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Annikának, aki a legjobbak közé tartozik

 
Ez egy kitalált történet.

Minden egyezés a valósággal pusztán a véletlen műve.



HÁROM MEGTÉVEDT EMBER

2016. április

AZ ELSŐ FÉRFI: A VÉGRENDELET

Ez a rengeteg döntés! Élete utolsó hónapjait legkevésbé ezzel
akarta tölteni. Ám megannyi kérdés válaszra várt még, a
válaszokhoz pedig így vagy úgy, de döntésekre volt szükség:
hogyan akar élni ezután, és hogyan meghalni? Mely titkait akarja
megosztani a külvilággal, és melyeket magával vinni a sírba?

A nő azonban megérdemli, hogy tudja. Ez határozott
meggyőződése volt. Abban viszont már kevésbé érezte biztosnak
magát, hogy éveken át rejtegetett titkát még életében tudatni
akarja-e vele. Úgy érezte, hogy kettejük kapcsolatának azzal
tenné a legjobbat, ha továbbra is hallgatna róla. Hiszen annyira
szorította már az idő, és annyi tennivalója akadt még! Ahogy a
régi, elcsépelt frázis mondja: elérkezett az idő, hogy megfizessen
korábbi bűneiért.

Így hát egy esős áprilisi délelőttön leült az íróasztalához, hogy
megírja élete legfontosabb levelét. Minden egyes szót a
legnagyobb körültekintéssel kellett megválogatnia, és minden
mondatot a legtökéletesebbre csiszolnia. Amikor elkészült vele,
annyiszor átolvasta még, hogy össze sem tudta volna számolni,



míg végül elégedett nem lett a szöveggel. Vagy legalábbis bele
nem törődött: olyan, amilyen. Jobb már úgysem lesz. Azt pedig
sosem fogja megtudni, mit szól majd hozzá a nő, amikor rájön,
hogy mit tett. Elcsigázottan felállt. Itt volt az ideje, hogy
megebédeljen, utána lepihenjen egy kicsit, majd tegyen egy
sétát. Muszáj volt kimozdulnia. Ám hirtelen aggodalom és
szorongás uralkodott el rajta.

Leült.
Még egyszer, gondolta. Még egyszer el kell olvasnom ezt a

levelet.
És megtette.
 
Drágám,
már egy ideje tudjuk, hogy a lehető legrosszabb be fog következni. Amikor

ezt a levelet olvasod, én már nem leszek. Halálom napját is pontosan tudjuk,
te is, én is. Felfoghatatlan – én legalábbis képtelen vagyok megérteni –, hogy
miközben most itt ülök és e sorokat írom, tisztában vagyok vele, hogy
napjaim meg vannak számlálva. Persze, igaz ez mindig és mindenkire, még
ha mi, emberek gyakran hajlamosak is vagyunk megfeledkezni róla, és azt
hisszük, a halál mindig csak másokat ragad el, ránk nem fog sor kerülni
soha. Mintha létezne egy harmadik lehetőség is az örök élet és az örök
nyugalom között. Mintha az ember kedve szerint lépkedhetne oda-vissza a
kapun át, amely elválasztja egymástól az élőket és a holtakat. De hidd el
nekem, hogy nem így van!

Lehet, hogy nem is érdemlek jobb sorsot ennél. Még az sem kizárt, hogy
igazságos, hogy engem előbb ragad el a halál, mint mindketten szerettük
volna. Ezért írom ezt a levelet. Mert attól tartok, hogy megérdemlem a halált,
amely rám vár.

Tudod, néhány évvel ezelőtt elkövettem egy szánalmasan ostoba dolgot.
Emlékszel, amikor a kislányunk még újszülött volt, én pedig lábadoztam az
autóbalesetem után? Hát hogyne emlékeznél, hiszen szörnyű időszak volt! És
biztosan emlékszel a tablettákra is, amelyeket szedtem, és hogy nevettünk,
hogy akár egy lovat is el lehetne altatni velük. De Isten a tanúm rá, hogy
szükségem volt rájuk a mindennapok túléléséhez, hogy képes legyek uralni a



testem, és visszanyerjem az életerőm. Ám ahogy akkor te is mondtad, addig
nem tisztult ki a fejem és a tekintetem, amíg a fájdalmaim el nem múltak és
meg nem szabadultam a mor fiumtól.

Egyszer hibáztam csak miatta. Egyetlenegyszer. De ez épp elég is volt
ahhoz, hogy tönkretegyem egy másik ember életét. Keddi nap volt. A
következő történt: beültem a kocsiba, és Uppsala felé vettem az irányt, ahol a
főnökömmel akartam találkozni, akivel később közösen terveztünk részt
venni egy vacsorán – annak ellenére, hogy betegállományban voltam, és
mozdulni is alig bírtam, érzékszerveim pedig nem működtek elég jól a sok
gyógyszertől. Ezt sosem bocsátom meg magamnak. Nem lett volna szabad
aznap este autót vezetnem. Inkább vonattal kellett volna utaznom. De nem
így tettem.

És elgázoltam valakit.
Igen, jól olvastad! Tudom, szörnyen hangzik, és sajnos lehetetlen meg nem

történtté tenni. Az a hang, amikor a nő felrepült a motorháztetőre, ahogy a
fejét beverte a szélvédőbe! Majd a bizarr látvány, amint három másodpercen
belül már mozdulatlanul feküdt az autó mögött az úton! Emlékszem, hogy
csak bámultam őt a visszapillantó tükörben, de képtelen voltam felfogni,
hogy is kerülhetett oda.

Habár minden mást nagyon is jól értettem.
Vagy megállok, és vállalom a felelősséget azért, amit tettem, és akkor

lőttek az egész életemnek – talán még téged és a gyermekünket is elveszítem
–, vagy továbbhajtok, és úgy teszek, mintha mi sem történt volna.
Körülnéztem, sehol senki. Egyetlen szemtanú sem volt, mindenütt csend és
nyugalom. Így aztán az utóbbit választottam. Cserben hagytam. Úgy
gondoltam, ilyen döntést csak egyszer hozhat az ember életében, és a döntés
visszavonhatatlan. Már nem emlékszem, milyen gondolatok röpködtek a
fejemben, amikor a gázra léptem, de feltehetően nem sok minden. A szégyen
és a bűntudat azonban a csontjaimig hatolt, és egyetlen nap sem telt el azóta,
hogy ne küszködtem volna tettem emlékével. Az újságok természetesen
megírták az esetet, én pedig titokban követtem a nő sorsát, akit elgázoltam.
Ugyanis legnagyobb meglepetésemre túlélte a balesetet. Bár a „túlélés” talán
nem a legjobb szó, hiszen sosem épült fel többé. De sajnos ilyenek vagyunk:
mindenáron meg akarjuk menteni az embereket.



Mostanra már bizonyosan magadon kívül vagy. Vádolsz a gyávaságomért,
és azt kérdezed, mégis, mi a fenét képzeltem. A válaszom röviden: magamra
gondoltam. Meg rád, a lányunkra, azután később a fiunkra is. Így ment ez
egészen néhány hónappal ezelőttig. Tudod, amikor minden megváltozott.
Minden véget ért, és valami olyasmit tudtam meg saját halálommal
kapcsolatban, amit el sem tudtam képzelni. Ezért döntöttem úgy, hogy itt az
ideje vállalni a felelősséget azért, amit egykor elmulasztottam. Vezekelni a
bűnömért.

Tehát megtettem. Megpróbáltam kárpótolni az áldozatom. Legalábbis
amennyire lehetett. És attól tartok, hogy közben elkerülhetetlenül nyomokat
hagytam magam után. Ezért írom ezt a levelet, mert tartok tőle, hogy a
rendőrség esetleg újból előveszi az általam okozott baleset aktáit, kutatni
kezd, és végül rám talál. Rám talál – de addigra én már halott leszek. És
persze nem szeretném, ha tőlük tudnád meg, mit tettem. Jobb, ha egyenesen
én mondom el neked.

Elgázoltam egy fiatal nőt, majd segítségnyújtás nélkül otthagytam őt az
úton. Mások is tettek már hasonló dolgot; szemét módon viselkedtek, aztán
igyekeztek kibújni a felelősségre vonás alól. Nem szeretném, ha így
emlékeznél rám. Mint egy csalóra. Ezért szeretném kihangsúlyozni, hogy én
más vagyok, mint a többi csaló. Én ugyanis a közben eltelt évek dacára
megpróbálom vállalni a felelősséget. Ahogy egy író egykor megjegyezte:
„mindent helyrehozok”.

Csak attól félek, hogy már nem lesz időm megtenni.
Mindennél jobban szeretlek!

A MÁSODIK FÉRFI: A HÁZ

Miközben a férfi, aki előre tudta a halála időpontját, aláírta
írásban tett vallomását, egy másik férfi egy házat figyelt, amely



valami titkot rejtett. A levegő hűvös volt, és friss,
lélegzetvételkor kaparta a torkát. Az áprilisi idő már csak ilyen
szeszélyes. Ez jó lesz! Nagyon is! A házat olyan titkos kezek
építették, hogy szinte senki sem tudott a létezéséről. Szinte senki:
ennyi elég is volt a férfinak, aki a mellette álló nőhöz fordult.

– Megnézhetném belülről is? – kérdezte.
– Természetesen – felelte a nő.
A férfi körülnézett. A házat jó tágas telek vette körül, annak

végétől pedig kisebb szántóföld terült el. Azon túl már csak az
erdő volt, ameddig a szem ellátott.

Tökéletes, gondolta a férfi.
A nő kulccsal kinyitotta a bejárati ajtót, majd kitárta a férfi

előtt.
– A házat alig öt évvel ezelőtt építették. S bár ennek során

semmiféle törvénybe ütköző dolgot nem követtek el, kínosan
ügyeltünk rá, hogy az építkezés minél kevésbé feltűnő legyen. A
ház nem csatlakozik a vezetékes víz- és csatornahálózathoz. Saját
kutat fúrtunk, és szeptikus tartállyal ellátott vécét használunk,
amelyet magunk ürítünk. Továbbá az elektromos áramot is
önellátóan termeljük, van saját, dízelmotoros áramfejlesztőnk.

– Értem – felelte a férfi, pedig dehogyis értette. Teljesen
elképedt, hogy léteznek még ilyen helyek. Ráadásul kissé naivnak
is érezte magát ettől. Vajon azért, mert már eljárt felette az idő?
Vagy ez a ház egész egyszerűen az egyre ridegebbé és
magányosabbá váló társadalom fényes bizonyítéka volt? Elvégre ő
is tudta, hogy kik építtették, ismerte a körülményeket.

Amint belépett a házba, nekidőlt a bejárati ajtónak. Vastagabb
volt, mint egy szokványos ajtó: úgy érezte, legalább egy tonnát
nyom.

A nő elégedett volt.
– Az ablakok és az ajtók is golyóállóak – magyarázta. – Az

üvegeket egy különleges, németországi szállítócégtől rendeltük,
és ki kell bírjanak egy tucatnyi kalapáccsal vagy egyéb
szerszámmal rájuk mért ütést, mielőtt betörnének.



– Ez úgy hangzik, mintha az Ovális Iroda ablakairól beszélne –
jegyezte meg a férfi.

Mire a nő, aki vele volt, nevetni kezdett.
– Hát, ami azt illeti, valóban a Fehér Ház lebegett a szemünk

előtt, amikor megterveztük ezt a bunkert. És úgy vélem, elég szép
munkát végeztünk.

A férfi felhúzta a szemöldökét.
– Azt mondta, bunkert?
– Csak hogy ne felejtsük el, hogy nem egy átlagos házról van

szó.
A férfi némán sétált végig a házon, szobáról szobára. Egyre

gyorsult a szívverése: még legvadabb álmaiban sem képzelte
ugyanis, hogy létezik ilyen egyszerű megoldás a problémájára. A
ház tökéletes volt.

– Mennyi időre bérelhetném ki? – tudakolta.
Bárhogy igyekezett, rekedtes hangja elárulta izgatottságát.
– Legalább egy fél évig szabad. Gondolja, hogy annyi elég lesz?
A férfi erre váratlanul elbizonytalanodott.
– Hát, nem is tudom – felelte. – Tudja, nem azonnal szeretném

kivenni, csak majd valamikor a tavasz végén. Amikor a lányom
hazaérkezik külföldről.

A nő a férfi vállára tette a kezét.
– Hallottam, mi történt magával. Szörnyű história – mondta.
Az egyik ablakon át besütött a nap. Tisztán látszott, hogy az

üveg vastagsága erősen mérsékeli a fény erősségét.
– Igen – felelte a férfi, aki ki akarta bérelni a házat. – Szörnyű

história. De sokkal inkább a lányomat és a családját érinti, mint
engem. Nagyszerű lenne, ha végre valahol menedékre lelnének.
Mármint, nem bujkálhatnak örökké külföldön.

A nő kihúzta magát.
– Biztos lehet benne, hogy itt jó helyen lesznek. Senki nem

találhat rájuk. Hacsak meg nem változik a helyzetük, mire
hazajönnek...

– Az nem fog megtörténni.



– ...mi örömmel látjuk őket nálunk.
A férfi erre elmosolyodott.
– Nagyszerű – felelte. – Fantasztikus.

A HARMADIK FÉRFI: AZ ÜRESSÉG

Aztán ott volt még a harmadik férfi is. Aki nem érezte szükségét,
hogy bevallja bűneit, sem pedig, hogy menedéket keressen egy
hozzá közel álló személynek. A férfi, aki már annyi mindent
elveszített, hogy nem volt többé önmaga.

Dolgozószobájában ült, és csendesen bámulta a falat. Még arra
sem reagált, amikor főnöke az ajtaja előtt elhaladva hirtelen
megtorpant.

– Hát itt vagy? Azt hittem, szabadságra mentél!
Hangjából kitűnt, hogy nem tetszett neki, amit látott. A

„szabadság” pedig nem épp a legmegfelelőbb szó volt az adott
összefüggésben.

– Néhány dolgot muszáj volt elintéznem.
Főnöke azonban tapodtat sem mozdult.
– Tudod, látom, hogy nem vagy jól – magyarázta lágy hangon,

hiszen tényleg csak jót akart.
– Minden rendben, csak nem akartam az egész napomat otthon

tölteni.
Főnöke erre zavartan megköszörülte a torkát.
– Pihenésre van szükséged, mert jelenleg nem tudod

megfelelően ellátni a munkád – jelentette ki.
– Hogyan?
A főnök elgyötörtnek tűnt. Sőt még annál is rosszabb állapotban

lehetett.



– Ez így nem megy, állandóan elveszíted az önuralmad
mindenkivel szemben – közölte halkan. – Ez a viselkedés, ez a
kiegyensúlyozatlanság már tűrhetetlen. Ezért küldtelek el
betegállományba.

Csend.
Tehát kimondta. A férfi már rég számított rá. Már nem látják

szívesen, nem maradhat itt tovább.
– Most menj el! Menj innen! Nem akarok betegállományba

menni.
Főnöke hátrált egy lépést, de nem többet.
– Azt akarom, hogy még ma lépj ki innen – felelte. – Már így is

több esélyt adtam neked, mint amennyit megérdemeltél.
Majd tétova léptekkel távozott. Tudta, hogy most magára kell

hagynia. Senki nem mert a gyászoló férfi közelébe menni,
különösen, ha megsértődött. Sem barátai, sem kollégái, mivel
fogalmuk sem lett volna, mit is mondjanak neki. Nem az ő hibájuk
volt, hiszen a férfi maga is nehezen tudta volna szavakba önteni,
min megy most keresztül. Akkor hogyan tehette volna meg
helyette valaki más?

Túlságosan lassan telt az idő, ő pedig továbbra is csak ült és
bámulta a falat. Mindig így festett, amikor gondolkodott. Főnöke
azt mondta neki, hogy még aznap tűnjön el, ám azt nem mondta
meg pontosan, hogy hány órakor. Egy ötlet kezdett kirajzolódni a
fejében, és szerette volna csendben végiggondolni. Számos dolgot
elhibázott ugyan, ám ennek muszáj volt bejönnie. Nem csak az ő
kedvéért, sok más emberéért is. Mindazokért, akik képtelenek
voltak elégtételt venni, akik magukra maradtak.

Egyszerre volt túl sok és mégis túl kevés ideje. Ezen a napon
épp túl sok. Ám végül leszállt az este, és muszáj volt hazamennie.
Haza, abba az életnek nevezett valamibe, amely számára üresnek,
kihaltnak tűnt.

Már soha nem tehetem jóvá, gondolta. De jobbá igen.
Majd felállt, és elhagyta az irodát.



ALEX RECHT KIHALLGATÁSA, 2016.
SZEPTEMBER 6.

Jelenlevők: kihallgató tiszt 1. (K.1.), kihallgató tiszt 2. (K.2.), Alex Recht,
bűnügyi főfelügyelő
 
K.1.: – Köszönöm, hogy időt szakított a mai találkozásra. Jól tudjuk, hogy
holnap temetésen vesz részt?
Recht: – Igen, így igaz.
K.2.: – Bizonyára nehéz most önnek.
Recht: – Őszintén szólva, maga a pokol.
K.2.: – Hiányzik?
 
(csend)
 
K.1.: – Tudjuk, hogy ön és Fredrika... szóval, ha nem képes beszélni róla,
meg kell próbálnunk valahogy másképp megoldani. Tudjuk, hogy most
nagy nyomás alatt áll, de akkor is kénytelenek vagyunk lefolytatni ezt a
beszélgetést. Az egyik kollégáját bűncselekmény elkövetésével vádolják,
és muszáj olyasvalakivel beszélnünk, aki kezdettől fogva benne volt az
ügyben.
Recht: – Akkor beszéljenek valaki mással, mert én nem voltam ott
kezdettől fogva. Sőt egyikünk sem.
K.2.: – Ezt meg hogy érti?
Recht: – Úgy, hogy nem vettük észre, miről is szól ez az egész valójában.
Mármint, megkönnyítette volna a helyzetünket, ha bizonyos alapvető
körülményekkel tisztában lettünk volna. Például azzal, hogy hány
áldozattal számolhatunk, és milyen sorrendben végeztek velük.
 
(csend)
 
K.1.: – Rendben, akkor legyen ez a tárgyalásunk kiindulópontja. Ki volt az
első számú áldozat?
 
(csend)
 
Recht: – Egy férfi, aki olyan volt, mint bármelyikünk.
K.2.: – Bocsánat, hogy mondta?



Recht: – Azt mondtam, egy férfi, aki olyan volt, mint bármelyikünk.
Mindössze egy ember volt, semmi több.



Szombat

Minden idők leghosszabb nyarának derekán követték el az első
szörnyű gyilkosságot. Az egész egy szombati napon kezdődött,
egy páratlan hétvégén, amely eltelhetett volna éppoly
eseménytelenül is, mint bármelyik másik, ám mire véget ért,
számos ember életét megváltoztatta. Henry Lindgren is egy volt
közülük. Ám egyelőre mit sem tudott erről.

Este háromnegyed kilenckor hagyta el a lakását: lement újságot
venni – olyat, amelyben rengeteg keresztrejtvény található. A
tévében ugyanis nem talált semmilyen értelmes műsort, és
mindig jól aludt, amikor lámpaoltás előtt megoldott egy
keresztrejtvényt. De ha előre tudta volna, mekkora árat fizet
majd ezért a kis esti kiruccanásért, akkor rá sem hederített volna
az újságra.

Esett az eső, ráadásul kicsit hűvös is volt. Ezért Henry magára
öltötte őszi dzsekijét, amely idestova egy éve lógott a fogason.
Sokat használta: a tél ugyanis enyhe volt, a tavasz ellenben hideg,
a nyár eleje pedig hűvös. Majd előkereste az esernyőjét, és célba
vette a trafikot a sarkon. Mindössze pár métert kellett megtennie
abban a szörnyű időben. Ez volt a szerencséje: amint kilépett
ugyanis az utcára, a szél belekapott az ernyőjébe, és azonnal
elázott a nadrágja. Amikor kinyitotta a trafik ajtaját, megszólalt
egy csengő.

– Szörnyű nyarunk van – állapította meg Amir, az üzletvezető.
– Lehetne rosszabb is – felelte Henry, aki szerette, ha a nyár

felváltva esőt és napfényt is hozott.
Kifizette az újságját, majd távozott.
Az árnyék a semmiből tűnt elő. Nem volt túl nagy termetű, sem



pedig magas, mégis egyértelműen az útját állta. Henry megállt,
hogy szemügyre vegye, ki az, aki nem hajlandó továbbengedni őt.

– Van egy kutyám, és segítségre lenne szükségem – magyarázta
a férfi.

Henry körülnézett, de sehol nem látott kutyát a közelben.
– Vagy úgy – felelte.
– A kutyám nem érzi jól magát. Segítene felvinni a

mozgólépcsőn?
Ekkor már talán megszólalhatott volna a vészjelző Henry

fejében, ám nem így történt. Úgy vélte, a férfi bizonyára
kábítószer hatása alatt áll, ezért hallucinál valami kutyáról meg
mozgólépcsőről.

– Sajnálom, de nem hiszem, hogy bármit is tehetnék önért –
felelte, majd megpróbálta kikerülni a férfit.

Sikerült neki. Odasietett a ház kapujához, és beütötte a
négyjegyű kódot. Megrázta az esernyőjét, aztán összecsukta. Túl
későn vette észre azonban, hogy a férfi követte őt a házba.
Mindkettejük mögött becsukódott a kapu.

A rohadt életbe! Ez egyáltalán nem tetszett neki. Henry
Lindgren mégis összeszedte magát. Legjobb lesz, ha nem hagyja,
hogy eluralkodjon rajta a pánik. Már számtalan helyen olvasta: ha
beszámíthatatlan emberrel találkozik, sosem szabad pánikba
esnie.

Nem merte megvárni a liftet, inkább a lépcsőn ment fel. Henry
azonban a legfelső szinten lakott, térdei pedig már a második
emelet magasságában tiltakozni kezdtek a séta ellen. Úgy tűnt, a
férfi odalent maradt, legalábbis Henry nem hallott lépteket a
háta mögül. A harmadik emeletnél már lihegett. Akaratereje és
figyelme egyaránt lankadt. Minden erejét összeszedve
továbbhaladt, közben pedig meggyőződött róla, hogy nem követi
a férfi. Mindez annyira lefoglalta, hogy észre sem vette, ahogy a
lift közben elindult felfelé.

Henry kis híján sírva fakadt, amikor az ajtajához ért. Igyekezett
kinyitni, ám ekkor megállt a lift ugyanazon a szinten. Ezután



minden olyan hihetetlenül gyorsan történt, hogy nem csoda, ha
egy ilyen idős ember, mint Henry nem tudott időben reagálni rá.
A férfi valósággal beviharzott Henry lakásába. Bevágta maga
mögött az ajtót, majd be is zárta. Henry pedig csak állt csendben
a saját előszobájában, kezében a csöpögő ernyőt tartva.

Ekkor ejtette ki a férfi a szavakat, amelyek mindent
megváltoztattak, sőt alighanem meg is magyaráztak:

– Jó, hagyjuk a kutyát a fenébe! De van egy lányom, akire
vigyáznia kell! Tudja, elkövettem egy szörnyű hibát. A vonaton
hagytam őt. Éppen aludt. Csak pár percre hagytam magára, de
ennyi elég is volt. Most itt állok magányosan a peronon, a kislány
pedig egyedül van a vonaton. Tudna vigyázni rá?

Henry csak rázta a fejét, és érezte, ahogy látótere egyre
zsugorodik.

A sokk megbénította, és némává tette. Egyetlen szót sem bírt
kinyögni. Csak azt az egyet szerette volna tudni, hogy miért jött
ide ez az ember, hogy felemlegesse Henry életének legnagyobb
baklövését.

Tudna vigyázni rá?
Igen, azt hittem, tudok.
– Mit akar? – suttogta Henry.
Hangja feszült és rekedtes volt. Félt.
Halálra rémült.
A férfi azonban nem felelt. Ehelyett úgy nyakon vágta Henryt,

hogy elsötétült előtte a világ, térde pedig berogyott alatta. A
földön feküdt beszédképtelenül, és még saját nyálát sem volt
képes lenyelni – mindaz, ami történt, csak nagy vonalakban jutott
el a tudatáig. Agyában összetolultak a gondolatok, de annyi,
amennyit képtelenség lett volna felfogni. Majd valami meleg
energialöket áramlott végig a testén, és közben érezte, hogy a
férfi megragadja a tarkójánál, és előrerántja a fejét.

Néhány gondolat még bevillant az agyába. Furcsa módon sosem
gondolt arra: „Miért éppen én?” Nem, hiszen ezt a kérdést a -
gyilkosa már megválaszolta, Henry pedig hálás volt ezért. Azt



azonban képtelen volt felfogni, hogy vajon miért érezte szükségét
a férfi, hogy ő szabja ki Henryre a büntetését. Hiszen egyetlen
nap sem telt el anélkül, hogy ne átkozta volna tettét és a
következményeit.

Elvégre Henry Lindgren is csak ember volt. Ám ez a jelek
szerint kevésnek bizonyult.

A cserépkályhában túl hevesen lobogott a tűz. Malin nagyon is jól
látta, mégsem tett ellene semmit. Eleinte. Egyszerre volt
eltompult és túlérzékeny, mintha idegrendszere a testén kívülre
került volna, miközben válságkezelő képessége sosem volt még
ilyen rossz, mint most. De hát a pánik számos különböző módon
teszi tönkre az embert. Legerősebben az agyat sújtja, a
gondolkodás képességét. Ám itt még nem ért véget a dolog,
amint Malin is megállapította. A szűnni nem akaró
pánikhangulat már a mindennapjai részévé vált. Ott állt tehát a
melegben, és figyelte, ahogy a lángnyelvek kifelé igyekeznek.
Mint valami sárgásvörös szörnyek, pillanatok alatt végignyalták a
kályha fehér cserépborítását, hogy azután ugyanolyan gyorsan
visszavonulót fújjanak. A nő csak akkor eszmélt fel, amikor
meghallotta a fia hangját a háta mögül.

– Anya, most tényleg meggyulladt!
Malin erre odasietett, és becsukta a cserépkályha összes ajtaját.

Így hamar elfojtja majd a tüzet. Ahogy minden mást is.
Fia átölelte a nő csípőjét.
– Anya, úúúgy unatkozom!
Malin úgy járkált fel-alá a szobában, hogy közben maga után

vonszolta a gyereket. A fiúcska túl nagy volt már, hogy így
cipeljék, de kisebb korában is szerette ezt a játékot. Anyja lábába
csimpaszkodott, miközben Malin ment valahová.

– Hedvigtől megkérdezted már, hogy mit csinál? – javasolta. –
Lehet, hogy kitalál valami mókás dolgot.

Fogalma sem volt róla, hány óra lehet, de úgy érezte,
hamarosan itt az ideje, hogy a gyerekek lefeküdjenek. Ám minden



efféle szokásukat, mint a lefekvés ideje nehezére esett már
betartania. Mindazon szabályok, amelyekhez hosszú éveken át
mereven ragaszkodtak, megszűntek létezni, elfeledkeztek róluk.
Vagy egyszerűen csak hagyták őket a fenébe. Ebben az új
életükben rengeteg minden lényegtelenné vált a régiből.

Most szakadatlan rémületben kellett élniük.
A fiú végre elengedte őt, majd szomorúan leroskadt a padlóra.
– Hedvig nem akar játszani velem – panaszolta. – Olvasni akar.
Csak sose fogyjanak el azok a könyvek! Malin nem tudta, hogy

akkor mihez kezdene a lánya. Egyedül ezek miatt volt még
kiegyensúlyozott. Nélkülük ő is olyanná vált volna, mint az anyja.
Idegronccsá.

– Gondoltam, sütök valamit – mondta a fiának. – Akarsz nekem
segíteni?

Valójában nem akarta, hogy segítsen. Egyedüllétre vágyott, egy
órára, negyedórára vagy akár csak egy percre. De soha nem jött
össze, mert valamelyik gyerek örökösen ott nyüzsgött körülötte.
Éjjel-nappal.

A fiú arca felderült, és talpra ugrott. Naná, hogy akart sütni!
– Fahéjas csigát! – kérte.
– Nem, Max, ma nem – magyarázta Malin. – Ma teasüteményt

sütünk.
Mikor is sütöttek utoljára fahéjas csigát? A múlt héten? Vagy

azelőtt? Már nem tudta, de úgy emlékezett, hogy az előző
ételszállítmány érkezése után történt. A napok egybefolytak, a
hétköznapokat sem tudták már megkülönböztetni a hétvégéktől.
Eleinte még próbálkoztak vele, de most már nehezebben ment. A
gyerekek apja pedig nem segített nekik ebben. Sőt mintha meg is
lepődött volna, hogy mit művel a nő, miért törődik még
ilyesmivel. Malin újra meg újra elmagyarázta neki. Ám minden
alkalommal látta, hogy a férfi egyre távolabbra és távolabbra
kerül tőle és a gyerekektől.

Szokások.
Hát nem ezekre volt a legnagyobb szükségük?



Rutin.
A krízishelyzet kezelésének alapköve. Ez kellett nekik.
Ezt volt olyan nehéz megérteni?
Kimentek a konyhába. Malin élesztőt, tejet és vajat vett elő a

hűtőszekrényből, míg kisfia a lisztes zacskó kibontásával foglalta
el magát.

– Óvatosan, nagyon tele van! – figyelmeztette Malin.
– Tudom.
Malin felolvasztotta a vajat, tejet öntött hozzá, majd

kézmelegre langyosította. Max addig belemorzsolta az élesztőt a
keverőtálba.

– Önthetem én? – kérdezte.
Malin bólintott, és hagyta, hogy fia öntsön tejet az élesztőre.

Malin felverte az elegyet a kézi habverővel, mire az élesztő
feloldódott és bézs színűre festette a folyadékot.

– És még egy kis sót – tette hozzá Malin.
Max már pattant is, és hozta a sótartót. Malin felpillantott a

keverőtálról, és kinézett a konyhaablakon. Esett az eső. De már
olyan sűrűn, hogy alig lehetett átlátni rajta. Azt azért mégis látta
– hogy a fene vigye el –, hogy odakint zöldellnek a fák, és az ablak
előtt terebélyes bogyóbokrok nőnek. A fű is túl magasra nőtt már,
a kerítés pedig kidőlt. Malin szívét elöntötte a szomorúság, és
mélyet sóhajtott. Amikor kifújta a levegőt, kicsit szipogott.

– Anya, mi a baj?
A kisfiú arca feszült volt, és aggodalmas. A nő olykor feltette

magának a kérdést, hogy vajon mennyit ért meg mindebből,
mennyire szenved.

– Semmi, csak kicsit fáradt vagyok – felelte.
A fiú követte anyja tekintetét, és észrevette, mit néz. A kertet

és az elhagyatott szántóföldet. A gyümölcsfákat és a csendet. A
sivárságot. És a távolban az erdőt, amely láthatatlanná tette
mindezt.

– Ki akarok menni – suttogta a fiú.
– Tudom, kisfiam. Én is.



Hétfő

Malcolm Benke tágas villája körül felpuhult a föld a sok esőtől. A
gyepet pedig letaposták a birtokon fel-alá járkáló cipőtalpak.
Máris kíváncsi szemlélődők gyülekeztek a kerítésnél: egészen
nekinyomultak, hátha megpillanthatják a rendőrség hirtelen
támadt érdeklődésének okát a villa iránt.

– Történt valami? Meghalt? – érdeklődött egy fiatalabb srác,
aki gördeszkájával a hóna alatt ácsorgott.

Torbjörn Ross bűnügyi főfelügyelő csendben pásztázta őt a
szemével, és azon gondolkodott, hogy mit is feleljen erre. Rég
látott utoljára gördeszkát valakinél. Tényleg van még, aki
ilyennel jár?

– Tartsd távol azokat! – utasította egyik kollégáját a hívatlan
kíváncsiskodókra mutatva.

Majd lassú léptekkel megindult a ház felé. Az utóbbi évek
eléggé megviselték Torbjörn Rosst, el is gondolkodott a
felmondásán. Csak az volt a baj, hogy ezzel a lépéssel túl sok
munkatársának szerzett volna örömet. Olyanoknak, akik már alig
várták, hogy megszabadulhassanak tőle, mert
beszámíthatatlannak tartották. Ross csak a fejét csóválta. Hogy
miért kell egyeseknek mindig összetéveszteniük a rendszeretetet
és a kitartást az elmebetegséggel?

– Torbjörn!
A hangok Benke otthonának küszöbén állva érték utol. Hátra

sem kellett fordulnia, hogy tudja, kitől eredtek. Margareta
Berlintől.

– Hát maga meg mit keres itt? – tudakolta a nő.
– Ezt én is kérdezhetném magától – vágott vissza a férfi.



Berlin felsóhajtott.
– Ezt az ügyet Rechtnek kellene megoldania – jegyezte meg.
– Nem hinném, hogy ez megmagyarázná a jelenlétét – folytatta

nyugodtan Torbjörn Ross.
– Maga nagyon földhözragadt – felelte Berlin.
Most Rosson volt a sor a sóhajtozásban. Hogy miért kellett

Berlinnek olyan főnöknek lennie, aki állandóan azt bizonygatta a
beosztottainak, hogy ő is a csapat tagja, aki részt vesz a piszkos
munkában! Francba ezzel a behízelgő stílussal! Ross szerette az
őszinteséget. És nehezen tanulta meg, hogy ilyesmivel szinte
sosem fog találkozni.

– Azt hittem, Recht csoportja már nem is létezik – válaszolta. –
És hogy mióta újraszerveződtünk, az efféle különleges
alakulatoknak nincs helye köztünk.

Utolsó szavai valósággal fröcsögtek a gyűlölettől. „Mióta
újjászerveződtünk...” – amit mindenki utált. Ez volt a svéd
rendőrség történetének legnagyobb átalakítása. Meglehetősen
gyenge alapokon állt, és rosszul kivitelezték. Legalábbis Ross
szerint.

– Alex csoportja már hosszú ideje sikeresnek számít –
magyarázta Berlin, aki a jelek szerint már nem is Rechtnek akarta
nevezni a férfit. – Úgyhogy továbbra is maradnak.

Ross a fejét csóválta. Ő aztán egy fillért sem tett volna Recht
úgynevezett „sikercsapatára”. Egykor Recht egy meggyilkolt
fiatal lány ügyében vezette a nyomozást, aki több éve eltűnt már,
mire megtalálták – holtan. Ross nélkül azt az ügyet sem tudta
volna megoldani. Ha valakit ki kellett volna tüntetni a
rendőrségnél, akkor az ő volt, és nem Recht.

– Komolyan mondom – fogta kézen Berlin –, menjen vissza a
székházba! Tényleg nem tudom, hogy állhatott elő ez a helyzet,
de természetesen sajnálom, hogy hiába fáradt ide.

A férfi egyenesen a szemébe nézett, és erőt kellett vennie
magán, hogy el ne mosolyodjon, mikor azt olvasta ki belőle, hogy
főnöke fél tőle. Ha most megtagadná a helyszín elhagyását, a



nőnek fogalma sem lenne róla, mitévő legyen.
Ross egy pontra meredt Berlin háta mögött, közben pedig

gondolkodni kezdett. Berlin nem értette, miért utazott ki Ross
Nackába. Sok minden más is elkerülte a figyelmét. És nem baj, ha
ez a továbbiakban is így marad.

– Torbjörn? – szólalt meg Berlin.
– Megyek már – felelte.
A nő arcán látszott a megkönnyebbülés. Nem fogta fel, hogy

Torbjörn valójában büntette őt a távozásával. Hiszen Ross volt az
egyetlen, aki tudta az igazságot a bűnténnyel kapcsolatban,
amelyet Rechtnek kellett kinyomoznia. De úgy kell nekik! Ezúttal
a segítsége nélkül kell boldogulniuk. Hacsak nem lesz annyi
eszük, hogy tanácsot kérjenek tőle.

Torbjörn Ross visszasétált az autójához. Nem vesztegette vele az
idejét, hogy egy szolgálati kocsival jöjjön, inkább a saját Saabjával
érkezett. Miközben elfordította a slusszkulcsot, a főnökét figyelte.

Berlin felett beborult az ég.

Ha kevésbé rutinos sofőr lett volna, alighanem lecsúszott volna az
útról, amikor szembejött vele az a Saab. A barna színű, fényezett
autó úgy süvített felé, akár egy ágyúgolyó, jóval a megengedett
sebességhatár felett. És túlságosan közel a záróvonalhoz. Amikor
Alex Recht bűnügyi főfelügyelő és a Saab összetalálkozott a
kanyarban, Alex egy hajszálnyira volt attól, hogy hirtelen elkapja
a kormányt, és az árokban kössön ki.

– Idióta barom – morogta.
Túlságosan szorította az idő, hogy energiát fektessen a

gyorshajtó üldözésébe. Amikor Berlin felhívta, meglehetősen
feszült volt a hangja.

– Szeretném, ha ezt maguk ketten intéznék Fredrikával –
jelentette ki, majd hozzátette: – azonnal, Alex!

Természetesen. Alex nem az a fajta ember volt, aki nemet
mond. Ám nem a főnökéhez volt ennyire hűséges, hanem a
munkájához. Ezt jó lenne, ha Berlin is tisztán látná. Berlin



kemény dió volt, nagyon kellemetlen nőszemély. Alex azóta
gondolta így, amióta a nő hátba támadta őt, és megkérdőjelezte a
szakmai hozzáértését Lena halála után. Túlkapásait személyzeti
vezetőként is tovább folytatta: sokan úgy gondoltak rá, mint
elefántra a porcelánboltban. Így aztán elég nagy meglepetést
szült, amikor – úgy egy éve – nemcsak megpályázta, de el is
nyerte a műveleti igazgatói posztot. Alex azt hitte, ott már csak
megáll, és nem jut még feljebb a ranglétrán.

Hű, de naiv volt!
Ezeket a gondolatait azonban háttérbe kellett szorítania, hiszen

hívta a kötelesség. Kevesebb mint egy órával Berlin hívása után
már a helyszínen is volt. Megnézte magának a tágas villát és a
drága kocsikat a felhajtón. Majd odalépett a házhoz. Magára
öltötte a kötelező védőöltözetet, és belépett.

Az elhunyt, egy Malcolm Benke nevű férfi egy bélelt
bőrfotelben ült, és üres tekintettel meredt a kandallóban a tűzre,
amely már órákkal korábban kihunyt. Reggel talált rá a
bejárónője, aki mindig hétfőnként járt hozzá takarítani. A nőt
már kihallgatták, és Alex nem hitte, hogy személye különösebben
érdekes lehet a nyomozást illetően. Körülötte helyszínelők
köröztek csendben. A férfi háza, amely szép helyen feküdt,
Nackában, a tengerparton, tele volt emberekkel. Olyanokkal,
akikkel Benke soha nem találkozott életében, és akik csakis azért
tartózkodtak nála, hogy kinyomozzák, mi történt vele.

Alex leguggolt a holttest elé, és tanulmányozni kezdte a férfi
ingén a vérfoltokat. Malcolm Benkét mellkason lőtték. A golyó
egyenesen keresztülment a testén, majd a fotel háttámláján is,
végül a falba fúródott.

Vajon miért lőnek le valakit a kedvenc fotelében ülve a
kandalló előtt?

A szobában nem látszott dulakodásra utaló nyom. Ebből nem
volt nehéz arra a következtetésre jutni, hogy Benke és a gyilkos
ismerték egymást. Vagy pedig Benkét úgy lepte meg a gyilkos,
hogy még az érkezését sem vette észre. Pontosan ezt a



bizonytalansági tényezőt kell szeretnie annak, aki úgy dönt, hogy
rendőrnek áll. Nem vonhat le túl gyors következtetést, és nem
érezhet túl nagy csalódottságot mindazok miatt, amiket nem tud
biztosan.

– Jókora lyukat ütött a golyó – állapította meg az igazságügyi
orvosszakértő, Renata Rashid a holttest mellett állva.

Majd óvatosan elhúzta az áldozat ingét, hogy láthatóbbá váljon
a seb.

Alex elfintorodott.
– Ez is ocsmány módja a halálnak – jegyezte meg.
Habár valójában nem ezt akarta mondani. Épp ellenkezőleg –

nem nagyon volt ellenvetése az efféle halál ellen. Egy golyó a
nyakba vagy a mellkasba maga a megtestesült álom ahhoz képest,
ahogy mások bevégzik. Alexnek inkább a gyilkosság helyszíne
nem tetszett. Mindig különösen rosszul érezte magát, amikor
saját otthonában követtek el valaki ellen erőszakos cselekményt.
Azon a helyen, ahol az embereknek joguk lett volna a legnagyobb
biztonságban érezni magukat.

– Úgy látom, nincs egyéb, látható sérülése – jelentette ki
Renata. – De ezt persze nem tudhatjuk biztosan a boncolás előtt.

Alex alaposan szemügyre vette a férfi arcát. Olyan békésnek
látszott. Vagy talán inkább beletörődőnek. Alex látott már a halál
pillanatában a rémülettől megkövült arcokat. Nem volt szép
látvány.

Malcolm Benke inget, nadrágot és szobapapucsot viselt. A fotel
támlájára egy zakót terítettek. A nyilvántartás szerint hetvenkét
éves volt, és magányosan élt. Feleségével tíz éve váltak el
egymástól. Két gyermekük született, de már csak az egyik volt
életben. Lányuk harmincéves korában halt meg, fél évvel a szülők
válása előtt. Egyszerű internetes kereséssel pedig az is kiderült,
hogy Malcolm Benke sikeres építész volt, akinek több híres
stockholmi épület tervezése fűződött a nevéhez.

Alex mellé felzárkózott egyik ifjú kollégájuk. Alex elszégyellte
magát, mivel nem emlékezett a nevére. Nem az ő csapatához



tartozott, csak erősítésnek küldték oda. Érezhető volt benne a
buzgalom, a forrongó adrenalin.

Valamikor én is hozzád hasonló voltam, gondolta Alex.
Valamikor én is azt hittem, hogy a halál izgalmas dolog.

– Mit gondol? – kérdezte a fiatalember.
– Semmit – felelte Alex.
– Talán egy elégedetlen ügyfél akarta behajtani rajta a

tartozását?
Alex a kollégára meredt.
– Maga így szokta elintézni, akit megbíz egy építőmunkával?

Simán lelövi?
A srác elvörösödött.
– Ötletelni már csak szabad – motyogta.
Majd a halott felé biccentett.
– Buzeráns volt? – kérdezte.
Alex megdöbbent. Buzeráns? Most tényleg el kellene

magyaráznia, hogy ilyet nem lehet mondani? Legyen ő az öreg
róka, aki erkölcsi eligazítást tart a jövő nemzedékének? Mert ki
tudja, mire ragadtatja magát legközelebb a kolléga? Talán még
valami rasszista megjegyzés csúszik ki a száján, amitől Renata
Rashid a plafonon lesz. Ha valaki tudja, hogy milyen, ha
megkülönböztetés éri, akkor ő, aki egy iráni férfihoz ment
feleségül, biztosan. Alex elfojtott egy mély sóhajt. Bizonyos
napokon úgy érezte, hogy a tanár uras stílussal nem lehet
megváltani a világot. Ez a nap pedig, mindent egybevetve, épp
ilyen volt.

– Miért gondolja, hogy homoszexuális volt? – kérdezte,
remélve, hogy saját szóhasználata és hanghordozása helyesebb
gondolkodásmódra ösztönzi majd a kollégát.

– A kezei miatt – magyarázta a srác.
– A kezei miatt?
– Azok a gyűrűk. Túl sok smukkot viselt ahhoz, hogy hetero

legyen. És az ott egy női gyűrű, nem?
Alex a homlokát ráncolta. Három gyűrűt számolt meg: egy



hagyományos pecsétgyűrűt, egy szabadkőműves gyűrűt és
amelyet a munkatársa női gyűrűnek nevezett. Ezt Benke a bal
kisujján viselte. Aranygyűrű volt, benne pedig egy kő – Alex
megítélése szerint gyémánt. Vonakodva ismerte be, hogy valóban
úgy néz ki, mint amit nőknek terveztek. Ez persze nem jelenti,
hogy egy férfi ne viselhetné szívesen.

Csak épp nem ez a férfi, gondolta keserűen Alex.
Érzett ugyanis valami markánsan férfias vonást Malcolm

Benkében és a házában. És tény, ami tény, a gyűrű még a kisujjára
is kicsi volt.

– Megnézhetnénk ezt alaposabban? – szólt Alex Renatának a
karikagyűrűre mutatva.

A nő gyorsan elintézte nekik.
Alex maga elé tartotta a gyűrűt, és a csillár fényében

megvizsgálta. Keze azonban már viszketett az átkozott
gumikesztyű alatt, amelyet viselnie kellett.

– Bele van írva valami – állapította meg a kolléga, aki olyan
közel állt Alexhez, hogy szinte összenyomta.

 
„Ketten örökké. Beata és Richard”
 
– Beata – kapta fel a fejét Alex.
– Nem a lányát hívták így? – kérdezte a kolléga.
– De igen – helyeselt Alex.
Majd a gyűrűt egy átlátszó bizonyítékgyűjtő tasakba helyezte,

és átnyújtotta a kollégájának.
Ha az ékszer valóban Malcolm Benke lányának karikagyűrűje

volt, vajon miért viselte a férfi a kisujján?

Hát nem ez volt minden idők legszörnyűbb nyara? Fredrika
Bergman szerint igen. Hosszasan töprengett, hátha talál az
emlékeiben csak egyet is, amely rosszabb volt. De nem talált.
Eszébe jutott ugyan néhány, amely szorongó érzést keltett benne,
de hát kinek nem volt ilyen? A mostanihoz hasonlót azonban



egyet sem talált.
„Nem kérek többet!”
Hogy ezt a mondatot miért csak egy gyereknek szabad

kimondania, egy felnőttnek pedig nem? Olykor, amikor Fredrika
hagyta, hogy szabadon sodródjon az árral – különösen
éjszakánként, amikor nem jött álom a szemére –, arra gondolt,
hogy gyerekkorában milyen egyszerű volt minden. Szent
meggyőződése volt, hogy bármi lehetséges.

Mennyire hiányzott most neki ez az érzés és ez a tévhit!
Betöltötte már a negyvenet, így hát túlságosan is jól tudta,

mennyi minden nem következik be abból, amit szeretne az ember.
Soha.

Spencer ötlete volt, hogy korán menjenek el nyaralni. Már
januárban belengette az ötletet, jóval azelőtt, hogy ki kellett
tölteni a nyári szabadságigénylő lapokat. És még azelőtt, hogy
életük darabokra tört volna. Végül úgy is lett, ahogy a férfi
vágyta. Olaszországba utaztak, és kibéreltek egy házat
Toszkánában. Azt a kevés időt pedig, ami még maradt a
szabadságukból, a városban töltötték, az acél- és betondzsungel
közepén. Amikor elérkezett az ideje, hogy Fredrika és Spencer
visszamenjen dolgozni, a gyerekeket a nagyszülőkhöz küldték a
nyaralójukba. Fredrikát nyugalommal töltötte el, hogy dolgozhat,
és hogy a gyerekeknek olyan nyaralásban lehet részük, amilyet
megérdemeltek.

– Miért dolgoztok most, hogy így alakultak a dolgok? –
kérdezte Fredrika anyja. – Miért nem mentek szabadságra és
töltitek együtt az időt?

„Most, hogy így alakultak a dolgok.”
Ez is egy módja volt, hogy körülírják a hétköznapokat,

amelyekből szinte minden életöröm kiveszett.
– Spencer nem akarja – magyarázta Fredrika.
Fogalmazhatott volna érthetőbben is. Megmondhatta volna

kerek perec, hogy Spencernek esze ágában sincs az egész nyarat
nyaralással tölteni.



– Mégis, mi a fenének? – csattant fel a férfi, amikor egyszer
megemlítette neki. – Hogy egy örökkévalóságig itt üljünk és
egymást bámuljuk? Felejtsd el!

A férfi dühétől Fredrika előbb nevetésben tört ki, azután
sírásban. De csak akkor, amikor már elment otthonról – egyedül –
vásárolni.

Alex Recht hívása az autóban érte utol, amikor épp egy közös
zenélésre tartott. A hegedülés, amelyből egykor meg akart élni,
mostanra többet jelentett a számára, mint valaha. A zene volt,
ami kikapcsolta, és menedéket nyújtott neki.

– Fredrika – szólt a telefonba.
– Itt pedig Alex. Milyen gyorsan tudsz Nackába érni?
Fredrika felsóhajtott.
– Holnap korán reggelre.
– Vagy mit szólnál, mondjuk, egy fél órához?
– De, Alex, ma szabadnapos vagyok!
Spencer azért mégsem nyerte meg teljesen a nyári munkával

kapcsolatos vitájukat. Fredrika be-becsempészett néhány
szabadnapot a naptárába júliusban is. Ezeken a napokon nem
ment dolgozni, inkább töprengéssel töltötte az idejét – és
gyakorlással. Vagy – ahogy ezen a napon is – azzal, hogy
találkozzon valakivel, ezt pedig most semmiképp sem mondhatta
le.

– Lehet, hogy ma szabadnapos vagy – magyarázta Alex. – De
holnaptól kezdve sok-sok napon át egy gyilkossági ügyben fogsz
nyomozni.

Fredrika nem válaszolt.
– Szükségem van rád – tette hozzá a főnöke.
Ennyi pedig elég is volt, hogy a nő megforduljon a kocsival, és

Nacka felé vegye az irányt. Az a találkozó még így is beleférhet az
idejébe, elvégre órák voltak hátra addig. A gyakorlás is várhatott
még. Alex ugyanis a holtak érdekében hívta, és ezt nem lehetett
figyelmen kívül hagyni.



A ház különös volt, mint valami modern kísértetkastély. Ha egy
rajzfilmben szerepelt volna, bizonyára pókhálókkal, porral és
néhány törött ablaküveggel dekorálták volna ki. Valójában
azonban tiszta volt, és rendezett, csak épp valahogy lélektelen.
Fredrika becsapta maga mögött az autó ajtaját, majd a kitárt
bejárati ajtó felé indult. Egyik kollégája ellátta védőöltözettel és
jó tanácsokkal, mielőtt beengedték volna a házba, amely többé
már nem egy férfi privát otthona volt, hanem egy bűncselekmény
helyszíne, ahol az elkövető minden nyomát rögzíteni kellett, a
rendőrség és a mentősök félrevezető nyomait pedig megelőzni.

Fredrika műanyag cipővédőt húzott, majd magában
megállapította, milyen könnyen sikerült munkába állnia a
szabadnapján. A változás valójában kellemes érzésekkel töltötte
el, hiszen negatív gondolatait mindig sikerült elűznie egy időre,
amikor belefeledkezett a munkájába.

Fredrika abban a szobában talált rá Alexre, amelyben a holttest
ült egy fotelba süppedve. Egy tágas nappaliban, ahol egy
ülőgarnitúra állt a televízió felé fordítva. Malcolm Benke
mégsem a tévét nézte a halála előtt, hanem a kandallóban a
tüzet. Legalábbis úgy nézett ki.

– Ismerjük az áldozatot? – fordult Fredrika Alexhez, amivel azt
akarta kérdezni, hogy az illető vajon bűnöző volt-e, így pedig
ismert a rendőrség előtt. Szemügyre vette az elhunyt ezüstszürke
haját és barátságos arcát.

Mintha a férfi azt suttogta volna: „Isten hozta önöket!”
– Nem – felelte Alex. – Úgy tűnik, nem.
Ez persze nem sokat jelentett, tudták jól mindketten. Benke

lehetett akár bűnöző is anélkül, hogy a rendőrségnek tudomása
lett volna róla: lehet, hogy egyszerűen csak nem kapták még el.
Eszméletlenül sok bűnelkövetővel ez a helyzet. Benke házának
berendezése tekintélyt és fejlett stílusérzéket sugallt. Otthonában
minden arról árulkodott, hogy alaposan megkérték az árát, és
gondosan választották ki, akár egy luxusszállodában vagy más



hasonlóan elit helyen. Benke háza ugyanis nem barátságos otthon
volt – mindössze egy hely, ahol többet tartózkodott, mint másutt.

– Körülnézek – jelentette ki Fredrika.
Alex nem felelt, mivel épp azzal volt elfoglalva, hogy néhány

szót váltson az egyik helyszínelővel.
Fredrika halkan mozgott a házban. A konyha egyike volt a

legszebbeknek, amelyeket valaha látott, elegáns francia
csempével és ízléses, magasfényűre lakkozott fiókos
szekrényekkel. Tökéletes olyasvalakinek, aki szeret főzni. De
Benke vajon az a férfi volt, aki odaállt a konyhába, és összeütött
egy burgundi marharagut? Fredrika nem hitte.

Egy vágódeszkán vekni kenyér és egy durva fogazatú kés
hevert.

– Evés közben halt meg? – kérdezte Fredrika az egyik
helyszínelőtől, aki épp azzal volt elfoglalva, hogy átkutassa Benke
háztartási szemetét a mosogató alatt.

A helyszínelő felnézett.
– A fotel melletti asztalon ott egy kistányér – mondta. – Úgy

véljük, bevitte a szendvicset a konyhából, és a kandalló előtt ülve
ette meg.

Fredrika szerette volna tudni, mit választott volna Benke utolsó
vacsorájául, ha tudta volna, hogy ez lesz az. Valószínűleg nem
szendvicset.

Kiment az előszobába, közben pedig elhaladt egy helyiség előtt,
amely irodaféleségnek látszott. Ám az íróasztalon egyetlen
papírlap sem árválkodott. A konyhában támadt gondolatai ismét
visszatértek. Vajon a férfi dolgozott valaha ebben a szobában?
Fredrika beosont, és alaposan áttanulmányozta a rendezett
könyvespolcokat (amelyek annyira rendezettek voltak, hogy
nehezére esett elgondolni, ahogy valaki leemel róluk egy
könyvet). Majd kiment az irodából, felsétált az emeletre, ahol
több szobát is talált, amelynek határozott rendeltetése lehetett, ő
azonban képtelen volt elképzelni, hogy Benke maga használta
volna ezeket. Volt köztük két hálószoba, amelyeket Fredrika



vendégszobáknak vélt, valamint még egy tévészoba két
Chesterfield kanapéval bebútorozva. A nő kipróbálta az egyik
kemény kanapét, ám úgy találta, hogy ebben egyetlen normális
ember sem érezheti magát kényelemben. Végül egy tágas
hálószobába ért, amely minden bizonnyal Benkéé volt. Az ágyat
bevetették. A takarón egy nyakkendő hevert, az éjjeliszekrényen
pedig egy újság, előző napi dátummal.

Fredrika kitárta a gardrób ajtaját, és bekukucskált az ingek,
nadrágok és öltönyök közé. Maga sem tudta, mit is keres
valójában.

Visszatért Alexhez. A férfi épp telefonon beszélt élettársával,
Dianával.

– Nem tudom, mikor érek ma haza – magyarázta Alex. – Később
még felhívlak. Puszi.

Puszi.
Nem volt ez túl közvetlen? Vagy csak Fredrika vált túl

érzékennyé? Ő sosem árult el sokat a magánéletéről, ahogy
másoké sem érdekelte különösebben. Ám a csend, amely tavasz
óta körülvette, még számára is szokatlannak tűnt. Inkább nem
kérdezett semmit Alextől arról, hogy mi a helyzet otthon, minden
rendben van-e náluk. Elsősorban azért, nehogy ő is megkapja
ugyanezt a kérdést.

„Na, és mi van veled és Spencerrel?”
„Hát, elég nagy a gáz.”
Fredrika továbbhaladt, hogy ezúttal Benke falon függő tárgyait

vegye szemügyre. Számos nagy méretű festményt látott, amelyet
a férfi alighanem azért vásárolt, mert drága volt, és tetszetős,
nem pedig, mert nagyra becsülte az alkotóját. Ezzel szemben
feltűnő volt a privát fotók hiánya. Vajon mire jó ez a képmutatás?
Hiszen az ember ritkán tartózkodik ennyire a személyes dolgok
megjelenítésétől a saját otthonában. Fredrika odalépett a
kandallópárkányhoz, amelyen három bekeretezett fénykép állt,
amely már jóval személyesebb hangulatot árasztott. Valamennyi
gyerekeket ábrázolt, és alighanem valamikor a nyolcvanas



években készülhetett.
– Hány gyereke volt? – fordult Fredrika Alexhez, aki épp

letette a mobilját.
– Kettő.
A nő tekintete ekkor az egyik, Benke foteléhez közel, a fal

mellett álló tálalókocsira tévedt. A homlokát ráncolta. A kocsi
tetején, a gyümölcsöstál mellett egy polaroidkamerával készült
fénykép állt. Hosszasan tanulmányozta, hogy vajon kiket
ábrázolhatott, és mit keresett éppen ott. A képen látható férfiak
közül hárman komolyan néztek a fényképezőgép lencséjébe, a
negyedik azonban nem. Előbbiek közül az egyik Benke volt – a
másik két személyt nem ismerte. Azt sem lehetett megállapítani,
hogy milyen alkalomból készült a kép. Egyikük sem öltözött ki.
Benke chino nadrágot viselt, és egy feltűrt ujjú, kék inget.
Fredrika szíve hatalmasat dobbant. A negyedik férfi ugyanis, aki
szemmel láthatólag szeretett volna a kamera látószögén kívül
maradni, elfordult a fotóstól, így fél arcára árnyék vetült.
Fredrika mégis biztos volt a dolgában.

Ismerős volt neki.
Megmutatta Alexnek a fényképet.
– Tudod, ki ez itt? – kérdezte a férfira mutatva.
– Nem – felelte Alex. – Úgy tűnik, a kép már jó néhány évvel

ezelőtt készült. Benke jóval fiatalabbnak néz ki rajta.
Fredrika megfordította a fotót, ám csalódnia kellett. Sem

nevek, sem az évszám nem szerepelt rajta.
Visszatette a képet a tálalókocsira. A helyszínelők majd elviszik

magukkal a székházba, hogy másolatot készíthessenek róla.
– Olyan nyers… – közölte Alex, félbeszakítva a nő gondolatait.
– Mit mondtál? – kapta fel a fejét Fredrika.
– Azt, hogy van ebben a gyilkosságban valami nyersesség –

magyarázta Alex, majd már-már szégyenkezve hozzátette: – úgy
értem, brutálisabb… mint amilyen lenni szokott.

– Attól függ, mihez hasonlítjuk.
– Persze – fintorodott el Alex. – Pont erről beszélek. Nem ez a



legbrutálisabb eset, amelyet valaha láttunk. De mégis… valahogy
szokatlan. Nézd meg a bemeneti nyílást! Ez a gyilkos semmiképp
sem akart hibázni.

Fredrika emlékeiből előtörtek a korábbi nyomozások, amelyek
szinte az őrületbe kergették.

Alex brutálisnak nevezte a tettet.
És persze az is volt.
Talán már belefásultam, azért nem érzem úgy, mint ő, gondolta

Fredrika.
Majd ismét a kocsin álló fényképre tévedt a pillantása.
Biztos, hogy ez a kép fontos volt valamiért Benkének. Vagy a

gyilkosnak.
Fredrika tudni szerette volna, melyiküknek. Ám még ennél is

jobban szerette volna tudni, hogy ki volt a negyedik férfi, aki nem
akart a kamerába nézni.

Vajon tényleg ő volt az egyetlen, aki gyanította, hogy valami nem
stimmel? Noah Johanssonnak nehezére esett belenyugodnia. Rá
sem kellett néznie a naptárra; ha valaki megkérdezte, fejből is
azonnal rá tudta vágni, hány hét és hány nap telt el azóta, hogy
Dan elment. És Noah-nak fogalma sem volt róla, hogyan tudná
rábírni, hogy visszajöjjön.

Szörnyű érzés volt, amikor rájött erre, mivel gyanította, hogy
fogy az idő. Ha nem találja meg hamarosan Dant, akkor már túl
késő lesz. Ez a gondolat addig ismeretlen volt a számára – és
hihetetlenül fájdalmasnak bizonyult. Akárhogy küzdött és
kapálózott, tudta, hogy egyszer csak nem lesz tovább. Azt hitte,
beleőrül. Annyira magányos volt! A rendőrség hallani sem akart
róla, barátai pedig értetlenül szemlélték gyötrődését. De hogyan
verhetett ekkora éket az aggodalma Noah és az ismerősei közé?
Az utóbbi hetek történései közül talán ez döbbentette meg
legjobban.

Roine, a legidősebb a barátai közül, egyike azon keveseknek,
akik még megmaradtak, legutóbb a múlt héten említette neki,



amikor egy bárban találkoztak:
– Próbállak megérteni, de… őszintén szólva, megijeszt a

viselkedésed. Meg amiket mondasz. Miért nem tudsz
belenyugodni, hogy a bátyád Ausztráliába költözött? Jó lenne, ha
sikerülne, és akkor megint olyan lennél, mint azelőtt.

Ausztrália.
Folyton az az átkozott Ausztrália!
Noah-nak döntenie kellett. Lehet, hogy Roine-t is elveszíti, ám

akkor is muszáj lesz egyszer keményen fogalmaznia. Végül mégis
úgy döntött, hogy inkább megőrzi barátságukat. Nem bírta volna
elviselni, hogy még ennél is magányosabb legyen, nem akarta
még őt is elveszíteni. Most mégis úgy érezte, hogy ez történt,
hiszen azóta sem hallott Roine felől.

Kezdetben Noah is azt hitte, hogy testvére körül minden
rendben van. Dan és a családja már évek óta arról beszélt, hogy
Ausztráliába akar költözni. Bár talán nem is végleges költözésre
gondoltak, csak amolyan családi kalandra, féléves vagy egyéves
külföldi tartózkodásra. Először Thaiföldet akarták célba venni (de
aztán úgy találták, hogy ott túl meleg van, és sok a turista), majd
Londont (az ottani életet pedig túl drágának tartották). Így
került képbe Ausztrália. Év elején kezdett konkrétan
körvonalazódni a tervük. Dan és a felesége is érdekes állást talált
magának. Az állásinterjút az interneten folytatták le, majd
benyújtották a felvételi kérelmet a gyerekeknek az iskolába.
Hamarosan minden megvolt.

Ekkor Dan így szólt: – Két héttel a tanév vége előtt indulunk.
Még van pár találkozóm május végén, amelyeken muszáj részt
vennem, és nem látok rá okot, hogy miért ne együtt induljunk
mindnyájan. Azután még lesz néhány hetünk, mielőtt elkezdődik
a munka és a suli.

Noah nem szégyellte beismerni, hogy sehogyan sem tetszett
neki ez az ausztrál projekt. Komolytalannak érezte az egészet, és
ennek sajnos egyszer-kétszer hangot is adott. Végül a két fivér
összeveszett ezen, és amikor Noah számára felcsillant a lehetőség,



hogy részt vegyen egy Mallorcán tartandó vállalati tárgyaláson
ugyanazon a héten, amikor Danék elköltöztek, elfogadta az
ajánlatot. Sőt hamarabb kiutazott, és meg is hosszabbította ott-
tartózkodását: direkt korábban vette ki a nyári szabadságot.
Amikor hazatért, teljesen üresnek érezte az életét. Dan már
elment, háza ott állt üresen. Noah postaládájában pedig ott várt
rá egy boríték, benne egy üzenettel és testvére házának
kulcsával:

„Gondját viselnéd a házunknak, ahogy megbeszéltük? Köszi!”
Noah erre feldühödött. Dehogy egyeztek meg ilyesmiben!

Csinálja valaki más! Ráadásul Noah-nak már amúgy is volt kulcsa
a házhoz. Eltelt egy, majd két hét, és semmi jelet nem kapott a
testvérétől. A csend már elviselhetetlenné vált a számára. Nem
mehetett így tovább. Ezért hát fogta a kulcsot, és átment bátyjáék
házába. Meg akarta nézni, hogy van-e ott valami teendő, mielőtt
e-mailben érdeklődött volna Danék hogyléte felől.

Ekkor támadt először olyan érzése, hogy valami nem stimmel. A
ház nem úgy festett, mint amelyet úgy hagytak ott, hogy egy évig
nem is terveznek visszatérni. A ruhaszárító tele volt ruhákkal. A
mosogatógép edényekkel. Na és a gardróbokban is ott sorakozott
a rengeteg holmi. Vajon úgy tervezték, hogy Ausztráliában
mindenből újat vesznek, vagy mi történhetett?

Noah még a házból írt egy e-mailt a telefonján, ám a válasz csak
két nap múlva érkezett meg. Dan ekkor is csak szűkszavúan és
kimérten fogalmazott. Azt kérte Noah-tól, hogy ne kössön bele
mindig mindenbe, hagyja őket békén. Kurvára úgy költöznek el,
ahogy akarnak. E szavak hatására Noah-ban megváltozott valami.
Dan korábban sosem beszélt vele így. Ez az átkozódás meg a kulcs
a postaládában világos jelei voltak, hogy valami tényleg nagyon
nincs rendben Dan körül. Ezért Noah felhívta a rendőrséget.

Ám ők sem vették komolyan. Még akkor sem, amikor sírva
fakadt, és elmondta nekik, hogy bátyja kerékpárját a
kocsifelhajtón találta aznap délután, amikor rájött, hogy valami
baj van. A kerékpár ugyan éppen olyan volt, mint bármely más



régi bringa, ám Dan a nagyapjuktól örökölte, és sosem hagyta
volna lezáratlanul. A rendőrség egy nagyon gyors nyomozást
követően arra a következtetésre jutott, hogy Noah csak
képzelődik. Azt állították, hogy kapcsolatba léptek Dannal, aki
megerősítette, hogy önszántukból távoztak. Részükről ezzel
lezártnak is tekintették az ügyet.

Nem így Noah.
Felvette a kapcsolatot a canberrai Svéd Nagykövetséggel, ahol

megígérték neki, hogy utánanéznek, Dan és családja
megérkezett-e az előzetes tervek szerint Ausztráliába, ám sokra
azért ne számítson a részükről. Nem biztos, hogy tudnak neki
segíteni, de néhány héten belül azért jelentkezni fognak. Nyár
lévén a nagykövetségen sem sokan dolgoztak épp. Noah idegesen
folytatta a hajtóvadászatot, ám sehol nem járt sikerrel. A
légitársaságok titoktartási kötelezettségükre hivatkoztak, és
egyikük sem volt hajlandó nyilatkozni arról, hogy velük utazott-e
a testvére. Ekkor fordult ismét a rendőrséghez, ám ők is
elutasították. Hát nem érti meg – magyarázták –, hogy az
utaslistákat nehéz megszerezni? Ha komolyabb érveket nem tud
felhozni, hogy mi baj is lehetne, akkor ők a kisujjukat sem fogják
mozdítani az érdekében.

Noah nyelt egy nagyot. Közeledett a következő ügyfél, így hát
össze kellett szednie magát. Egy férfi volt, egészen különleges
kívánsággal. Noah valójában el akarta halasztani a találkozójukat,
de nem sikerült. Ez a huszonkettes csapdája: annyira elfoglalt
volt, hogy még erre sem jutott ideje.

Amint az ügyfél belépett, megszólalt az ajtócsengő.
Noah erőltetett nyugalommal várta.
– Jó napot! – fogadta a kuncsaftot azzal a széles mosolyával,

amely sokak szerint sikerének egyik záloga volt.
Kissé kimért, de pont megfelelő mosoly volt, mindenekelőtt

pedig empatikus. Jólesett azoknak, akik épp gyászoltak valakit, és
azoknak az ügyfeleknek is, akik – a most érkező férfihoz
hasonlóan – tisztában voltak vele, hogy hamarosan meg fognak



halni.

– A nejem átgondolta a dolgot azóta, hogy itt jártunk. Mégis
jobban szeretné, ha fehér urnában temetnének el. A fekete túl
flancos neki – magyarázta a férfi, napbarnított arcán széles
mosollyal. Senki, aki ismerte őt, meg nem mondta volna, hogy két
hónapon belül már halott lesz.

Noah kedvesen jegyzetelt.
– Ő nem kísérte el ma? – érdeklődött.
Majd azonnal meg is bánta. Hisz láthatta, hogy nem.
A férfit azonban szemmel láthatólag nem zavarta temetkezési

vállalkozójának idióta kommentárja. Sőt mintha jobb kedvre
derült volna tőle.

– Dolgozik – felelte.
Noah bólintott.
– Ez csak részletkérdés. Tehát azt mondja, úgy döntöttek, hogy

a fekete helyett fehér urnában temessük el magát.
– Na és?
– A hamvasztást illetően is meggondolták magukat? Esetleg

inkább koporsós temetést szeretnének?
Mire a férfi hátrahőkölt, és olyan hevesen kapkodott levegő

után, hogy Noah már aggódni kezdett miatta.
– Hogy mi?! Nem, dehogy, isten őrizz!
Noah nyugtatgatni kezdte a férfit.
– Gondoltam, de azért muszáj volt rákérdeznem.
A férfi beharapta az ajkát.
– Van még manapság, aki ezt akarja? – értetlenkedett. – Hogy

egy az egyben temessék a föld alá?
– Ó, hogyne – felelte Noah. – Sokak számára rendkívül

ellenszenves a gondolat, hogy elégessék őket – ha megbocsát
ezért a megfogalmazásért.

A férfi a fejét csóválta.
– És helyette inkább azt választják, hogy a férgek falják fel őket,

aztán meg bűzleni fognak. Felfoghatatlan!



Ezt Noah is így gondolta, ám efféle gondolatait nem
szándékozott megosztani az ügyfeleivel.

– Na és az időpont megfelel? – kérdezte.
A férfi tekintete olyan gyorsan változott meg, ahogyan az

ember leoltja a lámpát. Minden csepp élet kiszállt a szeméből,
helyette pedig két forrás fakadt, tele olyan mély fájdalommal,
hogy Noah alig bírta megállni, hogy át ne nyúljon az asztal felett,
és meg ne érintse őt.

– Igen – felelte a férfi. – Szeptember elsején mindennek vége.
És a rákövetkező héten lesz a gyászszertartás.

Noah-nak kiszáradt a torka. Pénzért sok mindent meg lehet
vásárolni, még a lelki békét is. Micsoda szerencse! Mert így a
férfi, aki vele szemben állt, olyan halált halhat, amilyet szeretne.
Méltó halált. Mi a baj ezzel? Hiszen ez ad reményt az embernek.

És mivé lesz az ember, ha minden reményét elveszíti?
Majd önvizsgálatot tartott.
Dan lassan nyolc hete eltűnt. Meddig bírja még Noah elviselni

ezt a fojtogató aggodalmat? Meddig tarthat még, mire elveszít
minden reményt, hogy megmentheti a testvérét?

A borítékon nem volt illetékbélyeg, valaki csak behelyezte a nő
postaládájába a bejáratnál. Olyasvalaki, aki úgy vélte, megéri a
fáradságot, hogy személyesen kézbesítse a levelet. Személyesen,
mégis névtelenül.

Lovisa Wankel a homlokát ráncolta, miközben szemügyre vette
a fehér borítékot, amelyet még nem nyitott ki. Sem a címzett,
sem a feladó neve nem szerepelt rajta.

Különös.
A régimódi lift nyekeregve haladt felfelé a lépcsőházban.

Lovisa a lépcsőn is felmehetett volna – sőt azt kellett volna tennie
–, de képtelen volt rá. Teljesen kimerült, miután több mint egy
órát kocogott a futópadon. Más vágya sem volt már, mint
hazamenni, ledobni magáról átizzadt cuccait, és lezuhanyozni.

És felbontani a levelet.



Még alig csukta be maga mögött az ajtót, és dobta földre a
táskáját, máris nekilátott feltépni a borítékot. Olyan vékony és
könnyű volt! Egy pillanatig arra gondolt, hogy esetleg üres. Vagy
valaki másnak szól, nem neki. Talán, aki kézbesítette, rossz helyre
dobta be. Megesik az ilyesmi.

Másokkal. De nem vele.
Ám abban a pillanatban, amint belenézett a nyitott borítékba,

és meglátta, hogy mi van benne, minden efféle gondolata elillant.
Bizony neki szólt, senki másnak. Egy újságkivágás volt. Egy
spanyol nyelvű cikk megsárgult újságpapírra nyomtatva.
Óvatosan kihúzta a cikket. A boríték a földre esett, és ott maradt
a lábtörlőn. Hallotta, hogy odakint, a lépcsőházban valaki
közeledik.

Heves pánikroham tört rá, halálosan megrémült; vajon ki
mászkálhat az ajtaja előtt? Sietve bezárta az ajtót, majd kihátrált
a konyhába, távolabb a léptek zajától.

A mobilja! Elő kell keresnie! Sporttáskája külső zsebében volt:
visszafutott az előszobába, előkereste a telefonját, és erősen
hallgatózott. De teljes volt a csend.

Szíve úgy vert, akár egy légkalapács, szája pedig teljesen
kiszáradt. Visszatért a konyhába. Nem hallotta ajtónyitás és -
csukódás hangját. Aki tehát a lépcsőházban járkált, még most is
ott kellett legyen. De vajon az ő emeletükön? Vagy eggyel
lejjebb?

Remegő kézzel tartotta maga elé az újságcikket. A kép mindent
elárult. Mindent! Rémes jelentést hordozott, és a legerősebb
bűntudatot keltette benne. A szövegre már semmi szükség nem
volt.

Lovisa senkinek sem akart ártani. Nem tudta, hogy saját
megmenekülésével feláldozott valaki mást. Ezt mondogatta
magában újra meg újra. Fogalma sem lehetett róla, hogy döntése
miféle durva következményekkel jár majd. Tudta, hogy önző
módon gondolkodott. De hogy ezzel halált hozhat valaki fejére?
Nem, ezt képtelen volt felfogni.



Hisz én csak haza akartam jutni!
Egész testében reszketett, ahogy ismét kisettenkedett az

előszobába. Nem tudta, meddig álldogált és várt a konyhában.
Csak hogy már majd megfagyott átizzadt ruháiban, és le kellett
volna zuhanyoznia. De csak miután kikukucskált a
kémlelőnyíláson, és megbizonyosodott afelől, hogy senki nem áll
odakint, rá várva.

Óvatosan hajolt előre: valójában látni sem akarta, mi vagy ki
van az ajtaja előtt. Először nem is látott semmit. A lépcsőházi
világítás ugyanis automatikusan lekapcsolt, és senki nem
kapcsolta fel ismét, a természetes napfény pedig nem hatolt be az
ablaktalan lépcsőházba. Ám azután szeme hozzászokott a
sötétséghez. Ekkor vette észre a férfit. Az árnyékot a sötétségben.
Mozdulatlanul állt a liftajtó előtt, és egyenesen Lovisa ajtaját
bámulta.

Pontosabban Lovisát.
A nő berohant a fürdőszobába, és magára zárta az ajtót.

Összeroskadt a kövezeten, térdét a mellkasához húzta, és átölelte.
Hogy lehetett ennyire ostoba?
Azt hitte, hogy már véget ért.
Most pedig olyan naivnak érezte magát.
És iszonyú rémültnek.

Az Oroszlánbarlangban gyűltek össze kevéssel négy óra után,
hogy összefoglalják, mire jutottak eddig. Minden ugyanolyan
volt, mint régen, és mégis: semmi sem volt már ugyanolyan. Úgy
tűnt, Alex Recht speciális nyomozócsoportja volt az egyetlen,
amely túlélte az átszervezést a rendőrségnél. Alex hálás is volt
ezért, ám a gondok, amelyek a kezdetektől sújtották őket, most is
léteztek. Továbbra is nehéz volt előteremteni a szükséges anyagi
forrásokat, valamint arra a kérdésre sem volt könnyű
magyarázatot találni, hogy a szervezeten belül pontosan hová is
illeszkedik ez a csoport – még akkor sem, ha természetesen
megvolt a hivatalos válasz. Margareta Berlin osztályához



tartoztak a Stockholmi Rendőrségen belül, székhelyük a
kungsholmeni őrsön volt. Szerencsére széleskörűen együtt tudtak
működni a többi osztállyal. Alexet meg is fojtották volna a
többiek, ha rendes beosztásban dolgozott volna Berlin alatt.

Habár ezúttal nem lehetett panasz a nőre. Viszonylag
megfelelő erősítést kaptak, hogy képesek legyenek megküzdeni a
Malcolm Benke-féle gyilkossági üggyel. Annyi új munkatárs
érkezett, hogy a tárgyalóban nem is jutott mindnyájuknak szék.
Alex nyugtázta, hogy Fredrika Bergman a jelek szerint már
elfeledkezett arról, hogy épp szabadnapja lenne. Ezt még meg
kell neki köszönnie. Ám Alexnek nem a hála és a dicséret volt az
erőssége, ahogy azt Diana oly sokszor felemlegette.

– Nos hát – kezdte Alex kissé felemelt hangon, hogy az
összegyűlt csapat elhallgasson –, akkor kezdjük!

Új holttest, új gyilkosság. Nem lehetett rutinmunkát végezni,
de úgy tenni sem, mintha a korábbi esetekből semmit sem
tanultak volna. Alex gyakran tűnődött, hogy vajon a halál örökös,
szomorú közelsége milyen hatással lehetett olyasvalakire, mint
Fredrika. Hiszen ő eredetileg nem is a rendőrség kötelékeiben
akart dolgozni. Valami egészen másról álmodozott. Alex tudta,
hogy a nő mély lelki sebeket szerzett azon a szörnyű télen,
amikor Ekerö szigetén lelőttek két zsidó fiút. De az utóbbi
években nyugodtabb volt körülötte a légkör. Vagy mégsem? A
gyerekgyilkosságok óta elkerülték őket a különös esetek. Alex
maga is viszonylagos harmóniában élte meg az elmúlt évet, ami
számára igencsak szokatlan volt. Vigyázott az unokáira, sokat
olvasott, horgászott, és munka után szórakozni ment a
kollégáival. Kereknek érezte az életét egészen néhány hónappal
ezelőttig, amikor is Berlint nevezték ki a főnökének.

Hát ez már így lesz ezentúl? – gondolta Alex. Így ér véget a
kellemes életforma?

Amikor a Nackában tett látogatást követően visszatért a
rendőrség székházába, valami megmagyarázhatatlanul
kellemetlen érzése támadt. Persze korántsem volt



megmagyarázhatatlan, ha abból indulunk ki, hogy mit látott
(úristen, ha egy nap már meg sem mozdul benne semmi egy
halott ember láttán, akkor azonnal a nyugdíjazását kell kérnie!) –
a benyomás furcsasága inkább abból fakadt, amit nem látott.

Próbált a találkozóra összpontosítva megszabadulni az érzéstől.
A gyűrű.
Csak az az átkozott gyűrű ne lett volna!
– Jutottunk valamire Malcolm Benke magánéletével

kapcsolatban? – tudakolta. – A népesség-nyilvántartás adatai
szerint egyedül élt, de hát ez nem sokat jelent.

Fiatalabb kollégája, aki szintén a bűncselekmény helyszínén
tartózkodott, átvette a szót. Addigra Alex végre megtudta, hogy
hívják. Ivannak. Különös név volt egy ilyen fiatal embernek.

– Benke két vezetőségnek is tagja volt, valamint egy nagyobb
egyesületnek – magyarázta Ivan. – Még nem jutottam túl
messzire e téren, de néhány hívást azért sikerült lefolytatnom a
délután folyamán. Benke ismeretségi köreiben köztudott volt,
hogy néhány évvel ezelőtt viszonya volt Gudrun Mannerrel, a
szakításuk óta azonban egyedül élt.

– A divattervező Mannerrel? – kérdezett vissza Fredrika
meglepetten.

– Igen, vele – felelte Ivan.
– Nocsak.
Ha Diana nem lett volna, Alexnek fogalma sem lett volna, hogy

ki ez a Gudrun Manner, így azonban nem kellett bemutatni neki.
A nő a hatvanas éveiben járhatott, és saját butikja volt
Östermalmban. Leginkább arról vált híressé, hogy mindössze
háromféle színű anyagot használt: feketét, fehéret és szürkét.
Alex próbálta szelíden meggyőzni Dianát, hogy nem kellene ott
vásárolnia. Ő már attól is elkedvetlenedett, ha csak elhaladt a
kirakat előtt.

– Másvalamit sikerült kideríteni?
Még nem telt el sok idő azóta, hogy megtalálták a holttestet. A

képet, amelyet Malcolm Benkéről sikerült kialakítaniuk,



elsősorban különféle nyilvántartások alapján szerezték. Sok
tennivalójuk volt még.

– Nem – felelte Ivan. – De a következő az lesz, hogy
megkeresem a közösségi hálón. A számítógépét és a
mobiltelefonját is magunkkal hoztuk. A technikusok épp most
vizsgálják át őket. Nekem még épp csak a felszínt sikerült
megkapargatnom, de eddig még semmi arra utaló nyomot nem
találtam, hogy Benkét megfenyegették volna, vagy valami olyan
konfliktusba keveredett volna, amely megmagyarázhatná a
gyilkosságot.

– Jól van – válaszolta Alex.
Bár maga sem tudta, mi volt olyan jó abban, hogy semmi

nyomuk nem volt, amelyen elindulhattak volna.
Majd Fredrikához fordult:
– Neked sikerült találnod valamit a családjáról?
A nő először nem felelt, mert a gondolataiba merült. Alex pár

másodpercig el is töprengett ezen, mire Fredrika felnézett, és
észrevette, hogy megszólították.

Nem vagy a régi önmagad, gondolta Alex. Már jó ideje.
– Igen, persze – szedte össze a nő az előtte tornyosuló

papírokat, majd odébbsimította egy hajtincsét, amely kiszabadult
fonott copfjából. A hajfonat már a védjegyévé vált, senki nem
tudta volna őt elképzelni e nélkül. Alex jól emlékezett rá, mit
gondolt, amikor először meglátta a nőt. Hogy úgy néz ki, mint aki
túl sok könyvet olvasott már életében, viszont túl kevés hús-vér
emberrel találkozott. És hogy semmi keresnivalója a
rendőrségnél. Ám azóta sok idő eltelt. Annyira sok, hogy Fredrika
hajában már ősz tincsek is megjelentek.

A gondolatra elmosolyodott, mire Fredrika homlokráncolással
felelt.

– Mi az?
– Semmi – felelte Alex. – Igazán semmi.
Csak azon mosolygok, hogy kezd őszülni a hajad, és restellem

bevallani, de úgy vélem, jól áll neked.



– Benkének két gyereke volt – magyarázta Fredrika. – A fia,
Bernhard tíz éve Bécsben él. Abban az évben költözött oda,
amikor a testvére, Beata meghalt, a szüleik pedig elváltak. Benke
volt felesége, Karin még itt lakik Stockholmban.
Házasságkötésükkor szerződést kötöttek, amelyben lefektették az
ingatlanmegosztás feltételeit. Szinte minden pénz Benkéé volt,
ahogy a ház is, amelyben laktak.

– Szóval a nő nyereség nélkül jött ki a házasságukból? –
kérdezett rá egy kolléga, aki addig csendben ült.

– Igen – válaszolta Fredrika. – De szegénynek azért nem
nevezném. Elég sok pénzzel rendelkezett a házasságkötésük és a
válásuk időpontjában is.

– A sajátja volt, vagy örökölte? – kérdezte Alex, aki úgy vélte, a
kettő között jelentős a különbség.

– Én arra tippelnék, hogy örökölte. Ahogy a bevételeit elnézem,
nem találok rá magyarázatot, hogy miből vehetett egy nyaralót
az egyik szigeten és egy tágas lakást Östermalmban.

Alex hátradőlt. Az a gyűrű Malcolm Benke kisujján. Nem hagyta
nyugodni.

– Tudjuk, hogy hívták Beata férjét? – tudakolta. – Mármint, ha
egyáltalán férjnél volt.

– Richardnak – válaszolta Fredrika. – Ahogy a gyűrűn is állt.
A teremben csend támadt.
– Van még rajtam kívül más is azon a véleményen, hogy Benke

nem mindennap viselte azt a gyűrűt?
Többen is bólintottak.
– Beszélnünk kell a volt feleségével – állapította meg Fredrika.

– Benkéről és az elhunyt lányukról is.
Alexre kellemetlen emlékek súlya nehezedett. A legszörnyűbb

azoknak a szülőknek a sorsa, akik elveszítik egy vagy több
gyermeküket. Látszólag valamennyien megtanulnak együtt élni
ezzel a teherrel is, de soha nem felejtik el. Alex úgy érezte,
valami eltört benne aznap, amikor felesége, Lena meghalt
rákban. Az egyik nap még ott volt, a másikon már nem. Alex azt



mondta, ez volt a legrosszabb, ami történhetett vele, és komolyan
is gondolta. Úgy érezte, jobban szereti Lenát, mint a gyerekeit.
Egészen addig a napig, amikor a fia elszenvedett egy repülőgép-
eltérítést, amely rosszul is végződhetett volna.

Még mindig nem hevertem ki egészen, gondolta Alex. Az volt a
poklok pokla.

Ám hangosan csak ennyit mondott:
– És mit tudunk a lánya haláláról?
– Túlságosan keveset – felelte Fredrika. – Nagy-Britanniában

élt a férjével már több éve, amikor meghalt.
Alex körülnézett a teremben.
– Másvalaki jutott valamilyen eredményre? Technikusok,

maguk hol tartanak? Tudnak mondani valamit a gyilkos
fegyverről?

Az egyik nő vette át a szót:
– Nem többet, mint hogy a hiánya feltűnő. Előzetes

véleményünk szerint a lövedéket egy 45-ös Coltból lőtték ki.
Megállapítottuk, hogy a bejárati ajtón, illetve az ablakokon nem
látszik erőszakos behatolás nyoma. És ahogy önök, akik
személyesen is jártak a tetthelyen, a saját szemükkel is láthatták,
dulakodásnak sem látszott semmi nyoma a házban.

– Vagyis az áldozat ismerte a gyilkosát – vonta le a
következtetést Fredrika. – Legalábbis épp eléggé, hogy beengedje
az otthonába.

– Vagy meglepték – egészítette ki a technikus. – Nem
lehetetlen kinyitni a bejárati ajtó zárját, de csak annak, aki tudja,
miben utazik.

– Úgy érti, aki már más lakásokba is behatolt hasonlóképpen? –
kérdezett vissza Alex.

– Pontosan – hagyta jóvá a technikus.
– Egyáltalán, honnan tudjuk, hogy az ajtó be volt zárva? –

vetette fel Ivan. – Lehet, hogy a gyilkos egyszerűen csak besétált
rajta.

– A takarítónő, aki rátalált Benkére, azt állítja, hogy amikor



reggel megérkezett, az ajtó zárva volt. Ráadásul kívül gomb van
rajta kilincs helyett, így aztán kulcs sem kell hozzá, hogy
bezárják.

Alex a számítógép felé nyúlt.
– És a lakosságnál tett látogatások milyen eredményt hoztak? –

kérdezte.
– Még folyamatban van – felelte Ivan. – De eddig semmi

említésre érdemes.
Tehát szemtanúk sem voltak. Ez nem jó.
Alex bekapcsolta a gépet, és előkereste a Renata Rashiddal

folytatott beszélgetésének vázlatát. Épp a megbeszélés előtt hívta
fel őt a nő.

– Renata úgy ítéli meg, hogy amikor Benkét reggel kilenckor
megtalálták, úgy tíz-tizenkét órája lehetett halott. Vagyis előző
este kilenc és tizenegy óra között végeztek vele. Ám ez nem árul
el semmit azzal kapcsolatban, hogy mikor érkezett a gyilkos, és
mennyi ideig tartózkodtak együtt a házban, mielőtt Benke
meghalt.

Alex felnézett a monitorról.
– Mindössze azt tudjuk biztosan, hogy a halál közvetlen oka a

mellkast ért lövés okozta seb. Ez azonban kevés. Többet akarok
megtudni a kapcsolatairól, kizárni, hogy tudomása lett volna
valamilyen rá leselkedő veszélyről, valamint ha a lakossági
kikérdezés véget ér, akkor várom annak az eredményét is.

A gyűrű! Az a rohadt gyűrű!
– Ezenkívül ki kell hallgatni az exnejét, amilyen gyorsan csak

lehet – adta utasításba, majd összecsukta a laptopját.
Ezután Fredrikára nézett.
– Mi ketten most rögtön lelépünk. Holnap újra találkozunk.
Mindenki felállt, széklábak nyikorogtak a padlón, majd

elhagyták az Oroszlánbarlangot. Fredrika Alex előtt haladt.
Leszegte a fejét, látszott, hogy gondolatban egész máshol jár.

– Minden rendben? – tudakolta a férfi.
Fredrika a lehető leghalványabb mosolyát villantotta rá.



– Persze – válaszolta.
Alex rögtön meg is bánta a kérdezősködést. A nő ugyanis

hazudott neki, és ez elszomorította. Nem elég, hogy nem érezte
jól magát, még csak el sem akarta mondani, hogy miért.

A férfi a torkát köszörülve megpróbált hangot adni egy
másfajta érzésnek, amely igencsak zavarta.

– Nem tudok kiigazodni ezen a Benke-ügyön – jelentette ki.
Fredrika zavartan kérdezte:
– Miért is tudnál az ügy ilyen korai stádiumában?
Alex a hajába túrt.
– Nem úgy értettem. Csak épp van ennek a gyilkosságnak

valami szimbolikus értelme, ami felett nem tudok napirendre
térni.

Ekkor sétált el mellettük Torbjörn Ross kávéscsészével a
kezében és gumicsizmával a lábán.

– Minden oké? – érdeklődött.
– Abszolút – vágta rá Alex, és alig várta, hogy kollégája

odébbálljon.
Meg is tette: eltűnt a konyha irányában.
Torbjörn egykor a barátja volt. Most azonban Alex már

igyekezett tisztes távolban maradni tőle. Az eltelt évek során
Rossból ravasz és gátlástalan ember lett. Alex tudta, hogy
ugyanazon ügyosztályhoz tartoznak, ahogy sokan mások is. Ross
magának való ember volt, így azt viszont nem tudta, hogy mivel
foglalkozik, de nem is érdekelte.

Fredrika is csak a fejét csóválta, amikor Torbjörn elment.
– Az a gyűrű – szólalt meg.
– Hát igen – bólintott Alex. – Benke olyan nyugodtnak látszott

abban a fotelban ülve. Ez groteszk módon ellentétes volt azzal,
ami történt vele.

– A „groteszk” remek kifejezés ebben a helyzetben – helyeselt a
nő.

De nem kevésbé groteszk az sem, ha két zsidó iskolásfiút hátba
lőnek, gondolta Alex keserűen, majd hagyta, hogy gondolatai



ismét visszakalauzolják a rémálomba, amelyben Fredrikával
találták magukat néhány évvel korábban. Egy észbontóan hideg
télen történt, ám a gyilkos sem volt kevésbé hidegvérű, aki fel-
alá sétálgatott Stockholm utcáin, a gonosz Papírfiú legendája
pedig végigkísérte útját.

És ekkor támadt egy gondolata.
A semmiből csapott le rá, és szinte a földhöz vágta.
– A fénykép a tálalókocsin, Benkénél!
Fredrika azonnal kiegyenesedett.
– Mi van vele?
– Tudom már, ki a negyedik férfi, aki nem akart a kamerába

nézni!
– Akkor oszd meg velem is! – kérte Fredrika hevesen. – Egész

délután ő járt a fejemben. Hogy hívják?
Alex azt akarta válaszolni, hogy: hiszen halottnak hitték a

férfit.
Ám a pillanat hevében nem jutott eszébe a neve, csak a

feleségéé, így azt mondta ki hangosan:
– Eden.

Eden Lundell. A svéd titkosszolgálat vezetője, aki egyik kislánya
meggyilkolása után elhagyta Svédországot. A férjét pedig
Mikaelnek hívták. Fredrika Bergman ismeretei szerint a család
jelenleg Izraelben élt. A nő megborzongott, amikor Edenre
gondolt, és a nyomozásra, amelynek részese volt. Valamennyi
esete közül ez volt a legbonyolultabb. Úgy kezdődött, hogy a zsidó
Salamon Iskolában lelőttek egy pedagógust, és azzal végződött,
hogy Eden elveszítette az egyik gyermekét.

Miközben Alexszel Karin Benkéhez igyekeztek, Fredrika arra
gondolt, vajon Eden elveszítette akkor a józan eszét? Mert ő
bizony a helyében biztosan így járt volna.

Rettegett a gondolattól is, hogy fel kell vennie a kapcsolatot
Edennel és a családjával.

Nem tudott mit mondani neki.



