elmúlt
évtizedek folyamán palesztinbarát politikát folytatott. Tényleg azt képzelték,
hog y ez minden ország szemében előny? Kamu duma! Már más szelek fújnak, s itt
az ideje felülbírálni az elvárásokat.
Fél szemmel az órát leste. A francba is, a lányokat el kell hozni az óvodából!
Szükség törvényt bont, fel kell hívnia Mikaelt, és meg kérni, hag yja ott a
konfirmandusokat. Az állambiztonság előnyt élvez.
Határozottan nyomta el cig arettáját a fényes hamutálban. Az amerikaiaktól azt a
tanácsot kapták, hog y kérjék meg Karimot, eg yelőre tartsa mag át távol az
amerikai lég tértől. Ez bölcsen hang zott, mert ha eg yszer áthaladnak a határon,
bármi meg történhet. Eden fejében kikristályosodott a munka menete. Először is
hallani akarta a Zakaria nag ybátyjával és Karim anyjával folytatott beszélg etés
eredményét. Majd alaposan meg akart vizsg álni minden, Zakaria üg yével

kapcsolatos információmorzsát. Valami köze van Zakariának Tennyson Cottag ehoz, ebben biztos volt. És ez a valami ott van az orruk előtt. Minden porcikájában
érezte. Akkor meg miért nem veszi észre?
Ritkán, vag y talán még sosem történt meg , hog y Alex Recht valamire
alkalmatlannak érezte mag át, de most, amikor ott ült a kocsiban, eg y női
nyomozóval a titkosszolg álattól, úton Traneberg be, hog y Zakaria Helifi
nag ybátyjával beszéljenek, úg y érezte, Erik iránti ag g odalma elveszi a józan eszét.
Arra vág yott, bárcsak Fredrikával eg yütt tarthatná inkább a kihallg atást, de a nő
már visszatért Kung sholmenbe, hog y jelentést írjon a minisztériumnak. Az autót
vezető kollég anőjére nézett, és meg próbált visszaemlékezni a nevére. Viola?
Vivianne?
Hamarosan meg kapta a választ, amikor a nő mobiltelefonja meg csörrent, s ő
felvette.
– Veronika vag yok.
Eg y kicsit hümmög ött a telefonba, majd le is tette.
– Az eg yik munkatársam – mag yarázta Alexnek.
– Értem – felelte Alex, csak hog y valamit mondjon.
Ezek után csendben haladtak tovább, Kung sholmenen át, fel a traneberg i hídra.
Innen mindig olyan nag yszerű volt a kilátás, hihetetlenül szép! Ennél szebb
főváros nincs is a világ on!
Ekkor Alex telefonja is meg szólalt. Meleg ség töltötte el a szívét, amikor
meg látta, hog y Diana keresi.
– Meg tudtál valami újat Erikről?
Hang ját elhomályosította az ag g odalom. Ő a lányát veszítette el. Ha valaki, hát
ő jól tudta, milyen pokoli érzés nélkülözni azt az embert, akit ő mag a nemzett
erre a világ ra.
De ott még nem tartunk.
– Nem – felelte Alex. – De azon vag yunk.
Azon vannak. Mindjárt fél hat, és a repülőg ép mindössze hetvenöt percnyire van
a célállomástól, a rendőrség pedig továbbra is azt hajtog atja, hog y meg próbálnak
módot találni a katasztrófa elkerülésére. De még is hog yan? Mit fog nak csinálni?
Alex hallotta Diana léleg zetvételét a vonalban, s arra g ondolt, vajon mi lenne
vele a nő nélkül. És még azt hitte, soha többé nem lesz képes szeretni senkit. Őt
mag át is meg lepte, milyen könnyen ment még is. Amikor Diana először feküdt le
vele, az olyan volt, mintha kiolvadt volna a szíve, és visszatért az életkedve.
A kocsi meg állt, meg érkeztek.

– Később hívlak – búcsúzott Alex.
És eg y g ombnyomással vég et is vetett a beszélg etésnek. Beletette a telefont a
kabátja zsebébe, majd követte Veronikát fel a lépcsőn, Zakaria Helifi
nag ybátyjának lakásához.
A nag ybácsi is szerepelt az újság okban, és nem csinált titkot belőle, hog y úg y
érzi, unokaöccsét átkozottul meg hurcolták. Alex meg tudta érteni, ő is íg y érzett
volna a helyében. Bűnüldözőként azonban nem.
Nem számítottak valami meleg fog adtatásra, de arra sem, hog y Zakaria Helifi
nag ybátyja nyíltan ellenség es lesz velük. Mússza Helifi már több mint harminc
éve élt Svédország ban, és elhanyag olható akcentussal beszélte a svéd nyelvet.
– Mag uk meg mit keresnek itt? – kérdezte Alextől és Veronikától. – Hog y van
képük idejönni, és becseng etni hozzám?
A kérdés nem volt alaptalan.
– Azt g ondoljuk, mag a seg íteni tud nekünk – közölte Veronika. – És Zakariának.
Mússza továbbra is az ajtóban állt, és nem úg y nézett ki, mint aki be akarja
eng edni őket.
– Én már jártam mag uknál – mondta Veronikának. – Emlékszik rá? Elmentem a
titkosszolg álathoz a tárg yalás idején, és kértem, hadd beszéljek mag ukkal.
– Emlékszem – felelte Veronika. – Ahog y arra is, hog y két nyomozónk lement,
és vég ig hallg atta mag át. Meg kapta a telefonszámunkat, és később fel is hívott.
– És mit mondtam akkor?
– Azt nem tudom, nem voltam ott.
– Azt mondtam, hog y Zakaria ártatlan – közölte Mússza üres tekintettel. – Ott
álltam, és arra kértem mag ukat, hog y g ondolják át a dolg ot, és eng edjék
szabadon Zakariát. De mag uk a kisujjukat sem akarták mozdítani, hog y seg ítsenek
rajta.
Alex nem ismerte Zakaria Helifi üg yét, nem tudta, milyen értesüléseket szerzett
róla a titkosszolg álat, amelyek miatt olyan fontosnak találták a férfit. De úg y
érezte, tud eg yet s mást az olyan emberek hozzátartozóiról, akik összetűzésbe
kerültek az ig azság szolg áltatással.
– Mússza – szólalt meg . – Most más a helyzet. Bizonyára látta a hírekben, mi
történt, hog y valaki eltérített eg y repülőg épet, és követeli, hog y Zakariát
eng edjék szabadon.
– Hát persze, hog y láttam. De nekem ehhez semmi közöm! Eg yáltalán semmi!
Alex tett eg y óvatos lépést előre.
– Nem mehetnénk be eg y kicsit? Olyan hülyén néz ki, hog y itt állunk kint, a
lépcsőházban.

Eltelt eg y másodperc, majd még eg y. Azután Mússza Helifi kihátrált az ajtóból,
és beeng edte őket.
– De nem maradhatnak sokáig – jelentette ki.
– Nem is állt szándékunkban – válaszolt Alex.
Mússza bevezette őket a nappaliba. Alex nyelt eg yet, amikor meg látta a
festményeket a falon és az előttük álló kerámiaedényeket. Diana bármit meg adott
volna értük.
Veronika leült a kanapéra, Alex pedig mellette fog lalt helyet.
Mússza eg y zsámolyra ült, ami túl kicsi volt neki, és ettől még hatalmasabbnak
látszott.
– Hol dolg ozott ön 2002 nyarán? – tudakolta Veronika.
– Az Ericsson-g yárban, Kistában. Eg észen addig , amíg be nem zárták.
– Emlékszik eg y bizonyos Karim Szasszira?
Mússza összeráncolta a homlokát. Alex először azt hitte, nemmel fog válaszolni,
de azután a férfi tétovázva íg y szólt:
– Szasszi, ig en, emlékszem rá. Az eg yik volt kollég ám, Marina fia.
– Zakaria találkozott vele valaha?
Mússza elg ondolkodott.
– Zakaria eltöltött eg y nyarat itt, nálam, Svédország ban, mielőtt továbbtanult
volna. Azt hiszem, abban az évben lehetett, amit említett, 2002-ben. Nekem nincs
g yerekem, és attól tartottam, eg yedül érezné itt mag át. Ezért meg kérdeztem
Marinát, nem ismertethetnénk-e össze a fiút az ő Karimjával.
– Gyakran találkoztak?
– Nem, amennyire én tudom, csak néhányszor. Hisz Zakaria nem beszélt svédül,
s bár az ang ol elég jól ment neki, azért messze nem olyan jól, mint Karimnak.
Zakaria családjában tulajdonképpen csak a nővére az, akinek ig azán jó nyelvérzéke
van. Ő g yorsabban meg tanult svédül, mint én. – Majd meg torpant. – De miért
kérdezősködnek Zakariáról és Karimról?
– Sajnos ezt most nem árulhatjuk el, de…
Mússza meg adóan széttárta a karját.
– Én sosem lennék képes olyan munkát vég ezni, mint mag uk! – közölte, és
eg yenesen Veronika szemébe nézett. – Nem szég yellik mag ukat azért, amit
csinálnak? Ismeretlen embereket zaklatnak az ostoba kérdéseikkel?
Ettől Veronikának elakadt a szava, nem tudta, mit feleljen.
– Ez is eg y hivatás – válaszolta csendben Alex.
– Az enyém pedig az, hog y védjem Zakaria érdekeit – mag yarázta Mússza. –
Teszek rá, hog y mit akarnak tőle és Karimtól. Ha nincs több kérdésük, távozzanak!

– Találkozott a két fiú 2002 után? – érdeklődött Veronika.
– Nem hiszem. Biztosan tudnék róla – zárta le a témát Mússza.
Kikísérte őket az ajtóig . Találkozójuk nem tartott sokáig , ő pedig szívesen
meg szabadult a rendőröktől.
– Csalódtam – szög ezte le, amikor az előszobában álltak. – Mag ukban és
Svédország ban is. Nem hittem, hog y ez lehetség es. Gondolja el, mi van, ha
Zakariával történik valami, miután visszatér Alg ériába?
Már nem volt mit mondaniuk. Sem Alex, sem Veronika nem próbálta meg
elmag yarázni, hog y Zakaria a hivatalos meg ítélés szerint biztonság i kockázatot
jelent, fenyeg etést az ország ra nézve, és emiatt kell hazamennie. Azt sem
részletezték, hog y mérleg elték a Zakariára leselkedő veszélyeket, és úg y találták,
nyug odtan visszatérhet Alg ériába. Természetes, hog y Mússza mint nag ybácsi
ártatlannak tartja az unokaöccsét. Arról senki sem tehetett, hog y Alex és Veronika
feladata más, ez van.
Meg köszönték Músszának, hog y időt szakított a velük való beszélg etésre, majd
visszamentek a kocsihoz. Alex felpillantott a baljóslatú, sötét ég boltra. Mússza
mondott valamit, amire reag álniuk kellett volna.
Alex azonban csak akkor jött rá, mi volt az, amikor visszaértek Kung sholmenbe.
– Tudtunk mi arról, hog y Zakaria Helifinek van eg y nővére Svédország ban? –
kérdezte.
Veronika elg ondolkodott.
– Akkor nem tűnt fel, amikor a férfi említette, és őszintén szólva nem ismerem
Zakaria Helifi üg yét annyira jól.
Alex elővette a mobiltelefonját, és felhívta Edent.
– Tudta, hog y Zakariának van eg y nővére?
– Azt hiszem, több is van neki – közölte Eden.
– Már úg y értem, eg y nővére, aki itt él Svédország ban.
Eden hallg atott eg y kicsit.
– Nem – felelte. – Ezt nem tudtam.
Alex letette a telefont.
Úg y tűnt, mintha folyamatosan újabb információkkal bombázták volna őket,
még sem bukkantak közöttük olyanra, amely előre vihette volna a nyomozást.
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Az 573-as járat
Amikor Erik Recht anyja meg halt, Erik sírva találta az apját a dolg ozószobájában.
Először nem tudta, mitévő leg yen, vajon jobb, ha sarkon fordul és távozik, vag y az
apja társaság ra vág yik. Sokáig tétovázott, vég ül torokköszörüléssel tudatta a
jelenlétét.
– Jól vag y, apa? – kérdezte.
Alex pedig íg y felelt:
– Minden rendben.
Erről ennyit. Erik eg yedül hag yta az apját a bánatával. Úg y tűnt, sosem volt
még ekkora a távolság kettejük között.
Nem tudjuk elérni eg ymást, g ondolta Erik. Még most sem.
Claudia szemrehányást tett neki, amikor elmesélte a történteket. Eriké a
felelősség , vélekedett a nő. Ha Alex sírt, Eriknek meg kellett volna vig asztalnia.
Nem lehet eg y idős embert otthag yni ilyen állapotban.
Idős.
Íg y mondta Claudia, és mások is ilyennek látták Alexet. Fáradtnak és öreg nek.
Az öreg edés folyamata azonban lelassult némiképp a lendületes Diana mellett, aki
olyan csinos volt és energ ikus, hog y Erik sehog y sem tudott rájönni, mit eszik az
apján.
Talán a tekintélyét, mert az bőven volt neki. Amikor Erik Karim mellett ült a
repülőg épen, azt kívánta, bárcsak leg alább eg y töredékével rendelkezne apja
hatalmának. Erik kicsinek érezte mag át Karimhoz képest. Nemcsak testileg ,
hanem a hatalom szempontjából is.
Karim felette állt. Minden tekintetben. Erik pedig képtelen volt felfog ni,
honnan ered ez az érzés. Nem csak arról volt szó, hog y Karim parancsnok, íg y
mindenért ő felel. Eriknek az a kellemetlen érzése támadt, hog y Karim az
ismeretek terén is fölényben van, mintha mindenki másnál jobban tudná, hog y
fog vég ződni az utazás.
A rendőrség még eg yszer felszólította őket, és az SAS lég itársaság is ug yanezt
tette. De Karim eg yikükre sem volt hajlandó hallg atni. Ő a g éprablók utasításait
követi, semmi mást. De amikor az amerikai hatóság ok szólították fel őket,

meg emberelte mag át. Utasítást kaptak, hog y eg yelőre maradjanak az amerikai
lég téren kívül, és Karim ezt elfog adta. Leg alábbis ideig lenesen.
– És mit csinálunk, ha odaérünk New Yorkba? – kérdezte Erik.
Karim rá se nézve válaszolt.
– Akkor abban reménykedünk, hog y a svéd és az amerikai kormány teljesítette a
g épeltérítők követeléseit, és leszállhatunk.
Erik érezte, hog y nehezebben kap leveg őt.
– De akkor nem követjük a szabályokat – felelte.
Karim most ránézett.
– Ezt meg hog y érted?
– A g éprablók szerint a két kormánynak ug yanannyi ideje van a cselekvésre,
mint amennyi idő alatt kifog y az üzemanyag unk. Az pedig több, mint amennyi
alatt elérjük az úti célunkat.
Karim már-már meg könnyebbültnek látszott.
– Ja, vag y úg y – mondta. – Erre már én is g ondoltam. Majd ha közeledünk
Washing ton felé, elkezdek körözni, addig , amíg le nem telik az idő. Azután
leszállási eng edélyt kérek, feltéve, hog y teljesítik a követeléseket.
Erik érezte, hog y vadul kezd verni a szíve.
– New York felé – helyesbített.
– Mi?
– Washing tont mondtál. De mi New York felé tartunk.
A pilótafülkében sűrű lett a leveg ő, szinte képtelenség volt beléleg ezni.
– Tévedtem – szólt Karim. – New Yorkot akartam mondani.
Dehogy tévedtél.
Apró izzadság cseppek kezdtek g yöng yözni Karim homlokán.
Erik hang ja rekedt volt az ideg esség től.
– Az istenit, Karim, értsünk már szót eg ymással! Mi a rosseb történik itt?
Karim ismét csendbe burkolózott, Erik pedig kedvet érzett hozzá, hog y
meg üsse.
– Ezt nem nyelem le! – dühöng ött. – Nem tudom, mi a francot művelsz, de
eg yet jól jeg yezz meg : nem vag yok hajlandó kockára tenni az utasok életét!
Erik tüntetőleg felállt. Karimra sandított, de ő láthatóan nem reag ált Erik
kirohanására. Vajon meg hallotta eg yáltalán?
Erik g yors léptekkel a pilótafülke ajtajához sietett, és meg rag adta a kilincset.
Felhívja az apját, hog y tanácsot kérjen tőle. Aztán eltávolítja Karimot az útból, és ő
fog ja letenni ezt az átkozott g épet.
Abban a pillanatban, amikor ki akarta nyitni az ajtót, ismét Karimra nézett.

A férfi eg yenesen bámult előre, a kék ég boltra. Erik még is meg érezte, hog y csak
arra vár, hog y ő kinyissa az ajtót, és kimenjen.
Ha most kimegyek, nem fog többé beengedni.
Erik lassan visszaült a helyére.
– Nem akartál kimenni? – kérdezte Karim, miután Erik leült.
– Itt maradok.
Ha csalódott is volt Karim, nem mutatta. Kicsivel később úg y döntött, az
utasoknak tudomást kell szerezniük a várható késésről. Határozottan szólt a
hang ja a hang szóróban, a szélsőség es időjárási körülményekkel indokolta, hog y a
g ép jelentős késéssel érkezik majd meg . Ne ag g ódjanak, mondta, bőven van
üzemanyag , a leg énység pedig mindent meg tesz, hog y utazásuk a lehető
leg kényelmesebb leg yen.
Erik remélte, hog y az utasok elfog adják Karim mag yarázatát a késedelem okát
illetően, és nyug odtak maradnak. Nincs idő most velük fog lalkozni.
Miután Karim elmondta közlendőjét, a pilótafülkére csend telepedett.
Erik ag yában eg yetlen szó kering ett: Washing ton.
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Stockholm, 18 óra 01 perc
Ez a munkanap sosem akart vég et érni. Rémisztő volt ez a felismerés. Fredrika
Berg man nem akart hazamenni addig , amíg a repülőg ép sorsa el nem dől. Hat óra
után Spencer felhívta.
– Bírod még ? – kérdezte.
– Persze – felelte Fredrika. – De nem érek haza vacsorára. Majd máskor eszünk
indiai kaját.
Azután a g yerekekről beszélg ettek, arról, hog y mit eg yenek vacsorára, és
milyen ruhát kell előkészíteni nekik másnapra.
Hog y jutottam el idáig ? – kérdezte Fredrika önmag ától. Hog y lettem a titkos
szeretővel randizg ató karrieristából férjezett nő két g yerekkel?
Spencer is leg alább ilyen drámai változáson ment keresztül. A nős,
g yermektelen, hatvanas éveiben járó professzor újranősült, és kétg yermekes apa
lett. Fredrika még sem kételkedett abban soha, hog y a férfi bírni fog ja-e ezt az
életet, és nem nyug talankodott amiatt, hog y esetleg elhag yja. Kapcsolatuk épp
olyan rendezett volt, mintha kőbe vésték volna a szabályokat.
Eg ymáséi voltak, s ez biztonság ot nyújtott Fredrikának.
Biztonság . Érzett-e már ilyet valaha is?
Fredrika g ondolatai az 573-as járat utasaira vándoroltak. Feltételezte, hog y
mostanra már értesítették őket a késésről. A leg énység remélhetőleg továbbra is
képes nyug almat és rendet tartani a g épen. Fredrika attól retteg ett, mi történne,
ha káosz törne ki a fedélzeten. Ha az utasok pánikba esnek és ámokfutást
rendeznek, azt nehéz meg fékezni, és veszélyes lehet.
A g ép már kellemetlenül közel járt az amerikai határhoz. Ott pedig bármi
meg történhet. Az amerikaiak szemmel láthatólag ideg esek, és kísérteteket látnak.
Jobb, ha Karim nem szeg ül szembe velük.
Fredrika összedörzsölte a tenyerét. Az eltérített repülőg ép körül kering ő
g ondolatai olyan szerteág azóak voltak, hog y eg észen belefáradt a töpreng ésbe.
Először is ott van az az észak-afrikai menekült, akit ki akartak utasítani
Svédország ból, mert úg y ítélték meg , hog y veszélyt jelent az állambiztonság ra.
Azután az a titkos amerikai börtön Afg anisztánban.

És vég ül eg y férfi, aki g yermekkori álmait követve pilóta lett, s akit most eg y
több száz túszt fog lyul ejtő terroristának tartanak.
A kérdés pedig az, hog y füg g össze ez a három történet? Mert Fredrika
képzeletbeli világ ában nem lehetett másként, mint hog y ezek a teljesen különböző
történetek azonos forrásból erednek. A főnöke mindössze néhány perccel korábban
hívta fel, és arra kérte, fog lalja össze írásban az összes információt, ami eddig a
tudomásukra jutott az üg yben. Azután a jelentést küldje át a kormányhivatalnak.
Fredrika leírta a következtetéseit eg y darab papírra.
Továbbra sem találják az összeköttetést Zakaria Helifi és Tennyson Cottag e
között. Persze arra is van esély, hog y nincs köztük közvetlen kapcsolat, de akkor
kell, hog y leg yen eg y elkövető, akinek mindkettőhöz köze van. Sokan érveltek
amellett, hog y ez a személy Karim. Fredrika is íg y g ondolta. Ezzel szemben azt
nem tudta elképzelni, hog y a férfi eg ymag a lenne felelős mindazért, ami történt.
Milyen bizonyítékuk volt Karim ellen? Eg y fénykép, mely róla és Helifiről
készült. Eg y könyv Lord Tennysontól, amelyben a fényképet találták. És az
ujjlenyomatai a stockholmi bombafenyeg etések bejelentéséhez használt eg yik
telefonkészüléken. Ug yanazon a telefonon, amelyen beszélg etést folytattak Karim
privát telefonjával is.
A könyv és a fénykép.
Az ujjlenyomatok.
A telefonbeszélg etések.
Nincs az eg észben semmi log ika.
Fredrikának meg int ug yanaz az érzése támadt, mint korábban. Valami
alapjaiban nem stimmelt a Karimról kialakult képpel. A kérdés csak az volt: mi?
Fredrika meg hallotta Eden Lundell hang ját. A nő levette a blézerét, alatta
ujjatlan topban volt. Fredrika még életében nem látott ennyire izmos női felkart.
Eden halkan, de érezhetően zaklatott hang on beszélt.
– Mikael, most nem érek rá efféle vitákra! Persze, nag yon sajnálom, hog y ott
kell hag ynod a kis konfirmandusaidat, hog y a saját g yerekeidért menj, miközben
a feleség ed nég yszáz ártatlan ember életét próbálja meg menteni, de…
Ekkor beszélg etőpartnere félbeszakította a mondandóját. Eden leg közelebb
védekező hang on szólalt meg .
– Nem vag yok lenéző, csak az ig azat mondom. Én… Hog y mi? És miért baj az, ha
kicsiknek nevezem őket? Nag yoknak alig ha lehetne.
Eden észrevette, hog y Fredrika fig yeli.
– Most nem érek rá erről cseverészni. Sajnálom, hog y ilyen dühös lettél, de nem
tehetek róla.

Összecsukta a mobilját, majd becsúsztatta a nadrág ja zsebébe. Fredrika leszeg te
a pillantását, és visszatért a következtetéseiről írt papírlaphoz. Eden eg yenesen
odament hozzá.
– Hog y halad?
Hang ja olyan volt, mint az ostorcsapás, és Fredrika érezte, hog y elvörösödik.
Mintha az ő hibája lett volna, hog y Eden az iroda kellős közepén tárg yalja meg a
mag ánüg yeit.
– Jól – felelte.
– Hamarosan meg beszélést tartunk, jó lenne, ha mag a is jönne.
– Szívesen meg yek.
Újabb eső pöttyözte tele a Fredrika melletti ablakot. Októberi idő volt, a
leg rosszabb fajtából. Az utcák hamarosan tele lesznek a lehullott falevelekkel.
Eden ott maradt Fredrika mellett.
– Ön szerint hog y működik ez az összekötői szerep?
– Jól. Épp most írok eg y összefog lalót arról, hog y mire jutottunk. Az
ig azság üg y kért eg y ilyen tájékoztatót.
– És rájött valamire, amit már most meg akar osztani velük? – érdeklődött Eden.
Fredrika kissé tétovázott, Eden pedig úg y olvasott a szeméből, mint a nyitott
könyvből.
– Mondja csak – ösztönözte Eden.
– Karim Szassziról van szó – kezdte Fredrika. – Nem hinném, hog y ő tervelte
volna ki az eg észet.
Eden a homlokát ráncolta.
– De azt csak nem hiszi, hog y ártatlan?
– Persze, hog y nem. De azt sem, hog y eg yedül csinálta.
– Ezt én sem hiszem. Senki nem lenne képes ilyesmit eg yedül vég hezvinni.
– És miért nem találunk akkor senkit, akivel kapcsolatban áll?
– Hát azt is mondhatnám, hog y ez az eg yik leg fontosabb kérdés, ami előttünk
áll, és ez enyhén szólva ag g aszt. De nem lehet eg yedül, ez nyilvánvaló.
Fredrika azonban mással is elő akart rukkolni:
– Vég ig g ondoltam a véletlen eg ybeeséseket is az üg yben.
– Mint például? – kérdezte Eden, és hang jából érződött, hog y próbál
nyug odtnak tűnni.
– Mint például a Tennyson-könyv. És a Karimról és Zakaria Helifiről készült
fénykép. Úg y tűnt, még mag át Zakariát is meg lepte, hog y van közte és Karim
között valami olyan erős kapocs, ami miatt Karim képes eg y repülőg épet is
eltéríteni.

Eden a nadrág zsebébe dug ta a kezét. Karórát nem viselt, viszont mindkét
csuklóját vastag ezüst karkötők ékesítették, melyek tele voltak jelekkel. Ezeket
Fredrika héber betűknek vélte.
– Úg y érti, hog y valaki behatolt Karim házába, és odatette azt a könyvet? –
Hitetlenkedve nézett Fredrikára.
– Nem, ez persze nem tűnik valószínűnek – felelte Fredrika. – Ug yanakkor azt
g ondolom, elég béna dolog eg y ilyen könyvet szem előtt hag yni. Vag y éppen azt
akarta, hog y meg találjuk?
– Ig en, vag y ő vag y a feleség e. Mint eg yfajta búcsúlevelet, ha félresiklanának a
dolg ok.
– De akkor miért nem áll ki, és mondja azt, hog y vállalja a felelősség et a
g éprablásért? Miért nem cselekszik a saját nevében, nyíltan, ahelyett hog y leírja a
követeléseit eg y lapra, és beteszi a vécébe?
– Mert azt hitte, vag y hiszi, hog y esetleg meg ússza.
– És akkor azért hag yta ott a könyvet, hátha nem sikerül a terv, vag y lebukik?
Eden nem felelt. Fredrika látta rajta, hog y g ondolkodóba esett.
Majd meg szólalt:
– Ha meg fordítjuk az eg észet, ha feltételezzük, hog y valaki más csempészte
Karim lakásába a könyvet, miért tette volna az illető?
– Azért, hog y Karimra terelje a g yanút – vág ta rá Fredrika.
– A nappaliba tenni eg y könyvet nem valami kifinomult módszer – mag yarázta
Eden. – Ami azt illeti, a házban lakók könnyen letag adhatják, hog y az övék. És,
ami még lényeg esebb, honnan tudta már akkor az a személy, aki odatette a
könyvet, hog y Karimot fog juk g yanúsítani?
Fredrikára rátört a fáradtság .
– Nem tudom – felelte.
Eden kihúzta a zsebéből a kezét, és a karkötőit kezdte babrálni.
– Abban eg yetértek mag ával, hog y a könyv túl nyilvánvalónak tűnik. Színpadias
g esztus, amely konkrét információt hordoz az illetékesek számára. Ha teg nap nem
lett volna bombariadó, a mag a pártján állnék. Akkor elfog adnám, hog y a könyv és
a fotó mag a a tökéletes csapda. De íg y…
Hevesen rázta a fejét, szőke haja csak úg y lobog ott.
– Ezenkívül bizonyos értesülések alátámasztják azt az elméletet, hog y a pilóta is
sáros az üg yben. Túl sok ez ahhoz, hog y csak úg y semmibe veg yük.
Edennek volt ig aza, és Fredrika tévedett. Habár ő nem állította, hog y Karim
ártatlan. Ő csak annyit akart mondani, hog y minden jel arra mutat, a férfi nem
vihette vég be eg yedül a tervet.

De hogy lehetnek láthatatlanok a segítőtársai?
Eden sarkon fordult, és visszament az irodájába.
Fredrika pedig ott maradt az íróasztal mellett, és meg próbálta tisztázni a
g ondolatait. Az előző napi bombariadónak vajon mi értelme volt? Nég y különböző
fenyeg etés Stockholm leg különbözőbb részein, mindenféle mag yarázat vag y
követelés nélkül. Miért? Ha a bombariadóknak közük van a g épeltérítéshez, akkor
mi a szerepük?
Fredrika kinézett az ablakon, és azt kívánta, bárcsak elérhetné Karim Szasszit a
felhőkön keresztül.
Beszélj velünk, üzente neki. Mondd el, mi az, amit nem veszünk észre!
Máskülönben semmit sem tehetünk érted.
G. D. már kereste Edent, mialatt a nő a meg beszélésen ült az amerikaiakkal.
Helyzetjelentést kért. Eden majd később visszahívja.
A meg beszélés csalódást okozott Edennek. Ilyen helyzetben nem bírta elviselni a
szembenállást és a hatalmi harcot. És volt pofájuk kijátszani azt az átkozott
londoni ütőkártyát. Eden sem g ondolta komolyan, hog y a történetének híre nem
terjed majd el Nag y-Britannián kívül. Sőt, meg lepődött, amikor Svédország ban az
Ország os Rendőr-főkapitányság és a titkosszolg álat eg yaránt állást kínált neki. De
aztán úg y vette, ez a jel, hog y mag a mög ött hag yhatja a múltját. Amit örömmel
meg is tett. Eg yetlen emlék sem okozott nag yobb fájdalmat neki, és eg yetlen
eseményért sem fizetett ennél nag yobb árat.
Hirtelen Mikael jutott az eszébe. Mikael, aki kénytelen volt szélnek ereszteni a
konfirmandusait, hog y hazavihesse a saját g yerekeit. Mikael, akire rákiabált, akit
provokált, és aki már túlság osan belefáradt a neje „rug almas” munkaidejébe.
Edennek eszébe jutott, mennyire meg lepődött az anyja, amikor elmondta neki,
hog y g yereket vár.
– Te? Anya leszel?
Hang jában nem volt eg y szikrányi öröm sem, csak nyug tázta a tényeket. Mintha
olyan képtelenül ostoba dolog lett volna, hog y Edennek g yereke lesz. És persze
Eden mag a is tisztában volt vele, hog y másképp tekint az anyaság ra, mint a
leg több nő. Londonban éltek a g yerekek meg születésekor, s azon szabályok és
normák szerint, amelyek a dolg ozó nőkre vonatkoztak Nag y-Britanniában. Csak
tizenhat hét szülési szabadság járt, ami ott még hosszú időnek is számított.
Mikael azonban nem volt hajlandó bébiszittert alkalmazni, amíg annyira kicsik
voltak a g yerekek, inkább eg y teljes évig otthon maradt velük. Íg y aztán Eden
eldöntöttnek tekintette a kérdést, ki fog ja a nag yobb felelősség et vállalni a

lányokért.
G. D. felvette a telefont. Nem tűnt túl boldog nak, hog y hallja a nő hang ját, habár
ő kereste eredetileg . Eden nem tudta mire vélni ezt a hirtelen ellenség esség et.
A férfi attól sem lett boldog abb, amikor meg hallotta az amerikaiakkal történt
tárg yalás eredményét.
– Szóval a németek tudtak róla? Ezt az aljasság ot!
Eden próbálta meg nyug tatni.
– Azért az túl erős, hog y tudtak róla. És mi mag unk mit kezdtünk volna eg y
ilyen semmitmondó levéllel? – csóválta a fejét.
G. D. motyog ott valamit a kag ylóba, azonban Eden másra terelte a szót.
– Arról volt tudomásunk, hog y Zakaria Helifinek van eg y nővére itt,
Svédország ban?
G. D. elbizonytalanodott.
– Mit tudom én! És mit számít, ha van?
– Csak arra g ondoltam, talán más is van még , amiről nem tudunk. Folyton úg y
beszéltünk Zakaria Helifiről, mint eg y férfiról, akinek a svédország i g yökerei nem
túl mélyek. És akkor tessék: itt él az eg yik nővére. Leszámítva persze a
nag ybátyját, akit már ismerünk.
Vajon Zakaria miért nem tett említést róla? Az aktájában sem szerepelt a neve a
Bevándorlási Hivatalnál, és a kihallg atások során sem szólt róla eg y szót sem.
Eden csak az Alg ériában maradt nővéreiről tudott. Biztos meg van az oka, hog y
Zakaria nem említette.
– Biztos azért, mert nem akarta bevonni őt is a problémáiba – mag yarázta G. D.
Ennyi az eg ész.
De Eden ag ya már g őzerővel forg ott.
– Nem csak ennyi. Úg y tűnik, nem is álltak kapcsolatban eg ymással. Vag y lehet,
hog y a telefonhívások között szerepel az ő száma is, csak nem tudtuk azonosítani?
– Lehet, mindig akadnak azonosíthatatlan személyek is.
– A nag ybácsinak meg nem volt annyi esze, hog y hallg asson – mondta Eden,
inkább mag ának, mint G. D.-nek. – Úg y beszélt a lányról, mintha a jelenléte
természetes lenne Zakaria életében.
– Szerintem ezt nyug odtan el is felejtheti – intette le G. D.
Eden az ujjaival dobolt az íróasztalon.
– De van itt még valami – szólalt meg újra.
– Micsoda?
– Akad más is Zakaria üg yében, ami nyug talanító.
Elmondta, milyen eredményt hozott a leg utóbbi telefonbeszélg etés-elemzés, és

ahog y számított rá, G. D. őrjöng eni kezdett.
– Tudja mag a, mi a francról beszél?
– Még szép! – felelte Eden. – És hig g ye el nekem, mindent meg teszek, amit csak
tudok, hog y Zakaria Helifi üg yének a vég ére járjak.
Néhány perc múlva azzal a határozott érzéssel tette le a kag ylót, hog y valami
titokra bukkant. És Zakaria Helifi volt az, aki meg hiúsította, hog y meg fejthesse a
titkot.
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Az 573-as járat
Amikor Joakim kicsi volt, azt hitte, a repülőg ép ablakából látott felhőkre fel lehet
mászni. Orrát a hideg ablaküveg nek nyomta, és arról ábrándozott, hog y kiszáll a
g épből, és a puha, fehér masszában játszik, amely hatalmas fag ylaltg ombócra
emlékeztette.
– De hisz azt nem lehet – mondta neki az anyja, amikor töpreng éseiről
beszámolt neki. – A felhő az csak leveg ő. Ha meg próbálnál felmászni rá, átesnél
rajta.
Már annak g ondolatától is, hog y lezuhanhat a földre, Joakim visszahúzodott az
ablaktól, és még csak ki sem mert nézni rajta. Most viszont, hog y már felnőtt volt,
szeretett az ablak mellett ülni, és bámulni kifelé. Már órák óta a leveg őben
tartózkodtak. Ennek meg volt az az előnye, hog y Joakim számára vég telennek tűnt
a távolság mog orva barátnőjétől, akit odahaza hag yott. A fiú most már biztos volt
a dolg ában. Amint hazaér, szakít vele. Nem akar mag a mellett tudni eg y ilyen
lányt. Főleg most, hog y Joakim ilyen szépen halad előre, a lány meg az ő sikerein
akar élősködni.
Joakim izg atott volt. A menetidőt kilenc óra tizenöt percre számolták ki, s
ezalatt ő eg y szemhunyásnyit sem aludt. Most pedig a kapitány közölte, hog y
órákat késnek. A vihar miatt. A szék, amelyben ült, olyan kemény volt, mint eg y
pad, a mellette ülő férfi pedig izzadság szag ú. Joakim céltalanul nyomkodta az
előtte levő háttámlán a kis képernyőt. Eg y olyan filmet sem talált, amit már ne
látott volna.
Felvette a földről a hátizsákját, és előszedte belőle a fényképezőg épét.
Vég ig nézte a benne tárolt képeket, de a többség ük nem volt érdekes. Bulikon és a
nővére kislányának keresztelőjén készült fotók. Kikapcsolta a g épet, és visszatette
a táskájába. Tovább kotorászott. Mintha lett volna nála eg y könyv is. Eg y útmutató
New York dzsesszvilág ához. A szüleitől kapta ajándékba.
Joakim elővette a könyvet, és az ölébe tette. Zenét is szeretett volna hallg atni.
A mellette ülő férfi kezdett odasandítg atni felé, láthatóan zavarta a táskában való
matatás.
Te bűzlesz, én meg zörgök. Fújd be magad dezodorral, és abbahagyom a kotorászást.

Eg y perc múlva rájött, hog y hiába is keresg él. Nem hozta mag ával az mp3-as
lejátszóját. Most már tisztán emlékezett rá. A konyhaasztalra tette, és ottfelejtette.
Viszont, ha jól emlékszik, jó néhány számot sikerült átraknia az új telefonjára.
A könyvvel és a telefonnal az ölében Joakim visszatette a hátizsákot a földre.
Diszkréten elfordult a mellette ülő férfitól, hog y az ne lássa, be van kapcsolva a
telefonja. Sokan vittek mag ukkal zenét a telefonjukon, de ők leg alább átállítják a
készüléket repülési üzemmódra. Joakim viszont nem tudta, hog y kell csinálni.
Ezenkívül nemrég iben olvasott eg y érdekes cikket arról, hog y meg próbálták
kideríteni eg yszer s mindenkorra, mennyire veszélyes a bekapcsolt telefon
repülés közben. Ha valóban veszélyes, akkor miért eng edik eg yáltalán, hog y az
utasok felvig yék a telefont a fedélzetre? – érveltek a cikk szerzői. Íg y a g ép
biztonság át az eg yes utasok kezébe adják, anélkül hog y ellenőriznék, hog yan
élnek ezzel a felelősség g el.
A cikket jól fog almazták meg , és Joakim ig azat is adott nekik. Ha annyira fontos
lenne, hog y ki leg yenek kapcsolva a telefonok, kötelezővé tennék az ellenőrzést.
Ahog y eszébe jutott a cikk, lelkiismeret-furdalása enyhült.
Meg lepetésére látta, hog y érkezett eg y új üzenete. Az anyjától. De vajon miért?
Hisz ő is tudta, hog y a fia épp eg y New York felé tartó g épen ül, akkor meg miért
küldött neki üzenetet? Vag y azt g ondolta, be van kapcsolva a telefonja?
Hátat fordított utastársának, és lopva meg nézte az SMS-t. Ha már bekapcsolta a
készüléket, és érkezett rá eg y üzenet, alig ha számít, ha meg nyitja.
Gyorsan átfutotta, mit írt az anyja.
Aztán csak pislog ott, és a fejét csóválta. Ez meg mi a fene? Elment az esze?
Újra elolvasta.
„Joakim, gondolom, mindkét telefonod ki van kapcsolva, mégis elküldöm ezt az SMS-t.
Apád és én is hazajöttünk a munkahelyünkről, és az interneten meg a tévében követjük az
utadat. Ne add fel! Szeretünk, és tudjuk, hogy minden jóra fordul! Ölellek, anya”
Hazamentek, hog y fig yeljék az útját?
Joakim eg y szót sem értett az eg észből. Vajon tényleg az anyja küldte az
üzenetet, vag y valaki más? Többször is meg nézte, de semmi kétség e nem volt.
Joakim elmosolyodott, majd eg yre szélesebb vig yor terült el az arcán. Vég ül
meg int elkomolyodott. Ez eg y cseppet sem vicces. Miről írhat az anyja?
A szöveg ből úg y tűnt, mintha azt hinnék, életveszélyben van.
Biztos csak félreértés az eg ész. Talán történt valami eg y New Yorkba tartó
g épen, és a szülei azt hiszik, az ő g épe az. Atyaisten, hiszen több járat is indul
naponta New Yorkba. Nem ig az?
Joakim körülnézett. Úg y tűnt, minden rendben van. Nem vett észre semmilyen

fig yelmeztető jelet a személyzeten sem. Ha a g épük veszélyben van, csak közölnék
velük, nem? Elvég re nem hag yhatják, hog y mindenki üljön tovább a babérjain,
mit sem tudván arról, hog y a halálba repülnek.
Eg y utaskísérő ment el mellette.
– Elnézést – szólította meg Joakim.
A nő meg állt, Joakim pedig előrehajolt, hog y az lássa őt az izzadság szag ú férfi
mellett.
– Nos, én csak azt szeretném meg tudni… Van valami g ond a g épünkkel?
– Nincs, efelől biztosíthatom.
De nem mosolyg ott úg y, ahog y az utaskísérők szoktak, amikor az utasokhoz
beszélnek.
– Fél a repüléstől?
Joakim kipréselt mag ából eg y mosolyt.
– Nem. Csak tudni akartam.
Az utaskísérő továbbhaladt, és Joakim érezte, hog y elvörösödik. Csak tudni
akartam. Micsoda hülye mondat! Mit akart tudni? Hog y vajon le fog -e zuhanni a
g ép?
– Tudja – szólalt meg a mellette ülő férfi –, a repülőszerencsétlenség nag yon
ritka. Sokkal veszélyesebb motorral vag y autóval közlekedni.
– Kösz, tisztában vag yok vele – felelte Joakim.
Majd ismét elfordult a férfitól, és bekapcsolta a telefonját, de ezúttal nem volt
térerő. Újra és újra elolvasta az anyja üzenetét. A szóhasználat és az eg észnek a
színezete nyilvánvaló kétség beesésről árulkodott. Minél tovább g ondolkodott,
annál biztosabb lett a dolg ában. Az utaskísérő, aki nem mosolyg ott, eg yenesen a
szemébe hazudott.
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Stockholm, 18 óra 30 perc
El kell dönteniük, hog yan tovább. Neg yed óra múlva a g ép túllépi a tervezett
repülési időt. Alex Recht fejetlenség et tapasztalt, amikor visszatért a Zakaria
Helifi nag ybátyjával történt találkozás után, és ez nag yon zavarta. Meg oldást kell
találni vég re, döntésre kell jutniuk.
Konferenciára g yűltek össze a titkosszolg álat termében, melyen ezúttal Alex
főnöke, Hjärpe is részt vett, valamint más rendőrök is az Ország os és a Stockholmi
Rendőr-főkapitányság ról.
Eden azzal indított, hog y meg említette a TT Hírüg ynökség g el történt
beszélg etésüket, és a titkosszolg álat azon feltevését, hog y aki a médiát értesítette
a g épeltérítésről, mag a is bűnrészes lehet.
– A TT-t eg y feltöltőkártyás telefonról hívták fel, íg y ezzel semmire sem
meg yünk – közölte. – Sokkal fontosabb, hog y aki felvette a kag ylót, először nem
tudta, komolyan veg ye-e a hallottakat.
– És miért? – tudakolta Fredrika.
– Mert a hívónak olyan hang ja volt, mint Donald kacsának.
Hjärpe füttyentett eg yet.
– Meg int a hang torzító.
– Na ja.
Alex hitetlenkedve hallg atta. Ki ez a bohóc, akit keresnek?
– Tehát ezen az úton sem jutunk tovább – mondta.
Eden meg próbálta nem meg hallani a „sem” szót.
– Nem – felelte. – De most már leg alább annyit tudunk, hog y ig azunk volt,
amikor azt g ondoltuk, a telefonáló is bűnrészes.
– És miért volt olyan fontos, hog y a média is tudjon a dolog ról? – kérdezte
Hjärpe.
– Én arra tippelek, hog y a telefonáló be akarta biztosítani mag át, hog y a g ép
követi a levélben leírt utasításokat, ez pedig csak akkor lehetség es, ha a média
fig yeli az eseményeket.
Alexet meg döbbentette ez a cinikusan számító g ondolkodásmód.
Eden g yorsan tovább haladt.

– Mi késztette Karim Szasszit arra, hog y elraboljon eg y g épet, amelynek ő a
parancsnoka? Mi az indítéka? – tette fel a kérdést.
– Kizárhatjuk a lehetőség ét, hog y valaki más az elkövető? – érdeklődött Alex.
– Nem hisszük, hog y valaki más az elkövető, viszont abból indulunk ki, hog y az
előkészítési szakaszban volt seg ítség e, és hog y ez a személy vag y személyek a
földről seg ítik. Ami a teg napi bombafenyeg etéseket illeti, nem tudunk többet,
mint hog y az eg yik telefonon rajta voltak az ujjlenyomatai. Valamelyik
telefonbeszélg etést biztos ő folytatta.
– Másrészt viszont, a többi készüléken eg yetlen ujjlenyomat sem volt – tette
hozzá Alex. – És az adótornyot tekintve semmi sem utal arra, hog y a
beszélg etéseket eg ynél több személy bonyolította volna le. Ráadásul mindeg yiket
a Stockholm–Arlanda útvonalról indították.
– Többen is utazhattak ug yanabban a kocsiban – közölte Eden.
Alex bólintott.
– Ez ig az.
Sebastian, a vezető elemző feltette a kezét, hog y szót kérjen.
– Ig en? – szólította meg Eden.
– Azt hiszem, az indítékról kellene beszélnünk, ahog y ön is említette az előbb.
Miért teszi Szasszi, amit tesz? Mivel nem muszlim, az iszlám szélsőség esekkel
való kapcsolat g ondolata kútba esik, és íg y az indítéka érthetetlen.
– Hát éppen ez az! – válaszolt Eden. – Be kell vallanom, hog y ez minden másnál
jobban ag g aszt. Vag yis az „ag g aszt” nem is a meg felelő szó. De zavar, hog y nem
értem, milyen erők mozg atják. Senki nincs a környezetében, aki azt mondaná,
valamilyen személyiség változást vett volna észre rajta az utóbbi időben. Valamint
nem aktivista és nem tag ja semmilyen önkéntes szervezetnek.
– Pontosan – helyeselt Sebastian. – Más lenne a helyzet, ha érdeklődést mutatna
például a menekültjog i kérdések iránt; akkor feltételezhetnénk, hog y ezért
dühítette fel Helifi kiutasítása.
– Ezután a meg beszélés után találkozom a németek összekötő emberével, és
tájékoztatást kapok tőlük – mondta Eden. – De előzetesen már közölték, hog y nem
Karimról fog nak szólni, hanem a g épeltérítésről.
Alex Eden és Sebastian érvelését hallg atta, és érezte, hog y eg yre nő benne a
kétely. Nem értette, mit változtat a helyzeten, ha meg értik Karim indítékait.
Eden észrevette, hog y Alex a g ondolataiba merült.
– Mag a mit g ondol, Alex?
Most más volt a hang ja, mint amikor Sebastiannal vag y Fredrikával beszélt.
Lág yabb volt, mintha éreztetni akarná, hog y kedveli Alexet.

