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KEZDETBEN 

Nincs más ilyen menedéke 

A mező, zöld gyepével és vadvirágaival, mindig is az övé volt. 
Nem volt különösebben nehéz megegyeznie a testvérével; csupán 
a nyaraló padlását kellett neki átengednie. Sosem fért a fejébe, 
hogy mehetett bele egy ennyire nyilvánvalóan rossz üzletbe – egy 
unalmas padlásért cserébe egy mezőt. De hallgatott. Még képes és 
további követelésekkel áll majd elő. 

A burjánzó, érintetlenül hagyott mező a kerten túl kezdődött. 
Kisebb korában a magasabb növények egész a nyakáig értek. 
Most, hogy idősebb lett, már csak a derekáig. Könnyed léptekkel, 
figyelmesen vizsgálódva sétált a füvön, érezte a virágok és indák 
érintését csupasz lábán. Virágot szedni csendben kellett, másképp 
nem ment. Hét különböző fajtát kellett összeszednie a nyári 
napforduló napján, és a párnája alá dugni. Akkor álmában 
meglátja őt, a férfit, aki majd feleségül veszi. 

Legalábbis ezt gondolta, amikor kicsi volt, és először szedett 
virágot a napfordulón. A testvére meg ugratta. 

- Úgyis Viktort akarod látni! – nevetett. 
Naiv és butácska volt már akkor is. De egyáltalán nem Viktort 

szerette volna látni, hanem valaki mást. Egy titkos valakit. 
Az első alkalmat követően minden évben megismételte a rituálét. 
Ahhoz persze már túl nagy volt, hogy higgyen ebben a régi 
babonában, de még így is fontosnak érezte. Mással amúgy sem 
igazán tudja lefoglalni magát, gondolta cinikusan. A szülei, 
amióta az eszét tudta, ragaszkodtak hozzá, hogy itt, vidéken 
ünnepeljék a nyári napfordulót, és ezt évről évre egyre komolyabb 
megpróbáltatásként élte meg. Ez az év ráadásul minden 



 

 

korábbinál rosszabb volt, mert meghívták a barátnője, Anna 
bulijára. Anna szülei óriási napfordulóünnepet rendeztek, ahová 
meghívták a gyerekeik barátait is. 

De őt nem engedte el az apja. 
- Úgy ünnepiünk, ahogy mindig szoktunk – mondta. – Együtt. 

És ez mindig így lesz, amíg itthon laksz. 
Elfogta a pánik. Hát nem érti, milyen ostobaságot beszél? 

Egyáltalán gondolni is csak évek múlva gondolhat az elköltözésre! 
A testvére hűtlensége sem segített. Őt sosem hívták meg bulikba, 
és semmi problémája nem volt azzal, hogy a szüleikkel vannak 
összezárva a semmi közepén. Mintha még kedvelte is volna a 
különös vendégeket, akik napnyugtakor bukkantak elő a pincéből, 
és akiket a beüvegezett verandán fogadtak, melynek redőnyeit 
Anya leengedte, hogy nehezebb legyen belátni. 

Ő gyűlölte őket. A család többi tagjától eltérően képtelen volt 
részvétet vagy sajnálatot érezni irántuk. Lompos, büdös emberek 
voltak, akik nem voltak képesek felelősséget vállalni a saját 
életükért. Akiknek nem futotta értelmesebbre, mint hogy egy 
pincében kuksoljanak az isten háta mögött. Akik ilyen 
szánalmasan kevéssel megelégedtek. O sohasem volt elégedett. 
Soha. 

- Szeresd felebarátodat – mondta az apja. 
- Hálásnak kell lennünk azért, amink van – szajkózta az anyja. 
Már régóta nem figyelt oda rájuk. 
Akkor figyelt fel a férfira, amikor a negyedik virágot szedte le. 

Biztosan zajt csapott, különben észre sem vette volna, hogy ott 
van. Gyorsan kapta fel tekintetét a mezei virágokról, és a napfény 
elvakította. A férfiból csak sötét sziluett látszott, a korát vagy a 
kilétét lehetetlen volt megállapítani. 

Hunyorgott, és leárnyékolta szemét a kezével. Ó, igen, már 
tudta, ki az. Néhány napja, egy este látta a konyhaablakból, 
amikor Apa későn jött haza, egy újabb adagnyi vendéggel. Ez 
magasabb volt a legtöbbjüknél. Nem idősebb, de magasabb. 



 

 

Izmosabb. Erőteljes álla volt, amitől úgy nézett ki, mint az 
amerikai katonák a filmekben. Szögletes álla. 

Mindketten mozdulatlanul álltak, egymást fürkészték a 
tekintetükkel. 

- Nem szabad kijönnie – mondta a lány, dölyfösen nézve a 
férfira, bár tudta, hogy fölöslegesen beszél. 

A pincében lakók közül senki sem értett svédül. 
Mivel a férfi nem mozdult, és nem is szólt semmit, a lány 

sóhajtott, majd folytatta a virágszedést. 
Harangvirág. 
Margaréta. 
A háta mögött a férfi lassan megindult. A lány lopva 

hátrapillantott, és eltűnődött, hová tarthat. Látta, hogy közelebb 
jött hozzá. 

Ő és a családja csupán egy alkalommal járt külföldön. 
Egyetlenegyszer voltak igazi nyaraláson, amikor a Kanári-
szigeteken napoztak és fürödtek. Az utcán csak úgy nyüzsögtek a 
kóbor kutyák, a turisták után szaladtak. Apa nagyon ügyesen 
kergette el őket. 

- Huss! – dörögte, és elhajított egy követ. 
Ez mindig bevált. A kutyák a kő után vetették magukat, 

otthagyták őket. 
Ez a férfi a mezőn a kóbor kutyákra emlékeztette őt. Volt a 

szemében valami kiszámíthatatlan, megfejthetetlen. Talán düh is. 
A lány nem tudta, vajon mit fog tenni legközelebb. A kődobálás 
itt nem segített volna. Egy pillantás a ház felé megerősítette 
abban, amit amúgy is tudott, hogy a szülei és a testvére bementek 
az autóval a városba, friss halat szerezni az ünnepi vacsorához. Ez 
is egy afféle nevetséges, úgynevezett hagyomány volt, amelyet a 
szülei arra találtak ki, hogy fenntartsák a normális család látszatát. 
Mint mindig, most is azt mondta, hogy nem akar velük menni, így 
szép nyugodtan leszedhette a virágait. 

- Mit akar? – kérdezte ingerülten. 



Ingerülten, és most már riadtan is. Az ösztönei jól működtek, 
fel szokta ismerni a közelgő veszély szagát. Most pedig minden 
érzéke azt súgta neki, hogy úrrá kell lennie a helyzeten. 

Durvának érezte a kezében szorongatott virágszárakat. Már 
csak egyet kellett leszakítania. Százszorszépet. Egy beképzelt kis 
gyomot, ahogy az apja emlegette. 

A férfi még néhány lépéssel közelebb jött hozzá. Aztán csak 
állt ott, néhány méterre tőle. Széles, alattomos vigyor ült ki lassan 
az arcára. És ebben a pillanatban a lány már tudta, miért jött. 

A lába gyorsabb volt a gondolatainál. Gerincvelői reflexet 
váltott ki belőle a fenyegetés érzete, és futásnak eredt. A kert széle 
százméternyire sem volt; újra és újra segítségért kiáltott. Éles 
sikolyait felszívta a mező csendje. A száraz föld tompította rohanó 
léptei zaját, majd a súlyos puffanást is, amikor a férfi csupán 
húszméteres hajsza után földre vitte. Mintha eleve tudta volna, 
hogy a lány úgysem menekülhet, és csak az üldözés öröméért 
adott volna neki egy kis egérutat. 

Küzdött, akár egy állat, ahogy a férfi hanyatt lökte, és elkezdte 
lerángatni róla a ruhát, olyan erővel és módszerességgel, hogy a 
lány túlhevült agya ráeszmélt, már nem először csinál ilyet. 

Aztán amikor vége lett, és zokogva hevert a mélyedésben, 
melyet a testük vájt a zöldbe, tudta, hogy ezután soha nem lesz 
képes összeszedni magát. Összeszorított öklében, melynek minden 
bütyke lehorzsolódott a küzdelemben, még mindig ott fogta a 
nyári virágcsokrot. Most úgy ejtette el, mintha égetné a kezét. 
Semmi szükség nem volt többé a virágokra. Már tudta, kinek az 
arcát fogja látni álmaiban. 

Amikor a szülei autója megállt a ház előtt, ő még mindig a 
mezőn hevert, képtelenül arra, hogy felálljon. A felhők mintha 
otromba játékot játszottak volna a kék égen. A külvilág 
változatlannak látszott, bár a sajátja örökre összeomlott. Addig 
feküdt ott, amíg észre nem vették, hogy eltűnt, és ki nem jöttek, 



 

 

hogy megkeressék. Mire rátaláltak, már nem ugyanaz az ember 
volt. 



 

 

A JELEN 
 

Az Úr veszi, az Úr adja,  
Gyermekeit el nem hagyja.  

Övé az a szent akarat,  
Hogy ők tiszták maradjanak. 
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Nem tudva, hogy hamarosan meghal, óriási lelkesedéssel és 
odaadással tartotta meg utolsó előadását. A péntek hosszú nap 
volt, de gyorsan teltek az órák. Közönsége figyelmes volt, és 
Jakob Ahlbin szívét melengette, hogy rajta kívül ennyi embert 
érdekel ez a téma. 

Amikor néhány nappal később ráeszmélt, hogy minden 
elveszett, röviden eltűnődött azon, hogy vajon ez az utolsó előadás 
lehetett-e az oka. Talán túl nyílt volt a kérdések során, és felfedte, 
hogy olyan tudás birtokában van, melynek senki sem akarja, hogy 
a birtokában legyen. De nem igazán hitte ezt. Egészen halála 
pillanatáig meg volt róla győződve, hogy lehetetlen lett volna 
elhárítani a katasztrófát. Amikor megérezte halántékán a súlyos 
vadászpisztoly nyomását, már mindennek vége volt. De ettől még 
nem bánta kevésbé, hogy itt kell véget érnie az életének. Még 
annyi mindent szeretett volna adni. 
Jakob már nem is emlékezett, hány előadást tartott az évek során, 
és tudta, hogy jóra használta fel ékesszólói tehetségét. Előadásai 
tartalma általában nagyjából ugyanaz volt, ahogyan az őket követő 
kérdések is. A hallgatóság változott. Tagjait néha utasították a 
részvételre, néha saját akaratukból jöttek el. Jakobnak mindegy 
volt. Alkalomtól függetlenül elemében volt a katedrán. 



 

 

Általában a csónakok képével kezdte. Talán gonosz trükk volt, 
de tudta, hogy ezzel mindig célba talál. Tucatnyi ember egy 
aprócska csónakban, hetekig, egyre kimerültebben és 
elkeseredettebben. A horizonton pedig halvány délibábként ott 
volt Európa, mint valami álomkép vagy a képzelet szüleménye, 
olyasmi, amit ezek az emberek sosem reméltek a valóságban is 
meglátni. 

- Azt hisszük, számunkra ez ismeretlen jelenség – kezdett 
bele. 

- Azt hisszük, a világ egy más részéhez tartozik, velünk nem 
történt meg, és soha nem is fog. 

Háta mögött a kép csendben változott – Európa térképe jelent 
meg a kivetítőn. 

- Néha rövid az emlékezet – sóhajtott. – Hajlamosak vagyunk 
elfelejteni, hogy csupán néhány évtizede Európa lángokban állt, és 
az emberek pánikba esve menekültek egyik országból a másikba. 
És elfelejtjük azt is, hogy alig egy évszázada több mint egymillió 
svéd döntött úgy, hogy elhagyja a hazáját, és Amerikában kezd új 
életet. 

Kezével a hajába túrt, elhallgatott egy pillanatra, és 
ellenőrizte, figyel-e a közönség. A kép újra változott, most Max 
von Sydow és Liv Ullmann volt látható rajta Vilhelm Moberg 
Kivándorlók című sorozatában. 

- Egymillió ember! – ismételte. – Egy pillanatig se gondolják, 
hogy Karl-Oskar és Kristina bármi mást látott az útjukban 
Amerikába, mint büntetést! Ne képzeljék, hogy nem maradtak 
volna Svédországban, ha tehetik! Azt képzeljék el, önöket mi 
kényszeríthetné rá egy ekkora váltásra, hogy hátrahagyják a régi 
életüket, és egy teljesen újat kezdjenek, egy másik kontinensen, 
egy fillér nélkül, mindössze annyi vagyontárggyal, amennyi egy 
szaros kis bőröndben elfér. 

Nem véletlenül fogalmazott durvábban. Egy szitkozódó 
lelkész mindig sokkolja a hallgatóságot. 



 

 

Nagyon jól tudta, hol számíthat ellenállásra. Volt, hogy akkor 
ütközött bele, amikor megmutatta Karl-Oskar és Kristina képét. 

Volt, hogy később. Ezen a délutánon rögtön azután 
következett be a dolog, hogy az első szitokszót kiejtette. Egy 
fiatalember az első sorok egyikében láthatóan provokatívnak 
találta ezt, és feltette a kezét, mielőtt Jakob folytathatta volna. 

- Már elnézést, hogy közbeszólok – mondta éles hangon –, de 
hogy a fenébe vonhat ilyen párhuzamot? 

Jakob tudta, mi jön most, de az ügy érdekében a homlokát 
ráncolva hallgatott. 

- Karl-Oskar és Kristina, meg a többi svéd, aki Amerikába 
ment, agyondolgozta magát, miután odaért. Ők építették azt az 
átkozott országot! Megtanulták a nyelvet, és alkalmazkodtak az 
ottani kultúrához. Szereztek munkát, és nem ugráltak. Azok, akik 
most Svédországba jönnek, ezek közül egyiket sem csinálják. A 
saját kis gettóikban laknak, szarnak megtanulni svédül, segélyből 
élnek, és büdös nekik a munka! 

A terem elcsendesedett. Nyugtalanság söpört végig a 
hallgatóság tagjain, mint valami hazajáró lélek. Nyugtalanság, 
hogy itt baj lehet, hogy esetleg kiderül, egyetértenek a 
fiatalemberrel. Halk sutyorgás indult meg, és Jakob néhány 
pillanattal tovább várt. Gyakran próbálta ezt megmagyarázni 
azoknak a politikusoknak, akik még figyeltek rá: a hallgatás nem 
ártalmatlanítja az olyan gondolatokat és érzelmeket, amelyeket 
hallgatója az imént fejezett ki. A fiatalember fészkelődött a 
székén, összefonta a karját, felszegte az állát, úgy várta, hogy a 
lelkész válaszoljon. Jakob várakoztatta egy kicsit, olyan arcot 
vágva, mintha az iménti hozzászólás újdonság lett volna a 
számára. A háta mögötti képre pillantott, majd vissza a 
hallgatóságra. 

- Azt hiszik, így tervezték, amikor ideutaztak? Vegyük azokat, 
akik tizenötezer dollárt fizettek, hogy a lángoló Irakból 
Svédországba jussanak. Arról álmodtak, hogy egy ócska hatvanas 



 

 

évekbeli panelben fognak élni az „Otthont a millióknak” 
programból, egy bűzlő telken valahol a város legszélén? Tíz másik 
felnőttel összezsúfolódva egy háromszobás lakásban, munka 
nélkül, a családjuktól elszakítva? Egyedül? Ez a bizonyos 
tizenötezer dollár ugyanis csak egy ember ideszállításának az ára. 
 Egyik hosszú ujját feltartotta a levegőbe. 

- Azt hiszik valaha, akár a legvadabb álmaikban, eszükbe 
jutott, hogy ilyen kirekesztettség vár itt rájuk? Egy orvos, ha 
szerencsés, dolgozhat taxisofőrként, a kevésbé képzetteknek ilyen 
állás sem jut. 

Vigyázva, nehogy szemrehányónak tűnjön, a fiatalemberhez 
fordult, aki az imént beszélt. 

- Én azt hiszem, úgy gondolkoztak, ahogy Karl-Oskar és 
Kristina. Azt hiszem, úgy gondolták, hogy olyan lesz, amilyen 
Amerikába menni volt száz évvel ezelőtt. Ahol a csillagos ég volt 
a határ mindenkinek, aki hajlandó volt erőfeszítéseket tenni érte, 
ahol a kemény munka meghozta a gyümölcsét. 

Jakob szeme megakadt egy fiatal nőn. A nő szeme csillogott, a 
kezében összegyűrt papír zsebkendőt szorongatott. 

- Hiszem – folytatta szelíden –, hogy nagyon kevés az olyan 
ember, aki azt választaná, hogy egy panellakásban üljön, és nézze 
a falat, ha volna más lehetősége is. Legalábbis a munkám során 
erre a következtetésre jutottam – tette hozzá. 

Nagyjából ettől a ponttól kezdve változott meg a hangulat. 
Ahogyan mindig. A hallgatóság elcsendesedett, és növekvő 
érdeklődéssel figyelt. A képek váltakoztak, abban az ütemben, 
ahogy Jakob elbeszélése az utóbbi időben Svédországba érkező 
bevándorlókról kibontakozott. Fájdalmasan éles fotók ábrázoltak 
olyan férfiakat és nőket, akiket teherautóba zárva szállítottak 
Törökországon át Európába. 

- Tizenötezer dollárért egy iraki kap egy útlevelet, az utat, meg 
egy történetet. Az embercsempészek szervezete behálózza egész 



 

 

Európát, és elér azokig a konfliktusövezetekig, ahonnan az 
emberek menekülnek. 

- Milyen történetet kapnak? – kérdezte egy nő. 
- Egy menekült háttértörténetét – magyarázta Jakob. – Az 

embercsempész elmondja nekik, mit kell mondaniuk, hogy legyen 
esélyük Svédországban maradni. 

- Tizenötezer dollár? – kérdezte kétkedve egy férfi. – Az 
hatalmas összeg, komolyan szükség van ennyire? 
- Természetesen nincs – válaszolta türelmesen Jakob. – A 
hálózatok mögött álló emberek hihetetlen összegeket tesznek 
zsebre. Kegyetlen üzlet ez, és teljességgel igazságtalan. 
Ugyanakkor, brutalitása ellenére, bizonyos fokig érthető is. 
Európa zárva van a rászorulók előtt. A befelé vezető utak 
illegálisak. És bűnözők őrzik őket. 

Újabb kezek emelkedtek a magasba, és Jakob kérdést kérdés 
után válaszolt meg. Végül csak egyvalaki maradt, egy fiatal lány. 
Az, aki a zsebkendőt markolászta. Vörös haja volt, túlságosan 
nagyra nőtt frufruja függönyként lógott a szeme elé, miáltal a 
tekintete rejtve maradt. Olyasvalaki volt, akit nem tud az ember 
utólag leírni. 

- Vannak olyan emberek, akik puszta szolidaritásból vesznek 
részt ebben? – kérdezte. 

Ez új kérdés volt, Jakob még egyik előadásán sem hallotta. 
- Végül is Svédországban és Európa többi részén egy csomó 

szervezet foglalkozik menekültekkel, nem lehetnek közöttük 
olyanok, amelyek segítenek nekik idejutni? – folytatta. – Jobb és 
humánusabb módon, mint a csempészek? 

A kérdés megfogta Jakobot. Jó ideig habozott, mielőtt 
válaszolt. Nem tudta pontosan, mennyit mondhat el. 

- Embereknek segíteni, hogy illegális úton Európába jussanak, 
bűncselekmény. Függetlenül attól, mit gondolunk erről, ez 
kétségtelen. Azaz bárki, aki ilyet tesz, megtorlásra számíthat, ami 
elég ahhoz, hogy a legnemesebb jótevőket is elriassza. 



 

 

Megállt a beszédben. 
- De úgy hallottam, kezdenek a dolgok megváltozni. Hogy 

vannak olyanok, akik őszintén együtt éreznek a menekültekkel 
ahhoz, hogy jóval kevesebb pénzért Európába segítsék őket. De, 
amint mondtam, ez csupán szóbeszéd, nem tudom biztosan, igaz-
e. 

Elhallgatott, érezte, ahogy felgyorsul a szívverése, és 
hangtalanul imádkozott magában. Most is a szokásos módon 
fejezte be az előadást: 
- Ahogyan már említettem, nem kell amiatt aggódnunk, hogy 
olyan rengeteg ember szíve vágya egy stockholmi nyomortanyán 
tengődni, munka és állandó lakóhely nélkül. Amin viszont el kell 
gondolkoznunk, az a következő: van valami, amit egy apa ne 
tenne meg, hogy biztosítsa a gyermekei jövőjét? Létezik olyasmi, 
amit egy emberi lény ne tenne meg, hogy jobbá tegye az életét? 
 
 

Ugyanakkor, amikor Jakob Ahlbin befejezte utolsó előadását, 
és learatta a zajos sikert, a stockholmi Arlanda repülőtéren földet 
ért egy Boeing 737-es, amely néhány órával korábban hagyta el 
Isztambult. A kapitány tájékoztatta az utasokat, hogy odakint 
mínusz három fok a hőmérséklet, és estére havazást jósolnak. 
Kifejezte reményét, hogy minél hamarabb viszontlátják egymást a 
fedélzeten, majd egy légiutas-kísérő felkérte az utasokat, hogy 
hagyják biztonsági öveiket bekapcsolva, míg ki nem alszik az erre 
figyelmeztető felirat. 

Ali idegesen hallgatta a bejelentéseket, de sem angolul, sem 
azon a másik nyelven nem értett, amelyen megismételték őket, és 
amelyről úgy sejtette, a svéd lehet. Veríték csörgött végig a hátán, 
amitől a bőréhez tapadt az utazásra vásárolt ing. Próbált nem 
hátradőlni az ülésben, de nem akarta magára vonni a figyelmet az 
előregörnyedéssel, ahogy az a Bagdad-Isztambul járaton történt. A 
személyzet többször megkérdezte tőle, minden rendben van-e, 



 

 

nem kíván-e enni vagy inni valamit. Ő megrázta a fejét, kezével 
letörölte az izzadságot a felső ajkáról és behunyta a szemét. 
Remélte, hogy hamarosan megérkeznek, hamarosan vége lesz, és 
végre biztonságban tudhatja magát. 
Majd szétvetette az idegesség. Mindkét kezével a karfát markolta, 
és összeszorította a száját. Már vagy századszor nézett körbe a 
gépen, és próbálta kitalálni, ki lehet a kísérője. Ki az a titokzatos 
alak, aki a többi utas között ülve ellenőrzi, hogy ő jól viselkedik-e 
és követi-e az utasításokat. Egy árnyék, akit a megszabadítója 
küldött. Az ő érdekében. Mindenki más érdekében. Hogy ne 
legyen gondja azoknak, akik, mint ő is, ilyen nagylelkű feltételek 
mellett utazhatnak Svédországba. A hamis útlevél az inge felső 
zsebében lapult. Eredetileg a kézipoggyászába tette, de ki kellett 
vennie, amikor az egyik stewardess figyelmeztette, hogy a 
vészkijárat mellett van az ülése. Ez azt jelentette, hogy nem teheti 
a holmiját a lábához, fel kell raknia a csomagtartóba. Ali, aki már 
így is közel állt a pánikhoz, nem bírta volna elviselni, ha elszakad 
az útlevelétől. Remegő kézzel húzta ki a táska cipzárját, és az 
útlevél után kotorászott, ami lecsúszott az aljára. Megragadta a 
borítóját, zsebre vágta az iratot, majd átadta a táskát a 
stewardessnek. 

Az utasítások arra nézve, hogy mit tegyen, amikor már 
Svédországba ért, kristálytiszták voltak. Semmiképpen sem kérhet 
menedékjogot, amíg még a reptéren van. Nem hagyhatja ott az 
iratait a gépen, és amíg ki nem szállt, a kísérőjének sem adhatja 
oda. Az útlevélben lévő vízum szerint üzleti útra jött a Perzsa-öböl 
egyik országából. Abból, hogy nem tud angolul, nem lehet baj. 

A gép meglepően simán gurult a kemény, jeges aszfalton. 
Lassan megközelítette a 37-es kaput, ahol az utasoknak ki kellett 
szállniuk. 

- És mi lesz, ha nem sikerül? – kérdezte Ali a kapcsolatát 
Damaszkuszban, aki először tett neki ajánlatot. 



 

 

- Ne aggodalmaskodj már ennyit! – válaszolta az, egy 
aprócska mosoly kíséretében. 

- Tudnom kell! – erősködött Ali. – Mi lesz, ha bármelyik 
feladatomat nem sikerül elvégeznem? Beszéltem már másokkal, 
akik ugyanoda mentek. Általában nem így szokott menni. 

A kapcsolat tekintete megkeményedett. 
- Azt hittem, hálás vagy, Ali. 
- Ó, az is vagyok! – felelte sietve. – Csak arra gondoltam... 
- Ne gondolkodj annyit – szakította félbe a kapcsolat. – És 

erről soha, semmilyen körülmények között nem beszélhetsz 
senkinek. Soha. Te egyvalamire koncentrálj, arra, hogy eljuss 
ebbe az országba, úgy, ahogy mi megszerveztük, aztán 
végrehajtsd a feladatot, amit rád bízunk. Azután újra találkozhatsz 
a családoddal. Ezt akarod, nem igaz? 

- Mindennél jobban. 
- Helyes, akkor ne aggodalmaskodj, hanem összpontosíts! Ha 

nem teszed, fennáll a veszélye, hogy boldogtalanabb leszel, mint 
valaha is voltál. 

- Ennél nem lehetek boldogtalanabb – suttogta Ali lehajtott 
fejjel. 

- Ó, dehogyisnem! – felelte a kapcsolata olyan jeges hangon, 
hogy Alinak a rémülettől elakadt a lélegzete. – Képzeld csak el, 
milyen lenne, ha elveszítenéd a családodat, Ali. Vagy ők téged. A 
magány az egyetlen igazi boldogtalanság. Emlékezz erre, a 
családod érdekében. 

Ali most lehunyta a szemét, és tudta, hogy emlékezni fog. 
Felismerte, ha fenyegetést hallott. 

Amikor tíz perccel később átjutott az útlevélvizsgálaton, és 
tudta, hogy beérkezett az országba, visszatért ez a gondolat. 
Innentől csupán egy út állt előtte: az, amelyik egyre távolabb vitte 
a régi életétől, melyről egyre biztosabban sejtette, hogy örökre 
maga mögött hagyta. 
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A házi croissant-ok a Nemzeti Nyomozóiroda személyzeti 
szobájában valami egészen másnak látszottak. Peder Rydh kettőt 
vett, és vigyorogva megbökte új kollégáját, Joar Sahlint, aki üres 
tekintettel meredt rá, és beérte eggyel. 

- Pöcsök – tisztázta Peder a dolgot egyetlen szóval, feltartva az 
egyik croissant-t. 

- Tessék? – nézett a szemébe a kollégája. 
Peder a szájába tömte a croissant felét, és rágás közben 

válaszolt: 
- Ovanok, mint a vankadt futyik. 
Azzal leült a próbaidős rendőrnő mellé, aki két hete állt 

munkába ugyanezen az emeleten. 
Pedernek kemény ősze és tele volt. Ikerfiai első születésnapját 

azzal ünnepelte, hogy otthagyta az anyjukat, és azóta elszúrt 
nagyjából minden mást is. Nem a munkában, a magánéletben. A 
nő, aki a barátnője akart lenni, Pia Nordh, egyszer csak hátat 
fordított neki, mondván, hogy talált valaki mást. 

- És ez most komoly, Peder – mondta. – Nem akarok 
tönkretenni valamit, ami ennyire helyesnek tűnik. 

Peder horkantott, és eltűnődött, vajon mennyire lehet komoly 
egy ilyen lepedőakrobata kapcsolata. De volt annyi esze, hogy ne 
mondja ki hangosan, mit gondol. Legalábbis akkor ne. 

Az igazán bosszantó az volt, miután Pia dobta, hogy nehezen 
talált új szórakozást magának. Egészen mostanáig. A próbaidős 
lány nem lehetett több huszonöt évesnél, mégis valahogy 
érettebbnek tűnt. De a lényeg az volt, hogy csak nemrég érkezett, 
és még nem hallotta a sztorikat Pederről. Arról, hogy elhagyta a 
feleségét, de már akkor is csalta, amikor még együtt voltak. A 



 

 

fiairól, akiket duplán hagyott el, mivel a szülői szabadsága 
közepén úgy döntött, hogy nem bír már otthon ücsörögni, és 
visszapasszolta őket az anyjuknak. Aki épp akkor kezdett 
részmunkaidőben újra dolgozni, miután egy évig súlyos szülés 
utáni depresszióban szenvedett. 

Peder olyan közel ült a lányhoz, amennyire csak tudott 
anélkül, hogy furcsának tűnt volna, persze tudatában annak, hogy 
még így is túl közel van. A lány azonban nem húzódott arrébb, 
amit Peder jó jelnek vett. 

- Jók ezek a croissant-ok – szólalt meg a lány, félrehajtva a 
fejét. 
Rövidre nyírt hajának göndör tincsei szelídíthetetlenül meredtek 
minden irányba. Ha nem lett volna olyan csinos arca, úgy nézett 
volna ki, mint valami troli. Peder úgy döntött, megjátssza, és 
rávillantotta legpimaszabb mosolyát. 

- Úgy néznek ki, mint a pöcsök, nem? – kérdezte kacsintva. 
A próbaidős lány hosszan nézte őt, aztán felkelt és kiment. A 

kollégák a szomszédos kanapén gúnyosan mosolyogtak. 
- Csak te vagy képes elcseszni egy ekkora sanszot, Peder! – 

jegyezte meg egyikük a fejét csóválva. 
Peder nem felelt, csendben kortyolgatta tovább a reggeli 

kávéját és majszolta croissant-ját, csak az arca vörösödött el. 
Aztán bedugta az ajtón a fejét Alex Recht főfelügyelő. 
- Peder és Joar, megbeszélés az Oroszlánbarlangban tíz perc 

múlva! 
Peder lopva körbepillantott, és elégedetten nyugtázta, hogy a 

rend helyreállt. Kikerülhetetlenül a legkanosabb hím hírében állt 
az emeleten, ugyanakkor ő volt az egyetlen, aki már harminckét 
évesen nyomozó lett, és ugyancsak az egyetlen, akinek állandó 
helye volt Alex Recht különleges nyomozócsoportjában. 

Laza mozdulattal felkelt a kanapéról, és magával vitte a 
kávéscsészéjét. A szárítóra tette le, noha a mosogató üresen 



 

 

tátongott, és a vörös betűs „Anyád nem itt dolgozik!” felirat 
egyértelműen utalt arra, hol lenne a helye. 

 
 
Egy időben, ami mintha már egy másik életben lett volna, 

Fredrika Bergman mindig megkönnyebbült, amikor jött az 
éjszaka, eluralkodott rajta a fáradtság és végre lefekhetett aludni. 
Most csak szorongást érzett, amikor elérkezett az este tíz óra, és 
elkezdett jelentkezni az alvásigény. Akár egy gerilla, rejtőzködött 
az ellenség elől, készen arra, hogy utolsó csepp véréig harcoljon. 
Általában nem okozott gondot, hogy győztesként kerüljön ki. 
Teste-lelke annyira feszült volt, hogy hajnalig feküdt ébren. A 
kimerültség szinte fizikai fájdalmat okozott, és a baba 
türelmetlenül rugdosott, próbálta rábírni az anyját, hogy maradjon 
nyugton. De nemigen sikerült neki. 

A szülészeten ajánlottak neki egy orvost, aki azt hitte, 
megnyugtatja, ha elmeséli neki, hogy nem ő az egyetlen terhes nő, 
akinek szörnyű rémálmai vannak. 

- A hormonok miatt van – magyarázta. – Gyakran jelentkezik 
olyan nőknél, akik az ízületek lazulásától és az ezzel járó 
fájdalomtól szenvednek, mint ön. 

Aztán azt mondta, szeretné őt kiírni betegállományba, de itt 
Fredrika felállt, otthagyta és munkába ment. Biztos volt benne, 
hogy ha nem dolgozhatna, az teljesen tönkretenné. Ami nemigen 
segítene a rémálmokon. 

Egy hét múlva újra ott ült a doktornál, és szégyenlősen 
beismerte, szeretne egy igazolást, hogy részmunkaidőben 
dolgozhasson. Az orvos minden további nélkül teljesítette a 
kérését. 

Fredrika lassan haladt át a civil ruhások folyosójának azon 
rövid szakaszán, amely Alex csapatának területe volt. A hasa 
olyan volt, mintha véletlenül egy kosárlabda keveredett volna a 
ruhája alá. A melle majdnem a duplájára nőtt. 



 

 

- Mint a dombok Dél-Franciaországban, ahol az a csodás bor 
terem! – ahogyan Spencer Lagergren, a baba apja mondta, amikor 
néhány nappal korábban találkoztak. 

Mintha az ízületi fájdalom és a rémálmok nem lettek volna 
elegek, Spencer is problémát jelentett. Fredrika szülei, akiknek 
fogalmuk sem volt a lányuk szeretőjéről, noha már tíz éve együtt 
voltak, teljesen elhűltek, amikor tökéletes időzítéssel, advent első 
vasárnapján bejelentette, hogy terhes. No meg, hogy a gyerek apja 
az Uppsalai Egyetem professzora, és nős. 

- De Fredrika! – fakadt ki az anyja. – Mégis mennyi idős ez az 
ember? 

- Huszonöt évvel idősebb nálam, és teljes mértékben vállalja a 
gyerekért a felelősséget – válaszolta Fredrika, és majdnem el is 
hitte, amit mondott. 

- Értem – mondta elcsigázottan az apja. – És mit jelent ez 
ebben a huszonegyedik században? 

Ez jó kérdés, gondolta Fredrika, és máris ugyanolyan fáradt 
volt, amilyennek az apját hallotta. 

Lényegében azt jelentette, hogy Spencer szándékozik önként 
elismerni az apaságot, és fizetni a tartásdíjat. Ezenkívül olyan 
gyakran meglátogatni a babát, amilyen gyakran lehet, anélkül, 
hogy elhagyná a feleségét, akit már beavattak a titokba, ami nem 
is nagyon volt titok. 

- Mit szólt, amikor elmondtad neki? – kérdezte óvatosan 
Fredrika. 

- Azt mondta, jó, hogy lesz gyerek a háznál – válaszolta 
Spencer. 

- Ezt mondta? – képedt el Fredrika, aki nem tudta, komolyan 
beszél-e Spencer. 

Spencer fanyarul rámosolygott. 
- Szerinted? 
Aztán mennie kellett, és többet nem is beszéltek erről a 

témáról. 



 

 

A munkahelyén Fredrika terhessége nagyobb érdeklődést 
keltett, mint várta, és bár konkrét kérdést senki sem szegezett 
neki, a pletyka és a spekulálás elkerülhetetlen volt. Ki lehet az 
egyedülálló, karrierista Fredrika Bergman gyerekének apja? A 
Nemzeti Nyomozóiroda egyetlen olyan alkalmazottjáé, akinek 
semmi rendőri múltja nem volt, és akinek idekerülése óta már 
minden férfikollégáját sikerült kiborítania, vagy azzal, hogy túl 
kevéssé figyelt rájuk, vagy azzal, hogy megkérdőjelezte a 
hozzáértésüket. 

Meglepő volt, gondolta Fredrika, amikor megállt Alex Recht 
ajtaja előtt. Mármint az, hogy ő, aki olyan szkeptikus volt a 
rendőri munkát illetően, úgy tűnt, megtalálta itt a helyét, és a 
próbaideje lejárta után is maradt. 

Az elejétől fogva kifelé tartottam innen, gondolta, egy 
pillanatra a hasára téve a kezét. És nem is akartam visszajönni. 
Erre mégis itt vagyok. 

Erősen kopogott az ajtón. Észrevette, hogy Alex hallása nem 
túl jó mostanában. 

- Szabad! – morogta a főnöke odabentről. 
Aztán szívélyesen elmosolyodott, amikor meglátta, ki az. 

Mostanában gyakran csinálta ezt, de a többieknél az osztályon 
mindenképpen gyakrabban. 

Fredrika visszamosolygott. A mosolya egész addig tartott, míg 
nem látta, hogy Alex újra gondterhelten néz. 

- Alszol eleget? 
- Ó, megvagyok – adott kitérő választ Fredrika. 
Alex bólogatott, szinte már magának. 
- Van itt egy egyszerű ügy, amit... – kezdte, aztán elhallgatott, 

és nekifogott újra. – Megkértek, hogy nézzünk meg egy 
cserbenhagyásos gázolásnak tűnő esetet kinn az egyetemnél. Egy 
külföldi férfit holtan találtak á Frescativágen közepén. Elütötték, 
és eddig még nem sikerült azonosítani. Be kell vinni az 
ujjlenyomatait a rendszerbe, hátha kiderül róla valami. 



 

 

- Egyébként meg várunk, amíg bejelenti valaki, hogy eltűnt? 
- Igen, és hogy úgy mondjam, átfutunk azon, amit már 

elvégeztek. Volt nála néhány személyes tárgy; kérd meg, hogy 
megnézhesd őket. Nézd át a jelentést, ellenőrizd, nincs-e az 
ügyben valami gyanús. Ha nincs, akkor zárd le, és jelentsd nekem. 

Fredrika agyán átvillant egy gondolat, olyan sebesen, hogy fel 
sem fogta, mi az. Szorosan behunyta a szemét, és próbálta 
visszaidézni. 

- Jól van, azt hiszem, ennyi – mondta Alex lassan, eltorzult 
arcát látva. – Egy-két perc múlva gyűlés a Barlangban, egy másik 
ügyben. 

- Akkor ott találkozunk – kelt föl Fredrika. 
Már kint volt a folyosón, amikor rájött, hogy elfelejtette 

megemlíteni Alexnek azt, amiért eredetileg bement hozzá. 
 
 

Az Oroszlánbarlang névre hallgató tárgyalóteremben összehúzták 
a függönyöket, és akkora volt a hőség, mint egy túlfűtött 
szaunában. Alex Recht szétrántotta a függönyt, hogy lássa a sötét 
égből szállingózó könnyű hópelyheket. A televízióban az időjós 
lány azt ígérte, estére elmúlik a rossz idő. Alexnek erről megvolt a 
maga véleménye. Szeszélyes volt az idő, amióta csak elkezdődött 
az új év: hol havazott és nulla fok alatt volt a hőmérséklet, hol eső 
vagy ónos eső hullott, épp annyi, hogy bárki átkozódni kezdjen 
tőle. 

- Rohadt egy idő – mondta Peder, ahogy belépett a Barlangba. 
- Szörnyű – helyeselt Alex kurtán. – Joar jön már? 
Peder bólintott, de nem szólt semmit, és már be is lépett a 

terembe Joar. A nyomában érkezett a csoport asszisztense, Ellen 
Lind és Fredrika. 

A mennyezet alatt felzümmögött az újonnan beszerelt 
projektor, és Alex minden figyelmét a számítógépre 
összpontosította, melybe megpróbált életet lehelni. A csapat 



 

 

türelmesen várt; volt elég eszük nem rámutatni, hogy a technikai 
eszközökhöz valamennyien jobban értenek a főnöküknél. 

- Mondanom kell nektek valamit – tolta végül félre mogorván 
a laptopot Alex. – Nyilván észrevettétek, hogy a csoport nem az 
eredeti terv szerint működik. Azért raktak minket össze, hogy 
különösen bonyolult ügyeket derítsünk fel, mindenekelőtt eltűnt 
személyek és szélsőségesen brutális erőszakos bűncselekmények 
eseteit. Aztán amikor Fredrika részmunkaidős lett, megkaptuk 
kisegítőnek Joart, amiért végtelenül hálásak vagyunk. 

Alex itt Joarra nézett, aki szó nélkül viszonozta a pillantását. 
Volt a fiatalemberben valami zárkózottság és visszafogottság, ami 
meglepte Alexet. Szembeötlő volt az ellentét a jó képességű, de 
néha meggondolatlan Pederrel. Ezt először pozitív dolognak 
tartotta, de néhány hét múlva kétségei támadtak ezzel 
kapcsolatban. Nyilvánvaló volt, hogy Joar idegesítőnek és 
tolakodónak találja Peder stílusát, Pedert viszont mintha kollégája 
nyugalma és rugalmassága bosszantotta volna. Valószínűleg jobb 
ötlet lett volna Joart Fredrika Bergmannal párba rakni. Ő azonban 
orvosi utasításra kevesebbet dolgozott, és egyébként is nagyon 
sokat kivett belőle a terhesség. Komoly fájdalmakról, 
alvászavarokról és rémálmokról szóló orvosi igazolások gyűltek 
Alex asztalán, és amikor Fredrikának mégis sikerült bejönnie 
dolgozni, olyan sápadt és gyenge volt, hogy a kollégái komolyan 
megijedtek. 

- Nem meglepő módon kiderült, hogy ha élesre fordul a 
helyzet, nem vagyunk elegen, erősítésre van szükségünk, és 
minket is gyakran kölcsönvesz a stockholmi rendőrség gyilkossági 
osztálya, hogy segítsünk nekik egy-egy esetnél. Felmerült tehát a 
kérdés: maradjunk-e egy állandó csoport vagy szórjanak szét 
minket a stockholmi rendőrségen, meg a Nyomozóiroda helyi 
kirendeltségén. 

Peder látszott a leginkább kétségbeesettnek. 
- De, de hát... 



 

 

Alex felemelte a kezét. 
- Hivatalos döntés még nincs – mondta –, csak tudatni akartam 

veletek, hogy ez is benne van a pakliban. 
Senki sem szólt semmit, még a projektor is abbahagyta a 

zümmögést. 
Alex az asztalon előtte heverő papírokkal szöszmötölt. 
- Akárhogy is, van egy eset, vagyis hát kettő, amelyeknél a 

norrmalmi rendőrség a segítségünket kéri. Egy hatvanas 
házaspárt, Jakob és Marja Ahlbint tegnap este holtan találta egy 
másik pár, akiket vacsorára hívtak meg. Amikor nem nyitottak 
ajtót, és egyik telefont sem vették fel, a vendégek bementek a saját 
kulcsukkal – ekkor találtak rájuk a hálószobában. Az első 
helyszíni jelentés szerint, amely jórészt a férj búcsúlevelén 
alapszik, a férfi lelőtte a feleségét, aztán saját magával is végzett. 

A számítógép némi késéssel működésbe lépett, és Alex mögött 
a kivetítőn felvillantak a bűnügyi helyszín képei. Ellen és Joar is 
összerezzent a holttestek és a lőtt sebek kinagyított képei láttán, de 
Pedert mintha megbabonázták volna. 

Megváltozott, gondolta magában Alex. Eddig nem ilyen volt. 
- A búcsúlevél szerint két nappal korábban tudta meg, hogy az 

idősebb lányuk, Karolina meghalt herointúladagolásban, és nem 
látta értelmét tovább élni. Őt magát egész felnőtt életében súlyos 
és visszatérő depressziós rohamokkal kezelték. Idén januárban 
ECT-nek vetették alá, és antidepresszánst szedett. Krónikus volt a 
betegsége. 

- Mi az az ETC? – kérdezte Peder. 
- ECT – javította ki Alex. – Elektrokonvulzív terápia. A 

depresszió különösen súlyos eseteinél alkalmazzák. Mintha 
bebikáznák az agyat. 

- Elektrosokk – mondta Peder. – Nem törvénytelen ez? 
- Ahogy Alex mondta, irányított formában nagyon is sokat 

javít a súlyos betegek állapotán – szólt közbe szenvtelen hangon 



 

 

Joar. – A páciensek altatásban vannak a beavatkozás alatt, és a 
nagy többségüknél utána fantasztikus javulás tapasztalható. 

Peder rámeredt Joarra, de nem szólt semmit. Inkább 
visszafordult Alexhez. 

- Miért lőcsölnek ránk egy ilyen ügyet? Ez már meg van 
oldva, nem? 

- Nem biztos – felelte Alex. – Az a két személy, akik a 
holttesteket megtalálták, azt állítják, lehetetlen, hogy a férj 
meggyilkolta volna a feleségét, aztán lelőtte volna magát. A 
fegyvert, egy 22-es kaliberű vadászpisztolyt felismerték, mivel a 
két férfi gyakran járt együtt vadászni, ahhoz viszont a 
kihallgatáskor hajthatatlanul ragaszkodtak, elképzelhetetlen, hogy 
akár egy ekkora tragédia is ilyesmire ragadtassa a férfit. 

- Akkor szerintük mi történt? – kérdezte Fredrika, aki most 
először szólalt meg a beszélgetés folyamán. 

- Úgy gondolják, mindkettejüket meggyilkolták – fordult felé 
Alex. – Az aktájuk szerint mind a ketten egyházi tisztséget 
töltöttek be. A férj lelkész volt, a feleség kántor. Jakob Ahlbin az 
utóbbi években a bevándorlásról szóló viták prominens alakja 
volt. A másik pár szerint olyan mély volt a hitük, hogy az 
öngyilkosság egyszerűen szóba sem jöhet. Azt is 
elképzelhetetlennek tartják, hogy ha Jakob értesült volna a lányuk 
halálhíréről, nem adta volna tovább a feleségének. 

- Akkor most mit csinálunk? – érdeklődött Peder, aki még 
mindig nem volt biztos abban, hogy érdemes ezzel az üggyel 
foglalkozniuk. 

- Újra kihallgatjuk azt a párt, aki megtalálta őket – közölte 
Alex. 
- És meg kell keresnünk Ahlbinék kisebbik lányát, Johannát is, 
akivel valószínűleg még nem közölték a nővére és a szülei 
halálának a hírét. Lehet, hogy ez nem lesz könnyű feladat, ugyanis 
senki sem tudja, hol lehet. Tartok tőle, hogy a média közzéteszi az 
elhunytak nevét és fényképét, mielőtt megtaláljuk. 



 

 

Joarra nézett, majd Pederre. 
- Ti ketten hallgassátok ki a baráti párt, miután megnéztétek a 

helyszínt. Derítsétek ki, van-e értelme ezt tovább folytatni. Aztán 
oszoljatok szét, és hallgassatok ki másokat is, ha szükséges. 
Keressetek olyanokat, akik az egyházból ismerték őket. 

Miközben felálltak, Peder megkérdezte: 
- És mi van a másik üggyel? Azt mondtad, kettő van. 
Alex összeráncolta a homlokát. 
- Azt már odaadtam Fredrikának – mondta. – Rutindolog, 

reggel egy azonosítatlan férfi holttestére bukkantak az 
egyetemnél. Úgy néz ki, sötétedés után az út közepén mászkált, és 
elütötte valaki, aki aztán nem mert megállni és feladni magát a 
rendőrségen. De ne feledjétek, amit mondtam. 

Peder és Joar várt. 
- Villámgyorsan találjátok meg a lányt. Ne a bulvársajtóból 

tudja meg, hogy meghaltak a szülei. 



 

 

BANGKOK, THAIFÖLD 
 
A nap éppen eltűnt a felhőkarcolók mögött, amikor ráeszmélt, 
hogy baj van. Hihetetlenül forró nap volt, az itteni átlagnál is jóval 
melegebb, és ő reggel óta majd megsült. Egész sor tárgyalása volt 
zsúfolt, légkondicionálás nélküli helyiségekben, és kezdett előtte 
felderengeni egy kép. Vagy inkább gyanú. Nem tudta eldönteni, 
de nem volt kétsége, hogy ha hazaér, a kutatómunka minden 
kérdésére választ ad majd. 

Már csak néhány nap maradt a hazatéréséig Svédországba. 
Túlságosan is gyorsan közeledett. Eredeti szándéka az volt, hogy 
hosszú útját megtoldja még egy néhány napos üdüléssel lent Cha 
Amban, rajta kívül álló körülmények azonban keresztbe tettek 
ennek a tervnek, és rájött, hogy a legpraktikusabb, ha Bangkokban 
marad, amíg el nem érkezik a hazatérés ideje. 

Ha lehet, még nyugtalanabb lett az apja legutóbbi e-mailjétől: 
Óvatosnak kell lenned. Ne maradj ott a tervezettnél tovább! 

Diszkréten vizsgálódj! Apád. 
Amikor a nap utolsó tárgyalása véget ért, kölcsönkért egy 

telefont. 
- Fel kell hívnom a légitársaságot, hogy megerősítsem a 

foglalást – magyarázta a férfinak, akit épp az imént interjúvolt 
meg, és megmutatta neki a műanyag tokot a kinyomtatott jeggyel. 

A telefon többször kicsöngött, mire a kezelő fölvette. 
- Szeretném megerősíteni, hogy önökkel utazom haza pénteken 

- mondta neki, miközben az asztalon álló Buddha-
szobrocskával babrált. 

- Foglalás száma? 
Megadta a számot, és várt, mivel a kezelő egy kis türelmet 

kért. Zene csendült fel fémesen, ő pedig lustán kinézett az 
ablakon. Odakint Bangkok párolódott, és készült az estére, meg az 
éjszakára. 



Diszkók és night-clubok, bárok és éttermek végtelen 
választéka. Állandó lárma, és mindenfelé igyekvő emberek 
végtelen forgataga. Mocsok és por, a legfurcsább látványokkal és 
szagokkal keveredve. Boltosok és utcai árusok hordái, na meg 
egy-egy jókora elefánt a város szívében, noha ki vannak tiltva 
onnan. Az épületek labirintusának közepén pedig a várost 
kettészelő folyó. 

Vissza kell jönnöm ide, gondolta. Rendesen, turistaként, nem 
dolgozni. 

A zene elhallgatott, újra jelentkezett a kezelő. 
- Sajnálom, hölgyem, de nem találjuk a foglalását. 

Megismételné, kérem, a számot újra? 
Sóhajtott, és megismételte a számot. A férfi, akinek az irodáját 

kölcsönvette, kezdte elveszíteni a türelmét. Diszkrét kopogással 
jelezte, hogy szeretné visszakapni a helyiséget. 

- Egy perc! – kiabált ki. 
A kopogás abbamaradt, folytatódott viszont a vég nélküli 

zene. Most még tovább várakoztatták, mint az előbb, közben arról 
merengett, milyen lesz majd turistaként Thaiföldön, amit a kezelő 
hangja szakított félbe. 

- Nagyon sajnálom, hölgyem, de nem találjuk a foglalást. 
Egészen biztos benne, hogy a Thai Airwaysnél foglalt? 

- Itt van a kezemben a visszaigazolás! – mondta ingerülten, és 
a kezében tartott nyomtatványra nézett. – Az önök gépével utazom 
vissza Bangkokból Stockholmba, most pénteken. 4567 svéd 
koronát fizettem. Az összeget ez év január tizedikén emelték le a 
bankszámlámról. 

Hallotta, hogy a kezelő lázasan kutat, most már azzal sem 
vesződött, hogy őt félretegye közben. 

- Megkérdezhetem, hogyan érkezett Thaiföldre, hölgyem? – 
kérdezte. – Velünk repült? 

Habozott, olyan szakaszai jutottak eszébe az útjának, 
amelyeket nem akart szóba hozni. 



 

 

- Nem – felelte. – Nem önökkel jöttem ide. És nem is 
Stockholmból. 
Városnevek egész sora villant át az agyán. Athén, Isztambul, 
Amman és Damaszkusz. Nem, ez nem olyasmi volt, amit rajta 
kívül bárki másnak tudnia kellett volna. 

A telefonban néhány percre csend lett, közben a férfi újra 
bekopogott az ajtón. 

- Sokáig tart még? 
- Van egy kis probléma a jegyemmel! – kiabált ki. – 

Hamarosan megoldják! 
Újra jelentkezett a kezelő. 
- Alapos keresést végeztem, és egyeztettem a főnökömmel is – 

mondta határozottan. – Önnek nincs foglalása a társaságunknál, és 
ahogy látom, soha nem is volt. 

Nagy levegőt vett, készen a tiltakozásra. De a kezelő 
megelőzte: 

- Nagyon sajnálom, hölgyem. Ha új foglalást szeretne, 
természetesen abban tudunk segíteni. Attól tartok, pénteken már 
nem, de vasárnap haza tudjuk önt juttatni. Egy jegy 1255 dollárba 
kerül. 

- De hát ez nevetséges! – csattant fel dühösen. – Nem akarok 
másik jegyet, azzal akarok repülni, amit már megvettem! 
Követelem, hogy... 

- Megtettünk mindent, amit tudtunk, hölgyem. Csak annyit 
tudok javasolni, hogy nézze meg az e-mail fiókjában, valóban a 
mi társaságunknál foglalt-e jegyet. Időnként hamis jegyeket is 
kínálnak eladásra, bár ez rendkívül ritka. De, ahogy mondtam, 
kérem, ellenőrizze ezt, majd keressen meg minket újra. 
Lefoglaltam önnek egy helyet vasárnapra. Rendben? 

- Rendben – suttogta elgyengülve. 
De nem volt rendben. Egyáltalán nem. 



 

 

Kimerültén tette le a telefont. Már csak ez hiányzott. Az egész 
út során adminisztratív problémákba ütközött. De az még eddig 
meg sem fordult a fejében, hogy a hazaút miatt aggódjon. 

Kitámolygott a folyosóra. 
- Elnézést, hogy eddig tartott, de úgy tűnik, valami gond van a 

hazaúttal. 
A férfi aggodalmasan nézett. 
- Tudok valamiben segíteni? 

       - Van itt valahol egy számítógép internet-hozzáféréssel, amit 
használhatnék? Meg kéne néznem az e-mailjeimet, és ellenőrizni a 
foglalást. 

A férfi megrázta a fejét. 
- Sajnálom, hölgyem. Attól tartok, az nincs. Olyan rossz volt a 

kapcsolat, hogy úgy döntöttünk, inkább kiugrunk a sarki internet- 
kávézóba, ha szükséges. 

Távozott, megköszönve a férfinak a segítséget és az értékes 
információt, majd az ajánlott kávézóba sietett. 

Ruganyosan lépdelt be az ajtón, és kért egy gépet tizenöt 
percre. Az üzletvezető a hármas komputerhez kísérte, és 
megkérdezte, parancsol-e kávét. Visszautasította az ajánlatot, 
abban a reményben, hogy hamarosan úgyis visszajut a szállodába. 

A számítógép ventilátora felberregett, ahogy a processzor 
igyekezett betölteni a postafiókját. Türelmetlenül dobolt ujjaival 
az asztalon, közben hangtalanul imádkozva, nehogy összeomoljon 
a rendszer, és kezdhesse az egészet elölről. Tapasztalatból tudta, 
hogy itt nem olyan az internet, mint Svédországban. 

A kávézó légkondicionálója olyan zajos volt, mintha egy 
kisebb tank dübörgött volna a helyiségben, ami arra a térségre 
emlékeztette, ahol Thaiföld előtt járt. Keze automatikusan a láncra 
tévedt, melyet a nyakában viselt, a blúza alatt. Ujjai a rajta függő 
és a mellén nyugvó pendrive-ra kulcsolódtak. Ebbe a kis 
műanyagdarabba volt bezárva minden kutatási eredménye, amit 



 

 

eddig összegyűjtött. Hamarosan otthon lesz, és a kirakós darabjai 
a helyükre kerülnek. 

- Biztos nem lesz semmi baj? – kérdezte aggodalmasan az apja 
az indulása előtti este. 

- Persze, hogy biztos. 
Az apja megsimogatta az arcát, és többet nem is beszéltek 

erről. Mindketten tudták, hogy nagyon is tud magára vigyázni, és 
az egész út az ő ötlete volt, de ezt a kérdést akkor is fel kellett 
tenni. 

- Csak hívj, ha kell valami! – mondta még az apja, amikor 
elváltak a repülőtéren. 

De csak egyszer telefonált neki, rendszerint e-mailben 
kommunikáltak. Az elolvasott leveleket kitörölte, maga sem tudta 
pontosan, miért. 

A számítógép végre elérte az oldalt, és valami megjelent a 
képernyőn. 

Hibás jelszó. Próbálja újra! 
Megrázta a fejét. Ez már biztos nem az ő napja. Megpróbálta 

újra. A számítógép megint mormogni kezdett magában. Aztán 
újra: 

Hibás jelszó. Próbálja újra! 
Még háromszor próbálkozott. Mindannyiszor ugyanaz lett az 

eredmény. Nyelt egy nagyot. 
Ez nagyon rossz előjel. Nagyon rossz. 
Az agya egy másik része felvetette, hogy nem kellene-e 

esetleg félnie. 



 

 

STOCKHOLM 
 

Peder és Joar csendben hajtott át a Kungsholmenen, majd a 
Szent Erik hídon az Odenplan felé, melynek környékén az idős 
pár holttestét megtalálták. Peder vezetett, átszáguldva minden 
piroson. A croissant-ügy óta ott fészkelt a gyanú valahol az agya 
legmélyén. Joar még csak el sem mosolyodott a pöcsös poénján. 
És ez rossz volt. Egyértelmű jel. Peer az évek múltán egyre inkább 
észrevette a jeleket. Annak a jeleit, ha egy kolléga más 
meggyőződésű. Másik csapatban játszik. Egyszóval buzi. 

Nem mintha bármi baja lett volna ezzel. Semmi a világon. 
Amíg nála nem próbálkozik. Akkor viszont megmutatná nekik, 
hol lakik az úristen. 

Oldalt sandított, Joar profiljára. Kollégája arca feltűnően 
finom vonású volt, mint valami festmény. Vagy inkább maszk. A 
szeme jégkék volt, a pupillája sosem tágult ki. Az ajka kissé túl 
vörös, a szempillája valószínűtlenül hosszú. Peder hunyorgott, 
hogy jobban lásson. Ha ez sminkeli magát, innentől járhat a saját 
kocsijával. 

A jelzőlámpa zöldről pirosra váltott, és Pedernek bele kellett 
taposnia, ha át akart érni. Oda sem kellett néznie Joarra, hogy 
tudja, a kollégája helyteleníti ezt. 

- Nehéz eldönteni, megállj-e ilyenkor vagy gyorsíts – jegyezte 
meg Peder, leginkább azért, hogy mondjon valamit. 

- Mmm – felelte Joar, a másik irányba nézve. – Melyik utca is 
az? 

- A Dalagatan. A legfelső emeleten laktak. Egy jó nagy 
lakásban. 

- Ott vannak még a holttestek? 
- Nincsenek, és mostanra már a helyszínelőknek is végezniük 

kellett, úgyhogy bemehetünk. 
Nem szóltak semmit, miközben Peder leparkolta az autót. 
Előhalászta a parkolási engedélyt, majd kollégája nyomában 



 

 

beoldalgott a kapun. Joar ügyet sem vetett a felvonóra, gyalog 
indult meg az ötödikre, ahol a pár lakása volt. Peder követte, 
magában azon értetlenkedve, minek kell ennyit lépcsőzni, ha 
egyszer ott a lift. 

A lépcsőházat nemrég festették újra, a falak fehéren 
fénylettek. A lépcső márványból volt, az ablakkereteket barnára 
mázolták. Középen a liftakna régimódi kovácsoltvas darab volt. 
Pedernek eszébe jutott a nő, akitől elvált, Ylva. Ő gyűlölte a szűk 
helyeket. Peder egyszer a szüleinél, egy unalmas családi vacsora 
alkalmával megpróbálta elcsábítani a gardróbban, de neki akkora 
stresszt jelentett a szeretkezés egy olyan kis helyen, hogy 
libabőrös lett, és nem kapott rendesen levegőt. 

Később sokat nevettek az eseten. 
De nem az elmúlt tizennyolc hónapban, gondolta keserűen 

Peder. Azóta nem igazán volt móka-kacagás. 
A pár lakásának ajtaján nem volt nyoma erőszakos 

behatolásnak. A levélszekrényen lévő névtáblán csupán ennyi állt: 
„Ahlbin”. Joar csöngetett, mire egy egyenruhás rendőr nyitott 
ajtót. Csak ő volt a lakásban, és egy helyszínelő. 

- Bemehetünk? – kérdezte Peder. 
A rendőr bólintott. 
- Már csak az ablak van hátra, aztán kész a helyszínelés – 

mondta. 
Peder és Joar belépett a lakásba. 
- Bérelték? – tudakolta Joar. 
A rendőr a fejét rázta. 
- A sajátjuk volt. Kilencvenkilenc óta laktak itt. 
Peder füttyentett egyet, ahogy szétnézett a lakásban. Tágas 

volt, nagy belmagassággal. Minden helyiséget gyönyörű stukkók 
díszítettek, az óriási fehér falfelületeket alig takarták festmények 
és fotók. 

Peder arra gondolt, hogy Fredrika imádná ezt a lakást, bár 
fogalma sem volt róla, hogy van berendezve az ő otthona. 



 

 

Tényleg, mostanában vajon miért nem járnak át egymáshoz az 
emberek? Az, hogy Fredrikánál nem járt, még nem volt annyira 
meglepő, de más kollégák esetében már nehezebben értette meg. 
Utálta a magányos estéket a lakásban, ahová ősszel költözött. Bár 
ő is megvette, nem bérelte, mégsem igazán foglalkozott vele. Az 
anyja varrt függönyöket, vett párnákat és térítőkét, de amikor 
Peder a jelét sem mutatta, hogy segítene, ő is beleunt. Nem 
nagyon tudta hibáztatni ezért. 

A pár lakása négyszobás volt, az ablakai háromfelé néztek. A 
konyha egy légtérben volt a nappalival, melytől tolóajtó 
választotta el a könyvtárt. Ezenkívül volt még egy vendégszoba, 
és a hálószoba, ahol a holttesteket megtalálták. 

Peder és Joar megállt az ajtóban, és szemügyre vette a szobát. 
Mindketten olvasták az elsőként megérkező rendőr helyszíni 
jelentését. A feltételezései valószínűleg akkor is megállnak majd, 
ha az igazságügyi szakértők már végeztek. Jakob Ahlbin tarkón 
lőtte a feleségét, aki nyilván háttal állt az ajtónak, ahol Jakob 
lehetett. Ezért aztán arccal az ágyra esett, majd lecsúszott a 
padlóra. Aztán a férje megkerülte az ágyat, lefeküdt rá és 
halántékon lőtte magát. A búcsúlevél az éjjeliszekrényen hevert. 

Semmi sem volt a szobában, ami dulakodásra utalt volna 
bármelyikük halála előtt. Az asszony fürdőköpenyben volt, 
amikor rátaláltak. A jelek arra mutattak, hogy épp elkezdtek 
készülődni a vendégek fogadására, akiket egy órával későbbre 
vártak. 

- Tudjuk ennél pontosabban a haláluk beálltának idejét? – 
érdeklődött Peder. 

-A barátaik hétkor találták meg őket, és a patológus úgy 
becsülte, akkor olyan két órája lehettek halottak. Tehát öt körül 
halhattak meg. 

- A szomszédokat kikérdezte már valaki? – kérdezte Joar. – A 
lövéseket biztos az egész házban hallani lehetett. 

A mögöttük álló rendőr bólogatott. 



 

 

- Igen, mindenkivel beszéltünk, aki otthon volt, és hallották is 
a lövéseket. De nagyon gyorsan történt minden, a lakók többsége 
meg elég idős, így nem tudták pontosan beazonosítani, honnan jön 
a zaj. Valaki hívta is a rendőrséget, de amikor megérkezett a 
járőrkocsi, senki sem tudta megmondani, melyik lakásból 
hallották a lövéseket, más pedig nem hallatszott. Senki sem látott 
sem jönni, sem távozni senkit. Úgyhogy a kocsi elment. 

- Tehát ilyen jól hallatszik minden hang az épületben? Hogy a 
lakók gyakorlatilag biztosra tudták mondani, hogy nem érkezett és 
nem távozott senki? – puhatolózott tovább Joar. 

- Igen, biztos így van – felelte az egyenruhás rendőr. 
Ebben a pillanatban az alsó szomszédtól bútortologatás zaja 

hallatszott fel. 
- Na ugye, mondtam, hogy mindent hallani! – mondta a 

rendőr, már valamivel magabiztosabban. 
- Egész idő alatt itt voltak? – kérdezte Peder. 
- Kicsodák? 
- Hát akiket kikérdezett, az alsó szomszédok! 
A rendőr a noteszébe mélyedt. 
- Nem – mondta végül. – Sajnos csak este nyolckor értek haza. 

Ezen az emeleten csak egy lakás van ezen kívül, és az ott lakók 
sem voltak itthon. 

- Tehát a közvetlen szomszédok közül senki sem volt otthon, 
amikor a lövéseket leadták? – összegezte Peder. 

- Nem, így, ahogy mondja. 
Joar nem szólt semmit, csak homlokráncolva körbejárt a 

szobában. Időnként Pederre és az egyenruhásra pillantott, de 
csendben maradt. 

Valami nem oké vele, gondolta Peder. Amellett, hogy buzi, 
valami mást is rejteget. 

- Ez a nyom... – szólalt meg váratlanul Joar, kizökkentve 
Pedert a töprengésből. – Erről tudunk valamit? 



 

 

Fakószürke, ívelt vonalra mutatott az ágy fejénél, az 
éjjeliszekrényen álló lámpa mögött. 

- Nem – mondta a rendőr. – De már régóta ott lehet, nem? 
- Elképzelhető – válaszolta Joar. – De az is lehet, hogy a 

lámpa csinálta, amikor leverték a padlóra. Már ha leverték. 
- Arra célzol, hogy mégiscsak valami harc lehetett idebent, 

akkor esett le a lámpa? – kérdezte Peder. 
- Pontosan, aztán amikor vége lett, valaki visszatette a helyére. 

Megkérhetjük az igazságügyiseket, hogy vizsgálják meg, ha eddig 
még nem tették. 

Leguggolt. 
- Nincs bedugva a konnektorba – tette hozzá. – Lehet, hogy 

akkor húzódott ki belőle, amikor leesett. 
- Hmmm – nyugtázta Peder, és az ablakhoz ment, hogy 

kinézzen rajta. 
- Minden ablak csukva volt, amikor ideértünk – jelentette a 

rendőr. – És a lakás ajtaja is be volt zárva. 
- Belülről? 
- Ömm, azt nem lehetett megállapítani. Akárhonnan lehetett. 

De mi azt gondoljuk, hogy belülről zárták be. 
- De bezárhatták kívülről is? Tudjuk, kinek van kulcsa a 

lakáshoz? 
- A barátaik, akik megtalálták őket, azt mondták, hogy csak 

nekik. Meg persze a lányuknak is volt, aki most halt meg. Azt 
mondták, nagyon szomorú dolog. 

- Az, hogy volt kulcsa? – kérdezte elképedten Peder. 
- Nem, hanem hogy állítólag túladagolta magát – magyarázta a 

rendőr. – Azt mondták, hogy ők már néhány hete nem látták, de 
amennyire tudják, jó volt a kapcsolata a szüleivel. Az meg teljesen 
új volt nekik, hogy drogozott. 

Joar és Peder összenézett. 
- Beszélnünk kell azokkal a barátokkal, amilyen hamar csak 

lehet – jelentette ki Joar. – Közel laknak? 



 

 

- Itt, a Vanadisplanon. Éppen otthon vannak. 
- Akkor indulás! – adta ki a parancsot Peder, már az ajtó felé 

menet. 
- Egy perc! – kérte Joar. – Még egyszer alaposan körül akarok 

nézni, mielőtt elmegyünk. 
Peder megállt a nappali közepén, és türelmetlenül várta, hogy 

Joar befejezze, akármit is csinál. 
- így körbenézve, mi a benyomásod azokról, akik itt éltek? – 

kérdezte tőle Joar. 
Peder bambán bámult rá, váratlanul érte a kérdés. 
- Hát hogy volt pénzük rendesen – nyögte ki. 
Joar, aki néhány méterre vele szemben állt meg, félrehajtotta a 

fejét. 
- Az is igaz – mondta. – De még mi? 
Pedert nyugtalanította a hanghordozása, isten tudja, miért. 

Mintha a kérdései beindítottak volna benne valami rendszert, 
amiről eddig nem is tudott. 

- Nem is tudom. 
- Próbálkozz! 
Erre a provokációra Peder tüntetően körbetrappolt a 

nappaliban, majd a konyhában is. Folytatta útját a folyosón, a 
könyvtár- és a vendégszobán át, majd visszatért oda, ahonnan 
elindult. – Jól el voltak eresztve – ismételte. – És már régóta. 
Talán örököltek. Szinte olyan, mintha nem is laktak volna itt. 
Mármint nem rendesen. 

Joar várt. 
- Magyarázd meg! 
- A gyerekeikről szinte nincs is kép. Csak egypár kiskorukból. 

A falon a fotók nem emberekről készültek, hanem tájképek. A 
festményekhez nem nagyon értek, de elég értékesnek látszanak. 

- Van kivétel az alól, amit mondtál? Hogy olyan, mintha nem 
lakott volna itt senki? 



- Hát, talán a hálószoba. Ott vannak fotók róluk, elég újaknak 
tűnnek. 

A parketta nyikorgott, ahogy Joar átvágott a szobán. 
- Pontosan erre gondoltam én is – mondta, és a hangjában 

elégedettség bujkált. – És azon gondolkozom, miről árulkodhat ez 
nekünk, hiszen a Vanadisplanon vár ránk egy másik házaspár, 
akik azt állítják, rendkívül jól ismerték ezt a családot. Az a 
benyomásom, hogy azok, akik itt éltek, hűvös, távolságtartó 
emberek voltak, akik senkit sem engedtek túl közel magukhoz. 
Azt hiszem, ezt észben kell tartanunk, amikor pár percen belül 
találkozunk velük. Ezt is, és azt is, hogy a benyomásunk, ami 
azonos volt, jelenthet még valami mást is. 

- Éspedig? – kérdezte Peder, aki minden elve ellenére egyre 
érdekesebbnek találta Joar okfejtését. 

- Azt, hogy volt egy másik otthonuk is, ahol sokkal inkább 
önmaguk voltak, és amelyik alapján feltehetőleg mi is jobban 
megismerhetjük őket. 



 

 

Különös világban dolgozott. Nem most merült fel benne először 
ez a gondolat, de mindannyiszor váratlanul érte. Fredrika 
Bergman mindig gondosan elmagyarázta magának és másoknak 
is, hogy a jelenlegi munkahelyét egy hosszú távú karrierstratégia 
részeként választotta, és nem szándékozik túl sokáig itt maradni. 
Az ok, amiért erre ilyen gondosan ügyelt, éppoly egyszerű volt, 
mint amilyen kétségbeejtő: nem igazán szerette a munkáját. 

Az egyenruhás és egyéb rendőrök tengerébe kinevezett 
civilként mindig emlékeztették rá, mennyire más ő, és mennyire 
furcsának tartják a kollégái. Sokszor eszébe jutott az is, hogy 
valójában ez a különös, hiszen egyébként semmiben nem volt 
furcsább vagy más, mint ők. Mostanában viszont tagadhatatlanul 
fejlődtek a dolgok. Legalábbis ami Alexet és Pedert illette; ők 
mintha másképp látták volna az ügy óta, melyet a múlt nyáron 
együtt oldottak meg. Tűzkeresztség volt mindannyiuk számára. 

Fredrika azzal is tisztában volt, hogy ő maga is változott azóta. 
Jobban fontolóra vette, mikor szálljon harcba. Korábban mindenre 
felfortyant, a terhesség váratlan megpróbáltatásainak hatására 
azonban most már sokkal inkább vonakodott ugrani a csalira. Még 
mindig akadt azonban alkalom, amikor elkerülhetetlen volt a 
konfliktus. Például amikor legutóbb az ujjlenyomat-azonosítóknál 
járt. Egyetlen egyszerű kérdése volt: megtalálták-e az egyetem 
mellett az úttesten holtan talált, azonosítatlan férfi ujjlenyomatait 
a saját nyilvántartásukban vagy a Bevándorlási Hivatalnál? 

A kérdés szokatlanul erős védekező reakciót váltott ki a nőből, 
akinek feltette: nem tudja, mennyi itt a munka, mióta Gudrun a 
múlt hónapban bemondta az unalmast? Nem érti, hogy a múlt 
héten a motoros banda után indított vizsgálat előnyt élvez? 
Fredrika nem igazán tudott együtt érezni vele, mivel semmit sem 
tudott Gudrun betegszabadságáról, sem a motoros ügyről. Sőt, 
szinte biztos volt benne, hogy a késésnek nincs különösebb oka; a 
nő egyszerűen elfelejtett utánanézni a halott ujjlenyomatainak. 



 

 

- Hogy képzeli, hogy csak így rám tör és követelőzik? – 
osztotta tovább a nő a számítógépe mögül. – Hát ez tipikus, 
semmi rendőri tapasztalata, jó, hogy nincs érzéke a 
prioritásokhoz! 

Fredrika csupán annyit válaszolt, sajnálja, hogy a kollégájának 
ennyi a dolga, és természetesen tud még néhány napot várni az 
eredményre, majd küldje át, ha megvan. Köszönetét mondott, és 
elmenekült a lift irányába, amilyen gyorsan tudott. 

Súlyosan huppant le irodai székébe. Az anyja szerint 
abnormálisán vékony volt előrehaladott terhességéhez képest, de 
Fredrika ezt nehezen tudta komolyan venni. A baba veszettül 
rugdosott, dühös kis lábacskái csak úgy dörömböltek a hasa belső 
oldalán. 

- Türelmetlen vagy már, mi? – dünnyögte Fredrika, egyik 
kezét a pocakjára téve. – Hát én is. 

A szülei megkérdezték tőle, tervezte-e a terhességét, és ő azt 
felelte, igen. De a részletekbe inkább nem ment bele. Múlt nyáron, 
a végtelen esőzések nyarán öltött konkrét formát a terve. 
Közelített a harmincöthöz, és döntenie kellett, mit kezdjen a 
gyermektelenségével. Pontosabban milyen lépéseket tegyen. Túl 
sok lehetőség nem volt. Vagy örökbe fogad egy gyereket, vagy 
elmegy Koppenhágába, és mesterséges megtermékenyítéssel oldja 
meg a problémát. Vagy talál valakit, akivel együtt élhet, és 
természetes úton lehet gyerekük. 

De ez az utóbbi lehetőség nem tűnt minden bonyodalom 
nélkül valónak. Múltak az évek, és úgy látszott, Fredrika képtelen 
működőképes kapcsolatot kialakítani. És minden kudarcba fulladt 
kísérlet után Spencerhez tért vissza, aki, úgy nézett ki, örökre a 
házasságához volt láncolva, annak ellenére, hogy sem ő, sem a 
felesége nem volt benne boldog. 

Fredrika csak akkor érezte elég erősnek magát, hogy felhozza 
a témát, amikor együtt mentek üdülni Skagenbe. 



 

 

–   Azon gondolkozom, hogy örökbe fogadok egy gyereket – 
mondta. – Anya akarok lenni, Spencer. Megértem, hogy te nem 
tudsz, és nem is akarsz ennek a részese lenni, de el kell neked 
mondanom, hogy érzek. 

Spencer reakciója meglepte Fredrikát. Valósággal 
kétségbeesett, és hosszas szónoklatot tartott arról, milyen 
elítélendő gyerekeket kiszakítani a világ más részeiből, hogy csak 
úgy odaadják őket a szeretetre éhező svédeknek. 

- Tényleg csatlakozni akarsz egy ilyen rendszerhez? – 
kérdezte. 

Fredrika erre könnyekben tört ki. 
- Miért, milyen lehetőségem van még? Mondd meg, Spencer, 

mi a francot csináljak akkor? 
Így hát megbeszélték. Jó sokáig tartott. 
Fredrika elmosolyodott. Gyerekes volt így gondolni rá, de 

szórakoztatta, hogy felpiszkálta a dolog a szüleit. 
- De Fredrika, mégis mi ütött beléd? – kérdezte hitetlenkedve 

az anyja. – Egyáltalán ki ez a Spencer? Mióta ismered? 
- Több mint tíz éve – válaszolta Fredrika, rezzenéstelenül állva 

az anyja tekintetét. 
Most nyelt egyet. A terhessége a hormonok miatt elképesztő 

hangulatingadozásokkal járt. Egyik pillanatban nevetett, a 
másikban sírt. Talán ideje volna önvizsgálatot tartania. Ugyanis 
nemcsak a rendőrkollégái tartották abnormálisnak, hanem most 
már a családja is erősen furcsának találta. 

Bosszúsan nyúlt az azonosítatlan férfi halálának helyszínéről 
készült jelentésért. Az áldozatnál nem voltak iratok. Még mindig 
nem jelentette senki az eltűnését. Személyes tárgyai alig voltak. 
Az orvos, aki megvizsgálta a holttestet a kórházban, előzetes 
jelentésében azt írta, a testen semmi nyomát nem találta annak, 
hogy az illető bármilyen fizikai erőszakot szenvedett volna el a 
gázolás előtt. Fredrika azt is látta, hogy elrendelték a boncolást. 



 

 

Átnézte az előtte fekvő műanyag tasak tartalmát, azaz a 
férfinál talált tárgyakat is. Egy arab nyelvű brosúra. Egy 
aranylánc. Egy gyűrű, benne fekete kővel, egy darab papírba 
csomagolva. Újabb papírszelet, gombóccá gyűrve, melyet egy 
örökkévalóságig tartott kibontani. Mindkét cédulán újabb arab 
írásjelek. Aztán egy térkép. Olyan volt, mintha valaki kitépte 
volna az egyik térképes oldalt a telefonkönyvből, majd 
összegyűrte volna. Fredrika összevonta a szemöldökét. Uppsala 
belvárosának térképe volt. A szélére valaki odafirkantott pár 
szintén arabnak tűnő szót. 

A fáradtság, mely lassan már kezdte megbénítani az agyát, 
most átadta helyét a gyanakvásnak. Eltöprengett, mihez kezdjen 
ezzel. Valószínűleg nem vezet sehova, de talán érdemes 
utánanézni. Átment a szomszédba konzultálni Ellennel. 

- Hol találok valakit, aki elolvas és lefordít nekem egy arab 
szöveget? – kérdezte tőle. 

Maga Alex Recht fogadta a brommai egyházmegye 
esperesének hívását. Némi kölcsönös udvariaskodás után az 
esperes a tárgyra tért: 

- Jakob Ahlbinról van szó, akit tegnap holtan találtak. 
Alex várt. 
- Csupán biztosítani akartam önt az egyház nevében, hogy 

mindenben a segítségére leszünk. Mindenben. Szörnyű nap ez 
számunkra. Ami történt, az egyszerűen felfoghatatlan. 

- Megértjük – felelte Alex. – Munkán kívül is érintkeztek? 
- Nem – válaszolta az esperes. – De Jakob az egyházmegye 

megbecsült tagja volt. Ahogy Marja is. Óriási űrt hagytak maguk 
után. 

- Meglátogathatnánk önt valamikor? – kérdezte Alex. – 
Szeretnénk annyi ismerősükkel beszélni, amennyivel csak lehet. 

- Rendelkezésükre állok, amikor óhajtják – válaszolta az 
esperes. 



 

 

Amikor befejezték a beszélgetést, Alexben felmerült, hogy fel 
kéne hívnia az apját. Ez mostanában egyre ritkábban jutott eszébe, 
most is csupán azért, mert az ügy az egyházzal volt kapcsolatban. 
Alex apja szintén lelkész volt, ahogy az öccse is. Alexnek 
valamikor kemény harcot kellett vívnia, hogy igazolja 
pályaválasztását a szülei előtt. A családban generációkra 
visszamenőleg minden elsőszülött fiú egyházi pályára ment. 

Végül aztán az apja megbékélt. Elvégre a rendőri munka is 
egyfajta elhivatottság. 

- Azért választottam ezt, mert semmit nem tudok, amit jobban 
tudnék csinálni – mondta Alex. 

És ezekkel a szavakkal végül megnyerte a csatát. 
Az asztalán megszólalt a telefon. Melegséggel töltötte el, hogy 

a felesége, Lena hangját hallja, újabban viszont ebbe némi 
nyugtalanság is vegyült. Lénát aggasztotta valami, de nem árulta 
el, mi az. 

- Ma későn jössz haza? – kérdezte. 
- Valószínűleg nem. 
- Nem felejtesz el elmenni fizioterápiára? 
- Persze, hogy nem! – felelte zsémbesen Alex. 
Még megbeszélték, mi legyen vacsorára, és mit gondolnak a 

lányuk új barátjáról, aki úgy nézett ki, mint egy rockzenész, és 
úgy beszélt, mint egy politikus. – Kész katasztrófa – volt Alex 
szűkszavú véleménye, amivel megnevettette Lénát. 

A nevetése még azután is visszhangzott Alex fülében, hogy 
letette a kagylót. 

Alex lenézett heges kezére. Csúnyán megégett abban az őrült 
ügyben, amely múlt nyáron egy kislány eltűnésével indult. 
Kisgyerekeket raboltak el, és gyilkoltak meg a fővárosban. Az 
elkövető utáni hajsza egy hétig sem tartott, de intenzívebb volt, 
mint bármi más a karrierje során. A gyilkos lakásán kiütő tűz 
mintegy bizarr fináléja volt egy éppoly bizarr ügynek. 



 

 

Alex az ujjait hajlítgatta. Az orvosok megígérték neki, hogy 
tökéletesen tudja majd mozgatni őket, ha elég türelmes, és igazuk 
is lett. Magából a tűzből semmire sem emlékezett, és ennek 
nagyon is örült. Sosem volt ilyen sokáig betegszabadságon, 
ráadásul néhány héttel azután, hogy visszatért, Lénával elutaztak 
Dél-Amerikába meglátogatni a fiukat. 

Kuncogott, ahogy mindig, amikor eszébe jutott az út. 
Atyavilág, micsoda kupleráj volt az ottani rendőrség! 

Újra megszólalt a telefon. Nagy meglepetésére Margaréta 
Berlin kereste, a személyzeti osztály vezetője. 

- Alex, beszélnünk kell Peder Rydh-ről – mondta tömören. 
- Igen? – kérdezte Alex tétován. – Mi a baj? 
- Croissant. 



 

 

Bár már néhány napja Svédországban volt, még semmit sem látott 
belőle. Az Arlandáról a reptéri busszal utazott be Stockholm 
központjába, ahogy utasították, és a buszpályaudvar egyik padján 
várt egy újságosbódé előtt. 

Fél óra is eltelt, mire a nő megérkezett. Egyáltalán nem úgy 
nézett ki, mint amilyenre számított. A vártnál sokkal alacsonyabb 
és sötétebb volt, nem ilyennek képzelte a svéd nőket. Férfiöltönyt 
viselt, szoknya helyett nadrággal. Hirtelen nem tudta, mit is 
mondjon neki. 

- Ali? – kérdezte a nő. 
Bólintott. 
A nő hátrapillantott a válla fölött, majd mobiltelefont vett elő a 

táskájából, és odaadta neki. Úgy elöntötte a megkönnyebbülés, 
hogy kis híján sírva fakadt. A telefon átadása volt a jel, amelyre 
várt, a bizonyíték, hogy jó helyre jött. 

Esetlenül zsebre vágta a mobilt, másik kezével megtapogatva 
az útlevelet az ingzsebében. A nő jól láthatóan bólintott, amikor 
átnyújtotta neki az iratot és végiglapozta. 

Aztán intett neki, hogy menjen vele. 
Végigvezette a buszpályaudvaron, amelyet Városi 

Terminálnak neveztek, ki az autókkal teli utcára. A bejárattól 
balra, a járda mentén több kerékpár sorakozott, mint amennyit Ali 
valaha is látott buszállomáson. A svédek biztosan folyton 
bicikliznek. 
A nő sürgette, hogy ne maradjon le, és amikor odaértek az 
autójához, jelezte neki, hogy üljön az anyósülésre. Ali lenyűgözve 
nézte, ahogy helyet foglal a volánnál, és beindítja a motort. Kint 
hidegebb volt, mint amire számított, az autóban azonban 
meleg.Csendben hajtottak keresztül a városon. Ali úgy sejtette, a 
nő nem ért arabul, ő viszont angolul nem tudott. Kibámult az 
ablakon, magába fogadva mindent, amit látott. Az a sok híd és víz 
mindenütt. Alacsony épületek, és sokkal kevesebb lárma, mint 



 

 

amit egy várostól megszokott. Azon tűnődött, vajon hol 
kínálgathatják portékáikat az utcai árusok. 

Tizenöt perc múlva a nő leparkolt egy üres utcán, és mutatta 
neki, hogy szálljon ki a kocsiból. Bementek az egyik alacsony 
épületbe, majd föl a második emeletre. A nőnek három kulcsra 
volt szüksége, hogy kinyissa az ajtót. Ő lépett be előbb a lakásba; 
Ali lehajtott fejjel követte. 

A lakásban tisztítószerek illata terjengett, melybe halványan 
állott cigarettafüst szaga vegyült. És friss festéké is. Maga a lakás 
nem volt nagy, de úgy gondolta, majd kap nagyobbat, ha a 
családja is csatlakozik hozzá. Remélte, hogy jól vannak, és 
meglesznek valahogy, amíg ő letelepedési engedélyt szerez. A 
kapcsolata megígérte, hogy ez nem tart majd sokáig; megkapja az 
engedélyt, amint teljesíti a ráeső részét annak az alkunak, amelyet 
azokkal kötött, akik az útját pénzelték. 

A nő megmutatta neki az aprócska hálószobát és a nappalit. A 
hűtő tele volt étellel, a konyhaszekrények pedig tányérokkal, 
edényekkel és evőeszközökkel. Ali még nemigen főzött életében, 
de ez volt most a legkisebb gondja. A nő egy összehajtogatott 
papírlapot adott neki, azzal sarkon fordult és elhagyta a lakást. 
Azóta sem látta őt. 

Három nap telt el. 
Libabőrös volt az idegességtől. Már legalább századszor vette 

elő a nőtől kapott papírt, és olvasta el a rövid arab nyelvű 
szöveget. 

Ali, az első hetekben ez lesz az otthonod itt Svédországban. 
Reméljük, jól utaztál, és hamarosan megszokod a lakást. 

Próbáltunk gondoskodni róla, hogy mindened meglegyen, amire 
szükséged van. Arra kérünk, hogy maradj itt, amíg nem keresünk 

újra. 
 

Ali sóhajtott, és behunyta a szemét. Persze, hogy itt marad – 
hiszen be van zárva. Könnyek égették a szemhéját, pedig kisfiú 



 

 

kora óta nem sírt. A lakásban nem volt telefon, a mobil pedig, 
amelyet a nőtől kapott, úgy tűnt, nem működik. A tévén csak 
olyan csatornákat talált, amelyeket nem értett; az Al-Dzsazírát 
például nem. Számítógépet sem látott sehol. Az ablakok nem 
nyíltak, és a konyhai ventilátor rossz volt. Elszívott néhány doboz 
cigarettát, és nem igazán tudta, mihez kezd majd, ha kifogy belőle. 

Mint ahogy kezdett kifogyni minden másból is. A tejet és a 
gyümölcslét már megitta. Megette majdnem az összes kenyeret is, 
mert nem volt kedve főzni. A műanyagba csomagolt 
hamburgereken szürke bevonat képződött, és amikor 
meghámozott néhány krumplit, hogy megfőzze, kiderült, hogy 
zöldek. 

Ali az ablaknak támasztotta a homlokát, és hosszú ujjaival 
dobolt az üvegen. 

Hamarosan véget kell, hogy érjen, gondolta. Vissza kell 
jönniük, hogy teljesíthessem az én részemet. 



 

 

Fredrikát meglepte Alex hívása. Alex néhány tőmondatban 
elmagyarázta neki, hogy Pedert visszarendelték a személyzeti 
osztályra, így Fredrikának kell Joarral kihallgatnia az idős 
házaspárt, akik rátaláltak Ahlbin tiszteletesre és a feleségére. 

Nagyjából körben ültek, négy öblös karosszékben egy kis 
nyolcszögletű asztal körül. Fredrika, Joar, valamint az asszony és 
a férfi, akik előző este agyonlőve találtak rá a barátaikra: Elsie és 
Sven Ljung a negyvenes évek szülöttei, és már néhány éve 
nyugdíjasok. Fredrika futólag eltűnődött rajta, milyen különböző 
az emberek külseje. Elsie és Sven valóban nyugdíjasnak nézett ki, 
pedig csak nemrég érték el a nyugdíjkorhatárt. Lehet, hogy ez 
történik az emberrel, ha nem dolgozik többé, csak otthon ül egész 
nap? 

- Mindig ilyen közel laktak egymáshoz? – kérdezte Fredrika. 
Elsie és Sven egymásra nézett. 
- Nos, igen – válaszolt Sven. – Voltaképpen igen. Akkor is 

közel volt hozzájuk a házunk, amikor még kint éltünk 
Brommában, aztán néhány év különbséggel költöztünk be a 
városba. Amikor a gyerekek kirepültek otthonról. De nem 
terveztük, hogy megint ilyen közel fogunk lakni. Nevettünk is 
rajta, mi mindenre képes a sors. 

Szája sarka megrándult, de a mosoly nem ért el sötét szeméig. 
Fredrikának feltűnt, hogy Sven egészen jóképű lehetett 
fiatalkorában. Markáns vonások, kicsit hasonlók Alex Rechtéihez, 
és ősz haj, amely valamikor sötétbarna lehetett. Magas volt, 
impozáns termetű, a felesége szinte eltörpült mellette. 

- Hogy ismerkedtek meg? – kérdezte Joar. 
Fredrika azt vette észre, hogy gyakran megdöbbenti Joar hangja. 
Megvolt az a képessége, hogy úgy tudott beszélni, mintha minden 
őszintén érdekelné. És mintha mindig igaza lenne. Uncsi kis 
burnyák, hallotta morogni Fredrika Pedert már nemegyszer. Ő 
nem osztotta ezt a nézetet. 