Ehelyett inkább Karin Benkére összpontosított. Bármilyen út
megfelelt neki, amely kivezet a sötétségből. Gyerekkorában
szeretett a nagymamájától örökölt babaházzal játszani. Olyankor
úgy érezte, mintha egy másik világba repülne. Egy olyan helyre,
amely valaki másé volt ugyan, de ő, Fredrika is bármikor
meglátogathatta. Ugyanez az érzés kerítette hatalmába akkor is,
amikor a rendőrségnél kezdett dolgozni, és különféle esetekben
más emberek házába kényszerült, hogy házkutatást végezzen
vagy kihallgassa őket. Olykor pedig hogy szörnyű halálhírt
vigyen nekik.

Malcolm Benke exfeleségét már értesítették, hogy volt férje
elhunyt. A nő östermalmi lakásában fogadta őket. Fredrika
számtalanszor próbálta megfogalmazni magában a lakás és a
lakosztály közötti különbséget. Karin Benke lakásában járva
azonban rögtön megértette. A nagy belmagasság és alapterület, a
stílusos és szép állapotban megőrzött, eredeti szecessziós elemek
egyértelműen arra utaltak, hogy ez egy lakosztály, nem pedig
lakás.

Karin Benke ezzel szemben meglehetősen átlagos személynek
látszott. Egyszerű és nyílt természetű volt, nem védte túlságosan
a magánéletét.

– Őszinte részvétünk – szólalt meg Alex.
– Köszönöm – felelte a nő.
Majd bevezette őket a konyhába, ahol mindnyájan leültek az

asztal köré. Az ablakban orchideák díszelegtek, de függöny nem
volt rajta, a falakat pedig sima fehérre festették.

Ilyen helyen én is tudnék élni, gondolta Fredrika.
Alex, bár némileg tétovázva, a kedélyes beszélgetést szabályos

kihallgatássá változtatta anélkül, hogy Karin Benkét
különösebben zavarta volna a fordulat. Ebben nagyon jó volt,
ahogy Fredrika megállapította. Meg sok minden másban is.
Zavartan vette észre, hogy megkönnyebbülést érez. Mintha úgy
vélte volna, fontos, hogy Alex összeszedett legyen, amikor ő maga



nem az.
Már a gondolattól is elpirult.
El kell neki mondanom, mi az, ami emészt belülről.
De nem most. Majd valamikor máskor.
– Mit tud a volt férje életéről? – tudakolta Alex. – Közel álltak

egymáshoz?
– Nem – felelte Karin.
– De a fiuk miatt azért csak találkoztak? – kérdezte Fredrika.
– Nem. Jobbnak láttuk, ha egyáltalán nem tartjuk a kapcsolatot

egymással.
– Értem – válaszolta Alex, és hangja váratlanul együttérzővé

vált.
– Ha jól értettük, a lányuk Londonban élt, ugye? – vette át

ismét a szót Fredrika.
Karin erre hirtelen zárkózottá vált: próbálta palástolni az

érzelmeit és gondolatait, amelyek elhunyt lánya említésére
megrohanták.

– Így van – felelte végül. – Beata Londonban élt.
– Hány évig? – tudakolta Fredrika.
– Sokáig. Először tanulni ment ki négy évre az érettségi után.

Majd ott kapott állást.
– Az így összesen mennyi? – erősködött Alex.
– Tizenkét év.
– És mit tanult? – érdeklődött ismét Fredrika.
– Nyelveket. Latint és angolt. Azután London keleti negyedében

tanított egy gimnáziumban.
– Valamint hozzáment egy brit férfihoz – egészítette ki

Fredrika. – Miatta maradt végül Londonban?
Most már szemmel láthatóan nehezebben ment Karinnak a

dolog. Olyan nő volt, aki a legtöbb érzését igyekezett uralni, ám a
fájdalmat és a rémületet képtelenség irányítani. Ezt Fredrika és
Karin is jól tudta.

– Azt hiszem, igen – hagyta végül annyiban. – Bár a
megismerkedésük előtt sem hallottam, hogy a visszatérését



fontolgatta volna. Szeretett Londonban élni.
– Beata férje is tanár volt?
– Nem, tőzsdeügynök.
Fredrikának feltűnt, hogy Karin soha nem nevezte nevén a

vejét. Fredrikának eszébe jutott a Malcolm Benke kisujján talált
gyűrű. A technikusok már megállapították, hogy nincsenek rajta
ujjlenyomatok. Sem Benkéé, sem másé.

– Milyen ember volt a veje, Richard? – kérdezte Fredrika
ezúttal halkabban.

Karin olyan mozdulatot tett, mintha fel akarna állni, ám azután
mégis ülve maradt.

– Gonosz ember volt. A velejéig gonosz – nyögte ki végül.
Többet nem is mondott. Gonosz. Ezt a szót Fredrika gyerekei

szokták használni. Gyakran és előszeretettel, olykor elég
hangosan.

– Gonoooosz vagy! – üvöltötte a fia, amikor vásárolni mentek, és
Fredrika nem volt hajlandó édességet venni neki.

Alex sem tudta figyelmen kívül hagyni Karin szóhasználatát.
– Hogy érti azt, hogy gonosz?
Karin tekintete erre elhomályosult, ám nem a fájdalomtól.

Ezúttal dühös volt. Sőt felbőszült.
Levegő után kapkodott: úgy tűnt, alig bír lélegezni.
– Gonosz. Nem hiszem, hogy találnék rá jobb szót. Richard

folyton alattomos dolgokat művelt. Mindig valami hátsó szándék
vezérelte. Kezdetben észre sem vettük, még Beata sem. Az a fickó
egyszerűen elviselhetetlen volt. Úgy váltogatta a munkahelyeit,
ahogy más az alsóneműjét, hogy ezzel az elcsépelt hasonlattal
éljek. Na meg azok az esztelen beruházásai! A pénz veszett
tempóban tűnt el, először a közös bankszámlájukról, azután Beata
privát számlájáról is.

– Tehát kihasználta őt – állapította meg Alex.
– Elképesztő mértékben.
Fredrika azon töprengett, hogy is fogalmazhatná meg a

kérdést, amelyet muszáj volt feltennie.



– Bántalmazta Beatát a férje?
Karin elfordította a fejét: képtelen volt rájuk nézni.
– Igen – suttogta.
Alex és Fredrika erre egymásra nézett.
Alex óvatosan végigsimított kezével az asztalon. Rózsaszín

bőrén fehéren világított a sebhely, ahol egykor megégett. Akkor,
amikor megmentette egy gyerek életét a pusztító lángoktól.

– Beata tíz évvel ezelőtt hunyt el – mondta Alex. – Ha nem esik
túlságosan nehezére erről beszélni, szeretnénk tudni, hogyan.

Karin várt egy darabig, azután Alexre meresztve a szemét így
szólt:

– Az az ember meggyilkolta!
– A férje?
– Igen.
– Tehát most börtönben ül?
– Dehogy.
– Nem? – értetlenkedett Alex.
– Nem sikerült elítélniük. De mi, többiek tudtuk jól, hogy mi

történt, és tudta a rendőrség is.
– Más gyanúsított után nem is nyomoztak? – kérdezte Fredrika.
– De, kezdetben bizonyára, amíg nem láttak tisztán az ügyben.
Fredrika nagyot nyelt. A Karin által elmondott történet

korántsem volt példa nélküli. Ha a bíróságban bármi kétely
felmerül a vádlott bűnösségét illetően, akkor fel kell menteniük
őt. Ennek így kell lennie. Sokan megússzák az olyan
bűncselekmények elkövetését, amelyeket nem tudnak rájuk
bizonyítani. Némelyek ezt az igazságszolgáltatás hiányosságai
közé sorolják, mások azonban a demokratikus rend működésének
bizonyítékát látják benne.

– Miért hagyták szabadlábon? – értetlenkedett Fredrika. –
Milyen bizonyíték hiányzott?

– Minden és semmi – csóválta a fejét Karin. – Még azt sem
tudták rábizonyítani, hogy otthon volt aznap este, amikor a
lányom meghalt. Továbbá a gyilkos fegyvert sem találták meg



soha.
Alex megköszörülte a torkát.
– Talán furcsa kérdésnek tűnhet – kezdte óvatosan –, de Beata

karikagyűrűje érdekelne minket.
– A karikagyűrűje? – értetlenkedett Karin.
Alex bólintott.
– Mi lett a sorsa a lánya halála után?
Karin teljesen összezavarodott.
– Fogalmam sincs. Vagyis emlékszem, hogy kaptunk egy

borítékot a rendőrségtől, benne Beata ékszereivel, amelyeket
akkor viselt… amikor rátaláltak a halála után. De már nem
emlékszem rá, hogy mi történt azzal a borítékkal. Illetve annyit
tudok, hogy a két arany fülbevalót kivettem belőle, amelyet a
nagyanyjától örökölt, de hogy mi lett a többivel? Még az sem
rémlik, hogy egyáltalán szóba került. Minden olyan ködös volt
akkor. Már ne haragudjon, de el nem tudom képzelni, hogy az a
rohadt gyűrű bárkinek is kellett volna.

– Az előbb azt mondta: „kaptunk” egy borítékot. Kiket értett
alatta? – faggatta tovább Fredrika.

– Magamat, Malcolmot és Beata testvérét, Bernhardot.
– A férjet nem? – lepődött meg Alex.
– Dehogy. Ő addigra már őrizetben volt.
– Elképzelhető, hogy Bernhard vagy Malcolm megtartotta a

gyűrűt? – kérdezte Fredrika.
– Persze. Elképzelhető. De miért kérdezősködnek annyit arról a

gyűrűről? Valami fontos szerepe van?
– Később majd szívesen visszatérünk a témára – vágta rá Alex. –

Egyelőre azonban több a kérdésünk, mint a válaszunk.
Karin be is érte ennyivel. Talán mert mindennél jobban

szerette volna már az ajtón kívül tudni őket. Még azt sem tudták
megállapítani, hogy vajon a nő gyászolta-e a volt férjét, ehhez
ugyanis túl keveset tudtak kettejük kapcsolatáról. Fredrika
próbálta kideríteni, milyen közös vonása lehetett Malcolmnak és
Karinnak.



Erőt kellett vennie magán, hogy épp olyan kedves és barátságos
legyen, mint Alex szokott lenni.

– Abban az évben váltak el, amikor Beata meghalt – állapította
meg.

Karin felnézett rá.
– Igen – helyeselt.
– Elnézést a tolakodó kérdésemért, de mi okból?
Karin odalépett a mosogatóhoz, és engedett magának egy

pohár vizet. Utána csendben megitta, meg sem kérdezve a
nyomozókat, hogy ők is kérnek-e.

– Mert nem igaz, hogy a gyász összehozza az embereket –
magyarázta, miután felhörpintette a vizet. – A mi esetünkben
legalábbis nem így volt, de sok más hasonlóról is tudok.

Hallatszott a hangján, hogy őszintén beszél. Ugyanakkor az is,
hogy nem ez volt a valódi, kimerítő válasz.

Mi az, amit nem akar elárulni, Karin? – gondolta Fredrika.
– És milyen volt a kapcsolatuk Malcolmmal, amikor Beata még

élt? – kérdezte Alex. – Azonos véleményen voltak a vejük
gyarlóságait illetően?

– Igen – állította határozottan Karin. – Mindketten egyformán
rossz véleménnyel voltunk róla.

Ismét egy mondat, amely nem volt ugyan hazugság, mégsem
árulta el a teljes igazságot. Fredrika érezte, hogy fogytán a
türelme.

– De? – sürgette a nőt.
– Hogyhogy de? – értetlenkedett Karin.
– Egyetértettek, de azért mégsem mindenben. Mesélje el, mi

volt az, amiről különbözőképpen gondolkodtak!
Ám Karin csak a fejét csóválta.
– Nem volt ilyen. Pontosan ugyanúgy vélekedtünk.
Fredrika hitt neki. De akkor mi lehetett, amit elhallgatott

előlük?
Amikor megérkeztek, Alex a széke háttámlájára akasztotta a

kabátját, most pedig hátrafordult, és valamit keresgélni kezdett a



belső zsebében.
Előhúzta a tálalókocsin talált fénykép másolatát, amelyen

többek közt Eden Lundell férje, Mikael is szerepelt.
– Kik ők? – kérdezte Alex, miközben átnyújtotta Karinnak a

fotót.
Karin arcvonásai megenyhültek: valaki vagy valami a képen

jobb kedvre derítette.
– Ezek ketten – mutatott a két, Benkétől balra álló férfira –

Malcolm gyerekkori barátai, Sten és Eskil. Eskil néhány évvel
ezelőtt meghalt, de Sten Aber még él. Nagyon jó ember.

– Na és ő? – tudakolta Alex Eden férjére mutatva.
– Tényleg nem tudom – magyarázta Karin. – Kérdezzék meg

Stentől. Ő biztos emlékszik arra, amikor a kép készült.
– Maga nem volt ott? – kérdezte Fredrika.
– Nem – felelte Karin. – És nem is emlékszem, hogy láttam

volna valaha ezt a képet. De azt meg tudom állapítani, hogy jó
pár éves lehet, főleg, mivel még Eskil is rajta van.

Alex a jelek szerint nem volt megelégedve Karin válaszával.
Szokás szerint megint vagy száz emberrel kell majd beszélniük,
mire minden részletet megtudnak, amire kíváncsiak. Ez a
sziszifuszi munka viszont olyan időigényes és idegőrlő, hogy
ember legyen a talpán, aki legszívesebben nem üvöltene a
végére.

Megköszönték Karinnak, hogy időt szakított rájuk, majd
induláshoz készülődtek. Fredrika elkérte a nőtől Sten Aber
elérhetőségeit, és gondosan feljegyezte. Ekkor Karin még egyszer
szerette volna megnézni a fényképet. Alex átnyújtotta neki.

– A tapéta! Hát persze, észre kellett volna vennem! – kiáltott
fel a nő.

Fredrika megnézte a fényképet. Egy lakásban készült, és a
férfiak háta mögötti falat tarka mintás tapéta borította.

– Ez a kép Beata lakásán készült – jelentette ki Karin elsápadva.
– Néhány hónappal a halála előtt tetette fel ezt a tapétát. Küldött
is róla fotókat. De…



– De? – kérdezte Alex.
– De a valóságban egészen addig nem láttam, amíg a halála

után a lakásán nem jártam.

Amikor kicsivel később kiléptek az utcára, hűs volt a levegő, az
égbolt pedig felhős.

– Beszélnünk kell ezzel a Stennel – állapította meg Fredrika.
– És Eden férjével, Mikaellel is – tette hozzá Alex kedvetlenül.
Fredrika idegesen toporgott. Még mindig nem bírt Edenre

gondolni.
Viszont ami a gyűrűt illette…
Nagyon kilógott a képből: világosan jelezte, hogy tette

személyes jelentőségű volt a gyilkos számára. És arra is
bizonyítékul szolgált, hogy Malcolm meggyilkolásának köze volt a
férfi lányához.

A tettesnek azonban bottal üthették a nyomát.

Júliusban az embernek kizárólag a nyaraláson jár az esze.
Legalábbis Malin így gondolta. Ilyenkor másképp jár az agyunk,
mint általában. Lassabban, gyakran a napokat és órákat
összekuszálva, ami alól azonban mindig van kifogás, hiszen
hosszas szabadságát tölti az ember, amikor minden
kötelezettségét és teendőjét elnapolja: „Jaj, tényleg ma érkeztek?
Azt hittem, csak holnap!”

Malin két kupacba válogatta a gyerekek holmiját. Úgy
emlékezett, hogy valamikor a hétvégén beindította a mosógépet,
de aztán meg is feledkezett róla egészen addig, míg a lánya nem
kezdett panaszkodni neki, hogy már egyetlen tiszta alsóneműje
sincs. Ekkor pakolta ki Malin a mosott ruhát és tette be a
szárítóba.

Így működik egy traumatizált agy.
Malin mélyet sóhajtott.
Mit meg nem adott volna érte, hogy visszakapja a hétköznapjait

és a biztonságát!



Ám addig is, amíg arra várt, hogy élete visszazökkenjen a
rendes kerékvágásba (már ha ez a nap valaha is eljön), muszáj
volt valahogy túlélnie.

Napi rutin.
Napjában többször is eszébe jutott. Szükségük van a napi rutin

megtartására.
Számtalan újságcikkben és könyvben olvasta már, amelyek

olyan emberekről szóltak, akiket hosszabb időre megfosztottak a
szabadságuktól. Hogyan élheti túl az ember a rabságot, amelyben
az elkeseredettség és a tehetetlenség próbálja teljesen maga alá
gyűrni?

A megszokások által. Ezek nélkül tuti, hogy beleőrül.
Hedvig lépett be a hálószobába.
– Segítsek? – kérdezte.
De Malin a fejét rázta.
– Már kész vagyok.
Majd átnyújtotta Hedvignek azt a kupacot, amelyben az ő ruhái

voltak. Meglehetősen kis kupac volt.
Hedvig nyelt egyet.
– Még meddig…?
Malin összerezzent.
– Nem tudom, kicsim – felelte.
Hedvig halkan kiment a hálóból, Malin pedig lerogyott az ágy

szélére. Gyűlölte, hogy nem tudja a válaszokat, és nem tehet
semmit. Vajon ez lesz az utolsó kép, amely a gyerekeiben él majd
róla?

Vajon itt fog meghalni az egész család?

Az újságcikk, amely a postával érkezett, nem hagyta nyugodni.
Lovisa Wankel a nap és az este folyamán többször is sírógörcsöt
kapott. Felhívta a barátait, csak beszélt és beszélt, de nem merte
kinyögni, amit szeretett volna.

Hogy félt.
Hogy nem akart egyedül lenni.



Barátjának pedig más programja volt, így nem tudott mellette
lenni.

Egyedül a szüleit nem hívta fel. Túl sok kérdéssel bombáznák,
és csak még jobban telebeszélnék a fejét mindenfélével.

„Csak nincs megint valami problémád?” – pontosan így
fogalmazna az anyja.

És ráadásul még sóhajtozna is. Meg nyögne és csóválná a fejét.
Hogy én mekkora csődtömeg vagyok!
Lovisa leheveredett a kanapéra, mintha tévét nézne, de ezt is

csak pár percig bírta. A pihenéstől, a tétlenségtől pánikrohamot
kapott. Biztos volt benne, hogy valaki követi.

Fel kellene hívnom a rendőrséget, gondolta.
Ám amilyen gyorsan támadt, ugyanolyan gyorsan el is vetette

az ötletet. Senki sem hallgatná végig azok után, ami történt. A
rendőrök tudták, szerencséje volt, hogy megúszta. Történhetett
volna másképp is az egész, sőt másképp is kellett volna történnie.
Amikor hazatért Svédországba, és kihallgatták, tudomására is
hozták ezt.

– Ne higgye, hogy nem tudjuk, magának is a sitten lenne a
helye – mondta neki egy rendőr. – Ne higgye, hogy áldozatnak
tekintjük ebben az ügyben!

Lovisa üres tekintettel meredt az újságcikkre. Nem, nem volt
áldozat. Abban az ügyben.

De lehet, hogy most azzá válik.
Lovisa reszketett. Már vagy századszorra ment ki az előszobába,

és ahogy minden esetben, úgy most is lélegzet-visszafojtva lesett
ki a kémlelőnyíláson.

Senki sem volt ott.
Csak az árnyak.
Senki.
Csak az árnyak.
De akkor miért volt olyan biztos benne, hogy valaki minden

lépését követi?



– Egy művészeti túra augusztusban, Österlenben. Mit szólsz
hozzá? – vetette fel Diana Trolle.

– Azt, hogy épp olyan unalmasan hangzik, mint homokszemeket
számolgatni a parton – felelte Alex Recht.

– De Alex! – kacagott fel Diana.
– Most komolyan, mióta is ismerjük egymást? Tudod, hogy

engem nem érdekel annyira a művészet, na meg a kultúra, mint
téged.

– Pedig Österlent szereted – próbálkozott tovább Diana.
– Sok mindent szeretek. De te csak menj nyugodtan művészeti

túrára, én meg addig találok más elfoglaltságot magamnak. Majd
keresek valami szép helyet a parton, ahová kifeküdhetek olvasni.

Diana elmosolyodott, és kiment a konyhába. Alex pedig ott
maradt a tévé előtt. Az előbb porszívózta fel az egész házat, most
pedig egy filmet akart megnézni, amely nagyon izgalmasnak
ígérkezett. Bármit, csak szórakoztató legyen. Majd keres valami
szép helyet a parton, ahová kifeküdhet olvasni. Ezt tényleg ő
mondta? Nem csoda, hogy Diana jót derült rajta, Alex ugyanis
ritkán olvasott. A tengerpartra pedig még ritkábban feküdt ki.

Ez az új énem, gondolta Alex. Beach boy 2016.
Diana ezalatt zörögve ürítette ki a mosogatógépet a

konyhában. A hétköznapok zaja. Jobb volt, mint bármi más. Alex
nem tudta megérteni, hogy egyesek miért vágynak el állandóan a
megszokott környezetükből és életritmusukból. Ő nem szerette a
változásokat. Úgy érezte, így teljes az élete.

Diana kétségtelenül a legjobb dolog volt az életében, amióta
Lena meghalt. Iránta érzett szeretete volt, ami újból életet lehelt
a férfiba. Lena halála után nem hitte, hogy képes lesz még valaha
visszatalálni a hétköznapokhoz. Lenával, úgy tűnt, egy
örökkévalóság óta voltak házasok anélkül, hogy bármelyikük
valaha is más után vágyott volna. Megteremtettek maguknak
mindent, amit csak lehetett. Közös otthont, két gyermeket,
biztonságot, meghittséget. Ez akár jelentéktelennek is tűnhet, sőt



egyenesen klisészerűnek, mégis, Alex ebben a pár szóban is össze
tudta foglalni házasságuk lényegét. Tény, hogy akkoriban
elégedett volt az életével – az okát viszont nem tudta megértetni
a saját gyerekeivel sem. Már ők is családot alapítottak, élték a
maguk életét. De sosem bírtak nyugton maradni. Táncórára
jártak meg főzőtanfolyamra, és szükségük volt „énidőre” és
kettesben töltött időre is a párjukkal. Alex már attól ideges lett,
hogy végighallgatta őket. Belefáradt.

A tévében nem talált semmi értelmes műsort. Ivott egy kis
kávét, és azon gondolkodott, hogy felhívja-e a lányát. Időközben
megtanult jó kapcsolatot kiépíteni a gyerekeivel, és gyakrabban
is találkozott velük, mint azelőtt.

A megcsörrenő telefon félbeszakította töprengését. Munkahelyi
készülékén keresték, és ettől rossz előérzete támadt. Este kilenc
óra. Csak nem halt meg már megint valaki?

Eléggé zavarta ez a gondolat.
Nem szabad mindig a legrosszabbra gondolnom!
Ám balsejtelme, amely azóta üldözte, mióta meglátta Malcolm

Benkét, makacsul tartotta magát. És mit sem csökkent attól, hogy
Alex időközben látogatást tett a férfi volt feleségénél, Karinnál is.

A gyűrű, a gyűrű, a gyűrű!
Anélkül, úgy érezte, minden más lenne.
– Ivan vagyok – szólt bele egy hang a telefonba.
Ivan? Alexnek meg kellett erőltetnie az agyát, hogy rájöjjön,

ifjú kollégája az.
– Igen? – szólt bele.
– Azt szeretném mondani, hogy kapcsolatba léptem a londoni

rendőrséggel Malcolm Benke lánya, Beata meggyilkolása
ügyében. Az egyik nyomozó, aki részt vett az ügy
felgombolyításában, épp Stockholmban tartózkodik, egy
továbbképzésen vesz részt. Hajlandó volt találkozni velünk és
megosztani a nyomozás részleteit.

– De jó! – örvendezett Alex.
Majd elhallgatott. Vajon ebbe a mellékszálba érdemes jobban



belekapaszkodniuk? Még mindig nem rendszerezte a Karin
kihallgatása után támadt gondolatait, nem tudta, mit higgyen.
Muszáj lesz beszélniük a fényképen látható férfival, Sten Aberrel.
És Mikael Lundellel is. Továbbá Malcolm Benke Bécsben élő fiával.
Kénytelenek most még egy brit nyomozót is belerángatni ebbe az
egész cirkuszba?

– Az már csak nem árthat, ha szerzünk még némi információt –
tette hozzá Ivan Alex hallgatását követően.

– Rendben – hagyta jóvá Alex.
Ivan felsóhajtott.
– Akkor jó, mert holnap négyre jön.
– Rendben – ismételte meg Alex.
Majd letették a telefont. Az este hátralevő részét Alex a tévé

előtt ülve töltötte, megnézett egy vacak krimit. Ám Malcolm
Benke végzete nem hagyta nyugodni. Sem pedig a tény, hogy
valami változást vett észre Fredrika viselkedésében. Úgy tél vége
felé kezdődött, és egész tavasszal tartott. A nőnek számos érdeme
volt ugyan, ám mindig túlságosan magába fordult, titkokat
rejtegetett mások elől. Nagyon ritkán fordult elő, hogy Alex
bebocsáttatást nyert a magánéletébe.

Legutóbb akkor fordult ilyen elő, amikor együtt borozgattak.
Ami azt illeti, túl sokat is ittak. Különleges alkalom volt ez a
kapcsolatuk ideje alatt. Az első eset, hogy Alex ittasan látta
Fredrikát. És aznap este tudták meg azt is, hogy Margareta Berlin
lesz az új főnökük. Februárban történt.

– Ez annyira szörnyű, hogy egyszerűen felfoghatatlan – mondta
akkor Alex. – Muszáj lesz innunk miatta.

Így is tettek.
Évekkel később, mint kellett volna, gondolta Alex. Még akkor

kellett volna megejteniük ezt a nővel, amikor újonc volt a
rendőrségnél.

Alexet a legjobban talán Fredrika reakciója aggasztotta amiatt,
hogy Berlin lett az osztályvezető. Azon az estén Fredrika is épp
úgy össze volt zavarodva, mint Alex. De azután, mintegy



varázsütésre minden ellenkezése elszállt. Mintha megadta volna
magát.

Te jó ég, csak nem adta fel tényleg?
Alex észrevette, hogy a nőt zavarta valami, és boldogtalan volt

miatta.
Szíve hevesebben kezdett verni.
Csak nehogy magára maradjon Berlin birodalmában! Mert

akkor elveszett.

Este lett, majd éjszaka. Fredrika Bergman összekuporodott az
ágyban, majd próbált közel húzódni Spencerhez. A férfi a hátára
fordult, és hagyta, hogy a nő a karjára fektesse a fejét. Fredrika
végigsimított a férfi mellkasán, és a szíve fölött állt meg a keze.
Ez a legkülönlegesebb izom az emberi szervezetben.

A nő mélyeket lélegzett.
– Nehéz napod volt? – érdeklődött Spencer.
Erre most mit feleljen? Már arra sem emlékezett, milyen egy

könnyű nap, és ennek semmi köze nem volt a munkájához. Az élet
fájt neki, és nem tehetett ellene semmit. Ezt azonban nem akarta
hangosan kimondani. Túl gyakran hallgatott, otthon és a
munkahelyén is. Spencernek nem is kellett kérdezősködnie: tudta
jól, hogy mi a baj. Alex viszont feltehetőleg még csak találgatni
sem tudott.

– Mintha soha nem akarna véget érni – felelte Spencer
kérdésére.

– Micsoda?
– Az a szörnyűség. Állandóan kísért.
Spencer felsóhajtott. Vajon Fredrika csak képzelődött, vagy a

férfi tényleg ledermedt?
– És mi ebben az újdonság? – kérdezte Spencer.
Fredrika a férfi bőréhez préselte az arcát: minden apró

felületét élvezni akarta ennek a nagyszerű embernek.
– Szerinted naiv vagyok? – kérdezett vissza nevetve.
– Te? Á, dehogy. Túlságosan cinikus vagy, hogy naiv legyél.



Fredrika felemelte a fejét.
– Cinikus?
– Az. Ez sem újdonság, vagy tévednék?
Csak Spencer tudott ilyesmit úgy mondani, hogy bóknak

hasson. Fredrikának eszébe jutott, mit mondott neki, amikor
összeköltöztek:

– Nem szabad irreális elvárásokat támasztanunk az élettel
szemben, Fredrika. Nem álmodozhatunk egy olyan jövőről, amely
soha nem lehet a miénk.

Ezzel kódoltan emlékeztette a nőt a tényre, hogy ő huszonöt
évvel idősebb nála, és egyiküknek sincs oka vagy joga azt várni,
hogy közös életük örökké fog tartani. Spencer azonban
valószínűleg nem számított rá, hogy Fredrikára ekkora hatással
lesznek a szavai, és állandóan ezeket fogja ismételgetni magában,
a legkülönfélébb helyzetekben. Az ideális élet másoknak való.
Fredrikának ilyesmiben soha nem lesz része. Bizonyos mértékig
még vigaszt is talált abban, hogy képes volt elfogadni egy ilyen
egyszerű tényt. Egyesek mindent megkapnak, mások jóval
kevesebbet. Fredrika zenészkarrierről álmodott, ám egy
tinédzserkori baleset lerombolta az álmait. Utána kissé
összezavarodott. Különféle egyetemi kurzusokra járt, és
kapcsolatot kezdett Spencerrel, a tanárával. Ám sosem gondolta
volna, hogy a férfi lesz a gyermekei apja. Ahogyan azt sem, hogy
eljön még a nap, amikor élvezni fogja a munkáját a rendőrségnél.

Fredrika végre megtalálta a számításait.
Azután minden romba dőlt.
– Spencer, nekünk…
Ám a férfi azonnal közbeszólt.
– Beszéljünk inkább valami másról – indítványozta. – Mondjuk a

munkádról.
– De annyi mindenről kellene beszélnünk – suttogta.
– Ma este ne! – kérte Spencer.
– Rendben – hagyta annyiban Fredrika.
Azután, amikor már egy ideje csendben voltak, így szólt:



– Jól ment a délutáni megbeszélés?
A férfi aprót bólintott. Fredrika nem tudta elkísérni, pedig

szerette volna. De azzal felhívta volna magára a figyelmet a
munkahelyén. Spencer azonban fogadkozott, hogy semmi gond, el
tud menni egyedül is. Úgyis minden lényegeset megbeszéltek
már a múltkor, amikor Fredrika is ott volt.

Hát így tudunk mi együttműködni, gondolta Fredrika. Nem
hagyjuk egymást cserben.

Behunyta a szemét.
– Beszéltetek a színről? – suttogta.
Hallotta Spencer szívverését, és nem tudta elképzelni, hogy

egy nap nem fog dobogni többé.
– Megmondtam, hogy meggondoltuk magunkat. Úgyhogy fehér

urnás temetés lesz – felelte halkan Spencer.



ALEX RECHT KIHALLGATÁSA, 2016.
SZEPTEMBER 6.

Jelenlevők: kihallgató tiszt 1. (K.1.), kihallgató tiszt 2. (K.2.), Alex Recht,
bűnügyi főfelügyelő (Recht)
 
K.1.: – Tehát Benkét meggyilkolták, és a maga feladata volt kideríteni, mi
történt. Bergman munkára alkalmas állapotban volt?
Recht: – Minden tekintetben.
K.2.: – Valóban? Hiszen a férje súlyos beteg volt. Ez bizonyára
befolyásolta őt.
Recht: – Így van. De annyit mondok: ha úgy érezte volna, hogy nem tud
eleget tenni a hivatásának, ő maga ment volna el betegszabadságra.
 
(csend)
 
K.1.: – Mit gondolt a Benke-gyilkosságról?
Recht: – A kisujján talált gyűrű aggasztott. Mintha arra akart volna
figyelmeztetni, hogy ez a gyilkosság más, mint a többi.
K.2.: – Milyen értelemben?
Recht: – Ezt akkor még túl korai lett volna megmondani. De azután jött az
első levél…
K1: – Igen, és?
Recht (halkan): – És még mindig nem fogtuk fel.
K.2.: – Mit nem fogtak fel?
 
(csend)
 
Recht: – Hogy lesz ez még sokkal rosszabb is. Kibírhatatlanul rossz.



Kedd

Noah Johansson úgy érezte, ha még egy ember megemlíti, hogy
bele kellene végre törődnie a testvére Ausztráliába költözésébe,
megbolondul. Ismerem őt, gondolta, és tudom, hogy van valami
rendellenes abban, ami most történik. Vészhelyzet van.

Leült az íróasztalhoz. Kora reggel volt, a legalkalmasabb
napszak a telefonálásra. Egy emberrel beszélhetett már csupán a
bátyjáról. Ez a valaki pedig egyetlen esélyt sem akart
elszalasztani, hogy megalázhassa őt.

– Igen? – szólt bele egy álmos hang a telefonba.
Noah érezte, hogy elkedvetlenedik. Mindig ugyanaz történt.

Mielőtt telefonált, még tele volt energiával, ami abban a
pillanatban elszállt, amint meghallotta azt a fásult hangot, amely
Stig Mattsson bűnügyi felügyelőhöz tartozott. Ahhoz a balfék
zsaruhoz, akit kijelöltek neki személyes kapcsolattartó gyanánt.
Beletelt néhány hétbe, mire Noah rájött, hogy ez a
megfogalmazás mit is takar valójában. Valami szerencsétlent
kineveztek, hogy ő fogadja Noah felindult telefonhívásait, ám ez a
legkevésbé sem jelentette, hogy a rendőrségnél bárki is
foglalkozott volna a bejelentésével. Szerinte még azt sem fogták
fel, hogy olyan esetről van szó, amely valódi beavatkozást
igényel, ugyanis gyakran kapott tőlük erre utaló
megnyilvánulásokat.

Ahogyan most is.
– Ja, már megint maga az? – sóhajtott a készülékbe Mattsson

akkorát, hogy Noah kis híján sírva fakadt tőle.
Ezt a közönyösséget már nem bírta elviselni. Magánkívül volt

az aggodalomtól, már aludni sem bírt. Ha így folytatódik,



betegállományba kell vonulnia és másra bíznia a cég vezetését.
Ezt pedig nem hagyhatja!

– A testvéremről lenne szó – kezdte.
– Megint – jegyezte meg Stig.
– Megint – hagyta annyiban Noah. – Három hete beszéltünk

utoljára. Mit csináltak azóta?
Újabb sóhaj. Noah akár le is tehette volna. Úgyis tudta, mi

következik, hogy mit fog hallani. Rögzítették a bejelentését, de
úgy ítélték meg, hogy nincs bűncselekményre utaló jel, ezért
nincs is mi után nyomozni, tehát örülnének, ha volna olyan
(kibaszottul) kedves, és nem zaklatná őket állandóan!

– Több kört is futottunk már az ügy kapcsán – ecsetelte Stig. –
Tudja, mi az álláspontunk. Kapcsolatba léptünk a bátyjával, aki
megerősítette, hogy nincs semmi probléma…

– Telefonon beszéltek vele? – szakította félbe Noah. – Vagy csak
arra az e-mailre hivatkozik, amelyet kaptak tőle?

Már ezerszer feltette ugyanezt a kérdést, és mindig ugyanazt a
választ kapta rá.

– Noah, maga is tudja, hogy telefonon beszéltünk vele. Ami azt
illeti, nagyon röviden, mert épp egy üzleti megbeszélésre
igyekezett. Ettől eltekintve e-mailben kommunikáltunk.

Azok az e-mailek! A rendőrségnek állandóan az volt az
ellenvetése, hogy ha a család nem önszántából távozott, akkor
vajon ki írta azokat a leveleket? Noah nem gondolta, hogy ezt a
kérdést olyan nehéz lenne megválaszolni (elvégre bárki
megszerezhette a telefonjukat és a PIN-kódjukat), ám mindig
azzal rázták le, hogy ne higgye, hogy amit a filmekben lát, a
valóságban is megtörténhet.

– Milyen üzleti megbeszélésre igyekezett, mit mondott? –
faggatta Stiget Noah.

– Azt nem kérdeztem.
Most már komolyan kezdett kétségbeesni, muszáj volt valami

újdonsággal előrukkolnia. Valami olyannal, amivel eddig még
nem. Amiből világosan kitűnik, hogy nem végezték jól a



munkájukat. De már mindent elmondott, és minden kérdést
feltett. A zsaruknak semmi nem volt gyanús. És ha Noah
megerőltette magát, részben meg is tudta érteni, miért. Hiszen
látszólag az egész sima ügynek tűnt. Nem tudta pontosan, kikkel
beszélt a rendőrség a testvére ismeretségi köréből, de
gyakorlatilag bármelyikük megerősíthette, hogy hallott a
tervükről, miszerint a világ túlsó végére költöznek.

Noah felhívta a testvére apósát, és feltette neki a kérdést, hogy
ő vajon nem talált-e semmi gyanúsat ebben a költözésben. De
nem. Az após úgy tudta, a család egy szombati napon utazik el, és
a megelőző csütörtökön beszélt velük utoljára, amikor is jó utat
kívánt nekik. Akkor még minden rendben volt. Ez a tájékoztatás
azonban nem nyugtatta meg Noah-t. Ha csütörtökön még minden
rendben volt, akkor mi történhetett pénteken?

Amikor előadta a férfinak az aggodalmait, ő nem értett egyet
vele. Azt pedig Noah tudta, hogy sógornője elszigetelődött a
családtól. Évente mindössze néhányszor találkoztak, csakis a
legnagyobb ünnepek alkalmával, és olyankor is mindig siralmas
vége lett a dolognak.

– Nem ismerjük egymást igazán – magyarázta a sógornője. – De
ez nem is olyan nagy baj.

Noah-nak azonban nem ilyen volt a viszonya a testvérével, és
ezt a rendőrségnek is meg kellett értenie. Noah mindenki másnál
jobban tudta, ha valami nem volt rendben Dan körül.

– Most már mennem kell – szólalt meg Stig. – Hacsak nincs még
valami…

Noah vaktában célzott.
– Melyik napszakban hívta Dant, amikor azt mondta, hogy

tárgyalásra megy? – kérdezte.
Stig elvigyorodott.
– Tudja, erre történetesen emlékszem. Ugyanis épp ebédeltem,

és véletlenül beleböfögtem a telefonba. Kebab volt, a legjobb a
városban. Ismeri azt a helyet Södermalmban, a Hornsgatanon?
Cégeknek is kiszállítanak, csak előző nap kérni kell telefonon.



De Noah már oda sem figyelt. Leült a számítógépéhez, és
utánanézett a neten, hány óra van épp Ausztráliában.

– Tehát ebédidőben hívta fel? – kérdezett vissza Noah.
– Igen, már megmondtam! – húzta fel magát Stig. – Most pedig

nem érek rá tovább beszélni magával.
Mintha tüskét döfött volna Noah szívébe. Nem ért rá beszélni

vele. Mivel minden más fontosabb volt, mint hogy Noah testvérét
keresni kezdjék.

– Akkor, gondolom, úgy dél körül hívhatta – jelentette ki Noah.
– Talán igen – felelte Stig.
– Akkor Sydney-ben este tizenegy óra van – magyarázta Noah.
Erre csend támadt a vonalban.
– És?
– Azt mondta, Dan üzleti tárgyalásra igyekezett – hajtogatta

tovább Noah, és érezte, hogy egyre hevesebben ver a szíve, mert
végre konkrét bizonyítékot talált arra, amit már régóta próbált
megértetni a férfival. Éjfél előtt aligha tartottak üzleti
megbeszélést.

Stig erre nem felelt.
– És ezen az „üzleti tárgyaláson” is érdemes lenne

elgondolkodnia, ami azt illeti – folytatta Noah. – A testvérem
ugyanis pszichológus. Ő nem használ ilyen kifejezéseket. És nem
szokott szitkozódni sem e-mailben, ahogy velem tette.

Hallotta, hogy Stig közben halkan beszél valaki mással. Noah
lélegzet-visszafojtva várt. Csak nem fogja most is visszautasítani?

– Figyeljen ide, Noah – szólt most már nyájasabban a férfi. –
Van itt egy tanácsadónk, aki szívesen találkozna magával.
Gondolja, hogy ez segítene önnek?

Noah erre lecsapta a telefont. Teljesen paff volt. Biztos volt
benne, hogy most hívta fel Stiget utoljára. Muszáj lesz találnia
valaki mást, aki tényleg segít neki. Valakit, aki megérti, mi olyan
szörnyű abban, hogy egy család hetekkel ezelőtt eltűnt, a
rendőrség pedig a kisujját sem mozdítja értük. Valakit, aki
meghallgatja.



Behunyta a szemét, és fejét a kezébe temette. Talán még van
esélye. Lehetséges. A baj csak az volt, hogy akadályozta annak
ismerete, hogy mit lehet és mit nem egy temetkezési
vállalkozónak. Mely kapcsolatait szabad kiaknáznia, és melyeket
nem.

Ekkor csengettek a bejárati ajtón.
Beletelt pár másodpercbe, mire összeszedte magát. Majd

kiment az irodából, hogy megnézze, ki az. Egy fiatal nő állt az ajtó
előtt. Noah számára nem tűnt ismerősnek, mégis így szólt:

– Jó napot. Nem tudom, emlékszik-e még rám. Tina vagyok.
Mosolygott ugyan, de felesleges volt. Így is látszott rajta, hogy

szomorú.
Noah csak csóválta a fejét, és keresgélt zavaros emlékei közt.

Tina. Tina? Nem tűnt ismerősnek a név.
– Attól tartok, nem túl jó a memóriám – magyarázkodott. –

Miben segíthetek?
A Tina nevű nő erre elbizonytalanodott.
– Talán nem kellett volna idejönnöm. Olyan hülyének érzem

magam!
Bizonytalansága azonban erőt adott Noah-nak.
– Szükségtelen – mondta. – Mármint, hogy hülyének érezze

magát. Hol találkoztunk?
A nő a táskájával babrált.
– A testvérénél – válaszolta.
Majd keserves sírásban tört ki. Ezután elsuttogta azokat a

szavakat, amelyekre Noah már nagyon régóta várt:
– Csak nekem nem tetszik valami? Más nem aggódik? Annyira

félek, hogy történt valami Malinnal és Dannal!

A tévéből zajok szűrődtek ki. A gyerekek filmet néztek. Megint
ugyanazt. Első alkalommal Malin is végignézte velük együtt, és
fogadkozott, hogy pár perc után kikapcsolja. Kibírhatatlan volt.
De ezzel is ugyanaz volt a helyzet, mint a lefekvési idővel:
mindegy volt.



Hányszor átfutott már az agyán, hogy erőt kellene venniük
magukon! Hiszen nincs is annál veszélyesebb, mint ha az ember
megadja magát, és hagyja, hogy a dolgok katasztrófával
végződjenek. Gondolatai elidőztek ennél a szónál: „végződnek”.
Mert ki tudhatta, hogy fog végződni az egész? Malin és a családja
biztos nem. Épp emiatt voltak a legvadabb rémálmaik. Malin már
arra is gondolt, mennyire hiányzik neki az apja.

Kibírhatatlanul.
És mindenki más is, akitől nem tudtak elbúcsúzni, akik

bizonytalanságban szenvedtek.
Bizonyára Noah-nak a legnehezebb, gondolta Malin.
Mindenki más elhitte, hogy Ausztráliában vannak, de Noah

biztos, hogy gyanút fogott. Dan azért okos volt még az elején,
amíg el nem veszített minden reményt. Rávette ugyanis az
elrablójukat, hogy hagyja a ház kulcsát Noah postaládájában,
különben a férfi még aggodalmaskodni kezd. Pedig valójában
fordítva volt. Eredetileg nem Noah-nak akarták adni a kulcsot,
hanem a szomszédjuknak. Noah-nak már volt kulcsa. Akárcsak
Tinának, Malin minden kétséget kizáróan legjobb barátnőjének.

Aki nyilván szintén azt hiszi, hogy élik világukat Ausztráliában.
Ám a dráma kezdete óta nem sok lehetőségük volt okoskodásra.

Malin kétségbeesetten emlékezett vissza első, fogságban töltött
heteikre. Amikor még álmatlanul üldögéltek éjszakákon át,
töprengve, vajon hogy juthatnának ki a házból vagy
találhatnának kapcsolatot a külvilággal. Próbáltak beszélni a
férfival, aki odavitte őket. Sírtak, ordítottak, kérték, könyörögtek
neki. Minden eredmény nélkül. Kiszabadulni nem tudtak, a férfi
pedig nem engedte el őket. Ez még a legedzettebb harcost is
megbénította volna.

Dan egy bögre langyos tejet iszogatott a konyhaasztalnál ülve.
Sápadt volt, szeme karikás: a család többi tagjánál is jobban
megviselte a helyzet. Ez pedig az őrületbe kergette a nőt. Mégis,
kinek képzeli magát a férje, hogy őt jobban kellene sajnálni, mint
a többieket?



– Finom? – próbálta Malin elrejteni a hangjában megbúvó
iróniát.

– Igen. Ízlik – felelte a férje.
A nyár eddig elég enyhe időt hozott, és Malin hálás volt ezért.

Meg is bolondulnának odabent a házban, ha még hőség is lenne!
– Az jó. Úgy értem, ha ízlik a tej. Ugyanis ez volt az utolsó adag.

És nem tudhatjuk, mikor kapunk megint.
Dan ködös tekintettel felnézett. Mintha agya képtelen lett

volna felfogni, hogy miről is beszél a nő. Ez megijesztette Malint.
Nem maradhat ő az egyetlen felnőtt a házban, akinek még
sikerült megőriznie a józan eszét!

– Azt hittem, van még egy liter a hűtőben. – A férfi hangja
szinte berozsdállt a sok hallgatástól.

Malin ajkát beharapva rázta a fejét.
– Akkor tévedtél.
Majd feltépte a hűtő ajtaját, és felmérte, hogy mi maradt még a

félig üres polcokon. Néhány tojás, két doboz gyümölcslé, vaj, egy
kis sajt és még néhány dolog.

Éhen halni azért nem fogunk, állapította meg. Legalábbis
egyelőre.

A rémület hullámokban tört rá, és próbálta maga alá gyűrni.
Könnyek gyűltek a szemébe, és marták, akár a sav.
– Tudjuk, hogy mikor érkezik a következő szállítmány? –

kérdezte.
Ám csak egy vállrándítást kapott válaszul. Malin minden

reggel húzott egy vonalat a kenyérvágó késsel a vágódeszkán: így
számolta az ott töltött időt. Egy erőteljesen szabályozott világban
éltek, ahol óra ugyan nem volt, kések viszont annál inkább. Meg
mindenféle olyasmi, amit valaki azért pakolt oda, hogy
otthonosnak tűnjön a ház. Például cserepes virágok. Egyszer,
amikor már nem bírta tovább, fogta a legnagyobbat, és minden
erejét összeszedve belevágta a nappali ablakába. De semmi sem
történt. Az ablaküvegnek meg sem kottyant, a cserép azonban
ripityára tört.



– Tényleg azt hitted, hogy ennyire egyszerű lesz?
Észre sem vette, hogy fia ott állt a háta mögött, és végignézte,

amit az anyja csinált. Ezért a kérdés úgy érte a nőt, mintha hátba
lőtték volna.

Tényleg azt hitted, hogy ennyire egyszerű lesz?
Nem, hát persze, hogy nem. De azért muszáj volt megpróbálni.
És próbálkozniuk kell továbbra is.
Becsukta a hűtőszekrény ajtaját.
– Ki kell dolgoznunk egy új tervet – jelentette ki. – Újból meg

kell próbálnunk kiszabadulni innen.
De alig ismert rá a saját hangjára.
– Újból megpróbálni? Megint egy haszontalan, eredménytelen

kísérlet? – értetlenkedett a férfi.
Majd otthagyta őt, és inkább leült a gyerekek mellé tévét nézni.

Malin pedig magára maradt a rémületével a konyhában.

Spencer Lagergren meg fog halni, Fredrika Bergman pedig
megözvegyül. Fredrika azon gondolkodott, hogy belehímezi ezt a
mondatot egy terítőbe, és bekeretezi. Csak hogy könnyebben
bevegye a gyomra. Mert magában akárhányszor ismételgette is,
nem bírta felfogni: mintha nem jelentett volna semmit.

Én özvegy? Ki van zárva!
– Jól vagytok, Saga?
Fredrika nem tudta, min nevet a kislánya, de nem számított. A

gyerek boldogsága épp elég volt neki, hogy biztonságban érezze
magát. A kicsik remekül szórakoztak.

– Ma úúúszni fogunk! – örvendezett Saga a vonalban.
– Nincs túl hideg hozzá? – aggodalmaskodott Fredrika.
– Nincs! – vágta rá a kislány.
Fredrika a dolgozószobájában ült. Nemrég ért be a

munkahelyére. Ő és Alex pár perc múlva találkoznak Malcolm
Benke barátjával, Sten Aberrel odalent a kihallgatószobában.

– Beszélhetek a nagyival? – kérdezte Sagát.
Majd hamarosan meghallotta az édesanyja hangját.



– Hogy vagy, Fredrika?
Atyaég, hányszor fogják még megkérdezni tőle?
– Köszönöm, jól – felelte. – Csak tudni akartam, hogy minden

rendben van-e a gyerekekkel.
– Persze, rendben van. Épek és egészségesek.
Majd, egy pillanat múlva:
– Jaj, ne haragudj, már azt sem tudom...
Fredrika nem tudta megállni, hogy el ne mosolyodjon. Ezt az új

tudományát nemcsak a magáévá tette, de egyenesen
világklasszissá vált benne. Hogyan kell mosollyal az arcán
szemlélni a világ pusztulását.

– Semmi gond – suttogta, mert képtelen volt beszélni.
Hallotta, hogy anyja távolabb megy a gyerekektől, és

hamarosan már teljes csend volt körülötte.
– Sokat kérdezősködnek rólad és Spencerről – mondta az anyja.

– Azt hiszem, érzik, hogy valami baj van.
– Hát persze, hogy érzik. Hiszen tudják, hogy Spencer beteg.
– De azt nem, hogy mennyire. Mindennek eljön a maga ideje. A

ti időtök itt és most érkezett el. Muszáj jobban beavatnotok a
gyerekeket. El kell mondanotok nekik a teljes igazságot!

Mindennek eljön a maga ideje. Hogy lehet, hogy egy ilyen téves
elképzelés ennyi időn keresztül tartja magát? Mert akárhogy
nézzük is, a halálnak sosincs itt a helye és az ideje. Legalábbis
Fredrika életében nem volt. Különösen, ha a halál olyasvalakit
környékezett meg, akit a legjobban szeretett.

– Majd elbeszélgetünk velük, ha hazajönnek – felelte Fredrika.
Hallotta, hogy anyja szipog a telefonba.
– Bocsáss meg! – kérte. – Nem akarok beleavatkozni, csak

segíteni próbálok.
– Minden rendben lesz, anya – nyugtatta meg Fredrika.
Ám amikor letették a telefont, és ismét úrrá lett rajta a

magány, kitört belőle a sírás. Fejét lehajtotta az íróasztal hűvös
lapjára, és hagyta, hogy folyjanak a könnyei.

Semmi nem lesz rendben többé.



– Meg vagy fázva?
Alex őszintén aggódott érte, amikor találkoztak a

kihallgatószoba előtt, ahol Sten Aber már várt rájuk.
Udvariasan fogalmazta meg a kérdést. Fredrika belenézett a

tükörbe, így tudta, hogy fest. Szemhéja felduzzadt, és
bevörösödött a szeme.

– Sajnálom, hogy késtem, de muszáj volt elintéznem valamit. És
nem megfázás, csak allergia – mentegetőzött.

Alex megfogta a karját.
– Szólj, ha segíthetek valamiben.
Fredrika az ajkába harapott, majd a fejét rázta.
Csak ne kezdjek bőgni már megint, a fenébe is!
Ám magában már megfogalmazott egy kérdést, amelyet

azonban nem mert feltenni Alexnek:
Te hogy bírtad ki?
Alex is végigjárta már az utat, amelyet most Fredrika.

Végignézte, amint élete szerelmét megtámadta egy betegség,
majd el is vitte. Eltűnt közös életükből, és sosem tért többé vissza.

Még csak fel sem tud hívni többé, gondolta Fredrika. Hogy
bírom majd ki, hogy a hátralevő életemben nem hallom a
hangját?

– Majd máskor – felelte. – Egyszer majd segíthetsz. De nem
most.

És e szavak kíséretében kitárta a kihallgatószoba ajtaját.
– Fredrika Bergman – mutatkozott be, és kezet nyújtott a rájuk

váró férfinak.
A férfi pedig azonnal felpattant a székről.
– Sten Aber.
Alex is üdvözölte. A szék, amelyre Fredrika leült, kemény volt,

és hideg. Alex próbált a szemébe nézni, ám a nő előbb a
jegyzeteire koncentrált, utána Stenre.

– Köszönjük, hogy ilyen hamar idefáradt – mondta.
Ez mindig olyan banálisan hangzott. Mintha lett volna más



választása. Bárminek nevezték is a találkájukat, azért ez egy
kihallgatás volt. Nem mintha a férfit gyanúsították volna
bármivel is, de alapos okuk volt feltételezni, hogy a nyomozás
szempontjából hasznos információkkal szolgálhat. Ezért kénytelen
volt megjelenni náluk, máskülönben a rendőrség előállította
volna.

– Megráztak a történtek, ezért szívesen segítek önöknek,
amiben csak tudok.

Semmi hamisságot nem észleltek a hangjában. Szeme
fáradtságról árulkodott: látszott, hogy Malcolm Benke halálhíre
valóban érzékenyen érintette. Fredrika alaposan átnézte, hogy
mit írtak meg az újságok, és mi az, amit a férfi azokból is
könnyedén kiolvashatott. Az újságírók szokásukhoz híven úgy
viselkedtek mint a hiénák, hogy információkat szerezhessenek, de
viszonylag kevés részletet sikerült kideríteniük. Annyit
megtudtak, hogy a rendőrség bűncselekményt gyanít a
háttérben, mégpedig gyilkosságot. Meg hogy Benkét lelőtték. Ám
ennél sokkal többet nem, és Benke neve sem jelent meg
nyomtatásban. Még. Ez jó volt.

– Honnan ismerte Malcolmot? – kérdezte Alex.
– Az iskolából – felelte Sten. – Már elsős korunkban

osztálytársak lettünk, és onnantól folyamatosan együtt voltunk –
a seregben is, aztán az egyetemen is egy évfolyamra jártunk.

– Mindketten mérnökök? – kérdezte Fredrika. – Vagyis Benke
már csak volt.

– Így van.
Fredrika nekiállt lapozgatni az adatok között, amelyeket

megkapott.
– Magának is volt egy saját építészcége, akárcsak Malcolmnak,

ugye? Vetélytársak voltak?
A férfi csendben elmosolyodott.
– Ostobaság lenne az ellenkezőjét állítani – mondta. –

Ugyanakkor egyetlen esetre sem emlékszem, amikor ez
konfliktushoz vezetett volna köztünk. Mélyen tiszteltük egymást.



Ekkor lehervadt a mosoly az arcáról. Fredrikának szimpatikus
volt a férfi hangja és a hozzáállása is. Sten nagyon ügyesen fejezte
ki magát, és jól összpontosított a lényegre, arra is ügyelve,
nehogy félreérthető legyen.

Hiányzik neki a barátja, állapította meg magában Fredrika. És
nem ő volt, aki megölte.

Alex ekkor előrántotta a fényképet, amelyet Malcolm
otthonából szereztek.

– Ez mikor készült? – kérdezte.
Sten feltette a szemüvegét, amely addig az inge

mellényzsebében pihent, majd alaposan szemügyre vette a fotót.
Arcvonásai hirtelen megváltoztak. A fájdalom helyét átvette
egyfajta feszültség.

– Nem emlékszem – mondta, majd letette a képet.
Fredrika pedig a kezébe vette.
– Megértem, hogy nem tud pontos dátumot mondani –

magyarázta. – De azért nagyjából csak be tudja határolni, nem
igaz?

A férfi karba tette a kezét.
– Azt hiszem, valami üzleti jellegű utazással kapcsolatban

készülhetett, de nem tudom, hogy melyikkel – válaszolta.
– Egy üzleti úttal? – lepődött meg Alex. – Na és, melyik

országba utaztak?
Fredrika a fényképet vizsgálgatta: a tapétát nézte, amelyet

Karin felismert a lánya londoni lakásából.
– Alighanem Franciaországba – felelte Sten. – Gyakran jártunk

oda. Párizsba.
Fredrika hátradőlt a székben, és úgy érezte, kezd eltűnni

minden korábbi szimpátiája Sten Aber iránt. Tehát mellébeszél?
Ezért még megkapja a magáét!

Utánozni kezdte Stent, és ő is karba tette a kezét.
– Bizonyára így volt. Mármint hogy gyakran jártak Párizsba.

Nagyon szép város. De ez a kép nem ott készült, és ezt maga is
nagyon jól tudja.



A csend, amely ezt követte, mindnyájuk számára kényelmetlen
volt.

Mondja már el, amit tud, gondolta Fredrika. Nincs időnk várni
magára!

– Nézze meg még egyszer! – vette ki Fredrika kezéből a képet
Alex, és átadta Stennek.

Fredrikának kétsége sem volt afelől, hogy Sten pontosan tudja,
hol készült a fotó. Ám valamilyen, számára ismeretlen okból nem
akart beszélni róla.

A nő megköszörülte a torkát, majd határozottan így szólt:
– Rendben, akkor egyelőre tekintsünk el attól, hogy miért

játssza el, hogy nem emlékszik, milyen alkalomból készült a fotó!
Mesélje el inkább, hogy kik a többiek!

A hangjából kiszűrődő irónia Stent és Alexet sem hagyta
hidegen. Alex szája sarkában mosoly villant fel, de azután eltűnt.
Sten azonban dühösnek látszott.

– Nem játszok el semmit! – vágta rá. – Tényleg nem emlékszem.
– Nocsak, nocsak. Akkor most mondja el szépen, hogy kik

vannak még a képen! – keménykedett Fredrika.
Sten zordan nézett rá.
– Ő itt természetesen Malcolm – mutatott a férfira a képen. –

Mellette Eskil, egy közös barátunk, aki néhány évvel ezelőtt halt
meg.

Majd elhallgatott.
– Na és ő? – mutatott Alex Mikael Lundellre.
Fredrika legnagyobb meglepetésére Sten ekkor hátradőlt a

széken, és széttárta a karját.
– Hát, sajnos olykor cserben hagy a memóriám – válaszolta. –

Nem emlékszem, hogy ki volt az a fickó.
Alex és Fredrika is elképedt.
Beletelt pár másodpercbe, mire fel tudták fogni a férfi

szavainak jelentését.
Fredrika a fejét csóválta.
– Na, most már elég! Azt állítja, hogy nem emlékszik, melyik



évben készült ez a fénykép, és arra sem, hogy milyen alkalomból.
Van, akinek még a nevére sem emlékszik a rajta szereplők közül.
A maga barátja, Malcolm egy háromszáz négyzetméteres házban
lakott. Az egész házban összesen három fénykép volt olyan helyre
kitéve, ahol bárki láthatta. Három, nem több. Mi meg ezt találtuk
a tálalókocsin. Hogy mit keresett ott, egyelőre nem tudjuk, de
már önmagában a tény, hogy Malcolm házában volt, arról
árulkodik nekünk, hogy jelentett valamit a számára. Vagy esetleg
a gyilkos számára – amennyiben ő helyezte oda.

Fredrika megtorpant. Nem volt jellemző rá, hogy ennyire
elragadtassa magát egy kihallgatáson.

Azért van így, mert az élet már nem olyan, mint régen volt,
állapította meg. És gyűlölte, hogy ez az igazság.

Sten hallgatott, de látszott rajta, hogy nem ment neki olyan
egyszerűen. Próbált közömbösnek tűnni. Fredrika a
legszívesebben kérlelni kezdte volna vagy ordibált volna vele:
„Segítsen, hogy segíthessünk!” Ám ha valamit megtanult a
rendőrségnél eltöltött ideje alatt, akkor azt, hogy a segítség,
amelyet ő és a kollégái nyújthattak bárkinek, nem mindig
bizonyult elegendőnek. Az emberek olykor a legkülönösebb –
olykor kimondottan veszélyes – helyzetekbe hozzák magukat, és
nem mindig a rendőrségtől várják a segítséget, mert nem bíznak
bennük. Vagy azért, mert úgy gondolják, hogy ha belekeverik a
rendőrséget, akkor csak még rosszabb lesz minden, vagy mert
nekik is megvannak a maguk kis titkai. Fredrika nem tudta, hogy
Sten esetében melyik feltételezés helytálló, mindenesetre
eszméletlenül zavarta, hogy a férfi semmiben nem segíti a
munkájukat.

Amikor Sten ezt követően sem szólalt meg, már Alex is kezdte
elveszíteni a türelmét.

– Na, akkor hadd segítsek! Ez a tapéta Beata Benke londoni
lakásának előszobájában volt. A férfit pedig, akiről azt állítja,
hogy nem tudja a nevét, Mikael Lundellnek hívják. Az illető pap,
és néhány éven át a londoni Svéd Egyház kötelékeiben dolgozott.



Sten előbb szóra nyitotta a száját, majd ismét becsukta.
– Tehát már tudjuk, hogy hol készült a kép és kik szerepelnek

rajta – tette hozzá Alex. – De azt is szeretnénk tudni, hogy milyen
okból készült, és miért volt olyan fontos Malcolm számára.

Sten felsóhajtott.
– Annyit utaztunk együtt Malcolmmal és Eskillel – magyarázta.

– Nehezemre esik olyan részletekre visszaemlékezni, amilyeneket
maguk várnak tőlem.

– Hányszor járt Beata londoni lakásán? – tudakolta Fredrika.
Sten elgondolkodott.
– Talán tízszer?
– Talán – hagyta annyiban Alex.
És ezzel a kihallgatás véget is ért.

Alex szobájában ültek le.
– Kurvára kemény dió – jegyezte meg Fredrika.
Alex felvonta a szemöldökét.
– Nocsak, Bergman asszony káromkodni kezdett?
– Bergman asszony hároméves kora óta káromkodik – felelte

Fredrika.
Alex elmosolyodott.
– Most mit tegyünk? – kérdezte Fredrika.
Alex erre elkomorult.
– Kapcsolatba kell lépnünk izraeli barátainkkal – válaszolta.

A vágyakozás olyan érzés volt, amellyel Mikael Lundell
túlságosan is sok időt töltött. Valahányszor azt hallotta, hogy
valami lehetetlen, elképzelte, hogy pusztán jószándékával és
makacsságával, valamint a felsőbb hatalmakhoz szóló imája által –
amelyek létéről oly mélyen meg volt győződve – változtatni tud
rajta. Komolyan hitt benne, hogy így lehet előidézni
valószínűtlennek tűnő eseményeket.

Mint például, hogy ő és Eden boldogan élnek együtt, míg meg
nem halnak.



– Fel nem foghatom, hogy vehettél ilyesmit a fejedbe – mondta
az apja, miután először látta Edent. – Hogy lehetne egy ilyen nő a
feleséged? Vagy bárki másé, ha már itt tartunk. Hiszen olyan,
akár egy vadló! Képtelenség megzabolázni. Nevetségessé teszed
magad már azzal is, ha csak megpróbálod.

Mikael gyűlölte ezt a szörnyű lóhasonlatot. Ugyan ki akarna
megzabolázni egy másik embert? Ő aztán nem! Olyasvalakit főleg
nem, aki iránt tiszteletet érzett. Edenben ugyanis épp az a vadság
vonzotta, amelyben apja a kapcsolatuk működőképességének
akadályát látta. Így utólag félig azért igazat adott neki. Nehéz
volt hosszan tartó, közös életet felépíteni Edennel. És Mikael
keményebben megfizetett érte, mint valaha is hitte volna.

Az egyik gyerekével.
Vagy mindkettővel. Attól függ, honnan nézzük.
Dani meghalt, Saba életben maradt. De egyikük sem Mikael

lánya volt. Legalábbis nem ő volt a vér szerinti apjuk. Ez volt a
legnagyobb áldozat, amelyet, úgy érezte, hajlandó meghozni,
hogy együtt élhessen Edennel. Először csak csendben
megállapította, majd később el is fogadta, hogy két olyan gyerek
mellett kell apaszerepet betöltenie, akiket másvalaki nemzett.
Eden rákérdezett, hogy honnan tudta. Ő pedig azt felelte, hogy
már a születésük pillanatában látta rajtuk. Valójában attól a
pillanattól fogva gyanította, hogy megtudta, a nő állapotos.
Valahogy nem stimmelt a dolog – legalábbis ő így fogalmazta
meg magában. Épp válságban volt a kapcsolatuk, amikor Eden
egyszercsak bejelentette, hogy gyereket vár. Olyan mély
válságban voltak, hogy még a szeretkezéseik számát sem volt
nehéz fejben tartania. Ahhoz pedig nem kell orvosnak lenni, hogy
az ember ki tudja számolni, mikor fogant meg egy gyermek, ha
ismeri a szülés várható időpontját.

Vágyakozás. Talán épp ez az, ami lehetővé teszi a lehetetlent.
És az Eden iránt érzett szerelme. Mikael képtelen volt mással
magyarázni. Másképp hogyan is sikerült volna teljesen a
magáénak éreznie Danit és Sabát? Annyira, hogy amikor Danit



megölték, úgy érezte, menten beleőrül.
De még akkor sem akarta elhagyni Edent, ahogy utólag

visszagondolt rá.
A szerelem olykor nem más, mint értelmetlen, pusztító erő, ezt

Mikael is jól tudta. Sok embert sodort már az őrület szélére ez az
érzés. Mikaelt talán a hite tartotta életben. Meg a tény, hogy
Eden időközben ismét teherbe esett. És ezúttal Mikael biztosan
tudta, hogy a születendő gyermek az övé.

Hallotta, ahogy Eden odabent a nappaliban babusgatja a
kislányukat.

– Nézd! – kiáltotta a nő. – Milyen szép építőkockák!
Első két gyerekével sosem viselkedett így. Akkoriban olyan

szülő volt, aki igyekezett minél kevesebb időt tölteni velük.
És csak úgy hagyta, hogy megtörténjen.
Mikael szerette a rendet, de azért nem mániákusan. Az a fajta

ember volt, akit gyakorlatiasnak szokás nevezni. Az élet ugyan
megedzette, amivel ő maga is tisztában volt. De amennyivel
keményebb lett ő, annyival lágyabb Eden.

Egy darabig még hallgatta Eden és a kislány beszélgetését.
Úgysem tart majd örökké ez az idill, és nincs is ezzel semmi baj.
Eljön a napja, hogy Eden ismét dolgozni kezdjen, hiszen nem
töltheti kizárólag a családja mellett az életét. Mikael
megkérdezte magától, hogy akkor vajon mihez kezdenek majd.
Mert Izraelben Eden aligha kereshetett állást. Ahhoz vissza kell
térniük Svédországba. Ez a lehetőség azonban cseppet sem
vonzotta Edent.

A férfi leült a számítógép mellé. Meg akarta nézni, hogy írtak-e
valami friss hírt Malcolm Benke halálával kapcsolatban. Eden
továbbra is győzködte, hogy nem lehetnek biztosak benne,
miszerint ő az, akiről az újságok cikkeznek, de Mikaelnek semmi
kétsége nem volt afelől, hogy Malcolm halott. Attól félt, tudja,
hogy mi lett a férfi veszte.

Tudta, mi erről Eden véleménye. Nem örült neki, hogy férje tud
bizonyos dolgokat Malcolmról, és a külvilág behatolhat emiatt



burokba zárt életükbe. De Mikael valójában nem tehetett róla,
hogy egykor belerángatták Benke életébe. Jobban mondva,
Beatáéba. Mikael sosem fogja elfelejteni azt a találkozást. Nem
mintha bárki is hibáztatta volna bármiért, hisz csupán a
szerencsétlen véletlen játszott közre, ám ettől még hibásnak
érezte magát. Mivel nem tudott szabadulni annak terhétől, hogy
a dolgok balszerencsés fordulatot vettek, és emiatt még időben
kiszállt. Mielőtt még túl késő lett volna – neki. Így képzelte: hogy
a saját érdekeit próbálta védeni. A kérdés azonban, amely azóta
üldözte, úgy szólt, hogy vajon nem ez lett-e Beata Benke végzete.

Nem csak ez, gondolta. Nem kizárólag az én hibám vezetett a
halálához. De nekem is részem volt benne.

Ekkor megcsörrent Eden telefonja. Az, amelyre Saba lányuk egy
új csengőhangot állított be, olyan éleset, hogy az ember inkább
rögtön felvette, csak hogy elhallgasson végre.

– Eden – szólt bele a nő.
Majd:
– Igen?
Aztán végigvonult a lakáson, és eltűnt a hálószobában, ahol

magára zárta az ajtót.
A férfi erre felállt, és egy pillanatig sem habozott. Amikor

feltépte a hálószoba ajtaját, Eden hátrálni kezdett előle.
– Akkor maradjunk ennyiben – mondta a telefonba, majd

letette.
– Ki volt az? – tudakolta Mikael azon a hangon, amelyet

magában „az új hangjának” nevezett, és amely olyan nyers volt,
hogy Eden és a gyerekek is aggodalmasan néztek rá, amint
meghallották.

Eden mindkét kezével a készüléket markolta.
– Ki volt? – ismételte meg a kérdést.
– Alex Recht – felelte Eden.
Mikael megkönnyebbülten felsóhajtott. Alex jó ember volt,

olyan, aki senkit nem zavart feleslegesen.
– Azt akarta, hogy menj vissza dolgozni?



Eden meglepődött.
– Nem, dehogy. Egy szót sem szólt ilyesmiről.
Majd felkacagott.
– Miért, erre gondoltál? Hiszen Alex még csak nem is volt a

főnököm.
– Akkor mit akart?
Valójában ostobának érezte a kérdését. Elvégre Eden nem volt

köteles beszámolni neki arról, hogy miről beszélget a régi
kollégáival – már ha Alexet annak lehetett tekinteni.

– Veled akart beszélni – válaszolta Eden.
Most Mikaelen volt a sor, hogy meglepődjön.
– Oké.
– Én meg azt mondtam neki, hogy nem vagy itthon.
– De a fenébe is...
Eden azonban félbeszakította.
– A Malcolm Benke-gyilkossággal kapcsolatban keresett. Igazad

volt. Ő az áldozat. Kértem, hogy hívjanak később.

Halkan zümmögött a légkondicionáló, és friss levegővel töltötte
meg a helyiséget. Alex Recht összeszedte nyomozócsoportját,
hogy gyorsan átfussák az esetet, mielőtt Fredrikával fogadták
volna a brit nyomozót. Nem tudta biztosan, hogy vajon egy ilyen
találkozó mennyiben segítheti a munkájukat, de minden
bizonnyal kiderül. Lopva a karórájára pillantott. A
másodpercmutató valósággal rohant előre. Mennyi idő eltelt
már, és milyen keveset végeztek ezalatt!

– Benke mobiljának híváslistái már bizonyára megérkeztek –
jelentette ki. – Látta már ezeket valaki?

– Igen, én! – jelentkezett egy női nyomozó, aki Fredrika mellett
ült.

Ugyanebben a pillanatban megcsörrent Alex mobilja. Diana
kereste. Aznap már másodszor. Kinyomta a hívást.

– Úgy tudjuk, Malcolm Benkének mindössze egy készüléke volt,
és a telefontársaság nagyon segítőkésznek bizonyult, összesítették



nekünk a legutóbbi időszak hívásforgalmát – magyarázta a
nyomozó. – Persze meglehet, hogy Benkének több telefonja is
volt, de ez esetben nem előfizetésesek, így nem lehet nyomon
követni őket. Hacsak meg nem találjuk azokat a készülékeket.

– Amikor a házát átkutatták, találtak több készüléket is? –
tudakolta Fredrika.

– Nem – válaszolta a nyomozó. – Sem az autóiban, sem a
nyaralójában, amelyet ma délelőtt kutattunk át.

– Nos – türelmetlenkedett Alex. – Akkor induljunk ki abból,
hogy Benkének csak az az egy telefonja volt.

A nyomozó bólintott.
– Ami azonban egy kissé különös, hogy a hívások közt

meglehetősen sok idő telt el – folytatta. – Az ember általában
több tucat hívást bonyolít le egy nap, Benke azonban a jelek
szerint csak néhányat.

Alex megvonta a vállát. A munkahelyi beszélgetésektől
eltekintve ő mennyit használta a saját telefonját? Gyerekeivel úgy
hetente egyszer beszélt, és Diana is felhívta olykor, de mindig
csak amikor bent volt a munkahelyén. Ha pedig nyugdíjas lenne,
biztosan még ritkábban telefonálna. A gondolattól is megállt
benne az ütő. Számára még nagyon távolinak tűnt a nyugdíjazása.
Olyan távolinak, mintha nem is lett volna valóságos. Pedig
mindössze néhány év választotta el tőle.

Gondolatait Fredrika szakította félbe.
– Jól van. Na és, kik azok, akikkel Benke kapcsolatban állt? –

kérdezte.
– Elsősorban az üzletfeleivel – válaszolta a nyomozó. – Aktív

szerepet töltött be a cége vezetőségében. Aztán a Bécsben élő
fiával is beszélgetett. És néha Sten Aberrel.

– Hát nem különös? – vetette fel Ivan, aki szokás szerint lázasan
és vágyakozva vetette bele magát az izgalmasnak ígérkező
mellékszálak felgombolyításába. – Miért nem hívta fel
gyakrabban a legjobb barátját?

Alex nem tudta megállni, hogy el ne mosolyodjon. Neki két



közeli barátja volt, de egyikük sem kereste túl gyakran. A háta is
borsódzott attól, hogy telefonon keresztül tartsa velük a
kapcsolatot.

– Nem – felelte. – Nincs ebben semmi különös. – És látta, hogy a
helyiségben tartózkodók közül többen egyetértettek vele.

– Ki volt az utolsó, aki beszélt vele? – tudakolta Fredrika.
A híváslistát ellenőrző nyomozó alaposan átnézte a nála levő

papírokat.
– A Bécsben élő fia – állapította meg. – Benke halálának napján,

este nyolckor.
Alex mobilja ismét megszólalt. Megint Diana volt. Alex kezdett

aggódni. Lehet, hogy történt valami?
Elnémította a készüléket. Majd ha véget ért a megbeszélés,

visszahívja.
– Elnézést – mentegetőzött a többiek felé.
– Ki kell hallgatnunk a fiát – állapította meg Fredrika. – Több

okból is.
– Tudjuk pontosan, hogy hol lakik? – vetette fel Alex.
– Még mindig Bécsben – felelte Ivan. – Ma beszéltem vele

telefonon: ő hívott fel. Anyjától tudja a halálhírt, és még ma este
ideutazik, Stockholmba.

– Akkor holnap reggel találkozunk vele – jelentette ki Fredrika,
és rögtön fel is jegyezte a naptárába.

Más helyzetben sápadt arca aggasztotta volna Alexet, most
azonban nem volt idejük efféle aggodalmaskodásokra. A férfi
ezért próbálta elhessegetni baljós érzéseit is, amelyek azóta
kísértették, mióta Fredrika kisírt szemmel érkezett meg Sten
Aber kihallgatására.

Alex nyújtózott egyet. A székek kényelmetlenek voltak, a
légkondi pedig már turbófokozaton működhetett, mert
valósággal okádta magából a jeges levegőt.

– Mi van még? – kérdezte. – Valakinek sikerült átnéznie Benke
e-mailjeit?

Hát, nem. A technikusok odáig jutottak, hogy megállapították,



Malcolm Benke két különböző felhasználói fiókkal rendelkezett,
és mindkettőt jelszóval védte. Alex felsóhajtott. Ha az emberek
tudnák, mennyi időbe telik engedélyt szerezni, hogy feltörhessék
a fiókokat! Még akkor is, ha a tulajdonos már halott.

– Létezik rövidebb út is – javasolta Ivan.
– Ilyesmiről hallani sem akarok! – szögezte le Alex. Majd

hozzátette: – De azért majd ossza meg velem, legyen szíves, hogy
mire jutott!

Ivan elpirult, és leszegte a fejét. Ebben a pillanatban teljesen
valószínűtlennek tűnt Alex számára, hogy valaha ő is ennyire
fiatal és romlatlan volt. Aki ugyan nem járt mindig egyenes úton,
de legalább szégyellte magát miatta, és még buzgott benne a
tettvágy.

Ez itt a probléma, gondolta. Már nem akarok semmit. Hiszen
mindent kipróbáltam.

A megbeszélés úgy ért véget, hogy Fredrika előadta, mit tudtak
meg Alexszel Sten Abertől.

– Túlságosan keveset – foglalta össze a lényeget.
Majd az egyéb forrásokból szerzett információikról is

beszámolt. És először ejtette ki hangosan Mikael Lundell nevét.
Ez azonnal felkeltette a többiek kíváncsiságát.
– Biztosak lehetünk benne, hogy tényleg Izraelben tartózkodik?

– érdeklődött a Fredrika mellett ülő nyomozó. – Nem lehet, hogy
itt járt a gyilkosság időpontjában?

Kérdése ok nélkül felbosszantotta Alexet. Mikael Lundell volt az
utolsó, akit gyilkossággal gyanúsított volna. Szerencsére Fredrika
válaszolt a kolléga felvetésére, még mielőtt Alex ráeresztette
volna a dühét.

– Már ellenőriztem – felelte a nő. – Családjával együtt évek óta
Izraelben él. Mikael az utóbbi hat hónapban nem járt
Svédországban.

Megjegyzése megnyugtatta Alexet. Fredrika sokkal
tárgyilagosabban állt a dolgokhoz, mint ő. Első dolga volt, hogy
utánanézett Mikael alibijének.



Alex nagyot nyelt.
Habár, ami azt illeti, sohasem lehet biztos az ember semmiben.

Hogy Mikael nem járt az utóbbi időben Svédországban, még nem
feltétlenül jelenti, hogy semmi köze az ügyhöz.

Fredrikával csendes egyetértésben néztek egymásra.
Mindketten tudták, milyen hányattatásokon ment keresztül

Mikael és Eden.
Egyiküknek sem volt hőbb vágya, mint hogy Mikaelnek semmi

köze ne legyen Malcolm Benke meggyilkolásához.
Ugyanakkor mindketten látták a férfit azon a bizonyos

misztikus londoni fotón. Ha Mikael is úgy tesz, mint Sten Aber,
vagyis elhallgat egy titkot, amelynek mindenáron napvilágra kell
kerülnie, akkor bajban lesznek. Hatalmas, sötét árny vetül akkor
rájuk, amely egészen Izraelig elhúzódik majd. Ezért keresték
inkább a férfit, hogy megtudják, mikor elérhető.

Befejezték a megbeszélést, majd elhagyták az
Oroszlánbarlangot, amely időközben inkább jégveremmé
változott.

– Be kell ezt állíttatnunk – mondta Fredrikának a légkondira
mutatva. – Máskülönben megőrjít minket ez a vacak, és
kénytelenek leszünk átvonulni egy másik helyiségbe.

Fredrika elmosolyodott, amitől megjelentek a finom ráncok a
szeme körül.

– De hát ez az igazság – magyarázkodott Alex.
Ekkor rezegni kezdett belső zsebében a telefon. Diana.
– Igen? – vette fel a készüléket.
– Alex, haza kell jönnöd!
A férfi megtorpant. Diana nem az a fajta ember volt, aki

feleslegesen felhúzta magát. Sőt ellenkezőleg. Épp a nyugalom
volt az egyik olyan tulajdonsága, amelyet Alex nagyra becsült.
Most azonban történt valami. A nő hangja feszült volt, és érdes.
Alex pedig a szeme sarkából látta, hogy Torbjörn Ross épp feltűnt
a láthatáron. A francba! – két napon belül már másodszor. Vajon
képzelődött, vagy Ross direkt úgy intézte a dolgait, hogy folyton



egymásba botoljanak? Nevetségesnek tűnő gondolat volt ugyan,
de korántsem légből kapott.

Visszament az Oroszlánbarlangba: ott legalább békén hagyták.
– Mi történt? – kérdezte Dianától.
– Levelet kaptál – felelte a nő.
– Levelet?
– Ne haragudj, nem kellett volna felbontanom. De siettem, és

minden olyan gyorsan történt. Annyi mindennel kellett
foglalkoznom, és véletlenül…

Alex félbeszakította.
– Diana, nyugi. Mi van azzal a levéllel?
Hallotta, hogy a nő erőltetett hangon szólalt meg.
– Nem is tudom, mit gondoltam. De valahogy olyan furcsán

nézett ki.
Fredrika ekkor lépett be az Oroszlánbarlangba, és

aggodalmasan nézett Alexre.
– Diana, összevissza beszélsz – értetlenkedett a férfi. – Már

bocsánat, de tényleg. Légy oly kedves, és olvasd fel, hogy mi áll
azon a papíron!

A felszólításnak engedelmeskedve Diana valahogy összeszedte
magát. Majd hangosan felolvasta a levelet. Alex pedig a
készüléket a füléhez szorítva hallgatta. Egyszer csak minden
csepp vér kiszaladt az arcából. Miután Diana végzett a néhány
rövid sorból álló szöveggel, a férfi fejében csak az utolsó mondat
csengett újra meg újra.

„Mindent helyrehozok.”

Mielőtt Fredrika Bergman a rendőrségnél kezdett volna dolgozni,
elég ködös fogalma volt arról, hogy miből is áll majd ez a munka.
El sem tudta képzelni. Most eszébe jutott a doboz, amelyben
elrabolt kislánya haját küldték el egy nőnek. Fredrika számára ez
az esemény vízválasztó volt. Azután történt, hogy Alex keze
megégett; azok után, hogy Fredrika rájött, mi mindent képesek
egyesek elkövetni embertársaik ellen. Akkor a kétely mardosta:



úgy érezte, hogy az állás, amelyet keresett és meg is kapott,
mégsem neki való. Majd lassan feldolgozta, és kezdett
meggyőződni róla, hogy nemcsak képes jól elvégezni ezt a
munkát, de érdekli is. Időközben született két gyermeke és egy
rövid távú állás az Igazságügy-minisztériumnál megkönnyítette a
döntését. Addigra már tudta, hol a helye: a rendőrségnél, Alex
mellett.

Alex mellett.
Ez is éppoly bizonytalanul hangzott, mint bármi más az

életében. Hiszen Alex hamarosan nyugdíjba megy. Legfeljebb öt
éve van hátra, hiába is próbál úgy tenni, mintha nem tudná. Az ő
korában már sokan otthagyják a rendőrséget, mert nem akarják
megvárni, míg elérik a nyugdíjkorhatárt.

Öt év, gondolta Fredrika. Hol leszek én öt év múlva?
Belülről égette a kérdés.
Még azt sem tudta, hogy mi lesz vele ősszel, amikor Spencer

már nem lesz többé.
Fredrika görcsösen szorongatta a tollát. De most az Alexnek

küldött üzenetre kellett koncentrálnia. Vajon van valami köze a
Benke-gyilkossághoz, vagy egész másról van szó?

– Jössz? – kérdezte Alex Fredrika dolgozószobájának ajtajában
állva. – Megjött a levél. Itt van, az Oroszlánbarlangban.

Iszonyú hideg volt. A légkondi nem működött megfelelően, és a
teremben összegyűltek közt is kezdett fagyossá válni a hangulat.
Alex, Fredrika és az osztályvezető, Margareta Berlin egyaránt az
ártalmatlan papírlap fölé hajolt, amelyet szirénázó rendőrautó
szállított be az őrsre. Addig olvasgatták azt a pár rövid mondatot,
míg már kívülről fújták.

 
Én megteszem, amire te képtelen vagy, és mindig is az voltál.
Változtatok a helyzeten.
És mindent helyrehozok.
 



Az üzenet egy borítékban volt, rajta Alex neve. Semmi egyéb:
sem címzés, sem bélyeg. Maga a feladó vagy egy küldönce juttatta
el Alex postaládájába.

– Kapott már valaha ehhez hasonlót? – tudakolta Margareta
Berlin.

– Hát persze – felelte Alex. – Annyi ilyen levelet kapok, hogy
bele is bolondulnék, ha mindet számon kellene tartanom!

Margareta felsóhajtott.
– Fejezze be!
– Persze hogy nem kaptam még ilyen levelet – komolyodott el a

férfi.
Berlin a feje tetejére tolta a szemüvegét.
Fredrika tudta, hogy Alex utálja, amikor ezt csinálja. De nem

csak ezt. Bármit, amit Margareta Berlin csinált. Azért, mert a nő
korábban a személyzeti részleg vezetője volt, és túlságosan precíz
Alex ízlésének. Fredrika ebben egyetértett vele. Berlin szörnyű
főnök volt. Aznap, amikor megtudták, hogy ő lesz a felettesük,
Alexszel leitták magukat munka után. Fredrika már vagy tíz éve
nem tett ilyesmit. Óriási szüksége volt már rá, és annyira
felszabadító érzés volt!

– Most már hazamegyünk – jelentette ki aznap Alex éjfél után.
– És meglátod, holnap reggelre nyoma se lesz Berlinnek, és
egyikünknek sem fog hiányozni!

Mekkorát tévedett! Sem Berlin nem tűnt el, sem a rémálmaik.
Fredrika még mindig hajlamos volt sírógörcsöt kapni, ha
visszaemlékezett rá, hogyan is végződött az az este. Kirobbanóan
boldog volt, holtrészeg, és élvezte az életet. Amikor hazaért,
minden erejével azon igyekezett, nehogy felébressze a
gyerekeket. Végül mégis sikerült felrúgnia Spencer kedvenc
esernyőtartó állványát, amely felkarcolta a parkettát, és majd
megpukkadt a visszafojtott nevetéstől. Azután hirtelen ott
termett mellette a férje.

– Bocs – mentegetőzött Fredrika, és próbált komolynak látszani.



– Majd veszek neked új ernyőket.
Mintha egyszerre mindet sikerült volna összetörnie.
Képtelen volt visszafojtani a nevetést. És felállítani az

ernyőtartót. Akkor és ott, egy esernyőállvány fölé hajolva, az
előszobában élte át az őszinte boldogság utolsó pillanatait.

– Fredrika, beszélnünk kell valamiről – közölte Spencer.
Ezekre a szavakra most is pontosan emlékezett. „Beszélnünk

kell valamiről.” Nevetése elnémult, és nem is tért vissza többé.
Leültek a konyhában, majd elhangzott a mondat, amely úgy
belehegedett Fredrika hosszú távú emlékezetébe, akár valami
tetoválás.

– Agydaganatom van, és nem lehet megoperálni.
Majd egy újabb „tetoválás”:
– Nem így akarok meghalni.
A nő ekkor fakadt sírva, a férfi pedig, aki egykor a tanára volt,

majd a férje lett, haját simogatva suttogta neki:
– Ne haragudj.
„Agydaganatom van, és nem lehet megoperálni.”
„Nem így akarok meghalni.”
„Ne haragudj.”
Ez februárban történt. Fredrika bele sem mert gondolni, hogy

az azóta eltelt hónapok mennyire felemésztették. Észrevette,
hogy Alex figyeli őt, és aggodalmaskodik, ám Berlin túlságosan
lefoglalta a férfit, hogy Fredrikával foglalkozhasson.

Szerencsére.
– Fredrika, hallja, amit mondok? – harsant fel Berlin hangja.
Szemmel láthatóan ideges volt.
Ó, Alex, hogy miért is nem sikerült eltüntetnünk Berlint!
– Igen – felelte.
– Maga is kapott efféle üzeneteket?
– Ha így lenne, csak jelentettem volna, nem?
Alex elvigyorodott, Margareta pedig grimaszolt.
– Tudni akarom, hogy van-e bármi köze ennek a folyamatban

levő nyomozáshoz! – követelte a nő.



– Mi is – felelte Fredrika.
Újból elolvasta a levelet. Azok a szavak: „Mindent

helyrehozok”… Valahonnan ismerősnek tűntek a számára, látta
vagy olvasta már őket valahol.

De vajon hol?
Hol járt az elmúlt napokban?
– Vissza kell küldenünk a helyszínelőket Benke házába –

mondta tétovázva. Beszéd közben gondolkodott.
– Azt hiszem, valamelyikük még itt van – vágta rá Alex. –

Mihez akarsz kezdeni velük?
Fredrika habozott: nem tudta, milyen messzire mehet el

olyasvalamiben, amiben nem volt biztos.
– Azt hiszem, láttam egy hasonló üzenetet Benkénél.
Alex is elbizonytalanodott.
– Ezt meg hogy érted?
Ám a nő csak a fejét csóválta.
– Nem tudom. Csak annyit, hogy a levél bizonyos részleteivel

már találkoztam más összefüggésben. És úgy emlékszem, hogy
Benkénél történt.

Ám agya mintha káposztalével lett volna tele: nem akart
együttműködni.

Vajon hol látta ezeket a szavakat?
Berlin a fejét csóválta.
– Ezt nem veszem be. Hiszen még azt sem tudjuk biztosan, hogy

az üzenetnek bármi köze van-e Benkéhez!
De éppenséggel lehet, gondolta Fredrika.
– Vissza akarok menni Benke házához – állította határozottan.
Alex a levélről Fredrikára nézett.
– Ez esetben én is veled megyek!
Margareta Berlin közben egy tollal kopogott az asztalon.
– És mi lesz a brit kollégájukkal? – tudakolta. – Aki a bejáratnál

várja magukat? Őt is magukkal viszik? Felejtsék el!
De sem Fredrika, sem Alex nem felelt. Csendben hagyták el az

Oroszlánbarlangot.



– Te is azt hiszed, hogy képzelődöm, igaz? – kérdezte Fredrika.
Alex megvonta a vállát.
– Nem tudom, mit higgyek.
A levél és rövid tartalma elég kellemetlenül hangzott:
„És mindent helyrehozok.”
Mindent?

Vendela először azt hitte, hogy csak képzelődik. Azután, hogy
bizonyára a szellőzéssel lehet valami gond. Hiszen elég ódon
házban lakott, és köztudott volt, hogy jó ideje gondok vannak már
az épülettel. Vendela hiába nyaggatta a lakásszövetkezet
vezetőségét, hogy csináljanak már valamit. A szellőzőrendszer
meghibásodása ugyanis penészedést is okozhat, vagy ellenkező
esetben túlságosan szárazzá válhat a levegő. Na meg büdössé.

A bűz a konyha felől áradt. Vendela ugyan gyakran érzett
ételszagot, amikor az alsó szomszédai főztek, ez azonban valami
egészen más volt.

– Próbálja meg délutánra nyitva hagyni az ablakot – javasolta a
vezetőség elnöke, amikor Vendela felhívta, és elpanaszolta neki a
problémát. Bár nem volt meggyőződve a tanács helyességéről,
megtette, amit mondtak neki: néhány órára kitárta az ablakot.
Ám amikor becsukta, ugyanolyan büdös volt, mint előtte.

Vendela ezért lesétált egy emeletet, és becsengetett a folyosó
bal szélén lakó szomszédjához. Egy nagyon szimpatikus,
kisgyermekes család lakott ott, amely még vacsorára is meghívta
őt. Most azonban az anya, Elvira meglehetősen idegesen nyitott
ajtót. Ölében tartotta legkisebb gyermeküket, egy két hónapos
babát, aki olyan hangosan sírt, hogy Vendela megrémült tőle.

– Egy kissé el vagyok havazva – magyarázta Elvira. – Valami
sürgős dologról van szó, vagy ráér? Mert akkor felugranék, ha itt
egy kicsit lecsillapodtak a kedélyek.

Mosolygott közben – mint mindig –, de korántsem volt őszinte
mosoly.

Vendela elszégyellte magát, amiért zavarta.



– Csak azt szerettem volna megkérdezni, hogy ti is éreztek-e
valami furcsa szagot az utóbbi napokban?

Hülye kérdés volt. Hiszen ő maga is érezte, hogy a szag az egész
lépcsőházban árad. Elvira közben csitítgatni próbálta a babát.

– Igen – felelte. – Már napok óta. Paul szerint lehet, hogy egy
döglött patkány hever valahol a házban.

Vendela is ugyanerre tippelt. Hiszen Stockholmot valósággal
elárasztották a patkányok. Nyilván gyakran megesik, hogy
bejutnak egy házba, aztán ott pusztulnak el.

Beleborzongott, majd szorosabbra húzta össze magán a
kardigánját. Mindig idegesítette, ha valami nem működött
rendesen a házban. Mivel saját vállalkozást vezetett, és otthona
egyben az irodája is volt, ragaszkodott hozzá, hogy itt minden
rendben legyen. Máskülönben nem tudja rendesen elvégezni a
munkáját, és kicsúszik a határidőkből. Az ilyesmi pedig nem
tetszett a megbízójának.

– Teszek egy kört, és megpróbálom kideríteni, honnan ered ez
a bűz – jelentette ki.