– Én azt g ondolom, hog y iszonyú nehéz meg érteni Karim indítékát, ha nem
beszélünk vele.
A szavak g yorsabban hag yták el a száját, mintsem átg ondolhatta volna őket.
– Beszélni vele? Úg y érti, veg yük fel a kapcsolatot a g éppel, és leplezzük le,
hog y tudunk a szerepéről?
– Ig en, pontosan íg y értem.
És bár nem g ondolta vég ig , amit most mondott, folytatta:
– Meg akadtunk a nyomozásban. Az idő pedig rohan. Csak órák kérdése, és a g ép
lezuhan vag y felrobban, ha a túszejtők komolyan g ondolják a fenyeg etésüket.
Mivel a repülő a leveg őben van, lerohanni nem tudjuk. Eg yedül annyit tehetünk,
hog y felhívjuk a pilótafülkét, és abban reménykedünk, hog y szót érthetünk
Karimmal, hatni tudunk a józan eszére. – Alex hatásszünetet tartott. – Hacsak nem
próbálkozunk meg azzal a lehetőség g el, amit korábban már említettünk,
nevezetesen, hog y felvesszük a kapcsolatot a másodpilótával, és meg kérjük, hog y
próbálja meg átvenni az irányítást a g ép fölött.
Addig ra már mindenki, aki a teremben tartózkodott, tisztában volt vele, hog y a
másodpilóta Alex fia. De mit számított ez? Hiszen azt is tudták valamennyien,
hog y ig aza van.
– Teg yük fel, hog y beszélünk Karimmal, és ettől pánikba esik – okoskodott
Eden. – Mivel nem tudjuk, mi mozg atja, íg y azt sem, hog y mi az, amit képes
miatta kockára tenni. Ha szembesítenénk a tényekkel, az esetleg oda vezetne,
hog y az eg ész leg énység et és az összes utast életveszélynek tesszük ki.
– Akkor tehát marad az a lehetőség , hog y a másodpilótával beszélünk –
állapította meg Alex.
– És mi van, ha nem sikerül neki átvenni az irányítást? Akkor ug yanaz történik.
Karim rájön, hog y lebukott, és kíméletlenül elbánik a g éppel. A g yakorlatban
milyen lehetőség ei vannak Eriknek arra, hog y leg yőzze Karimot?
Alex mag a előtt látta Eriket g yerekkorában. Mag as volt és vékony, már-már
cing ár. Forrófejű, és tele ötletekkel, hog yan tudná izg almasabbá tenni az életét.
Felnőttkorára kieg yensúlyozottabb lett, de továbbra is kereste az olyan kiug rási
lehetőség eket, amelyek változatossá tehetik az unalmas hétköznapokat.
Hát, Erik, ennél izgalmasabb már nem is lehetne, igaz?
Erik mag asabb volt Alexnél és az átlag nál is, de alacsonyabb Karimnál. És
vékonyabb is, nem olyan kisportolt alkat. Alex eg y közelharc esetén nem sok
esélyt adott volna a fiának a parancsnokkal szemben. Hacsak nem szerez
valamilyen eszközt, amivel ártalmatlanná teheti.
– Ha nem meg lepetésszerűen támad, akkor nem hiszem, hog y ártalmatlanná

tudná tenni Karimot a puszta kezével – ismerte be Alex. – De talán akad eg y
tűzoltó készülék a pilótafülkében, amit feg yverként használhat.
A javaslat morajt váltott ki az asztal körül ülőkből. Eden az asztalra csapott,
hog y csendet teremtsen a teremben.
– Most nem érünk rá diskurálni – szólalt meg . – Alexnek ig aza van, el kell
döntenünk, hog yan tovább. Ig azság szerint csekély esélyünk van rá, hog y
biztonság osan lehozzuk a g épet, amíg Karim ül a botkormány mög ött. A svéd és
az amerikai kormány nem fog ja teljesíteni a g éprablók követeléseit, az
üzemanyag pedig hamarosan kifog y. S akkor már csak a csoda menthet meg
minket a katasztrófától.
– És hog y léphetünk kapcsolatba a másodpilótával anélkül, hog y Szasszi
tudomást szerezne róla? Hisz szorosan eg ymás mellett ülnek – jeg yezte meg az
eg yik felderítő a titkosszolg álattól, akit Alex nem ismert.
Újabb moraj. Eden kezdett ideg es lenni.
– Újból fel kell hívnunk az SAS-t, és meg kérdezni tőlük, vajon elérhetjük-e
Eriket Karim tudomása nélkül, és ha ig en, hog yan? Nem tudom, az-e a leg jobb
meg oldás, ha Erik meg próbálja leg yőzni Karimot, de ezzel a
kényszerintézkedéssel is számolnunk kell. Akkor pedig tudnunk kell, hog y
eg yáltalán kivitelezhető-e.
Fredrika meg int meg szólalt.
– És a bombával való fenyeg etés, arról mit g ondoljunk, most, hog y tudjuk,
Karim is a bűnözőkkel van?
– Ezt meg hog y érti? – kérdezte Eden.
– A levél szerint a g ép felrobban, ha meg próbáljuk lehozni, vag y más módon
kimenekíteni a fedélzeten tartózkodókat. Vajon fig yelembe kell vennünk ezt a
fenyeg etést, ha Karim az eg ész g épeltérítés feje?
– Arra g ondol, hog y ha Karimot sikerül ártalmatlanná tenni, Erik pedig leteszi a
g épet, anélkül hog y a követelések teljesülnének, vajon felrobban-e a g ép?
– Ig en, arra.
Alex csüg g edni kezdett. Erre nem g ondolt.
– Akkor ug yanott tartunk, ahol délelőtt – felelte Eden. – Mennyi az esélye annak,
hog y valakinek sikerül bombát csempésznie a fedélzetre?
– Ha a kapitány személyesen is benne van, akkor talán nem is annyira csekély –
vetette fel valaki.
– Alig ha – javította ki Eden. – A személyzet ug yanolyan biztonság i ellenőrzésen
meg y keresztül, mint az utasok.
Majd meg csóválta a fejét.

– Ilyen körülmények között nem tudok vég leg es döntést hozni. Először beszélni
akarok a németekkel, hog y meg tudjam, kiderítettek-e valami újat. Azután az
amerikai kollég áinkkal, hog y választ kapjak arra a kérdésre, mi a szándékuk a
g éppel, amikor lejár az idő. Csak ezután állok készen arra, hog y Karimmal is
felveg yem a kapcsolatot, és kikérdezzem a terveiről.
Még be sem tudta fejezni a mondatát, amikor a tárg yalóterem ajtaja kitárult, és
eg y fiatal nő dug ta be rajta a fejét, akit Alex még sosem látott.
– Eden, ne harag udjon, hog y zavarom, de G. D. azt üzeni, hog y azonnal menjen
a Rosenbadba, eg y meg beszélésre.
– A Rosenbadba? Mondja meg G. D.-nek, hog y intézze el eg yedül, rám itt van
szükség .
– Nem hiszem, hog y elfog adja ezt a választ. Az amerikaiakról van szó, úg y
tűnik, kapcsolatba léptek a Külüg yminisztériummal a nag ykövetség ükön
keresztül, és elárulták a svéd kormánynak, mit akarnak tenni az elrabolt g éppel.
– És miért kell a Rosenbadba mennem ahhoz, hog y ezt meg beszéljük? –
tudakolta Eden. – Miért nem jó úg y, hog y az amerikaiak jönnek ide, és előadják a
terveiket?
– G. D. elég határozott volt – felelte a nő. – Azt akarja, hog y mindketten
menjenek oda, még pedig azonnal.
Eden felállt.
– Akkor ezennel berekesztem az ülést. Eg y órán belül itt vag yok.
Alex ott maradt a többiekkel a teremben. A g yomra g örcsbe rándult a
félelemtől. Az amerikaiak nem a titkosszolg álathoz fordultak, hanem eg yenesen a
kormányhoz. Ez semmi esetre sem jó jel.
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18 óra 50 perc
Ismét eljött az ideje eg y találkozónak a kormánnyal, ezúttal a Rosenbadban.
Odakint már sötét volt, és álmosítóan szemerkélt az eső a kocsi szélvédőjére,
amikor Eden Lundell meg tette a rendőrség i épülettől a Teg eluddsbackenig tartó
rövid utat. Kettesben ültek a kocsiban, s ezt Eden különösnek találta.
– Van valami kifog ása az ellen, ha rág yújtok?
G. D. csak bámult rá.
– A kocsiban?
– Ig en.
– Arra mérg et vehet, hog y van! Ha dohányozni akar, azt teg ye odakint!
Eden visszacsúsztatta a cig arettásdobozt a zsebébe.
– Már ne harag udjon, hog y meg kérdezem, de vezetés közben is rá szokott
g yújtani? – tudakolta G. D.
– Meg esik.
Eden már túl öreg volt ahhoz, hog y kioktassák, hog yan tartsa karban a testi és
lelki eg észség ét, íg y a téma iránti érdektelenség ét azzal fejezte ki, hog y kifelé
bámult az ablakon. Vajon miért G. D. vezet? Eden jobban vezetett nála. Az
Izraelben tett látog atásai és a Londonban töltött évek tették jó sofőrré. Tel Avivban
jaj annak, aki nem lép a g ázra, amint zöldre vált a lámpa. Akkor a mög ötte lévő
biztos, hog y nekimeg y hátulról.
Edennek elhomályosult a szeme. Már három éve, hog y utoljára Izraelben járt.
Három év lassú reg enerálódás és az eg yensúly újrakeresése a hétköznapokban.
Annak idején majdnem tönkrement minden. Bizonyos dolg okat nem lehet
helyrehozni, és még sok éven át fog ja ezeket cipelni mag ával. Vajon volt értelme?
Vag y csinálhatta volna másképp is?
Hát persze. Általában több módja is van annak, hog y az ember g yóg ymódot
találjon a bajára. Az anyja eg yszer azt mondta, az ember leg alább háromféle
módon oldhatja meg a problémákat: szívvel, ésszel vag y g yomorral. Eden a
húszas éveiben járva mag ában még hozzátette: és nemi szervvel. Nem a szíve, az
esze vag y a g yomra volt az, ami a Tel Aviv-i kalandjához vezetett.
Eden meg rémült az emlékeitől, és meg markolta a zsebében levő

cig arettásdobozt. A kocsiban eg yre kisebb lett a hely. Eden kinyújtotta a lábát,
meg feszítette az izmait. Már csak pár percre voltak a Rosenbadtól. Nyug almat
erőltetett mag ára. Amikor G. D. meg állította a kocsit, Eden kinyitotta az ajtót és
kiszállt. S csak amikor rág yújtott és beszívta az első slukkot, akkor vette észre,
hog y G. D. milyen elkeseredett arcot vág . Eg yetlen szót sem szólt eg ész úton,
azon kívül, hog y őt kritizálta a dohányzás miatt. Eden látta és érezte is, ahog y a
férfi alaposan szemüg yre veszi. Vajon mi baja van vele?
G. D. g yorsan meg kerülte a nőt, meg vető pillantásokat vetve a parázsló
cig arettára.
– Azt ug ye tudja, hog y a mi köreinkben minden füg g őség eg y lehetség es
g yeng e pont? – kérdezte a férfi.
Eden nem tudta eldönteni, viccel-e.
– Hát, a nikotinfüg g őség nem szokott g ondot jelenteni – felelte. – Eg yébként
meg nem vag yok füg g ő. Ura vag yok a helyzetnek.
– Valóban?
G. D. nem hitt neki.
– Hát persze. Bármikor le tudok szokni róla.
Eldobta a kezében tartott cig arettát, és nézte, ahog y kialszik a nedves, kavicsos
úton.
Fredrika Berg man íróasztala mög ött szűkös lett a hely, amikor Alex leült mellé.
– Alaposabban meg kell vizsg álnunk Zakaria Helifi üg yét – mondta Fredrika.
Alex tétovázott, de azután íg y szólt:
– Gondolod, hog y ártatlan?
Most Fredrikán volt a sor, hog y eltöpreng jen. Körülnézett. Még mindig sokan
voltak benn az irodában. Többen közülük Fredrikáék közelében ültek.
– Gyere! – szólt Alexnek, és mutatta, hog y kövesse.
Határozott léptekkel a konyha felé tartott, mely éppen üres volt.
– Biztos vag yok benne, hog y Sebastian munkatársai tudják, mit csinálnak, de én
is meg akarom vizsg álni a híváslistákat. Lehetnek rajtuk olyan információk,
amelyek seg íthetnek meg tudnunk, vajon tényleg Zakariáé volt-e a készülék abban
az időszakban, amelyikben a titkosszolg álat ezt feltételezi.
Alex eg y csésze kávét kortyolg atott. Fredrika mindig is azt g ondolta, a férfinak
szép keze van, de ez is azok közé a dolg ok közé tartozott, amelyeket sosem fog
elmondani neki.
– Ha úg y g ondolod, hog y ez változtat valamin, csak rajta!
A férfi meg vonta a vállát, és kiitta a csésze tartalmát.

Fredrika érezte, hog y a fáradtság lassan úrrá lesz rajta.
– Hog y érted?
– Úg y, ahog y mondom – felelte Alex. – Kicsit meg piszkáljuk az üg yet itt is, ott
is. Ezerféle nyomot követünk, anélkül hog y akár csak eg y centit is haladnánk
valamilyen irányba. Mint valami krimiparódiában.
– Minden olyan g yorsan történik. És annyira kevés időnk van.
Alex lecsapta az asztalra a csészét.
– Irányt kell választanunk – szólalt meg zaklatottan. – Vag y meg mentjük a
g épet minden utasával eg yütt, vag y kiderítjük, ki a bűnös. Vag y az eg yiket, vag y
a másikat, de választani kell! Mert mindkettő eg yszerre nem fog menni. És ha a
bűnösség kérdésére összpontosítunk, mert úg y tűnik, azt tesszük, a g ép le fog
zuhanni.
– Nem hiszel benne, hog y meg tudjuk menteni a g épet, ha meg találjuk azt, aki
az eg ész üg y mög ött áll?
– De hiszen már tudjuk, ki áll mög ötte, és az illető mag a vezeti a repülőg épet!
Alex elfordult Fredrikától.
Nem kell, hogy lássam a dühödet, Alex, érzem én azt így is.
– Akkor mit javasolsz?
– Hog y mellőzzünk minden mást, amivel épp fog lalkozunk, és eg yetlen dolog ra
összpontosítsunk: arra, hog y hozzuk le azt az átkozott g épet, még pedig Erik
seg ítség ével!
Nehéz lett volna azt állítani, hog y Alexnek nincs ig aza.
– De hisz épp ezt csináljuk – felelte Fredrika, és halkabban beszélt, mint a
g yerekeivel szokott, amikor meg akarta nyug tatni őket. – Eg yikünk sem g ondolja,
hog y Karim eg yedül csinálta az eg észet. Épp ezért eg yikünk sem tudja, hog y
füg g nek össze a dolg ok, és melyik a leg jobb út, amelyen továbbhaladhatnánk.
Fredrika g ondolatai még elidőztek Zakariánál.
Zakaria Helifinél és Tennyson Cottag e-nál.
Mi közük eg ymáshoz?
– Vajon Zakaria Helifi vag y Tennyson Cottag e a fontosabb? – kérdezte.
– A bombariadó még a kiutasításról szóló határozat előtt történt.
– A g épeltérítés viszont utána.
Fredrika eg y pohár után nyúlt, és meg töltötte vízzel. Van valami kapcsolat
Zakaria Helifi és Tennyson Cottag e között, ahog y a bombariadók és a g épeltérítés
között is. Kell, hog y leg yen. És nem jutnak semmire, amíg rá nem jönnek, mi az.
A nyomozás még csak eg yetlen munkanapot vett ig énybe, Fredrika még is úg y
ki volt már merülve, mintha hetek óta tartott volna.

– Íg y nem meg yünk semmire – állapította meg . – Se előre, se hátra.
Olyan érzés volt, mintha rag asztóban ültek volna.
– Hát éppen ezt mondom – helyeselt Alex. Fojtott, rekedtes hang on beszélt. –
Nem értem, miféle áttörésre várunk. A g épet elrabolták, a felelős pedig a
pilótafülkében ül. Ehhez kell tartanunk mag unkat, és ebből kiindulva kell
cselekednünk.
Fredrika bólintott, és odébb tette a vizespoharat. Alexnek ig aza volt, ő még sem
támog atta a javaslatát, hog y Erik veg ye át a g épen az irányítást.
– Meg yek, és ellenőrzöm azokat a híváslistákat.
Fredrika visszatért az íróasztalához, és eg yedül hag yta Alexet a konyhában.
Nem az időhiány volt a leg nag yobb g ondjuk, hanem az, hog y nem volt
stratég iájuk arra, mit teg yenek, ha lejár az idő.
Azt, hog y a repülőg ép üzemanyag a eg yre fog yjon, ug yanúg y nem lehetett
meg akadályozni, mint meg állítani a homok perg ését a homokórában.
Eden Lundell eg y percen belül meg értette, hog y az eltérített repülőg ép története
újabb fordulatot vett. Eg y ablak nélküli teremben g yűltek össze a Rosenbadban.
Eden és G. D. a titkosszolg álattól, a miniszterelnök, a külüg yminiszter és az
ig azság üg y-miniszter, valamint néhány hivatalnok különböző minisztériumoktól.
– Üljenek le – kérte a miniszterelnök.
Hang ja nyers és türelmetlen volt, mintha már sokadszorra kérte volna őket,
hog y üjenek le. Mindenki azonnal eleg et tett a kérésének. A folyosóra vezető ajtó
már zárva volt. Erről ketten is meg g yőződtek.
Mi a fene folyik itt? És miért mi vagyunk a másodhegedűsök?
A miniszterelnök nem pazarolta az idejét.
– Eg y órával ezelőtt felhívott minket az amerikai kormány. Az eltérített g ép,
ahog y számítottunk rá, komoly zavart okozott az Atlanti-óceán túloldalán, főleg
annak fényében, hog y a pilóta eg yüttműködik a g éprablókkal. Az amerikai
hatóság ok már felhívták Karim Szasszit, hog y informálják a leg énység et arról,
nem akarják, hog y a g ép belépjen az amerikai lég térbe, ezért tartózkodjanak a
nemzetközi lég térben, amíg a helyzet meg nem oldódik. Ha a kapitány meg próbál
valamelyik másik ország felség területén leszállni, az ellen az amerikaiaknak
semmi kifog ásuk sincs, eg yedül a saját lég terük meg sértését nem tartják
elfog adhatónak.
Eden eg y visszafog ott kézmozdulattal szót kért, és meg is kapta.
– Milyen tájékoztatást adtak az amerikaiak Karim Szasszinak? Tud róla, hog y mi
úg y véljük, bűnös a g épeltérítésben?

– Nem – felelte a miniszterelnök. – Az amerikaiak azt mondták, nag yon röviden
beszéltek a kapitánnyal. Csak annyit mondtak neki, hog y a fennálló körülmények
között a g épet biztonság i kockázatnak tekintik, s felszólították, hog y tartsa mag át
távol tőlük.
Ez log ikus, g ondolta Eden. Még is úg y sejtette, a túszejtők előre látták az
amerikaiak reakcióját, és kíváncsi volt, mi fog történni ezután.
Ami felvetette azt a kérdést, miért nem léptek közvetlen kapcsolatba a
g éprablók a rendőrség g el vag y a kormánnyal. Eg y árva hang ot sem hallottak
felőlük. Ez vajon mit jelent? Hog y arra számítottak, a követeléseik meg hallg atásra
találnak? Vag y éppen ellenkezőleg , tudták, hog y el fog ják utasítani őket, ezért
nem is volt szükség ük rá, hog y bármilyen módon kapcsolatba lépjenek velük?
A g éprablás kivitelezése a korábbi tapasztalatokkal épp ellentétesen zajlott. Az
eltérítők általában elveszítették a türelmüket, követelték, hog y tárg yalópartnert
kapjanak, harcoltak a követeléseikért. Meg próbálták halog atni a folyamatot, és
növelni a tétet, hog y eng edményekre kényszerítsék a kormányt. De az 573-as járat
esetében nem emelték a tétet. Az összes lapjukat kiterítették már.
Több mint nég yszáz utas, tízezer méteres mag asság ban.
– Mit jelent ez a g yakorlatban? – tudakolta G. D.
– Micsoda? – kérdezett vissza a miniszterelnök.
– Az, hog y a g épet nem fog ják beeng edni az amerikai lég térbe.
– Ha Karim Szasszinak van eg y kis sütnivalója, hallg at az amerikai utasításokra,
és a nemzetközi lég térben tartja a g épet.
Eden csak ekkor értette meg , miért kellett olyan lélekszakadva a Rosenbadba
jönniük, és az amerikaiak miért a kormánynak címezték az üzenetüket, és miért
nem a titkosszolg álatnak.
De G. D. nem értette.
– Előbb vag y utóbb kifog y az üzemanyag – mondta. – És már tudják, hog y a
pilóta eg yüttműködik a túszejtőkkel. Még is arra számítanak, hog y Karim
eng edelmeskedik az utasításaiknak?
Eden érezte, hog y elfog yott a leveg ő. Gondolkodás nélkül G.D. vállára tette a
kezét.
– Nem feltétlenül – mag yarázta a miniszterelnök, aki elsápadt és elcsüg g edt. –
El kell fog adnunk az amerikaiak szempontjait, még akkor is, ha nem értünk eg yet
velük. Tíz évvel ezelőtt, szeptember tizeneg yedikén történt a terrorista
merénylet. Soha többé nem fog ják kitenni mag ukat ilyen kockázatnak,
amennyiben lehetőség ük van rá, hog y meg akadályozzák, és most úg y látják, van.
G. D. hallg atott. Amikor a miniszterelnök leg közelebb meg szólalt, Eden már

tudta, mit akar mondani.
– Ha Karim Szasszi úg y dönt, szembeszeg ül az amerikai paranccsal, és nem
tartja távol a g épet az amerikai lég tértől, abban a pillanatban, ahog y átrepül a
határon, lelövik a repülőg épet.
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Az 573-as járat
Amikor kopog tattak a pilótafülke ajtaján, Erik Recht és Karim Szasszi is
összerezzent. Leg utóbbi beszélg etésük óta tökéletes volt a csend, és Erik a
g ondolataiba mélyedt. Ki kell jutnia a pilótafülkéből anélkül, hog y Karimnak ez
g yanússá válna, és kizárná. És az apját is fel kell hívnia.
Erik az apró képernyőre sandított. Fatima kereste őket. A lány g yorsan becsukta
mag a mög ött az ajtót, miután belépett a pilótafülkébe.
– Bekövetkezett, amitől tartottunk – mondta.
Erik azonnal meg fordult, miközben Karim kissé tétovázott, mielőtt Fatimára
nézett volna.
– Mi történt? – tudakolta Erik.
– Az eg yik utas bekapcsolta a mobiltelefonját, és kapott eg y SMS-t az eg yik
hozzátartozójától.
– Hog y a jó büdös francba! – szitkozódott Erik. – És mi történt? Csak azt ne
mondja, hog y nekiállt beszélg etni a többi utassal!
– Nem, eg yenesen hozzám fordult. Kétszer is.
Erik látta rajta, hog y még nem mondott el mindent.
– És mag a mit mondott neki? – tudakolta Karim.
Fatima az alsó ajkába harapott.
– Először akkor állított meg , amikor elmentem mellette, és akkor hazudtam
neki. De később meg keresett a teakonyhában, és már izg atottabb volt.
Meg mutatta az anyjától kapott SMS-t. Akkor már nem tudtam hazudni – felelte.
– Meg mondta az ig azat? Meg erősítette, hog y veszélyben van a g épünk?
– Mit tehettem volna? – kérdezte Fatima, s eg yszerre látszott dühösnek és
szomorúnak. – Nem vette be, hog y az anyja SMS-e és a mag a bejelentése a g ép
késéséről csak véletlen eg ybeesés.
Erik felfog ta, hog y Fatimának nem volt más választása, és tudta, hog y Karim is
érti. A férfi még is zaklatottnak látszott, mintha nem számított volna rá, hog y
valamelyik utas előbb-utóbb g yanítani kezdi, hog y valami nem stimmel.
– Valamit mondanunk kell nekik – közölte Erik Karimmal. – Többen is
kíváncsiskodni fog nak. Nem elég annyi, hog y rossz idő van, és ezért vag yunk

késésben.
Már ha eg yáltalán meg érkezünk valaha – suttog ta eg y kísérteties hang a fülébe.
Erik nyelt eg y nag yot. Azt már nem, semmi kedve nem volt meg halni! Nemrég
lett csak apa, és vég re volt valami stabilitás az életében. Volt eg y szeretett
feleség e, és eg y otthona, amit eg yütt építettek fel.
– Nem – utasította el Karim. – Mindenáron el kell kerülnünk, hog y kitörjön a
pánik. Addig húzom az időt, ameddig csak lehet.
Pánik.
Vajon hog y néz ki az ilyesmi idefent a leveg őben? Alig ha kezdenek el verekedni
az utasok, hog y ki távozzon elsőként a g épről, mint eg y buszon vag y eg y
üzletben.
Erik ismét vég ig g ondolta a dolg ot, és arra jutott, hog y nem ért eg yet
Karimmal.
– Az embereknek jog uk van tudni róla – mag yarázta.
– Miről? – tudakolta Karim.
Erik g ombócot érzett a torkában.
Arról, hogy talán még ma meg fognak halni.
– Hog y veszélyben vag yunk – felelte.
– És mihez kezdenek ezzel az információval? – kérdezte Karim olyan színtelen
hang on, hog y Eriket kirázta a hideg . – Ha még nem jöttél volna rá, eg yikünk sem
tehet semmit, hog y változtasson ezen a helyzeten.
Vajon mit nem akart elmondani Karim? Mi történt, ami meg mag yarázhatná
felfog hatatlan viselkedését?
– Beszélned kell velünk, Karim! – mondta Erik. – Mi folyik itt?
Karim elfordult, és ismét csendbe burkolózott.
Erik kinyújtotta a kezét, hog y meg érintse Karim karját, de az elhúzta előle.
– Beszéljen az utassal, és kérje meg , hog y üljön vissza a helyére! – utasította
Karim az utaskísérőt. – És szóljon, hog y tartsa a száját. Mondja, hog y a saját
biztonság át veszélyezteti, ha beszélni kezd.
Fatima szemüg yre vette Karim hátát.
– Talán jobb lenne, ha mag uk közül beszélne vele valaki – közölte. – Joakimnak
hívják.
Erik meg értette, hog y hozzá szól.
– Én mehetek – mondta. – Akkor a leg énység g el is tudok pár szót váltani.
A szíve hevesebben kezdett dobog ni. Vég re volt oka rá, hog y elhag yja a
pilótafülkét, anélkül hog y furcsának tűnt volna. De Karimban továbbra sem bízott.
– Mag a meg csak maradjon itt – kérte az értetlenkedő Fatimától.

Erik valami félelemhez hasonló dolg ot érzett elhatalmasodni a testében. Ha
Fatima nem marad ott a pilótafülkében, ő nem mer kimenni.
– Furcsán nézne ki, ha ketten eg yszerre mennénk ki – mag yarázta. – Én beszélek
a fiúval, mag a pedig addig maradjon itt.
Fatima továbbra sem értette, mit akar Erik valójában, de annyit felfog ott, hog y
Eriknek fontos, amit kér tőle.
– Rendben – bólintott.
Abban a pillanatban, ahog y Erik kicsatolta a biztonság i övét, újabb hívás
érkezett. Karim reakciójából ítélve ő is meg lepődött. A hang ang ol nyelven szólt
hozzájuk.
– 573-as járat, azonnal jelentkezz! Vétel.
Karim felelt a hívásra.
– Szasszi kapitány, itt Andrew Hoffman, az Amerikai Katonai Lég védelmi
Szolg álattól. Hallanak?
– Halljuk – szólt Karim.
Erik halálos csendben ült.
Fatima is elnémult az ajtó mellett állva.
– Az amerikai védelmi erők leg felsőbb vezetése és a politikai vezetés
meg bízásából hívom önöket. Különösen fontos, hog y jól fig yeljenek arra, amit
mondok, és hog y ne térjenek el azoktól az utasításoktól, amelyeket adok.
Karim arca falfehér lett, és összeszorított ajkakkal hallg atta vég ig a hívást.
– Már meg kértük önöket, hog y tartsák távol mag ukat az amerikai lég tértől. Az
útjuk hátralevő részére a következő utasításokat adom: továbbra sem kapnak
eng edélyt, hog y átlépjék a határainkat. Az 573-as járat parancsnokának az a
feladata, hog y tartsa a g épet a nemzetközi lég térben, vag y vezesse azt eg y másik
leszállópályára az Amerikai Eg yesült Államok területén kívül. Meg értette?
A hang elhallg atott, és válaszra várt.
– Szasszi kapitány, meg értette, amit mondtam? – ismételte meg Andrew
Hoffman.
Karim a kézfejével meg törölte a homlokát.
– Ig en, meg értettem – felelte.
– Remek, akkor számítunk rá, hog y nem lesz semmi probléma.
Úg y tűnt, mintha be akarta volna fejezni a beszélg etést. De Eriknek volt még
eg y csomó kérdése, és Karimnak is.
– Előbb vag y utóbb kifog y az üzemanyag – felelte Karim. – Kapunk majd
eng edélyt a kényszerleszállásra?
Recseg ett a hang szóró.

– De Szasszi kapitány, épp az előbb mondta, hog y meg értette az utasításaimat.
– Ig en, íg y van – felelte Karim. – De ha kifog y az üzemanyag , csak két lehetőség
marad: vag y lezuhan a g ép, vag y meg próbálom letenni. Ésszerűnek tűnik, hog y
az utóbbival próbálkozzam.
Erik sóhajtott a meg könnyebbüléstől. Azt hitte, a rendőrökkel folytatott
beszélg etés után Karim kizárta a kényszerleszállás lehetőség ét.
– Akkor valahol máshol teg ye – felelte Andrew Hoffman.
Ez meg mi a fene?
Karim már-már pánikba esett, ahog y Erik is.
– De még is hog y g ondolják? – kérdezte. – Eg y több mint nég yszáz utast szállító
repülőg ép parancsnoka vag yok. Muszáj, hog y esélyt kapjak ennyi ember
meg mentésére!
– Szasszi kapitány, bizonyára meg is kapja. Eg y másik ország ban.
Erik fejében most meg szólalt a vészcseng ő, olyan hang osan, hog y azt hitte,
mindjárt felrobban.
– Nem ért eng em – szólt Karim. – Nekem az Eg yesült Államokban kell
leszállnom.
És vajon miért? – tette fel mag ában a kérdést Erik.
– Azt tanácsolom önöknek, már most változtassanak irányt, és készüljenek fel a
kényszerleszállásra eg y másik ország ban – ismételte meg Andrew Hoffman. –
Ig azán sajnálom, de az amerikai kormány nem tárg yal terroristákkal, akik
amerikai állampolg árokat ejtenek túszul.
Karim úg y nézett ki, mint aki mindjárt sírva fakad.
– Mi a fene bajuk van mag uknak? – ordította. – Le kell szállnom, ez csak
érthető?
– Leszállhatnak – mondta meg int Andrew Hoffman. – Csak nem itt.
– És mi az álláspontjuk a g éprablók levélben meg fog almazott követeléseivel
kapcsolatban?
– Meg ismétlem: az amerikai kormány nem tárg yal terroristákkal.
A követeléseiket nem vesszük fig yelembe. A mag uk járata pedig nem fog
leszállási eng edélyt kapni. Ha még is berepülnek az amerikai lég térbe, a g épet
lelőjük.
Lelövik? Erik szinte lebénult a székben.
– De bizonyára hallották, mi áll a levélben – mag yarázta Karim. – Nincs több
idő, mint amennyi alatt kifog y az üzemanyag unk.
– Pontosan – helyeselt Andrew Hoffman. – Azután vég e, íg y javaslom, amint
már többször elmondtam, hog y készüljenek fel a kényszerleszállásra eg y másik

helyen.
– Ha kifog y az üzemanyag , nem lesz választásom – felelte Karim.
– Akkor olvassák el újból a levelet – szólt Andrew Hoffman. – Mert minket úg y
tájékoztattak, az áll benne, hog y ha meg kísérlik letenni a g épet, füg g etlenül attól,
hog y van-e még üzemanyag vag y nincs, a g ép felrobban. Nem ig az?
Volt valami Andrew Hoffman hang jában és hang súlyában, amitől Erik g yomra
g örcsbe rándult. Mintha lett volna valami mög öttes jelentése annak, amit
mondott, olyasmi, amit csak Karim értett meg .
Amikor Karim nem felelt, Hoffman íg y szólt:
– Jó, akkor tehát értjük eg ymást. Vég e.
És már ki is szállt a vonalból.
Karim sóbálvánnyá vált.
– A kurva életbe! – suttog ta.
– Mi történik itt? – tudakolta Fatima. – Le akarják lőni a g épünket?
– Ezek a rohadékok nem eng ednek be minket! – mag yarázta Karim.
Erik – hog y visszanyerje nyug almát – mélyeket sóhajtott. Majd Karim felé
fordult.
– Azt kell tennünk, amit mondanak – jelentette ki. – Arra kell készülnünk, hog y
valahol máshol hajtsunk vég re kényszerleszállást. Fel kell hívnunk Kanadát vag y
Mexikót, hog y kiderítsük, tudnak-e seg íteni rajtunk.
És mi a szart csinálunk, ha ott sem kapunk leszállási engedélyt?
– Én ezt nem értem – sopánkodott Fatima. – Miért nem akarnak beeng edni?
Karim erre nem felelt, Erik szíve pedig úg y dobog ott, mint eg y lég kalapács.
Most biztosabb volt benne, mint valaha, hog y beszélnie kell az apjával. Az
amerikaiak terve minden log ikát nélkülözött. Még ha a bombával való fenyeg etést
fig yelembe is veszik, akkor is felfog hatatlan.
Határozottan felállt, és abban reménykedett, hog y Karim nem veszi észre,
mennyire feszült és ideg es.
– Fatima, maradjon itt, amíg én kimeg yek, és beszélek azzal a fiúval, aki SMS-t
kapott.
Fatima bólintott.
– A bárban várakozik, Lydiánál – mondta, arra az utaskísérőre célozva, aki a
bárban látta el a szolg álatot, az első osztályon.
Erik Karimhoz fordult.
– Pár perc múlva itt vag yok, és akkor közösen eldöntjük, hol hajtunk vég re
kényszerleszállást. Rendben?
Karim nem felelt.

– Hamarosan visszajövök – mondta Erik, és elment Fatima mellett, ki a
pilótafülkéből. Amikor becsukódott mög ötte az ajtó, lassú lég zést erőltetett
mag ára. Most beszélni fog az utassal, ahog y meg íg érte. Azután felhívja Alexet, és
meg kérdezi tőle, miért ítéltek halálra az amerikaiak nég yszáz embert.
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Fredrika Berg man g yakorlott kézzel böng észte át Zakaria Helifi aktájának
különféle dokumentumait. A telefonlehallg atások anyag ának kivonatát, mely épp
olyan volt, mint a rendőrség nél, ahol Fredrika korábban dolg ozott. A nyomozati
jeg yzőkönyv is ug yanúg y nézett ki, amely Zakaria kihallg atásairól készült, az
őrizetbe vétele után.
Fredrika elidőzött még a kihallg atás anyag ánál. A férfi eg yetlen ponton sem
szállt vitába a vele közölt tényekkel.
Ig en, ő szerepel a fényképen.
Ig en, ismeri a mellette álló férfit.
Nem, nem azért találkoztak, hog y terrorcselekményt terveljenek ki, hanem
azért, mert a barátjának seg ítség re volt szükség e a télig umi elhozatalához.
Ig en, ő telefonált minden olyan helyre, amiről a titkosszolg álat információkkal
rendelkezik – kivéve azokat a beszélg etéseket, amelyeket akkor folytattak, amikor
a készülék még nem az övé volt –, és nem, eg yik beszélg etésnek sem volt más
témája, mint amit elsőre g ondoltak. Nem használtak kódolt nyelvet, és nem
közöltek eg ymással semmiféle titkos információt.
Valaki biztos bemártotta Zakaria Helifit, és egy reggel őrizetbe vették, pedig nem csinált
semmit.
De hog y történhet meg ilyesmi? Hog yan válhat eg y ilyen férfi, mint Zakaria
Helifi, hirtelen érdekessé a svéd biztonság i szervek számára, és hog y tekinthetnek
rá úg y, mint aki biztonság i kockázatot jelent az ország ra nézve, pedig nem is
követett el semmit?
Fredrika ismét elölről kezdte az eg észet, s bár már fejből tudta Zakaria
történetét, ezúttal valami mást is észrevett.
Zakaria újra és újra felbukkant bizonyos összefüg g ésekben, s vég ül túl sok lett a
véletlenekből ahhoz, hog y eg y valamirevaló biztonság i szolg álat fel ne fig yeljen
rá. Az ilyen személyeket nemcsak a titkosszolg álat, hanem a bűnüg yi
rendfenntartó szervek, például az Ország os Rendőr-főkapitányság is fig yelte. Ezek
az örök árnyak, amelyek nyomozásról nyomozásra vándoroltak, anélkül hog y
bárki is fog ást talált volna rajtuk. Mag ától értetődött, hog y még a bűnözők

ismeretség i körében is előfordulhatnak olyanok, akik nem követtek el semmit, de
honnan tudhatja az ember, ki hova tartozik?
Zakaria Helifinek kétség telenül volt mit meg mag yaráznia. A baj csak az volt,
hog y ő meg is próbálkozott ezzel. Felelt a kérdéseikre, és a látszólag os
furcsaság okra mag ától értetődő mag yarázatokat adott. Azt állította, nem tudta,
mit tartalmazott az általa elhozott csomag . És azt sem, hog y miért őt azonosította
Ellisz a bűntársaként. Azt is mondta továbbá, hog y a titkosszolg álat előzetes
vizsg álatai során lehallg atott telefonbeszélg etéseket nem ő folytatta.
Íg y aztán Fredrika elővette a Zakaria telefonján történt korábbi beszélg etések
kivonatát. Zakaria azt állította, hog y ezeket a párbeszédeket valaki más folytatta.
Vajon hog y dolg ozott a rendőrség a mobiltelefon-korszak előtt? Számos esetben,
amelyekben Fredrika is közreműködött, a telefonforg alom elemzése
fordulópontot hozott a nyomozásban. Volt, hog y íg y találtak meg eltűnt
embereket, vag y lepleztek le eg y rést a g yanúsítottak alibijén, és íg y tudták
összekötni őket különféle bűncselekmények helyszínével és más üg yekkel. Valaki
– lehet, hog y Eden – eg y sárg a Post-it lapra szálkás betűkkel felírta:
„A korábbi és későbbi telefonbeszélg etések elemzése azt mutatja, hog y Zakaria
ig azat mondhatott. A különböző időszakokban más-más telefonszámok
szerepelnek a híváslistán.”
Majd a hosszú számlista eg y pontján sárg a vonalat húzott. A vonal mellé tett
eg y csillag ot, ezzel jelezve az előtte, illetve utána álló számok közötti törést.
Fredrika érezte, hog y forró az arca.
Vajon mi történne, ha a kormány újrag ondolná a döntését, és szabadon eng edné
Zakariát? Azzal vajon vég et vethetnének a g épeltérítésnek? Fredrika lázba jött,
többet akart meg tudni. De nyomtatott lapokkal nem tudott dolg ozni, szerette
volna meg kapni az adatokat elektronikusan.
Habozás nélkül felállt íróasztala mellől, és felkereste a vezető elemzőt,
Sebastiant.
– Szeretnék hozzáférni Zakaria Helifi telefonbeszélg etéseinek listájához.
– Nem kapott belőlük eg y példányt a mappában?
– De én elektronikus formában szeretném.
Sebastian tétovának tűnt.
– És minek?
– Alaposabban meg akarom vizsg álni őket.
Ez nem volt válasz a férfi kérdésére, de Fredrika nem akart belemélyedni, mire
kell neki a lista. Saját mag a akarta elemezni, se több, se kevesebb.
Sebastian átadta a helyét Fredrikának a számítóg épe előtt, és meg nyitott eg y új

prog ramot.
– Nem akartam zavarni – mag yarázkodott Fredrika, és leült a férfi íróasztalához.
– Semmi g ond – felelte Sebastian. – Úg yis át kell ug ranom a nyomozókhoz,
hog y meg nézzek valamit. És a listához csak bizonyos g épekről férhet hozzá,
úg yhog y nyug odtan meg nézheti az enyémen. Szóljon, ha seg ítség re van
szükség e.
Sebastian kiment a szobából, Fredrika pedig nekiállt olvasni a képernyőt.
Ujjai hamarosan már mag uktól írtak.
Azonosította azt az időpontot, amikor Zakaria, állítása szerint, meg vette a
telefont, és a beszélg etéseket időrendi sorrendbe tette. Azután aszerint rendezte
őket, hog y az azonos számról indított vag y azonos számra érkezett hívások
kerüljenek eg y csoportba. A telefon leg feljebb húsz számmal állt kapcsolatban,
melyek közül eg yesek g yakrabban, mások ritkábban fordultak elő. Fredrika
mindeg yiket szisztematikusan vég ig vette.
Épp, ahog y Sebastian mondta, volt néhány szám, amely a választóvonal
mindkét oldalán előfordult. Ezek tehát olyan számok voltak, amelyeken át
Zakariával is tartották a kapcsolatot és azzal is, akié korábban volt a készülék.
Három telefonszám g yakrabban előfordult, mint a többi. Fredrika felírta ezeket.
Ha Zakaria nem akarta elmondani, kié volt a készülék azelőtt, akkor valaki, aki
korábban és később is kapcsolatban állt a telefon tulajdonosával, seg íthet rajtuk.
Terroristákkal nem tárg yalunk. Ezt Alex Recht is tudta, és alapjában véve
szimpatizált ezzel a mag atartással. De mi van akkor, ha a terroristák ésszerű
dolg okat követelnek? Például, ha Zakaria Helifi tényleg ártatlan, és szabadon kell
eng edni? Akkor nem kellene teljesíteni a követelést, még ha terroristáktól ered
is?
Miután Fredrikával elváltak eg ymástól a konyhában, nem tudta, mitévő leg yen.
A lánya felhívta a mobilján, és tudni akarta, hog y halad a nyomozás. Alex tudta,
mit kérdezne ig azából a leg szívesebben: hazahozná vég re az öccsét? Neki pedig
nem volt erre jó válasza.
A menyét pedig továbbra sem érhette el. A sors iróniája, hog y a nő épp eg y
másik teng erentúli járaton ült, úton Dél-Amerika felé. Arra g ondolni sem bírt,
hog y adja majd elő neki a hírt, ha vég re földet ér. Claudia szükség esetén a helyi
hatóság októl tud majd seg ítség et kérni.
De mi is volt Alex feladata a jelenleg i nyomozásban? Ezt senki sem tudta. Amíg
csak az előző napi bombariadón kellett dolg ozniuk, az Ország os Rendőrfőkapitányság nak jog os helye volt a nyomozásban, de Alex most már eg yáltalán

nem volt biztos benne, hog y van még funkciója. Több kihallg atást nem terveztek,
és úg y tűnt, minden mást a titkosszolg álat mag a akar intézni.
Fredrikának ig aza volt abban, hog y az előző napi bombariadókban volt valami
furcsa. Nem derült ki, ki a bejelentő, és konkrét követeléseket sem fog almaztak
meg . Nég y fenyeg etés, melyek közül az eg yik az Åhléns üzletközpont, eg y másik
pedig a rosenbadi kormányhivatal ellen irányult. Teljesen eltérő célpontok. Vajon
a helyszínek kiválasztásának volt valami rejtett szimbolikája, amely fölött
elsiklottak, és aminek köze lehet a g épeltérítéshez? Ezt nem hitte. Az eg yetlen,
ami összekötötte a két dolg ot, az Karim Szasszi ujjlenyomata az eg yik készüléken.
Ez pedig fikarcnyit sem seg ít rajtuk.
Alex elhag yta a titkosszolg álat épületét, és visszatért a saját irodájába. Meg
akarta nézni, mire jutottak a bombafenyeg etésekkel kapcsolatos nyomozásban,
hog y vajon van-e újabb fejlemény. Nem mintha ez bármin is változtatna, de
valamivel muszáj elfog lalnia mag át. Eszébe jutott, mivel érveltek, mielőtt Karim
bűnösség e kiderült volna: vag y a két kormány teljesíti a g éprablók követeléseit,
vag y sikerül hatástalanítaniuk a fedélzeten levő bombát, vag y pedig meg találják a
g éprablás elkövetőit, és íg y hárítják el a fenyeg etést.
De amennyiben a kapitány mag a is sáros az üg yben, az utóbbi lehetőség kiesik,
és ez feldühítette Alexet. Arra nem volt módjuk, hog y a földről ártalmatlanítsák, a
g épen kellett meg történnie. Ott pedig Erik volt az eg yetlen, aki seg íthetett nekik.
Alex odament az eg yik nyomozóhoz, aki az előző napi bombafenyeg etésekkel
fog lalkozott.
– Jelenleg semmi értékelhető dolg ot nem tudok jelenteni – felelte a kollég ája, és
nem nag yon akart Alex szemébe nézni. – Nem értjük, miért volt Karim olyan
hanyag , hog y az eg yik telefonon rajta hag yta az ujjlenyomatait, a többin viszont
nem. És ha feltételezzük, hog y többen is benne vannak, akkor az illető személyek
talán a repülőtéren dolg oznak, vag y esetleg valamelyik lég itársaság nál.
– A repülőtéren? – kapta fel a fejét Alex.
– Valamennyi fenyeg etés az Arlanda környékéről érkezett.
– Ig en, emlékszem.
– Ha feltételezzük, hog y Karim telefonált arról a készülékről, amelyen az
ujjlenyomatait meg találtuk, akkor azt is feltételezhetjük, hog y a munkavég zés
kezdete előtt vag y után tette. De ha többen is voltak a telefonálók, akkor vajon
miért érkezett az összes hívás a repülőtér területéről?
– A francba is, ezt ki kell derítenünk – állapította meg Alex. – Ha alaposan
meg hallg atjuk a felvételeket, úg y hang zik, mintha ug yanaz a személy telefonált
volna mindannyiszor, vag y több különböző? Vag y nem lehet meg állapítani, mivel

az illető hang torzítót használt?
Hang torzító. Ezek az átkozott Miki eg ér fig urák. Vag y mit is mondtak a TT-nél?
Donald kacsát?
– Azt hiszem, a titkosszolg álat hang technikusai átvették a nyomozás ezen
részét, mivel nekünk nem sikerült kiiktatnunk a hang torzítót. De ha eng em
kérdezel, azt mondom, ug yanaz a személy telefonált mind a nég yszer.
Alex fejében ott visszhang oztak Fredrika szavai.
Karim biztos nem telefonált egyszer sem, az ujjlenyomatai másképp is a készülékre
kerülhettek.
– Ellenőriztük már, van-e Karimnak alibije a bombariadók időpontjára? –
kérdezte.
– Alibije?
Alex meg mag yarázta:
– Az Arlanda közelében volt, amikor a hívások beérkeztek? Ellenőriztük a
mobilját, és meg próbáltuk lokalizálni? Mert ha nem volt a repülőtéren vag y
annak közelében, akkor biztosak lehetünk benne, hog y valaki más telefonált.
Nem vonták le azt a következtetést, hog y Karim telefonált, de ki sem zárták. Az
pedig sosem jó, ha túl sok az elvarratlan szál.
– Azonnal nézz utána! – szólt a kollég ának.
A bizonyítékok úg y hevertek előttük, mint világ ító kövek a sötét erdőben, és
eg yetlen irányba vezették a rendőröket: Karim Szasszi felé. Nem csak a Tennysonkönyvről és a fényképről volt szó. A bombariadók szerepével sem voltak tisztában.
És mi van a készüléken talált ujjlenyomatokkal és azzal a ténnyel, hog y a telefonok
eg y szemétkosárban hevertek az Arlanda repülőtér eg yik parkolójában?
Vajon miért lett volna Karim Szasszi ennyire hanyag ?
A hozzá vezető nyomok épp olyan tiszták voltak, mintha odaállt volna a
rendőrök elé, és két kézzel integ etve azt kiáltozta volna:
– Hát nem értitek? Én tettem!
Ez érthetetlen volt Alex számára.
Mintha Szasszi azt akarta volna, hog y elkapják!