 

 

- A gyülekezeten keresztül – mondta Elsie. – Jakob 
segédlelkész volt, ahogy Sven is, Marja pedig a templomi zenéért 
felelt. Én pedig laikus felolvasó voltam. 

- Szóval ugyanabban a gyülekezetben dolgoztak? Mennyi 
ideig? 

- Majd húsz évig – felelte Sven, némi büszkeséggel a 
hangjában. – Elsie és én előtte Karlstadban dolgoztunk, de a 
főváros közelébe költöztünk, amikor a gyerekek elkezdték a 
középiskolát. 

- A gyerekeik is barátok voltak? – érdeklődött Fredrika. 
- Nem – mondta Elsie habozva, valamiért elfordulva a férjétől. 
- Nem igazán. Marja és Jakob két lánya kicsit fiatalabb volt a 

mi fiainknál, úgyhogy nem együtt jártak iskolába. Persze 
családként találkoztunk különféle közösségi eseményeken, és 
néha a templomban is. De nem, azt nem mondanám, hogy jó 
barátok voltak. 

Miért nem? – gondolta Fredrika. Annyival nem lehettek 
idősebbek a fiúk. 

Egyelőre annyiban hagyta a dolgot, bár úgy látta, mintha Elsie 
elvörösödött volna. 

- Mit tudnak nekünk elmondani Jakobról és Maijáról? – 
kérdezte Joar, enyhe mosoly kíséretében. – Tudom, milyen 
rettentő nehéz önöknek, és tudom, hogy más rendőröknek már 
mindezt elmondták, mielőtt minket állítottak az ügyre, mégis, 
Fredrikával nagyon hálásak lennénk, ha szánnának időt néhány 
kérdésünkre. 

Elsie és Sven lassú bólogatással jelezte beleegyezését. Volt a 
testbeszédükben valami, ami zavarta Fredrikát. Valami félszegség. 
Fredrika legvadabb álmaiban sem tudta volna elképzelni, hogy a 
házaspárnak köze lehet ahhoz, ami történt, de úgy viselkedtek, 
mintha valami takargatnivalójuk lenne, már azelőtt is, hogy ő és 
Joar elkezdtek kérdezősködni. 



 

 

- Jakob és Marja kapcsolata nagyon is szilárd volt – jelentette 
ki Elsie. – Remek házasságban éltek. És két csodás lányuk volt. A 
maguk különböző módján mind a ketten nagyon jól csinálták, amit 
csináltak. 

Fredrika azon kapta magát, hogy a szemét forgatja. „Remek 
házasság.” Mit jelent ez pontosan? 

- Fiatalon ismerték meg egymást? – kérdezte Joar. 
- Nagyon is – válaszolta Elsie. – Jakob tizenhét éves volt, 

Marja tizenhat. Ez akkoriban kissé botrányosnak számított. De 
amikor összeházasodtak és gyerekeik lettek, mindenki elfelejtette, 
hogyan is kezdődött a kapcsolatuk. 

- De, ahogy mondtam, akkoriban mi még nem ismertük őket – 
szólt közbe Sven. – Csak azt tudjuk, amit ők mondtak nekünk. 

- Közeli barátok voltak? – kérdezte tapintatosan Fredrika. 
Látta, hogy a közepébe trafált. Sven és Elsie kényelmetlenül 
fészkelődni kezdett. 

- Közeliek, persze, hogy közeliek – mondta végül Sven. – 
Például, ugye, kulcsunk volt egymás lakásához. Főleg praktikus 
okokból, meg mert mindig is volt, ha már ilyen közel laktunk 
egymáshoz. 

De, várta a folytatást Fredrika. Volt itt egy „de”, ami 
kikívánkozott. 

Várt. 
Végül Elsie mondta ki: 
- De régen közelebbiek voltunk. 
- Van ennek valami különös oka? – érdeklődött tovább Joar. 
Elsie mintha elernyedt volna. 
- Nem igazán, de, hát, hogy is mondjam, azt hiszem, 

elhidegültünk kicsit egymástól. Nem csak fiatalkorban lehetséges 
az ilyesmi, előfordul később is. 

Sven buzgón, már-már túlságosan is buzgón bólogatott, 
mintha Elsie valami zseniális, ugyanakkor nem feltétlenül igaz 
dolgot mondott volna. 



 

 

- Az utóbbi időkben más körökben mozogtunk – mondta, és 
szinte már örömtelinek tűnt, ahogy beszélt, mintha a szavak jóval 
könnyebben jönnének a nyelvére, mint gondolta. – És miután 
Elsie-vel már nem dolgoztunk, a templom sem volt olyan központi 
hely az életünkben, mint addig. 

- De tegnap este meghívták önöket vacsorára, igaz? – kérdezte 
Fredrika. 

- Ó, igen. Azért alkalmanként még szoktunk találkozni. 
Ez természetesen elterelte a beszélgetést arra, hogy pontosan 

mi is történt előző este. Többször is becsöngettek, aztán kopogtak, 
végül dörömböltek az ajtón. Vártak, majd újból kopogtak. 
Felhívták a vezetékes telefont, majd Jakob és Marja mobilját is, de 
nem vették fel egyiket sem. 

- Akkor támadt egy érzésem – mesélte Elsie remegő hangon. – 
Olyan előérzetfélém, hogy valami rettenetes dolog történt. Nem is 
tudom megmondani, miért éreztem ezt, és ragaszkodtam hozzá, 
hogy nyissunk be a saját kulcsunkkal. Sven azt mondta, buta 
vagyok, inkább jöjjünk haza, és várjunk. De én nem akartam, azt 
mondtam, ha ő hazajön, én bemegyek oda egyedül. 

Így aztán Elsie nyerte a csatát, és benyitott a kulcsával, 
amelyet a retiküljéből vett elő. 

- Miért vittek kulcsot magukkal? – kérdezett közbe Fredrika. 
Sven sóhajtott. 
- Mert úgy vélem, hogy a kulcs olyan érték, amit mindig 

magunknál kell tartanunk – válaszolt Elsie, már-már mérgesen 
nézve Svenre. 

- Ön tehát mindig minden kulcsát magával hordja? – kérdezte 
Joar lefegyverző nevetéssel. 

- Természetesen! – válaszolta Elsie. 
- A mi lakásunk kulcsát, a kisebbik fiunkét, a hajóét... – 

mormogta Sven a fejét csóválva. 
Joar előrehajolt ültében. 
- Mit gondoltak, amikor rájuk találtak? 



 

 

Nagy csend lett. 
- Hát azt, hogy valaki lelőtte őket – suttogta Elsie. – 

Kirohantunk a lakásból, és azonnal hívtuk a rendőrséget. 
- De most már tudják, hogy a rendőrség talált egy búcsúlevelet 

- próbálkozott Fredrika. 
Először a kihallgatás során úgy tűnt, Elsie mindjárt sírva 

fakad. 
- Jakob régóta küzdött a betegségével, amióta csak ismertük – 

mondta vékonyka hangon. – De olyan őrültséget sosem tett volna, 
hogy agyonlövi magát és Marját. Soha. 

Sven egyetértően bólogatott. 
- Jakob az egyház embere volt, és sohasem árulta volna el 

Istent ilyen módon. 
Joar a kávéscsészéjét simogatta. 
- Mind azt hisszük, hogy tökéletesen ismerjük a barátainkat – 

mondta kimért hangon. – Ebben az esetben azonban van néhány 
alapvető tény, amelyeket nem hagyhatunk figyelmen kívül. 

Fredrika megdöbbenésére Joar felkelt és járkálni kezdett a 
szobában. 

- Egy, Jakob Ahlbin krónikus depresszióban szenvedett. 
Emiatt többször is alávetették elektrosokk-kezelésnek. Kettő, 
Jakob gyógyszert is szedett. Megtaláltuk a lakásban a tablettákat 
és a recepteket. Három, Néhány napja tudta meg, hogy a 
nagyobbik lánya meghalt túladagolásban. 

Joar tartott egy kis szünetet. 
- Valóban teljesen kizárt, hogy beleőrült a gyászba és lelőtte a 

feleségét, majd magát is, hogy véget vessen a szenvedésnek? 
Elsie hevesen rázta a fejét. 
- Ez így nincs rendben! – sírta el magát. – Egyáltalán nincs! 

Hogy épp Lina adagolja túl magát! Kicsi kora óta ismertem, és 
megesküszöm akár a Bibliára is, hogy a közelében sem volt soha 
semmiféle függőségnek! 

Sven megint bólogatott. 



 

 

- Az olyanoknak, mint mi, akik évtizedek óta ismerjük a 
családot, ez az egész teljességgel érthetetlen – mondta. 

- De hát minden családnak megvannak a maga problémái és 
titkai, nem igaz? – kérdezte Fredrika. 

- De nem ilyenek! – ellenkezett Elsie. – Ha bármelyik lány 
kábítószerezett volna, arról mi tudtunk volna. 

Fredrika összenézett Joarral 
 
, és szavak nélkül megegyeztek, hogy taktikát váltanak. A lány 

meghalt; ezt nem volt értelme tovább feszegetni. Jakob egészségi 
állapotát pedig jobban fel tudja mérni egy orvos, mint egy ismerős 
idős házaspár. 

- Rendben – mondta Fredrika. – Ha elvetjük a 
legkézenfekvőbb elméletet, mely szerint Jakob volt az elkövető, ki 
más tehette még? 

Megint csend támadt. 
- Voltak Marjának és Jakobnak ellenségei? 
Elsie és Sven meglepetten pillantottak egymásra, mint akiket 

egészen váratlanul ért a kérdés. 
- Annyi biztos, hogy halottak – mondta szelíden Joar. – De ha 

nem Jakob végzett magukkal, akkor kicsoda? Tudnak arról 
esetleg, hogy belekeveredtek valamiféle ellenségeskedésbe? 

Elsie és Sven a fejét rázta, közben mindketten a padlót nézték. 
- Nem tudunk semmi ilyesmiről – mondta Elsie sápadtan. 
- Persze Jakob a menekültekkel végzett munkája révén 

előtérbe került – mondta Fredrika. – Volt ebből valaha is bármi 
problémája? 

Sven azonnal kiegyenesedett. Elsie hátrasöpört egy ősz tincset 
elfehéredett arca elől. 

- Nem, nem hallottunk róla – válaszolta Sven. 
- De nagyon fontos volt neki ez a téma, igaz? 



 

 

- Igen. Az ő édesanyja is Finnországból települt ide. Biztos 
vagyok benne, hogy saját magát is bevándorlók leszármazottjának 
tekintette. 

- És pontosan miből állt ez a munka? – kérdezte Joar, és 
homlokát ráncolva hátradőlt. 

Elsie bizonytalanul nézett, mintha nem tudná, mit is 
válaszoljon. 
- Hát, mindenféle szervezetekkel állt kapcsolatban, meg ilyesmi 

- mondta végül. – Előadásokat tartott. Nagyon jól csinálta, át 
tudta adni az üzenetét, épp, mint amikor prédikált. 

- Egyházi emberek gyakran bújtatnak bevándorlókat – mondta 
Joar, annyira híján minden tapintatosságnak, hogy Fredrika 
megdöbbent. – Ő is csinált ilyet? 

Elsie nem szólt semmit, Sven pedig kortyolt egyet a kávéjából, 
mielőtt válaszolt volna: 

- Amennyire mi tudjuk, nem – mondta. – De persze voltak 
ilyen pletykák. 

Fredrika az órájára nézett, aztán Joarra, aki bólintott. 
- Nos hát, köszönjük, hogy szakítottak ránk időt – mondta, és 

az asztalra tette a névjegyét. – Attól tartok, valószínűleg szükség 
lesz rá, hogy újra eljöjjünk, és még beszéljünk önökkel. 

- Jöjjenek csak, amikor akarnak! – felelte gyorsan Elsie. – 
Fontos nekünk, hogy segítsük önöket. 

- Köszönjük szépen! – mondta Fredrika, és követte Joart az 
előszobába. 

- Egyébként azt tudják, hol érhetjük el a kisebbik lányukat, 
Johannát? Már mindent megtettünk a megtalálása érdekében, hogy 
ne a hírekből értesüljön a szülei haláláról – mondta Joar. 

Elsie tétován pislogott. 
- Johanna? Gondolom, megint valahol külföldön van. 
- Egész véletlenül nincs meg önöknek a mobilszáma? 
Elsie összeszorította a száját és megrázta a fejét. 



 

 

Felvették a kabátjukat, és már indultak kifelé, amikor Elsie 
megszólalt: 

- Miért nem mondták le? 
Fredrika fél méterre az ajtótól megtorpant. 
- Tessék? 
- Ha meghalt a lányuk – magyarázta Elsie feszülten miért nem 

mondták le a vacsorát? Tegnap még beszéltem Marjával, és 
éppolyan nyugodt és vidám volt, mint mindig. Jakob meg ott 
klarinétozott a háttérben, ahogy szokott. Miért viselkedtek így, ha 
tudták, hogy csak óráik vannak a halálig? 



 

 

BANGKOK, THAIFÖLD 
 
Bangkokot már beburkolta az éjszaka sötétje, mire feladta. 

Nem kevesebb, mint három internetkávézóban próbálkozott, 
abban a naiv reményben, hogy a két e-mail címe közül az egyik 
majd működni fog, de hiába. A rendszer egyre csak azt hajtogatta, 
hogy hibás felhasználónevet vagy jelszót adott meg, próbálja újra. 

Izzadságtól csöpögve rótta Bangkok utcáit. Persze csak 
véletlen egybeesés. A Thai Airways a maga rendszerének belső 
hibája miatt nem találta a foglalását. Ugyanez történt az e-mail 
fiókokkal is, mondogatta magának. Biztos valami komoly 
szerverhiba. Majd holnap megint megpróbálja, addigra biztosan 
rendben lesz. 

De érezte, hogy összeszorul a gyomra, és mindenfelé sugárzik 
belőle a fájdalom. Nem bírt szabadulni a nyugtalanságtól. Minden 
óvintézkedést megtett, amit a projekt kívánt. Csak néhányan 
tudtak az útjáról, és még kevesebben a valódi céljáról. Az apja 
persze ezek közt volt. Gyors fejszámolás után arra jutott, hogy 
Svédországban most déli egy óra lehet. Verítéktől ragadós kézzel 
tapogatózott a zsebében a mobiltelefon után, amelybe még a 
megérkezése napján szerzett egy thai SIM kártyát. 

A telefon pattogott, autók dudáltak, emberek kiabáltak, hogy 
túlkiabálják az éjszakai Bangkok vibráló lármáját. Egyik füléhez 
szorította a készüléket, a másikat pedig bedugta a mutatóujjával. 
Egyszer kicsöngött a telefon, majd egy ismeretlen női hang 
tájékoztatta, hogy a keresett szám már nem létezik, és átirányításra 
sincs lehetőség. 

Megtorpant a járda közepén, észre sem véve az embereket, 
akik elölről-hátulról beléütköztek. Kalapált a szíve, és ömlött róla 
az izzadság. Újra próbálkozott. És újra. 

Bizalmatlanul meredt a telefonra, aztán megpróbálta felhívni 
az anyját. A hangposta jelentkezett, de úgy döntött, nincs értelme 
üzenetet hagyni, hiszen az anyja gyakorlatilag sosem használja a 



 

 

mobilját. Most a szülei vezetékes telefonjával próbálkozott. 
Lehunyta a szemét, és elképzelte, ahogy a könyvtárban és az 
előszobában egyszerre szólal meg a telefon, a szülei pedig 
egyszerre ugranak, ahogy szoktak. Általában az apja ért oda előbb. 

A hívás a semmiben visszhangzott. Egy csörgés, kettő, három. 
Aztán egy női hang bemondta, hogy ez a szám sem létezik már, és 
nincs lehetőség átirányításra. 

Mi a fene folyik itt? 
Nem emlékezett olyan alkalomra, amikor igazán félt volna. 

Most viszont képtelen volt leküzdeni a rátörő szorongást. Hiába 
erőltette az agyát, próbálva racionális magyarázatot találni arra, 
miért nem éri el a szüleit. Többről volt szó, mint hogy egyszerűen 
ki vannak kapcsolva. Már nem voltak előfizetők. De hát nőiért 
csinálnának ilyet anélkül, hogy szólnának neki? Ráparancsolt 
magára, hogy nyugodjon meg. Ennie és innia kellett valamit, és 
talán aludnia egyet. Hosszú napja volt, és még el kellett döntenie, 
mi legyen a hazaúttal. 

Erősen megmarkolta a telefonját. Kit hívhatna még fel? Ha 
marad azoknál, akik tudnak az útjáról, nem lesz túl hosszú a lista. 
Egyébként sincs meg neki a számuk, ők az apja barátai. 
Amennyire tudta, a legtöbbjüknek titkos volt a száma, hogy ne 
zavarják őket a munkán kívül. Érezte, hogy könnyek szúrják a 
szemét. A hátizsákja nehéz volt, kezdett fájni a háta. Az 
aggodalomtól teljesen kimerültén indult vissza a szállodába. 

Valójában volt még valaki, akit felhívhatott volna. Csak hogy 
meggyőződjön róla, minden rendben, és hogy segítsen neki elérni 
a szüleit. Mégis habozott. Nem igazán érintkeztek néhány éve, és 
amennyire tudta, az illető most még rosszabb bőrben volt, mint 
akkor. Másrészről viszont nem sok lehetősébe maradt. Akkor 
határozta el magát, amikor megállt ennivalót vásárolni egy 
csirkéskebab-árus bódéja előtt. 

- Szia, én vagyok az – mondta megkönnyebbülve, hogy hallja 
az ismerős hangot a vonalban. – Kéne egy kis segítség. 



 

 

Magában hozzátette: 
- El vagyok vágva a világtól. 



 

 

STOCKHOLM 
 

Alex Recht mindjárt ebéd után összegyűjtötte csapatát a 
Barlangban. Fredrika épp akkor esett be, amikor már elkezdte 
volna a megbeszélést. Mintha valamivel vidámabbnak tűnt volna. 
Peder pillantását Alex kerülte. Még mindig nem mondta el neki, 
miért hívták be a személyzeti osztályra, csak üzent Ellennel, hogy 
meg akar nézni minden információt, ami az Ahlbin-ügyben a 
lakosságtól beérkezett. De mivel a házaspár személyazonosságát 
még nem hozták nyilvánosságra, nem volt belőle valami sok. 

- Na jó... – kezdett bele Alex ridegen. – Hogy állunk? 
Fredrika és Joar egymásra nézett, majd Joar Pederre, aki néma 
bólintással kérte fel, hogy adja elő, mit derítettek ki eddig. Joar 
röviden összefoglalta a beszélgetést Sven és Elsie Junggal, akik 
meg voltak győződve róla, hogy a barátaikat meggyilkolták. 

- Tehát akkor is ragaszkodtak ehhez, amikor veletek 
beszéltek? 

- kérdezte Alex, hátradőlve a székén. 
- Igen – válaszolta Fredrika. – És volt egy nagyon fontos 

meglátásuk is. 
Alex várt. 
- Azért mentek át a barátaikhoz, mert azok meghívták őket 

vacsorára. Miért nem mondták le, amikor megtudták, hogy 
meghalt a lányuk? 

Alex kiegyenesedett ültében. 
- Nagyon jó kérdés – mondta összehúzott szemöldökkel. – Bár 

a búcsúlevél szerint csak Jakob tudta a szörnyű hírt. így már nem 
is olyan meglepő, hogy Marja hangja normális volt a telefonban. 

- Jungék azonban az egész történetet megkérdőjelezték a lány 
halálával kapcsolatban – egészítette ki az eddigieket Joar. – Arról 
pedig, hogy Marja tudott-e a lányukról vagy sem, nem tudhatunk 
biztosat. 



 

 

- De nem lehet olyan nehéz ellenőrizni, nem igaz? – kérdezte 
Alex. – Mármint azt, hogy él-e a lány vagy sem. 

- Nem, egyáltalán nem – válaszolta Fredrika. – Megvannak a 
másolatok az orvosi papírokról, a halál beálltának megállapítása 
és a halál oka, a Danderyd Kórházból. Úgy néz ki, valóban 
kábítószer-túladagolástól halt meg, és a papírokból az is 
egyértelmű, hogy évek óta függő volt. A kórház értesítette a 
rendőrséget, de semmilyen idegenkezűségre utaló jelet nem 
találtak, úgyhogy további lépéseket nem is tettek. Azt viszont nem 
tudjuk, konkrétan ki közölte a hírt a szülőkkel. Úgy tűnt, a 
barátaik nem is tudták, hogy a lány drogfüggő volt. 

- Érdekes, hogy Ljungék és Ahlbinék újabban már nem voltak 
olyan közeli barátok – váltott témát Alex. – Mondták, hogy miért 
nem? 

Fredrika habozott. 
- Nem igazán – mondta lassan. – Volt valami, amit nem 

nagyon akartak elmondani nekünk, de nem hiszem, hogy 
különösebben fontos volna az ügy szempontjából. 

Csend lett. Fredrika köhintett egyet, Ellen Lind, az asszisztens 
pedig feljegyzett valamit a noteszébe. 

- Hát jó – szólalt meg újra Alex. – És most merre tovább? Én a 
magam részéről nem nyugodnék meg, amíg nem hallgattuk ki 
Ahlbinék más barátait és ismerőseit is. Igazi szégyen volna, ha 
nem lennénk képesek találni valakit, aki Ljungékkal ellentétes 
véleményen van arról, hogy Jakob Ahlbin húzta-e meg a ravaszt, 
és drogos volt-e a lányuk. 

Mérgesen rázta meg a fejét. 
- Mit tudunk még a lány haláláról? – kérdezte komor arccal. – 

Találtatok bármi különöset? 
- Még nem volt időnk a részleteknek utánanézni – felelte Joar. 
- De azt terveztem, bocsánat, terveztük, hogy délután 

alaposabban utánajárunk. Úgy néz ki, nem ártana. 
Alex finoman az asztalra koppintott a tollával. 



 

 

- Én valami mást javasolnék. Fredrika, hogy állsz a 
délutánnal? 

Fredrika pislogott néhányat, mintha egész eddig aludt volna. 
- Le kell fordíttatnom néhány cetlit – válaszolta. – Amik miatt 

felhívtalak. Más nincsen. 
- Cetlik – visszhangozta Peder gyanakodva, főleg azért, hogy 

ő is megszólaljon. 
- Az egyetem előtt elgázolt ember zsebében volt pár 

összegyűrt cédula arab szöveggel. 
- Ha már szóba került ez az eset – vette vissza a szót Alex, a 

szemét Fredrikán tartva előkerült mostanáig valami, ami arra 
utalhat, hogy szándékos bűncselekmény történt? 

- Nem – mondta Fredrika. – Legalábbis az előzetes jelentést 
író orvos szerint nem, de a boncolás még hátravan. 

Alex bólintott. 
- De téged ismerve, ez csak nem tölti ki az egész délutánod. 

Mi lenne, ha közelebbről megvizsgálnád az Ahlbin lány halálának 
körülményeit, és írnál róla valami összegzést, hogy mind tisztában 
legyünk az események sorrendjével? Nem mintha arra számítanék, 
hogy valami világrengető dologra bukkanunk, de nem árthat 
alaposabban utánanézni. 

Fredrika óvatosan elmosolyodott, és alig mert Joarra nézni. 
Lehet, hogy ő is olyan, mint Peder, aki utálja, ha kihagyják 
valamiből. Még nem volt ideje rendes véleményt alkotni róla, de 
az első benyomásai jók voltak. Nagyon jók. Aztán egy gyors 
pillantás a kolléga irányába megnyugtatta. Nyomát sem látta 
bosszúságnak. Most már igazán le volt nyűgözve. 

- Persze, szívesen utánanézek – mondta –, de félek, hogy ma 
nem tudok sokáig bent maradni. 

- Nem baj, majd reggel folytatod – felelte Alex sietve. 
Peder próbálta elkapni a főnöke pillantását, és rájönni belőle, 

miről van szó. 
Alex érezte, ahogy feltör benne a düh, és nyelt néhányat. 



 

 

- Mi Joarral meglátogatjuk a gyülekezetei, ahol Ahlbinék 
dolgoztak – folytatta. – Ma felhívott az esperes, és biztosított az 
együttműködésükről. Kikérdezzük, mielőtt eldöntjük, hogyan 
tovább. És valamennyien imádkozunk, hogy még ma megtaláljuk 
Johannát, a másik lányt. 

Peder Alexre bámult. 
- Hát én mit csináljak? – kérdezte, igyekezve elnyomni 

hangjában a kétségbeesést. 
Sikertelenül. 
- Te kettőre bemész a személyzeti osztály vezetőjéhez – 

mondta tompán Alex. – A helyedben nem késnék. 
Peder szíve nagyot dobbant az idegességtől. 
- Van még valami? – kérdezte Alex. 
Joar habozott, de aztán kibökte: 
- Az az érzésünk, nem ez a rendes otthonuk. 
- Ezt hogy érted? 
Joar oldalvást pillantott Pederre, de látta, hogy a kollégája a 

falat bámulja faarccal. 
- Ahogy mondtam, csak egy megérzés – válaszolta. – De 

személytelennek tűnt az egész, mintha kizárólag a vendégek 
fogadására szánták volna. 

- Ezt is ki kell vizsgálnunk – rendelkezett Alex. – A nyaralók 
például nem feltétlenül a szülők nevén vannak; valamelyik lányuk 
is lehet a bejegyzett tulaj. Fredrika, meg tudnád nézni ezt is? 

Ezzel Alex lezárta az értekezletet. 
 
 
Peder balsejtelmektől gyötörten ment be a személyzeti 

osztályvezetőhöz, Margareta Berlinhez, pontban két órakor. Nem 
tudta kiverni a fejéből Alex szigorú tekintetét. Néhány percig 
várakoznia kellett az ajtó előtt, mielőtt behívták. Mi az isten van 
már? 



 

 

- Jöjjön be, és csukja be az ajtót – utasította Berlin 
utánozhatatlan, rekedtes hangján, amelyet valószínűleg a 
nagymértékű whisky-fogyasztás, valamint a ranglétrán felfelé 
kapaszkodás közben a beosztottakkal való rendszeres üvöltözés 
formált ilyenre. 

Peder tette, amit mondott. Óriási tisztelettel viseltetett az 
íróasztalnál ülő magas, erőteljes felépítésű nő iránt. Berlin rövidre 
nyílta a haját, de még így is nagyon nőies volt. Széles kezével 
intett Pedernek, hogy foglaljon helyet az asztal túloldalán. 

- Mond magának valamit az a név, hogy Anna-Karin Larsson? 
– reccsent rá olyan nyersen, hogy Peder összerezzent. 

Megrázta a fejét, és nyelt egyet. 
- Nem – válaszolta, rettentő zavartan attól, hogy ehhez meg 

kellett köszörülnie a torkát. 
- Nem? – kérdezte Margareta egy fokkal szelídebben, noha a 

szeme még mindig haragtól sötétlett. – Erre számítottam. 
Szünetet tartott, mielőtt folytatta: 
- De azt talán csak tudja, szeret-e croissant-t enni a kávéja 

mellé? 
Peder majdnem felsóhajtott a megkönnyebbüléstől. Ha csak 

arról az ostoba megjegyzésről van szó, akkor gyorsan letudja ezt a 
dolgot. Arról azonban még mindig fogalma sem volt, hogy 
kicsoda lehet ez az Anna-Karin Larsson. 

- Szóval – kezdte, azzal a félmosolyával, amelyet kortól 
függetlenül a nők lefegyverzésére használt –, ha a tegnapi 
croissant-ügyről van szó, sietek leszögezni, hogy nem akartam 
megbántani senkit. 

- Hát ez mindenképpen megnyugtató – mondta Margareta 
szárazon. 

- De nem, tényleg nem! – tette fel ártatlanságát 
alátámasztandó a kezét Peder. – Ha bárkit sértett, hogy... hogy is 
mondjam, kissé durván fejeztem ki magam, akkor bocsánatot 
kérek. Nyilván. 



 

 

Margareta szemügyre vette őt. Peder kitartóan visszanézett rá. 
- Kissé durván? – kérdezte Margareta. 
Peder habozott. 
- Esetleg nagyon? 
- Így van – mondta Margareta. – Sőt, rendkívül durván. Ami 

annál sajnálatosabb, mivel Anna-Karin még csak harmadik hete 
van velünk, máris kénytelen volt szembesülni ezzel a 
viselkedéssel. 

Peder megint összerezzent. Anna-Karin Larsson! Az a kis 
gyakornokcica, aki előtt hülyét csinált magából? 

- Természetesen megkeresem, és személyesen kérek tőle 
bocsánatot – hadarta olyan gyorsan, hogy már-már értelmetlen 
hebegésnek tűnt. – Én... 

Margaréta feltartotta a kezét, hogy leállítsa. 
- Az magától értetődik, hogy bocsánatot kér – mondta 

erélyesen. – Annyira, hogy nem is tekinthetjük jóvátételnek. 
Basszus. Akis harmadosztályú ribancnak nincs jobb dolga, 

mint hogy az első alkalommal rohan árulkodni az osztályvezető 
nénihez. Margaréta, mintha csak kitalálta volna a gondolatát, 
folytatta: 

- Nem Anna-Karin szólt nekünk az esetről. 
- Nem? – kérdezte Peder meglepetten. 
- Nem, valaki más, aki szintén kifogásolhatónak találta a 

viselkedését – felelte Margaréta aggodalmas arccal az asztalra 
hajolva. 

Peder, kicsoda maga valójában? 
Ez a kérdés annyira megdöbbentette, hogy válaszolni sem 

tudott rá. Margaréta megcsóválta a fejét. 
- Ennek véget kell vetni, Peder – mondta hangosan és tisztán, 

olyan hangon, amilyet normális esetben kisgyerekek kioktatására 
használ az ember. – Alexszel tisztában vagyunk azzal, min ment 
keresztül az elmúlt tizennyolc hónapban, és milyen hatással volt 
ez magára. De attól félek, ennyi nem elég. Leegyszerűsítve: a 



 

 

kelleténél eggyel többször keveredett bajba, ez a reggeli croissant-
balhé volt az utolsó húzása. 

Peder kis híján elnevette magát, és ezúttal kérőn emelte fel a 
kezét. 

- Na, várjunk... 
- Nem! – bődült el Margaréta, olyan erővel csapva az asztalra, 

hogy Peder úgy érezte, a padló is beleremeg. – Nem, eleget 
vártam! Már akkor fontolgattam, hogy közbelépek, amikor a 
karácsonyi partin berúgott és belecsípett Elin fenekébe, de aztán 
hallottam, hogy azt megbeszélték egymás közt, és azt hittem, 
felfogta, hogy túl messzire ment. De nyilvánvalóan mégsem fogta 
fel! 

Az ezt követő csendben a légy zümmögését is meg lehetett 
volna hallani. Peder érezte, hogy benne is ordításként tolul fel az 
ellenkezés, amelyet csak óriási erőfeszítéssel bírt magában tartani. 
Ez így egyáltalán nem igazságos, meg fogja fojtani azt a kis 
görényt, aki köpött a croissant-okról. 

- Beírattam magát egy munkahelyi egyenlőségi kurzusra, 
Peder, remélem, ettől megjön az esze – mondta ki nyíltan 
Margaréta. 

Peder reakcióját látva gyorsan hozzátette: 
- A döntésem megmásíthatatlan. Eljár arra a kurzusra, vagy 

magasabb szintre terjesztem fel ezt az ügyet. És azt akarom, hogy 
kérjen időpontot egy pszichológustól is az üzemorvosi szolgálaton 
keresztül. 

Peder kinyitotta, majd becsukta a száját, az arca csak úgy 
lángolt. 

- Ebben a munkakörben ez a viselkedés elfogadhatatlan – 
folytatta Margareta szigorúan, és egy papírlapot tolt elé. – A 
rendőrségen nincs helye szexuális zaklatásnak. Itt vannak a kurzus 
időpontjai. 

Peder fejében egy pillanatra megfordult, hogy nem veszi el a 
papírt, hanem azt mondja a nőnek, hogy dugja fel a hájas seggébe, 



 

 

aztán elviharzik. De eszébe jutott, hogy Alex is tud a történetről, 
sőt valószínűleg benne van az összeesküvésben. Egyik kezét olyan 
erővel szorította ökölbe, hogy elfehéredett, a másikkal meg elvette 
a papírt. 

- Van még valami? – préselte ki magából nagy nehezen. 
Margareta megrázta a fejét. 
- Egyelőre nincs – mondta. – De mostantól magán tartom a 

szemem, hogy viselkedik a kollégáival. Próbálja úgy felfogni, 
hogy kap egy esélyt az újrakezdésre. Ragadja meg a lehetőséget, 
és hozza ki a helyzetből a legtöbbet, különösen a beszélgetésekből 
a pszichológussal. 

Peder bólintott, és elhagyta az irodát, teljesen biztosan abban, 
hogy ha még egy pillanatig marad, felkoncolja ezt a nőt a gecibe. 



 

 

Sem Alex Recht, sem Joar Sahlin nem szólt egy szót sem a rövid 
autóúton a Kungsholmentől a brommai templomig, ahol Jakob és 
Marja a Ahlbin dolgozott. Ragnar Vinterman, az esperes 
megígérte nekik, hogy fél háromkor várja őket a gyülekezeti 
teremben. 

Alex gondolatai Pederre terelődtek. Tudta, hogy keményen 
bánt Vele a Barlangban, de fogalma sem volt, mi mást tehetett 
volna. A croissant-ügy éppoly elfogadhatatlan volt, mint amilyen 
bizarr, szegénységi bizonyítványa egy kollégának, akibe a főnökei 
a bizalmukat helyezték. Alex nagyon jól tudta, hogy a fiúnak 
régóta komoly magánéleti gondjai vannak. Ha valami, ez aztán 
befolyásolja az ember ítélőképességét, és ha Peder csak egyszer is 
őszinte megbánást tanúsított volna, nyilván az emberek is sokkal 
toleránsabbak lettek volna vele. Egyre gyakrabban keverte 
azonban magát kínos helyzetbe, és hozott szégyent a főnökeire 
más kollégák előtt. 

Más kolléganők előtt. 
Alex elfojtott egy sóhajt. Más se hiányzott, mint Peder 

elképesztően gyatra érzéke az időzítéshez, ez a negatív hírverés, 
amikor a csoport további létéről folyt a vita. Épp elég volt már az 
is, hogy az egyetlen civil, egyben egyetlen női tag részmunkaidős 
lett a terhessége miatt. 

Időközben a csoport vérfrissítést is kapott, Joar személyében. 
Ideiglenesen ugyan, de mégiscsak. Ez a döntés önmagában arra 
Utalt, hogy a csoportot még nem írták le. Alexnek hamar el kellett 
ismernie, hogy Joar kivételesen tehetséges nyomozó. Pederrel és 
Fredrikával ellentétben mentálisan is stabilnak tűnt. Sosem 
ragadta ti az indulat, mint Pedert, és nem értelmezte félre a 
dolgokat, amire viszont Fredrika volt hajlamos. Mindig higgadt 
maradt, és végtelenül összeszedett. Alex hónapok óta először 
érezte úgy, hogy van valaki, akivel beszélgethet a munkahelyén. 

- Szabad kérdeznem a vezetéknevedről? – szólalt meg 
váratlanul Joar. – Német? 



 

 

Alex felnevetett; gyakran feltették neki ezt a kérdést. 
- Ha elég messzire visszamegyünk a család történetében, 

valószínűleg az – válaszolta. – Zsidó név. 
Joarra pillantott, hogy lássa, hogyan reagál. Sehogy sem 

reagált. 
- Az a felmenőm, akinek ez volt a családneve, elvett egy 

keresztény nőt, és az anyai ágon öröklődő zsidó vérvonal 
megszakadt – tette hozzá. 

Közeledtek a templomhoz. Alex leparkolt a gyülekezeti terem 
előtt, ahová igyekeztek. Magas, méltóságteljes külsejű férfi állt a 
lépcsőn ingujjban és lelkészi körgallérban. Sziluettje sötét 
szoborként magasodott a fehér épület és a halványszürke ég előtt. 
Tiszteletet parancsoló, mérte fel Alex, mielőtt még kiszállt volna 
az autóból. 

- Ragnar Vinterman – mutatkozott be a lelkész, kezet fogva 
Alexszel, majd Joarral is. 

Alex megjegyezte magában, hogy nem állhat régóta a lépcsőn, 
mivel a keze még meleg. És jó nagy. Ekkora kezet még sosem 
látott. 

- Menjünk be! – mondta mély hangon Ragnar Vinterman. – 
Alice, a munkatársam, készített egy kis frissítőt. 

Néhány kávéscsésze, és egy tekintélyes halom sütemény állt a 
gyülekezeti terem egyik jókora asztalán. Ettől eltekintve a 
helyiség kihalt volt, és Alex már azelőtt érezte, milyen hűvös van, 
hogy levette volna a kabátját. Joar magán is hagyta a sajátját. 

- Elnézést a hideg miatt – szabadkozott Ragnar. – Már évek 
óta próbáljuk rendbe tenni a fűtést; kezdünk attól félni, hogy 
sosem sikerül. Kávét? 

Örömmel elfogadták a forró italt. 
- Kérem, mindenekelőtt fogadja őszinte részvétemet – mondta 

óvatosan Alex, miután letette a csészét. 
Ragnar lassan bólogatott, majd lehorgasztotta a fejét. 



 

 

- Nagy veszteség ez a gyülekezet számára – mondta halkan. – 
Nagyon soká tart majd, míg túltesszük magunkat rajta. 
Mindannyiunk számára súlyos időszak következik. 

A férfi hangja és modora bizalmat ébresztett Alexben. A lánya 
azt mondta volna, hogy az esperesnek olyan teste van, mint egy 
veterán atlétának. 

Az esperes beletúrt dús sötétbarna hajába. 
–  Mi itt a templomban ahhoz a mondáshoz tartjuk magunkat, 

hogy „reméld a legjobbat, de készülj fel a legrosszabbra”, ehhez 
azonban tisztán kell látni, mi is az elképzelhető legrosszabb dolog. 

Hirtelen elhallgatott, és a kávéscsészéjén matatott. 
–  Attól félek, mi, akik itt dolgozunk és imádkozunk, nem 

láttuk öt reálisan. 
Alex a homlokát ráncolta. 
–  Azt hiszem, ezt nem egészen értem. 
–  Itt mindenki tudott Jakob egészségügyi problémájáról – 

nézett Alex szemébe Ragnar. – De arról csak kevesen, hogy 
milyen súlyos állapotba került néha. Az elektrosokk-kezelésekről 
például alig néhány kolléga és hívő. Amikor bement a klinikára, 
általában azt mondtuk, gyógyszállóban vagy egyszerűen 
szabadságon van. Ő akarta így. 

–  Félt, hogy gyengének látnák? – kérdezte Joar. 
Ragnar a fiatalabb férfi felé fordult. 
–  Nem hinném – válaszolta, kissé hátradőlve. – De tudta, 

ahogy mi is, hogy mennyi előítélet övezi a betegségét. 
–  Úgy tudjuk, már régóta együtt élt vele – mondta Alex, 

közben önmagát szapulva, amiért még nem kereste meg Jakob 
orvosát. 

– Évtizedek óta – sóhajtott az esperes. – Valójában tizenéves 
korától. Hála Istennek, az idők folyamán nagy előrelépések 
történtek ennek a betegségnek a kezelésében. Úgy tudom, a korai 
évek rettenetesek voltak a számára. Az édesanyjánál is ugyanezt a 
kórt diagnosztizálták. 



 

 

–  Ő él még? – tudakolta Joar. 
- Nem – felelte az esperes, és ivott egy kis kávét. – Öngyilkos 

lett, amikor Jakob tizennégy éves volt. Ekkor döntött úgy, hogy 
egyházi pályára lép. 

Alex megborzongott. Úgy látszik, egyes problémák 
stafétabotként öröklődnek tovább nemzedékről nemzedékre. 

- Önnek mi a véleménye az este történtekről? – puhatolózott 
szemkontaktust keresve. 

- Úgy érti, azt gondolom-e, hogy Jakob tette? Hogy ő lőtte le 
Marját és saját magát? 

Alex bólintott. 
Ragnar nyelt egyet-kettőt, és elnézett Alex és Joar mellett, ki 

az ablakon, a fákat és a földet beborító hóra. 
- Attól tartok, hogy pontosan ez történt. 
Mintha csak most jött volna rá, hogy kényelmetlenül ül, 

fészkelődni kezdett a székén, majd egyik lábát keresztbe tette a 
másikon. Nagy keze az ölében nyugodott. 

Az egyetlen zaj, ami hallatszott, Joar tollának surrogása volt, 
aki folyamatosan bővítette már így is fél oldalra rúgó jegyzeteit. 

- Az utolsó két napban borzasztó állapotban volt – folytatta 
feszülten Ragnar. – És bánom, igen, teljes szívemből bánom, hogy 
nem kaptam észbe, és nem mondtam el legalább Maijának 
mindent. 

- Mármint micsodát? – kérdezte Alex. 
- Karolináról – könyökölt az asztalra Ragnar, és néhány 

másodpercre a tenyerébe támasztotta az arcát. – A kis Lináról, 
akinek ilyen borzasztóan kisiklott az élete. 

Alex észrevette, hogy Joar abbahagyta az írást. 
- Jól ismerte őt? – kérdezte. 
- Felnőttként nem annyira, inkább fiatalabb korában – mondta 

Ragnar. – De Jakobtól időről időre értesültem róla, hogy van. A 
függőségéről és a próbálkozásairól, hogy megszabaduljon tőle. 

Megrázta a fejét. 



 

 

- Jakob néhány évvel ezelőttig nem is sejtette, mi baja a 
lányának – folytatta. – Karolina nagyon sokat várt el magától, és 
amikor diákéveiben nem tudott ennek megfelelni, különféle 
kábítószerekhez nyúlt. Eleinte csak azért, hogy fokozza a 
teljesítményét, később azonban már szembe kellett néznie a 
függőséggel is. 

- De nyilván az anyja, Marja is tudott a problémájáról – szólt 
közbe Alex. 
- Hogyne – felelte Ragnar. – De a lány sokkal közelebb állt az 
apjához, így igazán csak ő látta át a helyzetét. És mivel egyéb 
gondjaik is voltak, úgy döntött, nem terheli a feleségét minden 
részletével annak, ami a lányukkal történik. 

–  Azért nyilván ő is sok mindent észrevett – vetette fel Joar. – 
Ha jól értesültünk, a lány évek óta súlyos függő volt. 

–  Így van – mondta Ragnar, kissé élesebb hangon, mint eddig. 
–  Megfelelő eltökéltséggel azonban bármi bagatellizálható, 

különösen, ha az anya nem képes szembenézni az igazsággal, még 
akkor sem, ha ő akarta látni azt. 

–  Úgy érti, tudatosan volt vak a lánya állapotára? – kérdezte 
Alex. 

–  Igen, úgy – felelte határozottan Ragnar. – De azt hiszem, 
valójában ez nem is olyan meglepő. Régóta küszködtek Jakob 
betegségivel, aztán hirtelen a lányuk is probléma lett. 
Valószínűleg ez így együtt már túl sok volt Marjának. 

Alex, maga is kétgyerekes apa, nem volt biztos benne, hogy 
egyetért az esperessel, de abban kétségkívül nem volt tapasztalata, 
milyen lehet olyasvalakivel élni, aki súlyos depressziótól szenved. 
Azt azonban természetesen ő is tudta, hogy van egy határa annak, 
amennyit Agy ember el tud viselni. Ebben Ragnar Vintermannak 
igaza volt. 

Vasárnap este értesült a hírről – folytatta Ragnar. – Rögtön 
Utána felhívott, egészen kétségbeesett volt a hangja. 

Vele ki közölte? – kérdezte Alex. 



 

 

Ragnar mintha kissé összezavarodott volna. 
–  Nem tudom pontosan. Számít ez? 
–  Valószínűleg nem – mondta Alex, mégis tudni akarta. 
Joar mozgolódni kezdett ültében. 
- És a feleségének nem mondott semmit? – kérdezte. 
Ragnar az ajkába harapott, és megrázta a fejét. 
- Egy szót sem. És könyörgött, hogy én se mondjak neki 

semmit. Azt mondta, neki magának is fel kell fognia, mi történt, 
mielőtt közli Marjával. Nem láttam okát annak, hogy ne 
teljesítsem a kérését, és szerdáig, azaz máig adtam neki időt. 

- Máig? – visszhangozta Alex. 
Az esperes igent intett a fejével. 
- Marja egyházmegyei gyűlésre volt hivatalos mára, és ha 

Jakob nem mondta volna el neki a mai napig, én tettem volna 
meg. Hiszen tudnia kellett róla. 

Alex fejében gomolyogtak a gondolatok. Lassan egy kép 
formálódott belőlük. 

- Ezután beszélt még Jakobbal, vagy ez volt az utolsó 
alkalom? 

- Egyszer még beszéltünk – felelte Ragnar, ismét feszültebb 
hangon. – Tegnap. Furcsán megkönnyebbült volt a hangja, azt 
mondta, este közli a hírt Maijával. És hogy minden rendben lesz. 

Az esperes nagy levegőt vett. Alex nem számított rá, hogy 
sírva fakad, de ő maga sem. 

- Hogy minden rendben lesz – ismételte fátyolos hangon. – Rá 
kellett volna jönnöm, tennem kellett volna valamit! De nem tettem 
semmit. 

- Ez gyakran előfordul – jegyezte meg Joar olyan tárgyilagos 
hangon, hogy mind Alex, mind az esperes elhűlve meredt rá. 

Joar letette a tollát, és eltolta maga elől a noteszt. 
- Azt hisszük, minden helyzetben tudunk majd racionálisan és 

helyesen viselkedni, de az ember nem így működik. Nem vagyunk 
gondolatolvasók, csak ahhoz értünk nagyon, hogy utólag, a tények 



 

 

ismeretében rájöjjünk, mit kellett volna tennünk. Aztán magunkat 
tartjuk felelősnek, noha semmi okunk rá. 

Megrázta a fejét. 
- Higgye el, létfontosságú információkat nélkülözött, csak 

utólag győzte meg magát arról, hogy a birtokában voltak. 
Alex elképedve nézte ifjú kollégáját. 
Mennyi mindent nem tudunk egymásról, gondolta. 
- Marja és Jakob barátai azt állítják, elképzelhetetlen, hogy 

Jakob lelőtte volna a feleségét és magát – igyekezett aztán 
továbbmozdítani a beszélgetést. 

Ragnar Vinterman mintha habozott volna. 
- Elsie-re és Svenre gondol? – kérdezte aztán szelíden. – Ok 

már régóta nem voltak olyan jóban Marjával és Jakobbal, és sok 
mindenről nem tudtak. 

Például a lány drogfüggőségéről, gondolta magában Alex. 
–  Ennek mi volt az oka? – érdeklődött Joar. – Miért nem 

voltak már jóban? 
–  Jóban voltak még – javította ki Ragnar csak már nem 

annyira, mint korábban, ahogy Jakobtól tudom. Miért? Hát, azt 
nemigen tudom. Néhány éve összevesztek valamin, és utána soha 
nem lett már a régi a kapcsolatuk. Aztán Elsie és Sven korán 
nyugdíjba vonult, és amikor elhagyták az egyházmegyei 
szolgálatot, kevesebbet érintkeztek Jakobbal és Marjával. 

Joar újra jegyzetelt. 
–  Na és a másik lányuk, Johanna? Neki is voltak problémái? – 

kérdezte Alex. 
Az esperes a fejét rázta. 
–  Nem, semmi – mondta. – Mindig csak jót hallottam felőle. 

De őszintén szólva – tette hozzá bizonytalanul – igencsak keveset 
hallottam felőle. Már igen korán egyértelművé tette, hogy őt nem 
érdekli annyira az egyház, mint a család többi tagját, mivel nem 
hívő, és ez teremtett köztünk bizonyos távolságot. 



 

 

Azt tudja, hogy most mivel foglalkozik? – faggatta tovább 
kíváncsian Alex. 

Nem, azt sajnos nem. Egy darabig csendben ültek. Alex ivott 
egy kis kávét, és végiggondolta mindazt, amit eddig megtudtak. 
Most már nagyrészt logikusnak tűnt a dolog. Jakob azért nem 
mondta le a vacsorát, mert ükkor Marja elkezdett volna azon 
gondolkodni, mi történhetett. A hangja pedig valószínűleg a 
klasszikus okból volt megkönnyebbült a telefonban: addigra már 
eldöntötte, hogy végez magukkal, és ebben békére lelt. 

Az egyetlen kérdőjelet most már a kisebbik lány, Johanna 
jelentette. Olyan messzire sodródott volna a családtól, hogy Jakob 
jogosnak érezte megfosztani őt a szüleitől? Mindenképpen el 
kellett őt érniük, mégpedig gyorsan. 

Úgy döntött, feltesz még egy utolsó kérdést: 
- Tegyük fel, nem hisszük, hogy Jakob annyira zavart lett 

volna, hogy kioltja a maga és a felesége életét, ez esetben ki más 
tehette volna? El tud képzelni bármilyen más elkövetőt? 

Ragnar a homlokát ráncolta. 
- Úgy érti, olyasvalakit, akivel Jakobnak és Marjának olyan 

heves nézeteltérése volt, hogy képes lehetett megölni őket? 
Alex bólintott. 
- Nincs ötletem. Egyáltalán semmi. 
- Jakob rengeteget kampányolt menekültügyben... – vetette fel 

Joar. 
- Igen, ez valóban bajba sodorhatta – mondta Ragnar. – De én 

nem tudok erről semmit. 
Ezzel a beszélgetés véget is ért. A három férfi megette az 

utolsó süteményeket, kiitta a kávéját, közben a hóról beszélgettek, 
amely különféle zavarokat okozott. Végül kezet fogtak és elváltak. 

- Attól tartok, jól látja a dolgot – mondta elgondolkozva Alex 
a kocsiban, visszafelé a Kungsholmenre. – De először meg kell 
találnunk a lányt, és egyeztetni a történetet az övével. És 
beszélnünk kell az orvossal, aki Jakobot kezelte. 



 

 

Amikor Alex és Joar néhány órával később hazaindult, még 
egyiküket sem sikerült elérniük. És bár Alex úgy gondolta, 
teljesen világosan látja az ügyet, hamarosan felütötte benne a fejét 
a kétség, hogy esetleg mégsem ez a helyzet. 
  

 
Fredrika Bergman az életéért futott. Kezét védelmezően a hasára 
szorítva úgy rohant, ahogy még sosem, egy sötét erdőn át. A 
hosszú faágak összekarmolták az arcát és a testét, lába nedves 
mohába süppedt, haját meleg nyári eső tapasztotta a fejére. 

Az üldözői már közeljártak. És ő tudta, hogy veszíteni fog. 
Kiáltoztak neki: 

–  Add fel, Fredrika! Tudod, hogy úgysem menekülhetsz! Állj 
meg! A baba érdekében! 

Ezek a szavak csak tovább űzték. A baba kellett nekik, őt 
akarták megkaparintani. Látta, hogy az egyiküknél kés van. 
Hosszú volt, és villogott. Ha elkapják, a gyermeket kivágják a 
hasából, őt pedig itt hagyják az erdőben meghalni. Mint azokat a 
nőket, akiket a hátukon látott heverni a fák között. 

Érezte, hogy már nem bírja sokáig, és egyre nőtt benne a 
kétségbeesés. Itt fog meghalni, képtelenül arra, hogy megmentse 
még meg sem született gyermekét. Belékapaszkodtak a gyökerek, 
és lehúzták, lassították kezdetben olyan hosszú és sebes lépteit. 

Végül aztán megbotlott egy fagyökérben és elvágódott. A 
hasára esett, mire a baba megmerevedett, és nem mozdult többé. 

Pillanatokon belül körülvették. Magas, sötét alakok. 
Valamennyiüknél kés volt. Egyikük leguggolt mellé. 

- Ugyan már, Fredrika – suttogta. – Miért nehezíted meg, 
amikor olyan egyszerű lehetne? 

Kimerült teste köré gyűltek, erővel hanyatt fordították és 
lefogták. 



 

 

- Lélegezz, Fredrika, lélegezz – mondta a hang, és látta, hogy 
az egyik kés felemelkedik. 

Sikoltott, ahogy a tüdeje bírta, elkeseredetten próbált 
szabadulni. 

- Fredrika, az isten szerelmére, halálra ijesztesz! – szólt rá egy 
ismerős hang. 

Nagy nehezen kinyitotta a szemét, és zavartan körülnézett. 
Spencer erős karja szorosan tartotta; a lába belegabalyodott a 
paplanba. Dőlt róla a veríték, és könnyek csorogtak az arcán. 
Spencer érezte, hogy lassan megnyugszik, és leült az ágy szélére. 
Csendben magához ölelte. 

- Uramisten, hát mi a baj velem? – zokogta a nyakába 
Fredrika. 
Spencer nem szólt semmit, csak még szorosabban magához vonta. 

- Sajnálom, hogy nem értem ide előbb – mondta aztán. – 
Sajnálom. 

Fredrika nem is emlékezett rá, hogy találkát beszéltek meg, 
csak örült, hogy Spencer itt van, és jó ideig semmit sem válaszolt. 

- Mennyi az idő? – kérdezte végül. 
- Fél tizenkettő – válaszolta Spencer. – Késett a madridi gép. 
A felszínre vergődött egy emlék. Madrid. Spencer egy 

konferencián volt Madridban. Úgy volt, hogy fél hétkor száll le a 
gépe, és utána együtt vacsoráznak. Végül azonban a férfi csak 
nem sokkal éjfél előtt érkezett meg, és a saját kulcsával jött be a 
lakásba. Mielőtt Fredrika teherbe esett, mindig Spencer apjának 
régi lakásán találkoztak, de most, hogy babát várt, és egyébként is 
nehéz idők jártak rá, a helyszín egyre gyakrabban az ő otthona 
lett. 

A csalódottság könnyei törtek fel a szeméből. 
- Olyan rohadtul elegem van már ebből! Azt hittem, az ember 

boldog, amikor terhes; meg nyugodt. Ez már szinte szánalmas. 
Spencer rámosolygott, azzal a fanyar mosolyával, amitől 

Fredrika jobban kívánta őt, mint bármelyik másik férfit. 



 

 

- Szánalmas, te? – vigyorgott, levetve az utcai ruháját. 
- Még fel sem akasztottad a kabátodat? – kérdezte Fredrika, 

merőben fölöslegesen. 
- Nem, olyan ramazurit csaptál, hogy gondoltam jobb, ha 

előbb megnézem, mi van veled. 
Gyorsan visszajött az előszobából. Zilált haj, fáradt tekintet. 

Már nem fiatal. És hamarosan, életében először, apa lesz. 
- Szent isten, Fredrika, minden éjszaka ez megy? 
- Majdnem – válaszolta. – De hát már láttál így. 
–  Jó, de én azt hittem, ez csak néha van. Szörnyű 

belegondolni, hogy ez történik, amikor nem vagyok itt. 
Hát legyél itt, akarta mondani Fredrika. Hagyd ott azt a rég 

megunt feleségedet, és vegyél el engem. 
De beléfagytak a szavak, elnyelte őket a betanult viselkedés 

óceánja. A kapcsolatuk Spencerrel ugyanolyan kristálytiszta volt, 
mint eddig: ők természetesen egy pár, de csak bizonyos határok 
között. Spencer sosem engedte őt azt hinni, hogy a dolgok 
megváltoznak, csak mert felvállalta az apaszerepet. 

Felkelt és kiment a fürdőszobába. Spencer eltűnt a konyhában, 
hogy összedobjon egy szendvicset. Fredrika a szennyeskosárba 
dobta átizzadt hálóingét és lezuhanyozott. Bőre hálásan fogadta a 
meleg, gyengéd vízsugarakat. Egy ideig forgolódott a zuhany 
alatt, még ahhoz is fáradtan, hogy észrevegye, sír. Aztán 
beburkolózott egy jó nagy törölközőbe. 

Legalább a munkahelyén jó napja volt. Rövid, de jó. Nehéz 
volt olyat találni, aki lefordítja neki az arab szöveget, mivel az 
összes fordító egy hatalmas embercsempészési ügyben 
segédkezett a Nemzeti Nyomozóirodának. Egyikük végül mégis 
elvállalta az ő megbízását is, és megígérte, hogy másnap 
jelentkezik. 

Fredrika elfojtott egy sóhajt. Holnap jó sok lesz a dolga. Itt 
van rögtön a fordítás, és jelentkeznie kell Karolina Ahlbin 
kezelőorvosánál is, akihez akkor tartozott, amikor kórházba került, 



 

 

majd meghalt drogtúladagolás miatt. Az egyetlen kézzelfogható 
eredménye egy bejegyzés volt egy nagy birtokról, kint Ekerö 
mellett, egy ház és némi föld, amely jelenleg az Ahlbin lányok 
nevén volt, a szüleik Íratták rájuk. Ez lehetett az a hely, ahol a 
család összegyűlt? 

Fredrikának elszorult a torka, amikor eszébe jutott Johanna 
Ahlbin, aki most teljesen magára maradt. Nem bírt ellenállni, és 
megnézte az országos nyilvántartásban, ha már úgyis megnyitotta: 
Johanna Maria Ahlbin, született 1978-ban, egy évvel a nővére 
után. Hajadon, gyermeke nincs. A lakcímére egyedül ő volt 
bejelentve. 

Lehet ennél rosszabb? A kicsi mozgolódni kezdett, mintha 
félne attól, hogy megfeledkeznek róla. Fredrika a pocakját 
simogatva próbálta lecsillapítani. A baba még nem jött világra. Itt 
is volt, meg nem is. Ha hozzá csönget be valaki, és közli, hogy a 
szülei és a testvére meghaltak, Fredrika egész biztosan 
összeomlik. Legjobban a bátyja hiányzott volna. Megint könnyek 
égették az arcát. Spenceren kívül őrá szokott a legtöbbet gondolni. 

Letörölte az arcán elveszetten tévelygő könnyeket. Nem 
valószínű, hogy az ő gyerekének lesz testvére. 

- Valahogy ki kell bírnod – suttogta. 
Aztán felnézett, és meglátta kisírt, vörös szemét a tükörben. 

Elszégyellte magát. Tulajdonképpen, jobban belegondolva, mi 
baja van? Egész jó kis életet él, van családja, barátai, és az első 
gyermekét várja, attól a férfitól, akit évek óta szeret. 

Nőj már fel végre, gondolta mérgesen. Mit sajnálod itt 
magadat? Ennél boldogabb csak a mesében szokott lenni az 
ember. 

A fejére is csavart egy törölközőt, és kiment Spencerhez a 
konyhába. 

- Nekem is csinálsz egy szendvicset? 
  



 

 

A telefoncsörgés kicsivel éjfél előtt hasított a lakás csendjébe. 
Sietett felvenni, mielőtt a felesége is felébredt volna. Óvatosan 
haladt el a csukott ajtó előtt, hálát adva azért, hogy már nem 
alszanak együtt. Csupasz lába zajt csapott a parkettán. Egy sima 
mozdulattal, csendben becsukta maga után a dolgozószoba ajtaját. 

- Igen? – szólt bele a kagylóba. 
- Telefonált – mondta a hang a vonal másik végén. – Ma 

hívott. 
Nem válaszolt azonnal. Számított erre, de még így is 

felkavarta. 
Aztán úgy döntött, hogy ez az egészséges reakció. Az nem 

ember, aki úgy vesz részt egy ilyen dologban, hogy közben nem 
érez semmit. 

- Szóval minden terv szerint megy – mondta. 
- Minden terv szerint – erősítette meg a másik. – És holnap 

elkezdjük a következő fázist. 
- Úgy tűnt, hogy gyanít valamit? Ráeszmélt a helyzete 

mindent átfogó voltára, hogy így mondjam? 
- Még nem. De holnap már rá fog. 
- És akkor már késő lesz – sóhajtott. 
- Igen, addigra már vége lesz. 
Egy ósdi notesszel játszadozott a tölgyfa íróasztalon. Az utcai 

lámpák fénye sárgára festette a virágokat az ablakpárkányon. 
- És a barátunk, aki az Arlandáról érkezett? 
- A lakásban van, ahol a kapcsolata hagyta. Holnapra készen 

kell, hogy álljon a feladatra. 
Autók gurultak el odakint az úton. Kerekeik alatt ropogott a 

hó. A kipufogógáz fehér volt a hideg levegőben. Milyen különös. 
Odakint minden ugyanúgy ment tovább, mintha nem változott 
volna semmi. 



 

 

- Talán szüneteltetnünk kellene egy darabig a műveleteket, ha 
ennek vége – mondta halkan. – Úgy értem, amíg el nem 
csendesedik a hűhó. 

Hallotta a másik légzését a telefonban. 
- Csak nem gyulladtál be? – kérdezte a hang. 
Ide-oda ingatta a fejét. 
- Persze, hogy nem! – felelte halkan, de határozottan. – De 

nem árt egy kis óvatosság most, hogy minden szem rajtunk van. 
A hívó mély hangon felnevetett. 
- Csak téged látnak, barátom. Mi többiek láthatatlanok 

vagyunk. 
- Pontosan – felelte rekedten. – Ezt is akarjuk, nem igaz? Kár 

lenne, ha okot találnának rá, hogy közelebbről megvizslassanak 
engem. Utána csak idő kérdése lenne, hogy titeket is meglássanak, 
barátom. 

Furcsán megnyomta az utolsó szót, mire a vonal túlsó végén 
elhalt a nevetés. 

- Egy oldalon állunk – mondta a hang kissé tompán. 
- Úgy bizony – helyeselt. – És jó volna, ha ezt nem csak én 

tartanám észben. 
Letette. Rágyújtott, noha tudta, hogy a felesége utálja, ha bent 

a lakásban dohányzik. Odakint úgy zuhogott a hó, mintha az 
időjárás istenei fagyott eső alá akarnának temetni minden 
gonoszát a Földön. 
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Rengeteg vörös haja volt, formátlan mályvaszínű ruhája és 
kifejezetten idegesítő testbeszéde. Éles hangon, harsány, dühös 
szavakkal beszélt. Peder Rydh biztos volt benne, hogy szaga is 
van, és n/őrös a hónalja. 

Peder leghátul ült, a sor szélén, és azon töprengett, mit is keres 
itt. Egy munkahelyi egyenlőségi kurzuson. Amikor annyi 
fontosabb dolga lenne. Ha itt lenne Margaréta Berlin, biztos 
összeszégyellné magát a döntése miatt. A világ összes egyenlőségi 
kurzusa közül egész biztosan ez a legrosszabb. Nagy kár, hogy 
Berlin asszony ilyen. 

Fészkelődött. Rángatózott a lábában a nyugtalanság, felgyűlt 
és lel forralta a vérét. Ez kurvára nem igazságos. Egy kicsit sem. 

Elvörösödött, amikor eszébe jutott, hogy lehordta Margaréta 
Berlin. Olyan baromira magabiztos volt, ahogy ott kihirdette az 
ítéletet. Majd pont ő fogja megtanítani neki, hogyan viselkedjen. 

És képes volt még azt a kis félreértést is felhánytorgatni a 
karácsonyi bulin. 

Peder nagyot nyelt. Szégyent és félelmet érzett, de dühöt is, 
színtiszta dühöt. Nem az ő hibája volt. Akárki láthatta. Ráadásul 
Margaréta Berlin tévedésben is van. A rendőrség sem különbözik 
más munkahelyektől, akivel akar az ember, azzal lefekhet. 

Újabb képek bukkantak fel a lelki szemei előtt, ezúttal a 
karácsonyi buliról. 

Felhevült testek a zsúfolt, rögtönzött táncparketten a 
személyzeti szobában. A tervezettnél sokkal több alkohol, tánc 
valami zenére, ami nem volt része a programnak. Ahogy Hasse 
kolléga fogalmazott másnap, eléggé elfajultak a dolgok. Peder 
kihozta belőle a legtöbbet. Sok buli, sok tánc. A lába magától 
mozgott, ahogy egyik kolléganőt a másik után forgatta meg. 



 

 

Aztán Elin Bredberggel táncolt. Fénylő arc, sötét haj, csillogó 
szem. Peder látott már ilyen szemet. Ó, igen. Ez a kiéhezett dugj- 
meg-nézés. Alig várja. Szinte könyörög érte. 

Márpedig Peder nem volt az a meghátrálós fajta. Ha nyitva 
volt az ajtó, bizony belépett rajta. Ő már csak ilyen volt. Először 
közelebb húzta magához Elint. Annak összeszűkült kicsit a szeme, 
de még mosolygott. Kísértően, hívogatóan. Úgyhogy Peder a 
hátáról lecsúsztatta a kezét a fenekére. Megmarkolta, és közben 
arcon puszilta a lányt. 

A következő pillanatban lendült a lány keze, és irtózatosan 
felpofozta. Ezzel vége is volt a bulinak. 

Peder úgy tartotta, az életben vannak bizonyos íratlan 
szabályok. Elin Bredbergnek tudnia kellett, milyen üzenetet 
közvetít felé. Ezt meg is mondta neki, és követelte, hogy vállalja a 
felelősség rá eső részét, ha ugyan nem az egészet, ahogyan kell. 
Végül elismerte, hogy egyedül ő a hibás. Igaz, csak másnap, 
amikor kijózanodtak egy kissé, és már képesek voltak normális 
párbeszédre, de legalább tisztázták a dolgot. 

Bár Peder továbbra is úgy gondolta, hogy a lány tehet az 
egészről. 

És tessék, mi lett belőle. Iskolában ül munkaidőben, és az 
egyenlőségről papol neki egy nő, aki úgy néz ki, mint valami 
madárijesztő, és amikor legutóbb szexeit, valószínűleg még Jézus 
is ott mászkált a közelben. 

Peder felnyögött magában. Nincs igazság. Amikor egy kicsit 
is kezdenek jól menni a dolgok, történik valami rossz, ami 
tönkreteszi az egészet. Az a tetű, aki beköpte a croissant-ok miatt, 
jobb, ha vigyáz a seggére, mert szerzett egy ellenséget a 
testületnél. Az éjjel halvány gyanú ébredt benne, és minél többet 
gondolkozott rajta, annál valószínűbbnek tűnt. 

- A nem hatalom! – bömbölte az előadó. – És a nők bizonyos 
tekintetben másodrendű állampolgárok ebben az országban. Pedig 
Svédország a világ egyik vezető demokráciája! 



 

 

Nagy levegőt vett, a haja összevissza lengedezett. 
- És most elvégzünk egy kis gyakorlatot – pattogott, 

körülnézve a teremben. – Kéne nekem egy önkéntes, egy kedves 
fiatalember a társaságból! 

Senki sem mozdult. 
–  Na, gyerünk már! – gügyögött a nő. – Nem nehéz. Csak egy 

kis gyakorlat, ami már ősidők óta létezik. És még mókás is. 
Peder felsóhajtott. Sóhajtás közben hagyta, hogy a gondolatai 

Ylvára terelődjenek, akitől fél éve külön élt. Hat hónapnyi 
magányos este a külvárosi lakásban, ahol minden második 
hétvégén ott aludtak a fiúk. Egyéjszakás, esetleg egyhetes, üres 
kapcsolatok, amelyek csak a szexről szóltak, ami először heves 
volt, aztán gyorsan ellaposodott. 

A mellkasa összeszorult, a szeme szúrt, és kissé összegörnyedt 
ültében. Az jutott eszébe, vajon Ylvával is így van-e. Ő is ilyen 
üresnek érzi-e magát. 

Mert ő bizony annak érezte. 
Üresnek. Annyira rohadtul üresnek. 
 
 
Az orvossal beszélve Fredrika úgy érezte, mintha az figyelné 

őt, noha tudta, hogy ez nevetséges. Telefonon társalogtak, nem 
szemtől szembe. Ha meg kellett volna tippelnie, hogy néz ki az 
orvos, szemüveget és ritkuló hajat mondott volna. És talán 
keskeny zöld szemet. 

- Karolina Ahlbint mentő hozta be a kórházba múlt hét 
csütörtökön – mondta az orvos, akit Göran Ahlgrennek hívtak. – 
A diagnózis szerint, köznyelven szólva, túladagolással, 
esetünkben herointúladagolással, amit a könyökhajlatba 
fecskendeztek be. Minden tőlünk telhetőt megtettünk, hogy 
megmentsük, de a belső szervei már olyan mértékű károsodást 
szenvedtek, hogy lehetetlen volt visszahozni. Egy órán belül 
meghalt, miután bekerült. 



 

 

Fredrika mindent feljegyzett, amit hallott. 
- Átküldhetem a halotti bizonyítvány és a boncolási 

jegyzőkönyv másolatát – tette hozzá az orvos. 
- Már megkaptuk – felelte Fredrika –, de hálás lennék, ha a 

beteg teljes anyagát elküldené, amennyiben nincs ellenére. 
Hallotta a tétovázást Göran Ahlgren hangjában: 
- Felmerült valami gyanús körülmény? 

 - Az ő esetében nem – mondta Fredrika. – Viszont a halála 
kapcsolódik egy másik ügyhöz, ami... 

- Intézkedem, hogy ma délutánra megkapja az anyagot – 
szakította félbe az orvos. 

Fredrikának volt egy olyan érzése, hogy beszélgetőtársa már 
szívesen letenné. 

- Kezelték már őt a kórházban? – kérdezte. 
- Nem – válaszolta Göran Ahlgren. – Soha. 
Fredrika ajtaján kopogtak, és belépett Ellen Lind egy 

papírköteggel, amelyet letett az asztalra. Biccentettek egymásnak, 
majd Ellen távozott. 

Többet kéne találkoznunk munkán kívül, gondolta Fredrika, és 
már a gondolatba is belefáradt. 

Ahhoz sem volt ereje, hogy a már meglévő barátaival ápolja a 
kapcsolatot. 

Göran Ahlgren megköszörülte a torkát, emlékeztetve őt arra, 
hogy még vonalban van. 

- Bocsánat – mondta gyorsan Fredrika. – Lenne még pár 
kérdésem arról, hogyan azonosították Karolinát. Nála voltak a 
személyi okmányai? 

- Igen. A hátsó zsebében volt egy pénztárca, benne a 
jogosítványával. Az azon lévő fénykép alapján azonosítottuk, amit 
megerősített a húga is, aki vele jött a mentőautón. 

Fredrika alig jutott szóhoz. 
- Tessék? 



 

 

- A húga. Egy pillanat, megvan itt valahol a neve – mondta az 
orvos, és valami papírok közt kotorászott. – Itt is van. Johanna 
volt a neve, Johanna Ahlbin. O azonosította a nővérét. 

Fredrika fejében csak úgy örvénylettek a gondolatok. 
- Nekünk nem sikerült őt elérni – mondta. – Tudja, hol van 

most? 
- Nem beszéltem vele sokat – mondta kimerültén Göran 

Ahlgren. – De arra emlékszem, hogy említett egy közelgő külföldi 
utat. Gondolom, a hétvégén utazhatott el. 
Fredrika egyre bosszúsabb lett. Sem a kórháztól, sem a 
rendőrségtől kapott iratok egyikében sem volt szó arról, hogy a 
húg is jelen lett volna. 

–  A kórházba kiküldött rendőrök beszéltek vele? 
–  Csak röviden – felelte az orvos. – Nem volt semmilyen 

rendkívüli körülmény, aminek utána kellett volna járni. Az 
elhunyttal együtt érkezett a húga, aki felvilágosított minket az eset 
hátteréről, és az azonosítással sem volt probléma. 

A Fredrika agyát eddig lelassító fáradtságnak egyszerre nyoma 
Nem volt. Keményen markolta a golyóstollát, és maga elé meredt. 
Johanna Ahlbin tehát jelen volt, amikor Karolina meghalt. Utána 
külföldre ment, és azóta nem lehet elérni. Két nappal ezelőtt pedig 
az apját arra indította a gyász, hogy megölje magát. 

- Ki értesítette Karolina Ahlbin szüleit a lányuk haláláról? – 
kérdezte szükségtelenül szigorú hangon. 

Ha tippelnie kellett volna, azt mondta volna, hogy az orvos 
mosolyog, miközben válaszol: 

- Biztosat nem mondhatok, de Johanna Ahlbin azt mondta, 
majd ö megteszi. 

- Tudunk róla, hogy beszélt-e a dologról valaki másnak is? 
Telefonált például valakinek, amíg a kórházban volt? 

- Nem – válaszolta Göran Ahlgren. – Legalábbis én nem 
láttam. 



 

 

Fredrika még mindig összezavarodva próbálta valahogy 
összerakni a képet. 

- Milyen hangulatban volt Johanna Ahlbin, amikor önnel 
beszélt? 

Az orvos nem válaszolt azonnal, mintha nem értené a kérdést. 
- Természetesen szomorú volt – mondta. – De nem 

különösebben drámaian. 
- Ezt hogy érti? 
- Inkább zavart volt, amilyen sok hozzátartozó szokott lenni, 

ha valakije váratlanul meghal. Az volt a benyomásom, hogy 
Karolina Ahlbin drogfüggősége ismert és régi probléma volt a 
családban. Ez persze nem feltétlenül jelenti azt, hogy számítottak 
a halálára, de bizonyos mértékig talán fel lehettek készülve arra, 
hogy ez lehet a vége. 

Az apja ugyan nem, gondolta sötéten Fredrika. Ő egyáltalán 
nem volt felkészülve. Agyonlőtte a feleségét, aztán saját magát is. 

Befejezte a beszélgetést az orvossal, de nem volt egészen 
világos a számára, tulajdonképpen mi is a jelentősége annak, amit 
felfedezett. 

Különös egy család. Nagyon is különös. 
Az órára pillantva látta, hogy lassan itt a reggeli megbeszélés 

ideje a Barlangban. A papírcsomóért nyúlt, amelyet Ellen hagyott 
az asztalán. A gázolás azonosítatlan áldozatáról készült jelentés 
egy példánya volt az. Gyorsan átlapozta, és látta, hogy nincs 
benne semmi újdonság. A boncolást végző patológus majd később 
küldi a jegyzőkönyvet. 

Az összegyűrt papírcetlik jutottak eszébe, és az arab szöveg, 
amit odaadott fordításra. Valószínűleg nincs jelentősége, de akkor 
is ki kell vizsgálni. 

A fordító a harmadik kicsöngésre vette fel. 
- Nem volt éppen egyszerű kibogarászni azt a kézírást – 

kezdte. 
- De sikerült? – sürgette Fredrika. 



 

 

- Hát persze – válaszolta a fordító, már-már sértődötten. 
Fredrika elnyomott egy sóhajt. Olyan könnyű mások lelkébe 
gázolni, átlépni a határt, ami kívülről nem is látszik. 

- Kezdem az egyértelmű részével – folytatta a fordító. – A 
brosúrával. Ez egy imakönyv. A Koránból való versek 
gyűjteménye, semmi különös. És nem is írtak bele semmi mást. Itt 
vannak viszont ezek a fecnik. 

Fredrika zörgést hallott a telefonban. 
- Az elsőn két stockholmi hely neve van. Gömb* (*Az Ericsson Globe 

nevű stockholmi sport- és rendezvénycsamok beceneve. (Aford.) és Enskede. Két svéd szó, 
fonetikusan leírva arab betűkkel. Ez kell, hogy legyen, mert 
fogalmam sincs, egyébként mit jelenthet. Márpedig én is arab 
vagyok, szóval tudnom kéne. 

Elnevette magát, és Fredrikának is mosolyognia kellett. Aztán 
a fordító nevetése elhallgatott. 

A másikon, amiről azt mondta, hogy bele van csomagolva egy 
gyűrű, az áll, hogy „Farah Hadzsib, Szadrváros, Bagdad, Irak”. 

–  És ez mit jelent? – kérdezte Fredrika. 
–  Sejtelmem sincs – mondta a fordító. – Valószínűleg semmit, 

azon a nyilvánvaló tényen túl, hogy Bagdadban, Szadrvárosban él 
egy Farah Hadzsib nevű nő. Talán az övé lehet a gyűrű. 

–  Miféle hely ez a Szadrváros? 
–  Bagdad egyik kevésbé ismert kerülete, amit részben vagy 

egészben a Mehdi-hadsereg nevű síita szervezet tart, vagy 
legalábbis tartott, az ellenőrzése alatt – magyarázta tárgyilagos 
hangon a fordító. – Mondhatjuk, hogy elég balhés környék. 
Sokaknak el kellett menekülnie onnan a Szaddám-rezsim bukása 
után, a síita és szunnita muszlimok között kirobbant konfliktus 
miatt. 

A 2003-as iraki háborút követő belső rivalizálásokról és 
összecsapásokról készült híradások képei rémlettek fel Fredrika 
agyában. Milliók vándoroltak az ország belsejébe vagy a 



 

 

szomszédos államokba. Hozzájuk képest nagyon is kevesen voltak 
azok, akik eljutottak Európába, például Svédországba. 

- Lehetséges, hogy itt van? – kérdezte Fredrika. – Mint 
menekült? 

- Átküldőm a fordítást a belső hálózaton – válaszolta a fordító. 
Meg lehet tudni a Bevándorlási Hivataltól. Bár szerintem elég 
nehéz lesz csak a név alapján megtalálni. Ráadásul az sem biztos, 
hogy az itteni hatóságoknak is ezt a nevet adta meg. 

- Tudom – felelte Fredrika. – De akkor is utána akarok nézni. 
És a térképpel hogy boldogult? Kihámozott belőle valamit? 

- Ja igen, a térkép! Azt el is felejtettem. 
Újabb zörgés hallatszott. 
- Az van ráírva, hogy „Fyristorg 8”. 
- Az egy uppsalai cím? 
- Legalábbis annak néz ki. Ennyi volt rajta. De mondom, 

elküldöm, aztán keressen meg, ha van még kérdése. 
Fredrika megköszönte a segítséget, és úgy határozott, a 

legfontosabb most utánanézni ennek a címnek Uppsalában, a 
városban, ahol megismerte Spencert. 

Már majdnem tízre járt az idő, és csak pár perce maradt az 
értekezletig. Ideje volt kiűzni Spencert a gondolataiból, hogy 
koncentrálni tudjon. Felszaladt a szemöldöke, amikor meglátta, mi 
van a  Fyristorg 8. alatt. 

A Forex egyik pénzváltó irodája. 
Fredrika a homlokát ráncolva töprengett, vajon miért váltott ki  

belőle olyan erős reakciót, amikor meglátta a Forex nevet. De nem 
bírt rájönni, így bejelentkezett a Vilmába, a Bevándorlási Hivatal 
rendszerébe, hogy megnézze, szerepel-e Farah Hadzsib az 
adatbázisukban. Lehet, hogy a nő Svédországban van. És talán 
hiányzik neki a gyűrűje. 
  



 

 

Amikor meghallotta a kulcs zörgését a zárban, akkora 
megkönnyebbülést érzett, hogy azt hitte, menten elsírja magát. 
Végtelennek tűnt az éjszaka, és a lakásban nagyon hideg volt. Az 
ablak külsején kirajzolódó jégvirág jelentette az egyetlen 
szépséget ebben a sivár ideiglenes otthonban. 

Ali nem érezte jól magát. Napok óta fájt a gyomra, és 
hasmenése volt. A lakás levegője súlyos volt a cigarettafüsttől, 
mivel egyik ablak sem nyílt, és már azon vette észre magát, hogy 
próbál nem túl gyakran lélegzetet venni. Már az alváshiány 
hatásait is kezdte érezni. Csupán néhány álmatlan éjszakára volt 
szükség, hogy érzékeit kezdje eltorzítani a fáradtság. Azelőtt 
elfelejtett egy-egy gondolatot, hogy végiggondolta volna, és néha 
úgy érezte, mintha aludna, pedig ébren volt. 

Nem ezért az életért fizetett. Még hajóval kevesebbet fizetett 
is, mint sokan mások. 

Kiment eléjük az előszobába, hogy mutassa, ennek ellenére is 
örül nekik. 

Még korán volt, nem sokkal múlt fél tíz. 
Ugyanaz a nő jött, akivel a buszpályaudvaron is találkozott. És 

vele egy férfi. Utóbbi alacsony volt, és nagyon szőke. Nehéz volt 
megbecsülni a korát, de hatvan körül járhatott. Ali elcsüggedt. Azt 
remélte, olyasvalaki jön, aki beszél arabul. Meglepetésére a férfi 
az anyanyelvén köszöntötte őt: 

- Szalaam aleikum, Ali – mondta halkan. – Hogy érzi magát 
ebben a lakásban? 

Ali nyelt egyet, és néhányszor megköszörülte a torkát. Olyan 
régóta nem volt már kivel beszélnie. 

- Megvagyok – nyögte ki karcos hangon. 
Megint nyelt, és remélte, nem veszik észre, hogy hazudik. 
Katasztrófa lett volna, ha megbízhatatlannak gondolják. Az 

legrosszabb esetben azzal járt volna, hogy hazaküldik. És akkor a 
családjával együtt ott tart, ahonnan elindult. 



 

 

A férfi és a nő beljebb ment a lakásba, Ali pedig követte őket. 
Leültek a nappaliban. A nő néhány bontatlan csomag cigarettát 
tett a dohányzóasztalra, és biccentett Alinak. Ő mosolygott, így 
próbálta kifejezésre juttatni, milyen hálás. Egész este nem volt mit 
szívnia, ami csak tovább emelte a stressz-szintjét. 

- Köszönöm – suttogta arabul. – Köszönöm. 
A szőke férfi mondott valamit a nőnek, aki nevetett. 
- Remélem, nem hitte, hogy magára hagytuk – mondta a férfi 

aggodalmas arccal, hátradőlve a kanapén. – Csak szeretnénk 
hagyni néhány napot a látogatások között, remélem, megérti. 

Mikor Ali nem válaszolt azonnal, a férfi hozzátette: 
- Tudja, ez kizárólag az ön érdekében van így. 
Ali beleszívott a cigarettába, és érezte, ahogy megnyugtatja a 

nikotin. 
- Egyáltalán nem gond – felelte, újra a szájához emelve a 

cigarettát. – Megvoltam itt. 
A férfi bólintott, és mintha már nyugodtabb lett volna. A nő 

felvette a nála lévő aktatáskát, és a térdére helyezte. Halkan 
kattant a zárja, ahogy kinyitotta. 

- A Svédországba juttatásáért járó fizetség utolsó részletét 
jöttünk megbeszélni – mondta a férfi tekintélyt parancsoló 
hangon. – Hogy megkapja a letelepedési engedélyt, idehozhassa a 
családját és új életet kezdhessen. Valamint hogy új lakásba 
költözhessen, megtanulhasson svédül és munkát kereshessen. 

Ali buzgón bólogatott. Erre várt, amióta csak leszállt a gépről. 
A nő egy műanyag irattartót adott át neki, benne néhány 

papírlappal. 
- Ez egy enskedei ház, ahol szerintünk élhetne a családjával – 

mondta a férfi, arra biztatva Alit, hogy vegye ki a papírokat. – 
Úgy gondoltuk, tetszeni fog. 
A képeken jellegtelen kis épület látszott néhány másik között. A 
ház fehér volt, előtte a pázsit pedig nagyon zöld. Az ablakokon 



 

 

függöny lógott. Ali önkéntelenül is elmosolyodott. A családja 
boldogan élne itt. 

- Tetszik? 
Ali bólogatott. A férfi jól beszélt arabul, jobban, mint sok 

külföldi, akikkel Ali az iraki háború kitörése óta találkozott. Azon 
tűnődött, vajon ő beszél-e majd valaha is ilyen jól svédül. A 
remény érzése melegséggel töltötte el. Csak azok kockáztatják, 
hogy mindent elveszítenek, akik nem tesznek semmit. 

A nő az irattartóért nyúlt, Ali pedig gyorsan visszaadta neki. 
- Mit akarnak, mit tegyek? – kérdezte türelmetlenül 

fészkelődve. 
A szeme égett a fáradtságtól, és az éhség csak tovább fokozta 

a hasfájását. 
A férfi megint melegen elmosolyodott. 
- Otthon Irakban mit mondtak? 
Ali sóhajtott. 
- Nem sokat. Csak hogy önöknél más a fizetési rendszer, mint 

a többi hálózatnál. Kevesebb pénzt kell fizetnünk, és a maradék... 
Kereste a megfelelő szavakat. 
- .. .kölcsönös szívességeken alapszik. 
A férfi mosolya tovább szélesedett. 
- Pontosan – mondta dicsérő hangsúllyal, mintha Ali valami 

elsőrangú dolgot csinált volna. – Kölcsönös szívességek, erről van 
szó. 

Köhécselt, és megint visszatért arcára az aggodalmas 
kifejezés. 

- Mint azt, remélem, ön is megérti, mi azért csináljuk ezt, mert 
jót akarunk önnek és a honfitársainak. De minden pénzbe kerül. 
Pénzbe kerül a ház, pénzbe kerül a hamis útlevél, amivel idejött. 
És ne felejtse el, hogy a mi rendszerünkben még a letelepedési 
engedélyért sem önnek kell folyamodnia. Vannak kapcsolataink, 
akik gondoskodnak erről. 



 

 

Épp ez a része volt az egyezségnek, ami olyan csodálatosan 
hangzott Ali számára, hogy belement a szokatlan feltételekbe: 
senkinek, még a családjának sem árulhatja el, hová megy. Indulás 
előtt arról sem beszélhet, ki a kapcsolata. És meg kell esküdnie a 
becsületére, hogy sosem járt még Svédországban, és senkit sem 
ismer ott. 

A feltételek közül csak az első jelentett gondot Alinak: hogy 
nem mondhat a családjának semmit. Az éj leple alatt, tolvajként 
kell kisurrannia a hitvesi ágyból, és egyedül indulni Európába, 
Svédországba. Mégis a harmadik feltételt szegte meg. Valójában 
élt egy barátja Svédországban, egy Uppsala nevű városban, és a 
lehető legkevesebb feltűnéssel értesítette is őt az érkezéséről. A 
barátja már kétségkívül várta is, hogy jelentkezzen, noha előre 
szólt neki, beletelik egy időbe, mire találkozhatnak. 

Úgy tűnt, a többi embercsempész lenézi azokat, akiket szállít. 
Ötször-tízszer többet kértek, és nyomorúságos körülmények 
között tartották az embereket. Ráadásul náluk szóba sem került a 
letelepedési engedély, és Ali jól tudta, milyen kilátásai lennének 
így. A Svéd Bevándorlási Hivatal eleinte gyakorlatilag minden 
iraki bevándorlónak biztosított letelepedési engedélyt, mostanra 
azonban már a kérelmek hetven százalékát visszautasították. A 
visszautasítás ellen lehetett fellebbezni, de évekbe is beletelhetett, 
mire a végső döntés megszületett. Aki pedig veszített, az 
bujkálhatott a hatóságok elől, nehogy kitoloncolják. 

Ennél rosszabbat el sem tudott képzelni. Már a gondolatára is 
annak, hogy ennyi időt távol kell töltenie a feleségétől, Nadiától, 
akadozni kezdett a lélegzete. 

Így aztán buzgón bólogatott a férfinak, aki szívességekről és 
letelepedési engedélyről beszélt. 

- Mit akarnak, mit csináljak? – kérdezte újra. 
A férfi hosszú ideig csendben nézte Alit. Aztán előrehajolt, és 

elmondta neki, mit kell tennie. 



 

 

Valaha régen minden teljesen más volt. Alex Recht ifjoncként 
lépett be a rendőrséghez, és hamarosan feliratkozott az ígéretes 
nevek közé. Csupán néhány évi egyenruhás szolgálat után a 
Nemzeti Nyomozóirodához került, és ott is maradt. 
Az ötlet, hogy kinevezzék egy gondosan összeválogatott, 
különleges nyomozócsoport élére, nem az övé volt. Sőt, ő maga 
igencsak szkeptikusan állt hozzá. Látta a jövőt, ahol nagy, 
ormótlan ügyek landolnak az asztalán, melyek felderítéséhez nincs 
elég embere, két eset között pedig csak ülnek és malmoznak. 
Igaza is lett, és azóta is ez volt a helyzet. A nyáron Lilian 
Sebastiansson eltűnésének és meggyilkolásának ügyében 
folytatott széles körű nyomozás óta az ügyek teljesen egyenetlen 
ritmusban érkeztek be. Mindegyik így kezdődött: „Alex, vetnétek 
erre egy pillantást a csoportoddal?” 

Volt, hogy az ügy ténylegesen olyan aberráltnak bizonyult, 
amilyennek első látásra tűnt, de gyakran az derült ki, hogy 
teljességgel szükségtelen Alexnek és különleges csapatának 
átvennie. 

Alexnek jelenleg két esettel kellett foglalkoznia: Ahlbinék 
lelövésének ügyével és az azonosítatlan elgázolt férfival a 
Frescativagenen, az egyetemnél. Mire megnyitotta az értekezletet 
a Barlangban, már döntésre jutott. Hacsak Fredrika nem talált 
valamit, ami más meggyőződésre bírná, az utóbbit átpasszolja a 
norrmalmi rendőrségnek. 

Keserűen felsóhajtott. Biztos volt benne, hogy a két 
szemöldöke között hamarosan állandósul az a barázda. De abban 
nem volt biztos, szereti-e még a munkáját. 

- Akkor mind itt vagyunk! – szólalt meg hangosan, hogy a 
többiek leüljenek. 

Kevesen voltak, mint rendesen. Fredrika, Joar és Ellen. Peder 
hiányzott, de ehhez Alex nem fűzött semmilyen kommentárt. 

- De Peder... – kezdte Ellen. 