Úgy döntött, hogy először lemegy a pincébe, majd vissza fel,
hogy kiderítse, hol a szag forrása. Ha egy döglött patkányról van
szó, akkor biztos a földszinten lesz, vagy egy szinttel lejjebb, ahol
a mosókonyha és a tárolóhelyiségek vannak. Elég
valószínűtlennek tűnt, hogy az állat bejuthatott valamelyik
lakásba.

De ahogy lefelé haladt a lépcsőn, egyre gyengült a szag. A
mosókonyha előtt állva már egyáltalán nem is érezte. Ez érdekes
felfedezés volt. Vendela a hajába túrt, majd sarkon fordult, és
elindult visszafelé. A második emeleten már érezhető volt. A
harmadikon, ahol Elviráék laktak, még rosszabb lett. Amikor
pedig a saját szintjükre érkezett, már bűzölgött minden.
Lélegzetvisszafojtva ment fel a legfelső szintre. Itt volt a
legbüdösebb. Vendela minden ajtónál szaglászni kezdett, majd a
padlás felé nézett. Lehet, hogy onnan ered?

Felment, hogy megnézze. Nyaranta fülledt volt odafent a



levegő, és nyirkos is. A szag azonban érezhetően gyengébb volt
itt. A padlás olyan volt, akár egy külön világ, ahová még a
kellemetlen dolgok sem tudtak felhatolni.

– De fura – motyogta magában Vendela, miközben visszasétált
az ötödikre. Próbaképpen becsengetett az egyik lakásba, de senki
nem nyitott ajtót. Megnyomta a másik három csengőt is, de sehol
senki.

Ezután visszatért saját lakásába. Várt rá a munka: egy
reklámkampány, amelyet össze kellett állítania. Becsukta az ajtót
maga mögött, majd kiment a konyhába kávét főzni. Épp a konyhai
elszívó alatt állt, és beszívta azt a rémes szagot.

Valami rohad, gondolta.

Lovisa Wankelnek nemigen volt mire büszkének lennie, és az évek
során elég sokan érezték úgy, hogy ezt a tudomására kellene
hozniuk. Elsősorban a szülei. Az ő szemükben Lovisa a töredékét
sem teljesítette elvárásaiknak.

– Lassan illene már egy rendes lakás után nézned! – ripakodott
rá az anyja, amikor utoljára a lányánál járt.

„Rendes” alatt persze egy saját lakást értett. Ami csak az övé.
Mintha ez csupán elhatározás kérdése lett volna! Mintha
Stockholmban bárki bármikor saját lakást vehetne, vagy
hozzájuthatna egy főbérlői státuszhoz! Lovisa belefáradt már,
hogy örökösen ezt hallgatta. Már több mint egy éve lakott
albérletben, és még négy évig szeretett volna hasonlóképpen
élni. A tulajdonosok Dubajban éltek, és élvezték az ottlétet. Naná,
biztos ő is élvezte volna a helyükben!

Lovisa körül sem nézett, amikor kilépett a södermalmi
cukrászda ajtaján, ahol dolgozott. Csak átment az úton a
kerékpárjához. A félelemérzet azonban a vérében volt, nem
tudott szabadulni tőle. Emiatt egyszerre volt szétszórt és mégis
koncentrált.

Akkor bukkant fel az árny a látótere szélén, amikor a kerékpár
zárját akarta kinyitni. Az árny, amely ártani akart neki. Ha nem



kapta volna azt a levelet előző nap, talán fel sem tűnt volna neki.
Így azonban minden felgyorsult körülötte, pedig elég fáradt volt
azok után, hogy szinte az egész éjszakát éberen töltötte. Még csak
fel sem kellett néznie, hogy gyanúja felől megbizonyosodjon:
bízott az ösztöneiben, amelyek azt súgták, hogy veszély leselkedik
rá. A zár kinyílt, a kerékpár szabad volt. Az utcán járókelők
közlekedtek fel-alá, mindenkit a saját dolga foglalt el.

Ha bántani próbál, visítok!
Felpattant a biciklire, és úgy rálépett a pedálra, hogy a

kétkerekű rögtön lehuppant az úttestre. A csomagtartó nagyot
csattant, Lovisa pedig csak ekkor fordult hátra, hogy megnézze,
kit rejt az árny. A férfi azonban addigra már visszavonulót fújt:
félig beállt egy buszmegálló várófülkéje alá. Lovisa szíve hevesen
vert, forrt a vérében az adrenalin.

Ez meg ki a fene?
Végigtekert az utcán, nem törődve azzal sem, hogy jobbra vagy

balra kanyarodik-e a jelzőlámpánál – csak el onnét. A piros lámpa
azonban megállásra kényszerítette.

– Hé! – kiáltott utána valaki.
A piros lámpa közben sárgára váltott – mindjárt zöld lesz.
Az sem érdekel, ha elgázolnak, muszáj elhajtanom innen!
Már épp indulni készült, amikor utolérte. Nem az árnyék: egy

alacsonyabb, vézna srác. Rámosolygott a nőre.
– Bocsánat, nem akartam megijeszteni – szabadkozott. – Csak

szólni próbáltam, hogy el fogja veszíteni azt a könyvet a
csomagtartóról.

Lovisa zavartan fordult hátra. Nem is volt semmiféle könyv a
csomagtartóján!

Majd többször is pislognia kellett. Mi a…
Valaki odacsíptetett egy könyvet a kerékpár hátuljára. Zöld

borítója volt, kép nélkül. Az autósok közben gázt adtak. Miközben
a könyvért nyúlt, a buszmegálló felé nézett.

Ám az árnyék eltűnt.
Sosem hallott még erről a könyvről.



Zavartan olvasta el a különös címet:
Mindent helyrehozok.

Akinek bánata van, legjobb békén hagyni. Noah Johanssonnak
alaposan elmagyarázták ezt a szülei, mialatt betanították, és
felkészítették, hogy átvegye a család temetkezési vállalkozását.

– Itt nincsenek szívességek és viszontszívességek – magyarázta
Noah anyja. – Mi csak szolgáltatunk, azt pedig nagyvonalúan
végezzük.

Ezzel azt akarta mondani, hogy ha egy szobafestő felkeresi őket,
hogy meghalt a felesége, akkor nem tehetik el maguknak a
telefonszámát, hátha a következő évben át akarják festetni a
konyhát. Akkor egy másik szobafestőt kell kihívniuk. Noah
mindeddig be is tartotta ezt a szabályt. Most azonban kénytelen
volt megszegni, mivel vészhelyzet állt elő, amit bizonyára a szülei
is megértenének, ha élnének még. Hiszen a saját fiukról van szó.

Ha élnének még. Akkor rajta kívül más is lenne, aki megértené,
hogy történt valami Dannal. Egyikük sem számított rá, hogy ilyen
hamar elveszítik a szüleiket, még negyvenéves koruk előtt. De így
történt: szüleik egy közlekedési balesetben haltak meg Kréta
szigetén.

Noah egyik ügyfele rendőr volt. Ötvenes éveiben járt, felesége
rákban hunyt el. Noah kikereste a számítógépes nyilvántartásából
a férfi nevét. Alex, vagyis Alexander Recht. Meg is van. Noah
rákeresett a névre a neten, és talált néhány, mindössze pár
hónappal korábbi nyilatkozatot tőle. Valami szakmai kérdés
kapcsán. Remek, akkor Noah reménykedhet benne, hogy Alex még
mindig a rendőrség kötelékeiben dolgozik. Abban azonban már
kevésbé lehetett biztos, hogy elérhetőségei még mindig
működnek. A férfi lakcíme nem is nagyon érdekelte, azt azonban
tudni szerette volna, hogy vajon még mindig ugyanaz-e a
telefonszáma. Mert mostanra végképp elege lett abból, ahogyan a
rendőrség kezelte – vagyis nem kezelte – Dan és családja
eltűnését. Felfoghatatlan volt, hogy már két hónapja nyomuk



veszett, ők pedig a kisujjukat sem mozdították.
Noah bepötyögte a mobiljába Alex telefonszámát. Tina

látogatása mindent megváltoztatott. Ő adott erőt Noah-nak, bár
feltehetőleg maga sem tudott róla. Már önmagában az is
számított, hogy nem volt teljesen egyedül, hiszen mások is
rájöttek, hogy valami nem stimmel ezzel az utazással.

– Sehogyan sem tudom elérni őket – panaszolta Tina. – Nem
veszik fel a telefonjukat, és fura e-maileket küldözgetnek
nagyjából azzal az üzenettel, hogy kopjak le róluk.

De nem csak a családdal való kapcsolattartás volt, ami
elbizonytalanította Tinát. Malin apjához hasonlóan ő is azon a
bizonyos csütörtökön beszélt Malinnal, két nappal az indulásuk
előtt.

– Ezer dolgom van most – magyarázta Malin. – Felhívhatnálak
holnap? Azt hiszem, délután lesz egy kis időm.

Aztán nem hívta fel. Tina pedig, aki nem akarta zavarni őket,
előzékenyen eltekintett attól, hogy újra telefonáljon. Inkább
küldött egy SMS-t, és nagyon kellemes utat kívánt nekik. Arra
sem kapott választ. Mint ahogy üzenetére sem, amelyben a
lakcímüket kérte, hogy küldhessen nekik svéd édességeket, mert
tudta, hogy a gyerekek szeretik. Sőt azt mondták, hogy addig
nem költöznek be végleges lakhelyükre, amíg el nem kezdődik az
iskola és a teljes munkaidős állásuk. Pedig Tina és Noah is úgy
emlékezett, hogy már az utazás előtt is tudták, hova költöznek
majd be végleg. Csak épp nem volt idejük megosztani a
szeretteikkel.

Bárcsak jobban tudtam volna örülni velük együtt, gondolta
Noah. Bárcsak pozitívabban álltam volna az egész utazáshoz!

Tina nem sokáig időzött nála, de megbeszélték, hogy
hamarosan újra találkoznak. Noah pedig megígérte, hogy addig
megpróbálja elérni Alex Rechtet, aki újabb utat nyithat nekik a
rendőrség felé.

A telefon elég sokszor kicsengett, mire felvették.
– Recht vagyok, kit hívhatok vissza?



Noah igyekezett elmondani a lényeget.
– Halló, Noah Johansson vagyok, temetkezési vállalkozó.

Zavarom?
Most Alexen volt a sor a meglepődésben.
Amikor ismét beleszólt a készülékbe, már más volt a hangja.
– Vagy úgy – tétovázott. – Persze, emlékszem magára. Nagyon

is jól. Én és a gyerekeim is úgy véltük, hogy maga nagyon
segítőkész volt, amikor… szóval, hogy úgy mondjam, nagyszerű.

Noah elpirult. Elsősorban, mert szégyellte, hogy mennyire
megörült Alex szavainak, hiszen az efféle dicséretek mindig sokat
jelentettek a számára. De azért is, mert úgy érezte, hogy ezzel
javultak az esélyei – arra vonatkozóan, hogy Alex végighallgatja
majd a mondandóját, és segít neki.

Alex közben halkan és röviden beszélt valakivel. Noah a füléhez
szorította a készüléket, és már bánta, hogy telefonálás helyett
nem próbált meg inkább személyesen találkozni Alexszel.

– Nézze – mondta Alex. – Most épp nem igazán van időm
hosszabb beszélgetésre. Felhívhatnám később vagy holnap?

Noah belegondolt, hány nap telt már el a bátyja eltűnése óta.
Erre most Alex további türelemre inti.

– Hát persze – felelte.
Próbálta palástolni csalódottságát, de persze nem nagyon

sikerült.
– Történt valami? – tudakolta Alex.
Noah tétovázott. Most hogy magyarázza el, hogy ami miatt

hívta, már hetek óta sürgős?
– Eltűnt a testvérem – közölte.
– Hogy mondta? – kérdezett vissza Alex.
– A bátyám, Dan, eltűnt – ismételte meg Noah. – Az egész

családjával együtt. Állítólag Ausztráliában vannak, de ez nem
igaz.

S bár pontosan a valóságnak megfelelően adta elő a történetet,
mégis bizonytalan volt. Olyan hihetetlenül hangzott. Erre már
maga is rájött.



– Ez szörnyű – válaszolta Alex, de hangja barátságosból
kétkedőbe váltott. – Bár az ilyesmit a legjobb egyenesen a
rendőrségnek bejelenteni, mármint úgy, hogy felhívja a kezelőt,
és közli, hogy egy eltűnést szeretne bejelenteni. Ők majd
közelebbről utánanéznek, mi történt, és kinyomozzák…

– Nem! – ellenkezett Noah. – Nem így van! Semmit sem fognak
kinyomozni, már döntöttek róla. Ezért hívtam fel magát.

Hallotta, hogy Alex ismét valaki mással beszél.
– Később visszahívom, rendben? – mondta Noah-nak.
– Rendben – felelte Noah.
Letette a mobilját az íróasztalra, és lerogyott az irodai székbe.

Azután csak ült ott, és várt.

Volt valami furcsa a külföldi kollégákban, amivel nem tudott mit
kezdeni. Először is a tény, hogy egyáltalán kapcsolatba kerültek
velük. Alex Rechtnek ez jutott eszébe, amikor Fredrikával leültek
egy kisebb tárgyalóba a brit nyomozóval együtt. Egy tárgyalóba,
amelyet kanapékkal bútoroztak be, nem pedig asztalokkal és
székekkel. Alex látta a csalódottságot Ivan szemében, mivel őt
nem hívta a megbeszélésre. Elvégre Ivan volt, aki felkutatta a
britet és megszervezte a találkozót. De Alex azzal érvelt, hogy
semmit sem tehet az ügy érdekében. Ugyanis mindig a nyomozás
– és nem a benne részt vevők – érdeke áll az első helyen. A
nyomozás érdeke pedig azt kívánta, hogy Ivan folytassa inkább
Malcolm Benke közösségi médián keresztül folytatott kapcsolatai
és a múltban esetlegesen rá leselkedő veszélyek feltérképezését.

Fredrika Alex tekintetét kereste, amint belesüppedtek a műbőr
kanapéba.

– Minden rendben? – kérdezte halkan svédül.
Alex aprót bólintott. Vele minden rendben volt. Leszámítva,

hogy az imént beszélt egy férfival, aki eltemette a feleségét, meg
hogy valaki névtelen levelet dobott be a postaládájába. De attól,
hogy vele minden rendben volt, még rágódott ezeken. Felment a
vérnyomása, keze pedig jéggé dermedt.



– Ki hívott? – tudakolta Fredrika ugyanolyan halkan, miközben
a brit nyomozóra mosolygott mintegy bocsánatkérésképp, amiért
svédül beszéltek előtte.

A brit pedig illedelmesen visszamosolygott.
– Erre még visszatérünk később – válaszolta Alex.
Vagy soha. Attól függ, mit akar Noah Johansson. Eléggé

meglepte a temetkezési vállalkozó felbukkanása. Alex igazán nem
szólhatott rá egy rossz szót sem, de ez még nem mentette fel a
férfit az alól, hogy miért épp neki beszélt az eltűnt bátyjáról.
Alexet nyugtalanította a beszélgetésük. Valami nem volt
rendben, és ő nem tudta, akarja-e, hogy belerángassák az ügybe.

De most már igyekezett a vendégükre összpontosítani a
figyelmét. Linda Sullivannek hívták a nőt, és néhány évvel
idősebbnek látszott Fredrikánál. Divatosan szakadt farmert viselt,
amelyet Alex visszataszítónak talált, és dohányszagot árasztott.

– Még egyszer köszönöm, hogy idefáradt – mondta Alex.
– Ez csak természetes. Hiszen úgyis itt jártam a városban –

válaszolta Linda.
– Ön is részt vett a Beata Benke meggyilkolásával kapcsolatos

nyomozásban? – tudakolta Fredrika.
– Igen – felelte Linda. – Ugyan már régebben történt, de

remélem, azért tudok segíteni.
– Minden bizonnyal – jelentette ki Alex. – A Beata Benke

meggyilkolásával kapcsolatos információink a hölgy édesanyjától
származnak. Abban reménykedünk, hogy ön egyéb részletekkel is
gazdagíthatja a tudásunkat, illetve megerősítheti a már ismert
tények valóságtartalmát.

Majd elkezdtek beszélgetni. Linda Sullivan előadása nagy
vonalakban egybevágott azzal, amit Karin Benkétől hallottak.
Beata barátainak, kollégáinak és családjának kihallgatása során a
londoni rendőrség képet alkotott arról, hogy milyen életet
élhetett Beata. Kezdetben minden olyan szépnek tűnt Beata és
későbbi férje életével kapcsolatban. A férfi úgy udvarolt neki,
ahogy korábban még senki. A változás valamikor a házasságuk



első éve alatt következett be. Beata barátai beszámoltak róla,
hogy a nő kezdett furcsán viselkedni: eltaszította magától az
embereket, akik korábban közel álltak hozzá. Ám nem nagyon
sikerült neki: ismerősei ugyanis túlságosan becsülték ahhoz, hogy
csak úgy annyiban hagyják.

– Azután egy nap összeveszett néhány barátjával – magyarázta
Linda. – Hosszas rábeszélés után sikerült kihúzniuk belőle, hogy
mi a baj. Férje teljes mértékig ellenőrzése alá vonta Beata életét.
Megütötte, és egyéb módokon is fenyegette, ami idővel egyre
csak rosszabb lett. Ám férje mintha vasmarokkal szorította volna:
nem tudott elszabadulni tőle, bárhogy próbálta is. A barátok a nő
családját is bevonták. Egyikük elmondta nekik, amit Beata a
házasságukról megosztott velük. Képzelhetik, hogy reagáltak rá!

Nocsak!
Alex pontosan erre a részletre várt, bár maga sem volt

tudatában ennek.
– El sem tudjuk képzelni – felelte. – Hogyan?
Linda Sullivan erre drámaian széttárta a karját.
– Zavartan. Dühösen. A szülei mindent megtettek érte. Nagy

dérrel-dúrral Londonba utaztak, és mindent elkövettek, hogy
segítsenek neki. De tudják, hogy van ez! Bizonyos dolgokat nem
lehet megoldani.

Nem bizony, gondolta Alex. A kérdés csak az, hogy mit tesz
ilyenkor az ember.

Hirtelen hálásnak érezte magát Ivan felé, aki megszervezte
nekik ezt a találkozót Lindával.

– Azt mondta, „mindent elkövettek, hogy segítsenek neki” –
ismételte el Fredrika a nő szavait. – Pontosan mit értett ez alatt?

– Próbáltak beszélni a férjével, jó útra téríteni, rávenni, hogy
engedje el a lányukat. Ám ő csak annál szorosabban a markában
tartotta, a szülők pedig nagyon csalódottak voltak emiatt. Hiszen
a férfi tudott kedves, érzékeny is lenni. Beata pedig mindig
mindent megbocsátott neki, pedig ennek az volt az ára, hogy ő
maga egyre jelentéktelenebbé vált – a szó minden értelmében. A



körülötte élőknek nagyon nehezükre esett elviselniük a
viselkedését. Mindig úgy tűnt, mint aki segítséget kér, aztán ha
valaki közeledni próbált hozzá, akkor gyorsan eltaszította
magától.

– A szülők kérték valaha a rendőrség segítségét? – tudakolta
Fredrika.

– Igen – felelte Linda. – Pár hónappal Beata meggyilkolása
előtt a londoni rendőrség tanácsát és segítségét kérték. Beata
azonban nem akart együttműködni, tagadta, hogy szüksége lenne
rá. Szerintem azért, mert félt. A rendőrség minden másnál jobban
megrémítette. Azután érkezett a riasztás, hogy holtan találták az
otthonában, és az egészből egy gyilkossági ügy kerekedett ki.

Ahogy ez sokszor megesik, tehette volna hozzá bármelyikük, de
mégsem tette.

– Ki talált rá? – érdeklődött Alex.
Érezte, hogy túlságosan belesüpped a kanapéba, és

megpróbálta kihúzni magát. A kanapé ráadásul
megbocsáthatatlanul ronda is volt: el nem tudta képzelni, honnan
újították be. Biztos Berlin, az a zsugori boszorkány szerezte
valahonnan.

– A férje. Ő hívta ki a mentőket és a rendőrséget. Teljesen
pánikba esett.

Alex kis híján felsóhajtott.
– És miért lett volna olyan nehéz elítélni őt gyilkosságért? –

tudakolta.
– Mert volt alibije – vágta rá Linda. – Küzdöttünk mint az

őrültek, hogy valahol fogást találjunk rajta, de nem sikerült. Nem
tudtuk bizonyítani, hogy otthon tartózkodott az idő tájt, amikor
Beatát meggyilkolhatták, és ezzel az ügy el is dőlt. Meg aztán, a
gyilkos fegyvert sem találtuk meg soha.

– Voltak az ügynek más gyanúsítottjai is, akik után nyomoztak?
– kérdezte Fredrika.

– Nem – felelte Linda. – Mármint, nem mi hibáztunk, nyitottak
voltunk a lehetőségre, hogy valaki más ölhette meg. Lehetett



például rablógyilkosság is. De ha egyetlen bizonyíték sem mutat
ebbe az irányba, akkor nem lehet nyomozást indítani.

Újabb részlet került ezzel a helyére. Tehát egyetlen bizonyíték
sem utalt rá, hogy Beata rablógyilkosság áldozatává vált volna.

Alex megkérte a nőt, hogy mondja el, mit ért ez alatt. Hangja
közben rekedtesre váltott, mint mindig, amikor feszült volt.

– Nem voltak arra utaló jelek, hogy az elkövetőnek erőszakot
kellett alkalmaznia, hogy bejusson a lakásba – magyarázta Linda.
– Ez persze jelenthette azt is, hogy Beata nem zárta be az ajtót, de
valamennyi barátja megerősítette, hogy mindig be szokta zárni.
Így két lehetőség maradt: vagy ő maga engedte be a gyilkosát,
vagy az illető kulccsal jutott be a lakásba.

– És arra jutottak, hogy az utóbbi a legvalószínűbb? – faggatta
tovább Fredrika.

– Igen – válaszolta Linda. – A halál módjából arra
következtettünk, hogy a tettes meglepte őt: a nő nem hallotta,
amint közeledett felé.

Alex a homlokát ráncolta.
– A halál módjából?
– Közvetlen közelről lőtték le. A golyó a mellkasába fúródott, és

minden bizonnyal azonnal meghalt.
Alex és Fredrika egymásra nézett: mindketten egyformán

meglepődtek. Alex érezte, hogy kezd aggasztóvá válni a helyzet.
Beata pontosan úgy halt meg, ahogyan az apja. Egy golyóval a
mellkasában. Alex egész idő alatt tudta, hogy Malcolm Benke
halála messzire vezet. Talán olyan messzire, hogy még annak a
levélírónak is köze volt hozzá, aki titokzatos üzeneteket
küldözgetett Alexnek.

„Én megteszem, amire te képtelen vagy.”
Fredrika keresztbe tette a lábát.
– Nem tudja véletlenül, hogy Beata viselte-e a karikagyűrűjét,

amikor megtalálták? – tudakolta.
Linda lassan csóválta a fejét.
– Ami azt illeti, nem emlékszem – válaszolta. – De



utánanézhetek.
Egy darabig csend volt. Alex úgy érezte, ennél mélyebbre nem

jutnak, és talán jó lenne, ha befejeznék a beszélgetést.
Ekkor Fredrika így szólt:
– A lakás mely részében halt meg Beata?
– A nappaliban – felelte Linda. – Egy olvasófotelban ült a

kandalló előtt.

Ez a munkanap is kezdett a végéhez közeledni. Fredrika
Bergmannak hosszasan kellett keresgélnie az emlékeiben, hogy
rájöjjön, mikor érezte magát utoljára ennyire tehetetlennek. Nem
láthatta előre, hogy milyen fordulatot vesz majd a nyomozás, és
ez mennyire meg fogja lepni. Ahogyan azt sem tudhatta előre,
hogy Alex egyszercsak névtelen levelet talál majd a
postaládájában. Gyomra összeszorult a félelemtől. Minden úgy
összekuszálódott – otthon és a munkájában egyaránt.

Én meg még azt hittem, hogy meg fogom tudni oldani,
gondolta.

Bele kellett volna egyeznie Spencer javaslatába, miszerint
dolgozzanak csak ugyanúgy, ahogy azelőtt, és ne csak üljenek és
bámulják egymást. De akkor mégis mit kellett volna csinálniuk?
Hiszen ez volt Spencer utolsó nyara, hát már miért ne
bámulhatnák egymást?

Haza kellene mennem, gondolkodott tovább. Most rögtön. És
addig bámulni őt, míg ki nem folyik a szemem.

Fredrika egy fényképet nézegetett, amely Malcolm Benkéről
készült a halála után. Vajon cserben hagyásnak számít, ha most
meggondolja magát? Ha feladja a Malcolm-ügyet, és átadja valaki
másnak a munkáját? Aligha. Alex nélküle is meg tudja oldani.

Este megbeszélem Spencerrel, határozta el. Holnap pedig
tájékoztatom róla Alexet.

De még mielőtt hazament volna, fel kellett hívnia Mikael
Lundellt Izraelben. Alex rá hagyta ezt a feladatot, alighanem,
mert kellemetlenül érintette a beszélgetés, amelyet a Linda



Sullivannel való találkozásuk előtt folytatott. Fredrikának
többször is mély lélegzetet kellett vennie, mielőtt felemelte volna
a telefont, és beütötte volna a számot. Fredrika és Eden nem
találkozott és nem beszélt egymással, amióta az a szörnyűség
történt. Nem is volt rá semmi okuk. Fredrika kezdett ideges lenni.
Mit mondjon, ha Eden vagy Mikael felveszi? Részvétet kellene
nyilvánítania? Hiszen az egész már csaknem négy évvel ezelőtt
történt.

Ekkor a vonal túlsó végén hangot hallott.
– Itt Eden.
Fredrika egy szót sem volt képes kipréselni magából. Eden

hangja kimondhatatlanul sok érzést ébresztett benne. Edené, aki
egy nap felrohant a házuk lépcsőjén, be a lakásukba, és ott találta
mindkét gyerekét lelőve.

– Halló!
Fredrika megköszörülte a torkát.
– Bocsánat, itt vagyok. Fredrika Bergman volnék. Nem tudom,

emlékszik-e még rám.
– Igen, emlékszem.
Eden hangja a megszokott volt. Mély, rekedtes.
– Alex helyett hívom magát. Neki… közbejött valami.
A halál. Mi más?
– Rendben.
– Mikaellel kellene beszélnünk. Lehetséges? Vagy hívjam

inkább később?
Eden feszült hangon válaszolt.
– Azt kértük, hogy svéd idő szerint öt órakor hívjanak, és most

annyi van. Nincs ezzel semmi probléma.
Fredrikát annyira meglepte a nő nyers modora, hogy menten

elhallgatott.
– Egy pillanat, és jön – tette hozzá Eden.
És már el is tűnt a vonalból. Semmi udvariassági formulát nem

váltottak egymással, Fredrika még csak meg sem próbálhatott
érdeklődni, hogy s mint vannak. És rájött, hogy nem azért, mert



udvariatlan akart lenni. Hanem hogy megkímélje Edent a
kérdésére adandó választól.

Fredrika már gyerekként rácsodálkozott, milyen rengeteg pár
áll két olyan személyből, akiknek stílusa és kifejezésmódja a
legkevésbé sem hasonlít. „Az ellentétek vonzzák egymást” –
ahogy mondani szokás. Eden és Mikael esetében ez különösen igaz
volt.

Eden vadsága után Mikael nyugalmat árasztott magából.
– Egy vasárnap hívtak fel – magyarázta Mikael, miután

Fredrika megkérte, mondja el, hogyan ismerte meg Malcolm
Benkét. – Vagyis csak ő, Malcolm hívott azzal, hogy neki és a
családjának szüksége van a segítségemre. A lányától hallotta,
hogy ő is hozzám fordult néhányszor.

Mikael Lundell akcentusát nehéz lett volna pontosabban
elhelyezni a térben, ám észrevehető volt rajta, hogy tulajdonosa
sokszor költözött ide-oda Svédországon belül és a világ többi
részében. Fredrika nagyot sóhajtott, amikor meghallotta beszélni
a férfit. Nem kertelt, nem állította, hogy nem is ismeri Benkét, és
semmi hasonló ostobaságot nem követett el.

– Beatának miért volt szüksége a maga támogatására? –
érdeklődött Fredrika.

– Mert gondjai voltak a férjével.
Vajon szabad erről beszélnie? A nőnek hirtelen ugrott be a

dilemma. Elvégre Mikael Lundell lelkész, és ilyen minőségében
találkozott Beatával. Vagy a titoktartási kötelezettsége nem teljes
körű?

Fredrika mégis úgy döntött, hogy nem foglalkozik ezzel.
Mindaddig folytatja, amíg Mikael nem mondja, hogy elég. Inkább
kér bocsánatot, mint engedélyt.

Mikael pedig, mintha olvasott volna a gondolataiban, így szólt:
– Beata halálát követően a rendőrség nem keresett meg engem.

És én sem kerestem meg őket. Az újságokból úgyis megtudtam, mi
történt. Ameddig csak lehetett, követtem az eseményeket.

Majd elhallgatott, mintha kifogyott volna a mondanivalóból.



Nem tudta, hogyan folytassa.
– Bűnbánónak tűnik, pedig én nem úgy látom, mintha bármi

rosszat tett volna – nyugtatgatta Fredrika.
Mikael felsóhajtott.
– Csak mert maga nem tudja, amit én tudok – felelte.
Most Fredrika hallgatott el.
– Mint mondtam, Malcolm Beatától hallotta, hogy ő is hozzám

fordult. Azután egy nap felvette velem a kapcsolatot. Egy
vasárnap, épp az istentiszteletet követően. Felhívott, és
találkozót kért. Még aznap délután fogadtam. Én…

A háttérben egy kisgyerek kiabált, a beszélgetés pedig
megszakadt, amikor Mikael félretette a telefont. Ám hamar vissza
is tért.

– Elnézést, a kisebbik lányomnak kellett segítenem.
– Gratulálok! – örült meg Fredrika.
– Hogy mondta? – értetlenkedett Mikael.
Mire Fredrika megmagyarázta:
– Nem tudtam, hogy még egy gyermekük született.
Mikael hirtelen felkacagott.
– Már évekkel ezelőtt. De azért köszönöm.
Fredrika is mosolygott, ám azután elkomorult.
– Maga találkozott Malcolm Benkével – folytatta.
– Igen, vele és a fiával.
– A fiával?
– Bernharddal, aki valamivel fiatalabb Beatánál. Átkozottul

forrófejű fiú volt, ha megbocsátja ezt a kifejezést. Nagyon
elégedetlen volt a szüleivel.

– De miért?
– Azzal vádolta mindkettejüket, de főleg az apját, hogy túl

keveset tettek Beatáért. Féltette a nővére életét, és e tekintetben
sajnos igaza volt.

– De mégis, mi a fenét gondolt Bernhard, mit kellett volna még
tenniük?

Mikael ismét elhallgatott, és Fredrika ezúttal már érezte, hogy



tétovázik.
– Azt hiszem, azt akarta, hogy a szülei szó szerint bármit

képesek legyenek megtenni a nővéréért.
– Értem – felelte halkan Fredrika.
– Persze lehet, hogy tévedek. De nem hiszem. Bernhardban

forrt a düh, amiért a szülei annyira puhányak voltak.
– És akkor miért nem cselekedett ő maga?
– Hát ez az! Talán úgy gondolta, hogy a szüleinek kevesebb

veszítenivalójuk van, mint neki, ha átlépik a határt, és akár még
valamilyen bűncselekményt is elkövetnek, csak hogy
kiszabadítsák Beatát.

– És mindez a maga szeme előtt zajlott?
– Pontosan. Akkor értettem meg, miért is keresett meg

Malcolm, amikor egy ízben a vitájuk szabályos veszekedéssé fajult.
Azt akarta, hogy közvetítsek közte és a fia között, de ez
hihetetlenül kemény feladat volt. Sok tanácsot nem tudtam nekik
adni, de arra határozottan felszólítottam őket, nehogy valami
ostobaságot csináljanak, amit később még megbánhatnak.

Fredrika szorgalmasan jegyzetelt: már tudta, hogy
beszélgetésük Bernharddal más irányt vesz majd, mint kezdetben
gondolták.

Tervezte a sógora megölését, Bernhard?
Netán maga ölte meg az apját, akinek nem sikerült

megmentenie Beatát?
– Hogy végződött a dolog? – tudakolta Fredrika.
– Mentek a maguk feje után, még mielőtt sikerült volna

kibékítenem őket egymással – magyarázta csalódottan Mikael. –
Azután egyikükről sem hallottam egészen addig, amíg Malcolm
fel nem bukkant a barátaival.

Fredrika kövé dermedt.
– Miféle barátaival?
Elővette a Malcolm házában talált fénykép másolatát, amely

Beata lakásán készült egy olyan időpontban, amelyre senki nem
akart visszaemlékezni.



– Két gyerekkori barátjával, a nevük Eskil és Sten.
Bingó!
Hagyta, hogy a férfi folytassa.
– Harcra készen érkeztek meg Londonba. Együtt akartak

szembeszállni Beata férjével, és ahogy ők mondták: „piszkosul
ráijeszteni”. Ugyanakkor nagyobb összeget is szándékoztak fizetni
neki, csak tűnjön el Beata életéből. Azt akarták, hogy én legyek a
tanújuk, amikor találkoznak, nehogy azt mondhassa, hogy
bántották.

– Nekem már ez a „piszkosul ráijeszteni” is úgy hangzik, mint
amivel átléptek egy határt – vallotta be Fredrika.

Megnézte a képet. Látta, mennyire kényelmetlenül érezte
magát Mikael: még csak bele sem akart nézni a kamerába.

– Emlékeztem még a korábbi találkozásunkra Malcolmmal –
folytatta Mikael. – Attól tartottam, hogy sikerül megfertőznie őt
a fiának a dühével és addig lázítani, amíg valami hülyeséget
csinál. Na meg ott voltak a barátai is. Ők sem úgy tűntek, mint
akik stabil lelkiállapotban vannak, a felindultság vezérelte őket.

– Maga tehát velük ment Beata lakására, hogy kivárja, amíg
találkoznak a férjjel, nehogy katasztrófába torkolljon az egész?

– Ez volt a terv, igen. A találkozó közel sem sikerült olyan
drámaira, mint amitől tartottam. Beata férje teljesen összeomlott,
miközben kemény szavak záporoztak a fejére. De egy idő után
sikerült megemberelniük magukat és érdemi beszélgetést
folytatni. Legalábbis nekem nem úgy tűnt, mintha bármelyikük is
erőszakosan lépett volna fel.

– Fenyegetés nem hangzott el? – tudakolta Fredrika.
– Amennyire emlékszem, nem – válaszolta Mikael.
Majd így folytatta:
– Legalábbis kimondott fenyegetés. Mármint halálos

kimenetelű.
Fredrika ezúttal nem kérte meg a férfit, hogy pontosítsa, akkor

mégis milyen fenyegetésre gondol.
– Készült magukról fénykép, amikor találkoztak Beatáéknál?



– Igen – felelte Mikael. – És ezt, őszintén szólva, nem is
értettem. Malcolm kérte meg Beata férjét, hogy fotózzon le
minket, mielőtt eljöttünk tőlük.

Fredrika azt hitte, hogy rosszul hall.
– A vejét kérte meg, hogy fényképezze le magukat?
Ő azt hitte, Beata volt.
– Igen.
– Akkor Beata nem is volt otthon?
– Nem, dehogy, a szentségit!
A lelkész szitkozódott. Ez tetszett Fredrikának.
– Sten Aber azt állította, hogy nem ismeri fel a fényképet. Sőt

úgy tett, mintha még önt sem ismerte volna fel rajta. Nem tudja,
hogy vajon mi oka lehetett rá?

Vaktában lövöldözött. Elvégre Mikael Lundellt nem tehette
felelőssé Sten Aber hallgatásáért.

– Gondolom, Sten nagyon ideges lett utólag a történtek miatt.
Nem ő volt a csapat húzóembere. Talán még hibáztatta is magát
Beata haláláért.

Vagyis Aber azért hazudott, hogy a saját bőrét mentse,
állapította meg Fredrika. Nem éppen szokatlan jelenség, de nem
is vall túl egyenes jellemre.

– Amikor eljöttek, mi volt a benyomása? – faggatta tovább a
férfit. – Hogy sikerült befolyásolniuk Beata sorsát?

– Szégyellem, de azt gondoltam, hogy igen.
– Úgy hitte, hogy minden jóra fordul?
– Vagy legalábbis jobbra. De nem így történt. Ez sajnos szinte

azonnal beigazolódott.
Fredrika ismét a képet nézegette.
– Mikor történt ez a találkozás?
Mikael hangja hirtelen elvékonyodott.
– Két nappal Beata halála előtt – felelte.

Alex Recht a telefonnal a kezében ült, és tétovázott. Tudta, hogy
vissza kellene hívnia Noah Johanssont, hiszen kíváncsi volt rá,



hogy mit akar a férfi. Ám először is le kellett csendesítenie
emlékeinek áradatát, amely lassan elborította. Az a nyavalyás
temetkezési vállalkozó, hát nem fogta fel, hogy milyen sebeket
szakított fel benne a jelentkezésével?

Életének legnagyobb próbatétele volt, hogy végig kellett
néznie Lena haldoklását. Semmi nem viselte meg ennél jobban.
Egy ilyen veszteség megélésével olyan titok birtokába jutott,
amelyet egyetlen normális ember sem akarhat. Annyira dühös
volt akkor – és néha még most is.

– Miért nem szólt nekem senki semmit? – dühöngött egyik este,
amikor a dolgok a legrosszabbra fordultak, és felhívta a fiát. – Mi
a francért nem világosítottak fel?

Hangja sírós volt, mellkasa pedig majd szétrobbant a feszült -
ségtől.

– De miről, apa? Nem értem – felelte a fia.
Mire Alex azt suttogta:
– Miért nem mondta senki, hogy ez valóban megtörténhet?
Tényleg úgy érezte, hogy titokban tartották előtte az

igazságot, hogy az emberek olykor jóval hamarabb meghalnak,
mint amennyi évet a statisztikák jósolnak nekik, és e körülmény
alól bizony senki nem lehet kivétel, a szeretteit is beleértve.
Természetellenesnek tűnt számára, hogy valaki eltávozzon az
élők sorából, mielőtt még megöregedne. Más következtetést nem
tudott levonni. Akkor mindenképp természetellenes, ha az ő
környezetében esik meg. Bizonyos dolgok mindig csak másokkal
történnek, és őt csak a munkája folytán érinthetik. Személyesen
azonban sosem történhet vele ilyesmi.

Már nem emlékezett, hogy mit felelt erre a fia. Bizonyára
valami egyszerű, közhelyes dolgot. A francba is, mennyien
mellébeszéltek, amikor Lena meghalt! Még Berlin is, aki
akkoriban személyzeti vezető volt. Hátbaszúrta őt, és megkérte
Fredrikát, hogy tartsa a szemét Alexen. Ez megbocsáthatatlan!

Berlin nem egészen százas, gondolta Alex. És nem is lesz soha.



Majd összeszedte magát, és felhívta Noah Johanssont.
– Halló, Noah vagyok.
Alex próbált erősnek mutatkozni.
– Én pedig Alex Recht. Ne haragudjon, eltartott egy darabig,

mire vissza tudtam hívni.
Közben már hat óra is elmúlt.
Noah azonban buzgón (igazság szerint túlbuzgón) és

megkönnyebbülten válaszolt:
– Nem számít. A lényeg, hogy jelentkezett. Nem tudom elégszer

megköszönni magának. Már azt hittem, hogy… Szóval, nem
tudtam…

A férfi erőltetett beszéde és a sok befejezetlen mondat a frászt
hozta Alexre. Vajon mit akarhat tőle? Mondott valamit a
bátyjáról. Aki eltűnt.

Alex köhögött. Átkozottul száraz volt a levegő a székházban.
– Jó lenne, ha konkrétabban is meg tudná fogalmazni, miben

szeretné a segítségemet kérni – mondta végül.
Nem akart keményen fogalmazni, csak örült volna, ha Noah-nak

végre sikerül összeszednie magát.
És sikerült is.
– Persze, persze. Csak épp azt sem tudom, hol kezdjem. Már

hónapokkal ezelőtt történt. Ahogy mondtam, a testvéremről van
szó. Nyoma veszett.

Alex lassan csóválta a fejét.
– Nagyon sajnálom – felelte. – De ahogy már korábban is

megmondtam, hivatalos bejelentést kell tennie, és valaki, akinek
több ideje van, mint nekem, majd alaposabban megvizsgálja a
testvére eltűnésének ügyét.

Ám amint Alex elhallgatott, Noah azonnal magyarázkodni
kezdett.

– Már megtettem. Még aznap bejelentettem, amikor rájöttem,
hogy valami nincs rendben.

Azután ismét elmondta, bár ezúttal bőbeszédűbben, hogy
szerinte mi történt Dannal.



– Néhány héttel azután történt, hogy magam is egy hosszabb
külföldi utazásról tértem haza. Évek óta az volt az első. Nagyon
nehezen tudok szabadságot kivenni. De hagyjuk a fenébe, ezt csak
háttér-információnak szántam! Azt megelőzően tehát én sem
voltam itthon egy ideig. Azután amikor hazajöttem, átmentem a
testvéremékhez. Azt hiszem, rögtön rájöttem, hogy valami nem
klappol. Rendetlenség volt mindenütt. Mint amikor az ember
otthon van. Egy kerékpár állt a garázsfelhajtón, az egyik ablak
pedig bukóra volt nyitva. Az ember nem így hagyja ott a házát, ha
egy évre elutazik.

Ezúttal túl bőbeszédű volt, és idegesen csengett a hangja. Alex
pedig épp egy másik ügy kellős közepében volt, és nem jutott
ideje azon töprengeni, hogy vajon mi történhetett Noah
testvérével. Valahonnan a távolból hallotta Noah-t arról
hablatyolni, hogy miféle túlkapásokat követett el a rendőrség,
illetve egy rendőrről, aki még azt sem képes kiszámolni, hány óra
van Sydney-ben. Meg valami titkos üzenetekről is beszélt,
amelyeket a bátyja küldözgetett neki egy kulcs és egy
káromkodás formájában.

– Nyugodjon meg – kérte végül Noah-t. – Azt állítja, hogy a
testvérének nyoma veszett, a házban pedig felfordulás volt. Egy
hosszabb külföldi utazást terveztek, de maga nem hiszi, hogy
tényleg oda mentek. Mi volt az eredeti tervük a házzal? Csak úgy
állt volna üresen?

Noah érces hangon válaszolt:
– Azt hiszem, igen. Dan először ki akarta adni, de Malin, a

sógornőm nem egyezett bele.
– Akkor talán azért hagyták rendetlenül a lakást, hogy azt a

látszatot keltsék, hogy nem maradnak sokáig. Nem lehetséges?
Hogy távol tartsák a betörőket.

– Nem – felelte Noah. – Mások talán ezt gondolnák, de valami
egyéb van emögött.

– A rendőrség szerint önszántukból mentek el? – tette fel
halkan a kérdést Alex.



Egyre nyilvánvalóbbá vált ugyanis a számára, hogy kár volt
visszahívnia a férfit.

– Pontosan. De tévednek. Átkozottul nagyot. Már ne
haragudjon, ha szitkozódom, de fel nem foghatom, hogy tehetnek
ilyet! Mindjárt vége a nyárnak! Számomra világos, hogy ez
kötelességszegés a javából. Gondolja el, mi van, ha Dan és a
családja már halott? Mi van, ha nincsenek többé?

Sírva fakadt, és Alex érezte, hogy mindennél jobban szeretné
letenni a telefont. Mindennél jobban, de azért mégsem száz
százalékig. Mert Noah úgy élt az emlékeiben, mint egy
összeszedett és értelmes fiatalember. Olyan, aki kézben tudja
tartani az életét és az érzéseit. Valami történt vele azóta, efelől
semmi kétsége nem volt. De mi? És miért épp Alex dolga, hogy
megoldja?

Nem, ez nem az én dolgom.
– Azok a rendőrök, akikkel felvette a kapcsolatot, nyilván

megmagyarázták, miért gondolják úgy, hogy a testvére önként
távozott – folytatta barátságosabb hangon.

– Bevették ezt az ausztráliai mesét – panaszolta Noah. – Mivel
e-mailt küldtek Dannak, és megnyugtató választ kaptak a
címéről.

– Ne haragudjon, de most már összezavarodtam –
értetlenkedett Alex. – Tehát a rendőrség kapcsolatba lépett a
testvérével?

– Hát éppen ez az, hogy nem! Nem a bátyám írta azokat a
leveleket. Valaki más használja a felhasználói fiókját! És már
önmagában az is kész őrültség, hogy egy ilyen nyilvánvaló
dologra nekem kell felhívnom a figyelmüket. Ismerem a
testvéremet. Nincs Ausztráliában! Vagy lehet, hogy ott van, de
akkor is valami nagy gáz van ezzel a történettel.

Alex megvakarta a homlokát, és próbálta rendszerezni a Noah
által elmondottakat.

– Ha a probléma Ausztráliához köthető, nem pedig
Svédországhoz, akkor jobb lesz, ha ott tesz feljelentést. De akkor



előbb meg kell győződnie róla, hogy tényleg ott vannak-e.
Alex hagyta, hogy fejében szabadon keringjenek a gondolatok.

A Noah által előadott történettel határozottan nem stimmelt
valami. A kérdés csak az volt, vajon a probléma Noah-nál
keresendő, vagy amit állított, valóban megtörtént. Alex nem
ismerte Noah-t, nem tudhatta, milyen a testi és a lelki egészségi
állapota. Az emberek olykor képzelődnek. Különösen az olyanok,
akiknek túl sok idejük van és túl eseménytelen az életük. Noah
egy negyvenes évei ben járó férfi volt, akinek nem volt családja, és
egy temetkezési vállalkozást vezetett. Alex ódzkodott attól, hogy
túl sokat lásson bele ebbe az élethelyzetbe, de azt találgatta, hogy
vajon milyen kapcsolat lehet a két fivér között. Vajon Noah
életének legfontosabb szereplője a testvére volt? Mert ha igen,
akkor nem csoda, ha komoly csalódásként élte meg, hogy bátyja
elköltözött, ezért pedig más magyarázatot talált az eltűnésére
Stockholmból.

Eltűnés.
Ez a szó mindig úgy megnehezítette a dolgokat. Noah szerint

egy egész családot raboltak el és tartottak fogva. Ha ugyan éltek
még egyáltalán. Történik ilyen a való életben? Ez a kérdés idővel
egyre inkább értelmét veszítette Alex számára. Bármi
megtörténhet, ráadásul nem is csak elvétve. Na de egy egész
családdal?

– Nem csak én találom furcsának a dolgot – folytatta Noah. – A
sógornőm egyik barátnője nemrég megkeresett. Ő is nagyon
aggódik. Tinának hívják. Tina Antonssonnak.

Alex felírta a nő nevét, bár azt gondolta, hogy ez lesz élete
legértelmetlenebb feljegyzése. De már döntött. Ha lesz ideje – de
csakis akkor –, kapcsolatba lép az ügyért felelős nyomozóval, hogy
tisztán lássa, milyen lépéseket tettek eddig, és milyen érveik
vannak.

– Mondja meg őszintén, Noah! Ha jobban belegondol, miért
tenne valaki ilyet a testvérével és a családjával? Nagyon
szokatlan és rafinált dolog lenne. Eltüntetni egy egész családot



hihetetlenül kockázatos ötlet. Miért vállalna valaki ekkora
kockázatot, hogy ártson a testvérének?

Noah nehezen lélegzett.
– Nem tudom. Mármint, az is lehet, hogy az emberrabló

valójában a sógornőmre utazik. De a testvérem pszichológus.
Tudom, hogy bűnözőkkel is dolgozott. És azt is, hogy nem mindig
volt sikeres a terápia.

– Nem volt sikeres? – lepődött meg Alex.
– Hát, nem tudom, hogy fogalmazzak, ez egyáltalán nem az én

világom. De mély depresszióval élő embereket is kezelt, és
néhányan közülük öngyilkosságot követtek el. Talán ketten vagy
hárman.

Egy madár egyenesen nekirepült Alex ablakának, ő pedig
összerezzent.

Noah úgy értelmezte a beálló csendet, hogy nyugodtan
folytathatja.

– Mivel titoktartási kötelezettsége van, nagyon keveset mesél a
munkájáról – magyarázta. – De tudom, hogy múlt ősszel nagyon
feldúlt volt. Fenyegetve érezte magát.

Mintha titokban beindított volna egy motort, azután üresben
járatta volna. Alex aggodalmaskodva mocorgott: nem akarta azt
érezni, amit érzett. Valami megfogta Noah történetének bizonyos
részleteiben.

– Mi történt múlt ősszel? – tudakolta.
– Az újságok is megírták. Egy férfi először az egész családjával

végzett, majd saját magával. Dan betege volt. Neki pedig nem
sikerült megakadályoznia a tettet.

Malin úgy járkált fel-alá a házban, mint valami kísértet. Dant
kereste, a nevét kiáltozta.

– Dan?
Gyűlölte, ahogy a hangja visszhangzott a falak közt. A

szőnyegek és a függönyök sem csillapították. Az egész ház egy
hatalmas lyuk volt, amelyet képtelenek voltak kitölteni.



Szorongva emlékezett vissza, mit kérdeztek a gyerekek
kezdetben:

– Anya, meddig kell még itt maradnunk?
Ő pedig azt felelte:
– Nem tudom. De mi is el akarunk innen menni apátokkal.
Aztán a gyerekek abbahagyták a kérdezősködést. Mintha

megadták volna magukat vagy tönkrementek volna bele. Annyi
minden másról is leszoktak. Meg annyi új szokásuk lett. Lányuk
abbahagyta az örökös sírást, és inkább hallgatásba burkolózott.
Fiuk már nem beszélt a barátairól, és éjszakánként bepisilt.
Leggyengébb pillanataiban Malin azt gondolta, hogy ez az
összeomlás, amelyet neki végig kell néznie, visszafordíthatatlan.
Ha a gyerekei valaha is elhagyhatják ezt a házat (amiben egyre
inkább kételkedett), akkor örökre sérült emberek maradnak.

– Dan?
Felment a lépcsőn a felső szintre. Lába alatt néma maradt a

lépcső.
Dan a fürdőszobában volt. Zuhanyozás után épp fésülködött a

tükör előtt. Azóta, hogy megérkeztek a házba, nem volt hajlandó
levágni a haját. Frizurája már olyan volt, mint a hippiknek.
Egyszer már megnövesztette, és Malin szorongással gondolt
vissza arra az időszakra. Több mint tizenkét évvel korábban
történt, amikor kapcsolatuk még viszonylag a kezdeti
szakaszában volt. Dan elveszítette az állását, és kijelentette, hogy
addig nem hajlandó levágatni a haját, amíg nem talál másikat.
Több mint fél évig tartott, ezalatt pedig Dan és a frizurája
egyaránt felismerhetetlenségig megváltozott.

Malinnak eszébe jutott, mit mondott akkor a férfinak, akit már
kezdett tönkretenni a munkanélküliség:

„Nem adhatod fel! Ha csak vársz, semmi sem fog történni.”
Malinra akkor is ráijesztett azzal, hogy milyen könnyen

megadta magát. Addigra már elmúlt az első fellángolás, és átadta
helyét a racionális megfontolásnak. Vajon tényleg a megfelelő
férfit választotta, aki képes lesz majd felelősséget vállalni a



kapcsolatukért és majdani közös életükért? Azután elérkezett a
nap, amikor Dant behívták egy állásinterjúra, és hirtelen megtelt
élettel. Ugyanaznap jött rá Malin, hogy állapotos. És ezzel
minden kételye eloszlott. Hiszen nem maradt ideje a jövőjüket
tervezgetni: hagynia kellett, hogy magától alakuljon. És
egészében véve elég jól is alakult. Karrierjük felfelé ívelt, életük
pedig olyan tökéletes volt, hogy olykor el is csodálkozott rajta,
hogyan juthat ennyi öröm és boldogság egyetlen családnak.

Most, utólag már okosabb volt. Rájött, hogy az élet olyan, akár
egy bank. Ha az ember túl sokat vesz ki belőle, előbb-utóbb
lenullázza a számlát.

– Miért nem válaszolsz, amikor itt ordibálok neked? –
dühöngött.

Ám Dan továbbra is csak a tükörképét bámulta.
– Nem hallottam – vágta rá.
– Dehogynem!
A legszívesebben sírva fakadt volna. Csak leült volna a

fürdőszoba hideg kövezetére, és hagyja folyni a könnyeit. De nem
ment. Térde merev maradt, szeme pedig száraz.

Dan egyszerűen csak elsétált mellette, majd eltűnt a
hálószobájukban. A törülközőt az ágyra hajította, és felvett egy
alsónadrágot. Malin már nem is emlékezett rá, mikor
szeretkeztek utoljára. És arra sem, hogy mikor szólt a férfinak
legutóbb, hogy ne dobálja a nedves törülközőt az ágyra.

De már semmi sem számított többé, ami korábban fontos volt.
A nő követte férjét a hálóba, majd becsapta maguk mögött az

ajtót.
– Beszélnünk kell – jelentette ki.
A férfi egy pillanatra megdermedt. Majd továbbment, és

előkereste a többi ruhadarabot is, amelyet fel akart venni. Az
ingét és a nadrágját. Zoknit nem. Lábfeje ugyanolyan fehér volt,
mint Maliné. Mintha nem is egy élő emberhez tartozott volna.
Malin ezért is viselt mindig zoknit: hogy ne lássa, mekkora árat
fizetnek azért, hogy a házban tartózkodnak.



Kereste a szavakat, amelyekkel kifejezhette volna, amit
mondani akart. De nem nagyon találta.

– Muszáj lesz… tennünk valamit – kezdte.
Dan rámeredt.
– Aztán mit?
– Valamit. Bármit.
Malin széttárta a karját, szeme pedig könnybe lábadt.
– Drágám, kezdünk összeomlani – suttogta. – Lassan teljesen

megsemmisülünk.
A férfi arca megfeszült és bezárult, ahogy Malin még sohasem

látta.
– Hát nem ez a lényeg? – kérdezte.
A nő most már sikítani tudott volna. Jobban szerette volna ezt

tenni, mint bármi mást, mégsem tehette, mert félt, hogy a
gyerekek meghallják, és megijednek. Már így is megannyi
kérdésük volt, amelyre nem kaptak választ.

– De, persze hogy ez a lényeg! – csattant fel, és most már az ő
hangja is rekedtes volt. – De ez még nem jelenti, hogy feltétlenül
ennek is kell történnie. Felfogtad? Muszáj ellenállnunk. Muszáj…

– Ellenállnunk?
A férfi épp ezt a szót ismételte meg, és ezt is olyan halkan, hogy

Malinnak megfagyott a vér az ereiben.
– Ellenállni, Malin? Ugyan kivel szemben?
A nő lassan csóválta a fejét. Bárcsak zokogni tudna! Bárcsak

minden, ami már kihűlt és megdermedt benne, ismét felolvadna
és ellágyulna!

– VELE szemben – suttogta a nő. – Egyszer ugyan már
megpróbáltuk, de…

Férje néhány igen gyors lépést tett felé.
– Fejezd be! – torkollta le a nőt.
Malin már önkéntelenül hátrálni kezdett, ha Dan közelített

felé. Rég elmúltak már azok az idők, amikor még gyakran és
szívesen rohant a férfi karjaiba. Miért nem lehet vele arról
beszélni, hogyan jussanak ki innen?



Talán mert – Malinhoz hasonlóan – Dan is tudta már legbelül,
hogy hiába minden.

Tudták, hogy valaki figyeli a házat.
Arról azonban fogalmuk sem volt, hogy a férfi, aki ártani akar

nekik, milyen messze van tőlük, és mennyi időbe telik, míg odaér.
Egy szökési kísérlet akár az életükbe is kerülhet.
– Ez így nem mehet tovább – magyarázta Malin. – A gyerekek…
– A gyerekek szarul vannak – fejezte be a mondatot Dan.
És ekkor végre végiggördült az első könnycsepp Malin arcán.
– Hát ez az! Szarul vannak. Ezért nem hagyhatjuk annyiban.

Szülőként kötelességeink vannak velük szemben. Ez a rémálom
pedig nem fog magától elmúlni. Ezt be kell látnunk…

Dan hátralépett, mire a nő elnémult.
– Én már beláttam – felelte a férfi.
Túlságosan is nyugodt volt a hangja, mégis határozott, ez pedig

gyanakvással töltötte el a nőt.
Dan örömtelenül mosolygott.
– Már végiggondoltam – jelentette ki. – Talán mégis van

megoldás.
Szavaitól Malinnak megkönnyebbülést kellett volna éreznie, de

épp ellenkezőleg, halálra rémült tőlük.
– Tényleg? – kérdezte.
Dan bólintott.
– Igen, igen. Csak várj néhány napot, és meglátod.
Aznap este már nem is szólt többet. A csend azonban szorongást

keltővé vált. Malin szíve úgy vert, hogy már fájt.
Beszélgetéséből Dannal két dolog vált nyilvánvalóvá a számára.
Elsősorban, hogy férje teljesen elveszítette a

valóságérzékelését.
Másodsorban pedig, hogy alighanem veszélyes önmagára és a

családjára nézve is.

Az esti napfény simogatta az aszfaltot, amelyen Fredrika
Bergman végigsétált. Épp hazafelé tartott a munkahelyéről.



Távol attól a kellemetlen és érthetetlen levéltől, amelyet Alex
kapott, távol egy nyomozástól, amelyből mit sem értett. Amerre
csak járt, mindenütt siető embereket látott, akik ki akarták
élvezni a szép időt. Fredrika úgy érezte, rájött, mi a válasz a
kérdésre, hogy mi a legsvédebb dolog: az év olyan hosszú
időszakában élnek sötétségben és hidegben, hogy az a néhány
igazi nyári nap már inkább szorongást kelt az emberben, mintsem
hogy élvezné.

És vajon mi történik, ha most nem sikerül kellőképpen
kiélveznie? Mikor lesz rá esélye újra?

Amikor épp a Torsgatan kereszteződésénél kelt át, és elhaladt a
Vasapark előtt, Spencer kereste telefonon. Találkozni szeretett
volna vele egy étteremben, ahol szabadtéri asztalok is vannak, az
Odenplannál. Hát persze, ki kellett használnia a szép időt! Ha
valaki, hát ő igazán vágyott a napfényre!

És még mennyi minden másra.
Amelyeket már sosem lesz esélye élvezni.
Fredrika mellkasát szinte égette a levegő, amint beszívta.
– Ne menjünk inkább olyan helyre, amely vízközelben van? –

javasolta, igyekezve, hogy ne remegjen a hangja. – Odenplan nem
épp a legelbűvölőbb hely.

– Vízközelben? – értetlenkedett Spencer. – Mit számít az?
Nekem elég, ha finom ételt és bort szolgálnak fel.

Fredrika hagyta, hogy Spencer döntsön. Elvégre ez volt élete
utolsó nyara: hadd töltse az idejét azzal, amivel szeretné, ami
neki fontos.

Próbálta gyorsan letörölni a könnyeit.
Már megint sírt. Melyik nyáron sírt utoljára ennyit? És melyik

ősztől tartott annyira, mint amelytől már csak néhány hét
választotta el? Legrosszabb pillanataiban már látta maga előtt,
hogyan csúszik ki kezéből az irányítás. Belehal Spencer hiányába,
a gyerekeket pedig nevelőotthonba viszik. De mintha szüksége is
lett volna rá, hogy megjárja a poklok poklát, hogy újra fel tudjon
emelkedni.



A gyerekek.
Persze hogy miattuk tovább kell csinálnia mindent.

Máskülönben értelmetlen és megbocsáthatatlan lenne, amit tesz.
– Mi a legrosszabb az egészben, amin most keresztülmentek? –

kérdezte az anyja.
Fredrika egy másodpercig sem tétovázott.
– A bizonyosság! – vágta rá.
Gyűlölte azokat az embereket, akik folyton ennek az

ellenkezőjét állították. Hogy mégiscsak jó, ha tudják, hogy
pontosan mi fog történni, és az orvosok által felállított halálos
diagnózis „megnyugtatja” őket. Mindez arra az őrülten ostoba
mondásra vezethető vissza, hogy „jobb a biztos rossz, mint a
bizonytalanság”. E vezérelv alapján csak azok a szerencsések
gondolkodhatnak, akik még sosem látták valóra válni a
legszörnyűbb rémálmaikat.

Én ezt nem fogadom el, gondolta. Egész egyszerűen nem
tehetem.

– Ne sírj, Fredrika! – szólt Spencer a telefonba.
Olyan fojtott hangon beszélt, annyi türelemmel. Fredrika

bezzeg nem tudott ilyen lenni.
Sőt ellenkezőleg.
Akkor és ott szakadt el benne a cérna.
Én ezt nem fogadom el!
Megállt, hogy az égbe kiáltsa kétségbeesését.
– Hogy a francba történhet meg ilyesmi? – üvöltötte úgy, hogy

az utcán a járókelők utánafordultak. – Hogy hagyhatsz el engem?
Fel nem foghatom!

Már úgy záporoztak a könnyei, hogy szinte belefulladt.
Elsiratott mindent, amit már sosem fognak közösen átélni, mert
nem lesz rá idejük, sírt a gyerekek miatt, mert még olyan kicsik
voltak, és megsiratta saját, sötét jövőjét is.

– Tudod te, milyen érzés ez? – suttogta a telefonba. – Mintha én
is veled együtt halnék meg.

Hallotta, hogy Spencer mélyet sóhajt, és hirtelen iszonyú



lelkiismeret-furdalása támadt.
A fájdalom birodalma túl kicsinek bizonyult. Nem akadt benne

hely mindkettejüknek.
– Hamarosan találkozunk – felelte a férfi fojtott hangon, majd

letette a telefont.
Fredrika egész úton zokogott, míg oda nem ért az étteremhez.

Spencer már ott ült az egyik kerek asztal mellett. Soványabb volt
ugyan, mint a betegségét megelőzően, de csak az vehette észre,
aki jól ismerte. Távolról erősnek és egészségesnek látszott.

Mikor meglátta Fredrikát, intett neki.
A nő pedig visszaintett, és ahogy odaért, szájon csókolta

Spencert, majd leült az egyik székre. Párja a kedvenc nyitányát
adta elő:

– Húzós napod volt?
– Csak a szokásos – felelte Fredrika.
Agyából máris elillant a nap minden korábbi történése, és csak

annak az időben szűkre szabott szerelemnek maradt benne hely,
amelyet e férfi iránt érzett szinte azóta, hogy átlépte a felnőttkor
küszöbét.

– Szeretném, ha újra átgondolnánk – folytatta. – Hagyjuk abba
a munkát, és töltsük inkább együtt az időnket!

De Spencer csak a fejét rázta.
– Beleőrülnénk a bánatba – felelte. – Nem fog menni, és nem

akarom, hogy így emlékezz vissza életem utolsó időszakára.
– De ha már az én emlékeimről van szó, nincs jogom

megválasztani őket? – ellenkezett Fredrika.
– Ne haragudj, szerencsétlenül fogalmaztam. De egyáltalán

nem csak a te emlékeidről van szó. Hanem arról is, hogy én
hogyan bírom elviselni a gondolatot, hogy mindent, amit ezen a
nyáron teszek, utoljára teszem.

Majd felsóhajtott.
Fredrika pedig nyelt egy nagyot.
– Van más lehetőség is – folytatta halkan. – Nem muszáj úgy

tenni, ahogy eldöntötted.



A férfi erre összerezzent.
– Teljesen elment az eszed? Mégis, miről beszélsz? Csak várjam

a halált, ami kétségtelenül maga lesz a pokol? Éljem át, milyen
az, amikor egyik szervem után a másik felett veszítem el az
uralmam? Soha, Fredrika! Ezt már megbeszéltük.

Valóban megbeszélték. És persze, hogy a nő megértette őt.
Minden, ami Spencer létének lényege volt, ott bújt meg a fejében,
ezért nem hagyhatták, hogy a betegség onnan kiindulva lassan
tönkretegye a férfit.

– Rendeltem neked egy pohár vöröset – mondta Spencer.
– Tökéletes – hagyta jóvá Fredrika.
– Burgundit. Olyat, amilyet Erlandssonéknál ittunk néhány

hete. Testes, telt íze volt. Emlékszel?
– Emlékszem.
A férfi megcsókolta Fredrika kezét.
– Látod, ez teszi könnyebbé az egészet – hajolt át hozzá az

asztalon. – Az emlékezet.
Erre Fredrika megint sírni kezdett. Spencer átkarolta őt, és

magához húzta. A haldoklónak kellett vigasztalnia az
egészségeset. Közben csak ennyit bírt kinyögni:

– A francba is, hogy miért így kellett történnie?

A levél pontosan harminckét grammot nyomott. Szinte
semennyit. Alex Recht mégis úgy érezte, hogy minden benne van.
A munkahelyéről hazavitt másolatot nézte. Azt a pár rövid sort,
amelyben valaki mindent helyre akart hozni. Amire Alex nem
volt képes.

Amikor hazaért, Diana már reszketve várta. Tudta, hogy a levél
tartalma fontos, és attól tartott, hogy ezen felül még veszélyes is.

– Tudnom kell róla, ha veszélyben vagyunk – magyarázta.
Alex megnyugtatta, hogy nincs semmi veszély, és nem tudja,

miért küldték neki ezt a levelet. Ám amikor a nő elment, hogy
egy barátnőjével találkozzon, eléggé kétségbeesettnek látszott.
Mintha nem hitt volna egészen Alexnek.



A férfi most egyedül volt otthon. Az íróasztalnál ült. Felhívta a
technikusokat, és megtudta tőlük, hogy sem a levélpapíron, sem a
borítékon nem sikerült felfedezniük ujjlenyomatokat. Semmilyen,
a feladóra utaló nyomot nem találtak. Nem is volt ebben semmi
váratlan, mégis csalódottnak érezte magát. Néhány kollégája
visszafogottan érdeklődött a környező házaknál, hogy nem látta-e
valaki, amint a küldeményt kézbesítették. De nem.

Alex már azon volt, hogy felhívja Fredrikát. A levélügyet még
nem sikerült átbeszélniük, sőt bele sem fogtak igazán, mert az a
tompaagyú Berlin szokás szerint megjelent, lármázni kezdett, és
úgy tett, mint aki érti, mi történik. Jobban mondva, mintha lett
volna mit érteni ebben a korai szakaszban.

Alex a mobilja után nyúlt, azután mégis meggondolta magát.
Más dolgokkal is kellett foglalkoznia. Mint például a Noah
Johanssonnal folytatott beszélgetésével a férfi eltűnt bátyját
illetően. Alex erősen kételkedett benne, hogy valaki képes volt
elrabolni egy egész családot az otthonából és fogva tartani őket
egy rejtekhelyen anélkül, hogy bárki gyanút fogott volna. Ez
valahogy nem állt össze, képtelenségnek hangzott – még azok
után is, hogy hallotta a történetet az ügyfélről, aki végzett a
családjával, azután saját magával is. Noah állítása szerint
gyakorlatilag ő volt az egyetlen, aki gyanította, hogy valami
hibádzik. Leszámítva a sógornője egyik barátnőjét. Alexnek ez
gyakorlatilag annyit jelentett, hogy Noah teljesen rosszfelé
keresgél.

Ráadásul, gondolta, ha tényleg ez történt velük, akkor lehet,
hogy már nem is élnek.

Nehezére esett ezt a lehetőséget is kimondani, mégis
elképzelhető volt. És akkor vajon megtalálják-e valaha a
holttestüket?

Megcsörrent a telefonja. Felkapta az íróasztalról, és közben
megpróbálta leplezni, hogy az ujjai merevek és fájnak. Apja
minden tudását megosztotta vele a reumáról, ami, a fene egye
meg, jóval több volt, mint amennyit Alex valaha is tudni akart. De



legalább biztos lehetett benne, hogy neki nem reumája van. Ezzel
a kérdést lezártnak is tekintette.

Ekkor vette észre a kijelzőn, hogy ki is keresi.
Peder Rydh.
Alex először megörült. Egy kollégája volt, akivel nagyon sokáig

dolgozott együtt – egészen addig, amíg Pedernek el nem kellett
hagynia a rendőrséget. Ez a tény azonban újabb érzést ébresztett
benne: dühöt. Mert amilyen rég elhagyta őket, Alex azóta
harcolt, hogy Peder visszatérhessen hozzájuk. Először nem festett
túl rózsásan a helyzet, ám később javult valamicskét. Mindez a
zsidó Salamon Gyülekezetben történt gyilkosságok után történt,
ahol Peder biztonsági vezetőként dolgozott. Azután megint
rosszabbodott a helyzet, mivel Peder közben meggondolta magát,
és mégsem akart visszatérni a rendőrséghez. Kívülállóként is jól
érezte magát.

Akkor maradjon csak magának, gondolta Alex.
– Alex vagyok – vette fel a telefont.
Mert akármi történt is, kedvelte Pedert. Hallani akarta a

hangját, és tudni, hogy mi van vele.
– Szia, itt Peder.
– Hát, szia!
Az az átkozott mosoly, amely önálló életre kelt, és mindig kiült

Alex arcára, valahányszor Pederrel beszélt!
– Szia! – köszönt még egyszer Peder. – Csak kíváncsi voltam,

hogy vagy. Rég beszéltünk.
Egy évvel ezelőtt, számolt utána fejben Alex. És akkor is Peder

hívta fel őt. Dühét lelkiismeret-furdalás váltotta fel.
– Mi újság? – tudakolta.
Peder röviden válaszolt a kérdésre: a jelek szerint semmi kedve

nem volt az életről társalogni. Elmondta, hogy a fiai már sokat
nőttek, és jóval kevésbé kell róluk gondoskodni, mint azelőtt.

– Emlékszel? – kérdezte Peder. – Amikor még csecsemők voltak,
minden a feje tetején állt.

Alex több mindenre és jobban emlékezett, mint szerette volna.



Arra is, hogy félre kellett hívnia Pedert, hogy elmagyarázza neki,
hogy illik viselkedni a női kollégákkal. Azután el kellett őt
küldenie egy tanfolyamra, ahol a nemek egyenlőségéről tartottak
neki előadást. Alex ugyan nem hitt benne, hogy az ember –
legyen nő vagy férfi – képes ilyesmit egy előadóteremben
elsajátítani, de ez már egy másik történet. Egyébként is az akkori
személyzeti vezető rendelte el személyesen.

Alex azonnal kihúzta magát a széken.
– Hallottad, mi történt? Berlin lett az osztályvezető.
– Melyik osztályon?
– Az enyémen. Is. Az átszervezés óta minden a feje tetején áll.

Berlin irányítja a fél világot.
Peder olyan hangos nevetésben tört ki, hogy köhögni kezdett.
– A francba, csak nem?
– De, pedig így van. Olyan komoly a helyzet, hogy még

Fredrikát is sikerült rávennem, hogy dühünkben igyuk le
magunkat.

– Nocsak – lepődött meg Peder.
– Ez is éppúgy igaz, mint hogy Berlin lett a főnök. Látnod

kellett volna! Olyan jól állt neki a részegség. Mármint, érted.
És Peder értette.
Majd folytatták a beszélgetést mindarról, ami az elmúlt egy

évben történt. Peder állást változtatott.
– De hát olyan sokáig dolgoztam a Salamon Gyülekezetnél –

magyarázta. – Határozott időre szólt a megbízatásom, amelyet
azután meghosszabbítottak, és végül több év lett belőle. Jó is volt,
de most egy privát biztonsági szolgálatnál dolgozom, amely
nagyobb cégeket segít azzal, hogy átvilágítja a leendő
munkavállalóikat.

– Akkor most ügynök vagy? – tudakolta Alex.
– Hát, valami olyasmi – felelte Peder nevetve. – Bár ez

kényelmesebb munka, és elég jól meg is fizetik.
Alex is nevetett. Pont Pedernek való feladat volt előásni az

emberek legféltettebb titkait. Tudott ő egyszerre diszkrét és



hatékony is lenni, ha akart. Ugyanakkor nyughatatlan is volt.
Alexet érdekelte volna, hogy miért hagyta ott a gyülekezetet.
Olyan nagyon sokáig azért nem dolgozott náluk.

– Túlságosan monoton munka volt? – érdeklődött Pedertől, aki
némiképp habozott a válasszal.

– Hát, nem is annyira, inkább csak… szükségem volt valami
változásra. Tavaly nyáron kezdtem el érezni. Muszáj volt lépnem.
Itt volt az ideje. Mihelyt elhatároztam magam, már gyorsan
ment.

Itt volt az ideje.
A fiatalok már csak így gondolkoznak. Alexre inkább a „már túl

késő” hozzáállás volt jellemző. Neki túl késő volt már elkezdeni új
karriert építeni, vagy bármi mást kezdenie az életével. Alex
tekintete egy kisebb, bekeretezett fényképre tévedt az
íróasztalán. Ő volt rajta a gyerekeivel. Diana azonban nem. És
Lena sem.

Alex a fényképpel babrált, közben pedig eszébe jutott a
beszélgetés Noah és közte. Megpróbálta elképzelni, hogy mi lett
volna, ha ő és a gyerekei eltűnnek, és senki sem keresi őket.

Kizárt!
Eleinte tétovázott, azután elszánta magát.
– Peder, tesztelhetnék rajtad egy történetet? – kérdezte.
Peder elhallgatott.
– Egy történetet?
– Igen. Épp ma hallottam. A baj csak az, hogy nem tudom,

mihez kezdjek vele.
Azután valósággal dőlt belőle a szó. Elmesélte, hogy Noah

felhívta őt, hogy milyen kétségbeesett volt a hangja, és hogy mi
nyomta a lelkét.

– Az a helyzet, hogy nem tarthatom őrültnek és küldhetem el,
mert ez az ember nem olyan, aki csak úgy kitalál ilyesmit.

– Szeretnéd, hogy leinformáljam neked? – kérdezte Peder
bizonytalanul.

– Nem, dehogy – szabadkozott Alex. – Nem ezért említettem.



Csak tudni szeretném, hogy te mit gondolsz: érdemes-e
alaposabban utánanézni?

Peder egy darabig hallgatott.
– Ha a kollégák már megvizsgálták az ügyet, és mindent

rendben találtak, akkor, őszintén szólva, nem tudom, hogy te
milyen újdonságra bukkanhatnál – mondta végül.

Ezek a szavak meg kellett volna nyugtassák Alexet, mégsem így
történt.

– Hát, nem is tudom – habozott.
– Mit nem tudsz? – értetlenkedett Peder.
– Hogy vajon, mindezek ellenére nem lehet-e mégis igaza

Noah-nak?
Alex hallotta, hogy Peder a számítógépen ír.
– Ha bizalmasan elárulok neked valamit, köztünk marad? –

kérdezte.
Alex nem felelt azonnal. Majd:
– Teljes mértékig – mondta.
– A jelenlegi munkahelyem előtt egy biztonsági vállalatnál

dolgoztam, amely kisebb cégeknek szerelt be riasztókat meg
ilyeneket.

Alex felsóhajtott.
– Csak nem azt akarod mondani, hogy miután a gyülekezettől

eljöttél, volt még egy állásod?
Tudta ugyan, hogy ez úgy hangzik, mint valami atyai vagy

főnöki számonkérés, mégsem tudta megállni.
– Na, most akarod hallani, vagy sem?
Peder hangja ezúttal kicsivel erőteljesebb volt, és hevesebb.
Alex próbált megnyugodni, hisz nem akarta, hogy Peder

lecsapja a kagylót. Jóllehet, nem tetszett neki, amit hallott. Peder
érzékeny ember volt, és időnként komoly próbatételek elé
állította az élet. Amíg a sors kedvezett neki, ő is remekül végezte
a dolgát, ám Alex azokra az időkre is jól emlékezett, amikor
Peder könnyen megcsúszott egy-egy banánhéjon.

– Rendben – felelte, bár nem tudhatta, hová lyukad ki ez a



beszélgetés. – Bocs. Nem akarlak kioktatni, ahhoz már úgyis túl
öreg vagy. De akkor mégiscsak dolgoztál rövidebb ideig egy
másik cégnél?

– Igen, mi ebben a furcsa? Néha nem úgy alakul, ahogy az
ember elképzeli.

Alex ismét visszanyelt egy sóhajt. Hiszen épp ez volt Peder
gyengéje. Nála mindig volt kéznél valami magyarázat, kibúvó,
amikor valami nem jött össze. Ráadásul a hangjában is volt
valami, ami nem tetszett neki. Nem csupán védekezett, hanem ha
Alex nem ismerte volna olyan jól, még azt is gondolhatta volna,
hogy támadásba váltott.

De vajon miért tenné?
– Na, most már meséld el, amit Noah-ról tudsz – erőltette meg

magát Alex, és próbált kedves lenni.
– Nos, Noah megkeresett minket. Ősz elején történhetett,

akkoriban kezdtem ott dolgozni. Attól félt, hogy követi valaki.
– Hogyan? – kérdezte Alex ostobán.
– Na, igen. Nekem is nagyjából ez volt a reakcióm. Azt feleltem

neki, hogy riasztóval meg ilyesmivel tudok neki segíteni, de ha
úgy érzi, hogy követik vagy zaklatják, akkor a rendőrségen kell
bejelentenie. Ő azonban ezt nem akarta. Sosem értettem meg,
miért. Ha őszinte akarok lenni, szerintem fantáziált. Labilis
idegzetű volt, összevissza beszélt.

Ez a leírás merőben ellenkezett a Noah-ról Alexben kialakult
képpel.

De nem bánta. Ha ugyanis Pedernek igaza volt, akkor ez sok
mindent megmagyarázhatott. Alex végül is nem ismerte
közelebbről Noah személyiségét, és a köztük levő felszínes
kapcsolat alapján nem ítélhette meg a szavahihetőségét.

Tekintetével az ablakot kereste. Ha akart volna, kimehetett
volna, hogy élvezze a nyár melegét és a napfényes estét, amelyből
oly kevés volt. Ám sem kedve, sem társasága nem volt hozzá, így
inkább bent maradt.

– És nem lehet, hogy aki akkor Noah-t fenyegette, most a



testvérét ejtette túszul, hogy elérje, amit akar? – tudakolta.
– Ebben az esetben eléggé biztos vagyok benne, hogy elmondta

volna – magyarázta Peder. – Vagy a rendőrséget nyúzta volna
még jobban, hogy segítsenek neki. De, Alex, még egyszer
mondom, szerintem csak kitalálta. Összevissza fecseg.

Alex kicsit megkönnyebbült. Pedernek bizonyára igaza volt.
– Tudsz Noah-ról valami friss hírt? Úgy értem, ami a

biztonságát illeti.
Peder habozott a válaszadással. Amikor mégis megszólalt,

halkabban beszélt.
– Nem – felelte.
Egy kulcs fordult a zárban. Diana hazaért. Alex szívét öröm és

melegség járta át, mintha évek óta nem látták volna egymást,
nem pedig csak pár órája.

– Most már le kell tennem – szólalt meg, és felállt az
íróasztaltól. – Van még valami, amiről úgy gondolod, hogy
tudnom kellene?

Peder ismét tétovázott.
Alex hallotta, hogy Diana levette a cipőjét odakint az

előszobában, és letett valamit a földre. Talán egy újabb szatyornyi
könyvet. Több könyvre aztán már igazán nem volt szükségük, bár
ha véleményét Alex kinyilvánította volna, Diana alighanem
hangosan visításban tört volna ki. Az ő nézetei szerint ugyanis a
könyv nem pusztán szükséglet volt, hanem egyenesen minden
értelmes, földi létforma alapfeltétele.

A szerelem kompromisszum, gondolta Alex. Az élet minden
egyes napján.

Peder hallgatását észrevéve visszaült. A fenébe Diana
könyveivel, amikor Pedernek még van valami mondanivalója!

– A minap teljesen véletlenül Noah temetkezési irodája előtt
haladtam el – jegyezte meg halkan. – Nem tudom… a fenébe is,
talán nem kellene mindent kifecsegnem. Az ember könnyen bedől
mindenféle ostobaságnak. Az előbb ugyan azt mondtam, hogy
összevissza beszél, de ez persze nem jelenti feltétlenül azt, hogy



mindig téved vagy túloz.
Alex feszülten hajolt az íróasztal fölé: érezte, hogy nyomja a

könyökét a kemény asztallap.
– Mondd csak, amit mondani akarsz! – biztatta.
Érezte, hogy Peder fontolóra veszi a dolgot, és már ő maga is

kételkedni kezdett. Meg is bánta az utolsó mondatát.
Inkább ne mondd, hallani sem akarom, gondolta.
De már túl késő volt.
– Láttam, amint egy ember kijött tőle, majd bevágta maga

mögött az ajtót. Azután beviharzott megint. Az épület oldalán
végig üvegablakok vannak, így az utcáról is látni mindent, ami
odabent történik. Megálltam a járdán, és láttam, hogy az a férfi
odalépett Noah-hoz, és elkapta a zakója nyakánál.

– Igen, és?
Noah temetkezési vállalkozó volt. A halál pedig erős

érzelmeket vált ki az emberekből. Nem volt ebben semmi különös.
– Azután egyenesen nekilökte Noah-t a falnak, de olyan erősen,

hogy beverte a fejét. Ha nem jött volna ki rögtön ezután, hívtam
volna a rendőrséget. Egész addig vártam ott, amíg meg nem
bizonyosodtam afelől, hogy Noah jól van. Azután elhajtottam
onnét.

Alexnek nem nagyon tetszett Peder előadása: nem tudta, hová
akar kilyukadni.

De hamarosan megtudta, mert Peder így szólt:
– Alex, Spencer volt az.
– Mi van?
– Fredrika férje, Spencer volt az a felbőszült ember.

– Biztos, hogy ma sem tudsz nálam aludni?
Lovisa Wankel meztelenül ült az ágyban egy takaróval a válla

körül, míg a barátja felöltözött.
A fiú kérlelhetetlenül csóválta a fejét a kérdés hallatán.
– Jobb, ha otthon alszom – felelte. – Hajnali ötkor kell kelnem.
Lovisa a levélre gondolt, amelyet kapott, és a könyvre, amelyet



valaki a kerékpárja csomagtartójára helyezett. Na meg a
buszmegállóban bujkáló árnyékra.

– Az nem baj – próbálkozott tovább. – Szeretek korán kelni.
A srác azonban vigyorogva húzta fel a nadrágját.
– Dehogy szeretsz! – ellenkezett.
A lány feladta, és szorosabbra húzta magán a takarót.
A francba is, nem akarok egyedül maradni, gondolta.
A fiú a pólóját és a zokniját is felhúzta.
– Holnap este találkozunk? – kérdezte aggodalmasan, mert

feltűnt neki, hogy elcsendesedett a lány.
– Persze – hagyta annyiban Lovisa.
Majd kikísérte a barátját az ajtóig, és megcsókolta, miközben

felvette a cipőjét.
– Mikor érsz haza a munkából? – tudakolta a fiú. – Gondoltam,

idejönnék úgy négy körül.
– Akkor még nem leszek itthon. Tessék, itt egy kulcs, gyere be a

lakásba!
– Rendben – felelte a srác, és a pótkulcsot a hátsó zsebébe

csúsztatta.
Újból megcsókolta a lányt, majd eltűnt a lépcsőházban. Lovisa

becsukta az ajtót, majd be is zárta mögötte. Azután
visszacsoszogott a hálóba, és elővette a hátizsákját. Annak a külső
zsebébe tette a könyvet.

Mindent helyrehozok.
Sosem hallott még a szerzőről, és a könyv létezéséről sem

tudott. Hátlapján nem volt semmi leírás, hogy miről is szól a
könyv. Lapjai megsárgultak, alighanem még a negyvenes években
nyomtathatták.

Lovisa hátán végigfutott a hideg. Nem akarta, hogy a könyv a
közelében legyen. Vissza is tette a hátizsákjába, és ismét az ágyra
ült.

Ekkor meghallotta, hogy fordul egy kulcs a zárban.
Megkönnyebbülten szaladt ki az előszobába.

Hát visszajött! Látta, hogy nem akarok egyedül maradni,



gondolta.
Ám öröme hamar elillant.
Valami nem stimmelt a hangokkal.
Még csak nem is kulcs volt, amit a zárban forgatott az illető.
Lovisa kétségbeesetten menekülni próbált.
Most hová menjen?
Ekkor felpattant az ajtó, és megjelent a férfi, akire ő csak

árnyként gondolt. Lassan mozgott: úgyis tudta, hogy Lovisának
nincs hová rejtőznie. Becsukta, majd be is zárta maga mögött az
ajtót.

A lány csak a neki küldött cikkre tudott gondolni.
– Most – szólalt meg a férfi – te meg én mindent helyrehozunk.



ALEX RECHT KIHALLGATÁSA, 2016.
SZEPTEMBER 6.

Jelenlevők: kihallgató tiszt 1. (K.1.), kihallgató tiszt 2. (K.2.), Alex Recht,
bűnügyi főfelügyelő (Recht)
K.1.: – Elmondta Fredrikának, amit Spencerről hallott?
Recht: – Nem, túl zavarosnak tűnt a történet. Úgy ítéltem meg, hogy jobb
lesz, ha később térünk vissza rá, amennyiben lesz rá okunk.
K.2.: – Rendben, akkor ezt egyelőre hagyjuk. Tehát folytatták a
nyomozást Benke meggyilkolásának ügyében? Mi történt?
 
(csend)
 
Recht: – Túlságosan sok minden.
K.1.: – De most komolyan.
 
(csend)
 
Recht: – A holttestek egyre szaporodtak. Ahogyan a levelek is.
K.1.: – Ebben a nyomozati stádiumban már voltak gyanúsítottak?
Recht: – Nem.
K.1.: – De ez hamarosan megváltozott, igaz?
Recht: – Egyetlen nyomozás sem mentes a meglepetésektől.
K.2.: – Tehát nem volt előrelátható, hogy több levél is lesz?
 
(csend)
 
Recht: – Számomra nem. És a kollégáim számára sem.



Szerda

Füves teniszpálya. Ez akkora hülyeség, hogy az ember halálra
röhögi magát rajta. Legalábbis ezt mondta Gustavnak az apja,
amikor a fiú előadta, hogy mivel fog ezúttal egy kis extra
zsebpénzre szert tenni. Az új, saltsjöbadeni teniszpálya füvét fogja
nyírni.

– Micsoda őrültség! – csattant fel az apja. – Lassan már olyan
konzervatívok leszünk, mint a britek. Inkább hagyjuk, hadd törjék
ki a nyakukat a teniszezőink ahelyett, hogy modern talajon
játszanának.

Gustavnak ugyan dunsztja sem volt a teniszről, sem pedig a brit
szokásokról (ahogyan természetesen az apjának sem), a
pénzkeresés különböző módjaihoz azonban annál jobban értett.
Már tizenkét éves kora óta ezt csinálta. Egyetlen lehetőséget sem
hagyott ki. Vigyázott már gyerekre és kutyára, macskára is, árult
karácsonyi újságot, mindenféle ügyeket elintézett a szemközt
lakó Agnes néni megbízásából. Gustav imádott pénzt keresni.
Minél több pénze volt ugyanis, annál közelebb jutott céljához, a
motorkerékpáros jogosítvány megszerzéséhez, mire tizennyolc
éves lesz. Ilyesmire a szülei sosem adtak volna neki pénzt – meg is
mondták neki kerek perec, amikor első ízben felhozta nekik a
témát. Akkor tízéves volt.

A fűnyíró traktor a garázsban várta, megkapta hozzá a kulcsot.
A gép az első kísérletre beindult, és szépen lassan előgördült
rejtekhelyéről. Ragyogó nyári nap volt, és Gustav számára
minden olyan fantasztikusnak tűnt. Annak örült a legjobban, hogy
ebben a jó időben gyakran kell füvet nyírni. De egy új barátnő is
kilátásban volt, és még több munkalehetőség. Sven az ICA



élelmiszerboltból, amely mindössze néhány száz méternyire volt
Gustavék lakásától, pénztárosi mellékállást ajánlott neki. Gustav
köszönettel el is fogadta. A nyári szünet igazán nagyszerű. Meg
az is, hogy minden ilyen jól alakul.

Kihajtott a teniszpályára. A fű nem a szokásos fajta volt. Jóval
sűrűbben nőtt, és nem volt közte gyom. És szinte nevetségesen
rövidre kellett nyírnia. Pontosan úgy csinálta, ahogyan mutatták
neki. Egyenes sorokban, majd keresztbe kanyarodott. A napfény
elvakította: sajnálta, hogy nem hozta magával a napszemüvegét.
Hunyorgott, és próbálta kezével árnyékolni a szemét. Nem ment
valami jól, főleg, hogy közben a kormányt is figyelnie kellett.

Talán azért nem vette észre a fűből kiemelkedő, világos színű
kis buckákat, mert nem látott rendesen. Simán áthajtott rajtuk:
bár érezte, hogy a traktor megdől, csak ment egyenesen tovább.
Mi a fene, kövek is vannak a pályán? Szabotázs! Megállította a
fűnyírót, és hátranézett. Háta mögött a fűben négy helyen vörös
foltokat látott.

Gustav a homlokát ráncolta. Ez meg mi lehet?
Leállította a motort, és odalépett a vöröslő foltokhoz. Ám attól,

hogy közelebb ment, még semmivel sem látta jobban. A vörös
foltok elkenődtek, szétmaszatolódtak, szemcsések voltak, és
valami mással is összekeveredtek. Valami fehér és bézs színűvel.

Gustavnak megfagyott a vér az ereiben.
Fehér, bézs és… hússzín.
Tíz centiméternyire a lába előtt egy emberi hüvelykujj hevert.

– Azt hiszem, meggondoltam magam – jelentette ki Spencer.
Fredrika Bergman a fürdőszobában állt, és azt kívánta, bárcsak

Spencer valami mást mondott volna. „Meggondolta magát.”
Mintha lett volna ideje ilyesmire!

Fredrika letette a kezéből a szempillaspirált, és bement a
hálószobába. Spencer az ágy szélén ült, nyakkendője még
szabadon lógott a nyakában.

Fredrika leguggolt elé.



– Akarod, hogy segítsek? – kérdezte.
Mivel Spencer nem válaszolt, Fredrika nekiállt csomót kötni a

nyakkendőjére.
– Szeretném, ha a gyerekek már a hétvégére hazajönnének –

folytatta a férfi.
– Akkor felhívom a szüleimet, és megkérem, hogy hozzák haza

őket.
– Vagy hozzuk el őket mi.
– Nyugi, úgyis szeretnek egy kicsit kimozdulni vidékről. Meg

aztán, ha ők hozzák haza a kicsiket, annyival is több időt
tölthetnek együtt.

– Eszméletlenül sok időt tölthetnek majd együtt, ha én már
nem leszek – közölte Spencer.

Fredrikának azonban nem volt ideje válaszolni, sőt még
végiggondolni sem, hogy mit is mondott a férfi: az
éjjeliszekrényen ugyanis megszólalt a mobilja. Spencer
automatikusan a készülék után nyúlt, és átadta neki.

A nő meghúzta a nyakkendőcsomót, majd felvette a telefont,
Spencer pedig felállt, és kiment a hálószobából.

– Fredrika vagyok.
– Én pedig Alex. Ide kell jönnöd!
– Hova?
Miközben felállt, érezte, hogy forog vele a világ. A pszichológus

szerint, akihez kríziskezelésre járt, semmi baja. A szédülés csak a
nagyfokú stressz tünete, amelynek az elmúlt hónapokban volt
kitéve.

– Saltsjöbadenbe – felelte Alex metsző, feszült hangon.
– Mi történt?
– Nem akarom elmondani telefonon keresztül. Gyere ide! A

címet majd SMS-ben elküldöm.
Fredrika azonban csak a fejét csóválta.
– Mi történt? – kérdezte ismét. – Valamit csak tudsz mondani!
Majd anélkül, hogy átgondolhatta volna, kicsúszott a száján:
– Ki az áldozat?



Recsegést hallott a vonalban: ott, ahol Alex volt, fújt a szél.
– Lovisa Wankel – felelte a férfi.
Ez a név semmit sem mondott Fredrikának. De azt sem értette,

hogy gondolta Alex, hogy ezt az ügyet is elvállalják. Hiszen már
dolgoztak egy gyilkossági ügyön: még egyet képtelenek lesznek
felgöngyölíteni. Hacsak a kettőnek nincs köze egymáshoz…

Szíve hangosan kezdett verni.
– Csak azt ne mondd, hogy ő is egy kandalló előtt ülve halt

meg! – suttogta.
Alex azonban érdes hangon felelt:
– Csak gyere ide, Fredrika! Túlságosan őrült dolog, ami itt

történik ahhoz, hogy megértsem.