43
19 óra 35 perc
Mit meg nem adott volna eg y italért! Eg y nag y, ütős, rumos koktélért. Eden
Lundell eg y eg ész évi fizetését is odaadta volna. Minden szég yenérzet nélkül
rág yújtott eg y szál cig arettára ablak nélküli irodájában.
Csak néhány slukk. Bármikor abba tudom hagyni.
Ha a repülőg ép meg sérti az amerikai lég teret, lelövik. Ezt a hírt közölték velük
a Rosenbadban. Ekkora őrültség et ő nem tudott – vag y nem is akart – felfog ni.
Szeptember tizeneg yedikét senki nem bírta elfelejteni. A földre rog yó épületeket,
a füstoszlopot, amely rakétaszerűen lövellt felfelé a leveg őbe, ahol eg y órával
korábban még úti célja felé repült a g ép. Persze, hog y az ilyen események
döntően befolyásolják eg y ország politikáját és elmeállapotát.
A londoni és a madridi merénylet is hasonló hatást g yakorolt Nag y-Britanniára
és Spanyolország ra. A korábbi szabályok inkább akadályt, mint seg ítség et
jelentettek a közbiztonság fenntartásában. Mindenki levonhatta a nyers
következtetést: a biztonság fontosabb, mint a nyitottság .
A stockholmi Bryg g arg atanon történt terrorista merénylet valahog y határeset
volt. A karácsonyi forg atag kellős közepére sújtott le a vég zet, éppoly váratlanul,
mint eg y villámcsapás a téli ég boltról. A svéd szellemen esett csorba g yorsan
g yóg yult, még is heg maradt utána.
Az 573-as járat le fog zuhanni, ha nem teszik le, mielőtt elfog yna az üzemanyag .
A g éprablók állítása szerint felrobban, ha földet ér, még mielőtt a svéd és az
amerikai kormány teljesíti a követeléseiket. Ug yanez történik, ha
meg próbálkoznak a kényszerleszállással, még akkor is, ha kifog y az üzemanyag .
A következtetés tehát világ os: ha nem teljesítik a követeléseket, a g épnek és
utasainak mindenképp vég ük.
S ehhez most még hozzátették azt is, hog y ha az 573-as járat belép az amerikai
lég térbe, lelövik.
Eden keze kissé remeg ett, amint eloltotta a cig arettáját. Ezek nem jó hírek. És az
sem jó hír, amit Karim Szasszi üzent az amerikaiaknak és a svéd
titkosszolg álatnak, amikor felhívták. Jelenleg nem áll szándékában meg sérteni az
amerikai lég teret, de másik leszállópályára sem akarja vinni a g épet. Úg y

tervezte, ha elfog y az üzemanyag , eng edélyt kér az amerikai hatóság októl a
kényszerleszállásra.
– Nem szállok szembe a g épeltérítők akaratával – közölte.
– De akkor is azt teszi, ha kényszerleszállást hajt vég re – felelte Eden.
– Ha akkor hajtom vég re, amikor már nincs üzemanyag , teljesen mindeg y,
akkor nem veszítek semmit azzal, hog yha szembeszeg ülök velük. De amíg van
üzemanyag , tartom mag am ahhoz, amit a g éprablók mondtak, és az amerikai
lég tér közelében maradok.
Majd letette a telefont, Eden pedig visszaült az íróasztalához, hog y összeszedje a
g ondolatait.
Sebastian, a vezető elemző lépett be a szobájába.
– Talán kopog hatna! – hordta le Eden.
– Talán abbahag yhatná a cig arettázást! – feleselt Sebastian.
– Valami fontosat akart mondani, vag y csak azért áll itt, mert túl ostoba ahhoz,
hog y valami értelmes dolog g al elfog lalja mag át?
Mire kiejtette e szavakat, már el is szég yellte mag át. Részben, mert úg y beszélt,
mint eg y tinédzser, részben pedig , mert tisztában volt vele, hog y Sebastiannak
ig aza van. Leg alább az irodában nem kellene titokban rág yújtania.
Sebastian fáradtan felkacag ott.
– Istenemre, mag a teljesség g el hihetetlen!
Eden keresztbe tette a lábát, és öng yújtóját besuvasztotta eg y papírköteg alá.
– Bizony, az vag yok.
Sebastian a falnak támaszkodott.
– Fredrika Berg man átnézi a híváslistát – jeg yezte meg .
– Miféle híváslistát?
– Ami bebizonyíthatja, hog y Zakaria Helifi ig azat mondott-e, amikor azt
állította, hog y a készülék még csak pár hónapja van a birtokában.
– Csak hadd csinálja. Alex szerint piszok üg yes, hátha valami áttörő jelentőség ű
dolog ra bukkan. Bármi leg yen is az.
– Mag am is átnéztem az eg ész üg yet – folytatta Sebastian. – Még ha a telefonos
részt ki is hag yjuk a nyomozásból, azért akkor is kemény üg y ez. Nem is kell
ismernünk Zakaria történetét ahhoz, hog y meg állapíthassuk, itt-tartózkodása
biztonság i kockázatot jelent a számunkra.
Eden hang osan g ondolkodva áttekintette az üg yet:
– Három előzetes vizsg álati anyag ban is találkoztunk a nevével. A leg utóbbi
esetben, amely a bíróság on vég ződött, bebizonyítottuk, hog y seg ítette a
főbűnösöket azzal, hog y különböző helyszínekre fuvarozta őket, és ő hozta el a

küldeményt, amelyben a bombák készítéséhez használatos veg yi anyag ok voltak.
Ehhez jön még , hog y Ellisz többszöri kihallg atása során is azonosította Zakariát
mint az előkészületek résztvevőjét.
– Akkor én leszek Helifi védőüg yvédje – mondta Sebastian. – Ő azt állítja, hog y a
telefon nem az övé volt, amikor az előzetes vizsg álatok során felbukkant nálunk a
száma. Valamint azt is, hog y nem tudott róla, mi van abban a csomag ban, amit
hozott. Ellisz pedig később visszavonta a vallomását.
Tekintetük összetalálkozott.
Eden meg érezte, hog y Sebastian is arra g ondol, amire ő.
Sebastian meg lepődött. Felvonta a szemöldökét, és széles homloka ráncokba
húzódott, ami Eden szerint jól állt neki.
Gyakrabban is meglepődhetne.
– Meg int beszélnünk kell Ellisszel – szög ezte le a férfi.
– Íg y van. Hasszannal eg yütt még előzetesben vannak, nem ig az?
– De ig en, csak holnap viszik át őket.
– Szervezzen meg eg y kihallg atást, de villámg yorsan! – utasította Eden.
Sebastian kiment a szobából.
Hosszú nap volt ez mindannyiuk számára. És még nincs vég e. Eden csapatából
senki nem mehetett haza, amíg a g ép a leveg őben volt. Még a részmunkaidős
Elinát is maradásra kényszerítette.
– De haza kell mennem, hog y főzzek a g yerekeknek! – ellenkezett Elina.
– Nincs férje, aki g ondoskodhatna róluk?
– De, csak ő vállalkozó, és most épp reng eteg dolg a van.
– Akkor hívja fel, és mondja meg neki, hog y az állam biztonság a nemcsak ma
este, hanem minden átkozott este fontosabb, mint az ő nyavalyás tevékenység e. És
ha ez nem világ os mindkettejük számára, akkor javaslom, keressen mag ának
másik munkahelyet. Még pedig a közeljövőben!
Eden, ha csak eszébe jutott ez a beszélg etés, már beg urult. Svédország ban
sosem lesz meg az eg észség es eg yensúly, amíg úg y tesznek, mintha a család
lenne a leg fontosabb dolog a világ on. Na persze, eg yébként sem. Miért van
szükség eg y g épeltérítésre ahhoz, hog y eg y ilyen mag ától értetődő dolg ot
belássanak?
Bár őszintén szólva nem Elina volt az eg yetlen, akinek problémája akadt
odahaza az ilyen beszélg etésekkel. Amint már meg állapíthatta, Mikael sem volt
különösebben elrag adtatva a feleség e által felállított fontosság i sorrendtől.
Átkozott Mikael, ha nem lenne olyan csodálatos ember, Eden már évekkel
ezelőtt elhag yta volna őt is, meg a lányokat is.

Még vég ig sem g ondolta, máris olyan meg bánást érzett, hog y muszáj volt
leülnie a padlóra. Eden, aki már évek óta nem sírt, érezte, hog y könnyek g yűlnek
a szemébe.
Te jó isten, vajon honnan jönnek ezek a könnyek? A felnőtt emberek nem sírnak.
Sírni a g yeng eség jele.
Eden Lundell pedig a saját meg ítélése szerint sem volt g yeng e ember. Főleg
azok után, amilyen okok miatt elhag yta Londont. Akkor úg y döntött, az eg yetlen
lehetség es meg oldást választja: leg yőzhetetlen lesz.
Minden log ika szerint az ártatlan a bűnös ellentéte. A kérdés csak az, kinek áll
jog ában dönteni a bűnösség kérdésében. Általában a bíróság szervezetét illette
meg a bizalom ez üg yben, de bizonyos esetekben a rendőrség et is, és olykor, ha
minden balul sült el, a nyilvánosság ot. Fredrika Berg man hamar felfog ta, hog y ez
a svéd ig azság üg y eg yik íratlan szabálya.
„A rendőrség felderítette.”
Ezt mondták, ha úg y tűnt, a rendőrség nek sikerült kinyomoznia, ki áll eg y
bűnüg y hátterében, még sem sikerült a bíróság elé vinniük az üg yet. Vag y azért,
mert az elkövető már nem élt, vag y mert nem volt ellene eleg endő bizonyítékuk.
Épp ezért jó néhány olyan ember veg yült el a tömeg ben, akiről a rendőrség úg y
g ondolta, nem árt rajta tartania a szemét. Ehhez nem volt szükség e bíróság i
vég zésre, csak jól meg alapozott vég következtetésekre.
Fredrika alapjában véve nem érezte úg y, hog y bármi g ond lenne ezzel.
Leg alábbis addig , amíg a rendszer jól működött. Szükség volt rá, hog y kordában
tartsák a félelmeket, és hog y meg előzzék a bűnözést. Ettől az ig azság szolg áltatás
különleg es biztonság érzetet nyújtott, hiszen a rendfenntartó szervek nyilván nem
kezdenek alaptalanul nyomozást valaki ellen.
De ami Zakaria Helifi esetét illeti, Fredrika nem tudta, mit g ondoljon.
Most pedig több száz embert ejtettek túszul azért, hog y őt szabadon eng edjék.
Ezek az emberek pedig lehet, hog y meg halnak, még mielőtt felvirrad a reg g el,
mivel az amerikaiak közölték, hog y le akarják lőni a g épet. A hírt Eden súg ta meg
neki, miután visszatért a rosenbadi meg beszélésről.
Azóta eg yre több értelmét látta annak, hog y átnézze Zakaria üg yét. Ha a férfi
ártatlan, nehéz lenne a mai esténél jobb alkalmat találni ennek kiderítésére. Ez
nem arról szól, hog y teljesítsék a g éprablók követeléseit, hanem arról, hog y
helyesen cselekedjenek, még pedig időben.
Eden és Sebastian odalépett Fredrika íróasztalához, aki, miután vég zett a
munkával Sebastian g épénél, visszaült a helyére. Eden a szőke haját hanyag ul

kontyba tűzte fel. A frizurája láttán Fredrika önkéntelenül meg tapog atta saját
fejét. Lófarokba kötött sötét színű hajában, amely még íg y is beborította a hátát,
minden hajszál tökéletesen állt. Spencer többször is viccelődött azon, hog y ha
levág atná a haját, ő elhag yná.
– Jöjjön velünk eg y kicsit! – szólt neki Eden, és intett, hog y kövesse.
Meg sem állt, csak lelassított kissé, amíg Fredrika felállt, hog y csatlakozhasson
hozzájuk. Automatikusan a jeg yzetfüzete után nyúlt, majd követte őket.
A hármas fog at azután besétált eg y üveg falú kabinba, amelynek a füg g önyeit
széthúzták. Eden felkapcsolta a mennyezeti lámpát, majd leült a szoba közepén
álló asztalhoz. Sebastian és Fredrika követte a példáját.
– Úg y hallottam, átnézte a híváslistákat. Mire jutott? – tudakolta Fredrikától.
– Semmi áttörő jelentőség ű dolog ra.
Fredrika néhány rövid mondatban összefog lalta, mit vég zett, és hog yan
tervezte a továbbiakat. Kinyitotta a jeg yzetfüzetét.
– Itt van három telefonszám, amely azelőtt és azután is szerepel a híváslistákon,
hog y a készülék, Zakaria állítása szerint, a birtokába került.
Sebastian felállt, és a nő válla fölött olvasni kezdett.
– Meg yek, meg is nézem azonnal, hog y sikerült-e azonosítanunk ezeknek a
számoknak a tulajdonosát – mondta.
Fredrika átadta neki a füzetet, azután a férfi már el is tűnt.
– Jó ötlet – jeg yezte meg Eden.
Fredrika számára a nő szétszórtnak tűnt. Mintha nag y erőfeszítésébe került
volna, hog y tartsa mag át.
– Nem kellene meg próbálnunk Zakaria nővérével is beszélni? – tudakolta
Fredrika, csak hog y mondjon valamit.
– De ig en – felelte Eden. – Ha másért nem is, leg alább azért, mert ha
meg ölnének, se tudnám meg mag yarázni, hog yhog y nem tudtunk a létezéséről.
Ezt Fredrika se tudta, íg y nem szólt eg y szót sem.
– Gyorsan utánanéztem – jelezte Sebastian, aki épp akkor nyitotta ki a tárg yaló
ajtaját, miután átadta Fredrika jeg yzetfüzetét az eg yik elemzőjének. – Ez elég
zavaros, még a Bevándorlási Hivatalnál sem tudta senki, hog y Zakariának itt él az
eg yik nővére.
– Akkor tehát nem kért menedékjog ot? – lepődött meg Eden.
– Ezt nem tudjuk. Lehet, hog y kért, de nem árulta el, hog y ő Zakaria Helifi
nővére.
– De akkor miért nem jelentkezett? – értetlenkedett Eden. – Elvég re
mindenkivel kapcsolatba léptünk, aki közel áll Zakariához. Vag y ők jelentkeztek

nálunk, vag y mi náluk. De eg yikük sem említette a Svédország ban élő nővérét.
– Meg kell kérdeznünk a nag ybácsit – jelentette ki Fredrika.
– Akkor teg ye – felelte Eden. – Mi meg addig Sebastiannal meg nézzük, jutunk-e
valamire a telefonszámokkal, amiket talált.
E szavakkal meg beszélésük vég et is ért. Sebastian és Fredrika a nyomozócsoport
irodájának eg yik sarka felé indult, Eden pedig a lift irányába.
– Most meg hova meg y? – érdeklődött Fredrika, pillantásával követve Edent.
– Fog almam sincs – válaszolta Sebastian. – Eden Lundellnél sosem lehet tudni.
Ez akár poén is lehetett volna, de Fredrika látta, hog y a férfi komolyan g ondolja.
Ettől nyug talankodni kezdett. A terrorelhárítás vezetője a mag a útját járja, és
többnyire eg yedül.
Amennyire Fredrika tudta, íg y szokott eltévedni az ember.
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Efraim Kiel. Még eg y napja sem volt, hog y Buster Hansson először hallotta a
nevét, most pedig eg yfolytában csak ő járt az eszében. A kémelhárítás vezetője,
Henrik titkos felvételek seg ítség ével ismertette vele, amit az MI5 által Moszadüg ynökként azonosított férfiról eddig tudni lehetett.
– És mi van a repülős sztorival? – kérdezte Henrik merő kíváncsiság ból.
– Remélhetőleg minden rendben, de az a valószínűbb, hog y rosszul áll a
szénájuk – jeg yezte meg Buster.
Meg próbált eg y mosolyt is mag ára erőltetni, de csak g rimasz lett belőle.
– Hát akkor? – tudakolta Henrik.
– Beszéljünk inkább Edenről és az izraeliről – javasolta Buster.
– Természetesen.
Henrik kinyitotta a nála levő barna borítékot, és eg y halom fotót adott át neki.
Buster vég ig nézte őket. A képek ug yanazt a férfit ábrázolták, Stockholm
különböző helyszínein. Efraim Kielt. A Diplomata Szálló bejáratánál. Eg y óvárosi
kávézóban. Eg y drottning g atani könyvesboltban. Eg y étteremben, az
Odenplannál, eg y másik férfi társaság ában, akit Buster nem ismert.
– Ő kicsoda?
– Ő a stockholmi izraeli nag ykövetség másodtitkára.
Buster füttyentett.
– Piszkosul elővig yázatlan.
– Az hát.
Buster tovább nézeg ette a képeket. Eden eg yiken sem szerepelt.
– Nem járt a Kung sholmen vag y a rendőrség közelében?
– Ez idáig nem. Be kell valljam, én azt is kétség be vonom, hog y a fiú eg yáltalán
Moszad-üg ynök. Nem úg y viselkedik, mintha az lenne. Hosszan beszélg ettem a
meg fig yelővel, aki azt mondta, úg y tett, mint bármelyik turista, a leg kisebb jelét
sem mutatta annak, hog y biztonság ra törekedne.
– Mint például?
– Átg ondolatlanul változtatja a helyét. Nem tesz kitérőket, és meg sem próbálja
lerázni az esetleg es követőit. Ez önmag ában persze lehet annak a jele is, hog y

hideg vérű, mag abiztos típus, eg ész eg yszerűen nem számol azzal, hog y valaki a
nyomában van.
– Vag y éppen ellenkezőleg .
– S akkor g ondosan üg yel rá, hog y úg y viselkedjen, mintha semmi
rejteg etnivalója nem lenne. Persze, az is lehet, hog y nincs. De leg alább tudjuk,
mit próbáltak mag ával elhitetni a britek. Hog y ők meg vannak g yőződve arról,
hog y a férfi hírszerző, és ezért állítottak rá eg y embert.
– És ezért is hívták haza – folytatta Buster. – Sikerült további információkat
szereznie róla?
– Nem, átkozottul kényes téma ez. Nem merek túl sok kérdést feltenni a
partnereinknek, mivel nem akarom, hog y visszakérdezzenek – mag yarázta
Henrik.
– Eden neve semmi esetre sem kerülhet nyilvánosság ra!
– Hát épp ez az! Semmi konkrétummal nem tudunk szolg álni.
– Akkor találjon ki valamit! Meg kell oldanunk a dolg ot. Még pedig g yorsan.
A kémelhárítás vezetője nem mert Busterre nézni.
Buster újra átlapozta a képek halmazát.
– Nem tetszik ez nekem – jelentette ki, s a képeket odébb hajította az
íróasztalon. – Eg y cseppet se tetszik. Eg yszerűen nem lehet ig az. Ne most! Ne
akkor, amikor Eden vezeti ezt az eg ész átkozott repülőg épes üg yet! Totális
katasztrófa lenne, ha kiderülne, hog y izraeli üg ynök.
Buster a fejét csóválta. Az kizárt. Ha Eden nem az, akinek kiadja mag át, sokakat
mag ával ránt majd, ha lebukik.
– Kövessék továbbra is a férfit! – rendelkezett Buster. – Meg kell tudnunk a
részleteket, biztosnak kell lennünk a dolg unkban. Azután eldönthetjük, hog yan
tovább.
A kémelhárítás vezetője felállt.
– Továbbra is tartom a kapcsolatot a meg fig yelővel. De nem árt, ha tudja, hog y
zúg olódnak.
– Miért?
– Mert olyan keveset tudhatnak az üg yről.
– Leg yenek türelmesek! – intette Buster.
A kémelhárítás vezetője kiment a szobából, Buster pedig eg yedül maradt.
Mindannyiuknak türelmesnek kell lenniük. Határozottan az volt az érzése, hog y
ami Eden Lundellt illeti, még mindig messze járnak az ig azság tól.
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Az 573-as járat
Az első osztályhoz tartozó italbár szokás szerint üresen tátong ott. Erik Recht
üdvözölte Lydiát, az utaskísérőt, aki a felszolg áló szerepét töltötte be, és
meg kérdezte tőle, látott-e eg y mag ányos fiatal srácot.
– Az előbb még itt volt – felelte Lydia. – Azt hiszem, vécére ment.
Erik leült az eg yik bárszékre, és karjával a fényes bárpultra támaszkodott.
Lydia nyug talanul méreg ette.
– Van valami újabb hír? – kérdezte olyan halkan, hog y a férfi alig hallotta, mit
mond.
– Az amerikaiak szarakodnak – felelte Erik. – De hamarosan meg oldódik.
Ha mégsem, akkor mindennek vége.
– Hog yhog y „szarakodnak”?
Erik meg rázta a fejét.
– Meg íg érem, hog y elmondom, ha többet is meg tudok a dolog ról – felelte, és
remélte, hog y a nő beéri ennyivel.
Be is érte, de azért látszott rajta, nincs ínyére, hog y a férfi visszatartja az
információkat.
– A személyzet sustorog ezt-azt?
A pilótafülke, amelyben Karimmal ültek, olyan volt, mint valami buborék. Arról
fog alma sem volt, miféle társalg ás folyik a leg énység többi tag ja és az utasok
között.
– Mag a szerint? Iszonyú nehéz itt fel-alá sétálg atni, és úg y tenni, mintha a
vihar miatt lennénk még mindig idefent a leveg őben.
– Meg értem – felelte Erik.
Hang ja elmosódott volt, g ondolatai pedig a távolban jártak.
– Kér valamit? Ásványvizet, g yümölcslevet? – kérdezte a nő.
Erik kért eg y g yümölcslevet. Miközben Lydia frissen facsart narancslevet
szolg ált fel neki, ő meg int az apjára g ondolt. Beszél azzal a fickóval, aki, úg y
tűnik, túl sokat tud, azután felhívja Alexet. Gyerekkora óta Erik most először
vág yott arra, bárcsak hallaná az apja hang ját. Sosem érezte mag át elég jónak
előtte. Úg y tűnt, mindig akadt valami, amit Erik rosszul csinált, és az apja

siránkozhatott miatta. A Dél-Amerikába költözés eg yfajta csúcspontnak számított,
azután Alexből kifog yott a szusz, és befejezte a vitát a fiával. Vajon ekkor lett
Erikből férfi? Ő mag a sem volt biztos benne.
Claudia szeretett az első találkozásukról beszélg etni. Azt mondta, Erik olyan
szég yellős volt. Olyan zseng e és éretlen. Nem eg y férfi, akivel le akar feküdni az
ember, inkább eg y fiatal srác, akinek leg szívesebben meg simog atná az arcát, és
azt suttog ná neki: „A te időd is eljön eg yszer.” Erik ezt nem értette, de tudta,
hog y Claudia róla alkotott véleménye bizonyára elég g yorsan meg változott, mert
mindössze néhány hét telt el a meg ismerkedésüktől az első eg yütt töltött
éjszakáig .
Erik szívét meleg ség járta át a g ondolatra. Született eg y fiuk, életet
teremtettek. Sosem tudná elfog adni, hog y mindezt elveg yék tőle. Eg y nap
mindannyian meg halnak, de amíg Eriknek beleszólási jog a van, ez a nap majd
csak akkor jöhet el, ha meg öreg szenek.
Hirtelen tudatára ébredt, hog y fig yelik. Eg y fiatal srác állt ott, és őt nézte. Erik
önkéntelenül vég ig mérte a fiút, és meg próbált visszaemlékezni rá, mit mondott
Fatima, hog y hívják.
– Mag a Joakim? – kérdezte, miközben lecsusszant a bárszékről.
A fiú meg erősítette, hog y ő az, és kezet ráztak. Erik bemutatkozott, hog y ő a
másodpilóta, és sajnálatát fejezte ki amiatt, hog y a kapitány személyesen nem
tudott kijönni beszélni vele. Mintha ez olyasféle lehetőség lett volna, amelyet
komolyan mérleg eltek.
Erik körülnézett. Még mindig eg yedül voltak a bárban Lydiával. Úg y döntött,
ott maradnak beszélg etni.
– Hallottam, hog y a tudomására jutott a probléma, amelybe kerültünk.
Joakim bólintott. Szorosan összefonta karját a mellkasa előtt, arca sápadt és
feszült volt.
– Meg értem, ha a történtek nag yon kellemetlenül érintik, de biztosíthatom
afelől, hog y minden tőlünk telhetőt meg teszünk azért, hog y jó vég e leg yen.
Joakim nem úg y nézett ki, mint akit sikerült meg g yőzni.
Erik íg y folytatta:
– Ig az, hog y bombarobbantással fenyeg ettek meg minket, de fog almunk sincs
róla, van-e alapja vag y sem. Azt viszont tudjuk, hog y minden csomag ot, ami a
g épen van, szig orú biztonság i ellenőrzésnek vetettek alá, és g yakorlatilag
képtelenség , hog y bomba leg yen a fedélzeten.
– De mernének fog adni rá? Hog y hamis a bombafenyeg etés?
– Természetesen nem. Jelen helyzetben követjük a g éprablók utasításait, és

eg yüttműködünk a rendőrség g el.
Joakim válla eg y árnyalatnyival lejjebb ereszkedett.
– Mag uk beszéltek a rendőrség g el?
– Persze, több ízben is.
Csak kár, hogy a kapitány nem hallgat rájuk. Mert egy idióta barom, aki úgy döntött, az
amerikai légtérhez közel tartja a gépet, ahelyett hogy valami más leszállópálya után nézne.
Erik kinyújtotta a kezét, és határozottan Joakim vállára tette.
– Katasztrófa történhetne, ha a többi utas is meg tudná, mi a helyzet –
mag yarázta. – Különösen fontos, hog y mi, a leg énység , minden erőnket arra
fordíthassuk, hog y meg oldjuk a helyzetet. Ha nem sikerül, nag yon rosszul
járhatunk. Meg érti ezt?
És Joakim meg értette. Jóval többet is meg értett, mint amit Erik elmondott neki.
– Nem szólok senkinek – íg érte.
– Remek – válaszolta Erik. – Remélem, a hozzátartozóinak se.
Nem szerette volna, ha eg yes utasok a g épről elkezdenék tájékoztatni a földön
maradtakat.
Joakim tétovázni látszott.
– Ha ez még sokáig tart, küldök eg y SMS-t az anyámnak. Jog a van tudni róla, ha
velem… Ha velünk valami…
Ha mindannyian meghalunk.
Eriknek nem voltak érvei ellene.
Joakim felsóhajtott.
– Bár úg y tűnik, a telefon sem működik már.
Hála az ég nek, g ondolta Erik.
– Mennyit fog unk késni?
Erre nem tudta a választ, és látta, hog y Joakim felfog ta. Ha lezuhannak, a késés
vég telen hosszú lesz.
Kezet ráztak, majd elváltak útjaik. Joakim visszament a helyére, Erik pedig az
első osztályra sietett.
Remélte, hog y sikerül vég hezvinnie a tervét, hiszen más lehetőség nem volt.
Az első osztályon három üres helyet látott. Meg próbált okosan tervezni. Még ha
halkan is beszél, meg van rá az esély, hog y a körülötte ülők meg hallják, mit mond
a telefonba. Tehát az lenne a leg jobb, ha a közvetlen közelében ülők nem tudnának
svédül.
Vég ül eg y ablak melletti ülés mellett döntött, ahol az előtte és a mellette ülő
utas is ázsiai üzletembernek nézett ki.
Biccentett a mellette ülő férfinak, ahog y beszuszakolódott az ülésbe. Az első

osztályon való mozg ása nem keltett különösebb érdeklődést, még íg y sem, hog y
eg yenruhában volt. Azt viszont észrevette, hog y Lydia, az utaskísérő a bárban,
követte a szemével. De nem törődött vele.
A telefon otrombán nézett ki, mindenesetre g ondosan követte az utasításokat,
hog y szabad vonalat kapjon. Érezte, hog y az izzadság kiüt a homlokán, ahog y
bepötyög te Alex számát. Majd a füléhez tette a kag ylót, és várt, míg kicseng ett.
Amikor Erik vég ül meg hallotta Alex hang ját, mag a is meg lepődött azon, hog y
könnyek folynak vég ig az arcán.
– Apa, én vag yok az, Erik – suttog ta.
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Már nem az idő volt a leg nag yobb ellenség ük, hanem azok az erők, amelyek olyan
információkat titkoltak el előlük, melyek seg ítség ével meg oldhatnák az eg ész
üg yet. Zakaria Helifi nag ybátyját ug yan nem volt nehéz meg találni, Fredrika
Berg man azonban azt g yanította, annál nehezebb lesz rávenni az
eg yüttműködésre. A férfi hang ja elnyűtt volt, s Fredrikának eg y pillanatra rossz
lett a lelkiismerete, amiért zaklatta.
– Elnézést a zavarásért, Fredrika Berg man vag yok, és a rendőrség nek dolg ozom.
Tényleg ? Alig ha. Már nem. De az ig azság túlság osan bonyolult lett volna. Ha
felhívja a férfit, és azt mondja, hog y ő a kormányhivatal összekötő embere a
rendőrség en, a férfi biztos nem értette volna, miről beszél, és sok időt tölthetett
volna el a mag yarázkodással.
Csak el ne felejtsen kapcsolatba lépni a főnökével az Ig azság üg yi
Minisztériumban, és frissíteni a jelentést, amit küldött neki. Az utolsó mondatra
g ondolt, amit hozzáírt a szöveg hez, mielőtt a rejtjelezőhöz lépett volna, hog y
elküldje azt:
„Van okunk meg kérdőjelezni a teg nap Zakaria Helifi üg yében született
döntést.”
Nem merte elküldeni a dokumentumot anélkül, hog y ezt hozzá ne tette volna. S
még mielőtt túl későre járt volna az idő, eg y újabb szöveg et is el akart küldeni,
amelyben leírja, milyen enyhítő körülmények derültek ki Zakaria üg yében. Már
amennyiben kiderülnek, de Fredrika úg y érezte, íg y lesz.
– Miről van szó? – kérdezte Zakaria nag ybátyja. – Ma már beszéltem a
rendőrség g el.
– Tudom – felelte Fredrika. – És nag yon sajnálom, hog y ismét meg kellett
keresnünk. De Zakariáról van szó, és sürg ős a dolog .
– Történt vele valami?
A kérdés olyan g yorsan jött, hog y Fredrika ráeszmélt, a nag ybácsi és bizonyára
Zakaria többi rokona is attól tartott, hog y Zakariának baja esik.
– Nem – nyug tatta meg a férfit. – Zakaria jól van.
Vajon tényleg íg y van? Fog alma sem volt róla. Lehet, hog y halálra rémült a

cellájában, miután közölték vele, hog y vissza kell térnie a szülőföldjére.
– Viszont érdekel minket valami, amit a kollég áimnak említett, amikor délután
ott jártak mag ánál.
– Tényleg ? – kérdezett vissza a nag ybácsi g yanakvón.
– Azt mondta, Zakariának van eg y nővére.
– Több is van neki – vág ta rá a férfi.
– De hányan élnek közülük Svédország ban?
Fredrika hallotta a vonalban, hog y a férfi felsóhajt.
– Mit számít ez?
– Nem sokat – felelte Fredrika, meg próbálva leplezni a rendőrség fokozott
érdeklődését a nővér iránt, aki most a nyomozás alanya lett. – Csak azt szeretnénk
tudni, hog y hívják.
És hogy hol találjuk.
Amikor Zakaria nag ybátyja nem felelt, Fredrika íg y szólt:
– Zakaria érdekét szolg álja. Úg y g ondoljuk, seg íthetne rajta. Nag yon is sokat.
Mert hát íg y is g ondolták, nem? Mi másért akartak volna beszélni vele?
– Hog yan?
– Ezt sajnos nem részletezhetem, de afelől biztosíthatom, hog y minden, amit
mondani tud róla, hasznos lehet.
Bárcsak abbahag yná már a g yanakvást, és Fredrika g yőzne! Mert több kedves
szava már nem maradt, amivel érvelhetett volna.
– Szofi – adta meg mag át vég ül Zakaria nag ybátyja. – Szofi Helifinek hívják.
– Köszönöm – hálálkodott Fredrika. – Nag yon köszönöm. Tudja, hol találjuk?
– Nem – felelte a nag ybácsi. – Amikor Svédország ban van, különböző barátainál
lakik. Néhányszor lakott Zakariánál és a barátnőjénél is, úg y tudom.
Fredrika elg ondolkodott.
– Amikor Svédország ban van? Ez azt jelenti, hog y nem itt él?
Hallatszott, hog y a férfi a tűrőképesség e határán van.
– Erről semmit sem tudok. Én csak évente párszor találkozom vele. Ha
pontosabb felvilág osítást akar, kérdezzen valaki mást, mert nekem nincs több
mondanivalóm!
Fredrika hamarosan be is fejezte a vele való beszélg etést azzal, hog y eg y
fényképet szeretne a nőről. A nag ybácsi meg íg érte, hog y meg kapják, csak
menjenek el érte ők. Fredrika elintézte, hog y íg y leg yen. Ránézett a névre, amit
leírt. Szofi Helifi. Eg y testvér, aki néha Svédország ban lakik, máskor meg valahol
máshol.
Fredrika mag ához vette a jeg yzetfüzetét, és meg kereste Sebastiant, aki épp az

eg yik üg yintézővel beszélt.
– Jöjjön, rög tön meg nézem! – mondta a férfi.
Fredrika követte őt az irodájába, ahol a férfi belépett a számítóg épébe, és
rákeresett Zakaria nővérének nevére. Fredrika átlesett a férfi válla fölött. De sehol
nem volt találat. Szofi Helifi nem létezett. Leg alábbis nem volt meg található, s ez
valami olyasmit árult el róla Fredrikának, ami eg y cseppet sem tetszett neki.
Svédország ban nem könnyű láthatatlannak maradni.
– Lehet, hog y más nevet használ?
– Az elképzelhető – felelte Sebastian. – Ezenkívül említette, hog y a nag ybácsi
arra célzott, nem lakik itt tartósan. Akkor pedig lehet, hog y valamelyik másik
scheng eni ország ban van az állandó lakhelye, és onnan annyiszor utazik ki és be,
ahányszor csak akar, észrevétlenül.
– Kiadathatunk ellene körözést?
– Hát az nem biztos, vég ül is nem g yanúsítjuk semmilyen bűncselekmény
elkövetésével. De néhány eg yüttműködő partnerünknél érdeklődhetünk, hátha
tudják, ki ő. A férfi nyelt eg yet, és a számítóg ép képernyőjére meredt. Bár fennáll
annak a veszélye, hog y mire meg kapjuk a választ, már túl késő lesz.
Fredrika szorosabbra húzta össze mag án a blézerét. Lassan kezdte hatalmába
keríteni a tehetetlenség érzése, és attól félt, meg bénítja. Nem tudták irányítani a
nyomozást, íg y az szétterült, mint eg y leg yező. Most már eltűnt személyek után
is nyomozhatnak.
– Eden visszajött már?
– Még nem.
Fredrika úg y g ondolta, Alexnek ig aza volt abban, hog y felesleg es nyomokra
pazarolták az energ iájukat. Másrészt viszont őrültség nek tűnt, hog y ne törődjenek
a g épeltérítés mög ött álló okokkal.
Alex. Vajon hová lett? Fredrika már jó ideje nem látta.
– Zakariával is kellene beszélnünk – jeg yezte meg Fredrika. – És a barátnőjével.
Valamelyikük csak tudja, hol találjuk meg Szofit.
Sebastian nem mozdult, a g ondolataiba mélyedt.
– Ezt Edennek kell eldöntenie – szólalt meg vég ül.
Íg y tehát vártak, amíg Eden vissza nem tér az irodába.
Az este áthatolhatatlan burokként borult Stockholmra és benne Kung sholmenre.
Fredrika vég ig nézett a fanatikusokon, akik állhatatosan dolg oztak tovább az
üg yön. Ami a dolog nak ezt a részét illette, tetszett neki. A titkosszolg álatnál
nyoma sem látszott komolytalanság nak vag y szervezetlenség nek. Úg y tűnt,
mindenki tudja, hol a helye, és – leg alábbis a külső szemlélő számára – úg y

látszott, szakmai büszkeség g el látják el feladatukat. De volt itt még valami más is.
Olyan meleg ség és összetartás, amit még eg yetlen munkahelyén sem érzett.
Elsősorban nem a főnökök és a beosztottak, inkább a kollég ák között. Úg y látszik,
a titkosszolg álat is jócskán alkalmazott civil személyeket. Valaki említette neki,
hog y korábban volt eg y pályázati prog ram, és Fredrika emlékezett rá, hog y látta
kifüg g esztve a hirdetéseiket. El is g ondolkodott rajta, hog y meg pályázza-e
valamelyik állást, de azután meg g ondolta mag át. Akkor már évek óta stabil
munkahelye volt, és nem akarta elölről kezdeni az eg észet.
Sebastian elnézést kért, és kiment a mellékhelyiség be. Fredrika Zakaria
nag ybátyján g ondolkodott. Zakariának volt eg y nővére, akire eg yetlen nyomozó
sem bukkant rá, ő pedig nem jelentkezett az eg ész nyomozás ideje alatt. Persze az
is lehet, hog y összeveszett az öccsével, és ezért maradt távol tőle, de Fredrika
határozottan úg y érezte, hog y hallg atásának más oka van.
Sebastian pár perc múlva visszatért, eg yik elemzője kíséretében.
– A három telefonszám közül, amit meg adott, az eg yik feltöltőkártyás
telefonhoz tartozik, a tulajdonosa azonosíthatatlan. A másodikat nem találtam
semmilyen nyilvántartásban, a harmadik ellenben lehet, hog y menni fog .
Fredrika valami hálaféleség et érzett. Ami Zakariát illeti, mindenekelőtt a
telefonja és a nővére körüli kérdések fog lalkoztatták őket. Most pedig már
leg alább az eg yik kérdésre közel a válasz.
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Azon az emeleten, ahol G. D. irodája volt, a titkosszolg álat épülete másképp nézett
ki. Mintha eg y mag ánorvos rendelője lett volna, és az itt dolg ozók nem üveg falú
irodákban ültek, hanem mindenkinek volt saját szobája. Eden üdvözölte a
kémelhárítás vezetőjét, Henriket, amikor összefutottak a folyosón, G. D. irodája
előtt. A férfi összerezzent, amint meg látta őt, de aztán udvariasan mosolyg ott rá.
Vajon mi a fenéért parázik ennyire?
– Bőven van ma dolg uk, nem ig az? – kérdezte a férfi.
– Na ig en, elég nag y a nyomás – felelte Eden, és bekopog ott G. D. ajtaján.
Nem ismerte ki mag át sem Henriken, sem az ő unalmas tevékenység én.
G. D. nem volt elrag adtatva attól, hog y láthatja a nőt.
– Remélem, azért jött, hog y meg beszéljük, mit kezdjünk a Rosenbadból kapott
információkkal.
De még mielőtt Eden szóhoz juthatott volna, a férfi íg y folytatta:
– Én úg y látom, fontolóra kell vennünk, hog y esetleg telefonon lépjünk
kapcsolatba Karim Szasszival, és felvilág osítsuk arról, hog y nem ússza meg .
A követeléseket nem fog ják teljesíteni, és arra az eleg áns belépőre sem kap esélyt,
hog y belevezethesse a g épet a washing toni Capitoliumba. Már nincs mit
nyernünk azzal, ha nem szembesítjük a tényekkel.
Eden, bár erre senki sem kérte meg , leült a főnökével szemben.
– Érdekes g ondolat – jelentette ki. – De van ennél jobb lehetőség ünk is.
– Még pedig ?
– Meg kérni Recht másodpilótát, hog y veg ye át a g ép irányítását, és teg ye le
Karim helyett.
Sokat g ondolkodott ezen, és arra jutott, nincs más választásuk. A g épet le kell
tenni, ilyen eg yszerű.
– És biztosak lehetünk abban, hog y Recht a mi oldalunkon áll?
– Teljesség g el.
– És mi van, ha nem sikerül neki? Akkor Karim rájön, hog y lebukott. Ami persze
akkor is íg y történne, ha felhívnánk.
– Pontosan – helyeselt Eden. – Szerintem akkor sem nag yobb a kockázat, ha

hag yjuk, hog y Erik meg próbálja átvenni a g ép irányítását, mintha Karimot
szembesítjük a tényekkel.
G. D. elismerően hümmög ött, de Eden látta rajta, hog y valami más is
nyug talanítja. Valami, amit, úg y érezte, nem épp vele akar meg osztani.
Eden lerázta mag áról a kellemetlen érzéseit. Más is volt, amit meg akart vitatni
G. D.-vel. De a férfi még mindig a g épeltérítéssel fog lalkozott.
– Vajon tényleg bomba van a fedélzeten?
– A repülőg épen? Nincs – felelte Eden. – Leg alábbis szerintem. Főleg , mivel
most már tudjuk, hog y Karim is benne van. Semmi szükség bombára, ha a g ép
pilótája a túszejtők oldalán áll.
– Bár lehet, hog y épp emiatt van rajta bomba – g ondolkodott el G.D. –
A g éprablók talán számítottak rá, hog y kiokoskodjuk, Karim is velük van, ezért
kieg észítették a tervet még eg y bombával is. Vag y mert nem bíztak meg benne.
– Úg y érti, a bomba azért van ott, hog y Karimra nyomást g yakoroljon?
– Nem állítom, hog y íg y van, csak azt mondom, akár ez is lehetség es.
– Érdekes g ondolat, de azt hiszem, azon kevés dolg ok eg yike, amelyeket
tudunk, és amelyekben biztosak lehetünk, az az, hog y Karim is a túszejtők közé
tartozik.
– Persze, de még a leg meg átalkodottabb bűnözőnek is inába szállhat a
bátorság a.
S ezért kell, hog y leg yen a fedélzeten eg y bomba, minteg y biztosíték g yanánt,
ha Karim esetleg meg g ondolná mag át? Eden számára ez valószínűtlennek tűnt.
Ha Karim azt hinné, bomba van a g épen, az nem mag yarázná meg , hog y
kényszerleszállás esetén miért nem akar eg y másik ország ba repülni, amely
örömmel fog adná őket. A g épeltérítők alig ha jöttek volna rá, hog y útirányt
változtatott. Még ha az utasok közt ülnek, akkor sem vennének észre mást, mint
hog y fenn van-e a g ép a leveg őben, vag y leszállni készül.
– Voltaképpen nem azért jöttem, hog y az amerikaiak terveiről beszéljünk, mely
szerint le akarják lőni a g épet – szög ezte le Eden.
– Sejtettem.
G. D. hang ja semleg es volt, de szavaiban némi csalódottság érződött, amit Eden
nem tudott értelmezni.
– Zakaria Helifi – szólalt meg a nő.
G. D. g ondterheltnek tűnt.
– Mi van vele?
Eden meg ismételte azt, amiről korábban már beszéltek telefonon, és tudakolta,
hog yan tovább. Arra is fig yelmeztette G. D.-t, hog y a kormánynak újra kellene

g ondolnia a döntését, amennyiben kiderül, hog y a készülék korábban valaki másé
volt. Mindenekelőtt ezért kereste fel a főnökét: muszáj, hog y ezt a lehetőség et is
számításba veg yék.
– A telefon, Ellisz és a nővére a kulcs – fog lalta össze G. D.
– Tisztáznunk kell az üg yet – mag yarázta Eden. – Még pedig piszkosul g yorsan,
ha meg bocsát a szóhasználatért.
– Persze, ha kétség ek merülnek fel, azonnal ki kell vizsg álnunk őket. Csak az a
kérdés, vajon miért nem hajlandó eg yüttműködni velünk?
– Úg y érti, Zakaria?
– Ig en, ha nincs vaj a fején, miért nem adja meg nekünk annak a nevét, akié
korábban volt a készülék?
– Talán mert van vaj a fején – vág ta rá Eden, aki a többiekhez hasonlóan már
számtalanszor feltette mag ának ezt a kérdést. – Vag y azért, hog y valakit védjen.
Vag y mindkettő.
G. D. felállt, és odament az ablakhoz. Eden nem tudta, miért, de alig ha a szép
kilátás miatt. A férfi háttal állt neki, hosszú percekig . Valami zavarta. De nag yon.
Eden a kabátzsebében levő kulcscsomóval babrált. A lakáskulcsai voltak.
Kíváncsi volt, vajon Mikael harag szik-e még rá. Biztosan. Sosem tudta
meg érteni, mi a fontos az életben. Jobban mondva, mi a leg fontosabb.
Hogy más emberek is vannak a világon, mint ő maga és a közeli hozzátartozói.
– Tudja, miért vettem fel mag át, Eden? – kérdezte G. D.
Hang ja erőltetett volt, mintha a dühtől g örcsbe rándultak volna a hang szálai.
Ez a hang valamiért felideg esítette a nőt.
Vajon miről van szó?
– Mert tisztában volt vele, hog y én vag yok a leg jobb – vág ta rá Eden.
G. D. visszafordult az ablaktól.
– Részben. De főleg azért, mert híre járt, hog y mag a meg bízható és
támadhatatlan. Támadhatatlanság és meg bízhatóság , pont ez volt az a két dolog ,
amire szükség em volt.
Eden eg y pillanatig visszatartotta a léleg zetét. Azután íg y felelt:
– És maximálisan ezt is kapta.
G. D. lassan bólintott.
– Vag y úg y.
Semmi több. Csak ennyi: „vag y úg y”.
Edent a g utaütés kerülg ette. Ha valamit ki nem állhatott, az a játszma volt. Mi
oka lehetett G. D.-nek, hog y meg kérdőjelezze a meg bízhatóság át?
Gondolkodás nélkül íg y szólt:

– Ha meg kérdőjelezi a meg bízhatóság omat, a következőket mondhatom:
kizárólag a feladatok elvég zésére alkalmaztak minket. Nem a titkosszolg álathoz
kell hűnek lennünk, nem mag ához, nem az amerikaiakhoz, és nem is a
kormányhoz. Csakis a feladathoz. És ha ez nem tetszik mag ának, hát rúg jon ki, és
tíz percen belül eltűnök innen.
És komolyan is g ondolta, meg történt már korábban is. Amikor első nyári
munkáját eg y idősek otthonában vég ezte, és a személyzet olyan rosszul bánt a
nyug díjasokkal, hog y Eden azóta retteg ett az öreg ség től.
És amikor felmondott a nyári g yakorlatán, amit még diákkorában eg y újság nál
vég zett. Eg y újság nál, ahol minden arról szólt, hog y mindenáron növeljék a
példányszámot, és Eden vég ül olyan ócska feladatokat kapott, hog y eg yenesen
szég yellte mag át miattuk.
És amikor az MI5-nál mondott fel. De ezt a leg kevésbé sem szerette volna
meg beszélni G. D.-vel.
Úg y vélte, valami bánatfélét lát G. D. arcán.
– Semmi esetre sem szeretnék meg válni mag ától – mondta a férfi. – Csak azt
akarom, hog y teg yen meg mindent a válság helyzetbe került repülőg ép üg yében.
– Erre a szavamat adom – jelentette ki a nő. – Minden időmet annak szentelem,
hog y teg yem a dolg omat. Olyan jól, ahog y csak tudom.
G. D. vég ig simított az állán, és hosszan a nőre nézett.
– Rendben. Akkor ebben eg yetértünk – jeg yezte meg .
Eden is ebben reménykedett, mivel őszinte volt.
A feladat volt eg yedül fontos, és meg előzött minden mást. S ebbe beletartozott
az ártatlanok kiszabadítása is.
– Újra ki akarom hallg atni Elliszt – közölte Eden. – Meg kell tudnunk, miért
vonta vissza a vallomását, amelyben azonosította Zakariát.
G. D. eg yetértőn bólintott. Ellisz könnyű préda volt, Karim azonban sokkal
nehezebb. Meg int Szasszi kapitányon járt az esze.
Hog y lehet valakit felelősség re vonni a tettei miatt, ha nem tartózkodik a
földön?
Erre Eden sem tudta a választ.
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– Apa, én vag yok az, Erik.
– Tessék?
Alex izg atott hang on szólt a telefonba.
Erik a homlokára szorította a kézfejét, és elmormolt eg y imát azért, hog y az
apja hallja, amit mond.
– Erik – ismételte meg , és meg próbált artikuláltabban beszélni, anélkül hog y
hang osabb lenne. – Apa, Erik vag yok.
Eltartott eg y másodpercig , de aztán meg hallotta az apja hang ját.
– Hála istennek!
Alex épp csak suttog ott.
– Apa, ott vag y?
– Itt vag yok. Hog y érzed mag ad?
Pokolian.
– Meg vag yok. Mindannyian meg vag yunk. Csak nem tudom, meddig tudok
beszélni.
– Értem. Honnan hívsz?
A kérdés elárulta Eriknek, hog y Alex mennyit tud. Abból indult ki, hog y a fia
nem a pilótafülkéből telefonál.
– Az első osztályról.
– Tehát Karim nem hallja, amit mondasz?
Eg y újabb bizonyíték arra, hog y Erik helyesen ítélte meg a dolg okat.
Karim egyenesen a halálba visz minket.
– Nem, apa. Tanácsot szeretnék kérni.
– Hallg atlak.
Hallgatlak. E szó visszhang zott Erik fejében. Előfordult már, hog y Alexhez fordult
tanácsért? Emlékei szerint nem. Mivel Alex sosem hallg atta meg , hanem Erik nem
létező problémáira keresett meg oldást. Mert olyan könnyen – olyan átkozottul
könnyen – beleesett a zsarnokoskodás hibájába.
Alex nem érdemelte meg Erik bizalmát.
Eg észen mostanáig .

– Fáradt vag y, Erik?
Erik letörölte a könnyeit.
– Kibírom.
Kibírom, kibírom, kibírom.
Összeszedte az erejét.
– De van eg y problémánk a fedélzeten – mondta. – Azaz, úg y tűnik, több is van.
Karim teljesen kivetkőzött önmag ából. Eg ész nap furcsán viselkedett. Azt
hiszem…
Rosszul érezte mag át, úg y érezte, hánynia kell.
– Szerintem ő is benne van. Nem tudom, hog yan és miért, és tudom, hog y ez
értelmetlennek hang zik, még is biztos vag yok benne.
Most már jobban ment neki a beszéd, nem is bírta abbahag yni.
– Továbbra is az amerikai lég tér közelében tartja a g épet, és addig fog körözni,
amíg ki nem fog y az üzemanyag . Ha nem kap eng edélyt a kényszerleszállásra, a
teng erbe zuhanunk, vag y az amerikaiak lelőnek minket.
Erik mélyebbre süllyedt az ülésben, remélte, hog y az utasok nem fig yelnek a
beszélg etésre.
– A francba is, elment az esze! Zavartnak tűnik, és New York helyett
Washing tont említette úti célként.
Alex felemelte a hang ját:
– Washingtont? Erik, a rohadt életbe, Washing tont mondtál?
Erik azelőtt csak eg yszer hallotta ezt a félelmet az apja hang jában. Amikor az
anyja már a beteg ség vég ső stádiumában járt, és eg y bátor orvos elmondta az
ítéletet Eriknek, Alexnek és Erik nővérének.
– Nem meg y tovább – közölte az orvos. – Minden módszerrel
meg próbálkoztunk, és meg tettünk minden tőlünk telhetőt. De Lena nem fog
meg g yóg yulni, feltehetőleg még karácsony előtt meg hal.
Erik semmire sem g yűlölt jobban emlékezni anyja beteg ség e és halála idejéből,
mint arra az átkozott napra. Apja hang ja pedig éjszakákon át kísértette, jóval az
után is, hog y minden vég et ért, és lezajlott a temetés.
– Ezt nem tudom elfogadni. Maga csak áll itt, és azt mondja, a feleségem meg fog halni, én
pedig egyedül maradok. Csináljon valamit! Bármit, csak csináljon valamit!
De az orvos rázta a fejét, Alex pedig ordított és ordított, Erik nővére sírt, és
vég ül az eg ész olyan pokoli volt, hog y Erik azt kívánta, bárcsak meg nyílna alattuk
a föld, és mindannyian meg halnának.
Évek teltek el azóta, s ezúttal Alexnek nem volt szükség e seg ítség re ahhoz,
hog y összeszedje mag át.