 

 

- Majd jön! – mordult rá Alex, érezhető ingerültséggel. 
Aztán Joarral figyelmesen végighallgatták Fredrika 

beszámolóját arról, hogy mit tudott meg az orvostól. 
- Szóval a húga azonosította Karolinát? – kérdezte döbbenten 

Joar. 
- Nem csak azonosította – pontosított Fredrika. – A 

mentőautón ment be vele, és végig ott volt, mialatt megpróbálták 
újraéleszteni. Megkerestem a rendőröket is, akik a kórházban 
kikérdezték. Azt mondták, elég összeszedettnek tűnt, és nagyon is 
tárgyilagosan beszélt nekik a nővére problémáiról. Állítólag azt 
mondta, nagy megnyugvás neki, hogy a testvére végre békére lelt. 

Alex az állát simogatta. Kicsit még fájtak az ujjai, de a 
fizioterápia jótékony hatását egyre nyilvánvalóbban érezte. 

- Szóval mi derül ki mindebből? – kezdte lassan, hátradőlve a 
székén. – Karolina meghal a kórházban csütörtökön. Az apja csak 
vasárnap értesül a hírről, valószínűleg a másik lányától, 
Johannától, legalábbis az alapján, amit az orvos mondott. Az 
anyának viszont senki nem mond semmit. Johanna pedig eltűnik. 

Megcsóválta a fejét. 
- Mi derült ki Johanna Ahlbin munkahelyén? Hol van az a nő? 
- Szabadságra ment – válaszolta Joar. – Sikerült megtalálnom 

a céget, ahol dolgozik, beszéltem az egyik felettesével, tőle 
tudom. Két hete ment el, és még háromig nem is várható. 

- Tehát már akkor is szabadságon volt, amikor a nővére 
meghalt? – kérdezte Fredrika. 

- Igen – felelte Joar. – De a főnöke nem tudta megmondani, 
miért vette ki. Úgy tűnt, személyes okokból. Abban sem voltak 
biztosak, hogy az országban van. 

- Milyen főnök ad öthetes szabadságot úgy, hogy meg sem 
kérdezi, miért? – csodálkozott Fredrika. 

- Például ez – felelte Joar bizonytalan arckifejezéssel. – 
Elmondtam neki, miért keressük Johannát, és azt is, hogy sürgős. 
De akkor sem tudott többet mondani. 



 

 

- Az e-mail címét nem tudjuk? – szólt közbe Ellen. 
–  Mindenképpen személyesen kell vele beszélnünk, nem e-

mail-ben!- fortyant fel Alex. 
Igen, de azt megírhatnánk neki, hogy feltétlenül beszélnünk 

kell vele – vágta rá Ellen. 
A munkahelyi e-mail címét megadták – közölte Joar. – De 

semmi garancia nincs rá, hogy megnézi, amíg szabadságon van. A 
céges telefonja meg ki van kapcsolva. 

Senki nem szólt semmit. Alex megforgatta az agyában a 
hallottakat, hogy a gondolatai a helyükre rázódjanak, és tisztább 
képet kapjon. 

Még mindig nem stimmel itt valami – szólalt meg végül. – Mi 
a fene lehet olyan fontos, hogy miután ilyen drámai hírt közöl az 
apjával, elhagyja az országot? Ráadásul az anyjának egy szót sem 
szól a dologról! 

Joar bólintott, mintegy magának. 
Tényleg furcsán hangzik, még akkor is, ha számításba vesz- 

N/ük, hogy a család tudott a lány drogfüggőségéről, tehát a halála 
nem érte őket egészen váratlanul. 

- Ami egy újabb furcsasághoz vezet – vette át a szót Fredrika. 
Hogyhogy az ismerőseik viszont nem tudtak Karolina 

függőségéről? Hiszen jó ideje keményen drogozott. 
– Azt hiszem, erre Ragnar Vintermantól választ kaptunk – 

mondta Alex. – Karolina függősége olyan téma volt, amiről 
jobbnak látták nem beszélni. 

- Ha viszont volt idejük elfogadni a tényt, hogy belehalhat, 
akkor az apa reakciója válik különössé – terelte vissza a 
beszélgetést az eredeti medrébe Joar. – Ragnar Vinterman szerint 
Karolina drogproblémája régóta nyomasztotta már a szüleit, és azt 
is megtudtuk, hogy Johannát sem rázta meg különösebben a 
nővére halála. 

- Lehet, hogy nem álltak olyan közel egymáshoz – vetette föl 
Fredrika. – Tudunk valamit a kettejük kapcsolatáról? 



 

 

- Vagy Johanna és a szülők kapcsolatáról, ha már itt tartunk – tette 
hozzá Alex. – Miért ment el rögtön azután, hogy a hírt közölte? 
Tudta, mennyire instabil állapotba kerülhet az apja. Attól, hogy 
valaki távolságot tart a családjától, ahogy, mint megtudtuk, ő is 
tartott, még nem viselkedik velük teljesen felelőtlenül. 

Valamennyien a gondolataikba merültek. Alex türelmetlenül 
dobolt ujjaival az asztalon. 

- De ne keverjük össze az egyik dolgot a másikkal – szólalt 
meg végül határozottan. – Az, hogy a család tagjainak furcsa volt 
a kapcsolata egymással, nem oszt, nem szoroz ebben az ügyben. 
Nem hiszem, hogy bármi, amit eddig megtárgyaltunk, igazán 
fontos lenne az ügy szempontjából. 

A többiek helyeslően bólogattak. Alex a szeme sarkából látta, 
hogy Fredrika valami papírokat piszkálgat az asztalon. Az elgázolt 
áldozatról majdnem megfeledkezett. 

- Akkor írunk Johanna Ahlbinnak a munkahelyi címére – 
határozott. – És megkérjük a főnökét, kérdezgesse körbe a 
kollégákat, nem volt-e valamelyikükkel a munkán kívül is jóban, 
hátha ő meg tudja mondani, hova mehetett. Joarral elmegyünk 
abba a másik házba, ami a lányok nevén van, megnézzük, 
találunk-e ott valami használható információt. Mit tudunk a 
helyről, Fredrika? 

Fredrika félretette a kezében tartott papírcsomót, és egy 
másikban kezdett keresgélni. 

- A ház kint van Ekerőnél – mondta. – Sokáig Marja Ahlbin 
családjáé volt; az anyai nagyszülei vásárolták még a harmincas 
években. A tulajdonjogot 1967-ben íratták át Marjára, aztán négy 
évvel ezelőtt Karolinára és Johannára. 

- Egyenlő részesedéssel? – kérdezett közbe Joar. 
Fredrika bólintott. 
- Igen, a nyilvántartás szerint Johanna és Karolina fele-

felerészben birtokolja az ingatlant. 



 

 

- És Marja szülei? – kérdezte Alex. – Remélem, ők már nem 
élnek, mert ha igen, akkor elfelejtettünk szólni nekik, hogy a 
lányukat fejbe lőtte a saját félje. 

Fredrika heves bólogatással nyugtatta meg. 
- Jakob és Marja szülei is évek óta halottak – mondta. – 

Jakobnak van egy bátyja, de ő kivándorolt Amerikába. Marjának 
nem volt testvére. 

- Nagy ez az ekerői ház? – érdeklődött Joar tűnődő arccal. 
- Kinyomtattam egy térképet – mutatta meg Fredrika. – A ház 

egy kis utacska végén áll. Jó nagy földterület is tartozik hozzá, és 
az egész birtokot, úgy, ahogy van, két és félmillió koronára 
becsülték fel. 

Alex füttyentett. 
- Felteszem, most, hogy Karolina meghalt, a ház egészen 

Johannáé lesz. 
- Gondolom – mondta Fredrika. – De nem tudom, olyan jól 

jön-e ez neki. Szép nagy jelzálog van rajta. 
- Miért íratták rájuk olyan hamar? – töprengett Joar. – Miért 

ad az ember ilyen értéket egy drogfüggő kezébe? 
- Meg kellene néznünk a tulajdonjog-átruházási szerződést – 

javasolta Fredrika. 
- De előbb a házat – rendelkezett Alex. – Aztán jöhetnek a 

papírok. 
Fredrikára pillantott, hogy lássa, nincs-e kifogása ez ellen a 

kissé fensőbbséges hangnem ellen. Eleinte akadtak ilyen 
természetű kommunikációs problémáik. 

Fredrikán azonban a legkevésbé sem látszott, hogy zavartatná 
magát. 

Alex folytatta: 
- Az azonosítatlan férfival hogy haladsz? 
Fredrika röviden összefoglalta, mire jutott. Elmondta, hogy a 

férfi különböző helyek nevét, illetve egy címet írt a céduláira, és 
egy gyűrűt csomagolt egy másikba, amelyen egy nő neve állt. Úgy 



 

 

fest, a nő nem Svédországban él, legalábbis ezen a néven nem 
vezettek be az adatbázisba a bagdadi Szadrvárosból érkezett 
menekültet. 

- Nem feltétlenül furcsa, hogy egy Forex iroda címét írta fel – 
vélte Alex. – Esetleg pénzt akart váltani, vagy ilyesmi. 

- Jó, de miért Uppsalában? – ellenkezett Fredrika. 
- Talán mert ott lakott? – vetette fel Joar mosolyogva. 
Fredrika máskor komoly arcán is halvány mosoly suhant át. 
Alexnek már számos alkalommal feltűnt, milyen szép is 

valójában. 
- De mit keresett akkor egy főúton a Stockholmi Egyetem előtt 

az éjszaka közepén? – kérdezte Fredrika. – Nekem valahogy az az 
érzésem, hogy az emberünk itt élt, nem Uppsalában. 

Alex kihúzta magát. 
- Utal arra bármi, hogy szándékosan végeztek vele? – 

kérdezte; mogorván. 
- Nem, semmi – válaszolta Fredrika. – Egyelőre semmi. De 

még várom az eredményt az ujjlenyomatosoktól, és nem kaptam 
meg a boncolási jegyzőkönyvet sem. 

- Jól van – mondta Alex. – Azokat még várd meg, aztán 
eldöntjük, hogyan folytatjuk a nyomozást. Már ha egyáltalán mi 
folytatjuk a nyomozást – tette hozzá. 

A terhessége vagy valami más miatt, de Fredrikának ez 
alkalommal sem volt ellenvetése. 

Nem önmaga, gondolta Alex, és eltöprengett. Fredrika 
csökönyösebben szokta védelmezni az ötleteit. 

Kopogás zavarta meg az értekezletet, és belépett Peder. Nem 
nézett senkinek a szemébe, csak leült egy üresen álló székre. 

- Sziasztok! – köszöntötte őket. 
A nyomában jött egy férfi is, akiről Alex tudta, hogy a 

technikusoktól van. 



 

 

- Bocs a zavarásért – mondta vontatottan, az ajtóban állva. – 
Gondoltam, ez érdekes lehet – folytatta, és átadott Alexnek pár 
papírlapot. 

- Ezek mik? – kérdezte Alex. 
- Jakob Ahlbin levelezése a templomi e-mail címéről, 

kinyomtatva – válaszolta a technikus. – Ma engedtek hozzáférést. 
Úgy néz ki, egy ideje fenyegette valaki. Azokat az e-maileket 
külön mappába mentette. 

Alex felvonta a szemöldökét. 
- Nahát. Tényleg? – kérdezte. 
A technikus bólogatott. 
- Nézze csak meg! – javasolta. – Nagyon durva dolgokkal 

fenyegetőztek arra az esetre, ha Jakob nem áll le a 
tevékenységével. Úgy tűnik, belekeveredett valamibe, amibe nem 
kellett volna. 

Joar fürgén felpattant, és odament, hogy beleolvashasson a 
levelekbe Alex válla fölött. 

Nézd csak a dátumokat! – mutatta. – Az utolsó még egyhetes 
Nincs. 

Alex érezte, ahogy egyre szaporább lett a pulzusa olvasás 
közben. 

– Szóval valaki fenyegette – szögezte le. 
A néhai Jakob és Marja Ahlbin ügye ezzel új fordulatot vett. 



 

 

BANGKOK, THAIFÖLD 
 
A barátja azt mondta neki, várjon, amíg visszatér az utasításokkal. 
Megígérte, hogy másnap két órakor jelentkezik. Nyugtalanul 
nézett az órára; nem sokkal múlt három. Otthon Svédországban 
reggel kilenc óra volt. 

Századjára is elővette a táskájából a mobilját, és megnézte. 
Még mindig nem volt nem fogadott hívása. De hát a barátjának 
sosem volt erős oldala a pontosság. 

Az internetkávézó tulajdonosa megkérdezte, kér-e még egy 
kávét. Most már felismerte őt, és sajnálattal fogadta a 
visszautasítást. 

- Tudok segíteni? – kérdezte. 
Próbált mosolyogni, és megrázta a fejét. 
- Nem, de azért köszönöm. 
Visszafordult a képernyőhöz. Azt kívánta, bár olyan gondjai 

lennének, amiket segíthet megoldani egy thaiföldi 
kávézótulajdonos. Tovább hívogatta a szüleit, de hiába. Tegnap 
óta csupán annyi változott, hogy most már az anyja mobilja is 
elérhetetlen volt. Az e-mailje még mindig nem működött, és a 
Thai Airwaysnél is fenntartották, hogy nem tudnak a foglalásáról. 

- Ne izgulj! – mondta a kapcsolata. – Megoldom én ezt neked. 
Ha holnapig kibírod, meglátod, hogy minden okés lesz. 

Azt fontolgatta, telefonáljon-e ő neki, kérdezze-e meg, miért 
nem hívta vissza. 

Korgott a gyomra, és nehéznek érezte a fejét. Ennie és innia 
kellett valamit, megemelni az energiaszintjét. Úgy döntött, 
visszamegy a szállodába, és útközben megpróbál szerezni valami 
harapnivalót. 
Mellbe vágta a hőség, ahogy kilépett a járdára. Elindult a 
Sukhumviten, Bangkok hatalmas ütőerén, megnyugodva a 
tudattól, hogy a szállodája csupán két sarokra van. A táska 
dörzsölte a vállát; meggyorsította a lépteit. Befordult egy 



 

 

mellékutcába, hogy elrejtőzzön a napfény elől. Jobbra-balra 
forgolódva keresett egy helyet, ahol ehet. 

Annyira lefoglalta az evés gondolata, hogy nem figyelt, és 
csak akkor vette észre a férfit, amikor már késő volt. Egyszer csak 
ott állt a járdán, kivont késsel, a száját összeszorítva. Kevesebb, 
mint harmincméternyire tolongtak az emberek és az autók, de itt a 
mellékutcában csak ők ketten voltak. 

Ezt nem úszom meg, gondolta, de kezdetben nem érzett 
félelmet. 

Az csak akkor jött, amikor a férfi megszólalt: 
- A táskádat! – követelte a késével fenyegetőzve. – A táskádat! 
Úgy érezte, mindjárt sírva fakad. Nem annyira azért, mert 

életében először akarták kirabolni, hanem mert így még nagyobb 
problémákkal kellett szembenéznie. Mindene a táskájában volt. A 
pénztárcája, a bankkártyája, a mobilja. Még az utazás elején 
döntött így; kockázatosabbnak ítélte bármit is a szállodában 
hagyni. Az egyetlen kivételt a számítógép jelentette, amelyet nem 
bírt volna mindenhová magával hurcolni. Arról viszont minden 
fontos információt letörölt. 

Rémülten kapkodta a levegőt. A táska lassan lecsúszott a 
válláról az alkarjára. 

- Gyorsan, gyorsan! – sürgette a férfi a késsel hadonászva, 
másik kezével pedig mutatva, hogy engedje el a táskát. 

Mivel nem engedelmeskedett azonnal, a férfi előrelendült, 
neki pedig gyorsan hátrálnia kellett két lépést, hogy elkerüljön egy 
szúrt sebet a karján. Megbotlott a göröngyös aszfalton, és elesett. 
A táska a földre csúszott, a férfi pedig a következő pillanatban 
már fel is kapta. 

De nem futott el. Kicipzározta a táskát, és feltúrta a tartalmát. 
- USB! – ordította. 
Értetlenkedve meredt rá. 
- USB! – üvöltötte a férfi. – Hol van? 
Nyelt néhányat, és hevesen megrázta a fejét. 



 

 

- Nekem nincs olyanom – mondta angolul, és továbbra is 
hanyatt fekve próbált valahogy arrébb csúszni. 

A férfi lehajolt, és felrángatta. Kígyóként tekergőzve próbált 
kivergődni a szorításából. Aztán újra felemelkedett a kés, ezúttal 
közvetlenül előtte. A férfi az arcához nyomta, ő pedig 
önkéntelenül összerándult, ahogy megérezte a hűvös fémet. 

A két szót külön hangsúlyozva a férfi újra megkérdezte: 
- Hol van? 
Csendes pánik közepette felmérte a lehetőségeket. De nem 

voltak, ezt rögtön látta, ahogy a férfi szemébe nézett. Dühös és 
agresszív volt a tekintete, de összeszedett. Pontosan tudta, mit 
keres. 

A nyakában lógó pendrive után tapogatózott. A férfi még 
mindig erősen szorította. Amikor észrevette, mit csinál, rántott 
egyet a láncon, mire az elszakadt. A pendrive az aszfaltra esett, a 
férfi pedig lehajolt érte. 

Ennél jobb esély nem volt a menekülésre. 
Gyorsabban futott, mint valaha életében, szandálja csattogott 

az aszfalton. Ha kijut a Sukhumvitre, biztonságban lesz. 
- Állj! – ordított utána a férfi. – Állj! 
Ő persze nem állt meg, mivel meggyőződése volt, hogy annál 

nagyobb veszélybe nem is sodorhatná magát. Ez az ember 
dolgozik valakinek, és nem csak annyi a feladata, hogy kirabolja 
őt. Utcai rablók nem szoktak pendrive-ért táskákat feltúrni. És 
egyáltalán honnan tudott róla? Honnan tudta, hogy egy pendrive-
ot kell keresnie nála? 

Egész a szállodáig rohant, nem térve le a nagyobb utcákról. 
Nem figyelte, mikor hagyott fel az üldözésével a férfi, de az 
ordítozást befejezte, amikor ő kiért a Sukhumvitre. Csak a 
szálloda aulájában fordult meg, ájuldozva és verejtékben ázva. A 
férfi nem volt ott. 

Kétségbeesetten rogyott a padlóra. 



 

 

Egy biztonsági őr és az egyik recepciós rohant oda hozzá. Jól 
van? Segíthetnek? 

Teljes szívéből kívánta, hogy bár eléjük tárhatná az egész 
történetet. Fáradt volt, képtelen energiát mozgósítani arra, hogy 
átlássa a projektet. Hirtelen rettentő ostoba ötletnek tűnt, hogy 
egyedül indult útnak. Hogy lehetett ilyen felelőtlen? Nem fogta fel 
a kockázatot, nem érezte a fenyegető veszélyt? 

- Kiraboltak. 
A szálloda személyzete kitért a hitéből. Kirabolták? Fényes 

nappal, Bangkokban? Egy fehér nőt? Feldúltan bizonygatták, 
hogy ők még nem is hallottak ilyenről. A recepciósnő elszaladt 
egy pohár vízért, az őr pedig, hogy hívja a rendőrséget. 

Míg ivott, a recepciós kedvesen megkérdezte, szüksége van-e 
még valamire. 

- Nem, nincs – válaszolta, és mosolyogni próbált. – Csak a 
szobám kulcsára, hogy felmehessek lezuhanyozni. 

A recepciós eltűnt, az őr pedig türelmetlenül járkált fel-alá az 
aulában. 

- Fél órán belül itt lesz a rendőrség – közölte. 
Igyekezett hálásnak látszani, noha jól tudta, hogy a rendőrség 

aligha segíthet neki érdemben. 
Visszatért a recepciós. Aggodalmas arccal. 
- Elnézést, mit is mondott, mi a szobája száma? 
- 214 – felelte fáradtan. 
Ivott még egy kis vizet, összeszedte magát, és odavánszorgott 

a recepciós pulthoz. 
- Nagyon sajnálom, hölgyem – folytatta a recepciós. – A 214- 

esben egy úr lakik, aki tegnapelőtt jelentkezett be. Biztos benne, 
hogy jó számot mondott? 

Hirtelen nem kapott levegőt. A hotel lógójára bámult, amivel 
tele volt az aula, nehogy a vendégek elfelejtsék, hol vannak. 

Manhattan Hotel. A szálloda, ahol az elmúlt öt éjszakát 
töltötte. 



 

 

Kezdett elhatalmasodni rajta a pánik. A szállodaszemélyzet 
érdeklődve figyelte. Próbált nyugodt hangon beszélni: 

- Elnézést – nyögte ki erőlködve. – Kicsit össze vagyok 
zavarodva. Igaza van, nem emlékszem a szobám számára. 

- Hölgyem, szeretnénk önnek segíteni, de a neve egyáltalán 
nincs benne a komputerünkben. Egyik szobánál sem. 

Nagyot nyelt. 
- Akkor talán valami hiba történt és kijelentkeztetett. 
A recepciós aggodalmasan felsóhajtott. 
- A számítógép szerint ön soha nem lakott itt. 
Eltelt néhány másodperc. Pislogott, hogy visszatartsa a 

könnyeit. 
Könyörögve nézett a recepciósra. 
- De hát csak felismer. Napok óta ki-be járkálok itt... 
A recepciós összenézett az őrrel, mintha kérdezni akarna tőle 

valamit. Aztán megrázta a fejét. 
- Sajnálom, hölgyem – mondta őszintének tűnő hangon. – Még 

sohasem láttam önt. És itt senki más sem. Óhajtja, hogy taxit 
hívjak önnek? 



 

 

STOCKHOLM 
 
Peder Rydh igyekezett kordában tartani a dühét, amikor Joar és 
Alex elindult Ekerőbe megnézni az Ahlbin nővérek házát. Őrá 
Alex a/t a feladatot bízta, hogy olvassa át az előkerült e-maileket, 
és a technikusokkal együttműködve próbálja meg kideríteni, ki 
küldte őket. Fredrikának a lehető legtöbbet kellett megtudnia 
Jakob munkájáról a menekültekkel foglalkozó szervezeteknél. 
Még az is érdekesebbnek tűnt, mint ezeket a nyavalyás leveleket 
bújni. 

Peder elővette a mobilját, és megpróbálta hívni az öccsét, 
Jimmyt. Miután nem vette fel, Peder az asztalra dobta a telefont. 
Persze, hogy nem veszi fel... Minden más el van fuserálva, miért 
pont ez ne volna? 

Szinte azonnal elfogta a bűntudat. Örülnie kellene, hogy 
Jimmy nem veszi fel a telefont, hiszen ez azt jelenti, hogy 
túlságosan elfoglalja valami, amiben örömét leli. 

- Jimmy szerencsés, hogy van egy nagy testvére, aki ennyit 
foglalkozik vele – mondták a gondozók az otthonban, amikor csak 
Peder bement oda. 

Néha olyan volt, mintha az otthon maradt volna az egyetlen 
hely a Földön, ahol Pedert még kedvelik és szívesen látják. Jimmy 
húszéves kora óta ott élt, és boldognak látszott. A világ így 
kezelhető méretűre csökkent a számára, és olyan emberek vették 
körül, akik hozzá hasonlóan nem tudnak maguk boldogulni. 

- Nem szabad elfelejtened, hogy minden baj ellenére még 
mindig kivételes sorsod van – mondogatta az anyja. 

Peder tudta, hogy érti ezt, de még mindig zavarta, ha ilyeneket 
hallott. Fredrika Bergmannak például nincs olyan testvére, aki 
ötéves korában agysérülést szenvedett egy félresiklott hülye játék 
miatt; most akkor ő kevésbé köteles a legtöbbet kihozni magából 
és az életéből, mint Peder? 



 

 

Néha, amikor egyik kisfiát az ölébe véve üldögélt, eltűnődött 
rajta, milyen hihetetlenül törékeny is az élet. Kitörölhetetlen 
gyermekkori képek emlékeztették a hintabalesetre, mely 
tönkretette az öccse életét, és tudatosították benne, milyen könnyű 
valamit visszavonhatatlanul elveszíteni, ha az ember nem elég 
óvatos. 

Óvatos. Megbízható. Körültekintő. 
Csak az isten tudja, mikor volt ő utoljára bármelyik is a három 

közül. 
Anyja, aki tulajdonképpen az ikrek dajkájaként funkcionált, 

akkor kezdte őt aggódó tekintettel méregetni, amikor háromszor 
egymás után későn és sörszagúan ért haza, vagy munka után 
elment inni. Történt vele valami, amitől figyelmetlenebb és 
hanyagabb lett. Akkor történt, amikor megszülettek a fiúk, és 
Ylvát magába szívta az az istenverte szülés utáni depresszió, ami 
csak nem akart véget érni. 

Most viszont mintha nem ő, hanem Peder lett volna képtelen 
visszanyerni az egészségét. Amikor külön költözött, erősnek és 
felelősségteljesnek érezte magát. Kitört egy lehetetlen helyzetből, 
és megtett egy radikális lépést, hogy javítson az életén. 

De ez aztán hipp-hopp befuccsolt. 
Szokás szerint csak a fogát csikorgatta. A munkahelyén 

legalább volt más, amin gondolkozhatott. 
Végigfutott a listán, amelyet az utóbbi két hétben Jakob 

Ahlbin e-mail címére küldött fenyegetésekből állított össze. A 
hangvétel egyre ádázabb lett, és úgy festett, a fenyegetőzés akkor 
kezdődött, amikor a lelkész olyasmibe avatkozott bele, amihez az 
e-mailek küldője szerint semmi köze nem volt. Név helyett csupán 
egy monogrammal, NF-ként írta alá a leveleket. Ezek a betűk 
szerepeltek az e-mail címben is, amelyről elküldte őket. 

Peder elkomorodott. Nem tudta, mit jelenthet az NF. 
Újból elolvasta az e-maileket. Az elsőt január 20-án küldték. 



 

 

Kedves Szarházi tiszteletes! Azt tanácsoljuk, lépjen vissza, 
amíg még megteheti. NF 

De mitől, töprengett Peder. 
A következő levél pár nappal később, január 24-én érkezett. 
Komolyan beszélünk, lelkészke. Maradj távol az embereinktől, 

most és mindörökre. NF  
Az NF tehát valamiféle csoportra utalhat, szögezte le magában 

Peder. De még mire? A többi e-mail sem adott semmi támpontot 
ezt illetően, de Peder látta, hogy egyre keményedik a hangvételük. 
Egy január utolsó napján küldött levélben ez állt: 

Ha te basztatod a mi barátainkat, mi is basztatjuk a tieidet. 
Elhozzuk neked a poklot. Szemet szemért, te geci pap. NF  

A levelek stílusa nem volt valami választékos. Az üzenet 
viszont annál tisztább. Peder azon tűnődött, vajon mit 
gondolhatott magában Jakob Ahlbin. Amennyire tudni lehetett, 
nem tett bejelentést a fenyegetésekről. Ez vajon azt jelenti, hogy 
nem vette őket komolyan? Vagy más okból nem szólt róluk a 
rendőrségnek? 

Az utolsó két e-mail Jakob életének utolsó hetében érkezett. 
Február 20-án a feladó ezt írta: 

Jó lenne, ha figyelnél ránk, lelkészke. Jób kínjai várnak rád, 
ha nem állítod le magad most rögtön. 

Végül pedig február 22-én: 
Ne feledd, hogy végződött Jób története. Sosem késő 

meggondolni magad, és a helyes útra térni. Ne leskelődj! 
Peder eltöprengett. Mi után ne leskelődjön? A Jób név 

ismerősen csengett, de nem tudta hova tenni. Arra tippelt, hogy 
bibliai név lehet. Egy gyors keresés az interneten meg is erősítette 
ezt. 

Jób volt az az ember, akit Isten mindenki másnál jobban 
próbára tett, hogy megmutassa az ördögnek, mi mindent megtehet 
azokkal, akik igaz ember módjára élnek. 



 

 

Jób mindent elveszített, állapította meg Peder komoran. De ő 
maga életben maradt. 

A telefonkagylóért nyúlt, és felhívta a technikusokat, hogy 
megkérdezze, rájöttek-e már az e-mailek feladójának a kilétére. 

 
 
Csupán fél órába telt kiérni Stockholmból Ekerőbe. Így a nap 

közepén tiszták voltak az utak, nem hátráltatta őket a 
csúcsforgalom. 

- Mit gondolsz? – kérdezte közömbös hangon Joar. 
- Nem gondolok semmit – felelte tömören Alex. – Jobban 

szeretek tudni. Ebben az ügyben meg még túl keveset tudok 
ahhoz, hogy bármit is mondjak. Mindenesetre az aggodalomra ad 
okot, hogy Jakob ilyen súlyos fenyegetéseket kapott nem sokkal 
azelőtt, hogy holtan találták. 

Alexnek nem kellett kifejtenie, miért ad ez okot aggodalomra. 
Nyilvánvaló volt a probléma. Ha bebizonyosodik, hogy nem 
Jakob volt az elkövető, akkor nagy bajban vannak. A helyszínelők 
alaposan átfésülték az egész lakást, de a legapróbb nyomát sem 
találták annak, hogy bárki más tartózkodott volna ott a lövések 
időpontjában. Szíve legmélyén Alex reménykedett abban, hogy 
kiderül, mégiscsak Jakob tette. Máskülönben pokoli bonyolulttá 
vált volna az ügy. 

Leparkolt a felhajtón, és kiszálltak az autóból. Felhőtlen volt 
az ég, és a hó keményre fagyott. A lehető legjobb téli időjárás, és 
egyáltalán nem az a környezet, amelyet a halálhoz és 
nyomorúsághoz kapcsolna az ember. 

A ház előtt és körülötte mindenhol érintetlen volt a hó. 
- Egy ideje nem járt itt senki – jegyezte meg Joar. 
Alex nem szólt semmit. A gondolatai különösebb ok nélkül 

Pederre terelődtek. Talán túl keményen bánt vele; eredetileg az 
övé volt ez az ügy. De aki ebben a szakmában dolgozik, annak 
komoly retorziókra kell számítania a helytelen viselkedésért. Az 



 

 

sem számít, hogy ilyen rohadt a magánélete; az ember nem viheti 
be a munkába az otthoni problémáit. Különösen egy jó rendőr 
nem. 

- Bemegyünk, amint ideérnek a technikusok – mondta 
hangosan, hogy véget vessen a gondolatok kavargásának a 
fejében. – Azt hiszem, nem sokkal utánunk jöttek. 

Megkapták az ügyésztől a házkutatási végzést, mivel 
bűncselekmény gyanúja forgott fenn. A kulcsot megtalálni már 
nehezebb volt. Elsie és Sven Jungnak Jakob és Marja odenplani 
lakásához volt kulcsa, a házhoz azonban nem, a lányokat pedig 
nyilvánvalóan nem lehetett megkérdezni. Végül engedélyt kértek, 
hogy bemehessenek Ahlbinék, illetve Karolina lakásába a 
kulcsért, de ott sem találták meg. Ezért aztán egy technikuscsapat 
segítségét kérték, hogy a lehető legkevesebb kárt okozva 
bejuthassanak kulcs nélkül. 

- Milyen volt Karolina lakása? – kérdezte Alex Joart, aki részt 
vett a keresésben. 

Joar először mintha nem igazán tudta volna, mit feleljen. 
- Azt nem mondanám, hogy úgy nézett ki, mint egy drogfüggő 

otthona – válaszolta végül. – Csináltunk pár fotót; majd nézd meg 
őket! 

- Olyan volt, mintha valaki utólag kitakarított volna? – 
tudakolta Alex, aki úgy sejtette, esetleg Johanna művelt ilyesmit. 

- Nehéz megmondani – felelte őszintén Joar. – Inkább olyan, 
mintha már egy ideje nem élt volna ott senki. Mintha valaki 
alaposan rendet rakott, aztán elment volna. 

- Hmm – hümmögött tűnődve Alex. 
A hó ropogott a technikusok kocsijának kerekei alatt, ahogy 

beálltak az övék mellé. Tíz perccel később bent voltak a házban. 
Az első, amit Alex észrevett, az volt, hogy odabent meleg van. 

A másik, hogy a ház otthonosan van berendezve, nem úgy, ahogy 
Peder és Joar Ahlbinék lakását leírta. Tiszta volt és takaros. A 



 

 

falakon különböző időkből származó családi fényképek lógtak. Az 
asztalokon háziszőttes, az ablakokon modem függönyök. 

Csendben körbejártak, nem igazán tudva, mit is keresnek. 
Alex a konyhába ment, kinyitotta a szekrényeket, kihúzgálta a 
fiókokat. A hűtőben talált egy liter tejet; bontatlan volt, és két hete 
járt le. Eszerint olyan sok idő azért nem telt el azóta, hogy valaki 
járt itt. 

A ház kétszintes volt. A két emeleti hálószobában egy-egy 
emeletes ágy állt. A köztük lévő helyiséget tévészobának 
használták. A földszinten volt a konyha és az étkező, meg a tágas 
nappali. Valamint mindkét szinten fürdőszoba. 

- Két emeletes ágy – jegyezte meg Alex. – Fura, nem? Azt 
gondolná az ember, hogy mielőtt a lányoké lett a ház, családilag 
jártak ide. Akkor viszont érdekes, hogy Ahlbin úr és a felesége 
külön ágyban aludt. 

Joar elgondolkodott a felvetésen. 
- Talán nem volt mindig így – vélekedett. 
Alex felsóhajtott. 
- Hát, reméljük – mondta, és elindult lefelé. 
Végigjárta a szobákat, és szemügyre vette a fényképeket. 

Valami zavarta, de nem tudta, micsoda. Újra megnézte a fotókat. 
Anyu, apu és a két lányuk a kertben. Régi kép volt, a lányok még 
kicsik voltak rajta. Újabb kerti fotók, a lányok már idősebbek. 
Karolina és a szülei, majd Karolina lóháton. 

Alex rájött, mi zavarja. 
- Joar, gyere csak ide! – kiáltotta. 
Joar léptei dobogtak a lépcsőn. 
- Nézd meg ezeket a fényképeket! – mutatott végig a nappali 

falán Alex. – Nézd meg őket, aztán mondd el, mit gondolsz! 
Joar fel-alá sétálva, csendben tanulmányozta a fotókat. 
- Konkrétan gondolsz valamire? – kérdezte bizonytalanul. 



 

 

- Johannára – mondta határozottan Alex. – Nem látod? 
Hirtelen eltűnik a képekről, és csak Karolina marad. Hozzáteszem, 
ő viszont egészségesnek látszik. 

- De ezek meglehetősen régi fényképek, nem? – kételkedett 
Joar. 

- Olyanok is vannak – felelte Alex. – De a legújabbak 
maximum ötévesek lehetnek. 

Újból körbejártak a házban. Karolina odafent is szerepelt 
néhány fényképen, például a szüleivel együtt, a büszkén a tévé 
tetejére állított fotón is. Johanna a távollétével tüntetett. 

- Talán nem szerették – mondta Alex, jóformán csak magának. 
- Talán valamin nagyon összevesztek. 
De ezt az elméletet cáfolni látszott, hogy Johanna 

résztulajdonosa volt a háznak. Miért nem szerepel a fényképeken 
a saját otthonában? 

Az egyik technikus dugta be a fejét a nyitott bejárati ajtón. 
- Hátul van egy lejárat valami pincébe – mondta. – Azt is 

kinyissam? 
Kiderült, hogy a zár befagyott, és nem olyan segítőkész, mint 

az előző. A technikus jó húsz percig munkálkodott, mire az ajtó 
nyikorogva kinyílt. Alex lenézett, és rövid, meredeken lefelé 
vezető lépcsőt látott. Épp elemlámpát akart kérni, amikor 
észrevette a villanykapcsolót a falon, és felkattintotta. Egy 
villanykörte kelt életre. 

Tökéletesen bebútorozott pincét világított meg, amelyet már 
nagyon régóta nem használtak. A konyha a nyolcvanas évekbe 
illett volna, és bár a levegő súlyos volt a portól, amennyit kellett, 
annyit láttak. Az egyik sarokban heverő, néhány fotel és egy 
dohányzóasztal. A falak mellett három emeletes ágy. Lepedő nem 
volt rajtuk, de pokróc és párna igen. 

Alex elnevette magát. 



 

 

A mindenit! – dünnyögte. – Ezek szerint igazak a pletykák. Ha 
Jakob Ahlbin nem illegális bevándorlókat bújtatott itt, akkor 
nagyon szeretném tudni, mire használta ezt a pincét. 

Joar körülnézett. 
- Lehet, hogy konfirmációs oktatást tartott – mondta szárazon. 
Alexnek mosolyognia kellett, de hamar megkomolyodott újra. 
Fegyverszekrény – bökött a fejével egy magas fémszekrény 

leié az egyik sarokban. 
Odamentek, és megpróbálkoztak az ajtajával. Nyitva volt. 
- Meg kell néznünk, volt-e Jakobon kívül a családban másnak 

is fegyvertartási engedélye – jelentette ki Alex. 
A fegyverszekrény elhelyezése is gondolkodóba ejtette. Miért 

nem fent a házban van, miért a pincében, ahol menekülteket 
bújtatlak? Arra jutott, hogy biztosan akkor helyezték át, amikor a 
pincét már nem használták többet. 

- Vajon innen hozta? – tűnődött Joar. 
- Mit? 
- A gyilkos fegyvert – magyarázta Joar. – Innen hozta el a 

vadászpisztolyt, amivel megölte a feleségét és magát? 
- Vagy esetleg másvalaki hozta el innen? – tette hozzá 

elgondolkodva Alex. 
 
 
Úgy egy órával azután, hogy a két rendőr elhagyta az ekerői 

házat, egy másik autó fordult rá a kocsibejáróra. A rendőrautók 
keréknyomában parkolt le. Ketten szálltak ki belőle a hóba. 

- A franc essen bele! – szitkozódott egyikük. – Előbb találtak 
Ide, mint mi. 

A másik, fiatalabb férfi nyugodtabb volt. 
- Biztos, hogy nem okoztak kárt – vetette oda. 
- Nem, de rohadt közel voltak hozzá – sziszegte a másik a 

havat rugdosva. 
A fiatalabb a vállára tette a kezét. 



 

 

- Minden a terv szerint halad – nyugtatta. 
A másik férfi felhorkantott. 
- Ami azt illeti, én nem pont így látom! – csattant fel. – 

Néhányan közülünk az országot is elhagyták. Egyébként a lány 
mikor jön vissza? 

- Hamarosan – felelte a társa. – És akkor ez az egész véget ér. 



 

 

Fredrika Bergman szorgalmasan próbált információt gyűjteni 
Jakob Ahlbin munkásságáról a menekültekkel foglalkozó 
szervezeteknél, ami igencsak nehéz feladatnak bizonyult. Az 
anyag nagy része elektronikus úton nem volt elérhető, így 
kénytelen volt igénybe venni a könyvtár régi, papíralapú 
archívumát. 

Jakob elkötelezettsége a menekültek ügye iránt évtizedekre 
nyúlt vissza, és alkalmanként az egyházon belül is vita tárgyát 
képezte. Sőt, komoly baj lett abból, amikor Jakob felkarolt egy 
különösen kényes ügyet, és engedte egy családnak, hogy a 
templomban lakjanak, elkerülve így a kitoloncolást. 

„A nap, amikor a rendőrség fegyverrel a kézben átlépheti a 
templomom küszöbét, lesz a nap, amikor elveszítem a hazámat” – 
idézte őt az esettel foglalkozó számos újságcikk egyike. 

A család hónapokig maradt a templomban, míg végül 
megkapták a letelepedési engedélyt. 

Jakob Ahlbin nem annyira a nézetei, sokkal inkább a tettei 
miatt került szembe másokkal. Jakob nem elégedett meg azzal, 
hogy cikkeket írt a témában, hanem különböző városok utcáin és 
terein kampányolt az ügye mellett. Még neonácikkal és egyéb 
szélsőjobboldaliakkal is nyilvános vitába szállt. 

Egészen pontosan Jakob Ahlbin azon kevesek egyike volt, 
akik vitába mertek szállni a svédországi idegengyűlölő 
csoportokkal, sőt meg nem erősített források szerint tagja volt egy 
olyan szervezetnek, amely fiatal stockholmi férfiakat támogatott – 
mivel a szélsőjobbot csaknem kizárólag férfiak alkották – abban, 
hogy valahogy kikeveredjenek abból a csoportból vagy 
mozgalomból, amelynek a tagjai voltak. Ez egybevág az e-
mailekkel, amikben azt írták Jakobnak, hogy ne üsse bele az orrát 
mások dolgába, gondolta Fredrika. Ezt az anyagot is kinyomtatta. 
Peder örülni fog, ha meglátja, mire bukkant. 



 

 

Épp végzett az ebéddel, amikor felhívta a patológus, aki 
végzett a gázolás áldozatának boncolásával. Elég szűkszavúan 
beszélt, és előszeretettel használt olyan kifejezéseket, amelyeket 
Fredrika nem értett. Remélte, hogy nem megy bele túlzottan a 
részletekbe; most, hogy terhes volt, sokkal nehezebben viselte, ha 
sérülésekről és roncsolt emberi testekről volt szó. 

Milyen puhány lettem, gondolta Fredrika, de fogalma sem 
volt, mit tehetne ellene. 

- A halál oka rendkívüli külső erőhatás, azaz nyilvánvalóan a 
járművel való ütközés – közölte vele a patológus. – A sérülések 
igen nagy erejű ütközéstől származnak, amely méterekre repítette. 

- Szemből ütötték el vagy hátulról? – kérdezte Fredrika. 
- Szemből – felelte a patológus. – De ez amiatt is lehetett, 

hogy amikor meghallotta az autót, arra fordult. Ami valószínűleg 
jobban érdekli magát, az az, hogy nem csupán belerohantak, de át 
is hajtottak rajta. 

Fredrika visszafojtotta a lélegzetét. 
- Először is itt vannak a sérülések, amelyek a halálát okozták; 

ezek az ütközéstől származnak. Ezenkívül zúzott sérülések 
találhatók a hátán, hasán és nyakán, amelyeket rögtön ezután 
kellett, hogy szerezzen. Én arra tippelnék, hogy aki elütötte, utána 
még keresztül is tolatott rajta, ahogy ott feküdt az úton. 

Fredrikára rájött a szédülés, és erőt kellett vennie magán, hogy 
folytatni tudja. Ez éppen valami olyasmi volt, amit nem szeretett 
volna hallani. 

Aztán erőt vett magán és összegezte a hallottakat. 
- Leegyszerűsítve tehát azt akarja mondani, hogy 

semmiképpen sem lehetett baleset? 
- Pontosan – válaszolta a patológus. 
Fredrika rendkívül feszült lett. A fenébe, most nyomozhatnak 

egy újabb gyilkosság után. 
 
 



 

 

Alex és Joar kora délután ért vissza a főkapitányságra. Peder 
legnagyobb bosszúságára Joar egyenest az irodájába ment, és neki 
egy szót sem szólt arról, mit tudtak meg. Peder elszántan felkelt az 
asztal mellől, és bement hozzá. 

- Na, hogy ment Ekerőben? – kérdezte, nem vesztegetve időt 
az udvariaskodásra. 

Karját szorosan összefonta a mellén, és próbált nagyon 
lazának látszani. 

- Jól – felelte Joar, miután néhány pillanatig szemlélte az 
ajtóban álló Pedert. 

- Találtatok valamit? 
- Hát, igen is, meg nem is – mondta Joar, és rendezgetni 

kezdett valami papírokat. – Nem tudom, kerestünk-e egyáltalán 
valamit konkrétan. De találni találtunk valamit. 

Peder arca már vöröslött. 
- Micsodát? 
- Egy pincét, ami igazolni látszik a történetet, miszerint Jakob 

Ahlbin illegális bevándorlókat bújtatott. 
Peder bólogatott, és hirtelen nem nagyon tudta, hogy folytassa. 
- Mi is előkapartunk egy-két érdekes dolgot Fredrikával – 

mondta. 
Joar mosolygott, de nem nézett rá, és azt sem kérdezte meg, 

mit találtak. 
- Jó – mindössze ennyit mondott. – Remélem, velünk is 

megosztjátok legközelebb a Barlangban. 
Peder nem szólt semmit, csak otthagyta. Ilyen beképzelt 

munkatársa még sosem volt. Még jobban fenn hordta az orrát, 
mint annak idején Fredrika. Peder még mindig eleven emlékeket 
őrzött Fredrikával való kapcsolatának igencsak viharos kezdeti 
szakaszáról. Csak egy kicsit lett volna lazább, vagy kevésbé 
felvágós! De nem. Mindig is jól nézett ki, de ez volt minden, ami 
miatt előnyt élvezhetett. 



 

 

Peder nem értette ezt az egészet. Hiszen Fredrikával 
ellentétben Joar igazi rendőr és nyomozó volt. Nekik kettejüknek 
együtt kellett volna tudniuk dolgozni. Felfoghatatlan volt a 
számára, miért döntöttek a fejesek néhány éve úgy, hogy civileket 
is felvesznek a rendőrség kötelékébe. Peder szerint ez a testület 
presztízsének arcul köpése volt, és nem jutott szóhoz, amikor arra 
került oda Alex csapatába, hogy már ott is van egy civil. Azóta 
eltelt némi idő, és Fredrika már nem hisztizett annyit. Eleinte 
például mindent megkérdőjelezett, és aránytalanul nagy szerepet 
kapott egy-egy nyomozásban. Peder úgy érezte, eljött az a pont, 
ahol már muszáj emlékeztetnie Alexet, hogy Fredrika bizonyos 
feladatokra alkalmatlan. Aztán Fredrika terhes lett, és ez egész 
más emberré tette őt. 

Peder nem bírta vigyorgás nélkül megállni, amikor a 
terhességére gondolt; számos pletyka keringett arról, hogy ki az 
apa. Egy idősebb, nős férfi. Amikor ezt meghallotta, Peder majd 
halálra röhögte magát, és azt mondta, le merné fogadni, hogy nem 
igaz. Kizárt, hogy ez a prűd liba odaadja magát bárkinek, aki 
valaki másé. Soha. Aztán egy idő után kezdte átgondolni. Nem is 
tűnt már olyan elképzelhetetlennek, mint elsőre. Hiszen ez 
megmagyarázta volna, miért beszél olyan keveset Fredrika a 
gyerekről és a terhességéről. Nem bírta megállni, hogy ne 
röhögcséljen magában. Minden madonnában van egy kurva, 
mondogatta a nagyapja... 

- Van egy perced? – kérdezte Peder, bekopogva Fredrika 
irodájának nyitott ajtaján. 

Az asztalánál ülő Fredrika összerezzent, de aztán 
elmosolyodott, amikor meglátta, ki az. 

- Gyere csak! – invitálta. 
Különleges mosolya és hosszú sötét haja gyakran ragadtatta 

mocskos fantáziákra Pedert, és ezen az sem változtatott, hogy 
várandós volt. 

Bement, és leült Fredrikával szemben. 



 

 

- Találtál valamit? – érdeklődött hanyagul. 
- Ó, igen! – felelte Fredrika, szemlátomást nagyon elégedetten 

magával, és egy csomó fénymásolatot húzott elő egy irattartóból. 
- Sok információt találtam Jakob Ahlbin munkájáról a 
bevándorlókkal. Meg arról, hogy tagja volt egy volt 
szélsőjobbosokat támogató szervezetnek. A csoport még aktív, 
rendőrökből, szociális munkásokból és mindenféle 
bevándorlókkal foglalkozó szervezetek tagjaiból áll. 

Peder elé tolta a papírokat. 
- Remek – mondta színtelen hangon Peder, azon tűnődve, 

vajon ő miért nem hallott még erről a szervezetről. Szívesen 
dolgozott volna hasonló helyen. 

- Már meg is kerestem őket – folytatta Fredrika –, és 
megerősítették, hogy Jakob Ahlbin a tagjuk volt. Sőt, egyike volt 
azoknak, akik kitalálták, hogy alapítani kellene egy ilyen 
társaságot. Már pár éve működnek. 

Peder füttyentett. 
- És ez annyira dühített egy bizonyos Tony Svensson urat, 

hogy elkezdte őt fenyegető levelekkel bombázni. Pontosabban e-
mailekkel. 

- Tony Svensson? – kérdezte Fredrika zavartan. – így hívják 
azt, aki azokat az e-maileket küldte? 

Peder elégedetten bólogatott. 
- Így bizony, legalábbis a technikus srácok meg az 

internetszolgáltatója, a Comhem szerint. Sikerült lenyomozni az 
IP-címet, ahonnan a legtöbb levél jött – az ő nevén van 
regisztrálva. 

- De nem többen küldték őket? – firtatta Fredrika. – Azt 
mondtad, több különböző IP-címről jöttek. 

- Még két cím van, egy farstai könyvtáré meg egy Seven-
Elevené Söderben. De logikusnak tűnik, hogy onnan is Tony 
Svensson írogatott. A levelek lényegében azonos tartalmúak, ami 
arra utal, hogy ugyanaz a személy írta őket. 



 

 

Fredrika tűnődve bólintott. 
- Még nem olvastam mindet. Tudnál adni róluk másolatot? 
- Persze – vágta rá Peder. 
- És mit tudunk Tony Svenssonról? Volt már dolga a 

rendőrséggel? 
Peder arcán széles vigyor terült szét. 
- Azt hittem, már meg sem kérdezed – mondta diadalmasan. 

Elterpeszkedett ültében, és nekikészült, hogy elmesélje, mit 
fedezett fel. – Hallottál már az NF nevű szervezetről? 
 

Alex megbeszélést hívott össze a Barlangba, miután Joarral 
visszajöttek Ekerőből. Valami elégedettségfélét érzett, miközben 
Peder beszámolt az emberről, aki a fenyegetéseket küldte Jakob 
Ahlbinnak. Amikor félre tudta tenni az idióta viselkedését, mindig 
kiderült számára, hogy Peder valójában nagyon kiváló képességű 
nyomozó. 

- Tony Svensson Farstában született és nőtt fel – kezdte 
beszámolóját. – Most huszonhét éves, és először tizenkét évesen 
került összeütközésbe a törvénnyel. Vandalizmus és bolti lopás. A 
söderi rendőrség és a szociális szolgálat szorosan együttműködött 
az ügyében, amíg tizennyolc éves nem lett. Többször is 
szabadság- vesztésre ítélték, először tizenhét éves korában, amikor 
megverte a mostohaapját. Majdnem megölte. 

- Á – mondta rezignáltan Alex. – Hadd találjam ki: a 
mostohaapja verte az anyját, igaz? 

- Nem – válaszolt Peder. – A mostohaapja nem volt hajlandó 
háromezer koronát adni Tonynak egy ibizai nyaralásra. 

- A szentségit! – döbbent meg Alex. – Szóval ilyen igazi 
keményfiú, mi? 

- Az – mondta Peder. – A másik testi sértése valami bandaügy 
volt. Kékre-zöldre vert egy srácot, és lezárásként széttört a fején 
egy üres borosüveget. Aztán egy üvegcseréppel felvágta a... 



 

 

- Légy szíves! – szólt közbe Fredrika, akinek minden vér 
kifutott az arcából. – Nem lehetne a részleteket későbbre hagyni? 

Riadtnak tűnt, és egyik kezét védelmezőn a hasára tette. Szinte 
mintha arra számított volna, hogy valaki beront az ajtón, és egy 
törött üveggel támad rá, vagy a babára. 

Peder továbblépett, kissé bosszúsan, amiért nem térhetett ki 
minden véres részletre. 

- Jó – mondta. – Szóval be akarták varrni nemi erőszakért is, 
de az ügyésznek ejtenie kellett a vádat, mert nem volt bizonyíték, 
és a csaj nem akart együttműködni. Ahogy az lenni szokott – fűzte 
még hozzá. 

- Esetleg megfenyegették, hogy hallgasson – vetette fel halkan 
Joar, mintha nem akarna zavarni, de tudná, hogy mégis zavar. 

Peder az asztal alatt ökölbe szorította a kezét, és úgy tett, 
mintha Joar meg sem szólalt volna. 

- Ha ez nem volna elég, Tony Svenssonnak több lopásban és 
betörésben is része volt, és fegyveres rablással is gyanúsítják. 
Mindennek a tetejébe ismert szélsőjobbos, és régóta tagja egy 
neonáci szervezetnek, a Nép Fiainak, akiknek a nevében a Jakob 
Ahlbinnak küldött fenyegető leveleket is aláírták. 

Jelezve, hogy kiselőadása véget ért, letette a tollat, amelyet 
egész eddig a kezében szorongatott. 

- Szép munka, Peder – mondta gépiesen Alex. – Hát itt lesz 
minek utánanézni. Tudunk valami konkrét konfliktusról Jakob 
Ahlbin és e között a szervezet között? 

– Azt keressük – felelte Peder. – Esetleg Fredrika meg tudja 
mondani, hogy állunk. 

Fredrika felegyenesedett a neve hallatán, és szokás szerint 
azzal kezdte, hogy kinyitotta a noteszét. Alexnek muszáj volt 
elnyomnia a mosolyát, nehogy Fredrika gúnyolódásnak vegye. 
Mindig olyan felkészült volt. 
- Jakob Ahlbin két esetben vont magára különösebb figyelmet – 
mondta, és beszélt a családról, akik a templomban húzhatták meg 



 

 

magukat, míg a Bevándorlási Hivatal elbírálta az ügyüket. – Aztán 
itt van ez a támogató csoport – folytatta. – Kapcsolatba léptem a 
vezetőjükkel, Agne Nilssonnal. Nagyon megrendítette Jakob 
halála, és azt mondta, szeretne holnap reggel bejönni és beszélni 
velünk. Azt mondtam, jöhet. 

- Beszéltél neki a fenyegetésekről, amiket Jakob kapott? 
Tudott róluk? – érdeklődött Alex. 

- Igen, tudott – válaszolta Fredrika. – De senki sem vette 
komolyan őket. Mármint amúgy is tudták, hogy egyesek ellenzik a 
tevékenységüket. És Agne azt hitte, a levelek már abbamaradtak. 

Alex döbbenten nézett. 
- De miért hitte ezt? – kérdezte Peder. 
- Mert múlt héten beszéltek róluk, és Jakob azt mondta, már 

több mint egy hete egyetlen levelet sem kapott. 
Peder a papírjai között lapozgatott. 
- Ez nem stimmel – mondta. – Hármat is kapott az utolsó két 

hétben. 
- Ez furcsa – szögezte le Alex. – Akkor holnap megkérdezzük 

erről Agnét. 
Feljegyzett valamit. 
- És van még egy furcsaság – mondta — mégpedig hogy úgy 

néz ki, senki más nem tudott a fenyegetésekről. Sem Sven Ljung, 
aki a holttesteket megtalálta, sem Ragnar Vinterman. Miért nem 
bízott meg senkiben Jakob? 

Joar félrehajtotta a fejét. 
- Lehet, hogy nem is olyan furcsa – mondta halkan. – Például, 

ha Jakob nem vette komolyan az e-maileket. Talán találkozott már 
korábban is hasonlókkal más ügyeivel kapcsolatban is. 

- Vannak a postafiókjában más fenyegető e-mailek? – kérdezte 
Pedertől Alex. 

Peder megrázta a fejét. 
- Nincsenek, de ez nem jelenti feltétlenül azt, hogy nem is 

kapott ilyeneket, csak hogy nem mentette el őket. 



 

 

Alex az órára pillantott, és elhatározta, hogy felpörgeti a 
dolgokat. 

- Na jó – összegezte. – Még mindig nem tudjuk, érdekesek-e 
számunkra a fenyegetések, de nem írhatjuk le ezt a dolgot, amíg 
nem beszéltünk a támogató csoporttal, és persze magával Tony 
Svenssonnal. Kinyomtatva akarom látni minden telefonszám 
forgalmát, amiket Jakob Ahlbin használt, hogy kiderüljön, 
felhívta-e őt az e-mailezés mellett ez a Tony. Aztán megyünk az 
ügyészhez, hogy behozhatjuk-e, kezdetnek mondjuk zaklatásért. 
Meg kell még beszélnünk valamit ebben az ügyben? 

Peder habozott, de aztán feltette a kezét. 
- Azt, hogy az utolsó e-mailek egyikében megemlítik Jóbot – 

mondta, majd megosztotta gondolatait ezzel kapcsolatban. 
Hirtelen nagyon butának érezte magát. 
De Alex nagyon is figyelt rá. 
- Érdekes – állapította meg. – A többieknek mi a véleménye? 
Joar mozgolódni kezdett. 

- Érdekes lehet, de meglepőnek nem meglepő. Nyilván Tony 
Svensson is tisztában volt vele, hogy egy lelkésznek írogat – 
mondta, amitől Peder nagyon kényelmetlenül kezdte érezni magát. 

- Már ha feltételezzük, hogy olyan háttérrel, mint Tony 
Svenssoné, valaki tudja, ki volt Jób – szólalt meg Fredrika is. – 
Nem ez a legfontosabb, amit át kell gondolnunk? 

- Mármint mi? – kérdezte Alex. 
- Az, hogy nem tűnik túl nagynak annak az esélye, hogy egy 

Tony Svensson kaliberű alak ilyen lazán dobálózzon bibliai 
utalásokkal. 

Alex mintha kicsit szégyenkezett volna. 
- Be kell ismernem, hogy én sem tudtam pontosan, ki volt Jób, 

amíg Peder most el nem mesélte a történetet. 
Fredrika csak mosolygott, nem szólt semmit. 
- Egyébként erről a Johannáról megtudott valaki valamit? – 

kérdezte Alex, hogy témát váltson. – Egyre inkább 



 

 

létfontosságúnak tűnik, hogy minél előbb megtaláljuk. Főleg 
annak a fényében, amit az ekerői házban láttunk. 

Senki sem válaszolt. Nem volt mit mondaniuk. 
Alex végighordozta tekintetét a társaságon. 
- Egyéb? – kérdezte. 
Fredrika jelentkezett. 
- Igen? 
- Megtudtam pár dolgot az elgázolt emberről. 
- Á! – mondta Alex. – Mesélj! 
- Úgy fest, meggyilkolták – kezdte Fredrika. – Ugyanis nem 

csak elütötték. Az autó utána át is tolatott rajta. 
Alex bosszúsan felhördült. 
- Francba! – szitkozódott. – Már csak egy másik gyilkosság 

hiányzott! 
Erősödött az érzése, hogy rettenetes mennyiségű munka vár 

rájuk. Ebben a dzsumbujban nem fognak egyhamar rendet tenni. 
 
 
Amikor eljött a munkából, Fredrika megpróbálta felhívni 

Spencert. A férfi nem vette fel, ami nyugtalanította. Napról napra 
jobban igényelte, hogy hallja a férfi hangját, különösen, ahogy 
közeledett az este, és egyre kevesebb ideje volt hátra az 
iszonyatig.      

Hogyan jutottam idáig? – tűnődött el magában, már vagy 
ezredszerre. Hogy vitték az álmaim és a terveim ilyen 
nyomorúságos útra az életemet? 

És a válasz mindig ugyanaz volt, ami ma este. Évtizedekkel 
ezelőtt volt az, amikor az álmai vezették. Szükségmegoldások 
közt navigált, és másodrangú lehetőségek közül választhatott csak. 
Az vagyok, ami abból lesz, akit megfosztanak a szabad 
választástól, gondolta elgyötörtén. Selejt vagyok, hála annak a 
rohadt, nyomorult balesetnek.  



 

 

Hát már megint itt tartott, a balesetnél. A kisiklás 
legkézzelfoghatóbb helyénél. Fiatalon arra készült, hogy majd 
hegedűművész lesz. A zene a családja természetes közege volt; 
Fredrika és a bátyja gyakorlatilag | színpadok szélén nőtt fel, ahol 
anyjuk legújabb fellépésének végét várták.  

- Látjátok anyát játszani? – kérdezte az apjuk, akiből már-már 
kicsordult a büszkeség. – Látjátok, mennyire annak él, amit 
csinál? 

Akkoriban Fredrika még túl kicsi volt ahhoz, hogy kritizálja, 
amit az apja mondott, később azonban egyre inkább 
megkérdőjelezte. Tényleg az a jó, ha valaki annak él, amit csinál? 

És milyen álmai és látomásai lehettek az apjának? 
Elszörnyedve eszmélt rá, hogy erről tulajdonképp fogalma sincs. 
Talán nem is volt más vágya, mint hogy követhesse a feleségét a 
világ körül, és nézhesse, mint bűvöli el egyik közönséget a másik 
után? Aztán persze, amikor a gyerekek iskolába mentek, 
megváltoztak a dolgok. Az anyjuk kevesebb fellépést vállalt 
külföldön, a gyerekek pedig most első ízben tisztább képet kaptak 
az apjuk foglalkozásáról. Olyan munkája volt, amelyhez öltönyt 
kellett hordania; eladott mindenfélét. Úgy tűnt, sikeresen. 
Mivelhogy eléggé jól éltek. 

Fredrika már hatévesen elkezdett hegedűleckéket venni. Ez 
volt talán az első tapasztalata arról, amit úgy neveznek, szerelem 
első látásra. Egyaránt imádta a hegedűt és a tanárát, aki biztosan 
jó tanulónak tartotta őt, mert ő maradt a tanára egészen az átkozott 
balesetig. És mellette volt a lábadozás során is, biztatgatta, és 
azzal nyugtatta, hogy talán még így is képes lehet majd úgy 
játszani, mint azelőtt. 

De tévedett, gondolta Fredrika, egy pillanatra behunyva a 
szemét. 
Sok év eltelt már, de még most is könnyen elmerült az 
emlékképekben. Ahogy az autó megcsúszott, bukfencezett egyet a 
levegőben, aztán repült. A kemény talaj, a tetőcsomagtartóról 



 

 

lepotyogó sí lécek. Barátnője véget nem érő sikoltozása, amikor 
meglátta az anyjának az oldalsó ablakhoz csapódott arcát. És a 
tűzoltók elkeseredett küzdelme: „Bármikor felrobbanhat a kocsi! 
Ki kell onnan szedni őket, nagyon gyorsan!” 

Fredrika néha azt gondolta, jobb lett volna, ha inkább ott 
hagyják, mert az életet, ami ezután következett, nem volt érdemes 
élni. A bal karja súlyosan megsérült, és sohasem lett olyan, mint 
azelőtt. Annyit próbálkoztak a helyreállításával, hogy az egész 
élete e körül a harc körül forgott. 
- Ez nem fog menni – hirdette ki végül az ítéletet az orvos. – Heti 
néhány órát tudsz majd játszani, de naponta órákat? Az ki van 
zárva. Az olyan fájdalmakat okozna, amelyek hosszú távon 
elviselhetetlenek lennének. Ráadásul ez a megterhelés könnyen 
teljesen használhatatlanná tehetné a karodat. 

Persze nem is értette, mit beszél. Abban a tévhitben élt, hogy 
Fredrika hálás, és örül, hogy életben maradt. Hogy örül, amiért 
nem halt meg úgy, mint a barátnője bátyja. Pedig semmi ilyesmit 
nem érzett. 

Akkor sem, és most sem, gondolta komoran Fredrika, lakása 
csendjében ücsörögve a kanapén. 

Sosem hegedült kedvtelésből, csakis életformaként, 
kenyérkeresetként gondolt rá. A baleset óta pedig nem játszott 
egyáltalán. A hegedű a szekrény tetején, leghátul várakozott, 
felhangolatlanul. 

Fredrika megsimogatta a hasát, ahol nyugodtan feküdt a baba. 
- Ha nagyon szépen kéred, majd egyszer talán játszom neked 

valamit – suttogta. – Talán. 
 
 

Alex hat órára érkezett haza. A felesége az ajtóban várta. Erős 
fokhagymaillat terjengett. 

- Ma olaszt főztem – mosolygott, és megcsókolta Alexet. – 
előszedtem egy üveg bort is. 



 

 

- Ünnepelünk valamit? – kérdezte csodálkozva Alex. 
Hét közben szinte sosem boroztak. 

- Nem, csak úgy éreztem, megérdemlünk egy kis kényeztetést. – 
felelte Lena. – Meg kicsit korábban jöttem haza a munkából. 
- Vagy úgy. És miért?  

- Semmi különös, csak lehetőségem adódott rá, hát gondoltam 
hazajövök és csinálok valami finomat vacsorára. 

Kissé éles hangon nevetve visszament a konyhába, visszatért 
salátakészítéshez. 

Alex átfutotta a napi postát. Képeslapot kaptak a fiuktól Dél-
Amerikából. 

- Jó ez a képeslap! – kiabált ki. 
- Igen, láttam! – válaszolta Lena. – Olyan jó újra hallani 

felölelnem? 
És megint ugyanúgy nevetett fel.  
Alex is kiment a konyhába, és nézte a feleségét, aki háttal áll 

neki. Mindig is ő volt kettejük közül a nyitottabb és a vonzóbb. 
Akárkit megkaphatott volna, de ő Alexet választotta. Annak 
ellenére, hogy már fiatalon őszülni kezdett, és mély ráncok 
szántották az arcát. Alexet mindig is nyugtalanította kissé, hogy 
ebben a kapcsolatban ő valahogy inkább kiválasztott, mint a 
felesége. Az évek során néha elképesztően féltékeny tudott lenni, 
ha Lena túlságosait közel került más férfiakhoz, vagy ő érezte 
magát valahogyan nem megfelelőnek. Ez a féltékenység 
mindkettejük számára problémát jelentett, és szégyellte is magát 
miatta. Mi baja, miért nem bízik meg Lénában, aki ilyen 
fantasztikus otthonnal és két csodálatos; gyermekkel ajándékozta 
meg? 

Aztán ahogy telt az idő, egyre nagyobb biztonságot érzett. Ezt 
részben a munkájának volt köszönhető. A foglalkozása fejlesztette 
a megérzéseit, és szinte mindig segített felülkerekedni a 
démonokon, akik gúnyosan azt sugdosták a fülébe, hogy a 
felesége megállja őt. 



 

 

A megérzéseiből bizonyosságot is merített. Biztosan tudta, 
mikor van minden rendben, és mikor nincs. És ez alkalommal nem 
volt. 

Már hetek óta ott bujkált benne ez az érzés. Lena máshogy 
beszélt, mint szokott, és úgy gesztikulált, ahogy Alex emlékei 
szerint sohasem. Hosszasan értekezett mindkettejük számára 
ismeretlen témákról. Vagy helyekről, ahová el szeretne menni, és 
emberekről, akikkel kapcsolatban kellett volna maradni. És itt volt 
a nevetése, amely mélyből és áthatóból élessé és felületessé vált. 

Így hátulról elnézve őt Alexnek úgy tűnt, a tartása is 
megváltozott. Valahogy merevebbnek tűnt. Aztán amikor 
megölelte volna, megrázkódott, megint azt az új nevetését hallatta 
és elhúzódott tőle. Volt, hogy megszólalt a mobilja, és átment egy 
másik szobába felvenni. 

– Segíthetek valamit? – kérdezte Alex a hátának beszélve. 
– Kinyithatnád a bort – válaszolta Lena, miközben próbált 

vidámnak és nyugodtnak tűnni. 
Próbált. Ez volt a gond. Csak próbált önmaga lenni, mintha 

váratlanul kapott volna meg valami színpadi szerepet. Alexnek a 
gyomra is belesajdult, ahogy a bensőjét marokra kapta a félelem, 
és újra felébredtek a démonok. 

Képesnek kellene lennünk ezt megbeszélni, gondolta. Miért 
nem vagyunk azok? 

- Jól ment a munka? – kérdezte Lena, miután egy darabig 
csendben ültek. 

- Igen – mondta szelíden Alex. – Jól ment. Sok minden történt. 
Lena ilyenkor rendesen fel szokta venni a beszélgetés fonalát, 

és tovább kérdezősködött. Mostanában viszont már nem. Mintha 
olyasmiket kérdezett volna, amik nem is érdekelték igazán. 

- Neked milyen napod volt? – érdeklődött Alex. 
- Egész jó – válaszolta Lena, és kinyitotta a sütőt, hogy 

megnézze, hogy áll az étel. 
Az fantasztikus illatot árasztott, de Alexnek nem volt étvágya. 



 

 

Még kérdezett Lénától egyet-mást a munkáról, ő meg 
kimérten, oda sem nézve válaszolgatott. 

Amikor leültek, hogy megegyék az ízletes vacsorát és 
megigyák a finom bort, valósággal erőlködnie kellett, hogy nyelni 
tudjon. 

- Skal!* – mondta Lena. 
- Skal. 
Amikor felemelte a fejét, hogy a felesége szemébe nézzen, 

akár meg is mert volna esküdni arra, hogy Lena mindjárt sírva 
fakad. 

 
* „Egészségedre!” 
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STOCKHOLM 
 

Reggel volt, és a lakásban meg lehetett fagyni. A cigarettafüst 
szaga már nem volt annyira átható, mint eddig, mert megjavították 
a ventilátort, és odaadták neki az egyik kis ablak kulcsát. Már 
majdnem ebédidő volt, de Alinak nem akaródzott felkelni. Az ágy 
lábánál a padlón ott állt a táska, komoran és otrombán 
emlékeztetve őt az új valóságra. 

Még mindig nem tudta, kit átkozzon a balsorsáért. Talán a 
szüleit, amiért olyan országban hozták őt a világra, mint Irak. 
Talán az amerikai elnököt, akit mindenki úgy szeretett gyűlölni, 
aki megdöntötte Szaddámot, a nagy vezért, aztán magukra hagyta 
az embereket egy romba dőlt országban. Vagy talán Európát, 
ahová csak olyan feltételekkel juthatott el, amelyekkel most kellett 
szembenéznie. 

Akárhogy is nézte, sehogy sem látta, hogy ő tehetne róla. Nem 
ő kezdte el azt az átkozott háborút, és nem ő tette magát 
munkanélkülivé és védtelenné. Ő csak jó férjként és apaként, a 
családjáért felelős emberként cselekedett. 

A felesége biztosan azon töpreng, hol lehet. És a barátja is, aki 
még mindig nem hallott felőle semmit. A hideg ablak felé fordult. 
A barátja valahol odakint van. Egy városban, amelyet ő nem 
ismer, egy országban, ahol teljesen idegen. Új életet kezd majd itt 
a családjával. Az ő érdekükben hajtja végre a feladatát vasárnap. 
De utána soha többé nem tesz ilyet. Amíg csak él. 

- Vannak alapvető szabályok, fiam – mondta neki az apja 
gyerekkorában. – Nem verekszel és nem lopsz. Egyszerű, ugye? 
Az apja már nem érte meg, hogy Irak nemzetként és államként 
összeomlott, és a mindennapi életen eluralkodott a káosz. Talán 
még ő is megértette volna, hogy most már lehetetlen betartani 
ezeket a szabályokat. Nem mintha régebben jobb lett volna az élet, 



 

 

de nyugodtabb volt, és látszólag biztonságosabb. De csak 
látszólag! Sokan tudták, milyen érzés, ha kora hajnalban egy autó 
áll meg a házuk előtt, és ismeretlen fegyveresek törnek be az 
otthonukba és az életükbe, akiket a kormány küldött, hogy 
bevigyék őket kihallgatásra. Néhányukról soha többé nem 
hallottak. Mások olyan iszonyatos bántalmazások nyomait 
viselték, amikor hazatértek, hogy arra a legközelebbi 
családtagjaiknak sem volt szava.  

Irak most más volt. Az előre nem látható erőszak más 
irányból érkezett, és még nagyobb létbizonytalanságot teremtett. 
A pénz olyan fontos lett, mint azelőtt sohasem, és az emberrablás 
egyszerre részévé vált a mindennapi életnek, ahogyan a lopás, a 
gyújtogatás és a fegyveres rablás is.  

Most hát ő is ilyen ember lett? Mivel az ágya mellett lévő 
táska egy pisztolyt és egy símaszkot tartalmazott, minden alapja 
megvolt egy ilyen összehasonlításnak.  

Másképp nem ment, gondolta Ali. Bocsáss meg, apám, azért, 
amit tenni fogok, de másképp nem ment.  

Aztán remegő kézzel nyúlt az aznapi nyolcadik cigarettájáért. 
Hamarosan véget ér az egész, és biztosítva lesz a szebb jövő. 



 

 

  
  
BANGKOK, THAIFÖLD 
 
A svéd nagykövetség tíz órakor nyitott, és ő már ott várakozott. 
Hosszú és nyomorult egy éjszakája volt. Végül is sikerült szobát 
kapnia egy olcsó youth hostelben Bangkok külvárosában, de egész 
tejjel álmatlanul forgolódott. A nagykövetség két teljes emeletet 
foglalt el egy toronyházban a Sukhumviten, rögtön a Landmark 
Hotel mellett. Annyira megkönnyebbült, amikor meglátta a svéd 
zászlót az ajtón, hogy elöntötték a szemét a könnyek. 

Aprólékosan eltervezte, mit fog mondani. Azt például 
semmiképpen sem említi meg, hogy miért jött Thaiföldre. Úgy 
látta, ez lesz a kisebb probléma. Sima turista, és kész. Akár az a 
másik több százezer svéd, aki évente idelátogat. És azt sem 
hallgathatja el, hogy elrabolták mindenét. A zsebében volt a 
rendőrségi feljelentés másolata, hogy alátámaszthassa vele a 
történetét. Úgy határozott viszont, hogy a többiről, ami történt 
vele – hogy valaki megszüntette a foglalását a hazaútra, zárolta az 
e-mail fiókjait és kijelentkeztette a szállodából –, inkább nem 
beszél. Túl sok kérdést vetett volna fel, és nem készült fel, hogy 
megválaszolja őket. 

Nehezen viselte, hogy minden anyag elveszett, amit 
összegyűjtött. A teljes súlyát csak az éjjel érezte meg. Még a 
fényképezőgépét is elrabolták, rajta az összes képpel. Nyeldekelve 
próbálta visszatartani a könnyeit. Hamarosan otthon lesz, és 
elkezdheti rendbe rakni ezt az egészet. Legalábbis teljes szívéből 
remélte. 

Talán látnia kellett volna előre, hogy nem fog sikerülni. Hogy 
aki ennyi munkát fektetett abba, hogy szépen apránként cafatokra 
szedje az életét, nem feledkezett meg arról a lehetőségről, hogy 
elmegy a nagykövetségre. De nem gondolkozott ennyire előre, és 
nem figyelt fel a recepciós szúrós tekintetére sem, mely követte, 



 

 

amikor behívták, hogy találkozzon a követség egyik 
munkatársával. 

Andreas Biom első titkár hűvös kézfogással üdvözölte. 
Közömbös arccal kérte meg, hogy foglaljon helyet. Amikor bejött 
az asszisztense, és megkérdezte, kér-e kávét a vendég, egy 
kézmozdulattal elhessegette, és megkérte, hogy hagyja nyitva az 
ajtót. A nyitott ajtón át látszott a folyosón fel-alá járkáló 
biztonsági őr, aki sohasem távolodott el túlságosan a szobától.  
- Nem nagyon tudom, miben szeretné a segítségemet kérni – 
mondta Andreas Biom, hátradőlve a székén. Kezét összekulcsolta 
az ölében, és félig lehunyt szemmel nézett rá. Mintha nagy 
gyakorlata volna már abban, hogyan spóroljon az energiával. 
Néhányszor megköszörülte a torkát, nagyon szerette volna, ha 
megkínálják egy pohár vízzel. De csak hallgatást kapott. 
- Ahogy már mondtam, komoly bajban vagyok – kezdte óvatosan.  
Azzal elmondta az egész történetet, ahogy elgondolta. A rablást és 
a „tévedést” a szállodában, ahogy ő fogalmazott, aminek 
következtében minden poggyásza elveszett. 

- Haza kell jutnom valahogy – mondta, és sírva fakadt. – Nem 
tudom elérni a szüléimet, és egy barátom, aki azt mondta, segít, 
nem hívott vissza. Szükségem van útlevélre, és egy kis kölcsön 
pénzre. Visszafizetem, amint hazaértem, csak segítsenek nekem! 

Hagyta, hadd ömöljenek a könnyei, már képtelen volt 
bármilyen látszatot fenntartani. Csak hosszas csendet követően 
emelte fel a fejét, és nézett Andreas Biomra. Az rezzenéstelen 
arccal ült a helyén. 

- Ez tehát az ön verziója? – kérdezte végül. 
Elképedve meredt rá. 
- Tessék? 
- Azt kérdeztem, ezt a történetet szándékozik-e előadni a 

thaiföldi hatóságoknak, amikor az ügyét vizsgálják. 
- Ezt nem értem – felelte meglepetten. 
- Mit mondott, mi a neve? 



 

 

Automatikusan elismételte a kereszt- és a vezetéknevét. 
- Nem könnyíti meg a saját dolgát – mondta a titkár. 

Csenddel viszonozta a szavait; fogalma sem volt, mit kellene 
válaszolnia. 
- A következő segítséget tudom nyújtani önnek, Therese: jogi 
képviseletet és egy megnevezett kapcsolatot itt a nagykövetségen. 
Ha viszont nem adja fel magát most azonnal a thaiföldi 
rendőrségen, akkor sokkal rosszabb helyzetbe kerül. Már azzal is 
elég nagy bajba keverte magát, hogy hamis személyazonosságot 
adott meg egy hivatalos személynek. 

Erre nem tudott mondani semmit. Megkergült madarakként 
csapongtak a fejében a gondolatok. 

- Attól félek, nem értem – suttogta, bár már kezdte gyanítani, 
mekkora is a baj valójában. – És a nevem nem Therese... 

Andreas Biom egy papírt vett elő az íróasztal fiókjából, és elé 
lette. 

- Ez annak a feljelentésnek a másolata, amit tegnap tett a 
rendőrségen? 

Gyorsan elővette a saját példányát, és összevetette a kettőt. 
Ugyanaz az irat volt. 

- Csakhogy ez itt nem az ön neve – mutatta a titkár. 
- De igen, az. 
- Nem – mondta Andreas Biom –, nem az. Ugyanis önnek ez a 

neve. 
Elé tett egy másik papírlapot. 
Csak bámult a papírra, anélkül, hogy teljesen felfogta volna, 

mit is lát. Egy útlevél fénymásolata volt az, az ő fényképével, de 
más személyi azonosítószámmal, és valaki másnak a nevével. Az 
útlevél tulajdonosát Therese Björknek hívták. 

Forogni kezdett vele a szoba. 
- Nem, nem, nem! – mondta. – Ez nem én vagyok! Kérem, 

biztosan van erre valami magyarázat... 



 

 

- Egy nagyon egyszerű magyarázat van rá – mondta szigorúan 
Andreas Biom. – Ez az ön útlevele, és az ön valódi 
személyazonossága. Felhívtam a svéd rendőrséget és adóhivatalt, 
hogy ellenőrizzem. Ez itt ön, Therese. Ezt az útlevelet pedig az ön 
összes többi holmijával egyetemben abban a szállodában találták 
meg, ahol ön valójában megszállt, a Hotel Nanában. Abban a 
szobában, ahonnan elmenekült, amikor a kábítószerosztály 
emberei rajtaütöttek a szállodán és fél kiló kokaint találtak az ön 
poggyászában. 

Hirtelen hányingere támadt, és attól félt, hogy mindjárt 
odaokád a padlóra. Amit Andreas Biom ezután mondott, az már 
csak szaggatottan jutott el hozzá. Csupán a legnagyobb nehézség 
árán tudtad egységes egésszé összefogni a töredékeket. 

- Köztünk szólva, jó esélye lehet a tárgyaláson, ha a 
következőket csinálja. Először is: azonnal adja fel magát. 
Másodszor: mondja el nekik, ki adta le a drótot a rajtaütésről, 
hogy elmenekülhessen a szállodából. Két nagyon egyszerű dolog. 

Két ujját feltartotta a levegőbe, hogy hangsúlyozza, mennyire 
egyszerű. 

Ő csak fészkelődött ültében, és nem bírta visszatartani a 
könnyeit. 

- Miért jöttem volna ide magához, és miért nem hagytam el 
inkább az országot, ha bűnös volnék abban, amit elmondott? – 
kérdezte a titkár szemébe nézve. 

Biom előrehajolt ültében, és fölényesen rámosolygott. 
- Mert ez itt Thaiföld – mondta –, és ugyanolyan jól tudja, 

mint én, hogy innen nem juthat ki. 



 

 

STOCKHOLM 
 

Az éjszaka új rémálmokat hozott, variációkat az eddigi 
témára. Ezekben az álmokban már nem vadászok elől menekült, 
hanem egy fához kötözve állt, csuklyás emberektől körülvéve, 
akik bántani akarták őt. Fredrika Bergmannak elképzelése sem 
volt róla, honnan eredhetnek ezek az abszurd történetek. Semmire 
sem emlékeztették, amit valaha átélt, vagy amiről akár csak hallott 
volna. Utálta, hogy éjszakáról éjszakára a saját sikoltozására 
ébred, verítékben fürödve, a sírás határán. És fáradtan. Olyan 
borzalmasan fáradtan. 

De azért bement dolgozni. Egyszerűen képtelen lett volna 
otthon ülni. 

- Hogy vagy? – érdeklődött komoly arccal Ellen Lind, amikor 
összefutottak a személyzeti szobában. 

Fredrika nem is próbált hazudni. 
- Meg kell mondjam, elég ramatyul – ismerte be. – Nagyon 

rosszul alszom. 
- Biztos, hogy itt kellene lenned akkor? – kérdezte Ellen. – 

Nem otthon pihenned? 
Fredrika makacsul megrázta a fejét. 
- Ennél többet nem – mondta fáradtan. – Inkább itt vagyok. 
Ellen nem kérdezett többet. Ahogy mindenki más, ő is azt 

találgatta magában, vajon mit gondolt Fredrika, milyen lesz 
nagyjából magányosan kihordani egy gyereket, aztán úgy 
megszülni, hogy az apa nincs sehol. 

Fredrikát furdalta a lelkiismeret, amiért mindig csak Ellen 
kérdezősködött felőle, és ő sohasem viszonozta. Nem kérdezte 
meg tőle, hogy van, mi van a gyerekeivel, vagy hogy mennek a 
dolgok élete szerelmével. Előző évben ismerkedtek meg egy 
nyaraláson, és Ellen fülig szerelmes lett. 
Szerelmes.  



 

 

Amíg terhes nem lett, többé-kevésbé elégedett volt az 
egyezséggel, amelyet Spencerrel kötöttek. Nem zavarta, hogy a 
férfi ki-be sétál az életéből; elvégre volt, amikor ő is ezt csinálta. 
Szeretőt talált és elhagyott egy másikat. Aztán elvesztette a 
szeretőt, és visszament Spencerhez. A probléma csak most kezdett 
jelentkezni, amikor már nem volt önmaga, és mindig jobban 
érezte magát az ő közelében. Spencer persze jött, amikor csak 
tudott, és mostanában a telefont is mindig felvette, ha kereste őt. 
Ettől azonban még mindig nem volt jelen állandóan az életében.  
- Én ezt az egész helyzetet egyszerűen nem értem – mondta egyik 
nap a barátnője, Júlia.  

Ő volt az is, aki egyre kérdezgette Fredrikát, hogy bír egy 
jóval idősebb férfivel szexelni.  
- Sok minden van az életben, amit nem értünk – válaszolta élesen 
Fredrika, és erről a témáról nem beszéltek többet.  
 
 

Jó sok e-mail volt a postafiókjában. Alig bírta rávenni 
magát, hogy megnézze őket, a legtöbbjük egyébként sem volt 
érdekes.  
„Jön a lőfegyver-jártassági frissítő kurzus” – állt az egyikben. 
„Akar valaki közös kocsival járni?” 

Frissítő kurzus. Mintha ezt feltétlenül mindenkinek el kellene 
mondani a testületnél. 

Néhány levél a szakszervezeti képviselőtől érkezett, aki arra 
invitálta, hogy ő is szálljon be a civil dolgozók 
munkakörülményeinek javításába. A rendőrség szakszervezete 
néha valóságos hadjáratot folytatott azért, nehogy a civil dolgozók 
túlságosan otthon érezzék magukat a testületnél, és Jusek most 
úgy gondolta, ideje visszavágni. Fredrikának nemigen volt ereje 
foglalkozni ezzel, bár szeretett volna. 



 

 

Én tettem meg az utat, gondolta letörten. Én döntöttem úgy, 
hogy itt maradok. Egyelőre. És per pillanat nem tudok azzal 
törődni, hogy mások hogy éreznek. 
Céltalanul kotorászott az előtte heverő papírok között. Alex azt 
mondta, hogy a holtan talált lelkész és a neje előnyt élvez az 
egyelőmnél elütött férfival szemben. Sőt, úgy döntött, az utóbbit 
megpróbálják lepasszolni. Ilyen korlátozott erőforrásokkal 
ugyanis egyszerűen képtelenség volt egyszerre két gyilkossággal 
foglalkozniuk. 

Az eredményeket azonban még mindig Fredrikához 
továbbították. A bűnügyi labortól kapott jelentés szerint a férfi 
ruháján talált anyag bizonyította, hogy az autó nem csupán 
elgázolta, hanem át is hajtott rajta. Autófesték nyomai voltak a 
kabátján. A festék típusának azonosításán még dolgoztak, hogy 
később összevethessék egy esetlegesen előkerülő gyanús 
járművel. 

Tovább nézegette az e-mailjeit. Az ujjlenyomatokról még 
mindig semmi. Dühödten kapta fel a telefonkagylót. 

- Most akartam hívni! – közölte sietve a nő a telefonban. 
Fredrikát megdöbbentette, hogy milyen élénk, nem úgy, mint két 
nappal korábban. 

- Valóban? – mondta, és igyekezett kolléganőjénél kevésbé 
izgatottnak tűnni. 

Nem sikerült, de a nő mintha észre sem vette volna. 
- Átfuttattam az ujjlenyomatokat az adatbázison, és 

megtaláltam. 
Élesen, tisztán, óriási erővel érkezett a hangja a telefonból. 
- Tényleg? – hüledezett Fredrika. 
- Úgy bizony! – ujjongott a nő diadalmasan. – Emlékszik, 

amikor a múlt héten fegyveresek kiraboltak egy pénzszállító autót 
Uppsalában a Forex előtt? 

Fredrika szíve nagyot dobbant. Forex. 
- Hát persze! – vágta rá gyorsan. 



 

 

- A hétvégén egy kutyát sétáltató férfi megtalálta az egyik 
fegyvert, amit a rablásnál használtak. Ami elég furcsa ahhoz 
képest, hogy szinte óraműpontossággal meg volt tervezve minden. 
Szerencsére sikerült a pisztolyról ujjlenyomatot venni. 

- És az azonosítatlan férfi volt – mondta Fredrika egyre 
izgatottabban. 

- Pontosan. 
Fredrika köszönetét mondott a nőnek, és letette a kagylót. A 

Forex-rablás egy nagyobb Stockholm környéki fegyveres 
rablássorozat legutóbbi epizódja volt. Boldog volt, hogy ekkora 
eredményt ért el egyetlen telefonhívással. Ráadásul ez azt is 
tisztázta, kihez tartozik az ügy; nyilvánvalóan a Nemzeti 
Nyomozóirodához akikhez a rablási esetek kivizsgálása is. 

Fredrika mosolyogva kopogott be Alexhez. 
Amikor meghallotta, milyen egyszerűen megszabadulhat a 

gázolásos ügytől, Alex szokatlan gyorsasággal lendült mozgásba. 
És amint az esetet sikerült rálőcsölni a Nemzeti Nyomozóirodára, 
Fredrika teljes erővel koncentrálhatott az Ahlbin-ügyre. Már 
majdnem tizenegy óra volt, és Joarral fogadniuk kellett Agne 
Nilssont a volt szélsőjobbosokat segítő szervezettől. Furcsa volt, 
hogy Joar van ott mellette. Egyáltalán nem rossz, de 
mindenképpen más érzés. 

Joar kopogott az irodája ajtaján, mert már indulni kellett a 
vendégfogadására. 

- Készen állunk? – kérdezte, udvarias, korrekt, feszes 
mosollyal kísérve. 

Ez a mosoly nem árul el semmit, figyelte meg Fredrika. Csak 
úgy ott van az arcán, mintha odarajzolták volna egy maszkra. 

Arra gondolt, vajon mi lehet a maszk mögött. Gyűrű nincs 
rajta, de vajon van társa? Gyerekei? Lakásban él vagy családi 
házban? Van autója vagy busszal jött? 

Fredrika nem volt kíváncsiskodó típus, de leginkább azért 
nem, mert jól olvasott a jelekből. Nem kellett találgatnia, mert egy 



 

 

csomó minden rá volt írva az emberekre, még ha nem is tudtak 
róla, vagy nem akarták beismerni. 

- Olvass, és tudni fogsz – mondta mindig az anyja. 
És Fredrika szerint ez nagyon is igaz volt. 
Agne a recepción ült, és nagyon elveszettnek látszott. Fredrika 

egyáltalán nem erre a látványra számított. Agne alacsony volt, 
köpcös, sápadt és ritkuló hajú. De a szeme – azon kapta magát, 
hogy merőn nézi a szeme kemény volt és kutató, fényes és erőtől 
lángoló. 

Akár egy csökönyös, rakoncátlan kisgyerek, gondolta 
Fredrika, miközben kezet fogott vele és bemutatkozott. 

Látta, hogy a férfi tekintete egyből a pocakjára vándorol, de 
megjegyzést nem tett rá. Fredrika hálás volt ezért. Úgy tűnt, az 
emberek semmi kivetnivalót nem látnak abban, hogy egy 
várandós nőt olyan módon érintsenek meg, ahogy egy nem 
várandós nővel sohasem tennék. Hogy gyengéden megsimogassák 
a hasát egy vagy akár két kézzel. Fredrika már szinte pánikba 
esett, ha szembe jött egy-egy férfikollégája, mert érezte, ahogy 
belé vájnak a pillantásukkal. Az is megfordult a fejében, hogy 
megemlíti ezt egy értekezleten, de nem találta hozzá a megfelelő 
szavakat. 