Alex már ott várt rá a számára kijelölt parkolónál. Dohányzott.
Fredrika nem hitt a szemének. Bevágta az autó ajtaját, és
odasétált hozzá.

– Te meg mit csinálsz itt? – vonta kérdőre.
– Bűnözök – felelte Alex. – Harminc éve ez az első szál.
Majd elhajította a csikket, és elindult.
– Ne mondd, hogy „ez a legszörnyűbb, amit valaha láttunk”,

mert mindketten tudjuk, hogy az kizárt – folytatta Fredrika,
miközben követte Alexet.

A férfinak egy arcizma sem rándult a megjegyzésre.
Őrülten tűzött a nap. Fredrika sötét színű haja hamar

felforrósodott.
– Ki talált rá? – kérdezte.
– Egy fiatal srác, aki a füvet nyírta. Ivan később kihallgatja,

jelenleg kórházban ápolják.
– Miért, megsérült?
– Sokkot kapott.
Fredrika visszaemlékezett, mikor látott életében először

holttestet. Kilencéves volt. A nagybátyja halt meg egy családi
vacsorán. Micsoda felfordulás támadt! Egy csomó felnőtt
veszítette el az önuralmát egy szempillantás alatt. Ez sokkal



jobban megrémítette akkor Fredrikát, mint a halál ténye.
Kiértek a teniszpályára. Fredrika tekintete végigsuhant az üres

lelátókon, majd az üres teniszpályán is.
– Már elszállították? – kérdezte meglepetten.
– Dehogy. Itt fekszik – felelte Alex.
Fredrika végignézett a zöld földfelszínen. Kollégáik már

szalaggal lezártak egy területet a pálya közepén. A testet
azonban még mindig nem látta.

– Gyere velem – intett neki Alex. – Szóltam nekik, hogy ne
nyúljanak hozzá, amíg ide nem érsz.

Lehelete dohányfüstszagú volt.
Harminc éve az első szál.
Lépésről lépésre jobban hatalmába kerítette Fredrikát valami

rossz előérzet. Mi lehetett olyan szörnyű, hogy Alexnek rá kellett
gyújtania ennyi év után?

– Mi a véleményed? – kérdezte Alex, amikor már ott álltak
néhány méternyire a holttesttől.

Fredrika lélegzet után kapkodott. Azt hitte, menten elhányja
magát. Hátat akart fordítani és hazamenni. Majd szótlanul és
elképedve leguggolt.

– Jól vagy? – érdeklődött Alex.
– Nem – suttogta.
Valaki a teniszpálya fénylő, zöld gyepe alá temette Lovisa

Wankel holttestét, ám két kézfejét és lába egy részét nem fedte be
teljesen. Ezek a testrészek estek áldozatául a fűnyíró traktor éles
pengéinek.

– És mi a helyzet a fejével? – kérdezte óvatosan Fredrika.
A kérdésre ugyanis nem úgy akarta megkapni a választ, hogy

megnézi a saját szemével.
– Azt is a földbe temették, nem esett bántódása. Csak a vállánál

és a feje körül ástuk ki a földet, hogy megtudjuk, ki ő.
Fredrika végigsimított a térdén. Nem győzött csodálkozni az

emberi leleményességen. De voltaképpen mi ebben a különös? A
lény, amely képes a Holdra szállni, ugyan miért is ne tudna



millióféle szörnyű módot kitalálni, hogy egy másik embert
meggyilkoljon és megalázzon?

– Hogyan halt meg? – kérdezte.
– Még nem tudjuk – szólalt meg egy hang a hátuk mögül.
Renata Rashid igazságügyi orvosszakértő egyméternyire állt

tőlük, és a mobilját nyomogatta. Hangja olyan rekedtes volt, hogy
sokan azt hitték, láncdohányos, de tévedtek. A nő hangszálait jó
húsz évvel korábban gégerák támadta meg. Fredrika is csak azért
tudott erről, mert Alex elmondta neki. Renata ugyanis mindig
szűkszavúan nyilatkozott a magánéletéről.

Akárcsak én, gondolta Fredrika.
– Ahhoz, hogy bármi közelebbit tudjak mondani, alaposabban

meg kell vizsgálnom – magyarázta Renata. – Mert abból,
amennyit most látok belőle, az égvilágon semmit nem tudok
megállapítani.

Alex bólintott, jelezve, hogy hallotta a megjegyzését.
– Csak szerettem volna, ha megvárjuk Fredrikát, mielőtt

kiemelnénk. De most már vihetik – adta meg az engedélyt.
Renata is bólintott.
– Megállapítható, hogy mióta hever itt? – érdeklődött

Fredrika.
– Minden bizonnyal valamikor az éjjel ásták el. Tegnap este

kilenckor ugyanis még használatban volt a pálya.
Fredrika felállt.
– Most már végezhetném a dolgom? – fortyant fel Renata.
Alex és Fredrika önkéntelenül is hátrálni kezdett. Senki nem

mert Renata Rashid útjába állni.
Fredrika alaposan megnézte a halottat és a sírját.
– A fűnyíró fiú nem vette észre, mi látszik ki a fű alól, mielőtt

áthajtott rajta? – tudakolta.
– A jelek szerint nem – felelte Alex.
– De mégis, hogy állt a fű, amikor ideértetek?
– Hát, ami azt illeti, eléggé kísérteties volt. Tökéletesen

elrendezték a terepet, egyáltalán nem látszott rajta, hogy



megbabrálták.
– Hogy volt képes valaki ezt így véghez vinni? – kérdezte

Fredrika.
– Azon vagyunk, hogy kiderítsük – felelte Alex. – A füvet

nemrég terítették le, talán könnyű volt felszedni és kipótolni egy
másik darabbal. Vagy visszahelyezni ugyanazt.

Fredrikának fogalma sem volt a fűgondozásról, vagy úgy
általában a kertészkedésről. Spencer próbálta ugyan rávenni,
hogy költözzenek kertes házba, ám Fredrika olyan erővel vétózta
meg, mintha a férfi legalábbis Ulánbátorba akarta volna
költöztetni őket.

– Vajon miért kellett, hogy épp itt találjunk rá? – töprengett
Fredrika. – Ennek az elrendezésnek valami rituális oka lehet.

Alex meg sem próbált ellenkezni vele. Lovisa Wankel ugyanis
úgy feküdt ott a földben, mint akit keresztre feszítettek, pontosan
a teniszpálya felezővonalán. A hálót ugyan leszedték, hogy
könnyebb legyen lenyírni a füvet, de ha fent hagyták volna, épp a
nő csípője felett haladt volna át.

– Nem volt valami balhé a teniszpálya építése körül? –
töprengett Alex.

– Nem emlékszem rá – felelte Fredrika.
Alex azonban kitartott az álláspontja mellett.
– De volt valami, én határozottan emlékszem rá – magyarázta.
Renata füttyentett. Az egyik helyszínelő segítségével épp

sikerült kiemelniük és megfordítaniuk Lovisa Wankel holttestét.
Tarkójánál hatalmas, vörös seb látszott.

– Lehet, hogy ilyen egyszerű a magyarázat – szólalt meg
Renata.

– Arra gondol, hogy egész egyszerűen agyonütötték? –
kérdezte Alex.

– Igen – felelte a nő.
– Na jó, hagyjuk a találgatást! Majd szóljon, ha már biztosan

tudja.
Alex és Fredrika már épp visszasétált a parkolóhoz, amikor



Renata utánuk kiáltott.
– Ezt biztos látni akarják!
Mindketten hátrafordultak. Renata felemelte Lovisa Wankel bal

csuklóját, hogy alulnézetből lássák. A piszkos bőrön egy tetoválás
nyomai látszottak, amelyet Fredrika nem tudott megfejteni.
Pöttyök, vonalak, néhány különálló betű és számjegy. Renata
óvatosan lepiszkálta róluk a koszt.

– Nocsak! – kapta fel a fejét Alex. – Szóval tetoválása is volt.
Renata összecsücsörítette a száját.
– Nem ismerik fel? – kérdezte.
Fredrika közelebbről is megvizsgálta.
– Ha láttam volna már máshol is ezt a képet, vagy minek

nevezzem, azt gondolnám, hogy valami kémiai képlet –
találgatott.

Renata felsóhajtott.
– Mert ez egy kémiai képlet – felelte.
Fredrika és Alex összenézett, kölcsönös hálát érezve, amiért a

másik sem volt okosabb nála.
– A kokainé – tette hozzá Renata.
– Hogyan? – lepődött meg Alex. – A kokain kémiai képletét

tetováltatta a…?
– Pontosan. Elég új keletűnek látszik. Azután itt van még ez is.

A sírgödörben volt, a feje alatt.
És a magasba tartott egy pirosra festett arcmaszkot.

Alex a homlokát ráncolta, Fredrikának pedig majd szétrobbant a
feje a különféle okkultista mozgalmakkal való összefüggések
keresésétől. Habár elsősorban azon a kérdésen járt az esze,
amelyre még mindig nem kapott választ. Hogy miért is volt ő ott?
Miért tartozik épp rájuk ez a gyilkosság?

Hiszen nem tudják még ezt is bevállalni.
– Mit keresünk mi itt, Alex? – kérdezte.
A férfi azonban nem felelt.
– „Made in Haiti” – olvasta fel a maszkról Renata.



Fredrika műanyag kesztyűt húzott, és odanyúlt érte. Haiti.
Ahonnan a vudu és a zombik legendája ered. Mégis, mi a fene
történik itt?

– Beszélj már! – rivallt rá Alexre. – Miért vagyunk itt?
Mire Renata odavitt neki valamit.
– Ezért – válaszolta Alex.
Majd átnyújtotta Fredrikának a fehér papírlapot tartalmazó

műanyag zacskót.
A lapon ez állt:

„Most ismét megteszem. Mindent helyrehozok.”

Elvonultak egy elszeparált tárgyalóba, és magukra csukták az
ajtaját. A teremben curryszag áradt szét. Alex Recht megpróbálta
kinyitni az ablakot, de nem sikerült.

– A légkondi nem működik? – kérdezte Fredrika.
– Hiszen épp ezért ülünk itt és nem az Oroszlánbarlangban –

magyarázta Alex.
Az az átkozott Berlin intézte úgy, hogy az Oroszlánbar langot ne

használhassák, amíg olyan alacsony a hőmérséklet. Alex nem
értette, hol itt a probléma. Ha túl hideg van, még mindig fel
lehet öltözni. De ha túl meleg, ahogy érzése szerint az új
teremben is, akkor már annál nehezebbnek bizonyult a megoldás,
mivel a közös meztelenkedés nem sokakat vonzott közülük.

– Ülj le! – húzta ki a mellette levő széket Fredrika. – Most van
mit ennünk, és van időnk beszélgetni. Nincs mindig ilyen jó
dolgunk.

Fél szemével rákacsintott a férfira, és egy rövid időre
visszaváltozott a régi, megszokott Fredrikává. Alex
megkönnyebbülten leült mellé, és elvette az ebédjét, amelyet
Fredrika az utca túloldalán vásárolt a thai étkezdéből. A csirke, a
rizs és a curry volt a legjobb kombináció, amelyet csak el tudott
képzelni.

– Az a maszk – gondolkodott el Fredrika.



– Meg a kokain – tette hozzá Alex.
– Malcolm Benke kábítószeres volt? – értetlenkedett Fredrika. –

Vagy kereskedett vele?
– Látom, próbálsz találni valami kapcsolatot a két gyilkosság

között, de attól tartok, az összefüggés nem ennyire nyilvánvaló –
magyarázta Alex.

Fredrika letette a kezéből az evőeszközöket.
– Alex, őrülten sok tennivalónk lesz!
– Tudom. Berlin mondott valami olyasmit, hogy a kezdeti

szakaszban ráállít valaki mást a Lovisa-ügyre. Majd kölcsönösen
értesítjük egymást, azután összerakjuk, amink van, ha már látjuk,
hol ér össze a két nyomozás. Szerintem ez működhet.

Csak Berlin ki ne tépte volna Alex kezéből azt a rohadt
papírlapot! A plafonon volt, amikor megtudta, hogy újabb üzenet
érkezett. A teniszpálya hirdetőtáblájára szögezték ki, hogy
mindenki jól lássa. Csak kevesen érthették azt a néhány, rejtélyes
mondatot, afelől azonban semmi kétségük nem lehetett, hogy
kinek szól. Hiszen a lap tetején ott állt az „Alex” név, és mindenki
tudta, hogy ez nem utalhat másra, csakis Alex Rechtre.

– Meg tudja oldani? – érdeklődött Berlin. – De most komolyan,
képes kiegyensúlyozottan végigvinni egy nyomozást, amelynek
valami eddig tisztázatlan okból maga is tárgya?

Alex pedig tette, amit már annyiszor korábban: hazudott. Azt
felelte, hogy persze, kiválóan megoldja. Kiválóan. Hiszen élete
több mint felét rendőrként élte le, így jól tudja, hogyan kell
higgadtan intézkedni.

Az igazság azonban természetesen az volt, hogy fogalma sem
volt róla, mire képes, azon egyszerű oknál fogva, hogy sem ő, sem
senki más nem ismerte az üzenetek hátterét. Ezért azt a feladatot
kapta, hogy gyűjtse össze azon személyek nevét, akikkel akár
szolgálatban, akár privát úton találkozott, és jó okkal
feltételezheti róluk, hogy a levél küldői lehetnek.

Eddig a percig egyetlen név sem állt azon a listán.
Nincsenek ilyen ellenségeim.



– Zavarnak ezek a levelek? Idegesítenek? – tudakolta Fredrika.
Egy ilyen kérdést is csak ő tudott feltenni úgy, hogy még

őszinte választ is várt rá.
– Hát, hazudnék, ha azt állítanám, hogy hidegen hagynak –

felelte Alex.
Közben igyekezett elkerülni a nő pillantásait, mivel nem akarta

részletesen kifejteni a válaszát. Fredrika persze értett a jelekből.
– Két óra múlva találkozunk Bernhard Benkével – mondta. –

Tegnap még gyanúsítottként tartottam őt számon, de már nem
tudom, hogy mit gondoljak. Legalábbis, amíg meg nem tudom,
hogy mi a kapcsolat Wankel és Benke között.

– Én is így vagyok ezzel – helyeselt Alex.
Bernhard ugyan bizonyítani tudta, hogy a gyilkosság idején

Bécsben tartózkodott, ez azonban nem jelentett garanciát arra,
hogy nem volt köze az ügyhöz. Alex azért úgy gondolta, nem volt.
Főleg miután megtalálták Lovisát a földbe temetve. Megalázva,
beszennyezve. Alex elsősorban azon töprengett, hogy mi
történhetett a lány testével.

Honnan vesz az ember efféle ötletet?
Csendben ettek tovább. Alex még mindig egy szóval sem

említette a Noah Johanssonnal folytatott beszélgetését, még
kevésbé azt a másikat Pederrel. Átkozott rosszfiúnak érezte
magát, hogy így, Fredrika háta mögött cselekedett. Pedig
valójában nem így tett. Vagy legalábbis nem így akart tenni. Nem
Alex tehetett róla, hogy Peder felhívta őt, és titkokat terhelt rá.
Ráadásul Alex azt sem tudta, mihez kezdjen ezzel az
információval, már ha egyáltalán kezdeni tud vele valamit. Mert
mit is mondott Peder? Semmi többet, mint hogy látta Spencert
finoman szólva felzaklatott lelkiállapotban Noah temetkezési
irodájánál. Ez pedig nem olyasmi, amelyre nagyon lehet építeni.
Alexnek eszébe jutott, hogy kapcsolatba kellene lépnie azokkal a
kollégáival, akik Noah bejelentésével foglalkoztak, ugyanakkor
azzal is tisztában volt, hogy nem ez az ügy most az elsődleges
számára. Nem fontos, nem az ő felelőssége.



És ha már itt tartunk: miért kellett Pedernek épp Spencer
nevét megemlítenie?

Mi a fene dolga lehet neki egy temetkezési vállalkozóval?
– Az a gyűrű Malcolm kisujján – kezdte Fredrika –, amely

valójában a lánya karikagyűrűje volt. Állandóan annál lyukadok
ki, valahányszor próbálom megérteni, hogy mi történhetett. És
arra gondolok, hogy ha az a gyűrű nem lett volna, akkor
egyáltalán megkapargattuk-e volna valaha is Beata
meggyilkolásának ügyét?

Jó kérdés volt. Alex a légcsövébe szippantotta a curryt, és most
heves köhögési roham tört rá. Fredrika a hátát veregette.
Utoljára akkor csinált ilyet, amikor együtt iszogattak. Habár
akkor nem a hátát, hanem a vállát veregette. És azt mondta, hogy
felnéz rá.

– Nem – felelte végül Alex. – Attól tartok, akkor nem vettük
volna észre az összefüggést Beata halálával.

– És amikor összefüggésről beszélsz, pontosan mire gondolsz?
Alex meglepetten nézett fel.
– Természetesen arra, hogy apát és lányát ugyanúgy ölték meg,

de valószínűleg nem ugyanaz a gyilkosuk. Beatával a volt férje
végzett, az apjával pedig valaki más.

– Pontosan – felelte lassan Fredrika.
– Pontosan?
Fredrika turkált az ételben.
– Ez több mint egyszerű nyomozás, Alex – állapította meg

halkan. – Ez egy dráma. Egy gyilkossal, aki nem akarja, hogy
félreértsék, de azt sem, hogy megállítsák. Ezért volt Malcolm
ujján az a gyűrű. Nehogy eltévesszük, hol kell kutakodnunk. Ha
nem lett volna az a gyűrű, akkor iszonyú sokáig kellett volna
keresgélnünk, míg találtunk volna egy ügyfelet vagy üzletfelet,
akivel volt valami tisztázatlan ügye. Vagy bárki mást, akiről el
tudtuk volna képzelni, hogy elég őrült ahhoz, hogy golyót
eresszen a mellkasába.

Alex emésztgette a szavakat, míg végül maga is elhitte őket.



Nyomasztotta a gondolat.
Egy gyilkos, aki nem akarja, hogy félreértsék? Akinek küldetése

van? És vajon hány áldozata lesz még?
A hideg veríték is kiverte attól, amit Fredrika előadott neki,

ám azután összeszedte magát.
– Arra volnék kíváncsi, hogy az első levél miért akkor érkezett,

amikor Malcolm Benke már halott volt, és folyt a nyomozás az
ügyében. Miért nem a tetthelyen találták meg, ahogy a második
levelet? – mondta.

Fredrika megpróbálta figyelmét az ételre összpontosítani, és
úgy odaszúrt villájával a felaprított húsba, mintha még egyszer ki
akarta volna végezni a csirkét.

– Már tegnap is mondtam, hogy újra el kellene mennünk
Malcolm Benke házába – jelentette ki. – És ebből nem engedek,
mert tudom, hogy valahol másutt már láttam ezt a „mindent
helyrehozok” szlogent. Talán épp azért írták a levelet, nehogy
sikerüljön elsiklanunk valami fontos nyom felett, amelyet a
házban hagytak. Azután a gyilkos úgy döntött, hogy a következő
gyilkosságnál kevésbé lesz rafinált, és a levelet az üzenőfalon
hagyta.

Ekkor megszólalt Alex telefonja. Dühösen szólt bele.
– Igen?
– Hello, Alex?
Beletelt egy másodpercbe, mire rájött, hogy Linda Sullivan

hangját hallja.
– Igen – szólt bele angolul. – Én vagyok az.
– Csak szólni akartam, hogy utánanéztem, mi lett a sorsa Beata

Benke gyűrűjének – magyarázta a nő, meg sem próbálva
palástolni a felindultságát.

Alex azonnal rá figyelt. Fredrika is észrevette rajta a változást,
és letette az evőeszközeit.

– A halálakor nem volt rajta – folytatta Linda. – Tisztán látszott
az ujján a gyűrű nyoma, mármint, tudja, milyen fehér lesz az
ember bőre, ha mindig viseli. De amikor megtaláltuk a fotelban,



nem volt rajta. Akkor nem is foglalkoztunk ezzel, nem találtuk
furcsának. De most, hogy maguk elmondták, hogy az apja kisujján
találták meg, persze már érdekesebbnek tűnik a gondolat, hogy
hol rejtőzhetett annyi éven át, és ki vitte el.

– Kétségtelenül – hagyta annyiban Alex.
Ő kezdettől fogva tudta, hogy a gyűrű lényeges, és árulkodik az

elkövetőről.
– Csak egy gondolat – vágott közbe. – Mivel foglalkozik jelenleg

Beata férje?
– Azt hiszi, hogy az apósával is ő végzett? – kérdezett vissza

Linda kétkedőn.
– Nem hiszek semmit, csak ki akarom zárni ezt a lehetőséget –

felelte Alex.
– Nem tudom, mivel foglalkozik – vallotta be Linda. – De

utánanézek, és jelentkezem majd.
Végül azzal fejezték be, hogy kölcsönösen megígérték,

hamarosan beszélni fognak.
– Na, mesélj! – kérte Fredrika.
Alex pedig elmesélte.
– Nem hiszem, hogy Beata férjének a keze lenne a dologban –

jelentette ki végül Fredrika. – Ahogy a bátyjáé sem, legalábbis az
alapján, amit ma láttunk.

– Én sem hiszem – helyeselt Alex. – De minden követ
megmozgatunk, és meglátjuk, mi mászik ki alóluk.

Na, vajon mi? Valami, ami megmagyarázhatná, miért végez egy
gyilkos egy idősebb férfival és egy fiatalabb nővel, akik a jelek
szerint nem is ismerték egymást? És miképpen vándorolhat egy
gyűrű Londonból Stockholmba?

Majd Alex így szólt:
– Mit gondolsz, mikor tudnánk kiugrani Benke nackai házába?
Fredrika eltolta magától az ételt.
– Mit szólnál a mosthoz?
Alex megtörölte a száját, és eldobta a szalvétát.
– Csak adj tíz percet, hogy még előtte elintézhessek valamit! –



kérte.
Fredrika nem kérdezte, mihez van szüksége arra a tíz percre.

Alex bement a dolgozószobájába. Nem volt nehéz kikeresnie Noah
bejelentését. Hunyorogva keresgélt részletesebb információkat a
belső rendszerükben. Egy Stig Mattsson nevű bűnügyi felügyelő
felvett egy jegyzőkönyvet, amelybe bejegyezte, hogy több ízben is
beszélt Noah-val. Ebből azonban kiderült, hogy Mattssonnak már
agyára ment a férfi, és lekezelően bánt vele. Utolsó bejegyzésében
megállapította, hogy Noah minden bizonnyal elmebeteg és
képzelődik. „Ennek ellenére nem hajlandó tanácsadóhoz
fordulni”, írta Mattsson.

Alex felsóhajtott. Már kezdte érteni, miért nem tartotta Noah
valami sokra a rendőrség intézményét. Tovább keresgélt, és talált
egy végzést, amely kimondta, hogy vizsgálat megindítása nem
szükséges. Mivel a rendőrség nyomozása során arra jutott, hogy
bűncselekmény gyanúja nem merült fel, nincs kiindulási alap.

Akkor meg mit ülök itt, és miért gondolom, hogy tévednek,
töprengett Alex.

Mert így érezte, miután elolvasta kollégái beszámolóját. Ők
ugyanis a jelek szerint beérték néhány e-maillel és telefonos
beszélgetéssel, amelyet Dan Johanssonnal folytattak, és ezek
alapján arra következtettek, hogy a férfit nem tartották fogva
akarata ellenére.

Alex a karórájára nézett: tudta, hogy a tíz perc hamarosan
letelik. Gyorsan felhívta Stig Mattssont.

– Mi a fene? Újabban már magát is zaklatja? – kérdezte
Mattsson, amikor Alex elmondta neki, miért hívta.

– Egyáltalán nem – felelte Alex. – Csak kíváncsi vagyok, hogy
magán kívül kik vettek még részt a nyomozásban.

Azok után, hogy elolvasta a férfi jegyzeteit, szeretett volna
megbizonyosodni afelől, hogy más is részt vett a döntésben,
amely lezártnak nyilvánította a nyomozást.

– Többen is voltunk, természetesen – magyarázkodott Mattsson.
– Ráadásul konzultáltam egy főfelügyelővel is a maguk



osztályáról.
– A miénkről? – hördült fel Alex.
– Korábban nálunk is dolgozott egy ideig, de azután visszatért a

fővárosiakhoz, a székházba. Rendkívül nagy tudású ember, ezért
is fordultam hozzá. Ő pedig egyértelműen kifejtette a
véleményét: a nyomozást le kell zárni.

– És ki volt az? – tudakolta Alex.
– Torbjörn Ross.

Vendela a telefon csörgésére ébredt. Egyik barátnője kölcsön
akart kérni tőle egy könyvet, ezért megkérdezte, hogy
felugorhatna-e hozzá. Vendela nyújtózott egyet az ágyában – már
bánta, hogy előző este nagyon sokáig dolgozott, így nem ébredt
fel korábban. Az az átkozott bűz pedig továbbra is ott terjengett a
házban.

Rothadó szarszag. Arra hasonlított.
– Vigyek valami teasütit a kávézáshoz? – kérdezte a barátnője.

– Mondjuk, a házatok sarkán álló cukiból?
Vendela imádta a délelőtti kávézást. Meg a délutánit is.

Nyugodtan mondhatjuk, hogy imádta a kávét. De az a szag! Már
képtelen volt kiverni a fejéből.

– Szívesen kávézom veled, de nem nálunk – magyarázta
Vendela. – Csak gyere fel a könyvért, és megtudod, miért.

Barátnője egy órán belül ott is volt nála. Arca fintorba
facsarodott, amikor Vendela ajtót nyitott neki.

– Már bocs, de mi ez a bűz? – tudakolta.
Vendela teátrálisan nagyot sóhajtott. Szíve azonban

hevesebben kezdett dobogni, ugyanis szörnyű gyanúja támadt.
Úgy emlékezett, érzett már ilyen szagot egyszer, amikor a
nagymamája napokig nem vette fel a telefont, így Vendela és az
anyja a saját kulcsával ment be a nagyi lakásába.

„Mi történt a nagyival?”
„A nagyi alszik, drágám.”
– Azt reméltem, te majd segítesz kideríteni – vágta rá végül.



Felhúzta a papucsát, és kilépett a lépcsőházba.
– Szerintem fentről jön – magyarázta.
Majd sietve felment a lépcsőn. Barátnője követte, bár láthatóan

zavarta a szag.
– Fúj! – fanyalgott, amikor felértek az ötödikre.
– Ugye, milyen undi?
– Hát, az!
Vendela ismét úgy tett, mint előzőleg: minden lakásba

becsengetett. És ezúttal végre ki is nyitotta valaki. Egy fiatal nő
volt otthon. Vendela nem emlékezett ugyan, hogy már látta volna
valaha, de nem merte megkérdezni, hogy mostanában költözött-e
a házba.

– Ne haragudjon – kezdte. – De erről a szagról lenne szó.
– Ne is mondja! – felelte a nő. – A párommal tegnap tüzetesen

átkutattuk a lakást, de semmit sem találtunk, ami magyarázatul
szolgálhatna rá.

Vendela pontosan ezt akarta hallani. A nőnél minden rendben.
Akárcsak nála.

– Már felhívtam a vezetőséget is – magyarázta Vendela. – De a
jelek szerint ők sem tudnak tenni semmit. Elvégre nincs kulcsuk a
lakásainkhoz, nem járkálhatnak csak úgy ki és be bárkihez.
Hozzáteszem: szerencsére.

Barátnője nem vett részt a beszélgetésben, viszont ajtóról
ajtóra végigjárta az emeletet. Négy ajtó, négy lehetséges
bűzforrás.

– Ez az! – szólalt meg egyszercsak határozottan. – Innen jön a
szag.

– Biztos vagy benne? – kérdezte Vendela.
– Száz százalékig.
Vendela és a nő, akivel beszélt, egymásra nézett. Majd az

ajtóra.
Amelyen a Henry Lindgren név állt.

Malin a konyhaasztalnál ült a gyerekekkel együtt. Mivel



megszállottan ragaszkodott hozzá, hogy a kicsiknek szükségük
van megszokott napirendjükre, kitalálta, hogy nyári iskolába
fognak járni. Dan továbbra sem mutatkozott. Malin tudta, hogy az
éjjel fájt a férfi feje, és rosszul aludt. Ebben nem is volt semmi
szokatlan. Amióta csak ismerték egymást, Dan rendszeresen
visszatérő migrénes rohamoktól szenvedett. De sosem kellett
ezeket fájdalomcsillapító nélkül átvészelnie. Malin rettegve
gondolt rá, hogy mit tett ez a helyzet Dannal. És rájött, hogy
talán nem is a gyerekeket viselte meg legjobban a bezártság,
hanem a férjét.

Malinnak és a gyerekeknek azonban vigyázniuk kellett, nehogy
Dan magával rántsa őket is a pusztulásba. Már ha egyáltalán volt
lehetőségük megúszni.

– Én ezt nem értem! – Fia megadóan elhajította a tollat a
kezéből, és fejét a matekkönyv fölött lógatva duzzogni kezdett.

Malin mély lélegzetet vett. Nem veszíthette el a türelmét.
Legalábbis délelőtt nem, mert akkor az egész napjukat elszúrja.

– Akkor átvesszük még egyszer – mondta. – Nézd, hogy
csinálom!

Iskola a nyár kellős közepén. Csak hogy gyorsabban teljen az
idő.

A gyerekek utálták, hogy nem találkozhatnak a barátaikkal, és
mindig csak egymással tölthették az idejüket, Malin pedig utált
tanító néniset játszani, mégis buzgón próbálta szervezetté tenni a
hétköznapjaikat. Így aztán kialakult egyfajta kényszeres
egyensúlyi helyzet. Mindhármukat egyaránt sajnálta. Főleg most,
hogy előbukkant a nap, és a házban lassan emelkedni kezdett a
hőmérséklet.

Malin számtalanszor próbálta megérteni, hogy mi az, amibe
belekeveredtek. A mobilkészülékeikre gondolt, amelyektől meg
kellett válniuk, és az e-mailekre, amelyek megírására
kényszerítették őket. Néhány rövidke sor a barátaiknak és
hozzátartozóiknak, akik az ausztráliai utazással kapcsolatban
keresték őket, amelyet mindenki valóságosnak vélhetett. Néhány



további e-mailt is írniuk kellett, amelyekben lemondták a
Sydney-be szervezett találkozóikat. Túlságosan rémültek voltak,
hogy ellentmondjanak – azt tették, amit a férfi parancsolt nekik.
Malin gyűlölte, hogy magával vitte a telefonjaikat is, így tudta,
hogy kikkel állnak kapcsolatban. Rájött, hogy mindegy, ki keresi
őket, a férfi mindig ki fog találni valamit, amivel bárkit
megnyugtathat. Ő maga fog e-maileket és SMS-eket küldözgetni.
Ki tudja, mennyi időnek kell eltelnie, hogy Noah-n kívül (mert ő
azért csak megsejtette, hogy történt valami velük) más is
észrevegye, és segítséget hívjon? A tervek szerint egy évig
maradtak volna kint Ausztráliában, és nagyon kevesen ígértek
nekik olyasmit, hogy majd meglátogatják őket.

Egy évig.
Lehet, hogy egy teljes évnek kell eltelnie, mire kiderül, hogy

nincsenek is Ausztráliában?
Annyit kizárt, hogy kibírnánk, gondolta Malin.
Majd ezt: vajon mik a tervei velünk ebben az egy évben?
Megrémítette, hogy a férfi bizonyára jó ideje figyelte már őket,

mielőtt akcióba lendült. Tudott az útitervükről, hogy hová és
mikor akarnak menni. Ami persze nem is lehetett nehéz, hiszen a
Facebookon is írtak róla, és boldog-boldogtalannak beszéltek a
terveikről. A gyerekek is bőszen fecsegtek erről a közösségi hálón.
Aki meg akarta ismerni a részleteket, elég volt, ha rendelkezett
egy mobiltelefonnal vagy számítógéppel.

Mihez kezdünk, ha senki nem fog keresni minket?
Malin annyira félt, hogy a legszívesebben sírva fakadt volna. A

gyerekek barátainak persze fel fog tűnni, hogy Hedvig és Max
eltűnt a képből, ám ők aligha fognak komoly kutatómunkát
végezni. A fenébe is, hogy miért nem állnak közelebb egymáshoz
az apjával! Olyan keveseknek van esélyük rá, hogy rájöjjenek,
hogy valami gond van! Noah ugyan lehet, hogy rájön, de vajon ki
fog hinni neki?

– Anya, mikor mehetünk végre haza?
Ezúttal a lánya tette fel a kérdést. Rövid időn belül már



másodszor.
– Még mindig nem tudom – felelte a nő.
Dan odafent zörgött valamivel az emeleten, Malin pedig

összerezzent a hangra. Igazság szerint úgy döntött, hogy férje
minden lépését figyelni fogja: szemmel tartja, mit csinál. Biztosan
tudta ugyanis, hogy a férfit elnyelte valami sötétség, amelyben
nehéz lesz elérnie őt. Dan azt mondta neki, hogy van egy új
ötlete: úgy hitte, megtalálta a módját, hogy kijussanak a házból.

Nem akarom tudni, mi az a módszer; én csak élni akarok,
gondolta Malin.

Senki sem fog ránk találni, rémüldözött, és érezte, hogy szíve
összerándul ijedtében.

– Hozok egy kis gyümölcsöt – mondta, és felállt.
Lába alig vitte már el a konyhapultig, ahol nekiállt

meghámozni egy narancsot. Meg kellett osztozniuk rajta, mivel
nem tudta, hogy mikor kapnak megint gyümölcsöt.

Itt fogunk meghalni, gondolta. Lehet, hogy ma, lehet, hogy
holnap. És senki sem tud majd róla.

Kihúzta a konyhaszekrény egyik fiókját: egy kést keresett,
amellyel kisebb szeletekre vághatja a narancsot. Meglepetten
nézett bele a fiókba, amelyben korábban két nagy kés volt, egy
kenyérvágó és egy húsvágó. Most azonban mindkettő hiányzott.

Malin betolta a fiókot, és kihúzott egy másikat. Abban talált egy
kisebb gyümölcshámozó kést, amellyel szeletelni kezdte a
narancsot.

– Ti nyúltatok hozzá a késekhez? – kérdezte a gyerekektől.
Igyekezett, hogy ne reszkessen a hangja.
Ám mindketten a fejüket rázták.
– Semmi baj, csak mondjátok meg. Nem haragszom, ha

kiveszitek valamelyiket.
Hedvig feldühödött.
– De mi nem nyúltunk a nyavalyás késeidhez!
– Rendben – felelte halkan Malin.
Sírás fojtogatta a torkát és csípte a szemét. Biztos, hogy Dan



vette ki. Aggodalom és pánikhangulat lett úrrá rajta.
Vajon mire kellenek neki azok a kések?

A tapéta több helyen kezdett leválni, a lábazat pedig a lekopott
festéktől volt foltos. Noah Johanssont régebben zavarta ez, most
azonban már észre sem vette. Az íróasztalnál ült, és meredten
nézte a számítógép kikapcsolt monitorát. Ha valaki megkérdezte
volna tőle, mióta ült ott, nem tudta volna megmondani. Úgy
érezte, mintha transzba esett volna.

Noah-ra sok mindent lehetett mondani, de ostoba nem volt.
Hallotta Alex Recht hangján, amikor a férfi felhívta őt, mennyire
kételkedik a szavaiban. Noah története önmagában kevésnek
tűnt. Ezért muszáj volt kitalálnia, mivel tudná rávenni Alexet,
hogy kerestesse Dant és a családját. Itt azonban elakadt. Ugyan
mit tehetett volna?

Mindössze egyetlen dolgot.
Küldenie kell egy újabb e-mailt Dannak.
Egészen addig Noah ügyelt rá, nehogy megemlítse a

rendőrséget a testvérének küldött leveleiben. Mivel meg volt
róla győződve, hogy valaki más válaszolgat Dan helyett, és úgy
sejtette, hogy az illető valami rosszban sántikál, nem akarta
reklámozni, milyen erőfeszítéseket tett a testvére érdekében.
Nehogy akik keresztbe tettek Dannak, megtudják, hogy már
keresik őket. Ami persze nem is volt igaz, mivel a rendőrség két
szalmaszálat nem tett keresztbe, de Noah akkor sem akart
ilyeneket írni.

Egészen mostanáig.
Az e-mailben ugyanis, amelyet most elküldött, leírta, hogy

aggodalomtól vezérelve bejelentést tett a rendőrségen, és
nyomozás indult az ügyben. Remélte, hogy ez a sarkos fogalmazás
végre véget vet ennek az állapotnak. Aki átvette a hatalmat Dan
e-mailjei felett, bizonyára nem ül majd tétlenül a babérjain, -
miután világossá válik a számára, hogy Noah bevonta az ügybe a
rendőrséget. Noah nem sajnálta a muníciót, és színesen ecsetelte,



miféle intézkedéseket foganatosítottak pontosan a rendfenntartó
szervek, hogy kiderítsék, hová tűnt Dan és a családja. A biztonság
kedvéért megemlítette a canberrai nagykövetséget is, habár egy
hangot sem hallott felőlük. Végül összefoglalta mondandóját:

„Szóval, most már a rendőrség és a diplomácia egyesült erővel
keres titeket. Tarts ki, a segítség már úton van!”

Nagyon elégedett volt a fogalmazásmódjával. Pedig csak egyszerű
mondatok követték egymást a levelében. Felhívta Tinát is, és
hangosan felolvasta neki. A nő meghallgatta, és tetszett neki az
írás. Ez a Tina valami égi ajándék volt Noah számára! Mellette
Noah erősnek érezte magát. Mert a nő hasonlított hozzá: ő is
magánkívül volt az aggodalomtól. Meg volt róla győződve, hogy
valami szörnyűség történt – bár némi kétely azért motoszkált
benne.

– Gondolja el, mi van, ha kiderül, hogy csak képzelődtünk? –
vetette fel. – Mi van, ha egyáltalán nem is tűntek el? Mert egy
hangyányi esély azért erre is van. Akkor Dan rohadt pipa lesz,
amikor elolvassa ezt a levelet.

Ez Noah-nak is eszébe jutott.
– Nem látok ebben semmi rosszat – felelte végül. – Ha Dan és

Malin tényleg jól van, csak épp nem méltóztatják ezt tudatni
velünk, akkor magukra vessenek! Én csak tudni akarom, hogy
minden rendben van-e.

Noah már-már a sírás határán állt, amikor visszagondolt a
beszélgetésükre Tinával. Semmi esély rá, hogy Dan és a családja
jól van. És arra sem, hogy testvére szűkszavú üzenete arra utalt
volna, hogy neheztel Noah-ra, amiért nem lelkesedett az
ausztráliai utazásért. Mert Dan nem így működött.

Csak nehogy túl késő legyen!
Noah állandóan azon rágódott, hogy mivel már jó néhány hét

eltelt, mi van, ha lejárt az idő? Mert hát hol rejtegethet valaki
egy egész családot ennyi ideig? Miért rejtegetné őket és tartaná
életben? Nem az a leglogikusabb válasz, hogy már halottak?



Noah testét szinte elemésztette a kétségbeesés. De muszáj volt
tartania magát és éltetnie a reményt. Az e-mail, amelyet
elküldött, biztos kivált majd valamilyen hatást, ami alátámasztja,
hogy valami nincs rendben. Mindezt azért, hogy legyen mivel
előrukkolnia Alexnek.

Érkezik már a segítség, gondolta.

Malcolm Benke házának fojtó volt a levegője. Alig bírták
belélegezni. Mintha valaki beengedett volna némi füstöt. Épp
csak annyit, hogy észre lehessen venni, de azért ne látszódjon.
Fredrika Bergman megtorpant az előszobában. Mi ütött belé?
Minek kellett visszamennie Benke házába és Sherlock Holmest
játszania? Vagyis még rosszabb volt a helyzet, hiszen nem játszott,
hanem teljesen komolyan vette a feladatát.

Alex szorosan mögötte haladt.
– Na, menj már be! – noszogatta. – Essünk túl rajta!
A férfi lehelete curryillatú volt, és Fredrika egy pillanatra

elképzelte, milyen érzés lehet megcsókolni. Nem mintha kedve
támadt volna hozzá; csak úgy. Ugyanerre gondolt akkor is,
amikor borozni mentek Alexszel, miután megtudták, hogy ki lesz
az új főnökük. Akkor Fredrika iszonyúan részeg volt, most
azonban nem hivatkozhatott semmi ilyesmire.

Hacsak a végtelen fájdalomtól be nem gerjed az ember.
Fredrika továbbment a ház belseje felé, be a hálószobába, ahol

rátaláltak Benkére. A helyszínelők a jelek szerint már végeztek,
összeszedték a cuccaikat, és leléptek. Alapos munkájuk nyomai
azonban még látszottak. Benke hozzátartozói közül fia, Bernhard
lesz az első, aki látni fogja, hogy fest a ház.

Fredrika belegondolt: mi lenne, ha én lennék, aki Bécsben él, és
arra érkeznék haza, hogy így néz ki a szüleim háza – minden
szanaszét, teljes rendetlenségben? Mindennek a közepén pedig
ott állna a karosszék, amelyben apámat lelőtték. A fenébe is,
elveszteném a józan eszem!

Fredrikát mindenki az alaposságáról és az apró részletekhez



való érzékéről ismerte. Tekintete egy lézersugár pontosságával
pásztázta végig a falakat, a padlót és a plafont. A keresett
szavakat azonban sehol sem találta. Nem lehetne, hogy ez egyszer
könnyen rábukkanjon arra, amit keres? Hogy kevésbé érezze
kínosnak a helyzetet, hihetetlen energiával fogott a kutatásba. A
kanapék alatt, a festmények mögött és a szőnyegek alatt is
megnézte. Mindenütt, ahol pedig kizárt, hogy láthatta volna
azokat a szavakat, amelyek meggyőződése szerint ismerősek
voltak a számára – és amelyek kapcsolatot teremtettek a Benke-
és a Wankel-gyilkosság között.

Alex belépett a nappaliba.
– Az előszobában találtál valamit? – érdeklődött Fredrika.

– De hisz azt sem tudom, mit keresünk – felelte tanácstalanul
Alex.

Sem vádolni, sem alábecsülni nem akarta a nőt. Ha teljes
egészében elvetette volna Fredrika javaslatát, akkor nem ment
volna vele. Sőt talán még őt is lebeszélte volna arról, hogy
visszatérjen.

Alex az ablakhoz lépett. Kezét a nadrágzsebébe süllyesztette, és
arra várt, hogy a nő végezzen. Fredrika tudta, hogy a férfi
észrevette rajta a változást, és tudja, hogy valami emészti őt
belülről. De amíg ez az egész véget nem ért, egy szót sem
szólhatott mindarról, ami rá várt. Egy svájci utazás, egy
asszisztált öngyilkosság, egy professzor, aki a saját kezébe veszi a
sorsát.

Gyorsan végigszaladt a ház többi részén.
– Feladom – jelentette ki, amikor visszatért a nappaliba. – Nincs

itt semmi, biztos rosszul emlékeztem.
Alex megvonta a vállát, és megfordult.
– Az csak akkor derül ki, ha alaposabban megvizsgáljuk a

dolgot.
Fredrika hálásan mosolygott rá.
Majd észrevette a könyvet, amely a fotel mellett, az asztalon



hevert fejjel lefelé: szövettel borított gerince Fredrika felé
nézett.

Előbb csendben elolvasta a címét, majd úgy érezte, hogy
kicsúszik a talaj a lába alól.

– Olvasd el! – mutatott rá a könyvre.
– Azt hiszed, hogy sasszemem van? – kérdezte Alex. – Megvan

már vagy tizenöt éve, hogy ilyen messziről el tudtam volna
olvasni.

Erre Fredrika a könyv fölé hajolva hangosan felolvasta a címét:
Mindent helyrehozok.

Amikor visszaértek a székházba, Alex Recht két hírt is kapott
Berlintől. Az első az volt, hogy döntés született, ki vezeti majd
Lovisa Wankel meggyilkolásának ügyét, részben önállóan: nem
más, mint Torbjörn Ross főfelügyelő. A másik pedig, Torbjörn Ross
kereste Alexet és Fredrikát.

Már megint Ross, az az átkozott pióca, aki állandóan Alex körül
sündörgött, és ő intézte el azt is, hogy Noah eltűnt bátyjának
ügyét lezárják.

Alex szóhoz sem tudott jutni. Döbbenten nézett Fredrikára,
mialatt Berlin tovahaladt mellettük.

– Méghogy Ross?! Ennek a nőnek teljesen elment az esze? –
értetlenkedett.

Berlin azonban alighanem meghallotta a megjegyzését, mert
ismét ott termett.

– Van valami kifogása az ellen, hogy Torbjörn feleljen a
nyomozásért? – kérdezte epésen.

Alex önkéntelenül felkacagott.
– Most viccel?
– Azt hittem, ő alkalmatlannak bizonyult az ilyesféle

feladatokra – tette hozzá Fredrika.
Berlin karba tette a kezét. Elég nevetségesen nézett ki, karja

ugyanis túl rövid volt, a melle meg túl méretes.
– Éspedig miért?



– Mert megengedhetetlenül viselkedett Thea Aldrinnal
szemben – válaszolta Fredrika.

Thea Aldrin nevét sem ő, sem Alex nem szívesen ejtette ki. Idős
gyermekkönyvíró volt, akinek a kötetei túl sok ember vesztét
okozták. Peder Rydh is egy volt közülük. Testvérét megölték,
Peder pedig dühében lelőtte a gyilkosát, amivel pontot tett
rendőri karrierje végére.

Alex gondolatai Pederről átvándoroltak a gyilkosságra,
amellyel épp foglalkozniuk kellett. Benkére a fotelban találtak rá,
Lovisára a föld alatt. Bizonyos emberek csak bizonyos
körülmények között képesek végezni az áldozataikkal.

Vajon én is képes lennék embert ölni? kérdezte magától.
Szeretném azt hinni, hogy a válasz: nem.
– Az már rég történt – vágta rá Berlin. – Ráadásul Rosst

kimondottan foglalkoztatja ez a nyomozás.
– Vagy úgy – kapta fel a fejét Alex.
– Na, igen. És jó oka van rá. Elég jól ismeri Lovisa Wankel

hátterét.
Fredrika felsóhajtott, majd leült az egyik vendégszékre Alex

szobájában.
– Ez jó hír – élcelődött. – És mégis, miféle háttere volt?
Berlin elengedte a füle mellett az ironikus hangnemet.
– Lovisa évekkel ezelőtt egy kábítószeres ügy egyik

gyanúsítottja volt – magyarázta Berlin. – Nem itt, Svédországban,
hanem, ha jól emlékszem Torbjörn szavaira, Haitin. De
részlegesen a svéd rendőrséget is bevonták a nyomozásba, és
Torbjörn volt a kapcsolattartó.

Alex elhallgatott, és észrevette, hogy Fredrika is visszavonulót
fújt. Eszükbe jutott az a tetoválás Lovisa csuklóján. A kémiai
képlet, amelyet egyikük sem ismert fel.

– Kokain – szólalt meg.
– Az bizony. Konkrétan az a gyanú merült fel ellene, hogy

futárkodott Skandinávia, Közép-Amerika és a Karib-térség között.
Mégis szabadlábra helyezték. Azóta nem volt dolga a



rendőrséggel.
Alex Malcolm Benkére gondolt. Azután Lovisára. Vajon mi

lehetett a közös ebben a két emberben?
– Lovisa ismerte Benke lányát? – tudakolta Fredrika, aki

láthatóan ugyanerre a gondolatra jutott.
– Erről Torbjörnt kell megkérdezniük – felelte Berlin.
Majd ismét elillant. Sem Alex, sem Fredrika nem akarta

megemlíteni neki a talált könyvet. Nem akarták a nő találgatásait
hallani, amíg nekik maguknak nem voltak biztos válaszaik.

Ezúttal addig vártak, amíg nem lehettek bizonyosak abban,
hogy a nő már nem hallja őket.

– Ez akkora őrültség, hogy ehhez foghatót még nem hallottam –
dühöngött Fredrika. – Felfoghatatlan, hogy bízhatnak egy ilyen
ügyet éppen Rossra.

Alex mélyen egyetértett.
– Ennek ellenére arra kell törekednünk, hogy az

együttműködésünk vele akadálytalan legyen – magyarázta Alex.
– Máskülönben dugába dől az egész, még mielőtt elkezdenénk.

Utána mégis ez volt az első gondolata: „Én ugyan meg nem
hívom egyetlen átkozott megbeszélésre sem!”

– Egyéb szempontokat is figyelembe kell vennünk – tette hozzá
Fredrika. – Bele sem merek gondolni, mi történik, ha a média
megneszeli, hogy Lovisa Wankellel alighanem ugyanaz az ember
végzett, aki Benkével is.

Egy újabb részlet, amely aggodalomra adhatott okot. Azok a
meggondolatlan újságírók sosem szalasztanának el egyetlen
esélyt sem, hogy tönkretegyenek egy rendőrségi nyomozást.
Berlin ugyan mozgósította a nehéztüzérséget, hogy bebiztosítsa
magukat, nehogy valaki tudomást szerezzen az üzenetről,
amelyet Alex kapott. Munkájuk további részére nézve ugyanis
végzetes lehetett volna, ha kiderül. A kérdés csak az volt, hogy
meddig sikerül kitartaniuk.

– Hol a könyv? – kérdezte Alex.
Fredrika elővette a táskájából. Pontosan követték az ilyenkor



szokásos eljárási módszert (legalábbis a zömét), és nem érintették
meg kesztyű nélkül. Egy lezárható bizonyítékgyűjtő zacskóba
tették a kép nélküli zöld borítós kötetet.

– Meg kell kérdeznem Spencertől, hogy ki ez a Morgan Sander,
aki írta. Én még sohasem hallottam a nevét – mondta Fredrika.

Alex sem. Megpróbáltak rákeresni a névre a neten, de semmit
sem találtak.

– El kell döntenünk, hogy mihez kezdjünk vele – jelentette ki
Alex.

– Azonnal átadjuk a technikusoknak – közölte Fredrika. –
Holnap pedig értesítjük Berlint és a nyomozócsoport többi tagját:
addigra utána tudok nézni a szerzőnek.

Alex helyeselte a javaslatot.
– Nekem ez nem tetszik – szólalt meg. – Ez a nyavalyás cím:

Mindent helyrehozok. Nem értem. És ugyanezt az üzenetet küldték
nekem is.

Fredrika elsápadt.
– Nekem sem tetszik.
Ekkor megszólalt Alex mobilja. Torbjörn Ross kereste.
Alex elfintorodott.
– Majd később összehívunk egy megbeszélést – mondta a

telefonba. – Fredrikával előbb ki kell hallgatnunk valakit.
– Ha Lovisa Wankel ügyével kapcsolatos, akkor én is ott akarok

lenni – kötözködött Ross.
– Nem. A Benke-ügy.
Ross elhallgatott.
– A fiával találkoztok? – kérdezte azután.
– Igen – felelte Alex.
– Biztos voltam benne – motyogta Ross.
Hogy miben volt biztos? Alex a füléhez szorította a készüléket.
– Te meg miről beszélsz? – kérdezte.
– Kezdettől fogva biztos voltam benne, hogy a fia tette. De a

jelek szerint nem. Neki semmi köze Wankelhez – válaszolta Ross.
– Mi is így gondoljuk – felelte Alex, majd sietett befejezni a



beszélgetést.
– Most lesétálunk Benke fiához – szólt Fredrikának abban a

pillanatban, amint letette a telefont.
Miközben a liftekhez mentek, mindkettejüket lefoglalták a

gondolataik. Alex képtelen volt megszabadulni kellemetlen
érzésétől, amelyet a Ross-szal való beszélgetés óta érzett. Aki
olyan biztos volt benne, hogy Benke fia volt a tettes. Kezdettől
fogva. Ez meg hogy a fenébe lehetséges? És miért hangzott úgy,
mintha gyanúját Torbjörn Ross már jóval azelőtt megfogalmazta
volna magában, hogy Fredrika és Alex ugyanerre a feltételezésre
jutott?

Négy óra múlt, amikor Vendela végre pontot akart tenni az ügy
végére, és belefogott Henry Lindgren keresésébe. A
lakásszövetkezet vezetősége is magához tért végre, és érdeklődni
kezdett a probléma iránt – de mit számított? Becsengettek
Henryhez, és telefonon is keresték, ám nem sikerült elérniük.
Csak álltak ott, és a vállukat vonogatták. Egyikük néhány nappal
korábban látta Henryt távozni egy bőrönddel, és úgy gondolták,
hogy elutazott. Vendela azonban mást gondolt.

Kezdett ideges lenni. Hogy miért kell mindent neki csinálnia?
Felhívta az unokaöccsét, aki vele ellentétben ügyes
problémamegoldó volt. Különösen az volt erőssége, hogyan lehet
megtudni bizonyos dolgokat. Vendela mindent megtett, hogy
megtudja Henry Lindgren hozzátartozóinak nevét, de nem járt
sikerrel.

– Pontosan mit szeretnél tudni? – kérdezte a fiú.
– Hogy vannak-e gyerekei, akik talán tudnak valamit a

hollétéről.
Izzadó tenyérrel adta elő a kérését, mivel gyanúja egyre

erősödött, és már-már bizonyossággá vált.
Mi ez a bűz?
A halál szaga.
Unokaöccse pár perc múlva visszahívta Vendelát.



– Gyereke nincs, de van egy elvált felesége. A fenébe is, nem
tudtad volna ezt magad kideríteni?

– Úgy tűnik, nem – felelte Vendela.
A srác elhadarta az exnej telefonszámát, és sok szerencsét

kívánt Vendelának.
Ő megköszönte a segítséget, és felhívta a számot. Drukkolt,

hogy a nő vegye fel, és ne fusson megint zsákutcába.
Nyolcat csengett a készülék, mire egy rekedtes hang beleszólt:
– Vera vagyok.
Vendela megköszörülte a torkát, és bár kis híján kiesett a

kezéből a telefon, belekiáltott:
– Halló, csókolom, Vendela Nilsson vagyok.
„Halló, csókolom”? Csak a kisgyerekek szoktak így beleszólni a

telefonba.
A nő azonban türelmesen kivárta a folytatást. Vendela leült a

kanapéra, odébb hajított egy újságot, és lesöpört egy
virágszirmot az egyik párnáról.

– Annyira kínos, de nem tudtam mást felhívni – kezdte
Vendela. – Henryről van szó, a maga… igen, szóval a volt férjéről.
Szomszédok vagyunk, vagyis egy házban lakunk.

– Történt valami?
A nő olyan hirtelen reagált, és hangjából annyi aggodalom

sugárzott, hogy Vendela megkönnyebbült tőle. Biztos nem
kérdezne ilyesmit, ha Henry nevének említését sem bírná
elviselni.

Vendela ismét megköszörülte a torkát: nem tudta, mit
mondjon.

– Nem… vagyis nem tudom. Sehogyan nem lehet elérni őt. Itt a
házban történt valami, amiről szeretnénk beszélni vele.

A többes szám használata jobban hangzott, mintha csak a saját
nevében beszélt volna. Nyomatékosabbnak tűnt, mégis hihetőnek.
Nehogy az exfeleség azt higgye, Vendela csupán egy unatkozó
ember, akit nehéz levakarni.

– Értem – felelte Vera most már nyugodtabb hangon. –



Próbálták már a mobilján hívni?
– Többször is – válaszolta Vendela. – A vezetőségből valaki látni

vélte őt távozni egy bőrönddel néhány nappal ezelőtt. Ön talán
tudja, hogy hová utazott?

– Azt hiszem, tudnék róla, ha előre tervezett utazás lett volna.
Henryvel jó kapcsolatban vagyunk. Rendszeresen találkozunk,
úgy hetente egyszer. Legutóbb múlt csütörtökön láttam. De egy
szót sem szólt arról, hogy elutazik a városból.

– Nincs véletlenül egy kulcsa a lakáshoz? – tudakolta Vendela.
– De van, csakhogy idegeneknek nem adom oda. Mire kell az

magának?
Vendela az arcát kapargatta. Most már nem halogathatta

tovább a dolgot.
– Már említettem, hogy akadt némi problémánk itt a házban. És

a megoldást talán Henry lakása rejti.
– De milyen problémáról van szó tulajdonképpen?
Vendela habozott a válaszadással.
– Iszonyú büdös van – felelte végül.
Olyan halkan mondta, hogy alig lehetett hallani, Henry volt

felesége mégis meghallotta. Ráadásul megértette azt is, amit
Vendela ki sem mert mondani hangosan.

„Attól tartok, hogy Henry meghalt.”
– Azonnal indulok – mondta Vera.

Ebből nem sok minden fog kiderülni. Alex Recht abban a
pillanatban érezte, amint megrázta Bernhard Benke hűvös
tapintású kezét. Bernhard. Ez is miféle hülye név? Vajon ő maga
találta ki, amikor Bécsbe költözött? És ami ennél fontosabb: vajon
ismerte Lovisa Wankelt?

Fredrikát is mulattatta a találkozás a gyászoló fiúval. Kis híján
halálra röhögte magát, amikor meglátta a férfit. Kivörösödött az
arca, és akárhogy próbálta rejtegetni, bárki láthatta, hogy rögtön
kipukkad a nevetéstől. Alex nem is hibáztathatta ezért, hiszen
Bernhard úgy festett, mint aki egyenesen A muzsika hangja



felvételéről érkezett. Ráadásul fahéjillatot árasztott. De Alex
mindent megbocsátott neki. A férfinak ugyanis, ha nem is
szándékosan, sikerült megnevettetnie Fredrikát, és ez senki
másnak nem ment ilyen jól mostanság.

Alex azzal kezdte a kihallgatást, hogy részvétét nyilvánította a
férfinak a történtek miatt: sajnálta, hogy ilyen szörnyű halált halt
az apja.

Részvétnyilvánítása éles ellentétet képezett Fredrika már-már
vidám arckifejezésével.

– Tehát csak tegnap érkezett Stockholmba? – kérdezte Alex.
– Ennél hamarabb nehezen tudtam volna jönni – felelte

Bernhard. – Sajtkereskedőként dolgozom Bécs belvárosában. Saját
üzletem van, és mindössze néhány alkalmazottam.

Szóval sajtkereskedő.
Alex észrevette, hogy Fredrika nevetőizmai megrándulnak, és

inkább elfordult tőle. Ha a nő nem szedi össze magát, még a
végén Alex is kacajra fakad.

– A sajt mindig jó – jegyezte meg Alex, maga sem tudta, miért.
– Elnézést – pattant fel Fredrika olyan gyorsan, hogy szinte

fellökte a székét. – Csak muszáj…
Majd kiviharzott a szobából.
Bernhard nézte, ahogy becsukódik mögötte az ajtó.
– A hölgy nem érzi jól magát? – kérdezte.
– De igen. Csak muszáj elintéznie valamit – válaszolta Alex.
Kocka alakú szobában ültek. A falakat és a plafont a fehér

különféle árnyalataira festették, amelyek közt az emberi szem
nem is tudott különbséget tenni. Bernhard zöld zakója és
nadrágja szinte világított a világos háttér előtt.

– Hogyan jellemezné a kapcsolatát az apjával? – tudakolta Alex.
– Gyakorlatilag semmilyen sem volt.
Alex felnézett.
– Volna szíves részletesebben kifejteni?
– Nem tudom, mit lehet még ehhez hozzátenni. Évente párszor

beszéltünk telefonon. Nem köszöntöttem fel a születésnapján, és



nem nyitottam fel a leveleket és csomagokat, amelyeket ő küldött
az enyémre. Nem ünnepeltük együtt a karácsonyt, és ha
Svédországban járok, mindig csak anyámmal szoktunk találkozni.

Röviden és tömören ennyi.
– Mióta ilyen feszült a kapcsolatuk? – érdeklődött Alex.
– Régóta.
– Pontosabban?
– Legalább tíz éve.
Szóval, ő is olyan, mint a többi, gondolta Alex. Az a fajta, aki

nem mond el mindent.
– Legalább tíz éve? Akkor feltételezem, hogy gyermekkorában

jobb volt a helyzet. Történt valami konkrét dolog, ami miatt
összevesztek?

Bernhard köhögni kezdett, és az egyik, asztalon álló vizespohár
után nyúlt.

– Hát, nem is történt igazán semmi, inkább csak
különbözőképpen gondolkodtunk valamiről. Nagyon
különbözőképpen, hogy úgy mondjam.

Az ajtó kitárult, és Fredrika lépett be rajta.
Bólintott Alex felé, mielőtt leült, jelezve, hogy befejezte a

nevetést.
– És mi volt az, amin összekülönböztek?
– A nővéremnek, Beatának komoly problémái voltak a

házasságával. A férje, mit szépítsük, egy disznó volt. Nem hiszem,
hogy egyetlen lehetőséget is kihagyott volna, hogy megalázza, és
a becsületébe gázoljon Beatának. A testvérem nagyon sok pofont
kapott tőle. A szó szoros és átvitt értelmében is. Apám és én nem
értettünk egyet abban, hogy mi, a családja mit tehetnénk, és mi
az, amit mindenképp meg kellene tennünk érte.

Alex leszegte a fejét, és egy tollal babrált.
Most Fredrika vette át a szót.
– Maga szerint mit kellett volna tenniük?
– Szerintem? Én minden tőlem telhetőt meg akartam tenni.

Mindent. Mert Beata nem ezt érdemelte. Senki a világon nem



érdemel ilyen bánásmódot! Apám ezzel többé-kevésbé egyet is
értett. De nem volt kész megtenni érte mindent, és én képtelen
voltam elfogadni ezt. Már akkor sem, de… főleg utána. Amikor
Beata már nem élt, és túl késő volt.

Alex letette a kezéből a tollat.
– Mit ért az alatt, hogy az apja nem volt kész megtenni

mindent?
Bernhard arca merev volt, és rideg.
– Már nem számít – felelte.
– De igen. Nekünk számít – magyarázta Fredrika.
Bernhard azonban csak csóválta a fejét.
– Ehhez nincs mit hozzátennem. Az apám gyáva volt. Én

keményebben akartam fellépni. Ennyi.
– Miből gondolja, hogy az apja nem akart keményebben

fellépni? – tudakolta Alex.
Bernhard szánalmasan széttárta a karját.
– Szerintem félt. Jobban féltette saját magát és a jó hírnevét,

mint a saját gyerekét.
Fredrikának már semmi kedve nem volt nevetni.
– Most, hogy ezt így mondja, úgy hangzik, mintha akár

bűncselekményt is hajlandó lett volna elkövetni, hogy segítsen a
testvérén. Így volt?

Bernhard összekulcsolta a kezét a térdén.
– Természetesen nem – válaszolta.
De mi mást is várhattak volna tőle, gondolta Alex.
Bernhard a dühe ellenére nyilván felfogta a helyzet

komolyságát. Elég esze volt, hogy ha már ott ül a rendőrségen, ne
vallja be, hogy agyon akarta ütni a sógorát, még ha így volt is.

Fredrika barátságosabb hangnemmel próbálkozott.
– Tulajdonképpen nem számít, mit gondolt akkor – mondta. –

Amennyire tudjuk, a sógora él és virul, és soha nem jelentette fel
sem magát, sem a maga apját, hogy megfenyegették vagy
bántalmazták volna. Minket itt és most egyedül az érdekel, hogy
min különböztek össze az apjával.



És hogy vajon maga ölte-e meg őt, tette hozzá magában Alex.
Ám legnagyobb meglepetésére Bernhard ugyanezt mondta ki

hangosan:
– Elfelejtette még megemlíteni azt, ami nyilvánvaló: tudni

akarják, hogy én öltem-e meg, vagy hagytam-e meghalni. A
válasz pedig természetesen: nem. Nem tettem, de még csak nem
is gondoltam ilyesmire. Tőlem aztán nyugodtan senyvedhetett
volna tovább magányosan, az sokkal jobb büntetés lett volna
számára, mint a halál.

A férfi elégedettnek tűnt azzal, hogy apja magányos volt, élete
pedig üres.

Alexet kirázta a hideg. Ez a sok sanyarú sorsú család, gyerekek
és szülők, akik ki nem állhatják egymást! A véletlen olykor igen
kegyetlen tud lenni, hogy olyan embereket vezényel egymás
mellé, akik aztán kénytelenek egy családban leélni az életüket.

– Tudja, mi lett Beata karikagyűrűjének a sorsa a halála után? –
kérdezte Fredrika.

Bernhard meglepődött, amikor Fredrika hirtelen másfelé
terelte a beszélgetést.

– Nem – felelte. – Fogalmam sincs.
– És azt, hogy rendszeresen hordta-e?
– Igen – felelte Bernhard. – A férje magánkívül volt, ha le

merte venni.
Fredrika és Alex hirtelen egymásra nézett.
– Ismerős önnek a Lovisa Wankel név? – kérdezte Alex.
– Nem – felelte Bernhard.
Alex kinyitott egy nála levő dossziét. Megmutatta a férfinak a

fényképet, amelyet Malcolmnál találtak.
– És ezt látta már valaha?
Bernhard undorodva elfintorodott.
– Igen, de már nagyon régen.
– Tehát a fénykép a maga apjáé volt? – tudakolta Alex. – Nem

valaki mástól kapta?
– Nem, dehogy, az övé volt – felelte Bernhard.



– És hol tartotta? – csatlakozott Fredrika.
– Amikor nekem mutatta, egy bádogdobozban volt, amelyet a

tálalókocsin tartott.
Alexnek szórványos emlékei voltak arról, hogy egy

bádogdobozt is látott a tálalókocsin. Malcolm tehát elővette a
képet a halála előtt. Vagy azért, hogy nézegesse, vagy hogy
megmutassa valaki másnak. Talán a gyilkosának.

– Mintha nem tetszene magának, amit lát – jegyezte meg
Fredrika.

– Hát, nem is! Apám nevetséges igazságtevő kísérlete,
komolytalan próbálkozása, hogy segítsen Beatán. Egyszerűen
képtelenség. Főleg, mivel azt hiszem, inkább azért csinálta, hogy
a kettőnk kapcsolatán javítson, nem pedig, hogy Beatán segítsen.

Alex letette a képet.
– Úgy véli, hogy az apja bűnös a testvére halálában? – kérdezte

halkan.
– Úgy vélem, hogy megmenthette volna – felelte Bernhard

feszült hangon. – De a bűnös nem más, csakis Beata férje.
Bernhard a fénykép után nyúlt, hogy még egyszer megnézze.

Mandzsettagombja megcsillant a kihallgatószoba erős fényében.
– Nem értem, miért hozakodnak elő most ezzel –

értetlenkedett. – Apám „mindent a tőlem telhető legjobban
csináltam” képével. A saját sebeire talán gyógyírt jelentett ez, de
Beatáéra nem. Kértem is, hogy anyámnak ne mutogassa, mert
csak felidegesítené vele.

Alex mélyen hallgatott. Úgy hitte, tudja, miért lehetett olyan
fontos az a fotó Malcolm Benkének. És most az is kiderült, hogy
miért nem ismerte fel Karin.

Fredrika mocorogni kezdett a kényelmetlen széken.
– Beata is csalódott az apjukban? – tudakolta.
Bernhard felnézett.
– Nem – válaszolta.
– A testvére úgy érezte, hogy maga és a család többi tagja

mindent megtett, hogy segítsen rajta?



– Beata úgy érezte, hogy rajta nem lehet segíteni. Ez volt a
nagy különbség.

Majd, olyan hirtelen, hogy nem tudták megfékezni, kettétépte
a fotót.

– Akkor végeztünk? – kérdezte.

Hányszor próbálta már szóra bírni? Talán ötször. Vagy tízszer.
Annyiszor, hogy Max végül sírva fakadt. Akkor Malin abbahagyta.
Dan pedig megúszta. Anélkül, hogy akárcsak egy szót is szólt
volna arról, hogy hová tüntette a késeket.

De nem csak a késekről hallgatott. Dan már nem beszélt
semmiről. Gyakran ült hosszú ideig magában, és bámult kifelé az
ablakon.

– Azt akarom, hogy apa olyan legyen, mint régen! – bömbölte
Max, Malin vállába fúrva magát, aki közben vigasztalta.

Malin nem tudta, hogy mit ért Max az alatt, hogy „mint régen”.
Ő már elfelejtette – vagy legalábbis elnyomta magában –, hogyan
éltek és viselkedtek, amikor még magától értetődőnek tűnt
számukra a szabadság, és olyanok voltak, mint bárki más.

Olykor vitáztunk, gondolta Malin.
Részben ezért is került szóba Ausztrália, hogy oda utazzanak

hosszabb időre. Muszáj volt változtatniuk, elhagyni a megszokott
dolgokat, és új szokásokat teremteni. Habár, ami az utóbbit illeti,
tökéletesen sikerült, állapította meg Malin keserűen. Minden
régi szokásukat elhagyták.

És hogy hiányoztak neki!
Max feszülten ült az ölében.
– Apa veszélyes? – suttogta.
Malin nem felelt, csak a kisfiú fejét simogatta.
– Hallod? – faggatta Max. – Veszélyes?
Malin mély lélegzetet vett.
– Szerintem apa nem érzi jól magát – válaszolta.
De olyan halkan, hogy csak Max hallhatta.
– Nem hívhatnánk ide egy orvost? – kérdezte Max.



– Azt hiszem, nem – válaszolta Malin.
Össze kellett szednie magát és kidolgozni egy tervet.
De mindenekelőtt meg kellett találnia a késeket. El nem tudta

képzelni, hová tehette őket Dan. Folyton-folyvást kereste, még
Hedvig is segített neki. Dan pedig egész idő alatt szórakozottan
figyelte őket. A kések eltűntek. A föld nyelte el őket.

Malin becipelte Maxot a nappaliba, és leültette a kanapéra
Hedvig mellé. Folytatnia kell a keresést. Ez már nevetséges! Hová
rejthet valaki valamit egy olyan házban, amelyet képtelenség
elhagyni?

Hedvig megpróbált felállni, amikor Malin belépett a szobába.
– Nem, maradj itt, és vigyázz Maxra! – szólította fel az anyja.
Max csendben bemászott nővére kitárt karja alá. Azután ott

ültek kettesben, egyaránt megszeppenve.
Malin érezte, hogy a sírás fojtogatja, ezért elfordult.
A kések.
Meg kell találnia a késeket.

Sokan úgy gondolnak a halálra, mint egyfajta állapotra, amely
ellentétes mindennel, amit élőnek nevezünk. Noah azonban nem
így látta ezt. Számára a halálnak funkciója, értelme volt. A halál
tette végessé az életet, és volt ebben valami jó. Egyetlen normális
ember sem akarhat örökké élni. Gond csak akkor támadt, ha a
halál túl korán érkezett. Túl korán ahhoz képest, amikorra az
emberek megszokták, hogy várhatják; ahhoz képest, amit addig
sikerült megélniük.

Noah úgy képzelte, hogy apai nagyapjához hasonlóan neki is
nagyon hosszú élete lesz. Ráadásul időskorában is egészséges
marad. Az öregedés testi tüneteit ugyan nem lehet kivédeni, de a
szellemi hanyatlásnak nagyon is ellen lehet állni, ha valakinek
megvan hozzá az ereje és az akarata.

Dannak és a gyerekeinek fontos szerep jutott Noah
jövőképében. Noah-nak semmi kifogása nem volt Malin ellen, de
nem is hiányzott neki a nő, ha épp nem tartózkodott a



közelükben. Noah és Malin nem állt különösebb kapcsolatban
egymással, megelégedtek annyival, hogy kölcsönös tiszteletet
éreztek a másik iránt. Sokszor elég is ennyi, elvégre az ember
nem szerethet mindenkit, és őt sem szeretheti mindenki.

Noah úgy érezte, hogy lassan telik az idő. Az e-mailjére sem
kapott még választ, és Alex sem jelentkezett. Kezdett
kétségbeesni.

Mi lesz vele, ha Dan halott?
Annyira fájt neki a gondolat, hogy könnybe lábadt a szeme. Az

nem lehet, hogy Dan már hosszú hetek óta halott anélkül, hogy
Noah tudna róla. Aggódva visszaült a számítógép elé,
reménykedve, hogy a Dannak küldött levelére megérkezett a
válasz. De egyetlen új levél sem volt a postafiókjában. A mobilját
is megnézte, ha már úgyis ilyesmivel foglalatoskodott, de Alex
sem hallatott még magáról.

Beleőrülök, gondolta Noah. Muszáj kimozdulnom innen.
Úgysem volt betervezve találkozója egyetlen ügyféllel sem,

annak pedig elég kicsi volt a valószínűsége, hogy hirtelen
felbukkanjon egy újabb kuncsaft.

Noah kikapcsolta a számítógépét, a mobilját pedig a
nadrágzsebébe rakta. Inge a hátához tapadt, úgy leizzadt az
idegességtől.

Ekkor kinyílt az ajtó és megszólalt a csengő, majd az ajtó ismét
becsukódott.

Noah kisietett az irodájából, kezében a kulcsokkal. Agya magas
fordulatszámon pörgött, ezért bárki legyen is a betérő, muszáj
lesz később visszajönnie.

– Sajnos már zárva vagyok – mondta, miközben kilépett az
irodából, és az ajtó felé haladt. – De ha vissza tudna jönni úgy…

Ám elakadt a szava, amikor meglátta, hogy ki az.
Noah szóra nyitotta a száját, de rögtön be is csukta. Először nem

tudta hová tenni a férfit, de azután kitisztult az elméje. Szíve
pedig hevesen dobogni kezdett.

– Jó napot! – köszönt.



Remélte, hogy nem tűnt túl vidámnak és felszabadultnak.
A belépő férfi egykor sok jót tett Dan érdekében. Vajon ezért

kereste fel most Noah-t? Hogy ismét segítsen a testvérén?
A férfi lassan közelített felé. Bár nyár közepe volt, bőrdzsekit

viselt, és egyik kezét zsebre dugta.
Csak ne lett volna Noah olyan elgyötört! Bárcsak bízhatott

volna megszokott ítélőképességében! Akkor talán megérezte
volna a veszélyt, mielőtt az még túl közel merészkedett volna
hozzá.

– Miben segíthetek? – érdeklődött. – Danról van szó?
A férfi kihúzta a kezét a zsebéből.
Egy revolvert tartott benne.
Egy revolvert?
Noah csak pislogott. Addig még csak a filmekben látott

fegyvert, és bízott benne, hogy a való életben nem is fog soha.
– Mit akar? – suttogta.
A férfi pisztolyt tartó keze reszketett, hangja azonban stabil

maradt.
– Mindent helyre akarok hozni – felelte. – És maga segíteni fog

nekem ebben. Felfogta? Segíteni fog azzal, hogy tartja a pofáját!
Majd visszakényszerítette Noah-t az irodájába. Ekkor Noah-nak

ismét eszébe jutott, hogy a halál funkciója nem más, mint hogy
lezárja az életet – és ő mennyire kétségbeesne, ha kiderülne,
hogy lejárt az ideje.

Az Oroszlánbarlangban ültek le. Részint, mert ez a terem volt a
legközelebb hozzájuk, részint pedig, hogy bosszantsák Margareta
Berlint, aki kitűzött egy cetlit az ajtóra, miszerint a helyiséget
addig nem használhatják, amíg a légkondicionáló nem működik
megfelelően. Fredrika Bergman azzal kezdte a megbeszélést,
hogy kikapcsolta a berendezést. A terem lassacskán
felmelegedett. Odakint vakított a napfény. Végigsimított
Kronoberg környékén, és minden tőle telhetőt megtett, hogy
megszépítse a rendőrség szánalmasan otromba székházát. Persze



attól még nem lett szép a világ, hogy az időjárás az volt. Ezt
Fredrika már gyerekkora óta tudta.

Torbjörn Ross kezdeményezte, hogy hívjanak össze egy
találkozót. Fredrika igyekezett, hogy ne látszódjon rajta,
mennyire kellemetlennek érzi ezt az összejövetelt.

– Gondoltam, jó lenne, ha találkoznánk, és összevetnénk egy
kicsit a jegyzeteinket – magyarázta Ross, aki szokás szerint
gumicsizmát viselt. Bizonyára horgászni megy a munkaidő
végeztével. Ha ugyan nem az ebédszünetben ugrott ki pecázni.
Rossnál sosem lehetett tudni.

– A legtöbb adat már benn van a számítógépben – közölte Alex.
Alighanem elutasítóbbnak tűnt a hangja, mint szerette volna.

Amúgy is rendszerint ezt mondta a nyomozati anyagokkal
kapcsolatban, ám igazság szerint – azzal együtt, hogy amióta
Fredrika a rendőrségnél dolgozott, folyamatosan modernizálták a
rendszert – mindig le voltak maradva a fejlődésben, és
meglehetősen kevés adatot tápláltak be a számítógépbe.

– Én a személyes találkozást részesítem előnyben – vágta rá
nyersen Ross.

Nem volt ezzel egyedül, ám aznap Fredrika is szívesen ment
volna haza a szokottnál korábban. Spencer ugyanis felhívta, és
grillezett marhahúst ígért neki vacsorára.

– De ugye, nem az erkélyen akarsz grillezni? – kérdezte
gyanakodva Fredrika, mivel túlságosan is jól ismerte a felettük
lakó szomszédok véleményét az ilyesmiről.

– A fenébe is, ott grillezek, ahol akarok! – fortyant fel Spencer.
A nő legszívesebben hangosan nevetett volna, amikor ez eszébe

jutott. Világgá kürtölte volna az emlékeit, hiszen olyan kevés jut
már nekik belőlük. Nem sokat fog tudni mesélni a gyerekeknek
sem.

„Drága kicsikéim, tudjátok, mennyire szeretett apátok az
erkélyen grillezni?”

– Az a maszk, amelyet Lovisa Wankel mellé temettek – kezdte
Ross. – Mutattam róla egy képet a lány szüleinek. Először egy



darabig titokban akartuk tartani ezt a részletet. Ám a szülők
rögtön felismerték: azt mondták, hogy a Karib-térségből hozta
haza a lányuk.

– Amikor megvádolták kábítószer-csempészettel? – tudakolta
Alex.

– Igen – felelte Ross. – Azt állította, hogy a barátjától kapta, aki
még kint maradt egy darabig. Ezért is tette el a maszkot.

Egy srác, aki karneváli maszkot ajándékoz a barátnőjének, ő
meg elrakja. Miután belekeveredik egy kábítószeres ügyletbe.

Hogy én mivel töltöttem ifjú éveimet, töprengett Fredrika.
De már tudta a választ, mielőtt még az a kísérteties hang a

fülébe suttogta volna:
„Te nem olyan voltál, mint mások. Neked csak Spencer kellett.

És hülyére tanultad magad.”
– A barátja miért maradt tovább a Karib-térségben? –

érdeklődött Alex.
– Elítélték kábítószer-csempészésért – magyarázta Ross. – Most

is a börtönben rohad. Ha ugyan még él. Lovisával a jelek szerint
már évek óta nem tartották a kapcsolatot. De most ne vele
foglalkozzunk. Az érdekes, hogy vajon Lovisa gyilkosa hogyan
kaparintotta meg a maszkot. És miért végzett a lánnyal?

– És hogy az ő halála hogyan függ össze Malcolm Benkéével? –
tette hozzá Alex.

– Ez a fő oka annak is, hogy most itt ülünk – vette vissza a szót
Ross. – Ha jól értettem Berlin szavait, azon vezérelv alapján
dolgoztok, hogy Benkét olyasvalaki ölhette meg, aki közel állt a
lányához.

Alex elfintorodott.
– Túl korai még efféle elméleteket gyártani – mondta. – Arra

azonban felfigyeltünk, hogy ugyanazzal a módszerrel végezték ki,
mint a lányát, akinek a gyűrűjét viselte a halálakor.

– És szerinted ennyi nem elég ahhoz, hogy elméleteket
gyártsunk? – kérdezte unottan Ross.

– Nem – felelte Alex. – Különösen most, hogy a Wankel-



gyilkossággal is foglalkoznunk kell.
Fredrika megkísérelte átvenni a beszélgetés irányítását.
– Lovisa és Beata Benke egyidősek voltak, nemde? – kérdezte.
– Beata két évvel idősebb volt Lovisánál – pontosított Ross.
– Lehet, hogy egy iskolába jártak, vagy lovas klubba vagy bármi

ilyesmi? – gondolkodott hangosan Alex.
– Az alapján, amit sikerült megtudnunk róluk, nem –

magyarázta Ross. – Társadalmi helyzetüket illetően ugyan
hasonlóak voltak – mindketten jómódú szülők gyermekei –, ám
földrajzi tekintetben sosem éltek egymás közelében
gyermekkorukban. Ami persze nem zárja ki, hogy valahol
találkozhattak, ám egyelőre nem találtunk ilyen látványos
kapcsolódási pontot. Lovisa szülei pedig sosem hallották még
Beata Benke nevét.

Fredrika lejjebb csúszott a széken, és átfutotta a jegyzeteit,
amelyek sosem kerültek be a számítógépes adatbázisba. Na nem
azért, mintha túl régimódinak tartotta volna a rendőrségi
nyilvántartást – inkább saját magát nem érezte ennyire modern
gondolkodásúnak.

– Beata rögtön az érettségije után Londonba utazott –
ismertette. – És egészen a haláláig ott élt. Miközben Lovisa a
Karib-térségben járt, és kábítószer-csempészésbe keveredett.

Majd Rossra nézett, hogy erősítse meg az állítását.
A férfi fészkelődni kezdett.
– A bizonyítékok nem voltak elegendőek ahhoz, hogy

elmarasztaló ítélet szülessen ellene – válaszolta. – De persze én is
láttam, ami nyilvánvaló volt: egy cseppet sem volt ártatlan. Ám
azt is tudom, hogy megbánta, amit tett, és félt, hogy börtönbe
kerül. Ezért lépett ki, amíg még lehetett.

– Ezt biztos forrásra alapozza, vagy csupán feltételezés? –
érdeklődött Alex.

– Miután hazatért, évekig figyeltük őt. Ha elkövet valamit,
tudtunk volna róla. Nem ő volt az agytröszt a bandában, és az
ilyenek könnyen lebuknak, én mondom.



„Én mondom?” Te jó ég, micsoda fárasztó ember! Elbizakodott
és arrogáns, pedig egyikre sincs semmi oka.

– Meg kell találnunk a kapcsolódási pontot a két nyomozás közt
– jelentette ki Ross. Láthatóan nem akart további fejtegetést
tartani arról, hogy miféle életet élt Lovisa.

Fredrika arra gondolt, amit Alex mondott neki, mikor
lementek, hogy találkozzanak Bernhard Benkével. Ross elmondta
neki a teóriáját, hogy szerinte hogy halt meg Benke, és ki ölte
meg. Pedig túl korai volt még véleményt alkotni.

Talán meg kellene kérdeznünk erről, gondolta Fredrika.
Ám ekkor halk kopogás zavarta meg őket.
Egy asszisztens jelent meg az ajtóban.
– Elnézést a zavarásért, de Linda Sullivan van a vonalban

Londonból. Alexszel vagy Fredrikával szeretne beszélni.
– Jövök – szólalt meg Fredrika.

Felállt, és kiment a tárgyalóból. Feltűnt neki, hogy valósággal
fellélegzett, amint eltávolodott Rosstól. Odakint felhős lett az ég.
Egy kis szerencsével esni kezd, még mielőtt Spencer begyújtaná a
grillsütőt.

Leült az íróasztalához.
– Itt Fredrika Bergman – szólt a készülékbe.
– Itt pedig Linda Sullivan Londonból. Híreim vannak Beata

Benke férjéről.
– Hallgatom – mondta Fredrika.
Recsegni kezdett a vonal.
– Halott – folytatta Linda.
– Hogy mondta?
– Meghalt, még hetekkel ezelőtt. Már évek óta Manchesterben

élt, de nem tudtam, mi történt. Felvettem a kapcsolatot az ottani
kollégáimmal, és ők részletes információkkal láttak el.
Rablógyilkosság áldozata lett az éjszaka közepén. Szemtanúk nem
voltak.

Fredrikának kiszáradt a torka.



– És mit raboltak el tőle? – tudakolta.
– Nem gondoltam, hogy rákérdez – felelte Linda izgatottan. – A

barátnője azonosította a holttestét, és ő világosította fel a
rendőrséget, hogy szerinte mi az, ami hiányzik a férfi személyes
holmijából. A nyaklánca és a levéltárcája. Találja ki, miféle
nyaklánc volt!

– Fogalmam sincs.
– A barátnője szerint, aki több mint egy évig járt vele, mindig

viselte ezt a vékony aranyláncot, és rajta egy karikagyűrűt.
– Egy karikagyűrűt? – suttogta Fredrika.
– Pontosan. Egy gyémántköves karikagyűrűt, amely túl kicsi

volt, hogy a sajátja legyen. A barátnő szerint azt állította, hogy az
anyjáé volt, ő pedig megtartotta emlékül. De ez aligha volt így.

– Feltehetőleg nem – helyeselt Fredrika.
Pár perc múlva befejezték a beszélgetést. Fredrika óriás

léptekkel ment vissza a tárgyalóba, de sem Alexet, sem Rosst nem
találta már ott.

Ekkor a háta mögül Alex hangjára lett figyelmes.
– A megbeszélésnek vége, Ross is kapott egy hívást.
– Valami fontos? Mert annyit mondhatok, hogy én igazán

érdekes híreket kaptam Londonból.
Alex azonban mintha meg sem hallotta volna, amit mondott.
– Renata Rashid telefonált – mondta. – A Lovisa csuklóján

látható tetoválás láttán a szülők felhördültek, és azt állították,
hogy itt valami csalás van, mert ő sosem csináltatott volna ilyet
önként.

Fredrikának eszébe jutott, hogy Renata azt mondta, friss a
tetoválás.

De mégis, mennyire friss?
– Renata szerint pár órával a halála előtt készült – válaszolta

meg Alex a fel nem tett kérdést.
– A gyilkos tetoválta rá – állapította meg Fredrika.
– Úgy van. És tudod, hogy kinek volt még ugyanilyen

tetoválása? Lovisa volt barátjának. Aki belerángatta őt a



narkóügybe. A lány szülei azonnal tudták, ahogy azt is, hogy a
lányuk sosem akart volna ilyet.

– Mégis megkapta. Ahogy Benke a lánya gyűrűjét.
Alex a fejét csóválta.
– Mi a fenét nem veszünk észre? – kérdezte.
– Talán nem is ez a jó kérdés – felelte óvatosan Fredrika –,

hanem hogy mit akar a gyilkos észrevétetni velünk? Mit akar
mondani nekünk?

Ekkor viharzott be Berlin.
– Alex, maga beszélt az elmúlt napokban egy bizonyos Noah

Johanssonnal, aki temetkezési vállalkozó?
Fredrika látta, hogy Alex először elsápadt, azután elvörösödött.

Neki viszont remegett a térde, és hevesen vert a szíve. Noah
Johanssonnak kellett volna intéznie ugyanis a Spencer halála
utáni teendőket.

– Miért? – kérdezte Alex.
– Itt én kérdezek! És maga válaszol!
– Válaszoljon inkább maga! – csattant fel Fredrika. – Történt

vele valami?
Berlin és Alex is értetlenül rábámult.
– Meghalt – felelte Berlin. – Még egy órája sincs, hogy

megölték.

A lakásban vizeletszag áradt, és a rothadás korai szakaszának
szaga. Az első sokk elmúltával Vendela egyedül arra tudott
gondolni, hogy nem szeretné, ha egyszer őrá is hasonlóan
megalázó helyzetben bukkannának.

– Ó, Henry! – suttogta a férfi előző felesége, miközben térdre
roskadt mellette.

Vera kulcsával nyitották ki az ajtót, és abban a pillanatban
olyan fojtó bűz áradt kifelé, hogy kis híján elájultak tőle. Henry
alig egyméternyire feküdt az ajtótól: nem lehetett nem
észrevenni. Mindketten az orruk és a szájuk elé tették a kezüket,
amikor beléptek a lakásba. Nem is léptek, szinte berontottak.



Mert a remény sosem hal meg, és bár mindketten látták, hogy
Henry már nem él, egyikük sem volt képes ezt elfogadni. Egészen
addig, amíg meg nem látták a férfi üres tekintetét, és a sápadt
fehérből hamuszürkévé váló bőrszínt.

Vendela hátrálni kezdett: úgy érezte, a halál
felismerhetetlenségig megváltoztatta a férfit.

– Hívom a rendőrséget – suttogta.
Mintha bármit is tönkretett volna, ha normál hangerővel szólal

meg.
Odakintről, a lépcsőházból telefonált.
A háta mögül hallotta Vera szipogását.
– Látod, Henry, mondtam, hogy vigyázz a szívedre! Ugye,

megmondtam?
Vendela is sírva fakadt. A segélyhívó központban türelmesen

végighallgatták, és megígérték, hogy küldenek egy sürgősségi
járművet és egy rendőrautót is.

– Addig pedig próbálja megakadályozni, hogy mások is
bejuthassanak a lakásba – kérte az operátor. – Máskülönben a
rendőrség nem tudja rendesen átvizsgálni a tetthelyet.

– A tetthelyet? – lepődött meg Vendela.
Erre nem is gondolt. Mi van, ha Henryt bántalmazták? Bár a

lakás ajtaja zárva volt.
– Amikor valaki a saját otthonában elhuny, a rendőrségnek

minden esetben ki kell zárnia az idegenkezűséget – magyarázta
az operátor, és ezzel sikerült megnyugtatnia Vendelát.

Hát persze, hogy ki kell zárniuk. Ez csak természetes.
Leült hát a lépcsőre, és várt, amíg a segítség megérkezik.
De senki nem próbált meg bejutni a lakásba, senki sem volt

kíváncsi rá, hogy miért vált hirtelen olyan intenzívvé a szag.
Vendela szégyellte magát, mégis az volt a leghőbb vágya, hogy

jöjjön már valaki Henryért, és vigye el onnan. Hogy a bűz végre
megszűnjön, és minden olyan legyen, mint régen.

Óvatosan odafordult, és Henryre sandított, aki hanyatt feküdt,
lábbal az ajtó felé. Enyhén magasított sarkú cipőt viselt, amelynek



talpába beleragadt egy száraz falevél.
Akkor érte a halál, amikor épp hazaért valahonnan. Vagy

indulni készült valahová.
Bizonyára nagyon meglepődött, gondolta Vendela.

Az elhunyt egy mobiltelefont tartott a kezében. A tetthelyre
elsőként megérkező rendőrök feltételezték, hogy így halt meg –
kezében a készülékkel és rémülettel a szemében. Az iroda előtt
elhaladó nő hallotta meg odabentről a segélykiáltást. Mindössze
egyetlenegyet, ám ennyi elég is volt. Hamar elhagyta a helyszínt,
megállított egy taxit, és miközben a jármű elindult, a hátsó
ülésen ülve hívta a rendőrséget.

A mobiltelefon miatt Alex Recht neve azonnal előkerült a
nyomozás során. Azt ugyanis már a helyszínen megállapították,
hogy Alex volt az egyik utolsó személy, akivel Noah kapcsolatba
lépett. Alex röviden – tényleg nagyon röviden – tájékoztatta
Berlint arról, hogy milyen kapcsolatban állt az elhunyttal. Egy
későbbi alkalommal – ha már többet tud – sokkal többet is elárul
majd neki. Főleg Rossról fog beszélni.

– Tartsa magát távol Noah irodájától! – mondta nyomatékosan
Berlin, mielőtt elváltak útjaik. – Semmi keresnivalója ott!

Alex azonban negyedórával később már úton volt Noah
Johansson temetkezési vállalkozása felé. Úgy hagyta el a
székházat, hogy senkinek nem szólt egy szót sem, még
Fredrikának sem. A nő kereste ugyan mobilon, ám Alex kinyomta
a hívást. Tudta, hogy kolléganője tudni szeretné, mi történt, és el
akarja mondani, hogy mit tudott meg a brit nyomozótól. De ez
még ráér.

Most mással kell foglalkoznia.
Valami feszítette Alex mellkasát, amikor leparkolt az autóval

Noah cége előtt. Agya ugyan képes lett volna kiszelektálni, ami
nem volt kedvére való emlék, ám szíve nagyon is jól emlékezett
mindenre.