– Erik, rövid leszek – mondta Alex. – Mi is ug yanarra a következtetésre
jutottunk, amire te. Nem részletezhetem, pontosan hog yan, ez úg ysem
változtatna a helyzeteteken. Rossz jel, hog y Washing tont említed. Borzasztóan
ag g aszt minket, hog y Karim is a g éprablókkal van, s ki tudja, mire vetemedik?
Mondott valamit arról a bombáról, ami állítólag a fedélzeten van?
– Többször is. Úg y tűnik, teljesség g el meg van g yőződve arról, hog y bomba van
a csomag térben, de ez átkozottul furcsa. Már-már lehetetlen, olyan biztonság i
ellenőrzés mellett, amit a teng erentúli járatoknál alkalmaznak, és ezt Karim is
tudja. Még sem mer szembeszállni a g éprablók követeléseivel.
– Jó okunk van azt hinni, hog y nem is fog ja meg g ondolni mag át – felelte Alex. –
Szerintünk pontosan azt fog ja tenni, ami a fenyeg ető levélben áll. – Alex
elhallg atott, majd íg y szólt: – Érted, amit mondok?
Apjának nem kellett tovább mag yaráznia. Alex és a kollég ái olyasmit is tudtak,
amit Erik csak sejtett. De lényeg ében ug yanarra a kövtekeztetésre jutottak: Karim
veszélyt jelent önmag ára és az utasaira is.
– Én nem hiszem, hog y van bomba – hallotta Erik saját mag át. – Szerintem le
lehet tenni a g épet.
– De Karim nem fog ja meg tenni – felelte Alex. – Ezt te is érted, nem ig az?
Erik mindent és semmit sem értett.
– Mi van Washing tonnal?
A vonal recseg ett, és Erik feleg yenesedett.
– Apa?
– Itt vag yok, Erik, de ezt a Washing ton-üg yet most nem tudjuk meg beszélni.
– De…
– Most nem lehet – ismételte meg Alex. – Át kell venned a repülőg ép
irányítását! Azonnal! Hallod, amit mondok?
– Hallom. És én is éppen ezt akartam tenni.
– Karim erősebb nálad.
– Nem g ond, meg oldom.
– Efelől nincs kétség em. Tedd, amit tenned kell. És g ondolj arra, hog y csak eg y
esélyed van.
Erik némán bólintott.
– Le tudod tenni a g épet? – kérdezte Alex.
– Hát persze. Ezért vag yok a fedélzeten.
Erik úg y érezte, az apja elmosolyodott.
– Tudom, csak tőled akartam hallani.
Azután lejárt az idejük. Eriknek le kellett tennie a telefont, és visszamenni a

pilótafülkébe. Leg yőzni Karimot, és átvenni a g ép fölött az uralmat.
Fejbe vágom azt a rohadékot egy borosüveggel.
– Majd beszélünk – búcsúzott Erik.
– Hát persze – felelte Alex.
Azután Erik letette. Ha ez volt az utolsó beszélg etésük az életben, mindketten
bánni fog ják a g yors búcsúzást.
Erik bement Lydiához a bárba, és kért tőle eg y borosüveg et nejlonszatyorban.
Az utaskísérő tanácstalannak tűnt, de nem kérdezett semmit. Erik hosszú
léptekkel ment fel a g ép fölső szintjére, és a pilótafülke felé vette az irányt.
Amikor már az ajtó előtt állt, várt még eg y kicsit, mielőtt meg nyomta volna a
g ombot, hog y beeng edjék. Most érkezett el az idő.
Most vég et vet ennek a rémálomnak.
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A repülőg épet lelövik, és ezzel történelmet írnak. Bruce Johnson nem lepődött
meg , amikor ezt a hírt kapta a CIA-tól. Karim Szasszi hajthatatlan volt – ő nem
mozdul az amerikai határ mellől, és nem hajlandó másutt leszállni, csak az
Eg yesült Államokban.
Mi a rosseb történt az emberiséggel?
Nem arról volt szó, hog y Bruce-nak ne lett volna eszményképe. Sok minden
szent volt a számára. A családja és a hazája iránti szeretet, például. Jaj lett volna
annak, aki a szerettei közelébe mert volna férkőzni ártó szándékkal. Bruce már a
g ondolattól is meg borzong ott. Nincs az a feg yver a világ on, amit ne lett volna
hajlandó használni azzal szemben, aki őket fenyeg eti.
De amit Karim meg a többiek csinálnak! Ártatlan embereket ejtenek túszul,
vag y erőszakos módon vég eznek velük, azért, hog y meg próbáljanak változtatni
különböző ország ok politikáján vag y értékrendjén. Olyan embereket g yilkolnak
meg , akikkel korábban sosem találkoztak, és akikhez semmi közük sincs. Ezt
képtelen volt meg érteni. Még is próbálta, sokáig és erősen.
Amikor Bruce még g yerek volt, az apja meg tanította rá, hog y ha sérelem éri,
mindig próbáljon meg kieg yezni a másikkal, meg maradni az arany középúton.
– Ha ketten összekapnak, sohasem csak az eg yik a hibás – mondog atta.
Ez a mondat alapjaiban formálta Bruce-t emberré és férfivá. Anyja, aki lelkes
hívő volt, még hozzátette azt a szabályt, hog y „fordítsd oda a másik orcádat is”.
Az eg yetemen írt dolg ozataiban Bruce kritizálta az amerikaiak eg yoldalú
hozzáállását a külvilág hoz, és azt, hog y a külpolitikájukat képtelenek más
ország okéval összehang olni. Az Eg yesült Államok csak ne játssza a mindenek
felett álló hatalmat, sem a saját, sem mások kezdeményezésére! Inkább forduljon
az ENSZ-hez, és keressen széles körű nemzetközi támog atást a politikájához.
Fontos lenne, hog y meg értse az ország , milyen sokat ér, ha intézkedései
támog atást kapnak, érvelt Bruce. Máskülönben a politikájuk épp ellentétes hatást
vált ki, és kockára teszi az amerikaiak biztonság át, ahelyett hog y meg erősítené.
Majd elérkezett 2001. szeptember 10-e, Bruce ekkor ünnepelte a huszonötödik

születésnapját az akkori barátnőjével és a családjával. Eg yütt meg vacsoráztak
Bruce kedvenc pizzériájában, azután bowling ozni mentek. Este lett, majd éjszaka,
és másnap hajnalban Bruce futni ment. Fél kilenckor indult el az eg yetemre.
Akkor vég ezte az első évet a doktoranduszképzésen.
Az a nap rendesen meg változtatta az életét.
A Világ kereskedelmi Központ hatalmas tornyaiba, majd a Pentag on épületébe
becsapódó repülőg épek nag yrészt lerombolták mindazt, amiben korábban hitt,
olyannyira, hog y amikor aznap este lefeküdt, már nem ug yanaz az ember volt, aki
azelőtt. A rákövetkező évben otthag yta az eg yetemet, és szerzett eg y állást az FBInál. Nem vonzotta többé az, hog y értelmetlen eg yetemi dolg ozatokat írjon az
amerikai biztonság politikáról. Ő változtatni akart.
– Miért nem állsz katonának? – kérdezte a nag yapja.
De Bruce-nak ez eszébe sem jutott. Ő nem az a fajta férfi volt, aki feg yverekkel
harcol.
És, mint kiderült, ez volt az alapvető különbség közte és sok barátja,
munkatársa között. Merthog y nem ő volt az eg yetlen, akit szeptember
tizeneg yedike meg változtatott. Az emberek eg yre hang osabban kiáltottak
bosszúért.
Afg anisztánban.
Irakban.
És a világ minden olyan szeg letében, amelyben – úg y g ondolták – meg bújik eg y
terrorista.
Most Bruce újra meg ing ott. Ő nem íg y g ondolta. Kell, hog y leg yen más módja
is a világ biztonság ossá tételének, nem csak az, hog y vérfürdőt rendeznek a
Közel-Keleten.
Vag y talán még sincs?
Az Amerikai Eg yesült Államok ellen újabb merénylet készült. Az 573-as járatnak
és rajta Karim Szasszinak titkos küldetése volt: belevezetni a g épet a
Capitoliumba, és újabb erőszakot tenni az amerikaiak önérzetén és büszkeség én.
Nem lehet igaz, hogy újra megtörténik!
De lelőni eg y Jumbo Jetet, több mint nég yszáz utassal a fedélzetén? És mit
mondanak a hozzátartozóknak?
Bocs, de nem volt más választásunk?
De vajon íg y van, tényleg van úg y, hog y nincs választása az embernek?
Bruce vég ig futotta az aznapi jeg yzeteit. Hosszúnak tűnt ez a nap, bár még csak
kora délután volt. Kapcsolatba lépett a stockholmi titkosszolg álattal, és beszélt
Eden Lundell-lel. Bruce számára felfog hatatlan volt, hog y lehet eg y ilyen nő

Svédország terrorelhárító eg ység ének a vezetője, de hát honnan tudhatta?
A briteknek talán nem volt annyi eszük, hog y tájékoztassák svéd kollég áikat,
miféle szörnyeteg et vettek fel mag uk közé.
Eden mindenesetre értékes információkat közölt Bruce-szal. Értékes és érdekes
információkat.
Karim Szasszi nem mohamedán.
És lehet, hog y vannak még fehér foltok Zakaria Helifi üg yében.
De mit számít voltaképpen, hog y Karim Szasszi nem muszlim? Mindent és
semmit. Bruce azok közé tartozott, akik nem értettek eg yet azzal, hog y minden
muszlim terrorista, másrészt azzal sem, hog y minden terrorista muszlim. De ha
Karim nem muszlim, akkor miért olyan fontos neki Zakaria Helifi és Tennyson
Cottag e? Persze lehet, hog y eg y nag yon elszánt polg ár, aki eltévelyedett, s ez
szörnyű bűntett elkövetésére sarkallta, de nem találtak erre utaló jeleket Karim
előéletében.
Bruce elővett eg y Szasszit ábrázoló fényképet. Sötét bőrű, széles vállú férfi, aki
g yőztes mosolyt villant, bele a kamerába, olyan mag abiztosan, mint az amerikai
futballjátékosok szokták.
Ki vag y te? – g ondolkodott Bruce. Ki az, aki ilyesmit tesz?
Gondolataiból a főnöke zökkentette ki a kopog ásával.
– Látog atóink érkeztek a Pentag onból. Beszélni akarnak velünk.
Bruce letette a fényképet, és követte a főnökét, vég ig a folyosón, eg y spártai
módon berendezett tárg yalóba, ahol a vendég ek már várták őket. Két férfi, eg y
sötét és eg y világ os bőrű, csak a vezetéknevükön mutatkoztak be, és a
rendfokozatukat árulták el. De Bruce sem az eg yiket, sem a másikat nem jeg yezte
meg . Arra sem nag yon volt ideje, hog y részt veg yen a meg beszélésen, íg y
remélte, hog y az hamar vég et ér.
És imái meg hallg atásra találtak.
– Azért jöttünk, hog y Tennyson Cottag e-ról beszéljünk – szólalt meg a sötét
bőrű.
– Tudjuk, hog y a CIA már járt itt ebben az üg yben – tette hozzá a világ os bőrű. –
De azóta frissebb információval is rendelkezünk, amire, úg y g ondoljuk, szükség ük
lehet a munkájukhoz.
– Tulajdonképpen nem is friss – folytatta a sötét bőrű. – De kényes téma, és
amikor néhány órával ezelőtt itt járt a CIA, még nem döntöttük el, vajon
meg oszthatjuk-e önökkel.
– Mostanra átg ondoltuk – vette vissza a szót a világ os bőrű.
Bruce eg yikükről a másikukra nézett, és úg y érezte, ez az eg ész eg y vicc. Ha

továbbra is felváltva beszélnek, képtelen lesz őket komolyan venni.
– Miféle információt hallg attak el? – recseg te dühösen Bruce főnöke.
– Nem hallg attunk el semmit – felelte a sötét bőrű. – Csak kellő körültekintéssel
bántunk vele.
Bruce összekulcsolta a kezét az asztalon, hog y nyug odt maradjon.
– Az tökmindeg y! – vág ta rá Bruce főnöke.
A világ os bőrű dühösnek tűnt, de nem szólt semmit. A másik viszont annál
inkább.
– Nem tudom, a CIA mennyit mesélt el önöknek Tennyson Cottag e
tevékenység éről. Amint már mondtam, ezek kényes témák. Még akkor is, ha
köztudott, hog y vannak fog olytáboraink Afg anisztánban.
Hát ig en, az, g ondolta Bruce.
– Mint azt bizonyára meg értik, május másodika óta még kényesebb a kérdés –
fejtette ki a sötét bőrű, és felvonta a szemöldökét. – Akkor több létesítményünket
is kiürítettük, és kimenekítettük onnan az embereket. Tennyson Cottag e is köztük
volt. Úg y döntöttünk, felszámoljuk.
Bruce csak pislog ott.
A világ os bőrű mosolyg ott a zavarán.
– Már ne harag udjon, hog y félbeszakítom – szólt közbe Bruce. – De mag uk azt
állítják, hog y Tennyson Cottag e már május másodika óta zárva van?
Május másodika, ezen a napon lőtte le Oszáma bin Ládent az eg yik amerikai
különleg es osztag Pakisztánban.
– Íg y van, tehát az 573-as járat túszejtői, hog y úg y mondjam, kissé le vannak
maradva.
Bruce próbálta felfog ni annak a jelentőség ét, amit a Pentag onból érkezett
férfiaktól hallott. Azután eg y újabb g ondolat hasított belé.
– A svédek talán szabadon eng edik Zakariát. Úg y hallottuk, bizonyos jelek arra
utalnak, hog y a vizsg álat során hibáztak. – A sötét bőrű az eg yik körömág yát
piszkálta.
– Mi is hallottunk róla.
– És most azt állítják, Tennyson Cottag e-t már bezárták? Hát akkor meg van a
meg oldás, a g éprablók mindkét követelése teljesült!
Bruce főnöke meg köszörülte a torkát.
– Azért ez nem ennyire eg yszerű – jeg yezte meg .
– Úg y érti, inkább lelövünk eg y repülőg épet, amelyen amerikai állampolg árok
is ülnek, mint hog y odaálljunk, és azt mondjuk, hog y Tennyson Cottag e már be
van zárva?

– Úg y érti, nem mondhatjuk csak úg y el, hog y Tennyson Cottag e be van zárva –
helyeselt a sötét bőrű. – Főleg azért, mert nem tárg yalhatunk terroristákkal.
Képzelje el, miféle következményekkel járna! A g épeltérítők sorban állnának a
követeléseikkel!
Bruce eg yre nag yobb ellenszenvet érzett irántuk.
– De vizsg álat indul az üg yben – érvelt. – Ezt nem lehet majd eltussolni, az
emberek kérdezősködni fog nak, hog y vajon szükség volt-e arra, hog y ennyi
emberéletet feláldozzunk, csak azért, mert nem akartunk terroristákkal tárg yalni.
A sötét bőrű unottan nézett Bruce-ra.
– A fenébe is, azt csak nem g ondolja, hog y lelőjük a g épet, ha van más
választásunk is? Persze, utólag kérdezősködni fog nak, és akkor kiteríthetjük
minden lapunkat. Képzelje el, akkor milyen kiszámíthatónak fog unk tűnni!
Pozitív értelemben. Eg yértelmű jelét adjuk majd annak, hog y nem érdemes
erőszakkal meg változtatni a világ ot, semmi értelme. Ezenkívül újabb
értesüléseket kaptunk, ezekhez kell tartanunk mag unkat.
– Újabb értesüléseket? Kitől? – tudakolta Bruce főnöke.
Bruce csak ült csendben, és meg próbálta meg emészteni, amit a pentag onos
sráctól hallott. Kiszámíthatónak fog nak tűnni. Pozitív értelemben. Vajon ez helyes
feltevés?
– Ug yanonnan, ahonnan a korábbiakat. A svédeket is tájékoztatják róla, amint
hajlandóak találkozni német kollég áikkal.
– És mik ezek az értesülések? – kérdezte Bruce.
– A németek eg y újabb e-mailt kaptak. Karim Szasszi küldetése füg g etlen attól,
hog y a g épeltérítők követeléseit teljesítik-e, ez áll benne. Bele fog ja vezetni a
g épet a Capitoliumba, attól füg g etlenül, hog y meg kapják-e, amit akarnak.
Ez nem lehet ig az! Amit Bruce az imént hallott, abban eg y szemernyi log ika
sem volt.
A világ os bőrű elmag yarázta.
– Gondolják vég ig a mai napon történteket: eg y Jumbo Jet felszáll
Stockholmból, és New York felé veszi az irányt. Amennyi idő alatt a g ép tartálya
kiürül, ug yanannyi idő alatt kellene két ország kormányának vég hezvinni két
lehetetlen feladatot. Még ha sikerülne is, és azt mondanánk, meg kapják, amit
akarnak, az adott idő alatt nem tudnánk vég rehajtani. A svédek talán ig en, de
mi nem.
– Tehát úg y tervelték ki, hog y mi semmiképp se g yőzhessünk?
A sötét bőrű zordan bólintott.
– Ig en – felelte.

– De most…
– Most nag yon furcsa helyzetben vag yunk, mert ha a svédek szabadon eng edik
Zakariát, elméletileg teljesíthetnénk a lehetetlent, mármint a g éprablók
követeléseit, ilyen rövid idő alatt. De nevetség esen kicsi az esélye annak, hog y
elhinnék, amit mondunk.
– Tehát Szasszi akkor is lezuhanna a g éppel?
– Mi íg y ítéljük meg , és ezért úg y döntöttünk, nem áruljuk el, hog y a börtönt
bezártuk.
Bruce hátán patakokban folyt az izzadság .
– És mi lenne a másik lehetőség ?
Mert a gépet csak nem lőhetjük le?
– Hog y letesszük a g épet.
– Hog y leteszik a g épet?
– Úg y van.
– És a „mi” alatt eg észen pontosan kiket ért? – érdeklődött Bruce.
– A „mi” alatt az eg yik kollég ánkat értjük, aki történetesen az 573-as járaton
tartózkodik, és olyan háttérrel rendelkezik, amellyel biztosan le tudja tenni a
g épet, amennyiben sikerül átvennie az irányítást.
Bruce nem hitt a fülének.
– Eg y pilóta utazik a g épen? – kérdezte Bruce főnöke.
– Ig en, de ő az eg yik titkos kötelékünkhöz tartozik, ami eg y kissé pikánssá teszi
az eg észet. És mag ánúton van, Stockholmban járt, hog y meg látog assa néhány
barátját.
– És ő tud róla, hog y milyen helyzetbe került a g ép? – kérdezte Bruce.
– Szasszi azt közölte az utasokkal, hog y komoly késés várható a rossz időjárási
viszonyok miatt. Erre fig yelt fel a kollég ánk, és kapcsolatba lépett velünk, hog y
ellenőrizze a dolg ot. Ekkor persze mi elmondtuk neki, amit el kellett mondanunk.
Őrültség. Ez az eg ész történet eg y őrültség . Elejétől a vég éig .
– És hog y lépett kapcsolatba mag ukkal?
– Az első osztályon utazik, és a kartámaszba beépített telefont használta. Van
nála eg y mobilkészülék is, ami időnként működik, de általában nem.
– De miért vonják be ebbe az eg yik emberüket? Elvég re eg y másodpilóta is ül
Szasszi kapitány mellett, ő is le tudja tenni a g épet, ha sikerül Szasszit kiütni a
nyereg ből, ami nem lehet túlság osan nehéz.
– Nem, ez ig az, de hog yan érjük el ezt a másodpilótát, anélkül hog y Szasszi
g yanút fog na?
A sötét bőrű karba tette a kezét.

– Úg y ítéltük meg , az a leg jobb lehetőség , ha a g épen tartózkodó emberünk
kapcsolatba lép az eg yik utaskísérővel, és a seg ítség ét kéri, hog y bejuthasson a
pilótafülkébe, ahol g yorsan meg szabadul Szasszitól.
Lassan esett le Bruce-nak, miféle kollég a ül azon a g épen. Olyasvalaki, akit arra
képeztek ki, hog y az habozás nélkül „meg szabaduljon” bárkitől.
– Tehát odameg y az eg yik utaskísérőhöz, felmutat neki valamilyen ig azolványt,
azután elmondja neki azokat az információkat, amelyek szükség esek ahhoz, hog y
az hajlandó leg yen beeng edni a pilótafülkébe „elintézni valamit”?
– Pontosan.
Bruce számára most már világ osabb volt a terv, és úg y érezte, van rá esély,
hog y sikerül kivitelezni.
– És mi történik, ha bomba van a fedélzeten? – kérdezte Bruce főnöke.
– De nincs – felelte a sötét bőrű. – Ez teljesség g el elképzelhetetlen.
A bombafenyeg etést csak azért írták a levélbe, hog y Szassziról eltereljék a g yanút.
– És mikor veti be mag át a kollég ájuk? – tudakolta Bruce.
A sötét bőrű az órájára nézett.
– Bármelyik pillanatban jelentkezhet.
Bruce az összekulcsolt kezeit nézte.
Zakaria Helifit talán szabadon eng edik.
Tennyson Cottag e-t már bezárták.
És talán a repülőg ép is hamarosan a Pentag on kezében lesz.
Csak sikerüljön az emberüknek bejutni a pilótafülkébe!
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Stockholm, 20 óra 10 perc
Fredrika Berg man íróasztala körül g yűltek össze. Zakaria nővérének a nevét már
tudták, de semmi többet. A terrorcselekmény elkövetéséért elítélt Ellisz
kihallg atása pedig már jó tíz perce vég et ért. Eg yetlen szót sem szólt arról, miért
vonta vissza a vallomását, amelyben Zakariát nevezte meg seg ítőjének.
– Mit tehetnénk még ? – tudakolta Eden.
Türelmetlenül dobolt ujjaival az íróasztal kemény felületén, és Fredrika a
leg szívesebben meg kérte volna, hog y hag yja abba.
– Beszélt már a németekkel? – érdeklődött Sebastian.
– Neg yed óra múlva találkozom velük. Örülnék, ha mag a is velem jönne.
– Rendben – felelte Sebastian.
– Én addig beszélhetnék Zakaria Helifi barátnőjével. A férfi nővéréről – javasolta
Fredrika, hog y munkát találjon mag ának, mielőtt még Eden találna neki.
– Az jó lesz – eg yezett bele Eden. – De mivel mag a már nem dolg ozik a
rendőrség nél, vig ye mag ával az eg yik emberünket. Most már sürg ős a dolog ,
úg yhog y menjen, amilyen g yorsan csak tud!
Az eg ész nap rohanással telt, íg y Fredrika nem is értette, miért tette hozzá Eden
azt a „most”-ot. Mindig sietni kellett, eg yfolytában.
– Miért hallg at Ellist? – tette fel a kérdést Sebastian.
– Mag a szerint? – kérdezett vissza Eden.
– Lehet, hog y meg fenyeg ették?
– A fog dában alig ha.
Sebastian vég ig simított az állán.
– Akkor annál érdekesebbnek tűnik, miért Zakariát nevezte meg kezdetben.
– Más is történhetett, mint hog y meg fenyeg ették – felelte Eden. – Átolvastam a
kihallg atási jeg yzőkönyveket. Eg y pillantig sem habozott az azonosításnál.
– Hát épp erről beszélek – mag yarázta Sebastian csüg g edten. – Mindannyian
elhittük, hog y ig azat beszél. Részletes leírást is adott. Neveket, eseményeket és
időpontokat, a leg kisebb tétovázás nélkül.
Fredrika hallg atta a beszélg etésüket, és nem tudta, mit mondjon. Százféle oka
lehet annak, hog y valaki valótlanul mutat rá az eg yik barátjára mint bűnseg édre,

de annál kevesebb arra, hog y hirtelen visszavonja az állítását. Amint már szóba
került, a fenyeg etés is eg y lehetség es mag yarázat, de hog yan továbbították ezt
Ellisz felé?
Ez az, amit sosem fog nak meg tudni.
– Értesítette már az Ig azság üg yi Minisztériumot a híváslistákról? – kérdezte
Eden.
– Ig en, és enyhén szólva nyug talanítónak találták – mondta Fredrika. – Eg y órán
belül jelentkezni fog nak.
– Máris felülbírálják a kiutasításról szóló döntést? Amikor még nem is tudjuk,
ig azat mondott-e Zakaria?
– Azt nem hiszem. De ha nem sikerül az elkövetkező órákban tisztán látnunk az
üg yben, kénytelenek lesznek inkább eleng edni.
Eden tajtékzott.
– És ha holnap kiderül, hog y vég ig az övé volt a telefon? Akkor hozzuk be újra?
Ezt nem hiszem el!
Sebastian is belefolyt a társalg ásba:
– Most még sok mindent nem tudunk. Eg yszerre csak eg y dolog g al
fog lalkozhatunk.
Eden arcvonásai meg feszültek.
– Azt is mondhatnánk, hog y túl sok mindent feltételezünk. És ez alig ha seg ít
rajtunk. – Majd Fredrikáról Sebastianra nézett. – Feltételezzük, hog y tévesen
ítéltük meg Zakaria helyzetét, de nem tudjuk biztosan. Feltételezzük, hog y fontos
lehet, hog y van eg y nővére itt, Svédország ban, de nem tudjuk, miért.
Feltételezzük, hog y a teg napi bombariadók fontos szerepet játszottak a mai
eseményekben, de nem tudjuk, milyet. És feltételezzük, hog y Karim Szasszi is a
túszejtők oldalán áll, de a bizonyítékok terén felmerültek bizonyos furcsaság ok,
amelyekre nem ig azán sikerült mag yarázatot találni. Gyakorlatilag fog almunk
sincs róla, miért teszi, amit tesz.
– Ezenkívül azt is feltételezzük, hog y nincs bomba a fedélzeten, de ezt sem
tudjuk – tette hozzá Sebastian.
– Ja, tényleg , még ez is.
De volt még több is, amiről nem tudtak, csak ezekről a dolg okról nehéz volt
beszélni. Hog y teg yék le a g épet? Hog yan mentsék meg az 573-as járat utasait?
Én ezt nem bírom, g ondolta Fredrika. Nem bírok elviselni eg y újabb
szerencsétlen kimenetelű nyomozást. Akkor sosem jövök vissza többé a
rendőrség hez.
Majd hirtelen meg torpant a g ondolatmenetében. Hiszen az, hog y nem jön többé

vissza, attól a naptól fog va világ os, amikor elment tőlük. Vag y még sem?
Csak nem vágyom életem eddigi legstresszesebb munkája után?
– Hog y állunk a médiával? – tudakolta Eden.
– Rémesen – vág ta rá Sebastian.
– Közöltük már velük, hog y pontosan melyik járat érintett?
– Már több mint eg y órája, Eden.
Vajon én hol voltam akkor? – kérdezte mag ától Fredrika, akinek szintén új volt
a hír.
Energ ia. Arra volt szükség ük. Különben sosem érnek célt. Fredrika leült az
íróasztala mög é, mintha az valami lövészárok lett volna eg y csatamezőn, ahová a
harcban elfáradt ember bebújhat.
– És mi a helyzet Zakaria Helifi telefonjával? – kérdezte.
– Ja, ig en. Az eg yik szám, amit többször is hívtak Zakaria mobiljáról azelőtt is,
és azután is, hog y állítása szerint övé lett a készülék, eg y Jerker Gustavsson nevű
srácé. Autószerelő, és a Zakariával való kapcsolata nem tűnik fontosnak.
– Barátok? – tudakolta Fredrika.
– Azt nem hinném – felelte Sebastian. – Amióta elkezdtük lehallg atni Zakaria
telefonját, csak néhányszor beszéltek, és akkor is mindig Zakaria vag y a barátnője
kocsijáról.
– Vajon hányszor hívja fel az ember az autószerelőjét? – töpreng ett Fredrika, aki
még életében nem hívott fel eg y autószerelőt sem.
Sebastian felkacag ott.
– Ez persze érdekes kérdés. Lehet, hog y Zakariának valami roncskocsija van.
– Akárcsak annak az embernek, akié korábban volt a készülék – vág ta rá
Fredrika.
– Ezt majd meg kérdezzük tőle – avatkozott bele Eden is. – Most nem érünk rá
barkochbát játszani. Teszek rá, hog y késő van-e vag y sem, azt akarom, hog y
néhány kollég a menjen oda, és hallg assa ki a srácot! Ez fontosabb, mint Zakaria
barátnőjével beszélni.
Ekkor bukkant elő a semmiből Alex. Komoly arca sápadt volt, tekintete üres.
Fredrika eg yszerre érzett szomorúság ot és félelmet.
Szegény barátom, egy újabb veszteség vár rád?
– Felhívott – közölte.
Olyan hang osan szólalt meg , hog y az eg yterű irodában mindenki meg hallotta.
– Kicsoda? – kérdezett vissza Eden.
– Erik.
Az utolsó métereket futva tette meg feléjük, s az íróasztal rövidebbik vég énél

meg állt.
– Felhívta? – Eden képtelen volt palástolni meg lepetését.
– A pilótafülkéből? – kérdezte Fredrika.
– Nem, az első osztályról. Azt mondja, Karim meg zavarodott.
Alex olyan pontosság g al adta vissza, amit a fiától hallott, hog y Fredrika szíve
belesajdult. Minden eg yes szót jól az eszébe vésett, hog y emlékezzen rá, ha soha
többé nem beszélnének eg ymással.
– Washing ton – suttog ta Eden, amikor Alex befejezte.
Alex bólintott.
– Most már semmi kétség .
És ez íg y volt ig az. Alig ha lehetett véletlen, hog y Karim Washing tont mondott
New York helyett. Ig azat állított az, aki az e-mailt írta a németeknek. Karim azt
akarja, hog y a g ép az Amerikai Eg yesült Államok fővárosában zuhanjon le.
Fredrika leszeg te pillantását. A rohadt életbe! Hog y kételkedhetett eg y pillanatig
is Karim bűnösség ében?
Edennek viszont más ütött szög et a fejébe.
– És mit tanácsolt Eriknek, mit teg yen?
Alex hallg atott.
– Azt mondta neki, hog y veg ye át a g ép irányítását – állapította meg Eden.
– Ő mag a is erre a g ondolatra jutott – felelte Alex. – De ha nem ő állt volna elő a
javaslattal…
– …akkor mag a tette volna.
– Íg y van.
– Fig yelmeztetnünk kell az amerikaiakat – jeg yezte meg Sebastian.
– Meg várjuk, amíg újra jelentkezik – közölte Eden. – Vag y, ha úg y érezzük, ez
túl sokáig tart, majd fig yelmeztetjük őket. Beszéltem G. D.-vel, ő is eg yetértett
abban, hog y Eriknek meg kellene próbálni átvenni a g épet, ha nincs más
választás.
– Csak még valamit – tette hozzá Alex, és Fredrika érezte, hog y a férfi tekintete
az övét keresi.
– Mi az? – kérdezte Eden.
Sikerült felcsig áznia az érdeklődésüket, két másodperc alatt visszaváltozott
mindentudó férfivá.
– Karim Szasszi nem állhatott a teg napi telefonos bombariadók mög ött.
– Ez már biztos?
Eden olyan erőteljes hang on szólalt meg , hog y az ablakok is beleremeg tek.
– Meg kértem az eg yik nyomozónkat, hog y nézzen utána, hol tartózkodott

Karim, amikor a fenyeg ető hívások érkeztek a repülőtér területéről. A feleség e
elmondása szerint a g yerekeik óvodájában vett részt eg y többórás, úg ynevezett
szülő–g yerek délutánon. Tehát messze volt a hívások helyétől. És a férfi
mobiljának a helyzetmeg határozása alapján a feleség e ig azat állít. Nem járt
teg nap a repülőtéren.
És mindebből vajon milyen következtetést lehet levonni?
Nem ő volt az, aki telefonált, de beszélt az illetővel, és valamilyen, eddig
ismeretlen okból kézbe vette az eg yik készüléket.
– Nem ő telefonált, de azért bűnrészes – állapította meg Eden, s bejelentette az
eg yetlen dolg ot, amiben biztosak lehettek:
– Karim Szasszi a g épeltérítőkkel van.
És kapcsolatban áll az előző napi fenyeg etések bejelentőivel.
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Az 573-as járat
Eg yméternyire a pilótafülkébe vezető ajtótól Erik meg állt, és képtelen volt
továbbmenni. Az ideg esség vég ig cikázott a testén, és ő meg dermedt.
Erik Recht g yerekkora óta nem ütött meg senkit. Az ilyesmi nem fért bele az
értékrendjébe. Az ember nem csinál ilyet, ez ennyire eg yszerű. Olyan alapszabály,
amely elkülöníti a normális embert az abnormálistól.
Ő pedig nem volt képes meg tenni azt, amit meg kellett tennie.
Az első osztályon ülő utasok követték a pillantásukkal, amikor hátat fordított
nekik, és bement az eg yik vécébe. Még mindig a kezében tartotta a szatyrot a
borosüveg g el, aztán letette a földre. Lerog yott a vécétetőre, és meg masszírozta a
halántékát.
Gondolkodni. Muszáj g ondolkodnia.
Ez az eg ész eg y abszurdum, hát van más választása? Meg próbálta elképzelni, mi
fog történni. Hog yan jut be a pilótafülkébe, veszi elő a borosüveg et, és vág ja vele
fejbe Karimot. Többször is, ha szükség es. Addig üti, amíg nem biztos benne, hog y
Karim nem tér mag ához, amíg ő le nem teszi a g épet.
Claudia jobban hiányzott most neki, mint valaha, azt szerette volna, ha ott van
vele. Két kezébe fog ja Erik fejét, a szemébe néz, és azt mondja:
– Meg tudod csinálni, Erik.
Arra is g ondolt, hog y ismét felhívja az apját. A mag ány sosem volt erős oldala.
Korábban csak g yűlölte, most viszont retteg ett is tőle. Úg y döntött, eg yetlen
munkatársát sem avatja be a tervébe. Leg alábbis eg yelőre. Még mindig frissen élt
az emlékeiben a Fatimával a vécében folytatott beszélg etés. Időbe telne, mire
meg g yőzné a kollég áit, hog y Karim is bűnrészes, idejük pedig nem volt. Eriknek
vissza kellett mennie a pilótafülkébe, hog y átveg ye az irányítást. Eg yedül ez
számított. Minden más majd csak ezután jöhet.
Eriknek eszébe jutott Fatima. Hisz ő még mindig bent van a pilótafülkében!
Ez kétségtelenül okozhat némi gondot.
Vajon mit fog g ondolni addig a pár másodpercig , amíg Erik meg nem
mag yarázza a dolg ot? Meg próbálja majd feltartóztatni Eriket, az útjába áll, hog y
meg védje Karimot? Nem szívesen keveredne olyan helyzetbe, hog y még a nővel is

meg kelljen küzdenie.
Erik felállt, meg nyitotta a vízcsapot, és g yorsan meg mosta az arcát. Letépett
eg y papírtörülközőt, és meg törölte mag át. Most vag y soha. Úg y aztán senkinek az
életét se fog ja meg menteni, ha csak ül itt bezárkózva. Karim majd utólag
mag yarázkodhat. De most nem. Mert a saját és mások érdekében is, őt most el kell
söpörni az útból.
Eg y határozott mozdulattal ismét felvette a nejlonzacskót a borosüveg g el, és
kinyitotta a vécé ajtaját. Remeg ett a lába, amikor visszatért az első osztályra.
Most! Most kell cselekedni. Nem később, most! Most!
De két lépésnél nem tett meg többet, amikor eg y ang olul beszélő férfihang ot
hallott mag a mög ött.
– Excuse me – kért elnézést az illető.
Erik meg fordult, mert nem akart a szükség esnél nag yobb feltűnést kelteni. De
ezzel már elkésett, amit észre is vett, ahog y körülnézett, és az összes utas kérdő
tekintetét mag án érezte.
– Sajnos nincs időm beszélg etni – felelte a férfinak. – Keresse meg valamelyik
utaskísérőt!
– Azt akartam tenni, de azután meg láttam mag át – felelte a férfi. – Az
utaskísérő, aki bement a pilótafülkébe, úg y tűnik, ott is maradt.
A férfi jelentőség teljes pillantást vetett Erikre, mintha valami szótlan
eg yezség re utalt volna kettejük között, de amennyire Erik tudta, sosem
találkoztak még azelőtt.
Erik szemüg yre vette a férfit. Alacsony volt, s bár ing et és zakót viselt, Erik
látta, hog y olyan izmos, amilyenek csak azok az emberek szoktak lenni, akik
nag yon sok időt töltenek testedzésssel. A zakó alatt ing e rálóg ott a nadrág jára, de
az alsó részén látható g yűrődések elárulták, hog y eredetileg be volt tűrve.
Mivel Erik nem szólt eg y szót sem, a férfi folytatta:
– Valójában sokkal jobb, ha mag ával beszélek. Van eg y másodperce?
Olyan halkan beszélt, hog y Erik biztos volt benne, eg yetlen utas sem hallotta,
amit mondott, de ettől még látták, hog y beszélg etnek eg ymással.
– Nincs – felelte Erik, készen arra, hog y visszatérjen a pilótafülkébe. – Várja meg
az utaskísérőt, mindjárt visszajön!
Olyan g yorsan történt minden, hog y Erik fel se tudta fog ni. A pillanat tört része
alatt a férfi már meg is kerülte, s most ott állt az ajtóban, és meg akadályozta a
továbbhaladásban. Valamilyen okból Erik nem tudta rávenni, hog y odébb menjen.
A férfi ezt suttog ta a fülébe:
– Tudom, mi történt, és seg íthetek mag uknak. Csak eng edjen be a pilótafülkébe,

rendben?
Erik hátralépett. Önkéntelenül, még is olyan látványosan, hog y a férfi nem tudta
nem észrevenni. Erik visszafojtott indulattal ennyit mondott neki:
– Nem tudom, mit képzel, ki mag a, de teg ye meg azt a szívesség et
mindannyiunknak, hog y visszaül a helyére, és hag yja, hog y a leg énység vég ezze a
dolg át!
Majd válaszra sem várva odébb lökte a férfit, hog y elférjen mellette. Most már
úg y vert a szíve, hog y az szinte fájt. Tehát több bűnöző is van a fedélzeten. Még
csak az kéne, hog y beeng edje őket a pilótafülkébe! Harc nélkül biztosan nem.
Lépésről lépésre közelített a pilótafülke ajtajához. S csak amikor már odaért,
akkor nézett át a válla fölött, hog y vajon a férfi követi-e. Követte. Vészesen közel
járt hozzá, már félméternyire sem volt.
A borosüveg . Mi van, ha már az előtt használnia kell, hog y bejutna Karimhoz?
Eriknek nem volt ideje g ondolkodni. Hag yta, hog y a férfi közelebb érjen hozzá,
s épp amikor meg fordult volna, hog y minden erejével szembeszálljon vele, a férfi
lépett eg yet előre, és nekinyomta az ajtónak.
– A mag a oldalán állok, az istenit! Az amerikai katonaság nál dolg ozom, eg y
különleg es osztag nál. Ne kényszerítsen rá, hog y valami kellemetlen dolg ot
teg yek, a többi utas szeme láttára! Csak intézze el, hog y kinyissák azt a rohadt
ajtót. Most!
Hang ja úg y sziszeg ett, hog y Erik szinte rosszul lett tőle.
Ki viselkedne íg y, ha Erik oldalán állna?
És mi az, hog y különleg es osztag ? Valami vicc? Ha jobbat nem tudott kitalálni,
hát mag ára vessen.
– Jó, jó, seg ítek mag ának.
Eriknek ki kellett szabadulnia a férfi szorításából ahhoz, hog y ártalmatlanná
tehesse. Szerette volna meg kérdezni tőle, ki ő és kinek dolg ozik. De erre nem volt
idő, ezenkívül nem is akart több hazug ság ot hallani. Már tudta, ki az illető, annyit
leg alábbis, hog y rossz ember. A férfi testfelépítése és viselkedése valami olyasmit
sug allt, amit képtelen lett volna szavakkal kifejezni. Mint aki hozzá van szokva,
hog y tisztelik és eng edelmeskednek neki.
De ezúttal nem íg y lesz!
– Na, azt már nem, hog y mag a meg én eg y oldalon álljunk!
S amikor a férfi eleng edte, Erik olyan erővel sújtott le rá, amelyről mag a sem
tudta, hog y benne lakozik. Ki sem vette az üveg et a szatyorból, úg y vág ta
eg yenesen halántékon a férfit.
Tiszta erőből.

A férfi hang osan zihált, és próbált fog ást találni Eriken, mielőtt összeesett
volna.
Jól meg ütötte mag át, amikor a padlóra rog yott, épp az első sorban ülő utasok
lábai előtt. Sikítások hang zottak fel, amikor Erik felemelte az üveg et, amely még
mindig eg yben volt, hog y ismét lesújtson vele.
Erik előrehajolt, és meg vizsg álta a most már vérző férfit. Léleg zett, de úg y
tűnt, nincs mag ánál. Erik g ondolkodás nélkül kihúzta a nadrág jából az övét,
meg fordította a férfit, és a háta mög ött összekötözte a kezeit. Az utasoknak pedig ,
akik mindezt vég ig nézték, csak ennyit mondott:
– Sajnálom, hog y vég ig kellett ezt nézniük. Ha szeretnének máshová ülni,
nyug odtan meg tehetik, de ennek az embernek sajnos itt kell maradnia.
Most már vissza kell térnie a pilótafülkébe. Kihívni Fatimát, hog y tartsa
szemmel a férfit, és riadóztassa, ha kezd mag ához térni.
Erik szó nélkül felpattant, és az ajtó felé indult. Meg nyomta a cseng ő g ombját,
és várt, hog y beeng edjék. Majd meg nyomta újra.
Meg újra.
Meg újra.
De az ajtó zárva maradt, Erik pedig odakint állt a folyosón, kezében a
nejlonzacskóval.
Karimnak esze ág ában sem volt beeng edni.
Teljesíti a küldetését, és mindannyiukat kinyírja.
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Vajon miért nem jelentkezik?
Már leg alább fél óra eltelt azóta, hog y a Pentag on utasítást adott a fedélzeten
tartózkodó emberének, és Bruce tűkön ült az irodájában. A férfinak mostanra már
be kellett jutnia a pilótafülkébe. Az kizárt, hog y nem talált eg yetlen utaskísérőt
sem, aki seg ített volna neki. Akkor meg mi történhetett?
Bruce átment a főnöke irodájába.
– Szólnunk kellene a svédeknek – jeg yezte meg .
– Várjunk még – válaszolt a főnöke. – Mennyivel jobb eg y sikersztorit tálalni,
mint bármi mást!
– Nekik is tudniuk kellene azt, amit mi tudunk – ellenkezett Bruce.
– Aztán miért? Eg yikünknek sincs reális esélye arra, hog y befolyásolja a
fedélzeten zajló eseményeket. Nem túl valószínű, hog y ők is valami hasonló
haditervet eszeltek ki, ami veszélyeztetheti a mi tervünket.
De Bruce másként g ondolta.
– Korábban már meg próbálták elérni a másodpilótát, hog y rábeszéljék, veg ye át
a g épet.
– De ha folyamatban lenne a dolog , csak jelentkeztek volna már, hog y
tájékoztassanak minket, nem?
Bruce eg y szót sem szólt. Ha Washing ton nem tájékoztatja Stockholmot, miért
vehetnének mérg et rá, hog y fordítva működik a dolog ?
– Rendben, meg adom mag am – mondta Bruce főnöke, amikor meg értette, mire
g ondol a beosztottja. – Hívja fel Stockholmot, és mondja el nekik a leg újabb
fejleményeket.
Bruce meg könnyebbült. Az volt az érzése, hog y a kommunikáció hiányosság ai
miatt értékes időt veszítenek, ezenkívül kockára teszik az eg ész hadművelet
sikeresség ét is.
De volt még eg y dolog , amiről meg akarta g yőzni a főnökét.
– Karim Szasszi – kezdte.
– Kétség telen rejtély – felelte a főnöke.