Az egyik látogatóknak fenntartott helyiségbe kísérték Agne 
Nilssont, ahol ablak is volt. Az ablaktalan kihallgató szobák nem a 
nyugodt beszélgetésekre valók voltak. Meg aztán nem akarták az 
állampolgárokat, akiket nem gyanúsítottak semmivel, ugyanúgy 
kezelni, mint a bűnözőket. Joar el is futott kávéért, Fredrika pedig 
ott maradt csevegni Agne Nilssonnal. 

- Mesélne nekünk a szervezetről? – kérdezte Joar, amikor már 
mindhárman leültek egy-egy csésze kávéval. 

Agne Nilsson kényelmetlenül fészkelődött, mintha nem igazán 
tudná, hol is kezdje. 

- Két éve kezdődött – vágott bele. – Jakob és én már sokkal 
régebb óta jó barátságban voltunk. Egy környéken nőttünk fel. 



 

 

Szomorúan elmosolyodott, majd folytatta. 
- A szervezet Jakob Ahlbin ötlete volt, mint oly sok minden. 

Akkor jutott eszébe, amikor egyszer egy fiatalember ott maradt az 
egyik előadása után. Úgy öltözött, mint más fiatalok, de a haja – 
illetve annak hiánya – és jó pár tetoválása egyértelművé tette, 
hová húz eszmeileg. 

- Ne gondolja ám, hogy ez ilyen marha egyszerű! – mondta 
Jakobnak. – Áll itt, és magyaráz, hogy milyen a bevándorlóknak, 
meg hogy nekünk hogy kéne viselkedni, de nem mindenkinek van 
ám választása! Abban rohadtul biztos lehet! 

Ezzel hosszú beszélgetés vette kezdetét. A fiú ijedt volt és 
boldogtalan. Érzékeny korban, tizennégy évesen keveredett 
elvetemült szélsőjobbosok közé, a bátyja révén. Most tizenkilenc 
évesi volt, és készült elvégezni az iskolát. A bátyja már néhány 
éve kiszállt a mozgalomból, elköltözött és dolgozni kezdett. Ő 
maga ittragadt Stockholmban, a jegyei nem voltak jók semmire, és 
nem volt hová mennie, csapdába esett az ismerősei közt, akikhez, 
úgy érezte, semmi köze nem volt már. És most megismerkedett 
egy lánnyal. Nadimával Szíriából. 
- Az ő családját kéne zavarja, hogy járunk, nem a haverjaimat – 
mesélte Jakobnak a fiú. – De a faterja tök örül, hogy talált egy 
svéd fiút. A haverok viszont kinyírnak minket, ha megtudják. 

A fiúnak jóval többet kellett elviselnie, mint amit bármelyik 
korabeli fiatalnak szabadott volna. Jakob látta ezt, ezért akart 
mindenképpen segíteni. 

- Adj nekem néhány napot – kérte Jakob. – Ismerek pár 
embert. Körbekérdezem őket, mit tehet valaki a te helyzetedben. 

Csakhogy kiderült, mégsincs néhány napja. A banda 
megneszelte, hogy egyik tagjuk ki akar szállni, és egy bevándorló 
lánnyal találkozgat, és egyik nap, amikor sétából tértek haza, már 
várták őket. 

Agne Nilsson szemében nedvesség csillant. 



 

 

- Jakobot nagyon megrázta az eset – mondta rekedten. – 
Leginkább az, hogy nem vette észre, mennyire sürgős a dolog. 

- Mi történt? – kérdezett rá Joar, amitől Fredrika ideges lett. 
- Megerőszakolták a lányt, sorban egymás után, és 

kényszerítették a fiút, hogy végignézze. Aztán gyakorlatilag péppé 
verték. Kerekes székbe kényszerült, és agykárosodást is 
szenvedett. 

Fredrika kis híján elsírta magát. 
- És a lány? – kérdezte, próbálva tartani magát. 
Agne Nilsson érkezése óta először elmosolyodott. 

Gyengécskén, de szívből. 
- Ő a hálózatunk tagja lett – felelte. – Éjt nappallá téve dolgozik. 

Ő az egyetlen, akinek a helyi önkormányzat teljes munkaidős 
pozíciót ajánlott. 

A szavai mind Joart, mind Fredrikát megnyugtatták. 
- Egész pontosan mi volt Jakob munkája? – érdeklődött Joar. – 

Az imént önkormányzati pénzeket említett. 
Agne Nilsson bólogatott, jelezve, hogy érti, hová akar 

kilyukadni Joar. 
- Ahogy mondtam, Nadima az egyetlen teljes munkaidős 

alkalmazott. Őt fizeti az önkormányzat, de ettől eltekintve ők 
jobban szeretnek erősebb alapokon álló csoportokkal dolgozni. Mi 
többiek különböző módokon próbálunk részt venni a munkában, 
némi támogatással a munkaadóinktól. Kivéve éppen Jakobot; ő 
szinte kizárólag önkéntes alapon dolgozott. Ne kérdezzék, miért, ő 
ilyen volt. Elsősorban a szószólónkként működött, s ő volt a mi 
„földre szorított fülünk”, ahogy a rendőrség szereti nevezni. 
Látták valaha Jakobot előadást tartani? 

Fredrika és Joar a fejét rázta. 
Agne Nilsson pislogott néhányszor. 
Fantasztikus volt! – sugárzott. – Bárkit rá tudott bírni, hogy 

másképp gondolkozzon. Az volt a trükkje, hogy olyan dolgokról 
beszélt, amilyenekről a közönség már százszor hallott, de egészen 



 

 

másképp. És micsoda energiát adott bele! El tudta juttatni az 
üzenetét az emberekhez. 

Az egyik inggombját piszkálta. 
Politikusnak kellett volna mennie – mondta. – Azon a 

területen is letette a névjegyét. 
Kedveltem volna Jakobot, gondolta magában Fredrika. 
– És mi volt a helyzet a betegségével? – kérdezte. – Okozott 

ez számára bármiféle problémát? 
– Nem... nem is tudom, hogy mondjam – grimaszolt Agne. – 

Néha persze rossz állapotban volt, de azt mindig becsületesen 
megmondta. Ha jól értettem, fiatalkorában rosszabb volt a helyzet. 

 – De sosem beszéltek erről komolyabban, annak ellenére, 
hogy régóta ismerték egymást? – lepődött meg Joar. 

- Nem – vallotta be Agne Nilsson. – Soha. Jakob azt 
mondotta, hogy ha nyavalyog az állapotáról, az nem segít rajta 
semmit, biztos vagyok benne, hogy bizonyos mértékig igaza is 
volt. Így hát csak nagy általánosságban beszélt róla. 

Megköszörülte a torkát. 
- Amikor beszéltünk, leginkább munkáról volt szó. Ez 

mindkettőnknek megfelelt. 
- De a fenyegetésekről, amelyeket Jakob kapott, ön is tudott? 
- Igen – felelte Agne. – Többen is megkaptuk őket egyszerre. 
Fredrika keze megállt jegyzetelés közben. 
- Tessék? 
Agne Nilsson határozottan bólintott. 
- Bizony – mondta. – Ez történt. És nem csak ezt a legutóbbi  

néhányat, korábban is volt már ilyen. 
- Ugyanettől a küldőtől érkeztek? – tudakolta Joar. 
- Nem, de, hogy úgy mondjam, ugyanazzal a céllal. Szintén 

olyankor, amikor valakik úgy gondolták, olyasmibe avatkoztunk, 
ami nem a mi dolgunk. 

Joar elővette a Jakobnak küldött e-mailek másolatait. 
- Ezeket felismeri? 



 

 

- Természetesen – válaszolta Agne. – Majdnem ugyanezeket 
kaptam én is, mint mondtam. Csak nekem nem azt írták, hogy 
„geci; pap”, hanem hogy „szar szoci”. 

Halványan elmosolyodott. 
- Meg sem ijedt? – kérdezte Fredrika. 
- Nem, miért ijedtem volna? – felelte Agne Nilsson, mintha 

nem számított volna hasonló kérdésre. – Soha semmi nem lett 
ezekből a fenyegetésekből. És hát nem értek éppen váratlanul 
sem. Tisztában voltunk vele, hogy a tevékenységünk 
szükségszerűen dühít és provokál egyeseket. 

- Aki ezeket írta, kicsit többnek látszik, mint dühösnek – 
emelte fel Joar a kezében tartott lapokat. 

- Igen, de azzal az üggyel van kapcsolatban, amelyen legutóbb 
dolgoztunk. Egy fiatalember kiutat keresett a Nép Fiai közül. 
Tudtuk, hogy átkozottul nehéz dolgunk lesz. Ha az e-mailek nem 
maradtak volna abba, a rendőrséghez fordultunk volna. Persze a 
szervezetnél is dolgoznak rendőrtisztek, akikkel megbeszélhetjük 
az ilyesmit, de most hivatalos feljelentésre gondolok... amire 
végül a mégsem került sor. 

Fredrika elnyomott egy sóhajt. Remélte, hogy legközelebb 
nem haboznak majd ilyen sokáig. 

– Hogy érti azt, hogy abbamaradtak az e-mailek? – ráncolta a 
homlokát Joar. – Hiszen Jakob gyakorlatilag a halála napjáig 
kapta őket. 

Agne feltartotta a kezét. 
– Ezt nem tudom megmagyarázni – mondta. – A múlt héten 

beszéltem Jakobbal, és addigra már egyikünk sem kapta a 
leveleket. Én pedig azután sem, így hát szóba sem hoztam a témát. 
Ő pedig nem mondott nekem semmit. 

Kényelmetlenül feszengett. 
- Bár azt is meg kell mondanom, hogy eleve nem sokat 

beszéltünk az elmúlt tíz napban. Rengeteg előadást kellett tartania, 
és én is nagyon elfoglalt voltam. 



 

 

- Kaphatunk másolatot az önnek küldött e-mailekről? – 
kérdezte Joar. 

–   Hogyne, persze – felelte Agne Nilsson. 
- Ismer ön egy bizonyos Tony Svenssont? – tette fel a 

következő kérdést Joar. 
Agne Nilsson arca elsötétült. 
- Hogyne, persze – mondta újra. – Ahogy minden rendőr és 

szociális munkás a környéken, ahol lakik. 
- Tudja, hogy ő küldte a csoporttagoknak a fenyegető e-maile-

ket? Legalábbis Jakobnak mindenképpen. 
Agne Nilsson szótlanul megrázta a fejét. 
- Azt tudtuk, hogy ennek a szervezetnek a tagja – mondta 

aztán. – De hogy konkrétan ő fenyegetőzik, azt nem. Tudják, csak 
NF-ként írták alá a leveleket. 

Joar elgondolkozott. 
- Szóval mi is történt? – kérdezte végül. – Mármint a fiúval, 

aki ki akart lépni a Nép Fiaitól. 
- Hát, az egy igencsak zűrös történet volt, hogy mást ne mondjak – 
felelte Agne. – A fiú neve egyébként Ronny Berg. De az ügy 
végén én már nem voltam ott; az utolsó szakaszt Jakob 
személyesen intézte. És nem volt ideje elmondani nekünk, hogy 
sikerült, mielőtt meghalt. De úgy hallottam, nem volt teljesen 
tiszta, milyen okból is szeretné a fiú valójában otthagyni a 
csoportot. 

Fredrika érdeklődve előrehajolt. 
- Hogy érti ezt? 
- Úgy látszott, nem ideológiai okokból akar kilépni, hanem 

azért, mert összeveszett egy másik taggal. De, mint mondtam, 
nem sokat tudok erről. A társaim esetleg többet; majd 
megkérdezem őket. 

Joar bólintott. 
- Legyen szíves! 
A papírjait összeszedegetve Fredrika óvatosan megjegyezte: 



 

 

- Lehetséges, hogy védelemre volna szüksége, Agne. Amíg 
kiderítjük, hogyan kapcsolódnak egymáshoz a szálak. Már ha 
összekapcsolódnak. 

Agne Nilsson nem válaszolt azonnal, de aztán csendesen így 
szólt: 

- Talán úgy gondolják, mégsem öngyilkosság történt? 
- Igen – válaszolta Joar. – De nem tudjuk biztosan. 
- Az jó – mondta Agne Nilsson, egyenesen rájuk nézve. – 

Mert közülünk senki sem hiszi el, hogy Jakob lőtte le a feleségét 
és saját magát. 

Joar félrehajtotta a fejét. 
– Az emberek néha egyáltalán nem azok, aminek mondják 

magukat – felelte szelíden. 



 

 

Nem sokkal egy óra után robbant a hír az egyik esti újság 
honlapján: „Az agyonlőtt lelkész és felesége – a rendőrség 
szélsőjobbos összefüggésre gyanakszik”. 

A büdös rohadt életbe! – bömbölt Alex, és öklével az asztalra 
vágott. – Hogy a francba jutott ez ki? 

Valójában semmi szükség nem volt erre a kérdésre – a 
nyomozás kezdeti szakaszában mindig kiszivárog egy s más. De 
Alex úgy érezte, ez alkalommal különösen komoly erőfeszítéseket 
tett ennek megakadályozásáért. És az igazsághoz hozzátartozott, 
hogy tényleg nagyon kevesen tudtak erről az új vonalról. 

– Ostromol a média! – dugta be a fejét az ajtón Ellen. – Mit 
adhatunk ki nekik? 

– Semmit! – bődült el Alex. – Egyelőre semmit! Sikerült már 
elérnünk Johanna Ahlbint? 

Ellen megrázta a fejét. 
- Nem, még nem. 
- És miért nem? – hörgött Alex. – Hova a bánatba bújt el az a 

nyüves némber? 
Alig mert a számítógép képernyőjére nézni, ahonnan Jakob 

Ahlbin fotói bámultak vissza rá. Az újságírók csupán a lányok 
nevét és fényképét nem hozták le. 

Legalább megpróbáltuk, gondolta csüggedten Alex. 
Ellen minden tőle telhetőt megtett, hogy megtalálja Johannát. 

A lány főnöke és kollégái megadták azoknak a barátainak a nevét 
és címét, akik segíthették volna a nyomozást, de egyikük sem 
tudta megmondani, merre jár, hogy van, és hogy mennyit tud. 

- Hát ez valami rohadt egy dolog – motyogta Alex. – A 
médiából megtudni egy ilyen hírt. 

- Mi mindent megpróbáltunk – mondta Ellen szomorúan. 
- Igen, azt hiszem, meg – felelte Alex, elfordulva a géptől. 



 

 

- Ja, egyébként van itt valami, amit a technikai részleg 
asszisztense küldött át – mondta Ellen, és letett egy dossziét az 
asztalra. 

- Jakob merevlemezén találták, az előadásai anyaga. 
- Van benne valami használható? 
- Nem, nem hiszem. Viszont a jegyzetpapírra írt név érdekes 

lehet. Persze nem tudom biztosan. 
- Jegyzetpapír? – mormogta Alex, miközben átnézte a 

dossziéban lévő papírokat. 
Leghátul talált rá. Alig észrevehető sárgás kis cédula, rajta 

egyetlen szó: „Muhammad”, és egy mobilszám. 
- Hol találták ezt? – kérdezte. 
- Az íróasztalában, egy bezárt fiókban. Egy tolltartó alatt volt. 
Szóval elrejtette, értette meg Alex. 
Talán Muhammad is illegális bevándorló, akit Jakob 

személyesen ismert, de olyasvalaki is lehet, aki valami más okból 
kereste meg. 

- Megnéztük már a telefonszámot az adatbázisunkban? 
- Igen – válaszolta Ellen, láthatóan elégedetten magával. – És 

találtam is valamit, egy elveszett útlevéllel kapcsolatban. Ott volt 
az illető teljes neve és címe is. 

Újabb papírlapot adott át. Alex egy mosollyal köszönte meg. 
- Büntetlen előéletű – tette még hozzá Ellen, aztán mennie 

kellett, mert csengett a mobilja. 
Alex azon tűnődött, most hogyan tovább. A névre és a 

telefonszámra nézett a cédulán, majd a dossziéban lévő többi 
anyagra. Aztán az Ellen által kinyomtatott jelentésre az elveszett 
útlevélről. Ezek az „eltűnt” útlevelek. Ezek nélkül jóval nehezebb 
dolga lenne az illegális bevándorlóknak, ezt nagyon jól tudta. 

Olyan bevehetetlen erőddé változtattuk Európát, mint a Fort 
Knox, gondolta komoran. Azon az áron, hogy nem tudjuk 
ellenőrizni azokat, akik az országai között mozognak. Gyalázat 
mindenkire, aki részt vett benne. 



 

 

Kinézett az ablakon. Tiszta kék égbolt, ragyogó napsütés, és 
már csak néhány óra hétvégéig. Pislogott. Képtelen lesz elviselni 
az egész hétvégét kettesben a vadidegenként viselkedő Lénával. A 
felesége egyszerűen hozzáférhetetlenné vált. Valami okból, amit 
nem tudott megfogalmazni, úgy érezte, nem tudna beszélni vele 
arról, hogy mi történt, hogyan érinti őt ez az egész. 

Vajon miért nem? – töprengett. Eddig mindig mindent meg 
tudtunk beszélni. 

Talán mégiscsak meg kellene próbálnia. Talán. De amit 
mindenképpen meg fog próbálni, hogy beiktat néhány óra munkát 
a hétvégére is. 

 
 
Eleinte úgy tűnt, a hét éppoly rosszul végződik majd, ahogy 

elkezdődött. Peder Rydh azt az utasítást kapta, hogy nézze végig a 
telefontársaságtól és Jakob mobilszolgáltatójától kapott számokat, 
míg Joar és Fredrika beszélnek Agne Nilssonnal. Peder úgy 
érezte, felrobban a dühtől, de amikor megtudta, hogy délután ő is 
részt vesz majd Tony Svensson kihallgatásán, lecsillapodott. Sőt, 
ahogy a telefonszámokat ellenőrizte, kifejezetten jó kedve támadt. 

Mindig, amikor híváslistákat vagy lehallgatások eredményeit 
kellett átnéznie, elcsodálkozott, milyen rengeteg hívást 
bonyolítanak le az emberek nap mint nap. Jakob Ahlbin esetében 
elég egyszerű volt megállapítani, mi dolga lehetett vele Tony 
Svenssonnak. Peder vigyorogva csapott öklével a levegőbe, 
amikor rátalált a számra. 

Tony Svensson háromszor hívta fel Jakob Ahlbint, és minden 
hívás csak rövid ideig tartott, amiből Peder arra következtetett, 
hogy a rögzítő vette fel. Lehetetlen volt kideríteni, pontosan mit is 
mondott, de maga a tény, hogy Svensson telefonált Ahlbinnak, 
elegendő bizonyíték volt. 



 

 

Kisietett az irodájából, át Alexhez. Az ajtóban azonban 
bizonytalanul megtorpant; a főnöke még a szokásosnál is 
morcosabbnak látszott. Peder diszkréten köhintett. 

- Igen? – mordult oda Alex nyersen, de megenyhült, amikor 
látta, ki az. – Á, gyere be. 

Peder kissé felbátorodva belépett, és megmutatta Alexnek a 
híváslistát. 

- Jó – mondta Alex. – Jó. Kérj letartóztatási parancsot az 
ügyésztől, de villámgyorsan. Azt akarom, hogy ez a fazon még ma 
bekerüljön zaklatásért. Főleg most, hogy tele van a média ezzel a 
szarral. 

Pedert jóleső érzés töltötte el, hogy mégsem hagyják ki 
teljesen mindenből. Ugyanakkor feszült is lett kissé. Ki 
szellőztette meg a szélsőjobbos szálat a sajtónak? 

Már az ajtó felé tartott, amikor Alex utána szólt: 
- Öm, nincs egy perced véletlenül? 
Hát persze, túl szép volt, hogy igaz legyen. Még mielőtt leült 

volna, tudta, mit akar Alex. De az, ahogyan kifejezésre juttatta, 
teljes mértékben meglepte. 

- Ezen a munkahelyen, amíg én vagyok a főnök, a croissant az 
croissant. És semmi más – mondta Alex, minden szót külön 
hangsúlyozva. 

Meghalok, gondolta Peder. Bele fogok halni a szégyenbe, és 
baromira meg is érdemiem. 

Alig mert ránézni Alexre, aki könyörtelenül folytatta: 
- És ha a csapatom bármely tagja magánéleti vagy bármilyen 

más okból olyan állapotba kerül, hogy képtelen megkülönböztetni 
egy péksüteményt valami mástól, akkor elvárom az illetőtől, hogy 
nagyon sürgősen kapja össze magát. 

Elhallgatott, és szúrós szemmel méregette Pedert. 
- Értve vagyok? 
- Értve – suttogta Peder. 



 

 

És azon tűnődött, mégis hogyan folytathatja ezután a 
munkáját. 

 
 
Az idősebb férfi nappalijában találkoztak. Rövid időn belül 

már harmadszor, és egyikük sem érezte különösebben kellemesen 
magát a másik társaságában. De a legutóbbi események fényében 
nem kerülhették el egymást. 
- Tudtuk, hogy nagy visszhangot fog kelteni – szögezte le a 
fiatalabb férfi. – Aligha lepte meg bármelyikünket is, hogy egy 
lelkész öngyilkossága nagy port fog felverni. 

Nem volt értelme ellenkezni vele. Egy ilyen művelet 
megtervezése és a helyszín elrendezése egy dolog volt. A 
végrehajtás már egészen más. Létfontosságú volt, hogy higgadtak 
maradjanak. 

Most az idősebb férfi szólalt meg: 
- Számos szerencsétlen körülmény van, amelyekre tekintettel 

kell lennünk – mondta. – Például a média híradása. Nem vártam 
cikkeket az elhunytak nevével és fényképével legkorábban holnap 
reggelig. 

- Nem, azt hiszem, egyikünk sem. 
- Az isten verje meg a rendőrséget is! Minden nyomozás 

ereszt, mint valami francos szita. 
Egy pillanatra elhallgattak. 
- Mindenesetre ez jól megkavarja az időrendünket – sóhajtott 

az idősebb férfi. – Főleg külföldön tartózkodó barátunkét. Mikorra 
is várjuk vissza? 

- Úgy gondoltuk, hétfőre. 
- Elképzelhető ez még? Úgy értem, most, hogy kipattant a hír. 
- A nagy részét ki lehet magyarázni – felelte a fiatalabb 

szenvtelen hangon. 
Rettenetesen festett, amikor mosolyogni próbált. A sérülését 

rendbe hozni próbáló műtétsorozat csupán félsikert ért el. És 



 

 

mostanra úgy döntött, nem is akar másképp kinézni. A ferde 
mosoly a védjegyévé vált. 

Az idősebbik férfi felkelt, és az ablakhoz ment. 
- Nem igazán örülök neki, hogy valaki elhagyott bennünket, 

mielőtt ez az egész megtörtént. Sőt, meg kell mondanom, zavar. 
Zavar, hogy valaki odakint túl sokat tud. Remélem, igazad van, és 
még mindig a barátunknak tekinthetjük őt. Máskülönben rosszul 
áll a szénánk. 

- Tudod, hogy még nem kapta meg a részét – mondta a 
fiatalabbik. – Ez biztosan féken tartja. No meg ő is nyakig benne 
volt a szarban, amikor kihátrált. Nem tud minket bemártani úgy, 
hogy ő maga szárazon elvigye. 

Úgy látszott, ez az érv megnyugtatja az idősebbik férfit, aki 
gyorsan rá is tért a következő napirendi pontra: 
- Úgy hallottam, probléma adódott a legutóbbi virágszálunkkal 

- mondta, és helyet foglalt egy magas támlájú karosszékben az 
egyik, szótárakkal és enciklopédiákkal teli könyvespolc előtt. 

A fiatalabb férfi pillantása megkeményedett. Érkezése óta 
először igazán aggodalmasnak látszott, és a szavaiból kiderült, 
hogy valóban az: 

- Több probléma is van. Sajnálatos módon nem tudtuk 
leszedni a virágot, mielőtt szétkürtölte a jó hírt néhány barátjának. 
De legalábbis egynek. Aki aztán megkereste a lelkészt. 

Az idősebb férfi összevonta a szemöldökét. 
- Fel tudjuk valahogyan mérni a kárt? 
- Igen, ebben biztosak vagyunk. És, amint mondtam, nem 

pletykált sok mindenkinek. Sajnos a barátja nevét még nem 
tudjuk. De rajta vagyok az ügyön. 

A két férfi elhallgatott. Úgy tűnt, mintha a hangot elnyelték 
volna a falak szinte teljes felületét elfedő könyvespolcok, és a 
drága szőnyegek a padlón. Az idősebb férfi szólalt meg először: 

- És a következő virágszál? 
A fiatalabbik arcán újból megjelent a torz mosoly. 



 

 

- Vasárnap fizet. 
- Jó – mondta az idősebbik. – Jó. 
Majd hozzátette: 
- Ez életben marad? 
Megint csend. 
- Valószínűleg nem. A jelek szerint fecsegett, azaz megszegte 

a szabályokat. 
A másik elsápadt. 
- Nem így képzeltük el a dolgok alakulását. Több ilyen 

kudarcot nem engedhetünk meg. Talán egy időre fel kellene 
függesztenünk a műveletet? 

A fiatalabb férfi szemlátomást nem látta ilyen közelinek a 
katasztrófát. 

- Egyelőre várjunk, és nézzük meg, hogy a barátunk a törvény 
túloldalán hogyan játssza ki a kártyáit a mai napon. 

Az idősebb férfi összeszorította a száját. 
- Ez nem jelenthet problémát. Tudja, mi történik, ha elköveti 

azt a hibát, hogy elárul minket. 
Megfájdult a gyomra, amikor ezeket a szavakat kimondta, 

mintha maga is félne saját magától. 



 

 

STOCKHOLM 
 
Tony Svensson a szokások rabja volt. Ezek három helyszínhez 
kötötték az életét: a szervezet főhadiszállásához, az autószerelő-
műhelyhez és az otthonához. A műhelyt választották. 

Különösebb hűhó nélkül sikerült elintézni. Tony köpködni és 
káromkodni kezdett, amikor a rendőrautók lefékeztek a műhely 
előtt, de amint felfogta a helyzet komolyságát, felhagyott az 
ellenállással. Az érte küldött rendőrök elmondása szerint még 
mosolygott is, amikor a bilincs hűvös fémje a csuklójára zárult. 
Mintha ez az érzés olyan emlékeket idézett volna fel benne, 
amelyeket már kis híján elfelejtett. 

Az ügyész is úgy gondolta, hogy a meglévő bizonyítékok 
elegendőek Tony Svensson meggyanúsítására zaklatással. 
Kezükben voltak az e-mailek és a híváslisták. Már csak az volt a 
kérdés, mikor sikerül bíróság elé vinni az ügyet; ez pedig attól 
függött, mennyire lesz együttműködő Agne Nilsson. Jakob 
Ahlbinnal ellentétben ő még élt, így tanúsítani tudta a fenyegetést. 
Ha akarta. Nem sokan mertek olyan szervezetek ellen tanúskodni, 
amilyen Tony Svenssonéké volt. 

Pedert és Joart bízták meg a kihallgatással. Az energia, 
mellyel az ilyesmi máskor mindig feltöltötte Pedert, valahogy 
eltűnt, amikor Joarral kellett együtt dolgoznia. Oldalvást 
pillantgatott a kollégájára, míg szótlanul álldogáltak a liftben. 
Rózsaszín inget viselt a zakója alatt. Mintha csak úgy lehetne 
ilyesmit hordani a testületnél. Egy újabb jel. 

Van valami nagyon különös a csávóban, gondolta Peder. És én 
ha addig élek is, megtudom, mi az, még ha úgy kell is 
kirángatnom belőle. 

Tony Svensson a kihallgató helyiségben várta őket, ahová a 
rabosítása után átvitték. 

- Tudja, milyen bűncselekménnyel gyanúsítjuk? – kérdezte 
tőle Joar. 



 

 

Tony Svensson mosolyogva bólogatott. Látszott rajta, hogy 
már volt része ilyesmiben, és félvállról veszi az egészet. Mintha 
számított volna arra, hogy rosszul is elsülhetnek a dolgok, és 
vállalnia kell a következményeket. 

Nem volt ápolatlan, még akár jó külsejűnek is lehetett volna 
mondani. Borotvált fejének, tetovált karjának és olajos körmének 
köszönhetően azonban épp olyan gengszternek nézett ki, amilyen 
valójában volt. Sötét szeme mint két Pederre és Joarra irányzott 
pisztolygolyó. 

Dörzsölt gyerek, mérte fel azonnal Peder. Ezért ilyen nyugodt. 
Meg mert már sikerült idehívnia az ügyvédjét. 

- Sokat segítene, ha fennhangon válaszolna, hogy a 
hangfelvételen is hallani lehessen – magyarázta barátságosan Joar. 

Kicsit talán túlságosan is barátságosan. 
Peder megborzongott. Volt valami kísérteties abban a 

modorban, amelyet Joar felvett. Túlságosan kiegyensúlyozott volt 
ahhoz, hogy igaz legyen. Mintha bármelyik pillanatban 
elszállhatna az agya, és rávetné magát a vele szemben ülőre, hogy 
megölje. 

Pszichopata, villant fel a szó Peder agyában. 
- Jakob Ahlbin – mondta szilárd hangon. – Ismerős ez a név? 
Tony Svensson habozott. Az ügyvédje próbálta elkapni a 

pillantását, de Svensson kerülte az övét. 
- Lehet, hogy már hallottam – felelte végül. 
- Milyen összefüggésben? – kérdezte Joar. 
Tony Svensson újra felderült. 
- Beleavatkozott az én és a barátaim magánügyeibe. így 

ismerkedtünk meg. 
- Hogyan avatkozott bele? – vette vissza a szót Peder. 
A borotvált fejű férfiből kiszakadt egy sóhaj. 
- Közénk akart állni, és bajt keverni. 
- Hogyan? 



 

 

- Úgy, hogy beleütötte az orrát egy konfliktusba, amihez 
semmi köze nem volt. 

- Milyen konfliktusba? 
- Olyanba, amiről nem akarok beszélni. 
Csend. 
- Netán ez a konfliktus abból adódott, hogy valaki nem akart a 

csoportjukban maradni? – kérdezte aztán Joar hátradőlve, és 
összefonta a karját. 

Pontosan úgy, ahogy Tony Svensson. 
- Igen, talán – felelte Tony. 
- És mit csinált maga? – faggatta tovább Peder. 
- Mikor? 
- Amikor Jakob Ahlbin olyasmibe avatkozott, ami nem az ő 

dolga volt. 
- Ja, hogy akkor! 
Tony kicsit helyezkedett a széken, az ügyvéd pedig feltűnés 

nélkül keresgélni kezdett a papírjai között. Gondolatban láthatóan 
már a következő ügyfelével foglalkozott. 

- Próbáltam megértetni vele, hogy jobb, ha a saját dolgával 
foglalkozik, és nem szól bele másokéba – mondta Svensson. 

- Hogyan próbálta megértetni vele? 
- Felhívtam, és elküldtem a búsba. Meg írtam neki pár e-mailt 

is. 
Joar és Peder automatikusan lapozgatni kezdett a kinyomtatott 

e-mailek között. 
- A levelekben másról is volt szó? – kérdezte Peder. 
- Hát ott vannak maguk előtt, a kurva életbe már! – sziszegte 

Tony Svensson, akinek hirtelen elfogyott a türelme. – Miért nem 
olvassák el? 

Joar megköszörülte a torkát, és hangosan olvasni kezdett: 
- „Rosszul állnak a dolgaid, Ahlbin. Mássz ki ebből a szarból, 

amíg még megteheted.” Ezt maga írta? 



 

 

- Én – felelte Tony Svensson. – Csak azt nem értem, mi a 
faszom ebben a fenyegetés? 

- Várjon csak – nyugtatgatta Peder. – Van még. 
Most ő olvasott fel egy levelet: 

- „Kár, hogy nem bírsz leállni a baszogatással, te szarházi lelkész. 
Kár, hogy nem látod, hogy aki igazán pórul fog járni ebben az 
ügyben, az te leszel.” 

Tony Svensson elnevette magát. 
- Ez még mindig nem fenyegetés. 
- Én nem lennék olyan biztos ebben – mondta Joar. – A „pórul 

jár” kifejezést ritkán használják pozitív értelemben. 
- De azért rohadt nehéz eldönteni, nem? – kérdezte Tony, és 

rákacsintott. 
Ez már egy kicsit sok volt Joamak, és Peder azonnal érzékelte, 

hogy megváltozott a helyiség légköre. 
- Na, jól van! – szólt közbe, abban a reményben, hogy most egy 
ideig ő irányíthatja a kihallgatást. – Nézzünk egy kicsit ékesebbet: 
„Jó lenne, ha figyelnél ránk, lelkészke. Jób kínjai várnak rád, ha 
nem állítod le magad most rögtön.” 

Tony Svensson nem szólt semmit, de az arca megmerevedett. 
Aztán előredőlt ültében, és feltartotta egyik ujját. 
- Én ilyet a kurva életben soha nem írtam! – sziszegte, külön 

megnyomva minden egyes szót. 
Peder felvonta a szemöldökét. 
- Valóban? – kérdezte meglepetést színlelve. – Úgy érti, 

egyszerre valaki más kezdett leveleket írogatni Jakob Ahlbinnak a 
maga számítógépéről, NF aláírással? 

- Azt mondja, hogy azt az e-mailt az én gépemről küldték? – 
ordította Tony Svensson. 

- Azt – nézett le Peder a papírokra. 
És felfedezte, hogy tévedett. Az a levél, amit most idézett, 

azok egyike volt, amelyek nem a gyanúsított saját számítógépéről 
érkeztek. 



 

 

Tony Svensson látta, hogy Peder arca elváltozik, és 
megnyugodva dőlt hátra. 

- Gondoltam, hogy nem. 
- Tehát azt állítja, hogy más is küldözgetett Jakobnak leveleket 

ebben a témában? Nem csak maga? 
- Pontosan ezt állítom! – vágta rá Tony Svensson. – Én nem 

írtam neki más gépről, csak arról, ami otthon van. 
- Mármint arról, amit behoztunk ide? – javította ki Joar 

gunyorosan. – Ugyanis átkutattuk a lakását, és egy-két dolgot 
elhoztunk megvizsgálni. 

A férfi sötét szeme még jobban elsötétült, és Peder látta, hogy 
nyel néhányat. De nem szólt semmit. 

Okos, gondolta Peder. Tudja, mikor kell ráhagyni a másikra. 
- Na, jól van, akarnak még valamit? – kérdezte mérgesen 

Tony. 
- Sietnék! 
- De mi nem – mondta szigorúan Joar. – Mit mondott a 

telefonban Jakob Ahlbinnak? 
Tony hangosat, színpadiasat sóhajtott. 
- Három üzenetet hagytam az öreg rögzítőjén – mondta. – 

Majdnem pont azzal a szöveggel, amit meg is írtam neki. A saját 
gépemről, és senki máséról. 

- Érintkezett bármilyen más módon Jakob Ahlbinnal? 
- Nem. 
- Sosem járt a lakásán? 
- Nem. 
- Akkor hogy kerültek az ujjlenyomatai a bejárati ajtóra? – 

kérdezte Joar. 
Peder megmerevedett. Mi az úristen? Ő semmi ilyesmit nem 

látott a jelentésekben. 
Tony Svensson láthatóan ugyanígy elképedt. 
- Odamentem és becsöngettem, jó? Dörömböltem is. De nem 

nyitotta ki senki, úgyhogy leléptem. 



 

 

- Mikor volt ez? 
- Hát – Tony Svensson mintha elgondolkozott volna –, úgy 

egy hete. Talán múlt szombaton. 
- De miért? – faggatta tovább Joar. – Ha nem érezte szükségét 

annak, hogy több e-mailt írjon, akkor... 
- Megijedtem, és rosszul mértem fel a helyzetet! – csattant fel 
dühösen Tony Svensson. – Azért irkáltam a vén szivarnak, hogy 
álljon le, és ne üsse az orrát a mi belső ügyeinkbe. Aztán magától 
megoldódott az a nézeteltérés, ami a csoporton belül volt. 
Legalábbis úgy láttuk. A sráccal, akivel összevesztünk... 
megbeszéltük egymás közt. De aztán megint lett valami gebasz, és 
biztos voltam benne, hogy amögött is a lelkész áll. Azért mentem 
el hozzá. De csak akkor egyszer. 

Joar lassan bólintott. 
- Csak akkor egyszer? – ismételte. 
- Esküszöm! – fogadkozott Tony Svensson. – És ha most azt 

mondja, hogy benn a lakásban is megtalálták az ujjlenyomataimat, 
akkor hazudik. Odabent sohasem jártam. 

Joar némán ült, Peder pedig fortyogott a dühtől. Hogy mer ez 
belekezdeni egy kihallgatásba úgy, hogy nem oszt meg előtte 
minden tényt a kollégájával? 

Úgy tűnt, Joar jól szórakozik. 
- Megkaphatnánk azoknak a nevét, akik meg tudják erősíteni a 

történetét? – kérdezte. 
- Jaj, ja, persze – felelte Tony Svensson, aki hirtelen nagyon is 

együttműködő lett. – Kezdhetik rögtön Ronny Berggel. 
Berg. Ezt a nevet említette Agne Nilsson is. 
Tony folytatta: 
- Már ha akar magukkal beszélni. De akkor majd megtudják, 

mit kért a lelkész cserébe. 
Az utolsó szó visszhangzott a kihallgató helyiségben. 

Cserébe? 
 



 

 

 
Ahogy Peder és Joar lement kihallgatni Tony Svenssont, Alex 

bekopogott Fredrika Bergmanhoz, és megkérdezte, nem akar-e 
elmenni vele valakihez. 

- Hova megyünk? – kérdezte Fredrika, miután összeszedte a 
holmiját. 

Alex beszámolt neki a névről és a telefonszámról, amelyeket 
Jakob Ahlbin íróasztalának bezárt fiókjában találtak. 
- Hogy úgy mondjam, éltem a lehetőséggel – folytatta. – 
Felhívtam a jóembert, elmondtam neki, mi történt, és 
megkérdeztem, honnan ismerte Jakob Ahlbint. Először nem akart 
válaszolni, meg egyáltalán beszélni a rendőrséggel. Aztán 
elmondta, hogy Ahl felhívta valamiért, így kerültek kapcsolatba. 
De hogy mi volt azt nem mondta meg. 

- Telefonon nem akart beszélni, vagy egyáltalán? 
- Egyáltalán nem, de gondoltam, ha bejelentés nélkül csak ú 

felkeressük, talán meggondolja magát. 
Lelifteztek a garázsba. Fredrika arra gondolt, milyen fárad 

tűnik Alex. Fáradtnak és gondterheltnek. Egy másik időben, másik 
munkahelyen megkérdezte volna, hogy van, jelét adta volna, hogy 
szívesen meghallgatja, ha beszélni szeretne róla. De most nem 
volt ehhez elegendő ereje. 

Keresztülhajtottak a Kungsholmenen, és délnek indultak E4-
esen, Skárholmen felé. Alex bekapcsolta a rádiót. 

- Dörömböl az ajtódon a média? – kérdezte Fredrika, és 
pontosan tudta, mi lesz a válasz. 

- Arra mérget vehetsz – felelte mogorván Alex. – Egyszerű 
képtelenek elfogadni, hogy egy büdös szavunk sincs az ügyben. 
Kicsit most már ki kell szolgálnunk őket, és legalább egy-két 
lenyilatkozni, hadd örüljenek. 

Fredrika csendben töprengett. 
- Én ezt a dolgot nem értem – mondta végül. 
- Micsodát? 



 

 

- Hogy Tony Svensson meg a haverjai hogy tudtak bejutni e 
belvárosi lakásba délután ötkor, lelőni két embert, és észrevétlenül 
eltűnni, ráadásul mindezt úgy, hogy nyomot sem hagytak ma után. 
Sőt, még azt is elrendezték, hogy öngyilkosságnak nézzen 

Alex ránézett. 
- Nekem is ez jutott eszembe – mondta. – De be kell vallanom, 

arról is egyre nehezebb meggyőznöm magam, hogy tényleg 
öngyilkosság volt. 

- Nekem is – felelte Fredrika. 
 
 
- Hogy a rohadt életbe lehettél ennyire felelőtlen? – támadt 

Peder Joarra, amint visszaértek az osztályra. 
Joar meg sem rezdült. 
– A jelentés az ujjlenyomatról az utolsó pillanatban futott be, 

és már nem volt időm szólni neked – mondta enyhe vállrándítás 
kíséretében. – Ne haragudj, előfordul az ilyesmi. 

Peder egy szavát sem hitte. 
– Komplett hülyét is csinálhattam volna magamból! – folytatta 

felháborodva. – Tiszta mázli, hogy nem így lett! 
Állt, és várta Joar ellentámadását. Aztán amikor megjött, az 

legalább annyira sokkolta, mint amit korábban Alextől kapott. 
– Mázli? – kérdezte Joar, és olyan sötéten nézett rá, hogy 
Pederek kiszáradt a szája. – Mázli? 
Füstként ülte meg a levegőt a feszültség. Joar közelebb lépett. 
– Úgy látszik, ha veled dolgozunk, mindig abban kell 

reménykednünk. Meg kell mondanom, sejtelmem sincs, hogy 
juthatott ilyen magasra a ranglétrán a testületben valaki ennyire 
kevés érzékel és hozzáértéssel. 

Peder ökölbe szorította a kezét, a sarkán hintázott, és azon 
gondolkozott, vajon ki tud-e menni az irodából anélkül, hogy 
ronggyá verné a kollégáját. 



 

 

– Te csak vigyázz magadra! – mondta halkan. – Én állandó 
tagja vagyok a csoportnak; azt meg csak a jó ég tudja, meddig tűri 
Alex te kavarásodat. 

Joar megvetően nézte. 
– Azt hiszem, mindketten tudjuk, hogy ilyesmivel csak az 

idődet vesztegetnéd, Peder. Alex nagyon is elégedett a 
munkámmal. Az már kétségesebb, hogyan vélekedik a tiedről. 
Rólad, meg a croissantjaidról. 

Mire Joar a végére ért a mondatnak, Peder teljesen biztos volt 
abban, hogy most jött el az első alkalom, amikor dühből fog 
bántalmazni egy másik embert. 

Egyszer levadászom ezt az eszelős faszt, fogadkozott 
magában, miközben sarkon fordult, és kiment. 
Az irodájában elgondolkozott rajta, mit is tud pontosan a 
kollégájáról. Arra jutott, hogy nem sokat. A Környezetkárosító 
Bűncselekmények Elleni Osztályon, majd az elmúlt évben a 
södermalmi rendőrségnél dolgozott. Ahol az azt megelőző évben 
még Peder is. Elkomorodott. Gyakran futott össze az ottani 
fiúkkal egy sörre, de fura módon sosem említették Joar nevét. 

Most már csak úgy özönlöttek a fejébe a gondolatok, és 
képtele volt gátat vetni nekik. 

Pia Nordh még mindig Södermalmban dolgozott. 
A név olyan sok emléket idézett fel, hogy szinte fájt. Eleinte 

csak aprócska viszony volt egy csinos kolléganővel, hogy 
megszökjön a mindennapi életéből, mely egyre jobban 
emlékeztetett egy sivatagi vándorútra, egy csepp víz és egyetlen 
délibáb nélkül. Aztán megszokottá vált. Aztán semmi. Amíg el 
nem unta magát újra. Annak a rohadt kemény ügynek a közepén, 
azzal az eltűnt kislánnyal múlt nyáron. 

Remegő ujjakkal kereste ki a számot. Mélyeket lélegzett, amíg 
kicsöngött. Majd a hang: 

- Halló, itt Pia! 



 

 

Melegséget érzett a mellében. A lány valahogy más lett, 
komolyabb. Majdnem hányingert kapott a szótól: „komoly”. Mi 
ez? 

- Öö, szia. Peder vagyok. 
Szánalmasan szólt a hangja. Nyavalyásabb volt, mint tervezte. 

Sokáig nem kapott választ. 
- Szia, Peder – mondta végül Pia. 
- Hogy megy sorod? 
Köhögött, s próbálta összeszedni magát. Valahol belül tudta, 

hogy méltatlanul viselkedett a lánnyal, de azzal aligha segít ezen, 
hogyha most úgy viselkedik, mint egy öleb. 

- Jól, köszi – felelte Pia még mindig tartózkodóan. 
- Hát szóval, azt szeretném kérdezni, tudnál-e segíteni nekem 

– mondta Peder, lehalkítva a hangját, mert attól tartott, Joar van 
olyan őrült, hogy az ajtónál hallgatózik. Csak úgy dübörgött a vér 
az ereiben, és képtelen volt csillapítani az idegességét. Hogy a 
fenébe barmolhatta így el a dolgokat? 

Odakinn a folyosón Joar nevetése hallatszott. Ez 
visszarángatta Pedert a valóságba, és megint a kollégára gondolt, 
akitől a keserű pirulát le kellett nyelnie. 

– Rendben, hallgatlak – válaszolta Pia éppoly halkan, mint ő. 
Joar Sahlin – mondta Peder. – Ismered? 

Csend. 
– Még elég új itt – folytatta Peder –, és úgy tűnik, előtte 

nálatok dolgozott. Volt vele egy kis problémám, és szeretnék 
kicsit utánajárni, van-e valami rejtegetnivalója. 

Hallotta, ahogy Pia élesen beszívja a levegőt. 
–  Az isten áldjon meg, Peder! 
- Nem kell ám sok időt töltened vele – tette hozzá Peder 

sietve. 
Pia szárazon felnevetett, és Peder látta maga előtt, ahogy 

megrázza a fejét és szőke haja ide-oda libben. 



 

 

- Nem kell vele sok időt töltenem? – kérdezte haragosan. – 
Hát ez igazán kedves tőled! 

- Nem úgy értettem... – kezdte Peder, egészen megdöbbenve a 
lány reakciójától. 

- Hagyd abba! – torkolta le Pia. 
Megrökönyödésében csak pislogni tudott, nem is maradt ideje 

válaszolni, mielőtt Pia folytatta: 
- Azt hiszed, nem tudom, mit akarsz? 
Egyszerre mintha a sírás határán állt volna. 
- Hagyd ezt abba, Peder! – mondta újra. – Hagyd abba! 
Aztán jöttek a szavak, amelyektől megállt az idő: 
- Évek óta Joar az első férfi, akivel normális kapcsolatom van. 

Lakást keresünk, hogy összeköltözhessünk. Kivételes férfi és 
ember. És akkor most jössz te! 

Kész. A düh robbant benne, felforralta és kis híján 
megőrjítette. Hetek óta dolgozik ezzel a rühes pszichopatával. És 
egész idő alatt- egész idő alatt! – ő volt gyengébb helyzetben. Joar 
köpte be őt a személyzeti osztályon a croissant-ok miatt, aki 
ráadásul az ő exével csinálja. 

- El kell engedned végre és továbblépned – mondta Pia, 
miután Peder nem válaszolt. – A saját érdekedben. 

Elöntötte a szégyen. Pia sosem fogja elhinni, hogy neki 
halvány sejtelme sem volt arról, hogy ő Joarral jár. 
- Felejtsd el, hogy hívtalak! – sziszegte, és lecsapta a kagylót. 

Aztán csak ült az asztalnál, és várta, hogy elpárologjon a dühe. 
 
 
Muhammad Abdullah több mint húsz éve érkezett 

Svédországba. Szaddám Huszein rezsimje lehetetlenné tette, hogy 
Irakban maradjon, mesélte Fredrikának és Alexnek, miután azok 
végre rávették, hogy engedje be őket a lakásába. 

Muhammadnak és a feleségének rengeteg helye volt. A 
gyerekeik már elköltöztek. 



 

 

- A közelben laknak mindketten – mondta látható örömmel. 
A felesége kávét és süteményt szervírozott. Alex körülnézett. 
Valaki nagy gondot fordított arra, hogy a függönyök, az 

asztalterítők és a képek passzoljanak egymáshoz. Édeskés illat 
terjengett, amelyet Alex nem ismert fel. 

Amikor úgy látta, hogy a férfi kissé megnyugodott, Alex 
megragadta a lehetőséget. 

- Kizárólag azt szeretnénk tudni, mit akart Jakob Ahlbin, 
amikor önt megkereste – mondta barátságosan. 

Muhammad arca elfehéredett. 
- Nem tudok semmit! – rázta a fejét. – Semmit! 
- Ezt nem hiszem el – válaszolta szelíden Alex. – De azt sem 

hiszi senki a rendőrségnél, hogy önnek a legcsekélyebb köze is 
lenne ahhoz a szörnyűséghez, ami történt. 

Ivott egy kicsit a kávéjából. 
- Gyakran beszéltek Jakob Ahlbinnal? – kérdezte Fredrika 

közvetlen hangon. 
- Nem – felelte Muhammad. – Csak akkor. Felhívott. Aztán 

találkoztunk. Az volt az egyetlen alkalom. 
Alex érezte, hogy az információ fontos. Mi több, látta 

Muhammadon, hogy ő is fontosnak tartja. De félt, nagyon félt. 
Aztán belátta, hogy nem tehet mást. Kissé hátradőlt a kanapén, 

a pillantása fel-alá cikázott a lakáson. 
- Csak pletyka volt – mondta halkan. 
- Micsoda? – kérdezte Fredrika. 

      –  Hogy van egy új módja a Svédországba jutásnak, ha az 
embernek segítség kell. 

Visszatért Muhammad felesége, és hozott még süteményt. Egy 
szó sem hangzott el, amíg ki nem ment. 

– Tudják, hogy megy ez manapság – mondta aztán 
Muhammad félénken. – Akár tizenötezer dollárba is kerülhet 
eljutni Svédországba. Sokaknak, akiknek el kell menekülniük, 
nincs ennyi pénze. Amikor én jöttem, még más volt. Európa volt 



 

 

más. De azt hallottam egy iraki jó barátom fiától, hogy ő más 
feltételekkel jön Svédországba. 

Alex a homlokát ráncolta. 
- És milyenekkel? 
- Más feltételekkel – ismételte Muhammad. – Úgy volt, hogy 

kevesebbe kerül majd, és letelepedési engedélyt is könnyebb lesz 
kapnia. 

Mély levegőt vett és a kávéscsészéért nyúlt. 
- De nagyok voltak az igényeik. 
- Kiknek? 
- Az embercsempészeknek. Szigorú szabályaik voltak, és 

nagyon rosszul járt volna, aki nem tartja be őket. Vagy szól 
bárkinek. Ezért is nem akartam beszélni. Nem, amíg a barátom fia 
meg nem érkezik. 

- Még nem érkezett meg? – kérdezte gyanakodva Fredrika. 
Muhammad megrázta a fejét. 
- Az apja azt mondta nekem, hogy egy reggel csak úgy eltűnt. 

De ide nem érkezett meg. Vagy ha igen, akkor rejtőzködik. 
- Nem kellett volna a Bevándorlási Hivatalhoz mennie? – 

kérdezte Alex. 
- Talán oda is ment – válaszolta Muhammad. – Mindenesetre 

még nem jelentkezett. 
- Volt családja Irakban? – érdeklődött Alex. 
- Menyasszonya – felelte Muhammad. – Össze akartak 

házasodni, de sietve kellett elindulnia. Neki sem mondott semmit. 
- Biztos abban, hogy elhagyta a hazáját? – kérdezte Fredrika. – 

Nem történhetett vele valami Irakban? 
- Talán – felelte kitérően Muhammad. – De nem hiszem. Már 

nem úgy van, mint régen, meg lehet tudni, ha valakivel történik, 
valami. Ha elrabolták vagy bármi ilyesmi történt volna vele, arról 
hallottunk volna. 

Alex emésztgette ezt egy darabig. 



 

 

- Miért hívta fel önt Jakob? Tudott róla, hogy rendelkezik 
ezzel az információval? 

Muhammad azonnal visszahúzódott. 
- Vannak kapcsolataim – mondta óvatosan, és Alex tudta, 

hogy a közepébe trafált. – Miattuk telefonált Jakob Ahlbin. Aztán 
rátértünk a másik dologra; azt én hoztam fel. 

- Jakob nem is tudott róla? 
- Nem, tőlem tudta meg. Amikor felhívott, megbeszéltünk egy 

találkozót, ott mondtam el neki. 
Muhammad szinte büszkének látszott. 
- És kik az ön kapcsolatai? – kérdezte Alex, próbálva tartani a 

kötetlen hangnemet. 
- Olyanoknak segítenek, akik Svédországba akarnak jönni – 

válaszolta halkan Muhammad, miközben a kezét nézte. – Én 
magam nem veszek részt ebben a munkában, csak tudom, kit kell 
felhívni hozzá. 

Alexnek voltak kollégái a Nemzeti Nyomozóirodánál, akik a 
saját szüleiket is eladták volna ilyen emberek neveiért, de úgy 
határozott, nem adja ki nekik Muhammadot. Találják csak meg ők 
maguk. 

- Úgy gondolják, hogy ennek van valami köze Jakob Ahlbin 
halálához? – érdeklődött kíváncsian Muhammad. 

Alex válasza rövid és lényegre törő volt: 
- Lehet, nem tudjuk. De jobb volna, ha nem mondaná el 

senkinek, hogy itt jártunk. 
Muhammad biztosította őket, hogy nem fogja. És még hozott 

nekik kávét. 
– Reméljük, előkerül a barátja – szólt vissza még az ajtóból 

Fredrika. 
Muhammad nyugtalanul nézett rá. 
- Igen, azt én is remélem – mondta. – Farah miatt 

mindenképpen. Fredrika megtorpant. 
- Ki miatt? 



 

 

- Farah, a menyasszonya. Biztos, hogy betegre aggódja magát 
otthon, Bagdadban. 

Szomorúan felsóhajtott. 
- Fel nem fogom, hogy lehetséges ez. Hogy valaki csak úgy 

eltűnjön a föld színéről. 
  
 

A hétvége előtt még tartottak egy utolsó gyűlést a 
Barlangban.; Peder és Joar még a kihallgatás szövegét gépelték, 
amikor Alex beszólt nekik. Azonnal látta, hogy ha pillantással ölni 
lehetne, Joar már halott volna. Peder szeméből olyan gyűlölet 
sütött, amilyet Alex még sohasem látott. Mi a fene történhetett? 

- Nos hát, az egész tetves história kiszivárgott a médiába – 
kezdte  felpaprikázva. – Sőt, már el is döntötték, hogy a lelkész 
nem öngyilkos lett, hanem szélsőjobboldaliak gyilkolták meg, 
amiért állást foglalt bevándorlóügyben, ami igencsak forró téma 
mostanság. 

Megállt. 
- Bejött? Tony Svensson az emberünk? 
- Mindenképpen érdemes utánajárni – felelte Joar 

elgondolkozva –, de én nem hiszem, hogy Tony Svensson maga 
tette volna. Van viszont körülötte jó pár érdekes személyiség. 

- Úgymint? – kérdezte Alex. 
- Összeraktam egyet-mást a kihallgatás után – mondta Joar. –  

Egy ismerősöm is segített a Nemzeti Nyomozóirodától; jó ideje 
figyelik már a fiúkat, mivel a szervezett bűnözés különféle 
formáival gyanúsítják őket. Tony Svensson a csoport vezetője, de 
alatta, vagyis inkább mellette még több ismert bűnöző működik. 
Az egyikük például profi betörő. Ő akár képes is lehetett fényes 
nappal észrevétlenül bejutni Ahlbinék lakásába. Egy másikuk meg 
úgy tűnik, elég jól bánik a lőfegyverrel. 
- De a házaspárt Jakob Ahlbin saját vadászpisztolyával lőtték le – 
ellenkezett Alex. 



 

 

- Ez igaz – ismerte el Joar. – De esetleg szükségük lehetett 
más fegyverekre, hogy fenyegetéssel jussanak be a lakásba. 

Alex átgondolta ezt, és Pederre pillantott. Láthatóan neki is új 
volt, amit Joar az imént előadott. Alex így hát hozzá fordult. 

- Peder, te is részt vettél a kihallgatáson. Mi az első 
benyomásod? 

- Gondolom, stimmelhet – vetette oda Peder nyersen, és Alex 
látta, ahogy a nyakán kidagadnak az erek. 

Peder felkelt, és odabiccentett Joamak. 
- Befejezted? Nekem is van valamim, amit mindenkinek meg 

akarok mutatni. 
Egy kép jelent meg mögötte a kivetítőn, ahogy elindította az 

előre bekészített diavetítést. 
- Ez itt Ronny Berg – jelentette be fennhangon Peder. – Ő az a 

kiugrani készült tag, aki miatt Jakob Ahlbin összetűzésbe került a 
Nép Fiaival. 

Diadalmasan nézett az egykedvűen bámuló Joarra. 
- Úgy döntöttem, ma délután csevegek vele egy csöppet – 

folytatta. – És szolgált némi használható információval. 
- Egyedül mentél? – kérdezte Alex. 
Peder beszívta a levegőt. 
- Igen – válaszolta. – Nem gondoltam, hogy probléma. 
Pedig az volt, és Alex tudta, hogy Peder is tudja. A 

kihallgatásokat először mindig Alexnek kellett jóváhagynia. 
- Jakob Ahlbin egyetlen feltételt szabott Ronnynak – folytatta 

Peder. – Hogy azonnal hagyjon fel minden törvénytelen 
tevékenységgel, amiben részt vesz. És hát úgy látszik, ez 
problémás volt. 

- Ó! – vonta fel a szemöldökét Alex. 
- A támogató csoport alapelvei nagyon egyszerűek – folytatta 

Peder. – Bárkinek szívesen segítenek visszatéríteni az életét a régi 
kerékvágásba, ahhoz viszont ragaszkodnak, hogy az illető minden 
törvénytelen cselekedettel hagyjon fel. Erre gondolt Tony 



 

 

Svensson, amikor azt mondta, hogy Jakob kért valamit cserébe 
Bergtől. 

Nagy levegőt vett, és a következő képre kattintott. 
- Ronny Berg, a korábbi betörő, eltervezett egy nagyobb balhét, 
amiből jó sok pénz folyt volna be, de a társait ki akarta hagyni 
belőle. A Nép Fiai viszont megneszelte ezt, amiből jó nagy baj 
kerekedett. Ekkor döntött úgy Ronny Berg, hogy elhagyja a 
szervezetet, és a támogató csoporthoz fordult, hogy segítsenek 
neki, játszotta a megtért bűnöst, és úgy tett, mintha már nem 
támogatná a szervezet céljait és ideológiáját. 

- És elhitték? – kérdezte Fredrika. 
- Egészen simán – felelte Peder. – Legalábbis eleinte. Csak 

aztán a Nép Fiai megszellőztette, hogy a kis védencük nem 
annyira siet abbahagyni a bűnözést, úgyhogy Jakob Ahlbin úgy 
döntött, leveszi róla a kezét. 

- Szóval Ronny Berg visszament az NF-hez? – kérdezte Alex. 
- Nem, egyáltalán nem – mondta Peder. – Mindent arra tett fel, 

hogy megcsinálja ezt az álombalhét, aztán eltűnjön az országból. 
Csakhogy Jakob Ahlbin előre sejtette ezt, és leadta a drótot az 
egyik rendőrnek a támogató csoportnál, ő meg továbbpasszolta a 
kollégáinak. 

Peder elégedetten nézett körbe. 
- És most hol van? – kérdezte zavartan Fredrika.  

- Itt van Stockholmban, a Kronoberg börtönben – válaszolta 
Peder. 

- És ő mondta el neked ezt az egész sztorit? – hüledezett Alex. 
- Elmondott annyit, amennyit akart – mondta Peder. – A többit 

a támogató csoport rendőr tagjaitól tudtam meg. 
Alex az ujjaival dobolt az asztalon. 
- Hogy érez most Ronny Berg Jakob Ahlbin iránt? – kérdezte. 
- Utálja – felelte Peder. 
- Van alibije a gyilkosság éjszakájára? 



 

 

- Igen, akkor már le volt tartóztatva. Tüneményesen elszúrta 
ugyanis a fegyveres rablást. Múlt hét csütörtökön, azt hiszem. 

- Tehát több nappal azelőtt, hogy Jakob és a felesége meghalt 
– mondta tűnődve Alex. – Az elég idő megtervezni egy kettős 
gyilkosságot és elrendelni a végrehajtását. 

Peder a fejét rázta. 
- Elméletben igen – mondta. – De gyakorlatban? Nem, azt 

nem hiszem. Ronny Bergnek nincs ilyen kapcsolati hálója. Főleg 
nem az NF védelme és támogatása nélkül. 

Fredrika sötét tekintettel méregette a jegyzeteit, Joar pedig 
rezzenéstelenül ült. De úgy néz, mintha a fogát csikorgatná, 
gondolta Alex. 

– Én ezt nem veszem be! – bukott ki Fredrikából, és olyan 
izgatottság csengett a hangjában, amilyet Alex már régóta nem 
hallott le. 

– Mit nem veszel be? – kérdezte. 
– A szélsőjobbos vonalat – felelte Fredrika, és újfajta csillogás 

költözött a szemébe. – Már korábban is mondtam, Alex, hogy ez a 
gyilkosság túl profin volt kivitelezve. Nem csak a bejutás a 
lakásba, és maga a fejbe lövés, de a mód is, ahogyan elkövették. 
Aztán itt van még Jakob Ahlbin betegsége. Akárki tervelte is ki a 
gyilkosságot, tudnia kellett róla, ez világosan látszik az 
úgynevezett búcsúlevélből. 

– Egyáltalán nem képtelenség azt feltételezni, hogy 
olyasvalaki tette, akit ismertek – folytatta. – Így az sem furcsa, 
hogy beengedték az illetőt a lakásba, ezért nem volt nyoma 
erőszakos behatolásnak. 

– Ez megmagyarázná a levelet, meg hogy az elkövető ilyen 
behatóan ismerte a magánéletüket – tette hozzá Peder. 

- De ebben az esetben mi volna az indíték? – kérdezte 
ingerülten Alex. 

Fredrika egy pillanatig csendben nézte őt. 



 

 

- Azt nem tudom. Viszont azt hiszem, utána kellene járnunk, 
milyen kapcsolat van Jakob Ahlbin és a Frescativägenen elütött 
férfi, Juszuf között. 

Végre nevet is tudtak kötni a férfihoz, ráadásul közvetetten 
összefüggésbe lehetett hozni Jakob Ahlbinnal. Jakob kapcsolatban 
állt Muhammaddal, aki viszont ismerte Juszufot. 

- Ennek a kapcsolatnak van bármi köze a szélsőjobbos 
vonalhoz? – kérdezte Joar. 

- Nem tudunk róla, hogy lenne. 
- Viszont Muhammad félt – jelentette ki határozottan Fredrika. 

-A barátja fia Svédországba jött, és meghalt, mielőtt még 
eljuthatott volna a Bevándorlási Hivatalba. 

- Csak még előbb elugrott kirabolni egy bankot – egészítette ki 
Peder. 

- Szóval belebonyolódtunk a bankrablástémába is – húzta el a 
száját Alex. 

Fredrika azonban nem tágított, és jelezte, hogy volna még 
mondanivalója. 

Helyben vagyunk, gondolta Alex. Felébredt. 
- Van még valami – mondta Fredrika.  
Alexnek feltűnt, hogy Joar Fredrikát bámulja. Ő még nem ismerte 
ezt az oldalát, jutott eszébe. 

- Az e-mailek – folytatta Fredrika. – Azt hiszem, Tony 
Svensson igazat mondott, amikor azt állította, hogy nem mindet ő 
írta. 

A többiek várakozón figyelték. 
- Akkor vettem észre, amikor még egyszer átolvastam őket. 

Már elsőre sem vallott egy Tony Svensson kaliberű valakire, hogy 
Jóbra utalgat. Azoknak a leveleknek, amelyek nem az ő otthoni 
gépéről érkeztek, egész más a hangneme. 

Alex kétkedve figyelte. 
- Ki férhetett hozzá az e-mail fiókjához? Mert minden levél 

feladója azonos, akármelyik gépről küldték is el. 



 

 

- A Tony Svensson gépéről érkezett e-maileket nem az ő saját 
címéről küldték, hanem arról, amelyikhez az egész NF-nek van 
hozzáférése – válaszolta Fredrika. – Úgyhogy sok mindenkinek a 
felhasználóneve és jelszava kiderülhetett. 

Belelapozott a kinyomtatott e-mailekbe, amelyeket magával  
hozott. 

- Szinte biztos – mondta. – Aki a más gépekről küldött 
leveleket írta, megpróbálta leutánozni a korábbi e-mailek stílusát, 
de nem igazán sikerült neki. Mindegyikben egyértelmű bibliai 
utalások vannak, amikből egy sincs azokban, amik Tony gépéről 
érkeztek. Az NF-es levelek durvábbak és közvetlenebbek. 

- Tehát mit mondasz? – kérdezte Alex, egyik kezébe fogva az 
állát. 

- Teljesen biztos nem vagyok benne – foglalta össze Fredrika 
–, de valaki talán tudott róla, hogy Jakobot fenyegetik, és erre 
próbált meg rájátszani. Esetleg azért, hogy máshol ne 
kutakodjunk, és ne akadjunk a nyomára. De Jakob észrevette, 
ebben biztos vagyok. 
- Mit vett észre? – Alex hangja kissé idegesebb volt, mint 
amilyennek szerette volna – Hogy a fenyegetések különböző 
forrásokból származnak. És különböző dolgokkal vannak 
összefüggésben, így érthető lenne, miért nem szólt Agne 
Nilssonnak az utolsó e-mailekről. 

Fredrika hátrasimított néhány hajtincset az arcából. 
- A farstai könyvtárból küldött leveleket le tudjuk nyomozni – 

folytatta. – A komputerterembe csak személyivel engednek be, és 
fel is kell iratkozni egy listára. Azért vezették be, hogy 
kevesebben járjanak oda pornót nézni. 

- Akkor ennek hétfőn utánanézel – utasította Alex, hogy 
gyorsabban lezárhassa a megbeszélést, majd hozzátette: – És 
tartsd szemmel az egyetemnél elütött ember ügyét is. Tudni 
akarom, mire jut vele a Nyomozóiroda. 

Fredrika bólintott, a többiek pedig indulni készültek. 



 

 

- Akkor mostantól hétvége – jelentette be Alex. – Menjünk 
haza! 

Haza. Rögtön mardosni kezdte a szorongás, amint az előtte 
álló két napra gondolt. A francba is, csak döntésre kell végre 
jutnia. Egyetlen további szó nélkül kiment a Barlangból, és 
visszacsoszogott az irodájába. 

Azt kívánta, bár telefonálna a fia Dél-Amerikából. 
Gyere haza, könyörgött magában. Édesanyád hetek óta nem 

önmaga. 
Nagyot nyelt, és megérintette a hegeket a kezén. Dél-Amerika 

istentelenül távolinak tetszett. 
Aztán elhatározta magát. Ha Lena nem ad önként 

magyarázatot a hétvégén, jövő hét elején elmondja neki, hogy 
aggódik. 

Aztán a magánéleti problémák árnyékában formálódni kezdett 
egy munkával kapcsolatos is. Ha nem Tony Svensson gyilkolta 
meg Jakob és Marja Ahlbint, akkor mégis ki az ördög volt az? 



 

 

Sötétség, hideg és éjfekete égbolt fogadta Fredrikát, amikor 
kilépett a főkapitányság épületéből, és hazafelé indult. Spencert 
csak későbbre várta; többórányi magánnyal kellett megbirkóznia. 

Kellene egy hobbi, gondolta, miközben a Kungsholmenről a 
Vasa parknál lévő lakása felé sétált. Meg több barát. 

Egyik sem volt igazán igaz. Annyi barátja volt, és annyi 
mindent szeretett csinálni, hogy mindegyikükre nem is jutott ideje. 
De akkor hogy tudott a magány és a tétlenség légüres terébe 
kerülni? Fredrika évek óta töprengett már ezen, és végül is egy 
nagyon egyszerű  válaszra lyukadt ki: az a gond, hogy senkinek 
nem ő az első. Nem volt olyan valaki, akinél minden mással 
szemben előnyt élvezett volna, így aztán időről időre egyedül 
maradt, amikor a barátai mind be voltak táblázva, és nem értek rá 
találkozni vele, épp akkor, amikor a legnagyobb szüksége lett 
volna a társaságukra. 

De valóban ilyen este volna ez is? Ő döntött úgy, hogy nem 
szervez egyik barátjával sem semmit, amíg Spencerre vár. 
Másrészt viszont őt sem kereste senki. 

A magány és elhagyatottság érzése jócskán felerősödött, 
amikor teherbe esett. A kimerültség és a rémálmok megtették a 
magukét. Meg a keserves fájdalom, amelytől néha sikoltani akart. 

Hazaért a csendes, üres lakásba. Hogy szerette, még mikor 
rátalált. Nagy, rengeteg fényt beengedő ablakok, lakkozott fenyőfa 
padló. Barátságos konyha, belőle nyíló kis cselédszobával, 
amelyet könyvtárrá alakíthatott át. 

Itt születtem újjá, gondolta Fredrika. 
Villogva keltek életre a fények, ahogy körbejárt a lakásban, és 

egymás után felkapcsolta a lámpákat. Az egyik radiátorra tette a 
kezét, és érezte, hogy hűvös. Spencer mindig azon vitatkozott, 
hogy mit lehet egy ilyen lakáson szeretni. 

Spencer. Mindig Spencer. Mit jelent ez? Azt, hogy sorsszerű 
volt a találkozásunk? 



 

 

Telefoncsörgés járta be a lakást. Az anyja nyilvánvalóan 
forgatott valamit a fejében. 

- Jobban alszol már? – indított cselesen. 
- Nem – mondta Fredrika. – De már nem fáj annyira. 

Legalábbis ma nem. 
- Támadt egy ötletem – vágott bele az anyja. 
Csend. 
- Nem lehet, hogy jobban éreznéd magad, ha újrajátszanál? 

Egy pillanatra megállt az idő, és Fredrikára rázúdultak a baleset 
előtti emlékek. 

- Na, nem sokat! – tette hozzá sietve az anyja. – Nem sokat, 
csak egy picit, hogy jobban harmóniába kerülj önmagaddal. 
Tudod, hogy én is mindig játszom, ha nem tudok elaludni. 

Volt idő, amikor teljesen természetes lett volna egy ilyen 
párbeszéd Fredrika és az anyja között. Akkor még együtt zenéltek, 
és tervezgették Fredrika jövőjét. De az akkor volt, a baleset előtt. 
Most már Fredrika anyjának nem volt joga zenélésről beszélgetni 
vele, és ezt meg is érezte abból, hogy a lánya nem válaszolt. 

Témát is váltott gyorsan: 
- Ideje lenne bemutatnod őt nekünk. 
A szigorú közlésben ott lappangott valami esedező hangsúly. 

Könyörgés, hogy hadd lehessen újra részese a lánya életének. 
Fredrika megrendült. 

- Apáddal próbálunk, igazság szerint nagyon is keményen 
próbálunk hozzáedződni ahhoz a helyzethez, amivel 
szembesítettél minket. Próbáljuk megérteni, hogy jutott ez 
eszedbe, és hogy tervezted el. De rettentően kirekesztve érezzük 
magunkat, Fredrika. Nemcsak titkos kapcsolatban élsz egy férfival 
már több mint egy évtizede, de most már gyereket is vársz tőle. 

- Nem tudom, mit mondjak – sóhajtott Fredrika. 
- De én igen – felelte ridegen az anyja. – Hozd el hozzánk! 
Holnap. Fredrika megfontolta a dolgot, és arra jutott, hogy többé 
nem 



 

 

különítheti el Spencert a családjától. 
- Beszélek Spencerrel, amikor ma átjön – ígérte. – Majd szólok. 

Aztán sokáig ült a kanapén, és a végzetes kérdésen tépelődött, 
amely oly régóta kísértette. Tényleg, mi értelme beleszeretni egy 
húsz évvel idősebb férfiba, aki, akár nős, akár nem, jóval azelőtti 
fogja őt hagyni, hogy ő az élete végére érne? 

A sötétség, fáradtság és unalom közepette utat talált hozzá egy 
halk hívás is egy szobából, amelyről azt hitte, hogy évekkel 
ezelőtt bezárta. 

Játssz rajtam, suttogta egy hang. Játssz! 
Nem igazán tudta megmagyarázni, ezután milyen erő késztette 

arra, hogy felálljon, kimenjen az előszobába és elővegye a 
hegedűjét, első ízben azóta, hogy a baleset után kimondták rá az 
ítélet. De egyszerre csak ott volt nála a hangszer, kezében érezte a 
súlyát, amely oly ismerős volt, és olyan pokolian hiányzott. 

Ez volt minden, ami lenni akartam. 
Mire Spencer pár óra múlva megérkezett, a hangszer már újra 

tokjában hevert. Csak közben újrahangolta, és játszott is rajta. 
 

  
Késő este jöttek érte. Az eljárás hasonlított arra, amit még a 
múltból ismert. Idegenek érkeztek a sötétben, akiknek kulcsuk 
volt egy olyan ajtóhoz, amelyet csak neki lett volna szabad tudnia 
kinyitni. Mozdulatlanul feküdt az ágyban, hisz nem volt hová 
mennie. Aztán meghallotta a férfi hangját, azét a svédét, aki olyan 
jól beszélt arabul. 

– Jó estét, Ali! – köszöntötte a hang. – Ébren van? 
Persze, hogy ébren volt. Mennyit alhatott összesen, mióta 

eljött Irakból? Nem gondolta többnek összesen tíz óránál. 
– Itt vagyok! – válaszolta, és kikelt az ágyból. 
Bejöttek a szobába, mindannyian egyszerre. A nő ezúttal nem 

jött el a férfival, viszont volt vele még két másik férfi, akiket Ali 



 

 

nem ismert. Zavarba jött, hogy alsónadrágban áll ott. És zokniban. 
Mindig rettentően fázott a lába. Már nem zavarta a füstszag a 
lakásban. A frissen festett falak illata, amely akkor fogadta, 
amikor megérkezett ide, réges-régen eltűnt. 

- Öltözzön fel! – mondta a férfi mosolyogva. – Vasárnapig 
máshol fog lakni. 

Megkönnyebbülés ömlött szét a testében. Végre kikerül innen, 
érezni fogja a hűvöset az arcán, belélegzi a friss levegőt. 
Ugyanakkor meg is lepte a hír. Senki egy szót sem szólt arról, 
hogy új szállása lesz. 

Miközben farmert és pulóvert húzott, az órájára nézett; már 
majdnem éjfél volt. A férfiak kóborló lelkekként bolyongtak fel-
alá a lakásban. Hallotta, hogy a konyhában kinyitogatják a 
szekrényeket és a hűtőt. Minden ennivaló elfogyott. Nagyon 
remélte, hogy azon a másik helyen majd lesz valami étel. 

Lementek a lépcsőn. Az arabul értő férfi ment elöl, utána Ali, 
és a két idegen zárta a sort. Kiértek a járdára. Ali felnézett, 
hópelyhek hulltak a szemébe. Milyen sok az ilyenfajta eső a 
világnak ezen a részén. 

Ezúttal egy nagyobb autó jött érte, inkább mikrobusz volt. A 
hátraültették, a két idegen közé. A táskát, amit adtak neki, a férfi 
betette a csomagtartóba. Az egyik idegen hosszú kabátot viselt, 
amely Alit egy szereplőre emlékeztette valami filmből. A másik 
idegen szörnyen festett. Az arca furcsán torz volt. Mintha valaki 
egy késsel középen kettévágta, azután összevarrta volna. A férfi 
megérezte, hogy Ali őt bámulja, és odafordult, hogy a szemébe 
nézzen. Ali ösztönösen elkapta róla a pillantását. 

Keresztülhajtottak egy lakótelepen, ahol a panelházak teljes 
egyformák voltak. Aztán ki egy főútra, ahol már gyorsabban 
mentek az autók. Ali kinézett jobbra, aztán balra. Aztán jobb 
oldalt egyszer csak ott volt. A távolban, de tisztán kivehetően. 
Úgy nézett ki, mint egy óriási golflabda, és kivilágították, akár 
egy templomot. 



 

 

- A Gömb – mondta a férfi. 
Ali inkább egyenesen előre nézett. Milyen gyakran fordul elő, 

hogy az ember autóban utazik, és nem tudja, hová? 
Az éjszaka beburkolta az autót. Ali szemhéja elnehezült. 
Egyszer, gondolta kimerülten. Egyszer a végére érek ennek a 

végtelen utazásnak. 



 

 

BANGKOR, THAIFÖLD 
 
Nem kényszeríthették, hogy adja fel magát a rendőrségen, de 
védelmet sem biztosíthattak neki. Azt tanácsolták, hogy menjen el 
a legközelebbi rendőrőrsre, azzal kihajították az utcára. Teljes 
erőből rohant, vaktában előre a Sukhumviten. Mivel nem evett, 
nem ivott semmit, és a hőmérséklet a negyven fokot közelítette, 
már néhány sarok után kénytelen volt megállni, hogy összeszedje 
magát. Irányérzéke cserbenhagyta; fogalma sem volt, hogy merre 
szaladt. 

Valaki, gondolta eltompultan, valaki – mindegy, hogy kicsoda 
– csak tudja tanúsítani, ki vagyok én. 

Minden terve romokban hevert. Már szó sem volt arról, hogy 
válogasson a barátai és ismerősei között, és azt latolgassa, 
melyikükben bízhat meg. Most minden elérhető segítségre 
szüksége volt. 

A térde megadta magát, és lassan lerogyott a járdára. Próbált 
kifacsarni magából még egyetlen értelmes gondolatot. 

Gondolkozz, gondolkozz, gondolkozz, parancsolt magára. Mi 
az elsődleges probléma? 

A pénzhiány súlyos probléma volt, de megoldható. Annál 
nehezebb a kapcsolatfelvétel a hozzátartozóival most, hogy nem 
tudta használni sem a mobilját, sem az e-mail fiókját. A 
telefonszámokat azonban másképpen is meg lehetett szerezni és új 
e-mail címet is létrehozhatott. 

A legeslegfontosabb tehát az volt, hogy elérje az apját. Nem 
lehetett kizárni, hogy ő is veszélyben van. 

Elködösült a szeme, ahogy az apjára gondolt. Miért nem veszi 
fel a telefont? És az anyja? Hová lettek mind a ketten? 

Megszámolta a pénzét, és látta, hogy van még nála elég baht 
félóra internetezésre és néhány nemzetközi hívásra. 

De azzal annyi, több nem marad, gondolta, egyre küzdve a 
kitömi készülő pánik ellen. 



 

 

Az internetkávézó tulajdonosa kedélyes ember volt, akitől 
ingyen kapott kávét is a számítógéphez. Gyorsan és hatékonya 
dolgozott. Megkereste és felírta néhány ember telefonszámát, 
akikben megbízott. Felment a Hotmail honlapjára, és új fiókot 
nyitott. A biztonság kedvéért nem a saját nevét adta meg, hanem 
egy titkos álnevet. Ujjai ügyetlenül jártak a billentyűzeten, ahogy 
írt az apjának egy rövid, szűkszavú levelet. Mindkét e-mail címére 
elküldte, a privátra és a templomira is. Nem tudta, megkeresse-e 
azt a barátját, aki nem hívta vissza. Hiba lenne ezen a ponton 
kihagyni őt? 

Méhrajként zsibongtak a fejében a gondolatok. Írt neki néhány 
szót: 

Sürgős segítségre van szükségem. Beszélj a bangkoki svéd 
nagykövetséggel, és faxold át nekik a személyimet meg az 
útlevélkérő adatlapom másolatát. 

Amikor végzett az e-mailekkel, olyasmit tett, amit később 
képtelen volt megokolni. Megnyitotta az egyik svéd újság 
honlapját. Talán, hogy egy kis időre közelebb érezze magát a 
hazájához, talán, hogy ne legyen egészen olyan, mintha 
számkivetett volna. 

De ezek egyikét sem érezte, mert amikor az oldal betöltődött, 
azt olvasta, hogy a szüleit agyonlőve találták három napja, és a 
rendőrség nem tudja kizárni az idegenkezűséget. Gépiesen, 
meggyőződve arról, hogy amit olvas, az nem lehet igaz, 
végigkattintgatta a cikkeket. „Lehetséges öngyilkosság”, „régóta 
fennálló mentális problémák”, „lesújtotta a lánya halála”. 
Leblokkolt az agya. Gyorsan átment egy másik újság honlapjára. 
Aztán egy harmadikéra. Ragnar Vintermant több írás is idézte. 
Elkeseredett és szomorú volt, azt mondta, az egyház egyik 
vezéralakját veszítette el. 

A kiszakadni készülő sikoly elakadt valahol a torkában, és 
képtelen volt elhagyni a testét. Úgy érezte, mintha fuldokolna, a 
szalagcímek akkorát ütöttek rajta, akár egy teherautó, amely 



 

 

átsodródik a másik sávba, és belerohan egy szembejövő jóval 
kisebb járműbe. 

A mindent átható iszonyattól a hőség ellenére reszketni 
kezdett. 

Keressetek meg, könyörgött magában kétségbeesetten. 
Vezessetek ki ebből a rémálomból! 
Különálló szavak villantak az eszébe, és összeálltak azokká az 
imákká, amelyeket gyerekkorában együtt mondott a szüleivel, és 
kényszert érzett, hogy térdre essen a számítógép előtt. 

Ne sírj! – suttogta magának, mert érezte, hogy lángba borul az 
ni ca, és pára telepszik a szemére. – Úristen, el ne kezdj sírni, mert 
nem fogod tudni abbahagyni! 

A légszomj az utcára űzte, hogy beszívja az elviselhetetlenül 
túlhevült levegőt. 

Egy perccel később visszatért a kávézóba. Leült a gép elé. A 
tulajdonos aggódon nézte, de nem szólt semmit. Elolvasott még 
két cikket. „Jakob Ahlbin állítólag a hétvégén értesült lánya 
halálhíréről...” Megrázta a fejét. Lehetetlen. Ilyen egyszerűen 
nincs. 

Hogy az ember csak úgy egy pillanat alatt elveszítse a 
családját. 

Remegő lábakon ment oda a tulajdonoshoz, és kölcsönkért 
tőle egy telefont. Vészhelyzet. Kérem, siessen. A tulajdonos átadta 
a kagylót, és ragaszkodott hozzá, hogy segítsen a hívásban. 

Számjegyenként megadta neki a telefonszámot. A számot, 
amelyet oly régóta nem hívott, de sohasem felejtett el. 

Testvérkém, drága testvérkém... 
Csöngött és csöngött, de nem vette fel senki. Aztán megszólalt 

a rögzítő, a hang, amely emlékeztette mindenre, ami most olyan 
hihetetlenül távolinak tűnt. Ennyi volt. Eleredtek a könnyei. A 
fejében örvénylő gondolatok közül csupán egyet tudott felfogni. 
Azt, amelyik azt mondta, hogy biztosan nem jól olvasott valamit, 



 

 

félreértette, hogy ki halt meg. Amikor a sípszó után üzenetet 
kellett hagynia, zokogott: 

- Kérlek, kérlek, vedd fel, hogyha hallod! 



 

 

2008. MÁRCIUS 1., SZOMBAT 
 
STOCKHOLM 
 
A felismerés, hogy az öregség már les rá, az éjszakával együtt jött 
és korán felébresztette. Korábban sosem zaklatták még ilyen 
gondolatok, így hát nem tudta, hogy birkózzon meg velük. Akkor 
kezdődött, amikor a felesége megjegyezte, hogy a homlokán futó 
vonalak már igazi ráncokká mélyültek. Egy pillantás a tükörbe 
alátámasztotta a véleményét. Az öregedési folyamat felgyorsult, 
mellészegődött a félelem. 

Mindig nagyon biztos volt önmagában. És általában 
mindenben. Először abban, hogy hová vezetik a tanulmányai. 
Aztán a párválasztásban. Aztán a feleségválasztásban. Vagy a 
felesége választotta őt? Ezen még most is jókedvűen civakodtak 
néha, hogy rendben mentek közöttük a dolgok. Ez azonban egyre 
ritkább fordult elő. 

Az, hogy a feleségére gondolt, időlegesen száműzte az 
öregedés miatti aggódását. Ez talán elárult valamit arról, milyen 
fokú szorongást érzett a házassági problémáik miatt. A nyári nap-
éj egyenlőség idején találkoztak, nem sokkal azelőtt, hogy 
betöltötték volna a húszat. Két fiatal, becsvágyó ember, akik előtt 
még ott volt élet... Úgy képzelte, hogy mindent meg fognak 
osztani. Egyikük érdeklődési köre a másikuké, másikuk értékei az 
egyikükéi voltak. Szilárd alapon álltak. Erre sokszor emlékeztette 
magát az évek során, amikor nem jutott eszébe egyetlen értelmes 
ok sem arra, miért éppen őt választotta élettársául. 

Noha a kapcsolatuk elérte a mélypontot, olykor-olykor még 
most is nevettek együtt. Nevetés és sírás között azonban törékeny 
volt a válaszfal, és ez újra elcsendesítette őket. Ott voltak, 
ahonnan elindultak. 
Az első problémák akkoriban jelentkeztek, amikor megismerte az 
apósát. Vagy csupán annyiról volt szó, hogy ekkor kezdte igazán 



 

 

megismerni a feleségét is. Akárhogy is, a végkövetkeztetés 
ugyanaz maradt: sosem lett volna szabad elfogadnia azt az 
átkozott kölcsönt. Soha. 

Már fiatalkorukban úgy érezték, sok közös van bennük, 
természetesen volt egy-két olyan dolog is, amiben nem értettek 
egyet. Leggyakrabban, ahogy ebben az esetben is, az ilyen dolgok 
pénzzel voltak kapcsolatosak. Vagy inkább a hiányával, na meg a 
feledébe igényével arra, hogy a társadalmi helyzetének 
megfelelően éljen, és ezt a férje finanszírozza, noha eredetileg azt 
tervezte, hogy dolgozni fog. Neki sohasem volt pénze, de nem is 
hiányzott. Gyerekként, majd fiatal felnőttként sem. De aztán úgy 
tűnt, a pénzhiány lesz a veszte, és a nő, akiről azt hitte, szereti, 
valaki mást választ. 

Az apósa azonban tisztában volt mind a lánya értékrendjével, 
mind a veje pénzzavarával, és egyszerű megoldást kínált a 
dilemmára: kérjen kölcsön a veje tőle egy házra, az majd helyre 
tesz mindent. 

Remek ötletnek tűnt. A pénz diszkréten átkerült a számlájára, 
és ugyanilyen feltűnésmentesen kidolgozták a törlesztés menetét 
is. A menyasszonynak egyikük sem szólt. Aztán kiderült, hogy 
amikor a kötelezvényt aláírta, a teljes életére jelzálogot vett fel. A 
kötelezvényhez ugyanis tartozott egy rendkívül szigorú házassági 
szerződés is. Amikor megfakult a szerelem, és valósággá vált az 
első krízis, az apósa komolyan elbeszélgetett vele. A válás szóba 
se kerülhetett. Ha megteszi, azonnal vissza kell fizetnie a teljes 
kölcsönt, és nem lesz joga az ingatlan ráeső részéhez sem. Amikor 
azt mondta, hogy ő erre is készen áll, az apósa kijátszotta az utolsó 
ütőkártyáját, melyet, mint kiderült, kezdettől fogva készenlétben 
tartott. 

- Tudom a titkodat – mondta. 
- Nincs is titkom. 
Egyetlen szó: 
- Josefine. 



 

 

Ezzel véget is ért a vita. 
Magában mélyet sóhajtott. Miért éjszaka jönnek elő ezek a 

gyötrő gondolatok? Akkor, amikor az ember elfeledkezni próbál 
az ilyesmikről, ha békésen akar aludni. 

A nőre nézett, aki mellette aludt, mintha a felesége volna. De 
nem volt az. Nem, amíg kapaszkodott a régi félelmeibe. De 
gyermekét hordta a szíve alatt, és ezért neki mindent jól kellett 
csinálnia. Vagy legalábbis annyira jól, amennyire tudta. A 
szerelem már megvolt, és szinte fojtogatta, ha belegondolt, 
mennyire szereti a nőt, mégis milyen kevésszer adta ezt a tudtára. 
Mintha attól volna, hogy mindent tönkretesz, ha kifejezi, milyen 
sokat jelent neki. Tudta, hogy ha nem találkoznak, és a dolgok 
nem úgy alakulnak, akkor képtelen lett volna elviselni ezt az 
egészet. Ez teljesen világos volt számára. 

És a jövő? Azt lehetetlen volt megmondani. Lehetetlen. 
Valaki egyszer azt mondta, hogy nincs annál magányosabb 

dolog, mint párban élni a nem megfelelő emberrel. Kevesen 
tudták ezt jobban, mint ez az éjszakai nyugalmától megfosztott 
férfi. Miközben elméjét és lelkét lehúzta az éjjel sötét 
gondolatainak terhe, odasimult a nőhöz, akit élete nagy 
szerelmének tartott, gyengéden megcsókolta a vállát. 

Végre fény költözött Spencer Lagergren életébe. És szerelem! 
A neve Fredrika Bergman volt. 



 

 

Egy másik időből és helyről egy emlék bukott a felszínre. A 
kötelező látogatás a pszichológusnál, amikor külföldi munkára 
jelentkezett. 

Pszichológus: Mi a legrosszabb dolog, ami ma önnel 
történhet? 

Alex: Ma? 
Pszichológus: Ma. 