Gondolatai elkalandoztak, miközben tekintete megakadt az



egyik helyiségből a másikba szaladgáló rendőrökön és a szalagon,
amellyel lezárták a tetthelyet. Alexnek semmi keresnivalója nem
volt ott, ám ezzel a jelenlevők közül senki sem volt tisztában rajta
kívül. Határozott léptekkel az ajtóhoz lépett, előkapta az
igazolványát, majd bebocsátást nyert.

Az első helyiségben, amelybe belépett, mindent rendben talált.
Alex felismerte a falakon a tapétát, a világos színű tölgyparkettát
és az egyik sarokban álló foteleket. A szoba érintetlennek látszott,
dulakodásnak semmi nyoma nem volt.

– Idebent – mutatta egyenruhás kollégája, aki a semmiből
bukkant fel Alex látóterében.

Majd egy jobb felé nyíló ajtóra mutatott, feltételezve, hogy Alex
is a csapat tagja.

Követte a nőt az irodába, ám önkéntelenül hátrahőkölt, amint
meglátta Noah Johanssont. A férfi elnyúlt a padlón, és ömlött a
vér a fejéből.

– Úgy véljük, hogy az esés következtében kialakult fejseb okozta
a halálát – magyarázta a kolléga. – De ennek eldöntése
természetesen az igazságügyi orvosszakértő feladata.

Ekkor vette észre Alex a vért az íróasztal lábának szélén.
A francba!
Körülnézett a felfordulásban. Mindenütt papírok hevertek

szerteszét, iszonyatos káosz volt. Két iratszekrény tárva-nyitva
állt, üresen. Nem úgy festett, mint a többi tetthely, amelyet az
utóbbi napokban látott. A gyilkos itt keresett valamit, amit
mindenáron meg akart találni.

– Lehetséges, hogy megzavarták a tettest? – tudakolta Alex. –
Noah Johansson talán kiment valamiért, majd visszajött, és
meglepte azt, aki épp átkutatta az irodáját.

– Talán – hagyta rá a kolléganő, majd homlokát vakarva
gondolataiba merült.

Alex nem tudta, mitévő legyen. Azt sem, hogy mit keres, és –
őszintén szólva – azt sem, hogy minek ment oda egyáltalán.

Motyogott valamit a kollégának, hogy most vissza kell mennie a



székházba, mielőtt még a nő magához tért volna, és
kérdezősködni kezd ottlétének okáról. Ám a nő csak bólintott
mosolyogva, és valami olyasmit mondott, hogy „köszönöm, hogy
idefáradt”. Alex az ajtó felé indult: semmire sem vágyott jobban,
mint kilépni abból a fojtogató irodából. Valakinek azonnal fel kell
őt világosítania, hogy mi történt Noah-val, aztán alaposan
utánanéznie Noah testvére ausztráliai utazásának is.

Alex megtorpant a küszöbnél.
Az egyik könyvespolc alól kikandikált egy fehér lap.
Felszökött a pulzusa, bár ekkor még nem értette, hogy miért.
Az egész helyiség tele volt papírokkal, iratokkal – minek

foglalkozzon akkor épp egy olyannal, amely berepült egy
könyvespolc mögé?

Alex nem tudott kiigazodni az ösztönein. Vajon mi vezérli az
embert a döntései során? Ám nem volt ideje hosszasan töprengeni
rajta, inkább lehajolt, és felvette a lapot. Jobban mondva lapokat,
mivel több is volt belőlük, középen félbehajtva. Ügyetlenkedve
nyitotta szét őket.

A kijárat felé haladva elolvasta, mi áll rajtuk. Szívverése
lelassult. Minden jel szerint egy levelet talált, amelyet valaki
búcsúzásképp írt az egyik rokonának.

 
Drágám,
már egy ideje tudjuk, hogy a lehető legrosszabb be fog következni…
 
Alex belevörösödött a szégyenbe. Mégis, mit csinál? Nem

hagyhatná békén az emberek magánleveleit?
Felállt, hogy visszamenjen az irodába, és átadja a levelet a

kolléganőjének. Valami ilyesmit akart mondani neki: „Nézze, mit
találtam!”, ám azután az utolsó oldalra lapozott, hogy lássa, hogy
végződik a levél.

 
Én ugyanis a közben eltelt évek ellenére megpróbálom vállalni a

felelősséget. Ahogy egy író egykor megjegyezte: „mindent helyrehozok”.



Csak attól félek, hogy már nem lesz időm megtenni.
Mindennél jobban szeretlek!
 
Alex pulzusa hirtelen úgy megemelkedett, hogy valósággal

dobolást érzett a fülében.
 
Ahogy egy író egykor megjegyezte: „mindent helyrehozok”.
Csak attól félek, hogy már nem lesz időm megtenni.
 
Nekem viszont igen, gondolta Alex.
Majd elolvasta a levelet elejétől a végéig.

Ezt az információt nem tarthatta meg magának – Alex már abban
a pillanatban belátta, amint végigolvasta a lapokat. Ezért
magával vitte a székházba egy bizonyítékgyűjtő zacskóban. Nem a
szabályok szerint járt el, és nem is a szokások szerint, Berlin
kifejezett utasításait pedig végképp nem követte. Egy pillanatig
elgondolkodott, hogy nem is tájékoztatja a nőt arról, amit tett,
ám azonnal fel is hagyott vele. Berlint egész egyszerűen nem
lehetett megkerülni.

– Ez meg mi? – borult ki a nő. – Megmondtam magának, hogy
ne ártsa bele magát a Johansson-gyilkosságba! Ne, Alex, ne! Erre
magának az az első dolga, hogy kivonul a tetthelyre.

Alex megvonta a vállát, ám tisztában volt vele, hogy úgy
viselkedik, akár egy gyerek.

– Találtam valamit, amit meg akartam osztani magával –
mondta.

Majd megmutatta Berlinnek a levelet. Azután beszélt neki a
Malcolm Benkénél talált könyvről. Berlin reakciójából tudhatta,
hogy számos hibát követett el.

– Hogyan tarthattak vissza előlem ilyen információkat? Ez
teljességgel abszurd!

Berlin hangja egy darabig még visszhangzott a fejében.
Alex képtelen volt válaszolni: nem tudta, érdemes-e bármibe is



belekezdenie. A fenébe is, persze, hogy nem akart örökké
hallgatni a könyvről! Csak több információt próbált szerezni,
mielőtt előrukkolnának vele. Főleg annak fényében, hogy Berlin
feleslegesnek vélte az újabb látogatást Malcolmnál, amelyre Alex
nem felejtette el emlékeztetni.

Az egész azzal végződött, hogy megegyeztek abban, hogy nem
egyeznek meg semmiben – de a nyomozás érdeke minden másnál
előbbre való volt.

– Nem akarok több titkolózást! – csattant fel Berlin.
Alex pedig felfogta, hogy ez figyelmeztetés akart lenni.
Mostantól nyílt lapokkal kell játszaniuk. Semmit nem

titkolhatnak előle.
Amint beült az autóba, hogy hazahajtson, felhívta Pedert.
Pedert, aki egy éven belül kétszer váltott állást. Aki már-már

fenyegető hangnemben beszélt Alexszel telefonon. Csak nehogy
megint kicsússzon a talaj a lába alól.

Mert ha mégis, akkor ezúttal valaki másnak kell jótállnia érte.
Alexnek ugyanis fontosabb dolga is volt egykori kollégája

válsághelyzetének megoldásánál.
A telefon sokszor kicsengett.
Ám Peder nem vette fel.
Alex rövid üzenetet hagyott a rögzítőjén. Elmondta, hogy mi

történt, és remélte, hogy a férfi hamarosan visszahívja. Ám
közben leszállt az éj, és egykori munkatársa még mindig nem
jelentkezett.

A grillezett hús isteni illatot árasztott, a szomszédok pedig egy
szót sem szóltak érte.

– Vagy nincsenek itthon, vagy már belefáradtak, hogy folyton
panaszkodjanak a szagokra – állapította meg Fredrika.

Spencer egy pohár vörösbort szolgált fel neki. Megint boroztak.
Nem bírtak betelni vele ezen a nyáron.

– Vagy lehet, hogy halálos betegekkel nem vitatkoznak –
vetette ellen a férfi.



Fredrika feldúltan tolta el magától a borospoharat.
– Elmondtad a szomszédainknak, hogy beteg vagy?
Ám Spencer csak vigyorgott rá.
– Megőrültél? Persze hogy nem. Csak vicceltem. Majd te

elmondod nekik utólag.
Utólag. Amikor Spencer már nem lesz.
„– Meghalt rákban.
– Jaj, ne! Micsoda szörnyűség! Biztosan gyors lefolyású volt,

hiszen észre sem vettük, mikor lett beteg.
– Nagyon gyors. Egy svájci klinikán vetett véget az életének.”
Fredrika elfintorodott. Az akasztófahumor isteni ajándék!
– Valami vicceset mondtam? – érdeklődött Spencer.
– Egy cseppet sem – felelte Fredrika.
Felhörpintette a borát, és elhessegette kételyeit azzal

kapcsolatban, hogy vajon tényleg muszáj-e mindennap innia.
Nagy a különbség ugyanis aközött, hogy valaki úgy él, mintha
minden nap az utolsó lenne az életében és aközött, ha tényleg
bármelyik az utolsó lehet.

Nem tudta kiverni a fejéből, amit a hazaindulása előtt hallott.
Noah Johansson meghalt. Megölték. Képtelen volt elrejteni az
érzéseit Alex elől, és ez nem volt jó. Nem szívesen fedte volna fel
ugyanis a férfi előtt, hogy milyen kapcsolatban állt az áldozattal.

– Mire gondolsz? – tudakolta Spencer.
A nő többször is nagyot nyelt: nem tudta eldönteni, hogy

elárulja-e neki. Másrészt viszont semmilyen alapos indoka nem
volt a hallgatásra. Hiszen hamarosan Johansson valamennyi
ügyfele számára nyilvánvalóvá válik, hogy a férfi nincs többé.
Fredrikának fogalma sem volt róla, hogyan kell intézni a
gyakorlati ügyeket, ha az ember temetkezési vállalkozót vált. De
ez persze nem jelentette, hogy mások ne tudhatnák.

– Noah Johansson meghalt – közölte.
Spencer megdermedt egy mozdulat közben.
– Mit beszélsz? – kérdezte.
– Úgy egy órája jutott a tudomásomra.



– De honnan tudod? Úgy értem...
Fredrika mélyet sóhajtott.
– Meggyilkolták, Spencer.
– A francba!
Spencer zaklatottan felállt, majd ismét visszaült.
– De miért? – kérdezte.
– Nem tudjuk.
– És mi lesz akkor az olyanokkal, mint én?
– Ezt sem tudom, drágám.
Fredrika felé nyújtotta a kezét, és végigsimított a férfi karján.
– Jól vagy? – kérdezte.
Spencer vállat vont.
– Ez olyan átkozottul szörnyű – jelentette ki. – Úgy értem, én

valójában nem ismertem őt. Ahogyan ő sem ismert engem. Mégis
rengeteg mindent tudott rólam. Például azt, hogyan szeretnék
meghalni.

Majd ivott még a borból – túlságosan is nagy kortyokban.
– Gondolom, most akkor keresnem kell valaki mást – állapította

meg.
Majd:
– Akkor ideje ennünk.

Spencer Béarnaise-mártással és újkrumplival tálalta a húst.
– Ma korábban jöttél el a munkából, vagy hogyan volt időd

minderre? – lepődött meg Fredrika.
Egyikük sem volt képes tovább beszélni elhunyt temetkezési

vállalkozójukról.
Spencer fancsali képet vágott.
– Délelőtt egy meglehetősen értelmetlen megbeszélésen

vettem részt, ebéd után pedig már nem sokáig maradtam bent –
magyarázta.

– Értem – bólintott Fredrika. – Apropó, szükségem lenne a
segítségedre valamiben.

Kiment a táskájáért, amellyel munkába járt. Egy sárga színű



vászon hátizsák volt, amelyet a gyerekei neveztek el „anya
munkástáskájának”. Spencer viszont nem éppen így nevezte,
inkább „anya iskolatáskájának”.

– Itt van – nyújtott át Fredrika egy papírlapot Spencernek a
táska külső zsebéből.

– Ez meg mi? – tudakolta a férfi, letéve a kezéből az
evőeszközöket.

– Egy könyvborító színes másolata – adta meg a pontos választ
Fredrika.

– Képes voltál lefénymásolni egy sima zöld könyvborítót? –
értetlenkedett Spencer.

– Nem olyan „sima”, alul ott a címe.
Spencer közelebbről is szemügyre vette, és elolvasta magában.
– A fene vigye el!
Fredrika elképedt.
– Te tudod, miféle könyv ez?
– Igen is, meg nem is. Olvasni ugyan nem olvastam, de a szerzőt

és a címet ismerem.
– Na, mesélj!
Spencer egy féloldalas mosolyt villantott rá. Ez már a második

volt aznap este.
Ha ez így megy tovább, talán még sírni is elfelejtek, gondolta

Fredrika.
– Az egyik diákom, akinek a tavaszi félévben voltam a

témavezetője, arról írta a szakdolgozatát, hogyan változott a
szerzők megítélése a saját kiadású kötetekről az elmúlt száz
évben. Manapság ugyanis szokványos jelenség, hogy azok az írók,
akiknek nem sikerül kiadatni a könyveiket valamelyik ismert
kiadóval, saját kiadásban jelentetik meg azokat. Néhány
évtizeddel ezelőtt azonban ez még korántsem volt ilyen elterjedt.
Tulajdonképpen nincs is ebben semmi különös. A modern
technika és az internet otthoni használatának elterjedése meg
más hasonló jelenségek tették lehetővé. De amikor e könyv
szerzője, Morgan Sander kiadta az írását, ez még merőben



szokatlan volt.
Fredrika közben elhessegetett egy darazsat, amely túl közel

repült hozzájuk.
– Morgan Sander magánkiadásban jelentette meg a könyvét?
– Pontosan – felelte Spencer. – Hiszen ezer oka lehet, hogy

miért nem adnak ki egy kéziratot, de a leggyakoribb, hogy a
szöveg minősége nem éri el a megfelelő színvonalat. Sander
esetében azonban egész másról volt szó. A fickó minden jel szerint
tudott írni, de halandzsa volt az egész, nem lehetett érteni, mit
akart mondani. Ezt az egy kötetet adta ki – azt hiszem, valamikor
a negyvenes évek végén –, és mivel nem váltotta ki az általa
remélt visszhangot, be is fejezte az írást. Pár évvel később pedig
meghalt.

Fredrika a borospoharát babrálta.
– Honnan tudod mindezt? Mármint, hogy miért utasították el

meg ilyesmi?
– Ez a diák, akinek a témavezetője voltam, felkeresett

különböző kiadókat, és kérdezősködött tőlük az általuk elutasított
szerzők felől. A legtöbbjük úgy emlegette Sanderst, mint valami
csemegét, a róla szóló történetek még sokáig éltek. A fiatalabb
kiadók is hallottak róla.

– Tudod, miről szól a könyv?
Ám Spencer a fejét rázta.
– Nem. De tetszik a címe. Mindent helyrehozok – csak így

egyenesen, semmi fakszni.
Fredrikát megcsapta egy hűvös szellő, és beleborzongott. Hiába

sütött a nap, a svéd nyár épp olyan szeszélyes volt, mint mindig.
– Hogyan talál rá valaki egy olyan szerzőre, mint Morgan

Sander? – faggatta tovább Fredrika.
Spencer folytatta az evést.
– Hogy érted?
– Pontosan úgy, ahogy mondom. Kinek van meg a könyve? És ha

valakinek nincs meg, honnan tudja megszerezni? Hány
példányban készült, és mennyire elérhető?



Spencer megrágta, majd lenyelte a falatot.
– A diákom a Királyi Könyvtárban bukkant rá, a pince

legmélyén. Sander maga gondoskodott róla, hogy oda kerüljön,
nehogy elfelejtsék. Száznál is kevesebb példányban nyomtatták ki
a kötetet. És úgy tippelek, hogy jó néhányat kihajítottak belőle az
eltelt évtizedek alatt, mivel sokan rakhattak rendet a
könyvespolcukon. De néhány még biztos van belőle egyik-másik
antikváriumban.

Fredrika belátta, hogy a könyvön keresztül nem fognak tudni
rábukkanni a tettesre. Aki talán rábukkant egy példányra a
nagyanyja könyvespolcán vagy egy norrlandi antikváriumban.
Sosem fogják kideríteni.

– De miért kérdezősködsz ennyit Morgan Sanderről? –
tudakolta Spencer.

– Egy nyomozás kapcsán bukkant fel a neve.
Csendben ettek tovább. Fredrika ivott még bort és vizet is. Nem

tehetett róla, de zavarta, hogy a rendőrség egy olyan gyilkost
keres, aki a jelek szerint egy író megszállottja, akit szinte senki
sem ismer.

Szinte senki.
Kivéve Spencert.



ALEX RECHT KIHALLGATÁSA,
2016. SZEPTEMBER 6.

Jelenlevők: kihallgató tiszt 1. (K.1.), kihallgató tiszt 2. (K.2.), Alex Recht
bűnügyi főfelügyelő (Recht)
 
K.1.: – Ez úgy hangzik, mintha már hegyekben álltak volna a hullák.
Legalábbis átkozottul gyorsan gyarapodott a számuk.
Recht: – Így is volt.
K.2.: – De nem úgy tűnik, mintha maguk kézben tartották volna az
eseményeket.
Recht: – Már elnézést, hogy mondta?
K.2.: – Az ember azt gondolná, hogy ha sorban hullanak a fejek, akkor a
rendőrség turbó fokozatra kapcsol. A nyáron azonban minden jel szerint
nem ez történt.
Recht: – Ebben nagyon téved. Ám időbe telt, míg rájöttünk, hogy az
összes eset összefügg egymással.
 
(csend)
 
K.1.: – Térjünk vissza Spencer Lagergrenre!
Recht: – Az ő neve nem tartozik a nyomozáshoz.
K.2.: – Nem, de egyike volt azon keveseknek, akik ismerték Sander
könyvét.
 
(csend)
 
K.2.: – Válaszoljon a kérdéseinkre!
Recht: – Már bocsánat, de nem érzékeltem, hogy konkrét kérdés
hangzott volna el.
K.1.: – Rendben, akkor így teszem fel a kérdést: nem zavarta magát, hogy
Spencer előtt ismert volt a könyv címe és Morgan Sander?
Recht: – Hiszen erre megvan a magyarázat. Fredrika már ismertette is
önökkel.
K.1.: – Tehát egy cseppet sem aggasztotta magát?
 
(csend)
 



Recht: – Akkor még nem.
K.2.: – Na és később?
Recht: – Később már nagyon is aggasztott.



Csütörtök

Végtelen hosszúságúnak tűnt a csend. Dan következetesen
elutasította a párbeszédet Malinnal. Csak némán figyelte a nőt,
miközben az keresgélt. A kések eltűntek, és nem is akartak
előkerülni. Malinon pedig egyre inkább úrrá lett a
pánikhangulat.

Amikor a hálószobát megvilágította az első hajnali napsugár, ő
még mindig éberen feküdt az ágyában. Vajon hány órakor kel a
nap a nyárnak ebben az időszakában? Talán négy körül? Ő csak
annyit tudott biztosan, hogy muszáj őrködnie. Máskülönben neki
és a gyerekeinek is végük.

Dant figyelte. A férfi az oldalán feküdt, hátat fordítva neki.
Malin nem hitte, hogy alszik, és ez megrémítette. Mi van, ha Dan
is ébren van? Vajon miféle gondolatok cikáznak a fejében?
Remélhetőleg másfélék, mint amilyenek őt foglalkoztatták.

A szomjúságtól úgy érezte, hogy összeszűkül a torka: már-már
lélegezni is alig bírt. Az éjjeliszekrényen álló pohár azonban már
üres volt. Ha vizet akart, fel kellett kelnie az ágyból.

Ezzel pedig elárulta volna, hogy ő is ébren van.
Érezte, hogy rátör a fáradtság. Vajon meddig bír ébren

maradni? Hány napon és hány éjjelen át? Előbb vagy utóbb muszáj
lesz aludnia. De talán nem is számít, hogy a tudatánál van-e, vagy
sem. Ha ugyanis Dan egy késsel a kezében rájuk ront, akkor
egyikük sem lesz képes megállítani.

De Isten a tanúm, hogy azért megpróbálom!
Malin óvatosan lerúgta magáról a takarót. Gyűlölte, hogy

amint melegebbre fordult az idő, a házban egyre
elviselhetetlenebb lett a hőség. Az ablakokat pedig képtelenség



volt kinyitni. Örökké ugyanazon a kérdésen rágódott: miféle
házba kerültek? Hogyan létezhet egyáltalán egy ilyen hely,
milyen céllal építhették?

Az ablakok törhetetlen üvegből készültek.
Az ajtókat is képtelenség volt betörni.
Mégis minden megvolt benne, ami szükséges volt ahhoz, hogy

egy házat otthonnak lehessen nevezni. Fürdőszoba saját
vízellátással, teljesen felszerelt konyha. Egy ilyen épület nem
lebeghet csak úgy a semmiben! A berendezés kifinomult
ízlésvilágot tükrözött. És a ház valóban létezett.

Akárcsak a férfi, aki odavitte őket, és aki rendszertelen
időközönként élelmiszerrel látta el a családot.

Malin nem emlékezett rá, hogy korábban találkoztak volna. Dan
is gyorsan helyeselt. Ő sem tudta, hogy kicsoda a férfi, és miért
bünteti őket. A férfi mégis erre célozgatott, valahányszor
megpróbáltak beszélni vele. Danra mutatva ezt mondogatta:

– Te nagyon is jól tudod, miért vagytok itt, és hogy mi lesz
ennek a vége!

Ám Dan egyre csak a fejét rázta.
Neki aztán fogalma sem volt róla, miről beszél a férfi, és hogy

fog végződni az egész.
Malinnak sem. Ám teltek-múltak a hetek, és olyan érzése

támadt, hogy időtlen idők óta ott vannak már. Gyűlölte ezt a
helyzetet.

Gyűlölte, gyűlölte, gyűlölte!
Ismét Dan felé sandított, a férfi hátát bámulta.
Ő talán mégis tudja, hogyan fog végződni a dráma. Lehet, hogy

ezért vette magához a késeket.
Malin kényszeresen végignézte, milyen lehetőségek közül

választhat. Nem volt belőlük sok, és azok sem túl kecsegtetőek.
Amennyiben komolyan hitt benne, hogy Dan képes és hajlandó
lenne bántani őt és a gyerekeket – márpedig hajlott rá –, akkor
már csak két út maradt a számára: vagy mindent megtesz, hogy
továbbra is szemmel tartsa Dant, vagy pedig megelőzi őt.



Malin megborzongott.
Mert mit is jelent pontosan, hogy „megelőzi Dant”? Ölje meg?

Vagy be tudná zárni valahová? Csak amíg megérkezik a segítség.
Ami sosem fog megtörténni.
A férfi határozottan Dant nevezte meg mint szenvedéseik

okozóját. Vajon mi történik velük, ha Dan eltűnik, ha meghal? A
férfi azért Malint és a gyerekeket is bántani akarja majd?

Vagy esetleg hazaengedi őket?
Malin egy picit behunyta a szemét.
Gyűlölte a férfit, aki ebbe a pokolba taszította őket.
Gyűlölte a hallgatását, a dühét és az átkozott pisztolyát.
De mindennél jobban gyűlölte, hogy hatalma volt felettük.
Élet és halál felett. Malin élete és halála felett.

Épp elütötte az óra a nyolcat, amikor Alex Recht beért a
munkahelyére. Fáradt volt, és lestrapált, mivel alig aludt az éjjel.
Leült az íróasztalához, majd tájékoztatta a nyomozócsoport többi
tagját, hogy kilenckor megbeszélést tartanak az
Oroszlánbarlangban. Közvetlenül ezután érkezett meg Fredrika.
Nem volt annyira leeresztve, mint az elmúlt napokban, de azért
kipihentnek sem látszott. Egész megjelenését beárnyékolta a
feszültség.

Miután belépett Alex szobájába, becsukta maga mögött az ajtót.
Veled meg mi történt? töprengett magában Alex.
Eszébe jutott, hogyan reagált a nő, amikor meghallotta Noah

Johansson meggyilkolásának hírét. Némileg zavartan és lesújtva.
Majd mintegy visszaigazolásként, hogy tényleg okkal

töprengett, a nő így szólt:
– Van valami új hír a temetkezési vállalkozóról? A

gyilkosságról, amelyet Berlin tegnap említett?
Alex egy papírkupaccal babrált, amely nyugodtan ott is

maradhatott volna, ahol volt.
– Miért? – kérdezte.
– Csak… úgy gondoltam, fontos lehet, mivel Berlin valósággal



berontott, amikor beszámolt erről.
– Milyen szempontból fontos? Ismerted őt, vagy mi?
Nyersebben szólt Fredrikához, mint szerette volna, a nő pedig

érzékenyen reagált.
– Mégis, mi van veled? – csattant fel, és bevágott egy kihúzott

fiókot.
– Veled mi van? – kérdezett vissza Alex. – Látom, hogy történt

valami. Már hónapok óta valami bajod van.
Ám hirtelen úgy megijedt, hogy emlékei szerint utoljára

gyerekkorában történt vele ilyesmi. Miért is nem gondolt rá,
hogy mi van, ha Spencer a felesége miatt járt temetkezési
vállalkozónál? Ahogy egykor ő maga is tette. Lena mindent elő
akart készíteni, mielőtt meghalt. Így aztán együtt keresték fel
Noah-t, amikor a nő még élt. Egyszer azonban Alex egyedül ment
hozzá, miközben Lena otthon volt.

– Bocsánat – szabadkozott rekedtes hangon. – Ne haragudj. Nem
akartam tolakodó lenni. Nem kell elmondanod, ha nem akarod.
Én…

– Semmi baj – nyugtatta meg Fredrika.
Pedig nagyon is látszott rajta, hogy baj van. Egész lényéből

sugárzott valami: Alex úgy ítélte meg, hogy szomorúság és talán
félelem is.

Mondd el, kérlelte magában. Mondd már el!
Ekkor felpattant az ajtó, és megjelent Berlin.
– Aha, már megint a régi lemez! Maguk ketten bezárkóznak ide

a kis titkaikkal! – húzta fel magát.
Alexnek ez már több volt a soknál.
Felpattant a székéből, majd odaviharzott az ajtóhoz és a

megszeppent Berlinhez, azt üvöltve:
– Takarodjon kifelé, maga sátáni nőszemély!
Az ajtó egy milliméterre volt attól, hogy összezúzza Berlin

arcát, amikor becsapódott. Alex talán még sohasem érezte magát
ilyen jól.

– Idióta barom – motyogta, majd Fredrikához fordult.



A nő pedig csak bámult rá tátott szájjal.
– Te nem vagy normális – súgta oda Alexnek.
Azután nevetésben tört ki.
Alex is, ám inkább azért, mert szüksége volt rá – kedvet nem

talált volna hozzá. Hiszen még mindig nem tudta, mi történt
Fredrikával.

– Szólj, ha tehetek érted valamit – mondta őszintén.
– Köszönöm – súgta neki Fredrika.

Amikor összegyűltek az Oroszlánbarlangban, Alex látta Berlint
elsuhanni maga mellett a folyosón. A nő egy pillantásra sem
méltatta. Arra sem tett megjegyzést, hogy miért épp abban a
teremben találkoztak, amikor előző nap kifejezetten meghagyta,
hogy ne használják. Rosst pedig meg sem hívták. Majd utólag
tájékoztatják a fejleményekről.

Alex elmondta a felvezetőszöveget.
– Hogy állunk? – kérdezte azután. – Fredrika, kezdenéd azzal,

hogy beszámolsz arról, amit tegnap hallottál Londonból?
Fredrika pedig előadta, amit Linda Sullivantől hallott. Hogy

Beata Benke férjét is meggyilkolták, és most már tudják, ki vitte
el a gyűrűt Beata kezéről.

– És komolyan el kellene hinnünk, hogy a férfi egy véletlen
rablógyilkosság áldozata lett? – kérdezte Ivan, miután Fredrika
pontot tett a mondata végére.

Ivan, a buzgómócsing. Most egy kicsit visszavett a tempóból.
Alex sajnálta a dolgot.
– Nem, dehogy – felelte. – Legalábbis én nem veszem be.
– Én sem – tette hozzá Fredrika, és Ivan ettől egy kicsivel jobb

kedvre derült. – A gyilkos pontosan tudta, mit akar. Ezzel
szemben nem vagyok biztos benne, hogy aki elvitte a gyűrűt,
végezni akart-e Beata férjével, vagy, hogy úgy mondjam, a harc
hevében kényszerült erre a lépésre.

Alex megpróbálta időrendbe szedni az eseményeket.
– Mikor halt meg Beata férje? – kérdezte.



– Júniusban – felelte Fredrika.
– Júniusban – ismételte el Alex halkan.
Kellemetlen gondolata támadt. A gyilkos, akit keresnek,

hónapokkal előre tervez.
– De ez még mindig nem ad magyarázatot arra, hogy miért

kellett Lovisa Wankelnek is meghalnia – értetlenkedett Ivan.
És ebben teljesen igaza is volt. Ugyanígy azt sem tudták, hogy

vajon Noah Johansson meggyilkolása kapcsolatban állt-e a többi
bűncselekménnyel. Csak ne lett volna az a levél a könyvespolc
alatt, amelyet Alex talált!

Elképzelhető, hogy az a mondat csupán a véletlen folytán
egyezik azzal, amit keresnek?

Ezt sem hitte.
Azt gondolta, hogy a gyilkos írhatta.
De vajon mi a fenét keresett az a levél Noah irodájában?
Megköszörülte a torkát; nem tudta, hogyan fogalmazza meg a

mondandóját.
– Mondani akartál valamit? – nézett rá Fredrika. – Mert ha

nem, akkor megemlíteném a könyvet, amelyet Malcolm Benke
lakásán találtunk.

Alex helyeslőn bólintott, Fredrika pedig beszélni kezdett.
Elmondta, hogy megkérdezte a férjét, aki az irodalom
professzora, és olyan dolgokat mesélt, amelyekről még Alexnek
sem volt tudomása.

– Nagyon kevés példány lehet már csak ebből a könyvből –
fejezte be Fredrika.

– És ez segíthet nekünk, hogy megtaláljuk az elkövetőnket? –
tudakolta Alex.

– Sajnos ezt kétlem.
– Azért kapcsolatba léphetnénk a Stockholm környéki

antikváriumokkal – javasolta Ivan. – Megkérdezhetnénk, hogy
hallottak-e már a kötetről, és kereste-e náluk valaki.

Alex Fredrikára nézett.
– Jó ötlet – mondta a nő.



Ivan jegyzetelt.
– Most a gyilkos fegyverről kell további információkat

szereznünk – jelentette ki Alex.
Az egyik női technikus nyújtózkodott. Ha macska lett volna, tán

még dorombol is hozzá.
– Képzelje, arról is van – szólalt meg. – Vettem magamnak a

bátorságot, és én is beszéltem a londoniakkal. Nem akartam szólni
róla, amíg nem voltunk biztosak benne, de most már azok
vagyunk.

– Biztosak? Miben? – vágott közbe Fredrika, aki szemmel
láthatólag nem bírta már hallgatni a hosszadalmas fejtegetést.

A technikusnő megsértődött. Ám ettől még határozottan
kijelentette:

– Abban, hogy Malcolm Benkét ugyanolyan típusú fegyverrel
lőtték le, mint a lányát. Egy 45-ös Colttal.

A termen moraj futott végig.
– Ugyanolyan típusúval? – ismételte meg Alex lassan. – Nem

ugyanazzal?
– Nem.
Alex próbálta feldolgozni az imént hallottakat. Aki megölte

Benkét, a legmesszebbmenőkig azon igyekezett, hogy a
körülmények hasonlítsanak Beata meggyilkolásának
körülményeihez.

– Köszönöm, ez nagyon hasznos információ volt – válaszolta. –
És most valami más: tegnap megöltek egy Noah Johansson nevű
temetkezési vállalkozót. Bizonyos körülmények arra utalnak,
hogy ennek a gyilkosságnak is köze lehet a többihez.

A teremben síri csend támadt.
Alex tudta, hogy brutálisan sok információt zúdítottak a

kollégákra, akiket sokkolt a helyzet.
– Micsoda? Egy újabb gyilkosság? – hitetlenkedett valaki.
– Úgy van – felelte Alex nyersen. – Egy újabb gyilkosság.
Majd a levélről is beszámolt. Saját szerepét kihagyta belőle, de

a tartalmát ismertette, valamint hogy mit jelenthet ez a



nyomozásuk szempontjából.
– Elolvashatnánk azt a levelet? – kérte Fredrika.
Egészen elsápadt – elbizonytalanította ez az új értesülés.
– Természetesen – válaszolta Alex.
– Nem értem, mi az összefüggés a temetkezési vállalkozó

esetével – vallotta be Ivan.
– Senki sem érti – nyugtatta meg Alex.
– De most komolyan.
– Komolyan mondtam.
– A gyilkos hagyott valami üzenetet magának?
A kérdés nagyon meglepte Alexet. Fredrika és a többiek

kíváncsian néztek rá.
– Nem. Legalábbis eddig nem találtunk ilyesmit. És nem is

hiszem, hogy fogunk.
Az utóbbi mondat csak úgy kicsúszott a száján.
Noah Johansson meggyilkolása valahogy más volt.
Más indítékok álltak mögötte, mint a Benke- és a Wankel-

gyilkosság mögött. Ebben Alex biztos volt. Abban azonban
legalább ugyanennyire, hogy nem más ölte meg őt sem. Eltérő
indíték, azonos elkövető.

Ivan elhallgatott.
– Még mindig nem találtunk semmi kapcsolatot Malcolm Benke

és Lovisa Wankel között sem? – kérdezte aztán.
Hacsak Torbjörn Rosst nem…
– Tudomásunk szerint nem.
Vajon mennyire őrült ez a Ross?
Annyira azért nem. Ez volt rá a rövid válasz, és csak ez

számított.
És az illető, mintha megérezte volna, hogy Alex épp őrá

gondolt, bekopogott az ajtón. Mindenki hátrafordult, amikor
Torbjörn Ross belépett az Oroszlánbarlangba. Körülnézett, és
leesett neki, hogy egy olyan találkozó zajlik, amelyre neki is
meghívót kellett volna kapnia.

– Épp most hallgattuk ki Lovisa Wankel barátját – közölte. –



Velem jönnél, Alex, hogy megnézz valamit?
– Épp egy megbeszélés kellős közepén vagyok – mentegette

magát Alex. – Majd jövök úgy…
– Nem, most jössz! – ripakodott rá Ross. – Berlin hívat.
Alex szárazon felkacagott.
– Akkor mondd meg neki, hogy majd megyek, ha az időm

engedi.
Alexnek sem Ross, sem Berlin nem parancsolgathatott, és

szerette volna, ha ezt jól az eszükbe vésik mindketten.

Hogyan változtathat meg ennyi mindent egy ilyen rövidke
szöveg? Ezt kérdezte magától Fredrika Bergman, miután
elolvasta a levelet, amelyet Alex talált Noah irodájában. Egy
háromoldalas szerelmi vallomást, amely szörnyű beismeréssel
zárul: valaki elgázolt az autójával egy nőt, azután eltűnt a
helyszínről anélkül, hogy segítséget hívott volna. És hogy kiszállt
volna megnézni, ő maga tehet-e valamit az áldozatáért.

Fredrika érezte, hogy izzad, és ettől már a dezodora sem védi
meg.

Legszívesebben meggyújtotta volna a lapot, és eltüntette volna
az egészet. Egyes mondatok és bekezdések valósággal égették a
retináját.

 
„Amikor ezt a levelet olvasod, én már nem leszek. Halálom napját is

pontosan tudjuk, te is, én is. Felfoghatatlan – én legalábbis képtelen vagyok
megérteni –, hogy miközben most itt ülök, és írom e sorokat, tisztában
vagyok vele, hogy napjaim meg vannak számlálva.”

 
Így van, drágám, gondolta Fredrika. Képtelenség felfogni.
Biztosan tudta, hogy ki írta a levelet. Számtalanszor próbált

esélyt találni a kételkedésre, ám nem sikerült. Hétszer olvasta
végig a levelet, mire feladta. Semmi kétség. Az égvilágon semmi.

Spencer volt.
Ő írta a levelet.



Spencer volt a férfi, aki tudta, hogy meg fog halni, és ezért
búcsúlevelet írt valakinek, akit „drágámnak” nevezett. És hacsak
nem tartogatott még több meglepetést, Fredrika arra
következtetett, hogy ő a címzett. De bizonyos nem lehetett benne.
Már semmiben sem.

 
„Emlékszel, amikor a kislányunk még újszülött volt, én pedig lábadoztam

az autóbalesetem után?”
 
Hát persze, hogyne emlékezett volna!
 
„Egyszer hibáztam csak miatta. Egyetlenegyszer. De ez épp elég is volt

ahhoz, hogy tönkretegyem egy másik ember életét.”
 
Itt viszont kihagyott az emlékezete. Mégis, miről beszélt

Spencer?
 
„Beültem a kocsiba, és Uppsala felé vettem az irányt, ahol a főnökömmel

akartam találkozni, akivel később közösen terveztünk részt venni egy
vacsorán.”

 
Uppsala. Mindig Uppsala. Ahol Fredrika szívesen töltötte a

diákéveit, de azután mégsem akart ott maradni. Ez volt az
ütközési pontjuk Spencerrel. Ő szívesen maradt volna
Uppsalában, hogy ne kelljen folyton ide-oda utazgatnia a
munkahelye miatt. Fredrika nyert. De vajon milyen áron?

 
„Mostanra már bizonyosan magadon kívül vagy. Biztosan vádolsz a

gyávaságomért, és azt kérdezed, mégis, mi a fenét képzeltem. A válaszom
röviden: magamra gondoltam. Meg rád, a lányunkra, azután később a
fiunkra is.”

 
Az a rohadt egója!
Igen, Spencer. Vádollak.



 
„Így ment ez egészen néhány hónappal ezelőttig.”
 
Amikor is megtudtad, hogy meg fogsz halni, tette hozzá

Fredrika.
 
„Ezért szeretném kihangsúlyozni, hogy én más vagyok, mint a többi csaló.

Én ugyanis a közben eltelt évek ellenére megpróbálom vállalni a felelősséget.
Ahogy egy író egykor megjegyezte: »mindent helyrehozok«.”

 
„mindent helyrehozok”
„mindent helyrehozok”
„mindent helyrehozok”
 
E szavakat ráadásul egy ismeretlen szerzőtől vette kölcsön, de

még ez volt a kisebbik baj. Bizonyos dolgoknak nem lenne szabad
bekövetkezniük. Mint például Spencer halálának. De hogy a
bűntudattól vezérelve sorozatgyilkossá váljon? Mert hogy erről
volt szó, nem? Olyan embereket szemelt ki magának, akikről
valamiért úgy gondolta, hogy az életükkel kell fizetniük a
tettükért.

Ez nem lehet igaz!
Egyetlen szó sem.
A pánik hullámokban szaladt végig a testén.
Baj van Spencer fejével.
Ez van.
De vajon elég beteg ahhoz, hogy beleőrüljön?
Lehet, hogy a daganat pszichopatává változtatta?
– A francba! – vágta üvöltve a levelet a falhoz.
A három papírlap leesett a földre, és hangtalanul kacagott

Fredrikán.
Odasietett, hogy összeszedje, attól tartva, hogy valaki

meghallotta a kirohanását, és mindjárt belép a szobájába.
Össze kell szednie magát és megkísérelnie tiszta fejjel



gondolkodni.
De hogyan csinálja?
Legjobb esetben hozzáment egy férfihoz, aki elgázolt valakit.

Legrosszabb esetben ez a baleset brutális gyilkossá változtatta.
Fredrikának remegett a kezében a levél. Vajon rajta kívül ki

jöhet rá a tartalmából, hogy Spencer írta? Újból átfutotta a
szöveget árulkodó jelek után kutatva. Egyértelműen kiderült
belőle, hogy egy férfi írta, akinek két gyereke van, korábban
autóbalesetet szenvedett, és Uppsalában dolgozik.

És ez nem túl jó. Sőt egy cseppet sem az.
Azután megnyugodott. A munkahelyén senkinek sem árulta el,

hogy mi történt, hogy Spencer haldoklik, és hogy Noah Johansson
intézte volna a temetését. De csupán idő kérdése volt, hogy
mindez kiderüljön. Nyilván végignézik Noah ügyféllistáját, és
megtalálják benne Spencer nevét.

Mélyet sóhajtott.
A levél még nem feltétlenül bizonyítja, hogy Spencer a gyilkos,

akit keresnek. A legtöbb érv ez ellen szól. Semmiféle logika
alapján nem lehet azt a következtetést levonni, hogy Spencer
elgázolt egy nőt, azután úgy próbálta volna meg helyrehozni a
bűnét, hogy meggyilkol egy csomó ártatlan embert. Olyanokat
ráadásul, akiket Fredrika szerint biztosan nem ismert.

Tenyerébe temette az arcát, és próbálta összeszedni a
gondolatait, amelyek azonban mindenfelé csapongtak. Nem
tudta, mit kellene gondolnia vagy éreznie. Mert volt azért egy
icipici esélye annak is, hogy mégsem Spencer írta a levelet, és
nem az ő férje gázolt el egy nőt, és tette tönkre egész hátralevő
életére. Fredrika azonban ebben a lehetőségben sem hitt.
Szerinte Spencer írta a levelet, aki azt akarta, hogy ő majd akkor
olvassa el, amikor férje már nem él.

„Mindent helyrehozok.”
Csak ne lettek volna ezek a szavak! Különösen a levél korábbi

szakaszával együtt:
„Megpróbáltam kárpótolni az áldozatom. Legalábbis, amennyire lehetett.



És attól tartok, közben elkerülhetetlenül nyomokat hagytam magam után.”
 
– Mi a fenét műveltél, Spencer? – suttogta. És kivel?

Hetekig tart majd kiszellőztetni azt a rémes szagot! A lesújtó
tényt a tisztítóvállalat közölte Vendelával, amelyet a
lakásszövetkezeti vezetőség hívott ki, hogy végre orvosolják a
problémát. A jelek szerint ugyanis nem volt elegendő, hogy a
szag forrását eltávolították.

Vendela mindössze néhány órát aludt. Rémálomszerű
gondolatai nem hagyták nyugodni: milyen volt megtalálni Henry
Lindgrent, és mennyire fájdalmas volt látni a volt felesége
reakcióját. Vajon miért váltak el annak idején? Látszólag még
mindig nagyon szerették egymást.

Vendela nyugtalanul járkált fel-alá a lakásban. Az ilyen
napokon jól jött volna, ha van egy irodája. Muszáj volt elmennie
sétálni egyet. Bármit, csak ne kelljen Henryre gondolnia!

Ebben a pillanatban csengettek. Vendela kicsoszogott az
előszobába. Nem tetszett neki, hogy ennyire nem érezte magát
biztonságban. Az sem érdekelte, hogy a rendőröket, akikkel
találkozott, nem igazán fűtötte a lelkesedés, és meg voltak
győződve róla, hogy Henry természetes halált halt. De akárhogy
is, meghalt, és ez épp elég baj volt. Vendela ugyanis gyűlölte a
halált.

Henry volt felesége, Vera állt odakint a lépcsőházban.
Vendela először kis híján átölelte, mintha csak egy barátnője

lett volna, akivel már rég találkozott, ám az utolsó pillanatban
mégis meggondolta magát.

– Gondoltam, felmegyek Henryhez meglocsolni a virágait, de
nem akartam egyedül menni – magyarázta Vera. – Velem jönne?

Vendela nem szívesen ment vissza Henry lakására, ám nem
akart nemet mondani az idős hölgynek. A viráglocsolásnak ugyan
nem volt logikus magyarázata, hiszen Henry nem utazott el, és
nem is tér vissza többé.



– Persze, magával megyek – felelte Vendela. – De nem lenne
egyszerűbb, ha magával vinné a virágokat? Már úgy értem,
máskülönben csak ott állnak, és…

Majd félbehagyta a mondatot – nem is tudta, hogyan folytassa.
Vera a kezében tartott kulcscsomóval babrált.
– Hát, valójában azt sem tudom, milyen szabályok érvényesek

ilyenkor – mondta. – Magammal vihetek-e valamit a lakásból,
vagy be szabad-e mennem egyáltalán. Hiszen elváltunk. Papíron
nem vagyok más, csak egy régi barátja.

Vendela gondolkodóba esett. Még az is lehet, hogy megüthetik
a bokájukat, ha bemennek a lakásba anélkül, hogy engedélyt
kérnének rá? De mégis, kitől kellene megkérdezniük? Csak nem
akarhatja a rendőrség, hogy ilyen apró-cseprő problémákkal őket
zaklassák?

– Jöjjön! – szólalt meg végül. – Természetes, hogy a virágoknak
friss vízre van szükségük.

Felmentek a lépcsőn. Örökre közel hozta őket egymáshoz az
esemény, hogy egy holttestre bukkantak az elhunyt saját
otthonában.

– Mondtam neki, hogy menjen orvoshoz – magyarázta Vera,
miközben kinyitotta az ajtót. – Többször is. De nem hallgatott
rám.

Remegett a keze, hangja pedig reszketett a sírástól.
Vendela a karjára tette a kezét, de nem szólt semmit.
– Hát, megint itt vagyunk – jegyezte meg Vera, amikor

kinyitották az ajtót.
Habár éjszakára nyitva hagyták az ablakokat, továbbra is

szörnyű bűz volt a lakásban.
– Ó, jaj – suttogta Vendela.
– Igen, ez szörnyű – helyeselt a nő, aki egykor együtt élt

Henryvel. – Egyenesen a konyhába megyek, és megtöltöm a
locsolókannát.

Majd így is tett. Kisietett a konyhába, megtöltött egy kannát
vízzel, azután hátat fordított Vendelának, hogy meglocsolja a



konyhaablakban álló virágokat. Ám végül mégsem tette.
Mozdulat közben valósággal megdermedt, és csak állt ott,
kezében a kannával.

– Mi az? – kérdezte Vendela attól tartva, hogy mindez már túl
sok volt az idős nőnek.

Majd odalépett hozzá a konyhában.
Vera egy papírcetlit bámult, amelyet Henry hűtőszekrényére

tűztek.
– Ez itt – mutatott rá. – Vajon honnan származik?
– Na, lássuk csak. Azt mondja…
Vendela korábban sosem járt Henry lakásán, így azt sem tudta,

mi tartozik oda, és mi nem. A legutolsó dolog, amin eltöprengett
volna, a hűtőszekrényre ragasztott post-it matrica volt.

Vera szeme elkeskenyedett.
– Egy héttel ezelőtt itt jártam – magyarázta. – Henryvel az

erkélyen kávézgattunk. És akkor ez a cetli még nem volt itt.
Vendela megvonta a vállát.
– Biztos csak később tette oda – felelte.
– De kérem! Nem tud olvasni? – háborodott fel váratlanul Vera.

– Ezt ő találta volna ki? Henry nem ismert senkit, akit Alexnek
hívnak, ebben biztos vagyok.

Vendela lemondóan olvasta el a feljegyzést.
– Most mit szándékozik tenni? – kérdezte a nőtől.
– Hát, felhívom a rendőrséget, és elmondom, hogy mit találtam

– felelte határozottan Vera.
Vendela tétovázott, de hagyta, hogy az idős nő döntsön. A

rendőrségnek úgyis nagyobb gyakorlata van abban, hogyan
utasítsa el a zavart embereket, mint neki.

– Amint hazaérek, hívom őket – közölte Vera, és nekiállt
meglocsolni a hozzá legközelebb álló virágot.

Vendela ismét átfutotta a cetlin álló rövidke sorokat, de el nem
tudta képzelni, hogy ez olyasmi lenne, ami a rendőrséget
érdekelhetné.

Vera azonban annál inkább.



– Tudni szeretném, ki ez az Alex – jelentette ki.
Vendela nem tudta, mit feleljen.
– Talán tényleg az lesz a legjobb, ha felhívja a rendőrséget –

mondta, mivel aggódott, hogy az idős hölgy esetleg valami
ostobaságot csinál.

– Azt is fogom tenni, az biztos. Majd meglátjuk, hogy
végighallgatnak-e.

Tina Antonssonnak talán el kellett volna keserednie, ő azonban
inkább félelmet és rémületet érzett. Régóta várt már, és
reménykedett, hogy valaki megelőzi. Ám hiába teltek-múltak a
napok, mégsem jelentek meg azok az újságcímek, amelyekre
számított.

„Eltűnt család – látta őket valaki?”
Tina azóta nem tudott szabadulni az érzéstől, hogy valami nem

stimmel, mióta utoljára beszélt Malinnal. Aki nem hívta vissza,
pedig megígérte. Pedig ez egyáltalán nem volt jellemző rá. Tina
SMS-t és e-mailt is küldött neki, és várta a választ. De hiába.

Itt valami nem volt rendben.
Tina nem tudta, mitévő legyen. Felhívta a rendőrséget, aztán

mégis letette a telefont. Nem ő volt a család legközelebbi
hozzátartozója, biztos akad más is, aki jobban tudja, mit kell
ilyenkor tenni. A baj csak az volt, hogy Malinnak és neki nem volt
túl sok közös barátjuk. Így aztán Tinának elég hamar be kellett
látnia, hogy egyedül kell döntést hoznia. Végül felkereste Noah-t,
akivel mindössze kétszer találkozott. Fantasztikus volt, hogy a
férfi osztozott aggodalmában – ugyanakkor szörnyű is. Mert úgy
érezte, hogy innen már nincs visszaút. Malin és Dan veszélyben
volt, és az egész földkerekségen összesen két ember tudott erről:
Tina és Noah.

Most pedig Tina egyedül maradt.
Előző este jutott el hozzá a hír, hogy Noah-t meggyilkolták, és

szinte megbénította a félelem. Az újságok nem említették ugyan
a férfi nevét, ám Tina mégis rájött, hogy róla van szó.



A rendőrség.
Hívnia kell a rendőrséget.
Noah említett egy nevet: azt állította, hogy van egy rendőr, aki

biztosan segíthet nekik. Bizonyos Alex Recht. A név olyan
szokatlanul csengett, hogy Tina azonnal megjegyezte.

Alex Recht meg fogja hallgatni, ha elmondja neki, hogy
szerinte mi történt.

„Noah megpróbálta előkeríteni a testvérét. Most pedig halott.
Kíváncsi vagyok, hogy engem meddig hagynak életben.”

A kanapén ülve hívta a rendőrség telefonközpontját, és Alex
Rechtet kérte. Lakása ajtajára kétszer ráfordította a kulcsot, és az
ablakokat is bezárta. Szabadságot vett ki, és addig nem is
szándékozott visszatérni a munkába, amíg az élet vissza nem tér a
rendes kerékvágásba.

Már ha visszatér valaha egyáltalán.
Egy fiatal nő fogadta a hívását.
– Alex Rechttel szeretnék beszélni – mondta Tina, bár nem volt

benne biztos, hogy kell kiejteni a férfi nevét.
– Mit mondjak, ki keresi?
– Tina Antonsson. Mondja meg neki, hogy a Noah Johansson-

gyilkosság ügyében hívom, és nagyon sürgős!
Egy örökkévalóságig várt, majd megtudta, hogy Alex Rechtet

épp nem lehet elérni.
– Beszélhet egy másik rendőrrel is – magyarázta a nő.
Ám Tina közbevágott:
– Én inkább Alex Rechttel szeretnék.
– Mi pedig itt a rendőrségnél valóban tudni szeretnénk, hogy

mivel tudja elősegíteni a nyomozást. Akkor kapcsolhatom a
kollégáját?

Tina végül feladta, és elfogadta az ajánlatot.
Nemsokára egy férfihang szólt a telefonba. Be sem mutatkozott,

csak annyit mondott: „Halló”, és várta, hogy a nő mondjon
valamit. Majd így szólt:

– Tehát Noah Johansson ügyében telefonál?



– Tudom, miért halt meg – magyarázta a nő. – Az a valaki vagy
valakik ölték meg, akik elrabolták a testvére családját.

A rendőr habozott a válasszal:
– Noah bátyja él, és jó egészségnek örvend. A családjával együtt

remekül érzik magukat Ausztráliában.
– De… – próbált ellenkezni Tina.
– Azt mondta, tud valamit a gyilkosságról?
– Igen. A héten felkerestem Noah-t, mert annyira aggódtam

Malinért és Danért. Noah is aggódott. Most pedig nincs többé.
Újabb csend. Ez már sok volt Tinának.
– Csináljanak, amit akarnak! – vágta rá. – Én úgysem adom fel,

amíg meg nem találom őket.
Majd letette a telefont. Szíve hevesen vert.
Gyorsan talpra ugrott – be is verte a térdét a dohányzóasztalba.
Nem maradhatott tovább a lakásban, el kellett mennie.
És azt is pontosan tudta, hogy hová.

– Berlin kérte, hogy mutassam ezt meg neked – mondta Torbjörn
Ross. – De siess, mert el kell mennem elintézni valamit.

Hangja kesergő volt: már egyáltalán nem olyan magabiztos,
mint amikor felsőbb utasításra el akarta rángatni Alexet a
tárgyalásról. Vagy talán a szíve mélyén jobban szerette volna
megtartani magának az értesülését.

Alex csendben nézte a zöld borítójú könyvet, amelyet Ross
nyújtott át neki:

Mindent helyrehozok, írta: Morgan Sander.
– Mi is egy ugyanilyet találtunk Malcolm Benke házában –

jegyezte meg.
– Nagyon jól tudom – felelte Ross. – Gondoljátok, hogy ez a

gyilkos védjegye?
Óvatosan fogalmazott, és Alex azon kezdett töprengeni, hogy

vajon miféle titkokat rejteget.
– Nem tudjuk, mi ez – válaszolt végül.
Tétovázott: nem tudta, hogy fel merjen-e tenni egy kérdést a



kollégájának. Ám voltaképpen azt sem tudta, mit is akart
megtudni valójában.

Ugye, nem te vagy a gyilkos, akit keresünk, Ross? Mivel
állítólag te vagy az egyetlen, akinek valamennyi szereplőhöz
köze van.

Megköszörülte a torkát, közben pedig érezte, hogy viszket a
szeme a száraz levegőtől.

– Elgondolkodtam valamin – kezdte. – Azt mondtad, biztos
voltál benne, hogy Benkét a fia ölte meg.

– Ezt mondtam volna? – játszotta a meglepettet Ross.
Alex ránézett.
– Igen, így volt – erősítette meg. – És csak csendben kérdezem:

hogy lehettél annyira meggyőződve erről?
Ám Ross csak a fejét csóválta.
– Bizonyára félreértetted – mentegetőzött. – Nem képzeltem

semmi effélét.
Alex várt még egy kicsit, hátha Ross meggondolja magát. Ám

nem tette. Ehelyett elővette a mobilját, és minden figyelmét
annak szentelte.

– Később találkozunk – intett Alex, és letette a kezéből a
könyvet.

Nem akart kettesben maradni Ross-szal, gondolta, inkább
megkeresi Fredrikát, hogy végre egy értelmes emberrel
beszélhessen.

– Te mindig olyan átkozottul magabiztos vagy!
Alex megtorpant.
– Hogy mondtad?
Ross erre felpillantott a mobiljáról.
– Te meg a megégett kezed. Fel nem foghatom, hogy lehetsz

ennyire csökönyös! És azt sem, hogy bírod ki, hogy valami nap
nap után emlékeztet arra, mekkorát hibáztál.

És hevesen mutogatott Alex két heges kézfejére.
Alex döbbenten fordított hátat neki, és menni készült. El sem

hitte, hogy egy ilyen groteszk megjegyzést kellett hallania, és



épp az egyik kollégájától.
Ez egész egyszerűen nem normális, gondolta.
Hogy nap nap után emlékezteti, mekkorát hibázott?
Mintha Ross jobban megoldotta volna.
– Várj csak egy kicsit! – kiáltott utána a férfi, és a telefonjával

hadonászott. – Most kaptam tájékoztatást a haiti kollégáktól.
– Haiti?
Alex tétovázott – semmi kedve nem volt ott maradni.
– Már tegnap is beszéltem velük, de megkértem őket, hogy

alaposabban nézzenek utána néhány dolognak.
Alex már semmit sem értett.
– Mégis, miről van szó? – tudakolta.
– Lovisa Wankel barátjáról, aki belerángatta a lányt a

narkóbizniszbe. Nem hagyott nyugodni, hogy a halála előtt
ugyanolyan tetoválást kapott, amilyen a srácnak is volt. Elvégre
megvolt az esélye, hogy a barátjának is köze van az ügyhöz. Bár
nem ő a leggyanúsabb, de a lehetőségét is ki akartam zárni. Mert
akárhogy csűröm-csavarom a tényeket, a tettesünknek tudnia
kellett a tetoválásról.

A tettesünknek. Aki akár te is lehetsz, Ross.
– Na, igen – szólalt meg óvatosan Alex. – Erre már én is

gondoltam. Olyan elkövetőt keresünk, aki nagyon sokat tud olyan
áldozatokról, akik közt mi semmi kapcsolatot nem találunk.

Ám Ross a jelek szerint elengedte a füle mellett a megjegy -
zését.

– Így aztán kapcsolatba léptem a Port-au-Prince-i
kábítószerüldözési osztállyal, hogy elérhessem Lovisa exbarátját a
börtönben. Ekkor tudtam meg, mi történt: a srác már évek óta
halott.

– Nincs is ebben semmi különös – felelte Alex. – Átkozottul
kemény világ uralkodik azokban a börtönökben.

Ross felsőbbrendű pillantást vetett rá.
– Azt hiszed, én nem tudom, Recht? De abban tévedsz, hogy

nincs benne semmi különös. Ugyanis nem a sitten végezte a srác.



Megszökött onnan, miután hosszú időn át fenyegették. Több
narkókirálynak is lógott nagyobb összegekkel, és az ügyvédjén
keresztül védelemért folyamodott. Persze nem kapott.

Alex várt, mert gyanította, hogy a történet több váratlan
fordulatot is tartogat még. Gyanúját Ross hamarosan meg is
erősítette.

– Nem jutott messzire, elkapták – folytatta. – Nem tudhatjuk,
hogy pontosan mi történt ezután, de másnap úgy találtak rá,
hogy alaposan helybenhagyták.

– Rendben. Akkor tehát biztosak lehetünk benne, hogy semmi
köze a gyilkossághoz – összegezte Alex.

– Csakhogy mindazt, amivel vádolták, nem egyedül követte el,
hanem Lovisa is benne volt.

Alex kis híján felsóhajtott.
– Gondolod, hogy egy narkónepper-banda ideutazott a Karibi-

térségből, csak hogy végezzen a lánnyal? – értetlenkedett.
– Nem, de azt hiszem, ők vezették rá az elkövetőt, hogyan

végezzen az áldozattal. Akárhogy is csinálták.
Majd felemelte a mobilját, hogy Alex is láthassa a kijelzőt.
– Nézd meg jól, de siess, mert dolgom van! – utasította.
Alex csak pislogott, azután közelebb lépett, hogy jobban lássa.
Majd hirtelen hátrahőkölt.
– A férfi testét is egy teniszpályán találták meg, amelynek

tulajdonosa váltig állította, hogy semmi köze a gyilkossághoz –
magyarázta Ross.

Alex próbálta kiverni a fejéből a képet.
A Ross mobiljának kijelzőjén látható fotó egy férfit ábrázolt,

akit úgy temettek el, hogy kézfeje és a lába kilógott a földből. A
háttérben pedig egy rozsdafoltos fűnyírógép látszott.

Hogy miért kell a legnagyobb horderejű döntéseket mindig nagy
nyomás alatt, szorongatott helyzetben meghozni? Fredrika
Bergmannak el kellett döntenie, mit kezdjen azzal, amit tudni
vélt. Hogy Spencer írta az Alex által megtalált levelet. Hogy volt



egy minimális esélye, hogy Spencer az, akit keresnek. Döntése
könnyen megszületett: egy szót sem fog szólni. Legalábbis addig,
amíg nem tud meg többet, és semmi nem erősíti meg az
elképzelését. Túl nagy volt a tét, Spencer számára pedig
végzetesek lehettek a következmények.

Hamarosan úgyis meg fog halni.
Hétvégére pedig hazajönnek a gyerekek.
Teljesen kimerült már attól is, hogy csak rájuk gondolt. Ha már

felmerült benne, hogy Spencer lehet a gyilkos, akit keresnek,
nem kellene saját magát és a gyerekeket biztonságba helyeznie?

De nem ő az. Tudta, hogy nem lehet ő.
Habár mindent helyre akart hozni.
Ekkor durván kopogtattak az ajtón, amitől összerándult.
– Szabad! – szólt ki.
Alex lépett be.
– Azt hittem, már elmentél – mondta.
– Hová?
– Én is erre lettem volna kíváncsi. Arra gondoltam, hogy az

Oroszlánbarlangban ülsz. A levéllel együtt.
Alex hirtelen olyan fáradtnak látszott.
– Ülj le! – kérte a nő.
– Azt sem tudom, mit beszélek – mentegetőzött Alex, és

lerogyott az egyik székre az íróasztal túloldalán.
Mélyet sóhajtott.
– Mit akart Ross? – tudakolta Fredrika, csak hogy ne a levélről

kelljen beszélniük.
Alex elővett egy másolatot egy fényképről, amelyről Fredrika

először nem tudta megállapítani, mit ábrázol.
– Látod? – kérdezte Alex.
– Nem – felelte Fredrika.
Ám ez hazugság volt, mert lassacskán leesett neki, mi is az,

amit néz.
– Lovisa Wankel barátja megszökött a börtönből, néhány

kábszeres maffiavezér pedig végzett vele, akiknek tartozott.



Fredrika eltolta magától a képet.
– A fenébe! – suttogta.
– Ez még nem minden – folytatta Alex. – Ross elmondta, hogy

találtak egy Morgan Sander-kötetet Lovisa lakásán. A barátja azt
mondta, hogy a lány kerékpárjának csomagtartójára tette valaki.

Fredrika érezte, hogy felszökik benne az adrenalin.
Első gondolata ez volt: egy bosszúálló.
Egy bosszúállóval van dolguk, aki ugyanúgy végez az

áldozataival, ahogyan azok az emberek lelték halálukat, akiket
ezek az emberek úgymond „cserben hagytak”. Majd könyveket és
üzeneteket hagy maga után.

Most már két halottjuk volt. Sőt három, ha Noah-t is
hozzászámolták.

És vajon hány lesz még?
– Mi a fene történik itt? – kérdezte.
– Valami olyasmi, amit én már képtelen vagyok felfogni –

felelte Alex. – Nyilvánvaló, hogy a tettesünk mi alapján választja
meg a módszereit, arra vonatkozólag azonban nem mernék
következtetést levonni, hogy mindez miért épp most történik.

– Megbünteti őket – felelte Fredrika.
– De miért csak őket? Beata Benke környezetéből például

többeket is megbüntethetett volna, már ha ezen a vonalon
gondolkodunk.

Fredrika sem mert következtetéseket levonni abból, amit Alex
mondott.

– Mi van a neked küldött üzenetekkel? – kérdezte.
– Nem értem őket. Elképzelésem sincs, hogy mi közöm van

ehhez az egész mizériához.
Alexet láthatóan megviselte, hogy van valami kapcsolat a

brutális gyilkosságok és közte.
Ha tudnád, ki írta a levelet, amelyet Noah irodájában találtál!

Akkor belátnád, hogy nekem is van okom félni.
– Figyelj csak, van itt valami, amit még nem mondtam el

neked! – szólalt meg Alex.



A nő ledermedt, és hirtelen éberré vált.
– Jól van, hallgatlak – mondta.
Alex igyekezett másfelé nézni: tényleg nem tudta, hogy is

kezdje.
– Noah-ról. A temetkezési vállalkozóról.
Fredrika várt, közben pedig keményen markolta a szék karfáját.

Azt hitte, Alex talán elfelejtette, hogy Lena halálával
kapcsolatban mesélt neki Noah-ról. Alex nagyra tartotta a férfit,
úgy jellemezte, mint hétköznapi hőst egy temetkezési vállalkozó
bőrébe bújva. Ezek a szavak nagy hatással voltak akkor Fredrikára
– ezért is fordultak Spencerrel a férfihoz.

– Felhívott a bátyja miatt – magyarázta Alex. – Úgy hitte, hogy
eltűnt a testvére és a családja. Hogy elrabolták őket.

Fredrika erre feladta az ellenállását.
– És miért téged hívott fel?
– Mert más rendőrt nem ismert személyesen. Ő intézte a

gyakorlati tennivalókat, amikor Lena meghalt.
– Emlékszem, hogy említetted akkoriban.
Fredrikán annyira eluralkodott a borús hangulat, hogy kis

híján sírva fakadt.
Alex felsóhajtott.
– Tudod, az ember azt hiszi, hogy idővel könnyebb lesz. És

bizonyos értelemben így is van. De amikor felhívott… a fenébe is,
újjáéledt bennem minden emlék.

– Megértelek – felelte Fredrika.
Alex egy darabig hallgatott, össze kellett szednie magát.
– Ami a testvérét illeti, kérdezősködtem a kollégáknál Noah

bejelentéséről. És a megérzésem azt súgja, hogy nem valami jól
kezelték az ügyet.

Fredrika gyanította, hogy ezzel még nincs vége. Igaza is lett.
– Tudod, ki intézte el, hogy lezárják a nyomozást? – kérdezte

Alex.
– Halvány gőzöm sincs.
– Torbjörn Ross.



Fredrika csak bámult rá.
– Igen, nekem is ez volt a reakcióm – válaszolta Alex.
– Már megint Ross!
– Már megint! – visszhangozta Alex.
Fredrika vérnyomása megemelkedett. Torbjörn Ross és

Spencer?
Az kizárt!
– Te mit gondolsz? – kérdezte.
– Na és te?
A nő mosolygott, ám érezte, hogy arcizmai megfeszülnek, és

lehervad arcáról a mosoly.
Ha muszáj lesz a levélről beszélniük, Alexnek kell felhoznia a

témát.
– Te többet tudsz Noah bátyjának eltűnéséről, mint én –

mondta. – Mit gondolsz, hogy függ össze az ő halála a többi
áldozatéval?

Alex széttárta a karját.
– Nem tudom – felelte. – Hiszen még abban sem lehetünk

biztosak, hogy tényleg eltűnt.
– Ezt azért csak nem lehet olyan nehéz kideríteni. Hová rejthet

el az ember egy egész családot?
Mire Alex néhány rövid mondatban összefoglalta, mit sikerült

eddig megtudnia az esetről.
Fredrika érezte, hogy úrrá lesz rajta az aggodalom. Egy apa és

egy anya. Egy fiú és egy lány. Eltűntek. És senki sem kereste őket.
– Meg kell próbálnunk kicsikarni egy újabb nyomozást –

jelentette ki, miután Alex befejezte a mondandóját.
– Megpróbálni meg lehet – mondta Alex. – De érted, amit

mondok? A rendőrség kapcsolatba lépett a bátyjával.
Fredrika a fejét csóválta.
– Ezt te sem hiheted komolyan! Én Noah pártját fogom ebben a

kérdésben. Nyilván ismerte a testvérét. Én is pontosan azt tettem
volna, amit ő. Főleg, ha a rendőrség mindössze egyetlen
beszélgetésre tud hivatkozni, amelyet a bátyjával folytattak, aki



le is tette a telefont azzal, hogy üzleti tárgyalásra kell sietnie. Az
éjszaka közepén. Pszichológus létére. Ha már itt tartunk, tudják
egyáltalán, hogy milyen a hangja?

Csillapítania kellett volna a lelkesedését, nem pedig
feldobódnia egy újabb nyomozás miatt, amely semmilyen látható
módon nem állt kapcsolatban a többivel.

Viszont elterelte a figyelmet Spencerről.
– Azt kérdezted, mit gondolok – folytatta Alex. – De nem Noah

eltűnt testvérével kapcsolatban, igaz? Te Rossra gondoltál.
Fredrika a nyakláncával babrált, amelyet Spencertől és a

gyerekektől kapott.
– Így van – felelte. – Hiszen annyira meg volt róla győződve,

hogy Malcolm Benkét a fia ölte meg. De vajon miért?
– Próbáltam kideríteni, amikor beszéltem vele, de semmilyen

értelmes magyarázattal nem tudott szolgálni. Sőt úgy tett,
mintha soha nem is mondott volna ilyet.

– Talán szorongatott helyzetben érzi magát – gondolkodott
hangosan Fredrika.

– Szorongatott helyzetben?
– Nyilván ő is észrevette, hogy minden nyomozásban felmerül a

neve. Lehet, hogy emiatt vált olyan szűkszavúvá – még akkor is,
ha semmi köze az ügyhöz.

– De hisz épp azt akarjuk kideríteni, hogy van-e köze hozzá,
vagy sem – értetlenkedett Alex.

Fredrika érezte, hogy feláll a hátán a szőr.
– Mi meg már amúgy is őrültnek tartottuk – jegyezte meg -

halkan.
– Az ember olykor nem is tudja, mennyire fején találta a szöget.
És ezúttal mindketten egyszerre kezdtek nevetni.
Alex felegyenesedett.
– Persze szeretném hangsúlyozni, hogy mi sem tudjuk.

Mármint, hogy igazunk van-e – tette hozzá.
Fredrika az ajkába harapott. Inkább nem szólt semmit.

Visszagondolt arra, hogyan vezette fel Alex a beszélgetésüket.



Mintha valamit be akarna ismerni neki. Noah eltűnt testvéréről
beszélt a nőnek. De vajon csak ezt nem mondta el korábban
Fredrikának?

Alex, mintha csak olvasni tudott volna a gondolataiban, így
szólt:

– Még valami. Beszéltem Peder Rydh-del. Ő hívott fel engem.
– Rendben, és? – felelte Fredrika, akit meglepett, hogy ezt a

nevet hallja.
– Ami azt illeti, igen ostobán hangzik, de épp Noah-val

beszéltem a hívása előtt, és muszáj volt valakin kipróbálnom a
törté netét.

– Szóval beszéltél Pederrel?
– Igen. És ő valami olyat mondott, amit Noah elfelejtett

megemlíteni.
Fredrika némán hallgatta, mit tudott meg Alex Pedertől.
– Noah-ra veszély leselkedett?
– Alighanem. De Peder úgy vélte, hogy eltúlozza a dolgot. Már

ha egyáltalán volt benne valami igazság.
– Hogyan?
– Peder szerint Noah nem volt kiegyensúlyozott állapotban:

olyasvalakinek tartotta, aki hajlamos a képzelődésre. Azért talán
ezt is tartsuk észben, amikor a bátyjáról szóló történetet vizs-
gáljuk.

– Habár, ami azt illeti, nem lehetett az egész ügy légből kapott
– magyarázta Fredrika. – Hiszen megölték.

– Tudom, piszkosul zavaros az ügy. Egy szó mint száz, Noah egy
szót sem szólt nekem semmi rá leselkedő veszélyről. Ezzel
szemben úgy vélte, hogy egy korábbi ügyfele fenyegethette a
testvérét. Járt a praxisába egy családapa, aki előbb a családjával
végzett, majd saját magával is.

– És ki állhatott akkor bosszút értük? – kérdezte Fredrika.
Alex felnézett rá.
– Hát, ez az!
– Van a Johansson fivéreknek még élő rokona? – kérdezte



Fredrika. – Ha igen, miért csak Noah kereste meg a rendőrséget a
testvére eltűnése miatt?

– A szüleik már nem élnek – válaszolta Alex. – De Noah
említette, hogy a sógornőjének van egy közeli barátnője, aki
szintén aggódik. Felírtam a nevét. Tina Antonssonnak hívják.

– Az az érzésem, hogy beszélnünk kellene vele – állapította
meg Fredrika.

– Hát, ha úgy vesszük, ez is a feladatunk része…
Fredrika látta maga előtt ezt a nagy összevisszaságot. Alexszel

megpróbáltak felelősségteljes munkát végezni, és az lett a vége,
hogy egy csomó embernek a tyúkszemére léptek. De a nagy
kérdés mégis az volt, hogy lesz-e idejük mindenre. Nem hitte.

– Na és, Pederrel minden rendben? – kérdezte.
Alex tétovázott a válasszal:
– Nem is tudom. Valami mintha nem stimmelt volna teljesen.
Fredrika forgatta a szemeit.
– Már megint házassági válság?
Alex elnevette magát.
– Lehet. Munkahelyi válsága mindenesetre volt. A fenébe is,

sosem fog már felnőni, nem fér a bőrébe.
Ekkor kopogtattak.
Ivan dugta be szőke frizuráját az ajtón.
– Ki van kapcsolva a telefonjuk? – kérdezte. – Vagy tíz helyről

keresik magukat egyfolytában.
Alex és Fredrika egyszerre pillantott a mobiljára.

Mindkettejüké el volt némítva. Volt néhány nem fogadott
hívásuk.

– Izraelből – jegyezte meg Fredrika.
– És Renata Rashidtól – tette hozzá Alex. – Egy SMS-t is küldött.
Lehajtott fejjel és zárkózott arckifejezéssel olvasta.
– Mit ír? – tudakolta Fredrika.
Alex nyelt egyet – képtelen volt levenni a szemét a telefonról.
– Alex?
Fredrika érezte, hogy futótűzként terjed szét benne az



aggodalom.
A fenébe is, több meglepetésre semmi szükségük nem volt.
– Azonnal vissza kell hívnom – közölte Alex, és a szobája felé

indult.
Fredrika felállt: muszáj volt megtudnia, mi történt.
– Miről van szó? – tudakolta.
Alex a kézfejére nézett, végigsimítva megkeményedett,

hullámos felszínű égési sérülésein.
– Nem tudom – felelte az ajtó felé haladva.
Majd, épp amikor már kilépett volna rajta, hátrafordulva így

szólt:
– Szerinted mit kezdjünk Pederrel?
Fredrika megvonta a vállát.
– Biztos hamarosan jelentkezik ő is.
Alex felsóhajtott.
– Remélem, mert szükségünk van rá – válaszolta.

Peder Rydh mobilja épp akkor szólalt meg, amikor kikanyarodott
az E4-es útra északi irányban. Megnézte, ki keresi, és
megállapította, hogy Alex. Kinyomta a hívást. Legszívesebben
kitörölte volna az emlékeiből is az üzenetet, amelyet Alex előző
este hagyott a rögzítőjén.

Mindössze öt perc múlva újból megcsörrent a telefon.
– A rosseb egye meg!
Túl sok minden történt egyidejűleg.
Az előbb keresték a gyerekek iskolájából azzal, hogy Eddie-nek

láza van. Most vissza kell fordulnia, hogy elhozza. Néhány éve,
amikor Ylva depresszióba esett, Peder azt mondta, úgy érzi
magát, mintha egyedül nevelné az ikreket. Csak most látta be,
hogy akkor fogalma sem volt, miről beszél.

Végül beleszólt a telefonba, amely szüntelenül csörgött.
– Itt Peder.
– Van időd beszélni?
Jussi hangja volt. Az egymázsás szuperstratéga. Alapítója és



vezetője a biztonsági cégnek, amelynél Peder dolgozott, miután
otthagyta a Salamon Gyülekezetet, és mielőtt a jelenlegi
munkahelyén kezdett volna dolgozni. Életének olyan időszaka
volt ez, amelyre visszagondolni sem szeretett. Még kevésbé Alex
reakciójára, amikor meghallotta Peder sűrű állásváltásait. Alex
számára ugyanis kétféle dolog létezett: jó és rossz. A kettő közt
nemigen volt átmenet.

Peder számára annál inkább.
– Attól függ – felelte Jussinak. – Ha rövidre fogod, akkor igen.
– Persze – felelte Jussi. – Minden a régi?
Peder az útra szegezte a pillantását.
– Igen – felelte.
– Sajnálom.
– Hát, ez van.
Jussi köhögött. Ezt olyankor szokta, amikor nem tudta, mit

mondjon. Peder azt gondolta, hogy feldughatja a seggébe a
sajnálatát. Elég hamiskásan hangzott. Hiszen Jussi annak idején
sem sejtett semmit, ahogy most sem. Ezért is ítélte el annyira
Pedert.

– Figyelj, egy korábbi ügyfél miatt hívlak, aki aggaszt –
magyarázta Jussi.

Ez elég érzéketlen átmenet volt egyik témáról a másikra, de
Peder úgy tett, mintha észre sem vette volna.

Jussi időnként megkereste, de sosem azért, hogy mindenféle
hülyeségről fecsegjenek, hanem mindig valami munkaügyben.
Ahogy most is.

– Melyik ügyfélről van szó?
– Egy olyanról, akivel te foglalkoztál. Johansson, az egyik utolsó

ügyfeled, emlékszel rá? Akinek volt egy testvére…
– Emlékszem – vágta rá Peder, aggódva, hogy hová fog

kilyukadni ez a beszélgetés.
– Úgy tűnt, hogy jól alakul a sorsa – folytatta Jussi. – Vagyis…

tudod. Felbontotta a velünk kötött szerződést, és csak a kevésbé
biztonságos riasztót tartotta meg. Továbbá a rejtett



személyazonosságát.
Peder finoman rálépett a gázpedálra, és elhajtott néhány másik

gépjármű mellett.
– Pontosan így volt – hagyta annyiban.
– De meg szoktam keresni a korábbi kuncsaftokat, hogy

megkérdezzem, mi van velük, Johanssont viszont nem tudom
elérni.

Peder még jobban a gázra taposott, és ismét lehagyott pár
autót. Ám továbbra is az előzősávban maradt, és látta, hogy a
kilométeróra mutatója már elhagyta a száznegyvenet is.

– Várj pár napot – javasolta.
– Hát te nem olvasol újságot? – döbbent meg Jussi. – A

temetkezési vállalkozó, akit megöltek – a nevét ugyan még nem
közölték, de attól tartok…

– Értem – felelte Peder.
Jussi hallgatott.
– Szerinted mit tegyünk? – kérdezte aztán.
Peder épp sávot váltott, és hajszál híján balesetet okozott.
– Várjunk – válaszolta.
– Ugyan mi a fenére, ha szabad kérdeznem?
– Meg kell várnunk, amíg nyilvánosságra hozzák a nevét.
Jussi mérlegelte Peder javaslatát.
– Rendben – felelte végül. – De akkor is kapcsolatba kell

lépnünk a rendőrséggel, és el kell mondanunk, amit tudunk.
– Ami nem valami sok – jelentette ki Peder.
– Hagyd már, hiszen zsaru voltál! Tudod, hogy mi ilyenkor a

teendő.
– Diszkréten kell kezelni az ügyet. Ezt ígérjük az ügyfeleinknek,

és ki is kell tartanunk mellette.
Jussi azonban aggasztó csendbe burkolózott.
– Halló? – szólt bele Peder a készülékbe.
Nem ért rá türelmesen várakozni.
– Rendben, akkor egyezzünk meg ebben – javasolta Jussi. –

Amint megjelenik a neve, hívom a rendőrséget. Az is lehet, hogy



fontos információk birtokában vagyunk, és nem is tudunk róla.
Peder letette a telefont, majd ismét a gázra lépett.

A zár először nem engedett, amikor Tina megkísérelte elfordítani
benne a kulcsot. A ház minden jel szerint távol akarta tartani őt.
Tina olyan erősen fogta a kulcsot, hogy a bütykei belefehéredtek.
Be akart jutni mindenáron, még ha ez is lesz élete utolsó tette.

Sokáig várt, mert úgy gondolta, nem tehet ilyet. Ha az ember
kulcsot ad valakinek a házához, akkor joggal elvárhatja tőle, hogy
ne éljen vissza a bizalmával.

– Szeretném, ha ez nálad lenne – jelentette ki Malin, amikor
átadta a kulcsot Tinának. – Hátha kizárjuk magunkat vagy
ilyesmi. Tudod. Meg néha elutazunk. Ha történne valami, jó
lenne, ha valaki be tudna jutni a házba.

Noah-nak is volt egy kulcsa, de másnak nem. Noah pedig már
nem élt.

Tina akkor határozta el magát, amikor megtudta, hogy
megölték. Be kell jutnia a házba, megnéznie, hogy fest, hátha
talál valamit, ami elkerülte a rendőrség és Noah figyelmét is. Már
ha a rendőrség járt ott egyáltalán, mert ebben is kételkedett.

A férfi szerint, akivel beszélt, Noah meggyilkolása mit sem
változtatott azon, hogyan vélekedtek Malin és Dan eltűnéséről.
Tina számára ez érthetetlen volt. És rendkívül kellemetlen.

Vajon én leszek a következő áldozat?
Nem hagyta nyugodni a kérdés, valósággal üldözési mániája

támadt tőle. Ki kell, hogy nyíljon az a rohadt ajtó, különben
kénytelen lesz elmenni onnan. Nem mert ott álldogálni a lépcsőn
és babrálni a zárral mindenki szeme láttára.

Ekkor a zár végre megadta magát. Tina felnyögött a
megkönnyebbüléstől. Beosont a házba, és behúzta maga mögött az
ajtót. Be is zárta, majd lenyomta a kilincset a biztonság kedvéért,
hogy nem lehet-e kinyitni. Ettől azonban ismét pánikhangulata
támadt.

Eszébe jutott ugyanis, hogy senki nem tudja, hová ment.



A villába napokig biztos nem megy be senki, de az is lehet, hogy
hetekig vagy akár hónapokig sem.

Mit tegyen, ha történik vele valami, amíg a házban
tartózkodik? Ha rátámad valaki, és gyorsan ki kell jutnia?

De nem látott más megoldást, mint hogy az ajtónak zárva kell
maradnia, ő pedig kénytelen lesz sietni. Egy perccel sem
maradhat tovább, mint amennyi okvetlenül szükséges.

Izzadt a tenyere, amikor belépett az előszobából a konyhába.
Nem látott szennyes edényt a konyhapulton, sem az asztalon.
Alighanem Noah csinált rendet, vagy eleve így nézett ki minden.
Ezután Tina belenézett a mosogatógépbe. Néhány pohár, két
csésze és négy tányér volt benne. Meg pár evőeszköz. Tina
megborzongott. Úgy érezte, hogy a család egy reggel felkelt,
megreggelizett, majd behúzták maguk mögött az ajtót, és nem
tértek vissza többé.

Ugyanez az érzés kerítette hatalmába a lakás valamennyi
helyiségében: a gyerekek hálószobájában, a tévészobában, a
pincében, Malin és Dan hálószobájában, az étkezőben és a
nappaliban is. Még a mosószobában is mindent rendbe raktak, ám
mégsem úgy, hogy azt sugallta volna a helyiség, hogy senki sem
lakik ott. Ki az, aki úgy költözik ki Ausztráliába egy évre, hogy a
ruhákat benne hagyja a szárítóban, az edényeket pedig a
mosogatógépben?

Noah figyelmeztette erre, próbálta elmagyarázni neki, hogy
miért támadt rossz előérzete, amikor belépett a házba.

– Minden a feje tetején áll, és közben mégsem – magyarázta.
Tina csak most értette meg, mire is gondolt.
Visszament a gyerekek szobájába, leküzdve bűntudatát és attól

való félelmét, hogy hibát követ el. Hiszen egy cseppnyi esélye
azért mégis volt, hogy a család tényleg Ausztráliában van. És
akkor mit fognak gondolni róla, hogy körbeszaglászott az
otthonukban?

Tina megpróbálta félretenni ez irányú gondolatait. Hiszen
pontosan tudta, hogy miért van ott, és miért halogatta ilyen



sokáig. Ennek elegendő magyarázatnak kell lennie. Kitárta a
gyerekszoba gardróbjának ajtaját. Tele volt ruhákkal. Ahogyan a
falipolcok is játékokkal, könyvekkel és mindenfélével, amijük csak
volt. Tina nem úgy látta, mintha bármit is levettek volna róluk,
látszólag nem hiányzott semmi. Hedvig szobájában két könyv
hevert az éjjeliszekrényen. Tina óvatosan felemelte a felsőt, és
megfigyelte, hogy Hedvig behajtotta annak a lapnak a sarkát,
ahol tartott. Nem szívesen turkált Malin lányának holmija közt:
tudta, hogy tizenkét éves létére Hedvig túlságosan magának való
gyerek.

Forgatta a kezében a könyvet, s bár nem tudta volna
megmagyarázni, hogy miért, kinyitotta ott, ahol a kislány
megjelölte. Csak amolyan megérzés volt, amelynek
engedelmeskednie kellett. Azonnal észrevette, hogy valaki felírt
valamit a lap tetejére. Apró betűkkel, grafitceruzával.

Hedvig kézírása volt.
Miközben Tina elolvasta a rövid mondatot, hallotta, hogy egy

autó lefékez a ház előtt.
 
„Gumicsizma volt rajta.”
 
Tina kinézett az ablakon. Egy barna színű SAAB parkolt az

utcán. A vezetőülés ajtaja kitárult, és egy idősebb férfi szállt ki
belőle. Egyenesen a házra nézett – és benne Tinára. A nő
félreugrott, a könyvet pedig a földre ejtette.

Nem mert újra kinézni, hogy megtudja, merre indult a férfi.
Azt viszont nagyon jól tudta, hogy mindenképpen ki kell jutnia a
házból. Megmarkolta a kabátzsebében lapuló telefonját. Pólója a
hátára tapadt, hirtelen leizzadt, és ideges lett.

Úgy döntött, hogy kifelé nem azt az utat választja, amelyen át
bejött. Akkor ugyanis megkockáztatná, hogy egyenesen a férfi
karjaiba rohan, aki az imént érkezett a SAAB-bal.

De vajon ki lehet ő? És mi keresnivalója van itt?
Tina, miközben a hátsó kijárat zárjával küzdött, hallotta, amint



valaki egy kulcsot dug a másik ajtóba. Nem maradt már ideje
töprengeni, hogy ki lehet az. Menekülnie kellett, és az sem ártott
volna, ha megjegyzi az illető rendszámát.

Hogy megtudja, kinek volt még kulcsa a házhoz.
Megkönnyebbülten sóhajtott fel, amint belélegezhette a kinti

friss levegőt. Bevágta maga mögött az ajtót, leszaladt a lépcsőn,
majd lassan araszolt a ház fala mentén. Szíve hevesen vert. Ha
kilesne a ház sarkánál, láthatná, hogy eltűnt-e már a férfi, vagy
még mindig odakint áll a lépcsőn.

Az izzadság kiütközött a homlokán, ahogy előrehajolt. Csak ne
legyen ott a férfi!

Amikor észrevette, hogy még félméternyire sincs tőle,
felsikoltott.

Hogy a fenébe került ide?
A férfi jeges vigyort villantott rá.
– Elnézést, nem akartam megijeszteni – mondta.
Tina alig kapott levegőt, és próbált kihátrálni.
– Semmi baj – suttogta alig hallhatóan.
A férfi megállíthatatlanul követte.
– Maga itt lakik? – kérdezte.
A nő a fejét rázta, és továbbra is hátrált.
– Akkor meg mi dolga volt a házban?
Tina nem tudta, mit feleljen. Egy villanegyed kellős közepén

állt, de sehol semmi mozgás. Hogy lehet, hogy ennyire nincs
biztonságban az ember fényes nappal?

A férfi szeme elkeskenyedett. Valamiért mindkettejük számára
világos volt, hogy itt ő irányít: ő az, aki kérdez, a nőnek pedig
kötelessége válaszolni. Ez nem tetszett Tinának.

– Maga rendőr? – kérdezte.
Bár hangja élesebb volt, mint szerette volna, legalább

kimondta, amit akart.
Mitől van magának több joga itt lenni, vagy akárcsak

ugyanannyi, mint nekem?
A férfi először nem is válaszolt. Majd így szólt:



– Az vagyok. És azt hiszem, magának meg nekem el kellene
beszélgetnünk egymással.

Tina csak ekkor ismerte fel a férfi hangját. Ő volt az a rendőr,
akivel telefonon beszélt. Aki lerázta őt. Most pedig ott állt Malin
és Dan házának felhajtóján, és azt kérdezte, hogy mit keres ott.

Leeresztette a vállát.
– Itt valami nagyon nem stimmel – magyarázta. – Tudom, hogy

Malin és Dan nem Ausztráliában van.
A rendőr csendben figyelte őt.
– Azt javaslom, jöjjön be velem az őrsre, hogy részletes

tanúvallomást vehessünk fel öntől.
Tina nyelt egyet.
– Rendben – felelte végül.
Majd a férfi megfordult, és a kocsija felé indult.
Tina pedig követte. Autója a férfié előtt állt.
– Én a sajátommal megyek – szólt oda a férfinak.
Ám ő a fejét rázta.
– Arról szó sem lehet – jelentette ki. – Üljön be hátra!
Tinának korábban sosem volt dolga a rendőrséggel, nem

ismerte a szokásaikat. De ahogy megérezte, hogy Malin és Dan
eltűnése körül valami nincs rendben, ugyanúgy ráébredt, hogy
itt is bűzlik valami.

Nem mert elhaladni a SAAB mellett, ezért inkább kiszaladt az
utcára, hogy onnan közelítse meg a saját kocsiját. A rendőr
azonban az útját állta.

– Nem hallotta, mit mondtam? – rivallt rá. – Velem jön!
Máskülönben erősítést kell kérnem, abból pedig szabadságvesztés
lesz!

Tina egész testében remegett.
– Rendben, akkor tegye azt! – felelte.
Válaszától a férfi egy pillanatra elvesztette a fonalat. Szemmel

láthatólag más reakcióra számított.
Tina pedig kihasználta a lehetőséget, és megpróbált elfutni

mellette. Tervet ugyan nem eszelt ki ilyen helyzetekre.



Mindössze annyit tudott tenni, hogy beszáll a kocsijába, és
magára zárja az ajtót. Ám a férfi, aki azt állította magáról, hogy
rendőr, ennél azért szemfülesebb volt. Amikor a nő
nekiiramodott, elkapta a karját, szabad kezével pedig kinyitotta a
SAAB hátsó ajtaját.

– Befelé, ha mondom, a fene egye meg! – ripakodott rá.
Dohányszagú volt a lehelete.
– Maga meg mit csinál?
A hang oldalról jött. Egy kerékpáros állt meg néhány méterre

tőlük. A férfi enyhített Tina karjának szorításán.
– Semmit. Csak egy kis félreértés – magyarázta.
Méghogy félreértés?
Tina hosszasan bámult a kerékpárosra, szinte kérlelte, hogy

maradjon, amíg biztonságba nem kerül.
– A saját kocsimmal megyek – motyogta a nő.
Ebben a pillanatban benézett a SAAB hátsó ülésére.
Észrevett egy bolyhos takarót és egy újságot az ülésen. Ám ami

valóban felkeltette a figyelmét – és még a szíve is megállt tőle
egy pillanatra –, a padlón állt, a jobb oldali ülés támlája mögött.

Egy pár zöld gumicsizma.

Tíz perc. Ennél többre nem volt szüksége. Egy örökkévalóságig
tartó, alvásmentes éjszaka és egy délelőtt után, amely a
gyerekekkel való veszekedéstől volt hangos, Malin képes lett
volna kiugrani az ablakon. Persze csak ha ki tudta volna nyitni.
Ezért aztán inkább úgy döntött, hogy lezuhanyozik. Tíz perc alatt.
Ennyi időre már csak magukra hagyhatja a gyerekeket, akik
időközben abbahagyták a marakodást, és a tévé előtt ültek. Az
iskolásdi többé szóba sem jöhetett. Egyikük sem bírta tovább, még
Malin sem. Főleg most, hogy minden energiáját arra kellett
fordítania, hogy életben tartsa őket. A gyerekeket meg saját
magát. Na és persze Dant.

A férfi egy szót sem szólt azóta, hogy felkelt az ágyból – két
órával a többiek után. Malin már meg sem kísérelte szóra bírni,



nem akart tovább kérdezősködni a késekről. Elsősorban, mivel
semmi értelme nem volt, de azért sem, mert nem mert.

Hallani sem akarta már, hogy miféle sötét gondolatok cikáznak
a férje agyában.

Malin benézett a nappaliba.
– Felmegyek zuhanyozni – szólt be a gyerekeknek, akik nem

válaszoltak.
– Kiáltsatok, ha van valami – tette hozzá.
– Jó, jó – felelte Hedvig.
Dan fent volt az emeleten. Ez jó, mert így hallhatja, mit csinál,

ha nyitva hagyja az ajtót.
Öt perc. Ennyi is elég lesz a zuhanyozáshoz.
Vagy lehet, hogy a mosdóban is meg tudna mosakodni?
Malin a fürdőszoba küszöbén állva tétovázott. Onnan, ahol most

állt, szemmel tudta tartani Dant. A férfi egy fotelban ült a
hálószobában, és bámult kifelé az ablakon. Malin úgy vélte, hogy
egész kiegyensúlyozottnak látszik, sőt, mintha egy mosoly is
játszott volna szája egyik szegletében.