– Vajon mi az indítéka? Hisz nem muszlim. Az ig az, hog y volt eg y Zakariával
közös fényképük az otthonában, de senki sem tudta meg erősíteni, hog y a két férfi
közel állna eg ymáshoz, vag y leg alább ug yanazon körökben mozog na. És
Tennyson Cottag e? Hog y a fenébe jutott eszébe, hog y meg említse a levélben?
A főnöke behívta Bruce-t az irodájába, és kérte, hog y csukja be az ajtót mag a
után.
– Valaki biztos hazudik – felelte. – Kell, hog y leg yen valamilyen összefüg g és
Zakaria, Tennyson Cottag e és Karim között!
Ezt Bruce is íg y g ondolta.
– Erről miért nem akarnak elárulni nekünk semmit? – kérdezte a CIA-ra és a
Pentag onra célozva. – Elvég re több száz ember életét kockáztatják vele.
– Szerintem azért hallg atnak, mert abban reménykednek, hog y erre nem lesz
szükség . Valami miatt ez a Tennyson Cottag e olyan átkozottul kényes téma, hog y
inkább eljátsszák ezt a játékot, mint hog y helyesen és ésszerűen cselekedjenek.
– Az emberek kérdezősködni fog nak – folytatta Bruce. – Velük is meg kell
értetni, az újság ok már most is újabb részleteket akarnak. Akár sikerül
meg mentenünk a g épet, akár nem, visszhang ja lesz az üg ynek. És akkor úg yis
kiderül, mit titkolnak. Ez teljesség g el elkerülhetetlen.
Bruce főnöke vég ig simított az állán.
– Persze, íg y van, és biztos, hog y ezt a CIA is tudja. De nem ig azán értem, hol itt
a probléma. Tennyson Cottag e-t bezárták Oszáma bin Láden halálakor, vég e. Az
pedig , hog y titkos börtöneink vannak, alig ha ismeretlen bárki előtt, ez már
lerág ott csont.
– Tehát van még eg y összetevő, ami különösen kényes üg g yé teszi Tennyson
Cottag e-t – felelte Bruce.
A főnöke habozott.
– Vag y nincs, és akkor meg ette a fene, még rosszabb a helyzet.
– Ezt meg hog y érti?
– Úg y értem, hog y elméletileg van rá esély, hog y azért nem nyitja ki senki a
száját, és mondja el, mi köze van Zakariának Tennyson Cottag e-hoz, mert senki
sem tudja. Mert nincs is köze hozzá.
– És ez mennyire tűnik valószínűnek? – kérdezte Bruce hitetlenkedve.
– Nem különösebben – válaszolt a főnöke. – De ez is eg y mag yarázat lehet arra,
amit mi tudatos hallg atásként értelmezünk. Nem tudják, hog y füg g össze a két
követelés. Ezért azt sem tudják, kivel állnak szemben.
Bruce belátta, hog y a főnökének ig aza van. Van annál rosszabb is, mint amikor
tudja valaki az ig azság ot, de elhallg atja. Ez pedig az, ha senki nem tudja az

ig azság ot.
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Miniszterelnöknek lenni sosem volt eg yszerű. De Muhammed Haddad
ig azság üg y-miniszter nem tudta, vajon volt-e már valaha nehezebb, mint most.
A kormány válság meg beszélést tartott, eg y órával azután, hog y Muhammed
riasztotta őket, és közölte velük, amit meg tudott Fredrika Berg mantól, és ami
arra utaló jel lehet, hog y át kellene értékelniük a Zakaria Helifi kiutasításáról
hozott határozatot. Nem mindenki tudott jelen lenni, és nem is mindenkit sikerült
elérni ilyen g yorsan, de a miniszterelnök rag aszkodott hozzá, hog y a találkozót
még is meg kell tartani.
– Alaposan elemeznünk kell a helyzetet, mielőtt döntést hozunk – jelentette ki. –
Reng eteg tényező bonyolítja az esetet. Fontos, hog y hosszú távon is érvényes
döntést hozzunk, ne olyat, ami pillanatnyilag meg teszi.
A külüg yminiszter is csatlakozott:
– Eg yetértek azzal, amit mond. És ki kell, hog y fejezzem ag g odalmaimat
amiatt, vajon hog y fog adja majd a külvilág a Zakaria Helifi üg yében történő
esetleg es fordulatot. Zakaria üg ye kezdettől fog va mag as presztízzsel bírt, és
ezzel tisztában is voltunk. Eg yikünk sem lepődött meg azon, hog y kiszivárg ott az
őrizetbe vétele, és tudtuk, hog y a döntésünket meg fog ják kérdőjelezni. De nem
hiszem, hog y bármelyikünk is előre látta volna, mi fog történni azután.
Nevezetesen, hog y valaki elrabol eg y utasszállító repülőg épet miatta.
– És mitől tart a más ország okkal való eg yüttműködésünket illetően? –
tudakolta Muhammed.
Nem kedvelte a külüg yminisztert, többnyire nehezen tudta követni az
érveléseit, és úg y vélte, a nő g yakran téves következtetéseket von le. És ez a
mostani eset sem tűnt számára kivételnek.
– Épp most akartam rátérni, ha vég ig mondhatnám, amit elkezdtem. – A nő
ideg esnek látszott. – Ha meg változtatjuk a döntést Zakaria üg yében, épp most, a
g épeltérítés ideje alatt, amiről már az eg ész világ tud, azt kockáztatjuk, hog y
vag y hanyag nak tartanak majd minket, vag y g yeng ének ahhoz, hog y
szembeszálljunk a terroristákkal.
– De újabb információk jutottak a birtokunkba – vág ott közbe Muhammed. – Ezt

világ osan kell közölnünk. Az ismereteink meg változtak, és a demokratikus
játékszabályok szerint hajlandóak vag yunk meg változtatni a döntésünket.
A külüg yminiszter nem hag yta mag át lecsillapítani. Újra és újra meg ig azította
nyakában a sálat, és az eg yik fülbevalójával babrált. Muhammed meg lepődött,
amikor rájött, hog y vannak olyan férfiak, nem is kevesen, akik vonzónak találják a
nőt. Ő mag a nem látott benne mást, csak eg y érzéketlen primadonnát.
– Az időpontot ig azán rosszul választották meg . Valóban nehéz úg y
meg változtatnunk a döntésünket Zakaria üg yében, hog y ne tűnjünk
kiszámíthatatlannak. Beszéltem az amerikai kormánnyal, amely kertelés nélkül
kimondta, hog y nem áll szándékukban a terroristák követelését teljesíteni, és azt
mondani: hajlandóak bezárni Tennyson Cottag e-t. És elvárják tőlünk, hog y mi is
hasonlóképp teg yünk.
– A baj csak az, hog y úg y néz ki, jó okunk lenne átg ondolni Zakaria üg yét, a
g éprablástól füg g etlenül is – mag yarázta a miniszterelnök. – És ha át akarjuk
g ondolni a döntést, azt most kell meg tennünk. Nem holnap, nem a jövő héten,
hanem most. Máskülönben úg y tűnik majd, hog y felesleg esen áldoztuk fel
nég yszáz utas életét.
– Zakaria üg yében néhány nap múlva is meg g ondolhatjuk mag unkat –
jelentette ki a külüg yminiszter. – Mondhatjuk, hog y csak akkor kaptuk meg az
újabb értesüléseket. Úg y értem, senki sem tudja, hog y már ma is birtokában
vag yunk ezeknek.
Muhammed érezte, hog y nő benne az ellenérzés.
– Ez nemcsak ízléstelen, de eg yenesen veszélyes is – mondta.
– Eg yetértek – tette hozzá a miniszterelnök döbbenten. – Ezt nem tehetjük!
– Akkor marad a kérdés, hog y meg változtatjuk-e a döntésünket – mondta a
külüg yminiszter. – Őszintén szólva nem g yőzött meg ennek helyesség éről az,
hog y a titkosszolg álat újból elemzett bizonyos híváslistákat. És ha jól értem, nem
is mag a a titkosszolg álat, hanem Fredrika Berg man.
– Ez íg y van – mondta Muhammed. – Fredrika vetette fel az új szempontokat, ez
is az összekötői feladatai közé tartozik. Ő a mi fülünk a rendőrség nél, ő mondja el
nekünk azokat a dolg okat, amelyekről tudnunk kell. Részemről nem g ond, hog y ő
és nem a titkosszolg álat informált minket.
– Eg yetértek önnel – helyeselt a miniszterelnök. – Ug yanakkor viszont el kell
ismerjem, nekem is hasonló g ondolataim támadtak, mint amilyeneknek a
külüg yminiszter asszony adott hang ot. A Fredrika Berg man által előadott tények
vajon tényleg eleg endőek ahhoz, hog y meg változtassuk a döntésünket? Mert még
mindig ott van a csomag és Ellisz vallomása, ami Helifi ellen szól. Ha ilyen kevés

dolog miatt meg g ondoljuk mag unkat, az olyan, mintha az első esetben téves
döntést hoztunk volna.
– Ez bizonyára íg y van – felelte Muhammed. – De ebben a kérdésben nem olyan
fontos még ma döntést hozni. Most Zakariára kell koncentrálnunk, és arra, hog y
ig azság osan ítéljük meg . A leg határozottabban ki kell jelentenünk, hog y Zakaria
szabadon bocsátása nem valamiféle eng edmény a terroristáknak, hanem a
meg változott körülmények log ikus következménye.
A külüg yminiszter hirtelen felkacag ott.
– Sok szerencsét – mondta. – Ezt sosem fog ják elfog adni mag yarázatképpen.
– Ahog y lesz, úg y lesz – vélekedett Muhammed. – Svédország más fontos
kérdésekben lojális volt. Nekünk a g épeltérítés üg yében nem az Eg yesült
Államokhoz kell hűnek lennünk, hanem a saját népünkhöz. Ezenkívül, ismételten
mondom, a Zakaria esetében hozott döntést a g épeltérítéstől füg g etlenül kell
kezelnünk. Különben akármit is teszünk, hibázunk.
– És épp emiatt olyan átkozottul nehéz ez az eg ész – mondta a miniszterelnök.
Arca meg adónak tűnt, s az ideg es Muhammed most az asztal körül ülőkhöz
fordult.
– Hát mag uk mit g ondolnak?
Muhammedhez hasonlóan több miniszter is azonnal ag g odalmát fejezte ki.
– Ha utólag kiderül, hog y az amerikai érdekeket a sajátjaink elé helyeztük ebben
a krízishelyzetben, akkor úg y lesz, ahog y Muhammed mondta, mindannyiunknak
azonnal le kell mondanunk, és új választásokat kiírnunk – tette hozzá a
demokratikus üg yekért felelős miniszter.
– Nem szabad, hog y ez meg történjen! – helyeselt a pénzüg yminiszter is. –
A svédeknek azt kell látniuk, hog y minden tőlünk telhetőt meg teszünk, és
felelősség teljesen kezeljük a helyzetet.
A miniszterelnök most már mag abiztosabbnak látszott. Kihúzta mag át, rájött,
hog y várja a kötelesség , s ettől nag yobbnak érezte mag át. Muhammed látta már
ezt tőle korábban is, s nem tudta eldönteni, vajon erény-e vag y g yeng eség .
– Úg y tervezem, hog y az elkövetkező órában vég leg es információt kérek a
titkosszolg álattól. És amennyiben nem tudják alátámasztani, hog y Zakaria
kiutasítása feltétlenül szükség es, el fog om rendelni a határozat érvénytelenítését.
A külüg yminiszter fancsali képet vág ott, de nem szólt semmit.
Muhammed meg könnyebbülést érzett, a miniszterelnök helyes döntést hozott.
A kérdés csak az volt, vajon Zakaria üg yének felülvizsg álata seg ít-e azokon,
akiket Karim Szasszi túszul ejtett?
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Az amerikaiak lelövik a repülőg épet, hacsak Erik Rechtnek nem sikerül átvennie
fölötte az irányítást, és Eden a leg utóbbi hírek alapján úg y tudta, épp arra készül.
Buster Hansson főig azg ató ereiben majd meg fag yott a vér. Vajon miért nem
jelentkezik a fickó? A feladat nem tűnik különösebben nehéznek. Bejutni a
pilótafülkébe. Ártalmatlanná tenni Karim Szasszi kapitányt. Öntudatlanra verni
bármivel, ami a keze üg yébe kerül.
Buster nem szerette a jó és rossz ember besorolást. Elvég re nem minden fekete
vag y fehér. A rossz túl konkrét meg határozás. Nincs benne semmi enyhítő
körülmény, semmi bocsánatos bűn. Épp ezért, akit rossznak kiáltanak ki, annak
nem keg yelmeznek.
A gonoszok csakis a legrosszabbat érdemlik.
Szeptember tizeneg yedike óta a világ veszélyes fordulatot vett, kétpólusú lett,
és azoknak az embereknek is színt kellett vallaniuk, akik korábban eg y árva
g ondolatot sem szenteltek a terrorizmusnak.
Velem vag y, vag y ellenem? Jó vag y, vag y rossz?
Miféle tettek adtak létjog osultság ot az efféle játékokhoz?
Busternek még most is felfordult a g yomra, ha az Abu-Graib börtönben készült
képekre g ondolt. Ilyet nem csinálhat az ember! Eg yszerűen képtelenség . Nincs az
az ellenség a földön, akit efféle feg yverrel szabadna leg yőzni. Buster a karrierje
során eg yetlen eg yszer sem dolg ozott behunyt szemmel. Mindig meg követelte a
rendet a vezetőség körében, és a leg kisebb elhajlást sem tartotta
meg eng edhetőnek a törvényektől és a szabályoktól. Hisz az emberek bizalmának
elnyerése forg ott kockán.
A demokratikus társadalomban a bűnözés teljes kiirtása utópia. Ug yanez
vonatkozik a nemzetközi terrorizmusra is. Buster már rég óta próbálta meg érteni,
miért esett az embereknek ilyen átkozottul nehezükre, hog y ezt elfog adják.
A terrorizmus is épp olyan, mint bármelyik másik bűncselekmény, azzal a nag y –
és jelentős – különbség g el, hog y válog atás nélkül csap le az áldozataira. Még
olyanokra is, akik általában biztonság ban érzik mag ukat, mivel eg ész életük során
nem érte őket nag yobb csapás, mint hog y a házukat kirabolták, ami persze épp

elég sokkoló tud lenni.
S épp emiatt kell különösen óvatosnak lennie annak, aki a bűnözés eme fajtája
ellen küzd, mivel az ilyen esetekben általában az eszközök sokkal szélesebb skálája
elfog adott.
A kormányhivatalból mindössze pár perccel korábban hívták. A miniszterelnök
és az ig azság üg y-miniszter vég leg es döntést akart Zakaria Helifi üg yében,
még pedig tizeneg y óra előtt. Telefonon keresztül nem akarták elárulni, miről van
szó, Buster még is meg értette. Fredrika Berg man már közölte velük a leg frissebb
híreket. Rejtély, hog y vajon mit g ondoltak, milyen újabb fejleménnyel tud
szolg álni a titkosszolg álat. És azt sem értette, hog y a Zakaria telefonja körüli
zavaros dolg ok miért szólnának a férfi mellett. Úg y tűnt, mintha a kormány okot
keresne, hog y meg g ondolhassa mag át. És ha csak ezt akarták, Buster eg yet is
értett velük. A kormány szélsőség es helyzetben volt.
Fel kell hívnia Edent, és meg beszélni vele, mit feleljenek. Valójában nem a
főig azg atóra tartozott az eg yes hadműveletekbe való beavatkozás, de mivel
Zakaria helyzete ekkora fig yelmet váltott ki, s ilyen veszélyes következményei
lettek, a leg felsőbb vezetés elé került.
Felhívta a nő eg ység ét, hog y beszélhessen vele, de tájékoztatták, hog y Eden
nincs a helyén.
– A francba is, hát persze! – jutott eszébe Busternek. – Hiszen meg beszélésen van
a németekkel.
Elköszönt, majd pár pillanattal később a kémelhárítás főnöke, Henrik Theander
bukkant fel nála.
– Van eg y perce?
– Tulajdonképpen nincs, miről van szó?
– Edenről és Efraim Kielről, a Moszad-üg ynökről.
Buster letette a telefonkag ylót.
– Ig en?
– Itt van Kiel.
Buster g yomra g örcsbe rándult. Nem, nem és meg int csak nem! Erre most
nincs idejük. Ne most! Ne akkor, amikor több száz ember repül a halál felé.
– Hol?
– Itt áll az épület előtt.
Buster nem volt biztos benne, hog y jól értette.
– Milyen épület előtt?
– A miénk előtt. A kung sholmeni rendőrség i székház előtt. Szemben a
Polhemsg atanra nyíló kapuval.

Buster eg ész karrierje során arról volt híres, hog y a nehéz időkben is meg őrizte
a nyug almát és hideg vérét, de ez már több volt a soknál.
– És mit csinál ott? Meg próbál bejutni?
– Nem, csak vár.
– Vár? Na és kire?
– Edenre?
Buster mag a előtt látta a képet. Eden előbb vag y utóbb elhag yja a munkahelyét,
és kisétál a sötét éjszakába. Az izraeli meg ott várja a járdán.
– Nem valami diszkrét.
– Hát nem.
Busternek még erősebben g örcsbe rándult a g yomra, s ez az érzés most már a
mellkasát és a szívét is érintette. Ez nem tetszett neki. Eg y cseppet sem. Hirtelen
apróság nak tűnt, hog y esetleg rosszul ítélték meg Zakaria Helifi üg yét.
Mennyivel rosszabb lesz, ha kiderül, hog y sikerült eg y Moszad-üg ynököt
felvenniük a terrorelhárító eg ység élére!
– Most mit csinálunk? – kérdezte Buster.
– Ug yanazt, amit a Moszad-üg ynök odakint. Várunk.

55
Az 573-as járat
A férfi még mindig öntudatlanul feküdt a földön. Az utasok halálra váltan ültek a
helyükön. Erik Recht hálás volt a hallg atásukért. De azt g yanította, nem fog túl
sokáig tartani. Nemsokára kérdezősködni kezdenek, meg akarják majd tudni, mi
történik. És akkor mit mondjon? Hog y minden rendben van, és teljesen normális
dolog , hog y a kapitány kizárja a másodpilótát a vezetőfülkéből? És hog y az a férfi,
akit Erik leütött, valószínűleg eg y terrorista?
Meg int fel kell hívnia az apját, és elmondani, mi történt. Fig yelmeztetni, mi
történhet, ha Karim eg yedül marad a pilótafülkében.
De először is g ondolkodnia kell.
A pilótafülke ajtaja biztonság i ajtó, úg y készítették, hog y erővel ne nyithassa ki
eg y g épeltérítő vag y valaki más, aki veszélyt jelenthet a fedélzeten levők
biztonság ára. Erik nem tudta kívülről kinyitni, odabentről kell beeng ednie
valakinek. A rendszernek erre a hiányosság ára rajta kívül már mások is felhívták a
fig yelmet, de attól még íg y maradt.
Nem fog ja tudni beverni vag y berúg ni az ajtót. Sem meg babrálni a zárat.
Automatikusan a zsebeiben kezdett keresg élni, hátha van nála valami olyan
eszköz, amiről esetleg meg feledkezett, és ami a seg ítség ére lehet. De az ég világ on
semmit nem talált.
– Mi folyik itt?
A férfihang az első osztály hátsó részéből érkezett.
Erik a tekintetével kereste a hang forrását, és közben meg próbált arra
összpontosítani, hog y nyug odt, felelősség teljes benyomást keltsen. Nehéz volt, az
imént történtek után.
Az eg yik üléstámla mög ül eg y kéz emelkedett a mag asba.
– Én kérdeztem.
Erik csak most látta, hog y több utas is sírva fakadt.
Eg y nő az első sorból hang ot is adott ag g odalmainak:
– Valami tájékoztatással szolg álhatnának! A g ép már többórás késésben van.
Most meg még ez is. Mit művelnek mag uk?
Előbb az ájult férfira mutatott, majd Erik véres ing ére.

Erik a meg felelő szavakat kereste.
– Nag yon szokatlan helyzetbe kerültünk. Sajnos nem tudok önöknek kimerítő
információkkal szolg álni, mert én is keveset tudok. Tisztában vag yok azzal, hog y
szinte lehetetlent kérek önöktől, de leg yenek továbbra is türelemmel, ig yekszünk
minden zavart elhárítani.
Az emberek nyug talanul fészkelődtek.
– Miért zárták ki? – kérdezte a hátsó sorban ülő férfi.
Erik nyelt eg yet.
– Azért, mert Szasszi kapitány jelenleg nem tudja kinyitni az ajtót. De ezt a
problémát majd meg oldjuk.
Ha még sem, az katasztrófához vezet, g ondolta, de nem mondta ki.
Belátta, hog y seg ítség re van szükség e. Eg yszemélyes show-műsora vég et ért.
Azzal kezdi, hog y lemeg y a bárba, és elmondja Lydiának, mi történt.
De az imént meg szólaló hölg y elég edetlen volt Erik válaszával.
A földön fekvő férfira mutatott.
– Ő kicsoda? – kérdezte.
Erik ránézett arra az emberre, akit épp az előbb ütött le.
Azt én is szeretném tudni, g ondolta.
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Stockholm, 20 óra 35 perc
A homokórában hamarosan lepereg az összes homok. A repülőg ép üzemanyag a
pár órán belül kifog y, és Fredrika Berg man nem érzett mást, csak kétség beesést.
Felhívták Jerker Gustavssont, eg yikét azoknak az embereknek, akik kapcsolatban
álltak Zakaria telefonjával a kérdéses időpont előtt és után is, és szerencséjük volt.
Jerker ug yanis épp eg y södermalmi étteremben tartózkodott, ahol az anyja
hetvenötödik születésnapját ünnepelték. A többiekhez hasonlóan ő is ideg es lett
attól, hog y a rendőrség szeretne beszélni vele, de a helyzet nem volt reménytelen.
– Jöjjenek be az étterembe – mondta nekik. – Nem akarom itthag yni a
családomat.
– A kollég áim húsz perc múlva ott lesznek – válaszolta Fredrika.
És ott is voltak. Eg y kék villog óval ellátott autót odaküldtek az étteremhez. Az
óra pedig kérlelhetetlenül ketyeg ett tovább.
Eden és Sebastian újabb információkat szerzett német kollég áiktól, akik meg int
kaptak eg y e-mailt. A pilóta a Capitoliumba akarja belevezetni a g épet –
füg g etlenül attól, hog y a g épeltérítők követeléseit teljesítik-e. Hog y miért, az
nem derült ki.
Fredrika szinte fizikai fájdalmat érzett, amikor Eden a rekedtes hang ján
elmondta, amit a németektől meg tudott. Nem bírt Alexre nézni. A fia pár órán
belül meg hal, és az ég világ on semmit sem tehetnek érte. Hacsak Erik meg nem
menti saját mag át azáltal, hog y ártalmatlanná teszi Karim Szasszit.
– Mennyire meg bízhatók a németektől kapott értesülések? – kérdezte Dennis, a
nyomozás vezetője, miután Eden befejezte a mondandóját.
– Ahog y korábban már meg állapítottuk, nem tudjuk meg ítélni. Eg yedül az
eredeti értesülésekhez tarthatjuk mag unkat: az, hog y eg y g épet el fog nak rabolni,
stimmel, és az, hog y a kapitány is be lesz avatva, feltehetőleg szintén ig az. Íg y
aztán az újabb információkat is komolyan kell vennünk.
Alex is ott ült velük az asztalnál, és hallg atta őket. Sápadt volt és fáradt. Erik
továbbra se jelentkezett, és most már kezdtek azon g ondolkodni, hog y felhívják
Karimot, csak hog y valami életjelet kapjanak már a fedélzetről.
– Ez a következő lépés? – kérdezte Dennis. – Hog y felhívjuk a g épet?

– Majd később – vág ta rá Eden.
Később? Nem lesz később…
– Sikerült azonosítaniuk a németeknek azt a személyt, aki ezeket az e-maileket
küldi? – tudakolta Dennis.
– Minden eszközzel meg próbálták azonosítani és meg találni, de nem sikerült.
Mintha a világ űrből érkeztek volna az e-mailek.
A munkacsoport láthatóan türelmetlen volt. Teltek-múltak az órák, s a g ép
repült tovább a vesztébe.
Most már muszáj valami eredményre jutnunk, g ondolta Fredrika. Különben
elveszítjük a józan ítélőképesség ünket és az erkölcseinket is.
– Bizonyára olyasvalaki küldte, aki mag a is beavatott, nem ig az? – tudakolta
Alex.
– Nem feltétlenül – mag yarázta Eden. – Elvég re nem tudjuk pontosan, ki van
még benne a g épeltérítésben, mármint Karimon kívül. De persze könnyen
lehetség es, hog y valaki, aki bűnrészes, nem bírta ki, hog y ne henceg jen azzal, mi
van készülőben.
– De ha valaki benne van, miért beszélne róla hetekkel korábban? Ez teljesen
értelmetlennek tűnik – vetette közbe Sebastian.
Ug yanaz a g ondolat suhant át mindenkin. Valamit fig yelmen kívül hag ytak.
Fredrika minden porcikájában érezte ezt. Az orruk előtt volt a válasz Sebastian
kérdésére, csak nem vették észre.
De ha valaki benne van, miért beszélne róla hetekkel korábban?
Fredrika kétféle választ tudott elképzelni a kérdésre.
– Vag y azért, hog y saját mag át tisztára mossa – mondta óvatosan, majd íg y
folytatta: –, vag y azért kapják a németek ezeket az e-maileket, hog y biztos ne
kerülje el a fig yelmünket semmi, ami történni fog .
Eden kétkedő pillantást vetett rá.
– Hog y mondta? Nehog y elkerülje a fig yelmünket, ha valaki azzal fenyeg etőzik,
hog y felrobbant eg y Jumbo Jetet?
Alex Fredrika szemébe nézett, kihúzta mag át és lassan bólintott. Ő meg értette,
mire g ondol a nő.
– Nem úg y érti – mag yarázta. – Gondolja vég ig , mi áll azokban az e-mailekben.
Olyan részletek, amelyeket eg yébként sosem tudtunk volna meg .
A teremben csend lett.
– Folytassa! – szólította fel Sebastian Fredrikát.
– Nem tudom meg mag yarázni – mondta tovább Fredrika. – De… Nem olyanok,
mint a Tennyson-könyv, amit Karim polcán találtunk? A napnál is világ osabb,

még is van benne valami zavaros. A könyv direkt rámutat Tennysonra, nehog y
elfelejtsük, hog y Karimnak valami köze van ahhoz a helyhez. Habár ezen kívül
semmi mást nem találtunk, ami ebbe az irányba mutat. Az ég világ on semmit.
Eden izg atottan rázta a fejét.
– Hová akar kilyukadni?
Újabb g ondolat ütött szög et Fredrika fejébe, s ezúttal sikerült is elkapnia.
– Nem tudom – mondta vég ül. – Csak ez az eg ész történet tele van bizarr
vonásokkal. Én meg nem szeretem az ilyen eg yértelmű utalásokat, amelyek útonútfélen felbukkannak, mintha valaki minden erejét latba vetné, hog y kétség be ne
vonjuk Karim Szasszi bűnrészesség ét.
– De Fredrika, hiszen bűnrészes – szólt Eden. – Eriknek Washing tont mondott
New York helyett. És nem hajlandó eltávolodni az amerikai határtól, nem akar
más helyet keresni a leszállásra.
– Tudom – felelte Fredrika. – És nem is azt mondom, hog y ártatlan. Csak annyit,
hog y valaki eltökélten rá mutog at, hog y elterelje a g yanút az esetleg es
bűntársairól. Ug yanezt érzem akkor is, amikor azt állítják, hog y a pilóta nem csak
azokat az utasításokat kapta, amelyek a vécében talált levélben szerepelnek.
Alex lázba jött.
– Pontosan. Meg int meg erősítették, hog y maradjunk azon a nyomon, és
eszünkbe se jusson eltérni a levélben meg fog almazott utasításoktól.
Teltek-múltak a másodpercek, Eden pedig nem szólt eg y szót sem.
– Tehát mit akar az, aki az e-maileket küldte a németeknek?
– Emlékeztetni minket arra, hog y leg yőzhetetlen ellenféllel állunk szemben –
felelte Fredrika.
– És ha eng ednénk a követeléseiknek?
– A g éprablók tudják, hog y nem fog juk teljesíteni őket.
– És miért a németeknek írog atnak, miért nem nekünk? – tudakolta Dennis.
– Ezen is g ondolkodtam – mondta Fredrika. – Először is, azt hiszem, van itt
valami németország i kapcsolat, amire még nem jöttünk rá. Másrészt túlság osan
drámai hatása lett volna annak, ha az első levelet nekünk küldik, mivel innen
szállt fel a g ép. A küldő csak be akarta biztosítani mag át, hog y ha vég et ér a
g épeltérítés, a helyes információk kerüljenek napvilág ra.
Németország i kapcsolat. De mi lehet az valójában?
Az eg yetlen kapcsolat Németország g al, amiről eddig tudtak, az néhány
telefonbeszélg etés, amit Zakaria híváslistáján találtak. De ez alig ha nevezhető
kapcsolatnak, inkább csak homályos összeköttetésnek.
Túl g yorsan telt az idő, Fredrika most vette csak észre. Annyi g ondolat és

kiindulópont g yűlt össze a fejében, hog y nem tudta mindet a helyére tenni. Miért
éppen Tennyson Cottag e? Az Eg yesült Államoknak nyilván van több titkos
börtöne is, miért éppen Tennyson Cottag e? Meg kell tudniuk. Még hozzá hamar.
És miért éppen Karim Szasszi? Mi a kapocs közte és Zakaria között? Ha erre
rájönnek, hamarosan készen lesz az eg ész kirakós játék.
Miközben Fredrika a g ondolataiba mélyedt, Sebastian és Eden folytatta a
meg beszélést.
– Hog yan tovább? – érdeklődött Sebastian.
– Várunk még eg y órát, hátha jelentkezik Erik Recht másodpilóta – mondta
Dennis, és Alexre sandított. – Azután újabb lehetőség eket kell mérleg elnünk. S
akkor már az amerikai kollég áinkkal közösen.
– Miféle lehetőség eket? – kérdezte Alex.
– Meg kell fontolnunk, utolsó mentsvárként, hog y szembesítjük Karimot azzal,
amit tudunk, elmag yarázzuk, hog y nem fog ja tudni vég hezvinni a tervét, s ezért
az lesz a leg jobb, ha leszáll a g éppel, és meg adja mag át a rendőrség nek.
Hát ide jutottak? A kérés az eg yetlen meg maradt lehetőség . Karim Szasszi azt
csinál, amit akar. Ő dönt élet és halál fölött.
Hacsak Eriknek nem sikerül átvennie az irányítást.
De miért nem jelentkezik már?
Fredrika látta, hog y Alex szenved.
– Mi a következő lépés? – kérdezte Alex.
Mint már annyiszor, ezúttal is türelmetlen volt.
– A mai nap folyamán g yakorlatilag mindenkit kihallg attunk, akit csak lehetett
– jelentette ki Dennis. – Mindenkit. Beszéltünk Karim és Zakaria rokonaival, és úg y
tűnik, mindannyian értetlenül állnak a történtek előtt. Például eg yik
beszélg etésünk során sem derült ki, ki lehet még benne az üg yben Karimon kívül,
s ez nyug talanító, mivel kizártnak tartom, hog y eg yedül lenne.
– Még mindig van valaki, akivel nem beszéltünk – jeg yezte meg Fredrika. –
Zakaria nővére.
– Úg y van. És sürg ősen meg kell találnunk. Ha másért nem is, leg alább azért ki
kell hallg atnunk, hog y kizárhassuk a nyomozásból. Ez után a meg beszélés után
azonnal kihallg atjuk Zakaria barátnőjét. Amikor korábban beszéltünk vele, még
nem tudtunk a férfi nővéréről.
– És mikor kapunk tájékoztatást az autószerelőtől? – tudakolta Dennis.
Fredrika ag g odalmasan pillantg atott a mobiljára.
– Az attól füg g , milyen g yorsan tudja előkaparni a kliensei listáját, hog y
meg nézze, kit jeg yzett fel Zakaria telefonjának tulajdonosaként. Ha vissza kell

mennie a műhelyébe, hog y előkeresse az adatokat, értékes időt veszítünk.
Sebastian körbenézett.
– Ha senkinek nincs több hozzátennivalója, javaslom, hog y zárjuk le a találkozót.
Az eg yik operatív elemző szót kért.
– Kaptunk listákat az illetékes Stockholm környéki fizetőkapukról, azért, hog y
meg tudjuk, találunk-e olyan kocsit, amely Stockholmot elhag yva az Arlanda
irányába tartott a teg napi bombafenyeg etés előtti órákban. De még ha tudomást is
szerzünk róla, hog y eg y bűnöző vag y g yanúsított a repülőtér felé hajtott, ez nem
jelenti azt, hog y éppen az az ember fújta a bombariadót is. És amint már tudjuk, a
telefonokkal sem jutunk messzire.
Fredrika a sokat vitatott dug ódíjra g ondolt, és arra az infrastruktúrára, amit ki
kellett építeni ahhoz, hog y bevezethessék. Fizetőkapuk belvárosszerte, ahol az
autósokat lefotózzák, hog y elraktározhassák az információkat a városból ki- és
bemenő forg alomról, hog y meg tudják, kinek kell díjat fizetnie. Nyilván iszonyúan
sok autó tartott aznap a repülőtérre.
– Mit g ondolnak, mikor lesznek készen?
– Remélhetőleg eg y órán belül.
– Nem is merem remélni, hog y ismerős névre bukkanunk, de akkor is meg kell
csinálni – fejtette ki Sebastian.
Hát persze. Mindent ellenőrizni kell, minden apró információt alaposan
meg vizsg álni. Fredrika türelmetlen lett, vajon miért nem találnak meg oldást
ebben a rémálomszerű nyomozásban?
Mert még egy napja sem tart.
A találkozót befejezték, és Fredrika ott maradt Alexszel, Dennisszel és
Sebastiannal.
– Akkor mag a menjen, és beszéljen Zakaria barátnőjével, mag a pedig itt marad
– közölte Dennis Fredrika és Alex felé biccentve.
Fredrika követte Dennist a nyomozókhoz. Vég re kihallg atják Zakaria barátnőjét,
Mariát. A beszélg etés feltehetőleg az ég világ on semmin nem fog változtatni,
még is tudni akarta, mi sül ki belőle, mivel volt eg y hiányzó láncszem a
nyomozásban. Már sajg ott a teste a fáradtság tól, lassúnak és nehéznek érezte
mag át.
Az érzés, hog y valami fölött elsiklottak, délibábként lebeg ett előtte. Ki lehet
Karim seg ítője? Lehet, hog y Zakaria nővére, Szofi?
És miért tesz olyasmit valaki, amit most minden jel szerint Karim Szasszi
művel?
Fredrika kétféle mag yarázatot tudott elképzelni:

Vag y meg g yőződésből, vag y mert rákényszerítették.
De hog y történhet ilyesmi? Hog y kényszerítheti valaki a másikat arra, hog y
nég yszáz embert a halálba küldjön?
Ekkor szólalt meg a mobilja. Az eg yik nyomozó volt, aki elment, hog y
kihallg assa Jerker Gustavssont.
– Szerencsénk van – mondta a férfi. – Gustavsson a mobiljában tartja az üg yfelei
elérhetőség ét, íg y ki tudta keresni a számot.
Fredrika léleg zet-visszafojtva fig yelt.
– És kié volt a szám?
– A múlt nyáron eg y Zakaria nevű férfival beszélt ezen a számon. De korábban
eg y másik üg yfeléé volt a készülék, akit Adam Mortadzsinak hívnak.
S ezzel a nyomozás ismét eg y névvel bővült.
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Adam Mortadzsi.
Gőzük sem volt róla, ki lehet ő. Ahog y arról sem, hog y milyen származású, és
hog y vajon még mindig Svédország ban él-e. Azt pár perc alatt sikerült
meg állapítaniuk, hog y akárcsak Zakaria nővére, ő sem szerepel a svéd
nyilvántartásban.
– Azonnal küldjék el a nevet az összes partnerünknek! – adta ki az utasítást
Eden. – Tudni akarom, kicsoda az illető. De rohadt g yorsan!
Zakariával beszélni a dolog ról időpocsékolásnak tűnt. Sem a kihallg atások
során, sem a bíróság i tárg yalások alkalmával nem szólt eg y szót sem
Mortadzsiról, íg y komolytalan dolog lenne azt hinni, hog y hirtelen kinyitja a
száját.
Fredrika felkereste Dennist és a nyomozóit, hog y felvázolja nekik Zakaria
barátnője, Maria kihallg atásának főbb vonalait.
Leg nag yobb meg lepetésükre Maria már a rendőrség épületében tartózkodott,
amikor felhívták. A recepciónál állt, és kérte, hog y eng edjék be, hadd beszéljen
Zakariával a fog dában. Amikor meg tudta, hog y ez nem lehetség es, eg ész
eg yszerűen leült az eg yik padra, s azt mondta, addig nem meg y el onnan, amíg
valaki oda nem viszi az élettársához. Amikor Fredrika és a titkosszolg álat eg yik
nyomozója, aki elkísérte, meg találta a nőt, már fél órája ücsörg ött ott.
– Nem meg yek innen sehová, amíg nem találkoztam Zakariával – jelentette ki,
amikor bemutatkoztak neki, és elmondták jövetelük célját.
Tekintete éppoly sötét volt, mint annak idején Fredrikáé, amikor Spencer
felhívta Uppsalából, és elmondta, hog y a rendőrség en van.
Fredrika alig kapott leveg őt. Még mindig előfordult olykor, hog y felébredt az
éjszaka kellős közepén, és elszorult a szíve. Azt nem tudta, vajon Spencer hog y
emlékezett a történtekre. Sosem beszéltek a dolog ról, hag yták a múlt ködébe
veszni.
– Most nem találkozhat Zakariával – jelentette ki a nyomozó. – De ha seg ít
nekünk, azzal neki is seg íthet.
– Beszéltem már mag ukkal, és elmondtam, hog y füg g össze ez a sok különös

részlet. Zakariának semmilyen szerepe nincs a stockholmi merényletben,
hányszor kell még elmondanom?
És ezt vajon honnan tudja? Fredrika mélyet sóhajtott. Honnan lehet tudni az
ilyesmit? A rövid válasz a kérdésre úg y szól: az ember ismeri azt, akit szeret.
De ahog y ig az az, hog y a szerelem vak, lehet épp irracionális is.
Sosem tudhatjuk biztosan, egyszerűen képtelenség.
– Szeretnénk beszélni mag ával – közölte Fredrika. – Zakaria nővéréről.
Nem tehetett róla, de úg y viselkedett, mintha tényleg a rendőrség hez tartozna.
– Szofiról?
A korábbi düh meg lepődéssé változott.
– Ig en.
– És mit akarnak tőle?
– Nem mehetnénk valahová máshová beszélg etni?
Zakaria barátnője eg y kicsit g ondolkodott, majd íg y szólt:
– Nem, jól ülök itt.
Fredrika és a nyomozó eg ymásra nézett. Szó nélkül leültek a lány két oldalára.
– Tudja, hol találjuk Szofit? – kérdezte Fredrika.
– Nem.
Nem látszott rajta, hog y hazudik, de Fredrika még is úg y érezte.
– Fontos lenne – mondta a nyomozó. – Azonnal beszélnünk kellene vele.
– Miről?
– Azt most nem részletezhetjük – felelte Fredrika.
Ig azság szerint ő mag a sem tudta pontosan, miért is akarnak Szofival
találkozni. Talán mert ő volt az eg yetlen Zakaria környezetében, akit még nem
hallg attak ki. Talán épp ez tette érdekessé.
– De ahog y már említettem, Zakariának seg ítene ezzel – jelentette ki a titkos
üg ynök, s Fredrika valami kérésfélét vélt hallani a hang jában.
Úg y döntött, más úton próbálkozik.
– Lehet, hog y Szofi nem is itt, Stockholmban lakik? – kérdezte.
Maria fáradtnak tűnt, és az eg yik körmét piszkálta.
– Ő másmilyen életet él, mint én meg Zakaria – szólalt meg vég ül. – Néha itt
van, és meg látog at minket, máskor meg valahol máshol.
– Találkozott vele mostanában? – érdeklődött Fredrika.
Maria meg dermedt.
– Nem – felelte, s ezúttal Fredrika biztos volt benne, hog y nem mond ig azat.
– Amikor itt van, mag uknál szokott lakni?
– Néha ig en.

– De vannak más barátai is Stockholmban?
– Csak néhány.
– Beszél svédül? – tudakolta Fredrika.
A lány meg int tétovázott.
– Ig en, ő az eg yik leg jobb nyelvérzékkel meg áldott ismerősöm.
– Milyen más nyelveken beszél még ? – kérdezte a nyomozó.
Okos kérdés.
– Ang olul, németül és franciául. Meg persze arabul.
Már meg int. Meg int eg y szál, ami Németország ba vezet.
– Németül?
Fredrikának meg kellett erőltetnie mag át, hog y ne kapja fel a fejét. Nem akarta,
hog y a lány rájöjjön, ez fontos számukra.
– Ig en.
– És miért beszél németül?
Ekkor Maria beg ubózott, nyilván rádöbbent, hog y a helyzet kicsúszott az
irányítása alól, hiába erőlködött, hog y ez ne történhessen meg .
– Németország ban él, nem ig az? – folytatta Fredrika.
Zakaria barátnője csendben bólintott.
– Ott van a lakása, és ott él. Berlinben.
– Járt már nála? – kérdezte Fredrika.
– Csak két-három alkalommal.
Tehát Zakariának van eg y nővére, aki Németország ban él. Abban az ország ban,
ahonnan a g épeltérítésre vonatkozó részletek kiszivárog tak. Abban az ország ban,
amellyel Adam Mortadzsi, aki korábban Zakaria telefonjának tulajdonosa volt,
közeli kapcsolatban állt.
A háló kezdett körbefonódni. S Fredrikában eg yre több kérdés merült fel.
– Ismeri Karim Szasszit? – hozta fel a témát, jóllehet tudta, hog y valaki már
beszélt Mariával a férfiról.
– Erre a kérdésre már válaszoltam.
– Tudom, de én most újból felteszem.
– Én meg újra ug yanazt mondom: nem emlékszem rá, hog y valaha is
találkoztam volna ilyen nevű emberrel. És arra sem, hog y Zakaria említett volna
ilyen nevű férfit.
Fredrika hitt neki. Ag ya ezernyi g ondolaton járt eg yszerre, miközben
meg próbálta összeg yúrni a töredék információkat. Németország újra és újra
előkerült. De sem Zakariát, sem Karimot nem sikerült hozzákötniük. Csak Zakaria
telefonját, és azt is csak abban az időben, amikor még Adam Mortadzsi tulajdonát

képezte.
– Ismer ön eg y Adam Mortadzsi nevű férfit?
És ekkor következett be az áttörés.
A nő olyan hevesen reag ált, hog y Fredrika úg y érezte, akkor is érzékelte volna,
ha behunyja a szemét, és befog ja a fülét.
E szavak szinte arculcsapásként érték Mariát, aki felcsattant.
– Nem.
– Látom mag án, hog y hazudik! – szólt Fredrika.
Maria elvörösödött, és mintha könnyek jelentek volna meg a szemében. A szája
vékony vonallá keskenyedett, és a lány eg y szót sem szólt.
Eg yetlen szót sem.
Vajon ki ez a férfi, aki könnyeket érdemel?
Fredrika irányt változtatott a beszélg etésben.
– Tud róla, hog y Zakaria valaha vett vag y kapott volna eg y mobiltelefont
Szofitól?
Zakaria barátnője rámeredt.
– Nem, nem hinném.
– Azt a készüléket, amit Zakaria jelenleg használ, honnan vette? – tudakolta a
nyomozó.
– Fog almam sincs. Korábban többnyire a cég es mobilját használta. Meg persze
az enyémet.
A nő reménytelennek látszott.
Fredrika úg y döntött, ismét átnézi a híváslistát. Valami nyomra bukkantak,
ebben biztos volt.
– Meg van mag ának Szofi telefonszáma? – kérdezte Mariától.
Ez volt az utolsó esélyük.
És leg nag yobb meg lepetésére Maria benyúlt a kabátja zsebébe, és előhúzta a
mobiltelefonját.
– Azt hiszem, ig en – felelte.
Majd felolvasott eg y telefonszámot Fredrikának.
– Csak ez van meg nekem. Ez Szofi német telefonjának a száma. De már rég i.
Nem is használja. Az újat pedig nem tudom. Zakaria és Szofi szinte mindig Skypeon keresztül beszél eg ymással.
Fredrika első ízben látta Mariát mosolyog ni. Azt g ondolta, a nyomozók
csalódottak lesznek a rég i telefonszám miatt.
De épp ellenkezőleg .
Vég eztek a kihallg atással, majd visszamentek a titkosszolg álathoz. Fredrika

eg yenesen Sebastianhoz sietett, és meg kérte, hog y keresse elő a híváslistát. Két
percen belül meg találták rajta Szofi számát. Abban az időben, amikor feltehetőleg
Adam Mortadzsié volt a készülék, rendszeres kapcsolatban állt Szofi németország i
telefonjával.
– Meg kell tudnunk, ki ez a Mortadzsi! – szólt Fredrika Sebastiannak. –
Kulcsfig urának tűnik!
– Azt hittem, ha a telefon tényleg valaki másé volt, akkor a nővéréé, és Zakaria
őt védi – mondta Sebastian.
– Én is azt hittem – felelte Fredrika. – De úg y látszik, valaki másé, aki
kapcsolatban állt a nővérével.
– De vajon miért szakadt meg a kapcsolat Szofival, miután Zakaria vette át a
telefont? Nézze csak meg a híváslistát!
– Először is, mert Zakaria barátnője azt mondta, Szofi számot cserélt, másodszor
pedig , mert úg y tűnik, általában a számítóg épen keresztül beszélg ettek.
Ezenkívül azt is tudjuk, hog y Zakaria mindig több készüléket használt
eg yidejűleg .
Meg int feszültnek érezték mag ukat, olyan irányíthatatlan erők vezérelték őket,
mint az idő múlását.
Nég yszáz ember, tízezer méteres mag asság ban.
Eg y férfi, akit ki akarnak utasítani az ország ból, és aki elhallg atja az eg yetlen
információt, amely meg menthetné.
Eg y repülőg ép-parancsnok, aki a halálba repíti az utasait és a leg énység ét, s
nem hajlandó elárulni, miért teszi mindezt.
Eg y titkos börtön, amelyről senki nem akar nyilatkozni.
Ez az őket körülvevő tökéletes csend az ag yára ment Fredrikának. Mennyi titok,
mennyi áldozat, és milyen kevés idejük van minderre!
De most leg alább van eg y nyom, amin továbbmehetnek. Adam Mortadzsi, aki
feltehetőleg ismeri Zakaria nővérét, Szofit.
A kérdés csak az, hog yan találják meg bármelyiküket is.
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21 óra 50 perc
Nincs g onoszabb dolog a csendnél.
Alex Recht eg y pillanatra sem eresztette el a mobiltelefonját. De az csak nem
akart meg szólalni. Eg yetlen eg yszer sem. És most már órák teltek el.
Mi a fene történhetett?
Kétség beesetten kereste fel Edent, aki a szobájában ült, és g épelt.
– Valamit tennünk kell – szólalt meg Alex. – Szeretném, ha kapcsolatba lépnénk
a g éppel. Most már szembesítenünk kell Karimot azzal, hog y mindent tudunk.
Eden levette a kezét a billentyűzetről.
– Üljön le, Alex.
A férfi leült az íróasztal mellett álló eg yik székre.
– Én ezt nem bírom ki!
Csak suttog ta e szavakat, de látta, hog y a nő meg hallotta.
– Meg tudom érteni.
Eg y csésze kávé állt Eden íróasztalán, s ő eg yik kezével meg markolta. Túl nag y
keze volt eg y nőhöz képest.
– De nem dönthetünk mi mag unk, hog y felhívjuk Karimot. Előbb meg kell
beszélnünk az amerikai kollég áinkkal.
– A mag ukéival – helyesbített Alex.
– Hog y mondta?
– Azt mondta, meg kell beszélnünk az amerikai kollég áinkkal. De nekem
nincsenek amerikai kollég áim, csak mag uknak, a titkosszolg álatnak.
Eden meg itta a kávéját, majd letette a csészét az asztalra. Kék színű volt, fehér
jelek ráfestve. Héberül, g ondolta Alex.
– Izraelben vettem – mag yarázta Eden.
Alex nem felelt, ő aztán nag y ívben tett rá, hog y hol vette Eden a csészéjét.
– A feleség e pár évvel ezelőtt hunyt el, ig az?
Eden hang jában volt valami meleg ség , amit Alex eddig még nem hallott, és
ami azt illeti, nem is feltételezett a nőről. Ezzel lefeg yverezte, és képes volt felelni
a kérdésére.
– Ig en. Rákban.

– És most attól fél, hog y Eriket is elveszíti?
A férfi képtelen volt válaszolni, csak bólintott.
– Isten az atyám, hog y én ezt nem hag yom – jelentette ki Eden. – Érti, amit
mondok? Erik túl fog ja élni!
Alex meg lepetten nézte a nőt. A meleg ség eltűnt a hang jából, s a tekintete
szúrós lett. Olyan volt a hang ja is, mint az eg ész mag atartása: meg alkuvást nem
tűrő.
– És azt sem tűröm, hog y mag a összeomoljon a munka kellős közepén! Majd
meg teheti később, ha lesz rá oka. Meg értette?
Alexben fortyog ott a düh.
– Naná, a kurva életbe, azt hiszi, hog y feladom a próbálkozást, hog y
meg mentsem a saját fiamat?
Eden szemében halvány fény g yúlt.
– Nem, csak biztos akartam lenni benne.
Alex semmit sem szeretett volna jobban, mint hinni Eden szavainak, de nem
tudta, hog y tehetné. Hog y kaphatná vissza a fiát? Eszébe jutott, hog y kezdődött az
eg ész kínszenvedés. Akkor még volt eg y tervük. Meg próbálják meg találni azt, aki
a g épeltérítés mög ött áll, és meg menteni a túszokat. De ez még azelőtt történt,
hog y rájöttek volna Karim Szasszi bűnrészesség ére. Most már nem számított,
mire jutottak a nyomozás során. Ha nem sikerül elkapniuk Karimot, a csata és a
háború is elveszett.
Ekkor bukkant fel Fredrika és Sebastian az ajtóban. Eden intett nekik, hog y
lépjenek be, majd Fredrika becsukta az ajtót mag a után.
Alex nem tudta meg érteni, hog y eg y olyan nő, mint Fredrika, miért ül eg y
hivatalban, ahol csak tönkremeg y. Szemüg yre vette őt, miközben az odahúzott
eg y széket, és leült Alex mellé. Ahog y mindenki mást, úg y Fredrikát is
meg változtatta az anyaság . A szeme körüli karikák arról árulkodtak, hog y a
munkaidő vég eztével a háztartás nag yobb részét is ő látja el. Alexnek akaratlanul
is g yerekei szavajárása jutott eszébe: nem ig azság os az, hog y a nők a
munkahelyükön és otthon is teljes munkaidőben dolg oznak.
Fredrika eg y olyan férfival élt eg yütt, aki Alexnél is idősebb volt. Eg y nyug díjas
korú férfival, akivel két kisg yermekről kellett g ondoskodniuk. Mag ától értetődött,
hog y Spencer nem bír annyit, mint Fredrika, hog y nem tudja annyira
tehermentesíteni, amennyire neki szükség e lenne rá.
Az Eden és Fredrika közti különbség szembetűnő volt. Eden íróasztalán alig
voltak tárg yak, sem személyesek, sem munkaeszközök, úg y nézett ki az eg ész,
mintha a nő új ember lenne a munkahelyén. Aki belépett az irodájába, úg y hag yta

el azt, hog y semmit sem tudott meg róla. Annyit Alex is látott, hog y ott csillog a
jeg yg yűrű a nő bal kezén, és azt g yanította, hog y Edenéknél kicsit másfajta
viszonyok uralkodnak. Akárki leg yen is a férje, nyilván éppoly keményen
dolg ozik, mint Fredrika.
– Úg y g ondoljuk, Adam Mortadzsi, akié korábban volt Zakaria telefonja, a férfi
nővérének ismerőse vag y hozzátartozója – jelentette ki Fredrika, majd elmesélte,
mit tudtak meg a Zakaria nővérével, Mariával való beszélg etésük során.
Alex ag g odalommal fig yelt.
Túl sokat beszéltek eg ymással és a tanúkkal is. De eg yikük sem tudta lehozni a
repülőg épet, ezeket a dolg okat pedig utólag is el lehetne intézni.
Eden is fig yelt, és meg nézte a híváslistákat, amelyeket Sebastian adott át neki.
– Eg yetértek azzal, hog y a nővér érdekes lehet – mondta. – De nem tudom, mi a
pontos szerepe. Van valami fog almunk a Zakariával való kapcsolatukról? Közel
állnak eg ymáshoz? Lehet, hog y ő is benne van a g épeltérítésben, mert ki akarja
szabadítani az öccsét?
Minden nyomozásnak meg van a mag a kísértete. Ezt Alex már nyomozói
karrierje kezdetén meg értette. Mindig volt valaki, akit nem lehetett meg találni,
aki valamilyen ismeretlen okból árnyékban maradt.
– Ezen már mi is g ondolkodtunk – mondta Fredrika.
– És a barátnője g yanún felül áll? – tudakolta Alex.
– Már rég óta – felelte Eden. – Úg y g ondoljuk, eg ész eg yszerűen képtelen lenne
vég hezvinni eg y efféle cselekményt. Ettől persze még játszhat benne valamilyen
mellékszerepet, de nem képes irányítani.
– Ez az eg ész üg y Zakaria körül forog – jelentette ki Fredrika. – Még ha a nővére
bele is keveredett a g épeltérítésbe, biztosra veszem, hog y van még valaki, aki
benne van, és akit Zakaria védelmez.
– Például Adam Mortadzsi?
– Például ő.
Alex elg ondolkodott.
– Az a tény, hog y Zakaria olyan információkat titkolt el, amelyek a szabadulását
jelenthetnék, nem lehet annak a jele, hog y ő is bűnrészes? Még ha hajlunk is rá,
hog y azt hig g yük, nem íg y van, van elég bizonyítékunk, hog y határozott
következtetést vonjunk le belőle?
Hag yják a fenébe ezt a mondvacsinált titkosüg ynök-dumát! Alex már őszintén
belefáradt. A bűncselekmény az bűncselekmény, mit számít, hog y bankrablásról
vag y terrorizmusról van-e szó? A titkosszolg álat szempontjai fájdalmasan
körülhatároltak, s Alex áldotta a sorsot, amiért nem náluk dolg ozik. Már rég

meg bolondult volna.
Az Alex kérdését követő csendet Eden törte meg .
– Nem – felelte. – Bár átkozottul intenzív nyomozást vég eztünk, még sem
lehetünk biztosak semmiben.
Alex már kezdetben érezte, hog y Zakaria a dráma főszereplője, és az eg ész már
azelőtt elkezdődött, hog y közölték volna vele: el kell hag ynia Svédország ot. Alex
eddig még nem fog lalkozott különösebben a férfi bűnösség ének kérdésével, de
most g ondolkodóba esett.
Mi van, ha mag a Zakaria is a g épeltérítés eg yik szereplője?
Fredrika Berg man a karórájára sandított. Este tíz óra múlt, de éppenség g el
lehetett volna délután három is. Ő ezerrel pörg ött, és teste sem fáradtság ot, sem
éhség et nem érzett. Már a finisben voltak. Két órán belül vég et ér az eg ész. De ez a
g ondolat sem lelki békét, sem meg könnyebbülést nem hozott számára, épp ezért
nem is fog lalkozott vele különösebben.
Dennis, a nyomozás vezetője kopog ott, majd kitárta az ajtót.
Meg lepettnek tűnt, amikor meg látta, mennyien vannak odabent.
– Csak azt akartam mondani, hog y Karim feleség e most hívott. Eg y óra múlva
száll le a g épe Stockholmban.
– Hazajön Koppenhág ából?
– Ig en, a g yerekeit otthag yta a szüleinél.
– Mondja meg neki, hog y esetleg találkozni akarunk vele.
– Már meg tettem.
A férfi először távozni akart, majd meg g ondolta mag át.
– Történt valami új fejlemény, arról beszélnek? – kérdezte.
– Két perc múlva bemeg yek mag ához – felelte Eden.
Dennis épp olyan g yorsan távozott, mint ahog y érkezett. Eden Sebastianhoz
fordult:
– Jöjjön velem a CIA-val való találkozóra! Mindjárt kezdődik.
– Előbb a CIA, azután mi következik? – tudakolta Alex.
– Zakaria – felelte Eden. – És Karim feleség e.
Fredrika nyelt eg yet. Friss tájékoztatást kellett adnia a kormánynak, de fog alma
sem volt róla, mit mondjon.
Ekkor meg csörrent Eden telefonja, ő pedig felvette.
– Itt Eden.
Majd hosszan ült, csendben, a kag ylót a füléhez szorítva.
– Nag y kár, hog y nem beszéltük ezt meg előre – mondta azután ang ol nyelven.