Alex: (hallgat) 
Pszichológus: Ne gondolkozzon sokat, spontán mondjon 

valamit! 
Alex: Ha elveszíteném a feleségemet, Lénát, az lenne a 

legrosszabb. 
Pszichológus: Az adatlapjáról látom, hogy van két gyereke is, 

tizennégy és tizenkét évesek. 
Alex: így van, és őket sem akarom elveszíteni. 
Pszichológus: De nem ők jutottak először eszébe, amikor 

feltettem a kérdést. 
Alex: Nem. De ez nem jelenti azt, hogy nem szeretem a 

gyerekeimet. Csak őket másképp. 
Pszichológus: Ezt próbálja meg elmagyarázni. 
Alex: A gyerekeit kölcsönbe kapja az ember. Ezt kezdettől 

fogva tudja. Eleve nincs arról szó, hogy örökre velünk maradnak. 
Csakis azért vagyok jelen az életükben, hogy felkészítsem őket, 
hogyan boldoguljanak majd egyedül. De Lénával nem így van. O 
az „enyém”, valami egész más módon. Én meg az övé. Mi mindig 
együtt leszünk. 

Pszichológus: Ez a gondolat megnyugtatja vagy feszélyezi 
önt? 

Alex: Megnyugtat. Ha holnap felébrednék, és ő nem lenne ott, 
képtelen volnék folytatni. Ő a legjobb barátom, és az egyetlen nő, 
akit valaha feltétel nélkül szerettem. 



 

 

Alex nagyot nyelt. Mitől olyan nehéz megbeszélni, mi a baj? 
Ez volt tegnap is. Lena elfordult, amikor a szemébe próbált nézni, 
és elhúzódott tőle, amikor megérintette. Megint azt a hangos, 
örömtelen nevetést hallatta, és érthetetlenül korán lefeküdt. 

Remélte, hogy néhány óra munka majd eltereli a gondolatait. 
Kihalt folyosó fogadta, amikor kilépett a liftből. Bevonszolta 

magát az irodájába, és leroskadt a székére. Céltalanul kotorászott 
az előtte fekvő papírok között. 

Az eset előző nap került fel az egyik újság weboldalára, és 
mára elárasztotta az összes nagyobb lapot. Hogy az isten verje 
meg ezeket a kiszivárogtatókat. Akármilyen zárt körben dolgozott 
az ember, valaki mindig meghallott valamit, ami nem rá tartozott. 

Az sem segítette éppen az ügyet, hogy az ügyész, annak 
fényében, amit Ronny Berg mondott Pedernek a Jakob Ahlbin-
ügy hátteréről, úgy határozott, szabadon engedi Tony Svenssont. 

- Nincs ellene bizonyíték, nincs indítéka, és a zaklatással sem 
igen vádolhatjuk meg – közölte vele a holtfáradt ügyész. – Hacsak 
be nem tudják bizonyítani, hogy a többi számítógépről is ő írta az 
e-maileket. 

- És nem lehet, hogy éppen azért küldte őket más gépekről, 
mert így nyugodtan állíthatja, hogy nem ő volt? Hogy az utolsó 
leveleket azért írta más hangnemben, mert tudta, hogy így 
megúszhatja? 

- Nagyon is lehet, de bizonyítani akkor is maguknak kell. És 
nem tették meg. 

Alex tehetetlen dühöt érzett, amikor elolvasta az ügyész 
határozatát. Nem, tényleg nem tudtak bizonyítani semmit. De 
akkor is volt ebben a történetben valami rettentő különös. Csak azt 
nem tudta, hogy mi az. 
Tovább törte a fejét. A gyilkos fegyver mindenképpen érdekes 
volt. Egy lőfegyvergyűjteménybe tartozott, amelyet Jakob Ahlbin 
a néhány éve a lányai tulajdonába került nyaralóban tartott. Nem 
volt ok feltételezni, hogy a vadászpisztolyt csak úgy, minden ok 



 

 

nélkül elkülönítették a gyűjtemény többi darabjától, így aztán 
valamilyen rendkívüli helyzet miatt kellett, hogy elhozzák a 
nyaralóból. Akár Jakob Ahlbin, akár az, aki lelőtte. Az Ahlbin 
családban csak Jakob rendelkezett fegyvertartási engedéllyel. És 
az egyetlen fegyverszekrény a nyaralóban állt. 

Jakob talán azért hozta el a fegyvert, mert fenyegetve érezte 
magát? Alex nem gondolta, hogy így lett volna. Senki sem látszott 
nagyon komolyan venni Tony Svensson fenyegetőzését. így is 
volt azonban, ami magyarázatra várt. Alex elővette az ekerői 
házban készített fényképeket. 

A házban nem esett kár. A hóban sem láb-, sem keréknyomok. 
Alex szívverése felgyorsult. A szűz hó. Már majdnem két hete 

kezdett havazni. A hó azóta megmaradt a földön; nem melegedett 
fel az idő. És amikor ő Joarral csütörtökön a nyaralónál járt, a hó 
érintetlen volt. Persze abban a két hétben is esett némi hó, de nem 
annyi, hogy a cipő- vagy keréknyomokat elrejtse. A fegyvert tehát 
még azelőtt hozták el a házból, hogy Jakob értesült volna a lánya 
halálhíréről; mielőtt még lett volna oka az öngyilkosságra. 
Vagyis? Alex habozott egy kicsit. Feltéve, hogy a vadászpisztolyt 
Ekerőből hozták el, hogy megöljék vele Jakobot és a feleségét, 
nem logikus feltételezni, hogy nem Jakob ment érte? 

Ez esetben viszont annak a másik illetőnek is kellett, hogy 
legyen kulcsa a házhoz, mivel betörésnek semmi nyoma nem volt. 
Vagy pedig egy tapasztalt betörőről van szó, akinek volt annyi 
esze, hogy bezárjon maga után. Erről megint Tony Svensson 
emberei jutottak az eszébe. 

Aztán ott volt még Johanna. Aki odavetette a tragikus hírt az 
apjának, majd elhúzott külföldre. Aki eltűnt a családi fotókról, 
mint valami kísértet. És aki sem az e-mailekre, sem a 
telefonhívásokra nem reagált. 

A folyosóról érkező zaj zökkentette ki Alexet a töprengésből. 
Váratlanul Peder jelent meg az ajtóban. 

- Szevasz! – mondta Alex meglepetten. 



 

 

- Szevasz! – köszönt vissza Peder. – Nem gondoltam volna, 
hogy lesz bent valaki. 

- Én sem – felelte szárazon Alex. – Csak átfutom újra ezt az 
Ahlbin-dolgot. 

Peder felsóhajtott. 
- Én is pont ezért jöttem be – mondta, kerülve Alex 

tekintetétét. 
- A srácok Ylvánál vannak, úgyhogy...  
Alex bólogatott. Sokan küszködnek gondokkal ezen a 

munkahelyen. Sokszor nincs elég energiájuk a családra és a 
munkára is. És sokan sorolják előbbre az utóbbit.  

Megköszörülte a torkát.  
     - Azt hiszem, újra meg kellene látogatnunk Ragnar Vintermant.     
- mondta. – Velem jössz?  

Peder buzgón bólogatott.  
     - Persze! – mondta. – És mi lesz Ljungékkal, akik a hullákat 
megtalálták? 
     - Mi lenne?  
     - Velük is beszélni kéne. Arról a nézeteltérésről, ami miatt 
annak idején eltávolodtak egymástól.  

Alex megkönnyebbült. Lesz elég dolga, hogy elfoglalja 
magát egész szombatra. 

– Tényleg, Jakob Ahlbin orvosát elértük már? – kérdezte 
Peder, miközben Alex felállt, hogy vegye a kabátját.  

A kérdés felrázta Alex emlékezetét: jött egy üzenet az este, 
neki meg sikerült elfeledkezni róla.  

- A francba, el hát! – válaszolta. – Tegnap hívott, elég későn. 
Nem volt itthon, csak most ért haza. De majd át fogja faxolni az 
orvosi papírokat. 

Peder átment Ellen irodájába megnézni a faxgépet. Egy kis 
papírcsomóval tért vissza. 
- „Elnézést, amiért nem voltam elérhető. Kérem, azonnal hívjanak 
fel az alábbi mobilszámon. Nagyon szeretnék beszélni az ügy 



 

 

kapcsán a rendőrséggel, amilyen hamar csak lehet. Tisztelettel: 
Erik Sundelius.” 

Pedernek láthatóan kezdett melege lenni az utcai ruhájában. 
- Gyerünk le a kocsihoz! – sürgette Alex. – Majd útközben 
felhívom. I 

Erik Sundelius két csörgés után felvette a telefont. Alex 
udvariasságból elnézést kért tőle, amiért ilyen korán zavarja. Alig 
volt  még tíz óra, és feltételezhető volt, hogy van, aki még nem 
kelt fel. 

Erik Sundeliust mintha megnyugtatta volna, hogy végre 
beszélhet a rendőrséggel. 

- Végre! – kiáltotta. – Ahogy hazaértem, és megláttam a 
lapokat, próbáltam elérni önöket! Remélem, tudunk személyesen 
találkozni, hogy megbeszéljük, amit meg kell beszélni. De 
egyvalamit már most szeretnék elmondani. 

Alex várt. 
- Több mint tizenkét éve kezeltem Jakob Ahlbint – mondta 

Erik Sundelius, és mély lélegzetet vett. – És határozottan 
állíthatom, semmiképpen nem lehetséges, hogy olyat tett volna, 
amit a lapok írnak róla. Sosem lőtte volna le sem magát, sem a 
feleségét. Ezt mint szakértő mondom önöknek. 



 

 

Fredrika Bergman hónapok óta először kipihenten ébredt. Az 
éjjel egyszer sem álmodott rosszat. Korán ébredt fel, hét óra 
tájban. Spencer még aludt mellette. A hegedű a tokjában hevert a 
padlón. Fel volt hangolva. Több dolog miatt is áldottnak látszott 
ez a reggel. 

Spencer olyan vonzó volt, ahogy ott feküdt. Még így is 
szokatlanul magasnak látszott. Általában tökéletesen fésült őszülő 
haja most kócos volt. 

Fredrika hozzábújt meleg testéhez a takaró alatt. Aztán 
összeszorult a gyomra, amikor a közelgő vacsorára gondolt a 
szüleivel. Spencer beleegyezett, hogy eljön. 

- Komoly próbatétel lesz – motyogta, mielőtt álomba merült. 
Mintha legalábbis arra kérte volna, hogy Jób szenvedéseit 

vegye magára. 
Fredrika gondolatmenete itt megszakadt, mert erről 

akaratlanul is eszébe jutott a munka. Az Ahlbin-ügy, és a 
legutolsó e-mail, amelyet Jakob a halála előtt kapott. 

Ne feledd, hogy végződött Jób története. Sosem késő 
meggondolni magad, és a helyes útra térni. Ne leskelődj! 

Boldogan, hogy a munka eltereli a figyelmét az estével 
kapcsolatos balsejtelmeiről, Fredrika óvatosan kicsusszant az 
ágyból. Terhesség ide vagy oda, a könnyedség a vérében volt. 

A baba nyújtózkodott, hangtalanul tiltakozva az anyja váratlan 
mozgolódása ellen. 

A Biblia a könyvespolc közepén foglalt helyet, aranybetűs 
vörös gerince már messziről látszott. Meglepődve a súlyától leült, 
és lapozgatni kezdte. Jób, az ember, akinek saját könyv jutott a 
Bibliában. 

Meglehetősen nehéz szövegnek bizonyult. Hosszú volt, és 
olyan nyelvezetű, hogy egyes szavak értelmén el kellett 
gondolkodnia. Maga a történet azonban elég egyszerű volt. A 
Sátán kihívja Istent, aki azt állítja, Jób a világon a legistenfélőbb 



 

 

ember. Persze, hogy az, mondja a Sátán, amikor ilyen könnyű 
életet adtál neki. Isten megengedi a Sátánnak, hogy megfossza 
Jóbot a javaitól, egészségétől és mind a tíz gyermekétől, hogy 
megmutathassa, Jób még így is hű marad hozzá. 

Atyavilág. Megmagyarázhatatlanul szadista történetekkel van 
tele az Ószövetség. 

Jób, mint kiderül, valóban jól viseli a megpróbáltatásokat. Egy 
szemernyi kételyt megenged magának Isten ártó tetteinek nyomós 
okával kapcsolatban, de ezért is a bocsánatát kéri. És ezért busás 
jutalmat kap. Isten kétszer annyi állatot ad neki, mint amennyije 
eredetileg volt, és újabb tíz gyermeket azok helyébe, akiket a 
Sátán elvett tőle. 

Minden jó, ha a vége jó, jegyezte meg magában epésen 
Fredrika. 

Aztán újra elismételte magában az üzenetet, amelyet Jakob 
kapott. 

Sosem késő meggondolni magad, és a helyes útra térni. 
Törte a fejét, vajon mit jelenthet ez annak a szempontjából, 

amit Jób sorsáról megtudott. 
Jakob Ahlbin nem olyan volt, mint én, gondolta. Neki nem 

kellett megnéznie a Bibliát, hogy tudja, mire gondolt a levelek 
küldője. És ezt a küldő is tudta. 

Felállt, és járkálni kezdett a szobában. Ha figyelmesen olvassa 
az ember a levelet, értelmezheti tárgyalási ajánlatnak is. 
Lehetőségnek, hogy meggondolja magát. Hogy helyesen 
cselekedjen. Jób kételkedett, de aztán bocsánatot kért. És 
megjutalmaztatott. 

Fredrika lépés közben torpant meg. 
A legutolsó levél valamilyen egyezséget ajánlott. És Jakob 

Ahlbin visszautasította. Nem volt hajlandó hallgatni a jó szóra és 
abbahagyni a leselkedést. 



 

 

De vajon mi után leselkedett? És miből tudták meg, hogy nem 
alkuszik? A vizsgálatok szerint Jakob Ahlbin a fenyegető e-mailek 
egyikére sem válaszolt. 
Tehát valamilyen más úton léptek kapcsolatba vele.  

Fredrika gondolkozott. És eszébe jutott, hogy a lakás ajtajá 
megtalálták Tony Svensson ujjlenyomatait. 

 
 
Alex úgy döntött, előbb Erik Sundeliust látogatják meg, és 

csald utána Ragnar Vintermant. 
Erik Sundelius, a stockholmi Danderyd Kórház pszichiáter 

főorvosa az irodájában fogadta őket. A helyiség kicsi volt, de úgy 
rendezték be, hogy a lehető legtöbb hely hasznosulhasson benne. 
Az egyik fal mentén álló polcok roskadoztak a könyvektől. Az 
íróasztal mögötti falon egy barnás árnyalatú, kinagyított fotó 
lógott, sűrű forgalmú útkereszteződést ábrázolt, a piros lámpánál 
álló autókkal. 

- Mexikóváros – mondta a főorvos, Alex pillantását követve. – 
Én magam készítettem néhány éve. 

- Nagyon jó kép – bólogatott elismerően Alex. 
Azon gondolkozott, vajon itt fogadja-e a betegeit. 
- Ez az irodám. A tanácsadó szoba a folyosó túloldalán van – 

válaszolta meg a kimondatlan kérdést az orvos. 
Leült egy székre. 
- De be kell vallanom, hogy a páciensekkel való 

kapcsolattartásom behatárolódott az utóbbi években. Sajnos. 
Alex ránézett. Meglehetősen kevés tapasztalata volt 

pszichológusokról és pszichiáterekről, így az elképzelése arról, 
hogy egy ilyen embernek hogy kellene kinézni, jórészt 
előítéletekből táplálkozott, de Erik Sundelius több tekintetben sem 
úgy festett, ahogy ő várta. Jól fésült, oldalt elválasztott hajával 
inkább háziorvosnak tűnt. 



 

 

- Jakob Ahlbin – vágott bele Alex sötéten. – Mit tud róla 
mondani? 

Az íróasztal túloldalán ülő férfi elkomorodott. Alexre, majd 
Pederre nézett. 

- Hogy ő volt a legegészségesebb beteg, akivel valaha 
találkoztam. 

Erik Sundelius előredőlt, és kezét összefonta az asztalon, 
láthatóan azon gondolkodva, hogyan folytassa. 

- Persze voltak rossz időszakai – mondta. – Nagyon is rosszak. 
Olykor olyan súlyosak, hogy elektrosokk-terápiára volt szükség. 

Peder fészkelődni kezdett az elektrosokk említésére, de Alex 
nagy megkönnyebbülésére nem szólt semmit. 

- Az elmúlt három évben azt gondoltam, észlelhető némi 
javulás – folytatta a főorvos. – Mintha lekerült volna róla 
valamiféle súly. Mindig is kiállt a menekültek ügye mellett, és azt 
hiszem, a növekvő igény az előadásaira újabb esélyt jelentett 
számára, hogy még többet tegyen érte, hiszen nagyon fontos volt 
neki. Egyszer elmentem meghallgatni. Szédületes volt. Gondosan 
megválogatta, milyen csatába menjen bele, és mindig megnyerte 
azokat, amiket meg kellett. 

Enyhe mosoly terült el Alex arcán összeráncolt homloka alatt. 
- Tudna példát mondani egy ilyen csatára? Attól tartok, ez 

olyan területe az ügynek, amiről nincs túl sok információnk. 
Erik Sundelius sóhajtott. 
- Hát, hol is kezdjem? Azt mondanom sem kell, hogy a 

radikális állásfoglalása a bevándorlók ügyében szembeállította őt 
bizonyos társadalmi csoportokkal. De hatással volt a családi és 
szakmai kapcsolataira is. 

Peder, aki eddig jegyzetelt, most felnézett a noteszéből. 
Sven Ljung, gondolta automatikusan Alex. Aki rátalált a fejbe 

lőtt Jakobra. 



 

 

- De mindennek a legaggasztóbb aspektusa természetesen az, 
amilyen hatást a munkája a kisebbik lányával való kapcsolatára 
gyakorolt – folytatta Erik Sundelius. 

- Johannára? – kérdezte csodálkozva Alex. 
Fáradt bólogatás volt a válasz. 
- Jakob nagyon rosszul élte meg, hogy nem tudta ezt a 

kapcsolatot a régi medrébe visszaterelni. 
A fényképek az ekerői házban. A fiatalabbik lány eltűnése a 

családi fotókról. 
- Johanna Ahlbin elfordult az apjától, amikor az a templomba 

vitte a menekülteket? – firtatta Alex. 
- Nem, úgy tudom, még előtte. Egyáltalán nem osztotta az apja 
véleményét ebben a témában, ami elkerülhetetlenül konfliktushoz 
vezetett.  
- A mi információink szerint Johanna azért távolodott el a 
családjától, mert nem volt vallásos, mint ők – mondta Peder.  
- Igen, valóban, ez volt a másik probléma – erősítette meg Erik 
Sundelius. – Annál inkább örült Jakob annak, hogy az idősebbik 
lánya, Karolina teljes szívvel támogatta a menekültek 
megsegítésében, és hívő is volt, igaz, nem annyira elhivatott, mint 
a szülei. Jakob a beszélgetéseink során sokat emlegette, mennyire 
örül annak, hogy mi lett Karolinából.  

Alex felvonta a szemöldökét, és észlelte, hogy Peder izmai is  
megfeszülnek. 

- De, gondolom, Jakob állapotában a Karolinával való 
kapcsolata azért teher is volt, nem? – kérdezte. 

A főorvos a homlokát ráncolta. 
- Mire gondol? 
- Karolina súlyos drogfüggőségére. 
Erik Sundelius egy pillanatra úgy nézett ki, mint aki mindjárt 

nevetésben tör ki, de aztán elsötétült az arca. 
- Drogfüggő? Karolina? 
Megrázta a fejét. 



 

 

- Az lehetetlen. 
- Sajnos nem az – mondta Alex. – Láttuk a boncolási 

jegyzőkönyvét és a halotti bizonyítványát. A teste a hosszú időn át 
tartó rendszeres kábítószer-használat minden jegyét magán viselte. 

Erik Sundelius elhűlve meredt Alexre és Pederre. 
- Bocsánat, úgy érti, meghalt? 
A főorvos szemlátomást nem túl alaposan olvasta el az 

újságcikkeket. Alex úgy döntött, beavatja az ügybe. Elmesélte 
neki, hogyan találtak rá a házaspárra, beszámolt a feltehetően 
Jakob által írt búcsúlevélről, és a lánya halálhíréről, amely 
látszólag arra ragadtatta, hogy végezzen a feleségével, majd saját 
magával. 

Erik Sundelius csendben hallgatta. Mikor aztán megszólalt, a 
hangjában mintha harag vagy gyász feszült volna. De külsőre 
megint úgy festett, mintha nevetni készülne. 

- Na jó – tette le a kezét az asztalra. – Hadd menjek ezen végig 
apránként. Először is láthatnék egy másolatot Jakob 
búcsúleveléről? 

Alex bólintott, és elővette a papírt a táskájából. 
Erik Sundelius elolvasta a gépelt levelet, és megnézte a kézzel 

írt aláírást is. Aztán úgy lökte el magától a levelet, mintha égetné a 
kezét. 

- Az aláírás Jakobé. De a többi... 
Alex már nyitotta a száját, hogy mondjon valamit, de a 

főorvos felemelte a kezét. 
- Hadd fejezzem be! – kérte. – Jakob sok évig volt a 

páciensem. Higgyék el, ezt a levelet nem ő írta. Semmi sem 
stimmel, sem a hangvétel, sem a tartalom. Még ha valóban azt is 
vette volna a fejébe, ami a levélben áll, akkor sem így fogalmazta 
volna meg. És egyáltalán kinek szól ez? Nincs rajta címzés. Sem 
Johannának, sem egy jó barátnak. Csak üres szavak, bárkinek, 
mindenkinek. 

Levegőt vett. 



 

 

- Ahogy mondtam, el kell hinniük, ha mondom, hogy ez nem 
Jakob műve. Szörnyen tévednek, ha úgy gondolják. 

- Akkor sem írhatott így, miután megtudta, hogy a lánya 
meghalt? 

Erik Sundelius ekkor már képtelen volt visszafogni magát. A 
nevetés, melynek jelei már korábban is látszottak az arcán, most 
kirobbant belőle. 

- Ez abszurd! – hahotázott. – Úgy, ahogy van! 
Újra felkapta a levelet, és próbálta összeszedni magát. 
- Ha, mondom, ha Jakob Ahlbinhoz eljutott a lánya halálának 

a híre, azt semmiképp sem titkolta volna el a felesége elől. És 
eljött volna hozzám. Mindig eljött, ha olyasmi történt, ami 
megzavarta a mentális állapotát. Mindig. Ki merném jelenteni, 
hogy ebben a tekintetben végtelen volt a belém helyezett bizalma. 

- Úgy beszél, mintha oka volna feltételezni, hogy meg sem 
kapta a halálhírt – jegyezte meg Alex. 

A főorvos visszadobta a papírlapot az asztalra. 
- Mivelhogy van is – mondta. – Néhányszor Karolina is járt itt 

az apjával. És az édesanyja is. 
- Mint páciens? – hüledezett Alex. 
- Nem, nem, nem! – tiltakozott Erik Sundelius – Egyáltalán 

nem! Csak hogy támogassa az apját. Mindig pontos tájékoztál kért 
arról, hogy van, és milyen kezelést kap. Nem tudom elgondolni, 
hogy több mint tíz év alatt ne vettem volna észre, ha 
kábítószerfüggő. 

Alex és Peder összenézett. 
- De – mondta Peder –, attól félünk, ezt nem igazán lehet 

vitatni. Hiszen a lány bizonyíthatóan halott. És ott van a boncolási 
jegyzőkönyv, az azt aláíró orvossal pedig kapcsolatban állt egy 
kollégánk.  

- Ki azonosította? – kérdezte Erik Sundelius hunyorítva. 
- A húga, Johanna – felelte Alex. – Eszméletlenül talált rá 

Karolinára, és hívta a mentőket. Mellesleg muszáj őt utolérnünk. 



 

 

Erik Sundelius megint a fejét rázta. 
- Érthetetlen az egész – mondta. – Azt állítják, hogy Johanna 

elment Karolinához? 
Azzal tovább rázta a fejét. 
- Egész idő alatt, amíg Jakob látogatott engem, Johanna 

mindössze egyszer kísérte el. Akkor is olyan fiatal volt még, hogy 
mondhatni, nem is igen volt más választása. Azért jött el, mert 
muszáj volt neki. Ezt rögtön láttam is rajta. És az alapján, amit 
Jakobtól tudok, a két nővér nem állt túl közeli kapcsolatban 
egymással. Ami úgyszintén nagy bánatot okozott neki. 

Kicsit habozott. 
- Nem tudom, önök milyen képet alakítottak ki Johannáról, de 

abból, amit Jakob elmondott, nekem úgy tűnt, hogy nincs minden 
rendben vele. 

Csend támadt. Alex agya megfeszítetten dolgozott, hogy 
feldolgozza az információt. 

- Ő is depressziós volt? 
Erik Sundelius összeszorította a száját, és úgy nézett, mint akit 

zavarba hoz a kérdés. 
- Nem – mondta végül. – Nem volt depressziós. De 
hangsúlyoznom kell, hogy személyesen csupán egyszer vagy 
kétszer találkoztam vele. Jakob szerint nem egyszerűen csak 
zárkózott volt. Harag és megvetés töltötte el, amit nyíltan ki is 
mutatott a családja felé. Az alapján, amit Jakob mesélt, úgy 
éreztem, beteg volt, zavart. 

- Nem lehet, hogy valami komoly oka volt rá? – vetette fel 
Alex. 

Mármint a haragra. 
Erik Sundelius vállat vont. 
- Ez esetben még Jakob számára sem volt világos, hogy mi ez 

az ok. Mindenesetre annyit biztosan állíthatok, hogy mélységesen 
felkavarta a lánya lelki békéjének a hiánya. 

Alex úgy döntött, itt az ideje véget vetni a kihallgatásnak. 



 

 

- Összegezve tehát azt mondja, hogy... 
- Hogy egy pillanatig sem osztom azt az elméletet, miszerint 

Jakob Ahlbin meggyilkolta a feleségét, majd főbe lőtte magát. Azt 
persze nem állíthatom egy halott személyről, hogy életben van, azt 
azonban ki merem jelenteni, hogy nem volt drogfüggő. 

- Úgy tűnik, nagyon biztos a dolgában – mondta Alex. 
- Az is vagyok – közölte megfontoltan Erik Sundelius. – A 

kérdés, hogy vajon maguk mennyire biztosak a saját 
elméletükben. 

Beszéd közben elfordult, és kinézett az ablakon. Mintha csak 
arra számítana, hogy hamarosan Jakob Ahlbin közeledik majd a 
kásás hóban. 



 

 

A tél úgy döntött, hullámokban támad. Amikor év elején leesett 
az első hó, azt hitte, ennyi volt. De persze nem lett igaza. 

Sóhajtott, és hirtelen nagy-nagy fáradtságot érzett. 
Kissé aggasztotta, hogy Jakob nem fogta fel a problémája 

súlyosságát, mielőtt késő lett volna, de az ilyesmi bizonyos 
mértékig  jellemző is volt rá. Néha úgy érezte, ez az ember 
kifejezetten azért élt úgy, ahogy, hogy megfeleljen a 
keresztnevének: a héber eredetű Jakob név jelentése vitatott, de 
egyesek szerint azt takarja: „ védelmezzen”. A sors iróniája volt, 
hogy amikor neki lett volna szüksége segítségre, senki sem sietett 
a megmentésére. 

Mindig is remélték, hogy találnak megoldást, mielőtt a helyzet 
végképp kicsúszik a kezükből. Bíztak benne, hogy ésszerűen fog 
viselkedni, de nem így tett. Jakob impulzív személyiség volt, akit 
az érzelmei irányítottak, és amint észrevette, hogy ő forgat valamit 
a fejében, nem volt hajlandó eltérni a választott pályájától. Mintha 
csak az Úr áldása lett volna rajtuk, hírét vették a fenyegetéseknek, 
melyeket a Nép Fiai nevű szervezettől kapott, és ő ezeket próbálta 
meg felhasználni, hogy elrémítse őt. Jakob azonban már 
kiszagolta a zsákmányát, és nem tett le róla. 

Így aztán úgy lett, ahogy lennie kellett, mondta magának 
utána. Katasztrófa lett a vége, ami még nagyobb is lehetett volna, 
ha nem engedik, hogy Jakob mélyebbre ássa magát abba, ami 
felkeltette a figyelmét, és aminek először annyira örült. 

- Fordulóponthoz értünk, fantasztikus híreket hallottam! – 
újságolta, abban a hitben, hogy baráthoz beszél. 

A barátot azonban megrázta a hír, és még többet akart tudni. 
Sajnálatos módon azonban Jakob bezárkózott, valószínűleg 
megsejtette valahogy, hogy a barátja kettős játszmát űz. Eredeti 
forrásának kiléte így hát titok maradt a kör előtt. Ez volt az 
egyetlen probléma, amellyel még meg kellett birkózniuk. 

 Aztán megszólalt a telefon. 



 

 

– Megvan a név! – mondta a hang. 
– Végre – felelte, nagyobb megkönnyebbülést érezve, mint 

amekkorát bevallott volna. 
A hang a telefonban néhány másodpercig nem szólalt meg. 
– Van egy ember Skarholmenben, akit meglátogatott a 

rendőrség.  Ő lehet az, akit keresünk. 
Gondosan feljegyezte azt a néhány részletet, amelyekkel az 

informátor szolgálni tudott. Köszönetet mondott, majd letette. 
Szóval forognak a kerekek, illetve a legtöbb. Holnap újabb 

virágszál törleszti a tartozását, hétfőn pedig visszaérkezik a 
kibontakozó dráma főhőse. Melegen várták már az érkezését. 

 Megrázta a fejét. Néha már az illető megjelenésének 
gondolata is színtiszta rettegéssel töltötte el. Miféle ember lehet? 
Aki egyetlen célért ennyi mindent hajlandó feláldozni, azzal 
óvatosan kell bánni. Normális ember nem tesz olyat, amit ő. Aztán 
megint belemarkolt a kín, az érzés, hogy minden alakulhatott 
volna másképp is. Bár ne történt volna minden olyan gyorsan. Bár 
mindenki betartotta volna a szabályokat. 

Bár képesek lettek volna megbízni egymásban. 



 

 

Peder Rydh telefonált Ragnar Vintermannak, hogy jönnek, és 
közben Fredrika is felhívta Alexet a mobilján. 

- Bent vagyok az irodában – kezdte olyan izgatott hangon, 
amilyet Alex hónapok óta nem hallott tőle. 

- De minek, a jó ég megáldjon? – Alex annyira aggódott 
Fredrika egészségéért, hogy csak ennyit tudott kinyögni. 

- Eszembe jutott valami, úgyhogy bejöttem, hogy nyugodtan 
tudjak gondolkodni. A fenyegetésekről van szó, amiket Jakob 
kapott. 

Alex figyelmesen végighallgatta Fredrika okfejtését az e-
mailekről és a tartalmukról. 

- Tehát meg vagy róla győződve, hogy a más gépekről küldött 
leveleket nem Tony Svensson írta? – kérdezte Alex kétkedve. 

- Egyértelműen – válaszolta Fredrika. – Arról viszont nem, 
hogy fogalma sem volt róla, mások is próbálnak nyomást 
gyakorolni Ahlbinra. Azt hiszem, újból ki kell hallgatnunk, hogy 
kiderítsük, miért kereste fel Jakobot a lakásán. Ő lehetett a 
küldönc, akár akarta, akár nem. 

- Úgy érted, odaküldte valaki, aki nem akarta felfedni a 
kilétét? 

- Pontosan. Ez azt is megmagyarázná, miért akkor látogatott el 
Tony Svensson Jakob Ahlbinhoz, amikor Ronny Berg már 
letartóztatásban volt. A szerdai gyűlésen ez elkerülte a 
figyelmünket. Tony Svensson hazudhatott is arról, hogy miért 
ment oda. 

Alex nyelt egyet. Fredrika szinte a kezdetektől bizonyította, 
milyen gyorsan képes új elméleteket felállítani és megbízható 
következtetéseket levonni. Ha képzett rendőr lett volna, Alex azt 
mondja, van érzéke a szakmához. De mivel nem volt az, nehezen 
talált rá szavakat. Talán intuíció? 

A hallgatásával teret adott Fredrikának, hogy folytassa: 



 

 

 - Szóval újra ellenőriztem Tony Svensson híváslistáját, hátha 
találok valami érdekeset. És azt láttam, hogy kétszer is felhívta 
Viggo Tuvessont. 

- Aha? – felelte, vagy inkább kérdezte Alex, aki 
megkönnyebbülten látta, hogy Peder végre leteszi a telefont. – És 
az ki? 

- Egy kollégánk a rendőrségnél. 
Alex nagyot fékezett egy piros lámpánál. 
- Ezt honnan tudjuk? Úgy értem, biztos? 
- Biztos – válaszolta Fredrika, és Alex a hangjából is hallotta, 

hogy mosolyog. – Tony a munkahelyi mobilján hívta. A saját 
belső telefon-nyilvántartásunkban akadtam rá a számra. 

Valaki rájuk dudált hátulról, és Peder csodálkozva pillantott 
Alexre. 

- Zöld – figyelmeztette, mintha úgy gondolná, hogy ez esetleg 
elkerülte a felettese figyelmét. 

Alex sietve átlépett a fékről a gázra. Az automata váltós kocsi 
nagy áldás volt az emberiségnek, még ha a környezetének nem is 
annyira. 

- Hát ez marhajó – dohogta. – De lehet valami logikus 
magyarázat erre a kapcsolatra. Vagyis nem feltétlenül van köze a 
mi ügyünkhöz. Életemben nem hallottam erről a Viggo 
Tuvessonról. 

Peder felvonta a szemöldökét, és érdeklődéssel hallgatta 
Alexet. 

- A norrmalmi körzetben van – adta tudtára Fredrika. – Egy 
másik rendőrrel együtt ő ért oda elsőnek a helyszínre, amikor 
Ljungék megtalálták a holttesteket és hívták a segélyvonalat. 

Alexnek kiszáradt a szája. Pederre nézett, akin látszott, majd 
eleped, hogy megtudja, milyen információt közölt vele Fredrika. 

- Jól van – mondta a telefonba. – Hétfőn első dolgunk lesz 
ennek utánanézni. De mielőtt hazamész, lennél szíves pár szóban 



 

 

összefoglalni ezt az egész szart, már megbocsáss a szóért egy 
fáradt nyomozónak, és letenni az asztalomra? 

Arra az esetre, ha nem jönnél be hétfőn, tette hozzá 
gondolatban. 

- Persze – felelte Fredrika. – Arra az esetre, ha nem jönnék be 
hétfőn. 

Alex elmosolyodott. 
Míg Bromma felé hajtottak, Alex beavatta Pedert. 

- Nagyon penge a csaj néha – bukott ki Pederből önkéntelenül is.  
- Az biztos – helyeselt Alex. 

Mintha ő sosem vonta volna kétségbe Fredrika hozzáértését, 
pedig az első hónapokban alig csinált egyebet. 

Ragnar Vinterman ezúttal nem várta őket a lépcsőn. Hangosan 
és sokáig kellett kopogtatniuk a lelkészlak ajtaján, mire kinyitotta. 

Úton idefelé már megbeszélték, hogyan folyjon a kihallgatás. 
Azok közül, akikkel eddig beszéltek, Ragnar Vinterman volt az 
egyetlen, aki lehetségesnek tartotta, hogy Jakob Ahlbin valóban 
megölte magát. Úgyszintén ő volt leginkább meggyőződve arról, 
hogy Karolina Ahlbin kábítószer-problémákkal küzdött. Ez okot 
adott némi aggodalomra, mivel ő olyan közel állt Jakob 
Ahlbinhoz, hogy nem lehetett csak úgy legyinteni a benyomásaira 
és a véleményére. 

- Attól tartok, nem tudok túl sok időt szánni önökre – mondta, 
miközben a könyvtárba vezette a vendégeit, amelyet szemlátomást 
a kihallgatás helyszínéül szánt. – Felhívott a gyülekezet egy tagja, 
akinek a férje régóta betegeskedett, és most elhunyt. Már vár 
engem. 

Alex bólintott. 
- Reméljük, nem is lesz szükség rá, hogy sokáig feltartsuk – 

biztosította a lelkészt. – De felmerült néhány újabb kérdés, és 
szeretném őket feltenni önnek. 

Most Ragnar Vintermanon volt a bólogatás sora. 



 

 

Alex szemügyre vette. Egyenes háttal ült, keze a széke 
karfáján pihent. Cselekvésre kész vadász. Aliig felfegyverkezve. 
Ismerős volt a helyzet, mintha már látott volna hasonlót egy 
filmben. 

A Keresztapa, gondolta, és kis híján hangosan felnevetett. 
Mintha valami olasz maffiatárgyaláson lennének, ahol 
mindenkinek első dolga kitenni maga mellé a stukkerét az 
asztalra. 

Meglepte a lelkész viselkedésében beállt változás. Viszont 
egyezkedni sem volt kedve; tisztességes válaszokat várt a 
kérdéseire. Biztos volt benne, hogy a csendben mellette ülő Peder 
is ugyanilyen hangulatban van. 

- Amikor legutóbb találkoztunk, szóba került Karolina Ahlbin 
drogfüggősége – kezdte Alex hátradőlve. – Meg tudná saccolni, 
nagyjából mikor kezdődhetett? 

Ragnar Vinterman is hátradőlt. Már-már pimasznak tűnt az 
arckifejezése. 

- Úgy hiszem, a múltkor már világosan elmagyaráztam 
önöknek – mondta –, hogy mindent, amit tudok, Jakobtól tudok. 
Ezért aztán nehéz ezt pontosan megmondani. 

Alexre nézett, a tekintetét fürkészte. 
- De óvatos becsléssel azt mondanám, tizenéves kora vége 

felé. 
- Rögtön a kemény drogokkal kezdte? 
- Ezt nem tudom megmondani. 
Hátrál, gondolta Alex. Kezd rájönni, hogy valaki cáfolta, amit 

nekünk mondott. 
- Jakob tehát rendszeresen beszélt önnek erről? – kérdezte. 
- Igen – mondta határozottan Ragnar Vinterman. – így volt. 
- Hány éven keresztül bújtatott Jakob illegális bevándorlókat 

Ekerőben? – faggatózott tovább Alex, de úgy, mintha a Karolina 
drogfüggőségéről folytatott párbeszédnek magától értetődően 
ebbe az irányba kellene folytatódnia. 



 

 

- Attól félek, ezt sem tudom – felelte lábát keresztbe téve a 
lelkész. 

- De ezek szerint tudott róla? 
- Mindenki tudott róla – felelte szárazon. 
- Ön mégsem említette meg nekünk, amikor itt jártunk. 
- Gondoltam, nem releváns az ügy szempontjából. Meg aztán 

nem akartam befeketíteni Jakob emlékét a rendőrség előtt. 
Alex mosolygott. 
- Milyen nemes öntől – bukott ki belőle önkéntelenül. 
Ragnar Vinterman arca elborult, de Alex folytatta: 
- Ön is részt vett ebben a tevékenységben? 
- Soha. 
- Bárki más a gyülekezetből? 
- Őszintén nem tudom. 
Alex egyre bosszúsabb lett. Pederre pillantott. 
- Most, hogy volt néhány napja átgondolni – mondta Peder –, 

továbbra is úgy gondolja, hogy Jakob öngyilkos lett? 
A lelkész mélyen hallgatott. Tartása, arckifejezése 

megváltozott,j mintha árnyék suhant volna át rajta. 
- Igen – mondta tisztán és érthetően. – Úgy gondolom. 

Alex izgalmát rosszul leplezve előrehajolt. Ragnar Vinterman, 
megint Alex testbeszédét utánozva, szintén előrehajolt. 

- Nem mondhatnám, hogy Jakobbal különösebben szoros lett 
volna a személyes kapcsolatunk. Munkatársakként viszont olyan 
közel álltunk, amennyire lehetséges. Napi szinten osztottunk meg 
egymással bizalmas dolgokat, és nagyon sok hitbéli kérdésben is 
egyezett a véleményünk. Tehát azt hiszem, állíthatom azt, hogy 
ismertem Jakobot. És higgyék el, nem volt jó bőrben. Nagyon 
nem. 

- A pszichiátere másképp gondolja – mondta szenvtelenül 
Alex. 

Ragnar Vinterman horkantott. 



 

 

- Erik Sundelius? Én már nagyon korán elvesztettem a 
bizalmamat vele szemben. Marja és én is könyörögtünk Jakobnak, 
hogy váltson orvost. De tudják, ő megátalkodottan makacs volt. 

- És önök ketten miért szerették volna, hogyha orvost vált? 
- Az az ember felelőtlen volt – válaszolta a lelkész. – 

Egyáltalán nem változtatott a módszerein, pedig Jakob nem 
reagált a kezelésre. Be kell vallanom, annyira aggódtam, hogy úgy 
döntöttem, leellenőrzöm őt. 

Na, még ez hiányzott, egy lelkész, aki magánnyomozót 
játszik, gondolta elgyötörtén Alex. 

- Mit tudott meg? – kérdezte Peder. 
- Hogy helyesen ítéltem meg. Az orvosi kamarától két etikai 

figyelmeztetést kapott, mert, hogy is fogalmazzak, „kockázatos 
módszereket” alkalmazott egyébként is nagyon rizikósnak ítélt 
betegeken. Mindkét esetnek az lett a vége, hogy a páciens 
öngyilkosságot követett el. És megvádolták a felesége 
szeretőjének a meggyilkolásával is. 

Látva Peder és Alex arcán a megdöbbenést, elégedetten dőlt 
hátra a kanapén. 

- De a rendőrség persze minderről eddig is tudott – tette hozzá 
szelíden. 

Nem, gondolta Alex a fogait összeszorítva. Nem tudtunk. 
Az istenit! – fakadt ki Alex, miután beindította a motort, és 

lendületesen kitolatott az útra. – Hogy a jó életbe nem tudtunk mi 
erről? 

- Hiszen nem is volt okunk utánanézni, nem? – válaszolta 
Peder, de félbeszakította a mobilja csörgése. 

Ylva. Ő ritkán kereste jó hírekkel. 
- Peder, Isaknak hőemelkedése van – mondta aggodalmasan. – 

Meg valami kiütés van a hasán. Elviszem a kórházba, de 
szeretnélek megkérni, hogy vigyázz addig Davidra. 

Pederen úrrá lett a félelem. A fia beteg, és ő nincs ott. A 
szakadatlanul benne lappangó bűntudat újra felütötte a fejét. 



 

 

- Már megyek is – felelte. – A kocsiban vagyok Alexszel. 
Útközben ki tud tenni. 

Alex ránézett, miután letette. 
- Az egyik gyerek beteg – magyarázta Peder. – Kitennél 

Ylvánál? Ha Fredrika bent van, akkor ő is el tud veled menni 
Ljungékhoz. 

Alex bólintott. 
- Rendben van. 
A rövid úton az otthonig, amely valaha kettejüké volt Ylvával, 

Peder századjára is átgondolta az életét. A hír, hogy Pia Nordh 
összebútorozik azzal az undorító Joarral, egyszerre jelentéktelenné 
fakult. „Kitennél Ylvánál?” így kérdezte Alexet. Mintha ez a cím 
csak egy lenne a sok közül. 

Volt idő, amikor úgy érezte, a szíve mindjárt szilánkokra 
robban a mellében. Piszkosul rég volt az, hogy valakit ilyen 
nagyon szeretett. 

Megint megszólalt a mobilja. Ezúttal az öccse hívta. 
- Sziiaa! – mondta Jimmy a maga kissé lassú 

hanghordozásával. 
- Szia! – felelte Peder, és hallotta, hogy az öccse nevetgél. 
Néha valóságos áldás volt, hogy Jimmyt ilyen könnyű 

szórakoztatni és boldoggá tenni. 
- Valami történt! – újságolta Jimmy izgatottan. 
Most Peder nevetett. A „valami” bármi lehetett, a király 

látogatásától a lámpaernyő kicseréléséig a szobában. 
- Van barátnőm! 
Erre viszont egyáltalán nem számított. 
- Micsoda? – kérdezte bambán. 
- Barátnőm! Igazi! 
Peder önkéntelenül is felkacagott. 
- Örülsz? – kérdezte várakozóan Jimmy. 
Melegség terjedt szét a testében, és elsimította az ott felgyűlt 

görcsök egy részét. 



 

 

- Igen – válaszolta. – Nagyon örülök. 
 
 
Nem sokkal később Fredrika és Alex leparkolt Ljungék 

lakásának közelében a Vanadisplanon. Alexnek mindig is nagyon 
tetszett a Vasastan kerület, amint ezt egy szokatlan nyíltsági 
rohamában elárulta Fredrikának. A feleségével megegyeztek 
abban, hogy ha megöregszenek, vesznek errefelé egy kis lakást, és 
néha ott alszanak, nehogy bepenészedjenek a vaxholmi házban. 
Fredrikát nyugtalanította, hogy milyen bánatos lett Alex 
arckifejezése, amikor magáról és a feleségéről beszélt. 

Erről van szó, gondolta. Aggódik a felesége miatt. 
Alex ment elöl a lépcsőn, amelyen Fredrika néhány napja már 

felment Joarral. 
Amikor felértek Ljungék emeletére, a lakás ajtaját résnyire 

nyitva találták. 
Alex határozottan bekopogott, mire kijött Elsie Ljung. 
- Nyitva hagytuk az ajtót, hogy halljuk, amikor megérkeznek – 

mondta. 
Bementek vele a nappaliba, ahol a férje várta őket. Ő is, ahogy 

az asszony, fáradtnak és szomorúnak látszott. 
- Hadd nyugtassam meg önöket, hogy nem maradunk tovább, mint 
feltétlenül szükséges – kezdte Alex, miközben leült az egyik 
fotelbe a dohányzóasztalnál. 

- Segíteni akarunk – sóhajtott Sven Ljung, drámaian széttárva 
a karját. – Láttuk, hogy már tele van a hírrel a média. Sikerült 
megtalálni Johannát? 

- Sajnos nem – felelte Alex. – De reméljük, jelentkezik, ha 
látja a híreket. 

A két idős ember egymásra nézett, és bólogatott. Mintha azt 
mondták volna, igen, biztosan jelentkezik. 



 

 

- Volna még néhány kérdésünk az Ahlbinékkal való 
kapcsolatukról – mondta Alex lágy, de ellentmondást nem tűrő 
hangon. – Úgyhogy feltennénk őket önöknek. Külön-külön. 

Sem Elsie, sem Sven nem válaszolt, így Alex folytatta: 
- Mondjuk én beszélek Svennel itt, Fredrika pedig Elsie-vel 

egy másik szobában. És akkor nem kell bemennünk a rendőrségre. 
Mosolygott, de az üzenete kristálytiszta volt. A házaspár 

zavart- nak és ijedtnek tűnt, ezért sietett megnyugtatni őket, hogy 
ilyen körülmények között ez a rutineljárás. 

Fredrika kiment Elsie-vel a konyhába, becsukta az ajtót, majd 
leültek a kis étkezőasztalhoz. A baba éppen nyugton feküdt. 

Biztos alszol, gondolta, sikertelenül próbálva elnyomni egy 
mosolyt. 

- Az első? – kérdezte Elsie, fejével Fredrika hasa felé mutatva. 
A mosoly eltorzult. Nem szeretett idegenekkel beszélni a 

babáról. 
De egy igent azért kinyögött, hogy ne tűnjön gorombának. 

Egy pillanatig rettegett, hogy az idős hölgy most elkezd arról 
mesélni, amikor ő volt terhes, de szerencsére semmi ilyesmit nem 
kellett végighallgatnia. 

- Jakob és Marja Ahlbin – mondta Fredrika kissé szigorúbban, 
mint szerette volna, hogy mutassa, nem szívesen fogad további 
kérdéseket a születendő gyermekéről. 

Az asszony feszültnek és bizonytalannak tűnt. 
- Tehát hogy is voltak négyük között a dolgok mostanában? 
Elsie még jobban zavarba jött. 

- Ahogyan már jó ideje – mondta végül. – Nem olyan jól, mint 
régebben, de azért elég jól ahhoz, hogy egyszer-egyszer 
összefussunk. 

– És miért tették? – kérdezte Fredrika. – Ha már nem voltak 
olyan nagyon jóban. 

Elsie feszengett. 



 

 

- Erről Sven többet tudna mondani, mint én – válaszolta. Ő 
és Jakob különböztek össze.  

- Micsodán?  
Az idős hölgy nem válaszolt.  
Fredrika megenyhült.  
– Nyugodtan elmondhat olyasmit is, amit esetleg 

kényesebbnek érez – mondta, és Elsie karjára tette a kezét. – 
Megígérem, hogy a lehető legdiszkrétebben kezeljük.  

Elsie még mindig nem szólt semmit. A mosogató csapja 
csöpögött. Fredrikának úgy kellett visszafognia magát, hogy föl ne 
kelljen, és el ne zárja rendesen. 1 

- Néhány éve vesztek össze – kezdte Elsie félénken. – Jakob...  
tevékenységén. 

Fredrika várt.  
- Vagyis azon, hogy menekülteket bújtatott – magyarázta 

Elsie.  – Vagy legalábbis azt tervezte.  
- Ezek szerint Sven ellenezte ezt?  
- Hmm, ez nem volt ilyen egyszerű. Inkább arról volt szó, 

hogy Sven... hát, gyakorlatiasan gondolkozott, és azt hiszem, úgy 
látta,  hogy Jakob túl nagy kockázatot vállal. A semmiért cserébe. 
Fredrika összevonta a szemöldökét.  
- Egész biztos, hogy soha semmi pénze nem származott az 
illegális bevándorlók bújtatásából?  
- Nem, éppen ezért érezte Sven igazságtalannak a dolgot –  
mondta Elsie, most már kicsit bátrabban. – Azt, hogy Jakob 
szállást akar adni szökésben lévő embereknek, miközben ő maga 
egy fillért sem kap. Sven úgy sejtette, sokuknak közülük komoly 
vagyona lehet. Elvégre manapság nagyon sokba kerül 
Svédországba szökni. Úgy gondolta, ha jut rá pénzük, jóval 
többjük is lehet. Jakob erre  szörnyen megharagudott. Önzőnek és 
bolondnak nevezte Svent.  

Teljes joggal, gondolta Fredrika. De tartotta a száját. 



 

 

- Aztán egy teljes évig nem is beszéltünk egymással – mondta 
Elsie, majd megköszörülte a torkát. – De hát olyan közel lakunk 
egymáshoz, lehetetlen, hogy ne fussunk néha egymásba. Néhány 
ilyen véletlen találkozás után elkezdtünk újra összejárogatni. Jó 
volt. Már nem olyan, mint korábban, de jó. 

Hideg volt a konyhában, és Fredrika testén végigfutott a 
borzongás. Belenézett a jegyzeteibe, és a szemébe ötlött valami. 

- Azt mondta, Jakob „szállást akart adni” azoknak az 
embereknek – mondta. 

- Igen. 
- De hiszen már csinálta is, nem csak akarta, nem igaz? 
Elsie egy pillanatra döbbentnek tűnt, de aztán határozottan 

megrázta a fejét. 
- Nem – válaszolta. – Akkor nem csinálta. Csak korábban, és 

aztán újra akarta kezdeni. 
- Ezt most nem egészen értem. 
- Jakob és Marja már a hetvenes-nyolcvanas években sokat 

foglalkozott menekültekkel, és csatlakoztak egy hálózathoz, amely 
menedéket biztosított a rászorulóknak. Többek közt embereket 
bújtattak az ekerői nyaralójuk pincéjében. Ez így ment a 
kilencvenes évekig, azt hiszem, kilencvenkettőig. Akkor valamiért 
úgy döntöttek, ennyire közvetlenül nem folynak bele a dolgokba. 
Aztán Jakob néhány éve újra elkezdett gondolkodni rajta. De nem 
lett belőle semmi. 

Fredrika úgy sejtette, Elsie többet tud annál, amit elmondott. 
Legalábbis gyanús volt, hogy úgy fogalmazott, „azt hiszem”, majd 
egy nagyon is konkrét évszámot közölt. 

De győzött a kíváncsisága, így hát félresöpörte azt a 
gondolatot, hogy valami esetleg nincs rendben. 

- Miért nem lett belőle semmi? 
- Azt nem tudom – felelte Elsie. – De azt hiszem, az ötlet 

megosztotta a családot. Marja egyáltalán nem lelkesedett érte 
annyira, mint Jakob. Aztán azt is hallottuk, hogy az ekerői házat 



 

 

átíratták a lányok nevére. Amennyire tudom, egyikük sem nagyon 
vett részt az apjuk tevékenységében. Különösen Johanna nem. 

- Nem – helyeselt Fredrika. – Mi is úgy hallottuk, hogy nem 
igazán osztotta az apja nézeteit a témában. 
Elsie lehalkította a hangját.  

- Sven nem nagyon szeretné, ha erről beszélnék, úgy gondolja, 
hogy jobb, ha az ilyesmi családban marad, de azért elmondom, 
hiszen az Ahlbin család gyakorlatilag már nem is létezik. Egyszeri 
Jakobnál és Maijánál vacsoráztunk, akkoriban, amikor Jakob azt 
kezdte emlegetni, hogy folytatja a régi tevékenységét, és ott voltak 
a lányok is. Vágni lehetett a csendet, amikor elkezdett a 
menekültek helyzetéről beszélni. 

- Hogyhogy? 
- Johannát rettenetesen felzaklatta a dolog. Nem is emlékszem, 

pontosan micsoda, valószínűleg több minden együtt. Sírva fakadt, 
és otthagyta az asztalt. Jakob is feldúltnak látszott, de ő jobban 
tudta leplezni az érzéseit. 

- És önnek fogalma sincs róla, mi okozta valójában a 
konfliktust? 

- Nem, semmi. Úgy hangzott, mintha évekkel korábban 
kezdődött volna; végül is Johanna csak ritkán látta a családját. 
Emlékszem, mintha azt kiabálta volna, hogy „megint tönkre 
akarsz tenni mindent?”. De fogalmam sincs, hogy mit jelenthetett 
ez. Honnan is lenne? 

Elsie idegesen felnevetett. 
- Egyébként Sven is ekkor veszett össze Jakobbal – zárta le 

végül. 
Fredrika keresztbe tette a lábát, és kissé áthelyezte a súlyát 

ültében. De jó lesz, ha végre megszületik a baba, és a teste újra 
csak az övé lesz. 

Aztán Elsie remegő kezére esett a pillantása, melyben egy 
vizespoharat markolt. A szeme tikkelt. 



 

 

El akar nekem mondani valamit, jött rá Fredrika, és úgy 
döntött, kivárja a pillanatot. 

Elsie azonban nem beszélt, így Fredrika elhatározta, hogy 
rásegít egy kicsit. 

- Egész biztos, hogy semmi többet nem tud? – kérdezte szinte 
suttogva. 

Elsie összeszorította a száját, és a fejét rázta. A keze megszűnt 
remegni. 

- És mi van a másik lánnyal, Karolinával? – váltott témát 
beletörődve Fredrika. 

Elsie tekintete elrévedt. 
- Csak azt mondhatom, amit korábban is mondtunk. 

Lehetetlen, hogy túladagolástól halt volna meg. 
Pedig attól halt meg, gondolta Fredrika. Mi a fenét nem 

vettünk észre a halála körül? 
- De az utóbbi években nem álltak olyan közel egymáshoz – 

próbálkozott. – Talán nem vették észre a jeleket. 
Elsie megint a fejét rázta. 
- Nem – mondta. – Az nem lehet. Tudja, Karolina néhány évig 

a kisebbik fiunkkal, Månsszal járt. 
–    De... 
- Tudom – szakította félbe Elsie. – Ezt nem mondtuk el, 

amikor a múltkor itt jártak. Részben, mert érzékeny téma, és azért 
sem, mert sokat reméltünk a kapcsolatuktól. Meg hát minden a 
feje tetején állt, amikor itt voltak... 

- Érthető – mondta Fredrika, igyekezve, nehogy hallatsszon a 
hangjában a düh. 

Az embereknek az a mániája, hogy majd ők eldöntik, mit 
érdemes elmondani a rendőrségnek és mit nem, sokkal több kárt 
okozva ezzel, mint gondolnák. 

- De a fiuk és Karolina már nem voltak együtt? 
Elsie ismét a fejét rázta, és sírva fakadt. 



 

 

- Nem, sajnos nem – mondta. – Karolina a végén már nem 
bírta a fiunk problémáit, és ezt mi nagyon is meg tudtuk érteni. De 
a leghőbb vágyunk volt, hogy végül mégis ő legyen számára a 
megoldás. Hogy ő adjon neki erőt a szabaduláshoz. 

- Mitől? 
- A függőségétől – zokogta Elsie. – Innen tudom, hogy 

Karolina nem ment át ugyanezen. De egész életében a maga 
keresztjeként hordozta a vállán Måns problémáját. Egész addig, 
amíg egy napon elege lett. Elhagyta őt, és saját lakásba költözött. 
Úgy hiányzik... Mintha a saját gyerekünk lett volna. 
Mindkettőnknek. 

Fredrika alaposan átgondolta a szavait. 
- Elsie – mondta végül. – Akárhogy is nézzük, Karolina halott. A 
húga azonosította.  
- Hát akkor úgy tekintsen rá, mint a bibliai Lázárra, akit Jézus 
Krisztus visszahozott az életbe – válaszolta Elsie, és zsebkendőt 
kotort elő a zsebéből. – Mert én érzem a szívemben és lelkemben, 
hogy az a lány nem halhatott meg túladagolásban. 

Fredrika bizalmatlanul méregette Elsie-t. Próbálta összeszedni 
gondolatait. Elsie még mindig elhallgat előle valamit, ezt minden 
idegszálával érezte. És mintha Jób nem lett volna elég, a 
rendőrségnek most már Lázárral is meg kellett birkóznia.  



 

 

A kicsiny fehér tabletta ugyanúgy zavarta, mint a 
szúnyogzümmögés az éjszakában. Dühösen meredt rá, és már-már 
azt kívánta, bár enyészne semmivé a szeme láttára. 

- Be kell vennie este lefekvés előtt – mondta a férfi, aki beszélt 
arabul, mielőtt elment. – Máskülönben holnap túl fáradt lesz 
hozzá, hogy elvégezze a feladatát. 

Előző este hagyták itt az új lakásban, és most délután 
visszajöttek, hogy még egyszer átvegyék a másnapi teendőket. 
Minden nyomorúsága közepette is valami óriási 
megkönnyebbülést érzett. Végéhez közeledik az útja, és utána 
nem tartozik többé senkinek, újra találkozhat a feleségével, és a 
családja többi tagját is megkeresheti, hogy közölje velük, jól van. 
Meg a barátját, aki Uppsalában vár rá. 

Megrémisztette a gondolat, hogy a barátja valahol aggódik, 
vajon hol lehet. Azt mondták neki, semmi szín alatt nem beszélhet 
a barátainak, sem a családjának arról, hogy hová megy. Ő pedig 
megszegte ezt a szabályt. ígéretet tett, és nem tartotta be. 
Katasztrófát okozott volna, ha valaki egyszer csak kérdezősködni 
kezd, és felfedi titkolt jelenlétét az országban. Súlyos büntetés 
járna érte, ha megtudnák, hogy elárulta őket, ezt jól tudta. 

Csak úgy kalapált a szíve, ahogy egyre nőtt benne a 
szorongás. Még mindig csak késő délután volt; vajon hogy bírja ki 
holnapig? Sokkal jobban szerette volna, ha már ma túl van rajta, 
és az éjszaka már a felszabadulásé lehet. De ez vágyálom csupán. 

Holnap reggel kilenckor érte jönnek, és elviszik. Bemutatják a 
társának, aki az akcióban az autót vezeti majd. Nekik kettejüknek 
kell a rablás helyszínére menni. Elolvasta a cédulát, amelyet a 
dohányzóasztalon hagytak. Az állt rajta: „Vasterás”, ami semmit 
sem jelentett arabul. Kíváncsi volt, vajon svédül mit jelenthet. 

Ha végzett a rablással, a sofőr visszahozza Stockholmba, hogy 
találkozzon a többiekkel, nem messze az óriási golflabdától, 



 

 

amelyet a másik kocsiból látott. A Gömbtől. Amint a zsákmányát 
átadta, szabad ember. 

- A honfitársai érdekében teszi ezt – mondták neki. – E nélkül 
a pénz nélkül nem tudnánk finanszírozni a munkánkat. A svéd 
állam nem akar fizetni érte, így aztán elvesszük a pénzt azoktól, 
akiknek sok van belőle. 

Ismerős, elcsépelt logika volt ez. Elvesszük a gazdagoktól, és 
szegényeknek adjuk. Gyerekkorában is hallott ilyen történeteke 
Főleg a nagyapjától, a család egyetlen tagjától, aki Amerikában 
járt. Hihetetlen történeteket mesélt arról, mennyi pénzük van ott 
embereknek, és mihez kezdenek vele. Autókról mesélt, amelyek 
olyan szélesek, mint a Tigris, és akkora házakról, akár Száddám 
palotája, amelyekben azonban közönséges emberek élnek. Az 
egyetemről, amely mindenki számára nyitva áll, de rengeteg pénz 
kerül. És az óriási olajmezőkről, amelyeket nem az állam birtokol. 

Bár láthatna most nagyapa, gondolta Ali. Ebben az országban, 
amelyik majdnem olyan gazdag, mint Amerika. Csak kicsit 
hidegebb. 

Megborzongott, és összekucorodott a kanapén. Nem mintha 
látott volna óriási autót vagy palotát. De ez sem számított, mert 
ahogy mindenki, akit ismert, ő is meg volt győződve róla: 
Svédország a lehető legjobb hely az újrakezdéshez. 

A tablettára meredt, tudta, hogy be kell vennie. Másképp 
sosem fog tudni elaludni. Márpedig egy kiadós alvás előfeltétele 
volt annak, hogy másnap jól teljesítsen. 

A feleségéért és a gyerekeiért. És az apjáért, meg a 
nagyapjáért. 
  
Amikor kiléptek a lakásból, és elindultak a szüleihez, Fredrika 
Bergman komolyan fontolgatta, hogy lefújja az egészet. De 
Spencer, aki nagyon jól látta a vonakodását, gyengéden karon 
fogta, és kivezette az utcára, majd a kocsijához. 



 

 

És ezzel a kapcsolatuk új fázisba lépett. 
Eddig mindig csak ők ketten voltak, egy üveggömbben, baráti 

vacsorák és családi ebédek nélkül. Az ő közös terükben, ahol 
feltöltődtek és felfrissítették az életkedvüket. És ebben a térben 
most el kellett helyezni valahogy a születendő gyereket, meg 
néhány anyóst és apóst. Utóbbi kissé bizarr volt, hiszen 
Spencernek, Fredrikával ellentétben, már volt anyósa és apósa. 

- És én mikor találkozom a te szüléiddel? – kérdezte Fredrika, 
amikor Spencer lefékezett a gyerekkori otthona előtt. 

– Lehetőleg soha, hogyha nem baj – válaszolta Spencer 
könnyedén, és kiszállt. 

Ettől az arroganciától kitört Fredrikából valami törvénytelen 
röhögés. 

- Ugye nem leszel hisztérikus? – kérdezte aggodalmasan 
Spencer. 

Körbement, hogy Fredrikának is kinyissa az ajtót. Fredrika 
megelőzte, és pont akkor lökte ki, mire Spencer odaért. 

- Ide nézz! – kiáltotta diadalmasan. – Egyedül is ki tudok 
szállni! 

- Nem is az a lényeg – dörmögte Spencer, aki elvi kérdést 
csinált abból, hogy a férfi igenis mindig nyissa ki a kocsi 
ajtaját a hölgynek. 

Majd a másik nőjének kinyithatja, gondolta Fredrika csípősen, 
de nem szólt egy szót sem. 
Észrevette az anyját az utcára néző konyhaablakban. Sokan 
mondták, hogy hasonlítanak egymásra. Fredrika integetett neki. 
Az anyja visszaintett, de az arcán látszott, hogy – bár kétségkívül 
alaposan felkészült – sokkoló élmény neki a terhes lányát egy 
olyan férfi oldalán látni, aki a saját férjével egyidős. 

- Mehet? – kérdezte Fredrika, Spencer kezébe csúsztatva a 
magáét. 



 

 

- Gondolom – válaszolta Spencer, és melegen megszorította a 
kezét. – Nemigen lehet rosszabb, mint egy-két dolog, amit már 
átéltem ebben a témában. 

Fredrikának sejtelme sem volt, mire gondol. 
Már rosszul kezdődött, amikor elkövette azt a hibát, hogy 

elvett egy pohár bort, amellyel meg sem kínálták. 
- Fredrika! – jajdult fel kétségbeesetten az anyja. – Csak nem 

iszol, mikor terhes vagy? 
- Jaj istenem, anya! – tiltakozott Fredrika. – Ezen a földrészen 

évezredek óta isznak a terhes nők! A brit közegészségügyi 
felügyelet is megváltoztatta már az álláspontját, heti két pohár 
italnak már szerintük sincs semmiféle káros hatása. 

Ezzel nem nyugtatta meg az anyját, akit hidegen hagytak a brit 
kutatási eredmények, és úgy nézett a lányára, mint valami 
elmebetegre, amikor az a szájához emelte a poharat, és ivott egy 
kortyot. 

- Mmm – mondta, és elismerően mosolygott az apjára, aki 
ugyancsak furcsán nézett rá. 

- Ugye nem lett belőled alkoholista a rendőrségnél, Fredrika? 
– kérdezte aggodalmasan. 

- Jézusmária! – kiáltott fel, és nem tudta, nevessen vagy sírjon. 
A szülei merőn nézték, de nem szóltak egy szót sem. 
Arról, ahogy leültették őket, Fredrikának az jutott eszébe, 

ahogy a babáit elrendezte kiskorában, amikor teadélutánt tartott 
nekik. Papa és Mama az egyik oldalon, a Vendégek meg a 
másikon. 

Vendég vagyok, gondolta hitetlenkedve. A saját szüleim 
házában. 

Eltűnődött, mikor is mutatott be valakit utoljára a szüleinek. 
Arra jutott, hogy jó régen. Egész pontosan tíz éve. Az illető férfit 
Elvisnek hívták, ami végtelenül mulattatta az anyját. 

- Ha jól tudom, az Uppsalai Egyetemen dolgozik – hallotta az 
apja hangját. 



 

 

- így van – felelte Spencer. – Furcsa ezt így kimondani, de már 
harmincöt éve ott tanítok. 

Hangosan felnevetett, és nem vette észre, hogy Fredrika szülei 
megdermednek. 

Biztosan sok közös van bennük, gondolta Fredrika. Végül is 
Spencer csak öt évvel fiatalabb az apjánál. 

Érezte, hogy mindjárt megint rátör az a görcsös nevetés, ami a 
kocsiban. Diszkréten köhögött. Megkérte az anyját, hogy adja oda 
a szószt, ami olyan jól illik ehhez a pompás sülthöz. Az apját is 
megdicsérte, amiért ilyen jól választott bort, de aztán rájött, hogy 
ezzel megint rátereli a figyelmet arra, hogy iszik. Az apja 
megkérdezte, hogy megy a munka, mire ő azt felelte, jól. Az anyja 
azt akarta tudni, jobban alszik-e már, ő meg elmondta, hogy néha 
igen, de leginkább nem. 

- Remélem, nem kell minden éjjel egyedül aludnod – mondta 
az anyja, jelentőségteljesen Spencerre nézve. 

- Néha igen – válaszolta Fredrika színtelen hangon. 
- Ó! – mondta az anyja. 
- Á! – így az apja. 
Aztán elhallgattak. A csend lehet áldás vagy átok, a 

körülményektől függően. Ebben az esetben nem maradt semmi 
kétség: a szótlan vacsora katasztrófa lesz. 

Fredrika egészen elkeseredett. Mégis mire számítottak a 
szülei? Tudták, hogy Spencer nős, tudták, hogy ő gyakran egyedül 
alszik, tudták, hogy a gyereket legalább részben egymaga akarja 
felnevelni. A megszokottól eltérő megoldás, az igaz, de egyáltalán 
nem az első ilyen eset a családban. Fredrika nagybátyja például 
elég bátor volt ahhoz, hogy a hatvanas években felvállalja a 
homoszexualitását. És a család ugyanúgy elfogadta őt, ahogy 
mindenki mást. 

Aztán Spencer feltett néhány udvarias kérdést Fredrika 
anyjának a zenei ízléséről, és az asztalnál kissé szívélyesebb lett a 
légkör. Az apja kiment a konyhába még egy kis krumpliért, az 



 

 

anyja pedig feltett egy lemezt, amelyet használtan vett néhány 
napja. 

- Bakelit – mondta. – Nincs párja! 
- Egyetértek – mondta Spencer, és horkantott. – Engem aztán 

nem lát CD-t venni. 
Fredrika anyja elmosolyodott, ez alkalommal a szemével is. 

Fredrika kezdett kissé megnyugodni. Megtört a jég, a hőmérséklet 
emelkedésnek indult. Az apja, aki láthatóan még mindig nem tért 
teljesen napirendre afölött, hogy a veje egyidős vele, krákogott 
egyet és megkérdezte: 

- Kér még valaki bort? 
Majdnem úgy hangzott, mintha könyörögne. 
Tovább csevegtek, és mindenkinek egyre könnyebben jöttek a 

szájára a szavak, még az apjának is. 
Fredrika szerette volna, ha még több bort ihat. Valahol odakint 

szabadlábon mászkált egy gyilkos. És még azt sem tudhatták, 
vajon befejezte-e már a munkát, vagy Jakob és Marja megölése 
csak része volt valami nagyobb tervnek. 

Aztán eszébe jutott a lányuk, Johanna, aki az internetről 
mostanra már biztosan értesült a halálukról. És Karolina, akit 
Elsie Ljung Lázárhoz hasonlított. 

Holnap pihenés, gondolta Fredrika. Hétfőn viszont ez lesz az 
első, aminek utánajárok. Ha Karolina Ahlbin életben van, vajon 
miért nem jelentkezik? 

Aztán az eszébe villant egy gondolat. Két nővér. Az egyik 
tanúsítja, hogy a másik halott, majd elhagyja az országot. De 
valójában nem halt meg egyikük sem. 

Remek alibi mindkettejüknek. 
Lehet olyan egyszerű és borzalmas az igazság, hogy Karolina 

és Johanna a gyilkosok, akiket keresnek? A lányok mozgatják a 
szálakat, és koreografálják az eseményeket ekkora precizitással? 



 

 

Fredrika beleszédült a gondolatba, és rájött, hogy drasztikus 
intézkedéseket kell hoznia, ha éjjel valahogy aludni is szeretne, 
nem csak forgolódni a gyilkosságokon töprengve. 

Vegye megint elő a hegedűjét? Ha játszik egy kicsit, az talán 
megnyugtatja. Egy időre. Ennél több már időpocsékolás lenne. 

Csendben kiitta a borát. 
Fogy az időnk, gondolta. Új irányt kell vennie a nyomozásnak. 

És most már tényleg a lehető leggyorsabban megtalálni Johannát. 



 

 

2008. MÁRCIUS 2., VASÁRNAP 
 
BANGKOK, THAIFÖLD 
 

A lakás kicsi volt és forró. A napfényt vastag függönyök 
rekesztették ki, melyek pajzsul szolgáltak a leskelődő tekintetek 
ellen. Mintha bárki is beláthatott volna a negyedik emeleti 
lakásba. 

Nyugtalanul járkált fel-alá az aprócska nappali és a konyha 
között. Minden vizét megitta, de nem mert kimenni, hogy vegyen 
még, sem a csapvízből inni. A kiszáradás és az alváshiány 
megtette a magáét, próbálták lelökni a peremről, amelyen 
egyensúlyozott. Alatta tátongó mélység ásított, amely azzal 
fenyegette, hogy elevenen elnyeli. Próbált egyfolytában arra 
gondolni, hová tegye a lábát, mintha nem bízott volna abban, hogy 
a padló elbírja a súlyát. 

Két napja tudta meg online sajtóból, hogy a családja meghalt, 
valószínűleg gyilkosság áldozata lett. Az azt követő első órákra 
alig emlékezett. Amikor látta, hogy könnyek közt összeomlik, a 
kávézó tulajdonosa kelletlenül, de bezárt, és hazavitte őt magával. 

A feleségével lefektették a díványra, és felváltva ültek mellette 
egész éjjel. Hevesen, megállíthatatlanul zokogott, elviselhetetlen 
volt a gyásza. 

Végül a rettegés hozott megváltást neki. Az, ami a családjával 
történt, a saját helyzetét is más megvilágításba helyezte. Valaki 
módszeresen, szisztematikusan próbálta lerombolni az életét és a 
múltját, és eltörölni az egész családját. Ahogy azon töprengett, 
vajon mi oka lehet valakinek ilyet tenni, hirtelen elfogta a félelem. 
És a félelem meg az iszonyat újfajta, ésszerű gondolkodásra bírta, 
kényszerítette rá, hogy cselekedjen magáért. Amikor vasárnap 
reggel Bangkok fölé emelkedett a nap, ő már nyugodt volt és 
összeszedett. Pontosan tudta, mit kell tennie. 



 

 

Nem ismerte a hátterét a tragédiának, amelyet át kellett élnie. 
Annyit azonban tudott, hogy az ő eltüntetése részét képezte a 
hadműveletnek. Márpedig senki sem tervei ki ilyen rémálomszerű, 
gyilkossággal is járó összeesküvést alapos ok nélkül. Azt is érezte, 
hogy ez inkább ellene és az apja ellen irányult, mintsem az anyja 
és a nővére ellen. Feltehetőleg azért, mert mindketten olyan 
aktívan szerepeltek bevándorlóügyben. Pontosabban, valószínűleg 
az ő információgyűjtő útja miatt. És az információ is elveszett. 

Értelmetlen volt, gondolta, az egész. 
Személyes iratainak és értékeinek hiánya megrémisztette az 

embercsempészt, akihez segítségért fordult. 
- Maga bűnöző? – kérdezte gyanakodva. – Ha az, akkor nem 

tudok segíteni. 
Akkor ismerte meg, amikor Bangkokba jött. A menekültek 

útvonalát követte, feltérképezte, hogy mennek a dolgok 
Thaiföldön. Abszurdnak és felfoghatatlannak tűnt, hogy a Közel-
Keleten élő emberek ezen az úton jussanak el Európába. Napokba 
telt, míg elnyerte az embercsempész bizalmát, és meggyőzte róla, 
hogy nem a rendőrségnek dolgozik, hanem a saját szakállára jött 
az országba. 

- Miért keveredne bele ilyesmibe egy lelkész lánya? – kérdezte 
gúnyosan az embercsempész. 

- Mert a svédországi befogadó rendszerhez tartozik – 
válaszolta szemét lesütve. Mert az apja évekig bújtatott illegális 
bevándorlókat, és ő most a nyomdokaiba lép. 

- És akkor nekem ebben mi a szerepem? – faggatózott tovább 
a férfi kétkedő hangon. – Én nem úgy vagyok benne, mint maga, 
csakis a pénzért. 

- Ami logikus is – felelte, nem túl nagy meggyőződéssel. – 
Nagy rizikót vállal, hosszú börtönbüntetést kockáztat. Világos, 
hogy ennek arányában kell megfizetni. 
Ezzel nyerte el végül a bizalmát. Az embercsempész engedte neki, 
hogy elkísérje, útlevél-hamisítókkal és -terjesztőkkel találkozzon, 



 

 

meg olyanokkal, akik a repülőtereken folytattak bűnös 
tevékenységet, vagy éppen a biztonságos szállásokért feleltek. A 
hálózat láthatatlan volt, de óriási, és a korrupt rendőrség 
szakadatlanul ugyan, de mindig csak ímmel-ámmal igyekezett 
elfogni őket. És az egésznek a magjában voltak azok, akik körül a 
rendszer forgott. A menekültek, kiszolgáltatva tulajdonképpen egy 
bűnszervezetnek, reménytelen, üres tekintettel, sokévnyi káosszal 
és szenvedéssel a hátuk mögött.  

Fényképezett és dokumentált. Szerzett tolmácsot, és beszélt 
az érintettekkel. Elmagyarázta, hogy a célja: valós képet adni 
mindegyik félről, hogy Svédországban a közvélemény szinte 
semmit nem tud erről a témáról, és mindenkinek hasznára válna, 
ha sokan tudomást szereznének erről a nyomorúságról. Az 
embercsempészetből élőknek névtelenséget ígért, és azzal 
kecsegtette őket, hogy szolgáltatásaik így népszerűbbé és 
keresettebbé válnak majd. Mintha így nem keresték volna meg 
őket éppen elegen; mintha az embereknek lett volna kihez 
fordulniuk rajtuk kívül.  

Bangkok volt a végső úti célja. Az út Görögországban 
kezdődött, Európa egyik legnagyobb tranzitországában, ahol azt 
dokumentálta, hogy bánnak a menekültekkel, és hogy jutnak 
tovább Európa többi részébe. Innen Törökországba ment, majd 
Damaszkuszba és Ammanba. Szíriában és Jordániában több mint 
kétmillió iraki menekültet állomásoztattak. Igencsak kevés 
lehetőségük volt; amelyikük hazatért, sok esetben úgynevezett 
belső migráns lett – továbbra is otthon és az élet egyéb biztos 
alapjai nélkül. A két és félmillió kivándorlónak csak kis része 
ment Európába. Úgy látszott, ennek számtalan módja van, de 
legtöbbjük Törökországon keresztül próbálkozott. Ő maga is 
visszatért oda, egy bizonyos családot kísérve, hogy testközelből 
figyelhesse meg az eseményeket. Akkor jutott el a sírásig, amikor 
meséltek neki arról, mit várnak az új életüktől Svédországban. 
Fényes jövőről álmodtak, munkáról, jó iskoláról a gyerekeiknek. 



 

 

Házakról, kertekről, és arról, hogy a társadalom úgy fogadja őket, 
amit a legtöbben finoman szólva is irreálisnak mondtak volna. 

– Kell a munkaerő Svédországban – mondta neki teljes 
meggyőződéssel a férfi. – Úgyhogy tudjuk, hogy minden rendbe 
jön, ha már ott leszünk.  

Ő azonban, mint mindenki, aki ismerte a dolgok 
működését, nagyon is jól tudta, milyen kevés álmuk fog valóra 
válni, és csak idő kérdése, hogy passzívan, közönyösen 
üldögéljenek egy szűkös lakásban, és a Bevándorlási Hivatal 
döntésére várjanak, akiknek egy örökkévalóságig tart, hogy 
választ adjanak, ami ráadásul előre borítékolhatóan nem lesz. És 
akkor kezdődik csak az igazi menekülés. A kitoloncolás elől. 

Felhívta az apját otthon, és telesírta a telefont. Azt mondta, 
most már érti, miért tört össze végleg a szíve, amikor elkeseredett 
harcba bocsátkozott mások megsegítéséért. 

És most ő maga ült itt egy bangkoki rejtekhelyen, és menekült 
egy ellenség elől, akinek a nevét sem tudta. Csupán az vigasztalta 
valamennyire, hogy akkor telefonált az apjának. 

Miután végiggondolta az útját, azt kezdte gyanítani, hogy 
annak utolsó fázisa lehetett a probléma, és vezethetett a 
katasztrófához, amely most sújtja. Az a hír járta, hogy új 
útvonalon lehet Irakból, Szíriából és Jordániából Svédországba 
jutni. De csak egymástól független pletykafoszlányok voltak, 
biztosat senki sem tudott állítani. Viszont amit hallott, az 
egybevágott azzal, amit az apja figyelt meg Svédországban. Hogy 
új szervező lépett színre, aki más értékrenddel és másoknál kisebb 
pénzösszegekkel dolgozik. Valaki, aki egyszerűbb utat kínál 
Európába, annak fejében, hogy az utas senkinek sem szól róla 
indulás előtt. De hát az emberek persze mindig elkotyognak ezt-
azt, így kezdett terjedni ez a titok is. 

Az új szervező kiépített útvonalakat használt, mindig 
Isztambulon vagy Bangkokon keresztül. És mindig légi úton, 
sosem földin. Ez gondolkodóba ejtette, hiszen sokkal nagyobb 



 

 

kockázattal jár repülőn embert csempészni. De úgy festett, a 
hálózat csak nagyon kisszámú ügyféllel dolgozik. Senki, akivel 
beszélt, nem ismert olyat, aki velük ment volna, csak a szóbeszéd 
terjengett. Isztambulban már kétszer is járt, és Bangkok 
alkalmasnak látszott arra, hogy ott zárja az útját. így hát, utolsó 
kísérletként arra, hogy kapcsolatot teremtsen valakivel, aki az új 
szervezetnek dolgozik, odautazott. Kiterjedt kutatást folytatott, 
minden eredmény nélkül. Legalábbis olyan eredmény nélkül, 
amiről tudott volna. De éppen ez lehetett a talány megfejtése: 
tudtán kívül túl közel került valamihez. 

Gyenge volt a kimerültségtől, és bénult a gyásztól. Tollat-
papírt fogott, és ledőlt a kicsiny hálószobában. A levegő 
mozdulatlan volt és súlyos, a forróság odakint szinte 
elviselhetetlen. De a teste mintha kikapcsolt volna, nem reagált. 
Összegömbölyödött az ágyon, és behunyta a szemét. Kiskorában 
mindig ez volt a legjobb módszere, ha ki akarta zárni a külvilágot.  

Védelmezője, az emberkereskedő meglepődött, hogy ilyen 
hamar újra látja. 
- Szükségem van a segítségére – mondta neki, és a férfi 
figyelmesen hallgatta. 

Majd fizet, ha visszajutott Svédországba. Amikor próbált 
hozzáférni a bankszámlájához, hogy pénzt utaltasson Bangkokba, 
azt az információt kapta, hogy a számláját zárolták, és ő nem lehet 
az, akinek mondja magát. Így hát a kifizetésre várni kellett, és a 
kapcsolata elfogadta ezt. Úgy látszott, valami izgalmas projekt 
részének tekinti őt, mert szó szerint lelkendezett, hogy segíthet 
neki. Neki pedig csak egyetlenegy gondolat járt a fejében – 
hazajutni. Bármi áron. Mert, bár továbbra is hitte, hogy a 
katasztrófa a saját vizsgálódásainak a következménye, kezdte 
gyanítani, hogy a teljes kép nem ennyire egyszerű. Az igazság 
személyesebb lehet ennél, sokkal közelebb állhat hozzá és a 
családjához.  

Elnyomta az álom, és mire felébredt, már sötét volt odakint.  



 

 

És a rémálom folytatódott... 



 

 

STOCKHOLM 
 

A megbeszélt helyen várt rájuk, néhány száz méterre a 
Gömbtől. Az óriás golflabdát csodálatosan kivilágították a 
sötétben. Ő pedig egyetlen nagy mosoly volt; a szíve vadul 
kalapált, és az adrenalin miatt mindent olyan elevenen látott ezen 
az estén. Végre elérte a célját, utazása véget ért, és most végleg 
törlesztheti a tartozását, l-elnézett a tiszta, csillagos égre, és a feje 
is belefájdult a megkönnyebbülésbe. A boldogság is fáj, hogyha 
ennyire nagy. 

Fekete, számára ismeretlen típusú autó fékezett le a járda 
mellett, ahol állt. Az ablaka leereszkedett, és a benne ülő 
elmutogatta neki, hogy tegye a zsákmányát a csomagtartóba, aztán 
üljön be jobbra hátra. Nyomban engedelmeskedett. Az ajtót 
kinyitva azt a nőt találta a hátsó ülésen, aki az állomáson is várt rá. 
Közömbös arccal figyelte, ahogy bemászik. 

Keresztülhajtottak a hideg, holdfényben fürdő téli 
Stockholmon. Ezúttal szinte teljesen biztos volt abban, hogy 
északnak tartanak. A zsákmány biztonságban pihent a fekete 
zsákban, a csomagtartóban. Biztosan megbíznak benne, hiszen 
még csak nem is ellenőrizték, nem próbálja-e becsapni őket. 

A bizalom mostanra már kölcsönös volt, így teljes 
nyugalommal ülte végig a rövidke utat. Valami parkféleségbe 
kanyarodtak le a főútról. Még a holdfény ellenére is túl sötét volt 
ahhoz, hogy rendesen lásson. Mutatták neki, hogy szálljon ki, és ő 
így is tett. Ahogyan a vezető mellett ülő utas is. Az eltorzult arcú 
férfi volt az. Járva hagyták a motort. 

A férfi szavak nélkül utasította: a park sötétje felé mutatott. 
Ali követte az ujját a szemével, és látta, hogy valaki áll a fák közt. 
És integet. Az alak előlépett az árnyékból. Az arabul értő férfi volt 
az. 
Nem értette, miért egy néptelen parkban kellett találkozniuk az 
éjszaka közepén. Talán az egyezségük túl kényes volt ahhoz, hogy 



 

 

mások is legyenek a közelben, amikor nyélbe ütik. Vonakodva 
megindult az arabul értő felé. Az eltorzult arcú két lépéssel 
lemaradva követte. 

- Úgy hallom, jól sikerült – mondta az arabul beszélő, amikor 
közelébe értek. 

Alira mosolygott, aki sugározva viszonozta. 
- De még milyen jól! – helyeselt egy dicséretre váró ötéves 

lelkesedésével. 
- Ön igazán jól lő – folytatta a férfi. – Sokan elvétettek volna 

egy ilyen gyorsan mozgó célpontot. 
Ali önkéntelenül is büszkeséget érzett. 
- Az a helyzet, hogy sok év gyakorlás van mögöttem. 
A férfi elégedetten bólintott. 
- Igen, tudjuk, ezért választottuk önt. 
Mintha azt latolgatta volna, hogy folytassa. 
- Jöjjön velem! – mondta aztán, fejével egy kiserdő felé 

bökve, ahol egy tó vize csillogott a vastag fatörzsek között. 
Aliba hirtelen belehasított a kétely. 
- Jöjjön! – ismételte a férfi. – Már csak egyetlenegy apró 

részlet van hátra. 
Olyan barátságosan mosolygott, hogy Ali rögtön 

megnyugodott tőle. 
- Mikor láthatom újra a családomat? – kérdezte, miközben 

követte a férfit a tisztás felé. 
- Nagyon, nagyon hamar – felelte az, és megfordult. 

A következő pillanatban lövés dördült. És Ali utazása véget ért. 



 

 

2008. MÁRCIUS 3., HÉTFŐ 
 

Óriási volt a sürgés-forgás a folyosón, amikor Fredrika 
Bergman bement hétfőn dolgozni. Ellen Lind szélesen 
rámosolygott, amikor épp az irodája előtt összefutottak. 

- Szuperül nézel ki! Jobban alszol már? 
Fredrika bólogatott és vidáman visszamosolygott, közben már-

már zavarba jött, és azt sem tudta, mitől. Pontosan azt sem tudta, 
mitől alszik most már jobban. Talán a családi vacsora hatása volt 
jobb, mint gondolta. És talán a hegedülés is segített. Most, hogy 
újrakezdte, nem bírta abbahagyni. Az ujjai még emlékeztek, és 
egy-két hibával ugyan, de egyik darabot a másik után tudta 
eljátszani. 

Alexen ellenben az látszott, amikor nem sokkal később 
megnyitotta az értekezletet a Barlangban, és végigvette, mi derült 
ki a hétvégén, hogy nem igazán aludt jól. 

Süllyed, gondolta Fredrika ijedten. Mi meg a kisujjunkat sem 
mozdítjuk, hogy segítsünk neki. 

Peder és Joar olyan messze ültek le egymástól, amennyire 
csak lehetett, és meredten néztek maguk elé. A csupán néhány 
napja még szorosan összetartó csapat kezdett szétesni. Fredrika 
kissé fellélegezve nyugtázta, hogy ezúttal nem ő áll a konfliktus 
középpontjában. 

- Ellenőriztem, amit Ragnar Vinterman mondott nekünk Erik 
Sundeliusról: a figyelmeztetéseket a kamarától és a vádemelést 
emberölésért. És mind igaz – kezdte Peder. – A kérdés az, hogy a 
mi szempontunkból mi ennek a jelentősége. 

- Muszáj, hogy legyen neki? – kérdezte Fredrika. – Feltétlenül 
van jelentősége a mi ügyünk szempontjából annak, hogy Jakob 
Alilbin pszichiátere hanyagul kezelte két másik páciensét, akik 
azután öngyilkosok lettek? Még mindig nem gondoljuk, hogy 
Jakob végzett volna akár magával, akár a feleségével. 



 

 

- Nem – értett egyet Alex. – Nem, azt nem gondoljuk. 
Másrészt viszont nem tudjuk pontosan, hogy mit gondoljunk, mi 
történt. 

Fredrika tekintete bizonytalanságot tükrözött. 
- Gondolkoztam egy kicsit az Ahlbin lányokon – fogott aztán. 

– És az jutott eszembe, hogy talán hiba volt külön kezelni a két 
furcsaságot. 

A többiek értetlenül néztek, ezért Fredrika sietett 
megmagyarázni: 

- Úgy teszünk, mintha az eset különös elemeinek semmi 
közük nem lehetne egymáshoz. Úgy néz ki, mintha Jakob Ahlbin 
lőtte volna le a feleségét és saját magát, de mi nem hisszük, hogy 
így volt. Úgy néz ki, mintha Johanna Ahlbin eltűnt volna a föld 
színéről, de nem tudunk semmi biztosat. És több okunk is van 
feltételezni, hogy Karolina Ahlbin halálának ügyében sem klappol 
minden, de ott sem tudjuk, hogy mi az, ami nincs rendjén. 