Ettől teljesen rátört a frász.
És végül épp ez segített neki a döntésben, hogy mit is kell

tennie. Nem mehetett így tovább, hogy ő alapjáraton működik,
közben pedig képtelen összeszedni a gondolatait. Nem lesz képes
napokig ébren maradni: ez a megoldás kizárva. Már most is
érezte, mennyire megviselte a felfokozott feszültség. Haja zsíros
volt, és izzadságszagot árasztott. Ráadásul az étkezéseket is
hanyagolta, meg sem reggelizett rendesen.

Ez így nem fog menni.
Lehajigálta magáról a ruhát, és ott hagyta a fürdőszoba

padlóján. Dan, ha látta is, hogy mit csinál, nem reagált rá. A
zuhanyrózsa erőteljes sugarai egyenesen az arcát érték, amitől
életre kelt.

Három perc.
Nem lesz szüksége tízre, de még csak ötre sem.
De már egyetlen perc múlva elzárta a csapot, és kirohant, mert



látni akarta, hogy Dan még mindig ott ül-e az ablak előtt. Ott ült.
Erre visszament a zuhany alá, és ismét magára irányította a

vízsugarakat. Beszappanozta a testét, sampont dörzsölt rövid
tincseibe, majd gyorsan leöblítette. Mint a férfiak a seregben.
Anélkül, hogy akár csak megfordult volna a fejében, hogy
megtörülközzön, figyelte Dant, hogy nem mozdul-e. Nem
mozdult.

Szíve hevesen vert a mellkasában.
Ez így nem mehet tovább.
Vizes lett a padló, Malin pedig vacogva takarította fel. Gyorsan

végighúzta a dezodort a hóna alatt, felvette az alsóneműjét, a
hálóingét és a nadrágját. Majd a törülközőt felakasztotta, és
kiment a fürdőszobából.

Ekkor felfedezte, hogy Dan már nem ül ott a fotelban.

– Újabb halottak – állapította meg Alex Recht, amikor sikerült
elérnie Renata Rashidot.

– Sajnos így igaz – felelte Renata.
– És bizonyosak lehetünk benne, hogy köze van hozzám? –

tudakolta. – Mert ha nem…
– Egy hetvenes éveiben járó férfiról van szó. A legkevésbé sem

vagyok meggyőződve róla, hogy köze van magához, ám meséltem
egy kollégának valamiről, amit a boncolás során fedeztem fel, és ő
azt mondta, hogy hívjam fel magát.

Alex érdeklődve dőlt hátra a széken. A szobájában ült, és
ezúttal rendesen becsukta az ajtaját. Ezt az új szokást az utóbbi
napokban vezették be Fredrikával – mindketten csukott ajtók
mögött dolgoztak, akár együtt voltak, akár külön.

Titkolózunk. Pontosan, ahogy Berlin gyanította. Elég
szerencsétlen helyzet.

– Ezer más dolgom is van – felelte. – De ha segíthetek magának
valamiben, csak szóljon.

Renata fontos szerepet játszott Alex szakmai előmenetelében.
Alex próbálta is ezt szem előtt tartani és rászánni az idejét a nő



kérésére.
– Köszönöm. Tehát egy idősebb férfiról van szó. Elvált, és

egyedül élt egy lakásban Stockholm központjában. A szomszédok
iszonyú szagot éreztek a lépcsőházban, majd rájöttek, hogy a
forrása a férfi lakásában keresendő. Igazuk is lett. Úgy vélem,
négy-hat nappal azután találtak rá, hogy meghalt.

Alex a homlokát ráncolta. Kíváncsi volt, hová fog vezetni a
beszélgetés.

– A konkrét halálokot nem volt különösebben nehéz
megállapítani – folytatta Renata. – Különösen, mivel tudtam,
hogy mit kell keresnem. Azonnal észrevettem, hogy a nyaka
megsérült, de úgy véltem, hogy nem ez okozta a halálát. Már
régebb óta problémája volt a szívével, és attól tartottam, hogy a
torkát ért ütés hatására szívrohamot kapott, és ebbe halt bele.

Mély lélegzetet vett. Alex meg sem tudta volna mondani, mikor
hallott tőle utoljára ilyen hosszas fejtegetést.

– De nem is a szíve volt a hibás – tippelt Alex.
– Nem – helyeselt Renata Rashid. – Amikor megfordítottam a

holttestet, felfedeztem egy szúrásnyomot a nyak felső részén.
Alex bekapcsolta a számítógépét.
– Igen – szólalt meg, jelezve, hogy figyel.
– Valaki beadott neki egy injekciót.
– Különös hely az injekciózásra – jegyezte meg Alex, és közben

gyorsan átfutotta a gépén az újságok vezércikkeit.
Az újságírók nem spóroltak a munícióval. De nem is volt mit

csodálkozni ezen, mivel az utóbbi napokban szokatlanul sok vér
folyt Stockholmban.

Alexnek pedig fogalma sem volt róla, miként vessen véget
ennek.

– Nagyon különös – helyeselt Renata, az első szóra helyezve a
hangsúlyt. – Méghozzá annyira, hogy már-már szertartásos
gyilkosságnak tűnik.

Alex hirtelen magához tért.
Szertartásos gyilkosságnak?



– Találtak nála valamilyen üzenetet? – tudakolta.
– Üzenetet?
– Egy papírlapot vagy valami mást – magyarázta Alex. –

Esetleg egy könyvet?
Szinte látta maga előtt, ahogy meglephette Renatát a kérdés.
– Nem – felelte. – Sem üzenetet, sem könyvet.
Alex ismét hagyta szabadon szárnyalni a gondolatait. Ha lett

volna üzenet, a helyszínre kiküldött kollégák minden bizonnyal
észrevették volna. Vagy mégsem? Berlin ugyanis belső hírzárlatot
is elrendelt. Azok a rendőrök tehát, akik nem voltak részesei a
jelenleg folyó nyomozásoknak, nem ismerhették a gyilkos
módszereit.

Utána kell néznem, gondolta Alex, és fejben jegyzetelt.
– Egy szó mint száz – folytatta idegesen Renata, mivel Alex az

imént félbeszakította –, semmi más nem jut az eszébe arról, hogy
„szúrás a nyakon”?

– Nem – felelte Alex.
Mert ez volt az igazság.
– Akkor sem, ha hozzáteszem, hogy az elhunyt férfinak erősen

megemelkedett az inzulinszintje?
Most már megszólalt egy csengő Alex fejében.
És rövid időn belül már másodszor pillantott a kezére, amely

akkor égett meg, amikor egy gyereket próbált megmenteni. Egy
gyereket, akire máskülönben ugyanaz a sors várt volna, ami két
másikra. Inzulintúladagolással végeztek velük. Az egyik esetben,
amelyben az áldozat egy csecsemő volt, a halálos adag inzulint
egyenesen a kutacsába fecskendezték. A másik viszont már túl
idős volt az efféle beavatkozásokhoz, ezért…

…a nyakába kapta a szúrást.
Alexnek kiszáradt a torka: örült volna valami italnak.
Majd gondolkodásra kényszerítette magát.
Durván fogalmazva egyszerűen zseniális módszer

inzulintúladagolással végezni egy másik emberrel. Az azonban,
hogy az injekciót ebben az esetben, amelyről Renata beszélt, épp



nyakba adták be, csak véletlen egybeesés lehetett, amely tévesen
más bűncselekmények irányába terelte a gondolatait.

– Néhány évvel ezelőtt – lassan tíz éve lesz – üldöztünk egy
gyilkost, aki épp ezzel a módszerrel ölt – magyarázta rekedt
hangon. – Ám abban az esetben valamennyi áldozat gyerek volt.
Kicsi gyerek.

– A kollégám elmondta – felelte Renata. – Ő volt annak az
ügynek az igazságügyi orvosszakértője. Ám ez valóban nem
feltétlenül jelenti, hogy a bűncselekmények összefüggenek.

Dehogy. Isten őrizz!
– Nagyra értékelem, hogy felhívott – szólt Alex. – De meg kell

kérnem valaki mást, hogy nézzen utána, mert én ezzel sajnos már
nem tudok foglalkozni.

– Majd jelentem, ha megtudok valamit. Hogy első kézből
értesüljenek – ígérte Renata.

– Köszönöm – mondta Alex.
– Sok a tennivaló mostanában – jegyezte meg Renata.
– Átkozottul sok – hagyta annyiban Alex.
Már csak egy újabb gyilkosság hiányzott nekik! Ezt már valaki

másnak kell elvállalnia. Alex naptára tele volt.
Dühösen megkérdezte:
– Hogy hívták az áldozatot?
– Henry Lindgrennek.
Alex végigsimított az állán, borostái szúrták az ujját. Tudta,

hogy Diana nem szereti, ha hanyagolja a borotválkozást.
– Kapásból nem tűnik ismerősnek a név – jelentette ki.
– Akkor jó – jegyezte meg Renata.
Ezzel befejezték a beszélgetést.

Alex még ott maradt ülve a telefonnal a kezében, és az imént
szerzett információkon töprengett. Henry Lindgren. A vezetéknév
semmit sem mondott neki, ám a keresztnévben volt valami, ami
zavarta. Részben hazudott Renatának: nem volt ismeretlen előtte
a név. A baj csak az volt, hogy nem emlékezett rá, milyen



összefüggésben hallotta.
Úgyhogy muszáj volt ezt most félretennie, hogy fontosabb

dolgokkal foglalkozhasson.
Malcolm Benke meggyilkolásának ügyével.
Meg Lovisa Wankelével.
Nem is beszélve Noah Johanssonról.
A Fredrikával folytatott beszélgetésüket túl korán szakították

félbe. Nem sikerült megtudnia, mit gondol a nő a levélről,
amelyet Noah Johanssonnál találtak. Annak azonban örült, hogy
nem említette előtte, mit mondott Peder Spencerrel
kapcsolatban. De vajon mi Fredrika véleménye a levél
tartalmáról? Anélkül ugyanis nem tudták volna összekapcsolni
Johansson meggyilkolását a másik két esettel. Mégsem
tekinthettek el az eshetőségtől, hogy ez esetleg téves nyom –
mivel a levélben a „mindent helyrehozok” szavakon és a szerzőre
való utaláson kívül Alex semmire sem figyelt fel. Vajon mi volt a
véletlen számlájára írható, és mi az, amire oda kellett volna
figyelniük? Nem tudta.

A férfi, aki a levelet írta (mert Alex biztos volt benne, hogy férfi
tette), néhány dolgot elárult önmagáról.

Haldoklott.
Gyerekei voltak.
Részese volt egy autóbalesetnek.
Uppsalában dolgozott.
És tudta, hogy Morgan Sander egy író.
Alex mosolyra húzta a száját. A legfelső pont kivételével akár

Spencer Lagergren is írhatta volna.
Ám ismét elkomolyodott. Nem volt ideje hülyeségekre. Fel

kellett mérniük, mennyire fontos a levél, és hogy ki lehet az írója.
Alex háromszor is elolvasta, és mindannyiszor megfagyott a vér
az ereiben. A fenébe is, hiszen a levél nem volt más, mint
beismerő vallomás. A férfi beismerte, hogy elgázolt egy fiatal nőt,
majd elmenekült, és sorsára hagyta az áldozatát. Alex nem tudta,
hogy mikor történt az eset. A kislány, akire az író hivatkozott,



lehetett öt-, de akár harmincéves is. Még csak találgatni sem
tudott.

Egyedül annyit tudott bizonyosan, hogy a férfi önként vallotta
be, amit tett.

Hibát követett el.
És most mindent helyrehoz.
Vajon ő a gyilkos, akit keresünk? – töprengett. Egy haldokló

férfi, aki egykor tönkretette egy fiatal nő életét. Most pedig
másokat büntet.

Torbjörn Ross.
De hát ő nem is haldoklik. Vagy mégis?
Manapság nem lehet tudni. Nem avatnak be mindenkit. Alex

még jól emlékezett, milyen hihetetlenül egészségesnek látszott
Lena aznap, amikor megtudták, hogy már egy év sincs hátra az
életéből.

Alex úgy döntött, hogy felhívja Tina Antonssont, a nőt, akiről
Noah Johansson beszélt neki. Ha valakinek ilyen különös neve van,
akkor nem lehet nehéz megtalálni.

A jelek szerint igaza volt. Tina Antonsson Spångában lakott.
Vezetékes és mobilszáma is volt: Alex a mobillal kezdte. A nő a
negyedik csengetés után vette fel.

– Igen?
– Tina Antonssonnal beszélek?
Sóhajtást hallott a vonalban.
– Attól függ, ki kérdezi.
A válasz meglepte Alexet.
– Alex Recht vagyok. Ismertem Noah Johanssont.
A nő szipogott a telefonba.
– Annyira örülök, hogy felhívott – mondta fojtott hangon.
Alex, aki feltételezte, hogy Tina Noah halála miatt sír, azzal

kezdte, hogy részvétét fejezte ki. Szavai azonban egy cseppet sem
nyugtatták meg Tinát.

– Ne haragudjon a viselkedésemért, de annyira megijedtem –
magyarázta a nő.



– Megijedt?
Alex érezte, hogy ostobaság megismételnie a nő szavait, de

egyszerűen kibukott belőle.
– Azt hiszem, itt biztonságban vagyok. De nem akarom elárulni,

hogy hol. Egyelőre nem. Noah ugyan azt mondta, bízhatok
magában, de… már nem tudom, mit tegyek.

Alex elővette legmegnyugtatóbb hangszínét.
– Na, kezdjük az elejéről! Most tehát bujkál?
A nő először hallgatott.
– Igen – felelte azután.
– Már ne haragudjon, nem szeretnék érzéketlennek tűnni, de

mégis miért?
Ismét csend.
– Megértem, hogy megijedt, amikor tudomást szerzett Noah

meggyilkolásáról – szólt Alex lágyan. – Noah elmondta, hogy
maga is aggódik a bátyja családjáért, és azt gondolja, hogy
történt valami velük.

– Tudom, hogy történt velük valami! Úgyhogy befejezheti a
példabeszédet, hogy feleslegesen aggódom és képzelődöm!

– Nem állítottam, hogy képzelődik. Magam is kételkedem
abban, hogy Noah testvére Ausztráliában van.

Recsegett a vonal.
– Kezdjük újra – kérte Alex. – Igaza van, és többet tud, mint én.

Úgyhogy beszéljen! Miért rejtőzködik?
– Más is hallja, hogy miről beszélünk?
Alex tanácstalanná vált.
– Nem – felelte. – Nem hallgatják le a telefont.
– Nem úgy értem – magyarázta Tina. – Egyedül van, vagy más

is hallja, amit mond?
– Egyedül vagyok a helyiségben, és csukva van az ajtó –

válaszolta Alex.
Kezdett fogyni a türelme: már bánta, hogy felhívta a nőt.

Milyen észszerű oka lehetett rá, hogy ennyire megijedt?
– Találkozhatnánk? – kérdezte Tina. – Hogy láthassam az



igazolványát.
Alex a fejéhez kapott.
Mégis, mi a fene ez?
Erre tényleg nem érek rá, gondolta.
Ám hangosan ezt mondta:
– Elég szűkös az időm. Mondjon egy helyet, ahol

találkozhatunk, de ne legyen messzebb félórányi autóútnál.
Tina elgondolkodott.
– Rendben, megoldható – felelte. – Találkozhatnánk az OKQ8

benzinkútnál, Johanneshovban, félóra múlva?
– Az jó lesz – válaszolta Alex. – Maga most ott van?
– Nem akarom elmondani, hogy hol vagyok – erősködött Tina.
Majd letette a telefont.

– Nem vagyok biztos benne, hogy jól teszem, hogy felhívom, mégis
úgy érzem, hogy meg kell tennem – magyarázta Mikael Lundell.

Fredrika Bergman pedig érthetetlenül motyogott valamit
arról, hogy az életben nem mindig könnyű eldönteni, mi a helyes.

– A múltkori beszélgetésünk óta rágódom valamin – folytatta
Mikael.

Fredrika már amúgy is feszült volt, mint egy hegedűhúr –
képtelennek érezte magát arra, hogy még mások
bizonytalanságával is foglalkozzon.

– Mondja csak – kérte röviden a férfit.
Mikael elhallgatott. Észrevehetően rossz hatással volt rá a nő

türelmetlensége.
– Annak, ami foglalkoztat, valójában nem sok köze van a

Londonban történtekhez – óvatoskodott. – Inkább magukhoz,
rendőrökhöz. Ahhoz, hogy hogyan épül fel a szervezetük, és
milyen módszerekkel dolgoznak.

Fredrika a legszívesebben elnevette volna magát, ám mégsem
tette. A szervezethez és a munkamódszereikhez? Ez most komoly?

– Belátom, ostobaságnak hangzik – tette hozzá Mikael.
– Dehogy. Elvégre nemrégiben hajtottak végre nálunk egy



komoly átszervezést, de ha jól sejtem, nem erről akart beszélni
velem. Esetleg tudna egy kicsit konkrétabban fogalmazni?

– Persze, szívesen. Amikor legutóbb beszéltünk, maga azt
mondta, hogy a svéd rendőrség nem tudja, mi történt Beatával
Londonban.

Fredrika fészkelődni kezdett a székén.
– Az igazat megvallva, nem számolhatok be róla, hogy mi a

szokásos eljárás, ha egy svéd állampolgárt külföldön gyilkolnak
meg – fejtegette. – De amennyiben Svédországban nem jelentik
az eltűnését…

– Nem erre gondoltam – vágott közbe Mikael. – Csak annyi
mindent kérdezett tőlem, amire szerintem valamelyik
kollégájától is választ kaphatott volna.

Fredrika, aki pillanatnyilag azzal volt elfoglalva, hogy
papírokat pakolt át az íróasztal egyik feléről a másikra, hirtelen
abbahagyta a tevékenykedést.

– Azt hiszem, nem értem, hogy miről beszél – jelentette ki.
– Arról, hogy Malcolm Benke rendszeres kapcsolatban állt egy

rendőrrel Stockholmban, aki jó tanácsokkal látta el arra
vonatkozólag, hogyan kezelje a lánya helyzetét. Ez a rendőr egy
ismerősének ismerőse volt.

Mikor Fredrika nem szólt semmit, hozzátette:
– Legalábbis ő ezt állította.
– Nem emlékszik, hogy hívták azt a rendőrt? – tudakolta a nő. –

Említette a nevét?
– Persze. Torbjörn Ross.

Fredrika Alexet kereste, de a föld nyelte el a férfit. Ivan pár
perccel korábban látta őt a lift felé menni. Fredrika ekkor
mobilon próbálta meg elérni.

– Hol vagy? – kérdezte, amikor Alex felvette a telefont.
– El kell intéznem valamit.
Fredrika azt hitte, hogy menten felrobban. Semmi szüksége

nem volt több titokra. Meg volt róla győződve, hogy már így is



van belőlük épp elég.
Valami más oka is van annak, hogy egészen a mai napig nem

beszéltél nekem Noah testvérének eltűnéséről. De vajon mi?
– Alex, áruld el, hová mész!
Hallotta, hogy a férfi beindítja a kocsi motorját.
– Találkozom valakivel, aki telefonon nem mer beszélni velem.
– Mégis kivel?
A motor felbőgött, Alex pedig kifelé tolatott a garázsból.
– Tina Antonssonnal – felelte a férfi némi hallgatás után.
– Most?
– Most.
Fredrika ellenkezni akart, arra hivatkozni, hogy ezer más

tennivalójuk van. Muszáj volt beszélniük Rossról is. Ez volt a
legfontosabb, sőt talán az egyetlen, ami fontos volt.

Mert ha Ross a gyilkos, akkor nem kell többé Spencert
vádolnom.

A nő belépett az Oroszlánbarlangba, és behúzta maga mögött az
ajtót. Hidegebb volt most odabent, mint addig bármikor.

– Már tudom, miből gondolhatta Ross, hogy Bernhard Benke
ölte meg az apját – magyarázta a telefonba. – Ugyanis
személyesen ismerte Malcolmot, és folyamatosan tájékoztatást
kapott a Londonban zajló eseményekről.

– A francba! Ezt meg honnan tudod?
– Mikael Lundelltől.
Fredrika szorosabbra húzta össze magán a kosztümöt: próbált

felmelegedni.
– Alex, muszáj megszellőztetnünk, amit tudunk.
– Úgy érted, házon belül beszéljünk a Ross ellen felmerült

gyanúnkról?
– Úgy.
– És mégis, hogy csináljuk? Össze tudod foglalni röviden és

érthetően, mire gyanakszunk vele kapcsolatban, és mire építjük
az elgondolásunkat? Realistának kell lennünk. Iszonyú dolog az,
amire próbálunk szavakat találni.



Annyira, hogy még egyikük sem merte nyíltan kimondani,
gondolta Fredrika.

Mélyet sóhajtott.
– Én akkor is azt hiszem, hogy sáros – jelentette ki.
– Én is – helyeselt Alex.
– Mindegyik nyomozás során felmerült a neve, és több

áldozathoz is köze volt.
– Pontosan.
– Bizonyítékunk azonban nincs ellene.
– És az indítékát sem ismerjük – tette hozzá Alex. – Ha az összes

áldozattal Ross végzett, vajon mi okból tette?
– Az elkövetési mód azért elárul egyet és mást – magyarázta

Fredrika. – Malcolmot ugyanúgy ölték meg, ahogy a lányát,
Lovisa Wankelt pedig úgy, mint a barátját. Az indíték tehát
pofonegyszerű: bosszú.

– Eddig, azt hiszem, hasonló a gondolkodásmódunk. De vajon
miért éppen Torbjörn Ross állt volna rajtuk bosszút? És mi közöm
nekem az egészhez?

Fredrikának eszébe jutott a levél, amelyet Noah Johanssonnál
találtak, a beismerő vallomással és utalásokkal arra, hogy szerzője
bizonyos intézkedéseket tett, hogy vezekeljen korábbi bű neiért.

Fredrika szemét csípték a könnyei.
Csak ne Spencer legyen a tettes, a fenébe is!
– Az is lehet, hogy ketten vannak – vetette fel.
Úgy dobta fel, mint egy légből kapott ötletet.
– Két elkövető? – hökkent meg Alex.
– Kell hogy legyen valami magyarázat arra, hogy miért botlunk

mindenütt Ross nevébe. Ha ketten vannak, akkor ez már
korántsem olyan meglepő – magyarázta Fredrika.

Jóllehet, neki magának sem tetszett a felvetés. Több okból sem.
– Alex, hányan lehetnek még? – kérdezte halkan.

A kérdés már majd szétvetette belülről.
– Kik? – kérdezte Alex.



– Az áldozatok. Hányan fognak még meghalni?
– Meg kell állítanunk azt az őrültet, amilyen gyorsan csak

lehet. Nincs más megoldás.
Milyen igaz volt! De a helyzet korántsem ennyire egyszerű.
– Most le kell tennem – közölte Alex.
Fredrika kinézett az ablakon.
Sötét fellegek gyülekeztek az égen. A nyár talán most is úgy

tesz, ahogy Svédországban gyakran szokott ilyentájt: hátat fordít,
és vissza sem néz.

– Nem tetszik nekem, hogy egyedül mész arra a találkozóra –
jelentette ki Fredrika.

– Hát, nem a legjobb megoldás. De ezúttal így alakult.
– Ha szükséged lenne segítségre, itt leszek.
– Kösz.
Már épp le akarták tenni, amikor Alex így szólt:
– Jut eszembe: a Henry Lindgren név mond neked valamit?
Fredrika elgondolkodott. Tudta, hogy nem ismeretlen számára

a név, de nem tudta volna megmondani, hol hallotta.
– Akarod, hogy rákeressek? – kérdezte. – Rémlik, hogy

hallottam már valahol, de fogalmam sincs, hol.
– Nálam is hasonló a helyzet. Keress rá, hátha találsz valamit! A

kollégák már biztosan megtették, de attól tartok, nem vették
észre az összefüggést a nyomozásunkkal.

Fredrika nyelt egyet.
– Ezt meg hogy érted?
– Egy Henry Lindgren nevű férfit meggyilkoltak.

Inzulintúladagolás végzett vele. A tűt a nyakába szúrták.
Fredrika kis híján kiejtette a kezéből a telefont.
– Atyaisten! – suttogta.
– Szóval te is emlékszel arra az esetre – állapította meg Alex.
– Sosem felejtem el. De…
– Most már tényleg mennem kell.
Majd letette a telefont.
Fredrika kiosont az Oroszlánbarlangból, és látta, hogy Torbjörn



Ross közelít felé a folyosón.
– Alex elmondta, hogy mit találtunk Lovisa lakásán? –

tudakolta Ross.
Fredrika bólintott:
– Igen.
Ross tornacipőt viselt, kezében pedig egy pár gumicsizmát vitt.

Hosszasan figyelte Fredrikát.
– Szorul a hurok – mondta. – Hamarosan elkapjuk azt a

rohadékot!

Nem tartott soká az út a nagyi nyaralójától, Högmorából a
benzinkútig, ahová Alexet hívta a találkozóra. A nagyi nyaralója
biztonságos helynek tűnt a rejtőzésre, de már nem tudta, hogy
tényleg az-e. Amikor odaért, a ház szokás szerint zárva volt, és
elhagyatottan állt. Tina nagymamája ugyanis már nem élt, szülei
pedig nem szívesen jártak oda. Csak Tina kedvéért tartották meg
a házat.

– Egy nap talán neked is lesz családod – mondta az anyja. – És
akkor jól jön majd, hogy lesz egy kis nyaralótok.

Tina annyi hibát talált ebben a mondatban, hogy nem is látta
értelmét a fejtegetésnek.

Harmincöt éves volt, amikor a nagyanyja eltávozott az élők
sorából, nem tinédzser. A nyaraló pedig, amely nem is volt igazi
ház, csak amolyan kis vityilló, kellemes hely volt, függetlenül
attól, hogy volt-e családja, vagy sem. Habár a „kellemes” talán
nem is a legmegfelelőbb szó. Ez volt a hely, ahol Tina jókedvet és
erőt meríthetett magának.

És most a biztonságát is ennek köszönhette.
Hacsak nem tévedett. Mert lehet, hogy a kívülállók számára

sem volt nehéz kitalálni, hogy hová ment.
Nem így terveztem tölteni a szünidőmet, gondolta Tina.
Valójában csak később, ősszel akarta kivenni a szabadságát,

hogy meglátogathassa Malint. Ám ebből a jelek szerint semmi
sem lesz.



Vezetés közben kedvetlennek és erőtlennek érezte magát.
Csaknem elemésztette a bizonytalanság. Lélegezni is alig bírt.
Alaposan végiggondolta a döntéseit. Távol kellett volna

tartania magát Noah-tól? Fel kellett volna fognia, hogy veszélyes
lehet, ha kutatni kezd Malin és Dan után? Ám a válasz valójában
nem számított. Tina élete sokkal szegényesebb lett, mióta
Malinnak nyoma veszett. Senki sem tölthette be az űrt, amelyet
hagyott maga után, senki sem volt képes helyettesíteni. Ráadásul
az számított, hogy mi a helyes tett, és mi a helytelen. Az ember
nem hagyhatja cserben, akit szeret. És nem hagyhatja abba a
kutatást egy olyan ember után, akiről úgy gondolja, hogy
erőszakkal elrabolták.

Csak nehogy halottak legyenek!
Mert abba én is belehalok.
Tina keresett egy fényképet Alexről, csak hogy legyen valami

elképzelése, hogy néz ki. Megállt az autó mellett, és örökösen
körbetekingetett, hogy nem követi-e valaki. A férfi a
gumicsizmában.

Egy autó lekanyarodott az útról, és leparkolt néhány
méternyire a benzinkúttól. Magas, ősz hajú férfi lépett ki belőle.
Tina felé nézett, és kérdőn felvonta a szemöldökét.

A nő bólintott.
Állandóan a gumicsizmás férfi járt a fejében.
Honnan tudhatná, hogy megbízhat-e Alexben? Talán Noah

tévedett, és Alex maga volt a gonoszság gyökere.
Ha ő volt, aki elárulta Noah-t, akkor nekem végem!
– Tina? – kérdezte Alex.
A nő ismét bólintott.
Közben odaért Alex mellé, és érezte, mennyire fáradt. A férfi

előhúzott a nadrágzsebéből egy igazolványt, és megmutatta a
nőnek.

Ugyanakkor a férfit is figyelte, aki épp az autóját tankolta.
– Ismeri? – kérdezte a nőt.
– Nem – felelte Tina, és visszaadta az igazolványt.



Megvárták, amíg a férfi fizetett és elhajtott.
– Miért kellett épp itt találkoznunk? – kérdezte Alex.
– Mert ez jó helynek tűnt – felelte a nő.
Értelmesebb választ képtelen volt kicsikarni magából.
– Elég elgyötörtnek látszik – jegyezte meg Alex. – Beülhetnénk

a kocsimba beszélgetni?
A nő hátrált egy lépést.
– Nem, köszönöm.
– Rendben – visszakozott Alex. – Semmi olyat nem kell tennie,

amit nem akar, vagy amit kellemetlennek érez.
Látszott Alexen, hogy kíváncsi, vajon miért fél a nő beszállni a

kocsijába. Hiszen Alex tekintete nyugalmat és türelmet árasztott.
– Ma jártam Malin és Dan házában – mondta a nő.
– Noah testvérénél és a sógornőjénél?
– Így van. Van hozzá saját kulcsom, de korábban sosem

használtam. Vagyis úgy még sosem, hogy ne Malin és Dan kért
volna meg rá.

– Például azért, hogy bevigye a postát és locsolja a virágokat,
amíg elutaztak? – mosolygott Alex.

– Így van – felelte ismét a nő. – De ezúttal mégis bementem.
Noah ugyanis azt mondta, hogy a rendőrség nem hajlandó őt
végighallgatni, és azt gondoltam, talán találok valami nyomot,
ami elárulja, mi történhetett a családdal.

Elhallgatott, mivel esni kezdett az eső.
Alex az autó felé sandított.
– Mit szólna a következő javaslathoz? – vetette fel. – Maga beül

a sofőrülésre, nyitott vagy zárt ajtó mellett, ahogy akarja. Én
pedig a hátsó ülés jobb oldalára. Így jó lesz?

Tina azt kívánta, bárcsak kisgyerek lenne. Hogy ne kelljen egy
csomó döntést hoznia és azon töprengenie, hogy mi helyes és
helytelen.

– Igen – suttogta. – Így jó lesz.
Kivárta, amíg a férfi beül a hátsó ülésre, és csak azután ült be a

kormány mögé. Az ajtót pedig félig kitárta.



– Na, jó. Most pedig szeretném, ha röviden felvázolná, mit
gondol, mi történhetett Malinnal, Dannal és a gyerekeikkel!

Tina összedörzsölte a tenyerét. Örökké hideg volt a keze.
Még hogy mit gondol?
Nehéz lett volna néhány egyszerű mondatban összefoglalni.
– Azt hiszem, valami baj van velük. Nagy baj – bökte ki végül.
– Nem hiszi, hogy Ausztráliában vannak?
– Nem. De még csak találgatni sem tudok, mi történhetett

velük. És hogy hol lehetnek.
Alex hümmögött valamit magában.
– Ha eljátszunk a gondolattal, hogy mégis Ausztráliában

vannak – pedzegette óvatosan Alex –, és valamilyen, maga és
énáltalam nem ismert okból úgy érzik, hogy így kell
viselkedniük… Akkor mit gondol, mi állhat emögött?

A nő elgondolkodott.
– Semmilyen okot nem látok rá – felelte végül.
– Lehetséges, hogy valamiféle menekülésről van szó? – folytatta

Alex.
A nő hirtelen hátrafordult, és ránézett.
– Menekülésről?
– Csak eljátszottam a gondolattal – mentegetőzött Alex. – Én

elhiszem, hogy valami nagy gáz van e körül az ausztráliai utazás
körül, és muszáj kitalálnom, mi lehet az.

Tina a puha háttámlának dőlt, és rajta tartotta a szemét a hátsó
ülésen ülő Alexen. A férfi csendben figyelte őt.

– Dannak elég veszélyes a munkája. Pszichológus, és megesett
már, hogy balul sült el a terápia.

– Valami konkrét esetre gondol? – kérdezte Alex túlságosan
könnyed hangnemben, mintha már tudta volna is a választ a
kérdésre.

Noah biztosan beszélt neki erről, gondolta Tina.
– Dannak volt egy súlyosan zavart ügyfele úgy egy éve –

magyarázta Tina. – Hallott már erről?
– Az nem számít. Meséljen róla!



– Szívem szerint őrültnek nevezném, de Dan mindig azt
mondja, hogy nem szabad ilyet mondani mentálisan sérült
emberekről. A céges egészségügyi szolgáltatótól küldték hozzá.
Kiégés szindrómával. De azt hiszem, Dan elég hamar
megállapította, hogy a férfinak jóval több és komolyabb
problémája is van ennél, nem csak, ami már korábban ismert volt.
Dan megpróbálta kórházba utaltatni, mert veszélyesnek ítélte
meg. De senki sem volt kíváncsi a véleményére, míg túl késő nem
lett. Egyik reggel az iskolából jelentették, hogy a gyerekek nem
mentek be aznap, és egyik szülőt sem tudták elérni. A férfi
először végzett a családjával, azután önmagát is lelőtte.

Alex mozgolódni kezdett a hátsó ülésen.
– Szörnyű – rémüldözött. – Előfordult, hogy fenyegetően lépett

fel Dannal szemben?
Tina megborzongott.
– Igen. Dan el is napolta az utolsó találkozójukat, mivel a férfi

nem hagyta békén.
– Mit csinált?
– Egyszer az éjszaka közepén állított be a házukba: ott

üvöltözött a lépcsőn állva, és verte az ajtajukat. Továbbá
fenyegető e-maileket és SMS-eket küldözgetett neki, amelyekben
azt írta, hogy bántani fogja Dant, ha nem gyógyítja meg.

– És Dan feljelentette?
Tina felsóhajtott.
– Malin azt akarta, hogy tegye meg, de Dan főnöke másképp

akarta elintézni az ügyet. A cég ugyanis, amelynek Dan dolgozik,
együttműködik egy biztonsági céggel, amely szükség esetén
kivonul.

Ez kezdte érdekelni Alexet.
– Egy biztonsági céggel? És melyikkel?
– A Solid Securityvel. Azt hiszem, ez a neve.
– Külföldi tulajdonú?
– Nem, azt hiszem, svéd.
– Hát persze, hiszen mostanság már mindent angolul írnak –



jegyezte meg Alex.
Beszélgetésük kezdete óta most először vette észre Tina, hogy

milyen öreg a férfi. „Mindent angolul írnak.” Már miért ne
tennék?

– Maga bizonyára közel állt a családhoz – jegyezte meg Alex. –
Úgy tűnik, maga tud a legtöbbet róluk.

Tina fájdalmat érzett a szavak hallatán.
– És talált valamit a házban? – tudakolta a férfi.
Tinának azonban kissé lelassult a gondolkodása – nem kapcsolt

azonnal, mire gondol Alex.
– Azt mondta, hogy a saját kulcsával ment be – emlékeztette

Alex. – Talált valamit?
Egy zsarut. Gumicsizmával.
– Először azt hittem, hogy nem. De azután rájöttem, hogy

mégis. Malin lánya, Hedvig eszméletlenül sokat olvas, és az
éjjeliszekrényén volt egy könyv, amelybe bejegyzett valamit.

Majd olyan gyorsan kezdett hadarni, hogy időnként megbotlott
a nyelve. Elmondta, mit írt Hedvig a könyvbe, és mi történt
azután. Képtelen volt szünetet tartani, mindent egy szuszra akart
elmesélni. Mindent, azt a részletet leszámítva, hogy a férfi, aki
azt akarta, hogy szálljon be a kocsijába, rendőrnek nevezte magát.
Ő pedig felismerte a hangját.

De talán tévedett.
– Akkor vettem észre a gumicsizmát, amikor elhaladtam a

nyitott kocsiajtó mellett – részletezte a nő. – De annyira
megijedtem! Ha nem jött volna az a kerékpáros, nem hiszem,
hogy megúsztam volna.

Csak ekkor, amikor egy pillanatra szünetet tartott, hogy
levegőt vegyen, vette észre, milyen mélyen hallgatott Alex. Arca
elkomorult, és teljesen magába fordult.

– Mit mondott, hová akarja vinni? – kérdezte a férfi.
A nő tétovázott.
Nem tudta, kiben bízhat.
– A rendőrségre – felelte végül suttogva.



– Hogyan?
– Azt mondta, menjek be vele az őrsre tanúvallomást tenni. De

nem hittem neki. Vagyis, azt elhittem, hogy rendőr, de…
Alex türelmesen várta a folytatást. Állkapcsa közben

folyamatosan őrölt, mintha rágott volna valamit.
– …nem bíztam benne – folytatta Tina. – Veszélyesnek tűnt,

mintha bántani akart volna.
– Hogy hívták?
– Nem tudom.
Az eső kopogott a szélvédőn, és a szél is fújni kezdett. Tina

azonban továbbra sem merte becsukni az ajtót. A hideg besüvített
az autóba is.

– De az autója hátsó ülésén mindenesetre egy pár gumicsizmát
látott. És kellemetlennek érezte ezt, mivel Malin lányának
könyvében olvasott egy bejegyzést egy gumicsizmás férfiról –
összegezte Alex.

Tina összehúzta magát az ülésen. Olyan ostobának érezte
magát.

– Fogalmam sincs, mit jelenthetett az a bejegyzés. Talán
teljesen félreértettem, annyira össze voltam zavarodva.

Alex azonban nem válaszolt. Elővette a mobilját, és keresett
rajta valamit.

– Ő az a férfi, aki megpróbálta magát betuszkolni az autójába? –
kérdezte.

A nő a kijelzőre nézett, és érezte, hogy felszökik a pulzusa.
– Ő az – felelte határozottan.
Alex kinyitotta az ajtót, és kiszállt. A lány automatikusan

követte őt, és mindketten kint álltak az esőben.
– A képen látható férfi tényleg rendőr? – kérdezte a nő.
Alex közben egy telefonszámot hívott.
– Igen – válaszolta nyersen. – Rendőr. De már nem sokáig.

Vajon hová tűnt? Malin körbe-körbejárkált a házban, és minden
lépéssel egyre idegesebb lett.



– Dan?
Hangja élesen csengett, amitől a gyerekek is talpra ugrottak.
– Mi a baj, anya? – kapaszkodott bele Max. A lánya azonban csak

nézett rá némán.
– Apátokat keresem – felelte Malin, és megpróbált mosolyogni

hozzá, nem sok sikerrel. – Nem láttátok?
– Nem – felelte a fia.
– De hallottuk, amikor lejött a lépcsőn – tette hozzá Hedvig.
Malin rábámult.
– Hallottátok, amikor lejött a lépcsőn, de nem tudjátok, hová

ment?
Először egyikük sem válaszolt.
– Máskor is csinált már ilyet – magyarázta Hedvig. – Az egyik

pillanatban még itt volt, a másikban már nem.
Malin érezte, hogy izzadni kezd a tenyere. Nem értette, miről

beszélnek a gyerekei.
Hiszen innen nem volt hová menni.
– Meg kell keresnünk őt – javasolta. – Talán azért bújt el, hogy

megvicceljen bennünket.
Max arca felderült, ám Hedvigén csak a jeges rémület látszott.
– Anya! – nyögte.
– Semmi baj – vágta rá Malin gyorsan, és megsimogatta a lánya

karját. – Semmi baj.
De hiába. Lánya ugyanis már túl idős volt Malin mindent

elbagatellizáló hazugságaihoz.
A nő megrázta a fejét. Haja nedves volt még, és kócos, épphogy

megszárította a törülközőbe csavarva.
Mert sietett, amennyire tudott. Ám ez is kevésnek bizonyult.
Malin megfogta Max kezét.
– Most megkeressük apát – mondta.
Nevetségesen hangzott. Mintha ezer helyre bújhatott volna.

Pedig dehogy. A konyhába, a tévészobába, az előszobába vagy a
bejárati ajtó mellett álló apró vécébe. Összesen ennyiből állt az
alsó szint.



– Dan? Fejezd már be ezt az ostobaságot, megijeszted a
gyerekeket!

Nem érkezett válasz.
Hedvig már másodszor nézett be a vécébe.
– Ott már kerestük – magyarázta Max.
– De még egyszer meg akartam nézni!
Hedvig hangja feszült volt: a sírás határán állt.
Malin, próbálva úrrá lenni a helyzeten, így szólt:
– Akkor most a következőt fogjuk tenni…
Ám ezzel már elkésett, mert fia időközben lerogyott a padlóra.
– Nem akarom ezt tovább csinálni! Haza akarok menni! –

kiabálta.
És fékezhetetlenül kitört belőle a zokogás, úgy, ahogy már rég

nem.
Malin leguggolt mellé, és megpróbálta átölelni.
– Egy kicsit még ki kell bírnunk – nyugtatgatta.
– De mennyi az a „kicsi”, anya? Meddig kell még kibírnunk? –

keseredett el Hedvig is.
Malin ekkor felfigyelt valamire a szeme sarkából. Egy egészen

apró mozgásra. A gardrób ajtaja! Mintha megmozdult volna.
Kizárt!
Annyira, hogy eszébe sem jutott volna benézni oda.
Mert bár a szekrény egy méter széles volt, mélysége mindössze

harminc-negyven centiméternyi. Amikor megérkeztek a házba,
oda akasztották fel a kabátjukat, és bele sem néztek azóta.

Úgysem jutnak ki innen soha többé.
Malin egyre csak a szekrényajtót bámulta, és várta, hogy

megmozduljon. De nem mozdult.
– Anya!
– Hedvig, vidd fel az öcsédet az emeletre – mondta halkan.
Ha Dan ott volt a szekrényben (márpedig ott volt), akkor nem

számított, milyen halkan beszél. A férfi úgyis meghallja.
– De miért?
– Csak tedd, amit mondok! Gyorsan! Futás be a szobátokba,



csukjátok be az ajtót, húzzátok elé az egyik ágyat, üljetek bele, és
addig ki ne gyertek, amíg én azt nem mondom! Megértettétek?

Apátok a gardróbban lapul, és megőrült.
Életveszélyes.
Egyenesen Hedvig szemébe nézett. Szerette volna megrázni és

ráordítani, hogy a francba is, ne legyen már ennyire gyerekes.
Most felnőttként kell viselkednie és vigyáznia az öccsére.

De Hedvig talán magától is felfogta a helyzet komolyságát,
mert pontosan azt tette, amire Malin utasította. Kézen fogta a
testvérét, és talpra rántotta.

– Gyere! – szólt neki.
A fiú nyöszörögve próbált ellenállni:
– De neeem akarok tovább itt maradni!
Malin támolyogva felállt, majd visszaesett.
A gardrób ajtaja szélesre tárult.
És előlépett belőle Dan egy hatalmas késsel a kezében.
– Én sem – hörögte. – Én sem akarok tovább itt maradni!

Semmi sem lehetett kényesebb, mint bűncselekmény
elkövetésével vádolni egy rendőr kollégát. Mégis meg kellett
tennie. Az Oroszlánbarlangban ültek. Alex, Fredrika és Berlin.
Alex választotta ezt a helyet, Berlin pedig vonakodva követte.
Fredrika is ott ült mellettük: teljes mértékig egyetértett a
beszélgetés céljával.

– Maga is meg fogja érteni, miért van szükségünk teljes
nyugalomra, ha meghallja, mi történt – magyarázta Alex, amikor
kitárta előtte az Oroszlánbarlang ajtaját.

És bizonyára meg is értette.
A nő, mélyeket sóhajtva, csendben hallgatta Alexet, és közben

ránézett.
Az ő számára a legnagyobb a csalódás, gondolta Alex. Mert ő

tényleg kedveli Rosst.
– Nem hiszem el, hogy ez igaz – jelentette ki Berlin, amikor

Alex befejezte a mondandóját.



Alex és Fredrika hallgatott.
– Hol az a nő, aki kiszúrta Torbjörnt? – tudakolta Berlin.
– Tinára gondol? Biztonságban van – felelte Alex.
– És ez mit jelentsen?
– Hogy egy időre elutazott Stockholmból.
– Egy barátjánál húzta meg magát, akivel már több mint egy

éve nem találkozott – tette hozzá Fredrika.
Alex először őt hívta fel, mert kíváncsi volt rá, hogy reagál a

hallottakra.
– Most elkapjuk! – Ez volt a nő első mondata.
Alex azonban nem értett egyet vele. Ő inkább rá akart valakit

állítani Rossra és lehallgatni a telefonját, hátha elvezeti őket
Noah bátyjához. Ha volt még rá bármi esély, hogy a család életben
van, akkor Alex meg akarta találni őket.

– Azért öl, hogy embereket büntesssen – magyarázta Alex. –
Malcolm Benkét, mert nem mentette meg a lányát, Lovisa
Wankelt, mert hagyta, hogy a barátja egyedül lakoljon a közös
narkóügyleteikért. Dan Johanssont alighanem azért rabolta el,
mert nem sikerült kikezelnie az egyik kliensét. Noah-nak pedig
azért kellett meghalnia, mert túlságosan aggodalmaskodott érte.
És a fene tudja, milyen hosszú még a listája. Elképzelhető, hogy
Renata Rashid egy újabb áldozatot azonosított, de ezt még nem
tudjuk biztosan.

– Csak azt nem értjük, miért? Miért épp ő bünteti meg őket? –
folytatta Fredrika. – És miért épp most? Hiszen Beata Benke már
tíz éve halott. Miért nem akkor állt érte bosszút?

Berlinnek egyetlen arcizma sem rándult.
– A lánya – motyogta olyan halkan, hogy Alexnek oda kellett

hajolnia hozzá, hogy hallja, mit mond.
– Mi van a lányával? – kérdezte.
– Tavaly ősszel halt meg.
Alex és Fredrika összenézett.
– Tudja, hogy miben?
– Azt mondta, valami betegségben.



Fredrika elgondolkodott.
– Nem is tudtam, hogy Rossnak volt egy lánya – mondta.
Alex sem. Még kevésbé, hogy meghalt.
– Hány éves volt? – kérdezte a férfi.
– Nem tudom – felelte Berlin.
Fredrika odalépett a tárgyaló egyik sarkában álló

számítógéphez, amely zümmögve indult, amikor bekapcsolta.
– Megnézem a nyilvántartásban a családját – jelentette ki.
Berlin nem szólt, és nem is tett semmit. Valósággal sokkot

kapott, ami még kevésbé állt jól neki, mint a szokásos
zsémbeskedése.

– Azonnal megfigyelőt kell állítanunk rá – közölte Alex.
– Majd én elintézem – vágta rá Berlin.
Majd leszegett fejjel elhagyta a termet.
Két perccel később meg is kapták a választ a kérdésükre:
Rossnak két fia van, ám lánya egy sem. Soha nem is volt.

Még egy óra sem telt el attól kezdve, hogy Berlin kiadta az ukázt,
és a megfigyelő már rajta is tartotta a szemét Rosson. Hogy a férfi
ne fogjon gyanút, továbbra is ő maradt a Lovisa Wankel-
gyilkosság nyomozásának vezetője. Négy óra volt, az emberek
lassan kezdtek hazafelé szállingózni a munkahelyükről. Alexnek
és Fredrikának azonban ez eszébe sem jutott. Bezárkóztak az
Oroszlánbarlangba, tudván, hogy akad még tennivalójuk bőven.

Fredrika gyorsan felhívta Spencert.
Alex annyival is beérte, hogy SMS-ben értesítette Dianát.
„Késni fogok. Majd jelentkezem. Ölellek.”
Képtelen volt kiverni a fejéből az üzeneteket, amelyeket kapott.
„Én megteszem, amire te képtelen vagy.”
„Mindent helyrehozok.”
Nem értette, mire vonatkoznak. Mit akarhatott ezzel mondani

Ross? Mert mostanra már meggyőzödött róla, hogy ő írta. De
vajon mi a fenéért? Hiszen Ross volt az – és nem Alex –, aki
beleláthatott azokba a nyomozásokba, amelyek a mostani



gyilkosságokhoz vezettek. És Ross volt, senki más, aki tehetett
volna valamit Beata Benkéért Londonban, és azért, hogy Lovisa
Wankel megkapja megérdemelt büntetését.

Akkor meg hogy lehetne az egész Alex hibája?
Talán rosszul olvasta az üzeneteket? Lehet, hogy nem is ezekre

a különleges esetekre vonatkoztak, hanem valami általánosabb
értelemben becsülte le Alex szakmai kompetenciáját. Ez már
jobban illett volna Rossra, hiszen Alexszel nem egyszer
összekülönböztek valamin.

Fredrika visszatért.
– Mire gondolsz? – kérdezte.
– Az üzenetekre – felelte Alex.
– Nekem is eszembe jutottak.
– Valahogy nem vágnak össze az elméletünkkel.
Alex töprengett.
– Szeretnék többet megtudni a lányáról, akiről azt állította,

hogy meghalt – jelentette ki.

– De hisz nem létezik, soha nem is létezett!
Fredrika feszült volt – mintha másutt járt volna az esze. Ez

pedig zavarta Alexet.
– Ross számára talán létezik. Vagy létezett – válaszolta.
Fredrika a fejét csóválta.
– Biztos valami nagy trauma érte. Ki kell derítenünk, mi volt

az. Mert ezt a sztorit a lányáról nem veszem be.
A sarokban álló számítógép hangosan morajlott, hűtése a

maximumon járt.
– Kapcsold már ki ezt a vackot! – rivallt rá Alex.
Fredrika odalépett a géphez.
– Csak még meg akarok nézni valamit – mondta.
Olyan sebességgel kezdte nyomkodni a billentyűket, amilyenre

csak az ő generációja volt képes. Gépelt, majd várt.
Azután elsápadt.
– Ó, az isten verje meg! – suttogta.



– Nehogy legyen még valami!
– Henry Lindgren. Kérted, hogy nézzek utána.
Alex lélegzet-visszafojtva várt.
– Tudom, hogy kicsoda. És te is tudod – folytatta Fredrika.

Henry Lindgren egykor vonatkísérő volt az X2000-es vasút
Göteborg–Stockholm-járatán. Egy fiatal nő, Sara Sebastiansson
leszállt, amikor a vonat egy időre megállt Flemingsbergben.
Fredrika már nem emlékezett rá, hogy a nő rá akart gyújtani,
vagy egy telefonhívást szeretett volna elintézni, mindenesetre
lányát, Liliant otthagyta, mivel a gyerek aludt. A szerelvény
elment, hátrahagyva Sarát az állomáson, akit épp egy nő tartott
fel azzal az ürüggyel, hogy segítsen a kutyáján. Henry Lindgren
elvállalta, hogy rajta tartja a szemét Lilianon, amíg megérkezik
Stockholmba. Mégis felfoghatatlan dolog történt. Mire a vonat
célba ért, Liliannak nyoma veszett. Pár nappal később találtak rá.
Halálos adag inzulint fecskendeztek a nyakába.

Akárcsak Henry Lindgrennek.
Fredrika Bergmant mélyebben megrázta az eset, mintsem

beismerte volna.
Őrület, gondolta. Színtiszta őrület.
Eddig három embert gyilkoltak meg ugyanazzal a módszerrel,

mint azokat, akikkel egykor kapcsolatban álltak – és akikért
felelősséggel tartoztak.

Malcolm Benke úgy halt meg, ahogyan a lánya.
Lovisa Wankel a barátjához hasonlóan.
Henry Lindgren pedig úgy, akár a gyermek, akit látszólag

cserben hagyott a vonaton.
Pedig nem így történt, emlékezett vissza Fredrika. Henry nem

tehetett Lilian eltűnéséről.
Fredrika hagyta, hogy magába szippantsa az éppen

folyamatban levő nyomozás. Meg kellett akadályozniuk, hogy
több gyilkosság is történjen. Ki kellett deríteniük Torbjörn Ross
szerepét. De mindenekelőtt tisztára kellett mosniuk Spencer



nevét, mielőtt még ő is a vádlottak padján ült volna. Legalábbis
Fredrika fejében ez a rangsor szerepelt.

Kissé nyersen megállapította, hogy van azért még egy
vezérfonal, amely egyben tartja a nyomozást. Ezt a vezérszálat
pedig maga a gyilkos adta a kezükbe, és nem máshová vezetett,
mint Alexhez. Még Henry halálával kapcsolatban is előkerült egy
Alexnek szánt üzenet, egy cetlin, amelyet Henry Lindgren volt
felesége talált a férfi lakásában, a hűtőszekrényen. A nő néhány
órával korábban járt a rendőrségi székházban, ekkor hagyta ott a
papírt. Berlinnek épp azután került a kezébe, hogy eljött az
Alexszel és Fredrikával tartott megbeszélés után. Azután már
minden gyorsan ment. Olyan gyorsan, hogy utólag Fredrika nem
is emlékezett minden apró részletre.

A cetlire azonban nagyon is.
 
„Alex, érted már? Mindent helyrehozok.”
 
Ez állt rajta.
Fredrika valósággal atomjaira szedte az üzenetet, mert semmit

sem szeretett volna jobban, mint megérteni, mit akar
észrevétetni velük a gyilkos.

„Érted már?”
A gyilkos választ várt a kérdésre.
„Érted már?”
Már?
Fredrika nem tudta másképp értelmezni, mint utalásként arra,

amit a levél írója épp azt megelőzően követett el – vagyis Henry
Lindgren halálára.

Most, hogy már tudod, hogy Henry Lindgren meghalt, érted a
lényeget?

Igen, üvöltötte volna legszívesebben. Most már értjük!
Hirtelen rájött. A „már” félrevezető szó volt. Hiszen

nyilvánvalóan Henry Lindgren halt meg elsőként, nem pedig
utolsóként.



A gyilkos azonban a jelek szerint mégis bizonyos volt benne,
hogy a férfi holttestét a többi áldozaté után találják meg. Akik
lehet, hogy jóval többen is vannak. Elvégre még mindig fogalmuk
sem volt róla, hová tűnhetett Noah Johansson testvére a
családjával, és mi történt velük. Legfeljebb csak annyit, hogy Ross
keze ebben is benne volt így vagy úgy.

„Érted már?”
A kifejezés csalódottságot tükrözött.
Egy, kettő, három halott. Most már csak rájöttél, Alex!
Fredrika lerakta a kezéből az üzenetet, és végigsimított a

haján. De mindig csak lesimította, sosem túrt bele. Nehogy
összekuszálódjanak a tincsei.

Miért vagyok ilyen szörnyen kontrollmániás?
Fredrika szerette volna, ha Alex is ott van vele. Ám Alex a

Torbjörn ellen bevetett megfigyelőket ellenőrizte Berlinnel
együtt, míg Fredrika azt a feladatot kapta, hogy derítse ki, miért
állította Ross, hogy van egy lánya. Vajon elképzelhető, hogy
tényleg volt, és a lány halála váltotta ki belőle ezt a gyilkos
ösztönt?

Fredrika életének jelentős részét kitöltötte a zene. Szokatlanul
jó volt a hallása, hegedűjéből pedig képes volt bármilyen dalt
előcsalogatni. Ennek a képességének a szakmájában is jó hasznát
vette. Azonnal meghallotta, ha valaki hazudott nekik, vagy
elhallgatta előlük az igazság egy részét – vagyis ha valami nem
stimmelt. És pontosan ezt érezte, amikor Ross esetlegesen elhunyt
lánya után kutatott.

Itt valami bűzlik.
Rábukkant Ross jelenlegi és előző feleségének a telefonszámára,

valamint a második házasságából született fiaiéra is.
Próbálta lerázni magáról a kellemetlen sejtést, hogy rossz

nyomon jár. Elsősorban, mert nem tudta, honnan ered. Ross volt
az egyetlen közös pont a történetben, ő jelentette a kapcsolatot
az áldozatok között. Rosszullét kerülgette, amikor eszébe jutott,
mit mesélt neki Alex Ross megjegyzéséről a kezével kapcsolatban.



Micsoda hitvány ember!
Hiszen nem a mi hibánk volt, hogy Lilian Sebastiansson

meghalt, gondolta Fredrika. Ahogyan Henry Lindgrené sem.
Ugyanakkor bizarr módon hálás volt Rossnak azért, amit

mondott. Mert ha nem tette volna, akkor sosem tudták volna
összekapcsolni a Lindgren-gyilkossággal. Ami persze még így sem
volt egyszerű. Ugyanis technikai bizonyítékokra is szükségük lett
volna, ilyesmivel pedig egyáltalán nem rendelkeztek. Fredrika
sosem volt még hasonló helyzetben. Soha, egyik elkövető sem
hagyott még maga után ennyire egyértelmű, ugyanakkor
figyelemfelkeltő üzenetet. Fredrika újra meg újra visszatért
ehhez a témához. Bizonyítékuk szinte a nullával volt egyenlő.
Egyetlen épeszű ügyész sem rángatta volna Rosst bíróság elé
olyan gyenge lábakon álló vádakkal, amilyenek nekik voltak.

Fredrika az órára pillantva megállapította, hogy jó lenne már
hazamenni.

Hiába kutatott, semmi nyomát nem találta Ross állítólagos
lányának. Nem maradt más hátra, fel kellett vennie a kapcsolatot
a férfi családjával. A jelenlegi és az előző feleségével. De ez még
várhatott. Hiszen nem leplezhették le, hogy Ross ellen nyomozás
folyik. Semmiképpen.

A kérdés csak az volt, hogyan tovább.
Valakit csak fel kellett hívniuk, és valakinek muszáj volt

elkezdenie a beszélgetést.
Fredrika ismét átfutotta a feljegyzéseket, amelyeket Alex

készített, miután találkozott Tina Antonssonnal. A nő említett
egy biztonsági szolgáltatót, bizonyos Solid Securityt. Azt állította,
Noah testvére, Dan bízta meg őket, hogy segítsenek neki
megszabadulni egy zaklatott ügyfele fenyegetőzéseitől. Alex azon
töprengett, vajon lehet-e, hogy Noah is őket bízta meg abban az
ügyben, amelyről Peder beszélt neki? Némileg megkönnyebbülve
Fredrika úgy határozott, inkább a biztonságiakat keresi meg
ahelyett, hogy Ross hozzátartozóit keresné, hogy a férfi nem
létező lánya után nyomozzon. Vagy legalábbis az előtt. Mert ezen



a nyomon is előbbre juthatnak. A Ross elleni hadjárat alapja az
volt, amit Tina megosztott Alexszel. Neki pedig csak Noah
testvéréhez és annak feleségéhez volt köze.

Ilyen szempontból Tina volt a legerősebb és a leggyengébb
láncszem is egyben.

Ám Fredrika még nem érte be ennyivel.
Semeddig sem tartott információt szerezni a Solid Securityről.

Svéd tulajdonú cég volt, amelyet Stockholmban alapítottak
csaknem tizenöt éve. Tevékenységük az egész országra kiterjedt.
Amennyire Fredrika meg tudta állapítani, ügyfeleik maximálisan
elégedettek voltak velük. Olvasás közben érezte, hogy ismét
elkomorul. Mert minél többet tudott meg a cégről, annál
biztosabb volt benne, hogy hallott már róluk korábban is.

Spencer említette neki a nevüket.
Spencer.
Már megint.
„Be kellene szereznünk egy riasztót. Mindenki másnak van

Stockholm belvárosában.”
Fredrika látta őt maga előtt; magas termetét, egyenes tartását,

ahogy teljes meggyőződéssel állítja, hogy a legtöbb, amit nyújthat
a családjának, egy riasztó. Egy prospektust lobogtatott, és
fennhangon állította, hogy csakis ebben a cégben bízik.

De hát csak egy nyavalyás prospektus volt, minek kell felhúznia
magát ezen?

Véletlen egybeesés. Fredrika el sem tudta képzelni, hogy bármi
másról lehet szó. Ezért aztán ismét figyelmen kívül hagyta
érzését, hogy a Ross-féle nyommal valami nem oké, és azt is, hogy
görcsbe rándult a gyomra. Majd felhívta a Solid Security
ügyfélszolgálatát, és az osztályvezetőt kérte a telefonhoz.

– Miről lenne szó, és honnan telefonál? – tudakolta a nő, aki
felvette a telefont.

– A rendőrségről – felelte Fredrika. – És attól tartok, két
ügyfelük is szerencsétlenül járt.



A beszélgetés úgy végződött, ahogy előre sejteni lehetett. A
biztonsági vezető semmit nem volt hajlandó telefonon elárulni,
személyes találkozót akart. Fredrika kiderítette, hogy
Frihamnennél van az irodájuk, és úgy döntött, hogy azonnal
odamegy. Onnan pedig egyenesen haza.

Haza Spencerhez.
Aki, függetlenül attól, hogy mi köze volt a gyilkosságokhoz,

mindenképp valaki más volt, mint akinek hitte.
Hogyan gázolhattál el egy fiatal nőt, és hagyhattad cserben?
Kifelé menet elhaladt Alex szobája előtt.
– Van valami új hír? – kérdezte.
– Először mondd te! – felelte Alex.
Hangja feszült volt, arckifejezése merev.
Fredrika ismertette, mire jutott, és hová készül éppen. A bevett

szokások ellenére egyedül, mert nincs ideje magával vinni
valamelyik kollégáját.

– Azután hazamennék, ha nincs ellenedre – kérte.
Alex bólintott.
– Menj csak! Ross lányát majd holnap keressük tovább.
– Te hiszel a létezésében? – kérdezte Fredrika, nem is leplezve

hangjában a kételyt.
– Egész biztos vagyok benne – válaszolta Alex.
Fredrika visszavonulót fújt, nem akart ezen vitatkozni.
– Holnap találkozunk – mondta.
Majd lesietett a garázsba az autóhoz, amellyel Frihamnenbe

indult.
Megállt a Solid Security vendégparkolójában. Becsapta az

autóajtót maga után, és berontott a bejáraton. Egy vele egyidős
férfi fogadta. Üdvözölték egymást, majd bevezette Fredrikát egy
ablaktalan helyiségbe, amelyet fehér falak és szürke
padlószőnyeg borított. Nyilván olyasvalaki választotta ki a
festéket és az anyagokat, akit tökéletesen hidegen hagyott a
lakberendezés.



– Jól értem, hogy két ügyfelünkkel kapcsolatos az ügy? –
kérdezte az őt fogadó férfi, aki Jussi néven mutatkozott be.

Fredrikának tetszett, hogy nem vesztegette az időt felesleges
szócséplésre.

– Noah és Dan Johanssonról van szó – magyarázta Fredrika, és
átnyújtott neki egy papírlapot, amelyre felírta a személyi
számukat és a munkahelyük nevét.

Jussi a homlokát ráncolta.
– Dan Johanssonra sajnos jobban emlékszem, mint szeretnék. Az

az ember egy totális csődtömeg. Mármint nem a mi
szempontunkból, hanem a férfiéból, aki megfenyegette. De miért
említi a testvérét?

– Értesüléseink szerint lehetséges, hogy Noah-ra is veszély
leselkedett – felelte Fredrika.

– Ezt meg ki mondta? Nekünk a cégnél csak Dan volt az
ügyfelünk.

A francba! Fredrika és Alex nem tudhatta bizonyosan, melyik
cégnél dolgozott Peder, amikor Noah-val kapcsolatba került. Így
hát Alexnek, akiben Peder megbízott, vissza kell hívnia őt, hogy
pontosabb és részletesebb információkat szerezzen. Meg kell
tudniuk, melyik biztonsági szolgálat segíthetett Noah-nak. És
mindenekelőtt emlékeztetniük kell Pedert, hogy jelentkeznie kell
a rendőrségnél, hogy elmondjon mindent, amit tud a temetkezési
vállalkozóról, aki idő előtt fejezte be földi pályafutását. Mert a
jelek szerint eddig még nem tette meg.

De vajon miért?
Jussi odahajolt hozzá az asztal felett.
– Az újságok nem közölték le a nevét, de ugye Noah Johansson

az a temetkezési vállalkozó, akit tegnap meggyilkoltak? –
kérdezte.

– Igen – felelte Fredrika.
– Akkor jó is, hogy találkoztunk – jelentette ki Jussi. – Szívesen

együttműködünk önökkel bármiben, amiben csak tudunk. Ezt
elhatároztam, amióta megtudtam, mi történt Noah-val.



Fredrika nem egészen értette, hogyan is segíthetne nekik egy
biztonsági cég, amelynek nem is Noah, hanem Dan volt az
ügyfele, de nem akarta elutasítani a segítőkész ajánlatot.

– Mi volt a véleményük a Dan Johanssonra leselkedő veszélyről?
– tudakolta.

– Hát, ami azt illeti, az egész nagyon gyorsan történt, de
amikor megkeresett minket, rögtön súlyosnak ítéltük meg a
helyzetet – válaszolta Jussi. – Azonnali védelemre volt szüksége,
és meg is kapta. Persze nem a rendőrségtől, hanem tőlünk.

– Nehéz úgy védelmet nyújtani bárkinek, ha nem tesz
rendőrségi feljelentést – közölte Fredrika hosszan a férfi szemébe
nézve.

Jussi ettől zavarba jött.
– A férfit leszámítva, aki később végzett magával, más is volt,

aki fenyegette Dant? – kérdezte a nő.
– Tudomásunk szerint nem.
Fredrika azon töprengett, hogyan folytassa anélkül, hogy olyan

részleteket árulna el, amelyekhez titoktartási kötelezettség fűzi.
– Mikor beszélt utoljára Dannal? – kérdezte, mivel nem akarta

leleplezni, hogy úgy gyanítják, a férfi eltűnt.
– Nem sokkal szilveszter előtt – válaszolta Jussi.
Majd aggodalmaskodni kezdett.
– Csak nem történt vele is valami? Mert ez volt az első

gondolatom, amikor megtudtam, hogy Noah-t meggyilkolták.
Fredrika elgondolkodott egy pillanatra.
Majd így szólt:
– Alapos okunk van feltételezni, hogy Dan és a családja eltűnt,

mégpedig nem önszántából.
Jussi összezavarodott.
– De hiszen a férfi, aki üldözte, már meghalt.
– Pontosan. Ezért hát, ha igaz, hogy elrabolták – amiről persze

nem tudjuk, hogy így van-e –, akkor valaki más eredt a nyomába.
Hogy hívták a férfit, aki megfenyegette? Ez fontos információ
lehet.



– Természetesen – helyeselt Jussi. – Fredrik Mannerbergnek
hívták.

Fredrika jegyzetelt. Jussi pedig elmondott neki mindent, amit
tudott.

– Nagyon örülök, hogy sikerült beszélnünk ez ügyben –
jelentette ki a férfi immár másodszor. – Már tegnap jelentkezni
akartam, de azután kikértem egy korábbi alkalmazottunk
tanácsát, aki Dan ügyéért felelt, és ő úgy látta jónak, ha várunk,
amíg közlik Noah nevét.

– Ez talán okos ötlet is volt – hagyta annyiban Fredrika. –
Egyébként ő kicsoda? Mármint a felelős Dan ügyében. Azt mondja,
már nem dolgozik maguknál – akkor jó lenne őt is meghallgatni a
témában.

– Hogyne. Korábban rendőrként dolgozott – felelte Jussi.
Fredrika a homlokát ráncolta.
– Rendőrként?
– Igen. Peder Rydh a neve. Talán ismerik egymást.
Fredrikának komoly erőfeszítésébe került, hogy egyetlen

arcizmával se árulja el meglepetését.
– Rydh? Ugyanabban a csoportban dolgoztunk. De már sok

évvel ezelőtt.
Jussi hirtelen nagyon érdeklődővé vált.
– És akkoriban milyen ember volt? – kérdezte.
– Hogy milyen? Jó, ügyes. Talán egy kissé heves természetű, de

ettől eltekintve nagyon jó ember.
Jussi várt egy kicsit – töprengett, hogy mit is mondjon.
– Nem alkalmazhattam tovább – magyarázta végül.
Fredrika kihúzta magát. Alex már utalt rá, hogy mintha valami

nem lett volna rendben Pederrel.
– Túl sok problémája volt – mesélte a férfi. – Tavaly nyár végén

kezdett nálam dolgozni, és idén áprilisig maradt. Először hittem
neki, amikor azt állította, hogy azért hagyta ott a Salamon
Gyülekezetet, mert valami újat szeretett volna kipróbálni, de nem
ez volt a teljes igazság. Nagyon nyugtalan természetű,



aggodalmaskodó volt. Azután… amikor a családja… de talán tudja
is, mi történt.

Fredrika lassan csóválta a fejét.
– Nem – felelte. – Mondja el.
Ekkor azonban már Jussi is csóválta a fejét.
– Bizonyos dolgokat maga kell, hogy elmondjon az ember. Nem

az én dolgom, hogy Peder magánéletében vájkáljak.
Fredrika érezte, hogy felmegy benne a pumpa. Peder családja,

Peder magánélete. Hát továbbra is megőrizte kellemetlen
szokását, hogy a munkahelyére is beviszi a problémáit? Továbbra
is a házassága és az apasága határozta meg, hogy milyen
munkaerő?

– Olykor eléggé éretlenül viselkedik, ezt mi is észrevettük –
tette hozzá.

Jussi hirtelen felkapta a fejét.
– Nem hinném, hogy a mi ügyünknek bármi köze lett volna az

éretlenséghez – jelentette ki.
Majd elcsendesedett.
Fredrika szerette volna már befejezni ezt a beszélgetést.
– Csak hogy minden világos legyen – összegezte. – Tehát Peder

Rydh nem dolgozott Noah Johanssonnak, csak a bátyjának,
Dannak?

– Így van.
Amikor Fredrika elhallgatott, Jussi így szólt:
– Végül is elég sok biztonsági szolgálat van Stockholmban. Ha

olyan információkat kaptak, miszerint Noah Johanssont is veszély
fenyegette, akkor elképzelhető, hogy igaz.

Fredrika azonban nem hitte. Peder a Solid Securitynél
dolgozott, minden bizonnyal abban az időben is, amikor – állítása
szerint – Noah (és nem Dan) Johansson az ügyfele volt. Vagy lehet,
hogy rosszul emlékezett? Hát, Fredrika ezt sem nagyon tudta
elképzelni.

Peder hazudott.
Ekkor hívta fel Alex a következő hírrel:



– A megfigyelők szem elől tévesztették Rosst. Fogalmunk sincs,
hol lehet.

Micsoda átkozott egy nap! Peder nem is talált rosszabbat az
emlékeiben. Egyetlenegyet sem tudott elvégezni a feladatok
közül, amelyeket kitűzött maga elé. Munkahelyén beérték
annyival, hogy betegápolási szabadságon van – de ott volt még az
összes többi.

A franc egye meg!
Fia olyan elviselhetetlenül köhögött, hogy Peder azt hitte,

menten kiköpi a tüdejét. Ez így nem mehet tovább, muszáj, hogy
felváltsa valaki!

– Holnap a nagyival maradsz itthon – mondta a gyereknek, és
végigsimított a hátán.

– Te dolgozni fogsz? – kérdezte a fiú.
– Igen, egy csomó mindent el kell intéznem.
A nagyinak is volt dolga bőven mostanság, mert elég gyakran

kellett vigyáznia a gyerekekre.
Az egész olyan átlátszónak tűnt, olyan hamisnak. De a fiú

érdekét szolgálta. Ha majd idősebb lesz, megérti, miért kellett
Pedernek annyit dolgoznia – de erre még ráért.

Megszólalt a mobilja.
– Nézed addig a tévét, amíg felveszem? – kérdezte.
Fia bólintott.
– Igyál sok vizet – nyújtott át a gyereknek egy pohárral. – Én a

hálóban leszek, ha van valami…
A fiú köhögésének hangja azonban végigkísérte, amíg be nem

ért a szobába, és fel nem vette a telefont.
– Peder – szólt bele.
– Shalom, Ed vagyok.
Peder leült az ágy szélére. Feszült volt, akár egy hegedűhúr.

Egyik főnöke kereste a másik után. Jó kapcsolatot ápolt a Salamon
Gyülekezettel, amelynek korábban a biztonsági főnöke volt.
Méghozzá elég jó főnök. De ettől még ideges lett, valahányszor



felhívták.
– Tud most beszélni? – kérdezte Ed.
– A fiam itthon van, és beteg. De persze, néhány percet tudok

beszélni.
– Őt hallom a háttérből köhögni? Atyaég, de csúnyán hangzik!
– Igen, elég húzós.
Az idő közben egyre csak telt.
Mondja már gyorsan, a fene egye meg!
– A Menedékház miatt hívom – magyarázta Ed.
Peder feszülten figyelt.
– Igen?
– A jelenlegi bérlőnket maga ajánlotta – folytatta Ed. – És nem

is volt vele semmi bajunk, rendesen fizetett, és ő sem
panaszkodott. Most azonban úgy döntött, hogy felmondja a
szerződést: szeptember közepétől nem lesz szüksége a házra.

Peder felállt.
– Hogyan? – értetlenkedett.
– Igen, minket is meglepett a dolog. Most azonban el kell

elgondolkodnunk, hogy ki legyen az új lakó. Ugye, nem feledkezik
meg róla, és szól, ha eszébe jut valaki?

Peder nyakán kidagadtak az erek.
– Természetesen – felelte.
Új bérlők a Menedékházban. A házban, amely nemcsak az isten

háta mögött volt, de amelyről az Isten le is vette a kezét.
– Ha már itt tartunk, tudja, hogy mire kellett neki az a ház? –

tudakolta Peder.
– Diszkréten ellátogattunk a környékre háromszor is, de persze

nem mentünk be. Semmi eltérést nem tapasztaltunk az
egyezségünktől. Egy család lakik a házban, pontosan, ahogy az
illető mondta. Két szülő és két gyerek.

Peder nyelt egyet.
– Remek – felelte. – Mindig nagyszerű érzés segíteni a

rászorulókon.
– Valóban – helyeselt Ed. – Azok a szerencsétlenek már



bizonyára nem élnének, ha nem kaptak volna menedéket a
Házban. Még jó, hogy vannak ilyen emberek, mint a bérlőnk, akik
szeretnék megváltoztatni mások életét.

Peder megfigyelte, hogy Ed nem ejtette ki a bérlő nevét
telefonon keresztül. Mindig ez az óvatosság, ez az üldözési mánia!
De Pedernek tetszett a dolog. Nem akart a házat bérlő férfira
gondolni, sem pedig arra, hogy miért mondhatta fel a szerződést
szeptember közepével.

– Ha nincs más, most vissza kellene mennem a fiamhoz –
magyarázkodott.

– Majd még beszélünk – felelte Ed.
Alig fejezték be a beszélgetést, amikor Alex felhívta Pedert.

Aznap már harmadszor. Ő azonban nem vette fel.
Már tudta, hogy Alex mit akar.
És egy cseppet sem örült neki.
Bekapcsolta a számítógépét, és keresgélni kezdett az újságok

címlapjai között.
Valamennyi tele volt az egész Stockholmot megrázó

gyilkosságokról szóló cikkekkel. De egyikben sem olvasott
olyasmit, hogy elfogtak volna egy gyanúsítottat.

El sem tudta képzelni, meddig mehet még ez így.

– Most már elmehet, Alex.
Már hét óra is elmúlt. Berlin fáradtnak látszott, ám szemmel

láthatólag esze ágában sem volt hazamenni. Becsületére váljék –
elvégre a kapitánynak kell utolsóként elhagynia a süllyedő hajót.

Alex Recht fáradt volt, és csalódott.
– Nem értem, miért nem sikerül a nyomára bukkannunk –

panaszkodott.
– Mert zsaru! – vágta rá Berlin keményen. – Tudja, hogyan

rejtőzzön el.
– Tudja egyáltalán, hogy követjük?
– Nem hinném, hogy ennek bármi jelentősége lenne. Tudja,

milyen könnyen lebukhat, ezért az első pillanattól óvatos.



Berlin már nem fűzött hozzá automatikusan a mondandójához
efféle megjegyzéseket, mint: „már amennyiben ő az, akit
keresünk”, vagy „nem szabad megfeledkeznünk róla, hogy
egyelőre csak gyanúsított, nem pedig elítélt”.

Ebből Alex is megértette, hogy a nő már nem kételkedik az
igazukban.

Ivan közeledett feléjük. Fogytán volt már az ereje: kezdett
belefásulni, hogy a dolgok nem mentek olyan simán, mint
szerette volna.

– Sehol egy ujjlenyomat! – panaszolta. – Se egy hajszál vagy
nyálcsepp. Egyetlen apró, kurva nyom sincs Henry Lindgren
lakásán!

Alex képtelen volt egy helyben állni, muszáj volt fel-alá
járkálnia.

– Felfoghatatlan! – sopánkodott ő is. – Egész egyszerűen
felfoghatatlan!

Berlin leült.
– Nem az, ha Torbjörn az elkövető – felelte. – Ő tudja, hogyan

kell ezt csinálni, ha érti, mire gondolok.
Alex értette.
– Az ügyésznek határozatot kell hoznia – jelentette ki Berlin. –

Jelen pillanatban milyen bizonyítékaink vannak pontosan
Torbjörn Ross ellen?

Alex a legszívesebben a falba öklözött volna.
– Semmilyen – válaszolta. – Egy átkozott morzsa se!
– Valamennyi áldozatot ismerte – próbálkozott Ivan.
– Az nem elég – intette le Berlin.
Megfogta a szemüvegét, és már épp készült feltolni a feje

tetejére, amikor mégis meggondolta magát.
– Mi a helyzet a lányával? – kérdezett rá.
– Nem létezik – felelte Ivan.
– Fredrika holnap alaposabban utánanéz – tette hozzá Alex. –

Ross jelenlegi feleségével nem merjük felvenni a kapcsolatot, de a
volt nejével talán megyünk valamire.



Berlin szórakozottan bámult egy hirdetőtáblát a falon.
– Ross önkényesen vonult ki Malcolm Benke házához aznap

reggel, amikor a férfit holtan találták – közölte.
– Hogyan? – rökönyödött meg Alex.
– Én is épp akkor értem oda, és megkértem, hogy vonuljon

vissza a székházba. Magának és Fredrikának kellett volna
vezetniük a nyomozást, nem neki.

– Akkor meg mit keresett ott? – kérdezte Alex.
– Fogalmam sincs – felelte Berlin. – De nagyon felhúzta magát,

hogy másnak adtam az ügyet, nem pedig neki.
– Amiben voltaképpen nincs is semmi különös – magyarázta

Alex. – Hiszen most már tudjuk, hogy személyesen ismerte
Benkét.

– És emiatt megillette volna a nyomozás vezetése? – kérdezte
Berlin.

– Természetesen nem. Csak próbálom megérteni a
gondolkodásmódját – szabadkozott Alex.

Már ha egyáltalán gondolkodott. De alighanem így tett,
különben sosem jutott volna ilyen messzire.

Négy halott.
Négyen pedig eltűntek.
Összesen akár nyolc áldozata is lehet.
Ha nem több.
– Vajon hogy akar véget vetni ennek az egésznek? – vetette fel

Alex.
– Biztos, hogy tudni akarjuk? – kérdezett vissza Berlin.
Ivan az aktakupac alján heverő papírlappal babrált az asztalon.

Elővette a Noah Johanssonnál talált levél másolatát.
– Erről mi a véleményük? – kérdezte.
Alex karba tette a kezét, és a falnak támaszkodott.
– Maga mit gondol, Ivan? – kérdezett vissza.
– Szerintem a gyilkos írta.
Alex is gondolt már erre, de képtelen volt belenyugodni a

gondolatba.



– Szóval, maga szerint ugyanaz a személy írta ezt a levelet, aki
a nekem szóló üzeneteket?

– Igen.
– Akkor mit keresett ez a levél Johanssonnál?
– Azt hiszem, ez egy végrendelet melléklete, amelyet egy

haldokló írt. És úgy gondolom, hogy Johansson meggyilkolása
összefügg a ténnyel, hogy megtartotta a levelet.

– Úgy érti, hogy mindvégig Johanssonnál volt a levél?
– Pontosan. Volt egy mappája, tele végrendeletekkel.

Szerintem abban lehetett ez a levél. A páncélszekrény fel volt
törve, amikor megtalálták.

Alex mélyet sóhajtott, előbb be, azután ki.
– E szerint a logika szerint a gyilkos nem más, mint Johansson

egyik ügyfele – állapította meg.
– Pontosan – felelte Ivan.
– De Ross nem haldoklik – vetette ellen Berlin.
– Ezt nem tudhatjuk – jelentette ki Alex.
– De azt igen, hogy Ross nem volt Johansson ügyfele – mondta

Ivan.
A terem elcsendesedett.
– Utánanéztem – tette hozzá. – Torbjörn Ross nem szerepelt

Johansson számítógépének ügyféladatbázisában.
Alex az ajkába harapott, és érezte, hogy kezd ideges lenni. Ivan

nem volt hülye – és gyorsan reagált a dolgokra.
– Milyen régről származó adatokat tartalmaz az adatbázis? –

kérdezte Alex.
Ivan közben folyamatosan a szemébe nézett.
– Legalább tíz évre visszamenőleg.
Akkor Ivan minden bizonnyal látta benne Alex és Lena nevét is.

Ivan zavarba jött, és tanácstalan volt.
Berlin viszont türelmetlenségében nem vette észre a teremben

kialakult feszültséget.
– Mit is akart mondani, Ivan? – sürgette a férfit.
– Ellenőriztem a levélen található ujjlenyomatokat. Johanssoné



is rajta volt, és még valakié. Tudni szeretném, hogy ki a másik
személy. Mert nem Ross, az biztos.

– És hogy tervezi megtudni? – érdeklődött Alex.
– Hozzáférést kérek a végrendeletekhez, és ujjlenyomatot

veszek róluk, amelyeket azután összevetek majd a levélen
található ismeretlen eredetű lenyomatokkal. Hiszen a
végrendeleteket nem név nélkül írták.

Újabb csend támadt.
Alex azt sem tudta, mit mondjon.
– Milyen formában tárolják a végrendeleteket? – szólalt meg

végül. – Az előbb valami páncélszekrényt emlegetett.
– Pontosan. Valamennyi végrendelet egy-egy borítékban van,

azok pedig felfüggesztett mappákban, a széfben. Egyes
borítékokat lepecsételtek, másokat nem.

– És maga most minden borítékot ki akar nyitni, hogy
ujjlenyomatot vegyen az eredeti iratokról?

– Igen.
– Akkor tisztáznunk kell magunkban, hogy mihez is kezdünk

majd az információkkal. Hiszen már most is tudjuk, hogy a levelet
minden valószínűség szerint nem sikerül Rosshoz kötni.

– Úgy gondolom, hogy ha egyezést találunk az ujjlenyomatok
között, akkor esetleg kijelenthetjük, hogy a levél félrevezető
nyomnak bizonyult. Mármint attól függően, hogy kiével egyezik.

Berlin a fejét rázta.
– Jó ötlet, de átkozott felfordulással járna – jelentette ki.
– Pusztán jogi szempontból… – próbálkozott Ivan.
– Ezt majd az ügyésszel megbeszéljük – intette le Alex.
– Beszéltem az információs részlegünkkel – magyarázta Berlin.

– Már összevissza hívogatta őket egy csomó felbőszült ember,
akinek üzleti ügye volt Johanssonnal. Az elhalasztott
temetésektől a ki nem fizetett számlákig mindenféle kérdésekkel
keresték őket.

– Johanssonnak nem voltak beosztottai? – tudakolta Alex.
– De igen, volt egy – felelte Ivan. – Most épp szabadságon van,



de még ma este bejön hozzánk.
Berlin kiment kávéért. Majd a küszöbön állva visszafordult.
– Szerezzenek határozatot az ügyésztől! Fel akarom nyittatni a

végrendeleteket, hogy megtudjuk, ki írta a levelet! – szólította
fel a többieket.

Spencer Lagergren egykor nagyon romantikus alkat volt. Sőt
alighanem még most is, ám tettvágya egyre csökkent, feje pedig
egyre gyakrabban fájt, méghozzá annyira, hogy csillagokat látott.

Fredrika ráadásul megint későn ért haza a munkából. Spencer
kivételesen nem készített neki vacsorát. Hét órakor arra lett
figyelmes, hogy a nő megérkezett. Az ajtó kitárult, kézitáskáját
pedig Fredrika lehajította a földre. Majd a férfi azt is hallotta,
hogy az egyik vállfa leesett. Kiment az előszobába. Fredrika
felvette a földről a vállfát, és ráakasztotta a kabátját. Bizonyára ő
is hallotta közeledni a férjét, mégsem nézett fel. Ehelyett ismét
előrehajolt: ezúttal, hogy levegye a cipőjét.

Valami történt.
Lehet, hogy tudja?
Hónapok óta ez a kérdés gyötörte Spencert. Fredrikának jók

voltak a megérzései, ostobának pedig aztán végképp nem volt
mondható. Mégsem vette észre, hogy Spencer napokig tipródott,
amikor megtudta, hogy rákja van, mire el merte mondani neki.
Nem mintha a nő kevésbé lett volna érdemes rá, hogy megtudja,
mi történt, Spencer azonban egyedül akart meghozni minden
fontos döntést. Fredrikának mindenben, ami az élettel
kapcsolatos, joga volt döntést hozni, a halál azonban csakis
Spencer birodalma volt.

– Ugye én is veled mehetek Svájcba? – kérdezte Fredrika.
– Hát persze – felelte Spencer. – Nem tudom nélküled

végigcsinálni.
Érezte a gombócot a torkában, amíg arra várt, hogy a nő

felálljon. Eltartott egy darabig. Sokáig vacakolt a cipőjével,
azután a táskájával, majd a mobiljával. Végül mégis a férfi



szemébe nézett.
És Spencernek minden kételye elszállt.
Tudja.
A fenébe is, de még mennyit tud!
Magára erőltetett egy mosolyt.
– Minden rendben? Egész nap nem beszéltünk – kezdte.
A nőnek két lehetősége maradt. Vagy elmondja, hogy mi

történt, és miért nem jelentkezett, vagy úgy tesz, mintha mi sem
történt volna. Ebben az esetben egy gyors puszit kell nyomnia a
férfi arcára, majd kimennie a konyhába, és valami olyasmit
mondania, mint:

„Farkaséhes vagyok, mit eszünk?”
Ám ő csak állt Spencer előtt némán, és nem felelt a férfi

kérdésére.
Majd adott egy gyors puszit az arcára, és kiment a konyhába.
– Farkeséhes vagyok, mit eszünk? – kérdezte.
Hangja élesen csengett, tekintete pedig radarként fürkészte

végig a helyiséget. Mintha valami gyors menekülő útvonalat
keresett volna.

Ami nincs. Sem a te számodra, sem az enyémre, drágám.
– Csinálhatnék kagylós spagettit – javasolta azután. – Vagy

valami mást szeretnél?
A férfi egyet lépett előre. A nő pedig egyet hátra. Azután

rájött, hogy mit tett, és ismét közelíteni kezdett Spencer felé. De
csak féllépésnyit.

– Van itthon kagyló? – kérdezte Spencer.
– Nem hiszem, de lemegyek, és veszek. Gond egy szál se.
Gond egy szál se. Csak jusson ki még egyszer a lakásból!
Spencer érezte, hogy a bánat sötét árnyéka vetül rá.
Leült az egyik konyhaszékre.
– Van valami, amiről beszélnünk kellene? – kérdezte.
Fredrika ajka elkeskenyedett.
Atyaisten, hogy jutottunk idáig?
– Nem, dehogy, semmi – felelte.



Majd kisétált a konyhából, felvette a cipőjét, vállára akasztotta
a táskáját, és kiviharzott a lakásból.

Spencer pedig ott maradt a mindent elsöprő érzéssel, hogy
felesége fél tőle. Egyetlen gondolata volt csupán, amely még ezt
is felülírta.

Ha Fredrika már úgyis tudja, nem lenne jobb az egészet jóval a
tervezettnél előbbre hozni?

– Ulla ma vetítést tart – mondta Diana. – Bemutatja a filmet,
amelyet a kanadai őslakosokról készített. Fél tízkor kezdik, fél óra
múlva. Ha sietünk, még odaérünk.

Alex kortyolt egyet a borból. Már megint művészek közt kell
töltenie az idejét. Egyszer el kellene mondania, mennyire nincs
ínyére.

– Neked nem muszáj jönnöd, ha nem akarsz – közölte Diana.
Hurrá!
– Köszönöm. Jó ezt hallani.
Diana félrebiccentette a fejét.
– Mit fogsz csinálni egész idő alatt? – aggodalmaskodott. –

Kifekszel a partra könyvet olvasni?
Alex elvörösödött, Diana pedig hangos nevetésben tört ki.
– De most komolyan, ugye nem haragszol, ha elmegyek? –

kérdezte a nő mosolyogva.
Mosolya még mindig lenyűgöző volt.
– Nem, dehogy – nyugtatta meg Alex.
Semmi oka nem volt Dianának, hogy lemondjon élete azon

élményeiről, amelyekben Alex nem kívánt részt venni.
– Kérsz még? – kérdezte Alex a borosüveg után nyúlva.
– Nem, köszönöm, elég volt.
Majd egy ideig hallgatott.
– Rájöttél már, miért küldték neked azt a levelet? – kérdezte

azután.
Tekintete aggodalmat tükrözött.
– Nem – felelte Alex. – Vagyis, azt hiszem, közeledünk a



megoldás vagy valamiféle igazság felé.
– Akkor jó – válaszolta Diana.
– De ennél sokkal többet most nem mondhatok. Vagyis

valójában semmit.
– Értem.
– Rendben.
Szomorú párbeszéd volt, de aligha lehetett volna vidámabbá

tenni.
A férfi felállt, és nekilátott összeszedni a szennyes edényt az

asztalról. Berlin döntése jutott eszébe, amelyben engedélyért
folyamodott, hogy az összes végrendeletet felnyithassa, valamint
az is, hogy Fredrika Ross lánya után kutat. Meg hogy fogalmuk
sincs, hová tűnt Ross, ahogy Noah testvérének és családjának
hollétéről sem tudtak semmit. Ekkor hasított bele a csendbe a
telefon csörgése, és hirtelen úrrá lett rajta az aggodalom.

Ivan kereste.
– Torbjörn Ross továbbra sincs meg – közölte a férfi.
Alex nem erre számított. Mostanra már ki kellett volna

deríteniük, hol van a férfi.
– Ez nem jó hír – felelte.
Muszáj rájönnünk, hogy mit művel éjszakánként!
– De ugye egyelőre nem leplezzük le? – kérdezte Ivan.
– Nem. Még túl korai lenne.
Túl korai.
Most, amikor egyre-másra kerülnek elő az áldozatok.
Alex azzal az érzéssel tette le a telefont, hogy egy tomboló

vihar kellős közepén áll, amely csak nem akar lecsendesedni.
Meglehetősen kellemetlen élmény volt.

Torbjörn Ross túl gyorsan vezetett. Mindig csak előre – vissza sem
nézett. Gyakran pislogott. Fáradtabb volt, és hajszoltabb, mint
hitte. Időnként a visszapillantó tükörbe nézett, hogy megerősítést
nyerjen afelől, amit már úgyis tudott.



Megszabadult a kopóktól.
Azt csinált, amit akart.
Szokásához híven.
Csak azt nem értette, hogy a fenébe jöttek rá, miben sántikál.

Hiszen a nyomozást lezáratta, mindenki számára világossá téve
ezzel, hogy semmiféle bűntény nem történt. Recht persze kivétel
volt. Neki muszáj volt mindig a saját ösztöneit követnie és véghez
vinnie az akaratát. Na meg, ott volt Noah, aki e-maileket
küldözgetett, amelyekben leírta, hogy a rendőrséghez fordult. A
probléma megoldása aggasztotta Rosst. Sejtette, hogy ki
hallgattathatta el Noah-t, de nem mert mélyebben puhatolózni.
Mindössze megállapította, hogy ez némi zűrt okozott neki. Muszáj
volt folytatnia a megkezdett munkát, és hamarabb befejeznie,
mint szerette volna. Emiatt a ház bérleti szerződését is fel kellett
mondania. Kár volt, várnia kellett volna, míg ez az egész véget
ér.

Hogy senki ne kérdezősködjön feleslegesen.
Másrészt viszont a felmondás azzal is járt, hogy pontos

határidőt kapott. Az ilyesmi motiválta őt. Mobilja az anyósülésen
hevert kikapcsolva – az akkumulátort is kivette belőle. A modern
technika egyik rohadékot sem fogja a nyomára vezetni, az már
biztos. Ám a kikapcsolt mobil egyben sajnos azt is jelentette, hogy
a felesége sem fogja tudni elérni. Ez pedig nyugtalanította.
Felesége könnyen felidegesíti magát, és ha Torbjörn sokáig
hallgat, értesíteni fogja a rendőrséget, ami az összes lehetséges
forgatókönyv közül a legrosszabbat jelentette.