– Mi ug yanis hasonló feladattal bíztuk meg Erik Rechtet.
Ismét elhallg atott.
Hasonló feladattal?
Fredrika eg y g yors pillantást vetett Alexre, s látta, hog y a férfi előredől a
széken, mintha jobban akarná hallani a beszélg etést.
– Rendben, és ez mikor történt? – kérdezte Eden. – És azóta nem is hallottak
róla?
Meg csóválta a fejét, és összeharapta a száját.
– Mi sem hallottunk Erikről, és ez, őszintén szólva, nyug talanít minket.
Ismét fig yelt, majd befejezte a beszélg etést.
– Rossz hírek – jelentette ki olyan éles hang on, hog y Fredrika örült neki, hog y
Eden a titkosszolg álatnál dolg ozik, és mondjuk nem orvosként.
– Mi történt? Erikről van szó? – ag g odalmaskodott Alex.
– Az amerikaiak cilindere tele van meg lepetésekkel – felelte Eden. – Kiderült,
hog y van eg y emberük a fedélzeten, aki a lég ierőnél dolg ozik, és kapcsolatba
lépett velük. Azt az utasítást kapta, hog y eg y utaskísérő seg ítség ével jusson be a
pilótafülkébe, és teg ye ártalmatlanná Karim Szasszit, hog y azután átvehesse a g ép
irányítását.
– Szóval pilóta? – érdeklődött Sebastian.
– Ig en, bár másfajta repülőg épet vezet. A baj csak az, hog y nem jelentkezik, és
most afelől érdeklődtek, hog y vajon mi hallottunk-e valamit a mi emberünkről.
De sajnos nem, mint tudjuk.
Alex mélyet léleg zett. Fredrika látta, hog y markolja a mobilját, és teljes szívéből
kívánta, bárcsak Erik telefonálna.
Hívj már a francba is, hívj!
– Azt is üzenték, hog y kitartanak az elhatározásuk mellett – közvetített Eden. –
Ha nem juttatunk be valaki mást a pilótafülkébe, nem fog ják beeng edni a g épet a
lég terükbe.
Vég et nem érő rémálom.
Fredrika összeszámolta a nyomozás során keletkezett elvarratlan szálakat. Túl
sok volt belőlük, nehéz lett volna áttekinteni mindet, de úg y érezte, fontos, hog y
ne veszítsék szem elől Zakaria nővérét.
– Elmondták a németeknek, mit tudtunk meg Szofiról? – kérdezte.
– Ig en. Úg y tűnik, nem ismerik a nevét, sem a fényképét, amit a nag ybátyjuktól
kaptunk. Bár ez önmag ában nem sokat mond, az is lehet, hog y Németország ban
más nevet használ.
Németország és Svédország , Eg yesült Államok és Afg anisztán.

A világ eg y hatalmas játéktérré változott, amelyben a csapatok kihívják
eg ymást eg y versenyre, olyan szabályok szerint, amelyeket utólag átírnak, és
általában meg is szeg nek.
– Mit is keresünk voltaképpen? – kérdezte Fredrika.
– Keresünk valakit, aki Zakariát is ismeri, csakúg y, mint Tennyson Cottag e-t, és
aki elég g é felindult állapotban van ahhoz, hog y elraboljon eg y repülőg épet –
összeg ezte Eden.
Fredrika meg állapította, hog y Edennek ig aza van. Aki a g ép vécéjében talált
levelet írta, nem véletlenül említette meg Tennyson Cottag e-t. Sőt, ellenkezőleg ,
a kérdéses személy úg y érezte, fontos, hog y épp Tennyson Cottag e-t zárják be.
Eg yébként írhatott volna általánosabban is a titkos amerikai börtönökről.
Fredrika eg y újabb fontos tényezőt tett hozzá az elemzéséhez.
Aki ezt az eg észet elindította, nemcsak személyesen elkötelezett Zakaria üg ye,
és a titkos börtön bezáratása iránt, hanem Karim Szasszit is ismeri, azt a férfit,
akinek a papírforma szerint semmi oka sem volt azt tenni, amit tett. Nem kevésbé
fontos, hog y meg találják ezt a kapcsolatot, ahhoz, hog y meg oldhassák az üg yet.
És ott voltak még azok az előző napi átkozott bombariadók. Vajon mi volt a
szerepük, és ki volt a telefonáló? Fredrika úg y sejtette, hog y ezek fontos kérdések,
amelyekre választ kell kapniuk.
Csak azt nem értette, miért.
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– Mikor érsz haza?
Diana hang ja messziről szólt. Alexnek erősen fülelnie kellett, hog y hallja, mit
mond.
– Nem tudom. Addig maradok, amíg meg nem tudom, hog y vég ződik.
Hogy Erik meghal-e vagy sem. Hogy ma estétől vajon csak egy gyerek apja vagyok-e.
– Szeretnéd, ha átmennék eg y kicsit?
Alex a füléhez szorította a telefont. Eszébe jutott, hog y akkor kezdtek
találkozg atni, amikor Alex Diana lányának halála üg yében nyomozott. Milyen
kényes és titokzatos volt a kapcsolatuk. És fenség es érzés. Olyan őrülten
felszabadító.
Még most is íg y érzett, imádta hallani a nő hang ját.
– Hova, ide a munkahelyemre?
– Ig en.
Vajon hányszor állt már közel a síráshoz a nap folyamán? Kipislog ta a szeméből
a könnyeket.
– Nem, az nem lenne jó ötlet.
– Csak hívj, ha meg g ondoltad mag ad!
Amikor befejezték a beszélg etést, Alex úg y tette le a telefont, mintha meg ég ette
volna mag át vele. Eg yáltalán nem akarta felhívni a nőt. Kizárt, hog y képes lett
volna elviselni a közelség ét, amíg nem tudta biztosan, hog y rendben mentek-e a
dolg ok, vag y balul sült el az eg ész.
Pedig mit meg nem adott volna azért, hogy érezhesse Diana ölelését.
Meg próbált meg szabadulni vág yaitól, és odament az elemzőhöz, akinek át
kellett néznie a listát az összes autóról, amely a városból az Arlanda felé haladt.
A fiú azonnal meg ismerte Alexet.
– Seg íthetek valamiben?
Alex elmondta, mi járatban van, és próbált nem türelmetlennek tűnni. Nem itt
és nem most. Addig nem, amíg a titkosszolg álat épületében tartózkodik. Eden
elment eg y találkozóra a CIA embereivel, Fredrika pedig visszavonult az
íróasztala mög é. Szeretett ott ülni, eg y széken, eg y asztal mög ött, amely nég y

masszív lábon állt. Már nem eg yszer előfordult, hog y csodát vitt ott vég hez a
nyomozásban. Bárcsak ezúttal is íg y lenne!
– Várjon, meg nézem – mondta a fiú, és mag ára hag yta Alexet az irodában.
Alex körbenézett a helyiség ben. Nem tudta pontosan, mire számított, de erre
biztosan nem. Gyerekes módon arra sem g ondolt, hog y a titkos üg ynökök ennyire
kedves emberek. Ilyen hétköznapiak. Rájött, hog y tisztában vannak vele, mások
milyen izg almasnak képzelik a munkájukat. De eg yetlen, a társaság ukban eltöltött
nap meg g yőzte arról, hog y a titkosszolg álaton dolg ozni nem izg almas, hanem
csalódásokkal teli feladat.
Az elemző visszatért. Alex nem tudta eldönteni, ő is rendőr-e vag y sem, de
eszébe sem jutott meg kérdezni. A Fredrikával való közös munka során
meg tanulta, hog y nem számít, az ember civil-e vag y hivatásos, csak leg yen
alkalmas a munkájára.
Az elemzőnek csillog ott a szeme.
– Ezt nézze meg , Alex!
Majd átnyújtott neki eg y lapot.
– Ezt a néhány autót találtuk érdekesnek, ismerős önnek valamelyik tulajdonos
neve?
Az volt. A nyilvántartás szerint az eg yik kocsi, ami órákkal a bombariadók előtt
hag yta el a várost, Zakaria Helifié volt.
Ezúttal Eden nem eng edi ki őket a tárg yalóból, amíg meg nem kapja, amit akar.
Meg babonázza őket, és addig nem szabadulnak, míg az összes, számára szükség es
adatot ki nem szedi belőlük.
Iszonyúan hosszú nap volt ez a mai.
Erősnek kell lennie, és koncentrálnia kell. Ha most elereszti őket, minden
elveszett. Minden.
Ug yanaz a CIA-üg ynök vett részt ezen a találkozón is, akivel a nap folyamán
korábban már tárg yalt. Eden úg y döntött, csak Sebastiant viszi mag ával. Az
amerikaiakkal szemben ültek le.
– Köszönöm, hog y ilyen hamar ismét el tudtak jönni – mondta.
Az amerikaiaknak arcizma sem rándult.
– Hallottak valamit a fedélzeten tartózkodó emberükről? – tudakolta Eden.
– Nem. És mag uk? Tudnak valamit Erik Rechtről?
– Sajnos nem.
Csend támadt.
– Nyilván meg értik, hog y számos kérdésben szükség ünk lenne az önök

seg ítség ére – jelentette ki az eg yikük.
Reménytelen harcnak tűnt szembeszállni eg y amerikaival. Szinte mindig ők
nyertek. Eden általában véve kedvelte az amerikaiakat. Jó volt velük haverkodni,
és könnyű meg eg yezni társadalmi üg yekben. S Eden is vág yott az amerikaiak
ösztöneire és ambícióira, hog y mindig eg y kicsit mag asabbra és távolabbra
jusson. Vag y – helyesebben szólva – a leg mag asabbra és a leg messzebbre. Edent
csiklandozta a versenyszellem, amelyet g yakran nem sikerült teljesen kiaknáznia.
Ami azonban kevésbé volt vonzó a számára, az az amerikaiak arrog áns
viselkedése, amely a leg különbözőbb helyzetekben mutatkozott meg . Emiatt
olykor nehéz volt eg yüttműködni velük, ami voltaképpen a rosszabb
vég eredmény kockázatát rejtette mag ában.
– Neveket akarok – jelentette ki Eden.
– Miféle neveket?
– Azokét, akik Tennyson Cottag e-ban tartózkodtak.
Most udvarias volt, ezt ő is tudta. Azt mondta „tartózkodtak”, ahelyett hog y
„fog va tartották őket”. Ez ig azán nag yvonalú g esztus volt.
Eden várt. Érezte Sebastian jelenlétét mag a mellett, de nem nézett a férfira.
Neki pedig több esze volt annál, mint hog y vitákba bonyolódjon.
– Nem – jelentette ki az eg yik CIA-üg ynök. – Ez lehetetlen. És ahog y leg utóbb is
mondtuk: nincs szükség e rájuk.
– Mesebeszéd – felelte Eden. – Szükség em van az összes névre adatokkal eg yütt.
A repülőg ép lelövését ug yanis nem vag yok hajlandó meg oldásként elfog adni.
– Rossz meg oldás, de még iscsak meg oldás. Meg ölni nég yszáz embert, hog y
több ezer másikat meg mentsünk vele. A mi munkánkban az embernek
mérleg elnie kell az ilyesmit.
Vajon tényleg íg y kell tenni? Eden nem érezte mag át elég érettnek efféle
következtetések levonásához.
– Ha van más választás is, akkor nem – jelentette ki.
Önmag át ismételg ette, és ezzel tisztában volt. A saját g yerekei tanították meg e
taktikára. Ha valaki elég sokszor követeli a fag ylaltot, az előbb-utóbb meg is kapja
a fag ylaltját.
Ez most is íg y volt.
– És mire kellenek mag ának azok a nevek?
– Meg nézzük, hátha valamelyik beleillik a nyomozásba. Ug yanis több lehetség es
g yanúsított nevét is tudjuk.
Adam Mortadzsi.
Az amerikaiak lázba jöttek.

– Beszéljen.
– Előbb mag uk!
Eden látta, hog y először sokkolta őket ez a fölényeskedő stílus, majd
g ondolkodóba estek. Tudta, hog y g yőzni fog .
– Rendben – felelte az eg yik férfi, aki eddig még nem sokat beszélt. – Akkor a
következőt tesszük: mag a meg kapja a két szabadon bocsátott nevét, de a többiekét
nem. Sajnálom, de ez a leg több, amire hajlandó vag yok.
A francba! Ez eg yáltalán nem volt olyan kecseg tető, mint amiben reménykedett,
de ott eg ye meg a fene.
– Remek – szólalt meg . – Kérem a két nevet.
A bal szélen ülő férfi elárulta neki az első férfi nevét, akit hazaeng edtek.
– Eg y iraki, aki betévedt Pakisztánba. Láthatóan érdektelen számunkra. Tudna
mesélni eg yet s mást a vazirisztáni kiképzőtáborokról, de ezen kívül semmire sem
használható. Annyit tudok róla, hog y nem tért vissza Irakba, hanem a jordániai
rokonainál húzta meg mag át.
Eden jeg yzetelt.
– Köszönöm. És a másik?
– Marokkói származású. Eg y ideig Nag y-Britanniában is élt, meg
Németország ban is. Akkor vittük Pakisztánba, amikor a társával merényletet
terveztek eg y afg anisztáni katonai célpont ellen.
Már meg int Németország.
– Németország neve g yakran előkerül a nyomozás során – állapította meg Eden.
– Ig en, de ez a srác nem élt ott sokáig . Tavaly aug usztusban eng edtük ki, aztán
eg yenesen Németország ba vezetett az útja. De nem maradt ott. Májusban
visszautazott Marokkóba. Az ő apja adott interjút az újság nak, és az ő „érdeme”,
hog y Tennyson Cottag e neve meg jelent eg y cikkben.
– De ezt a hibát nem fog ja elkövetni többet – jeg yezte meg a középen ülő CIAüg ynök.
– De miért az apja, és miért nem ő mag a?
– A férfi sajnálatos módon elhunyt. Öng yilkos lett a múlt nyáron, nem sokkal az
után, hog y hazatért Marokkóba.
– Kaphatnék eg y képet róla? – érdeklődött Eden.
Némi habozás után az amerikaiak íg y válaszoltak:
– Átküldhetünk eg y képet. És ha olvasni akar róla, a cikk fent van az interneten.
Eden már látta a cikket. Elég rosszul volt meg írva, íg y nem is keltett
különösebb feltűnést.
– És mi a neve? Hog y hívták a fiút?

– Adam Mortadzsinak.
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Az 573-as járat
Ekkorra már elterjedt a szóbeszéd a fedélzeten. A leg énység hazudott, ennyit
értettek meg az utasok. A g ép komoly bajba keveredett, és valamilyen okból a
másodpilótát kizárták a pilótafülkéből.
A repülőg ép elülső részében hátrakötözött kézzel fekvő férfi viszont ebből nem
sokat észlelt, s ez volt az eg yetlen dolog , aminek Erik Recht örült. Attól való
félelme, mi történhet, ha nem sikerül bejutnia a pilótafülkébe, keveredett azzal,
mi történne, ha nem sikerülne rávenni az utasokat, hog y őrizzék meg a
nyug almukat. Túl sokan voltak ahhoz, hog y kezelhetőek leg yenek, ha pánik törne
ki. Az utaskísérők mást sem csináltak, mint ide-oda szaladg áltak, és a nyug talan
utasokat csitították.
Erik összehívta eg y rövid meg beszélésre a személyzet tag jait, ahol ismertette a
leg frissebb fejleményeket. Elmondta, úg y g ondolja, hog y Karim is bűnrészes a
g épeltérítésben, és a rendőrség is hasonlóképpen g ondolkodik, neki pedig
minden erejét latba kell vetnie, hog y bejuthasson a pilótafülkébe. Némelyik
kollég ája meg döbbent, és tovább kérdezősködött. Az nem lehet, hog y Karim is
benne van! Hog y történhet meg ilyesmi? Az ellenkezés váratlan erőt adott
Eriknek. Hang osan mag yarázta, hog y ha már a kollég ái neki nem hisznek,
leg alább a rendőrség nek hig g yenek. Karim nem az, akinek g ondolják.
Mindannyiukat életveszélynek teszi ki, s most feltehetőleg épp fog lyul ejtette
Fatimát a pilótafülkében. Ettől aztán a leg énység tag jai lecsillapodtak, és
hajlandóak voltak eg yüttműködni Erikkel.
Erik nem akarta felhívni az apját, minek ag g assza felesleg esen? De ahog y
múltak a percek, s neki még mindig nem sikerült teljesítenie a küldetését, rájött,
hog y Alex bizonyára mag ánkívül van az ideg esség től. Már több mint két órája,
hog y beszéltek. Két, a pilótafülkén kívül eltöltött óra vészesen sok idő. Karim
bármit a fejébe vehetett azóta, arrafelé irányíthatta a g épet, amerre csak akarta.
Erik hozzá volt szokva, hog y leg yőzze az előtte tornyosuló nehézség eket, de
ezúttal ez eg yenesen lehetetlennek tűnt. Már mindennel meg próbálkozott.
Először visszafog ottan, nehog y meg ijessze az utasokat, majd később drasztikusabb
eszközökkel is. Az az átkozott ajtó nem eng edett, és számított rá, hog y íg y lesz.

Az volt az ironikus a dolog ban, hog y a pilótafülke ajtaját biztonság i okokból nem
lehetett erőszakkal kinyitni. És most hasonló okok vezérelték őt abban, hog y eg y
őrült buzg almával próbáljon meg bejutni.
Erik leült a padlóra, és hátával az ajtónak támaszkodott. Fatima. Az utaskísérő,
akit otthag yott a pilótafülkében. Vajon ő miért nem seg ít Eriknek? Mit csinált
vele Karim? Erik bele sem mert g ondolni, elhessentette mag ától az összes
g onoszság képét, ami a nővel történhetett.
Észrevette mag án a csüg g edés jeleit, nem volt olyan szűrő, amely g átat
szabhatott volna a képzeletének. Látta mag a előtt, ahog y a g ép belezuhan az
Atlanti-óceánba, és felrobban. Máskor a g ép törzsét látta derékba törni, ahog y a
vízbe ér, és minden utas kirepül az ablakon.
A padlón fekvő férfi meg mozdult, és erőtlen nyög ést hallatott.
Ki lehet ő?
És honnan tudhatta meg , amit tudott?
Mindenki másnál korábban rájött, mi a probléma. Lehet, hog y ő is SMS-t kapott
a hozzátartozóitól?
Nem, ez valami más lesz.
Erik leg ug g olt mellé. Eleinte tétovázott, de aztán ezt az akadályt is leküzdötte.
Ijesztően természetesnek tűnő mozdulatokkal vég ig tapog atta a férfi zakóját, majd
a nadrág ját. Nem tudta, mit keres, vag y mire számít, mit fog találni, de annyit
tudott, hog y nem fog ja feladni. Benyúlt a zakó zsebébe, és vég ig simított az ing
sima felszínén. A zakó belső zsebében talált eg y tárcát. Gondolkodás nélkül kivette
és kinyitotta. Különféle bankkártyák voltak benne, eg y American Express-kártya
és eg y jog osítvány.
A férfit Kevinnek hívták.
Erik az aprópénzes fakkot is átnézte, majd visszatette a tárcát a férfi zsebébe.
Mit is mondott? Hog y tudja, mi történt. Hog y seg íteni akar Eriknek. Eg y nag y
szart! Erik nem hitt a véletlenekben. Különösen most nem.
A másik belső zsebben eg y mobiltelefont talált. Be volt kapcsolva, de elnémítva.
Épp nem volt térerő, de korábban biztosan működött, mert volt benne eg y
olvasatlan üzenet.
„K., küldetés teljesítve?”
Eriknek meg fag yott a vér az ereiben.
Kezdettől fog va ig aza volt. Ez a merénylet nag yobb szabású, mint képzelték.
A g épeltérítők többen voltak, és elveg yültek az utasok közt. Automatikusan
felnézett, és a néma arcok között keresg élt, amelyek mindannyian az ő
mozdulatait követték. Vajon hányan vannak benne?

Honnan tudjam, kiben bízhatok?
Határozottan felállt, majd visszatért a zárt ajtóhoz.
Nyugi, a kurva életbe, csak egyetlen feladatod van, az, hogy bejuss a pilótafülkébe. Ez
ilyen átkozottul nehéz? Törd fel az ajtót, és tedd le a gépet, mielőtt mind elpatkolunk!
Mozg ást észlelt, és összerezzent.
– Csak én vag yok.
Lydia a bárból.
Szeme tág ra nyílt, arca sápadt volt. Amikor Erik összehívta a személyzetet, ő
bezárta a bárt, és most a kollég áival eg yütt az utasok meg nyug tatásán
munkálkodott. Nem volt könnyű feladat, ezt Erik is tudta.
– Mindent meg próbáltam, de nem tudok bejutni – suttog ta Erik összeszorított
fog akkal. – Dunsztom sincs, mit kellene tennünk.
– Fatima – szólalt meg az utaskísérő.
– Tudom, ott maradt azzal az ámokfutó őrülttel.
Erik az eg yik kezével a zárt ajtónak támaszkodott, és nem akart Lydiára nézni.
Az ag g odalom kezdett g yökeret ereszteni benne, és most már nem bírt szabadulni
tőle.
Fatima. Vajon mi történt vele? Miért nem nyitja ki az ajtót? Azért, mert ő
meg kérte rá, hog y maradjon a pilótafülkében, épp azzal a céllal, hog y ilyesmi ne
következhessen be. S ő most még is itt van, és nem tud bemenni. Vajon Karim
vég zett Fatimával?
Erik eg yre jobban ag g ódott.
Ha Fatima meg halt, nincs mit tenni.
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A másodpercmutató makacs kattanásai már-már az őrületbe kerg ették a nőt.
Vajon hog y lehetne a hátralevő rövidke időt a lehető leg jobban kihasználni? Már
csak eg y órájuk volt. Eg yetlen óra. Azután kifog y a g ép üzemanyag a.
Fredrika Berg mannak az a kellemetlen érzése támadt, hog y mindig rosszul
választ. Amikor az íróasztal mellett ült, és jelentést írt a minisztériumnak,
lelkiismeret-furdalása támadt, amiért nem vett részt az épp aktuális
nyomozásban. Amikor pedig nyomozott, akkor azon izg ult, hog y nem elég sűrűn
informálja a munkaadóit.
Eden még nem ért vissza a CIA embereivel történt találkozójáról, túl sokáig
tartott a meg beszélés. Fredrika azt remélte, hog y ez jó jel.
Azt szerette volna a leg jobban, ha vég et ér ez az eg ész. Ha valaki felhívta volna
azzal a hírrel, hog y a g ép vég re leszállt, az utasait kieng edték, és mindannyian jól
vannak. Akkor Fredrika vég re hazamehetne. Meg ölelhetné a g yerekeit, és ág yba
bújhatna Spencerrel. Szeretkeznének, aztán a karjaiban aludna el. Az idő eg ész
eg yszerűen ellenség es fog alommá válik, ha valaki eg y nála jóval idősebb emberrel
él eg yütt. Fredrika kezdte g yűlölni a természetes öreg edést, s a közte és élete
szerelme közt levő korkülönbség et. Olykor meg bánta, hog y g yerekeket szült,
mert tudta, attól a naptól, amikor Spencer meg hal, ő sem akar élni többé. Más
napokon pedig épp az ellenkezőjét érezte: ha nem lennének a g yerekek, nem bírná
ki annak g ondolatát, hog y Spencer előbb fog meg halni, mint ő. De általában
meg próbált erre eg yáltalán nem g ondolni.
Felhívta a minisztériumot, és számos sikertelen próbálkozás után elérte a
főnökét. A férfi hang ja ideg esnek tűnt.
– Vég leg es döntésre van szükség ünk – jelentette ki. – Szabadon eng edjük
Zakariát, vag y sem?
Most mit feleljen erre? Ő, aki kezdettől fog va úg y érezte, hibás döntés volt
Zakaria kiutasítása. De mit g ondol most?
Halványlila gőzöm sincs. Vajon az a híváslista elegendő ahhoz, hogy szabadon engedjék?
– Több időre van szükség ünk – közölte, mintha lett volna idejük bőven.
– Akkor meg változtatjuk a döntésünket. Az elkövetkező fél órában határozatra

kell jutnunk, mielőtt még kifog y a g ép üzemanyag a. S azután ahhoz kell
tartanunk mag unkat. Érti, amit mondok?
Fredrika értette.
– Mag a pedig seg ít meg mag yarázni az embereknek, miért hoztunk két
eg ymással ellentétes döntést pusztán néhány nap különbség g el – tette hozzá a
főnöke.
– Hibát követtek el. Ig az, olyan hibát, ami nag yság rendekkel kisebb volt, mint
eg y túszul ejtett utasokkal teli repülőg ép eltérítése. Eg yetlen normális ember sem
fog adná el a bocsánatkérésüket, ha a hibájuk tömeg g yilkosság ba torkollna. Soha
az életben. Eresszék el Zakariát, kérjenek elnézést, mondják azt, hog y a nap
folyamán újabb információk birtokába jutottak, amelyek a férfi üg yét más
meg világ ításba helyezték. Mondják, hog y vég telenül sajnálják, hog y a tévedésük
ilyen szörnyű következményekkel járt, és a jövőben meg vizsg álják majd a
rendszerüket.
Ennél többet úg ysem tehetnek, tette hozzá mag ában.
– Nem tudna írni nekünk valamilyen tájékoztatót, amiből kiindulhatunk? –
tudakolta a főnöke. Mintha Fredrikánaklett volna ideje ilyesmire.
– Meg próbálhatom – felelte a nő.
– Sürg ős lenne.
– Tudom. Majd jelentkezem.
A nő elköszönt, és letette a telefont. Az irodában kávéillat terjeng ett. Az óra
mutatója pedig kérlelhetetlenül haladt előre.
A telefon Alex zsebében volt. Még sem tarthatta folyton a kezében. Eden még
mindig a CIA embereivel beszélt, Alexnek pedig a nyomozás vezetőjével,
Dennisszel kellett mennie, hog y kihallg assák Mariát, aki továbbra is a recepciónál
várakozott.
– Mag a személyesen szokott kihallg atást tartani? – kérdezte Alex, aki azt hitte,
ezt az eg yik nyomozó csinálja.
– Csak néha. Nem árt, ha az ember nem rug aszkodik el a földtől. És a fiúk most
épp mással vannak elfog lalva.
Alex világ ában ez bölcs szempontnak számított.
Maria meg lepettnek tűnt, amikor eg y újabb nyomozópáros érkezett, és őt
keresték.
Ők viszont nem fog adták el, hog y a nő nem hajlandó eg y másik helyiség be
menni velük.
– Találkozni akarok Zakariával – jelentette ki Maria.

– Arról szó sem lehet – felelte Dennis ellentmondást nem tűrő hang on. – Álljon
fel, és jöjjön velem!
És a nő íg y is tett.
Dennis eg y kisebb, ablaktalan kihallg atóterembe vezette őket, amelyben állott
volt a leveg ő.
– Parancsoljon, üljön le – mondta Dennis, és leült Alex mellé.
Maria pedig velük szemben.
Dennis nem pazarolta az idejét felesleg es mag yarázkodásra.
– Teg nap fél tízkor valaki Zakaria kocsiját vezette, a városból kifelé, a repülőtér
irányába. Mag a volt az?
Alex látta a nő arcán, hog y meg lepte a kérdés.
– Nem.
Alex pedig hitt neki.
– Akkor ki volt?
– Fog almam sincs.
Az eg ész olyan g yorsan történt, hog y Alexnek felfog ni sem maradt ideje. Dennis
felpattant a székről, és a lány fölé hajolt. Mindössze pár centiméternyire a lány
arcától teli tüdőből ordítani kezdett:
– Azt hiszi, ez valami kurva vicc? Nég yszáz ember halhat meg azért, mert mag a
csak ücsörög itt, és azt hiszi, a mag a nyomora mindenki másénál fontosabb!
Majd ismét leült.
Pár másodperc múlva kirohanása meg is hozta a g yümölcsét.
– Semmi közöm a g épeltérítéshez.
– Ezt mi sem g ondoljuk – vág ta rá Dennis. – Viszont eg y bűnöző rejteg etésével
mag a is bűncselekményt követ el.
Alex a meg felelő szavakat kereste, de aztán inkább hag yta, hog y Dennis a kellő
irányba terelje a kihallg atást.
Maria karba tette a kezét, s ez olyan szánalmas mozdulat volt. A sírás határán
állt, de Alexet ez a leg kevésbé sem érdekelte. Ezúttal komoly volt a helyzet,
komolyabb, mint korábban valaha. Dennisnek ig aza volt. A nő saját nyomora
csepp volt a teng erben, összehasonlítva azzal, ami az 573-as járat utasaira várt.
– Teg nap reg g el eljött hozzánk valaki, és kölcsönkérte a kocsit. De esküszöm,
hog y az illetőnek az ég világ on semmi köze a g épeltérítéshez.
– Az nekünk sajnos édeskevés, hog y mag a meg esküszik az illető ártatlanság ára,
arról mi mag unk szeretnénk meg g yőződni – jelentette ki Dennis.
– Na ig en, úg y tűnik, ebben nag yon jók.
Alex azt hitte, Dennis meg int kifakad, de nem tette.

– Beszéljen! – szólította fel a nőt a nyomozó.
– Ez pár órával azelőtt történt, hog y bevitték Zakariát. Valaki becseng etett, én
meg kinyitottam az ajtót. És… ott állt az a nő. Meg kérdezte, hog y kölcsönkérhetie a kocsit csütörtökig . Nincs ebben semmi különös. Már többször odaadtuk neki
rég ebben is.
– Kinek, Maria? Ki volt az, aki kölcsönkérte a kocsit?
Dennis hang ja türelmetlenség ről árulkodott.
– Neki ehhez semmi köze.
– Ki volt az?
Alex ezt eg ész pályafutása alatt képtelen volt meg érteni. Eg yesek elhallg attak
bizonyos tényeket, habár már minden veszve volt. Nem akarták kiteríteni a
lapjaikat, és vállalni a felelősség et a tetteikért. De vajon hog yan tudja valaki
meg mag yarázni az ilyesmit önmag ának? Hog y tudhatna bárki mindenható lenni,
helyes és helytelen, élet és halál között dönteni?
A nő már nem bírta tovább.
– Találkozni akarok Zakariával!
Sírva fakadt, és ez nem volt jó jel. Főleg most, hog y már ilyen közel jártak.
– Az nem fog menni – közölte Dennis. – De annyit meg íg érhetek, hog y eg y
pillanatig sem fog om felesleg esen távol tartani tőle.
Ez ig az is volt, látszott, hog y nem hazudott volna ilyen dolg okban, és ezt Maria
is észrevette. Elmorzsolt eg y mag ányos könnycseppet, amely az arcán g ördült
lefelé.
– Zakaria nővére, Szofi.
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23 óra 00 perc
Arca sovány volt és fáradt. Eden Lundell mag ányosan ült a számítóg épe mög ött,
és Adam Mortadzsi képét nézte, amit a CIA küldött át neki.
Tehát íg y nézett ki. A srác, aki miatt Zakaria kockára tette az eg ész jövőjét, mert
ezek szerint olyan fontos ember, aki meg éri a kockázatot. Vag y pedig olyasvalaki,
aki fontos Szofinak, s ezért Zakariának is.
És mi van akkor, ha Zakaria, füg g etlenül attól, hog y kié volt a telefon, azért
hazudott, hog y a saját bőrét mentse?
Ki tudja?
Valaki biztos azt hitte, hog y Adam Mortadzsi lényeg es információk birtokában
van, és elvitte eg y elhag yatott helyre, ahol valószínűleg meg kínozta, hog y
elmondja, amit tud.
Fene tudja, mit mondhatott.
Hisz Eden tudta, hog y ő is elmondana bármit, ha meg kínoznák. Főleg , ha a
fog ait vennék célba. Akkor isten bizony bármit képes lenne bevallani.
A Palme-g yilkosság ot.
A lockerbie-i merényletet.
Akármit, csak hag yják abba.
Eden kinyomtatta a képet, majd odasétált vele Dennishez.
– Hadd mutassam be Adam Mortadzsit. A srácot, akitől Zakaria a telefonját
kapta.
Dennis elvette a fotót.
– Szép munka, honnan szerezte?
Eden leült Dennis íróasztalának sarkára.
– Az amerikai barátainktól. És ő nemcsak „a srác, akitől Zakaria a telefonját
kapta”, hanem eg yúttal a kapocs is, amely összeköti Zakariát Tennyson Cottag edzsal.
Ahog y Dennis elnémult, Eden elmondta, mit tudott meg az amerikaiaktól.
A férfi feldühödött.
– Eg ész idő alatt tudták, hog y van eg y srác Svédország ban, aki Tennyson
Cottag e-ban ült, de eg y szót sem szóltak a dolog ról.

– Én nem hiszem, hog y hazudtak – felelte Eden. – Szerintem azt hitték, hog y
Németország ban él, és semmi köze Svédország hoz.
– De a németek csak tudták, kicsoda?
– Biztosan. De ez nem jelenti azt, hog y minden lépését követték. Nem túl nehéz
Németország ból Svédország ba utazni, anélkül hog y valamilyen hatóság rög zítené
ezt. És ha jól látom a híváslistán, sokat tartózkodott Svédország ban.
A bebörtönzése előtt és után is.
Dennis előkereste a listát a számítóg épén.
Csodálkozva nézett Edenre.
– Íg y sok minden a helyére kerül – állapította meg .
– Más dolg ok viszont ag g odalomra adnak okot – felelte Eden. – Tudjuk, hog y
Szofi kapcsolatban állt Adam Mortadzsival, és el tudom képzelni, hog y részben ez
a mag yarázata annak, hog y Zakaria nem akarta meg nevezni őt. De az nyug talanít,
hog y Szofi vég ig olyan csendben lapult Zakaria üg yének tárg yalása alatt,
eg yetlen eg yszer sem adott életjelt mag áról. Azt hiszem, jó oka van rá, hog y íg y
viselkedjen.
Dennis vég ig simított Adam Mortadzsi fényképén. Ki tudja, mit kellett kiállnia a
Tennyson Cottag e-ban eltöltött idő alatt?
– Vajon Zakaria nővére ag yalta ki mindazt, ami történt?
– Elképzelhető, nem ig az? – kérdezte Eden.
– És a jó Mortadzsi pedig biztos seg ített neki.
Eden az alsó ajkába harapott.
– Hát éppen ez az. Mortadzsi júniusban meg halt.
Dennis meg lepetésében összerezzent.
– Meg halt?
– Öng yilkos lett. Az amerikaiak nem mondták, miért, de úg y tippelem, a
börtönbeli tartózkodásához lehet köze.
– Ami meg mag yarázná, hog y miért épp Tennyson Cottag e bezárását követelik.
Eden eg yetértően bólintott.
– De azt még mindig nem értem, hog y passzol Karim Szasszi a képbe?
Eden tudta, hog y a hang ja kissé túl tárg yilag os, de sem ideje, sem energ iája
nem volt rá, hog y elérzékenyüljön e trag ikus emberi sorsok hallatán, amelyeket
elé tártak. Annak is meg vannak a határai, hog y mennyi nyomorúság ot képes az
ember elviselni eg y nap.
Dennis lassan csóválta a fejét.
– Én meg g yakorlatilag semmit nem értek ebből az üg yből – jelentette ki.
A papírlapra nézett, amelyet Eden még mindig a kezében tartott.

– Más meg lepetése is van a számomra?
Eden is a lapra pillantott. Eg y cikk volt az, Adam Mortadzsi története, amit a
neten talált, amikor rákeresett.
Meg mutatta Dennisnek.
– Mortadzsit nem nevezik néven – állapította meg a férfi.
– Nem – felelte Eden. – Az apja féltette a bőrét és a fiáét is, íg y névtelenül
nyilatkozott. Az amerikaiak persze még is rájöttek, ki volt az.
– És aztán júniusban meg halt?
– Ig en, a jelek szerint májusban hag yta el Európát, hog y visszatérjen
Marokkóba. És nemsokára meg is halt. Az apja annyira sajnálta, hog y a fiú
barátnője nem ért oda időben.
– Időben?
– Olvassa el – szólt Eden. – Úg y emlékszem, a lány épp úton volt Mortadzsi
szüleihez, hog y ismét találkozhasson a szerelmével, de valamilyen okból késett, és
íg y csak a fiú halála utáni napon ért oda.
Meg vonta a vállát.
– Éktelenül unalmas sztori, de most átkozottul g yorsan terjesztenünk kell ezt a
képet. Küldje át a németeknek, és adja oda a mieinknek is! Mindent tudni akarok
róla, amit csak lehetség es!
Nag yot nyelt. Mindent tudni olyan dolog volt, amit g yakran kívántak, de ritkán
vált valóra.
Edennek a fülébe cseng ett, amint brit főnöke orrhang on mondta neki:
– Többet, Eden, és jobban!
Emlékek eg y letűnt időből, amelyet szívesen elfelejtett volna.
– Odaadom a képet az eg yik üg yintézőnek – jelentette ki Eden, s a karját
nyújtotta, hog y elveg ye azt Dennistől.
– Várjon! – szólt a férfi.
Alaposabban meg nézte a képet.
Eg yik ujjával Adam Mortadzsi mellkasára bökött, amely csak részben látszott ki
az ing e alól.
– Itt eg y tetoválás van rajta – mutatta.
Eden meg nézte. Dennisnek ig aza volt, ő még észre sem vette.
– Mit ábrázol?
– Nem tudom, valami arab szöveg , szerintem.
– Mutassuk meg Sebastiannak – javasolta Eden.
A vezető elemzőt az íróasztala mellett találta.
– Le tudná ezt fordíttatni? – kérdezte a tetoválásra mutatva.

Sebastian kihúzta az eg yik fiókot, és elővett belőle eg y nag yítót.
Eden nevetésben tört ki.
– Mi a fene, Sebastian, mag a nag yítót tart a fiókban? Íg y jobban tud elemezni?
Sebastian g únyosan rámosolyg ott.
– Vig yázzon mag ára, Eden!
Edennek eszébe jutott a vitájuk, amikor a férfi kollég áit álaraboknak nevezte, és
visszafog ta mag át. De kisvártatva ismét nevetésben tört ki. A nag yító zsíros
ujjlenyomatokkal volt tele, s úg y nézett ki, mintha eg y múzeumból lopták volna.
– Jöjjön – szólt neki Sebastian.
Eg yik kezében a fényképpel, a másikban a nag yítóval, és Edennel a háta mög ött
a férfi odasétált az eg yik kollég ájához, és meg mutatta neki a képet.
– El tudja ezt olvasni? – kérdezte, majd átnyújtotta neki a kinyomtatott
fényképes oldalt.
A lány hunyorog va meg nézte a képet.
– Ez elég kicsi.
Sebastian átnyújtotta neki a nag yítót, a lány pedig rámosolyg ott. Eden a
könyökhajlatába köhög ött, hog y elfojtson eg y újabb kacajt.
Hog y eg y jó röhög és milyen felszabadító tud lenni!
– Semmi különös – felelte az elemző, és Eden lelkesedése csalódásba csapott át.
Hát persze, hog y semmi különös, még is mit képzelt?
– De valamit csak jelent? – noszog atta Sebastian a lányt.
– Eg y név. Talán a barátnőjéé vag y a testvéréé, nem tudom, mert csak eg y
keresztnév látszik.
Sebastian is csalódott volt.
– Rendben, köszönjük a seg ítség et. És mi a neve a barátnőnek vag y a
testvérnek?
– Szofi.
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Az 573-as járat
Kimondhatatlan fájdalomra ébredt. Először arra sem emlékezett, hol van, és mi
történt vele. Óvatosan meg mozg atta a karját és a lábát, de aztán abba is hag yta.
A feje fájt a leg jobban. A leg kisebb mozdulattól is sikíthatnékja támadt. A fájdalom
hullámokban hasított belé, csak úg y tudta elviselni, ha teljesen mozdulatlanul
feküdt.
Fatima pislog ott eg yet-kettőt.
A padló nyomta az arcát. Kemény volt és hideg . És mindenfelől ez a brummog ó
hang . Meg int behunyta a szemét. Meg kell próbálnia g ondolkodni, emlékezni.
Lassan előbukkantak az első emlékképek.
Még mindig a repülőg ép fedélzetén van. Nem tudta, meddig volt öntudatlan
állapotban, de arra rájött, hog y még mindig a leveg őben vannak.
Eg yre több emlékkép jött elő.
Erik Recht felállt a székéből, és otthag yta őt Karimmal a pilótafülkében.
Emlékezett Erik arckifejezésére, amikor kiment. Ezt olvasta ki belőle:
„Ki ne merjen jönni, amíg vissza nem érek!”
A következő kép a vécé volt, ahová Erikkel bezárkóztak, hog y nyug odtan
beszélhessenek. Erik hang osan és izg atottan beszélt arról, hog y Karim furcsán
viselkedik. Ő pedig Karim pártját fog ta, nem akart semmi olyan ostobaság ot
hallani, hog y Karim is bűnrészes lenne a g épeltérítésben.
Most pedig itt fekszik a pilótafülke padlóján, s az az ember ütötte le, akit pár
órával korábban a védelmébe vett.
Amikor rájött, milyen helyzetbe került, szinte elakadt a léleg zete a rémülettől.
Még mindig a pilótafülkében van, s ez minden bizonnyal azt jelenti, hog y Karim
is a közelben tartózkodik.
Te jó isten, add, hogy ne vegye észre, hogy felébredtem!
Vajon mikor ütötte le? A részletek homályba vesztek, de úg y g ondolta, a baj
akkor kezdődött, amikor Erik cseng etett, és ő be akarta eng edni.
– Hag yja, hadd maradjon csak odakint! – utasította Karim.
S azután, amikor a nő arcán előbb meg lepődés, majd dac nyomait látta, s azt,
hog y az ajtónyitó g omb után nyúl, felpattant, és elkapta.

– A rohadt életbe! Nem érti, mit mondok? Eriknek nincs itt semmi
keresnivalója, és ha bejön, mindannyian meg halunk!
Fatimának eszébe jutott, mit látott Karim szemében, amikor a rémülettől
remeg ve ránézett a férfira.
Kétség beesést.
Színtiszta kétség beesést az eg yébként szép, barna szemeiben.
– De hát mi történt? – kérdezte Fatima, készen arra, hog y meg próbálja
meg érteni, mi rejlik Karim értelmetlennek tűnő viselkedése mög ött.
A férfi nem felelt. Eközben Erik hang osabban kezdett dörömbölni az ajtón, s
Fatima szerint ekkor már rájött:
Nem mehet be többé.
Nem tudta, Karim mennyi ideig tartotta fog va. Számára eg y örökkévalóság nak
tűnt, és Erik eg yszer csak már nem dörömbölt az ajtón. Fatima eg y kis ideig azt
hitte, nincs már veszélyben, Karim el fog ja eng edni.
De most hová menjen?
A férfi valóban eleng edte, de azt mondta neki, üljön le a padlóra. Ő pedig íg y is
tett, mert sejtette, hog y valami átkozottul nag y baj van.
Karim a pilótafülke ajtaja felé indult, s a nő először azt hitte, ki fog ja nyitni. De
amikor a férfi meg fordult, eg y tűzoltó készüléket tartott a kezében. Majd valami
olyasmit mondott, amire Fatima már nem emlékezett, azután a mag asba emelte a
készüléket.
A fejébe újra erős fájdalom hasított, ahog y eszébe jutott a felemelt tűzoltó
készülék, s össze kellett szorítania a szemét, hog y a forró könnycseppek nehog y
vég ig folyjanak az arcán, elárulva ezzel őt.
A francba is, ez több volt annál, mint amit eg yedül ki tudott bog ozni.
Nem sírt, csak a fájdalomtól potyog tak a könnyei, s úg y érezte, mintha tűt
szúrtak volna a szemébe. Nem volt ideje sírásra. Nem akart sírni.
De miféle hang ez, amely áthatol a repülőg ép összes többi zaján?
Az ajtó. Erik meg int ott állt előtte. Vag y lehet, hog y eg ész idő alatt ott volt?
Fatima összerezzent, amikor hallotta, hog y Karim ezt ordítja:
– Fejezd be, a rohadt életbe, hag yd már abba! Nem jöhetsz be, nem érted?
És meg int a kétség beesés hang ja szólt belőle. Ebben nem lehetett tévedni, a nő
biztos volt a dolg ában. Valami szörnyű nag y baj történt. Sokkal nag yobb annál,
mint hog y eltérítették a g épet.
Karim, mit tettél?
Vég ül még iscsak muszáj volt résnyire nyitnia a szemét, különben nem tudja
meg , Karim hol tartózkodik éppen. A pilótafülkében világ os volt, és ő

automatikusan ismét behunyta a szemét.
Aztán meg int meg próbálta, és ezúttal jobban ment.
A pilóták ülése mög ötti folyosón feküdt, az ajtó előtt. Karim háttal ült neki.
Ing e a hátához tapadt. Úg y izzadt, mintha leg alább tíz kilométert futott volna.
Majd vég ig simított a haján, és újra meg újra azt ismételg ette:
– A francba is, nem bírom tovább! Ne verd már azt az átkozott ajtót! A kurva
életbe, leg yen már vég e az eg észnek!
A nő meg próbálta felemelni a fejét. Jobban ment, mint g ondolta. A tűzoltó
készülék Karim mellett állt. Más eszközt nem látott, ami elérhető távolság ra lett
volna tőle.
Eg ynél több lehetőség e nem lesz, ennyit ő is tudott. Ha a tűzoltó készülék felé
nyúl, biztosnak kell lennie abban, hog y a következő mozdulattal képes lesz
felállni, és fejbe vág ni Karimot. Ha a férfi észreveszi, és feláll, akkor annyi. Hiszen
jóval erősebb nála. Eg yetlen lehetőség . Ennyi jut neki. Aztán pillanatok alatt vég e
lesz az eg észnek.
Fatima várt még eg y kis ideig . Erik továbbra is dörömbölt az ajtón. Most már
annyira ütötte, hog y az előbb-utóbb eng edni fog . Lehet, hog y jobb lenne kivárni?
Nem. Hiszen ez eg y biztonság i ajtó, amit éppen az efféle helyzetekre g yártottak.
Azért, hog y kibírja az erős külső behatást. Hog y meg védje a pilótákat, és ezzel
közvetve az utasokat is. Ezért olyan nag y probléma, ha a fenyeg etés belülről
érkezik.
És úg y érezte, Karim valami ig azán nag y hülyeség et készül elkövetni, valami
olyasmit, ami nem volt tervbe véve. Az ajtó felől érkező zaj szemmel láthatólag
zavarta, és ez jó. Fatimának meg kell próbálnia összeszedni mag át.
Eg y újabb lehetőség et eszelt ki.
Vajon el tudná érni az ajtónyitó g ombot? Akkor Erik eg y szempillantás alatt
bejuthatna.
Karim most befog ta a fülét, és fáradtan leszeg te a fejét.
Most vag y soha!
A g ombot vag y a tűzoltó készüléket?
Számolni kezdett mag ában:
Eg y, kettő, három.
Ekkor látta meg eg y kicsivel odébb a villát.
Nem olyan műanyag villa volt, mint amilyet a turistaosztály utasainak szoktak
osztog atni, hanem eg y valódi, rozsdamentes acélból készült villa. Olyan, amilyet
az első osztályon utazók kapnak. Meg a leg énység tag jai.
Fatima lassan kinyújtotta a karját, és meg fog ta a csillog ó fémtárg yat.