Fredrika levegőt vett. 
- Mi van, ha ez mind-mind összefügg? Csak ennyit akartam 

mondani. 
Az állát a tenyerébe támasztó Alex tíz évvel öregebbnek 

látszott a koránál. 
- Hát – kezdte –, szerintem itt senki sem gondolta, hogy nem 

függnek össze, csak nem tudjuk, hogyan. Te mit gondolsz? 
- Arra gondoltam, hogy talán nem Karolina volt az, aki 

meghalt – válaszolta Fredrika fészkelődve. – Persze tudom, hogy 
ez őrültségnek hangzik.  

- De hát a saját húga azonosította – ráncolta a homlokát Peder. 
– És a jogsija is nála volt. 

- De mennyire nehéz hamis jogosítványt szerezni, ha nagyon 
muszáj? – kérdezte Fredrika. – És milyen eséllyel veszi észre egy 
orvos, hogy nem igazi? Karolina Ahlbint a testvére azonosította, 
akinek színét se láttuk azóta. És ha Karolina tényleg él még, akkor 



 

 

neki sem. Szerintem éppen ez a legfőbb probléma. Miért nem 
jelentkeznek, holott már tele van az esettel a média? 

Senki sem szólt egy szót sem. Mind látták a reggeli lapokat – 
valamennyiben egészoldalas cikkek meséltek az Ahlbin családról. 
Az újságíróknak még a két lányról is sikerült fényképet 
szerezniük. 

„HOVÁ TŰNT JOHANNA AHLBIN?” – ordította az egyik 
főcím, a cikk pedig felvetette, hogy esetleg vele is történhetett 
valami. 

– Értem, amit mondasz – mondta Fredrikának Alex. – És 
persze igazad is lehet. De lehet kevésbé drámai magyarázata is 
ezeknek a furcsaságoknak. Például, hogy Karolina Ahlbin azért 
nem jelentkezik, mert meghalt, Johanna pedig azért, mert valami 
oknál fogva még mindig nem jutott el hozzá a hír. De abban 
egyetértek, hogy ha a hét közepéig sem kerül elő, nekünk kell 
lépnünk. 

– Ugye nem arra gondolsz, hogy vele is történt valami? – 
kérdezte Joar. 

– Vagy történt, vagy az van, amit Fredrika mondott, és jó 
okkal marad távol a rendőrségtől. 

Fredrikához fordult. 
– Más téma – mondta. – Jó volt, amit mondtál az e-mailek 

tartalmáról, meg arról, hogy aki a többi gépről írogatott, 
kapcsolatban lehetett Tony Svenssonnal. Beszéltem az ügyésszel, 
és behozhatjuk megint. Szeretném, ha Peder és Joar újra 
kihallgatná. 

Felnézett, és harag ült a szemében. 
- Együtt – tette hozzá. – Világos? 
A két férfi bólintott. 
- Fredrikáé a farstai könyvtár – folytatta Alex. – És fél 

szemmel azért figyeljünk oda Karolina halálának a körülményeire. 
Tudjunk róla, ha valaki érdeklődik a holttest iránt; csak lesz neki 
temetése is és így tovább. Lehet, hogy volt valami pasasa, akiről 



 

 

még nem tudunk. Keresd meg újra a kórházat, és tudj meg 
mindent, amit lehet! 

Fredrika látható örömmel bólogatott. 
Alex kissé zavartan nézett körbe. 
- Azt hiszem, egyelőre ennyi – mondta. 
- Na és a rendőr? – ellenkezett Peder. – A norrmalmiaknál, 

akivel Tony Svensson beszélt! 
Vele majd én foglalkozom – mondta Alex. – Délután négykor 

itt találkozunk. 
Erőteljes kopogás zavarta meg őket, majd a Nemzeti 

Nyomozóiroda egyik stockholmi detektívje dugta be a fejét az 
ajtón. 

- Megtudtam valamit Muhammad Abdullahról, akinél 
Frederikával jártatok Skärholmenben a múlt héten – közölte 
Alexszel. 

- Igen? – kérdezte Alex, aki nem örült túlságosan, hogy 
félbeszakították. 

- Meghalt – mondta a detektív. – Tegnap elment valami dolgát 
intézni, és nem ment haza. A felesége értesítette a rendőrséget, de 
nem tudtak neki segíteni, egész ma reggelig. Fejbe lőve találtak rá 
egy parkolóban, nem messze a lakóhelyétől. 

Fredrika kétségbeesést és részvétet érzett. Muhammad kedves 
volt és együttműködő, annak ellenére, hogy érezte, veszélyben 
van. És most elment. 

Alex nyelt egyet. 
- A rohadt életbe – szitkozódott halkan. 
- És ez még nem minden – folytatta a látogató. – Tegnap este 

egy kocogó talált egy hullát a Brunnsviken vizébe dobva, ott, ahol 
a parton vezet a futópálya. Még nem azonosították, viszont 
nagyon valószínű, hogy ugyanazzal a fegyverrel lőtték fejbe, mint 
Muhammad Abdullahot. 

 
 



 

 

Alexnek hosszú és keserves éjszakája volt, órákig hevert 
álmatlanul a felesége mellett. Gondolatai Lénáról perzselték, akár 
a tűz. Megfogadta, hogy a hétvégén megpróbál beszélni vele, de 
nem tudta rávenni magát. Nem merte. 

Mi van, ha beteg, ha mondjuk Alzheimeres? – gondolta 
csüggedten. Akkor mihez kezdek? 

Megbénította a rettegés. Szerette volna, ha Lena magától 
elmondja neki, mi a baj, mert ő túl gyenge volt ahhoz, hogy az 
első lépést megtegye. 

Fredrika rohant be hozzá. Újra sebességbe kapcsolt, most, 
hogy már csak egy hónapja volt hátra a szülésig. 

- Csak szólni akartam, hogy indulok a kórházba. 
- Kezdetnek jó lesz – felelte Alex. 
–  Felhívtam a könyvtárat is – folytatta Fredrika és 

megígérlek, hogy visszahívnak. Számítógépen nem tárolják az 
adatokat, úgyhogy a kézzel írt naplóban kell megnézniük. 

Egy technikus kopogott be Fredrika háta mögött az ajtón. 
- Igen? – szólt oda neki Alex. 
- Találtunk valamit, amikor Ahlbinék telefon-előfizetését 

vizsgáltunk – jelentette a technikus. 
- Aha? 
- Egy héttel a gyilkosságok előtt írásban jelezték a Teliának, 

hogy le akarják mondani a vezetékes előfizetésüket február 
26-ától, azaz a haláluk napjától. 

- Ki írta alá a levelet? – kérdezte Alex. 
– Jakob Ahlbin személyesen. A halála napján telefonon 

felmondta a mobilszerződését is. 
- És a felesége mobilja? 
A technikus megköszörülte a torkát. 
- Az szerda reggelig élt, de aztán azt is felmondták. Nem 

tudjuk, kicsoda. 
- Felhívta valaki? 
A technikus bólintott. 



 

 

- Amióta nálunk van a telefon, két bejövő hívást rögzített: az 
egyiket egy ismeretlen bangkoki számról, a másikat pedig a 
gyülekezet egyik tagjától, aki nyilván még nem tudta, hogy a nő 
meghalt. 

- Bangkok? – visszhangozta döbbenten Fredrika. 
- Ja. 
- Szóval lemondta a telefon-előfizetést – mondta Alex. – De 

hát minek? 
- Már ha ő mondta le – jegyezte meg Fredrika. 
- Úgy van, már ha ő mondta le... 
- Nagyon sanszos, hogy nem – mondta Fredrika. – Nem 

sokkal valószínűbb, hogy ugyanaz volt, aki később Marja 
előfizetését is lemondta? 
- Nagyon is lehetséges másnak az előfizetését lemondani – 
kottyantotta közbe a technikus. – Alapadatokkal ellenőrzik csak, 
hogy tényleg az előfizető telefonál-e, a személyi azonosítószámát 
meg a lakcímét kérdezik meg.  

Alex bólogatott, és összevonta a szemöldökét. 
- Akkor – fortyant fel – már csak az a kérdés, mi a búbánatra 

kellett ez? Minek iktatta ki a telefonjukat? 
A technikus visszavonult, és egy takarító közeledett a 

folyosón. Fredrika bólogatással jelezte neki, hogy kitakaríthatja az 
irodáját. 

Alex megnézte a jelentést az előző éjszaka történt két halálos 
lövésről. A Brunnsvikenben talált férfi valószínűleg csak úgy egy 
órája lehetett halott, amikor a kocogó rátalált. A gyilkos nyilván 
nem gondolta, hogy valaki ilyenkor kocog a Haga parkban, és 
ilyen hamar megtalálják a holttestet. Muhammad Abdullah pedig 
körülbelül két órával korábban halhatott meg. 

Ugyanaz a fegyver, ugyanaz az elkövető, gondolta Alex. Egy 
vándorló gyilkos. 

Mintha olvasna a gondolataiban, Fredrika így szólt: 



 

 

- Azt hiszem, bátran feltételezhetjük, hogy mindkét esetben 
ugyanaz volt az elkövető.  

Alex várt egy pillanatot, majd megkérdezte: 
- Lehet valami összefüggés Jakob Ahlbinnal? 
- Szerintem lennie kell – válaszolta elgondolkodva Fredrika. 
Majd így folytatta: 
- Valószínűleg mindkettejüket el kellett hallgattatni, és vele is 

így függenek össze. 
Alex szeme elkerekedett. 
- De miért? 
- Azt én sem tudom! – dühöngött Fredrika. – Muhammad 

Abdullah őszintén megmondta, hogy fél, amikor ott jártunk nála, 
és így utólag már tudjuk, hogy volt oka rá. Ahogy Jakob 
Ahlbinnak is lett volna oka félni, de kérdés, hogy ő maga tisztában 
volt-e ezzel.- Pontosan – mondta Alex. – És pontosan mitől volt 
annyira betojva Muhammad Abdullah? Nos, mert meggyőződése 
volt, hogy nagyon is kényes információ van a birtokában, és attól 
is, hogy a rendőrség esetleg az embercsempészekkel való 
kapcsolatai után kezd szaglászni. 

- És mert ezt a kényes információt az új embercsempész-
hálózatról átadta Jakobnak – egészítette ki Fredrika. 

- Az egyik e-mailben azt írták Jakobnak, hogy ne leskelődjön. 
Ez azt jelentheti, hogy kifejezetten keresett olyan információkat, 
amiktől távol kellett volna maradnia? 

- Jó tippnek hangzik. 
- De tényleg lehet ez az összefüggés? – kételkedett Alex. – 

Hiszen ez az egész úgy hangzott, mintha jó lenne a 
menekülteknek, úgy volt, hogy van egy új, olcsóbb alternatíva, 
ami azt jelenti, hogy nem kell korrupt gengszterek kezébe 
helyezni az életüket. 

- Igen, ez igaz – mondta Fredrika. – Elég fura lenne, ha 
ugyanazok, akik kedvező feltételekkel segítik a menekülteket, 
közben lelkészeket öldösnének. 



 

 

A takarító végzett Fredrikánál, és odaintett neki, miközben 
ismét elsétált Alex irodája előtt. Aztán Fredrikának eszébe jutott 
még valami. 

- A férfi, akit az egyetemnél öltek meg... 
- A meggyilkolt bankrabló? – kérdezte Alex. 
- Igen, ő – mondta Fredrika. – Muhammad szerint ő az új úton 

érkezett az országba, úgyhogy valószínűleg átlátta valamennyire, 
hogyan működik. És őt is meggyilkolták. 

Alex nem volt meggyőzve. 
- És az ember a Haga parkban? – kérdezte. 
- Nem tudom – mondta Fredrika, és érezte, hogy gyorsul a 

pulzusa. – De van ebben a történetben valami, ami... olyan... közel 
van, csak nem tudom megmondani, mi lehet az. 

Alex felállt, és az órájára nézett. 
- Megpróbálom megkeresni azt a norrmalmi rendőrt, aki 

kapcsolatban volt Tony Svenssonnal – mondta eltökélten. – És 
reméljük, a Nemzeti Nyomozóiroda tud valami újat mondani a 
tegnapi gyilkosságokról is. Közben próbálj mindent megtudni 
Karolina haláláról is. 

- Rendben, máris hozzákezdek – felelte Fredrika ugyanolyan 
elszántan. Meglepően fürgén ugrott fel a székből. 

Alex elvigyorodott. Az igazi Fredrika Bergman visszatért. 
 
 
Tony Svenssont rövid időn belül másodszor vitték be a 
rendőrségre kihallgatni. Ezúttal jóval kevésbé volt együttműködő, 
és ellenségesen nézte Peder Rydh-öt és Joar Sahlint, amikor azok 
beléptek a kihallgató helyiségbe. 

- A múltkor már mindent elmondtam! – vicsorgott. – Hallják?! 
Többet egy szót se mondok! 

Azzal összehúzta magát ültében, keresztbe fonta karját, és 
haragosan meredt rájuk. 



 

 

De az erőt és arcátlanságot mutató homlokzat mögött Peder 
észrevett valami mást is: félelmet. Remélte, hogy a teljesen 
kiismerhetetlen Joar figyelmét sem kerüli ez el. 

Pedernek nagyon tetszett, ahogy ez a hét elkezdődött. Mindig 
is imádta, amikor a munkában forrósodni kezdett a helyzet, most 
pedig még külön jó is volt arra, hogy elterelje a figyelmét a 
magánéleti keserveiről. Az ügyben bekövetkezett fordulatok azzal 
is jártak, hogy el kellett halasztania a látogatását a munkahelyi 
pszichológusnál. 

- Ezzel majd foglalkozunk, ha lesz rá idő – rendelkezett Alex, 
és megígérte, hogy személyesen hívja fel Margareta Berlin 
személyzeti igazgatót. 

Peder tehát minden figyelmét Tony Svenssonnak szentelhette. 
- Csak néhány kiegészítő kérdésünk volna – mondta halkan. 
Tony Svensson továbbra is ádázul méregette őket. 
- Nem mondok semmit! – szűrte a szót a foga között. 
Dehogynem, gondolta gúnyosan Peder, egyfolytában pofázol. 
- Van ennek valami különös oka? – kérdezte Joar. 
Na tessék, gondolta Peder. Már csak az a kérdés, sikerül-e 

megint lefaragnod az előnyünket. 
- Minek van különös oka? – csattant fel Tony Svensson. 
Egyértelműen látszott, hogy akar ő beszélni, csak biztosítékot 

szeretne. 
- Van valami különös oka annak, hogy nem hajlandó beszélni 

velünk? – kérdezte Joar lassan. 
Semmi válasz. Tony Svensson szája szorosan össze volt zárva. 
- Szerintem a dolog így áll... – kezdett bele Joar, és rádőlt az 

asztalra. – A múltkor nagyon is nyugodt volt, mert jól tudta, hogy 
csak amiatt hoztuk be, amit Jakob Ahlbinnak írogatott, és azt is, 
hogy az el fog rendeződni. Az utolsó e-maileket nem maga írta, és 
tudta, hogy erre előbb-utóbb mi is rájövünk. 

Joar nem sietett, próbálta kiolvasni Tony arcából, hogy áttört-e 
a védelmén. 



 

 

- Most viszont fél, mert hirtelen valami másról akarunk 
beszélni magával, és ugyanolyan jól tudja, mint mi, hogy olyan 
sok közös témánk nem lehet. 

Hátradőlt, változtatva ezzel az erőegyensúlyon, hogy Tonynak 
megjöjjön a kedve a beszédhez. Tony azonban hallgatott, és az 
arca sem árult el sok mindent. 

- Úgy gondoljuk, azért ment el Jakob Ahlbinhoz, mert megint 
beleavatkozott a maguk dolgába, és azt is gondoljuk, hogy valaki 
odaküldte magát – vette át a szót Peder. – Mi pedig csak annyit 
akarunk tudni, de azt nagyon, hogy ki volt az, és magának mit 
kellett mondania vagy tennie. 

Próbálta elkapni Tony Svensson pillantását úgy, hogy 
végighúzta a kezét az asztal lapján, mintha valami láthatatlan 
porszemet söpörne le onnan. 

- Jakobot és a feleségét fejbe lőtték – mondta tárgyilagosan, de 
azért elég lágyan ahhoz, hogy elősegítse a kölcsönös bizalom 
érzését. – A kollégámmal igen nehezünkre esik nem bevonni 
magát ebbe a nyomozásba mint bűnrészest a gyilkosságban, 
hacsak maga nem ad valami jó indokot arra, hogy ne tegyük. 

Tony Svensson még mindig nem szólalt meg, az ügyvédje 
pedig diszkréten az alkarjára tette a kezét. Tony elrántotta a karját. 

Baszki, gondolta Peder. Annyira ráijesztettek, hogy most már 
jobban fél attól, akinek dolgozik, mint attól, hogy sittre kerül. 

- Mit mondtak, mit csinálnak magával, ha eljár a szája? – 
kérdezte Joar, mintha olvasna Peder gondolataiban. – Azzal 
fenyegették, hogy végleg elhallgattatják? Vagy megelégednének 
egy kiadós veréssel is? 

Még mindig semmi válasz, de Peder látta, hogy Tony 
Svensson állkapcsai őrölni kezdenek. 

- Láttam az aktájában, hogy van egy lánya – próbálkozott. 
És igencsak erőteljes reakciót váltott ki. 
- Hozzá ne merjenek nyúlni! – üvöltötte Tony Svensson, és 

felugrott. – Ne merjenek hozzányúlni! 



 

 

Joar és Peder a helyén maradt. 
- Legyen szíves, üljön le! – kérte Joar szelíden. 
Peder próbálta rábírni Tonyt, hogy a szemébe nézzen. 

- Őrá utaztak? – kérdezte. – Őt kapták volna el, ha maga köp?  
Tony Svensson úgy ereszkedett le a székére, mint egy kiszúrt 

ballon. Nem nézett egyikükre sem, csak az asztalra könyökölt, és 
a kezébe támasztotta a fejét.  

- Erről van szó, Tony? – faggatta Joar. 
És végre, szótlan bólogatás formájában, de választ kaptak.  
Peder megkönnyebbülten felsóhajtott. 
- Mi segíthetünk rajta, Tony – mondta. – Mindkettejükön 

segíthetünk. Hogyha beszél. 
- Egy lófaszt tudnak! – vágta rá rekedten Tony. – Azt nekem  

kurvára ne mondja, hogy meg tudnak minket védeni! Sanszuk 
nincs rá! 

Peder és Joar a kihallgatás során először egymásra nézett. 
- Dehogyisnem tudjuk! – bizonygatta Peder. – Annál 

mindenképpen jobban, mint ahogy maga tudná magát. 
Tony Svensson fáradtan felnevetett. 
- Ha ezt hiszi, akkor halványlila fingja nincsen az egészről – 

mondta összeszorított foggal. – Az egyetlen védelem, az egyetlen 
rohadt esélyem, hogy túléljem ezt és a kislányomat is 
megmentsem, ha nem beszélek maguknak. Érti? Ha tényleg meg 
akarnak védeni, akkor ebben a kibaszott pillanatban engedjenek ki 
innét! 

Székláb csikordult a padlón, ahogy az ügyvéd tett egy óvatos 
mozdulatot. 

- Nekünk csak egy név kell – mondta Joar. – Aztán a többit mi 
már elintézzük. 

- Ha megtudják azt a kibaszott nevet, akkor nem lesz semmi 
„többi” – acsargott Tony Svensson. – Nincs név. Csak egy geci 
ocsmány arc van. 



 

 

- Az is elég – biztatta Peder. – Akkor tudja azonosítani. 
Mutathatunk fényképeket, és hogyha felismeri... 

Tony Svensson durva röhögése beléfojtotta a szót, és 
visszaverődött a csupasz falakról. 

- Fényképeket, mi? – mondta csüggedten. – Azt se tudják, mi 
a picsáról ugatnak! Nem magamfajtát keresnek, baromarcú 
faszkalapok! 

Peder előrehajolt. 
- Hanem milyet? – kérdezte feszülten. 
Tony Svensson összeszorította a száját. 
- Többet nem mondok – morogta. 
Peder habozott. 
- Jó, akkor arról regéljen valamit, hogy mit kellett csinálnia. 
Tony Svensson figyelmesen nézte. 
- Ha nem akarja megmondani, hogy ki volt a kapcsolata, 

legalább annyit mondjon el, hogy mit akart magától. 
Csend volt, amíg Tony Svensson átgondolta Peder ajánlatát. 
- Be kellett fejeznem az e-mailezést – motyogta aztán. – Ez 

még nem volt para, már mondtam, hogy az a dolog megoldódott. 
De aztán volt még valami. 

Tétovázott egy kicsit. 
- El kellett mennem a lelkészhez, becsöngetni hozzá, aztán 

odaadni neki egy borítékot. 
- Tudja, mi volt benne? 
Tony Svensson a fejét rázta. Teljesen fásult lett. 
- Azt nem, de valamiért fontos volt, hogy pont azon a napon 

adjam oda. 
- És Jakob átvette? 
- Át. Először csodálkozott, hogy én vagyok az, de aztán 

levágta, hogy nem Ronny Bergről van szó.  
Joar halkan dobolt az asztalon.  
- Maga még ott volt, amikor elolvasta a levelet?  
Tony megeresztett egy csúfondáros mosolyt.  



 

 

- Éppenséggel ott. Kurvára begurult, és azt mondta, mondjam 
meg annak, aki küldte, hogy kétszer is gondolja meg, ha őt akarja 
fenyegetni. Meg azt is, hogy ha elmentem, elégeti a levelet.  

- Mit kapott azért, hogy ezt megtegye? – kérdezte Peder. 
Tony Svensson végre nyíltan a szemébe nézett.  

– Azt, hogy élhetek tovább – válaszolta. – És ha mázlim 
van, és jól játszom ki a kártyáimat, akkor a kislányom is.  

– Tehát azzal fenyegették, hogy bántják őt, ha maga nem 
csinálja meg, amit mondanak – tudakolta finoman Peder.  

Tony Svensson bólogatott, és furcsán nedves lett a szeme. Joar 
úgy festett, mintha nagyon törné a fejét; aztán kihúzta magát 
ültében.  

- Elkapták! – jelentette ki, már-már lenyűgözve. – Maguknál 
tartják, garanciának arra, hogy maga végrehajtja a maga 
részét a műveletből.  

Peder Joarra meredt, majd Tony Svenssonra.  
–   Így van? – kérdezte.  
- Igen – felelte Tony sötéten. – És kurvára fogalmam sincs 

róla, mit fognak csinálni most, hogy megint bejöttem ide.  
 
 
Miután végeztek Tony Svensson kihallgatásával, Peder és Joar 

kért  néhány percet, hogy tanácskozhassanak, mielőtt 
hazaengedik. 

- Szerintem nem blöfföl – mondta Peder, amint kettesben 
maradtak. 

Az intenzív gyűlölet, amelyet a kollégája iránt érzett, 
befolyásolta az ítélőképességét. Csak az lágyított némiképp az 
érzésein, hogy, mivel a kisfia beteg volt, a szombat estét és a 
vasárnap nagy részét Ylvával töltötte. 

- Fontos, hogy összetartsunk, amikor szükséges – mondta 
neki, amikor hazajött a kórházból és a konyhában találta őt, amint 
épp vacsorát készített mindannyiuknak. 



 

 

Mintha még mindig egy család lennének. Mintha 
összetartoznának. 

Ylva egyetértett vele, és ki tudja, mióta először egy békés estét 
töltöttek együtt. Peder megkérdezte, hogy mennek a dolgok, Ylva 
pedig azt felelte, hogy már sokkal jobban van. Örömmel hallotta, 
de ahhoz nem volt ereje, hogy ő is meséljen a maga helyzetéről. 
Sosem bírta elviselni, ha alacsonyabb rendűnek érezte magát 
Ylvánál, és most pontosan ez volt a helyzet. 

Joar hangja zökkentette vissza a jelenbe: 
- Szerintem sem blöfföl, és úgy gondolom, nagyon is 

komolyan kell vennünk, amit mondott, de... 
- De mi? – kérdezte sürgetően Peder. 
- Abban nem vagyok biztos, hogy tényleg náluk van a 

kislánya, ahogy állítja. 
- Én meg igen – jelentette ki Peder, bele sem gondolva igazán, 

mit mond. 
Amivel megint Joar került fölénybe. 
- Tényleg? Gondold csak át alaposan, Peder! Miért 

vállalnának akkora kockázatot, márpedig ez jókora kockázat, hogy 
rögtön az elején elkapják a kislányt? Ezek után már nemigen 
engedhetik el, hisz mindegyiküket tudja azonosítani. Tehát 
mindenképpen meg kell ölniük, vagyis gyerekgyilkosok lesznek. 
A legtöbb keményfiú és bandita nagyon sok mindent megtenne, 
hogy ezt elkerülje. 

- De a fenébe is, ezek nem hétköznapi banditáknak tűnnek! 
- Az igaz. Amitől még kevésbé hihető az egész. Túl 

intelligensek ahhoz, hogy egy kisgyereken töltsék ki a dühüket. 
Azt viszont egy pillanatig sem kétlem, hogy fenyegetőztek vele. 
De az más tészta. 

- Szóval szerinted Tony Svensson azért hazudta azt, hogy 
elrabolták a lányát, hogy mi visszavegyünk egy kicsit? 

- Szerintem igen. És hogy a jövőben tartsuk magunkat távol 
tőle. 



 

 

Peder alaposabban belegondolt ebbe. 
- Hát, pedig nem valószínű. Mármint hogy távol tartjuk 

magunkat tőle. 
- Az biztos – mondta komoran Joar. – Úgyhogy azt javaslom, 

menj be, zárd le a kihallgatást, aztán intézd el a papírmunkát, én 
meg berohanok az osztályra és kicsikarom belőlük, hogy 
figyeltessék, attól kezdve, hogy kiteszi innen a lábát. Biztosra 
veszem, hogy egyenesen hazamegy a kislányához megnézni, jól 
van-e. És nem  lepne meg, ha rögtön utána felhívná a kapcsolatát a 
másik oldalon, hogy elmondja neki, minden rendben, nem adott ki 
nekünk sem fontosat.  

Peder egy pillanatra egészen felderült. Tony Svensson 
telefonját már úgyis lehallgatják. A végén talán még néhány olyan 
ember nevét is megtudják, akik fenyegetik őt.  
  
 
Újabban ez egyre ritkábban fordult elő, de ma úgy adódott, hogy 
Spencer Lagergren és a felesége, Eva is otthon lesz déltájban, és 
együtt főznek ebédet. Spencemek sejtelme sem volt róla, miért 
pont erre a napra javasolta Eva, hogy ebédeljenek együtt, de nem 
volt bolond ellenkezni vele. 

Ahogy hazaérve benyitott az ajtón, ínycsiklandó illatok 
csapták meg az orrát. 

- Elkezdted nélkülem – jegyezte meg, amikor pár perccel 
később belépett a konyhába. 

- Még szép – mondta Éva. – Nem bírtam csak itt üldögélni és 
várni rád. 

Spencer nagyon jól tudta, hogy a szeretője, Fredrika Bergman 
számára rejtély a feleségével való kapcsolata, és néha neki 
magának is az volt. Most, hogy egy másik nő gyereket várt tőle, a 
helyzet abszurditása olyan méreteket öltött, amit már egyre 
nehezebb volt kezelnie. Persze nem lehetett nem beszélnie Evanak 



 

 

a kötelezettségről, amelyet vállalt, és a változásokról, amelyeket 
ez az életében hoz. Már a házasságuk korai szakaszától kezdve 
mindkettejüknek voltak egyéb kapcsolataik is, de végül csak 
Spencer tartott ki évekig egyvalaki mellett. Tudta, hogy ez zavarja 
a feleségét, aki egyik kalandjából sem volt képes hosszú távú 
kapcsolatot kialakítani. Őt meg éppen az zavarta, hogy az 
asszonynak milyen sok szeretője van. És néha milyen fiatalok. 
Mintha lett volna bármi jogalapja sérelmezni vagy kritizálni, hogy 
Eva milyen férfiakat választ. 

- Hétvégén alig láttuk egymást – mondta Eva már-már 
jókedvűen. – Gondoltam, jó volna egy kis időt egymásnak is 
szentelni, mondjuk ebéd közben. 
A sütőben báránypecsenye sistergett krumplival, a konyhaasztalon 
pedig egy nagy tál saláta állt. Spencernek átvillant az agyán egy 
gondolat. Merjen ő ebből enni? Nem különös, ahogy Eva 
viselkedik? 

- Látom, sokat bajlódtál – mondta, és a hűtőhöz lépett italé 
- Néha azt is kell, drágám – felelte Eva hirtelen 

megkomolyodva. – Különben fel is adhatná az ember a francba. 
Spencer izmai megfeszültek. Harmincévi házasság alatt 

mindössze öt alkalommal hallotta káromkodni a feleségét. De nem 
tett megjegyzést. 

- Szerinted nem? – kérdezte Eva. 
- De, de, persze – válaszolta, de nem úgy hangzott, mintha 

elhinné vagy akár értené, amit mond. 
Eva hosszú ujjai megmarkolták a balzsamecetes üveg nyakát. 

Öntet nélkül nem volt saláta. 
- Hogy telt a hétvége? – kérdezte, és lecsapta az üveget az 

asztalra. 
Spencemek ennyi elég volt, hogy tudja, valami baj van. 

Lassan becsukta a hűtő ajtaját, és megfordult. És meglátta őt az 
asztal túlsó oldalán. 



 

 

Mindig is gyönyörű volt. Karcsú és elegáns. Még most is 
hibátlanul festett. Dús haját egyszerű, klasszikus módon fogta 
hátra. Szokás szerint most is az arcába lógott egy elszabadult 
tincs. Nagy zöld szeme óceán volt, közepén lakatlan sziget a 
pupilla. Arccsontja magas, az ajka telt. Más szavakkal: nagyon is 
vonzó börtönőr volt. 

Spencer elfojtott egy sóhajt. Mert hát Eva az elmúlt harminc 
évben pontosan ez volt a számára. A börtönőre, a kereszt, amelyet 
hordoznia kellett. 

Belenézett az asszony szemébe, és összerezzent. Börtönőre írt. 
Atyaisten, mikor látta őt utoljára sírni? Öt éve, amikor az apjának 
szívrohama volt? Az öregúr kemény volt, akár a csizmatalp, 
nyolcvanöt éves, de még mindig túl egészséges és erős ahhoz, 
hogy Spencernek oka legyen bármiféle reménykedésre. Persze azt 
is naiv dolog lett volna elhinni, hogy a vén sátán kimúlása majd 
megváltást hoz neki. Egy após a pokolból is vissza tud térni, ha 
nagyon akar. 

– Mindig szólj nekem is, Spencer! – mondta Eva halkan. – 
Nem hagyhatsz ki csak úgy mindenből. 

Spencer összeráncolta a homlokát, és felkészült a védekezésre. 
- De hát nem titkoltam el semmit – mondta. – Szóltam neked 

Fredrikáról, és szóltam a gyerekről is. 
Eva tompán felnevetett. 
- Az isten áldjon meg, Spencer, hát majdnem egész hétvégén 

nem voltál itthon, és azt sem mondtad meg, hol vagy! 
- Nem tudtam, hogy érdekel, gondolta megviselten. 
Hangosan ezt mondta: 
- Lehet, hogy így nézett ki a dolog, de nem gondoltam, hogy 

érdekel. 
Krákogott egyet. 
- Már mondtam, hogy Fredrika elég rosszul viseli a 

terhességet, szóval... 



 

 

–  És ezután majd hogy lesz? – vágott a szavába Eva. – Erre 
gondoltál már? Minden második héten vagy hétvégén nálad lesz a 
gyerek, vagy hogy? Magaddal hozod, mondjuk, amikor a 
barátainkkal vacsorázunk? És ha igen, akkor mit mondasz róla? 

Megrázta a fejét, és megnézte, hogy áll az étel a sütőben. 
– Azt hittem, ezt már megbeszéltük – mondta Spencer, ő maga 

is hallotta, milyen erőtlenül. 
Eva becsapta a sütő ajtaját. 
- Te beszéltél róla! Mi nem beszéltünk meg semmit! 
Kihallgatott, majd folytatta: 
- Már ha van még egyáltalán olyan, hogy mi. 
Spencer már nyitotta a száját, de Eva feltartotta a mutatóujját, 

hogy hallgasson. 
Abba már beletörődtem, hogy te is, én is úgy érezzük, más 

partnerekre is szükségünk van, hogy jól érezzük magunkat – 
mondta fojtott hangon, és mély lélegzetet vett. – De most egyszer 
csak eszedbe jut, hogy fogod magad, és családot alapítasz egy 
másik nővel... 

A szájához kapta a kezét, és Spencer évek óta először 
késztetést érzett, hogy átölelje. 

- Hogy juthattunk idáig, Spencer? – zokogta Eva. – Hogy 
eshettünk csapdába egy olyan kapcsolatban, ahol egyikünk sem 
boldog, és nem is szeretjük egymást? 

A szavai elevenbe találtak, és Spencer szája kiszáradt. 
Evanak nyilvánvalóan fogalma sincs arról, mit művelt az apja. 
Kell, hogy engem érdekeljen? – gondolta Spencer. Mi lehet 

még ennél is rosszabb? 



 

 

Fredrika Bergman bepasszírozta magát a volán mögé, és elindult 
a Danderyd Kórházba. Egész hétvégén forrt az ügy, és most 
hétfőre robbant. Két újabb halott, egyikük közvetlen kapcsolatba 
hozható Ahlbin tiszteletes és a felesége meggyilkolásával. Egy 
feltételezett elkövető, aki Peder és Joar meglátása szerint sokkal 
inkább koronatanú. Egy pszichiáter, aki arról próbálja meggyőzni 
a rendőrséget, hogy a betege képtelen lett volna öngyilkosságot 
elkövetni, de aki, mint a tapasztalatok mutatják, már többször is 
rosszul ítélte meg a pácienseit. Végül két lelkész, Sven Ljung és 
Ragnar Vinterman, akik elvileg mindketten jól ismerik Johanna 
Ahlbint, mégis egymással teljesen ellenkező képet vázoltak fel 
róla. 

Miután a hétvégén eljöttek Ljungéktól, összevetették a 
jegyzeteiket Alexszel, és kiderült, hogy messze Elsie volt a 
házaspár közlékenyebb tagja. Sven például egy szót sem beszélt 
arról, hogy a saját fiuk is drogfüggő, sem arról, hogy évekig 
Karolina párja volt. Alex később fel is hívta, hogy megtudakolja, 
miért hallgatta el ezeket a rendőrség elől, és a következő választ 
kapta: „Mert szégyellem, hogy kudarcot vallottam, mint szülő. És 
most még jobban szégyellem magam, mert Karolina nevét is 
bemocskoltam azzal, hogy nem mondtam semmit.” 

Fredrika megtalálta Ljungék fiának nevét és elérhetőségét, 
de alaposan alábbhagytak a reményei, amikor kiderült, hogy a fiú 
jelenleg kényszergyógykezelés alatt áll egy szenvedélybetegeket 
kezelő intézményben. Elsie azt mondta, egy Stockholm melletti 
klinikán kezelik, de nem hajlandó együttműködni az orvosokkal, 
és semmilyen kapcsolata nincs a külvilággal. Úgy néz ki, a 
legutóbbi túladagolása agykárosodást okozott, de biztosat még 
nem tudnak mondani. Fredrika kénytelen volt kizárni őt mint 
lehetséges tanút.  

Tavasszal Fredrika is a Danderyd Kórházban hozza majd 
világra a gyerekét, így megborzongott az izgatottságtól, amikor 



 

 

belépett a főkapun. A kórházszag aztán azonnal visszahozta a 
földre. Mitől van minden egészségügyi intézménynek ilyen 
elkeserítő szaga? Mintha maga a halál kúszott volna be a 
szellőzőrendszerbe, és lehelne rá mindenkire, aki be- vagy kilép a 
kapun. 

Fredrika zsebében pityegett egyet a mobil. Elővette, és látta, 
hogy az anyjától kapott SMS-t, aki azt írta, ő és Fredrika apja is 
nagyon élvezték a találkozást Spencerrel. 

Szégyenlősen dugta vissza a telefont a kabátja zsebébe. Az 
anyja nem köteles megérteni vagy elfogadni azt, ahogy ő él. De ha 
mégis így tesz, az annál jobb. A hétvége óta minden 
egyszerűbbnek, egyszersmind végtelenül bonyolultabbnak is 
látszott. A szülei nem kérdeztek butaságot, amikor arról 
érdeklődtek, hogy boldogul majd egyedül, miután a baba 
megszületett. Anyagilag persze Spencer vállalta a hozzájárulást, 
de Fredrika tudta, hogy gyakorlati és érzelmi téren csalódások 
várnak rá. 

Egy közel hatvanéves férfi, aki még sohasem volt apa, nem 
biztos, hogy a legalkalmasabb erre a szerepre. 

Fredrika telefonon már beszélt Göran Ahlgren doktorral, aki 
ügyeletben volt, amikor Karolina Ahlbint behozták. Az orvos 
most az irodájában fogadta. Fredrika azon vette észre magát, hogy 
nagyon is jóképűnek tartja, és kissé túl szélesen mosolyog rá. 
Sajnos az orvos viszonozta is ezt a mosolyt, és tetőtől talpig 
végigmérte gránitkék szemével. Fredrika ötven és ötvenöt év 
közöttire becsülte a korát. 

- Karolina Ahlbin – kezdte, próbálva hivatalosra venni a 
hangnemet, és mellőzni a kikívánkozó flörtölést. – Ön volt az 
ügyeletes, amikor behozták a sürgősségire. 

Az orvos bólintott. 
- Így van. De attól tartok, nem tudok többet mondani annál, 

amit telefonon már közöltem. 



 

 

- Napvilágra került néhány újabb tény, amelyek bonyolítják a 
helyzetet – mondta komoran Fredrika. – Többen, akik ismerték 
Karolinát, biztosra veszik, hogy soha életében nem volt 
kábítószerfüggő. 

Göran Ahlgren feltette a kezét. 
- A véleményemet csak arra tudom alapozni, amit magam 

láttam és dokumentáltam – jelentette ki. – És az egy fiatal nő 
rendkívüli mértékben roncsolódott teste volt. A régóta tartó 
függőség minden jegyével. 

- Rendben – mondta Fredrika, és kinyitotta a táskáját. – Csak a 
biztonság kedvéért. 

Két fényképet vett elő. 
- Ez az a nő, aki bejött a mentőautóval és Karolina Ahlbin 

húgaként mutatkozott be? 
- Igen – erősítette meg Göran Ahlgren habozás nélkül. 
Fredrika megnyugodva tette vissza a táskába Johanna Ahlbin 

fényképét. 
- És ő pedig – mutatta a másik fotót – a túladagolásban 

meghalt drogfüggő? Akit a húga Karolina Ahlbinként azonosított? 
Az orvos a fényképre nézett, és hátrahőkölt. 
- Lehetetlen... – habogta. 
- Parancsol? – mondta Fredrika, próbálva palástolni az 

izgatottságát. 
Göran Ahlgren megrázta a fejét. 
- Nem – mondta összezavarodva. – Vagyis nem tudom. 
- Mit nem tud? – kérdezte Fredrika, visszavéve tőle a 

fényképet. 
- Most már nem vagyok annyira biztos benne. A nő a 

fényképen nagyon hasonlít arra, aki meghalt itt, de... 
Az orvos lemondóan sóhajtott. 
- Nem, nem ugyanaz a személy – mondta végül. 
Fredrika erősebben szorította a noteszét. 
- Biztos benne? 



 

 

- Nem, még meg kell néznem a nap folyamán. Ilyesmit még 
sosem tapasztaltam. Követtünk minden előírást, ami... 

A türelmetlen és egyre izgatottabb Fredrika félbeszakította: 
- Nem volt a nőnek egyéb sérülése? 
- Mire gondol? 
- Bármire, ami valamilyen más halálokra utalna. 
- Nem – válaszolta az orvos. – Láttam a boncolási 

jegyzőkönyvet, és semmi sincs benne, ami nem illene a nő 
normális patológiájába. 

„Normális patológia” – Fredrika megborzongott ettől a 
kifejezéstől. 

- De a halál beálltának konkrét oka heroin-túladagolás volt? 
- Leegyszerűsítve igen. 
- És ő maga adta be magának otthon? 
Göran Ahlgren csak nézte. 
- Azt én nem tudhatom. Csak annyi bizonyos, hogy ide mentő 

hozta be, és hogy a húga talált rá a lakásán. Hogy hol szerezte a 
drogot, az a kezelés szempontjából nem volt releváns. 

Fredrika tudta, hogy ez igaz, de azért a rendőrök, akiket a 
kórházba hívtak, utánaérdeklődhettek volna. Az ő dolguk lett 
volna megállapítani, van-e ok bűncselekményre gyanakodni, nem 
a kórházé. Eltűnődött, vajon mennyi energiát fektettek abba, hogy 
kikutassák Karolina halálának körülményeit. 

- Befecskendezhette neki a drogot más is? – kérdezte, nem sok 
reménnyel. 

- Persze, ez is lehetséges – felelte Göran Ahlgren. – De minél 
tenne ilyet valaki? 

Mert el kell tűnnie. 
Fredrika tudta, hogy máris túl sok időt veszítettek. 
- Végezzenek DNS-vizsgálatot Karolina Ahlbin holttestén! 

Egészen biztos akarok lenni abban, hogy ő halt itt meg tíz nappal 
ezelőtt. 



 

 

- Természetesen gondoskodom róla – mondta sietve az orvos. 
De valamivel össze kéne tudnunk vetni a DNS-t. 

- Kezdetnek vessék össze a szüleiével. Az nem lehet olya 
nehéz: itt vannak mind egy fedél alatt. 



 

 

A Norrmalmi Rendőrkapitányság felé indultában Alex Recht 
borongva állapította meg az ablakon kinézve, hogy a pocsék 
időjárás csak nem akar változni. Nem volt nehéz megtalálnia a 
rendőrt, aki részt vett a Jakob és Marja Ahlbin halálának ügyében 
folytatott vizsgálatban. Néhány gyors telefon az illető 
feletteseinek, és már meg is tudta, hogy akit keres, éppen bent van 
a kapitányságon, és jelentést ír. 

- Tartsák ott! – mondta Alex. – Már indulok is! 
A norrmalmi kapitányság csak egy ugrásnyira volt a 

főkapitányságtól. Egész pontosan a szomszédos épületben, és 
üvegfolyosó biztosította, hogy az ember sebesen közlekedhessen a 
két világ között, és közben egy pillanatra se kelljen kilépnie. 

Lena felhívta, és elmondta, hogy hazafelé tart a munkából, 
mert nem érzi jól magát. Alex aggódott, ugyanakkor kissé fel is 
dühödött. Mi ez a mánia újabban, hogy egyes dolgokat elmond 
neki, másokról meg hallgat? És ővele meg mi a jóisten van? Ő 
sem szól Lénának már napok óta. 

Erőt vett magán, és félretette Lénával kapcsolatos gondolatait. 
Most a mostban volt, és dolgoznia kellett. 

Viggo Tuvessonra az irodájában, a billentyűzet fölé görnyedve 
talált rá. Alex hangosan megköszörülte a torkát, és kopogott az 
ajtófélfán. Tuvesson csak egy másodperccel később fordult hátra, 
de amikor meglátta Alexet, úgy mosolygott rá, mintha egy rég 
nem látott jó baráttal futott volna össze. 

- Alex Recht! – mondta olyan hangosan, hogy Alex 
összerezzent, mivel nem volt hozzászokva, hogy így harsogják a 
teljes nevét. – Mivel érdemeltem ki a megtiszteltetést? 

Alex önkéntelenül is megbámulta a rendőrt, és eltűnődött, 
vajon miféle bűntett büntetése lehet ez a torzulás. A heg Viggo 
felső ajkán át az orráig futott, amely elgörbült és behorpadt 
valamitől. : 



 

 

Te jó ég, gondolta Alex. Miért nem hozták ezt helyre 
rendesen? 

Alex kissé félénken foglalt helyet Viggo Tuvessonnal 
szemben. A keresztbe tett lábbal, állát a tenyerébe támasztva ülő 
fiatalabb férfié volt az irányító szerep. Ez kezdettől fogva 
világosan látszott, noha Alex rangban felette állt. 
Az örömtelen, de erőteljes szempár, mint valami szörnyetegé, 
szinte megigézően bámulta.  

- Maga ott volt, amikor a múlt héten megtalálták Jakob és 
Marja Ahlbin holttestét – kezdte hivatalos hangon, minden 
erejével próbálva irányítani a párbeszédet. 

- Igen – mondta Viggo Tuvesson, és várakozva nézte. 
- Találkozott valamelyikükkel még életében? 
Úgy tűnt, a rendőrt váratlanul éri a kérdés. A várakozó tekintet 

meglepettre váltott. 
- Nem, nem emlékszem rá. 
- Szóval egyiküket sem látta még? Más körülmények között? 

- Hát, Ahlbin tiszteletesről persze olvastam az újságban – 
válaszolta lassan Viggo. – De mondom, személyesen nem 
találkoztunk. i 

- Igen, mondta – helyeselt Alex, ugyanolyan lassan. 
Viggo Tuvesson fészkelődni kezdett és beverte a térdét az 

asztalba. Fájdalmas grimaszt vágott. 
- Úgy hallottam, a maga csoportja kapta az ügyet – mondta. 
- Igen – felelte Alex –, így van. Ezért is vagyok itt. 
- Boldogan segítek – villantotta fel megint ijesztő mosolyát 

Viggo. 
- Nagyon hálásak vagyunk érte – felelte szükségtelenül hanyag 
hangnemben Alex, és így folytatta: – Szóval Tony Svensson. 
Ismeri őt? 

A rendőr bólintott. 
- Ha arra a Tony Svenssonra gondol, aki a Nép Fiai 

csoporthoz tartozik, akkor igen, ismerem. 



 

 

- Megmondaná, honnan? 
- Onnan, hogy az egyik kis üzletét az én területemen űzte. 
- Miféle üzletet? 
Viggo Tuvesson nevetett. 
- Azzal gyanúsítottuk őt meg a haverjait, hogy kiskorúaknak 

árulnak alkoholt az Odenplanon, de nem tudtuk bizonyítani. 
Alexnek halványan derengett – mintha hallott volna erről. 
- Behozták kihallgatni? 
- Persze, de ki nem nyitotta volna a száját. Mintha szórakozna 

velünk. Igazság szerint nagyon okos gyerek. Jogi kérdésekből 
pláne felkészült. Legalábbis azzal tisztában van, mit hogyan 
úszhat meg. 

Mint az e-mailekkel is, gondolta Alex. Pontosan tudta, hogyan 
szövegezze meg őket ahhoz, hogy ne nagyon lehessen rásütni a 
fenyegetést. 

- Mikor volt ez? – kérdezte. 
Viggo Tuvesson vállat vont. 
- Nem emlékszem pontosan, de utánanézhetek. Úgy egy éve 

lehetett. 
Alex elgondolkozva bólogatott. Ez egybevágott azzal, amit 

már tudott. 
- És azóta? Kapcsolatba kerültek valami más ügyben? 
Ismét farkasszemet néztek, rejtett jeleket keresgélve egymás 

tekintetében. 
- Igen – felelte Viggo. – Párszor felhívott a munkahelyemen. 
- És mit akart, ha szabad megkérdeznem? 
- Feldobni a szervezete egyik volt tagját, aki szólóban akart 

rabolni. És persze a jó öreg Tonynak ez nem nagyon tetszett. 
Viggo Tuvesson az ölében tartotta a kezét. 
- Ha jól tudom, Tony Svensson is belekeveredett az Ahlbin- 

ügybe. 
- így van – mondta Alex. – Ezért is kerestem meg magát, 

hátha tud róla mondani valami újdonságot. 



 

 

Ügyetlen, átlátszó duma volt. A vak is látta, hogy Alex azért 
kereste meg Viggo Tuvessont, hogy megtudja, milyen 
kapcsolatban áll Tonyval. Viggo azonban nem tért ki erre. 

- Ígérem, szólok, ha kiderül valami. Sajnálom, hogy csalódást 
okoztam, de egyelőre ennyit tudok mondani. 

- Van ez így néha – mondta Alex, és felkelt. – Köszönöm, 
hogy szakított rám időt. 

Kezet fogott Viggo Tuvessonnal, és elindult a lift felé, hogy 
visszatérjen vele a folyosóhoz. Nem csak arról volt szó, hogy 
csalódást keltett benne, amit Viggo elmondott. Ronny Berg azt 
állította Pedernek, hogy Jakob Ahlbin, nem pedig Tony Svensson 
értesítette a rendőrséget a rablási tervéről. Viggót még csak nem is 
említette. 

Alex elővette a mobilját, és felhívta Pedert. 
- Hogy álltok? Elengedtétek már Tony Svenssont, vagy még 

tudok tőle kérdezni valamit? 
  
Amikor Fredrika visszaért a kórházból, Alex úgy döntött, ők 
ketten kilátogatnak Muhammad Abdullah özvegyéhez 
Skárholmenbe. 

- Szerinted hajlandó lesz beszélni velünk? – kérdezte Fredrika 
nyugtalanul. – Lehet, hogy minket hibáztat a férje haláláért. 

- Akkor is úgy érzem, hogy ezt kell tennünk – válaszolta Alex. 
- És már csak azért is jó, ha velem jössz, mert te is ott voltál 

legutóbb. 
Néhány napon belül másodszor indultak el Skárholmen felé. 

Alex úgy érezte, nyomás nehezedik rá. 
- Jó ötlet volt DNS-mintát kérni – mondta. – Mikor kapunk 

eredményt? 
- Annyit megtudunk estére, hogy a halott nő rokona volt-e 

Ahlbinéknak, és ennél több nem is nagyon kell. Ha rokon, akkor 
meg kell keresnünk Karolina DNS-ét a lakásán, hogy 



 

 

összevethessék vele a mintát. De én majdnem biztos vagyok 
benne, hogy nem Karolina halt meg. 

- Abból aztán lenne haddelhadd – mormogta Alex. 
- Megtaláltam a rendőröket is, akik Karolina halálakor 

kimentek a kórházba. Nem láttak okot arra, hogy kételkedjenek 
abban, amit a húga elmondott, úgyhogy nem tettek semmit, csak 
beszéltek az ápolókkal meg a mentősökkel. Mivel a boncolás sem 
mutatott ki semmi rendkívülit, nem is foglalkoztak tovább az 
üggyel. 

Ez igencsak megkérdőjelezhető lépés volt, mint azt Alex és 
Fredrika is jól tudta. 

- Szükségünk lesz mindkettejük személyleírására – mondta 
Fredrika, Karolina és Johanna Ahlbint értve ezen. – Tudjuk, hogy 
Johanna jött a mentőn a másik nővel, és ha szándékosan a 
testvéreként azonosított egy idegent, akkor a gyilkossági ügyben 
is lesz mit megmagyaráznia. 

Alex elmosolyodott. 
- És mivel indokoljuk, hogy Karolináról is személyleírást 

kérünk? 
Fredrika nevetett.  
- Hogy aggódunk érte? 
Alex azon kapta magát, hogy ő is nevet. Mivel Peder és Joar 

között állandóan súrlódások voltak, Fredrika pedig stabilnak él 
nem kétségbeejtően kialvatlannak látszott, szívesebben volt az ő 
társaságában, mint a két férfiében. Talán csak képzelődött, de 
mintha a terhesség bizonyos harmóniát hozott volna Fredrika 
életébe. Vagy egyszerűen túl sok gondolkodnivalója volt, és nemi 
tudott olyan harapós lenni a munkahelyen, mint eddig. 

Megszólalt Alex mobilja. Peder volt az. 
- Tony Svensson kicsit bepöccent, amikor közöltem vele az új 

információt – jelentette. – Azt mondta, ő aztán egy kurva 
zsernyákot sem hívott fel, hogy beköpje Ronny Berget. 

- És hiszel neki? – kérdezte Alex türelmetlenül. 



 

 

- Hiszek – felelte Peder. – De ez nem zárja ki azt, hogy valami 
más miatt kapcsolatban voltak. 

- Abban voltak, az hétszentség – mondta Alex. – Bedobtad 
Viggo Tuvesson nevét? Megkérdezted, ismeri-e? 

- Nem – felelte Peder. – Egyelőre nem láttam okát, hogy 
kiadjam a nevet, amíg tudjuk, hogy Tonyt fenyegeti valaki, 
viszont azt nem tudjuk, miben sántikál ez a Viggo. Csak 
megkérdeztem, van-e kapcsolata a rendőrségnél, ő meg azt 
mondta, nincs. Sem a norrmalmi körzetben, sem máshol. 

- Kitűnő! – mondta Alex. – Kitűnő! 
Letette, és Fredrikához fordult: 
- Basszuskulcs. Úgy néz ki, valami sötét ügybe mászott ez a 

zsaru. 
 
 
Fredrika jól sejtette: Muhammad Abdullah özvegye egyáltalán 

nem örült nekik. Ezúttal nem kaptak sem teát, sem süteményt, és a 
lakás tele volt emberrel. Fredrika többpercnyi 
diplomatamunkájára volt szükség, mire az asszony beleegyezett 
abba, hogy hatszemközt beszéljen velük a konyhában. 

A testbeszédéből sugárzott a bizalmatlanság és az 
ellenségesség, amikor leültek a konyhaasztalhoz. Fredrika látta 
rajta, hogy sírt, de a beszélgetés alatt végig összeszedett maradt. 

- Mondtam neki, hogy vigyázzon, és ne beszéljen magukkal! – 
kezdte remegő hangon. – De nem hallgatott rám! 

- Miből gondolta, hogy elővigyázatosnak kell lennie? – 
kérdezte óvatosan Fredrika. 

- Juszuf sosem ért ide – mondta az asszony, feltehetőleg az 
egyetemnél elütött férfiről. – Vártunk, vártunk, de nem 
jelentkezett. Én már akkor tudtam, hogy valami nincs rendben 
ezzel az úgynevezett hálózattal, amelyik idesegítette. 

- A férjének is voltak kapcsolatai ezen a téren, igaz? – 
érdeklődött Alex finoman. 



 

 

- Kapcsolatai igen, de ő maga sosem vett részt ilyesmiben – 
válaszolta az özvegy. – Túl kockázatos lett volna. 

- Beszélt valamelyik kapcsolatának az új hálózatról? – 
kérdezte Fredrika. 

Az özvegy megrázta a fejét. 
- Nem – válaszolta. – Soha. Juszuf megmondta, hogy 

szigorúan titokban kell tartanunk. Úgyhogy nagyon megijedtünk, 
amikor eltűnt. 

- Megfenyegették valaha bármilyen formában önt vagy a 
férjét? – vette át a szót Alex. 

- Nem – felelte halkan az özvegy. – Legalábbis én nem tudok 
róla. 

Alex eltöprengett ezen. Jakob Ahlbint fenyegették, és valaki 
talán még alkudozni is megpróbált vele. Muhammad Abdullahot 
viszont a nyílt utcán lőtték le, figyelmeztetés nélkül. 

- Átnéztem a férjem e-mailjeit és a postáját – tette hozzá az 
özvegy. – Nem találtam semmit. 

- És a mobilja? 
Az asszony a fejét rázta. 
- Magával vitte, amikor elment, azóta sem láttam. 

Ez nem volt jó hír Fredrika és Alex számára, mivel a rendőrség 
nem talált mobiltelefont Muhammad Abdullahnál, amikor 
átkutatták a holttestét.  

- És miért ment el? – kérdezte Fredrika. 
- Felhívták – mondta az özvegy. – Épp tévét néztünk. Csak fél 

percet beszélt, aztán azt mondta, el kell intéznie valamit. 
- Azt nem mondta, ki hívta?  
- Nem, de ilyen előfordult. Néha felhívta valamelyik 

kapcsolata, hogy rögtön találkozzon vele. Sose kérdeztem erről. A 
gyerekek miatt jobbnak láttuk, ha csak egyikünk van benne.  

Ezzel Fredrika is egyet tudott érteni. Az viszont nem volt jó 
jel, hogy a mobil eltűnt. A szám alapján persze még így is 



 

 

elérhették a híváslistát, a készülék nélkül azonban nem lehetett 
kideríteni, kapott-e fenyegetést Muhammad SMS-ben.  

- Mikor kezdett gyanakodni, hogy valami nincs rendben? 
- Pár óra múlva. Általában nem volt távol ilyen sokáig, amikor 

a kapcsolataival találkozott.  
- Azonnal hívta a rendőrséget? 
- Igen, de azt mondták, még nem tűnt el olyan régen, hogy 

bármit is csinálhassanak. Úgyhogy tíz körül kimentem megnézni, 
elvitte-e a kocsit, vagy gyalog ment... 

Elhalt a hangja, és nyelnie kellett néhányat. 
- Csak nem ön találta meg? – kérdezte Fredrika együtt érzőn.  
Az özvegy megrázta a fejét. 
- Nem, de valamikor akkor halhatott meg, amikor kint jártam. 
Szinte testi fájdalmat okoztak neki a szavak, ahogy folytatta: 
- Ott voltam ma reggel, amikor megtalálták. Arccal feküdt a 

hóban. Az volt az első, ami eszembe jutott, hogy még megfázik, 
ha így marad.  

Az asszony sötét szeme könnytől csillogott, de nem sírt. Sok 
arca van a gyásznak, sokféleképpen mutatkozik meg. Még az is 
előfordul, hogy megszépíti az embert. 
 
 
Peder Rydh újra és újra átnézte a Tony Svensson legutóbbi 
kihallgatásán készített jegyzeteit. Kóbor gondolatok járkáltak ki-
be a fejébe. 

Az vitathatatlannak látszott, hogy Tony Svensson és a Nép 
Fiai komoly összetűzésbe kerültek Jakob Ahlbinnal. Az is 
világosnak tűnt, hogy a konfliktus megoldódott, és az illető, akivel 
Jakob Ahlbin vitában állt a halála idején, Ronny Berg volt, aki 
most a Kronoberg börtönben ül. Neki azonban alibije volt a kettős 
gyilkosság idejére... Ha mégis ő áll mögötte, fel kellett bérelnie 
valakit, hogy elkövesse. Ezt pedig nehezen lehetett elképzelni. 



 

 

Mindezzel párhuzamosan gondolkodnia kellett azokon a 
furcsaságokon is, amelyek Karolina Ahlbin halálát övezték, ami 
az apját állítólag az elkeseredett tettre ragadtatta. Mi a fenét 
kezdenek, ha kiderül, hogy nem Karolina volt az, aki meghalt? 

Peder a fejét törte. Bizonyos dolgokat a csoport magától 
értetődőnek vett. Például azt, hogy aki még Tony Svenssonon 
kívül fenyegető e-maileket küldött Jakob Ahlbinnak, közvetlen 
kapcsolatban áll annak későbbi gyilkosával. 

De egész biztos, hogy ez így van? – tűnődött. Nem lehet, hogy 
a látszat csal? 

Sorozatban már a harmadik eset volna. Nem öngyilkosság 
volt, és nem Tony Svensson meg a Nép Fiai követték el. De lehet, 
hogy nem is a titokzatos levélíró. 

Nem, az mégsem lehet. Muszáj összefüggnie valahogy a 
dolgoknak, még ha egyelőre nem is látszik, hogyan. 

Fredrika felhívta a figyelmüket arra, hogy a titokzatos 
levélküldő valószínűleg ismeri a Bibliát, ahhoz mindenesetre elég 
jól, hogy olyan utalásokat tegyen rá, amelyekkel provokálni tudja 
a címzettet. 

Talán valami egyházi kapcsolatról lehet szó? 
Pedernek valami furcsa érzés motoszkált a gyomra táján. És 

mi van az egyetemnél elütött emberrel, aki Muhammad Abdullah 
révén most már halványan kapcsolatban áll az Ahlbin-üggyel is? 
Ő hogy illik a képbe? 

Alex röviden tájékoztatta Pedert és Joart Fredrika legújabb 
ötletéről is. Az elmélete szerint az áldozatokat azért 
hallgattathatták el, hogy ne fecseghessenek ki valami kényes 
titkot. Klasszikus indíték, de Pedernek még csak tippje sem volt, 
mi lehet az a hatalmas titok, amiért megérte több embert megölni. 

Úgy döntött, visszanézi egy kicsit az ügyet. Hallotta, hogy 
Joar a folyosón meleg hangon beszél valakihez, akivel 
nyilvánvalóan közeli kapcsolatban van. Peder a halántékára 
nyomta az ujjai hegyét, és próbált koncentrálni. Ha most Pia 



 

 

Nordh-ra gondol, elvész minden. Merőn bámulta jegyzeteit a 
kihallgatásról. 

A szemébe ötlött egy mondat. 
„Nem magamfajtát keresnek, baromarcú faszkalapok!” 

Tony ezt akkor mondta, amikor Peder és Joar felajánlották 
neki, hogy mutatnak rendőrségi fotókat, amelyek között esetleg 
felismeri azt, aki belekényszerítette őt a Jakob Ahlbin elleni 
összeesküvésbe. Mit érthetett ezen? Peder szívverése felgyorsult. 
Tony nyilván arra utalt, hogy a rendőrségnek nincs fényképe arról 
az emberről, mert nem ismert bűnöző, mint például ő. A „nem 
magamfajta” kifejezés más jelentőséget is kaphatott, ha kicsit 
szabadjára engedte a képzeletét. Nem magamfajta... hanem olyan, 
mint maguk. Erre gondolhatott? Mert akkor egy rendőrnek is 
szerepe van ebben az ügyben. 

Meg különféle lelkészeknek. 
Nehéz volt olyan embercsoportot elképzelni, amelyiknek 

kevesebb közös vonása van Tony Svenssonnal, mint ennek a 
kettőnek. 

Peder megnyitotta a számítógépén a híváslistát. Tony 
Svensson valóban felhívta Viggo Tuvessont, nem is két, hanem 
három alkalommal, a rendőr őt azonban egyszer sem. Ezen a 
telefonon legalábbis nem. Mi több, az a három hívás is azután 
történt, hogy Tony Svensson abbahagyta az e-mailek irogatását 
Jakob Ahlbin- nak, és valaki más folytatta azt. Peder most 
végignézte Tony Svensson teljes híváslistáját. Keresték a kérdéses 
időszakban valamilyen más telefonszámról, amelyet Viggo 
Tuvessonhoz lehetne kapcsolni?     A csoport adminisztrátora első 
osztályú munkát végzett, és sikerült azonosítania a gyakrabban 
előforduló számokat. Sok hívás azonban regisztrálatlan feltöltős 
mobiltelefonokról érkezett, és lehetetlen volt megmondani, ki 
használta őket. Tony Svensson tizenöt ilyen számmal beszélt az 
elmúlt egy hónapban. Talán az egyik azé az emberé, aki 
megkereste őt, és belekényszerítette a kettős ügynök szerepébe? 



 

 

Esetleg egy rendőr, de lehet, hogy egy lelkész. Valaki, aki nem 
olyan, mint Tony Svensson. 

Peder bezárta a telefonszámokat tartalmazó Excel fájlt. Elölről 
kell kezdenie, más megközelítéssel. Joar kopogott be az ajtón. 
Peder nem szólt semmit, de olyan mogorván nézett, ahogy csak 
tudott. 

- Hívtak a megfigyelők – újságolta tömören Joar. – Igazunk 
volt: Tony Svensson kislánya szabad, mint a madár. Innen rögtön 
érte ment az iskolába. 

- Jó – nyugtázta Peder hasonló tömörséggel. 
- És kétszer telefonált, amikor vele volt. 
Peder feszülten várta a folytatást. 
- Egyszer az exének, a kislány anyjának, egyszer meg egy 

regisztrálatlan mobilszámra. 
Peder sóhajtott. Mire is számított? 
- Viszont azt legalább sikerült nagyjából belőnünk, hol volt az 

illető, amikor Tony felhívta, és a hálózat cellainformációiból az is 
kiderült, hogy merre töltötte a napot. 

- Na és merre? – sürgette Peder, már a szék peremén ülve. 
- Itt, a Kungsholmenen. A Kronoberg tömb környékén, vagy 

éppen itt benne. 
- Mondjuk a norrmalmi kapitányságon? 
Joar elmosolyodott. 
- Nehéz megmondani, de igen, lehet, hogy épp ott. 
 
 
Skarholmenből visszafelé tartva Fredrika Bergmannak támadt 

egy ötlete. 
- Kiugorhatnánk Ekerőbe is megnézni a lányok házát? 
- Minek? – nézett rá csodálkozva Alex. 
- Mert én még nem láttam – válaszolta egyszerűen Fredrika. – 

És úgy érzem, segítene jobban megértenem Karolinát és Johannát. 



 

 

- Szóval szerinted mind a ketten érintettek a szüleik 
megölésében? – kérdezte kíváncsian Alex. 

Fredrika mindkét kezét a hasára tette. 
- Lehet. 
Alex felhívta az ügyészt, és szóbeli engedélyt kapott tőle, 

hogy újra körülnézhetnek a házban, így beugrottak a 
főkapitányságra elhozni a kulcsot, amelyet a technikusok azóta 
elkészítettek. Fél órával később lefékeztek a ház előtt. 

Alex a homlokát ráncolva szállt ki az autóból. 
- Valaki járt itt – mutatta a párhuzamos keréknyomokat az épp 

olvadásnak induló hóban. 
- Ezeket nem ti hagytátok itt a múltkor? – kérdezte Fredrika. 
- Nem, ez egy másik kocsi – mondta Alex, és a telefonjával 

fényképeket készített a nyomokról. 
Fredrika körülnézett, beszívta a hideg levegőt, és élvezte a 

csendet. 
- Gyönyörű ez a hely! – mondta ki hangosan. 
- És régen még ennél is szebb volt – felelte Alex, miközben 

eltette a telefonját. – Ott volt egy rét – mutatott a szomszédos 
telekre –, csak az önkormányzat persze eladta fejlesztési célokra. 

- Egy rét – ismételte Fredrika álmodozva. – Idilli lehetett itt 
felnőni. 

Alex előreindult a ház felé. A hó összetömörödött a lába alatt. 
A zár csikorgott, és az ajtó kissé ellenállt, ahogy benyitott. 

- Nos, itt volnánk, lépj be! – mondta Fredrikának, és félreállt, 
hogy beengedje. 

Fredrikának mindig nagy élmény volt belépni valaki más 
otthonába. Jó néhány házkutatásban részt vett már, és gyakran 
vette magát észre azon, hogy a házban vagy lakásban élő 
emberekről fantáziái. Boldogok-e vagy boldogtalanok, szegények 
vagy gazdagok. Sajnos az ok, amiért odamentek, gyakran 
túlságosan is egyértelművé tette a válaszokat. Az otthon nyomor 



vagy kirekesztettség jeleit sugározta, és minden felületet vastagon 
lepett a por. 

Az Ahlbin nővérek háza nem ilyen volt, hanem otthonos és 
hívogató, annak ellenére, hogy láthatóan csak nyaralónak 
használták. Alexet lefoglalta valami a konyhában, úgyhogy 
Fredrika körbejárta a szobákat; előbb a földszinten, majd az 
emeleten. Minden ágy be volt vetve, de a súlyos takarók alatt 
dohtól bűzlöttek a lepedők. A ruhásszekrények is üresen álltak, 
eltekintve néhány szabadidőruhától, mind Jakob méretében. A 
házban rend uralkodott, amely ugyanakkor nem tette 
személytelenné. Fredrika szeme megakadt egy lepréselt virágon, 
amely bekeretezve lógott a falon. Közelebb kellett lépnie, hogy 
rendesen szemügyre vehesse. Százszorszép volt, olyan régi és 
törékeny, hogy úgy látszott, bármelyik pillanatban porrá omolhat. 
Azon a falon nem függött semmi más. 

Vajon miért? – tűnődött Fredrika, ahogy továbbment a 
következő szobába. 

Végignézett minden családi képet a falakon és a komódokon, 
meg a játékokat és gyerekcipőket, amelyek biztosan a lányokéi 
voltak kiskorukban. Férfikollégáihoz hasonlóan ő is észrevette 
Johanna Ahlbin eltűnését a fotókról. Egy ideig ott volt, aztán 
egyszer csak már nem. 

Vajon ez jelképes? – kérdezte magától. Johannát akkortól a 
család kevésbé fontos tagjának tekintették? És ha igen, miért? 
Netán ő volt az, aki szakított a többiekkel? 

Fredrika most rendszer szerint nézte újra a fényképeket. 
Először a fentieket, aztán a földszintieket. Levette őket a falról, 
kiszedte a keretből, és megnézte a hátoldalukat, van-e rajtuk 
valamilyen dátum vagy megjegyzés. Örömmel látta, hogy aki a 
képeket bekeretezte, módszeresen dolgozott, és szinte 
mindegyiket azonosította. 
„Jakob, Marja, Karolina és Johanna, ’85 ősz” 
„Jakob és Johanna elrakják a csónakot télire, ’89” 



 

 

„Marja és Karolina, amikor befagyott a kút, ’86” 
Fredrika annyira belemerült a kutatásba, hogy meg sem 

hallotta, amikor Alex megállt mögötte. 
- Mit csinálsz? – kérdezte Alex, mire Fredrika összerezzent. 
- Nézd csak! – mutatta az egyik fotót. – Valaki mindet 

keltezte. 
Alex lenyűgözve figyelte Fredrika hosszú, fürge ujjait, ahogy 
egyik képkeretet a másik után nyitotta ki. Amikor végzett, senki 
sem mondta volna meg, hogy mindegyik keretet levették a falról, 
kinyitották, becsukták és visszarakták. 

- 1992-ben változik valami – jelentette ki végül Fredrika, 
leverve a kezéről a port. 

Rámutatott az egyik fényképre. 
- Itt – mondta. – A család a nyári napfordulót ünnepli 

kilencven- kettőben. Úgy néz ki, akkor ünnepelték együtt utoljára. 
Végigmutatott a felső soron. 
- Minden évben idejöttek attól fogva, hogy Karolina 

megszületett. Úgy tűnik, senki más nem volt itt, csak ők. Jakob, 
Marja meg a lányok. 

Alex levette az 1992-es fényképet, és elgondolkodva nézte. 
- Elsie és Sven Ljung elmondása szerint nagyjából ugyanekkor 

hagyott fel Jakob a menekültek rejtegetésével. 
- Így igaz – helyeselt Fredrika. – Azt viszont nem mondták el, 

hogy miért. 
- Nem – mondta Alex, és visszaakasztotta a képet. 
Várandós kolléganője új fent felemelte varázslatos ujját, és 

mutatott vele. 
- Ez meg a másik – mondta. – A másik időpont, amit Elsie 

említett. 
Alex megnézte a képet. 
- Ez az utolsó, amin Johanna is rajta van. 2004-ben készült, 

ami megint csak stimmel. Családi sütögetés a kertben. 
- Mi történt 2004-ben? – kérdezte Alex. 



- Akkor vetette fel Jakob Ahlbin újra, hogy megint 
menekülteket akar bújtatni. Ami minden jel szerint nagyon 
feldúlta Johannát. És azután veszett össze Sven és Jakob, mert 
Sven utalt rá, hogy ebből a bújtatásból esetleg pénzt is lehetne 
csinálni. 

- Jesszusom! – dörmögte Alex. – Mások nyomorán 
nyerészkedni... hogy a fenébe gondolhatta, hogy ez olyan marhajó 
ötlet? 

A fenyőfa padló nyikorgott a lépteik alatt, ahogy fel-alá 
járkáltak a fal mentén. 

- Itt kezdődött az egész, a menekültekkel a pincében – mondta 
Alex elszoruló torokkal. – Csak arra nem tudok rájönni, hogyan. 

Fredrika megborzongott. 
- Most már egyszerűen muszáj megtalálnunk Johanna Ahlbint 

– jelentette ki. – Úgy érzem, fogy az időnk.
- Én is – felelte Alex komoran. – Mintha közeledne az 
összeomlás, mi pedig a kisujjunkat se tudnánk mozdítani, hogy 
elhárítsuk. 

Fredrika felkapta a kabátját, amelyet levetett járkálás közben. 
- De legalább már biztosan tudjuk, mikor kezdődött – mondta. 
- Itt hullott szét az Ahlbin család, és ide jött el valaki a gyilkos 

fegyverért. Itt kezdődött minden, 1992-ben. 



 

 

Már fakult a napfény, amikor Alex és Fredrika visszaért a 
Kungsholmenre. Alex gyakran gondolt rá, milyen értelmetlen 
dolog, hogy az év nagy részében már a délután közepén 
besötétedik. Aztán nyáron meg egyáltalán nem. Semmi 
mértékletesség nem létezik ezen a szélességen, gondolta magában. 

Összehívta a csapatát, hogy gyorsan megosszák egymással az 
újdonságokat, mielőtt hazamennek. Fredrikának rögtön ki is 
kellett mennie, mert megszólalt a telefonja. 

- Ha senkinek nincs ellenvetése, kezdeném én, azzal, hogy 
zsákutcának nyilvánítom és elvetem a szélsőjobbos vonalat – 
mondta Alex. 

Senkinek nem volt ellenvetése. 
- Az egyetlen hasznos információ, amit Tony Svensson és a 

Nép Fiai fenyegetőzésének vizsgálatából nyertünk, az, hogy ez 
valaki másnak a figyelmét is felkeltette, és ez az illető kiaknázta 
az NF és Jakob Ahlbin közötti nézeteltérést – folytatta Alex. 

Folytatta volna tovább is, de ekkor kivágódott az ajtó, és 
Fredrika robbant be rajta diadalittas arccal. 

- Na, mondjad! – kérte Alex. 
Peder kihúzott egy széket Fredrikának, hogy inkább mellé 

üljön, mint Joar mellé. Joar grimaszolt egyet, mire Alex elfojtott 
egy sóhajt. 

- Egy egyszerű vérvizsgálat kimutatta, hogy a nő, mármint a 
drogfüggő, nem lehet Marja és Jakob Ahlbin rokona. 

- Nocsak, nocsak... – kezdte Peder. 
-Ami, legalábbis elméletben, kizárja, hogy ő lenne Karolina 

Ahlbin. Mármint persze örökbe is fogadhatták, vagy ilyesmi. Ami 
nem valószínű, de ezúttal a kórház biztosan le akarta fedezni 
magát. Úgyhogy megtették, amit már az elején meg kellett volna: 
kikérték a foglenyomatát. És nem. Az a nő nem Karolina Ahlbin. 

- Ezt nem hiszem el, baszki! – csapta le a tollát az asztalra 
Joar. 



 

 

Alex odapillantott rá. Nem emlékezett rá, hogy valaha is 
hallotta volna káromkodni Joart. Peder is odanézett, de nem 
annyira döbbenten, mint ő. 

Ő már látta ezt az oldalát, gondolta Alex. Én vagyok 
lemaradva. 

Megszólalt Peder mobilja, mire sietősen kikapcsolta. 
- Az öcsém – magyarázkodott. – Egész nap hívogat. 
- Ha akarsz vele beszélni, ugorj ki nyugodtan – mondta Alex, 

aki tudott Jimmy állapotáról, de nem beszélt róla a többieknek. 
Peder határozottan megrázta a fejét. 
- Most már tehát tudjuk, hogy Karolina húga szándékosan egy 

másik nőt azonosított a testvéreként – folytatta Alex. – Viszont az 
igazi Karolina felől nem hallottunk, dacára annak, hogy a csapból 
is a szülei meggyilkolásának a híre folyik. 

Tartott egy kis szünetet. 
- Mi derül ki mindebből? 
- Vagy meghalt, vagy valamiért nem tud velünk kapcsolatba 

lépni. Még az is lehet, hogy fogva tartják valahol – vélte Peder. 
- Vagy ő is benne van az összeesküvésben – mondta Joar. 
Fredrika megköszörülte a torkát. 
- Kell, hogy legyen valami oka annak, hogy nem cáfolja meg a 

halálhírét. Jártunk a lakásán, és úgy nézett ki, mintha már hetek 
óta üresen állna. 

- A munkahelyén sem hiányolta senki? – kérdezte Ellen, aki 
csak nagy ritkán szólalt meg az értekezleteken. 

- Szabadúszó újságíró – válaszolta Fredrika. – Vagyis az 
próbál lenni. Anyagilag nem igazán profitált belőle, ha ítélhetünk 
a legutóbbi adó-visszatérítéséből. Ami mellesleg elég jól illik a 
profiljába, mint drogfüggőébe. 

- Akárhogy is, valaki jó sokat vesződött azzal, hogy a 
beleegyezésével vagy anélkül, de megrendezze a halálát – mondta 
Joar. – De miért? 



 

 

- Hogy hihetőbbé tegye a következő halálesetet, vagyis 
Ahlbinék öngyilkosságát – vélekedett Peder. 
- Vagy két legyet üssön egy csapásra – ötleteit Fredrika. – Ha 
visszatérünk ahhoz a munkahipotézishez, hogy Jakobot azért ölték 
meg, hogy elhallgattassák, akkor jó ok volt Karolina 
elhallgattatására is. Több informátorunk is említette, milyen közel 
álltak egymáshoz az apjával. 

Alex sóhajtott, és az arcát masszírozta. 
- De Marját miért? 
Nem válaszolt senki. 
- Miért ölné meg valaki a feleségét is annak, akit el akar 

hallgattatni? Az nem érv, hogy meglepődött, amikor őt is otthon 
találta, mert Jakobot elintézhette volna máskor is. 

- Lehet, hogy sürgős volt – vetette föl Peder. – És ha 
öngyilkosságnak akarjuk álcázni a dolgot, nem sok helyszínből 
lehet válogatni az áldozat otthonán kívül. 

- És a búcsúlevél? – kérdezte Fredrika. – Hogy nézett ki? 
Hogy gondoljuk, előre megírták, vagy nem? 

- Jakob számítógépéről nyomtatták ki – válaszolta Joar. – A 
dokumentumot a számítógép adatai szerint nagyjából a gyilkosság 
idejében mentették el a merevlemezre. 

- Vázoljuk fel a gyilkos profilját! – mondta Alex, némi 
izgalommal a hangjában. – Valaki megrendezi Karolina halálát 
csütörtökön. Valaki kimegy Ekeröbe, észrevétlenül bejut a házba 
és elhozza a gyilkos fegyvert. Valaki kedden egy tökéletesen 
kidolgozott tervvel elmegy Jakob és Marja lakására, és lelövi őket, 
miután arra kényszerítette Jakobot, hogy aláírja a búcsúlevelét. 
Milyen következtetést vonhatunk le mindebből? 

Mielőtt bárki bármit mondhatott volna, már meg is válaszolta 
a saját kérdését: 

- Egy. A gyilkos rendkívül jól ismeri az Ahlbin családot. 
Kettő. A gyilkos képes bejutni Ahlbinék lakásába és a lányok 



 

 

házába; láthatóan nem történt erőszakos behatolás, és legfeljebb 
csak a lakásba engedhette be őt valaki. Három. 

Tartott egy kis szünetet. 
- Három. A gyilkosnak már régóta ismernie kell a családot, 

hiszen rá tudott játszani Jakob egészségi állapotára, és arra is, 
hogy Karolina állt közelebb hozzá a lányok közül. 

Elhallgatott. 
- Négy – szólalt meg Fredrika. – A gyilkos feltételezte, vagy 

legalábbis volt oka feltételezni, hogy Karolina Ahlbin nem fedi fel 
magát, és nem tisztázza, hogy valójában él. 

A többiek mind felé fordultak. 
- Úgy van – mondta lassan Alex, egy elismerő bólintás 

kíséretében, Peder pedig csak zavartan pislogott. 
- De miért nem ölték meg egyszerűen őt is? – tette fel a 

kérdést Alex. – Ha fontos volt, hogy eltüntessék, márpedig azt 
hiszem, feltehetjük, hogy az volt, miért nem tették el láb alól 
végleg? 

Fredrika elsápadt. 
- Lehet, hogy eltették. Lehet, hogy azért nem hallottunk róla. 
Joar megrázta a fejét. 
- Nem, annak úgy semmi értelme. Minek ölnék meg kétszer? 

Miért nem intéznék el csak úgy egyszerűen, és aztán magyaráznák 
Jakob öngyilkosságát az igazi halálával? Az én meglátásom 
szerint sokkal valószínűbb az, hogy ő is benne van. 

- Vagy nem volt lehetőség elintézni, vagy benne van – 
szögezte le Alex. – Más megoldás nincs. 

- Ha azt nézzük, milyen jó volt a kapcsolata az apjával – 
mondta Fredrika, fejét félrehajtva, egyik kezét a hasán nyugtatva –
, akkor talán az a valószínűbb, hogy nem tudták előkeríteni, 
amikor meg kellett volna gyilkolniuk. 

- Igaz – helyeselt Alex. – De ettől még a kérdés marad: hol 
volt akkor, és hol van most? Sok barátjával beszéltünk? 



 

 

- Még nem volt időnk – válaszolta Peder fáradtan. – Nem ezt 
tartottuk elsődleges fontosságúnak, mert azt hittük, hogy simán és 
egyszerűen halott. Meg rájuk akadni sem egyszerű; nem fértünk 
ugyanis hozzá Karolina híváslistájához és e-mailjeihez. És 
bejelentett munkahelye sincsen, igaz? 

- Ha bejelentjük a médiában, hogy őt keressük, és 
közzétesszük a személyleírását, hülyének fognak nézni minket – 
mondta Alex, és azon törte a fejét, hogy most mihez kezdjenek. – 
De én akár le is fogadnám, hogy úgyis kiszivárog. 

Nem fog, hogyha nem engedjük – ellenkezett Joar. 
- Ha innen nem, akkor a kórházból – felelte szárazon Alex. – 

Esélytelen, hogy estig ne derüljön ki. 
Fredrika előrehajolt. 
- Hát előzzük meg őket! 
- Hogyan? 
- Tartsunk sajtótájékoztatót! – mondta Fredrika. – És akkor mi 

közöljük először a hírt. Klasszikus médialogika: ha te akarod 
eldönteni, hogy legyen egy sztori tálalva, akkor neked kell előállni 
vele. 

Alex Ellenre nézett. Hosszúnak ígérkezett a nap. 
- Összehoznál egy időpontot a sajtóosztálynál? Én addig 

megpróbálok magasabb körökből támogatást szerezni. 
Az órájára pillantott. 
- Legyen két óra múlva, hatkor. Addig próbáljunk vigyázni 

arra, hogy ne szivárogjon ki semmi. 
 
 
A médiatréningek egyre népszerűbbé és népszerűbbé váltak, 

Alex Recht azonban minden ilyen lehetőséget elszalasztott. Ezért 
aztán eléggé elveszettnek érezte magát, amikor helyet foglalt az 
emelvényen, hogy megtartsa a sajtótájékoztatót. 

Rövid bejelentést tett, melynek veleje a következő volt: a 
rendőrség új információhoz jutott, amely minden kétséget 



 

 

kizáróan bizonyítja, hogy nem Jakob és Marja Ahlbin lánya volt 
az a nő, aki meghalt az azt megelőző csütörtökön, hogy őket 
agyonlőve találták a lakásukban. Nagyon hálásak lennének ezért, 
hogyha bárki, aki tud Karolina vagy Johanna Ahlbin jelenlegi 
tartózkodási helyéről, jelentkezne. Egyiküket sem gyanúsítják 
semmilyen bűncselekménnyel; a rendőrségnek csupán a 
segítségükre van szükségük annak érdekében, hogy jobban 
megértsék a szüleik halálának körülményeit. 

- De mi van Johannával? – kérdezte az egyik riporter. – Őt 
hogyhogy nem gyanúsítják semmivel? Csak tudta, hogy nem a 
nővére az, akit bekísért a mentőn és azonosított! 

Alex ivott egy korty vizet, pedig a legkevésbé sem volt 
szomjas. 

- Ez például az egyik olyan körülmény, amit tisztázni 
szeretnénk – válaszolt, próbálva úgy beszélni, mint aki ura a 
helyzetnek. 

- Meg kell tudnunk a valódi okát, mi vezetett ahhoz, hogy egy 
ismeretlen nőt azonosítottak Karolina Ahlbinként. 

Fredrika hátul állt, és a rövid sajtótájékoztató teljes ideje alatt 
a főnökét figyelte. Úgy gondolta, egészében véve jól szerepelt. 

A mobilja pont akkor kezdett rezegni a zsebében, amikor Alex 
véget vetett a sajtótájékoztatónak. Gyorsan kiment a teremből, 
hogy zavartalanul beszélhessen. 

Halványan reménykedett benne, hogy Spencer az. Egész nap 
nem beszéltek egymással, és hiányzott neki a férfi. 

Á, le van ejtve, gondolta aztán. Spencerre vágyakozni olyan 
volt, mint a fehér karácsonyra. Ha van, az jó, de annyit nem ér, 
hogy az ember nagyon beleélje magát. 

Amikor fel tudta venni a telefont, persze kiderült, hogy nem 
Spencer keresi, hanem egy kollégája a Nemzeti Nyomozóirodától. 
Azt mondta, többek közt ő nyomoz a pénzszállító autók sorozatos 
kirablásának ügyében, amellyel az egyetemnél elütött Juszuf is 
kapcsolatba hozható. 



 

 

- Találtunk valamit, ami szerintem érdekelné magát – mondta. 
Fredrika csupa fül volt. 
- Amikor hozzánk került az ügy, végeztünk még egy 

helyszínelést – mondta a nyomozó – és találtunk egy 
mobiltelefont a halott ujjlenyomataival. Majdnem huszonöt 
méterre volt a holttesttől, valószínűleg a kabátzsebéből repülhetett 
ki, amikor a kocsi belerohant. 

Recsegett a vonal; nem volt túlságosan jó a vétel ott, ahol 
Fredrika állt. 

- Minden infót kiszedtünk belőle, és a szolgáltatótól azt is 
megtudtuk, milyen számokkal beszéltek róla. Csak néhány 
alkalommal használták, és a bejövő hívások mindig regisztrálatlan 
feltöltős mobilokról érkeztek. 

- Igen? 
Papírzörgés hallatszott. 
- Sven Ljung – mondta végül a nyomozó. 
- Sven Ljung? – visszhangozta döbbenten Fredrika. 
- Igen, az ő nevére szól az előfizetése annak a telefonnak, 

amelyiket az elütött ember mobiljáról hívtak. Két rövid hívásról 
van szó. 

Fredrika lázasan gondolkodva próbálta felfogni, hogyan is 
függ össze ez az egész. 

- Mikor telefonált neki? 
- Két nappal a rablás előtt. 
Fredrika mély levegőt vett. Bezárulni látszott a kör, de még 

mindig nem értette, mibe futottak bele. 
- Ja, és van még valami! – mondta a nyomozó. – Sikerült 

metálezüst festék nyomait azonosítani az áldozat ruháján, ami 
történetesen egyezik Sven Ljung Mercedesének a színével. 

- Hogy tudták összevetni? – kérdezte Fredrika, aki hirtelen 
nem volt biztos benne, mi lehetséges technikailag, és mi nem. 
- Csak eszünkbe jutott. Nem biztos, hogy ez jelent valamit, 
rengeteg ilyen színű autó van, de amikor kiderült, hogy Sven 



 

 

Ljung a gyilkosság előtti estén bejelentette, hogy ellopták a 
kocsiját, akkor már kezdett a dolog érdekessé válni.  

Fredrika fejében örvénylettek a gondolatok, és minden, ami 
Spencerrel volt kapcsolatos, kénytelen volt befáradni egy afféle 
mentális várószobába. 

- Beszéltek vele? Mármint Sven Ljunggal – kérdezte a 
feszültségtől rekedten. 

- Még nem, de azon vagyunk – válaszolta a nyomozó. 
Váltottak még egy-két szót arról, mi lehet az esélye annak, 

hogy Sven Ljungnak valami köze van a gázolásos gyilkossághoz 
és ezáltal esetleg Jakob és Marja meggyilkolásához is. Aztán 
letették, és Fredrika zsebre dugta a telefonját. 

Emberek özönlöttek ki a teremből, ahonnan az előbb kijött. 
Láthatóan véget ért a sajtótájékoztató. Ekkor a telefon újra 
megszólalt. 

Spencer, gondolta automatikusan Fredrika. 
És ezúttal is tévedett. 

- Ez aztán furcsa – mondta a kapcsolata a technikusoknál. – Újra 
megnéztem Jakob Ahlbin e-mailjeit, és kapott egyet a lányától, 
néhány nappal azután, hogy az meghalt. Mintha még akkor is élt 
volna. 

Fredrika szorosabban markolta a telefont. 
- Melyik lányától? – kérdezte halkan, hogy a riporterek ne 

hallják. 
- Karolinától – válaszolta a technikus, maga is álmélkodva. – 

De hát ő meghalt, nem? 
Fredrika ügyet sem vetett az értetlenkedésére. 
- Felolvasná azt az e-mailt? – kérdezte. 

- „Apa! Sajnálom, hogy e-mailben kell ezt közölnöm, de a 
mobilodat nem érem el. Nagyon nagy baj történt. Itt ragadtam 
Bangkokban. Azonnali segítség kell. Kérlek, válaszolj, amint 
megkapod! Szeretlek: Karolina.” 



 

 

Bangkok. Szóval Karolina kereste az anyját. Fredrika érezte, 
hogy könnybe lábad a szeme. 

- Szóval nem tudta – suttogta, inkább csak magának. 
- Halló! – szólongatta a technikus. – Szóval igaziból nem 

küldhette Karolina a levelet, nem? Hiszen meghalt. 
Fredrika fejében csupán egyetlen válasz volt erre a kérdésre: 
- Lázár. 