Alig negyedórája hajtott le az autóútról: az utat sűrű erdő
szegélyezte. Senki nem gondolná, hogy itt is lehet élni.

Nem is. Itt csak meghalni lehet.
Mindjárt odaér. Idegességében gyorsabban hajtott a

megengedettnél.
Meg kellett bizonyosodnia.
Nem hitte, hogy ilyen gyorsan be fog következni. Persze a

háttérből folyamatosan szemmel tartotta a párt, amelyhez épp



igyekezett. Már évekkel ezelőtt érezte, hogy a férfi súlyos
depressziótól szenved. Ezért Rossnak kétsége sem volt afelől, hogy
ő fog megtörni elsőként. És épp ez volt a célja: megtörni a férfit.
Megértetni vele, hogy a pokolból, amelybe belecsöppent, nincs
kiút, és meg kell halnia, hogy feloldozást nyerjen. Ha pedig nem
akar elszakadni a családjától, akkor őket is magával kell vinnie az
örökkévalóságba.

A család. A gyerekek. Ross még gondolni sem szeretett rájuk.
Ám ez a szenvedés szükséges volt, hiszen az egész nem
működhetett volna, ha őket kihagyja belőle. Akkor a büntetés
aránytalan lett volna.

Ross keresgélte a szemével az erdei utat, amelyre le kellett
kanyarodnia. Ám olyan keskeny volt, hogy inkább ösvénynek
látszott, mintsem valódi útnak. Ha szembejön valaki, egyiküknek
hátrálnia kell. De ez elképzelhetetlennek tűnt a számára. Kivel is
futhatna össze egy olyan úton, amelynek a létezéséről sem tud
senki?

Két kilométer. Ilyen hosszú vonalat lehetett volna húzni a
senkiföldje és az országút között. Két kilométernyi erdő fonódott
a jól őrzött titok köré, amelybe Ross a véletlennek köszönhetően
botlott bele. Ezt a helyet paradicsommá éppúgy lehetett
változtatni, akárcsak pokollá: attól függően, hogy mire akarták
használni.

– Szeretnék valakinek menedéket nyújtani benne –
magyarázta, amikor a tulajdonosokkal tárgyalt.

Nem is kérdezősködtek sokat. Főleg, miután bemesélte nekik,
hogy a lányát és annak családját szeretné ott biztonságba
helyezni. Ez a hazugság olyan jogosnak hangzott, hogy nem is
esett jobban nehezére, mint egy mély lélegzetvétel. Na meg aztán
Rossnak jó referenciái is voltak. Egy megbízható személy, aki alá
tudta támasztani a férfi által elmondott történetet, elejét véve a
kérdezősködésnek. Ross inkább gondolni sem mert rá, hogy mibe
kerül majd neki ez az ajánlólevél.

Még mindig van időm, gondolta.



Ránézett a házra. Fehér gerendából épült, kisebb méretű
ablakokkal. Az egyikben fényt látott.

Ross leparkolt a felhajtón. Kiszállt, és becsukta maga mögött az
autó ajtaját. Óvatosságra semmi szükség nem volt. Egyedül van az
erdőben, ebben biztos volt.

Ahogy közeledett a házhoz, felszökött a pulzusa. Mindig így
történt. Az érzés, hogy mások élete felett totális hatalmat
gyakorolhat, mindig megrészegítette. Ehhez most hozzájárult
még az is, hogy az a rohadék egyedülálló módon törleszti neki a
tartozását.

– Szenvedni fogsz! – rivallt rá a férfira, amikor a családjával
együtt a házba cipelte őt. – Éppúgy fogsz szenvedni, mint én!

A férfi ellenkezett: állította, hogy azt sem tudja, kicsoda
Torbjörn, és miért teszi ezt velük.

– Az istenit, hiszen nem is ismerjük egymást! – üvöltötte.
De Torbjörn nem hallgatott rá. Ordíthatott, amennyit csak

akart, ő tudta, mi helyes és mi nem. Az pedig nem az ő baja, ha a
férfi nem volt tisztában ezzel. Már nem számított.

Megállt az egyik ablak előtt, és belesett rajta. Elég magasan
volt, lábujjhegyre kellett állnia, hogy lásson valamit. A nappali az
üvegen túl üresen tátongott. A tévé be volt kapcsolva, de egyik
gyerek sem ült előtte. Hol a fenében lehettek?

Ross elővette a kulcsait a zsebéből, és a bejárati ajtóhoz lépett.
Először beütötte a kódot, majd a felső zárat nyitotta ki, végül az
alsót. Előhúzta a fegyverét a tokjából. Mindig a kezében tartotta,
amikor belépett a házba. Egyetlenegyszer próbáltak meg csapdát
állítani neki. Ez még az elején történt, amikor még nem jöttek rá,
hogy a házat szinte teljes egészében megfigyeli videokamerákkal.

– Minden kibaszott pillanatban látlak titeket! – üvöltött rájuk
akkor.

Ám ez nem volt igaz. A fürdőszobában nem voltak kamerák,
ahogy a tágas hálószobában sem. Na és persze az előszobát sem
figyelte, és ez elég nagy baj volt. Torbjörn csak abból tudott
következtetni rá, hogy mire készülnek, hogy a konyhaajtó két



oldalához álltak. Ahhoz, hogy az ember az előszobából beljebb
jusson a házba, a konyhán kellett keresztülmennie, úgyhogy nagy
baj nem történt. De ha az előszobában sorakoztak volna fel, akkor
nem vette volna észre őket. Ezért kellett, hogy mindig kéznél
legyen a fegyvere, érzékszerveit pedig kénytelen volt csúcsra
járatni.

Azért rohant most lóhalálában a házhoz, mert a család már
órák óta nem került a látóterébe. Nem volt ideje rá, hogy
többórányi anyagot visszamenőleg végignézzen, és arra sem,
hogy valós időben kövesse a családtagok mozgását. Akárhogy
váltogatott azonban a házban elhelyezett kamerák képei között,
sehonnan sem látta őket. Ez pedig már elég volt ahhoz, hogy
kimenjen megnézni, mi a helyzet.

Feltépte a bejárati ajtót.
– Halló! – kiáltotta.
Egyet lépett befelé, és kis híján hanyatt esett. Mert egy

pillanatra mintha megfordult volna vele a világ. Mi a fene?
Torbjörn botladozott, majd ismét felállt. A padló csúszott, mintha
beszappanozták volna.

Csak pislogott, és próbálta megérteni, mi az, amit lát.
Vörös színe volt.
Vér!
Mindenütt.
Azután észrevette a férfit. Tágra nyílt a szeme, a torkát pedig

átvágták.
Torbjörn mély lélegzetet vett, de érezte, hogy a levegő elakadt

valahol félúton a tüdeje felé.
A nő és a két gyerek a falnak dőlve üldögélt, két méterre tőle.

A nő egy véres kést tartott remegő kezében.
– Most már haza akarunk menni – közölte.



ALEX RECHT KIHALLGATÁSA, 2016.
SZEPTEMBER 6.

Jelenlevők: kihallgató tiszt 1. (K.1.), kihallgató tiszt 2. (K.2.), Alex Recht
(Recht)
 
K.1.: – Mikor bukkantak rá Rossra aznap este?
Recht: – Későn, nagyon későn.
K.2.: – De még akkor sem fogták el?
Recht: – Alapos okunk volt feltételezni, hogy többet nyerünk, ha futni
hagyjuk, és ráállítunk egy megfigyelőt.
K.2.: – De hiszen már tudott róla, hogy figyelik! És egyszer már sikerült is
leráznia őket magáról! A francba is, miből gondolták, hogy ezúttal jobban
fog sikerülni?
Recht: – Akkor még nem tudtuk, hogy szándékosan rázta le az
embereinket, és tud róla, hogy megfigyeljük. Azt hittük, hogy csak
véletlenül veszítették szem elől. Sajnos ilyesmi is megesik olykor.
K.1.: – Tudjuk, hogy megesik, de ebben az esetben azért nagyobb volt a
tét, nem igaz?
 
(csend)
 
 K.2.: – Már tudjuk ugyan, hogy folytatódott a történet, mégis
szeretnénk, ha összefoglalná nekünk. Leszállt az éj, maguk pedig ismét
megfigyelőt küldtek Rossra. Azután mi történt?
 
(csend)
 
Recht: – Azután minden még rosszabbra fordult. A halottak száma pedig
tovább nőtt.
K.1.: – Bergman hogy érezte magát ekkortájt?
Recht: – A munkahelyén ugyanolyan volt, mint mindig. Éleselméjű, és
remekül összpontosított.
K.2.: – És magának fogalma sem volt róla, hogy mi vár rá?
 
(csend)
 



Recht: – Nem, és ha őszinte akarok lenni, abban sem vagyok biztos, hogy
ő maga tudta.



Péntek

Amikor az óra elütötte az éjfélt, Fredrika Bergman még mindig
nem aludt. Spencer teljes csendben feküdt mellette – ám
lélegzetvételéből a nő mégis meg tudta állapítani, hogy ő sem
alszik.

Engem figyel.
Fredrika lerúgta magáról a takarót, és felkelt.
Spencer pedig felemelte a fejét a párnáról, és tekintetével

követte őt, ám nem szólt semmit.
Felesége kiment a konyhába, és egyenesen a csapból itta a

vizet. Melege volt, izzadt. A hírekben mennydörgést, villámlást,
esőt jósoltak az éjszakára. A homlokcsontja mögött érzett tompa
nyomás mostanra szabályos fejfájássá erősödött.

Kitöltött magának egy pohár vizet, majd a nappaliba ment.
Odakuporodott a kanapé sarkába. Nem érezte magát
biztonságban. Spencer észrevette, hogy megváltozott a
hangulata, mégsem fűzött hozzá semmilyen megjegyzést. Ez
aggasztotta Fredrikát. És az aggodalmán kívül a dühe is egyre
nőtt.

Elgázolt egy nőt.
Otthagyta az úton, nem törődve azzal, hogy él-e, vagy hal.
Most pedig mindent helyre akar hozni.
Kedve lett volna besétálni a hálószobába, és Spencer arcára

szorítani a párnát. Bizonyos dolgokat nem szabad eltitkolni egy
házasságban, és az elkövetett bűnök ebbe a kategóriába
tartoznak. Különösen, ha olyan komolyak, mint amilyeneket –
sejtése szerint – Spencer elkövetett.

Sejtése szerint.



És e szavakat nehéz volt az adott szituációban hozzáképzelni a
többihez. Fredrika már számtalanszor összefoglalta magában a
helyzetet.

Elolvasott egy levelet, amelynek szerzője bevallotta egy
bűncselekmény elkövetését.

Fredrika úgy sejtette, hogy a levelet Spencer írta.
Ami ebben az esetben azt is jelenthetné, hogy a férje a gyilkos,

akit Alexszel üldöznek.
De minden valószínűség szerint nem ő volt, hanem Torbjörn

Ross.
Akkor meg miért nem tudott mégsem megszabadulni szörnyű

gyanújától? A válasz egyszerű volt: még nem talált bizonyítékot
rá, hogy a levél írójának semmi köze a bűncselekményekhez.

Meg kell ezt beszélnem Spencerrel, gondolta. Muszáj
szembesítenem a tényekkel.

Ám amennyire dühös volt, annyira szomorú is egyben. Hogy
hagyhatta Spencer, hogy ennyi év elteljen anélkül, hogy
elmondta volna, mit tett?

Tudta, hogy úgysem bocsátanék meg neki soha.
Felnyitotta munkahelyi laptopját, amelyet hazavitt magával.

Úgysem fog aludni tudni egy percet sem, legalábbis nem egy
ágyban Spencerrel. Ilyen erővel meg már akár dolgozhat is. Kis
szerencsével elalszik majd a gép előtt, azután a munkájára
foghatja, ha Spencer reggel kérdőre vonja, hogy miért nem aludt
az ágyában.

Mert nem érzem magam biztonságban melletted.
Megnyitotta a Solid Securityval történt találkozón készített

jegyzeteit. Peder Rydh félrevezető kijelentései, amelyeket Alextől
tudott meg, igencsak piszkálták a csőrét. Vajon miért találta ki,
hogy Noah megkereste a Solid Securityt, hogy védelmet kérjen
tőlük, amikor valójában Noah testvére, Dan volt, aki a
segítségüket kérte? Miért utalgatott rá, hogy Noah
megbízhatatlan személy? És vajon mi a fenéért rúgták ki a
munkahelyéről?



De Fredrika nem akart több energiát pazarolni Pederre, amikor
Noah-ra is gondolnia kellett. És a férfi eltűnt testvérére. A
történetnek ezt a részét esett a leginkább nehezére megértenie.
A rendőrség első körben arra a következtetésre jutott, hogy Dan
Ausztráliában él. Noah azonban azt állította, hogy Dant és a
családját elrabolták. Fredrika nem értette a rendőrség érvelését,
és hajlott rá, hogy inkább Noah-nak lehet igaza.

De hol tud valaki elrejteni egy egész családot?
És miért vetették el a lehetőséget, hogy esetleg már meg is

haltak?
Ez nehéz, ám fontos kérdés volt. Miért hiszik, hogy a család

életben van?
Talán mert egy bizonyos rendőr azt állította, hogy beszélt

egyszer Dan Johanssonnal. Ám ez a bizonyos rendőr még sohasem
hallotta korábban Dan hangját. Úgyhogy gyakorlatilag bárki
lehetett, akivel beszélt.

Fredrika pózt váltott a kanapén, és úgy döntött, abból indul ki,
hogy Dant és a családját elrabolták ugyan, ám nem ölték meg. De
akkor hol vannak?

Ross nem az a fajta ember volt, aki kínzókamrává alakítja át a
pincéjét. Ráadásul nagyon hosszadalmas is lenne véghez vinni
egy efféle vállalkozást falak átépítésével és hangszigeteléssel
együtt. Berlin azt mondta, Ross lánya múlt ősszel halt meg. Dan
pedig májusban tűnt el.

De biztos, hogy ennyire profi munkát végzett az illető?
Mindenképp abból kell kiindulniuk, hogy ha valaki fogva tart egy
családot, akkor iszonyú sok időt szán mindenféle átépítésre?
Talán egy olyan helyet választott, amely már készen volt, és
nagyszerűen megfelelt egy ilyen tevékenységhez.

Fredrika a fejét rázta, és megpróbálta összeszedni a gondo-
latait.

Miféle helyiség lehetne alkalmas erre? És miért kellett volna
egy különleges épületbe zárnia őket? Ross akár fel is bérelhetett
néhány sötét fazont, aki „vigyázott rájuk”. Lehet, hogy nem is volt



szüksége semmiféle bunkerre.
Fredrika hallotta, hogy Spencer felkelt, és kiment vécére.

A bizonytalanság, amelyet keltett benne, majd felemésztette.
Vajon mit tett és mit nem a férje?

Spencer hamarosan bedugta a fejét a nappaliba, és azt
kérdezte:

– Jössz már?
Fredrika rá sem nézve válaszolt.
– Dolgoznom kell. Te csak menj, és feküdj le addig.
A falon függő óra ketyegett.
Ettől eltekintve azonban úgy tűnt, hogy megállt az idő, amikor

a férfi, akit Fredrika oly régóta szeretett, hátat fordított neki, és
elsomfordált.

Az éjszaka nagy részében dörgött az ég. Cikázó villámok
világították meg a hálószobát, ahol az anya és a gyerekek
nyugovóra tértek. Malin, Hedvig és Max. Már csak ők maradtak,
hárman. Dan eltűnt, és soha többé nem tér vissza. A férfi magával
vitte, amikor elment.

– Ti itt maradtok! – rivallt rájuk.
Valósággal sokkolták a történtek. Mintha Dan halála nem

szerepelt volna a tervei közt.
Malin képtelen volt fékezni magát, és teljes erejéből azt

kiáltotta:
– Nem, nem és nem! Nem hagyhat itt minket!
A gyerekek annyira magukon kívül voltak, hogy még sírni is

elfelejtettek. Malin azonban még előttük is képtelen volt fékezni
magát. Teljesen összetörten csúszkált a síkos vérben, majd ott
maradt a padlón fekve, míg a férfi kivonszolta Dan testét. A
gyerekek dermedten ültek a falnak dőlve. És addig így is
maradtak, amíg Malin össze nem szedte magát, fel nem állt, és
úrrá nem lett a helyzeten. A vért fel kellett takarítani, a
gyerekeket pedig meg kellett nyugtatni. Így is csak hosszú órák



múlva tudtak elaludni.
Most reggel hét óra volt, és Malin ismét alig aludt

valamennyit.
Talán hozzá lehet szokni, gondolta. Lehet, hogy az ember

egyszer csak leszokik az alvásról.
Egyik gyerek sem mozdult meg, amikor kikecmergett az

ágyból. Ettől megmagyarázhatatlanul megijedt, és föléjük hajolt,
hogy megbizonyosodjon afelől, hogy lélegeznek. Lélegeztek.
Éltek. És ő is. Csak ez számított.

A jövőben így kell majd gondolkodnia. Életben kell maradniuk –
minden mást rendbe lehet hozni. A pszichológusok és a
gyógyszerek mindent meg tudnak gyógyítani. Ezt ő is tudta.

Kiment a vécére, és leült a hideg műanyag deszkára. Nem bírt
megszabadulni a fejében cikázó képektől. Ahogy Dan kirontott a
gardróbból. És a haláláról – amelyet Malin okozott.

Választania kellett: vagy Dan, vagy ő és a gyerekek.
Az őrület tüze égett a férje szemében. Minden olyan gyorsan

történt, hogy Malinnak még gondolkodni sem volt ideje. Egy
pillanat alatt rávetette magát a férfira, kikapta a kezéből a kést,
és rászegezte.

– Akkor tedd meg te! – üvöltötte Dan. – Tedd meg, különben
mindnyájan meghalunk!

Egyszerűen nem volt ideje átgondolni, mit tesz. Amikor Dan
rárontott Malinra, a nő belevágta a kést – érezte, ahogy vágja át
a saját férje torkát. Könnyen ment, Dan szinte nem is próbált
ellenállni, majd kihunyt belőle az élet. Amint a férfi lerogyott a
padlóra, Malin megkönnyebbülést érzett, ettől pedig rátört a
rosszullét. Dan meghalt, ő pedig egy kis időre jobban érezte
magát ettől. Mert ő és a gyerekek túlélték, és mert nem kellett
többé félniük Dantól. Ám az érzés amilyen hamar jött, olyan
hamar el is múlt. Dan halála ugyanis nem változtatott semmin.
Vagy ha mégis, akkor neki csak rosszabb lett ettől. Most már ő
volt az egyetlen felnőtt ember a házban. És továbbra is adósai
voltak a férfinak, aki fogva tartotta őket.



Kitörölte a fenekét, és lehúzta a vécét. Majd kezet mosott, és
visszament a hálóba.

Ekkor ötlött csak eszébe, hogy a férfi nem hozott magával
élelmiszert. Átnézte, mennyi maradt még a hűtőben. Hát, nem
sok. Pár napon belül mind elfogy.

És akkor mi lesz?
Csak nem akarja halálra éheztetni őket?
Malin felült az ágyban, és felhúzta a térdeit.
Csak azt ne!
Csak éhezniük ne kelljen!

A reggeli megbeszélést az Oroszlánbarlangban tartották.
Kivételesen kellemes volt a hőmérséklet. A légkondicionálót
megjavították, a rend helyreállt.

Vagy mégsem.
Mindössze néhány főt hívtak a megbeszélésre. Azokat, akik

tudtak a Ross ellen elrendelt nyomozásról. Alex Recht intett
Fredrikának, hogy húzza le a folyosó felé néző ablakokon a
reluxát. Nehogy valaki, aki arra jár, bekukucskáljon, és úgy
érezze, hogy neki is részt kell vennie a találkozón.

A megbeszélést Alex vezette, habár Berlin is jelen volt. Ő
azonban inkább azzal foglalatoskodott, hogy folyamatosan
értesüljön a nyomozás legfrissebb fejleményeiről. Alex olyan
küzdeni akarást fedezett fel benne, amilyet azelőtt még sosem.
Berlin észnél volt. Jól állt neki.

– Pontosan hol tartózkodik most Ross? – szegezte Alex a kérdést
a megfigyelők vezetőjének.

Ismét sikerült ugyanis Ross nyomára bukkanniuk. Éjfél körül
visszatért az otthonába.

– A harmadik emeleti klotyóban van – felelte a főnök.
A teremből innen is, onnan is nevetés hangzott fel.
– Vicces, nagyon vicces. De most komolyan! – szólalt meg Alex.
– Ha az, ha nem, ez az igazság.
– Aztán mióta? – vette át a szót Ivan.



A kémfőnök erre előkapta a mobilját, és elolvasta a legfrissebb
bejegyzéseket.

– Hat perccel ezelőtt ment be, és épp most jött ki – felelte.
Majd letette a mobilját.
Fredrika is elmosolyodott, ahogy meglátta a többiek arcán a

vigyort, ám az övén az is látszott, hogy mennyire fáradt. Alex sem
tudta leplezni csalódottságát, amikor a nő elmesélte neki, mit
sikerült megtudnia a Solid Securitynél. Hogy Pedert kirúgták, és
hogy hazudott. Továbbra sem voltak rendben a dolgai, akárcsak
évekkel azelőtt, ezt be kellett látniuk. Alex ugyan reménykedett
benne, hogy a Salamon Gyülekezetnél végzett munkája
biztonságot nyújt, és határozott kereteket szab majd neki, ám
onnan is sikerült elszabadulnia. Alex nem tudta, családi
problémái vajon miben nyilvánultak meg, mindössze annyit, hogy
az állásába került.

– Ross már úton van hozzánk? – kérdezte Alex.
– Igen, pár perc múlva itt kell lennie. A legutóbbi bejegyzés

szerint már a liftben van.
– De ugye nem hagyták egyedül? – aggodalmaskodott Fredrika.
– Dehogy, mindenhová követjük. Kértünk megfigyelőket

Uppsalából is, akiket biztos, hogy nem ismer.
Alex úgy vélte, hogy a férfi ebben téved, de nem szólt semmit.

Addig csűrte-csavarta a tényt, hogy elveszítették szem elől Rosst,
míg arra jutott, hogy ez a legkevésbé sem baj. Sőt ellenkezőleg.
Ross tudott róla, hogy követik, így amíg tudták, merre jár, abban
is biztosak lehettek, hogy nem fogja a rendőrséget olyan helyre
elvezetni, amely számot tarthatna az érdeklődésükre.

– Ugye raktak az autójára nyomkövetőt? – tudakolta Alex.
– Természetesen – felelte a kémfőnök. – A baj csak az, hogy több

autót is használ. Tegnap például, amikor elveszítettük szem elől,
épp a felesége kocsiját vezette.

– És a mobilja? – kérdezte Fredrika.
– Ki van kapcsolva.
Alex szárazon felnevetett.



– Szóval amikor eltűnt, valójában a felesége autójában ült, és a
mobilja ki volt kapcsolva? Maguk meg még azt hiszik, nem jött rá,
hogy követik? Na hagyjanak ezzel!

A teremben csend támadt.
Csak Ivan mobilja pittyegett.
– Elnézést, rögtön visszajövök – szabadkozott, majd felállt, és

elindult kifelé.
– Miről van szó? – tudakolta Alex. – Nem várhat?
Ezzel azt akarta mondani, hogy igazán várhatna, és ugyan ne

menjen már ki. Ivan azonban ragaszkodott hozzá.
– Mindjárt jövök – surrant ki az ajtón.
Berlin idegesen nézett utána.
– Ajánlom is, hogy siessen vissza! – morgott. – Máskülönben

lemarad arról, amit most fogok mondani a legfrissebb ügyészi
döntéssel kapcsolatban.

– És mi volna az? – érdeklődött Alex.
– Hogy szabad utat kaptunk a végrendeletek felnyitásához.
Berlin elégedettnek látszott.
Fredrika rábámult.
– Miféle végrendeletekről beszél? – rivallt rá a nőre.
– Ezt már azután agyaltuk ki, hogy elmentél – magyarázta

Alex. – Levették az ujjlenyomatokat a levélről, amelyet Noah
Johanssonnál találtam, de a bűnügyi nyilvántartásban nem
találtunk egyezést. Ivan szerint a levelet olyasvalaki írta, aki
Johansson ügyfele, vagy az volt valamikor, és ez a valaki egy
végrendeletet is őriztethetett Johanssonnal.

– Ezért akarta, hogy hozzáférhessünk a végrendeletekhez,
hátha találunk valamelyiken egyező ujjlenyomatokat – fejezte be
az eszmefuttatást Berlin.

Fredrikának arcizma sem rándult, de úgy nézett Berlinre,
mintha valami számára érthetetlen dolgot fejtegetett volna.

Megitta az italát, majd lecsapta a poharát az asztalra.
– Legalább négy holttestünk van – közölte. – Malcolm Benke,

Lovisa Wankel, Henry Lindgren és Noah Johansson. De az is lehet,



hogy Dan Johanssont és a családját is meggyilkolták, nem tudjuk.
Azt azonban igen, hogy semmiféle konkrét bizonyítékunk nincs.
Egyik helyszínen sem találtak ujjlenyomatokat, sem DNS-mintát,
sem pedig tanúkat. Erre most azt gondoljuk, hogy a gyilkos
annyira kétbalkezes, hogy rajta hagyja az ujjlenyomatait egy
gyakorlatilag beismerő erejű vallomáson? Hát, nem hinném.

Kirohanása Alexet is meglepte, aki nem tudta mire vélni.
– Mindezt mi is tudjuk – felelte. – Mégis muszáj alaposan

megvizsgálnunk a levelet, még mielőtt félredobnánk. Nem
gondolod?

Fredrika nyelt egyet.
– Hát persze – válaszolta. – Mármint nem kell feltétlenül a

levélre támaszkodnunk, hogy észrevegyük, hogyan köthető Noah
halála a többi eseményhez. Hiszen a testvére révén máris megvan
a kapcsolódási pont.

Alex csak nézett Fredrikára értetlenül.
– Azért csak nem árthat, ha átnézzük a végrendeleteket –

válaszolta.
– Talán nem – hagyta annyiban Fredrika.
Nem volt idejük találgatásokra, ahogy lázadozásokra sem. Alex

el sem tudta képzelni, mi ütött Fredrikába, és nem is volt ideje rá,
hogy különösebben elmélyüljön a kérdésben.

– Na, akkor folytassuk! – szólalt meg.
Épp ebben a pillanatban tért vissza Ivan a tárgyalóba.
– Most elszalasztotta a jó hírt – mondta neki Alex. – Az ügyész

beleegyezett a végrendeletek felbontásába.
Ivan azonban meg sem hallotta, amit mondott. Egész lénye

valósággal sugárzott az örömtől.
Olyan volt, mint egy gyerek.
– Jó hírek? – tudakolta Berlin.
– Ebéd előtt elmegyek, találkozóm van egy emberrel, aki

antikváriumot vezet Södermalmban. Körbetelefonáltam a
könyvkereskedőket és antikváriusokat, kérdezősködtem, ismerik-
e Sander könyvét, és eladtak-e belőle mostanában. Így figyeltem



fel erre a férfira. Öt példányt adott el belőle néhány héttel
ezelőtt.

Alex legszívesebben hangosan ujjongani kezdett volna.
– Hogy lehetett öt példánya abból a könyvből? – kételkedett

Fredrika.
– Úgy, hogy ő a szerző unokája – felelte Ivan.
Alex örömében ököllel az asztalra csapott. A rohadt életbe!

Végre valami áttörés!
– Szép munka, Ivan – dicsérte meg a férfit. – Mutasson neki egy

fényképet Rossról, és ha ő volt, aki megvette, elkaptuk!
Szeme sarkából látta, hogy Fredrikának pár percen belül már

másodszor futott ki a vér az arcából.
– Tudják, mit jelent ez? – kérdezte.
Berlin felsóhajtott.
– Hogy még közelebb kerültünk ahhoz, hogy elkapjuk a

gyilkosunkat – válaszolta.
Alex magában megjegyezte, hogy Berlin úgy fejezte ki magát:

„a gyilkosunkat” – nem nevezte meg Rosst.
Tehát még mindig kételkedett.
– Nem csak azt – magyarázta Fredrika. – Öt könyvet adott el.

Ötöt! Mi pedig még csak kettőt találtunk meg!
A terem hirtelen elcsendesedett.
– Henry Lindgrennél is kell, hogy legyen egy példány –

jelentette ki Alex remegő hangon.
– Volt a postaládájában egy értesítő – mondta Ivan. – A

levélkihordó megpróbált kézbesíteni neki egy vastagabb
küldeményt, ám nem fért be a postaládájába, ezért ott hagyta a
legközelebbi csomagátvevő helyen.

– Abban a küldeményben lesz a könyv – tette hozzá Alex. – Még
a halála előtt meg kellett volna kapnia, de nem hozta el idejében
az átvevőhelyről.

Még mielőtt meghalt volna, mielőtt a gyilkos behatolt volna a
lakásába.

– Adjunk ki figyelmeztetést? – kérdezte Berlin.



– Elment az esze? – kelt ki magából Alex. – Semmilyen arra
utaló információval nem rendelkezünk, hogy a példányokat
valamiféle előzetes terv alapján osztaná ki a tettes, ráadásul
totális káoszt szülne, ha egy ilyen érzékeny adatot nyilvánosságra
hoznánk!

– Más szemszögből nézve viszont az is káoszt szülhet, ha nem
tesszük meg – vetette ellen a nő. – Ha még valaki meghal, akkor
eléggé benne ülünk a slamasztikában.

– Nem fog meghalni senki – jelentette ki a megfigyelők
vezetője. – Ezért figyeljük Rosst.

– Na, ja, ez eddig is remekül működött – jegyezte meg epésen
Fredrika.

A férfi szúrósan nézett rá, és már látszott rajta, hogy ezeregy
indokot készül felhozni a mentségére, amelyekre azonban senki
nem volt kíváncsi.

Ekkor Fredrika szólalt meg.
– A Henry Lindgren hűtőszekrényén talált cetli egyszerűen

nem megy ki a fejemből – mondta. – Ez az „Alex, érted már?”
olyan vádlón hangzik. A gyilkos azt akarja, hogy észrevegyünk
valamit, ami fölött minden bizonnyal elsiklottunk.

Alex széttárta a karját.
– Piszkosul belefáradtam már a találós kérdésekbe – közölte.
Ő is eleget töprengett már ezen a mondaton, amely éjjel is

visszhangzott a fülében. „Alex, érted már?”
De nem értette. Kénytelen volt bevallani. És úgy érezte, hogy a

nap, amikor meg fogja érteni, nagyon szerencsétlen nap lesz az
életében.

Fredrika Bergmanra esett a választás, hogy kísérje el Ivant a
södermalmi antikváriumba. Egész úton egy szót sem szólt. Ivan is
csendben ült az anyósülésen, és nézett kifelé az ablakon,
miközben a nő vezetett. Észrevehetően zavarta a csend:
kényelmetlenül érezte magát miatta. Fredrika pedig, aki a
kanapén töltötte az éjszakát, semmit sem tett, hogy javítson a



helyzeten. Teljes mértékig az előtte álló munkára koncentrált.
Először is meg akart bizonyosodni afelől, hogy Ross volt az, és

nem más, aki megvette Morgan Sander könyvének öt példányát.
Másodszor végére akart járni a Ross halott lányáról szóló

történetnek.
Minden egyéb gondolatát ideiglenesen félrerakta. Nem

óhajtott tovább Spencer trükkjein rágódni, sem pedig a levélen,
amelyet Noah Johanssonnál találtak. Arra pedig végképp
gondolni sem akart, hogy mi fog történni, ha valamennyi
végrendeletről ujjlenyomatot vesznek, és összehasonlítják majd a
levélen találhatóakkal. Hogy miért kellett ennek az Ivannak ilyen
buzgómócsingnak lennie?

Egyszer egy fiatal lány megvádolta Spencert, hogy szexuális
együttlétre kényszerítette, hogy cserébe elfogadja a dolgozatát.
Akkor felelősségre vonták a férjét, bebörtönözték, majd végül
mégis szabadon engedték, és felmentették minden gyanú alól.
Fredrika kíváncsi volt, hogy ezúttal mi lesz a vége. És hogy fogja
tudni elviselni, ha Spencert elítélik.

Megállt az antikvárium előtt.
– Itt nem lehet parkolni! – méltatlankodott Ivan.
– Ó, tényleg?
Fredrika kiszállt a kocsiból.
Feltépte az antikvárium ajtaját: orrát megcsapta a por és a régi

könyvek szaga. Hogy szerette egykor a régi könyveket!
Gyerekkorában több ezer órát töltött a könyvtárban. Mennyi régi
jó szokása merült feledésbe az évek során!

– Maga Jan? – tette fel a kérdést az antikváriusnak Ivan.
Fredrika ekkor látta meg a férfit, akivel Ivan beszélt.

Meglehetősen idős ember volt, aki az orra hegyén viselte a
szemüvegét.

– Igen, én vagyok – felelte a férfi.
Fredrika azon töprengett, vajon Ivan is észrevette-e, amit ő.
A férfi vak volt. Nem is értette, miért viselt szemüveget, amikor

semmit sem látott vele.



A francba!
Ivan elbizonytalanodott.
– Ivan Nilsson vagyok – mutatkozott be –, ő pedig a kolléganőm,

Fredrika Bergman. Én telefonáltam önnek Morgan Sander
könyvei miatt.

A férfi hevesen bólogatott, majd a kezét nyújtotta, amelyet
először Fredrika, majd Ivan rázott meg.

– Nos, nagyon különös volt a dolog – magyarázta a férfi. –
Mármint, ezeket a köteteket nem tartjuk elöl, a padláson
hevertek egy kartondobozban, amióta apám meghalt.

– Tehát maga Sander fia, és nem az unokája? – kérdezte
Fredrika.

Jan meglepődött.
– Túl öreg vagyok már ahhoz, hogy az unokája lehetnék!
– Akkor én értettem félre valamit, amikor beszéltünk –

mentegetőzött Ivan.
Majd Fredrikára sandított: szerette volna mielőbb befejezni a

beszélgetést. Úgysem volt semmi értelme.
– Mikor került kapcsolatba azzal az emberrel, aki meg akarta

venni a köteteket? – kérdezte Fredrika.
– Egy június végi napon jelentkezett, Szent Iván-éjt követően –

válaszolta Jan. – Jól emlékszem rá, nagyon kellemes hangja volt.
Először telefonon érdeklődött. Amikor azt feleltem, hogy van
belőle öt eladó példányunk, magánkívül volt az örömtől.

– Hány példányuk volt a kötetből eredetileg? – tudakolta
Fredrika. – Mielőtt ötöt eladott volna belőle?

Fredrika ösztönösen szimpátiát érzett az idős ember iránt. Nem
az a fajta volt, aki kitalál dolgokat, hozzátesz vagy elvesz valamit
az igazságból. Mindenről úgy számolt be, ahogy a valóságban
volt.

– Tíz – válaszolta Jan. – De a maradék ötöt meg akartuk tartani.
Fredrika körülnézett. Csend és nyugalom honolt mindenütt.

Senki mást nem látott az idős férfin kívül.
– Az előbb többes számban beszélt – jegyezte meg. – Kikkel



dolgozik együtt?
Jan felnevetett.
– A fiammal közösen vezetjük az üzletet. Évtizedek óta rossz

volt a látásom, de amióta két évvel ezelőtt teljesen elveszítettem,
már képtelen vagyok mindenről magam gondoskodni. A fiam is
hamarosan megérkezik, csak most épp valami elintéznivalója
akadt.

– A fia találkozott a férfival, aki a könyveket megvásárolta? –
próbálkozott Fredrika.

– Sajnos nem – felelte Jan.
– És az illető elárulta, hogy mire kell neki öt példány? – vette

át a szót Ivan.
– Nem. Nem kimondottan. Csak annyit mondott, hogy a

feleségének viszi. Feltételeztem, hogy amolyan gyűjtő lehet. De
nem tartozik rám mások magánügye, ezért nem is
kérdezősködtem.

Fredrika azonnal elmosolyodott.
– Ez csak természetes – mondta.
Magában azonban elgondolkodott egy s máson, amit Jan

mondott nekik.
A férfi a feleségének vitte a könyveket.
A feleségének?
– Más is tartózkodott az üzletben, amikor ez történt? – vetette

fel Ivan. – Olyasvalaki, aki be tudna számolni a vevő külsejéről?
– Nem – válaszolta Jan. – De az arcvizére emlékszem.

Ugyanolyan volt, amilyet a vőm használ. Boss márkájú.
Boss?
Ezt az illatot Fredrika sem Rosson, sem Spenceren nem tudta

elképzelni. Nyugtalanul mocorgott: nem sikerült megszabadulnia
az érzésétől, hogy rossz nyomon járnak.

Ekkor Ivannak támadt egy ötlete.
– Ha lejátszok önnek egy hangfelvételt, gondolja, hogy meg

tudná mondani, azt a férfit hallja-e rajta, aki itt járt?
– Egész biztosan – felelte határozottan Jan.



Ivan elővette a mobilját, és előkeresett rajta egy tévéinterjút,
amelyet Ross-szal készítettek egy másik nyomozás kapcsán.

– Akkor most meghallgatjuk – közölte Ivan feszülten.
Ross hangja hamarosan betöltötte az üzlethelyiséget.
– „Amint korábban már többször kijelentettük, a rendőrség

nem erősítheti meg…”
Jan beharapta az ajkát, majd a fejét rázta.
– Nem, nem ő vásárolta a könyveket. Ezt azonnal meg tudom

állapítani.
Fredrika nagyot nyelt. Ez az egész ügy maga volt a pokol.
– Egészen bizonyos benne? – kérdezte.
– Teljesen. Száz százalékig.
Ebben a hitben hagyta el Ivan és Fredrika az antikváriumot.

Nem Ross vásárolta a könyveket, hanem egy másik férfi.

A dolgok olykor gyorsabban történnek, mint az ember gondolná.
A Salamon Gyülekezet egyik tagja érdeklődést mutatott a
Menedékház iránt, amelyet írói menedéknek szeretett volna
használni a téli hónapokban. Ed, a gyülekezet biztonsági főnöke
és egyben a Menedékházért felelős személy kijelentette, hogy
meg is teheti – mindaddig, amíg valakinek nem lesz nagyobb
szüksége rá. Szerette, amikor a problémák maguktól
megoldódtak. Therese, aki bérlőnek jelentkezett, Ed egyik
kollégájának a lánya volt, így abba a szűk körbe tartozott, akik
tudtak a ház létezéséről és ismerték az adottságait.

Ed találkozóra hívta Therese-t, hogy nyomatékosan
elmagyarázza neki, mennyire fontos, hogy ne vigyen idegeneket
a házba.

– A Menedékházat amolyan utolsó mentsvárnak szánjuk –
mondta nagy komolyan. – Hogy legyen hová menniük azoknak az
embereknek, akiknek nagy szükségük van egy biztonságos helyre.
Abban az esetben, ha ilyen helyzet áll elő, ha valakinek biztonsági
okokból lesz szüksége a házra, magának azonnal mennie kell.
Különleges esetekben olyanokat is beengedünk, akik nem a



családunkból valók.
Család alatt a zsidó népet értette. A férfi, aki jelenleg bérelte a

házat, szintén nem volt „családtag”, mégis velük azonos
bizalomban részesült, mivel Peder Rydh nagyon jó ajánlást adott
neki. Egy idősebb rendőr volt, aki sokéves tapasztalattal
rendelkezett a titkok megtartásában. Ed azonnal előnyösnek
találta, ha épp vele köt szerződést.

– Értem – felelte Therese. – Amint említettem, én csak
üldögélek majd odabent, és egy krimit írok. Úgy vélem, a hely
elszigeteltsége tökéletes lesz effajta tevékenységhez.

A nő rámosolygott Edre, ő meg vissza.
– Néhány iratot is alá kell majd írnia a titoktartási

kötelezettség miatt – figyelmeztette a férfi.
– Tudom – válaszolta Therese. – Esetleg megnézhetném a

házat? Anyukám nem tudott fényképeket mutatni róla.
Azt Ed nem is csodálta. Ugyanis soha nem készültek róla

fényképek.
– Megoldható – felelte. – Akár most is odamehetünk, de nem

léphetünk be.
– Miért?
– Mert a ház még foglalt, egy család lakik benne. A

gyülekezettel kötött szerződésben benne foglaltatik, hogy a ház
bérlője joggal elvárhatja, hogy rajta kívül senkinek ne legyen oda
bejárása. Hacsak valami rendellenes tevékenységet nem
tapasztalunk, természetesen. Mert akkor belátásunk szerint
járunk el.

Therese az órára pillantott, majd elgondolkodott.
– Még van időm. Szeretném megnézni.

A tisztáson, amelyen a Menedékház állt, mindig magával ragadó
volt a csend. Távol az emberektől és az autók zajától. A házat csak
erdő, föld és állatok vették körül – így volt természetes. Amikor
Ed és Therese kiszállt a kocsiból, és becsapták maguk mögött az
ajtót, a távolból két őzet is láttak.



– Elbűvölő! – ámuldozott Therese.
Mélyeket lélegzett, valósággal beleharapott a friss levegőbe.
– Bírni fogja itt egyedül a sötétben? – kérdezte Ed.
– Szerintem igen.
Felhős volt az ég, ám az időjárás szélcsendes és egészében véve

kellemes volt.
– Nem csengethetnénk be, hogy megkérdezzük, beengednének-

e minket? – kérdezte a nő.
Ed a csukott ajtóra meredve határozottan azt felelte: – Nem!
Az ablakokban sötétség honolt, egyetlen lámpa sem égett. Ez

aggasztotta a férfit. Ha már kiköltöztek a házból, akkor
értesíteniük kellett volna őt. Talán mégiscsak be kellene
csengetniük? Csak hogy ellenőrizhesse, mi a helyzet. Azután
eszébe jutott, hogy kik laknak odabent, és min mentek keresztül.
A férfi, aki kibérelte a házat, elmondta neki, hogy járt a lánya,
milyen gonosz emberhez ment feleségül. Nagyon fontos volt, hogy
ő és a családja kipihenhesse és biztonságban érezhesse magát.

Az őszre, ha minden igaz, rendeződik az életük.
– Tudja, milyen nehéz egy férfit elítéltetni ilyen aljas

bánásmódért? – kérdezte tőle az ember, aki kibérelte a házat. – A
nők még abban sem lehetnek biztosak, hogy idejében ki tudnak
szállni a mókuskerékből. Számukra ugyanis már az azonnal is túl
késő.

Ed nagyon jól tudta, miről beszél, és szívesen segített neki. Ám
ettől még nem lett kevésbé kíváncsi rá, hogy mi folyik odabent.
Rendszeresen ellátogatott a házhoz, hogy megnézze, minden
rendben van-e. Úgy tűnt, hogy az ott lakó család sosem mozdul ki
a házból. Sem a nő, sem a gyerekei, sem pedig az új párja. Örökké
odabent voltak, és Ed nem értette, miért.

– Van itt egy tó, pár száz méterre – szólt Therese-nek. –
Megmutathatom magának az utat az erdőn át, ha gondolja.

Therese bólintott.
Ed gyakorlottan mozgott a magas fatörzsek között. Therese

pedig mögötte baktatott, halkan kuncogva, és megjegyezte, hogy



nem lesz egyszerű visszatalálni.

– Hisz még egy rendes ösvény sincs – mondta.
– Csak tartani kell az irányt. A háztól nyugat felé kell

elindulnia – magyarázta Ed.
Ám ez a jelek szerint nem hatott. Therese még jobban

kacarászni kezdett.
– Ugye, nem azért hozott ki ide, hogy végezzen velem? Ne

feledje, krimiket írok!
De amikor Ed ránézett, úgy csillogott a szeme, hogy

szerencsére egy cseppet sem tartott tőle.
– Mindjárt ott vagyunk – nyugtatta meg a férfi.
– Lehet a tóban horgászni? – tudakolta a nő.
– Persze. Lehet.
Elhaladtak a lucfenyők egy csoportja mellett, majd meglátták a

tavat. A víz felszíne sötétlett, és érthetetlenül feszesnek tűnt
most, hogy a szél nem vetett hullámokat rajta. Úgy tűnt, mintha
az, aki megpróbált volna alámerülni benne, megüthette volna
magát a víztükörben.

– Itt be lehet menni fürödni – mutatott Ed egy rövidke
partszakaszra.

– Rendben.
A nő cseppnyi lelkesedést sem mutatott a fürdés iránt.
– Ideje visszamennünk – szólt Ed.
Therese azonban nem mozdult. Csak állt, és szótlanul meredt a

víztükörre.
– Ott úszik valami a vízen – állapította meg.
A férfi először semmit sem látott. Azután egy kabátot pillantott

meg.
– Különös – jegyezte meg.
Therese közelebb lépett.
– Atyaisten, ez egy ember!
Ed ösztönösen reagált. Beugrott a vízbe, és elkapta a kabátot.
Valóban: egy férfi holtteste volt.



De honnan a fenéből került oda?
Ed a hátára fordította a férfit, és elkezdte vonszolni a part felé.

Felismerte: tudta, hogy látta már valahol. Csak épp távolról és a
Menedékház vastag ablakain keresztül. De ő volt az.

A férfi, akinek nyílt seb tátongott a nyakán, nem volt más, mint
egyike azoknak, akik menedéket leltek a házban.

Amikor az első autó odaért a házhoz, Malin biztos volt benne,
hogy a gumicsizmás férfi jött vissza értük. Úgy bepánikolt, hogy
sikítani tudott volna. Vége mindennek. A férfi döntött. Nem
engedi szabadon őt és a gyerekeket. Most, hogy Dan meghalt, túl
sok minden szorulna magyarázatra.

Malin odarohant a hálószobaablakhoz, hogy megnézze, van-e a
férfinál a pisztolyon kívül egyéb fegyver is. Ám meglepetten
állapította meg, hogy egy másik férfi érkezett – olyasvalaki, akit
nem ismert. És vele együtt egy fiatal nő is. Olyan erősnek és
egészségesnek látszott. Valósággal sugárzott, ahogy kiszállt a
kocsiból, és a házat nézte.

Mintha oda akart volna költözni.
Malin teljesen kikelt magából. Kik ezek? Vajon megbízhat

bennük?
Meghallják, ha dörömbölni kezd az ablakon?
Ám túl lassan hozta meg a döntést. A férfi mutatott valamit a

nőnek. Azután elindultak az erdő felé, és eltűntek a szeme elől.
Malin pedig csak állt az ablaknál, karját leeresztve. Fogalma sem
volt, mihez kezdjen: semmihez nem volt bátorsága. Bízhat benne,
hogy a párnak semmi köze a férfihoz? Ha igen, akkor hatalmas
idióta volt, amiért meg sem próbált kapcsolatba lépni velük.

Elfordult az ablaktól. A gyerekek az ágyban szunyókáltak: sem
enni, sem inni nem voltak hajlandóak. Malin arra gondolt, hogy
ad még nekik néhány órát, aztán erőszakkal megtömi őket.

– Lemegyek egy kicsit. Mindjárt jövök – mondta.
Ők azonban meg sem mukkantak, amikor anyjuk elhagyta a

szobát, és lecsoszogott a lépcsőn.



Úgy legyengült, hogy alig bírta el a lába.
Bement a nappaliba, és a felhajtóra néző ablak elé állt, ahol az

autó parkolt. Biztos nem hagyják ott, előbb vagy utóbb
visszajönnek.

A házban tökéletes csend honolt. Azon töprengett, hogy
bekapcsolja-e a tévét, csak hogy történjen végre valami körülötte,
de képtelen volt rá. Rengeteg energiát veszített: egykori énjének
nagy része odalett.

Én meg még azt hittem, hogy mindent rendbe lehet hozni!
Az előszobából kellemetlen szag áradt befelé. Bár már többször

feltakarított, a vér szaga beivódott a padlóba, nem lehetett
megszabadulni tőle. Malint a hányinger kerülgette, és szeretett
volna eltűnni onnan.

De nem tehette.
Csak várt és várt. Talán néhány perc telt el, de az is lehet, hogy

több óra. Már rég elvesztette az időérzékét. Ám a férfi és a nő
hirtelen visszafelé rohant. A férfi csuromvizes volt.

Mintha megfürdött volna.
Ruhástól.
Malin felemelte a kezét, és tenyerét a hideg ablaküvegre

helyezte. Arra, amelyet korábban már megpróbált betörni egy
virágcseréppel.

– Halló! – üvöltött kifelé.
Ám a férfi és a nő nem látta őt. Már beszálltak az autóba, és

őrült sebességgel elhajtottak onnan.
Malint pedig otthagyták.
Láthatatlanná váltam, gondolta. Senki sem vesz észre többé.

Újabb idő telt el. Malin már meg sem merte becsülni percekben és
órákban. De még mindig ott állt az ablak előtt, amelyre továbbra
is rászorította mindkét tenyerét. Az emeletről semmi nesz. A
gyerekek már aludtak. Vagy meghaltak, amíg Malin az ablaknál
állt?

Sírva fakadt, elrugaszkodott az ablaktól, és felsietett hozzájuk.



Hedvig hanyatt feküdt az ágyon, és a plafont bámulta. Max
pedig az oldalán: tátott szájjal aludt. Mindketten éltek. Ám
egyikük sem reagált arra, hogy belépett a szobába.

– Hedvig, nem ennél valamit? – kérdezte, bár idejét sem tudta
már, hogy ő mikor evett utoljára.

Lánya nem felelt.
Malin az ágy szélére ülve végigsimított a homlokán.
– Na és, inni kérsz valamit? – próbálkozott tovább.
Hedvig szeméből folytak a könnyek, végig az arca mindkét

oldalán.
Malin többször is nagyot nyelt, nehogy ő is sírva fakadjon.
Kényszerítette magát, hogy a férfira és a nőre gondoljon, akik

az autóval jöttek. Biztosan láttak valamit az erdőben. Valamit,
ami megfutamította őket. És ez talán azt jelenti, hogy vissza
fognak jönni. Vagy segítséget hívnak, és akkor jön valaki más.

Felkészültnek kell lennem, gondolta. Most már bármi
megtörténhet.

Mintha nem történt volna meg eddig is.
Ráállt remegő lábaira, és kiment a hálóból, le a nappaliba. A

televízió távirányítója a dohányzóasztalon hevert. Malin a
kezében forgatta a könnyű műanyag tárgyat. Bár nem volt nagy
súlya, azért úgy vélte, megteszi.

Ha még egyszer visszajönnek, meg fognak hallani.
Megkocogtatta a távirányítóval a valószínűtlenül merev

ablaktáblát. Ám az csak tompa, halk hangot adott, amely biztosan
nem hallatszik ki. Malin erre erősebben kezdte ütni, és érezte,
hogy ujjai görcsbe rándulnak. Nem számított – ő csak püfölte
egyre az üveget. Bár senki nem volt odakint – senki nem
hallhatta, csak ő maga.

És a gyerekek.
Halálra rémítem őket.
Malin megállíthatatlanul püfölte az ablakot. Apró piros pöttyök

fröcsögtek szerteszét az üvegen, és tudta, hogy sikerült
szétvernie a saját kezét. Ám ez sem érdekelte.



Úgysincs többé szükségem rá.
– Anya?
Malin észre sem vette, hogy Hedvig közben lesétált a lépcsőn,

hogy megnézze, mi történik.
– Anya, mit csinálsz?
Malin csak püfölt és püfölt tovább.
Lánya megpróbálta elkapni a kezét és lenyugtatni őt.
– Hagyd abba! Hallod, fejezd már be!
Malin hallotta, hogy Hedvig sír. De egyfajta transzba esett, és

úgy érezte, belebolondul, ha most elmegy az ablaktól.
– Gyere már el innen!
Lánya már a földön ült, és olyan hangosan zokogott, hogy Malin

képtelen volt tovább koncentrálni. Behunyta a szemét, és érezte,
hogy akaratereje kezd alábbhagyni. Mozdulatai lelassultak, keze
pedig lüktetett a fájdalomtól.

Feladom, gondolta. Soha nem jutunk ki innen.
Ekkor érkeztek meg az autók. Először egy, azután még kettő.

Malin megpróbálta letörölni a vért az ablakról. Tudni akarta,
hogy vajon teljesen elment-e az esze, és olyan dolgokat lát,
amelyek a valóságban nem léteznek.

– Hedvig – suttogta. – Te is látod, amit én? Rendőrautók! Itt
vannak!

Majd újult erővel kezdte püfölni az ablakot.

A rossz hírek száma hamar megszaporodott. Az első Fredrikától
érkezett, aki elmondta, hogy az antikvárius vevője nem Torbjörn
Ross volt. A második hír forrása Berlin volt: a Salamon Gyülekezet
biztonsági vezetője bejelentette a rendőrségnek, hogy gyilkosság
gyanúja merült fel egy házban, amely a gyülekezethez tartozott,
ám egy Torbjörn Ross nevű férfi bérelte ki.

Alex úgy állt ott, mint akibe villám csapott.
– Egy újabb halott – állapította meg.
– Újabb halott – erősítette meg Berlin is.
– Ross tudja, hogy a gyülekezet értesített minket?



– Nem. Világosan megmondtam, hogy ne szóljanak neki. Addig
legalábbis ne, amíg saját szemünkkel nem néztük meg a házat.

– A holttest személyazonossága ismert?
Berlin bólintott.
– Kaptam egy fényképet – mondta, és Alex orra alá tolta a fotót.
Először nem ismerte fel a férfit, hiszen a test majdnem egy

egész napot töltött a vízben, és már felpüffedt.
– Nekem is illene tudnom, ki ő? – kérdezte.
– Dan Johansson – válaszolta Berlin.
Alex csak pislogott.
– A rohadt életbe! – suttogta.
Berlin visszavette tőle a képet.
– A család többi tagja él? – tudakolta Alex.
– Úgy tűnik, igen – felelte idegesen Berlin. – A biztonsági

vezető hívta a 112-t és bejelentette az esetet. Az első járőrök
nagyon hamar kiértek a helyszínre, amikor megtudták, hogy hol
az a ház. De szinte képtelenség bejutni.

– Ezt meg hogy érti?
– Pontosan úgy, ahogy mondom. A jelek szerint a ház a

behatolás minden módja ellen védett, sem az ajtókat, sem az
ablakokat nem lehet betörni olyan módszerekkel, amelyek ne
veszélyeztetnék a házban tartózkodók testi épségét. A helyszínen
levő rendőrök tájékoztatása szerint egy nőt és két gyereket is
láttak az ablakon keresztül. A nő hisztérikus állapotban van, és
alighanem jó okkal. Csapatunk két járműve is úton van a helyszín
felé: majd meglátjuk, mit találnak.

Alexet teljesen kimerítette, amit hallott.
– Nem értem, miféle ház lehet, amelyet Ross kibérelt.
– A Salamon Gyülekezet óvóhelye – magyarázta Berlin. – Ross

azt mondta, hogy a lánya és annak családja részére bérli ki.
Alex nem tudta, mit mondjon, még kevésbé, hogy mit

gondoljon.
– Hát nem azt mondta magának Ross, hogy a lánya meghalt?

Már ha egyáltalán létezett valaha.



– Hivatalosan nincs is neki – felelte Berlin. – De most már
másodszor tűnik úgy, hogy mégiscsak van.

– De miért tesz úgy, mintha épp Dan Johansson felesége…
– Nem tudom – vágott közbe Berlin.
– Elnézést, csak hangosan gondolkodom – mentegetőzött Alex.

– Most mit tegyünk?
– Várjuk a kollégák jelentkezését, akik úton vannak a ház felé –

magyarázta a nő.
– És Ross?
– Az irodájában ül. És ha megpróbálja elhagyni a székházat,

azonnal elfogatom a megfigyelőkkel.
Kopogtak. Egy asszisztens lépett be a helyiségbe.
– Bocsánat, de épp most kaptunk egy nagy kartonnyi borítékot

a Johansson temetkezési vállalkozás címéről.
– Az lemegy a technikusokhoz – utasította Berlin. – A

végrendeletek vannak benne.
Megvárták, amíg az asszisztens felszívódik.
– Nekem ez cseppet sem tetszik – jelentette ki Alex. – Hogy a

francba kerül a Salamon Gyülekezet ebbe az egész kalamajkába?
– Szerencsétlen helyzet, az már biztos – helyeselt Berlin. – Nem

dolgozott nekik Torbjörn valamikor?
– Már miért tette volna? – értetlenkedett Alex.
– Bizonyára ismeri a felelős személyeket, máskülönben miért

adtak volna ki neki egy házat, amely a tulajdonukban van?
Alex addig-addig töprengett, mígnem eszébe jutott Peder

Rydh, aki mostanában soha nem volt hajlandó felvenni a
telefonját. És aki annyira megbízhatatlan volt, hogy az előző
munkahelyéről is kirúgták.

Végül mégis így szólt:
– Peder dolgozott a gyülekezetnél néhány évig. Ő talán

segíthet nekünk.
– Remek javaslat – felelte szórakozottan Berlin.
– De természetesen a biztonságiak vezetőjét is meg kell

hallgatnunk, hogy kiderüljön, miféle ház az, és miért adták ki épp



Rossnak.
– Több helyen is rákerestem, és nem egészen értem, mert az a

ház… gyakorlatilag nem létezik.
– Nem létezik? – hitetlenkedett Alex.
– Ahogy én látom, nem.
Egy ház, amely nem létezett. És egy holttest, amely Dan

Johanssoné volt.
– Felhívom Pedert – döntött Alex. – Azután muszáj lesz

beszélnünk a gyülekezettel is.

Pedr Rydh telefonja akkor csengett, amikor épp a kocsijában ült.
Már megint ugyanaz a lemez. Alex. Kinyomta a telefont. Ekkor
újra megszólalt – ám ezúttal nem Alex kereste.

– Igen? – szólt bele.
– Shalom – köszönt Ed. – Van ideje egy találkozóra?
Maga a mondat úgy hangzott, mintha kérdés lett volna, ám a

férfi hangja mégis azt sugallta, hogy inkább utasítás.
Találkozzunk!
Most!
– Mi történt? – érdeklődött Peder.
– Inkább nem vázolnám telefonon.
Peder épp észak felé tartott, és hamarosan le kellett

kanyarodnia az autóútról.
– Akkor muszáj lesz várnia egy kicsit, mert most épp nem érek

rá – felelte.
Ed nem volt hozzászokva, hogy Peder ellentmondjon neki.
– Beszélt egykori kollégáival az elmúlt néhány órában? –

kérdezte.
Peder ereiben megfagyott a vér. Alex már számtalanszor

próbálta hívni, ám ő nem vette fel. Továbbra is próbált kibújni a
felelősség alól.

– Nem – felelte.
– Azt hiszem, nem ártana – folytatta a férfi.
Kezdte már nagyon idegesíteni Pedert.



– Mondja már meg, hogy miről van szó, a francba is! Nem érek
rá találós kérdést játszani!

– Emlékszik még a kollégájára, akit beajánlott hozzánk bérlőnek
a Menedékházba? Aki a lányát akarta biztonságba helyezni?

Peder olyan erősen markolta a kormányt, hogy begörcsölt a
keze.

– Igen – válaszolta.
Ez rosszabbnak ígérkezett, mint amire számított.
– Hibát követtem el – magyarázta Ed. – Ahogyan maga is. A

házban lakó férfi meghalt. Én találtam rá.
Peder nem tudta, hogy mit feleljen.
– Nem értem. Ki halt meg?
– A házban lakó család férfi tagja.
– És maga ölte meg?

Ed már majd felrobbant a dühtől.
– Még szép, hogy nem, a kurva életbe! Ott jártam a háznál, és

kívülről megmutattam egy kollégám lányának, aki oda akar
költözni, hogy nyugodtan írhasson. Erre egy hullát találtunk a
tóban. Felfogta, hogy mekkora szarba kerültünk emiatt?

A franc essen bele!
Hogy miért nem tudnak a dolgok legalább egyetlenegyszer úgy

működni, ahogy kellene?
Peder letette a telefont, ki is kapcsolta, majd a következő

lehajtónál letért az autóútról. Azután visszafordult déli irányba, a
város felé.

– Ne haragudjon, hogy csak így idetolakszom. Fredrika Bergman
vagyok, és a rendőrségtől jövök. Beszélhetnék magával egy kicsit?

Fredrika nem akart értékes időt veszíteni, ezért az
antikváriusnál tett látogatását követően egyenesen Torbjörn Ross
volt feleségéhez ment. A nő lakásának ajtaja előtt állva
gondolkodott csak el, hogyan is képzelte ezt az egészet. Mit
számított az elvesztegetett idő, amikor állandóan hamis nyomon



jártak?
Biztos, hogy Ross az, akit keresünk. Akkor meg ki a fene lehet a

férfi, aki öt példányt akart Morgan Sander könyvéből a
feleségének?

Ross exnejét Mimminek hívták, és nagyon visszafogott ember
volt. Hosszasan méregette Fredrikát, míg végül beengedte az
otthonába. Kétszobás lakásban lakott Årstában.

Fredrika levette a cipőjét, és követte a nőt a nappaliba. Egy
kisebb kanapé, két kis fotel és egy kis asztal – ebből állt a helyiség
berendezése. Egy felnőtt nő babaszobája.

Fredrika leült az egyik fotelba, ám érezte, hogy teste lázad a
mozdulatlanság ellen. Ideges lett, hogy nem rohangálhat fel és
alá állandóan, és hogy nem lehet másutt. Valami olyan helyen,
ahol minden olyan, mint régen volt, és ahol az a levél sem
létezett, amelyről úgy hitte, hogy Spencer írta.

De miért nem szembesítem vele, gondolta már vagy ezredszer.
És meg is válaszolta saját kérdését, úgyszintén vagy ezredszer:

mert azt hiszem, valójában nem is akarom tudni.
Fredrika olyan röviden és velősen fogalmazott, ahogy csak

tudott, mikor ismertette Mimmi Ross-szal, hogy miért is kereste
fel őt. Végül kénytelen volt hazudni, mivel az igazat nem
mondhatta meg neki.

Figyeltetjük a volt férjét, mert úgy hisszük, hogy egy csomó
emberrel végzett. Mégis, milyen érzés volt a feleségének lenni?

– Szóval Torbjörn ellen nyomozás indult – összegezte Mimmi
óvatosan.

– Igen – felelte Fredrika. – Sajnos nem árulhatom el önnek,
hogy mivel kapcsolatos a nyomozás… Hát, nem is tudom, hogy
fejezzem ki magam, de felmerült néhány kérdés, amelynek
felgöngyölítésében, úgy hisszük, ön is tudna nekünk segíteni.

Mimmi óvatos volt. A nyilvántartás szerint hatvanöt éves volt,
ám Fredrika szerint többnek nézett ki. Jó négy évvel korábban
ment nyugdíjba, és Fredrika el sem tudta képzelni, hogy
tengethette az életét ebben az aprócska lakásban.



– Mennyi ideig voltak házasok Torbjörnnel? – tudakolta.
– Két évig.
– Csak?
– Igen, mindketten beláttuk, hogy hiba volt. Azután ő

találkozott Sonjával, akivel azóta is együtt vannak. És alighanem
jobban összeillenek.

– Hány éves korukban házasodtak össze? – kérdezte Fredrika.
– Én épp akkor töltöttem a huszonhetet.
– Gyermekük nem született?
Már tudta, hogy nem, mégis megkérdezte.
Hiszen valahol lennie kellett egy fiatal nőnek, akire Ross a

lányaként utalt.
– Nem – felelte Mimmi.
Fredrika alaposan elgondolkodott, hogyan is fogalmazza meg

következő kérdését.
– Hány gyermeke van Torbjörnnek? – kérdezte.
Mimmi egy pillanatra elvesztette a fonalat. Elfordult, és a falon

kezdett nézni valamit.
– Kettő – felelte azután.
– Kettő – ismételte meg Fredrika. – A két fiára gondol, akit

Sonja szült neki?
Mimmi ismét Fredrikára nézett.
– Miért kérdez olyasmit, amit már úgyis tud?
Ez a fáradt düh már cseppet sem izgatta Fredrikát, de azért

mégis elszégyellte magát, mert kétértelműen fogalmazott, és
kellemetlen kérdéseket tett fel egy magányosan élő nőnek.

– Mert azt hiszem, hogy más válasz is adható a kérdésemre –
felelte. – Legalábbis Torbjörn arra utalt, hogy így van.

Mimmi elképedt.
– Mit mond? Torbjörn azt állította, hogy nekünk… született egy

gyermekünk?
Fredrika végigsimított a nadrágján.
– Nem tudjuk, hogy kitől, talán magától, talán valaki mástól. De

azt állítja, hogy létezik, vagyis volt egy lánya. Engem pedig



érdekel, hogy ki ő – vagy ki volt. Maga tudja?
Mimmi hátradőlt a kanapén. A falon egy óra ketyegett. A szoba

rögtön még sokkal kisebbnek tűnt.
– Maria – felelte.
Fredrika közelebb hajolt hozzá.
– Bocsánat, hogy mondta?
– Maria. Így hívták.
Fredrika érezte, hogy felszökik a pulzusa.
– Külföldön élt? – kérdezte.
Vajon miért nem szerepel a svéd nyilvántartásban?
– Nem, nem. Itt élt Stockholmban. De az anyja nem szívelte

Torbjörnt. Csak egy rövid románc volt köztük, közvetlenül azelőtt,
hogy mi találkoztunk. A nő nem árulta el neki, hogy teherbe
esett. Amikor elváltak útjaik, meg akarta tartani a gyereket
magának. Vagyis magának és az új barátjának. Nem tudom, hogy
az új fiú rájött-e, mi a dörgés, de lehet, hogy nem tudott
számolni, vagy fogalma sem volt, hogy mennyi ideig tart egy
terhesség. Vagy egyszerűen csak nem törődött vele.

– Úgy érti, az új férfi névleg magára vállalta az apaságot?
– Pontosan.
– De Ross tudta, hogy ő a gyerek apja?
– Azt hiszem, úgy egy éve lehettünk házasok, amikor meglátta

a nőt a városban, amint egy ülő babakocsit tolt. Akkor volt a
kislány úgy kétéves. Torbjörn először nem is reagált rá, de a
biológiához és a matematikához kiválóan értett. Amikor
kiderítette, mikor született a gyerek, nem tudott más
következtetésre jutni, mint hogy volt barátnője már terhes volt,
amikor szakítottak. Ekkor sarokba szorította a nőt, és kiszedte
belőle, mi az igazság. És meg is tudta. De csak akkor egyszer.

– Mit csak akkor egyszer? – kérdezte Fredrika.
– Legközelebb, amikor felkereste a nőt, azért tette, hogy a

hatóságoknál elintézze az ügyet. Élni akart apai jogaival. Ekkor
azonban a nő keresztbe tett neki, és már nem vállalta, amit
előzőleg mondott. Torbjörn mindenfélével megfenyegette, hogy



jogi útra tereli az ügyet, meg tudom is én. Hiszen mindez
csaknem negyven évvel ezelőtt történt, nem olyan egyszerű
ennyi idő távlatából mindenre visszaemlékezni. Végül kénytelen
volt feladni. A nő azzal fenyegetőzött, hogy távoltartást fog kérni,
ha nem marad nyugton, és ezzel a vita eldőlt. De Mariát sosem
tudta elfelejteni.

Fredrika próbálta befogadni az imént hallott történetet. A férfi
egykor megtudta, hogy van egy gyereke, akivel egy városban él,
mégsem láthatta őt soha.

– Ezért váltak el? – kérdezte a nőtől.
– Igen – vallotta be Mimmi. – Attól kezdve mintha kicserélték

volna, nem lehetett értelmesen beszélni vele. Nagyon meglepett,
amikor az imént említette, hogy a munkahelyén beszélt a
lányáról. Mert amennyire emlékszem, gyakorlatilag sosem hozta
őt szóba.

Fredrika a földet nézte, majd felpillantott a nőre.
– Egyetlenegyszer beszélt csak róla – vallotta be halkan. – A

főnökének említette, hogy elhunyt a lánya.
Mimmi tekintete kiüresedett.
– Hallottam róla. Időnként ugyanis találkozom Torbjörnnel.

Legutóbb tavaly ősszel láttam. Épp azelőtt ment el Maria.
Torbjörnt szörnyen felzaklatta a dolog.

Fredrika szeme megakadt egy regényen, amely a
dohányzóasztalon hevert. Egy régi Sidney Sheldon-kötet volt.

– Hogyan halt meg? – kérdezte.
– Ezt maguknak a rendőrségnél tudniuk kellene – oktatta ki

Mimmi. – Meggyilkolták.
Fredrika azonnal kiegyenesedett.
– Meggyilkolták? Ki tette?
Mimmi csak a fejét rázta.
– Szörnyű történet. A saját férje volt. És a gyerekeikkel is -

végzett.
Fredrika fejében egyre gyorsabban forogtak a fogaskerekek.
– Megölte az egész családját? – hitetlenkedett, miközben szíve



egyre hevesebben vert.
– Igen, és végül saját magát is. Kért ugyan segítséget, de nem

kapott. Torbjörn esküdözött, hogy megtalálja, aki elutasította, és
felelősségre vonja.

Fredrika egy szót sem szólt: agya próbálta feldolgozni a
részleteket.

– Azután nem tudom, mi történt – folytatta Mimmi. – Mármint,
hogy sikerült-e előkerítenie a felelőst.

Fredrika Dan Johanssonra gondolt. A pszichológusra, akinek
nem sikerült kikezelnie az egyik betegét, és akit május óta senki
sem látott.

A kör bezárult.
– Alighanem igen – felelte a nőnek.
Majd felpattant, megköszönte Mimminek, hogy időt szakított

rá, és az előszoba felé indult.
– Mit mondjak Torbjörnnek, ha találkozom vele? – tudakolta a

nő, miközben Fredrika kinyitotta a bejárati ajtót. – Elárulhatom
neki, hogy maga itt járt?

– Nem – válaszolta Fredrika.
Majd kisietett a kocsihoz.
Alex épp akkor kereste, amikor becsukta az autó ajtaját.
– A Salamon Gyülekezethez kell mennünk – jelentette ki a férfi.

Most már gyorsabban ment a dolog. Olyan gyorsan, hogy az
úgynevezett ebédidő valósággal köddé vált, és egyiküknek sem
maradt ideje gondolkodni. Amíg Alex a Salamon Gyülekezethez
hajtott, Fredrikával beszélt telefonon. A nő elmondta neki, amit
Ross exnejétől megtudott. És épp, amikor leparkolt, megtudta,
hogy a házat, amelyben a nőt és a két gyereket megtalálták,
sikerült végre kinyitni. A nőt, aki Malin Johansson néven
mutatkozott be, és a gyerekeit gondjaikba vették. A nő mindkét
kezén számos törést találtak, ám ettől eltekintve valamennyien
jól voltak. Legalábbis fizikailag. Nehezebb volt megállapítani,
hogy lelkileg milyen sérüléseket szenvedtek. Nem önként



tartózkodtak a házban, amelyet egyikük sem hagyott el az elmúlt
kis híján két hónapban.

Ekkora őrültséget még nem hallottam, gondolta Alex.
Cseppet sem tetszett neki, hogy vissza kell térnie a Salamon

Gyülekezetbe, amely két gyermeket és egy pedagógusát is
elsiratta már. Vajon képesek még további megpróbáltatásokat
elviselni?

Fredrika a közösségi terem kapuja előtt találkozott vele.
Zaklatottan hallgatta végig Alex mondandóját.

– Nem értem, mi alapján választja ki Ross az áldozatait –
panaszolta a nő. – Most komolyan, ez felfoghatatlan! Azt még csak
megérteném valahogy, ha olyan embereket venne célba, akiket
felelősnek tart a lánya haláláért. De így? Malcolm Benke, Lovisa
Wankel, Henry Lindgren?

– Biztosan szakmai oka van a választásnak – felelte Alex. –
Hiszen több olyan esettel is volt dolga, amely során úgy
érezhette, hogy egyesek megúszták, ő pedig most „mindent
helyrehoz” – hogy ezt a már-már elcsépelt frázist használjam.

– Nagyon is elcsépelt – erősítette meg Fredrika. – Hogy Morgan
Sander könyvéről már ne is beszéljünk! Mi köze annak a
történethez? Miért éppen őérte rajong ennyire?

– Torbjörn Rossról nem az jut elsőre az eszembe, hogy mennyire
olvasott ember – tette hozzá Alex. – Vagy lehet, hogy a
feleségének sikerült rátukmálnia némi műveltséget?

– Talán – felelte Fredrika. – Előbb vagy utóbb megtudjuk.
Ivant állították rá, hogy ellenőrizze a Ross exneje által

megadott adatokat. Pár percen belül már meg is volt a
legfontosabbakkal. A nőt, akit a Dan Johanssonhoz terápiára járó
férje megölt, valóban Mariának hívták. Szülei Danderydben
laktak. Ivan egy kollégájával máris a helyszínre tartott, hogy
kihallgassák őket.

– És mit teszünk, ha a nő kitart az állítása mellett, miszerint
nem Ross volt a lánya apja? – vetette fel Fredrika. – Még az is
megeshet, hogy azt állítja, nem is ismer ilyen nevű férfit.



– Akkor is megoldjuk – válaszolta Alex. – Ha másképp nem,
DNS-elemzéssel.

Egy biztonsági őr lépett ki az utcára, és beengedte őket.
Alaposan megnézte az igazolványukat. Akárcsak amikor legutóbb
ott jártak. A gyülekezet egy üldözött nép tagjaiból állt, és ez meg
is látszott a biztonsági intézkedéseken.

Bevezették őket a vezetőjükhöz, Edhez, aki hellyel kínálta őket.
– Meséljenek a házról – kérte Alex kurtán.
Ed az előtte heverő íróasztali alátéttel babrált.
– Bízhatok a diszkréciójukban? – kérdezte. – Mert ez a ház

fontos nekünk. Nem lenne szerencsés, ha kiderülne, hogy létezik,
és hogy pontosan hol van.

Alexet ez most a legkevésbé sem érdekelte.
– Majd építenek egy újat – vágta rá. – Méghozzá szabályosan,

földrajzi címmel és a térképeken ábrázolva.
Ed összekulcsolta a kezét a mellkasán.
– Na, mondja már! – kérte Alex. – Hogyan került kapcsolatba

Torbjörn Ross-szal?
– Ő jelentkezett nálunk, és a házról érdeklődött, hogy bérbe

lehet-e venni.
– És ő kitől hallott róla először? – kérdezte Fredrika. – Hiszen

nem lehet csak úgy, az útról észrevenni.
– Torbjörn Ross vadászik és horgászik – magyarázta Ed. – Így

látta meg a házat. – Szerintem csónakkal kelt át a tavon, és azért
kötött ki, mert rájött a szükség. Azután ha már ott volt, sétált
egyet, mivel még sosem járt arra azelőtt.

– És egyenesen belefutott a házba – fejezte be a mondatot Alex.
– Igen, de ez még nem minden. Az akkori biztonsági vezetőnk

épp ott járt ellenőrző körúton, akivel ismerték egymást, mivel
korábban együtt dolgoztak a rendőrségen.

Alex felhúzta a szemöldökét.
– Mikor történt mindez? – tudakolta.
– Tavaly nyáron – felelte Ed.
– És hogy hívták az akkori biztonsági vezetőjüket?



Ed szeme elkeskenyedett.

– De hisz ezt maguk is tudják – felelte.
– Peder Rydh-nek – felelte Fredrika.
– Úgy van.
– Ha jól értem, a ház létezését titok övezi – állapította meg

Alex. – Mit mesélt Peder a házról Rossnak?
– Nem sokat. Ross magától is értette a helyzetet.
– És mi történt azután? – tudakolta Fredrika.
Ed már türelmetlenül sóhajtozott.
– Torbjörn Ross ismét jelentkezett Pedernél – felelte. – Ez fél

évvel azután történt, hogy összefutottak a háznál, és akkor Peder
már nem dolgozott nálunk. Én azonban folyamatos kapcsolatban
álltam vele, és tudott róla, hogy a Menedékház, ahogy mi
nevezzük, üresen áll. Ross megkérdezte, hogy kibérelhetné-e,
mert van egy lánya, akinek szüksége lenne rejtekhelyre. A lánya
akkor épp külföldön tartózodott, de ha visszatér, segítségre lesz
szüksége. Peder továbbította nekünk a kérdést, mi pedig
rábólintottunk.

Alex és Fredrika egymásra nézett: próbálták fejben helyes
sorrendbe rakni az eseményeket anélkül, hogy túl sokat árultak
volna el.

– Pontosan mikor érdeklődött Ross, hogy bérbe vehetné-e a
házat? – kérdezte Fredrika.

– Februárban – válaszolta Ed. – Áprilisban nézte meg a házat.
De a lánya csak május végén érkezett haza.

– Megkapta Ross lányának személyi adatait? – tudakolta -
Fredrika.

Ed most már kezdett érezhetően ideges lenni.
– Igen, de sok hasznukat nem vettem – válaszolta. – Ross

ugyanis megosztott velem egy nagyon személyes és tragikus
történetet, amelynek valódiságáért Peder is jótállt. Ross nem
vállalhatta fel az apaságát, ezért a lánya papíron valaki másnak a
lánya volt. Mivel veszélyben forgott az élete, inkognitóban élt. A



nevével tehát nem sokra mentünk. Ugyanis a Malin Johansson a
leggyakoribb svéd nevek közé tartozik.

– Kétségtelenül – hagyta annyiban Alex.
Persze hozzátehette volna még, hogy Ross lányát nem így

hívták, Malinnak mások voltak a szülei, és a lány, akinek az
apaságát nem vállalhatta, már halott volt.

A francba is, ez nem vág egybe!
Ez volt a végkövetkeztetése.
Hogy állhatott jót Peder azért, hogy Ross rokonságban áll azzal

a nővel, akit állítólag meg akart védeni? Hiszen még csak nem is
ismerték egymást.

Alex kivette kabátja zsebéből a mobilját, reménykedve, hátha
nem fogadott hívása volt Pedertől. De nem volt.

– A jelek szerint önök eléggé megbíztak Peder Rydh-ben –
állapította meg Fredrika.

– Így van – válaszolta Ed. – De nem látok ebben semmi
kivetnivalót. Peder elsőrangú biztonsági vezető volt, hiányzik is
nekünk nagyon.

Nem lát ebben semmi kivetnivalót.
Ez különös volt. És még különösebb, hogy Peder továbbra is

bujkált.
Biztos megint valami slamasztikába keveredett, gondolta Alex.

Mindig ugyanaz a nóta. Aztán meg szégyelli magát, és
rejtőzködik.

Visszadugta a mobilját a zsebébe.
– A férfi, akit kihúztam a tóból – szólalt meg Ed. – Ugye, ő is a

házban lakott?
– Igen. Dan Johanssonnak hívták. Malin férje volt.
– Ross lányáé? – képedt el Ed.
– Rossnak nincs lánya – felelte Fredrika.
Ed elsápadt.
– Nem találkozott a családdal a házban? – tudakolta Alex.
– Nem – válaszolta Ed.
– Még visszajövünk magához – mondta Alex.



– Várjanak már egy kicsit! Kik voltak azok az emberek, akiknek
Ross kivette a házat, ha nem a lánya családja?

– Nem önként mentek oda. Ross fogva tartotta őket, de hogy
miért, abba most nem mehetek bele részletesen.

Ed arca elkomorult a sokktól és a dühtől.
– Csak még azt árulják el, hogy Rydh is benne volt az egészben?
– Egyelőre nem gyanúsítjuk ilyesmivel – felelte Fredrika.
Alex azonban látta rajta, hogy másképp gondolja. Peder az a

fajta ember volt, aki könnyen hibába esik, azután próbál kibújni a
felelősség alól. Hogy konkrétan nem gyanúsították
bűncselekmény elkövetésével, még nem jelentette, hogy részben
nem lehetett felelős a történtekért.

Alex mobilja csörgött. Berlin kereste.
És minden teketóriázás nélkül megmondta, ami a szívét

nyomta:
– Elfogatóparancsot kellett kiadnom Ross ellen. Beismerte,

hogy elrabolta a Johansson családot.
Megállt az idő. Alex párszor mélyet sóhajtott. Valamikor jóban

voltak Ross-szal, még együtt is horgásztak. Most pedig a férfi bent
ült egy zárkában, és épp beismert egy szörnyű bűntettet.

– A francba! – Csak ennyit bírt kinyögni.
Fredrika próbálta elcsípni a tekintetét. Ám Alex felállt, és

kiment Ed irodájából, miközben egy „rögtön jövököt” formált a
szájával.

– És mi a helyzet a többivel? Azokat is magára vállalta? –
kérdezte Berlintől már a folyosóról.

A nő elhallgatott.
– Alex, látnia kellett volna őt! – mondta.
– Már miért kellett volna?
– Leírhatatlanul sokkolta, amikor felsoroltam neki valamennyi

bűncselekményt, amelyekben bűnösnek gondoljuk. De a család
elrablásán kívül mindent tagad.

Alex próbálta megérteni, ám nem sikerült, ezért csak a fejét
csóválta.



– Dan Johansson meggyilkolását már csak nem tagadhatja le?
– Azt állítja, hogy Dant a felesége ölte meg. Továbbá esküdözik,

hogy Noah-val sem ő végzett.
Alex levegő után kapkodott.
– Beszélnünk kell Peder Rydh-del! Ő majd…
– Peder itt van nálunk.
Újabb meglepetés.
A komolyabbak közül való.
– Épp vallomást tesz az egyik nyomozónknak. Nagyon megrázta,

hogy Torbjörn mennyire visszaélt a bizalmával.
Alex valami bánatfélét érzett. Peder inkább Berlinhez ment,

mintsem hozzá.
– Szégyelli magát – magyarázta Berlin. – Mármint Peder.
– Hát, jól is teszi!
Majd némi tétovázás után feltette a kérdést, amelyre ő maga

sem akarta tudni a választ:
– Azért sikerül majd elítéltetnünk Rosst valamennyi

bűntettéért?
– Kétlem – felelte Berlin. – Méghozzá erősen. Ahhoz több

bizonyítékra lenne szükségünk.
Alex már épp be akarta fejezni a beszélgetést.
– Majd megbeszéljük személyesen, ha visszaértem a székházba –

közölte. – Még itt vagyok a Salamon Gyülekezetben, és…
– Csak még valami – tette hozzá Berlin. – Egyezést találtunk az

egyik végrendeleten levő ujjlenyomattal.
– Rendben – mondta Alex.
– Egy cseppet sincs rendben. A levélen talált ujjlenyomat nem

másé, mint Fredrika férjéé, Spencer Lagergrené.

A virágfutár épp akkor bukkant fel, amikor Spencer Lagergren
elindult volna otthonról. A férfi meglepetten vette át a szépen
becsomagolt virágokat, és megköszönte a lánynak, aki hozta a
csokrot.

– Szerintem a legjobb lenne, ha azonnal vízbe tenné – mondta a



lány.
– Értem – felelte Spencer.
Kiment a konyhába, és előkeresett egy vázát. Letépte a virágról

a papírt, alatta pedig egy üdvözlőkártyát talált.
 
„Köszönöm a segítséget! Maga nélkül sosem készült volna el a dolgozatom.

Remélem, remekül telik a nyara!”
Eva-Lotta
 
Spencer elmosolyodott. Eva-Lotta jól megállja majd a helyét az

életben. Elképesztő munkát végzett a svéd magánkiadók
feltérképezésével.

„Maga nélkül sosem készült volna el a dolgozatom.” Spencer
úgy érezte, ez azért túlzás. A lány bármelyik kutatóval remekül
együttműködött volna. Megvolt benne az a bizonyos szikra. Ami
Fredrikában is még diáklánykorában. Amikor olyan őrülten
beleszeretett Spencerbe. A férfi mindig belevörösödött,
valahányszor belegondolt, hogy utasította el kezdetben a rajongó
lányt.

A fene sem gondolta volna, hogy egyszer tényleg az enyém
lesz! Hozzám jön feleségül, és gyermekeket szül nekem.

Miközben a virágokat rendezgette a vázában, elhomályosult a
szeme. Eva-Lotta után már nem lesz több diákja. Ahogy előadása
sem, nem fog vizsgáztatni, sem pedig szakdolgozatot javítani.
Mindent, amit tett, utoljára tette. Egyre fogyott az ideje.
Mindennek tetejébe még a temetkezési vállalkozóját is
meggyilkolták. Ez is a sors iróniája, nem? Mintha egy Monty
Python-jelenet lett volna. A temetkezési vállalkozó meghal, a
haldoklókat meg otthagyja a pácban.

Spencer épp egy másik irodát akart felkeresni, amikor a futár
becsengetett hozzá a virággal. Ez az iroda egy nagyobb lánchoz
tartozott: nem minden egyetlen emberen állt vagy bukott. Mert
ki tudja, mi történhet még! A halál ugyanis úgy viselkedik, akár
egy részeg ember egy zsúfolt bárban. Bárkinek nekimegy, és még



csak bocsánatot sem kér. Most azonban már elég volt a
meglepetésekből! Mások az életükbe szerettek volna valami
rendszert csempészni, Spencer azonban azzal is megelégedett
volna, ha a halálát elrendezhette volna.

Elindult a Sankt Eriksplan felé, ahol a másik cég irodája volt.
Legalább a legfontosabbat sikerült elintéznie: teljesíteni a
kötelezettségét. Bár nem teljes mértékig, de azért megtette,
amennyire lehetséges volt. Ez pedig elég kellett legyen neki és az
ifjú hölgynek is.

Spencer egyfajta belső békét érzett, amikor megállt a
temetkezési iroda előtt, és elővette a mobilját. Csak egy
beszélgetést akart elintézni, mielőtt bement. Azután hajlandó
volt találkozni a halál újabb követével.

A nő, aki Noah Johansson asszisztenseként dolgozott, és épp
hazatért a nyaralásból, hamar felvette a telefont.

– Spencer Lagergren vagyok – szólt bele a férfi. – Hagytam
üzenetet a rögzítőjén. A végrendeletemmel kapcsolatban.

– Ja, igen. Hallottam róla. Nincs ezzel egyedül, abban biztos
lehet. Sokan kerestek meg hasonló ügyben.

– Hát persze. Meg is értem, ha nincs ideje hosszasan
beszélgetni, csak szeretném tudni, hogy mikor hozhatnám el a
borítékjaim.

Recsegett a vonal. A nő beszélgetés közben valami mással is
piszmogott. Vagy csak időt akart nyerni? Spencer nem tudta,
honnan támadt efféle sugallata, de nem tetszett neki a dolog.

– Halló?
– Halló – szólt bele a nő is. – Hát… nem is tudom, mit mondjak.

A rendőrség itt járt, és magukkal vittek egy csomó mindent.
– Értem. De az összes végrendeletet csak nem vitték magukkal,

ugye?
– De igen, pontosan ezt tették – felelte a nő.
Spencer elhallgatott.
– Hiszen ezek személyes levelek – panaszolta.
Ám ez gyenge lábakon álló érvnek bizonyult.



– Tudom, és sajnálom – magyarázta a nő. – De hamarosan
visszakapjuk őket. Ígéretet tettek rá.

Spencer letette a telefont.
A rendőrség az összes végrendeletet elvitte. Hogy

végigolvassák vagy megvizsgálják, ki tudja? Azt azonban nagyon
is jól tudta, hogy ki az, akinek, ha kezébe kerül az ő két borítékja,
átkozottul sok információja lehet belőle.

Fáradtnak és kiüresedettnek érezte magát.
Fredrika! Hogy a francba fogom magam tisztára mosni?
Itt most tetterőre volt szükség. És elszántságra. Spencernek

ezekből már nagyon kevés maradt. Túl fáradt és beteg volt már,
hogy hőstetteket vigyen véghez. És talán túl öreg is.

Hosszasan álldogált az iroda előtt az utcán. Azután döntésre
jutott.

Elhozza a gyerekeket.

– Dan Johansson elvette tőlem a lányom! Ő is benne volt.
Tönkretette a lányom életét: miatta ölte meg őt a férje! Nem
tudom, hogy mit akarnak még hallani.

Torbjörn Ross nagyon kicsire összement. Annyira, hogy
Fredrika Bergman attól tartott, ha egy pillanatra behunyná a
szemét, a férfi láthatatlanná válna.

Ott volt – és mégsem. Nagyon különös jelenséggé vált.
Fredrika és Berlin hallgatta ki Rosst. Alex elpárolgott, amint

visszatértek a székházba, és kitérő válaszokat adott Fredrika
kérdéseire, amikor a nő azt firtatta, hogy hová megy és miért.

– Alex nem vehet részt a kihallgatáson – jelentette ki Berlin
határozottan. – Ez magától értetődik. Tekintettel az üzenetekre,
amelyeket kapott.

Ugyan Fredrika is úgy vélte, hogy ez természetes, ezzel még
nem kapott magyarázatot arra, hogy mi folyik itt. Képtelen volt
szabadulni az érzéstől, hogy Berlin megkönnyebbült attól, hogy ő
ott volt vele a kihallgatáson. Na, nem mintha olyan nagyra
értékelte volna Fredrika társaságát, inkább csak távol akarta



tartani az osztálytól.
– A lánya tudott róla, hogy maga az apja? – tette fel a kérdést

Berlin Rossnak.
A férfi üres tekintettel bámult maga elé.
– Nem – felelte. – Az anyja nem akarta, hogy elmondjam neki az

igazat, így esélyem sem volt. Nem tudtam egyedül megoldani a
helyzetet.

– De hiszen maga mindig a közelében volt – vetette fel
Fredrika.

– Mindig – ismételte el Ross rekedtes hangon. – Többször is
küldtem nekik pénzt, amikor még gyerek volt. Az anyja pénzügyi
szempontból egy idióta. Szörnyű, amit művel a pénzzel, még
véletlenül sem gazdálkodik ügyesen. Pillanatok alatt kifolyik a
kezéből az egész.

– A gyakorlatban hogyan vitte végbe a dolgot? Mármint, hogy
vette rá a családot, hogy a Menedékházba menjen, miután már
megkötötte a szerződést?

Ross rásandított.
– Maga nem is tudhatja. Sosem viselt fegyvert. Tudja, hogy

reagálnak az emberek, ha valaki a közelükben fegyvert ránt?
Frászt kapnak. A Johansson családot egy nappal azelőtt vittem
magammal, hogy Ausztráliába utaztak volna. Ha nem lett volna
az a költözésmizéria, már korábban megtettem volna. Azt
azonban érdemes volt kivárni, mert sokkal bölcsebb úgy elvinni
valakit, hogy tudjuk, a kutya sem fogja keresni. Pontosan azt
tették, amit mondtam nekik: a szülők a segítségemre voltak
ebben, megmutatták a gyerekeknek, hogy mi a módi. „Most azt
tesszük, amit a bácsi mond.” Kötegelővel megkötöztem őket,
azután beültettem egy furgon hátuljába – ahol nem voltak
ablakok –, amelyet egyébként az egyik barátomtól kértem
kölcsön. Nem látták, hogy hová viszem őket, és azt hiszem, vagy öt
órát köröztem velük, mielőtt kiszálltunk a háznál.

– Na és a többit hogy sikerült elintéznie? – tudakolta Berlin. –
Mert a jelek szerint e-maileket is küldözgetett, és a telefonjukat



is felvette.
– Az emberek manapság a mobiljukon keresztül élik az életüket

– magyarázta Ross. – Ez nekem épp kapóra jött, mert így
könnyedén meg tudtam válaszolni néhány érdeklődő kérdést.
Ami azt a bizonyos beszélgetést illeti, mázlim volt. Épp a
Menedékházban voltam, amikor Dannak válaszolnia kellett.
Úgyhogy ismétlem: Ausztrália nagyon is kapóra jött a terveim
szempontjából.

Fredrika tétovázott, ám mégis muszáj volt megkérdeznie:
– Mit gondolt, mi fog történni abban a házban?
Ross habozás nélkül válaszolt, ám remegő hangon:
– Ugyanaz, ami a lányommal, Mariával és a családjával.
Fredrika úgy érezte, menten rosszul lesz.
Berlin is beharapta a száját, miközben hallgatta. Dühös volt, és

ez semmi jót nem ígért. Azt jelezte, hogy személyes ügynek
tekinti a történteket, de ez nem a megfelelő időpont volt az efféle
konfliktusokhoz. Fredrikát a maga részéről kis híján maga alá
gyűrte az aggodalom. Azért is, mert Alex olyan furcsán
viselkedett, mióta Berlin felhívta, mikor épp a gyülekezetnél
jártak, és mert Berlin továbbra is folyton keresztbe tett nekik.
Hiszen végeztek! Ross volt a tettes, akit kerestek. Ő és senki más.