Most kell cselekednie. Mert ilyen alkalom nem lesz többé. Meg kell próbálnia
elérni a g ombot, majd Karimra vetnie mag át. És elmormolni eg y imát, hog y Erik
átkozottul g yorsan odaérjen.
Behunyta a szemét, és eg y mélyet léleg zett. Meg markolta a villát, és érezte,
hog y a fejében a fájdalom ide-oda cikázik.
Felkészült.
Most!
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Fivér és nővér. Eg y asszony és a szerelme. Elszakíthatatlan szálak és elkeseredett
cselekvések. Bizonyos szempontból eg yszerű, más szempontból teljesen
érthetetlen. S még mindig számos, okkal feltett kérdésre nem volt meg a válasz.
Mindaz, amit az utóbbi órákban sikerült meg tudniuk, bármelyik másik
nyomozásban g yors haladásnak minősült volna, de a jelenleg i helyzetben nem.
A g ép utasait továbbra is túszként tartották odafent, s az amerikaiak továbbra is
le akarták lőni a repülőt. A határidő pedig hamarosan lejár. Már csak percek
kérdése, és a katasztrófát tényként kezelhetik.
– Adja az ég , hog y ne leg yen a fedélzeten bomba! – sóhajtott fel Alex, aki
Fredrika mellett ülve nézett kifelé az ablakon.
Sötét éjszaka volt, és esett az eső. Sehol eg y kis fény.
Fredrika meg fog ta Alex kezét.
– Minden rendben lesz – vig asztalta.
– Tényleg íg y g ondolod?
Nem.
Semmi sem úg y történt, ahog y kellett volna. A kormány épp az imént adta ki
közleményben, hog y felülvizsg álják a Zakaria Helifi kiutasításáról hozott
határozatot, s ez kérdések és válaszok tömkeleg ét indította el a médiában. E
pokoli kavarodás kellős közepén a g ép pedig folytatta a vesztébe vezető utat.
– Teljes mértékben.
– De még is miért, Fredrika? Fél óra múlva kifog y az üzemanyag .
– Még nem tudjuk, sikerrel járt-e Erik.
Ez az utolsó reményünk.
Alex hátrafordult, s a válla fölött íg y szólt:
– Ha íg y üldög élünk itt, a többiek azt fog ják hinni, hog y eg y pár vag yunk.
A nő meg szorította Alex kezét.
– Le vannak ejtve. Elvég re zsaruk vag yunk. Tehát többet szexelünk, mint mások.
Alexnek leesett az álla, s ettől Fredrika elmosolyodott.
– Ezt Peder mondta. Nem emlékszel?
Alex visszahúzta a kezét, amikor meg hallotta korábbi kollég ájuk nevét.

– De ig en.
Fredrika szívét nyomta az ag g odalom. Részben emiatt hag yta ott a rendőrség et.
Mert ilyen átkozott áldozatokra kényszerítette őket. Szüntelenül.
Ne haragudj, hogy miután Pedert elvesztetted, én is elhagytalak, de már nem bírtam
tovább.
– Spencer otthon van a g yerekekkel? – érdeklődött Alex.
Fredrikát meg lepte a kérdés.
– Nem, a Café Operában iszog at.
Alex halkan felnevetett.
– Ne harag udj. Öreg vag yok és hülye. Hát persze, hog y otthon van a
g yerekekkel.
Spencer nemrég telefonált, és Fredrika elutasította a hívást. Most épp nem volt
rá ideje. És a g yerekekre sem. Isten tudja, milyen állapotban lesz majd, mire
másnap felkel a nap, és a túszdráma vég et ér.
– Zavarok?
Eden állt a hátuk mög ött.
Fredrikának az volt az érzése, hog y ott áll már eg y ideje.
– Nem – felelte Alex.
Eden arra kérte őket, hog y kövessék az eg yik tárg yalóterembe. Dennis és
Sebastian már ott várta őket.
– Meg int jelentkeztek a németek – közölte Eden. – Határozottan állítják, hog y ők
nem ismerik Szofit.
Dennis meg ig azította a g allérját. Khakizöld ing et viselt, és Fredrikának az
jutott eszébe, hog y Spencernek is jól állna eg y ilyen.
– Akkor eg ész eg yszerűen nincsenek tisztában vele, mi a lány szerepe, mert
ilyen hadműveletet nem indít el az ember, ha nem tudja, milyen fába vág ta a
fejszéjét. Már ha a lány tényleg bűnrészes.
Ez bizonyára íg y is volt. De más szempontok is befolyásolták a tudomásukra
jutott dolg okat, s ez meg rémítette Fredrikát.
– Nem baj, ha nem tudják, ki ő. Szofi Németország ban él. A feltételezett barátja
eg y titkos amerikai börtönben ült Afg anisztánban, miután Pakisztánban
terroristakiképző-táborban volt. És a lány öccsét, Zakariát nemrég utasította ki a
svéd kormány – fog lalta össze Eden.
Fredrika eg ész nap – egész álló nap – Zakaria pártját fog ta. De most nem tudta,
mit hig g yen.
Meg kell találniuk Szofit. Ez kétség telen.
– És hog y találjuk meg a lányt? – érdeklődött.

– A reptéri rendőrség hez fordultunk, és ők meg találták Zakaria kocsiját a
parkolóházban, ug yanazon a szinten, ahol a kukában a telefonokat is – felelte
Eden. – És tudják, hol parkolt?
– Hisz épp most mondta – felelte Alex.
– Úg y értem, konkrétan. Eg y szinten Karim Szasszi autójával.
– Akkor hog y a francba lehet, hog y nem vettük észre? – morg ott Dennis. – Hisz
ott jártunk, és ujjlenyomatokat vettünk a kocsiról.
– Az ig az – felelte Eden. – De akkor még nem tudtuk, hog y a környékén parkoló
autók is érdekelhetnek minket. Nem ig az?
– Lehet, hog y ott találkoztak? – tudakolta Fredrika. – Vajon íg y került Karim
ujjlenyomata a készülékre?
Eden írt valamit az előtte heverő jeg yzettömbbe.
– Nem tudjuk, és azt hiszem, most nem is kellene arra pazarolnunk az időnket,
hog y kinyomozzuk.
Meg szólalt a telefonja, ő pedig felvette.
– Most nem érek rá cseverészni, majd később felhívlak – közölte.
Fredrika kitalálta, hog y mag ánbeszélg etés lehet, és ezt Eden a következő
mondataival meg is erősítette:
– Ha láza van, csak adj neki Alvedont. Most komolyan, Mikael, majd
meg beszéljük, ha hazaérek. Mi? Nem, fog almam sincs, hog y az mikor lesz. Ha
hajnal előtt nem meg yek, majd felhívlak. Szia.
Letette a telefont, aztán visszacsúsztatta a zsebébe.
Fredrika le sem tudta venni róla a szemét. Eden hang jában és viselkedésében
volt valami, amitől neki lúdbőrzött a háta. Nemcsak arról volt szó, hog y Eden
nyomás alatt áll, hanem úg y tűnt, mintha eg y cseppet sem érdekelnék a g yerekei.
De hát az nem lehet. Vag y még is?
– Viszont meg kell tudnunk, hog y került a képbe Karim Szasszi – jelentette ki
Eden.
Na végre!
– Ez az eg yetlen fontos kérdés, amire még nem kaptunk választ – helyeselt
Dennis.
– És milyen ironikus, hog y épp ez az eg y érdekel most minket – tette hozzá
Alex.
– Van még valami különös ebben az eg észben – szólalt meg Fredrika. – Az idő.
Semmilyen jel nem utal arra, hog y a g épeltérítés mög ött álló személy teg nap
lépett először akcióba. Ezt az eg észet alaposan elő kellett készíteni.
– Pontosan – csatlakozott Alex is. – Elvég re a németek már hetekkel ezelőtt

meg kapták az első e-mailt.
– Azt hiszem, ezt mindannyian tudjuk – válaszolt Eden. – És azon
g ondolkodtam, vajon lehet-e, hog y eredetileg a g épeltérítést amolyan bosszúnak
tervezték, hog y bezárassák Tennyson Cottag e-t. Majd miután váratlanul lecsukták
Zakariát, a tettes a tervezettnél korábban beindította az akciót, immár azzal a
céllal is, hog y Zakariát szabadon bocsássák.
Fredrika elfog adta ezt a mag yarázatot. És többé-kevésbé hihetően is hang zott.
– És akkor mi van Karim Szasszival? – érdeklődött Sebastian. – Hogy a francba
keveredett bele ebbe a szarba? Úg y értem, Szofinak meg volt rá az oka, hog y efféle
akciót szervezzen az öccséért. De mi Karim szerepe?
– Ő az eszköz, aki meg valósítja a tervet – vág ta rá lazán Dennis.
– Na jó, de miért?
Fredrika sem bírt tovább csendben ülni.
– Nem lehet, hog y nem volt más választása?
Eden csalódottan tette le a tollát.
– Ez hog y lenne lehetség es, Fredrika? Értem, amit mond. Azt hiszi, hog y Karim
áldozat, és nem tettes. De az akkor is tény marad, hog y ő az, aki jelenleg a
leg nag yobb veszélyt jelenti az utasokra nézve, és senki más. És ha nem önként
teszi, vajon miféle fenyeg etéssel vehették rá?
Erre a kérdésre Fredrika nem tudta a választ. Ő is feltette mag ának újra és újra.
Mi kell ahhoz, hog y valaki akarata ellenére több száz ember halálát okozza,
miközben ő mag a is meg hal?
Nem tudta, és el sem tudott képzelni semmilyen értelmes választ.
Ekkor meg csörrent Alex telefonja.
Erik hívta.
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Az 573-as járat
Először nem is értette, mi történt. Az eg ész olyan őrült g yorsan zajlott. Olyan
átkozottul g yorsan.
A villa.
Az a rohadt villa, amely vértől csöpög ött Fatima kezében, amikor kinyitotta a
pilótafülke ajtaját, és Erik karjaiba zuhant. Lydia pedig g yorsan elhátrált onnan.
– Ó istenem, azt hiszem, meg öltem!
Fatima halkan nyöszörg ött, Erik még is minden szavát hallotta. Leültette a nőt a
padlóra, kivette a kezéből a villát, majd átlépett fölötte, és bement a pilótafülkébe.
Lydia letérdelt Fatima mellé.
Karim a földön feküdt, és a nyakából sug árban spriccelt a vér. Erik tétovázott,
mielőtt lehajolt volna, hog y ellenőrizze, mag ánál van-e. Eg yik kezében a síkos
villát tartotta, a másikkal pedig meg érintette Karim vállát.
Ekkor Karim felemelte a fejét, és Erikre nézett.
Sírt.
– Bocsáss meg , Erik, bocsáss meg ! De nem volt más választásom.
Erik úg y érezte, hog y felrobban a dühtől.
– Nem volt választásod? Normális vag y?
Hang ja eg észen meg változott. Mélyebb is volt, és mag asabb is, mint azelőtt
valaha.
– A családom – nyög te Karim. – Azt mondták, kivég zik őket. Vag y ők, vag y én.
Akkor már inkább én.
Erik nem értette, mit mond Karim. Hallotta a szavakat, de a köztük levő
összefüg g és nem volt világ os számára.
– Kik mondták?
Karim köhög ött és hörg ött. Feje ismét lecsuklott.
Erik meg nézte a sebet, majd felállt. Határozott mozdulatokkal elővette az
elsőseg élyládát, és g ézlapokat keresett benne. A seb rémesen nézett ki, de úg y
g ondolta, nem életveszélyes.
– Kik, Karim?
– Sajnálom, nem volt más választásom.

Karim már csak suttog ott. Érdekes módon nyug odtabbnak tűnt most, mint az
eg ész nap folyamán. Mintha meg találta volna a lelki békéjét.
– De nekem van – felelte Erik, és erősen rányomta a g ézt a sebre.
Karim nehezen léleg zett.
– Csak hog y tudd, most átveszem a g ép irányítását – közölte vele Erik. –
Hamarosan leszállunk.
– Sajnálom – ismételte meg Karim. – Ne harag udj.
De Erik nem akart és nem is tudott meg bocsátani neki. Akkor és ott leg alábbis
nem. Az eg yik szekrényben talált eg y rövid szíjat, amivel hátraköthette Karim
kezét. Ekkor Lydia jelent meg az ajtóban.
– Minden rendben? – érdeklődött.
Hülye kérdés volt, de Erik úg y hitte, érti, mire g ondol.
– Ig en – felelte. – Most már minden rendben van. Gondoskodjon róla, hog y
valaki fog lalkozzon Fatimával. Aztán jöjjön vissza ide. És csukja be az ajtót mag a
után.
Amikor Lydia kiment, Erik pedig hallotta az ajtó csapódását, odahajolt Karim
arcához.
– Akkor most felelj! – szólította fel. – Kik fenyeg ettek meg azzal, hog y a
családod meg fog halni?
– Nem tudom – válaszolta Karim. – Túszul ejtették őket.
– A családodat?
– Ig en. – Kezdett összefüg g éstelenül beszélni. – Nem tudom, hol. Azt kell
tenned, amit mondanak, Erik, ameddig csak lehet. Ne térj el Washing ton
irányától, mert akkor meg halnak!
Ennek elment az esze? Gondolja, hog y hag yná több száz ember életét, köztük a
sajátját is veszni azért, hog y meg mentsék Karim családját?
– Soha – felelte Erik. – Soha!
Határozott léptekkel odament Karim helyére. Már közel jártak Washing tonhoz.
Ha kényszerleszállást kell vég rehajtania, az csakis ott történhet.
Karim még ki tudott nyög ni eg y mondatot, mielőtt elveszítette volna az
eszméletét.
– A nő azt mondta, hog y a TU003-as járat miatt teszik.
Erik oda sem fig yelt.
– Ki és mit mondott?
De Karim már nem volt mag ánál, és Erik hamarosan rájött, hog y újabb
problémák állnak előtte.
Komoly problémák.

– A rosseb eg ye meg , ez nem lehet ig az! – suttog ta Erik.
Cseng ettek az ajtónál, a visszatérő Lydia volt az. Erik beeng edte, és ráordított,
hog y tartsa szemmel Karimot.
– Most leszállunk? – érdeklődött a nő.
– Arra mérg et vehet – felelte Erik. – Az üzemanyag bármelyik pillanatban
kifog yhat.
Lydia elsápadt, Erik pedig felkészült a seg élykérésre.
– Mayday, mayday, mayday – adta le a nemzetközi vészjelzést. – Itt az 573-as
járat…
A szavak csak úg y tódultak kifelé a száján, mintha eg y mag nó g ombját nyomták
volna meg .
Eg y washing toni lég i irányító felelt Erik seg élykérő hívására.
– Erik Recht, kifejezett utasítást kaptunk rá, hog y ne adjunk leszállási eng edélyt
a járatuknak.
– Tudom – válaszolta Erik. – De már nem Szasszi kapitány irányítja a g épet.
– Hol van Szasszi kapitány?
Erik tétovázott.
– Súlyosan meg sérült, a földön fekszik.
A hang szóróban csend támadt.
Erik ismét beleszólt.
– A közlendőjét továbbítani fog om a felsőbb szerveknek – felelte a hang . – De
amíg nem kap leszállási eng edélyt, addig továbbra is tilos behatolnia az amerikai
lég térbe.
– De hallg asson már ide! Szinte nincs is már üzemanyag unk, muszáj azonnal
meg kapnunk a leszállási eng edélyt!
– Majd jelentkezem.
És a hang elhallg atott.
Erik meg próbálta kordában tartani ideg esség ét és félelmét.
Majd felszólította a repülőg ép utasait:
– Itt Recht másodpilóta beszél. Különböző okokból jelentős késésben vag yunk,
de most úg y tűnik, hamarosan leszállunk, ezért meg kérek minden utast, hog y
azonnal térjen vissza a helyére, és kapcsolja be biztonság i övét.
Vajon mennyi idejük van?
Eg y Jumbo Jet üzemanyag nélkül hosszan el tud vitorlázni a leveg őben. De Erik
nem szeretett volna ilyen helyzetbe kerülni. A kikapcsolt motorral való leszállás
akár katasztrófába is torkollhat. Most kell leszállniuk, a dolog nem tűr halasztást.
Bármi jobb, mint eg y kényszerleszállás.

Ekkor jelentkeztek az amerikai hatóság ok.
– Recht másodpilóta, itt Andrew Hoffman.
Ug yanaz a férfi volt, aki már korábban is hívta őket, és aki azt mondta, hog y
nem kapnak leszállási eng edélyt.
Erik válaszolt a hívásra.
– Ha jól értem, már nem Karim Szasszi vezeti a g épet.
– Ig en, íg y van.
– Eg yedül tartózkodik most a pilótafülkében?
– Nem, eg y Lydia nevű utaskísérővel. És itt van Karim Szasszi is, de nincs
eszméleténél.
– És ezen kívül senki más?
– Senki.
A mikrofonban csend támadt, és Erik tudta, hog y a férfi nem ezt a választ várta.
– Recht másodpilóta, meg ismétlem: senki más nincs a pilótafülkében, csak
mag a, eg y Lydia nevű nő és Karim Szasszi?
– Nincs.
Most meg mi a fenéről beszél?
– Hog y jutott vissza a pilótafülkébe?
Erik kétség beesett. Nem volt most ideje vallomást tenni.
– Eg y másik utaskísérő, Fatima, aki bent volt a pilótafülkében Karim Szasszival,
sikeresen ártalmatlanná tette őt, azután kinyitotta nekem az ajtót.
– Volt ott más is mag án kívül, aki be akart jutni a pilótafülkébe?
A francba, az amerikai, akit Erik leütött.
– Ig en, eg y férfi, aki fenyeg etően viselkedett, és azt állította, seg ít nekem, ha
bejuttatom a pilótafülkébe. De először is, én mag am sem tudtam bejutni,
másodszor meg , fog almam sem volt róla, ki ő.
– Értem – felelte Hoffman. – És hol van most ez a férfi?
– A pilótafülke mög ött fekszik a padlón.
– A padlón fekszik?
– Fig yeljen rám, mindjárt kifog y az üzemanyag , nekem pedig muszáj…
Eriket eg y mennydörg ésszerű hang szakította félbe.
– Mag ának semmit nem muszáj, Erik Recht! Mag a csak maradjon nyug ton, és
várja meg az utasításainkat! Miért fekszik az a férfi a földön? Meg sérült?
– Kénytelen voltam leütni.
Erik hallotta, ahog y beszélg etőpartnere mélyet sóhajt.
– Bocsánat, hog y mondta? Hog y leütötte?
– Ig en, uram.

– És most azt állítja, hog y mag a irányítja a repülőg épet? Meg hog y eg y
utaskísérő saját kezűleg elintézte Szasszit, aztán kinyitotta mag ának az ajtót?
Ez képtelenség . Erik életében először érezte ig azán úg y, hog y pánikba esik.
– De kérem, fig yeljenek rám! Én…
– Recht másodpilóta, nincs okom rá, hog y rosszat g ondoljak mag áról. De azt
mondja meg nekem: annak tükrében, amit az imént elmondott, hog y az amerikai
lég védelmi erők eg yik alkalmazottja, aki azért ment a pilótafülkéhez, hog y
seg ítsen mag uknak, a földön fekszik, mert leütötte, hog y hihetném el, hog y
eg yébként minden a leg nag yobb rendben van?
Az amerikai légvédelmi erők alkalmazottja?
Erik meg rázta a fejét.
– Nem tudtam, hog y ig azat mond – felelte. – Kockáztatni pedig nem mertem.
Az üzemanyag szint-mérő mutatója vészesen közelített a nullához. Erik
eg yfolytában azt nézte. Ha kifog y az üzemanyag , a motoroknak annyi. Ha eddig
nem volt sürg ős, hát most az.
– Akkor eg yértelműsítem a kérdést: honnan tudjam, hog y nem Karim Szasszi
kényszeríti mag át arra, hog y ezt mondja?
Erre Erik már nem talált szavakat. Csak ült némán a székében.
A hang íg y folytatta:
– Nyilván meg érti, hog y korábbi döntésünket nem változtathatjuk meg csupán
a mostani állítása miatt. Ha kényszerleszállást kell vég rehajtania, akkor forduljon
eg y másik, az amerikai felség területen kívüli repülőtérhez, és reménykedjen a jó
szerencséjében!
– De akkor meg halunk! – üvöltötte Erik. – Kifog yott az üzemanyag , már nem
tudom más irányba vezetni a g épet!
Hoffman rideg hang on, ámde világ osan fog almazott:
– Az Eg yesült Államok területén nem szállhat le! Értette?
Ekkor Erik ug yanazokat a szavakat használta, amelyeket nemrég Karim is:
– Szörnyen sajnálom, de nincs más választásom.
Csend támadt, majd Hoffman íg y szólt:
– Akkor sajnos azt kell mondjam, hog y nekünk sincs.
És már ki is szállt a vonalból.
Eriknek eltartott eg ypár másodpercig , mire meg értette, amit az imént hallott.
Majd elővette a mobiltelefonját, amely most, hog y a g ép mag asság a csökkent,
működött, és felhívta az eg yetlen embert a földön, akiről tudta, hog y hinni fog
neki.
– Apa, meg int én vag yok. Elég nag y szarban vag yunk…
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Stockholm, 23 óra 20 perc
A rendőrség számos ablaka közül csak néhányban pislákolt fény. Hideg volt az
éjszaka. Eden Lundell belátta, hog y kabátot is vehetett volna mag ára.
Tulajdonképpen nem is dohányozni indult. Valaki felhívta a mobilján, de az
irodában hirtelen meg szűnt a térerő. Nem is tudja, hányszor hívta már fel erre a
fig yelmet. Valami odabent zavarta a vonalat, s ez ig encsak kellemetlen volt.
Különösen most, hog y Erik Recht közeledett az amerikai határhoz, minimális
üzemanyag g al és leszállási eng edély nélkül. Hiába sikerült ártalmatlanná tenni
Karimot.
Kirohant tehát az épületből, hog y tudjon beszélni.
Majd rág yújtott eg y cig arettára. Adott még tizenöt másodpercet mag ának a
hívásig , aztán muszáj visszarohannia.
Észre sem vette a férfit, amíg az nem szólította a nevén.
– Eden!
Ez nem lehet igaz!
Kicsúszott a lába alól a talaj. A repülőg ép drámájának kezdete óta más
dolg okkal volt tele a feje. Teljesen.
A hang közvetlenül a háta mög ül szólt, s Edennek erőt kellett vennie mag án,
nehog y azonnal meg forduljon. Ledobta a csikket, és erősen rátaposott. Csendben
nézte, ahog y kialszik a parázs. Majd meg fordult.
– Azt hittem, meg eg yeztünk abban, hog y nem találkozunk többé – jelentette ki.
Hang ja erőtlen volt, szíve pedig hevesen vert.
– Furcsa. Én nem emlékszem ilyen eg yezség re.
Évekkel ezelőtt találkoztak utoljára, de éppoly jól az emlékeztek arra az
alkalomra, mintha csak teg nap történt volna.
Csendben álldog áltak a rendőrség polhemsg atani főbejáratával szemben. Sem
zaj, sem mozg ás nem volt a környezetükben. Nyug alom honolt mindenütt. Ám
Eden bensőjében káosz tombolt. Emlékképek éledtek fel, majd hunytak ki a tudata
mélyén, mint a csillag ok a sötét ég bolton.
– Vártuk a jelentkezésedet.
– Akkor hiába vártátok.

A nő komolyan nézett rá sötétbarna szemeivel, s közben azt kívánta, bárcsak
távolabb állna tőle a férfi, hog y ne leg yen olyan szembetűnő, mennyire eltörpül
mellette. A férfi ing ének két leg felső g ombja nem volt beg ombolva, s Eden látta a
nyakában lóg ó aranyláncot. Azt, amit a nag yapjától örökölt, miután az meg halt a
népéért és új hazájáért folytatott harcban.
Túl késő volt már az efféle találkozásokhoz. A nő fáradt volt és kimerült, és
tudta, hog y képtelen erős lenni.
Eden sebezhető volt.
– Tűnj el! – szólította fel a férfit, és elment mellette, az üveg ezett bejárat és az
őr felé.
Hallotta, hog y a férfi mond valamit, miközben újra meg szólalt a mobilja.
Amikor meg látta a számot, sebezhetőség ét mintha elfújták volna. Úg y szólt bele,
ahog y szokott.
– Tessék?
Már vág yott Bruce Johnson hang jára. Máris nem volt eg yedül odakint.
– Úg y tudom, Erik Recht mag ukkal is kapcsolatba lépett.
Hog y vág yott már erre a hívásra!
– Ig en.
Léleg zet-visszafojtva fig yelt.
– Sajnálom, de nem g ondoltuk meg mag unkat. A főparancsnok tartja mag át a
kijelentéséhez. Nem vállalhatjuk a g ép beeng edésével járó kockázatot. Ez nem fog
menni. Olyan információk jutottak a birtokunkba, melyek világ osan arra utalnak,
hog y a kapitány a Capitoliumba akarja vezetni a g épet, füg g etlenül attól, hog y
teljesítjük-e a követeléseket. Erik pedig nem tudja bizonyítani, hog y ő irányítja a
repülőg épet.
Eden hallotta a szavakat, még sem bírta felfog ni a jelentésüket. Meg volt rá az
esélyük, hog y meg akadályozzák a szerencsétlenség bekövetkeztét, s ők
elherdálták ezt a lehetőség et. De azért ő még reménykedett. Kétség beesetten.
Főleg Alex miatt.
– A döntésük felfog hatatlan.
– A mag uk számára talán ig en.
– Mesebeszéd! Mag a a mi oldalunkon áll. Tehát szintén azt g ondolja, elmebeteg
dolog ez az eg ész.
Bruce hallg atott. Eden pedig továbbra is kitartott.
– Kit hívjunk fel? Kire kell nyomást g yakorolni?
Mit felelhetett volna erre Bruce? Senkit sem hívhattak fel. A döntést már
meg hozta a főparancsnok, azaz az Amerikai Eg yesült Államok elnöke. A g épet le

fog ják lőni. Amerikai log ika szerint százak fog nak meg halni, de cserébe ezrek
életét mentik meg vele.
– Később hívom, ha már többet tudok – közölte Bruce.
Aztán letette a telefont, és Eden tombolni kezdett.
Majd később hív.
Később.
De hát nem lesz később!
A túszok meg fog nak halni, az elkövetők pedig ezzel elérik a céljukat. Ezt nem
tudják felfog ni az amerikaiak? Ha lelövik a g épet, azzal szívesség et tesznek a
terroristáknak. Teljesítik a küldetést, ami Karim Szasszinak nem sikerült.
Eden már az ajtónál járt, teljesség g el a telefonszámra koncentrálva, amelyet
mindjárt felhív, hog y közölje a leg frissebb híreket Alexszel. De vajon hog y fog ja
feldolg ozni a férfi azt az üzenetet, amit Eden közvetít majd neki?
Még nem tudjuk, mi lesz a vége.
Efraim kivárta, amíg Eden Alexszel beszél, majd utánament.
– Vissza fog ok jönni!
A nő felnézett.
– Semmi értelme.
– Én nem íg y g ondolom.
Majd elment. Eden pedig ott állt, eg yik kezével a kilincset markolva, a másikkal
a telefont, jó erősen, és a férfi után nézett.
A francba, ez rosszabb, mint a fizikai fájdalom!
Mintha valaki a mellkasába nyúlt volna, hog y kitépje a szívét, amit aztán a
járdára hajított az átkozott csikkjei mellé.
Próbált erősen Mikael arcára koncentrálni, a férfiéra, akit oly rég óta szeretett, s
akit olyan szörnyen becsapott. De Mikael arca folyton kicsúszott a képből, és
helyette Efraim arcát látta mag a előtt.
Efraimét, aki meg fog ta a karját, és hazavitte a lakására eg y forró nyári napon
Tel Avivban.
Efraimét, aki ujjait eg ybefonta Edenével, miközben a nő hang osan nyög ött a
vág ytól és a bűntudattól.
Eden már-már elbűvölten állapította meg , milyen könnyen sikerült a férfinak
rést ütni azon a pajzson, amely mög ött le akarta élni az életét. Eden nem volt
leg yőzhetetlen többé. Abban az eg y percben, ami alatt visszasétált az irodába,
többet sírt, mint g yerekkora óta összesen.
A g ép le fog zuhanni, és mindenki, aki a fedélzeten tartózkodik, meg hal. Az

amerikai kormány azt a lehetőség et választotta, amit mindenki valószínűtlennek
tartott, s most már nem volt visszaút többé. Edennek leg alábbis ezt mondták. Az
sem seg ített Eriken, hog y közölte, átvette a g ép irányítását. Az amerikaiaknak
bizonyíték kellett. Ilyesmit pedig nem tudtak felmutatni.
Fredrika Berg man látszólag az utasok érdekében hívta fel a főnökét a
minisztériumban. A jó üg y érdekében, mivel, ha a g ép lezuhan, a világ g onosz,
sötét hellyé változik.
De a lelke mélyén tudta, hog y eg yedül Alex fiának sorsa érdekli.
– Mindent meg próbáltunk – mondta a főnöke, aki épp előzőleg beszélt az
ig azság üg y-miniszterrel. A miniszterelnök személyesen lépett kapcsolatba a
Fehér Házzal, hog y meg beszéljék a helyzetet, de ők nem voltak hajlandók
eg yüttműködni. Amíg nincs rá bizonyítékuk, hog y Erik Recht vezeti a g épet, és
Karim Szasszit ártalmatlanná tették, nem eng edik át őket a határon.
– De milyen bizonyítékot akarnak? – tudakolta Fredrika. – Fotókat? Kérjük meg
Eriket, hog y készítsen fotókat?
– Az nem számít. Manipulálni is lehet a képeket.
Eden visszajött. Cig arettától bűzlött, s Fredrika szerint úg y nézett ki, mintha
tizenöt évet öreg edett volna az alatt a néhány perc alatt, amíg távol volt. Sőt, úg y
tűnt, mintha sírt is volna.
Már túl sok titok van körülöttük.
A kormányhivatallal és az amerikaiakkal történt beszélg etést követően csend
támadt.
Alex arca hamuszürke volt.
– Mit tehetnénk? – kérdezte Eden.
Költői kérdés volt. Szerette volna, ha azt felelik, hog y új módszert ötlöttek ki,
eg y új stratég iát a problémák kezelésére. De nem íg y volt. A szavak hiánya olyan
kézzelfog ható és kínzó volt, mint Eden cig arettaszag a.
– Muszáj életet lehelnie belé – jeg yezte meg Alex.
– Kibe? – kérdezte Eden.
– Az amerikaiba, akit leütött. Ő az eg yetlen, aki bizonyíthatja, hog y a g épet már
nem tartják fog va.
– De hisz ő nincs eszméleténél – felelte Eden. – Ezért ülünk nyakig a
slamasztikában.
Alex meg csóválta a fejét.
– Hacsak nem ütötte ag yon, márpedig nem íg y történt, akkor meg kell
próbálnia felébreszteni.
– És hog yan? – kérdezte Fredrika, aki tudta, hog y mindannyian ezen

g ondolkodnak.
– Nem tudom – felelte Alex. – Rohadt g yorsan találnunk kell eg y orvost, akitől
tanácsot kérhetünk.
Sebastian reag ált a leg hamarabb.
– Azonnal utánanézek – pattant fel, és elindult az íróasztala felé.
A talpuk alatt ég ett a talaj. Sose volt még ilyen sürg ős feladatuk. Fredrika
még is úg y érezte, meg állt az idő.
Ekkor telefonáltak a Rosenbadból.
Eden vette fel a kag ylót.
Erik berepült az amerikai lég térbe.
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Washington D. C., Amerikai Egyesült Államok, 17 óra 22
perc
Mivel már meg hozták a döntést a g ép lelövéséről, Erik Recht seg élyhívása,
miután berepült az amerikai lég térbe, nem vezetett komolyabb vitához. A védelmi
erőket fig yelmeztették, a Fehér Ház pedig percről percre követte a fejleményeket.
Bruce eg y órával korábban hag yta el a munkahelyét, és a Dulles repülőtér felé
sietett. Senki nem számított rá, hog y a repülőg ép le akar majd szállni, de mivel
még is íg y történt, és éppen ott, a főnöke azt akarta, hog y ő is a helyszínen
tartózkodjon.
Bruce-nak nem tetszett az, ami készülőben volt. Lehet, hog y Erik ig azat
mondott, amikor azt állította, hog y eg yedül ő irányítja a g épet. Ha pedig íg y van,
akkor meg bocsáthatatlan lépés meg tag adni tőlük a seg ítség et.
Hazudott Edennek néhány perccel korábbi beszélg etésükkor. Természetes, hog y
csalódott volt, ahog y Eden észre is vette. De amilyen meg bízható munkaerő volt
Bruce, kifelé mindig azt mutatta, hog y lojális a munkaadóihoz. Eden nem az az
ember volt, akivel Bruce bizalmas viszonyban akart lenni.
Minden bizonnyal heves viták folytak a Fehér Házban. Bruce belátta, hog y az
elnök nag y kockázatot vállalt. Őszintén szólva óriási kockázatot. Mivel a probléma
nyilvánvaló volt: ha a g ép lezuhan, a holttesteket haza kell szállíttatni, és össze
kell szedni a roncsokat, akkor pedig meg fog ják találni a fekete dobozt is. Az
pedig jó eséllyel tartalmaz olyan felvételeket, amelyek meg erősítik Erik állítását,
mely szerint Karimot eltakarították az útból.
És mit fog akkor mondani az elnök a választóinak?
Bruce meg szellőztette a g ondolatait eg yik kollég ájának, akit hozzá hasonlóan
azonnal a repülőtérre vezényeltek.
– Tehát, mi a javaslatod? – kérdezte a kollég ája. – Eng edjük berepülni a g épet,
még több amerikai életét kockára téve ezzel?
Azt nem tehetik. Ezzel Bruce is tisztában volt. Politikailag elképzelhetetlen,
hog y az elnök ne fitog tassa az erejét.
– Mennyi időt vesz ig énybe? Mármint lelőni a g épet? – kérdezte.
Munkatársa vég ig simított a haján. Homlokán g yöng yözött az izzadság .

– Nem tudom. Még csak pár perce, hog y meg sértette a lég terünket. Szerintem
hamarosan kiiktatjuk.
Pár perc.
Bruce nag yot nyelt.
Arra g ondolt, vajon mit mondhatott Erik Recht az utasainak. Felkészítette-e
őket arra, ami rájuk vár?
– Hölgyeim és uraim, itt a kapitány beszél…
Ekkor hívta fel az eg yik lég i irányító.
Erik Recht ismét kapcsolatba lépett velük.
Úg y g ondolja, értékes információi vannak a számukra.
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Az 573-as járat
Már mindennel meg próbálkoztak, de az amerikai férfi, akit Erik Recht leütött, s
aki a jelek szerint az amerikai védelmi erők embere volt, nem akart mag ához
térni. Stockholmból arról tájékoztatták őket, hog y kapcsolatba léptek a Karolinska
Kórházzal, és az eg yik orvosuk meg próbál tanácsokat adni nekik.
De Erik szkeptikus volt. Az utasok közt több orvos is akadt, aki ellátta már
tanácsokkal, de mindeg yikük hasonlóképpen ítélte meg a férfi állapotát.
Feltehetőleg erős ag yrázkódást kapott, és még ha nem is tartották
életveszélyesnek a sérülését, fog almuk sem volt róla, mikor tér mag ához.
Íg y aztán Erik azonnal felhívta az Amerikai Lég iforg almi Ig azg atóság ot, hog y
haladékot kérjen tőlük.
– Hadd konzultáljunk eg y orvossal – kérte. – Leg feljebb három percig tart.
Amikor nem kapott azonnal választ, íg y folytatta:
– De hiszen mag uknak is érdekében áll, hog y ne kelljen lelőniük minket!
Kérlelte őket.
Könyörg ött az életéért, hog y újra láthassa a családját. És könyörg ött a
leg énység éért és az utasaiért.
Háromperces haladékot kapott, többet nem voltak hajlandóak várni.
Erik annyira fáradt volt, hog y léleg ezni is alig bírt. Bekapcsolták hozzá az
orvost a Karolinskáról, aki hamar ug yanarra a következtetésre jutott, mint a
kollég ái, amikor meg tudta, miféle támadás érte a férfit, és a fedélzeten utazó
orvosok milyen módszerekkel próbáltak életet lehelni belé.
Varázspálcájuk pedig nem volt, amivel mag ához téríthették volna. A férfi
öntudatlan állapotban volt, ez ellen nem lehetett mit tenni.
Erik még sosem érezte mag át olyan mag ányosnak, mint amikor az orvos hang ja
elhallg atott a hang szóróban.
– Akkor hát nincs mit tenni – állapította meg Lydia.
Ő, aki Eriktől eltérően eg ész nap eg yetlen könnycseppet sem ejtett, most
sápadtan, mereven állt a pilótafülke közepén.
– Értesítem a többieket – mondta. – Mennyi időnk van még ?
Erik az órára pillantott, de nehezére esett koncentrálni. Tekintete

elhomályosult, és elszég yellte mag át a g yeng eség e miatt.
– Nem tudom, leg feljebb két perc.
Lydia kiment a pilótafülkéből, Erik pedig eg yedül maradt Karimmal. Lejjebb
ereszkedett a g éppel, mintha leszállni készülne, és azon g ondolkodott, elmondja-e
az utasoknak, mi történt. Jobban mondva, mi fog történni. Hog y képtelen tovább
húzni a dolg ot, muszáj meg próbálkoznia a leszállással, máskülönben
belezuhannak a teng erbe. De ha nem, akkor is meg fog nak halni, mert az
amerikaiak annyira félnek a terroristáktól, hog y inkább lelövik a saját
honfitársaikat, mint hog y esetleg a g épeltérítők javára döntsenek.
Erik behunyta a szemét. Az apját nem fog ja felhívni, már mindent elmondtak
eg ymásnak, amit el lehetett mondani. Az eg yetlen, akivel beszélni akart, Claudia
volt, őt viszont nem tudta elérni.
Hátradőlt, meg támasztotta a fejét.
Anya, jövök hozzád.
Ekkor valaki kopog tatott a pilótafülke ajtaján. Erik pislog ott, a monitorra
nézett, majd beeng edte Lydiát, aki olyan élesen sikított, hog y Erik először nem is
értette, mit mond:
– Mag ához tért, Erik! Mag ához tért!
De hiába, már késő volt. Nem maradt idejük. Az amerikaiak tájékoztatása
eg yértelmű volt. Már kiadták a tűzparancsot. Erik olyan retteg ést érzett, hog y
majd szétrobbant. Ordítását a g ép minden utasa hallhatta.
– A kurva életbe! Figyeljenek már rám! Magához tért!
Erik nem bírta abbahag yni az üvöltést. Ug yanazt ismételg ette, újra meg újra,
eg yre hang osabban.
Lydia és eg yik kollég ája seg ített becipelni a férfit a pilótafülkébe. Gyeng e volt,
ernyedten csüng ött a karjaikban. De Erik a szemébe nézett, s az olyan erőt és
határozottság ot tükrözött, ami azt sug allta, hog y ha hozzájut a mikrofonhoz,
képes lesz beszélni a vonal túlsó vég én levő honfitársaival.
Az Erikkel beszélő férfinak is ordítania kellett, hog y meg hallják.
– És hol van? Ha magánál van, miért nem beszélhetünk vele?
Amikor Erik elhallg atott, hog y leveg őt veg yen, hallotta, micsoda zaj van az
amerikai oldalon a háttérben. Úg y hang zott, mintha eg y tucatnyi ember
ordibálna eg ymással.Az amerikai utas vég re odaért hozzá.
De mit számít, g ondolta Erik. Ha a tűzparancsot már kiadták, vég eznek velük,
mielőtt még újabb parancsot adhatnának ki.
A földön félig ülő helyzetben levő férfi kinyújtotta az eg yik karját, Erik pedig
átadta neki a mikrofont.

– Itt Kevin Davis – jelentkezett be az amerikai. – Biztosíthatom afelől, hog y már
nem Karim Szasszi irányítja a repülőg épet. Ha pedig ez nem eleg endő, kapcsolják
a hívást a Pentag onhoz, hog y azonosíthassam mag am.
Ekkor vette észre Erik jobb oldalon a két g épet. Harci repülőg épek, semmi
kétség .
Légi halálhozók.
Erik feladta.
Hallotta, hog y Kevin Davis még beszél a mikrofonba, de tudta, hog y már nincs
értelme. Davis szavai túl későn jutottak el az amerikaiakhoz. Nem maradt idő
visszarendelni a harci g épeket.
Vagy mégis?
Kevin Davis csendben ült, és fig yelt beszélg etőpartnere szavaira. Majd átadták a
kag ylót valaki másnak, és ő újból bemutatkozott. Erik látta, hog y a férfi arca
elernyed.
Erik hirtelen meg int a vadászg épekre nézett.
Ott voltak, ahol az előbb is.
Kevin Davis meg bökte a karját.
Erik ránézett.
Majd meg hallotta a varázsig ét:
– Leszállhatunk.
Erik nem is reag ált.
– Nem hallotta, mit mondtam? Szálljon már le, bassza meg!
Erik csak ekkor fog ta fel. Mintha transzban lett volna, minden fig yelmét az
előtte álló feladatnak szentelte.
Hog y leteg ye a g épet.
És biztonság ban tudja az utasokat és a leg énység tag jait.
Erik a Dulles reptér felé vezette a g épet, mert az utasítás szerint ott kellett
leszállniuk. Az üzemanyag eleg endő lesz, de nem marad eg y csepp sem.
A vadászg épek méterről méterre követték.
S amikor az 573-as járat futóműve vég ül földet ért, a vadászg épek eltűntek a
leveg őben, elnyelte őket a sötétség .
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Ez volt az ősz leg hosszabb éjszakája. Leg alábbis Eden Lundell íg y fog emlékezni
rá. És úg y, mint arra az éjszakára, amikor a múltja újból meg próbálta utolérni.
Arra számított, hog y mint mindig , most is g yőzni fog .
Nem telt el eg y perc sem az amerikaiaktól érkező két hír között. Először arról
értesítették, hog y a g épet le fog ják lőni. Majd arról, hog y Erik jelezte az amerikai
hatóság oknak, hog y a férfi, akit eg y borosüveg g el leütött, vég re mag ához tért.
Azóta nem tudtak semmit.
És már elmúlt éjfél.
Ezután éveknek tűnő percek következtek, majd eg y perccel éjfél után újabb
hívás érkezett az amerikai kollég áktól. A leütött férfi ig azolta, hog y Erik története
helytálló. Karim Szasszi kapitány súlyosan meg sérült, és már nem uralja a g épet.
Meg kapták a leszállási eng edélyt a Dulles reptéren, s ahog y a g ép földet ért, Bruce
fel is hívta Edent. Meg lepődött, amikor hallotta, hog y a nő tombol az
ideg esség től.
– Meg is halhattak volna! – ordította. – Felfog ta, hog y mit műveltek?
– Való ig az – felelte Bruce. – De nem haltak meg , és szerintem most ezzel
kellene fog lalkoznunk.
Eden nem pazarolta az időt további vitára, hanem lecsapta a telefont, és íg y
szólt Alexhez:
– Leszálltak. Mindenki épség ben van.
Alex leeresztette a vállát, és arcáról eltűnt az a feszült arckifejezés, ami eg ész
nap rajta ült.
A fia túléléséért folytatott küzdelem vég et ért.
– Köszönöm, Istenem! – fohászkodott.
A mellette ülő Fredrika szintén meg könnyebbült, és eg yik kezét a férfiéra tette.
Épphog y meg úszták.
Eg y hajszálon múlt.
Amikor Erik leszállt a g éppel, már nag yon szorította őket az idő. Az üzemanyag
annyira elfog yott, hog y Erik már felkészült rá, hog y leállított motorokkal fog ja
vég rehajtani a kényszerleszállást.

Bruce eleg ánsnak nevezte a landolást.
Eden viszont továbbra is életveszélyes akciónak tartotta.
– És most mi fog történni? – tudakolta Fredrika.
Eden a telefonjára nézett, és meg próbált mindent felidézni az emlékezetében,
amit Bruce árult el neki.
– Más g ép nem tartózkodott a lég térben, amikor az 573-as járat leszállt.
A kommandósok és a mentősök már a leszállópályán fog adták őket. A médiát
kitiltották, de persze ők még is rájöttek, melyik g ép landolt éppen. Az amerikaiak
sajtóközleményt adtak ki, és eg y rövid sajtótájékoztatót is tartottak, amelyen a
leg fontosabb kérdésekre válaszoltak.
Eden meg vonta a vállát.
– Na és a kormány? Már úg y értem, a mi kormányunk? – kérdezte Fredrika.
– Őket is tájékoztatták, velünk eg yidejűleg . Amint ezzel vég eztünk, kapcsolatba
lépek velük.
– Én is – felelte Fredrika.
Alex bocsánatkérőn felállt:
– Én meg yek, és felhívom a családomat.
Eden, Fredrika és Sebastian ott maradt. Bruce újra telefonált.
– Karim Szasszi elég rossz állapotban van, de túl fog ja élni – közölte.
Az utaskísérő torkon szúrta eg y villával.
Eden elképzelte a jelenetet.
Ahog y a villa belefúródik a férfi nyakába, és spricel a vére. De mindez
semmilyen érzést nem váltott ki belőle. Karim Szasszi százak életét tette kockára.
Ha Eden nem szerette volna a férfi szájából hallani, hog y mi sarkallta efféle
tettekre, szívesen látta volna holtan.
– És az a srác a katonaság tól, akit Erik leütött?
– Ő is biztos meg ússza. Erős ag yrázkódást kapott. Pár napot kórházban kell
töltenie, aztán eg y darabig beteg állományban lesz. Úg y tűnik, a látásával és a
memóriájával is g ondok vannak.
Eden féltette Eriket. Az amerikaiak a leg jobbak a világ on abban, hog y a
leg elképesztőbb tettekért felelősség re vonják az embert.
– De Bruce, Erik nem tudhatta, hog y a mag uk embere.
– Ennek eldöntését majd az üg yészre bízom – vág ta rá Bruce. – Ha
vég ig hallg atta volna, ahelyett hog y meg próbálja ag yonütni, most eg ész másként
festene az üg y.
– Na várjon csak eg y kicsit…!
– Erről nem kívánok vitát nyitni önnel, Eden! Nem ezért hívtam.

Mindig ez a beképzelt felsőbbrendűség .
„Erről nem kívánok vitát nyitni önnel, Eden!”
Mit g ondol, ki a rosseb ő?
– Azért telefonálok, mert Karim Szasszi hisztérikus rohamot kapott, amikor
bevitték a kórházba. Vag yis, érti, hog y értem. Nag yon leg yeng ült állapotban van,
és a stressz eg yértelmű jeleit mutatja. Azt állítja, a családját túszul ejtették, és
meg fog nak halni.
Eden a fejét csóválta.
Az ki van zárva. Mindenképpen tudnának róla.
– Azt mondja, ezért csinálta az eg észet – folytatta Bruce. – Lehetség es, hog y van
ebben eg y szemernyi ig azság ? Mert ha ig en, akkor állatira kell sietnünk, mivel,
mint tudjuk, már elkezdett kiszivárog ni annak a híre, hog y a g ép leszállt, anélkül
hog y a g épeltérítők követeléseit teljesítették volna.
Eden a füléhez szorította a telefonkag ylót, meg próbálta tompítani a fejében
cseng ő vészjelzőt.
Érezte mag án a többiek pillantását.
– Hazudik – jelentette ki. – Többször is beszéltünk a feleség ével. Reg g el a
g yerekekkel eg yütt Koppenhág ába utazott, nemrég pedig visszaérkezett
Stockholmba. Találkoztunk is vele.
Vagy mégsem?
Dennis, a nyomozás vezetője az asztalhoz lépett, Eden szemébe nézett, és
helyeslőn bólintott.
– Akkor nem tudom, mit hantázik – folytatta Bruce. – Csak biztos akartam lenni
benne, hog y a kijelentései teljesség g el alaptalanok. Biztos, hog y jelentkezem még
ez üg yben.
– Teg ye csak – bátorította Eden.
Majd elg ondolkodva hozzátette:
– Nem biztos, hog y hazudik.
– Kicsoda?
– Karim. Csak mert nem ejtették túszul a családját, még nem jelenti azt, hog y ő
nem hihette, hog y íg y van. És talán ezért seg ített a g épeltérítőknek. Mert azt
hitte, veszélyben van a családja élete.
Ag ya robotpilótára kapcsolt, és hirtelen rájött, hog y füg g össze ez az eg ész.
– Ez meg hog yan lehetség es? – tudakolta Bruce erősen szkeptikus hang on.
– Nem kell hozzá több, csupán eg y telefonhívás – felelte Eden.
Egy telefonhívás valamelyik készülékről, amelyet a pénteki bombafenyegetésekhez
használtak.