 

 

BANGKOK, THAIFÖLD 
 

Karolina Ahlbin aznap este felszállt egy Bangkokból 
Stockholmba induló repülőgépre. Bénultan attól, hogy az egész 
családját eltemetni igyekszik haza, alig fogta fel a helyzet miatt 
ránehezedő nyomást. A csempész azt mondta, országos körözést 
adtak ki ellene, és minden thaiföldi újságban ott van a fényképe. 
így aztán nem hagyhatta el a lakást, és bele kellett nyugodnia, 
hogy el van vágva a szülei és a testvére meggyilkolásáról szóló 
svédországi hírektől. 

Segítőtársa, az embercsempész gyorsan dolgozott, miután ő 
hozzáfordult. Nyíltan bevallotta azonban, hogy nehéz a feladat. A 
bevett módszere, ha Bangkokból Svédországba akart segíteni 
valakit, az volt, hogy megszerezte valakinek az útlevelét, aki a 
lehető leginkább hasonlított a kivándorlóhoz. Egy eredeti útlevél 
birtokában, amely igazolta, hogy az illető egy EU-ország 
állampolgára, semmi sem akadályozhatta meg őket, hogy 
belépjenek Európába. 

Az, hogy útleveleket nagy választékban lehetett szerezni, nem 
sokat segített Karolina embercsempészén. A használtpiacon 
beszerezhető útlevelek nem szőke, kék szemű svédekéi voltak. így 
hát, amikor Karolina beállított hozzá, és kétségbeesetten 
könyörgött, hogy segítsen neki „néhány napon belül” elhagyni 
Thaiföldet, komoly problémával találta magát szemben. Néhány 
órai töprengést követően arra jutott, az egyetlen, amit tehet, hogy 
keres egy svéd turistát, aki nagyjából úgy néz ki, mint Karolina, és 
ellopja az útlevelét. 

Karolina gyanakodva méregette a fotót, amikor a kezébe kapta 
az útlevelet. 

- Amúgy is csak álcázva hagyhatja el az országot – mondta az 
embercsempész, amikor látta, mennyire elborult a tekintete. – A 
repülőtéren is figyelik, ha egyszer körözi a rendőrség. Változtassa 



 

 

meg a frizuráját, a hajszínét, és vegyen új szemüveget. Akkor lesz 
legalább egy hajszálnyi esélye. 

Gépiesen, mint valami felhúzós játék, végrehajtotta a javasolt 
lépéseket. Rövidre vágta a haját és befestette. Azután órákig 
ücsörgött fásultan az ágy szélén. Most még a külsejét is 
elveszítette. És még mindig nem tudta, miért. 

Egy óra múlva a reptéren volt, zsebében a lopott útlevéllel, és 
a pulzusa felgyorsult, ahogy közeledett az útlevélvizsgálat felé. A 
repülőtér nyüzsgött az egyenruhás rendőröktől, és Karolinának 
komoly erőfeszítésre volt szüksége, hogy kerülje velük a 
szemkontaktust. Amikor aztán végre már a kapunál várakozott, a 
szívverése kissé lelassult, és újra elfogta őt a bánat. 

Elveszítettem mindent, gondolta. A személyazonosságomat, 
az életemet, a szabadságomat. És mindenekfelett – a családomat. 
Semmim és senkim nincs, akihez hazamehetnék. Jusson a pokolra 
az, aki ezt tette. 

Félórával később leroskadt a repülőgép ülésére, becsatolta a 
biztonsági övét, és úgy érezte, még ahhoz is fáradt, hogy sírjon. 
Szökése hideg volt és néma. 

És nem volt megváltás a számára. 
Nemszemély lettem. Olyan ember lettem, aki nem érez semmit. 
A támlának hajtotta a fejét, és még egyetlenegy gondolat jutott 

eszébe, mielőtt elnyomta az álom: Isten segítsen meg, ha 
megtalálom azt, aki ezt tette. Mert én magam nem vállalhatok 
felelősséget azért, amit akkor teszek. 

Egy másik repülőtéren, a világ egy másik részén, 
Svédországhoz jelentős mértékben közelebb, Johanna Ahlbin is 
egy Stockholm felé induló gépre készült felszállni, mit sem tudva 
arról, hogy a nővére is oda igyekszik egy másik repülőn. 

Honvágya tovább erősödött, amikor lehunyta a szemét, és 
maga elé képzelte a szeretett személyt. Az egyetlent, aki mindig 
mellette volt, az egyetlent, aki megesküdött rá, hogy sohasem 
hagyja el őt. Aki azt gondolta, hogy kettejük közül ő az erősebb, 



 

 

de valójában pontosan olyan alárendelt szerepet játszott, amilyet 
kellett neki. 

Iránta érzett szerelme erős volt és szilárd, dacára mindennek. 
Az egyetlen férfi volt, akit valaha közel engedett magához, az 

egyetlen, aki elég sebzett volt ahhoz, hogy megőrizze a titkát, és 
közben ne rémüljön halálra tőle. 

Drága békehercegem, gondolta. 
És döntésre jutott, épp akkor, amikor a hangosbeszélőn 

bemond- ták, hogy minden utas kösse be magát, és kapcsolja ki a 
mobiltelefonját. 

Azonnal felhívja a rendőrséget, és elmondja nekik, hogy 
hazafelé tart. Amint a központ jelentkezett, azt az embert kérte, 
akit látott a tévében sajtótájékoztatót tartani. 

- Alex Rechttel szeretnék beszélni – mondta. – Tudná azonnal 
kapcsolni? A nevem Johanna Ahlbin, és azt hiszem, várja a 
hívásomat. 



 

 

2008. MÁRCIUS 4., KEDD 
 
Alex Recht mintha már az ébredés pillanatában érezte volna, hogy 
ez lesz az a nap, amelyre később úgy fog visszagondolni, mint 
amelyik megváltoztatta az életét. Legalábbis erre emlékezett 
később, miután minden véget ért, és ő magára maradt: a 
bizonyosságra, melyet testében-lelkében érzett, amikor kinyitotta 
a szemét, tíz perccel azelőtt, hogy az ébresztőóra megszólalt 
volna. 

Csendben fölkelt és kiosont a konyhába, hogy elkészítse az 
aznapi első kávéját. Arra sem bírta rávenni magát, hogy 
odanézzen Lenára, ahogy kiment a szobából. Még a felé fordított 
hátának a puszta látványa is fájdalmas volt. Amikor előző este 
Alex hazaért a munkából, Lena már annyira fáradt volt, hogy alig 
tudtak egy-két szót váltani. Azt mondta, fáj a feje, és már nyolc 
előtt lefeküdt, csupán pár perccel azután, hogy Alex belépett az 
ajtón. 

De most reggel volt, és úgy sejlett fel előtte a munka, akár a 
sivatagban a délibáb. Amikor eszébe jutott Johanna Ahlbin hívása, 
amelyet nem sokkal este hét után kapcsoltak hozzá, sebesebben 
kezdett verni a szíve. Johanna tömör volt, elnézést kért, amiért 
nem lehetett elérni. Aztán Alex kért bocsánatot tőle, amiért a 
médiából kellett értesülnie a szülei haláláról. Amiért nem találták 
meg őt időben. Johanna biztosította, tudja, hogy ők mindent 
megtettek, és a dolog részben az ő hibája. Ez feljogosította Alexet, 
hogy kissé ridegebb hangot üssön meg, és úgy közölje vele, hogy 
a rendőrség ki akarja hallgatni, amint lehetséges. 

- Holnap bemegyek – ígérte Johanna. 
És most volt az a holnap. 
Épp felvette a kabátját, amikor ráeszmélt, hogy Lena ott áll 

mögötte a folyosón. Megrezzent. 
- Megijesztettél – dörmögte. 



 

 

Lena mosolygott, de a szeme élettelen volt, akár a megfagyott 
víz. 

- Bocs – motyogta.  
Megköszörülte a torkát, és folytatta: 
- Beszélnünk kell, Alexander. 
Ha eddig nem sejtette volna, hogy valami nagy baj van, most 

megtudta volna. Lena eddig csak egyetlenegyszer szólította 
Alexandernek, a legelső alkalommal, amikor találkoztak. 

Ösztönösen tudta, hogy nem akarja hallani azt, amit a felesége 
mondani készül. 

- Jó, majd este – válaszolta, kinyitotta az ajtót, és kilépett. 
- Este jó lesz – szólt utána Lena fojtott hangon.  

Köszönés nélkül becsukta az ajtót, és a kocsihoz ment. Miközben 
elfordította a slusszkulcsot és beindította a motort, az ajtó 
túloldalán Lena a padlóra roskadt és zokogni kezdett, amit sokáig 
nem tudott abbahagyni. Ebben a pillanatban egyikük számára sem 
volt igazság. 
 
 

Fredrika Bergman már kezdett aggódni, hogy valami baj van, 
és az aggodalom állandó tanyát vert az agyában. Már jól aludt 
éjjelente, de az alvás sem azt a harmóniát, sem a rendezett 
gondolatokat nem hozta meg, amit várt, csupán több energiát a 
töprengésre. Spencer felvette a telefont, amikor előző este hívta őt, 
de mintha oda sem figyelt volna, és keveset beszélt, túl azon a 
váratlan híren, hogy elutazik, és szerda estig vissza sem jön. 
Addig nem tudnak találkozni, és telefonálni sem. Arra alig-alig 
tért ki, hogy hova is megy, aztán eléggé hirtelen kívánt neki jó 
éjszakát, megígérte, hogy hamarosan beszélnek, majd letette. 

A terhesség természetesen hevesebbé tette az érzelmeit a 
szokásosnál, de nem csak ezért nyugtalanította a Spencer 
viselkedésében beállt változás. Lehet, hogy mégis hiba volt 
elvinnie őt a szüleihez? Ő maga aligha javasolta volna. Másrészt 



 

 

viszont a hétvégi vacsora, mondhatni, varázslatos hatást tett az 
anyjára, aki kifejezetten pozitívan beszélt a babáról és az apjáról 
is, amikor Fredrika beszélt vele. 

Talán az idegessége tompítására jött be olyan korán dolgozni? 
Bárhogy is, fél nyolckor már bent volt. A folyosó kihalt volt, de 
tudta, hogy Peder és Joar már itt van. Úgy döntött, Pederhez néz 
be. 

- Van már valami a nyomozóirodától Sven Ljungról? 
- Nem, várnak még néhány információra. 
- Mégis mire várnak? 
Peder sóhajtott. 
- Banki tranzakciók listájára például. Mindig megéri 

utánanézni, van-e lóvé az ilyesmik mögött. 
Fredrika bement a saját irodájába, ahová a nyomában belépett 

Joar. 
- Érdekes e-mail jött tegnap Lázár barátunktól – mondta, 

Karolina Ahlbinra gondolva. – Főleg annak fényében, hogy utána 
végre a húga is előkerült. 

- Az biztos – mondta Fredrika levéve a kabátját, és előrehajolt, 
hogy bekapcsolja a számítógépet. 

- Bár persze ez lehet csak egy kísérlet is, hogy elterelje a 
figyelmünket. Hátha Karolina csak ártatlannak akar tűnni. 

- A kérdés az, hogy miben akar ártatlannak tűnni, és kinek a 
számára – mondta Fredrika. 

- Drogvádak – közölte Joar. 
- Micsoda? 
- Új információ jött faxon a bangkoki svéd nagykövetségről a 

sajtótájékoztatónk után. Ott hat órával előrébb járnak. 
Fredrika elvette a papírt, amelyet Joar nyújtott neki, és egyre 

növekvő megdöbbenéssel olvasta. 
- Valaki felhívta ezt az Andreas Blomot, aki eszerint 

kihallgatta őt a követségen? – kérdezte. 
- Nem – válaszolta Joar. – Megvártunk vele téged. 



 

 

- Akkor most rögtön hívom – mondta Fredrika, és már nyúlt is 
a telefonért. 

Míg várta, hogy felvegyék, újra belepillantott a faxba. 
Karolina Ahlbint Bangkokban szemlátomást Therese Björk néven 
ismerték. 

Biztos a Therese jobban tetszett neki, mint a Lázár, gondolta 
elkeseredetten Fredrika. 

Peder különleges felmentést kapott még néhány napig a 
pszichológus foglalkozásai alól. Megkönnyebbülten tette le a 
kagylót, miután megbeszélte ezt Margareta Berlin személyzeti 
igazgatóval. A nő most valahogy másképp beszélt, de Pedernek 
nem volt ideje megállni és kielemezni, hogy nem azért van-e ez 
így, mert ő maga is máshogy viselkedik. 

Ylva SMS-ben megírta neki, hogy a fia már jobban van. Ettől 
még jobban megnyugodott, és visszaírt, hogy nagyon örül. Alig 
tette le a mobilját, az újra pityegni kezdett. 

Nem jössz át este velünk vacsorázni, ha ráérsz? A fiúk nagyon 
szeretnék. Ylva 

Gondolkodás nélkül küldte a választ: 
Dehogynem! Próbálok legkésőbb hatra ott lenni! 
Abban a pillanatban, hogy elküldte az üzenetet, már meg is 

bánta. Hogy ígérhetett olyasmit, hogy legkésőbb hatra ott lesz? 
Hiszen halvány sejtelme sincs, hová fejlődik a nap folyamán az 
Ahlbin-ügy! 

Basszus. Megrepedezett a lazaság álcája, és látni engedte az 
alatta lévő teljes káoszt. Felrémlettek benne a tilos szavak: hosszú 
távon így nem fog működni semmi. Egy nővel sem. Rendet kell 
tennem a fejemben. 

Ebben a pillanatban nem volt egész világos a számára, hogy 
pontosan mit kellene rendbe tennie. Azt viszont tudta, nem 
egészséges jel, hogy tehertételként, kényelmetlen kötelességként 
tekint arra, hogy a saját családjával vacsorázzon. Mintha a munka 
volna a lelki társa, akire úgy vágyott. 



 

 

Feldühödve kapott ismét a telefonhoz, és felhívta a vasárnapi 
kettős gyilkossággal foglalkozó kapcsolatát a Nemzeti Nyomozó- 
irodánál. 

- Van valami új a Haga parki gyilkosságról? – kérdezte. 
- Nem, nincs semmi. Már arra gondoltunk, hogy közzétesszük 

az áldozat portréját, és várunk, hátha felismeri valaki. 
- Az ujjlenyomatai sincsenek meg? 
- Nincsenek. De lehet, hogy van valami más. Illetve biztos, 

hogy van. 
Peder figyelmesen hallgatta. 
- Märsta mellett egy nő a reggeli sétája közben megtalálta 

Sven Ljung kocsiját. 
- Bingó! – ujjongott Peder, kicsivel lelkesebben, mint ahogy 

tervezte. 
- Na, azért annyira ne szállj el! – hűtötte le a másik nyomozó. 

– A kocsit felgyújtották, már jó ideje égett, mire kiértünk. 
Peder lelkesedése azonnal letört. Egy kiégett kocsiban 

édeskevés nyomra lehet számítani. 
- Hát, legalább annyit tudunk, hogy kapcsolódik az ügyhöz, 

vagy ügyekhez – jelentette ki határozottan. – Különben, aki 
ellopta, nemigen vesződött volna vele, hogy felgyújtsa. 

- Valószínűleg nem – értett egyet a kollégája. – És kiderült 
még valami. 

- Micsoda? – kérdezte Peder. 
- Hogy nagy valószínűséggel ezt a járművet használták a 

meneküléshez a biztonsági furgonok kirablása után, nemcsak az 
uppsalainál, hanem a vasterásinál is, amelyik a hétvégén benne 
volt a hírekben. Az uppsalainál semmink nincsen, csak egy 
szemtanú vallomása, hogy a kocsi metálezüst színű volt, viszont 
Vasterásban a rendszám egy részét is látták, és egyezett Ljung 
kocsijáEval. 



 

 

Peder letette, és magában konstatálta, hogy valamit sikerült 
elérni. Ljung autója nemcsak rablásokban, hanem 
gyilkosságokban is részt vett. Elmosolyodott. Szorult a hurok. 

 
 
Bangkokban délután volt, amikor Fredrikának sikerült elérnie 

Andreas Blomot. A titkár hangja finoman szólva is zavart volt, 
gondterhelten meredt az asztalán előtte heverő iratokra. 

- Az a legszomorúbb – mondta dallamos norrlandi táj 
szólásban –, hogy továbbra is kitart amellett, hogy a neve Karolina 
Mona Ahlbin. És hogy új útlevélre van szüksége, mert kirabolták 
az utcán. Csakhogy amikor felhívtam a svéd adóhatóságot, 
kiderült, hogy ő nem lehet az a személy, akinek állítja magát, 
mivel az ezt a nevet és személyi azonosítószámot viselő nő 
elhunyt. 

- És azt nem találta furcsának, hogy csak így fejből tudja 
valakinek a teljes nevét és a személyi számát? 

- Uramisten, tettem, amit tudtam! És az ilyen helyzetben lévő 
embereknél egyébként sem ritka, hogy kettős személyazonosságot 
használnak. 

Fredrika agya kísérletet tett rá, hogy újrarendeződjön, és 
elfogadja a lehetőséget, hogy Karolina Ahlbin mégiscsak 
drogfüggő. Az útlevelével kapcsolatos furcsaságoktól eltekintve a 
bizonyítékok nagyon is meggyőzőek voltak. 

- Mit mondott pontosan, de egészen pontosan, hogy mi a 
problémája? – kérdezte lassan. 

- Hogy elrabolták minden értékét, pénzét, útlevelét, 
repülőjegyét, és gondja akadt a hotelben is, ahol megszállt, 
valahogyan minden holmija eltűnt a szállodai szobából. Habár ezt 
a szállodás részt elhallgatta, és nem említette addig, amíg én nem 
szegeztem neki a másik információt. 

- Felhívta a szállodát, amelyikről azt állította, hogy ott lakik? 
Nem arra gondolok, ahol megtalálták a poggyászát meg a drogot. 



 

 

- Hogyne – felelte Andreas Biom. – De csak miután innen 
elment. De nem támasztották alá a meséjét. Azt mondták, hazudik. 
Úgy esett be hozzájuk az aulába és azt állította, kirabolták, és 
hogy a szálloda vendége. De a személyzet egyik tagja sem ismerte 
fel, és a számítógépes rendszerükben sem szerepeltek az adatai. 

- Jól van – mondta Fredrika kimérten. – Jól van, nézzük, ki 
tudjuk-e bogozni ezt... 

A mondat közepén elhallgatott, mert rájött, hogy ezt inkább 
egy kollégával kellene megvitatnia, mint egy diplomatával 
Thaiföldön. Vett egy nagy levegőt, és folytatta: 

- Miért hívta a rendőrséget, amikor csak órákra volt attól, hogy 
körözést adjanak ki ellene kábítószer birtoklásáért? 

- Tessék? – mondta Andreas Biom. 
- A rendőrök csak néhány órával azután ütöttek rajta a 

szállodán, ahol állítólag lakott, hogy ő elment onnan. Az alapján, 
amit ön átfaxolt nekünk, nagyjából ugyanebben az időben 
jelentette be, hogy kirabolták. Minek szólt volna nekik, és vonta 
volna magára szükségtelenül a figyelmet ilyen kritikus 
helyzetben? 

- De hogyha tényleg kirabolták – kezdte Andreas Biom –, 
akkor kellett neki egy másik útlevél, hogy haza... 

- Pontosan. És egy másolatra az ellopott útlevélről írt 
rendőrségi jelentésből, hogy a svéd nagykövetség segíthessen neki 
újat szerezni. De miért csak akkor ment el a rendőrségre, miért 
nem korábban? 

Andreas Biom hallgatott. 
- Igen, ez jó kérdés – mondta végül. 
Fredrika nem válaszolt, így hát folytatta: 
- Nem a nagykövetség dolga, hogy a bűnösséget kivizsgálja; 

ha valaki olyan helyzetbe kerül, mint ez a nő, mi csak annyit 
tehetünk, hogy tanáccsal szolgálunk neki. 



 

 

- Ezzel tisztában vagyok – vágta rá sietve Fredrika, noha 
gyanította, hogy Karolina Ahlbin nem kapta meg azt a támogatást, 
amit megérdemelt. 

Udvariasan véget vetett a beszélgetésnek, és visszatért a 
jegyzeteihez. Átböngészte a Bangkokból átküldött papírokat. Az 
útlevél másolata, melyet a hotelszobában találtak, ami állítólag 
Karolina Ahlbiné volt. Therese Björk útlevele. Karolina 
fényképével. De hogy...? 

Fredrika visszahívta Andreas Blomot. 
- Elnézést, hogy megint zavarom. Csak azt akartam 

megkérdezni, volt-e már alkalma közelebbről megnézni az 
útlevelet, amiről a követségen úgy gondolták, hogy Karolináé, ami 
Therese Björk névre szól? 

- A thaiföldi rendőrségnél van – felelte Andreas Biom. – De 
kapcsolatban állunk velük, mióta Karolina eltűnt, és ők azt 
mondják, hamis. 

Fredrika elgondolkodott. Egy fiatal nőt tévesen halottnak 
nyilvánítanak Stockholmban, majd egyszerre felbukkan 
Bangkokban, hamis útlevéllel, amely egy Svédországban 
regisztrált személyi azonosítószámmal rendelkező valakié. Ki 
merne ilyesmire vállalkozni? 

Hacsak senki, aki ismeri Therese Björköt, nem veszi észre, 
vagy ha észreveszi, sem emeli fel a szavát az ellen, hogy a 
személyazonosságával valami drogügybe keverjenek valakit 
Thaiföldön. 

Megszületett a gyanú, és minden másodpercben erősebbé vált. 
Két percbe sem telt, hogy kinyerje Therese Björk személyes 
adatait a rendőrségi nyilvántartásból. Megtudta, hogy Therese egy 
évvel fiatalabb Karolinánál, és az édesanyja lakcímére van 
bejelentve.      Megérzését követve Fredrika beírta Therese 
személyi azonosítószámát a rendőrségi adatbázisba. Számos 
ügybe belekeveredett, és többször is elítélték kisebb 
bűncselekmények és szabálysértések miatt. Fredrika megnézte a 



 

 

gyanúsítások regiszterét. Ott is megtalálta őt, testi sértéssel 
gyanúsították egy férfi sérelmére, akiről azt állította, hogy meg 
akarta őt erőszakolni. 

Pillanatnyi tétovázás után felemelte a kagylót, és tárcsázta a 
számot. Erre még épp volt ideje a reggeli gyűlés előtt a 
Barlangban. Az ötödik csörgés után valaki felvette. 

- Fredrika Bergman vagyok – mondta Fredrika. – Feltehetnék 
néhány kérdést a lányával, Theresével kapcsolatban? 



 

 

Évtizedek óta először érezte úgy, hogy önállóan és eltökélten 
cselekszik abban az ügyben, amely az egész felnőtt életén rajta 
hagyta a nyomát. így is túl sok év múlt el, és lehetséges volt, hogy 
az ötlete elkésettnek bizonyul. De nem is ez volt a lényeges; 
Spencer Lagerg- ren elszánta magát. És az utazásra, amelyre most 
vállalkozott, csakis egyedül indulhatott el. 

Senki sem tudhat róla, döntötte el. Legfeljebb majd csak 
utána. 

Uppsalából Stockholm, majd Jönköping felé hajtott. Úgy 
nézett ki, mintha felszakadozna a felhőzet, és beengedne egy kis 
napfényt. Gyönyörű téli nap március elején. Némi iróniával 
jegyezte meg magában, hogy milyen vonzóra sikeredett a háttér a 
vállalkozásához. 

Gondolatai önkéntelenül visszakalandoztak az Evával töltött 
korai időkhöz. Az összetartozás érzése, egy élet munkája, amelyet 
meg akartak valósítani, egyiknek sem volt megfelelője a későbbi 
életében. Voltak pillanatok, amikor már-már azon kezdett 
gondolkozni, szerette-e egyáltalán valaha Evat, de ez nagyon 
ritkán fordult elő. Persze, hogy szerette, és abszurd lett volna 
bármi mást állítani. A gond az volt, hogy ez a szerelme a lehető 
legegészségtelenebb alapra épült. Összekeverte a szenvedélyt és a 
vonzalmat, oly módon, amelyet legjobb esetben is ügyetlennek, 
legrosszabb esetben pedig csakis katasztrofálisnak lehetett 
nevezni. Mintha a testi vágyra lehetne életre szóló kapcsolatot 
építeni. Mintha megmaradna a testi vágy a parti végére, a 
taposómalomban, amikor a testet már kimerítik, és a kalandból az 
unalomig ismert hazai pálya lesz. 

Képtelen volt visszaemlékezni rá, melyikük szorítása ernyedt 
el előbb. Annyi minden volt a múltjukban, amit inkább elzárt a 
pincébe, az „elfeledve” feliratú tárolóba. 

Hogy tehettük ezt magunkkal? 



 

 

A felelősség nagy része vitathatatlanul az apósáé volt. Az 
apósa ismerte Spencer legsötétebb titkát, a titkot, amely olyan 
szégyenletes volt, hogy még a szüleinek vagy a barátainak sem 
árulta el. Azt, amit ő maga is csak az eljegyzése előtt tudott meg, 
hogy ő az apja egy másik nő születendő gyerekének. Hogy egy 
másik egyetemi városban vásárolt lakást, az ország másik részén, 
és Lund helyett Uppsalában dolgozott tovább. Hogy elhagyta azt a 
másik nőt valami kívánatosabbnak a kedvéért, pedig még mindig 
lett volna ideje helyesen cselekedni. 

A gyerek sohasem született meg. Spencer gyengesége miatt az 
anyja, Josefine úgy döntött, elveteti, ami abban az időben még 
bűnnek számított. A sors iróniájának vagy épp büntetésének 
köszönhetően Spencernek és a feleségének sohasem született saját 
gyereke. Három vetélés után sokévi eredménytelen próbálkozás 
következett. Míg aztán végre szembe kellett nézniük a ténnyel, 
hogy nem lehet gyerekük. Talán ez még áldás is volt, mivel 
akkorra már régen nem is akartak. 

Aztán belépett az életébe Fredrika. És ő cserbenhagyta őt is. 
Spencer gombócot érzett a torkában, amikor Fredrikára 

gondolt. Erre a gyönyörű és intelligens nőre, aki az égadta világon 
bárkit megkaphatott volna – ha csak kicsit is jobban hisz magában 
–, mégis mindig visszatért hozzá. 

Mindig. Mindig visszajött hozzám. 
Talán nemet kellett volna mondania. De akkor Fredrikának is. 

És meg kellett volna állnia, hogy visszajön. 
De nem bírtuk, gondolta. Nem tudtuk rávenni magunkat arra, 

hogy nemet mondjunk valamire, ami annyival jobban esett, mint 
amink addig volt. Mint a magány. 



 

 

Néhány éve már nem hiányzik a lányom – mondta Therese Björk 
anyja közömbösen. 

Mintha ez a világ legtermészetesebb dolga lenne. Mintha 
volna egy határvonal, ahol a szülői érzelmek véget érnek, és 
valami más veszi át a helyüket. Az elidegenedés és a viszály. 

- Még mindig szeretem – folytatta teljesen érzelemmentes 
hangon. – És esténként sírok, mert már nincs velem. De nem 
hiányzik. Ezt ő lehetetlenné tette, tudja. 

Fredrika sokkal jobban szerette volna személyesen felkeresni 
Ingrid Björköt. így utólag rossz döntésnek tűnt, hogy az első 
megérzésére hallgatott, és rögtön felhívta. Ingrid Björk hangjából 
azonban az érződött, hogy ő viszont nem bánja ezt. Ő képes 
telefonon társalogni a legfontosabb személyről az életében. 

Az holtbiztos, hogy én nem lennék, gondolta Fredrika. Bár, 
mondjuk, én most sok mindenre nem lennék képes. 

- Mikor kezdtek elromlani a dolgok? 
Ingrid Björk belegondolt. 
- Elég korán, már a középiskola elején – mondta aztán 

határozottan. 
- Olyan hamar? 
- Igen, azt hiszem. Therese nyughatatlan lélek volt; valami 

nem hagyott neki békét. Az apjával mindent megtettünk, hogy 
támogassuk. De ez szemmel láthatóan nem volt elég. 

Tovább beszélt a lányáról. A kislányról, akiből felelőtlen, 
irányíthatatlan kamasz lett, és a testről, melyet megszállt egy 
zavart elme. Az első barátjáról, aki átejtette őt, és az első 
látogatásról a gyermekpszichiáternél. A további 
pszichológusokkal és terapeutákkal töltött évekről, akik közül 
egyik sem volt képes megmenteni sem a lányt, sem a szülei 
házasságát. Próbálta leírni, mennyit küzdött, hogy ne hagyja a 
lányát végérvényesen elveszni, de végül be kellett ismernie, hogy 
kudarcot vallott, és soha többé nem kapja vissza a gyerekét. 



 

 

- Legalábbis én így látom – mondta komoran. – Ő már nem az 
enyém, mert a függőségéhez tartozik. 

- De önnel egy címre van bejelentve, igaz? – érdeklődött 
Fredrika. 

- Biztosan, de az mindegy. Nem is tudom, mióta nem láttam. 
Megszakította velem a kapcsolatot, amikor megértette, hogy nem 
kap tőlem több pénzt. 

Fredrikába belemartak a szavak. Azt jelentették, hogy az 
ember akkor is elveszítheti a gyermekét, ha az életben van, és ez 
teljesen idegen volt az általa ismert világtól. 

- Miért hívott fel engem egyáltalán? – zökkentette ki a 
tűnődésből Ingrid Björk kérdése. 

Fredrika sebesen előrángatta a mappát az íróasztalán álló 
kupac legaljáról. A boncolási jegyzőkönyv másolata volt benne, 
mely arról a személyről készült, akit kezdetben Karolina 
Ahlbinnak hittek. 

- Mert attól félek, pontosan tudom, hol van ebben a 
pillanatban a lánya – mondta elfojtott hangon. 

 
 
A Barlangban igencsak forró volt a hangulat, amikor Fredrika 

az utolsó percben beesett. 
- Mielőtt kihallgatnánk Johanna Ahlbint, arra kérek mindenkit, 

keresse meg a homályos foltokat és a kérdőjeleket abban, amit 
eddig tudunk, mindent, amit ő esetleg segíthet tisztázni – mondta 
Alex. – Azt is kérném, hogy csapatként beszéljük meg, van-e 
valami, amiről tudnunk kell még a kihallgatás előtt, van-e olyan 
előnyünk, amit nem akarunk feladni. 

- Sikerült azonosítanom a nőt, akit először Karolina Ahlbinnak 
hittünk – jelentette be Fredrika, attól félve, hogy Alex ugyanolyan 
tempóban folytatja, ahogy elkezdte, és nem hagy neki lehetőséget. 

A többiek döbbenten bámulták. 



 

 

- A nő, aki szűk két hete meghalt túladagolásban, Therese 
Björk volt. Most beszéltem az anyjával telefonon. 

- Therese Björk? – ismételte Joar. – Az, akinek a nevét 
Karolina Ahlbin Thaiföldön használta? 

–    Az. 
Peder megcsóválta a fejét, mintha így akarna mindent a 

helyére rázni benne. 
- Mi a halált jelentsen ez? 
- Esetleg azt, hogy Karolina és Johanna együtt rendezte meg a 

színjátékot – vetette föl Alex. – Egyébként Karolina aligha adta 
volna meg a thaiföldi hatóságoknak ezt a nevet. 

- Nem is adta – csapott le rá Fredrika. 
- Micsoda? 
- Nem ő adta meg ezt a nevet; a követségi titkár tárta elé a 

részleteket, amiket a thaiföldi hatóságoktól tudott, akik a hamis 
útlevelet megtalálták. 

- De miért lett volna nála egy hamis útlevél Therese Björk 
adataival, ha azt se tudta, ki volt az? – értetlenkedett Peder. 

- Azt nem tudom – válaszolta csüggedten Fredrika. – Viszont 
Karolina váltig állította a nagykövetségen, hogy ő nem abban a 
hotelben szállt meg. 

- Szóval szerinted ő nem részese a Jakob Ahlbin elleni 
összeesküvésnek, hanem áldozata? – kérdezte Joar. 

- Valahogy úgy – helyeselt Fredrika. – Ez már bennünk is 
felmerült, nem? Mármint az, hogy valaki el akarta tenni láb alól, 
csak nem sikerült. Hogy végig az volt a cél, hogy meghaljon, de a 
gyilkos valamiért nem tudta elvégezni a munkát. 

- Tehát azt mondod, hogy valaki megölte Therese Bj örköt, 
kifejezetten azért, hogy Karolina Ahlbint halottnak nyilvánítsák 
Svédországban, miközben őt valójában kiiktatják Thaiföldön? – 
kérdezte Alex kételkedve. 

Fredrika ivott egy kis vizet, aztán lassan bólintott. 
- De miért? – tört ki Alex. – Miért? 



 

 

- Szerintem ezt kellene megkérdezni Johannától – javasolta 
Fredrika. – Végül is ö azonosította hamisan a holttestet, ami az 
egészet elindította. 

Peder megint megrázta a fejét. 
- Na és akkor mi van Sven Ljunggal? – kérdezte. – Hogy jön a 

képbe ő meg a kocsija? 
- Kell nekik? – erősködött Fredrika. – Lehet, hogy úgy van, 

ahogy először gondoltuk, és két teljesen külön ügyről van szó. 
- Nem, azt nem hiszem – mondta Joar. – Túl sok az 

összefüggés. 
- Egész biztos? – firtatta Fredrika. 
De elhalt a hangja, amint meghallotta Alex ujjainak dobolását 

az asztalon. 
- Olyan nagyon soknak nem kell lennie ahhoz, hogy már ne 

menjünk el mellette szó nélkül – mondta Alex, a szemét 
Fredrikára szegezve. – Nagyjából biztosak vagyunk benne, hogy 
Sven Ljung kocsijával ütötték el Juszufot az egyetemnél, és ezt 
használták a pénzszállító autók kirablásánál Uppsalában és 
Vásterásban is. Azt is tudjuk, hogy Juszuf a Skárholmenben 
megölt Muhammad barátja volt, ő pedig kapcsolatban állt Jakob 
Ahlbinnal. 

- Akinek a holttestére nem más, mint Sven Ljung bukkant rá – 
fejezte be sóhajtva Fredrika. – Tudom, tudom. Valami köze kell, 
hogy legyen a dologhoz, de egyelőre nem értem, hogy micsoda. 

- Mit mondott a nyomozóiroda Sven Ljungról? – fordult 
Pederhez Joar a homlokát ráncolva. – Meddig várnak még a 
letartóztatási végzés kérelmezésével? 

Peder arca elsötétült, amikor Joar hozzá beszélt. 
Hmm, gondolta Fredrika. Még mindig nem bírják egymást. 
- Most értekezlet előtt hívtak vissza – mondta Peder. – Azt 

mondják, még délelőtt össze tudnak szedni mindent, úgyhogy 
délután behozzák kihallgatni. 



 

 

- Mostantól minden lépésükről tudni akarok ebben az ügyben 
– jelentette ki Alex, majd hozzátette: – Peder, kérd meg, hogy 
lehess benn a kihallgatáson.  

Peder az utcagyerek lelkesedésével, akinek egy nagyobb 
pénzérmét vetettek oda, hogy kinyisson egy kaput, biztosította, 
hogy telefonál, amint vége a megbeszélésnek. 
      - Johanna Ahlbin kihallgatásához pedig – folytatta Alex – 
szeretném, ha velem jönne Fredrika, és ő vezetné. 

Teljes csend támadt. 
Mint mindig, gondolta Fredrika. Fagyos csend lesz mindig, 

amikor kapok valami jó kis feladatot. 
Alex tudta, mit kell tennie, hogy helyreállítsa az egyensúlyt, és 

pár másodperc múlva már mondta is: 
- Főleg azért, mert szerintem fontos, hogy egy fiatal nő 

kihallgatásánál jelen legyen egy kolléganő is. 
Fredrika Pederen és Joaron tartotta a szemét, és várta, hogyan 

reagálnak. Sehogy. Csak amikor Alex folytatta, akkor látta úgy, 
hogy Peder arca mintha megrándulna. 

- Ezenfelül pedig Fredrika is ért úgy a kihallgatáshoz, mint 
bármelyikünk. Ha valaki esetleg félreértette volna, amit az előbb 
mondtam. 

Fredrika elképedve fordult Alex felé, aki félmosollyal nézett 
vissza rá. 

Úgy néz ki, javul a helyzet, gondolta, és beleszédült a 
gondolatba. 

Mint mindig, amikor örült vagy elszomorodott, a hasára tette a 
kezét. De ez csak arra volt jó, hogy rájöjjön, már régóta nem 
érezte a babát mozogni. 

Semmi baj, gondolta gyorsan, hogy megfékezze az aggodalom 
árját, amelyet most engedett szabadjára. Csak alszik. 

Erőt vett magán, és visszamosolygott Alexre, dacára minden 
félelmének, és az aggodalomnak, amit amiatt érzett, hogy Spencer 
olyan kurtán-furcsán lerázta. 



 

 

A zsebében hangtalanul rezegni kezdett a telefon, mire 
összébb húzta magát. Kisietett a teremből, hogy felvegye. A 
farstai könyvtáros nő hívta vissza. 

- Elnézést, hogy olyan sokáig tartott – szabadkozott. 
- Semmi gond – préselte ki magából Fredrika. 
- Átnéztem a listát a kérdéses időszakról – folytatta a nő, és 

megköszörülte a torkát. 
Fredrika feszülten várakozott. 
- Bár nem biztos, hogy ő az, akit keresnek – mondta kétkedve. 
- Úgy néz ki, a gépnél, amiről érdeklődnek, egy középkorú 

hölgy volt. 
- Aha – felelte Fredrika tétován. – Tud mondani nevet vagy 

születési dátumot? 
- Mindkettőt – válaszolta hallható elégedettséggel. – A hölgy 

1947 januárjában született, és a neve Marja. Marja Ahlbin. 
Fredrika visszarohant a Barlangba, és megállította Alexet, aki 

utolsónak tartott kifelé onnan. 
- Marja Ahlbin használta azt a számítógépet Farstában, amiről 

az e-mailt küldték! 
- Atyaúristen! – kiáltott Alex. 
Fredrika egyenesen a szemébe nézett. 
- Mi van, ha rosszul ítéltük meg az egész francos dolgot? – 

mondta. – Mi van, ha tényleg Jakob lőtte le a feleségét, de 
önvédelemből, aztán nem bírt együtt élni azzal, amit tett, és 
megírta a búcsúlevelet? 

- De így hogy illene a képbe Karolina halála? 
- Nem tudom – ismerte be Fredrika, és magában elkezdte 

összeszámolni, hányszor mondta ki ezeket a szavakat az elmúlt 
pár napban. 

- Ez az, nem tudunk túrót se! – fortyogott Alex. – És nekem 
kezd a tököm tele lenni azzal, hogy mindig egy lépéssel le 
vagyunk maradva! 



 

 

- Akkor mi van azzal, hogy hátha Marja is benne volt Jakob 
fenyegetésében? 

- Pillanatnyilag halvány fogalmam sincs róla – morogta Alex. 
Fredrika összevonta a szemöldökét. 
- Utánanézek – jelentette ki olyan eltökélten, ahogy Alextől 

tanulta. 
- Minek? – kérdezte összezavarodva Alex. 
- Tudjuk, honnan jött a többi e-mail, amiket nem Tony 

Svensson gépéről küldtek – magyarázta Fredrika. – Egy Seven-
Elevenből. 

Megkérdezem Marja mobilszolgáltatójától, be volt-e 
kapcsolva a telefonja valamelyik helyszínen vagy a közelében a 
megfelelő időben. 

- Csináld! – mondta Alex. – És ha egy mód van rá, 
villámgyorsan. A lehető legtöbb információ birtokában kell 
lennünk, mire szembekerülünk Johanna Ahlbinnal. 

- Tudom – válaszolta Fredrika. – Mert az már szinte biztos, 
hogy csak ő tudja megoldani nekünk ezt az ügyet. Vagy a nővére. 



 

 

Peder Rydh az évek során megtanulta, hogy a nyomozás elején 
csak elvétve sikerül áttörést elérni. De volt valami nagyon 
különleges azokban az ügyekben, amelyeken azóta dolgozott, 
hogy bekerült Alex csapatába. Valamitől mindegyik nagyon 
gyorsan haladt előre, hogy aztán elvarratlan szálak és magányos 
kirakósdarabok orgiájává robbanjon szét. 

De ezt szeretem, gondolta reflexszerűen. Basszus, szerintem 
élni se tudnék e nélkül. 

Vigyázott, hogy még csak ne is pislantson Joar irányába, 
miközben a szobájába megy, majd odaérve becsukta az ajtót. Alex 
utasítását követve felhívta a kapcsolatát a Nemzeti 
Nyomozóirodánál, hogy hol tartanak a letartóztatással, aztán szólt, 
hogy ő is jelen akar lenni a kihallgatáson. 

- Ebéd után behozzuk – mondta a kapcsolata. – Egész éjjel 
figyeltük; ő is meg az asszony is otthon gubbaszt a lakásban. 

- Egyikük sem ment el otthonról tegnap óta? 
- Nem, nem úgy néz ki. 
- Legalább nem próbál meg elhúzni az országból. 
A nyomozó témát váltott. 
- Megkaptuk az infót Sven Ljung pénzügyeiről, amire vártunk 
- közölte olyan hangon, ami jelezte, érdekes lesz a folytatás. 
Peder várt. 
- Úgy tűnik, Sven barátunknak jócskán akadt gondja anyagi 

téren az elmúlt években. A lakás plafonig van jelzáloggal. A 
legutóbbit most decemberben vette fel rá. És csinos összegekkel 
tartozik mindenféle hitelfolyósító cégeknek is. A feleségével két 
éve eladtak valami nyaralót, amiből elég szép summa folyt be, de 
úgy tűnik, abból már nem maradt semmi. 

Peder figyelmesen hallgatta. Adósság, pénz. Mindig az a 
rohadt pénz. Most is ilyen egyszerű volna? 

- De miből élnek? 
- Leginkább a nyugdíjukból. 



 

 

- Szóval nem nagyon ugrálhatnak – szögezte le Peder. 
- Hát, nem igazán – felelte a másik nyomozó. – Az asszonynak 

sincs számottevő vagyona. 
- De volt nekik az a házuk – emlékeztette Peder. 
- Az volt – kuncogott a férfi. – És elég szép bevételt is hozott, 

egymillió koronát. De azt a pénzt is eltapsolták mind egy szálig. 
Ez még nem minden, gondolta Peder. Tudjuk mi, hova lett az 

a pénz, csak nem jut eszünkbe. 
- Egyelőre abból indulunk ki, hogy Sven csakis azért szállt be 

a rablásokba, hogy javítson az anyagi helyzetükön – mondta a 
kolléga. 

- Na és mi van ennek a Juszufnak a megölésével ott az 
egyetemnél? 

- Gondolom, meg akartak szabadulni a rablótól, hogy szépen a 
szőnyeg alá söpörhessék az egész dolgot – jött az egyszerű válasz. 

Túl egyszerű. 
- Hogyhogy „ők”? – kérdezte Peder bizonytalanul. 
A másik nyomozó kezdte elveszíteni a türelmét. 
- Hát azt azért talán mégsem gondoljuk, hogy Sven Ljung ezt 

az egészet egyedül találta ki – mondta lassan, eltúlzott 
nyomatékkal, mintha egy gyereket oktatna ki, és nem egy 
kollégájával beszélne. 

- Ráakadtatok már bárki másnak a nevére, aki benne volt? 
- Azon vagyunk – felelte a nyomozó. – Majd szólunk, ha 

találtunk valamit. 
Peder már épp letette volna, amikor eszébe jutott, mit mondott 

még Alex: 
- Nézzetek utána Marja Ahlbinnak is! 
- De hát ő meghalt, nem? 
- De igen, de nem kizárt, hogy régebbről találtok majd valami 

kapcsolatot közöttük. 



 

 

Kiszáradt a szája, ahogy ezt kimondta. Alex azt mondta neki, 
hogy a Jakobnak küldött fenyegetések némelyike mögött Marja 
állt. 

Marja és Sven, gondolta. Ti tettétek volna tönkre a 
családjaitokat? 
 
 
Kislánykorában Fredrika imádta a kirakós játékokat. Az első 
ezerdarabos puzzle-t tízévesen rakta ki. A nagyapja mindig 
mondta, hogy bitang jó szeme van a részletekhez, a memóriája 
meg, mint egy elefánté. 

- Igazi kis varázsló! – simogatta meg ilyenkor a haját az anyja. 
Alex tizenöt percet adott Fredrikának, hogy összevarázsoljon 
valamit, mielőtt lemennek Johanna Ahlbin elé. A Nemzeti 
Nyomozóirodától kapott információt szépen beépítették a 
nyomozásba, amely egy hete folyt, és most valami határozott 
irányt látszott venni. 

- Gyorsan ment – mondta Alex. 
Fredrika nem tudott ellenkezni vele. Tényleg gyorsan ment, és 

most külön megkönnyebbülést jelentett, hogy végre 
kihallgathatják az eddig rejtőzködő Johanna Ahlbint. 

Miért fordítottál hátat nekik? – töprengett Fredrika. És 
édesanyádnak vajon mi köze ehhez az egészhez? 

Ettől az utolsó kérdéstől a lélegzete is elakadt. Még a 
könyvtárt is visszahívta, hogy megkérdezze, mi a szokásos eljárás 
náluk. A könyvtáros nő elmagyarázta, hogy aki internetezni akar, 
annak be kell mutatni a személyi igazolványát. Ez nagyon 
valószínűtlenné tette, hogy esetleg mégsem Marja küldte azokat 
az e-maileket. 

A technikusok átböngészték Marja telefonjának 
cellainformációit, és kiderítették, hogy a másik két kritikus 
időpont közül az egyikben a kérdéses Seven-Eleven környékén 
tartózkodott. Fredrika fel is hívta az üzletet, de ők semmilyen 



 

 

módon nem tudták visszakeresni, kicsoda volt egy adott gépnél 
egy bizonyos időben. 

Közvetett bizonyíték, gondolta Fredrika. Van, amikor az is 
megteszi. 

Ha nem vette figyelembe Marja esetleges szerepét a 
történtekben, Johanna tűnt a legvalószínűbb elkövetőnek. A szülei 
nyilván habozás nélkül beengedték volna a lakásba, viszont több 
informátor is említette, milyen problémás volt a kapcsolata az 
apjával. Aki ellen mintha ez az egész irányult volna. Az 
állítólagos búcsúlevél szerint nem Marja, hanem Jakob adta le a 
halálos lövéseket. És Jakobot fenyegették, nem pedig Maiját, 
viszont lehetséges, hogy Marja volt a fenyegető. 

A szíve alatt hordott gyerek mocorgása zökkentette ki a 
gondolatmenetből. 

- Úristen, de rám ijesztettél! – suttogta Fredrika, mindkét 
kezével végigsimítva a hasán. 

A szeme megtelt könnyel, és nehezen lélegzett. Túl sok 
minden történt egyszerre. A baba, a munka, Spencer. Ivott egy 
nagy korty vizet, és érezte, hogy a teste felszívja a folyadékot. 
Egyfolytában stresszelt és aggódott. Legfeljebb egy-egy napra 
tudott ellazulni. 

Nyilvánvalóan a baba volt a legfontosabb. Spencer is lehetett 
volna, ha kicsit keményebben próbálkozik. Dühösen összegyűrt 
egy darab papírt, és a kukába dobta. De hát ugye nem tette a 
drága, igaz? Most meg valami hirtelen dolga támadt, amibe őt 
nem volt kedve beavatni. 

Hát akkor meg teszek rá, határozta el Fredrika, és visszatért a 
jegyzeteihez. 

Végignézte a rövid listát, amelyet a Johanna Ahlbinnak 
felteendő kérdésekből állított össze. 

Már napok óta keressük, gondolta, de közben Karolinát is 
keresnünk kellett volna, talán még inkább, mint őt. 



 

 

Egyáltalán hol van most Karolina? Még mindig Thaifoldön? 
És hogy jön ide Thaiföld? A követségen Karolina azt állította, 
hogy valamiféle összeesküvés áldozata, hogy ő nem Therese 
Björk és hogy sohasem járt abban a szállodában, ahol a holmiját 
megtalálta a rendőrség. 

Fredrika összeszedte a papírjait, és felkészült, hogy lemenjen 
Johanna Ahlbinhoz. Ahogy becsukta maga után az irodája ajtaját, 
eszébe villant még egy gondolat. 
Miért nem tudta senki más, hogy Karolina elutazott, és miért 
hitték el a halálhírét Stockholmban? Elsie és Sven egy pillanatig 
sem kérdőjelezte meg, hogy még mindig az országban van. Sem 
Ragnar Vinterman, sem pedig Jakob Ahlbin pszichiátere. A 
rendőrség bevallottan nem túl sok barátját és ismerősét hallgatta ki 
Karolinának. De amikor a neve és a sorsa a nyilvánosság elé 
került, akkor sem állt elő senki, és mondta meg nekik, hogy 
Karolina külföldön van, és nem fekhet holtan egy itthoni 
kórházban. 

Miért ilyen lopva hagyta el az országot? – tűnődött Fredrika. 
És mikor jön vissza, ha egyáltalán visszajön? 

Hirtelen olyasmire jött rá, amitől megingott a lába alatt a talaj. 
Van valaki, akit eddig nem vettek figyelembe, pedig talán 
megválaszolhatná ezeket a kérdéseket. Valaki, akit a rendőrség 
eddig nem keresett meg, mert nem látta értelmét, de aki nagyon is 
közel állt Karolinához. 

Újra kinyitotta az ajtót, és levágta magát a székre. Egy perc 
alatt megtalálta a keresett számot. Türelmesen várt, amíg a telefon 
csak csörgött és csörgött. 

 
 
Néhány órával ebéd előtt hullani kezdett a hó. Fáradt szemével 

a mennyet nézte az ablakon át. A mennyet, ahol állítólag az Isten 
él, aki olyan sokszor hagyta cserben őt. 



 

 

Már a legkevésbé sem szeretlek Téged, gondolta dacosan, a 
legkisebb félelem nélkül. 

Néhányan öregnek gondolták, de nagyobbat nem is 
tévedhettek volna. A nehézségekkel, bonyodalmakkal teli 
keserves évek öregítették meg. Az első időkben az egyházhoz 
fordult, és az Úrhoz, aki mindnyájukat vigyázta, de a végén 
rettenetesen belefáradt abba, hogy az imái nem hallgattatnak meg, 
hogy aztán már nem is tette össze a kezét, amikor a templomi 
szolgálat idején imádkozni kellett. 

- Úgysem hallgat meg – suttogta válaszul a férjének, aki 
figyelmeztette erre. 

Ezen eleinte veszekedtek is, mivel a férje nem volt hajlandó 
eltűrni az Úrhoz intézett kemény szavait. 

- Ez istenkáromlás! – sziszegte a fülébe. – Ráadásul a 
templomban! 

De hát mit tehetett volna? A két fiú, akit szült, és akiket 
először áldásnak tekintett, átokká lett, zúzott sebbé a lelkén. Azt 
várta, hogy felnövekedve erősek lesznek, és egymás legjobb 
barátai, de úgy különböztek egymástól, akár Káin és Ábel. 
Mostanában pedig már látni is alig látta őket. A nagyobbik, aki azt 
a rémes dolgot tette az öccsével, nem is igazán hiányzott neki. 
Annál inkább a kisebb. Mindig kicsit gyengébb volt, kicsit 
elveszettebb, de sokkal kedvesebb, jobb ember, mint a családban 
bárki; sosem bírta magát túltenni azon, hogy mindig csak 
második, hogy elnyomja őt jóval sikeresebb bátyja. 

Túl későn vettem észre, gondolta, ahogy a szürke égből hulló 
hópelyheket figyelte. És most már nem tehetek semmit. 

Annyira belemerült a gondolataiba, hogy meg sem hallotta a 
lépteket a háta mögött. 

- Mit nézel? 
- Magát az ördögöt – válaszolta. 
A másik halkan köhintett. Kék szeme valami mást fürkészett 

az utcán. Egy parkoló autón állapodott meg a tekintete. 



 

 

- Tegnap óta ott állnak – mondta olyan halkan, hogy az 
asszony először nem is értette. 

- Kicsodák? – kérdezte végül csodálkozva. 
Megfáradt ujj szegeződött rá. 
- Van valami, amiről beszélnünk kell – mondta a férfi. – Csak 

idő kérdése, hogy az egész a pokolba menjen. 
Az asszony sokáig nézte őt. 
- Tudom – mondta, és érezte, hogy feltörnek a könnyei. – Már 

én is tudom. 



 

 

Az első, ami Alexnek és Fredrikának feltűnt, az volt, hogy 
Johanna egyáltalán nem úgy néz ki, mint az ekerői képeken. 
Mindketten meghökkentek a magas, vonzó, hosszú szőke hajú nő 
láttán, aki a megbeszélt időben a rendőr-főkapitányság épületének 
előterében várta őket. Leginkább azon lepődtek meg, milyen 
nyugodtnak és összeszedettnek látszik, mivel fényképről az 
ilyesmit nemigen lehet megítélni. 

Nem éppen úgy néz ki, mint egy nő, aki most veszítette el az 
egész családját, gondolta Fredrika. 

A pillanat, amikor Johanna köszönt és kezet fogott velük, már- 
már valószerűtlennek tűnt. Napokig hallgatott, most meg 
egyszerre itt áll előttük. 

- Igazán sajnálom, hogy olyan nehéz volt elérni – mondta a 
Fredrika által lefoglalt kihallgató helyiség felé menet. – De 
higgyék el, volt rá okom, hogy ne fedjem fel magam. 

- Mi pedig nagyon szeretnénk, ha nekünk is elmondaná azt az 
okot – felelte Alex olyan udvarias hangon, amilyet Fredrika még 
sohasem hallott tőle. 

Leültek a helyiség közepén álló asztalhoz. Fredrika és Alex az 
egyik oldalon, Johanna Ahlbin a másikon. Fredrika lenyűgözve 
méregette Johannát. Magas járomcsontját, széles, irigylésre 
méltóan formás száját és acélszürke szemét. Egyszerű szabású 
bézs felső volt rajta, mely egyenesen hullott alá széles válláról. 
Ékszert nem viselt, csupán egy pár gyöngy fülbevalót. 

Fredrika próbálta értelmezni a fiatal nő arckifejezését. Amit 
érzett, és amit elszenvedett, annak kellett rajta hagynia valami 
nyomot. De akárhogy fürkészte Johanna Ahlbin arcát, semmit sem 
tudott kiolvasni belőle. Kezdte nyugtalanítónak találni a másik nő 
higgadtságát. 

Ösztönösen érezte, hogy valami nagyon-nagyon nincs 
rendben. 

Megkönnyebbülésére Alex meglehetősen nyersen indított: 



 

 

- Ahogy ön is tudja, már égen-földön kerestük magát. 
Úgyhogy azt javaslom, kezdjük azzal, hogy hol volt ön az 
elmúlt... 

Alex a homlokát ráncolva megakadt. 
- ...hét napban – folytatta aztán. – Hol volt február 26-ától, 

keddtől kezdve mostanáig? 
Ez az, gondolta Fredrika. Így azt is meg kell mondania, hogy a 

gyilkosság estéjén hol volt. 
Johanna válasza azonban olyan gyors és kurta volt, amilyenre 

nem készültek: 
- Spanyolországban. 
Alex szeme elkerekedett. 
- Spanyolországban? – visszhangozta. 
- Igen, Spanyolországban – erősítette meg Johanna. – 

Iratokkal tudom bizonyítani. 
Pillanatnyi csend. 
- És mit csinált ott? – kérdezte Fredrika. 
Megint csend támadt. Johanna mintha a válaszán gondolkodott 

volna, és most először látszott rajta, hogy mégiscsak megérintették 
a történtek. 

Álarc, gyanította Fredrika. Annyira koncentrált rá, hogy 
fenntartsa a látszatot, hogy teljesen elszakadt a valódi érzelmeitől. 

- Az eredeti terv az volt, hogy magánügyben megyek oda – 
mondta tétován Johanna. – Szabadságot is kivettem, és... 

Elhallgatott, és lenézett a kezére. Hosszú, vékony ujjain a 
körmök festetlenek voltak. És jegygyűrűt sem viselt. 

- Gondolom, tudnak az apám tevékenykedéséről 
menekültügyekben – folytatta. 

- Igen – felelte Alex. 
Johanna felvette a neki odakészített vizespoharat, és ivott 

néhány kortyot. 
- Egy ideig igencsak vegyes érzéseim voltak ezzel 

kapcsolatban 



 

 

- kezdett bele a történetbe. – De aztán az ősszel történt valami, 
ami mindent megváltoztatott. 

Nagy levegőt vett. 
- Üzleti útra mentem Görögországba, egy fontos ügyféllel 

kellett megállapodást kötnöm. Maradtam még egypár napig, 
kiélvezni a meleg időt, mielőtt visszajövök a svéd hidegbe. És 
akkor megláttam őket. 

Fredrika és Alex feszülten várta a folytatást. 
– A menekültek hajóval érkeztek, éjszaka – mondta halkan 

Johanna. – Akkoriban nem aludtam jól, ha stresszes vagyok, 
előfordul. Egyik hajnalban úgy gondoltam, járok egyet a falu 
kikötőjében, ahol megszálltam. Ott láttam őket. 

Pislogott néhányat, és megpróbált mosolyogni, de aztán 
elborult az arca. 

- Annyira megalázó volt, olyan degradáló. És akkor azt 
gondoltam. .. nem, nem is gondoltam, inkább éreztem, mekkora 
tévedésben éltem. Hogy milyen igazságtalan voltam apával. 

Száraz nevetést hallatott, de úgy nézett ki, mint aki mindjárt 
sírva fakad. 

- De hát tudják, hogy van ez. A szüléink az utolsók, akiknek 
az igazát elismerjük, úgyhogy én sem meséltem az apámnak a 
változásról. Meg akartam lepni, megmutatni neki, hogy komolyan 
gondolom. És azt is, hogy önkéntes munkát végzek egy 
bevándorlókat segítő szervezetnél, aminek Spanyolországban van 
a központja. Öt hetet terveztem ott tölteni, februárban és 
márciusban. 

Öt hetet, éppen annyit, amennyi szabadságot kivett. 
Úgy tűnt, Johanna befejezte, így Alex vette át a szót: 
- De nem sikerült. 
Johanna Ahlbin megrázta a fejét. 
- Nem, nem sikerült. Belerángattak Karolina tervébe. 

Fredrika kényelmetlenül fészkelődött, nem tudott szabadulni az 
érzéstől, hogy nem hallották a teljes történetet. 



 

 

- Mi történt, Johanna? 
- Darabokra hullott minden – válaszolta Johanna, és hirtelen 

nagyon elcsigázottnak látszott. – Karolina... 
Megint megakadt, de összeszedte magát, és folytatta: 
- Karolina nagyon okosan eladta magát hűséges, jó 

kislánynak. 
Olyannak, akit mindig érdekel, amit apa csinál, de tettetés volt 

az egész, úgyhogy én már úgy sem tudtam tenni, mintha 
érdekelne. 

- Hogy érti azt, hogy csak tettetés volt? – kérdezte Fredrika, 
emlékezve arra, amit arról hallottak, hogy mennyire osztja 
Karolina az apja nézeteit. 

- Évről évre ezzel jött – felelte Johanna, sötéten nézve 
Fredrikát. 

- Mondogatta, milyen szenvedélyesen szereti apa kampányait, 
és osztja a mögöttük húzódó nézeteket. De ez nem volt igaz. 
Igaziból az úgynevezett segítség, amit apának és a barátainak 
nyújtott, abból állt, hogy névtelen bejelentéseket tett a 
rendőrségen, hol találják a bevándorlókat, és hogyan dolgoznak a 
csempészek. Hogy idehozzák őket. 

Egyszerre nagyon hideg lett a helyiségben. Fredrika agya 
lázasan próbálta felfogni az elé festett képet. Vajon itt jön a képbe 
Viggo Tuvesson? 

- Számtalanszor próbáltam megértetni apával, hogy Karolina 
egy fikarcnyival sem jobb nálam. Sőt, valójában ő a rosszabb, 
hiszen színlel és hazudozik. De nem is figyelt oda arra, amit 
mondtam neki. Szokás szerint. 

Johannából gyászos elszántság sütött. Fredrika már majdnem 
megkérdezte, miért nem sír, de visszafogta magát. 

- És mi van az anyjával? – kérdezte Alex, amivel rögtön 
elnyerte Fredrika teljes figyelmét. 

- Ő valahol középen állt – felelte kitérően Johanna. 
- Minek a közepén? 



 

 

- Középen köztem és apa között. 
- Mármint a nézeteit illetően? 
- Igen. 
- Mi baja volt Karolinának a menekültekkel? – vette vissza a 

szót Fredrika, de rögtön ki is javította magát: – Pontosabban, mi 
baja van velük? 

Tisztán látszott Johanna arcán, milyen hatást tett rá az az 
egyébként már az egész médiában elterjedt hír, hogy Karolina 
egészen biztosan életben van. 

Egy percig nem szólt semmit, de aztán annál nagyobb ereje 
volt a szavainak: 

- Megerőszakolta az egyik menekült, akit apa az ekerői 
házunk pincéjében bújtatott. 

- Megerőszakolta? – ismételte Alex kissé hitetlenkedve. – A 
nyilvántartásunkban nem találtuk nyomát erőszaknak. 

Johanna megrázta a fejét. 
- Nem tettünk bejelentést. Apa és anya azt mondta, nem lehet. 

Akkor fény derült volna az egész tevékenykedésükre. 
- És akkor mit csináltak? – kérdezte óvatosan Fredrika, aki 

nem volt biztos benne, hogy akarja hallani a választ. 
- Úgy oldották meg, ahogy minden mást – válaszolta Johanna 

élesen. – A családban maradt. Apa aztán fénysebességgel 
felszámolta a menekültbújtatást. 

Fredrika visszagondolt az ekerői látogatásra, és látta Alexen, 
hogy ő is ugyanezt teszi. A fényképek a falon, egészen egy 
bizonyos nyári napfordulóig a kilencvenes évek elején. Akkor 
Johanna eltűnt róluk, mint valami kísértet. De miért Johanna, és 
miért nem Karolina? 

- Meg tudná mondani, hogy mikor történt az eset? – kérdezte 
Alex, de már előre tudta, mi lesz a válasz. 

- 1992-ben, a nyári napforduló napján. 
Mindketten bólintottak, és felírtak valamit. Tisztult a kép, de 

még nem volt elég éles. 



 

 

- És azután mi történt? – kérdezte Fredrika. 
Most, hogy kicsit kevésbé nyomta annak a terhe, amit el akart 

mondani, Johanna mintha valamennyire megnyugodott volna. 
- Onnantól mintha átok ült volna a házon, egyikünk sem 

szeretett többé ott lenni. Nem csak a menekültek rejtegetése 
maradt abba, olyan volt, mintha kihalt volna a család. A nyári 
napfordulót sosem ünnepeltük ott többet, csak néha egy-egy hétre 
vagy hétvégére utaztunk le. Apa és anya mondogatta, hogy 
eladják, de aztán mégsem tették. 

- És Karolina? 
Johanna arca a kihallgatás során először dühös kifejezést 

öltött. 
- Biztos rettenetesen érezte magát, ahogy az ilyenkor 

természetes is lenne, de ő úgy tett, mintha nem történt volna 
semmi. Előtte fordítva volt: én voltam a kedvenc, ő meg az, aki 
nem akart a családhoz tartozni. Miután megerőszakolták, 
melléálltam, mert úgy gondoltam, akármennyi jót is hoz apa 
tevékenysége, az nem ellensúlyozhatja, ami vele történt. 
Képzelhetik, hogy megdöbbentem, amikor Karolina kijelentette, 
hogy részéről rendben van. 

- Szörnyen elkeserítő lehetett – jegyezte meg óvatosan Alex. 
- Iszonyúan. Magányos lettem. Hirtelen mintha én tehettem 

volna arról, hogy széthullott a család, nem apa vagy anya. Vagy 
Karolina, ha már itt tartunk. 

- Mi volt a legdühítőbb? – érdeklődött Fredrika. 
- Amit az előbb elmeséltem – válaszolta Johanna tompán. – 

Az, hogy bár Karolinát egészen átformálta, ami történt, és nekem 
nyíltan bevallotta, hogy megveti a bevándorlókat, apának és 
anyának egészen mást mutatott. 

És nem csupán nekik, gondolta magában Fredrika, hanem az 
ismerősöknek és barátoknak is. 

- Tehát ekkor ön, hogy úgy mondjam, eltávolodott a 
családjától? 



 

 

Johanna bólintott. 
- Igen, így volt. Nem bírtam elviselni ezt az álszenteskedést. 

És nem is hiányzott egyikük sem. Főleg, miután apa bejelentette, 
hogy megint menekülteket akar befogadni, és úgy tűnt, az egész 
családban én vagyok az egyetlen, akit ez zavar. 

Fredrika és Alex összenézett, hirtelen nem igazán tudták, 
hogyan folytassák. Kevesebb mint egy óra alatt gyökeresen 
megváltozott a Karolináról alkotott képük. De azt mindketten 
tudták, hogy még messze nincsenek túl a dolgon. 

Ekkor vette észre Fredrika Johanna csuklóján a tetoválást, 
amelyet majdnem teljesen eltakart a karórája. Egy virág volt az. 
Egész pontosan egy százszorszép. Hol is találkozott ezzel 
mostanában? Aztán eszébe jutott az egyik hálószoba falának 
egyetlen dísze, a száraz virág. 

- Mit jelent ez a virág? – kérdezett rá minden sallang nélkül. 
- Egy emlék. 
Johanna hangja valahogy tompább, a tekintete bizonytalanabb 

lett, amikor ezt mondta. 
- Karolinának is van – tette hozzá. 
- Mire emlékeztet? 
- Hogy testvérek vagyunk. 
Ami akkora szívügy, hogy az emlékét karóra alá kell rejteni, 

jegyezte meg magában Fredrika. 
Alex törte meg a csendet: 
- Johanna, el kell mondania a többit is. Azt mondta, öt hét 

szabadságot vett ki, hogy Spanyolországba menjen, de keresztbe 
tettek önnek Karolina tervei. Mi történt? 

Johanna, ruganyosán, akár egy balerina, kihúzta magát. 
- Akarják tudni, miért azonosítottam egy halottat a 

nővéremként, amikor jól tudtam, hogy nem ő az? 
- Természetesen. 
- Egyszerű a válasz: ő kért meg rá. 
- Kicsoda? 



 

 

- Karolina. 
Újabb csend. 
- Miért? 
A beszélgetés során most először Johannának könnyek gyűltek 

a szemébe. Fredrikát valami megkönnyebbüléshez hasonló érzés 
fogta el, amikor meglátta őket. 

- Mert olyan pokoli nehéz helyzetbe keverte magát, hogy szó 
szerint el kellett tűnnie a föld színéről. Legalábbis ő így mondta. 

- Részleteket nem mondott? 
- Nem, pedig isten a tudója, hogy faggattam róluk. Újra meg 

újra. De nem válaszolt, csak annyit mondott, hogy utolérte a 
múltja, és tudja, mit kell tennie. Elmesélte a tervét, hogy meghal, 
miközben valójában életben marad. Az én dolgom az volt, hogy 
hívjam a mentőket, és nővéremként azonosítsam azt a drogost. 
Aztán hagyjam el az országot. Akkor mentem el Spanyolországba. 

- Honnan tudta, hogy az a nő, aki a nővére helyett meghalt, 
drogfüggő? 

- Karolina mondta. De látszott is rajta, hogy az. 
- Még élt, amikor ön odament a nővére lakására? 
- Nem úgy nézett ki, de biztos élt, mert a mentősök még 

próbálták megmenteni. 
- Gondolom, ettől halálra rémült. 
Johanna erre nem válaszolt. 
- Miért segített a testvérének egy ilyen nagyszabású 

mutatványban, mint a saját halálának megrendezése, amikor el 
sem árulta, miért van erre szükség? – kérdezte Alex. 

Halvány mosoly suhant át Karolina közönyös arcán. 
- A nővérek közötti köteléket akármeddig lehet nyújtani, nem 

szakad el. Eszembe sem jutott, hogy arról a nyári eseményről 
beszél, amikor azt mondta, utolérte a családot a múltja. De amikor 
rájöttem, tovább maradtam Spanyolországban. 

Fredrika most kicsit erősebben markolta a tollát. 
- Ezt hogy érti? 



 

 

Johanna úgy hajolt előre, mintha Fredrika valami őrültséget 
kérdezett volna. 

- Különben hogy állna össze a kép? Miért tette volna azt, amit 
tett? 

Alex két szemöldöke között kráterré mélyült a ránc. 
- Miért, ön szerint mit tett? 
- Szerintem megölte apát és anyát. És most eljön értem is. 

Hogy megbüntessen, amiért nem voltunk ott, amikor az élete 
romba dőlt azon a mezőn, ott a nyaralónk mellett. 



 

 

Szerinted szüksége van védelemre? – kérdezte Fredrika, amikor 
szétnyílt a felvonó ajtaja és kiléptek a folyosóra. 

- Nehéz megmondani – dünnyögte Alex. – Baromi nehéz. 
- Legalább már azt tudjuk, hogy igazunk volt – jegyezte meg 

Fredrika, szinte vidáman. 
Alex kérdőn rámeredt. 
- Abban, hogy minden ott kezdődött, az ekerői nyaralóban. 
Alex az órájára pillantott. Repült az idő, mint mindig. Ebédidő 

is elmúlt, Peder már biztosan átment a Nemzeti 
Nyomozóirodához, hogy részt vegyen Sven Ljung kihallgatásán. 
Alex megállt a folyosó közepén, és elordította magát, hogy 
mindenki menjen a Barlangba, de rögtön. A hangja hallatán senki 
sem merészelt ráérősen ballagni, bár Fredrika először a 
személyzeti szoba felé indult el félig kocogva, hogy még gyorsan 
elmarjon egy szendvicset. 

Hát persze, gondolta Alex. Gyereket vár, muszáj ennie. 
- Alá tudjuk támasztani valamivel ezt a sztorit? – érdeklődött 

Joar, miután Alex megosztotta velük, amit Johannától hallottak. 
- Nem nagyon – vallotta be Alex. – Viszont megcáfolni se 

nagyon tudjuk. 
- Nem tartóztatjuk le? – kérdezte Peder. – Mármint a 

nyomozás akadályozásáért, meg hát akármilyen kis részben is, de 
azért mégiscsak köze volt Therese Björk halálához is. 

Alex sóhajtott. 
- Még nem tudjuk biztosan, mik a tények – szögezte le. – A 

nyomozás akadályozására mondhatja, hogy amikor megtudta, 
hogy megölték a szüleit, megijedt, mert nem tudta, mit fog tenni a 
nővére. A hamis azonosítás ügyéhez meg nincs elég 
bizonyítékunk. Johanna azt sem tudta megmondani, hogyan halt 
meg Therese Björk; azt állítja, hogy amikor odaért a nővére 
lakására, Therese már ott volt. 



 

 

- És pont ez az a rész, ahol esetleg előrébb juthatunk – szólt 
közbe Fredrika. – Egy illetőt, akinek, amennyire tudjuk, semmi 
köze nem volt sem Karolinához, sem Johannához, elvitt a mentő 
Karolina lakásáról a kórházba, ahol később meg is halt. Karolina 
lakása tehát egy bűncselekmény lehetséges helyszíne. Milyen 
gyorsan intézhetjük el, hogy bemehessünk? 

Joar félénken rámosolygott Fredrikára. 
- Gyorsan forog az eszed – mondta. – De sajnos nem hiszem, 

hogy sok eredménye lenne egy helyszínelésnek Karolina lakásán. 
Már jártunk ott, és valószínűleg minden bizonyítékot 
széttapostunk, amikor az ekerői ház kulcsát kerestük. 

- Plusz Johanna követte a nővére utasításait, és feltakarított a 
lakásban, miután hamisan azonosította Therese Björköt – tette 
hozzá Alex, emlékeztetve Fredrikát a kihallgatás későbbi 
szakaszára. 

- Johanna tudott arról, hogy Karolina Thaiföldön van? – 
kérdezte Joar. 

Alex bólogatott. 
- Igen, de azt nem tudta, miért. Amikor közöltük vele, hogy a 

nővérét drogügyben körözik, úgy tippelte, arra kellett neki a pénz, 
hogy kifizesse azt, akit a szülei megölésére bérelt fel. 

Csend támadt. 
- Nagyon úgy fest, hogy ki kellene hallgatnunk Karolina 

Ahlbint is – szólalt meg aztán Peder. 
- Úgy – mondta Alex, és vett egy mély lélegzetet. – Sőt, azt 

mondanám, hogy amíg ki nem derítjük, mit művelt Karolina az 
elmúlt hetekben, addig meg vagyunk lőve. 

Fredrika úgy nézett, mint aki mondani akar valamit, csak 
habozik. 

- Tudott mondani valamit az anyja szerepéről az egészben? – 
tudakolta kíváncsian Joar. 

- Egy szót se – felelte Alex. 



 

 

- Hát akkor érdeklődve várjuk, mit tudunk meg Sven Ljungtól- 
nézett hunyorogva Pederre Joar. – Ő talán fel tud minket 
világosítani erről. 

Fredrika legyőzte a határozatlanságát: 
- Erik Sundelius. Jakob orvosa. 
- Igen? – fordult oda Alex. 
- Azt feltételezte, hogy Johanna mentálisan zavart. 
- Ez igaz – mondta Alex. – De olyan emberről beszélünk, aki 

viszont magáról elfelejtett megemlíteni egy-két dolgot. Úgyhogy 
nem tudom, mennyire támaszkodhatunk arra, ami az ő 
kihallgatásából derült ki. 

- Egyetértek – felelte Fredrika. – De többen is mondták, hogy 
Johannával problémák voltak, úgyhogy nem tudhatunk biztosat. 

- Miről? 
- Hogy Karolina vagy Johanna olyan beteg, hogy képes volt 

megölni a saját szüleit. 
 
 
Fiatalabb korában Fredrika gyakran kérdezgette magától, nem 
volna-e jobb egy lánytestvér a bátyja helyett. Gyerekként 
hangosan zokogott, amikor elolvasta Astrid Lindgrentől a 
Legkedvesebb nővéremet, felnőttként pedig gyakran kívánta, bár 
lenne egy nővére, akivel megbeszélhetnék a gondolataikat és 
ötleteiket. Ott töprengett a kihallgatás jegyzetei fölött, annál a 
résznél, amikor Johanna a lánytestvérek közötti mitikus kötelékről 
beszélt. 

Nem is tudtunk semmit Johannáról, gondolta Fredrika egyre 
izgatottabban. És épp, amikor kezdett ráterelődni a figyelmünk, 
megkeresett minket magától. 

Visszatért egyik korábbi elméletéhez, mely szerint a nővérek 
közösen gyilkolták meg a szüleiket. 

Indíték. Külön-külön mindkettejüknek volt, de ha együttesen 
követték el a tettet, akkor már nem volt ilyen tiszta a helyzet. 



 

 

Karolináét, ahogy Johanna leírta, nem volt nehéz megérteni. 
Egészen összetörhet a személyiség egy ilyen élménytől. Annyira 
egészen biztosan, hogy úgy manipulálja utána a körülötte élőket, 
ahogyan Johanna elmondta. 

Fredrika azonban még mindig kételkedett. Valaki csak átlátott 
volna rajta! Ljungék, Vinterman tiszteletes vagy a pszichiáter. 
Vagy akár a szülei. Soha senkinek nem jutott eszébe 
megkérdőjelezni az apjához való hűségét? 

Önkéntelenül megborzongott. Az emberi képzelőerőnek nincs 
határa, ha mások hántásáról van szó. Új kép kezdett kibontakozni 
Karolina Ahlbinról. Ez a kép egészen új problémákat foglalt 
magába azokhoz képest, amelyekről Fredrika tudott. Johanna, aki 
lassanként eltűnt a családi fotókról, végül mindent és mindenkit 
elveszített. Egy fiatal nő, akinek talán védelemre van szüksége. 

Átnyálazta a Bangkokból érkezett legújabb faxot. Semmi sem 
utalt arra, hogy Karolina Ahlbin elhagyta volna Thaiföldet, ami 
megnyugtató volt. De ha valóban ő állt Jakob és Marja 
meggyilkolása mögött, akkor nyilván a távolból is felbérelhetett 
egy gyilkost. 

Vagy tényleg zavart, vagy a húga állította be annak, gondolta 
Fredrika. Vagy... 

Letette a papírt, és hagyta, hogy a tekintete kikalandozzon az 
ablakon, ahol épp esett a hó. 

Vagy Karolina is áldozata az összeesküvésnek, amely az apja 
halálához vezetett. 

Meg az anyjáéhoz. 
De miért? 
Fredrika szorongva pillantott az órára. Már majdnem kettő 

volt, és Spencer még mindig nem kereste. 
Úgy érezte, egyszerre rohannak rá minden oldalról a 

nehézségek. És halványan érzékelt valami közelgő veszélyt is. 



 

 

Valamit nem veszünk észre, gondolta a már ismerős 
kimerültség ellen küzdve. És az is biztos, hogy valami nagyon 
jelentőset. 

Nagyot nyelt, mert az idegességtől elszorult a torka. Érezte, 
hogy haza kellene mennie, és azokra hagyni az ügyet, akiknek van 
hozzá elég erejük és lendületük. Hazamenni, lefeküdni és aludni. 
Esetleg játszani valami zenét. 

Amikor az asztalán megszólalt a telefon, szó szerint ugrott 
egyet ijedtében. 

- Fredrika Bergman. 
Csend, majd ziháló légzés. Fredrika már tudta, ki az. 
- Måns Ljung? – kérdezte, erővel visszafogva izgatottságát. 
További zihálás, majd valaki összefüggéstelenül beszélni 

kezdett. Aztán sokkal tisztábban folytatta: 
- Lina miatt keresett? 
- így van, és nagyon örülök, hogy vissza tudott hívni. 
Erőltetett nevetés. 
- Anya azt mondta magának, hogy nem tudok telefonálni? 

Igen, gondolta Fredrika. Én meg voltam olyan hülye, hogy simán 
bevettem. 

Elsie beszámolója miatt döntött úgy a rendőrség, hogy 
mégsem hallgatja ki Måns Ljungot, annak ellenére, hogy évekig 
Karolina barátja volt. 

- Bentlakó vagyok egy úgynevezett rehabilitációs klinikán, de 
ha Lináról van szó, mindig ráérek. Bocsánat, elég ramaty a 
hangom... elkaptam valamit. 

Fredrikát a legkevésbé sem érdekelte a férfi egészségi 
állapota. Az volt a fontos, hogy képes vele beszélni. 

- Semmi baj – mondta, majd próbálta tárgyilagosra venni a 
hangnemet. – Igazából azt kellene tudnom, próbált-e kapcsolatba 
lépni önnel Karolina az elmúlt egy hétben. 

Csend. 
- Miért kérdi? 



 

 

Fredrika egyik kezével a kagylót fogta, a másikat a hasára 
tette, és nagy levegőt vett. 

- Mert attól félek, bajban van. 
Újabb hallgatás. 
- Múlt héten felhívott, és kért, hogy segítsek. 
- Elárulta, hogy mi a baj? 
- Azt mondta, nem éri el Jakobot és Marját, és hogy nehéz lesz 

hazajutnia, mert valaki lezárta az e-mail fiókját, és törölte a 
repülőjegyét. 

Rájött, gondolta Fredrika. És megrémült. 
- Maga tudta, hogy ott van? Mármint Thaiföldön. 
Rövid köhögőroham következett, majdnem úgy hangzott, 

mintha Måns letette volna a kagylót. 
- Nem – mondta végül. – Mostanában nem nagyon 

érintkezünk. .. 
Mégis bízott benned, Måns. 
- Mihez kért segítséget? 
- Hogy elérje Jakobot. És hogy haza tudjon jönni. 
Szipogott. 
- De én meg nem igazán voltam olyan állapotban, hogy 

segíteni tudjak. 
- Neki is ezt mondta? 
Sóhaj. 
- Nem. Meg azt sem, hogy az apja meghalt. Nem bírtam 

rávenni magam. Telefonon nem. 
- Hanem mit csinált? – kérdezte Fredrika, Karolina nevében is 

felháborodva. 
- Felhívtam a bátyámat, ő nagyon ért hozzá, hogy elrendezzen 

dolgokat – válaszolta Måns erőtlenül. – És megkértem Karolinát, 
hogy várjon. De mire visszahívtam, történhetett valami, mert már 
nem vette fel a mobilját. 

- E-mailt küldött? 
- Lehet, nem túl gyakran nézem őket. 



 

 

Fredrika arra lett figyelmes, hogy ugyanolyan feszülten 
lélegzik, mint Måns. 

- És a bátyja? – kérdezte szinte suttogva, és attól félve, hogy 
mindjárt sírva fakad. – Mit csinált? 

- Visszahívott, és mondta, hogy nem sokat tehet, muszáj lesz 
új repülőjegyet venni. Ő is azt tanácsolta, hogy telefonon ne 
beszéljek Jakobról. 

Milyen okos, gondolta Fredrika. A praktikus bátyó. 
Még egy utolsó kérdése volt: 
- Mit csinál a bátyja? 
A kiegészítő kérdés lógva maradt a levegőben. Ő is a 

drogrehabon van? 
- Lehet, hogy ismeri is – mondta Måns. – Rendőr. 
Fredrikának mosolyognia kellett azon, hogy milyen előítéletes 

volt. De gyorsan az arcára fagyott a mosoly, mert Måns folytatta: 
- A neve Viggo. Viggo Tuvesson. 



 

 

 
  
Olyan lendületet érezve magában, mintha csak egy egyenes 
pályán száguldó tehervonat lenne, Peder Rydh megtette az utolsó 
lépéseket a kihallgató helyiségbe, ahol Sven Ljung várta. 
Kollégája, Stefan Westin, aki hivatalosan a kihallgatást vezette, 
elmondta neki, hogy a letartóztatás egészen simán ment. Elsie és 
Sven épp kávéztak, amikor a rendőrök becsöngettek, mintha csak 
épp azt várták volna, hogy valaki értük jön. Elsie mintha 
könnyezett volna, amikor a férjét elvezették, de nem ellenkezett. 

- Totál fásultnak nézett ki – fogalmazta meg ezt Stefan 
Westin. 
Mindenki nagyon sokat várt a kihallgatástól. Pedernek szorította 
valami a mellkasát, amikor belépett a kihallgatóba, és kezet fogott 
Sven Ljunggal. 

Iszonyúan megkönnyebbült, amikor Alex őt, és nem Joart 
jelölte ki erre a feladatra. Valamit vissza kellett nyernie elveszített 
egyensúlyából. Azt is tudta, hogy vissza kell szereznie a testület 
többi tagjának bizalmát. Jelen állás szerint könnyen juthattak 
odáig a dolgok, hogy leírják őt. Muszáj, muszáj jobban teljesíteni. 

Stefan Westin vette át a kezdeményezést Sven Ljung 
kihallgatásán. Peder még sosem találkozott Svennel, és rögtön 
feltűnt neki, milyen öregnek és fáradtnak látszik a férfi. Lopva 
belepillantott a papijaiba. A jegyzetei szerint Sven hatvanöt éves. 
Peder szemében még aránylag fiatal. De valahogy szomorúnak és 
kétségbeesettnek tűnt. 

Mintha valami súlyos, titkos gyász nyomná a lelkét. 
Stefan Westin hangja zökkentette ki Pedert a töprengésből: 
- Sven, ön tíz napja bejelentést tett, hogy ellopták az autóját. 

Van ötlete, hogy ki tehette? 
Sven nem válaszolt. 



 

 

Peder felhúzta a szemöldökét. Találkozott már ezzel a fajta 
hallgatással, Tony Svensson kihallgatásakor. Ha megint 
olyasvalakit hoztak be, akit isten tudja, kicsoda meg tudott úgy 
rémíteni, hogy tartsa a száját, akkor hosszú és nem túl eredményes 
kihallgatásnak néznek elébe. 

Aztán Sven megszólalt: 
- Nem, nincsen. 
Újra csend lett. 
- De abban biztos, hogy ellopták? – kérdezte Stefan. 
Sven lassan bólintott. 
- Igen. 
- Hogyan fedezte fel, hogy nincs meg? 
- Majdnem két hete, péntek reggel szükségem lett volna rá. És 

nem volt az utcán, ahol előző nap hagytam. 
Hirtelen sokkal kisebbnek látszott. Mintha leeresztett volna. 
- Kétségbevonhatatlan bizonyítékunk van rá, hogy az ellopása 

óta az autóját két pénzszállító autó fegyveres kirablásánál és egy 
gyilkosságnál is használták – közölte Stefan Westin Svennel, aki 
erre falfehér lett. – Lenne szíves elmondani, hol volt a következő 
időpontokban? 

Svennek el kellett gondolkozni a dátumokon. Aztán közölte, 
hogy minden alkalommal otthon volt a feleségével, kettesben. 

Stefan úgy tett, mintha Sven szavain rágódna. 
- Ismer egy bizonyos Juszufot? – kérdezett rá az egyetemnél 

elütött férfira. 
Sven a fejét rázta. 
- Nem. 
A szék lába megcsikordult a padlón, ahogy Stefan Westin 

odahúzta az asztalhoz, és előredőlt. 
- Pedig tudjuk, hogy felhívta önt – mondta türelmesen. – 

Kétszer is. 



 

 

- Nem lehet, hogy egyszerűen ismerte őt valahonnan, és 
semmi több? – csapott le Peder, amikor Sven nem válaszolt 
azonnal. 

- Úgy van – csatlakozott Stefan. – Csak egy ismerős, akit 
véletlenül épp az ön kocsijával ütöttek el az egyetem előtt. 
Előfordul az ilyesmi, nem igaz? 

Pederre nézett, és feltette a kezét. 
Sven ekkor már nem bírta tovább visszatartani a könnyeit. 
Néma, a méltóságát megőrző könnyek voltak. 
Megállt az idő, és Peder moccanni is alig mert. 
- Esküszöm, hogy nem láttam az autómat, amióta eltűnt – 

szólalt meg végül Sven. 
- Hiszünk önnek, Sven – mondta Stefan. – Azt viszont nem 

vesszük be, hogy nem tudja, ki vitte el. Azt sem nagyon, hogy 
egyáltalán ellopták; szerintünk ön adta kölcsön. Önszántából vagy 
kénytelenségből. 

- És bejelentést tett lopás miatt, hogy tisztázza magát a gyanú 
alól – tette hozzá szelíden Peder. 

Olyan hangon, amelyet korábban a fiai számára tartott fenn. 
És Jimmynek. 

Jimmy úgy jutott eszébe, mintha derült égből csapott volna le 
a villám. Úristen, mióta nem beszéltek már? Jimmy próbálta is 
hívni, nem? De ő kinyomta a hívást, pontosabban a hívásokat. 

Az idős férfi az asztal túloldalán letörölte arcáról a könnyeket, 
és valamennyire összeszedte magát. 

- Tényleg nem tudom, ki vitte el az autómat, sem azt, hogy 
miért. 

- Vagy tudja, csak nem meri elmondani – vágott vissza 
gorombán Stefan. 

Esetleg nem akarja, gondolta Peder. Mert hűséges. 
- De azt csak el tudja mondani, honnan ismerte ezt a Juszufot 

– mondta fennhangon. 
Sven elgondolkodott. 



 

 

- Néhány, hát, közös ismerősünk adta meg neki a számomat. 
De tévedés volt. Nem én kellettem neki. 

Stefan és Peder a fülét hegyezte. Közös ismerősök? 
- És őket hogy hívják? 
Tétova csend. 
- Jakob Ahlbin. 
Ide-oda pillantgatott, de a hangja nem remegett. 
Olyan jól hazudik, hogy ő maga is elhiszi, gondolta Peder. 
- Az ki van zárva – mondta Stefan olyan kemény hangon, 

hogy Sven megint elsápadt. 
- Legfeljebb perceket vagy egy-két órát nyerhet vele, ha így 

akarja rossz irányba terelni a kihallgatást. Nem jelentene önnek is 
megkönnyebbülést, ha szépen elmesélné az egész történetet? 

Sven szeme újra könnyel telt meg. 
- Az szörnyű sokáig tartana – lehelte alig hallhatóan. 
Peder és Stefan tüntetően hátradőlt a székén. 
- Időnk, mint a tenger, Sven. 

 
 
Akkor kezdődött, amikor Jakob Ahlbin szóba hozta, hogy megint 
illegális bevándorlókat akar bújtatni. Johanna Ahlbin egészen 
kikelt magából, Sven pedig összeveszett Jakobbal, miután 
felvetette, hogy ebből akár sok pénzhez is lehetne jutni. Jakob 
önző bolondnak nevezte Svent, aki erre azt válaszolta, hogy Jakob 
viszont egy gyáva nyúl. 

- Pénzre volt szükségem – vallotta be Sven. – Mindig is 
szükségem volt rá, legalábbis amióta nem tudtuk már kordában 
tartani Måns függőségét. Vagyonokba került a szenvedélye. A 
lopásai meg a sikkasztásai egészen kétségbe ejtettek, de sosem 
volt szívünk hátat fordítani neki. Egyszer még magát, és persze 
engem is sikerült meggyőznie, hogy javul az állapota, és egy kis 
pénz kell neki, hogy belevághasson egy üzletbe. De persze az is 



 

 

becsődölt, és az anyja meg én már nem tudtuk, hova forduljunk, 
miután több százezret vesztettünk. 

Elgyötörtén folytatta: 
- Addig soha eszembe sem jutott, hogy Jakob 

tevékenységéből, a menekültek bújtatásából pénzt is lehetne 
csinálni. De aztán rájöttem, hogy csak lehetséges, hiszen azok az 
emberek rengeteget fizetnek már magáért az útért, és úgy 
gondoltam, akkor is van náluk valami, amikor ideérnek. Úgyhogy 
felvetettem az ötletet egy jó barátomnak... és belefogtunk. 