A francba, az orruknál fog va vezették őket!
Eden eg yre rosszabbul érezte mag át, izzadság folyt vég ig a hátán.
A bombafenyeg éteseknek eg yetleneg y céljuk volt, az, hog y Karimra tereljék a
g yanút. A túszejtés felelőse – feltehetőleg Zakaria nővére – Karimra mutog atott,
hog y önmag át tisztára mossa. S habár ők felismerték Szofi szerepét a drámában,
azt nem, hog y Karim csak a bosszú eszköze volt a kezében.
Ez olyan szembetűnő hiba volt, hog y Eden elvörösödött belé.
– De hát csak nincs olyan épeszű ember, aki nég yszáz embert visz a halálba
azért, hog y meg mentse vele a családját, és mindezt eg y eg yszerű telefonhívás
miatt? – kérdezte Bruce. – Hisz akkor felhívja a családját, hog y ellenőrizze,
valóban túszul ejtették-e őket.
Eden meg csóválta a fejét.
– Az összes részletet nem ismerem – mondta. – Csak annyit tudok, hog y amit
Karim állít, elképzelhető. Beszélnie kell vele. Még pedig hamar. Már ma éjjel, ha
lehetség es. Hog y az elkövető el ne hag yhassa Svédország ot. Kérdezze okosan.
Derítse ki, mit tud. Én pedig teszem a mag am dolg át.
Bruce csendben töpreng ett.
– Ug ye mag a sem g ondolja komolyan, hog y Karim ig azat beszél?
– Én csak azt g ondolom, hog y senki nem csinál ilyesmit nyomós ok nélkül. Én
pedig a mai munkaidőm nag y részét annak szenteltem, hog y meg próbáljam
meg érteni a Karim tette mög ött álló indítékot. De eddig nem sikerült.
– Rendben – állt rá Bruce. – Ha mag a hisz ebben az emberrablásos sztoriban,
talán szeretné hallani Karim zavaros érvelését is. Valami járatot emleg etett a
másodpilótának, mielőtt még elvesztette volna az eszméletét a g épen.
Eden a homlokát ráncolta.
– Miféle járatot?
– A TU003-ast. Valami olyasmit mondott, hog y minden amiatt történt.
Eden nem tudta, mit mondjon, és azt sem, mit g ondoljon.
– Ennek utána kell járnunk – jelentette ki, bár nem hitte, hog y ez valóban vezet
valahová.
Gondolatait Alex hang ja szakította félbe:
– Kérdezze Erikről!
– És mi a helyzet Erik Rechttel?
– Őt és a leg énység többi tag ját is őrizetbe vettük. Hamarosan kihallg atjuk őket.
Eden kerülte Alex pillantását.
– Vádat emelnek?
– Eden, ez rohadt eg y nap volt, ha nem harag szik a szóhasználatért. Nem tudok

most efféle kérdésekkel fog lalkozni.
Eden ideg esen befejezte a beszélg etést.
– Mit mondtak? – kérdezte Alex.
– Hog y hamarosan kihallg atják Eriket.
– Remek – bólintott Alex. – Remek. Akkor nemsokára hazajön.
Eden nem hitt ebben, de nem szólt semmit.
Vég telenül sok munka várt még rájuk. Hosszú napjuk volt, de még hosszabb
lesz az éjszaka. Edennek nem állt szándékában hazamenni. Ott marad a
munkahelyén, és eg yszerre csak eg y dolog g al fog lalkozik.
Az Efraimmal való találkozás emléke még mindig kísértette.
Nem, semmiképpen nem meg y haza. Kizárt, hog y tudna aludni a történtek
után.
Úg y tűnt, Sebastian olvas a g ondolataiban.
– Én maradok – közölte. – Most mit csinálunk?
Eden hálás pillantást vetett rá.
– Karim feleség ével kezdjük.
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Órákig tartott, mire az orvosok meg eng edték nekik, hog y vég re kihallg assák
Karim Szasszit. Meg műtötték, hog y meg állítsák a vérzést, és az altatástól még
kába volt.
– Nem tudom, hog y a jelenleg i állapotában mennyire tud az önök seg ítség ére
lenni – mondta az orvos. – De eg y rövid ideig nyug odtan beszélhetnek vele.
Karim tekintete homályos volt, amikor Bruce és kollég ája belépett a
kórterembe. Fig yelte, ahog y bemutatkoztak, és elmag yarázták, hog y
bűnrészesség g el g yanúsítják a g épeltérítésben, és abban, hog y meg próbált
nyomást g yakorolni az Amerikai Eg yesült Államok kormányára, s ezzel vétett az
amerikai terrormeg előző törvény ellen.
– Mit szól a vádakhoz? – tette fel a kérdést Bruce, miután a kollég ája
tájékoztatta Karimot a jog airól.
Először nem is hitték, hog y választ kapnak. Úg y tűnt, mintha Karim mondani
akarna valamit, de komoly g ondjai voltak a beszéddel. Bruce épp menni készült,
hog y odahívja az orvost, amikor Karim íg y szólt:
– A családom.
Csak suttog ott, Bruce még is meg hallotta, mit mondott. Tehát tartani akarja
mag át ahhoz a meséhez, hog y a családját elrabolták.
Bruce már nyitotta a száját, hog y közölje, a családja jól van, és más
meg beszélnivalójuk is lenne, de ekkor más jutott az eszébe.
– Még mindig nem találjuk őket – mondta.
Látta, hog y a kollég ája rábámul, mintha elment volna a józan esze. Persze, hog y
a családjával minden rendben volt, mindvég ig .
Csak a munkatársa meg ne szólaljon.
Karim reakciója nem is váratott mag ára.
Eg y lendülettel meg próbált felülni és kimászni az ág yból. Suttog ó szavak
áradata hag yta el a száját, de Bruce nem értette, mivel svédül beszélt.
Biztos kézzel tolta vissza Karimot az ág yba.
– Nem meg y sehová – közölte.

– Mag uk ezt nem értik – mondta Karim, és most már ang olul beszélt. – Még
mindig fog va tartja őket a nő. Azt mondta, meg halnak, ha vétek a szabályok ellen.
Karim sírva fakadt.
Úg y sírt, ahog y Bruce még sohasem látott senkit sírni, és rossz érzés kerítette
hatalmába.
Lassan mély leveg őt vett, és a meg felelő szavakat kereste.
– Karim, fig yeljen most rám! Nyilvánvaló, hog y valami szörnyűség történt, de
nem seg íthetünk mag ának, ha nem áll szóba velünk. Világ os?
Karim meg törölte fáradt, szürke arcát. Ha most belép az orvos, a kihallg atásnak
vég e.
– Világ os.
– Jó. Akkor kezdjük az elején. Hog yan került kapcsolatba ezekkel az emberekkel?
Karim meg int alig tudott beszélni.
Türelem, g ondolta Bruce. Itt most türelemre van szükség , az pedig nekem
sajnos nincs.
– Csak eg g yel. Eg yedül van.
– Ki van eg yedül?
– Aki ezt az eg észet csinálta. Aki elrabolta a családomat.
Karim meg int sírni kezdett, és most úg y hörg ött, hog y Bruce diszkréten
meg kérte a kollég áját, húzza be a szoba ajtaját, hog y ne hallatsszon ki a folyosóra.
– Már nem élnek – suttog ta Karim. – Vég ük van.
Bruce nem tudta volna összeszámolni, hány hazug emberrel találkozott már
életében. Az évek során profivá vált abban, hog y észreveg ye, hog yan változik meg
az emberek arca, amikor hazudnak. Olyan apró részleteket is azonnal kiszúrt,
amelyek fölött az avatatlan szem elsiklott volna.
De Karimnál eg yiket sem látta ezek közül. Talán az altatás vag y a kimerültség
miatt. Vag y azért, mert tényleg ig azat mondott. Ha pedig íg y van, akkor az
elmúlt órákban Karim meg járta a pokol összes bug yrát.
– Meg keressük őket – jelentette ki Bruce. – Nem adjuk fel, amíg meg nem
találtuk őket.
Muszáj volt valami eredményre jutniuk. Ha ehhez vig asztalnia kellett Karimot,
hát meg tette.
– Ő mindig eg y lépéssel előbbre jár.
– Tudja, hog y ki ő?
– Nem.
– A nevét nem árulta el?
– Nem.

– De csak volt seg ítője?
– Azt nem tudom.
Na és maga, Karim?Maga is segített neki, nem igaz?
Amennyire Bruce ismerte a tényállást, Karim helyzetén az sem változtatna, ha
kiderülne, jó okkal feltételezte, hog y a családját elrabolták. Eg y vajszívű bíró
enyhítő körülményként értékelné, de semmi több. Nég yszáz ember életét nem
lehet kockáztatni azért, hog y háromét meg mentse vele.
– Tehát nem ismeri azt, aki túszul ejtette a családját?
– Nem.
– És hog y vette fel önnel a kapcsolatot?
– Az a nő felhívott. Először a felszállást meg előző estén. Üzenetet hag yott a
rög zítőmön. Habár nem is üzenet volt, csak eg y hosszú csend. Íg y én
visszahívtam. Elsősorban kíváncsiság ból, mert arra g ondoltam, hog y a telefonáló
bizonyára hag yott üzenetet, csak az valamiért nem volt hallható. Ekkor a nő még
azt mondta: téves hívás volt. Olyasvalakit keresett, akit nem ismerek, úg yhog y azt
feleltem, nálunk nem lakik ilyen nevű személy. A hang ja nem volt ismerős.
Karim elhallg atott.
– És azután mi történt?
Karim behunyta a szemét, és Bruce azt hitte, elaludt. Óvatosan meg bökte a
vállát. A férfi szemhéja felpattant.
– Azután mi történt?
– Reg g el újra hívott.
– Úg y érti, teg nap reg g el?
– Mielőtt felszálltunk. Azt mondta, elrabolta a családomat, és kapok eg y
feladatot, de pontosan be kell tartanom a szabályokat. Pontosan.
Karim mellkasa felemelkedett és lesüllyedt.
– És mik voltak a szabályok?
– Azt elmondta telefonon keresztül. Azt mondta, írjam le eg y lapra, és
rag asszam fel az eg yik vécé falára.
– Tehát mag a írta a fenyeg ető levelet?
– Ig en.
Bruce elg ondolkodott. Ez az eg ész túlság osan különös volt ahhoz, hog y
meg érthesse.
– Rendben, akkor itt most álljunk meg eg y kicsit. Először is: honnan tudta,
hog y a nő valóban elrabolta a családját?
Karim arcán újabb könnycseppek g ördültek vég ig .
– Beszéltem a lányommal.

Bruce érezte, hog y hevesebben ver a szíve.
Vajon hog y lehet ez? Hog y ejthették fog lyul Karim családját, úg y, hog y ebből
senki semmit nem vett észre? Hiszen az eg ész napot Dániában töltötték.
– És mit mondott a lánya?
Karim elfordult, és kifelé nézett az ablakon, a sötét éjszakába.
– Azt mondta, hog y jöjjek, mert az a nő meg bolondult.
– Szomorú volt a hang ja?
Karim bólintott, majd ezt suttog ta:
– Csak röviden beszéltünk. Túlság osan is röviden.
– Mennyi ideig ?
– Még eg y perc sem volt.
– Tehát személyesen nem találkozott a nővel?
– Nem.
Bruce meg próbálta összerakni az információdarabkákat, és a Stockholmból a
nap folyamán kapott jelentések hozzáadásával kellemetlen kép kezdett kialakulni.
Eg yrészt Karim többször beszélt a stockholmi bombariadó bejelentéséhez használt
készülék g azdájával. Másrészt ott volt a szomszéd története arról, hog y látta
Karim kisebbik lányát odakint eg y nővel beszélg etni.
Vajon íg y történhetett? Sikerült valakinek ilyen eg yszerűen meg g yőznie
Karimot arról, hog y a családját túszul ejtették?
– És meg próbálta felhívni a feleség ét?
– Ig en, de a mobilját általában elnémítja, vag y kikapcsolja. Ezúttal sem sikerült
elérnem.
Az orvos lépett be a szobába, és amikor meg látta Karim bág yadt szemét, és
hallotta, hog y nehezen léleg zik, ideg es lett.
Bruce meg előzte, mielőtt meg szólalhatott volna.
– Mindjárt vég zünk.
– Még két percet kapnak, azután meg kell kérjem önöket, hog y távozzanak.
Bruce izg atottan Karimhoz fordult.
– És milyen eg yéb utasításokat kapott? Azon kívül, hog y írja meg azt a lapot?
– Semmilyet.
– Akkor miért Washing ton, és miért nem New York felé repült?
Karim az ablakról Bruce felé fordította a tekintetét, szinte meg lepetten. Mintha
valami rég elfeledett dolg ot juttatott volna eszébe.
– Ne harag udjon, nem tudom összeszedni a g ondolataimat. Ig aza van, a nő azt
mondta, hog y semmilyen körülmények között nem szállhatok le New Yorkban,
csakis Washing ton D. C.-ben.

– És hol akart leszállni?
– A Dulles reptéren.
– Nem valahol máshol?
– Nem.
– Tehát nem akarta, hog y lezuhanjon a g ép?
Karim tekintete kiélesedett.
– Ezt meg hog y érti?
– Ahog y mondtam, hallotta.
– De nem értem.
– Akkor újból meg kérdezem: nem úg y volt, hog y akár teljesülnek a g éprablók
kérései, akár nem, mag a belevezeti a g épet a Capitoliumba?
Karim még mindig úg y nézett ki, mint aki nem érti a kérdést, pedig már
kétszer feltették neki.
– Nem, dehog y – felelte.
Majd mondott valamit, amitől Bruce-t kirázta a hideg .
– Hog y g ondolhatják, hog y hajlandó lettem volna ilyesmit meg tenni?
Azután íg y folytatta:
– Szeretem a családomat. Minden másnál jobban. De több mint nég yszáz ember
életét nem oltanám ki értük. Iszonyú g onosz döntés lenne… A nő azt mondta,
hog y bomba van a fedélzeten, de én nem hittem neki.
Majd a fejét csóválta.
– Tehát nem tette volna meg ? – kérdezte Bruce.
– Nem tettem volna meg .
Hát persze, hog y nem. Hisz ezt az információt csak az illetékes biztonság i
szolg álatoknak adták, azért, hog y ne merjenek ellenszeg ülni a bűnözők
akaratának. Azért, hog y kényszerből eng edelmeskedjenek.
És pontosan íg y is történt.
Olyan közel jártunk hozzá, hogy végzetes ballépést kövessünk el!
Az orvos meg köszörülte a torkát Bruce háta mög ött.
– Lejárt az idő – közölte.
– Persze, tudom – szólalt meg Bruce.
Már csak eg y kérdése volt, a többi várhatott még .
Karim nyug talankodni kezdett, amikor rájött, hog y Bruce és a kollég ája menni
készül.
De Bruce meg előzte.
– Csak még valami. Miért épp mag a?
A szobában csend lett.

Látszott, hog y ezt a kérdést már Karim is feltette mag ának.
– A nő azt állította, hog y a TU003-as járat miatt – mondta.
Ez Bruce-nak semmit sem mondott.
– Mit jelentsen ez?
– Nem g ondolja, hog y én is ezt szeretném tudni? Eg y kukkot sem értek belőle.
Bruce nem sokat tudott sem a repülőg épekről, sem a lég itársaság ok
alkalmazottjainak szokásairól, íg y nem tudta, mit feleljen erre.
– Vezetett valaha ilyen járatszámú g épet? – kérdezte vég ül.
– Hát persze – vág ta rá Karim. – Eg yetlen eg yszer. Ez év májusában.
Koppenhág ából Rabatba. A kollég ámat kellett helyettesítenem. Az volt az
eg yetlen eset, amikor kényszerleszállást kellett vég rehajtanom.
– Mi történt? – érdeklődött Bruce.
– Eg y csoport összeverekedett a fedélzeten. Az utaskísérőknek nem sikerült
szétválasztaniuk őket, s mivel úg y éreztem, veszélyt jelentenek a többi utasra
nézve, leszálltam Münchenben.
Bruce ösztönösen úg y érezte, hog y ez az információ fontos lehet, de még nem
tudta, mit kezdjen vele.
– Volt olyan utas, aki különösen felháborodott a leszállás miatt? – tudakolta.
Karim köhintett eg yet, majd a torkához kapott, mintha attól tartott volna, hog y
felszakad a sebe.
– Emlékeim szerint nem. Leszámítva persze a verekedő srácokat. A baj csak az
volt, hog y majdnem nyolc órát kellett várni, mire újra felszállhattam. Miután
leszálltunk, és kitették a rendbontókat, szörnyű vihar csapott le a városra.
Villámlott, mennydörg ött, zuhog ott a jég eső. Mint az ítélet napján. A reptéri
forg almat több órára leállították. Aztán, amikor indulni akartunk, ki kellett
várnunk a sorunkat.
Bruce feljeg yezte a járat számát, majd a kollég ájára nézett. Ideje volt befejezni a
kihallg atást, és visszatérni az irodába.
Épp amikor elhag yni készültek a szobát, Bruce újból meg hallotta Karim
rekedtes hang ját:
– Íg érjék meg , hog y meg próbálják meg találni a családomat! Nem érdekel, hog y
velem mit csinálnak, csak találják meg őket. Tudnom kell, mi történt velük!
Bruce eg y másodpercnyi tétovázás után íg y szólt:
– Karim, nem ejtették túszul őket.
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Bár hajnali öt óra volt, Fredrika Berg man nem érezte fáradtnak mag át. Alex már
órákkal ezelőtt hazament, hog y a családjával lehessen. Fredrika és Eden pedig ott
maradt Dennisszel és Sebastiannal. Sötét és hideg volt az éjszaka, és Fredrika
örült, hog y a nég y fal között lehet, a jó meleg ben.
Félóránként írt jelentést a minisztériumnak. Amikor a médiához vég re eljutott a
híre, hog y senki sem sérült meg komolyabban, és ezt sikeresen le is közölték,
vég et ért a nyug talan hozzátartozók telefonálg atása a rendőrség re.
Nem tartott sokáig , mire azt is pedzeg etni kezdték, hog y a rendőrség a g ép
kapitányát a g épeltérítésben való bűnrészesség g el vádolja. Ug yanekkor vag y
százan érdeklődtek az után is, miért vizsg álta felül a kormány a Zakaria Helifi
kiutasításáról hozott határozatát. Ezek után Fredrikának eg y nyug odt perce sem
maradt.
Beszélt a főnökével az Ig azság üg yi Minisztériumban, és ellátta a szükség es
anyag okkal, hog y felkészülhessen az újság írók kérdéseire. Zakaria kiutasítását
közösen átg ondolva felülbírálták. Eg yszerűen féltek attól, hog y hibát követnek el,
és inkább szabadon eng edték.
De vajon miért nem tudott ő ennek örülni?
Hiszen ezt akarta. Zakaria Helifi itt maradhat.
De Fredrika belül csak üresség et érzett. Haza kellett volna mennie, hog y aludjon
néhány órát, még sem tette. Inkább meg kereste Edent.
– Hog y halad?
Eden felpillantott. Eg yáltalán nem tűnt fáradtnak.
– Jól. Most adtam ki körözést Zakaria nővére, Szofi ellen.
Zakaria nővére. Feltehetőleg ő tervelte ki ezt az eg észet. Csak nehog y elhag yja
az ország ot! Nehog y a föld nyelje el! Valóság os rémálom lenne, ha eg y ilyen
ellenfél szabadon kószálna.
– És mihez kezdünk, ha nem találjuk meg ? – kérdezte Fredrika.
– De meg találjuk!
Hallotta Eden hang ján, hog y nem kíván vitát nyitni a témáról. De ő azért
nyug talankodott. Aki képes eg y ilyen részletes tervet kidolg ozni, az a saját

szökését sem bízza a véletlenre. És a felkutatásában mindössze eg y név volt
seg ítség ükre, amelyet senki sem ismert, és eg y több éve készült fénykép, amit a
lány nag ybátyjától kaptak.
Fredrika úg y emlékezett, hog y Eden azt feltételezte, az elkövető csakis férfi
lehet. Elhamarkodott következtetés volt. A világ nem fekete-fehér, hanem
általában szürke.
– A kormány futni hag yja Zakariát – jeg yezte meg Fredrika. – Esélytelen, hog y
még eg yszer meg g ondolják mag ukat.
– Tudom – vetette oda Eden.
– És mi a véleménye az üg yről a történtek fényében?
– Nincs véleményem. Biztosan tudom, hog y Zakaria sáros. Az elmúlt órákban
beszivárg ott róla némi információ. Karim feleség e meg erősítette a férje által
elmondottakat. Valaki felhívta a férfit a mobilján, és a hang üzenetet hag yott a
rög zítőjén. Karim elmondta ezt a feleség ének, majd visszahívta a számot.
A feleség e nem látta, amikor a nő odament a kislányukhoz, és beszélt vele, de a
g yerek elmondta neki.
Eden két nyomozót küldött ki Solnába az éjszaka közepén, és meg mutatták a
szomszéd nőnek Szofi fényképét. A nő viszont csak rázta a fejét, és azt mondta,
sajnos nem látta, hog y nézett ki.
– Csak a sapkájára emlékszem. Nag y, kék, kötött sapka volt.
Az amerikaiak kétkedve fog adták a Karim által elmondott történetet, amellyel
tettét mag yarázta. Fredrikának és a többieknek azonban a leg halványabb kétség ük
sem volt felőle, hog y ig az. Senki nem feltételezte, hog y valaki ilyen nag y tétekkel
játsszon, nyomós ok nélkül.
Fredrika is részt vett Karim feleség ének kihallg atásában. A nő többször is
meg kérdezte, mi fog most történni a férjével, és mikor tér haza. Ők pedig az
összes efféle kérdést meg próbálták kikerülni, olyan válaszokat adtak, hog y idővel
majd kiderül. Karim meg sérült, és először is rendbe kell jönnie. Karim anyjának is
ug yanezt mondták, amikor felhívták, hog y tájékoztassák, a fia túlélte a
történteket.
De, akárcsak a többiek, Fredrika is tudta, hog y Karim nem fog hazatérni még
eg y jó darabig , de az is lehet, hog y soha.
Olyan szomorú lett a g ondolattól, hog y alig bírta ki.
Bármelyikünk így tett volna a helyében.
Az is elszomorította, hog y az élete árán sem tudta volna meg mondani, mi köze
van Szofinak azokhoz a bűncselekményekhez, amelyekkel vádolják.
– Semmi bizonyítékunk sincs – mondta Edennek.

– Nincs? – kérdezett vissza Eden.
– Senki sem látta, és semmi sem támasztja alá a bűnösség ét. Azon kívül, hog y a
reptérre ment eg y kocsival. És hog y beszélt Karimmal, de a bíróság sosem
fog adna el eg y hang alapján történő azonosítást.
Eden vég re felnézett a számítóg épéből.
– Semmi bizonyítékkal nem tud előrukkolni, amit Szofi kisasszony véletlenül
hag yott mag a után?
Fredrika csapdát sejtett, és úg y döntött, önként belesétál.
– Nem.
– Pedig kettő is van – mag yarázta Eden, két ujját feltartva. – Először is rá kellett
vennie Karimot, hog y ujjlenyomatot hag yjon a telefonkészüléken. Hog y ezt hog y
csinálta, csak találg athatjuk, de meg kérem majd az amerikaiakat, kérdezzék meg
Karimtól, hog y volt-e a kezében valaki más telefonja az utóbbi napokban. Én úg y
sejtem, hog y olyan hétköznapi körülmények között találkoztak, hog y a férfi
semmi rosszra nem g yanakodott. És kis szerencsével még arra is emlékezhet,
hog y nézett ki az a nő.
Hát persze. Az előző napi bombariadóknak eg yetlen célja volt: hog y Karimra
tereljék a g yanút.
– És mi a másik? – tudakolta Fredrika.
– A TU003-as g ép – vág ta rá Eden, és úg y fordította a képernyőt, hog y Fredrika
is lássa. – Emlékszik a cikkre, amelyben Tennyson Cottag e-t említik? Az apa
mesélt a fiáról, aki öng yilkos lett, és a barátnője túl későn érkezett. Szofinak
lehetett volna annyi esze, hog y más pilótát választ. De ő személyeskedni akart.
Fredrika a képernyőhöz hajolt, és valami utaslista-féleség et látott rajta.
– Karim a Kastrup reptérről indult Rabatba májusban – mondta Eden. – Biztos
vag yok benne, hog y Szofi azon a g épen ült, inkog nitóban. Olyan sokat késtek,
hog y a szerelmét, Adamot már nem találta életben, mire odaért.
Fredrika valami üresség et érzett belül. Belátta, hog y Edennek ig aza van.
Remélhetőleg csak idő kérdése, és meg ismerik Szofi álneveit.
– Az pedig kapóra jött neki, hog y Zakaria és Karim valamikor ismerték eg ymást
– mondta.
Beletelt eg y kis időbe, mire kiderült, mekkora bajt hozott Szofi szántszándékkal
Karim fejére. Mindenáron azt akarta, hog y bűnrészesnek tűnjön a férfi. Miközben
Karim azzal védekezett, hog y a családját fog va tartják, a rendőrség tudta, hog y
mindvég ig szabadok voltak. A kérdés csak az, hog y az amerikaiak milyen ítéletet
hoznak majd az üg yében. Bizonyára szig orút. Iszonyúan szig orút.
– Eg yiküknek sem túl jók a kilátásai – tette hozzá Eden, mintha olvasott volna

Fredrika g ondolataiban.
Valóban nem voltak azok.
– A korábbi bombafenyeg etések hang felvételeit sikerült elemezni? – kérdezte
Fredrika. – Sikerült eltávolítani annak az ostoba hang torzítónak a hang ját?
Eden g rimaszolt eg yet.
– Korántsem volt olyan ostoba, mint hittük, de dolg ozunk rajta.
Fredrika úg y g ondolta, ez nem olyan fontos. Meg volt róla g yőződve, hog y
vég ül Szofi hang ját fog ják hallani.
– Biztos betört Karimékhoz – jeg yezte meg .
– Úg y érti, azért, hog y a Tennyson-kötetet odateg ye?
– Ig en. Furcsa, hog y észre sem vették.
Eden mobilja pittyeg ett, ő pedig felvette az íróasztalról.
– Lehet, hog y voltak seg ítői – folytatta Eden. – Még pedig üg yesek. Ha semmi
mást nem mozdítottak el a helyéről, miért vették volna észre a háziak, hog y
eg g yel több könyv van a polcon?
Ez persze ig az lehetett.
– Tehát mag a szerint sem eg yedül csinálta? – kérdezte Fredrika.
– Eg y ilyen nag yszabású dolg ot? Nem, nem hinném.
De honnan is tudhatnák? Fredrikának fog alma sem volt róla. Kedvetlenül, de
belátta, hog y elfog yott az energ iája. Haza akart menni.
– Még valami mást is meg akartam beszélni mag ával – közölte Eden.
Fredrika fig yelt.
– Sebastian másik munka után nézett, úg y érzi, itt már meg tette a mag áét
vezető elemzőként. Szükség ünk lesz eg y helyettesre. Érdekelné az ajánlat?
Fredrika meg lepetésében meg dermedt.
– Én? Én lennék itt a vezető elemző?
Körülnézett, és meg szemlélte az eg yterű irodát, amely úg y el volt szig etelve a
világ többi részétől, hog y úg y érezte, meg bolondulna, ha ott kellene dolg oznia.
– Nos, mit felel? – kérdezte Eden.
Ha ig ent mondana, ez a nő lenne a főnöke.
– Nemet – válaszolta Fredrika. – De köszönöm az ajánlatot.
A titkosszolg álatnál eltöltött ideje vég et ért, és nem érezte úg y, hog y szeretne
visszatérni ide.
Eg y próbát azért meg ért. Fredrika Berg manban sok minden meg volt abból, amit
Eden Lundell elvárt az új alkalmazottjaitól.
Támadhatatlanság .

Jó elemzőkészség .
Intellektus.
De ha nem akarja, hát nem akarja, ennyi.
Annál nehezebb volt azt a tényt kezelni, hog y a saját munkahelye is titkolózik
előtte. Látta, amikor kiment, hog y telefonálni tudjon, és Efraim felbukkant.
Először azt hitte, csak üldözési mániája van, de pár perccel később már biztos volt
a dolg ában. Az utca túloldalán két meg fig yelő ült eg y kocsiban, és nyilvánvalóan
Efraim miatt voltak ott. A férfi feltehetőleg már akkor észrevette őket, amikor
elkezdték követni.
De vajon honnan ismeri a titkosszolgálat Efraimot?
Eden tudta, hog y ez nem lehet véletlen eg ybeesés. És eszébe jutott, milyen
ideg es lett G. D. előző nap, amikor találkozott vele. Valami történt, az biztos. De
Eden az élete árán se tudta volna meg mondani, miért éppen most.
Persze, hog y a látog atóba érkező britek miatt, ő se volt olyan hülye, hog y ne
jöjjön rá. A kérdés csak az, miért g ondolták, hog y meg kell osztaniuk a
mondanivalójukat az új munkaadójával. Eden sosem kapta volna meg a
terrorelhárító eg ység vezetését, ha kezdettől fog va tudták volna. Ez ennyire
eg yszerű. Amikor még újonc volt, azon g ondolkodott, hog y elébe meg y a
dolg oknak, és elfojtja az információ szenzációértékét azzal, hog y felmeg y G. D.hez és kiteríti a lapjait.
Hibát követtem el.
Hagytam magam a rosszra csábítani, és titkos kapcsolatot kezdtem egy izraelivel, akiről
kiderült, hogy a Moszadnak dolgozik.
Esküszöm, hogy nem tudtam, ki ő, és azt is őszintén mondom, hogy amikor kiderült
számomra az igazság, ugyanolyan gyorsan lezártam vele a kapcsolatomat, ahogy elkezdtem.
Az egyetlen, aki kárt szenvedett, az én voltam. Megcsaltam a férjemet, és higgye el, minden
éjjel megfizetek érte, amikor a bűntudat ébren tart.
De képtelen volt ilyen eg yszerűen meg oldani az üg yet. Inkább hag yta, hog y
teljen az idő, és ez hiba volt.
A britek tisztában voltak vele, hog y nem kém. Még a g ondolata is nevetség es
volt. De jó sztori volt, amit be lehetett adni másoknak, és meg is tették. Bizonyára
a titkosszolg álatnak is. Mindezt azért, hog y ellehetetlenítsék. Csak mert amikor
rájött, mi Efraim küldetése, inkább szakított vele, mint hog y előbb jelezte volna a
főnökének, és kettős üg ynökké vált volna.
– Hát nem érted, micsoda esélyt szalasztottál el? – ordította a főnöke. –
Folytathattad volna a viszonyt, úg y tehettél volna, mintha sikerült volna
beszerveznie, és eg yedülálló rálátásod lett volna az izraeli szervezetre!

A g ond nem az volt, hog y Eden nem értette, hanem az, hog y túl nag y volt az
ára. Sosem felejti el azt az éjszakát, amikor minden vég et ért, s ő későn ment haza
Mikaellel közös lakásukba.
– Svédország ba kell költöznünk – közölte. – Mostantól nincs állásom.
Majd következett a sírás. A szorong ás. A kétség beesés. Ki tudja, Mikael vele
maradt-e volna, ha nem istenhívő. Ha nem lett volna a meg bocsátás nag ymestere.
Csak én nem bocsátottam meg , g ondolta Eden.
Sem a korábbi főnökének, sem Efraimnak, és főleg saját mag ának nem. Szíve
láng olt a szég yentől. Ökölbe szorította a kezét, és nyug odt lég zést erőltetett
mag ára. Milyen átkozott dolog volt viszontlátni Efraimot.
És nem is igazán azért, mert gyűlölöm, hanem mert még mindig le akarok vele feküdni.
Csak egyszer. Egyetlen egyszer. Mikael, drágám, bocsáss meg a te feleségednek, amiért ilyen
olcsón adja magát!
Most meg int folyni kezdtek azok a rohadt könnyek a szeméből. Eg y ilyen
munkanap után nem érdemel jobbat, mint a sírás?
Ő vezette a nyomozást, amelyben huszonnég y órán belül sikerült felderíteni eg y
repülőg ép-eltérítés
mög ött
álló
történetet,
ami
olyan
vég zetes
következményekkel járt, hog y Eden g ondolni sem akart rá.
Határozottan letörölte a könnyeit. Most már elég lesz. Évekre.
Volt eg y feladata, amire koncentrálnia, és eg y családja, amiről g ondoskodnia
kellett. És azt fog ja tenni, amit már az elején kellett volna.
G. D. az első cseng etésre felvette a telefont.
– Kérem, mondja, hog y nincs több rossz híre – kérte a főnöke.
– Most valami másról van szó – mondta Eden. – Bent marad a szobájában?
– Ig en.
– Jó, akkor öt perc múlva ott vag yok.
És lecsapta a kag ylót.
Remélte, hog y meg szabadul a problémától, ha mindent őszintén elmond.
Ami a túszejtést illeti, elég edett volt, de nem boldog .
Minden kérdésére választ kapott.
Eg yet kivéve:
Hol lehet Szofi?
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Még most is emlékezett a szoba meg világ ítására, amelyben a sorsa eldőlt, s rájött,
hog y meg fog ja úszni. A fénynek már-már kék színe volt. A vele szemben ülő férfi,
feltehetőleg a Szövetség i Üg yészi Hatóság eg yik üg yintézője, vele eg yütt a
plafont nézte, majd a fejét csóválta.
– Nem mag a az eg yetlen, aki szerint elviselhetetlen – mondta a férfi.
A nő lefeg yverzően mosolyg ott rá.
– Nem probléma.
A férfi nevetett.
– Elég g yászos dolog olyan munkahelyen dolg ozni, ahol még a világ ítás sem
meg felelő.
A nő is nevetett.
Majd a férfi arca elkomorult.
– Tehát, Lydia, haza akar utazni, még pedig lehetőleg az elkövetkező napokban?
– Ig en, ha lehetség es, már holnap.
– Természetesen nem szeretnénk meg akadályozni ebben – felelte a férfi. – Hisz
nag yon seg ítőkész volt, és bízunk benne, hog y visszatér a tárg yalás idejére.
A tanúvallomása ug yanis fontos.
A nő nyomatékosan bólintott.
– Természetesen seg ítek önöknek, amiben csak tudok.
Az üg yintéző lejeg yzett néhány dolg ot az előtte fekvő papírlapra. Majd letette a
tollát, és eg yenesen a nő szemébe nézett.
– Ha még senki más nem tette meg , akkor hadd mondjak köszönetet én az
Eg yesült Államok kormánya nevében! Ön és a kollég ái hatalmas lélekjelenlétről
tettek tanúbizonyság ot eg y ig en nehéz helyzetben.
– Köszönöm – felelte a nő, habár úg y tűnt, mintha valami eg észen mást akart
volna mondani.
– Remélem, hog y e miatt a szörnyű esemény miatt nem szándékozik más állás
után nézni. Szerencsére nem sok van az ilyen Karim Szasszi-félékből.
– Nem, eszembe sem jutott. Szeretem a munkámat, és továbbra is repülni fog ok.
Hogy milyen gyáva emberek vannak! Ez a barom Karim nem bírta a nyomást. Képes lett
volna lelövetni minket pár nyavalyás amerikai vadászgéppel, én viszont nem így akartam
meghalni. Még akkor sem, ha egyébként készen állok a halálra.

– Hihetetlen! – áradozott az üg yintéző, és Lydia látta, hog y apró
izzadság cseppek g yöng yöznek a férfi vastag felső ajkán.
Ő pedig próbálta tompítani a lelkesedését.
– Nem hiszem, hog y különb lennék, mint bármelyik kollég ám. Mindannyian
folytatni akarjuk a repülést.
Tíz perccel később már odakint állt az utcán, az üg yészség épülete előtt, s
beléleg ezte a hűvös, őszi leveg őt. Minden papírja alá volt írva, s ő már másnap
elhag yhatta az ország ot.
Eg y darabig azt hitte, le fog bukni, amikor az újság ok közölték a nevét és a
fényképét. De a kép nag yon rég i volt, és Szofi tudta, hog y még ha hasonlít is a
képen szereplő lányra, senki sem g ondolná, hog y ő az.
Senki, kivéve Zakariát, a nag ybátyjukat és Zakaria barátnőjét, Mariát. Ők pedig
haláluk napjáig hallg atni fog nak az ig azság ról.
Eg ykor a szerelem vezette Szofit Európába. Hozzáment eg y férfihoz, akinek
Németország ba szóló tartózkodási eng edélye volt, s eleinte azt hitte, szereti.
Mindaddig , amíg nem találkozott Adammal. Ezután várt, amíg kellett, hog y a
hatóság ok nehog y látszatházasság ot g yanítsanak. Utána el akart válni.
De Adam nem eng edte.
Azt mondta, mindkettejüknek könnyebb lesz, ha a köztük levő kapcsolat
titokban marad. Szofi pedig eg yetértett vele.
Addig ra a férfi már a helyes útra terelte. Milyen vak is volt azelőtt, hog y vele
találkozott! Mennyi ig azság talanság érte, amit szó nélkül hag yott. De akkor
minden meg változott. Adam mellett eg yre nőtt benne az Eg yesült Államok elleni
g yűlölet, és minden más ország ellen is, amely részt vett az úg ynevezett
terrorizmusellenes háborúban. Eg y olyan háborúban, mely minden elképzelhető
őrültség et törvényes eljárássá nemesített.
Ez nem volt igazságos.
Tudták, milyen kockázatot vállalnak, és ehhez alkalmazkodtak. Szofi házasság a
elkerülhetetlenül tönkrement. Az Adammal folytatott viszonya azonban továbbra
is a rég i maradt. Nem találkoztak g yakrabban, mint azelőtt, és azt is csak nag yon
diszkréten. Vég ül elfog ták Adamot. Eg yetlen rendőr sem cseng etett be Szofihoz,
senki sem érdeklődött az Adam által elkövetett bűncselekményekben vállalt
szerepéről. Tárg yalás nem is volt. Kétszer vitték be Adamot, és mindkétszer
szabadon eng edték.
Harmadszor a pakisztáni útján kapták el.
Szofi g yűlölte azt a bizonyosság ot, azt a félelmet.
Miért is nem utazott vele?

Senki sem tudta, hol van Adam, sem azt, hog y mi történt vele. Senki nem volt,
akitől meg kérdezhette volna.
Aztán eg y nap hazatért. De addig ra az amerikaiak már tönkretették.
És Szofi volt az, aki Zakariát a helyes útra vezette. Mivel hamis iratok alapján
kapott tartózkodási eng edélyt Németország ban, ahol Lydia néven szerepelt a
nyilvántartásban, senkinek nem mondta el, hog y van eg y öccse, aki
Svédország ban él. Zakaria is ug yaníg y tett, szinte senki sem tudott a
Németország ban élő nővéréről, aki időnként meg látog atta. Hog y Mariát mennyire
avatta be, azt Szofi nem tudta. Csak annyit, hog y a lány mellette áll, és ez elég is
volt.
Zakaria eleinte nem tudott döntésre jutni, sok időre volt szükség e hozzá. Vég ül
persze meg adta mag át. Szofinak sok jó érve volt. Valamit tenni kell, az ember
nem állhat csak úg y félre, hog y nézze, mi történik. Cselekedni kell, állást fog lalni.
És hamar rájöttek, hog y e harcban nincsenek eg yedül. Akadtak támog atóik
Németország ban és Svédország ban is. Az eg yik seg ítőjének, aki felhívta a TT
Hírüg ynökség et, Szofi örökké hálás lesz. Az kizárt, hog y ő a g épről tudott volna
telefonálni, íg y szükség e volt seg ítség re.
Abban is seg ítség et kaptak, hog y Adam Svédország ba utazhasson, miután
visszatért Pakisztánból, mivel pihenésre volt szükség e. De még sem hag yták
nyug ton. Zakaria nem merészkedett a közelébe, nem akarta, hog y vele eg yütt
lássák, hátha a rendőrség követi valamelyiküket. Szofi pedig csak annyit tudott,
hog y Adam eg yre rosszabbul érzi mag át. Eg y napon visszatért Németország ba,
utána pedig hazament a szüleihez.
Bárcsak idejében odaért volna hozzá! Bárcsak beszélhetett volna még vele!
Adam temetésén hozta meg a döntést.
Kapóra jött, hog y utaskísérőként dolg ozott. Hisz íg y g yakorlatilag korlátlanul
utazg athatott bárhová. A biztonság i szerveknek semmi okuk nem volt belekötni,
miért utazik a világ különböző ország aiba.
Mivel tudott svédül, nem volt nehéz állást találnia az SAS-nél. A körülmények
ott is rosszak voltak, mint mindenütt. Nem kapott vég leg es munkaszerződést, de
nem is volt rá szükség e. Örültek a rug almasság ának, mert számos különböző
városból hajlandó volt felszállni.
A véletlen hozta úg y, hog y eg y napon összeakadt Karim Szasszival. Jól
meg jeg yezte a nevét az után a szerencsétlen utazás után, amikor a férfi teljesen
felesleg esen leszállt Münchenben. Ezután a terv szinte mag ától alakult. Elintézte,
hog y több járaton is eg yütt utazhasson Karimmal, és amikor éppen nem
dolg ozott, eg yedül üldög élt abban a bérelt lakásban, amelyhez Maria seg ítette

hozzá.
Minden elővig yázatosság ellenére Szofi nem volt benne biztos, hog y vég leg
meg úszta. De pillanatnyilag leg alább ig en. Hálát adott az ég nek, hog y minden
rendben ment. Hog y sikerült eljutnia Karim házához, miután a férfi elindult a
reptérre, és rá tudta venni a kislányt, hog y szóljon pár szót az apjához a telefonba,
íg y aztán a férfi „meg g yőződhetett” arról, hog y a családját túszul ejtették. Hog y
azután neki is sikerült kijutnia időben a reptérre, és fel tudott szállni ug yanarra a
járatra. Micsoda szerencse, hog y Erik Recht is késett, nem csak ő, íg y Karim az ő
késését eg yetlen szóval sem említette. Elvég re akkor épp mással volt elfog lalva.
Nem fog visszamenni Amerikába a tárg yalásra. Az teljesség g el ki van zárva.
Előbb vag y utóbb a nyomozók rájönnek, vag y leg alább sejteni kezdik majd, hog y
áll össze a kép.
De tulajdonképpen nem számít.
A küldetést teljesítette. Zakariát már a g épeltérítés utáni napon szabadon
eng edték, Tennyson Cottag e-t pedig a jelek szerint már hónapokkal korábban
bezárták.
Szofi felmondott az SAS-nél, és Németország ba utazott, majd eg y héten belül
felszámolta az ottani életét. Eg y ismerőse meg íg érte, hog y átveszi majd az érkező
postát.
Most biztos helyen volt, és várta, mi fog történni. Meg volt róla g yőződve, hog y
csak idő kérdése, és rájönnek, ki ő, de addig ra már messze jár.
Zakaria küldött neki eg y e-mailt eg y titkos címről, amelyet korábbi
meg eg yezésük szerint csak vészhelyzet esetén használtak.
„Eg y darabig most csendben kell lennünk – írta az öccse. – A következő csata
várhat még .”
Szofi pedig szívesen várt.
Mindkettejüknek volt még bőven idejük.

Utószó és köszönetnyilvánítás
Az 573-as járat kitalált történet.
Elmondjam még eg yszer, hog y mindannyian biztonság ban érezzék mag ukat?
A könyv, amit most olvastak, fikció. Tudomásom szerint semmi köze a
valóság hoz. És ha még is, az csakis a véletlen műve. Azt szoktam mondani:
elsősorban szórakoztatás céljából írok, s ez most sem történt másképp. Ha majd
úg y lesz, tudatom a kedves olvasókkal.
De!
2011 januárjában azzal a céllal utaztam Bécsbe, hog y az EBESZ, az Európai
Biztonság i és Eg yüttműködési Szervezet vezető terrorizmus-szakértője leg yek. Ez
mindössze néhány héttel azután történt, hog y az öng yilkos bombamerénylő
felrobbantotta mag át a stockholmi Bryg g arg atanon, és pár hónappal azután, hog y
hazatértem bag dadi szolg álatomról. Íg y nem hag yhattam, hog y a nag yvilág
eseményei elkerüljék Fredrika Berg mant. Eg yetlen eg yszer muszáj, hog y eg y
olyan üg yön dolg ozzon, ami a szakmai érdeklődésem körébe tartozik. És az
Őrangyalok után úg y éreztem, újfajta kihívások elé kell állítanom őt és Alexet, s
ezért döntöttem úg y, hog y ezúttal olyan könyvet fog ok írni, amely több
tekintetben is eltér a korábbiaktól.
Ezenkívül csak idő kérdése volt, hog y elég g é felerősödjön bennem a vág y, hog y
két kedvenc ország om eg yikéről, az Eg yesült Államokról írjak. Az imádott, még is
sokat vitatott ország ról. Az ig az barátnak kritikusnak kell lennie. Még eg y
lektűrírónak is jog a van fontos kérdésekkel fűszereznie a szöveg ét, és olyan
problémákkal, amelyek remélhetőleg a későbbiekben is fog lalkoztatják majd az
olvasót.
A könyveim önmag ukat írják, s ez ebben az esetben is íg y történt. Szabadon
szemezg ettem a körülöttem történt dolg ok közül. Hog yan élte meg Svédország
az első öng yilkos merényletet? Hog yan élte meg a világ 2001. szeptember 11-két?
A stockholmi terrorcselekményt követően felmerülő eg yik kérdés különösen
sokáig visszhang zott a fejemben: „Hisz a srác fent volt a Facebookon, és ott leírta
a szándékait. Miért nem vették észre?” Akkor elképedtem. Mit g ondolnak az
emberek? A svéd hatóság oknak az a feladata, hog y Facebook-bejeg yzéseket
olvasg assanak? Nem értik, miféle következményekkel járna ez? És nem tudják,
mennyien adnak hang ot különféle csalódásaiknak, olykor eg yenesen

g yűlöletüknek a közösség i oldalakon, Svédország ban és külföldön eg yaránt?
Ezeket az embereket mind be kellene vinni kihallg atni a terveikről és
látomásaikról? Meg kellene büntetni őket? És pontosan hány ezer százalékkal is
kellene ehhez meg növelni a rendfenntartó szervek méretét?
Gyakran kérdezik tőlem, mennyi időt töltök kutatással, és ami ezt a kötetet
illeti, a válaszom: reng eteg et. Mivel olyan háttérrel rendelkezem, amilyennel,
nag yon fontos volt számomra, hog y a reg ényben előforduló, minden tényszerűen
értelmezhető körülmény fellelhető leg yen mindenki számára elérhető, nyílt
forrásokon keresztül. Például nem titok, hog y az amerikaiaknak vannak és voltak
más ország okban fenntartott úg ynevezett titkos börtöneik, mint ahog y az sem
titok, hog y Svédország törvényei meg eng edik, hog y eg y adott személy állandó
tartózkodási eng edélyét bizonyos körülmények fennállása esetén visszavonják.
Tennyson Cottag e és Zakaria Helifi neve ellenben teljes mértékig a fantáziám
szüleménye. Még annak is jog ában áll mesét írni, aki évek óta
biztonság politikával fog lalkozik.
A terrorizmus pedig – durván fog almazva – hálás téma, ha valaki izg almas
könyvet szeretne írni. Az áradó fantázia és a sosem lankadó mesélőkedv persze
szintén nag y seg ítség . Olykor ig azán élveztem Az 573-as járat meg írását. Eden
Lundell alakja annyira szeretni való, nem? Kedves szereplője volt a korábbi
munkahelyemen, a titkosszolg álatnál tett irodalmi kirándulásomnak. Számos
krimiszerző bedobta már a titkosszolg álat témáját előttem, és sokan meg teszik
majd utánam is. Nem tudom, miért olyan nehéz ig azság osan meg ítélni őket. És
nem tudom, miért olyan nehéz meg érteni, mit csinálnak és mit nem csinálnak,
mit szabad tenniük, és mit nem. Miután vég ig bog arásztam a hatóság honlapját,
szabadon hozzáférhető információk után kutatva, eg y csomó érdekes adatot
találtam arról, mivel is fog lalkozik valójában a titkosszolg álat. Csak meg kell
nézni, ahog y én is tettem.
Eg yik próbaolvasóm meg rémült Az 573-as járat befejezésétől. Hiszen a bűnözők, a
terroristák meg ússzák. De miért olyan meg lepő ez? Elvég re jog államunk eg yik
alapja az, hog y ha kétely merül fel, inkább eng edjük szabadon az illetőt, mint
hog y lecsukjuk. Ez pedig időnként elkerülhetetlenül oda vezet, hog y a bűnös
meg ússza. És ki mondta, hog y Szofi Helifi történetének vég e? Én csak annyit
mondtam, hog y eg yelőre pihentetem a témát. Míg Eden Lundell eg y újabb
cig arettára g yújt, és azon g ondolkodik, vajon valóban kiheverte-e már Efraimot,
Zakaria és Szofi a jövőjét tervezg eti, és a meg felelő időpontra vár. Az első csatát
meg nyerték, és lehet, hog y a következőt is meg fog ják, de előbb vag y utóbb a
leg üg yesebb bűnöző is lebukik.

És köszönetet mondok…
Mint általában minden könyv meg írásához, most is kitűnő seg ítség et kaptam a
Piratförlag ettől. Hálás köszönet minden munkatársuknak, különösen a
kiadómnak, Sofiának és a szerkesztőmnek, Annának. Nélkületek sok minden
kimaradt, sok más pedig rosszabb lett volna.
Köszönöm a Salomonsson Üg ynökség nek is, akik a könyveim határon túli
terjesztéséről g ondoskodnak. Külön köszönet az üg ynökömnek, Leylának, aki
hatalmas energ iákat fektet abba, hog y ismertté teg ye a könyveimet külföldön.
Köszönöm Ninának az újabb szép borítót.
Köszönöm Johannak a kézirathoz fűzött észrevételeit és minden mást.
Köszönöm, Karl-Henrik, hog y időt szántál a válaszadásra minden lég i
biztonság g al és lég i renddel kapcsolatos kérdésemre.
És köszönöm, Sofia E., hog y még eg yszer elolvastad a szöveg et, és a bölcs
hozzászólásaidat.
Vég ül pedig köszönet a népes családomnak és minden kedves barátomnak, akik
továbbra is úg y g ondolják, hog y nag yszerű és vag ány dolog könyvet írni, és
akikre mindig számíthatok, amikor valami másra akarok g ondolni, vag y
eg yszerűen csak felhívhatom őket, hog y meg oszthassam velük írói munkásság om
leg frissebb élményeit.
Köszönöm!
Stockholm, 2012 tele