Elfordította a fejét, és köhögött. 
- Mindenféle isten háta mögötti nyaralókban rejtegettük a 
menekülteket, amiket olcsóbban ki tudtunk bérelni, mint amennyit 
ők fizettek nekünk. 

- Sok pénz folyt be ebből? – érdeklődött Peder. 
- Igen, de még mindig nem elég – válaszolta Sven szomorúan. 
- Ki volt az üzlettársa? – kérdezte Stefan. 
Ez is olyan információ volt, amelyet Sven nem szívesen adott 

ki. Aztán olyan választ adott, amire számíthattak volna, Pedert 
mégis arculcsapásként érte: 

- Ragnar Vinterman. 
Stefannak és Pedernek szeme-szája elállt, Sven pedig 

akadozva tovább mesélt: 
- Ragnar ki akarta terjeszteni az üzletet, mert még több pénz 

kellett neki. Sokat veszített mindenféle rossz befektetéseken és 
külföldi ingatlanspekulációkon. De én úgy éreztem, nos, úgy 
éreztem, ezt az új ötletét nem tudom támogatni. Úgyhogy azt 
mondtam, kiszállok. Nem csak az erkölcsi kifogásaimról volt szó, 
túl kockázatosnak láttam ennyi embert bevonni. Csempészeket, 
megbízható tolmácsokat, okirat-hamisítókat. 

Sven elhallgatott. 
Peder érezte, hogy olyan ponthoz közelednek a történetben, 

amelyen túl nagyon nehéz lesz bármi egyebet kiszedni Svenből. 
- Mit szólt Ragnar ahhoz, hogy ön ki akar szállni? 



 

 

- Őrjöngött. 
- Mi volt az új javaslat lényege, amibe ön már nem akart 

belemenni? 
Sven egész teste megfeszült az idegességtől. 
- Menekültek csempészése – mondta. 
Peder visszatartotta a lélegzetét. 
- Új módon. 
- Mit jelent az, hogy új módon? – kérdezte követelőzve Stefan, 

de Peder megőrizte a nyugalmát. 
Most jön, gondolta. A kirakós utolsó darabja. 
És Svenből ömleni kezdett a szó, mintha nem is tudna neki 

gátat vetni, bár nagyon is ügyesen kerülte meg azokat a részeket, 
ahol több részlettel kellett volna szolgálnia. Például nevekkel. 

- Ragnar úgy gondolta, förtelmesen sokba kerül egy 
menekültnek mondjuk Irakból vagy Szomáliából Svédországba 
jutni, úgyhogy biztosan el lehet csábítani egyes kiválasztott 
személyeket azzal, ha egyszerűbb bejutást kínálunk nekik az 
országba. 

- És mi volt ezzel a céljuk? – hitetlenkedett Stefan. – Ez így 
túlságosan is nagylelkűnek hangzik. 

Sven örömtelen kacaja visszhangzott a kihallgatóban. 
- Nagylelkűnek – ismételte dühösen. – Higgyen nekem, az 

olyan ember, mint Ragnar Vinterman, azt sem tudja, mit jelent ez 
a szó. Nem, Ragnar terve az volt, hogy az egyesével ide csalt 
menekülteknek, akik hamis papírokkal jutnának be az országba, 
cserébe bűntényeket kellene elkövetniük. Gondosan kiválasztott 
embereket akart, akiknek van katonai tapasztalata. Aztán a terv 
szerint szépen hazaküldte volna őket, így szerinte sem a bűntény 
elkövetője nem lett volna meg, sem a velünk való kapcsolatára 
nem derült volna fény soha. 

- A pénzszállító autók fosztogatása, amivel hónapok óta 
foglalkozunk – esett le Stefannak, Sven pedig hevesen bólogatott. 



 

 

Peder ismerte a rablássorozat ügyét. Az akciókat percre 
pontosan eltervezték, és olyan mértékű erőszak kísérte őket, 
amilyenhez az ilyen rablások során szinte soha nem folyamodnak 
az elkövetők. 

- Nem voltam hajlandó ilyen gyűlöletes üzelmekben részt 
venni, de amikor láttam a híreket a rablásokról, megértettem, hogy 
belevágtak nélkülem is. 

Stefan homlokára új ránc vésődött. 
- Azt mondta, az volt a terv, hogy hazaküldik a menekülteket? 
Sven bólintott. 
- Akkor miért találtak közülük legalább kettőt holtan 

Stockholm területén? 
- Fogalmam sincs – válaszolta Sven, láthatólag halálra 

rémülve. 
- Azóta csak beszélt erről Ragnar Vintermannal? – erősködött 

Peder. 
Sven ismét bólintott. 

- De csak amikor Ragnar eljött hozzám, hogy bebiztosítsa magát, 
tartani fogom a számat. És amikor Juszuf felhívott. A hálózatból 
valaki adta meg neki a számomat, aki azt hitte, még mindig a tagja 
vagyok. Ragnar ezt is elrendezte. 

Valami nagyon félremehetett, gondolta Peder, ahogy 
végiggondolta, mennyivel több erőszakkal és halállal járt Ragnar 
üzlete az elmúlt két hétben. 

- És mi van Jakob Ahlbinnal? – kérdezte. – Ő tudott erről 
bármit is? 

Sven fájdalmasan nézett a szemébe. 
- Nem, nem mondtuk el neki, hogy belevágtunk. De azt 

hiszem... 
Vártak. 
- Attól félek, kiszimatolta az igazságot. És ez az esztelen, naiv 

alak egyenesen Ragnarhoz ment, és elmondta neki, hogy azt 
pletykálják, új csempészhálózat alakult Svédországban. 



 

 

- Amiről úgy tudni, sokkal olcsóbban dolgozik, mint a többi – 
egészítette ki Peder. 

- Pontosan – mondta Sven. 
- Ettől aztán mozgásba lendültek a dolgok – foglalta össze 

Stefan. 
- Gondolom, ez történhetett – válaszolta Sven. – De semmi 

konkrétat nem tudok. 
Stefan várt egy pillanatig, aztán újra próbálkozott: 
- Ki a fene vitte el a kocsiját, Sven? 
- Nem tudom. 
- Az hétszentség, hogy Ragnar nem egyedül viszi a boltot. Ki 

van még benne? – kérdezte Peder. 
Sven szája azonban mintha beforrt volna, és a két nyomozó 

rájött, hogy a végére értek az útnak. 
- Ha valaki megfenyegette... – kezdte Peder. 
Sven bezárkózott, akár egy kagyló. 
Peder másik úton próbálkozott: 
- A rendőrségi jelentés szerint, ami arról készült, amikor önök 

Elsie-vel megtalálták Jakob és Marja holttestét, egy Viggo Tuves- 
son nevű rendőr érkezett ki először a helyszínre. Miért nem 
mondta el nekünk, hogy ő az ön fia? 

- Nem láttam szükségesnek – felelte Sven. 
- Mi úgy tudjuk, Viggót önök közvetlenül a mobilján hívták 

fel, hogy menjen oda Marja és Jakob lakására. Miért nem a 
segélyvonalat hívták? 

Sven sóhajtott. 
- Sokkal kézenfekvőbbnek tűnt rögtön Viggót megkeresni. 
- Ő is benne van Ragnar Vinterman hálózatában? – kérdezte 

Peder nyersen, mire Sven újra elfehéredett. 
- El nem tudom képzelni – válaszolta halkan, de Peder és 

Stefan látta rajta, hogy mellébeszél. 
Peder elhatározta, hogy tovább fokozza a nyomást: 



 

 

- És Johanna vagy Karolina Ahlbin? Benne volt 
valamelyikük? 

Sven még jobban összehúzta magát, és még inkább elsápadt. 
- Erre sem tudok válaszolni. 
- Hát Marja? – faggatta tovább Peder, akinek lassan kezdett 

derengeni, micsoda rettenetes helyzettel találhatta szemben magát 
Jakob élete utolsó óráiban. – Ő is benne volt? 

Sven csak a fejét rázta. 
- Akkor ki volt az, Sven? – dühödött fel Peder. – Ki ölette 

vagy ölte meg Maiját és Jakobot? 
Csend. 
Peder erőt vett magán, és valamivel finomabban kérdezte: 
- Fél, Sven? 
Az idős férfi némán bólogatott. 
Aztán hátradőlt a széken, és néma is maradt. 

  
Volt módja az információszerzésnek Sven Ljung segítsége nélkül 
is. A rendőrség által a nyomozáshoz használt telefonos adatokból 
új kapcsolatokra is fényt lehetett deríteni most, hogy több 
telefonszámot azonosítottak. Marja több alkalommal is felhívta 
Ragnar Vintermant, még késő éjszaka is, amikor nem tűnt 
valószínűnek, hogy munkaügyben társalogtak. Aztán amikor a 
rendőrség sürgetésére a telefontársaság megküldte Ragnar 
Vinterman híváslistáját, az esperest már kapcsolatba lehetett hozni 
nem csupán az egyetemnél elütött férfival, hanem a vasárnap este 
Skarholmenben lelőtt Muhammaddal is. 

A csoport idegeit különösen az a tény borzolta, hogy két 
regisztrálatlan feltöltős mobilszám is többször szerepelt a 
híváslistán, amelyen azonban sem Johanna, sem Karolina Ahlbin 
neve nem állt ott. 

 
 



- Az a tetű Viggo Tuvesson sincs rajta a norrmalmiaktól! – 
tajtékzott Alex, amikor egy-egy kávéval a kezükben valamennyi 
összegyűltek a Barlangban este fél hat körül. – Semmit sem tud 
róla, csak azt, hogy párszor beszélt Tony Svenssonnal. Meg hogy 
Sven és Elsie fia. 

- Jó, de hihető magyarázatot nem tudott adni a kapcsolatára 
Tony Svenssonnal, igaz? – kérdezte Fredrika. 

Alex mormogott valamit a bajsza alatt, és szigorúan Fredrika 
szemébe nézett. 

- Nem kellene már hazamenned? 
Fredrika megrázta a fejét. 
- Nem, jól vagyok. Bent maradok kicsit tovább. 
Peder az óráját piszkálta, és aggodalom ült az arcán. 
- Neked menned kéne? – kérdezte Alex. 
Peder csüggedten nézett rá. 
- Hát, úgy volt, hogy ma Ylvával és a srácokkal vacsorázom... 
- Menj! – reccsent rá Alex, amitől ifjabb kollégája 

összerezzent. Söprés haza enni! Majd hívlak, ha mégis kellesz. 
Peder kiszáguldott a helyiségből, és becsukta maga után az 

ajtót. Két másodperc múlva újra kinyitotta. 
- Kösz. 

- Nos, akkor kijelenthetjük-e, hogy biztosan tudjuk, miért halt 
meg Jakob Ahlbin? – tette fel szónokiasan a kérdést Joar. 

- Nem – válaszolta Fredrika, épp, amikor Alex igent mondott. 
Csodálkozva néztek egymásra. 

- Azért ölték meg, hogy elhallgattassák, ahogy te is gondoltad – 
mondta Alex ingerülten, amire Fredrika csak a fejét rázta. – Csak 
az a kérdés, ki tette. 

- Na és Marja? – ellenkezett Fredrika. – Neki miért kellett 
meghalnia? Most abból indulunk ki, hogy ő is benne volt 
Vinterman hálózatában. 



 

 

Alex úgy nézett rá, mint az ázott kutya. A Nemzeti Nyomozó- 
irodával együtt már kérelmezte Ragnar Vinterman megfigyelését, 
hogy ne tudjon elmenekülni, amennyiben tudomást szerez Sven 
Ljung letartóztatásáról. 

- Talán az ő halála nem volt szándékos – mondta szigorúan 
Alex. 

Fredrika összeszorította a száját, és nem szólt semmit. 
- Na, menjünk egy kicsit vissza – javasolta Joar. – Kiről 

gondoljuk, hogy lehetett indítéka Jakob, vagy Jakob és Marja 
meggyilkolására? 

- Vagy a Vinterman-féle szervezet, vagy valamelyik lányuk – 
válaszolta Fredrika. 

- Úgy érted, Karolina? – kérdezte Alex. 
- Nem, úgy értem, bármelyikük. Nyitott vagyok, amíg a 

másikuk verzióját nem hallottuk. 
- Jól van... – kezdte Alex, de félbeszakította Ellen kopogása. 
- Bocs, hogy zavarok – mondta Ellen –, de sürgős fax jött a 

thaiföldi rendőrségtől. 
Alex gondterhelt arccal olvasta el az üzenetet. 
- Basszus. A thaiföldi hatóságok biztosra veszik, hogy 

Karolina Ahlbin tegnap elhagyta Bangkokot egy Stockholmba 
tartó közvetlen repülőjáraton. Valaki másnak az útlevelével. 
Akkor derült ki, amikor rajtaütöttek egy Bangkok mellett dolgozó 
ismert ember- csempészen. 

A helyiségben ülőkön eluralkodott a feszültség. 
- És mit jelent ez? – kérdezte halkan Fredrika. 
- Azt, hogy ha igazuk van, már visszajött Svédországba – 

felelte Alex tompán. – És akármi is a szerepe az ügyben, biztos, 
hogy rettentően zaklatott. Isten irgalmazzon Johannának, ha 
megtalálja. 

- Azt a rohadt – mormogta Joar. 



 

 

- És hová is mehetne? – kérdezte izgatottan Fredrika. – 
Tulajdonképpen szökésben van, súlyos bűncselekmények miatt 
keresik! 

Alex hosszan nézte őt. 
- Nincs más választásunk, riadót kell fújnunk, és közzé kell 

tennünk a személyleírását. Ha másért nem, a saját érdekében. 
 
 
Utolérte hát őket az idő, és nem volt tovább. Tudta, hogy Sven az 
utolsó pillanatig igyekszik majd elkerülni, hogy vállalnia kelljen a 
felelősséget. Elsie tehát nehézkesen felkelt a konyhaasztal mellől, 
ahol azóta ült, hogy Svent elvitte a rendőrség, és kilépett a 
folyosóra. 

Már réges-rég meg kellett volna tennem, gondolta komoran. 
De azt mondják, sosem késő jóvátenni, amit elrontott az ember. 

Ahogy felráncigálta magára súlyos télikabátját, megakadt a 
szeme a falon lógó családi fotók egyikén. Egészen elképesztette, 
hogy a rendőrök háromszor is jártak náluk, mégsem ismerték fel 
Viggót a képen. Persze akkor Viggo még más ember volt, az arca 
sértetlen. 

Elsie-nek sírhatnékja támadt. 
Mostanra már biztos rájöttek, mi volt az ő szerepe, gondolta, 

miközben felvette gyapjúkalapját. Ha nem is tudják pontosan, mit 
tett, azt tudniuk kell, hogy része volt ezekben a szörnyűségekben. 

Remegő ujjakkal simogatta meg a képet. Valaha rendes család 
voltak, közösség, ahol mindenki törődött a többiekkel, és a 
legjobbat akarta nekik. De ez már nagyon régen volt. Månsot már 
régen elvesztették a függősége miatt, Viggo pedig... Elsie nagyot 
sóhajtott. Viggo mindig a nehezebbik utat választotta. Meglepte 
őket, amikor rendőrnek akart állni, de azzal még jobban, amikor 
visszautasította, hogy az orvosok megpróbáljanak kezdeni valamit 
az arcán éktelenkedő sebhellyel. 

- Ez a védjegyem – mondta, amikor először felmerült a téma. 



 

 

- Ezt ki mondja? – kérdezte hitetlenkedve Elsie. 
- Az, akit szeretek – válaszolta Viggo, azzal elfordult, és 

mással kezdett foglalkozni. 
Reménytelen volt bármi többet kihúzni belőle. Nem volt 

hajlandó elmondani, kivel ismerkedett meg, és hajthatatlan volt 
azt illetően, hogy a szülei nem találkozhatnak vele. Hónapok, évek 
teltek el így. A nőről nem hallottak többet, így feltételezték, hogy 
véget ért a kapcsolat. 

Elsie azonban ismerte a fiát, és az idő múlásával kezdett 
gyökeret verni benne a gyanú. Múlt nyáron dobogó szívvel állt őrt 
a panelház kapujában, ahol Viggo lakott, és gyanúja 
beigazolódott, amikor a fia megjelent, kéz a kézben egy nővel, 
akit Elsie kilométerekről is felismert volna. 

- Az a nő semmit sem ad ingyen – próbálta megértetni a fiával. 
- Nehogy azt gondold, hogy az, akinek mutatja magát. Beteg 

az agya, Viggo. Úgy, ahogy van, beteg. 
De ő nem hallgatott rá, és azt mondta, joga van a saját útját 

járni. Mit is mondhatna erre egy modem anya? 
Elsie lassan elrakta a kulcsait a táskájába, és kinyitotta a lakás 

ajtaját. Remélte, hogy a rendőrségről még nem ment haza 
mindenki. Különösen abban reménykedett, hogy az az állapotos 
nyomozónő bent lesz még. Ő mintha olyan dolgokat is megértett 
volna, amelyekről Elsie nem is beszélt. 

Azt hittem, tudok rájuk vigyázni, megkímélem őket a 
legrosszabbtól, gondolta elcsigázottan. Pedig épp a bukáshoz 
vezető útjukat köveztem ki. 

Kilépett a lépcsőházba, és felnézett. 
A lélegzete is elakadt, amikor meglátta, ki áll ott. 
- Te? 
Csak ennyire volt ideje, mielőtt meglepően erős karok 

felnyalábolták, és visszahurcolták a lakásba. 



 

 

A délután folyamán hullott hó síkossá tette az utat, így már arra is 
gondolt, hogy inkább meg kellett volna állnia, és szállodában 
tölteni az éjszakát. De a gondolatait fogva tartotta az egyetlen 
dolog, amiről úgy érezte, érdemes tépelődni rajta – az, hogy 
elmegy az apósához, az asztalra csap, és véget vet a 
zsarnokságnak – és hajtott tovább. Ismerte Småland országútjait – 
nem sokat változtak az idők során. Falvakon, kisvárosokon haladt 
keresztül, és könnyes lett a szeme, ahogy az elveszettnek hitt 
emlékek a felszínre törtek. 

Bolond voltam. 
Megeresztett két fontos telefont, mielőtt elindult Uppsalából. 

Előbb a főnökét hívta, és közölte vele, hogy néhány napig nem 
megy be. Aztán Evat, és elmondta neki, hogy elhagyja. Meglepte 
az asszony hallgatása, de főleg az utolsó megjegyzése: 

- Egy kicsit sem fogok hiányozni, Spencer? 
Hiányozni. 
Erre a szóra majd összetört a szíve. 
Több minden hiányzott az elmúlt években, mint amit el tudsz 

képzelni, gondolta, miközben letette. 
De az autó meleg buborékjában nem hiányolt senkit és 

semmit. 
- Válaszúton vagy, és el kell döntened, merre indulj – mondta 

az apja, amikor annak idején elköltözött Lundból. – Nem igazán 
látom, hogy fest a dolog a te nézőpontodból, te meg, úgy tűnik, 
nem akarod elmondani nekem, de egyvalamit tudnod kell: ha 
beszélni akarsz valakivel, én itt leszek és meghallgatlak. 

Egy egész életnyi idő eltelt azóta, hogy Spencer 
visszautasította az apját, és még mindig nem mérte fel teljesen az 
ezzel okozott károkat. 

Mohó voltam, ismerte el magában. Mindent akartam, és annak 
a felét sem kaptam meg. Mert nem érdemeltem többet. 



 

 

Az autóút hosszú órái alatt egyszer Fredrika Bergman felé 
kalandoztak a gondolatai. Fredrika úgy tett, mintha nem szeretné, 
hogy kinyitja neki a kocsi ajtaját, de hazudott volna, aki azt állítja, 
hogy elfogadná, ha másképp lenne. Milyenek lennének a 
mindennapok nélküle? Tényleg részesei akarnak lenni egymás 
életének, vagy ők is arra jönnek majd rá, amire az összeköltözés 
után olyan sokan? Hogy az együttélés csak addig tűnt olyan 
vonzónak, amíg elérhetetlen volt? Az ember hajlamos így 
becsapni magát. Ami megvan neki, az nem hiányzik, ennélfogva 
nem is értékeli. 

Spencer kissé ideges lett erre a gondolatra. Hátha a mindig 
őszinte Fredrika kijelenti, hogy így, ahogy ő tervezi, nem akar 
vele lenni. 

És akkor mi a fenéhez fogok kezdeni? – töprengett 
rosszkedvűen Spencer. Hova fogok menni? 

Talán épp a nagy tépelődéstől lett óvatlanabb a kelleténél, és 
elvesztette uralmát a kocsi felett. Beletelt néhány másodpercbe, 
mire egyáltalán észrevette, hogy a havas, jeges aszfalton 
átcsúszott a túlsó sávba. A következő pillanatban két összeütköző 
jármű fémes csattanása visszhangzott végig az erdei országúton a 
sötét égbolt alatt, amelyből egyre hullott a hó. A szemtanúk látták, 
ahogy a két autó egymásnak csapódik, meggyűrődik, majd lerepül 
az útról, neki a sok-sok éve ott álló fák kemény törzsének. 

Aztán csend lett. 
  
Hat órakor Fredrika átment a személyzeti szobába, hogy 
megmelegítsen egy pitét. Alex utánament, és Fredrika észrevette, 
hogy a főnöke nagyon nem szívesen menne haza. 

- Nem érjük el Johanna Ahlbint! – dühöngött Alex. 
- Azon az új mobilszámon sem, amit megadott? 
- Nem! 



 

 

A mikrohullámú sütő csengetett, és Fredrika kivette belőle a 
vacsoráját. 

- Akkor esetleg ki lehetne küldeni hozzá egy járőrkocsit, hogy 
megnézzék, rendben van-e minden – javasolta. 

- Már én is gondoltam rá – felelte Alex. – Oda is mentek, és 
visszaszóltak, hogy hiába csöngetnek, nem nyitja ki senki, és 
odabent sötét van. Becsöngettek pár szomszédhoz is, de senki nem 
látott, nem hallott semmit. 

Alex helyet foglalt Fredrikával szemben, aki leült enni. 
- Miért nem árulta el Sven Ljung a Vinterman-banda többi 

tagjának a nevét? – töprengett hangosan. 
Fredrika rágott és nyelt. A pite gumiszerűvé vált a mikrobán, 

és undorító íze lett. 
- Vagy félelemből, vagy lojalitásból. 
- Szerintem is – helyeselt Alex. – Lehet, hogy meg sem 

fenyegették, csak védeni akar valakit. 
- Mondjuk a fiát, Viggót – vélte Fredrika. – A fiát védelmező 

apa, klasszikus eset. 
Alex bólogatott, és úgy látszott, mintha elnehezült volna a 

feje. 
- Az igaz – mondta. – Tudod, beszéltem én ezzel a Viggóval, 

és egy szóval sem mondta, hogy Ljungék fia, gyakorlatilag Jakob 
és Marja Ahlbin szomszédságában nőtt fel, és a lányaikkal játszott 
gyerekkorában. Sőt, kifejezetten azt állította, hogy sose látta őket. 

Fredrika csendben letette a kést és a villát. 
- Azt pontosan tudjuk, hogy Karolina jó sokat Játszott” a 

másik fiukkal, Månsszal – kezdte. 
- Igen – sürgette Alex. 
-Arról tudunk valamit, hogy mennyi köze volt a lányokhoz 

Viggónak? 
Alex megfontolta a választ. 
- Nem biztos – mondta végül. – Nem tudom, a technikusok 

végeztek-e már a híváslistájával. Csak délután jött be. 



 

 

Fredrika legyűrt még egy falat pitét. 
- Szerintem fogunk rajta találni valamit – jelentette ki. – 

Biztosra veszem, hogy ez az egész dolog sokkal átgondoltabb és 
szervezettebb, mint ahogy azt most látjuk. Utánanéztem például, 
mikor változtatta meg Viggo a vezetéknevét, és kiderült, hogy 
abban az évben, amikor a rendőrtiszti főiskolára ment. 

- Te jó isten! – kiáltott fel Alex. – Akkor már 2004-től benne 
lehetett az illegális bevándorlók bújtatásában? 

- Hát persze – válaszolta Fredrika. – Esetleg azért változtatta 
meg a nevét, hogy ne terelődjön rá a figyelem, ha az apját 
elkapják. 

- Ami be is jött neki – dünnyögte Alex. 
- Dehogy jött – ellenkezett Fredrika. – Épp arról beszélünk, 

hogy lebukott! 
Alex szomorúan elmosolyodott. 
- De letartóztatni esélyünk sem volna. 
- Nem is figyeltethetjük? 
A főnök mosolya kiszélesedett. 
- Már egy órája figyeljük. Ki sem mozdul a lakásából. 
- Lehet, hogy utasításra vár? 
- Az bizony lehet – mondta Alex. 
 
 
A férfi a második csengetésre vette fel. 
- Most indulok – közölte vele a nő. 
- Oké. Akarod, hogy veled menjek? 
Hallgatott. 
- Még ne – mondta aztán, de annyi habozás után, hogy a férfi 

mindjárt tudta, képtelen lesz megállni, hogy utánamenjen. 
Nagyon féltette őt, mint mindig, amikor ilyen meggondolatlan 

volt. 
- Veszélyes is lehet – figyelmeztette. 
- Tudom – mondta a nő, ugyanazon a tompa hangon. 



 

 

- Vigyázz magadra! 
- Szoktam. 
Elhallgattak. Akkora volt a feszültség, hogy a férfi a fogát 

csikorgatta tőle. Muszáj volt megkérdeznie: 
- Elmentél anyához? 
Hallotta, hogy a nő megtorpan menet közben. 
- Igen. 
–   És? 
Újabb szünet. 
- Nem volt otthon. 
- Baszki. Szóval egy lépéssel előrébb jár... 
A nő szigorú hangon vágott közbe: 
- Remélnünk kell a legjobbakat. 
- És felkészülni a legrosszabbra – egészítette ki a férfi. 
Miután letették, még sokáig üldögélt az ablaknál, és kifelé 

bámult. Összeszorította az állkapcsát, amikor végül döntésre 
jutott. Sokkal alkalmasabb volt a fizikai küzdelemre, mint a nő, ez 
tette őket olyan sikeres csapattá. A nő volt a stratéga, ő vázolta fel 
a munka irányvonalait, míg a férfi a felbukkanó akadályokat 
takarította el az útból. Újra és újra. 

A döntése puszta indulatból született. Nem fog itt ücsörögni, 
míg az, akit szeret, az életéért küzd a háború színpadán, ahol 
valaha olyan súlyosan megsérült, és megtanult gyanakvással 
szemlélni minden idegent. 

 
 
Fredrika épp a holmiját pakolta, és készült hazaindulni, 

amikor befutott a hívás a recepcióról. Valami Elsie Ljung keresi 
őt. Nagyon feldúlt, és azt mondja, sürgős. 

Fredrika úgy gondolta, most már tényleg ideje hazamenni, és 
magának meg a születendő gyerekének szentelni némi időt. 
Miközben Alexszel beszélgetett, megint olyan érzése támadt, 



 

 

hogy valami nincs rendben. A baba megint gyanúsan nyugton 
maradt, mintha erőt gyűjtene valami közelgő eseményhez. 

- Nem most akarsz kibújni, ugye? – dünnyögte magában. 
A baba miatti nyugtalanságát is elnyomta azonban az, hogy 

nem tudta elérni Spencert. Akárhányszor hívta, nem vette fel a 
telefont. A testi-szellemi kimerültség meggátolta abban, hogy 
logikus magyarázatot találjon. Spencer olyan szörnyen titkolózó 
volt, amikor elment, sosem viselkedett még így. 

A kagyló súlyosan húzta le a kezét, míg a telefonon beszélt. 
Elsie Ljung vette a fáradságot, hogy munkaidőn kívül jöjjön be a 
rendőrségre. Talán nyomja valami a szívét? 

Összeszedte magát, és átment Alexhez, hogy szóljon neki. 
- Menjünk együtt? – kérdezte Alex. – Én szívesen bent 

maradok még. 
- Nem is tudom – bizonytalankodott Fredrika. – Úgy néz ki, 

négyszemközt akar beszélni velem. Az az érzésem, hogy valami 
fontosat akar mondani. 

- Akkor itt várok. 
Fredrika bólintott, azzal kiment és elindult lefelé Elsie-hez. 

Közben még kipillantott az ablakon, és látta, hogy odakint zuhog a 
hó. A királyi főváros ismét fehérbe öltözött. Fredrika pedig arra 
gondolt, milyen jó, hogy nincs éppen úton. Nagyon veszélyes 
ilyenkor vezetni. 

 
 
Karolina úgy érezte, pusztán az akaratereje tartja az autót az 

úton. Oly sokszor megtette már ezt az utat, vágyakozva arra, hogy 
végre odaérjen, és körbevegyék a meleg falak és az emlékek. 
Emlékből persze mindenféle volt, néhányuk olyan szörnyű, hogy 
legszívesebben kitörölte volna őket, ha tudja. Az apja azt mondta, 
hogy a múltat lehetetlen megváltoztatni, a hozzá való 
viszonyulásunkat azonban lehetséges. A sérülések annak a jelei, 
hol voltunk, nem annak, hogy hová tartunk. 



 

 

Fájt, égetett az apja emléke, könnyeket csalt a szemébe. Vajon 
hol siklott ki minden? Hogy fizettethettek velük ekkora árat? 

Úgy sejtette, tudja a választ. Nem pontosan, de többé-kevésbé. 
Ahogy a gépe reggel leszállt az Arlandán, tudta, hogy a szüleire 
lesújtó katasztrófának semmi köze sem az ő útjához, sem az apja 
törődéséhez a menekültekkel. A felismerés akkor lüktetett végig a 
testén, amikor a gép kerekei az aszfaltra döccentek. 

Ez személyes ügy, gondolta. 
Amint erre rájött, azt is tudta, kivel áll szemben. Semmi sem 

jelent nagyobb előnyt a csatában, mint ha ismerjük az 
ellenfelünket. És úgy érezte, a lehetséges ellenfelek közül senkit 
sem ismer nála jobban. 

Újra felhívta azt a számot, amellyel a pániktól elvakulva, 
önnön naivitását bizonyítva Bangkokban is megpróbálkozott már. 
És ezúttal is csak csöngött és csöngött, míg végül a hangposta 
jelentkezett. De tudta – érezte –, hogy ellensége ott van a vonal 
másik végén, ott ül a telefonnal a kezében, és nem veszi fel. 
Jéghideg volt a hangja, amikor végre megszólalt: 

- Találkozzunk ott, ahol minden elkezdődött! Egyedül gyere. 
 
 
Alex felnőtt élete során első alkalommal nem akart 

hazamenni. Szorítást érzett a mellében, és az apja jutott eszébe, 
aki néhány éve túlélt egy szívrohamot. 

- Tudod, hogy ez örökletes... – figyelmeztette akkor a fiát. – 
Vigyázz magadra, Alex, és figyelj a testedre, ha közölni akar 
veled valamit! 

De a munka előrébb állt a fontossági sorrendben, mint hogy az 
egészségével törődjön. Időközben felhívta Lena, és megkérdezte, 
mikor ér haza. 

- Később – morogta Alex, és letette, érezve, hogy nagy baj 
van, de egyre halogatva az igazság pillanatát. 



 

 

Rögtön ezután jelentkeztek a Viggo Tuvessont megfigyelő 
rendőrök. Tuvesson elhagyta a lakását, és autójával a 
Kungsholmen felé halad. 

- Lehet, hogy csak dolgozni jön – mondta Alex bizonytalanul, 
miközben leolvasta az órájáról, hogy nem sokkal múlt hét. – De 
azért ne tévesszétek szem elől! 

Pár perc múlva visszahívták. Viggo Tuvesson nem a rendőr-
főkapitányságra tart, hanem a Drottningholmsvágenen kifelé 
igyekszik a városból. 

Alex első gondolata Ragnar Vinterman volt. 
- Brommába megy – mondta izgatottan. – Szóljatok az 

ottaniaknak, és tudjátok meg, elment-e otthonról Vinterman is! 
Vinterman azonban bent gubbasztott a lelkészlakban, és az őt 

megfigyelő csapatnak semmi jelentenivalója nem volt. 
Alexet nagyon aggasztotta, hogy Johanna Ahlbin megint 

eltűnt a rendőrség szeme elől. Ez jelenthette azt is, hogy ő került 
bajba, de Alex a csontjaiban érezte, hogy valami más lappang e 
mögött. 

Az asztalán egy kirakós darabjaiként szanaszét heverő 
jelentésekre nézett. Egy lelkész, aki csak jót akart, de 
gyakorlatilag az egész családjával szembekerült. Két másik, 
akiknek olyan súlyos anyagi gondjaik támadtak, hogy többé 
semmi sem volt szent előttük. Egy rendőr olyan mélyen 
ugyanebben a szarban, hogy már az is érthetetlen volt, hogy 
maradt meg ilyen sokáig a testületnél. Valamint két nővér, akik 
látszólag egyaránt elveszítettek mindent a nyári napforduló 
napján, tizenöt évvel ezelőtt. 

Alex visszagondolt az ekerői házban tett látogatásukra 
Fredrikával. A dátumozott fényképekre, és az ifjú Johannára, aki 
más utat választott, mint a családja. Talán az anyjával együtt. És 
Karolinára, aki maradt a boldog családi körben, a rajta elkövetett 
erőszak ellenére. 



 

 

Vagy lehet, hogy fordítva történt, tűnődött Alex, és valójában 
Johannát erőszakolták meg, aki épp emiatt fordult el a családjától. 
Karolina meg a papa kedvence lett. 

Egyből felgyorsult a pulzusa. De ki követte el a gyilkosságot? 
A helyszínelés semmilyen irányt nem tudott mutatni; minden ujj- 
és egyéb nyom magához a házaspárhoz volt köthető, valamint 
Elsie és Sven Ljunghoz, meg a helyszínre kiérkező rendőrökhöz 
és mentőkhöz. A gyilkosság idején pedig mind Johanna, mind 
Karolina bizonyíthatóan külföldön tartózkodott. 

Alex agya lázasan dolgozott, miközben újra átolvasta a 
helyszínen készült jelentést. Netán egész egyszerűen arról van szó, 
hogy Sven Ljung bement a kulcsával a lakásba, és megölte 
Jakobot és Marját? Ehelyett azonban a legkézenfekvőbb névre 
fókuszált rá. Arra, aki gond nélkül megúszhatta volna az egészet, 
ha nem olyan óvatlan, hogy a munkahelyi telefonján beszéli meg 
azoknak a visszataszító bűnöknek a terveit, amelyeket elkövetni 
készült. 

Alex asztalán olyan hangosan szólalt meg a telefon, hogy 
majdnem felkiáltott ijedtében. 

- Nem Brommába megy – jelentette a megfigyelőcsapat. 
- Hanem hova? 
- Ekerőbe. 
Ez volt az utolsó nyom, ami Alexnek hiányzott, és 

elszörnyedve jött rá, hol lehetnek az Ahlbin nővérek. 
Mintha transzban lenne, úgy tette le a kagylót, majd vette fel 

újra, és hívta a rendőrségi irányító központot. Megkérte őket, hogy 
minden rendelkezésre álló járőrkocsit küldjenek az Ahlbin család 
ekerői nyaralójához. 



 

 

Visszatekintve Fredrika nem talált éles határvonalat azon az estén 
aközött, amikor még biztonságban érezte magát, és amikor az 
egész élete kezdett darabokra hullani. A sors iróniája volt, hogy ő 
maga késleltette a pillanatot, amikor nem fogadta a Spencer 
otthoni telefonjáról érkező első hívást. 

Egész nap vártam, most már ő is nyugodtan megvárhatja, míg 
beszélek Elsie Ljunggal, gondolta mérgesen. 

Alex épp akkor hívta fel a mobilján, amikor egy-egy pohár 
vizet szerzett magának és a látogatónak, akit az egyik kihallgató 
helyiségbe kísért. Néhány mondatban felvilágosította a legújabb 
helyzetről, és figyelmeztette, hogy nagyon csúnya vége is lehet az 
estének. Ezt nem is kellett volna külön mondania; Fredrika 
nagyon is el tudta képzelni, mi sülhet ki abból, ha a két nővér 
összecsap egymással. 

- Kimész oda? – kérdezte. 
- A garázsban vagyok Joarral meg még néhány nyomozóval. 

Mi a gyorsreagálású egységgel megyünk. Te most arra figyelj, 
hogy kiszedd Elsie-ből, hogy jön a képbe Viggo. Meg lehetőleg 
azt is, hogy melyik lánnyal kell j óbban vigyáznunk. 

- Egyformán zavartnak tűnnek – motyogta Fredrika, kissé 
lezserebben, mint szerette volna. 

- Nekem nem – mondta Alex, és mintha gyorsabban vette 
volna a levegőt. – Szerintem Johanna hazudott arról, hogy 
melyiküket erőszakolták meg azon a nyáron, úgy érzem, attól a 
naptól fogva, gyűlöli a családját. 

Már épp letették volna, amikor Alex még hozzátette: 
- És ha eddig nem lett volna világos, szeretném, ha tudnád, hogy 
hiányozni fogsz a csapatból, ha majd szülési szabadságra mész.  

Mintha ezt még muszáj lett volna elmondania, mielőtt 
beszáll a gyorsreagálású egység mikrobuszába és elindul. Fredrika 
valamiért majdnem elsírta magát ettől, és időre volt szüksége, 
hogy megnyugodjon, mielőtt visszatér Elsie-hez. 



 

 

Az utolsó dolga, mielőtt benyitott volna a kihallgató 
helyiségbe, az volt, hogy kikapcsolta a mobilját. 

- Szóval – fordult Elsie-hez, miután letette a vizet az asztalra. 
– Minek köszönhetjük, hogy bejött? 

 
 
Ahogy sok jó mesélő, Elsie is aprólékosan megjegyezte a 

részleteket, és elő is adta őket Fredrikának. 
- Azon a napfordulón kimentünk Ekerőbe, hogy meglepjük 

őket – mondta halkan. – Marja és Jakob mondta nekünk, hogy 
általában csak ők szoktak ott lenni, csak a család, de a mi terveink 
kútba estek az estére, és a fiúk olyan jóban voltak a lányokkal, hát 
gondoltuk, örülni fognak nekünk, ha csak úgy betoppanunk. 

Meglepődni mindenesetre meglepődtek. Elsie-ben igen 
elevenen élt annak az estének az emléke. 

- Mikor hazafelé mentünk, már olyan dolgokról volt 
tudomásunk, amiket el sem bírtunk volna képzelni Jakobról és 
Maijáról. Fogalmunk sem volt róla, hogy Jakob menekülteket 
bújtat, és a betegségéről sem. Marja döntött úgy, hogy se orvost, 
se rendőrt ne hívjunk; azt mondta, ha a lányok eljönnek a 
nyaralóból, az idő majd begyógyítja a sebeket, és elhalványítja az 
emlékeket. Kész őrület volt. 

Elsie felbőszültnek látszott, és Fredrika érezte, hogy rá is kezd 
átterjedni a harag. De már megtanulta, hogy ne ítélje meg 
elhamarkodottan vagy túlságosan szigorúan az embereket. Ki 
tudja, miféle élettapasztalat vezethette Marját arra, hogy így 
cselekedjen? 

- De ugye csak az egyik lány... sérült meg? – kérdezett rá, 
mivel Elsie többes számban beszélt róluk. 

- Ahogy vesszük – válaszolta rekedten Elsie. – Testileg persze 
csak Karolina, de Johanna is magánkívül volt. Mintha az egész 
világa összeomlott volna, amikor rájött, hogy a szülei semmi 



 

 

többet nem akarnak tenni, csak kiköltöztetni a menekülteket a 
pincéből, és visszarohanni a városba. 

Fredrika nyelt egyet. 
- Most akkor mégiscsak Karolinát erőszakolták meg? 
- Igen – felelte Elsie. – És később, amikor felnőtt, és 

egymásba szerettek a mi Månsunkkal, nagyon sokat beszélgettek 
arról, ami aznap este történt. 

Nagy-nagy bánat tükröződött az arcán, miközben arról az 
időről beszélt, amikor Karolina tulajdonképpen a menyeként 
járkált hozzájuk. 

- Karolina nagyon jól ki tudta fejezni magát – mesélte, és 
könnyel telt meg a szeme. – Gyerekkorában nyilvánvalóan nem 
tudta, mit gondoljon a „vendégekről a pincében”, ahogy a szülei 
nevezték őket. Aztán a megerőszakolása utáni első években 
magától értetődően heves gyűlöletet érzett minden bevándorló 
iránt. De később történt valami, ami mindent megváltoztatott. 

Elsie bizonytalanul nézett. 
- Szóljon, ha olyanról beszélek, amit már tud. 
- Boldogan hallgatom – biztatta Fredrika, közben fejben 

kiszámolva, hány percnyire járhat Ekerőtől Alex. 
- Karolinának autóbalesete volt, nem sokkal azután, hogy 

megszerezte a jogosítványát – mesélte Elsie. – Egy ismerősét 
látogatta meg Skånéban, és a kocsija megcsúszott a jeges úton, 
amikor éppen egy hídon ment át. Az autó átbukott a korláton, és a 
folyóba esett. Sosem jutott volna ki belőle, ha nincs egy 
fiatalember, aki látta, mi történt. Utánaugrott, és úgy küzdött, mint 
egy oroszlán, mire sikerült kinyitnia az ajtót, és kimentenie 
Karolinát. 

- És ez a fiatalember bevándorló volt? 
Elsie mosolygott a könnyei között. 
- Palesztin. Ezek után Karolina képtelen volt úgy érezni, 

ahogy addig. Elfogadta azt, ami azon a nyáron történt, és az apja 
oldalára állt. Talán épp azért, mert addig mindent megtett, hogy 



 

 

megmutassa neki, mennyire gyűlöli, és hogy őt okolja. Higgye el, 
Jakob nagy árat fizetett. 

- Belebetegedett? 
- Súlyosan. Akkor került olyan állapotba, hogy már kezelésre 

volt szüksége. Marja volt az egyetlen, aki látogatta. 
Fredrika agyában kezdett alakot ölteni a gyanú. 
- És Johanna? 
Elsie lassú, mély lélegzetet vett. 
- Nos, az ő története sokkal tragikusabb, mint Karolináé. Míg 

felnőttek, mindig ő volt a papa kedvence. Aztán amikor a 
megerőszakolása után Jakob olyan groteszk módon elárulta 
Karolinát, mert hát akárhogy is nézzük, ez bizony valahol árulás 
volt, Johanna a nővére mellett szállt síkra. Éveken át. Egészen 
Karolina balesetéig és pálfordulásáig. Ezzel Johanna teljesen 
magára maradt. A kapcsolata Jakobbal romokban hevert, és most 
hirtelen a nővére lett a kedvenc. Azt hiszem, úgy érezte, hogy 
cserbenhagyták. 

Fredrikának eszébe jutottak a fényképek az ekerői házban. 
- Ezért fordult el a családjától – dünnyögte. 
- Igen, vagy legalábbis csak nagyon ritkán találkozott velük. 

És amikor Jakob megemlítette, hogy megint menekülteket akar 
bújtatni, akkor határozta el, hogy a családja legfőbb ellensége lesz. 

Fredrika a homlokát ráncolta. 
- Ahogy a múltkor is mondtam, majd felrobbant a dühtől, és 

azt mondta, ilyen ocsmányságról nem akar hallani többé. És Marja 
egyetértett vele. 

Marja. Az asszony, aki ellógott a könyvtárba, és fenyegető 
leveleket küldött onnan a férjének. 

- Jakob terve sok súrlódást okozott a családban – sóhajtott 
Elsie. 

- Jakob és Marja utolsó próbálkozása, hogy rendbe tegyék a 
dolgokat, az volt, amikor a lányoknak adták az ekerői házat 
ajándékba. De akkor már késő volt. 



 

 

- Ezt hogy érti? – kérdezte Fredrika, és önkéntelenül is 
visszafojtotta a lélegzetét. 

Elsie a kezére nézett, és csavart egyet a jegygyűrűjén. 
- Jakob addigra már elvesztette Maiját – suttogta. – Ő átállt, és 

segített Ragnar Vintermannak, amikor a férfi felállította az új 
hálózatot. De Jakob erre csak jóval később jött rá. Akkor pedig 
már abba a pokoli mélységbe nézett bele, amit Johanna és Viggo 
már régóta készített elő a számára. 

Mintha megállt volna az idő. Fredrika várt. 
- Viggo? – visszhangozta. 
- Johanna és a mi Viggónk akkortájt talált egymásra, amikor 

Jakob előállt az ötletével, hogy újraindítja a tevékenységét. Ezért 
is vagyok itt – mondta Elsie. – Mert Sven sosem lenne képes 
kiadni maguknak Viggót, mindannak ellenére, amit velünk és az 
öccsével művelt. 

De volt ennek más oka is, és Fredrika tudta ezt. 
- Meg Lina miatt is – erősítette meg a gyanúját Elsie rekedt 

hangon. – Mert azt hiszem, valami rettenetes fog történni azzal a 
lánnyal. Tudja, Viggo csak újabban kezdett Johanna iránt 
érdeklődni. Igazából Karolinát akarta. És nem bírta feldolgozni, 
hogy nem őt választotta. 

- Hanem Månst? 
- Igen, és ezért mindketten megfizettek. Viggo mindent 

megtett, hogy még mélyebbre taszítsa Månst a függőségbe és 
véget vessen a kapcsolatuknak. És végül ő győzött. Hazudozott 
Måns főnökének, aki végül kirúgta őt, így aztán nem volt semmi 
tennivalója, csak otthon ücsörgött. Viggo a barátai előtt is 
befeketítette őt. Måns gyorsan csúszott lefelé a lejtőn. Ebben 
Johanna keze is benne volt. Bár ő inkább Karolinának akart ártani, 
mint Månsnak. 

- Aztán Viggo végül összejött Johannával? 
- Igen, miután Karolina és Måns szakítottak. De titokban 

tartották a kapcsolatukat. Nyilván így látták jónak, ha megnézzük, 



 

 

mit terveztek együtt. Még Marja sem tudott róla, pedig ő együtt 
dolgozott velük az embercsempész-hálózatban. Én is csak évek 
múlva jöttem rá, hogy ők egy pár. Én pedig nem szóltam 
senkinek, csak Svennek. Úgy döntöttünk, hogy a kapcsolatuk nem 
tartozik ránk, abban maradtunk, hogy várunk, aztán meglátjuk. 
Most már nagyon bánom ezt. 

Fredrika nem tudta, merre induljon tovább. 
- Hogyan jellemezné Johanna mentális állapotát? 
- Beteg – vágta rá Elsie. – Egészen beteg. Egyáltalán nem az a 

fajta nő, akit a menyemnek szeretnék. 
- Volt valami kapcsolata Karolinával az utóbbi években? 
Elsie most habozott. 
- Megkeresett – mondta. – Ma. Aggódott Månsért, és biztos 

akart lenni benne, hogy jól van. Próbáltam rávenni, hogy térjen 
észhez, és adja fel magát, de azt mondta, előbb még el kell 
végeznie valami fontosat. Azt mondta, szembe kell néznie azzal, 
aki tönkretette őt, mielőtt továbblépne. Azt hiszem, tudom is, hol 
lehetnek. 

- Mi is – válaszolta Fredrika, magában pedig ezt gondolta: 
félrevezették Jakobot, Marját és még sok mindenkit. Jakob és 
Marja meggyilkolásának semmi köze nem volt veszélyes 
titkokhoz, amelyek miatt el kellett volna hallgattatni őket. Ez csak 
ügyes leplezése volt a valódi indítéknak: a személyes bosszúnak. 



 

 

Sötét és kihalt volt a ház, amikor Karolina leparkolt előtte a bérelt 
autóval. Pillanatnyi tétovázás nélkül kinyitotta az ajtót, és kilépett 
a hóba. Amilyen gyorsan csak tudta, megkerülte a házat, és a 
pinceajtón ment be. Néhány pillanattal később már jött is ki, és 
kinyitotta elöl a bejárati ajtót. Végigsöpört rajta az emlékek 
hulláma, ahogy, még mindig sötétben, becsukta maga után. 

Itt kezdődött az egész történet, és itt is kellett véget érnie. 
Először elpusztítottak mindent, ami közte és Måns között volt. 

Annyira gyengévé tették a fiút, hogy már nem lehetett számítani 
rá, és így a kapcsolat is lehetetlenné vált vele. Majd ezután is 
folytatták a tervük végrehajtását, olyan módszeresen és 
céltudatosan, ami halálra rémítette őt. 

Átment a nappaliba. Kinyújtotta egyik kezét, és ujjai hegyével 
végigsimított a fényképeken, ahogy elhaladt előttük. Valaha ő 
segített felakasztani őket az anyjának. 

Mostanra ráeszmélt, hogy már gyerekkorában elkezdett 
darabokra hullani minden. 

Volt viszont egy s más, amit még most sem értett, és a 
húgából akarta kicsikarni a válaszokat, amint az megérkezik. 
Karolina odalapult az egyik széles ablak mellé, és a ház előtti 
sötétséget fürkészte. Mivel nem égtek a lámpák, őt senki sem 
vehette észre kintről, ő viszont annál jobban láthatta a kertet. 

Szorosan markolta az ölében heverő puskát, amelyet a 
pincében megtöltött. Készen állt rá, hogy bármelyik pillanatban 
találkozhat a húgával. 

A gyorsreagálású egység mikrobusza nehezen talált 
kapaszkodót a síkos úton, a sofőr ennek ellenére gyorsított. 
Amikor Fredrika felhívta Alexet, még úgy tízpercnyire járhattak a 
háztól. 

- Elsie majdnem mindent megerősített, amit gondoltunk, és 
mondott még többet is – jelentette Fredrika. – Sven és Viggo 
elejétől fogva együtt bújtatta a menekülteket, de Svennel 



 

 

ellentétben Viggo beszállt Ragnar Vinterman továbbfejlesztett 
üzletébe is. Viggo vitte el Ljungék kocsiját, és ő jelentette be a 
lopást is, hogy a szülei tisztázva legyenek, miután bűncselekmény 
elkövetésére használta. 

- Hogy az a... – kezdte Alex. 
- Még valami... – vágott közbe Fredrika. – Elsie biztos benne, 

hogy Viggo ölte meg Jakobot és Marját, és Johannával közösen 
rendezték el a helyszínt. Évek óta együtt vannak, csak nem szóltak 
róla senkinek. Ja, és mégis Karolinát erőszakolták meg a 
nyaralónál, nem Johannát. 

Fredrika levegőt vett, amit Alex megpróbált kihasználni arra, 
hogy az új információkat beillessze a tragikus keretbe. Két fivér, 
két nővér. Két széthulló család, és erős egyéniségek, akik 
elszabadulnak és jóvátételt követelnek. 

- Arról tudott mondani valamit, hogy mi oka volt Viggónak 
meggyilkolni a barátnője szüleit? – hadarta. 

- Bosszú – válaszolta Fredrika. – Viggo és Måns a szüleikkel 
meglepetésszerűen kilátogattak Ekerőbe aznap, amikor Karolinát 
megerőszakolták, és Johannától tudták meg. Csak azt nem vette 
észre senki, hogy mind a két fiú ugyanabba a lányba szerelmes. 
Karolinába. Először ez nem volt probléma, mert nem kellett neki 
egyikük sem. De később, amikor elment otthonról tanulni, 
összejött Månsszal. Viggo meg annyira felül akarta múlni az 
öccsét, hogy felkutatta azt az embert, aki annak idején 
megerőszakolta Karolinát, és aki még mindig az országban élt. 

Egy szélroham kapta oldalba a mikrobuszt, és megpróbálta 
ledobni az útról. Alexnek nagyon kellett figyelnie, hogy értse, mit 
mond Fredrika. 

- A leszámolás során Viggo arcát késsel megvágták, de 
sikerült elmenekülnie. A sebhely azóta is megvan az arcán. 

- Azt hittem, valami elfuserált farkastorokműtét nyoma – 
mondta Alex keserűen, mert eszébe jutottak Tony Svensson 
szavai: 



 

 

Nem magamfajtát keresnek... Nincs név. Csak egy geci 
ocsmány arc van. 

- Mindenki más is ezt gondolta róla – válaszolta Fredrika. – A 
család meg hagyta, hadd higgyék, mert szégyellték, hogy 
valójában hogy szerezte. Az incidensről senki sem tett bejelentést 
a rendőrségen; Karolina megerőszakolójának jó oka volt távol 
maradni az igazságszolgáltatástól. 

- Gondolom, Karolina nem esett hanyatt Viggo hőstettétől – 
tippelt Alex. 

- Nem, és úgy néz ki, ez volt az egyik dolog, ami arra 
sarkallta, hogy segítsen Johannának a tervében. Sosem bocsátotta 
meg Karolina családjának, és a magáénak sem, hogy elítélték 
azért, amit tett. Johanna is tagja volt a Vinterman-féle hálózatnak, 
és be tudta szervezni az anyját is, mert Marja erősen ellenezte, 
hogy Jakob újra akarja kezdeni az önkéntes munkát. Úgy érezte, 
olyan sokba kerültek már neki a menekültek, hogy többet nem 
segít nekik ingyen. Ragnar a pénzzel csábította, és biztos vagyok 
benne, hogy Johannának is erős érvei voltak. 

Fredrika nyelt egyet. 
- Sok ember sérült meg súlyosan azon az estén. 
- És ezt Elsie és Sven mindvégig tudta – tette hozzá Alex 

tompa hangon. 
- Meg kell őket értenünk – vélte Fredrika. – Amióta 

megtalálták Jakobot és Maiját, a saját életüket féltik. Csak annyit 
mertek kiadni nekünk, hogy szerintük egész biztosan nem tehette 
Jakob. Remélték, hogy a többire rájövünk magunktól. 

Alex nem válaszolt azonnal. 
- Szent isten, micsoda áruló lett Marja... – mondta végül olyan 

hangon, amit Fredrika még nem hallott tőle ezelőtt. 
- Én nem így gondolom, Alex – ellenkezett Fredrika. – Biztos 

vagyok benne, hogy Johanna győzte meg arról, hogy nincs 
kockázat az üzletben. Esetleg a múlt miatt érzett bűntudatára is 
rájátszott. 



 

 

- És amikor átlátta, milyen iszonyatos ez az üzlet... 
- ...akkor már késő volt. De azért megpróbálta. Tudjuk, hogy 

fenyegető leveleket küldött Jakobnak, de azt hiszem, feltehetjük, 
hogy a legjobb szándékkal. Menteni akarta, ami még menthető 
volt. 

Alex kinézett a mikrobusz ablakán a kavargó hóba. Az ekerői 
házra gondolt, ahol a nővérek már biztosan a végső összecsapásra 
készültek. 

- Tehetett volna többet is – mondta komoran. – És akkor 
Jakobbal talán még ma is élnének. 

- Vagy nem. Csak gyalog volt Johanna játszmájában, és ő 
valószínűleg nem adta volna alább annál, hogy holtan lássa a 
szüleit. Csak a megfelelő lehetőségre várt. 

 
 
Karolina először nem volt biztos benne, hogy a húga lépdel-e a 
ház felé. Az ablaknak dőlt, homlokát a hűvös üvegre szorította, 
hogy jobban lásson. Amikor aztán az alak befordult a 
kocsifeljáróra, Karolina szíve nagyot dobbant. Tényleg a testvére 
volt az. 

Nem lassított a léptein. Sőt, szinte menetelt, egyenes háttal, 
kibontott hajjal, át a kerten, majd fel a lépcsőn az ajtóhoz. 
Karolina hallotta, hogy ott megáll, és vár egy darabig, aztán látta, 
hogy lenyomódik a kilincs. Az ajtó kinyílt, és belépett rajta a 
magas, karcsú, hóval lepett Johanna. Mintha tudta volna, hogy 
Karolina ott kuporog az ablak mellett, lassan felé fordult. 

Kigyulladt a csillár, ahogy Johanna felkattintotta a kapcsolót. 
- Itt üldögélsz a sötétben? – kérdezte, szemügyre véve a 

nővérét és a puskát. 
Karolina talpra ugrott, és felemelte a fegyvert. 
- Tudnom kell, miért – mondta síri hangon, átfagyott kezében 

szorítva a puskát. 



 

 

Azokon a vadásztúrákon az apjával nem is álmodta volna, 
hogy képességei segítségével egy nap az életét kell majd védenie. 
A saját testvérével szemben. 

- Árulás. 
Karolina megrázta a fejét. 
- Te beteg vagy. Kiirtottad az egész családunkat, és még van 

képed azt állítani, hogy téged árultak el? 
A húga arca megrándult. 
- Mindent megtettem érted azon az átkozott estén! – sziszegte. 
- Mindent! És te mit tettél? Cserbenhagytál engem, és ellenem 

fordítottad apát! 
Karolina szemét könnyek kezdték égetni. 
- Soha semmit nem tettél másért, csak magadért, Johanna. És 

apát is te fordítottad magad ellen. 
- Hazudsz! – kiáltotta Johanna olyan erővel, hogy Karolina 

megrezzent. – Ahogy az is hazugság volt, hogy nem kell sem 
Måns, sem Viggo! 

- Olyan fiatalok voltunk – suttogta Karolina erőtlenül. – Hogy 
hibáztathatsz ezért még mindig? 

- Viggo érted próbált bosszút állni! – folytatta Johanna. – És te 
azzal háláltad meg, hogy az öccsét választottad! 

Viggo említésétől Karolina megrémült. Eddig nem eszmélt rá, 
hogy neki is része volt a történtekben, de már látta, hogy így kell 
lennie. Apránként felrémlett előtte az igazság, és egyre inkább 
fogyott az ereje, ahogy tisztult a kép. 

- Most tehát már érted – mondta Johanna gyengéden. – Meg 
kell mondanom, lenyűgöztél, Lina. Nemcsak kimásztál a csávából 
Thaiföldön, még Svédországba is sikerült visszajönnöd és 
kiderítened az igazságot. 

- Måns – suttogta Karolina. 
- Úgy van – mosolygott Johanna. – Butaság volt tőled, nagyon 

nagy butaság, hogy nem találtad ki, kihez fog fordulni Måns, ha 
felhívod segítségért. Egész idő alatt egy lépéssel előtted jártunk. 



 

 

Azt akartam, hogy egyszer az életben tudd, milyen nekem, milyen 
az, ha nem lát és nem hall téged senki. 

- Hát te aztán nem voltál láthatatlan! – tiltakozott Karolina. – 
Nagyon jól látott téged mindenki! Úristen, a fele gyerekkoromban 
azt hallgattam, hogy legyek olyan, mint te! 

Súlyosnak érződött a levegő a házban. Johanna mozdulatlanul 
állt, csak az öklét zárta össze és nyitotta szét újra meg újra. 
Valósággal sistergett a dühtől. 

- Hát ez az. A fele gyerekkorodban! Aztán szépen rendbe 
jöttek a dolgok, ugye? Hát nekem nem! És Viggónak sem! 

Karolina sírva fakadt a félelemtől és a kimerültségtől. 
- Azt hittem, az egész amiatt a nyomorult csempészbanda 

miatt van! – zokogta, és a puska reszketett a kezében. – Még anyát 
is belerángattad! Hogy tehetted? 

Johanna arca még jobban elsötétült a nővére könnyei láttán. 
- Sosem terveztem megbocsátani egyikőtöknek sem. Soha. 

Hidd el, minden, ami történt, előbb vagy utóbb úgyis megtörtént 
volna. De be kell ismernem, hogy amikor az az eszement apánk 
elkezdte olyasmibe ütni az orrát, amihez semmi köze nem volt, 
sürgősebb lett a dolog. Anyát meg már szánalmasan könnyű volt 
átejteni. Komolyan elhitte, hogy csak apa van veszélyben. 

Összeszűkült a szoba, ahogy Johanna beszélt. Johanna, aki 
szemrebbenés nélkül meggyilkolta a szüleit. Karolina még mindig 
képtelen volt elfogadni, hogy a húga ennyire kivetkőzhetett 
magából. Még mindig nem kapott meg minden magyarázatot. 

- Mindent elolvastam az újságban – mondta. – És Elsie-vel is 
beszéltem. Sok embert megöltetek. 

Johanna félrehajtotta a fejét. 
- Elismerem, több életet követelt a dolog, mint amennyit 

bekalkuláltunk, de hát ha az emberek nem tudják magukat 
egyszerű szabályokhoz tartani, mi hogy vállaljuk a felelősséget a 
tetteikért? Kifejezetten azt mondtuk nekik, hogy senkinek se 



 

 

szóljanak, hogy Svédországba jönnek, erre többen is éppen ezt 
csinálták. Úgyhogy őket nem küldhettük haza. 

- „Mi”? Mármint Viggo és te? 
Johanna gúnyosan vigyorgott, de nem válaszolt. 
- De hát hogy képzeltétek ezt? – tört ki Karolina. – Anya és 

apa meghal, én meg a börtönben rohadok meg Thaiföldön? 
- Szerintem ennyit megérdemeltek azért, amit velünk tettetek – 

válaszolta Johanna tárgyilagosan. – Úgy számoltunk, hazajössz, 
mielőtt leszereljük apa és anya mesterkedését. De megtudtuk, 
hogy kiszaglásztad az egyik legfontosabb segítőnket Bangkokban, 
úgyhogy cselekednünk kellett. 

- Csak hogy tudd, én nem is sejtettem, hogy ilyen közel járok. 
- Nem, de ez nem igazán változtat semmin. Azonnal 

eldöntöttük, hogy téged ott helyben kell lerendezni. Nem volt 
egyszerű feladat, de egy kis fantáziával az élet legtöbb 
problémáját meg lehet oldani. Az e-mail fiókjaidat gyerekjáték 
volt lezárni, mivel voltál szíves elárulni apának a 
felhasználónevedet és a jelszavadat. Képzeld, simán a fiókban 
tartotta a noteszt, amibe felírta. Olyan simán ment, hogy már 
majdhogynem csalódott voltam. Ahhoz pedig megvoltak a 
kapcsolataink, hogy Bangkokban elintézzük a dolgokat. A rablást, 
a cuccod átpaterolását egy másik hotelba, a drogot a szobádban, 
meg a rendőrség megkenését, hogy pont ott razziázzanak. 

Johanna egy pillanatra elhallgatott. 
- Mindennek ára van – mondta aztán. – Senki sem tehet 

büntetlenül olyat, amit te tettél velem. 
Az ára. A szavak összevissza kavarogtak Karolina fejében. 

Megint Viggóra gondolt. Viggóra, aki bement a szülei lakásába, 
felemelte a fegyvert és főbe lőtte őket. Vajon mikor jöttek rá, 
hogy meg fognak halni? És arra volt egyáltalán idejük rájönni, 
hogy miért? 

- Miért nem mondtad el, hogy együtt vagytok? – kérdezte 
remegő hangon. – Te meg Viggo. 



 

 

Tompa kacaj visszhangzott a szobában. 
- Mit mondtam volna, Lina? Hogy én elvettem, amit te nem 

akartál? Évek óta alig találkoztunk, minek bíztam volna meg 
benned? 

Erről nem volt már mit mondani. Itt volt a vége. Mindennek 
ára van. Karolina inkább mást kérdezett: 

- Most hol van? Itt vár rád valahol? 
- A kertben – válaszolta Johanna olyan hideg hangon, hogy 

Karolina önkéntelenül is levette róla a szemét, és kinézett az 
ablakon. 

Meg is látta a férfi alakját a hóesésben. A férfiét, aki valaha 
annyira szerette őt, hogy bűnt is elkövetett, csak hogy 
megbosszulja az igazságtalanságot, amelyen ő már régen túltette 
magát. 

- Ezt nem viszitek el szárazon. Túl sok embert vezettetek félre, 
belevittétek őket egy gyilkosságláncba, amibe nem hiszem, hogy 
maguktól belementek volna. 

- Megható, hogy életed végén azon aggódsz, hogy fogok én 
ebből kimászni – mondta Johanna. 

Ha nem ég a szobában a villany, talán időben észreveszi, mit 
tart a kezében a férfi, és ő lő először. Így azonban az apja egyik 
vadászpuskájával az örvénylő hóban, a háztól alig néhány méterre 
álló Viggóé volt az első lövés. Bánatának súlya volt az utolsó, 
amit Karolina érzett. 



A rendőrség már nagyon közel járt a házhoz, amikor a lövés
eldördült. Tompán visszhangzott a behavazott fák között, és a 
hallatára szétfröccsent a rendőrök vérében az adrenalin. 

Az isten verje meg, gondolta Alex, és érezte magán Joar 
tekintetét. 

A járművek lefékeztek a hóban, az ajtajukat feltépték, és 
beléjük hatolt a hideg levegő. A kommandósok szálltak ki először, 
és állásokat foglaltak el a ház körül. A nyomozók hallották 
egyiküket a rádióban, amint azt mondja, két ember áll odabent és 
beszélget. Egyikük sem jött ki, amikor felszólították rá őket. 

Alex várakozóan nézett a nyaralóra. Ez a szörnyűséges ház 
annyi boldogtalanság és tragédia bölcsője. Kimondatlan 
feszültségek reszkettek a hideg esti levegőben. Alex 
körbepillantott, és látta, hogy mindenki ugyanarra gondol, amire 
ő. Ha két ember látszik az ablakban, vajon van-e bent még egy 
harmadik is, az imént hallott lövés áldozata? 

Johanna a nővére elernyedt testét nézte. Alatta vértócsa terjedt 
lassan. Johanna lekapcsolta a villanyt. 

- Köszönöm – mondta Viggónak, és megsimogatta a karját. 
Viggo némán állt mellette. 
- Ez volt az egyetlen helyes megoldás – folytatta Johanna 

halkan. – Te is tudod. 
A férfi pillantását követve kinézett az ablakon, a rendőrautók 

villódzó fényeire, és a hóban mozgó sötét alakokra. 
- Nem tudunk elmenekülni – szólalt meg Viggo. 
Johanna bizonytalanul nézett, de nem sokáig. 
- Úgysem volna hova mennünk. 
Viggo lassan felé fordult. 
- Akkor most mit csináljunk? 
- Megtesszük, amit meg kell tenni. 



 

 

Óvatosan lehajolt, és felvette a puskát, amit Viggo félretett. 
Elvakulva önnön naivitásától, és a hittől, hogy Johannában olyan 
nőre talált, aki szereti őt, Viggo nem is reagált, amikor ráfogta a 
fegyvert. 

- Sosem szerettél úgy, ahogy őt – mondta Johanna üres 
hangon, miközben meghúzta a ravaszt, és mellbe lőtte. 

Egy pillanatig mozdulatlanul állt, és a vérző testet nézte. Nem 
érdekelte, mi történik ezután, a célját már elérte. Fáradtan dobta le 
a fegyvert, és kirohant a bejárati ajtón, a néma csendben álló 
rendőrök elé. 

- Segítség! – sikoltotta. – Kérem, segítsenek! Lelőtte a 
nővéremet! 
 
 
Ragnar Vinterman már órákkal azelőtt felismerte, hogy vége a 
játéknak, hogy a rendőrség becsöngetett volna hozzá. Akkor már 
nem érzett semmi mást, csak megkönnyebbülést. Annyi minden 
ment már tönkre. Embereknek kellett az életükkel fizetniük az ő 
és mások kapzsiságáért. 

Az igazság az volt, hogy a szíve mélyén Ragnar Vinterman 
osztotta Jakob Ahlbin ártatlan hozzáállását az úgynevezett 
menekültekhez, akik eljutottak Svédországba. És persze nem is 
érezte úgy, hogy kihasználná a rászorulókat, amikor pénzért 
biztosított nekik szállást és élelmet, még akkor sem, amikor úgy 
döntött, belevág az embercsempészetbe is. Eleinte mi sem 
állhatott volna távolabb tőle. Végül is mindenki meg tudta fizetni 
az árat, amit kért. Egyik részt vevő félnek sem lehetett semmi 
problémája. 

De aztán Sven a sarkára állt, és megtagadta a további 
együttműködést. Ekkor legyintette meg Ragnart először a kétség 
szele. Jakobbal ellentétben Svenre nem lehetett csak úgy 
rálegyinteni, hogy érzelmi alapú, ésszerűtlen döntéseket hoz. Sven 
szolid ember volt, de rákényszerült a bűnözésre, hogy pótolni 



 

 

tudja azokat a hatalmas összegeket, amelyeket a fia pumpolt ki 
belőle. Alapvető igazságérzettel azonban ő is rendelkezett, és 
éppen ez ingatta meg Ragnart, amikor Sven bejelentette, hogy 
elege van. 

A gondot Marja és Johanna jelentette. Ragnar, magától 
értetődően, sokat tűnődött rajta, hogy lehet az, hogy Jakob 
közvetlen családjából két nő is ennyire eltávolodjon azoktól az 
értékektől, amelyeket valaha az egész család a magáénak vallott. 
De ha ők nem láttak semmi kivetnivalót ebben a tevékenységben, 
miért látott volna Ragnar? 

Egyetlenegyszer megpróbálta megbeszélni a kérdést Marjával, 
de ő zavarba jött, amikor erre terelte a szót, és kitérő válaszokat 
adott. Csak annyi kikötése volt, hogy Jakob semmilyen 
körülmények között nem szerezhet tudomást a dologról. Nem is 
szerzett, amíg Johanna „virágszál”-nak becézett, gondos 
alapossággal kiválasztott menekültjeinek egyike meg nem szegte 
az aranyszabályt, és el nem árulta egy barátjának, hogy jutott 
Svédországba. 

Akkor fordultunk ki magunkból, gondolta reményvesztetten 
Ragnar. Akkor váltunk gyilkosokká. 

Akkor még csak fél éve folyt az új üzlet. Menekültek 
bújtatásából pénzt teremteni egyszerű volt, annál bonyolultabb azt 
megszervezni, hogy illegálisan Svédországba juttassanak 
embereket, aztán bűncselekmények elkövetésére rávenni, végül 
hazaküldeni őket. Valójában mindössze három embert küldtek 
vissza, mielőtt ráébredtek, hogy más módon kell megszabadulni a 
„virágszálaktól”. Az emberek egyszerűen túl sokat beszélnek. 
Abból mindenféle pletyka kerekedik, ez pedig nem volt 
elfogadható. 

Sosem felejtette el azt az estét, amelyen épp lefekvéshez 
készülődött, amikor a rádió bemondta, hogy lelőttek egy házaspárt 
az Odenplanhoz közeli otthonukban. Az utolsó pillanatig 
reménykedett benne, hogy nem kell majd ilyen messzire menniük. 



 

 

Hogy Jakob majd észhez tér. De, mint rendesen, Jakob nem 
hagyta magát megfélemlíteni, így csupán egyetlen megoldás 
maradt. Marja pedig... Johanna ragaszkodott hozzá, hogy őt is ki 
kell iktatni az egyenletből, mert nem fog hallgatni, ha Jakobot 
megölik. 
Sosem törlődött ki az emlékeiből Johanna közönyös arca sem, 
miközben azt mondta neki, hagyja rá nyugodtan a szülei 
meggyilkolását. Ragnar arra a kérdésre sem kapott választ, ami 
annyira gyötörte lelkészszívét: mi hiányozhat egy olyan emberből, 
aki képes megölni a saját nemzőjét? 

Aztán megszólalt a csengő, és Ragnar kiment ajtót nyitni. A 
rendőrség majd tudakolni fogja a többiek nevét is, akik részt 
vettek a műveletekben. A nőét, aki ismeri az okirat-hamisítót, az 
arabul beszélő férfiét, mindenkiét, aki menekültek csempészéséből 
él. 

Elmondok nekik mindent, határozta el Ragnar. Mert már nincs 
mit rejtegetnem. 

Szó nélkül kinyitotta az ajtót, és engedelmesen megadta magát 
a rendőrségnek. És az egyházmegye újabb hű szolgáját veszítette 
el. 
 

 
A következő hívás épp akkor érkezett, amikor Fredrika már 
hazaindult volna. Elmúlt kilenc óra, és Alex előadta az utolsó 
jelentést, ami olyan eszelősen hangzott, hogy Fredrika alig akarta 
elhinni. Johanna Ahlbin önként átadta magát a rendőrségnek, azt 
állítva, hogy önvédelemből lőtte le Viggót, miután az végzett 
Karolinával. Az orvosok szerint viszont, bár Viggo valóban 
meghalt, Karolina valószínűleg életben marad. 

- Repesve várjuk az ő verzióját – mondta gunyorosan Alex, és 
ráparancsolt Fredrikára, hogy menjen haza. 

Fredrika azonban nem ment. Először is rendszerezte és iktatta 
a papírmunkát, aztán rájött, hogy valakinek fel kellene hívnia 



 

 

Pedert, és tájékoztatni a végkifejletről. Peder hangja vidáman 
csengett. 

- Épp vacsizunk! – mesélte. – Itt van az öcsém is! 
Fredrika elégedettnek hallotta a hangját. Vagy talán egy 

icipicit zavartnak. De akárhogy is volt, örült, hogy örül. Abból 
csak jó sülhet ki, ha Peder végre eldönti, mi a fontos az életében. 

Alábbhagyott a szél, és egy időre a havazás is elállt, mire 
felvette a kabátját, hogy végre hazamenjen. Újra megszólalt a 
mobilja, és látta, hogy megint Spencer otthoni telefonja az, 
úgyhogy felvette, miközben a másik kezével a sapkáját igazította a 
fejére. 

Fura, hogy nem a mobilján hív, gondolta. 
- Fredrika Bergmannal beszélek? – kérdezte egy ismeretlen 

női hang. 
Elhűlve a felismeréstől, hogy ki az, Fredrika megtorpant a 

kihalt folyosó közepén. 
- Igen – mondta végül. 
- Eva Lagergren vagyok. Spencer felesége. 
Fredrika ugyan már maga is rájött erre, mégis akkora sokként 

érte, hogy le kellett ülnie. Lassan a padlóra ereszkedett. Aztán Eva 
Lagergren azokkal a szavakkal folytatta, amelyeket senki sem 
akar hallani: 

- Sajnos rossz hírem van. 
Fredrika visszafojtott lélegzettel várt. 
- Spencemek autóbalesete volt. Kórházban van, Lundban. 
Ne, ne, ne! Bármit, csak ezt ne! 
A borzalom úgy érte, mintha gyomorszájon vágták volna, 

előre kellett görnyednie, és a hasára szorítania a kezét. 
Mélyeket lélegezz! Be, ki. 
- Hogy van? 
Suttogni is alig bírt. 
Hallotta, hogy a másik nő nagy levegőt vesz. 
- Azt mondják, kritikus az állapota, de stabil. 



 

 

Eva habozott, és amikor folytatta, mintha sírt volna: 
- Jó lenne, ha oda tudna menni még ma este. Biztosan örülne, 

ha ott volna, amikor felébred. 
 
 
Alex furcsán ünnepélyes érzéssel tért vissza a városba. Túlságosan 
fel volt spannolva ahhoz, hogy rögtön hazamenjen Ekerőből, így 
előbb bement a főkapitányságra megírni a jelentését, hogy közben 
megnyugodjon. Fredrika már biztosan hazaindult; sötét volt az 
irodájában, és eltűnt a kabátja. 

Még mindig eléggé fel volt pörögve, amikor befordult 
vaxholmi háza udvarába. Ekkor jutott eszébe, hogy Lénával úgy 
állapodtak meg, beszélnek egymással ma este, és ő még csak nem 
is telefonált, hogy késni fog. 

Az órájára pillantott. Éjjel egy is elmúlt már. Minimális volt 
az esélye annak, hogy Lena még ébren van. 

Ezért aztán nagyon megdöbbent, amikor a nappaliban találta 
őt, a karosszékben ülve. Látta rajta, hogy sírt, és az is csak most 
tűnt fel neki, hogy lefogyott. Nagyon is lefogyott. Fizikai 
fájdalomként hasított belé a félelem. Mintha hetek óta most 
először látná rendesen a feleségét. Sovány lett, sápadt és 
fénytelen. 

Nem vettem észre valami fontosat, valami iszonyút. 
- Sajnálom – motyogta, és leült Lénával szemben a kanapéra. 
Lena megrázta a fejét. 
- Betelefonáltam, és mondták, mi történt. Rendben ment? 
Szeretett volna nevetni ezen a kérdésen. 
- Attól függ, mi az, hogy rendben – dörmögte. – De alapjában 

véve nem, nem ment rendben. Semmilyen értelemben. A speciális 
csoport jövője finoman fogalmazva is elég ingatag. 

Lena fészkelődött a fotelben, és közben grimaszt vágott, 
mintha fájdalommal járna minden mozdulata. 



- Valamit el kell mondanom neked – kezdte fojtott hangon. – 
Valamit, amit már egy ideje tudok, de... nem bírtam beszélni róla. 
Amíg nem tudtam biztosan. 

Alex a homlokát ráncolta, és érezte, hogy kezd pánikba esni. 
- De micsodát? 
Mi az, amit a legjobb barátjának sem bír elmondani? Mert 

tudta, hogy ő a legjobb barátja, ahogy Lena az övé. Erre az alapra 
épült hosszú, biztonságos házasságuk. A kapcsolatuk a barátságon 
alapult. 

A bűntudat a lelkébe vágott, akár a kés. Nem Lena feledkezett 
meg erről, hanem ő. 

És mielőtt még a felesége megszólalt volna, tudta, hogy amit 
mondani fog, az megváltoztat mindent, és megfosztja őt minden 
lehetőségétől annak, hogy jóvátegye ezt a groteszk hibát. 

- Itt foglak hagyni – zokogta Lena. – Téged és a gyerekeket. 
Beteg vagyok, Alex. Azt mondják, nem lehet tenni semmit. 
Alex üres tekintettel meredt rá. Ahogy lassan felfogta, mit 
mondott a felesége, egész biztosan tudta, hogy életében először 
olyan helyzet előtt áll, amit soha nem lesz képes elfogadni. Még 
kevésbé együtt élni vele. 

Egymást átölelve aludtak el. Későre járt. Sötét és csend volt a 
házban, odakint pedig elállt a havazás. Ez volt az utolsó azon a 
télen, leszámítva egy-két áprilisi záport. 

És mire eljött az ősz, mindennek vége lett. 
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Az irgalmas detektív 
 
STOCKHOLM 
 

- Jól telt a nyár, Peder? 
Peder Rydh visszagondolt. 
- Kösz, jól. Nagyon is. 
- Mit csináltak? 
Peder arca felderült. 
- Befurikáztuk Olaszországot. A kissrácokkal meg Jimmy 

öcsémmel. Őrület volt, de felejthetetlen. 
- Szóval akkor megint együtt vannak Ylvával? 
- Igen. Eladtam a lakásomat, és hazaköltöztem. 
- És jó így? 
–   Nagyon jó. 
Szünet. 
- Találkoztunk néhányszor a nyári szabadsága előtt is, és úgy 

emlékszem, eleinte eléggé negatívan viszonyult a 
foglalkozásainkhoz. 

Peder mocorgott. 
- Vegyes tapasztalataim vannak a pszichológusokkal. Nem 

tudtam, mire számítsak. 
- Vagy úgy. És most mit gondol? 
Peder egy pillanatig habozott, de aztán úgy döntött, nincs oka 

hazudni. 
- Jó volt – mondta egyszerűen. – Rájöttem egy-két dologra. 
- Olyasmikre, amiknek azelőtt nem volt tudatában? 
Peder bólintott. 



- A télen sok súrlódás volt ön és az egyik kollégája, Joar 
között. Ezzel mi a helyzet? 

- Rendben van. Egyáltalán nem is érdekel. 
- Tényleg? De hát csak együtt kell dolgozniuk, nem? 
– Nem, visszahelyezték a Környezetkárosító

Bűncselekmények Elleni Osztályra. Vagy visszakérte magát, nem 
tudom. 

– Szóval csak ön maradt ott és Alex Recht?
Peder szeme könnybe lábadt a bánattól. 
- Hát, most csak én vagyok, meg a helyettese. Még semmi 

sincs eldöntve. Alex kivett pár hét szabadságot. 
Elhalt a hangja. 
- Peder, azért akartam látni önt, hogy megnézzem, hogy van. 

És feltegyek néhány utolsó kérdést. 
Peder várt. 
- Mi a legrosszabb, ami ma megtörténhet önnel? 
– Ma?
- Ma. 
Peder eltöprengett. 
- Ne gondolkodjon olyan sokat, spontán mondjon valamit! 
- Hogy elveszítem Ylvát. Egyértelműen az volna a 

legrosszabb. 
- És a fiúk? 
- Őket sem akarom elveszíteni. 
- De nem ők jutottak először eszébe, amikor megkérdeztem. 
- Nem. De attól még őket is szeretem. Csak másképp. 
- Próbálja megmagyarázni! 
Peder nagy levegőt vett. 
- Nem tudom. Csak azt tudom, hogy így van. Ha holnap 

felébrednék, és Ylva nem lenne ott mellettem, nem lennék képes 
folytatni. Nem tudnám azt elviselni, amit Alexnek kell éppen 
most. 



 

 

Peder kifogyott a szavakból. Ylva új esélyt adott neki. Most 
rajta állt, hogy tud-e élni vele. 



BAGDAD, IRAK 

Farah Hadzsib már elfogadta, hogy az ember, akit szeretett, halott, 
és sosem tér vissza hozzá, amikor őszülő hajú, nyugati kinézetű 
férfi jelent meg az ajtaja előtt. 

Egyáltalán nem beszélt arabul, és Farah iskolában felszedett 
angoltudása nem volt elégséges ahhoz, hogy megértse, mit akar. 
így hát elmutogatta neki, hogy kísérje át a szomszédba. Ott lakott 
az unokatestvére, aki jól beszélt angolul, és az amerikai katonák 
tolmácsaként dolgozott. 

A Nyugatról érkezett vendégek még mindig ritkaságnak 
számítottak Bagdadban. Azok, akik mégis eljöttek, szinte 
valamennyien újságírók voltak, vagy azon kevés diplomáciai 
képviselet egyikénél dolgoztak, amelyek elég merészek voltak 
ahhoz, hogy folyamatosan jelen legyenek a térségben. Farah 
azonban rögtön látta, hogy a vendége nem ezek közé tartozik. Más 
volt a felépítése, a szeme pedig szakadatlanul a környezetét 
fürkészte, veszélyt vagy valami megfigyelésre érdemeset keresve. 

Rendőr, vélte. Vagy katona. De nem amerikai, hanem talán 
német. 

De nem a férfi viselkedése volt az, amit Farah megjegyzett. 
Hanem a határtalan bánat és fájdalom, amit a szemében látott. 
Olyan mély bánat, hogy ránézni is alig bírt. Biztos volt benne, 
hogy ilyen különös vendég nem hozhat jó híreket. Rövid lesz a 
látogatás az unokatestvérénél. 

- Adni akar neked valamit – közölte az unokatestvére, miután 
néhány percig beszélgetett a férfival. 

- Nekem? – képedt el Farah. 
Az unokatestvére bólintott. 
- De hát nem is ismerem! 

- Azt mondja, Svédországból jött, és az ottani rendőrségnél 
dolgozik. Csak most szabadságon van. Azt mondja, ő nyomozott 
tavasszal a vőlegényed halálának ügyében. 



E szavak hallatán Farahnak elakadt a lélegzete, és az idősebb 
férfi gyász sújtotta arcába nézett. 

- Azt mondja, sajnos nem maradhat sokáig, mert még 
másvalakit is meg kell látogatnia, mielőtt hazamegy. Egy másik 
nőt, aki tavasszal elveszítette a férjét. Őt Alinak hívták. 

Ekkor jött ki a konyhából az unokatestvére felesége, hogy 
megnézze, ki látogatott el hozzájuk. 

Az idegen kissé bátortalanul odabiccentett neki, majd megint 
Farah unokatestvéréhez fordult. 

- Gratulál a gyerekhez, akit vársz – mondta előrehaladott 
terhes feleségének az unokatestvér. – Az egyik kollégája néhány 
hónapja szült, ő meg karácsonyra lesz nagyapa. 

Farah szomorúan elmosolyodott, de még mindig nem értette, 
miért látogatta meg őt ez a semmiből jött ember. 

Aztán a férfi szótlanul a zsebébe csúsztatta a kezét, és 
előhúzott onnan egy aprócska tárgyat. 

A vőlegénye jegygyűrűjét. 
Farah meg sem köszönte, csak elvette, és addig nézte, amíg 

úrrá nem lettek rajta az általa ébresztett emlékek, és eleredtek a 
könnyei. Amikor felnézett a férfira, aki svéd rendőrnek mondta 
magát, látta, hogy ő is sír. 

- A felesége ötlete volt, hogy jöjjön ide, és adja át neked a 
gyűrűt – magyarázta az unokatestvére dadogva, összezavarodva a 
vendég könnyeitől. 

- Mondja meg a feleségének, hogy köszönöm, és üdvözlöm őt! 
– mondta Farah mereven.

Majdhogynem megesküdött volna rá, hogy az idegen 
mosolyog a könnyei közt. 



 

 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 
 
Fontos, hogy merjünk köszönetét mondani. Legalábbis nekem 

az. Ha köszönetét mondunk valakinek, azzal elismerjük, hogy 
része volt a munkánkban. Hogy nem egymagunk vittük azt 
véghez. És hogy meg sem szabad próbálni egyedül. 

Egy könyv megírása olyan, mintha valami rendkívül bonyolult 
tortát sütnénk. Ahhoz, hogy elbírjunk a krémmel, a habbal, a 
mázzal, plusz kezek szükségeltetnek. No meg idő, energia, 
motiváció és türelem. 

Én könnyűnek találom az írást. A szavak maguktól 
rendeződnek összhangzatba; nem kell előcsalni, sem kierőszakolni 
őket. Csak sajnos nincs arra garancia, hogy ez így tökéletes lesz. 
Abban a pillanatban észreveszem, amint kinyomtatom a 
számítógépről; rögtön látom, hol nem áll össze a történet. És ott 
keményen megbirkózom a betűkkel és szavakkal, próbálom a 
megfelelő helyzetbe ráncigálni őket. Néha sikerül. De néha 
egyáltalán nem. 

Legelőször is szeretnék forró köszönetét mondani 
mindenkinek svédországi kiadómnál, a fantasztikus 
Piratförlagetnél. Sofi, Jenny, Cherie, Madeleine, Ann-Marie, 
Lasse, Mattias, Lottis, Anna, Carin és Jonna – hol lennék én a ti 
energiátok és folytonos biztatásotok nélkül? Külön köszönet 
kiadómnak, Sofiának, aki megállás nélkül egyengeti előttem az 
utat, és elhiteti velem, hogy akárhány könyvet meg tudok írni. 
Valamint szerkesztőmnek, Annának, akinek mindig, mindig (ez 
szándékos ismétlés, Anna) van ereje folytatni, akkor is, amikor 
nekem nincsen, és ő az élesztő a tortának abban a részében, amit 
szerkesztésnek hívnak. 

Köszönet mindenkinek az ultrakiváló Salomonsson 
Ügynökségnél is – Niclasnak, Leylának, Tornak, Catherine-nek és 
Szilviának – akik hatalmas sikerre vitték az írásaimat külföldön 



azóta, hogy 2009 májusában elkezdtünk együtt dolgozni. Büszke 
vagyok, hogy ti képviseltek! 

Köszönet minden barátomnak és olvasómnak, akik lépésről 
lépésre követik a könyvvilágban tett utazásomat, mintha nem is 
író volnék, hanem valami rocksztár. Csodálatos, hogy nemcsak 
olvassátok a könyveimet, hanem dedikáltatjátok is őket, ha 
megveszitek valakinek ajándékba. 

Köszönet Malenának és Matsnak, akik biztosítják nekem az 
időt. 

Köszönet Sven-Åkénak, aki kisegít, ha megáll a tudományom a 
rendőrségi munkát illetően. 

Köszönet a Walter Borgs vadászbolt személyzetének, akik 
segítettek kiválasztani a tökéletes gyilkos fegyvert. 

Köszönet a tervezőnek, Nina Leinonak, aki gondoskodik róla, 
hogy a könyveim ilyen észbontóan jól nézzenek ki. 

Köszönet Sofia Ekholmnak, aki továbbra is különleges helyet 
foglal el nálam az írás folyamatában. Hamarosan érkezik az újabb 
átolvasandó kézirat – remélem, van elég időd és étvágyad! 

És köszönet a családomnak, akik őszintén örülnek a 
sikereimnek, és keresztbe-kasul beutazzák az országot, hogy ott 
lehessenek, ha egy könyvemről beszélek, vagy egy asztal mögött 
görnyedve dedikálok valamelyik könyvesboltban. 

Köszönöm. 

Kristina Ohlsson; Bagdad, 2010 tavasza 



Kristina Ohlsson: Mostohák 

Százak láthatták volna, mégsem tűnik fel senkinek, amikor egy zsúfolt 
svédországi vonatról elrabolnak egy kislányt. Az anyja nem volt mellette, mert 
az egyik állomáson véletlenül lemaradt. A vonat személyzetét természetesen 
riasztották, hogy vigyázzanak az alvó gyerekre, ám mire a szerelvény befut a 
stockholmi főpályaudvarra, a kicsinek nyoma vész. Alex Recht felügyelő és 
Fredrika Bergman bűnügyi elemző kezdetben klasszikus gyerekrablásra 
gondol, ám a nyomozás rémálomba illő fordulatot vesz, amikor az ország egy 
távoli szegletében megtalálják a kislány holttestét homlokán a felirattal: Nem 
kell) A gyilkos kíméletlen, s mint kiderül, rendkívüli képességű... 