Nem pedig a férfi, aki öt példányban megvásárolta Morgan
Sander Mindent helyrehozok című könyvét a södermalmi
antikváriumban.

És nem is Spencer.
Az a két ember, akit a végzetes szavakhoz tudtak kötni,

amelyek mindvégig kísértették a rendőröket a nyomozás során.
És amelyeket még mindig nem sikerült összekapcsolniuk Ross-
szal.

Úgy tűnt, hogy Berlin is rájött ugyanerre a logikai
hiányosságra, és próbálta befoltozni.

– Miért éppen Morgan Sander könyveit választotta? – kérdezte.
Rosst meglepte, hogy a beszélgetés ilyen fordulatot vett.

– Nem tudom, miről beszél – felelte.



– A könyvekről, amelyeket Malcolm Benkénél és Lovisa
Wankelnél találtunk – világosította fel a nő.

– Maguk teljesen megőrültek!
Még ő mondja? – gondolta Fredrika fáradtan.
Berlin felsóhajtott.
– Nem mintha nem értenénk meg, min ment keresztül –

magyarázta. – Mindvégig tudta, hogy van egy lánya, mégsem
mehetett soha a közelébe. Higgye el, megértem. De mégis…

Berlin zörögni kezdett a táskájából előhúzott papírokkal.
– Akkor sem tudok úgy tenni, mintha rendben lenne, hogy

futószalagon gyilkolja az embereket, csak mert ilyesmiben volt
része.

Ross nem felelt. Fehér ingében még sápadtabbnak látszott, mint
egyébként, már-már annyira, hogy a szoba fehér falai közt
láthatatlanná vált.

– Én semmi ilyesmit nem tettem – felelte. – A tettek közül,
amelyeket felsorolt, egyik sem az én lelkemen szárad.

– Már úgy érti, hogy Dan Johansson halálát leszámítva? – vette
át a szót Fredrika.

– Nem én öltem meg Dan Johanssont! Hanem a felesége.
Berlin ekkor az asztalra csapott.
– Most már aztán elég legyen! – üvöltötte.
– De hát ez az igazság! Már halott volt, amikor odaértem.

Mindent vér borított, kis híján elcsúsztam rajta.
Fredrikának lassan leesett, hogy Ross igazat mond. Tényleg

nem ő ölte meg Dan Johanssont.
Atyaisten, mi folyhatott abban az átkozott házban?
– Felfogta, hogy mit tett? Mire kényszerítette a Johansson

családot? Hogy mit éltek át?
– Mindenesetre nem azt, amit megérdemeltek volna.
Berlin meg sem akarta hallani az efféle érveléseket.
– Na és Noah Johansson? Ő is megérdemelte a halált? –

kérdezte.
– Nem – válaszolta Ross.



– Akkor miért végzett vele?
– De ha egyszer nem én voltam!
Zsákutcába jutottak: se előre, se hátra.
– Mi volt a terve? – tudakolta Fredrika. – Mesélje el, hogy

képzelte az egészet, mert én még mindig nem értem!
Ross a földet nézte.
– Nagyjából úgy akartam, ahogy történt. Bár ez még nem volt

minden.
Nem volt minden?
– Azt akarta, hogy irtsák ki egymást? – hitetlenkedett Berlin.
– Hogy Dan ölje meg magát. De csak azután, hogy végzett a

családjával. Azt akartam, hogy rájöjjön, csak így lehet szabad.
Fredrika fejében valósággal záporoztak a gondolatok. Épp hogy

fel nem robbant.
– Valóban ez volt az első gondolata, amikor bosszút forralt

ellene? – kérdezte óvatosan. – Keresni akart egy bunkert, ahová
bezárhatja őket?

Ross megrázta a fejét, és könnycseppek jelentek meg a szeme
sarkában.

– Nem, az első az volt, hogy simán lelövöm azt a szemétládát.
De azután eszembe jutott a ház, hiszen már tudtam a létezéséről,
és kitaláltam, hogy mire lehetne használni. Ám még ekkor sem
hittem benne, hogy sikerülni fog, hogy az enyém lesz. De mégis
így történt, és aztán…

Fredrika hátradőlt.
Egy olyan férfit kerestek, aki mindent helyre akart hozni. Ross

pedig azt állította, hogy nem ő az. Mindössze egyetlen bűntettet
vállalt magára – a család elrablását. Amely kilógott a többi közül.
Ott ugyanis nem hagytak üzenetet Alexnek, sem pedig Sander
könyvének egy példányát.

De csak nem lehet, hogy többen is vannak Rosson kívül?
A kétely ott motoszkált minden részletben, amelyet nem tudtak

biztosan, vagy legalábbis nem volt rá bizonyítékuk.
Kopogtak a kihallgatószoba ajtaján. Egy fiatal kolléga dugta be



a fejét.
– Kihívhatnám kettejüket egy percre? – kérdezte Berlin és

Fredrika felé biccentve. Ross ugyanis már nem tartozott közéjük.
A két nő felállt, és követte kollégáját a folyosóra. Berlin még be

is csapta maga mögött az ajtót, magára hagyva Rosst a teremben.
– Épp házkutatást tartunk Rossnál – jelentette ki a kolléga.
– Tudom – felelte Berlin. – Én kértem engedélyt az ügyésztől.
A kolléga azonban oda sem figyelt a megjegyzésre.
– Most kaptam egy előzetes jelentést a helyszínen levő

csoporttól. Több érdekes dolgot is találtak. Többek közt két
Morgan Sander-kötetet, amelyet Ross a gardrób mélyére rejtett.

Fredrika felsóhajtott. Végre ismét szilárd talajt érzett a lába
alatt.

Hála a jó égnek!
Ám látta, hogy a kollégának egyéb mondanivalója is van, mert

a férfi szájának egyik sarka idegesen rángatózott.
– Továbbá egy revolvert is találtak – tette hozzá.
– Egy 45-ös Coltot – mondta Berlin halkan.
– Pontosan.
Munkatársuk képtelen volt leállni, teljesen megrészegítette az

eredmény.
– Persze villámgyorsan elküldjük az Országos Igazságügyi

Központnak próbalövésre. De szerintem már most biztosak
lehetünk benne, hogy ez a gyilkos fegyver, amelyet kerestünk.

Berlint láthatóan megrázta az eset.
Fredrika fejében tovább cikáztak a gondolatok, és ismét forogni

kezdett vele a világ. Ám ezek már csak utórengések voltak, nem
kellett, hogy törődjön velük.

– Hol találták meg a fegyvert? – tudakolta.
– A garázsban.
– Azon belül?
– Egy halom téli gumi mögött.
– És Ross ujjlenyomatait megtalálták rajta? – tudakolta Berlin.
– Mivel mindössze negyedórája bukkantak rá, eddig még nem.



– Ami az ujjlenyomatokat illeti, amúgy sem várhatunk sokat –
magyarázta Fredrika. – Hiszen egyetlen tetthelyen sem találtuk
meg Ross nyomait, így azt hiszem, elég alapos munkát végzett.

– Talán így van – hagyta annyiban a kolléga.
Amikor visszavonulót fújt, a csapat szétszéledt.
– Hát, ennyi volt – állapította meg Berlin halkan.
– Úgy tűnik – helyeselt Fredrika.
Maga előtt látta Torbjörn Ross alakját. Egy idősebb férfit nehéz

gumicsizmában, és némileg elhomályosult tekintettel, amely
óhatatlanul bekövetkezik idősebb korban. Ross sosem tudott volna
olyan házat építeni, amilyet volt szerencséje bérbe venni a
Salamon Gyülekezettől. Soha!

– Mire gondol? – tudakolta Berlin.
Arra, hogy ez az egész túlnő Ross képességein.
– Kételkedem – felelte.
De vajon tényleg így gondolta? Hiszen Ross volt a tettes. Nem

lehetett más!
– Mégis miben? – tudakolta Berlin.
– Nem hiszem, hogy Ross az a fajta ember, aki ide-oda bolyong

az egyes tetthelyek között. Sajnálom, de ez, hogy nem hagyott
nyomokat maga után… nekem valahogy nem stimmel.

Berlin kihúzta magát.
– Mindig ugyanaz a szöveg. Semmi tisztelet – sértődött meg.
Fredrika meglepetten nézett rá.
– Elnézést, hogy mondta?
– Maga nem ért meg minket, hivatásos rendőröket, főleg az

idősebbeket, mint Torbjörn vagy Alex.
– Na, várjon csak egy kicsit, én…
– Torbjörn az egyik legügyesebb rendőr, akivel valaha

dolgoztam. Ha valaki képes egy ilyen sorozatgyilkosságot
elkövetni anélkül, hogy lelepleznék, hát az ő.

Fredrika meg sem szólalt. Mindabból, amit Berlin valaha
kiejtett a száján, ez volt a legmegdöbbentőbb, a legképtelenebb és
a leggyerekesebb megállapítása.



Végül mégiscsak kénytelen volt rámutatni valami egészen
nyilvánvaló részletre.

– Ha nem sikerült volna leleplezni, akkor vajon miért ülünk itt
és hallgatjuk ki? És ami még ennél is furcsább, miért vállalja
magára az egyik bűntényt, a többit azonban nem? Pedig tudja,
hogy a játéknak vége, és nem úszhatja meg felelősségrevonás
nélkül.

– Azért tagad, mert azt hiszi, hogy nincsenek rá bizonyítékaink,
hogy a többi ügyben is sáros – magyarázta Berlin. – Mivel nem
tudja, hogy mit találtunk ma a lakásán.

– De hiszen zsaru, az istenért! – szisszent fel Fredrika, és érezte,
hogy az arcát elönti a forróság. – Tudja, milyen módszerekkel
dolgozunk, és azt is, hogy házkutatást tartottunk nála. És ha már
nem tudta volna azokat a könyveket és a fegyvert jobb helyre
elrejteni, mint a gardróbba és a garázsba, akkor rá kellett volna
jönnie, hogy megtaláltuk őket.

Berlin úgy nézett rá, mint akinek elment az esze.
– Maga azt hiszi, hogy valaki más rejtette el nála a könyveket

és a gyilkos fegyvert?
Fredrika most nem akart belemenni, hogy valójában azt sem

tudják, a megtalált revolver tényleg azonos-e a gyilkos
fegyverrel – bár a legtöbb jel erre utalt.

– Igen, azt hiszem, van rá esély – jelentette ki.
Berlin lassan csóválta a fejét.
– Menjen vissza az osztályra! Majd én befejezem a kihallgatást

egyedül.
– Tökéletes! – vágta rá Fredrika.
Majd sarkon fordult, és távozott. Csak minél messzebb legyen

Berlintől és Rosstól!
Visszafelé menet az osztályra biztosan érezte, hogy Alex épp

valami titkos nyomon jár.

– Most elkapták! – kiáltott fel Ivan.
Alex Recht felpillantott.



– Kit? – kérdezte.
– Rosst. Megtalálták Morgan Sander könyveit a gardróbjában és

feltehetőleg a gyilkos fegyvert is.
Alex ledobta a kezében tartott papírokat, és úgy nézett rájuk,

mintha lángoltak volna.
– Hál’ istennek – sóhajtott fel.
Az ujjlenyomatok igazolták, hogy minden bizonnyal Spencer

Lagergren írta a levelet, amelyet Alex Noah Johansson irodájában
megtalált. Peder pedig azt állította, hogy Spencer egy korábbi
alkalommal rátámadt Noah-ra. Noah-t valaki megfenyegette,
mire ő egy biztonsági céghez fordult. És ő volt az is, aki sejtette az
igazságot a testvérével kapcsolatban. Legalábbis Peder ezt
mondta Alexnek, Berlinnel azonban mindezt nem osztotta meg
ugyanaznap délután, amikor nála járt. Spencerről egy szót sem
szólt Berlinnek, ahogy arról sem, hogy Noah-nak védelemre lett
volna szüksége. Peder tehát hazudott Alexnek.

Most pedig mindkét Johansson fivér halott.
Alex szerette volna hinni, hogy ugyanaz az ember volt a

gyilkosuk.
És hogy ez az ember nem más, mint Torbjörn Ross.
– Mit kezdjünk ezzel? – kérdezte Ivan a Spencer által írt levél

felé bökve.
– Tudjuk, hogy Spencer Lagergrennek semmi köze Dan

Johanssonhoz és a családjához – jelentette ki Alex. – És semmiféle
kapcsolatot nem találtunk közte és bármelyik másik áldozat
között sem.

A többire már gondolni sem mert. Lagergren ugyanis arra utalt
a levelében, hogy hamarosan meg fog halni.

– De azt írja, hogy „mindent helyrehoz” – vetette ellen Ivan. –
És egy meg nem nevezett szerzőre utal.

– Így van – helyeselt Alex. – Erre azonban van magyarázat.
Spencer az irodalomtörténet professzora. Fredrika azt mondta,
tavasszal témavezetője volt egy diáknak, aki többek között
Morgan Sander írói munkásságát is tanulmányozta.



– Ezt az értesülést azért ellenőriznünk kellene – makacskodott
Ivan.

– Hát tegye meg! De ha lehet, diszkréten. Azután felejtsük el az
egészet.

Egy darabig csendben ültek. Alexnek eszébe jutott, amikor
legutóbb rendőrségi nyomozás folyt Spencer ellen. Akkor egy
fiatal diáklány vádolta meg szexuális zaklatással. Őrizetbe is
vették a férfit, és biztos, hogy vettek tőle ujjlenyomatot. Csak
azután kitörölték a rendszerből, mivel minden gyanú hamisnak
bizonyult. Ha Ivan nem kutatott volna a végrendeletek közt, nem
is tudták volna beazonosítani Spencert. Alex már-már azt
kívánta, bárcsak így történt volna.

– Na és a levél többi részével nem kellene foglalkoznunk? –
vetette fel Ivan.

– Ezt meg hogy érti? – kérdezett vissza Alex.
– Hát, azt írja, hogy elgázolt egy nőt, azután cserben hagyta.
Alex a mellkasán pihentette az állát.
– De hiszen azt sem tudjuk, mikor történt – felelte.
– Pedig itt áll fehéren-feketén: amikor az első gyerekük

született.
Ivan nem volt ostoba, és ez néha nem bizonyult szerencsésnek.
– Hadd gondolkodjam rajta – válaszolta Alex. – Meglátjuk, mit

lépjünk. Úgy értem, nem nevezi meg a nőt vagy ilyesmi. Ezt jogi
szempontból nehéz lesz végigvinni, ha más bizonyítékunk nincs,
csak a levél.

– Talán még most is ugyanazt az autót használják. És ha igen,
akkor lefoglalhatjuk, és megvizsgálhatjuk, hogy találhatóak-e
rajta sérülések.

Alex csendben nézett rá.
Ivan erre leeresztette a vállát.
– Habár igaz, hogy ez már jó néhány évvel ezelőtt történt.
– Így van – helyeselt Alex.
– Már akkor is láttam a nevét Johansson

ügyfélnyilvántartásában, amikor először átnéztem – vallotta be



Ivan.
– Akkor az enyémet is látnia kellett.
Ivan elvörösödött.
Alex mélyet sóhajtott: nem tudta eldönteni, hogy elmondja-e,

mi nyomja még a szívét.
– Óvatosnak kell lennünk ezzel – jelentette ki. – Ne vegyünk

mérget mindarra, amit tudni vélünk. Oké?
– Oké – felelte Ivan.
– És nem csak azért, mert ez Fredrikát is érinti. Jobban mondva,

egyáltalán nem azért. Hanem mert sosem szabad egy apróságból
elhamarkodott következtetéseket levonnunk. Máskülönben
szörnyű következményei lehetnek egyesekre nézve.

E szavakkal pedig be is fejezte a beszélgetést a levélről, amelyet
Noah Johanssonnál találtak. Ha Alexen múlik, nem is folytatják.
Soha többé.

– Hol a többi végrendelet? – tudakolta.
– A technikusoknál. Az emberek már elkezdték hívogatni őket

és visszakövetelni.
– Vissza is kapják azonnal. Már nincs szükségünk rájuk – felelte

Alex.
Ivan máris intézkedett. Felhívta a technikusokat, és átadta

nekik Alex üzenetét. Alex pedig csendben végighallgatta
mindezt. Noah Johanssonnak azért kellett meghalnia, mert
szerette volna megtudni, mi történt a bátyjával. Minden más
lehetőség kizárva. Ez megmagyarázza a káoszt is, amelyet a férfi
irodájában találtak. Semmi sem hiányzott, semmit nem
tulajdonítottak el. Csak rendetlenséget csinált valaki, hogy úgy
tűnjön, mintha rablógyilkosságot követett volna el. Vagy mintha
a gyilkos keresett volna valamit. De mit kereshetne valaki egy
temetkezési irodában? Milyen értéket tárolnak ott, amelyet
érdemes ellopni?

Semmilyet. Mert a gyilkos nem mást keresett, mint Noah-t, akit
el akart némítani. Azután Tina Antonsson nyomába eredt, aki
szerencsére megúszta.



Ross és az ő átkozott gumicsizmája. Hogy lehetett ennyire
ostoba?

– Elmondjuk Fredrikának? – kérdezte Ivan.
– Nem – felelte Alex. – Ezt Spencernek kell megtennie.
Minél többet gondolt a levélre, annál jobban aggasztotta.

Fredrika megváltozott viselkedése és aggodalmas arckifejezése
jutott eszébe. Spencer azt írta a levélben, hogy tudja, mikor fog
meghalni, és hogy fogytán van már az ideje. Alex nem tudott mit
kezdeni a levélnek ezzel a részével. Vajon beteg volna? És ha
igen, Fredrika miért nem szólt erről egy szót sem?

Mert mindig mindent magában tart.
Ivan a levéllel babrált.
– Biztos tudott róla.
– Ki, Fredrika?
– Igen – felelte Ivan. – Ő nyilván rájött, hogy ki írta a levelet.

Még ha a balesetről nem tudott is.
Alex erre nem is gondolt. Fredrika bent ült a munkahelyén, és

ott kapta kézhez a férje vallomását, jóval előbb, mint kellett
volna. Kiderült számára, hogy Spencer valami szörnyű dolgot
tett. Olyasmit, amit helyre kell hoznia.

Alex érezte, hogy kiszárad a szája.
A francba! Bizonyára Fredrikának is ugyanaz jutott eszébe, ami

neki és Ivannak.
Alighanem azt hitte, hogy egy gyilkos levelét olvassa.
Ám a kollégáitól eltérően ő azt is tudta, hogy ki írta.
Minden bizonnyal nagyon megijedt, és aggódni kezdett.
Alex tisztában volt vele, hogy meg kell ezt beszélnie a nővel,

még mielőtt hazamennének hétvégére. A férfi, akivel együtt élt,
bűntényt követett el, amikor elgázolt és cserben hagyott egy nőt.
Ám nem volt sorozatgyilkos. És ha Fredrika magától nem jött rá
erre, akkor Alexnek segítenie kell neki.

Hamarosan remek alkalom nyílt rá. Alex az íróasztalánál ült,
amikor kopogtak az ajtaján, és Fredrika lépett be rajta.

– Beszélnünk kell – mondta.



– Gyere be! – felelte Alex.
Becsukta maga mögött az ajtót, és leült az egyik székre, az

íróasztal túloldalára.
Alex már nyitotta a száját, hogy egyenesen a tárgyra térjen, és

a levélről kezdjen beszélni. Ám Fredrika megelőzte.
– Azt hiszem, rossz nyomon járunk – kezdte. – Szerintem Ross

nem hazudik. Nem ő ölte meg Lovisa Wankelt, Malcolm Benkét és
a többi áldozatot.

Alex meglepődött – nem is csekély mértékben.
– Hát nem hallottad, hogy a könyveket és a gyilkos fegyvert is

megtalálták Rossnál? – kérdezte. – Volt két példánya a Sander-
kötetből a gardróbban, és…

– Az nem jelent semmit: lehet, hogy valaki odacsempészte.
Alex áthajolt az íróasztal felett, és arra gondolt, itt az ideje,

hogy megszabadítsa ifjabb kollégáját a démonaitól.
– Fredrika, tudom – nyugtatgatta Alex. – Tudom, hogy Spencer

írta a levelet, amelyet Johanssonnál találtunk, de hidd el nekem:
nem ő a gyilkos, akit keresünk.

Fredrika csak pislogott.
– Komolyan azt hiszed, hogy arra célozgatok, hogy Spencer az

elkövető?
Alex kényelmetlenül érezte magát.
– Bocs, másképp kellett volna kifejeznem magam! De akkor…

mégis mire gondoltál? Nem értem.
Fredrika elpirult, és láthatóan zavarba jött Alex

megnyilvánulásától.
– Nem tudom, ki a gyilkos – felelte. – Mármint, olyan

valószínűtlennek tűnik, hogy épp Ross lenne az, aki képes
elkövetni több ennyire profi bűntényt anélkül, hogy bármilyen
nyomot hagyna maga után. Ugyanezt mondtam Berlinnek is, mire
ő azzal jött, hogy nem tisztelem eléggé az idősebb rendőröket, de
hidd el nekem, hogy nem így értem.

– Nagyon jól tudom. De régen volt már, hogy ilyesmiről
beszélgettünk!



Vissza akart találni a Spencer-témához, elmagyarázni, miért
mondta, amit mondott. Mégsem tudta figyelmen kívül hagyni
Fredrika közbevetését. Ross annyira szerencsétlen és öreg lenne?
Vagy csak alábecsülték? Ross a gumicsizmájával és a görbe
nyakával. Ki tudja, mire képes, mi rejlik az álarc mögött?

– Nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy sikerült egy egész
családot elrabolnia – jelentette ki. – Azután két hónapig
rejtegette őket. Ez cseppet sem ügyetlen emberre vall.

Ám Fredrika csak a fejét csóválta.
– Alex, nem ő építette azt a házat. A bosszúállás lehetőségét

készen kapta, neki csak el kellett rabolnia a családot. És azt sem
volt muszáj óvatosan végrehajtania, mivel gyakorlatilag biztos
lehetett benne, hogy senki sem fog nyomozni az eltűnésük miatt.

Ez fontos részlet volt, amelyet Alex figyelmen kívül hagyott.
– Melyik nyomot nem követtük végig? – vetette fel. – Mi az,

aminek alaposabban utánanéznél?
– A férfinak, aki a könyveket vásárolta az antikváriumban –

válaszolta Fredrika.
– A férfinak, akinek a hangja nem Rossé volt.
Már vagy ezredszer érintette meg a kezén a hegeket. Henry

Lindgren halála volt mind közül a leghátborzongatóbb.
Egyértelmű utalás a múltra, Alex egyik, rendőrként elkövetett
tévedésére.

– Erősen kételkedem, Fredrika – jelentette ki Alex. – Csak két
dologban lehetünk biztosak. Először is: a szóban forgó férfi ismer
engem. Másodszor: valamennyi áldozata történetét
hátborzongató részletességgel tudta. Rosson kívül kiről
képzelhető el még ez? Ki mást tudnánk az összes áldozattal
összekapcsolni?

Fredrika hallgatott: úgy tűnt, hogy próbálja összeszedni a
gondolatait.

– Senkit – felelte. – De ami azt illeti, nem is kerestünk valami
elszántan. Nem bízhatunk az elvben, hogy „nem lehet más” a
tettes, mert ez nem olyan erejű bizonyíték, amely a bíróságon is



megállná a helyét.
– Kösz, ezt én is tudom – válaszolta Alex dühösebben, mint

szerette volna.
Fredrika visszavonulót fújt, magába zárkózott, Alex pedig úgy

érezte, mintha elpárolgott volna mellőle.
– Akkor ne haragudj – felelte a nő.
Majd ismét csend támadt.
Fredrika, tudom.
Muszáj beszélnünk a levélről – és Spencerről is.
– Milyen volt Ross fiatalabb korában? – faggatta a nő. – Ügyes

rendőr volt?
A kérdés évtizedekkel korábbra repítette vissza Alexet. A

közben eltelt évekre gondolt és azóta elvesztett képességeire.
– Ő volt az egyik legjobb – felelte rekedt hangon.
– Az egyik legjobb? – hitetlenkedett Fredrika.
Alex bólintott.
– Csak az ítélőképessége romlott meg azóta. Egyéb képességei

azonban még mindig első osztályúak.
Fredrika elhallgatott.
– Akkor talán mégis igazad van, és ő az elkövető.
– Szerintem el kell fogadnunk, hogy így van – helyeselt Alex. –

A férfit pedig, aki Morgan Sander köteteit felvásárolta az
antikváriusnál, félre kell tennünk. Hacsak nem Ross megbízottja
volt, természetesen. De ezt feltehetően sosem tudjuk meg.

Fredrika halványan elmosolyodott.
Alex pedig mélyet sóhajtott.
– Tudod, hogy Spencer írta a levelet, amit Johanssonnál

találtam, és tudom, hogy aggódsz, hátha belekeveredett az
ügybe. De figyelj rám: lehet, hogy más hülyeségeket elkövetett,
ezt a cirkuszt viszont nem ő csinálta. Világos?

Fredrika szemébe könnyek gyűltek.
– Világos – felelte.
Mindig ez van. Az ember folyton próbálja tisztára mosni annak

a nevét, akit a legjobban szeret. Ugyanakkor a feltétlen szeretet



utat nyit a kételynek is, amely bármilyen más összefüggésben
elképzelhetetlen lenne. Mert az nem lehet, hogy az ember
tévedjen. Különösen, ha hozzá közel álló és általa kedvelt
személyekről van szó. Őket mindig biztosan ismerni véljük. Így
kizárt, hogy odaengedjük a gonoszt a közvetlen közelünkbe.

Alex ismét hátradőlt.
– Hogy van Spencer? – kérdezte.
– Jól – válaszolta Fredrika.
Alex kételkedett, hogy a nő értette volna a kérdést.
– Szóval nem beteg?
– Haldoklik – felelte Fredrika. – Agytumora van.
Megállt az idő.
Hogy épp ezt kellett mondania!
Alex nem erre számított.
Nem készült fel ilyesmire. Teljességgel képtelenségnek tűnt,

hogy rajta kívül másnak is végig kell néznie, ahogy valaki, akit
nagyon szeret, meghal.

Még nem tudod, milyen poklokon kell keresztülmenned. De én
igen, hiszen már jártam ott.

– Szörnyen sajnálom – mondta.
– Én is – tette hozzá Fredrika. – És hidd el nekem, Alex, ha

bírtam volna… te lettél volna az első, akinek elmondom.
Alex egy szót sem bírt kinyögni, csak bólintott. Hogy

elhallgattassa a nőt, aki szégyellte magát, mert azt hitte, tartozik
Alexnek annyival, hogy magyarázatot adjon, amiért nem szólt
semmit.

– Annyi mindent el kell mondanod nekem – nyögte Fredrika
elcsukló hangon.

– Bármikor – felelte Alex. – Mindig rendelkezésedre állok.

Amint Peder Rydh-nek hiányozni kezdett Ylva, elment
meglátogatni. Olykor a fiúkat is magával vitte, máskor nem.
Ezúttal egyedül ment.

– Helyesen cselekedtem – magyarázta. – Bementem Berlinhez,



és beszéltem vele. Elmondtam mindent, amit kellett. De azt a
Spencer-ügyet kihagytam: túl bonyolult lett volna. És hát
nemsokára úgyis meghal.

Elállt az eső, Peder pedig örült ennek. Így nem kellett magával
vinnie azt az átkozott esernyőt. Már nagyon rég nem találkozott
Ylvával fedett helyen.

– Tudom, mire gondolsz – közölte Peder. – Hogy már korábban
meg kellett volna tennem. Azt hiszed, hogy nem vállalom a
felelősséget. De tévedsz. Ezúttal minden felelősséget magamra
vállaltam, amit csak kívánni lehet, sőt annál többet is. De azt
hiszem, ezt te is tudod.

Egy madár szállt el Peder feje fölött, ő pedig önkéntelenül
összehúzta magát.

– Rohadt madár! – motyogta.
Mindig is félt a madaraktól: kiszámíthatatlannak tartotta őket.

Testvére, Jimmy is ezen a véleményen volt. Pedert gyerekként
megrémítette, hogy Jimmy is félt olykor. Mert ő olyan ember volt,
aki szinte soha semmit nem tartott kellemetlennek. Nem voltak
rémálmai, mint Pedernek, és nem akart a szüleik közt aludni
éjszakánként. Azután a balesetével minden megváltozott. Ha
Peder behunyta a szemét, még most is látta a bátyja testét, ahogy
lerepül a hintáról, a kemény talajon landol, és beveri a fejét egy
kőbe. Még mindig emlékezett az egyre nagyobbra és nagyobbra
növő vérfoltokra, és hogy milyen volt Jimmy feje, ahogy a kezei
közt tartotta. Akkor Jimmyből kiszállt minden értelem, ám Peder
ezt csak akkor értette meg, amikor idősebb lett, és már akkora
különbség volt köztük – mivel Jimmy örökké gyerek maradt –,
amely áthidalhatatlanná vált.

– Tudod – mondta Peder Ylvának –, amikor lelőttem azt az
embert, aki megölte Jimmyt, már alig emlékszem, hogy történt,
olyan homályos az egész. De az érzésre nagyon is jól emlékszem,
és tudom, hogy azt gondoltam, helyesen cselekedtem. Még ma is
ezt gondolom.

Lába alatt puha és nedves volt a föld. Óvatosan lépdelt a zöld



fűben – érezte, ahogy a fűszálak meghajolnak a súlya alatt.
– Ismét úrrá lett rajtam az az érzés, ahogy már mondtam

neked. Amely akkor töltött el, amikor Jimmy gyilkosát lelőttem –
de ezúttal sokkal erősebb volt. Mélyebb, és tovább tartott.
Szégyellem, hogy az elején még nem tudtam kordában tartani.
Mindent elrontottam. Tudom, hogy ezt már meséltem, és
tisztában vagy vele, hogy kirúgtak. Most csak annyit szeretnék
hozzátenni, hogy már minden másképp van. Uralom a helyzetet,
és bírok a fiúkkal is. De Jussi, a főnököm a Solid Securitynél nem
volt képes megérteni ezt. Folyton hergelt: azt állította, hogy nem
vagyok normális, és hogy megbízhatatlan lettem azok után, ami
veled történt. Nyíltan megmondta, hogy elmebeteg vagyok, és
hibát követett el, amikor alkalmazott. Az a nyavalyás balfácán!
Hiszen semmi baj nem volt velem – akkor még. Sőt ma sincs. De
már beszélgettünk róla, hogy éreztem magam az előző nyáron,
amikor állást akartam váltani. Képtelen voltam megemészteni
Jimmy halálát, és amit én tettem utána, pedig emlékeztettél rá,
hány év eltelt azóta. Megpróbáltam, a fene egye meg! De nem
ment. Még azután sem, hogy állást változtattam. Nem bírtam
szabadulni, Ylva! Fogva tartott az az érzés. Nagyon sokáig.

Peder mélyeket sóhajtott.
– Egyszer, ha a fiúk már nagyobbak lesznek, elmagyarázom

majd nekik. Most még nem lehet, te is tudod. A francba is, Ylva,
én tényleg szeretnék helyesen cselekedni! Mégsem sikerül úgy,
ahogy szeretném! Megközelítőleg sem. De ígérem, hogy új tervet
fogok kidolgozni. Hiszen az egész életem ennek akarom szentelni
– nem csak amolyan egynyári ötletnek szántam.

Peder hangokat hallott, egyre közelebbről. Már nem voltak
kettesben.

– Most mennem kell – szólalt meg. – Pár nap múlva visszajövök
a fiúkkal együtt. Nagyon hiányzol nekik, folyton téged
emlegetnek. De azért egész jól megvagyunk. És azt hiszem, fontos,
hogy tudd ezt.

Majd Peder lehajolt, hogy félresöpörjön egy fáról lehullott



levelet, amely épp Ylva sírjára szállt.
– Rossról meséltem már? – kérdezte. – Ugye, igen?

Szerencsétlen pojáca – tudod, mekkora kalamajkát csinált? Habár
hozzám hasonlóan ő is úgy gondolja, hogy helyesen cselekedett.

Majd hátrált néhány lépést, és indulni készült.
– Te voltál a legjobb dolog, ami valaha történt velem –

suttogta.

Nagy volt a zsivaj a lakásban, amikor Fredrika hazaért. A
gyerekek úgy rajongták körül, mint vidám nyári pillangók.
Zajongtak, kiabáltak. A konyhából fokhagymaszag áradt. Fredrika
meglepetten tette le a táskáját, és elkapta Sagát, aki szinte
nekirohant anyjának, amint ő a konyha felé indult.

– Apa hazahozott minket – újságolta a kislány boldogan.
– Hát, ez remek!
Majd felkapta a gyereket, és magához szorította. Hamarosan

úgyis túl nagy lesz ehhez, és nem akarja majd, hogy anyja úgy
babusgassa, akár egy plüssállatot. A napok olykor végtelen
hosszúnak tűntek, ám az évek valami megmagyarázhatatlan okból
mégis őrülten gyorsan elszaladtak.

Spencer háttal állt neki, amikor Fredrika belépett a konyhába.
Épp mindenféle hagymát aprított, és meg sem fordult, pedig
bizonyára hallotta Fredrikát közeledni.

– Szia – köszöntötte a nő.
– Szia – üdvözölte Spencer.
Spencer, aki meg fog halni, akit már olyan régóta szeret, és aki

nem a keresett gyilkos. De továbbra is ő az, aki elgázolt egykor
egy fiatal nőt, majd sérülten otthagyta anélkül, hogy segítséget
hívott volna.

Saga az öccse nyomába eredt, majd eltűnt valahol. Fredrika
hallotta, hogy szélviharként ostromolták meg Saga szobáját.

– Hiányoztak már? – kérdezte Fredrika Spencertől.
– Iszonyúan – felelte a férfi.
És végre a nő felé fordult. Fredrikának erőt kellett vennie



magán, hogy ne mutassa ki: látja, mennyire rossz állapotban van
a férje. Fáradtnak látszott, fekete karikák ültek a szeme alatt.
Vajon eddig is ennyire sovány volt?

– Ma felhívtam Johansson irodáját – magyarázta a férfi. – Vissza
akartam kérni a végrendeletem, hogy átadhassam a másik
temetkezési vállalkozásnak. De nem lehetett, mert a jelek szerint
a rendőrség lefoglalta az összeset a nyomozás miatt.

Fredrika meg sem mozdult, és egy szót sem szólt.
– Tudom, hogy tudod – folytatta Spencer. – Elolvastad a levelet.
Fredrika továbbra is hallgatott. Most jött csak rá, hogy

mégiscsak élt benne a remény. A remény, hogy nem a férje írta
azt a levelet, és semmi köze ehhez az egész rémséghez: nem ő
ütötte el a nőt, akiről a levélben szó esik.

Az istenit neki!
– Hogy tehettél ilyet? – suttogta. – Elgázolni valakit, aztán

cserben hagyni?
– Mi mást tehettem volna? – kérdezte a férfi feszülten. –

Megmondanád? Épphogy kilábaltam a szerencsétlen
házasságomból, és új életet kezdtem veled. Még gyerekünk is
született. Tudod, hogy mennyire valószerűtlennek tűnt ez
számomra? És akkor jött az a szerencsétlen baleset. Amikor
meghallottam a csattanást, azt hittem, végem. És mégsem így
történt. De a hazafelé vezető út hosszú volt, és pokoli.

Fredrika nagyon is jól emlékezett. Az volt a legnehezebb
időszak. Ám nem vette észre, hogy Spencer számára annyira
nehéz volt, hogy közömbössé vált mások élete iránt.

– Azt írtad, hogy már mindent helyrehoztál. Hogy értetted ezt?
– kérdezte.

Alig kapott levegőt.
– Úgy, hogy létrehoztam egy befektetési alapot, amelynek

hozama Mirandát illeti, ha én már nem leszek. Ez is szerepel a
végrendeletemben, és szerettem volna, ha megérted, miért.

– Mirandát?
– Igen, így hívják.



Fredrika rálépett egy LEGO-kockára. Fájdalom hasított a
talpába, és dühösen odébbrúgta a játékot. Valaha olyan tiszta volt
a padlója, hogy mezítláb is nyugodtan sétálhatott rajta.
Mostanság azonban már annak is örült, ha úgy tudott közlekedni
a lakásban, hogy nem esett hasra valamiben.

– És ezt nem tudtad volna leírni? Hogy erre gondoltál?
– Miért, mit hittél?
Hogy tömeggyilkos vagy.
– Magam sem tudom.
– És mi a kollégáid véleménye? Biztos felismerték a nevem.
– Csak Alexszel beszéltem erről. Nagyon sajnálja, hogy beteg

vagy.
A tűzhelyen időközben felforrt a víz, és Spencer odafordult,

hogy alacsonyabb fokozatra tekerje. Fredrika látta, hogy
igyekszik, mégis lassan ment neki. Jobb karja teljesen merev volt.
Vajon eddig is ez volt a helyzet, vagy mostanság lett ilyen?

– Segítsek? – kérdezte.
– Nem kell, köszönöm.
És Fredrikának ekkor jutott eszébe, mit mondott Spencer,

amikor az agydaganatáról beszélgettek. Egyetlen napig sem
akart úgy élni, hogy képtelen ellátni magát, és segítségre szorul.

– A tehetetlenség és a kiszolgáltatottság olyasvalami, amit nem
akarok átélni – magyarázta a férfi.

Fredrika arra is emlékezett, hogyan bólogatott és helyeselt,
hogy maga sem vélekedik másképp. Habár egyáltalán nem volt
biztos benne. Egészen mostanáig. Most, hogy látta Spencert a
forró víz mellett állni, először érezte úgy, hogy mindenek
ellenére ő is ezt akarja. Mert ő is olyan volt, mint Spencer. Ő is
annyira gyűlölte a tehetetlenséget és a kiszolgáltatottságot, hogy
inkább elment volna meghalni Svájcba.

– Mondj már valamit! – unszolta Spencer.
– Mivel kapcsolatban?
– Amit tettem – és amit nem.
Fredrika egy szúnyogcsípést vakargatott, közben pedig a földön



tornyosuló játékhalmot nézte, és a gyerekek felfokozott
hangulatú sikoltozását hallgatta a hálóból. Ő lesz az, aki itt
marad. Neki jutott a kitüntetés, hogy folytassa megkezdett földi
életét.

– Ami történt, megtörtént – suttogta.
Spencer egy pillanatra megdermedt. Arca olyan bánatos volt,

hogy Fredrika legszívesebben végigsimított volna rajta. Nem is
egyszer, de tízszer. Akárhányszor, még mielőtt elérkezett volna
szeptember elseje és vele együtt a svájci utazás.

– Biztos vagy benne? – kérdezte Spencer.
– Olyan iszonyúan kevés időnk maradt! Nem akarok vitatkozni

veled!
Spencer arcán végiggördült egy árva könnycsepp. Fredrika

odalépett hozzá, és átölelte. Jó erősen magához szorította.
Kivételesen az egészséges vigasztalta a beteget.

Margareta Berlint két dologról lehetett felismerni: keményen
bánt a keménykedőkkel – és a sebezhető emberekkel is. Utóbbira
nem volt ugyan büszke, mégis kétségtelenül igaz volt.
Szükségtelenül hevesen lépett fel másokkal szemben, és semmi
mentsége nem lehetett rá. Ám tény, hogy személyiségének e
részéért meglehetősen nagy árat fizetett. Berlin nem volt ostoba:
tudta, hogy nem népszerű a munkatársai körében. Sokáig
győzködte magát, hogy ez annak következménye, hogy annyira
korán elkezdett felfelé lépdelni a ranglétrán, majd vezetői
posztra is került. Mások szerint túlságosan korán, így nem volt
része elegendő küzdelmes inasévben. De utólag, az évek
múlásával rájött, hogy kellett lennie valami másnak is, ami miatt
nem kedvelték, ezért mindig mellőzték a társas összejövetelek
során.

– Maga meg sem hallgat másokat! Nem érdekli a
mondanivalójuk! Így eléggé egyedül marad.

Torbjörn Ross volt, aki feladta a hallgatást, és szembesítette
vele, hogy a hibát nem mások készülékében kell keresnie, hanem



javarészt saját magában.
Hogy mennyire utálta őt! Ugyanakkor mennyire tisztelte is!
Torbjörnnek ugyanis volt mersze kimondani, amit

valamennyien gondoltak, de senki más nem merte szóvá tenni.
Ezzel sikerült örökre belopnia magát Berlin szívébe. Nem mintha
a nő valaha is éreztette volna vele, ám számos esetben ez
vezérelte döntéseiben. Ő lett Ross első számú védelmezője, amit
habozás és mellébeszélés nélkül gyakorolt.

Egészen mostanáig.
Berlin nem értette, hogyan sikerülhetett így félre minden. Már

a gondolatot is nevetségesnek tartotta, hogy Ross képes lenne
elrabolni egy egész családot. Továbbra sem hitte, hogy ez igaz.
Ross nem részletezte különösebben, a Malin Johanssonnal
tartandó kihallgatást pedig el kellett napolni. A nő erősen sokkos
állapotban volt, akárcsak a gyerekei. Most épp kórházban ápolták
őket, az újságírók pedig, mint a hiénák, lesték, hátha
megpillanthatják „az eltűnt családot” – ahogy az újságokban
nevezték. Ez már önmagában is különösnek tűnt, hiszen nem
tűntek el: épp hogy előkerültek.

Berlin képtelen volt elszabadulni az irodából. Nem akart
hazamenni, de folytatni sem kívánta a munkát.

Nem így kellett volna történnie.
Recht és Bergman jó munkát végzett, ezt meg kellett hagynia.

A kihallgatószobán kívül azonban Fredrikának sikerült hülyét
csinálnia magából. Ő meg az ostoba fantáziái – és a rendőrség
iránt érzett tisztelet teljes hiánya!

Gyakorlatilag arra utalt, hogy Ross nem elég okos.
Amitől Berlin fájdalmat érzett a mellkasában. Torbjörn Ross

igenis elég ügyes volt, hogy embereket öljön anélkül, hogy
nyomokat hagyott volna maga után. Ezt mindenki tudhatta róla,
aki már régóta ismerte, Fredrika azonban nem tartozott közéjük.

A mobiltelefon éles csengése szakította félbe a gondolatait.
Az ügyész kereste.
– Elnézést, amiért otthon zavarom péntek este – szabadkozott.



– Semmi baj, még bent vagyok a munkahelyemen – válaszolta
Berlin.

Ám rögtön meg is bánta. Utálta, ha az emberek magányosnak és
besavanyodottnak hitték.

– Csak késő estére vannak más terveim – tette hozzá.
– Vagy úgy. Én viszont esélyt sem látok a hazamenetelre. Túl

sok a dolgom.
– Persze, itt is hasonló a helyzet – helyesbített Berlin, nehogy

most meg úgy tűnjön, mintha fütyülne a munkájára.
– Szeretnék pár szót váltani önnel Torbjörn Ross-szal

kapcsolatban – mondta az ügyésznő.
– Sejtettem.
– Nem szabad hibáznunk. Túlságosan nagy a tét, a külvilág

pedig erősen érdeklődik a fejlemények iránt. Ezért is kérdezem:
egészen biztos benne, hogy további bizonyítékok nem kerülhetnek
elő?

– Mármint a könyveket és a gyilkos fegyvert leszámítva? –
kérdezett vissza Berlin.

– Rosst egyik tetthelyhez sem tudjuk kapcsolni a Salamon
Gyülekezet házát leszámítva – magyarázta az ügyésznő. –
Mindketten tudjuk, hogy ez problémát jelent. Kell, hogy legyen
még valami!

Berlin az órára pillantott. Majd az égre odakint, amely már
sötétedni kezdett. Ezután ismét az órára.

– Adjon még két órát – kérte.
– Két órát? Több napja is van rá – sőt lehet, hogy hetek is.

Amink eddig van ellene, arra elég, hogy őrizetbe vegyük, de
szeretném, ha meg is nyernénk a pert, és a bíróság a bűnlajstrom
valamennyi pontjában bűnösnek találná.

– Később jelentkezem – válaszolta Berlin, majd letette a -
telefont.

Torbjörn Ross a cellájában aludt, amikor Berlin belépett hozzá.
Álmosan ült fel a priccs szélén. Berlin látta rajta, hogy már rég



nem aludta ki magát.
Én meg, aki mindennap találkoztam vele, észre sem vettem.
– Ismét itt az idő? – kérdezte a férfi, és felállt.
– Nem, ezúttal itt maradunk – felelte Berlin, és becsukta a cella

ajtaját. – Üljön le!
Ross engedelmeskedett neki.
Berlin a falnak támaszkodott. Egyhangú, zöld fal volt.
– Van egy kis gondom – magyarázta.
Ross szórakozottan figyelte.
– Egyetlen nyomot sem találtunk maga után a tetthelyeken és

Lovisa Wankel holttestének előkerülési helyén.
– Azért, mert én sosem jártam ezeken a helyeken – felelte Ross.
– Akkor meg ki gyűlöli magát annyira, hogy képes legyen

elrejteni a garázsában egy gyilkos fegyvert? És a könyveket a
gardróbjában?

Ross a padlót kezdte bámulni.
– Ezt nem az én dolgom megválaszolni – felelte. – Magának kell

megtalálnia a tettest, nem nekem.
– Én már megtaláltam a tettest. Itt ül előttem.
Ross nem felelt. Az egyik körmét piszkálta, amely, úgy tűnt,

elfertőződött. Berlin kis híján beleborzongott.
– Maga mindig is jobb zsaru volt, mint én, Torbjörn. Segítsen

nekem! Hol kezdjem?
Ross ujja vérezni kezdett. Másik kezével elszorította.
– Nem tette volna fel ezt a kérdést, ha tényleg úgy gondolná,

hogy én vagyok a tettes – válaszolta.
– Az egyik esetben kétség sem fér a bűnösségéhez – jegyezte

meg halkan Berlin.
– Én raboltam el Dan Johanssont és a családját, ez igaz. De a

többit felejtse el. Azokat nem én tettem.
Berlin ököllel verte a falat.
– Hát akkor ki volt? Nem fogja fel, hogy fest a dolog? Magának

adtam a Lovisa Wankel-ügyet, és ha nem maga ölte volna meg a
lányt, akkor bizonyára komolyan is vette volna a feladatot. Mire



jutott? Több nap állt a rendelkezésére. Vagy közben csak az
emberrablási tervét polírozgatta?

Ross felsóhajtott. Csörgött-zörgött alatta a papírlepedő.
– Nos? Mire jutott? – ismételte el Berlin.
Ám amikor Ross választ adott a kérdésére, egy pillanatra

kicsúszott a lába alól a talaj.
– Egy rendőr tette.
Berlin ledermedt.
– Egy rendőr?
– Most gondoljon bele – magyarázta Ross. – Semmi nyoma nem

volt betörésnek sem Malcolm Benkénél, sem Lovisa Wankelnél,
sem pedig Henry Lindgrennél. Mit mond ez magának?

– Na, hagyjon ezzel! Azt mondják, valamennyi áldozat ismerte
az elkövetőt, ezért engedték be a lakásukba. De hogy egy rendőr
lett volna, akit ugyan sosem láttak életükben, ám egyenruhája
miatt mégis beengedték? Ezt nem veszem be! Túl egyszerű
megoldás lenne – és túlságosan naiv elképzelés.

– Túl egyszerű? De, Margareta, az isten áldja meg, hiszen a
megoldás mindig egyszerű! Csak nézze meg a svéd történelem
legismertebb bűnügyeit, és a legbanálisabb indítékokat fogja
találni köztük.

Ám Berlin egyre csak a fejét rázta.
Rossz ötlet volt, tudhatta volna előre.
– Ha az az elképzelése, hogy az egyik kollégája végzett azokkal

a szerencsétlen emberekkel – bármelyikükre gondolt is –, akkor
nincs értelme, hogy tovább maradjak.

És indulásra készen megragadta a kilincset.
– Nem mondtam, hogy bármelyikük lehetett – válaszolta Ross

keserűen.
Berlin megtorpant. Kezdett felszökni a pulzusa.
– Ki volt az? – suttogta.
– Derítse ki maga! Van egy név, amely valamennyi nyomozás

során felmerült.
– Nincs most időm átnézni az összeset – magyarázta Berlin. – A



saját érdeke lenne, hogy tudjam, kiről beszél!
Ross húzta az időt.
– Beata Benke halálakor a londoni rendőrség vette fel velünk,

stockholmiakkal a kapcsolatot. Mivel én személyes ismeretségben
álltam az apjával, egy fiatalabb kollégámra bíztam, hogy
válaszolja meg a kérdéseiket. Ugyanez a kolléga volt mellettem
akkor is, amikor ugyanabban az évben a Lovisa ellen felmerült
vádak okán nyomoztam a kábítószeres ügyben. És szintén ez a srác
dolgozott azután Alexszel, amikor lefolytatta a nyomozást Henry
Lindgren ellen Lilian Sebastiansson eltűnése kapcsán.

Berlin érezte, hogy nagyot dobban a szíve.
– Ki az? Meg kell mondania a nevét!
Ross fáradtan nézett rá.
– Többször is keresett engem telefonon a múlt tavasszal és

nyáron. Ellenszolgáltatást kért, amiért jótállt értem, amikor
kibéreltem a Menedékházat. És iszonyúan érdeklődött a
nyomozásunkkal kapcsolatos információk után.

Berlin levegőt is alig kapott. Szinte nem is hallotta, amit Ross
mondott, így lényeges dolgok is elkerülték a figyelmét.

– Egy rendőr, akinek semmi köze nem volt a nyomozásokhoz,
információkat kért magától. Maga pedig egyszerűen megosztotta
vele? Teljesen elment a józan esze?

– Azt hittem, hogy visszavágyik közénk. Annyira megkese -
redett...

– De ki? – üvöltötte most már Berlin. – Mégis ki a fenéről
beszélünk?

Ross felállt, és közelebb lépett hozzá.
– Ki az, aki a biztonsági szolgálatnál dolgozott, amely Dan

Johanssonnak segített? – kérdezett vissza. – És ki járt közben az
érdekemben, hogy a zsidó közösség bérbe adja nekem a házát?

– Ó, magasságos Isten! – suttogta Berlin.
Majd elrohant, hogy hívja Alexet.

Amikor Alex Recht hazaért, Diana épp a nappaliban olvasott. Úgy



tűnt, nagyon elmerült a könyvében.
– Minden rendben? – tudakolta Alex.
A nő félredobta a könyvet.
– Nem éppen – felelte. – Kicsit unalmas itt olvasgatni a fotelban

– sokkal kellemesebb lenne ugyanezt a parton tenni.
– Ezt még vagy ezerszer elmondod, nem igaz?
– Nehéz egy ilyen remek mondatot nem ismételgetni folyton –

felelte mosolyogva Diana.
A férfi is leült az egyik fotelba. Diana foteljébe, amelyet a nő

egy aukción szerzett. Voltaképpen a legtöbb bútor az övé volt.
Alex nem sok mindent hozott magával, amikor hozzáköltözött, a
legtöbb cuccát a gyerekeinek ajándékozta, vagy kidobta, amire
nem volt szüksége.

Diana kisöpörte a haját az arcából.
Alex Fredrika Bergmanra gondolt, és arra, amit a nő mondott

neki Spencerről. A halál rohadt szemét dolog.
– Történt valami? – tudakolta Diana.
– Igen is, meg nem is – felelte Alex.
Inkább csendben maradt, mivel nem akart mesélni neki

Fredrikáról. Még nem. Legalább addig, amíg ő maga hozzá nem
szokott a gondolathoz. Miféle következményekkel jár majd ez az
egész? Hiszen Fredrikának nem a rendőrség volt a természetes
közege. És egyedül fog maradni két gyerekkel. Vajon ott marad
egyáltalán Alexszel, vagy máshová megy dolgozni, ha már ekkora
változások történnek az életében?

Mert akkor Alex néhány magányos évnek néz elébe még a
nyugdíjazása előtt.

Teste azonnal tiltakozni kezdett, amikor megfordult a fejében a
nyugdíjba vonulás. Muszáj volt összeszednie magát és kibírnia
még néhány évet, hiszen több ezer rendőr hiányzott az
állományból, így nem engedhették meg maguknak, hogy
megváljanak az idősebbektől, akik önként hajlandóak voltak az új
rendszerben maradni.

Diana fészkelődni kezdett.



– Ma a temetőben jártam – jegyezte meg. – Rebeckánál.
Alex a nő kezére helyezte a kezét.
– És minden rendben volt nála? – érdeklődött.
– Igen, nagyon is – felelte a nő, miközben könnyek gyűltek a

szemébe.
Rebeckának köszönhetően ismerték meg egymást. Ezért a nő

Alex számára is mindig különleges szerepet fog betölteni, még ha
soha nem találkoztak is személyesen.

Diana megtörölte a szemét.
– Láttam az egyik korábbi kollégádat a temetőben – folytatta.
– Nocsak.
Diana nem sok munkatársát ismerte Alexnek, ezért a férfi

kíváncsi volt, hogy melyikükkel találkozhatott.
– Peder volt az.
– Hogyan? – lepődött meg Alex. – Ő meg mit keresett ott?
Diana tovább fészkelődött.
– Hát, tudod, én is épp erre voltam kíváncsi. De nem hiszem,

hogy észrevett, annyira el volt foglalva.
– Mivel?
– Úgy tett, mintha beszélgetne valakivel, de nem találtam

ebben semmi furcsát. Hiszen én is szoktam beszélgetni
Rebeckával, amikor ott járok. És tudom, hogy ez olyan ostobán
hangzik, de amikor elment, odasétáltam a sírhoz, amelynél állt.
Nem tudom, miért. Csak úgy érdekelni kezdett.

Alex önkéntelenül is kihúzta magát.
– A testvére sírja volt? – kérdezte. – Nagyon közel álltak

egymáshoz, és a férfi szörnyű körülmények között vesztette
életét.

– De a sírkövön egy női név állt: Ylva.
Alex úgy hőkölt hátra, mintha fejbe vágták volna.

– De hisz a feleségét hívják így! – rökönyödött meg.
– Tudtad, hogy meghalt? – kérdezte Diana.
– Dehogy, fogalmam sem volt róla.



Itt meg mi a fene történik?
Hiszen Alex nemrég beszélt Pederrel: hogy lehet, hogy egy

ilyen fontos dolgot nem említett neki?
Majd eszébe jutott, hogy mit hallott Fredrika a Solid

Securitynél, és megfagyott a vér az ereiben. Pedert azért
bocsátották el az állásából, mert munkavégzésre képtelen volt.
Valami miatt, ami a családjában történt.

Alex kétségbeesetten tiltakozott. Erre már végképp nem volt
szüksége.

– Úgy nézel ki, mint akit sokkolt a hír – állapította meg Diana.
– Mert így is van. Nem is tudom, mit mondjak. Oda volt írva,

hogy mikor halt meg?
– Tavaly ősszel. Novemberben, ha jól emlékszem.
– Tavaly ősszel – ismételte el Alex. – És az nem állt ott, hogy

miben hunyt el?
– A sírkövön? Persze hogy nem.
Alex ostobának érezte magát, amiért egyáltalán feltette a

kérdést, de valami megmagyarázhatatlan okból úgy érezte, hogy
fontos.

Ekkor szólalt meg a mobilja.
Berlin kereste.
– Ezt muszáj felvennem – szabadkozott.
– Addig csinálok valami vacsorát – felelte Diana.
Majd kiment a konyhába.
– Alex, vissza tudna jönni a székházba? – tudakolta Berlin

rögtön, amint a férfi felvette a telefont. – Most. Ma este.
– Miről van szó?
– Újabb nyom merült fel.
– Valaki, akinek köze van a gyilkosságok helyszínéhez?
– Nem – az áldozatokhoz azonban annál inkább.
– De egy ilyen gyanúsítottunk már van. Nem emlékszik?

Megtaláltuk a gyilkos fegyvert a garázsában.
– Ami azt illeti, még nem tudjuk, hogy tényleg a gyilkos

fegyvert találtuk-e meg, ettől függetlenül ez olyasvalami, aminek



muszáj utánajárnunk – jelentette ki Berlin.
Volt valami a hangjában, ami nem tetszett Alexnek. Éles volt, és

feszült, mint a húrok Fredrika hegedűjén.
Fél, állapította meg Alex, és érezte, hogy ettől szorítani kezdi

valami a mellkasát.
– Miről van szó? – kérdezte.
– Peder Rydh-ről – felelte Berlin.
A választól talán össze kellett volna omlania, mégsem így

történt. Nem mintha erre számított volna, de az imént épp
Pederre gondolt, és tudta, hogy valami nem stimmel vele. Vagyis
nemcsak egyszerűen nem stimmel, hanem egyenesen pokoli zűr
van körülötte.

Mindvégig itt volt a látóteremben.
Fel is hívott.
Nekem meg nem esett le a tantusz.
– Be kell jönnie – közölte Berlin.
Alex felállt.
Tudta, hogy ezt sosem bocsátja meg magának.
– Fél óra múlva ott vagyok – válaszolta.

Fredrikát is berendelték. Ő is otthonról rohant be, a családja
mellől, hogy még néhány órát dolgozzon.

Alex azt kívánta, bárcsak a nőt kihagyták volna ebből az
egészből. Most, hogy tudta, mi a helyzet náluk otthon, és
megértette, hogy a talált levélnek mi volt az értelme, semmit
sem szeretett volna jobban, mint ha békén hagynák Fredrikát.

Az Oroszlánbarlangban gyűltek össze.
Alex szinte bénultan ült a székén. Már azelőtt tudta, mit fog

mondani Berlin, hogy a nő egyáltalán kinyitotta volna a száját.
Nem Ross volt, akit kerestek.
Hanem Peder. A tékozló fiú.
– Mindenekelőtt – kezdte Berlin a mondandóját – a vártnál

korábban megkaptuk az eredményt: kétségtelenül a gyilkos
fegyvert találtuk meg, ez most már biztos. A Ross garázsában



fellelt Colt az a revolver, amelyet kerestünk.
Alex feszülten bólintott. Jó tudni – ám ez csak tovább bonyolítja

a nyomozást, gondolta.
– Ivan pedig elhozta a küldeményt, amely Henry Lindgren

címére érkezett, csak éppen túl nagy volt ahhoz, hogy beleférjen
a postaládába.

– És Sander könyve volt benne? – tudakolta Fredrika.
– Pontosan – helyeselt Berlin.
Egyik kirakósdarab a másik után került a helyére, de még

mindig nem állt össze a kép. Egészen addig, amíg Berlin nem vett
egy nagy levegőt, és így szólt:

– Sajnálatos információk jutottak a birtokomba Peder Rydh-ről.
Felesége a múlt ősszel hunyt el. Egy részeg sofőr nekiment a
kocsijával, majd elillant a tett színhelyéről. A nő az autójában ült,
a férfi ment át az ő sávjába. Ylvának esélye sem volt.

Alex hallotta, hogy Fredrika mély levegőt vesz. Látszott, hogy
ez az értesülés zavart keltett a fejében. Egészen addig ugyanis
nem volt tudatában annak, hogy miről fog szólni a megbeszélés.
Pontosabban szólva, hogy kiről.

„Alex, érted már?”
Igen, most már értem.
– És megtalálták az elkövetőt? – tudakolta Alex.
– Egy szemtanú megjegyezte a rendszámát, a sofőrt pedig

elítélték a Stockholmi Járásbíróságon halált okozó ittas
vezetésért, de pár nappal azelőtt, hogy be kellett volna vonulnia
letölteni a büntetését, öngyilkos lett – magyarázta Berlin.

– Hogyan halt meg? – kérdezte Fredrika.
– Gyógyszer- és alkoholtúladagolásban. Öngyilkosságként

könyvelték el, amelybe a rossz lelkiismeret kergette a férfit.
– De már nem hisz benne, hogy így történt, igaz? – vetette fel

Alex.
Berlin a fejét csóválta.
– Nem. Azt hiszem, kényszerítették rá. Mégpedig Peder.
Fredrika mélyet sóhajtott.



– Na, várjunk csak egy kicsit! Hogy is jutottunk el idáig? Nem
értem. Most akkor teljesen feladjuk az elméletünket, hogy Ross
lehet a tettes?

– Ivant elküldtem Södermalmba – mondta Berlin. – Az
antikváriumba a férfihoz, akivel meghallgattatott egy felvételt,
amelyen Peder hangja volt. Egy rövid részlet a kihallgatásból,
amelyet Ivan tartott vele.

– És mit mondott?
Berlin elkomorodott.
– Hogy nem biztos benne. Lehet, hogy Peder vette meg azokat a

könyveket, lehet, hogy nem.
Fredrika szomorúnak látszott. Alex pedig inkább üresnek

érezte magát.
– Akkor csúszott ki a talaj a lába alól, amikor a bátyja meghalt –

tette hozzá Alex érdes hangon.
– Nem, már jóval azelőtt – helyesbített Berlin.
Alex ellenkezni akart vele, de képtelen volt rá. Úgy érezte,

mintha Peder a fia vagy az öccse lett volna. Olyasvalaki, akit
kedvelt, és szerette, ha a közelében volt. Ami most Pederre várt,
jobban fájt neki, mint képzelte volna.

– Többet is tehettem volna érte – mondta ki hangosan.
Fredrika a karjára tette a kezét.
– Mi, többiek is – tette hozzá.
– De nem gondoltam volna…
– Senki sem gondolta.
Fredrika elvette a kezét.
– Kíváncsi vagyok, hogy végzett-e.
– A gyilkosságokkal? Persze hogy nem. A munkamódszere

alapján biztos vannak még nevek a listáján – mondta Berlin.
Alexben kezdett túl nagy lenni a nyomás. A helyzet minden

képzeletét felülmúlta.
– Most mihez kezdünk? – kérdezte. – Semmi nincs a kezünkben,

ami a bűntényekhez kötné őt.
– Újabb kihallgatásokat kell tartanunk és körbejárnunk a



lehetséges szemtanúkat – közölte Berlin. – Valahol biztos
elkezdett hibákat elkövetni. Már figyeltetem, mert – amint
mondtam – nem hiszem, hogy már befejezte.

– Akkor kivárjuk, amikor legközelebb lecsap, és akkor csípjük
el? – kérdezte Alex.

Berlin elsápadt.
– De ugye tudja, hogy talán nagyon sokáig kell várnunk erre? –

vetette fel Fredrika. – Peder nem ostoba. Tudja, hogy
begyűjtöttük Rosst, és van esélye megúszni, ha nyugton marad.

– Én azt hiszem, hogy ez a bosszúvágy kezd a terhére lenni –
állapította meg Berlin. – Tudja, hogy megúszhatja, de közben
rengeteg tennivalója van még. Sok helyrehoznivalója.

Alex képtelen volt elfelejteni a kapott üzeneteket.
– A francba! – bukott ki belőle halkan.
Berlin meglepően lágyan nézett rá.
– Szerintem még a hétvégén véget ér ez az egész – mondta. –

És ma már péntek van. Vasárnapig elkapjuk.
– Ami engem illet, nem hiszek benne – közölte Fredrika.

Peder Rydh kevéssel éjfél előtt feküdt le aludni. Fiai bizonyára
érezték, hogy nyugtalan valami miatt, mert az éjszaka folyamán
többször is felébredtek. Peder pedig mindannyiszor bement a
szobájukba, végigsimított a hátukon, és azt suttogta a fülükbe:

– Nyugi, itt vagyok. Minden rendben van.
Minden rendben van.
És remélhetőleg így is marad.
Belátta, hogy kénytelen lesz abbahagyni. Pedig nyakig merült a

nehéz munkába. De máskülönben el fogják kapni. Anyja
valahányszor megjelent, hogy vigyázzon a gyerekekre, egyre
aggodalmasabb arcot vágott. Bár nem kérdezett Pedertől semmit,
ő tudta, hogy anyja nem érti, hogy lehet ennyi munkája még
nyáron is. Peder magában örökké hálás volt neki a hallgatásáért.
Hiszen ki mást is hívhatott volna fel, amikor Nagy-Britanniába
készült, hogy hazahozza Beata gyűrűjét?



Peder egyáltalán nem érezte jól magát, zúgott a füle az
idegességtől.

De meg volt róla győződve, hogy helyesen cselekedett.
Az egyetlen járható utat választotta.
Elkötelezettség, hatékonyság, elérhetőség. Ez volt a

szentháromság a rendőrségnél. Peder be akarta bizonyítani, hogy
közéjük való. Elkötelezettségét az utóbbi időben senki sem
kérdőjelezhette meg. Hatékonyságára sem lehetett kifogás. És hát
elérhető is volt, a fene egye meg.

Senkit nem bántott, aki ne lett volna bűnös. Hány, de hány
embert látott az évek során, aki megúszta a büntetést! Szülőket,
akik belerokkantak a felelősségbe, amellyel a gyerekükért
tartoztak, olyanokat, akik valami bűnt követtek el, vagy
egyszerűen csak tétlenül nézték, ahogy mások elkövették azokat,
meg olyanokat is, akik így vagy úgy, de lehetővé tették, hogy
mások súlyos törvénysértést követhessenek el. Csalóknak hívta
mindnyájukat. Sokan voltak. Több százan.

Ylva halálával Pedernek végképp kicsúszott a lába alól a talaj.
Őrülten küzdött azóta, hogy lelőtte a testvére gyilkosát: próbált
megbékélni a történtekkel. De nem sikerült. Jimmy nem volt
többé. Peder pedig gyilkossá vált. Tény, hogy igazságtevő
gyilkossá – mindenesetre életeket oltott ki. Kifelé megpróbált
úgy tenni, mintha elégedett lett volna azzal, amit tett, lelkében
viszont olyan csatákat vívott, amelyek évről évre csak rontottak a
helyzeten. Képtelen volt megszabadulni az érzéstől, hogy ő maga
is gonosszá vált. Ezért is utasította el végül Alex javaslatát,
miszerint érdemes harcolnia az igazáért, és gesztusát, amellyel
vissza akarta őt csábítani a rendőrséghez. Pedernek semmi
keresnivalója nem volt köztük.

És ekkor jött az a seggfej, aki nekiment Ylva kocsijának, majd
továbbhajtott. Ő is kioltott egy életet (amely az autóban égett
szénné, de Peder erre nem szívesen gondolt), és nem volt
hajlandó vállalni érte a felelősséget. Az a gyáva nyúl! Peder
pedig belerokkant. Már azóta nem volt stabil az állapota, mióta



elhagyta a Salamon Gyülekezetet, de Ylva halála után még
rosszabbra fordult. Munkaadója figyelmeztette is, és szólt, hogy
kérjen segítséget. Végül megváltak tőle. De nem is baj. Peder
úgysem szeretett náluk dolgozni soha. Majd folytatja másutt. Csak
előbb még össze kell szednie magát.

Peder csak utólag vette észre, de mintha a sors iróniája lett
volna, hogy épp Ylva halála volt, ami felszabadította. Akkor
értette meg igazán és lett biztos abban, hogy ő más, mint a
többiek. A többiek, akik gyilkolnak. Peder azért ölt, hogy a világot
jobb hellyé változtassa. Valahol értette, miért olyanok a
törvények, amilyenek, és miért nem végezheti ki egy állam a
saját polgárait. Ám a törvény egy dolog, a magányos harcosok
kötelessége pedig egy másik. Bernhard Benke például megértette
ezt, az a semmirekellő apja azonban nem.

Most viszont már tudja, gondolta Peder. Mert segítettem neki
helyrehozni mindent, amit elszúrt.

Csomó döntést már meg sem kellett hoznia, mert maguktól
alakultak a dolgok. Ez volt a kötelessége, és kész. Azt már nem
engedhette, hogy Ylva gyilkosa szabadon távozzon! Peder saját
kezébe vette az irányítást, és elkapta a grabancát, még mielőtt az
igazságszolgáltatás akár csak esélyt is kapott volna, hogy
mindent tönkretegyen a nevetséges, tizennyolc hónapos
büntetésével. Mert Peder számára fontos volt, hogy a büntetés
arányos legyen. És az is lett. Csak utólag jött rá, hogy ismét
gyilkosságot követett el. És ez nemcsak kellemetlen volt a
számára, hanem némi büszkeséget is érzett, különösen, mivel
olyan könnyen megúszta. Így született meg a fejében a következő
gondolat: mit tehetne még, hogy mások számára is igazságot
szolgáltasson?

Ha sejtette volna, hogy mások is vannak, akik úgy gondolkodnak,
mint ő! Kisebb intenzitással ugyan, de hasonló irányultsággal.
Nyár elején már rájött, hogy Torbjörn Ross és a Menedékház körül
bűzlik valami. És épp amikor saját dolgai előkészítésével



foglalatoskodott, záporoztak rá a kérdések. Minek kell Rossnak az
a rémes ház? Egyszerű, ösztönös gondolat volt, ő maga sem tudta
volna megmagyarázni. De a férfi annyira győzködte, hogy
képtelen volt ellenállni. Rossnak szüksége volt a házra és
mindarra, amit számára nyújthatott: ezt ő maga mondta, amikor
megkereste Pedert, és segítséget kért tőle a gyülekezet
meggyőzéséhez, hogy adják ki neki a házat. Fojtott hangon
beszámolt neki egy lányról, akit sosem nevezhetett a saját
gyermekének. A lányáról, akire folytonos életveszély leselkedett.
Pederhez hasonlóan Ross is a járt utakat elkerülve próbált
megoldást találni a lánya problémájára.

– Csak én segíthetek rajta, senki más – mondta. – Érted, mire
gondolok? Most épp külföldön van, de amikor hazajön majd késő
tavasszal, nekem készen kell állnom.

Peder bólintott. Azután úgy alakult, hogy ő volt, aki jótállt Ross
történetéért és kéréséért a Salamon Gyülekezetnél.

Ám azután kitartó érzése támadt, hogy mégsem értett meg
mindent. Miután Ross kivette a házat, Peder többször is járt ott.
Neki is megvoltak a saját védendő titkai, és a munkaterve,
amelyet be kellett tartania. Nem akarta, hogy Ross bármi zűrbe
belerángassa – muszáj volt, hogy nyara szabad legyen. Első
alkalommal nem hitt a szemének. Amikor óvatosan bekukucskált
az egyik ablakon, egy családot látott pontosan úgy, ahogy Ross
mondta. De nem akármilyen családot! Peder azonnal felismerte
Dan Johanssont, és az első pillanatban segítséget akart hívni. Ross
teljesen becsavarodott, és elrabolt egy egész családot!

Átkozott bolond!
Mégis szánt rá némi időt, hogy megpróbálja kideríteni, miért

tette a férfi, amit tett. Ekkor pedig meggondolta magát. Nem
támogatta ugyan Ross érvelését – még akkor sem tette volna, ha a
férfi kihagyja a gyerekeket a játékból. Ráadásul azt is tudta, hogy
egy szép napon szüksége lesz majd valakire, akinek a nyakába
varrhatja a felelősséget. Ross épp megfelelőnek tűnt a célra, ezért
anélkül, hogy tudott volna róla, Peder az ő segítségével



választotta ki, hogy kiket vegyen célba. Csakis olyan embereket,
akiket Ross személyéhez lehetett kötni. Peder apránként óvni
kezdte Rosst, nehogy elkapják, és fuccsba menjen a terve. Elég
egyszerű feladat volt, mert az egyetlen, aki, úgy tűnt, kezdi
sejteni, hogy történt valami a Johansson családdal, Dan öccse,
Noah volt. Legalábbis a rendőrséget senki más nem értesítette.
Pedernek ezért szokásává vált, hogy elhajtson Noah irodája előtt,
elsősorban, hogy ellenőrizze, mivel foglalatoskodik a férfi.

Amikor másodszor hajtott el előtte, ott állt Spencer Lagergren.
Peder nagyon meglepődött. Mi dolga lehet Spencernek egy
temetkezési vállalkozónál? Erre a kérdésre muszáj volt választ
kapnia, ezért a rákövetkező éjjelen betört Noah irodájába. Ügyelt
rá, hogy ne hagyjon nyomokat maga után, és ne tegyen tönkre
semmit. A legérdekesebb, amit talált, Spencer végrendelete volt,
és egy mellékelt levél, amelytől Peder dührohamot kapott.
Hiszen Spencer is elgázolt egy nőt gyógyszerek hatása alatt állva!
És semmilyen büntetést nem kapott érte, pedig az egész már
évekkel korábban történt. Peder nem akarta hagyni, hogy
Spencer megússza, ezt szilárdan elhatározta.

Egészen addig, amíg újra el nem olvasta a kísérőlevelet,
amelyből kiderült a számára, hogy Spencer haldoklik. Pedernek
számos információforrása volt, és számtalan lehetősége, hogy az
emberek legféltettebb titkait kifürkészhesse. Különféle állásainak
köszönhetően sikerült kiépítenie egy informátorhálózatot a
kórházakban és a különféle hatóságoknál, sőt még magától
Rosstól is megtudhatott ezt-azt. Spencerről ugyan nem, akinek a
jelek szerint rákja volt, amelyet nem kívánt kezeltetni. Még a
halála napját is előre eldöntötte. Peder úgy gondolta, hogy a sors
a saját kezébe vett néhány dolgot minden emberi beavatkozást
szükségtelenné téve, és ezért csak hálás lehetett. Ám azért fejben
tartotta Spencer nevét arra az esetre, ha Ross mégsem bizonyulna
megfelelő bűnbaknak, és ha korábban kellene befejeznie a
munkát, mint tervezte, még Spencer halála előtt. Az utóbbi napok
bizonytalanságban teltek. Ross nem nagyon tudta rajta tartani a



szemét Noah-n, nem tudta, hogy mit tett a férfi annak érdekében,
hogy Tinával együtt megtalálják Dant. Szóval ezt is Pedernek
kellett megoldania. Átolvasni Noah e-mailjeit, és ellenőrizni a
kapcsolatait a rendőrségnél. Majd végül megállítania őt, amikor
már csaknem túl messzire ment. Megvolt az esélye, hogy Alex
hisz neki, és ennek nem volt szabad megtörténnie. Ezért próbálta
meg Peder aláásni Noah szavahihetőségét, hogy Alex azt higgye,
Noah meglehetősen zavarodott személyiség, akiben nem lehet
megbízni.

Peder nem akarta Noah halálát. Csak rá szeretett volna
ijeszteni, hogy hallgasson. Elmagyarázni neki, hogy ha nem
hagyja abba a detektívesdit, akkor Dan és a családja meg fog
halni. Ám Noah egyáltalán nem úgy reagált erre, mint Peder
várta. Őrjöngeni kezdett, és Pederre vetette magát. Azt üvöltötte,
hogy árulja el neki, hol a testvére, és miért rabolta el. Ez volt, ami
kivágta a biztosítékot Pedernél: hiszen Dant nem is ő vitte el!

– A francba, az ő ügyét ne varrja a nyakamba! – ordította vissza
Noah-nak.

Majd úgy meglökte a férfit, hogy hanyatt esett, és beverte a
fejét az íróasztal éles szélébe.

Ezek után Pedernek egyetlen lehetősége maradt: eredeti tervei
szerint folytatni. Így aztán feltúrt mindent, amit csak tudott Noah
irodájában, hogy úgy nézzen ki, mint egy félresikerült rablás.
Majd azzal fejezte be tevékenységét, hogy előrángatta Spencer
keserves vallomását, amely már első olvasatra is egyik fő
inspirációs forrásává vált.

Mert e két szó: „mindent helyrehozok” – tökéletesen illett
Pederre. Ő is éppen ezt akarta. Magánkívül volt az örömtől,
amikor arra is rájött, hogy ez egy könyv címe. Hiszen Spencer
levelében szerepelt, hogy egy írótól származik. Nem volt könnyű
felkutatni a szóban forgó kötetet, de néhány napos keresés után
sikerült begyűjtenie néhány példányt. Spencer levelének
segítségével minden álma valóra vált, és tervei egészen
különleges végkifejletbe torkolltak. Most pedig, mindössze



néhány nap után kénytelen abbahagyni az egészet több hónapnyi
előkészületet követően.

De micsoda nagyszerű napok voltak ezek!
Tudta, hogy egyszer folytatni fogja. De akkor nem hagy majd

olyan ismertetőjegyeket maga után, mint a könyvek. Talán ő is
jobban átlátja majd a lehetőségeit, és nem ugyanúgy végez majd a
csalókkal, ahogy ők hagytak egykor meghalni másokat. Az
Alexnek küldött üzeneteket nem bánta meg. Sőt úgy érezte,
fontosak. Mert ha valakinek, hát Alexnek meg kell értenie, hogy
az egész mögött egy gondolkodó ember áll. Akik meghaltak,
azokért nem kár, nem is érdemeltek jobb sorsot. Ezt Alex is be
fogja látni, csak időt kell adni neki. Talán még a hazugságait is
megbocsátja Pedernek. Ezek az apró füllentések szükségszerűek
voltak ahhoz, hogy távol tartsa a rendőröket önmagától és
Rosstól, ugyanakkor Noah-tól is.

Így már csak megérted, Alex!
Peder végül elaludt, és aggodalmai is elcsitultak.
Nem csinált semmi rosszat.
És mindaddig, amíg vigyáz magára, nem is kaphatják el.



2016. ősz

Szép, verőfényes nap volt, amikor Spencer Lagergren távozott az
élők sorából. Ami azt illeti, folyamatosan sütött a nap,
függetlenül attól, hogy Fredrika Bergman hol volt épp. Svájcban,
és később Svédországban is.

Alex épp egy olyan napon hívta fel, amikor a nő a konyhakövön
ülve sírt. Ekkor öt nap telt el azóta, hogy hazautazott Svájcból, és
Spencert haza hozta magával egy urnában.

– Csak meg akartam kérdezni, hogy vagy – mondta Alex.
– Iszonyúan – felelte Fredrika.
– És a gyerekek?
– Ma a szüleimnél vannak.
– De holnap ők is részt vesznek a temetésen?
– Igen, így terveztük.
– Szerintem is így lesz jó.
Majd Alex letette a telefont, beült a kocsijába, és odahajtott

Fredrikához. Így végül azon a szeptemberi délutánon ketten
ültek a konyhakövön, és együtt sírtak. Fredrika pedig örök
életében hálás lesz Alexnek ezért a gesztusért.

– Annyira hiányzik nekem, hogy úgy érzem, belehalok –
magyarázta Fredrika. – De mégsem történik meg. Csak élek
tovább, de nem érzem, hogy bármi értelme lenne.

Alex letörölt pár könnycseppet az arcáról.
– Én is pontosan ezt éreztem, amikor Lena elment – mondta. –

De hát ott voltak a gyerekek, nem hagyhattam őket magukra.
Ráadásul egy kis idő elteltével rájöttem, hogy mégiscsak élni
akarok. A halál annyira visszafordíthatatlan.

– Ez sajnos szörnyen igaz – helyeselt Fredrika.



Annyit sírt már, hogy belefájdult a feje és kivörösödött a szeme.
Ez már csak így van, ha meghal valaki, akit az ember több mint fél
életén át szeretett. A bánat sírás formájában kiszivárog a testből.
Képtelen volt felfogni, hogy is tudna továbblépni Spencer nélkül.
És mégis, valami megdöbbentő módon a dolog magától működött.
Felfoghatatlan! Akármennyit sírt is utána, bármennyire fájt is a
hiánya, és hiába nem tudta elképzelni a jövőjét Spencer nélkül.
Az idő telt-múlt, és ami előző este még a jövő részét képezte,
mostanra már a múlté volt. Fredrika ezt elképesztőnek találta. A
szívinfarktusba ugyan bele lehet halni, de a szívfájdalomba nem.

– Tényleg Londonba akarsz költözni? – kérdezte Alex.
– Azt hiszem, nekem és a gyerekeknek is jót tesz majd a

környezetváltozás. Egy barátom odaköltözött családostul. És a
testvérem is kint dolgozik most ősszel. A gyerekek svéd iskolába
fognak járni, és biztos, hogy jó lesz.

– És te mit fogsz csinálni egész nap?
– Ezen még nem sokat gondolkodtam. De azt hiszem, majd

hegedülök.
Fredrika meg az ő hegedűje.
– Egyszer szeretnélek hallani, ahogy játszol – mondta Alex.
– Biztos megoldható.
A férfi végigsimított Fredrika karján.
– Meddig leszel szabadságon?
– Berlin egyelőre fél évre írt ki, de azt ígérte, hogy

meghosszabbíthatjuk. Úgy hangzott, mintha azt mondta volna:
bármit megtesz, csak nehogy felmondjak.

Alex önkéntelenül elmosolyodott.
– Nofene, úgy látszik, olykor Berlinnek is lehet jó napja –

jegyezte meg.
– Kár, hogy olyan ritkán fordul elő – tette hozzá Fredrika.
Azután csendben ültek egy darabig. Fredrika úgy vélte, Alex

egyik legjobb tulajdonsága, hogy érti a csend művészetét.
– És veled mi újság? – kérdezte, mivel belefáradt, hogy próbálta

megemészteni, amit úgysem lehetett. – Milyen volt Österlenben?



– Rémesen jó.
Erre Fredrika hahotázni kezdett. Vajon miért épp a legmélyebb

fájdalom közepette tör fel az emberből a legőszintébb és
legharsányabb kacaj?

– Rémesen jó? Életemben nem hallottam még tőled ilyet!
– A gyerekeim állandóan ilyeneket mondanak – mentegetőzött

Alex.
Majd megfogta a nő karját.
– Minden rendben lesz. Hosszú távon. Nem leszel örökké

egyedül.
Fredrika megdermedt.
– Komolyan azt hiszed, hogy most ezen jár az eszem?
Alex megvonta a vállát.
– Azt.
– Akkor ebben eléggé mások vagyunk.
Fredrika sokáig meg volt róla győződve, hogy az ember

ugyanolyan jól eléldegélhet egyedül is, mint egy kapcsolatban, és
akkor legalább nem kell kompromisszumokat kötnie. A szerelem
csak jutalom, amelyet valaki az élettől kaphat, de nem
létszükséglet. És nem olyasmi, ami rendelésre érkezik. Ám a
Spencerrel együtt töltött évek megváltoztatták. Már kezdte
megkedvelni az együttlétet. Nem úgy általánosságban, de vele,
Spencerrel igen. Valakivel helyettesíteni éppoly abszurd ötlet,
mint pótolni az anyját, ha ő halt volna meg. Nem, ez képtelenség.
Fredrika számára a szerelem amúgy sem olyasmi volt, amit valaki
gerjeszthet magában. Önmagától terem, és ha szerencséje van az
embernek, akkor épp rátalál. Azt pedig képtelen volt elhinni,
hogy ilyesmi egynél többször is megeshet valakivel az élete
során.

– Mi történik holnap? – tudakolta Alex.
– A búcsúztatás délután lesz, azután vacsora. A templomba

rengetegen eljönnek majd, de utána nem sokan maradnak.
– Vagyis tele lesz a lakásod szállóvendégekkel?
– Nem éppen. Spencer néhány külföldön élő barátja jön csak, de



ők is szállodában alszanak majd.
Alex Fredrikára nézett.
– Szeretnélek majd meglátogatni Londonban.
– Annak nagyon örülnék. És akkor játszhatok is neked.
Majd ismét elhallgattak. Ám Alexnek még muszáj volt

mondania valamit, amin sokat gondolkodott.
– Ami Pedert illeti…
– Néha gondolok rá – felelte Fredrika.
– Sosem kapjuk el – folytatta Alex.
– De Ross tárgyalása legalább hamarosan kezdetét veszi.
– Az ügyész tizenkét év börtönt fog kérni rá. Szerintem nem bír

ki annyit.
– És a házból kimentett család jól van?
– Hát, az apa nem éppen.
– Jó, de…
– A többiek megvannak, de semmi több.
Fredrika tétovázott, ám úgy érezte, hogy meg kell kérdeznie:
– Mit csináljunk, ha találkozunk Pederrel? Mit lehet ilyenkor

tenni?
Alex csak a fejét csóválta.
– Fogalmam sincs.

Másnap lezajlott a temetés. Visszatért a napsütés, Fredrika pedig
ügyelt rá, hogy a gyerekeket világos színű ruhába öltöztesse. A
templom megtelt, és Fredrika azon töprengett, hogy vajon ki ez a
sok ember. Alex és Berlin a mögötte levő padsorban ült, és amikor
a kántor belekezdett az első zsoltár felvezetésébe, és Fredrika
sírva fakadt, Alex kezét érezte a vállán.

– Jobb lesz majd, hidd el nekem – suttogta a fülébe.
Talán így is volt, talán nem. Az azonban bizonyos, hogy a

Londonba költözés a tervek szerint megtörtént. Két héttel később
Fredrika már egy Nagy-Britannia felé tartó gépen ült, mindkét
oldalán egy-egy gyermekével.

Saga, aki az ablak mellett ült, kifelé mutatott, a gép alatt



látható felhőkre.
– Ott van most apa? – kérdezte.
Bárcsak tudnám, gondolta Fredrika.
Ám hangosan csak ennyit mondott:
– Igen, ott van. Ahelyett, hogy velünk lenne.
– Akkor integessünk neki!
És integettek.

Két hónappal később Alex Recht meglátogatta őket Londonban.
Senki sem értette, mi dolga ott novemberben, de neki nem is
kellett más indok, mint hogy hiányzott neki Fredrika a
munkahelyén, és kíváncsi volt rá, hogy megy a sora. A lányát is
magával vitte az útra. Ő ugyan nem ismerte Fredrikát, ám -
Alexnek szüksége volt társaságra, és amúgy is úgy vélte, hogy -
ritkán találkoznak. Diana megértően viselkedett, és otthon
maradt.

Alex megigazította a zakóját, és arra gondolt, amit a belső
zsebében őrzött. Egy üzenetet, amelyet talán megmutat majd
Fredrikának. Peder utolsó levelét:

 
„Most már befejezem.”
 
Még augusztus közepén érkezett, Berlinnek meg is mutatta

akkor.
– Ezt meg hogy érti? – kérdezte a nő.
Alex azt gondolta, pontosan úgy, ahogy írta. Hogy nem lesz

több gyilkosság.
– Mit gondolsz, Fredrika jól van? – aggódott a lánya. – Annyit

gondolok rá, és arra, hogy milyen törékeny az élet! Már akkor is
gondolkodtam rajta, amikor anya meghalt, de tudod, hogy van ez,
az ember idővel elfelejti.

– Igen, elfelejti. Szerencsére – felelte Alex.
Lánya elővett a táskájából egy könyvet, és olvasni készült.
Alex kinézett az ablakon. Eden Lundell épp azelőtt hívta, hogy



felszálltak volna a gépre. Tudakolta, hogy akadna-e egy üres állás
Alexék osztályán, valami izgalmas vezető beosztásban. Akadt,
mivel úgy hírlett, hogy Berlin távozni készül.

– És komolyan szeretné, ha én lennék a főnöke? – kérdezte Eden
nevetve.

– Igen, miért ne? Az előzőnél úgysem lehet rosszabb!
Ez talán kicsit erős volt. Berlin az utóbbi időben összeszedte

magát – de még mindig távol állt tőle, hogy olyan vezető legyen,
akinek Alex szívesen dolgozik.

Lánya finoman oldalba bökte.
– Nem válaszoltál. Szerinted Fredrika jól van? És mihez

kezdünk, ha kiderül, hogy teljesen összeomlott? Mi van, ha nem
bírta a nyomást?

Alex kihúzta magát, és az ablakon kitekintve az egyik felhőre
meredt. Majd kijelentette:

– Fredrika Bergman mindent kibír.



UTÓSZÓ ÉS
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Kedves olvasóm, azt hiszem, az utolsó Fredrika Bergman-regényt
tartja most a kezében. Mondom, azt hiszem, mert biztos persze
sosem lehet az ember az ilyesmiben. Fredrika és Alex is él és
egészséges, úgyhogy ki tudja, egy nap talán ismét összefognak
majd egy kegyetlen gyilkos üldözése céljából. Ám a jelenlegi
helyzet az, hogy nem tervezem a folytatást.

2007 nyárutóján kezdtem írni a Mostohákat, az első regényt
Fredrikáról. Akkor még aligha sejthettem, hogy az írás, amely
hétéves korom óta a hobbim, ennyire meg fogja változtatni az
életem, és főállású tevékenységemmé válik. Mint ahogy azt sem
gondoltam, hogy ennyi megírásra váró történet lakozik bennem.
Csak amikor otthagytam az állásom, vált világossá számomra (és
remélem, mások számára is), hogy valójában milyen is a stílusom.
Vad és irányíthatatlan. Szenvedélyes és örömteli. Ez tett
termékeny íróvá. És olykor talán kiszámíthatatlanná is. Stílusom
eltér a legtöbb íróétól. Én, aki első osztályos korom óta imádok
írni, képtelen vagyok örökké Fredrika Bergman birodalmában
toporogni, néha máshová is muszáj mennem. Ezért kezdtem el a
Martin Benner-sorozatot, és ezért írtam egy thrillert is – meg
gyerekkönyveket.

„Mikor lesz kész a következő Fredrika Bergman-kötet?” Ezt
kérdezték tőlem folyton 2013 tavasza óta, amikor a Dávidcsillagok –
az előző kötet – megjelent. És értem is, hogy miért, hiszen jó
sokan követték Fredrika történetét, és még többet szerettek volna
hallani róla. De az az igazság, hogy az írónak is épp annyira



vágynia kell egy regényre, mint az olvasóinak, hogy megírja. Én
pedig 2015 júliusáig nem hiányoltam Fredrika társaságát. És azt
hiszem, jó darabig most sem fogom. Ráadásul úgy vélem, hogy
Fredrika remekül elboldogul nélkülem is. Gyerekeivel együtt jól
megvan Londonban. Alex pedig úgyis hamarosan nyugdíjba vonul
– akár akarja, akár nem. De talán akkor majd rátalál a
partszakaszra, ahová szívesen kifeküdne olvasni.

Egy szó mint száz. Természetesen Fredrika Bergmantól
függetlenül is tovább folytatom az írást. Az ember ugyanis nem
szívesen válik meg több évtizede űzött jó szokásaitól. Martin
Bennerrel sem végeztem még, róla is többet szeretnék megtudni.
Ahogyan a horror-thriller műfajjal sem, még kevésbé a
gyermekirodalommal. Annyi történetem van még, amelyet
szeretnék elmesélni, annyi szereplőm, akit életre akarok kelteni.
Még csak most kezdek belejönni.

 
***

Egy csomó embernek tartozom köszönettel. Ez mindig így van,
amikor az ember könyvet ír. Először is a barátaimnak szeretnék
szívből megköszönni mindent. Túl sokan vannak ahhoz, hogy
valamennyiüket név szerint felsoroljam, de köszönöm, hogy
vagytok nekem. Ti adtok nekem erőt, és tesztek boldoggá. Külön
köszönet Sofia Ekholmnak, aki még mindig azt hiszi, hogy
bármire képes vagyok, és ráadásul még jól is csinálom.

Szintén hálás vagyok a családomnak, akik továbbra is
hűségesen és örömmel olvassák az írásaim. Közülük is kiemelném
a szüleimet, akik fáradhatatlanul utazgatnak minden
könyvfesztiválra és egyéb könyves rendezvényekre, csak hogy
halljanak engem beszélni a könyveimről és írói munkásságomról.
Mindig nagyon sokat jelent nekem, amikor meglátlak titeket a
közönség soraiban.

Szeretnék továbbá köszönetet mondani mindazoknak, akik
segítenek, hogy regényeim napvilágot lássanak, és minél több



olvasóhoz eljussanak.
Köszönöm a Salomonsson Ügynökségnek, hogy egyengetik

könyveim útját a világban. Mindig ünnepnap számomra, amikor
köteteim fordítása megérkezik a postaládámba. Elsősorban
ügynökömnek, Karin Lindgrennek tartozom ezért köszönettel.

Hálás vagyok Mirja Turestedtnek is, aki felolvassa a
hangoskönyveim, így hanggal is megtölti a történeteimet.

Niklas Lindbladnak pedig az újabb nagyszerű borítóért.
Végül, de nem utolsósorban pedig köszönet illeti a kiadómat, a

Piratförlagetet. Úgy örülök, hogy éppen ti voltatok azok, akik
bizalmat szavaztak nekem és Fredrikának! Hatalmas ajándék
számomra, hogy írói munkásságom részesei vagytok. Kiemelném
még a szerkesztőm, Anna Hirvi Sigurdssont, akinek buzgalma és
éleslátása nélkül ez a regény kevésbé jól sikerült volna. Külön
köszönetet érdemel továbbá Sofia Brattselius Thunfors, a
könyvkiadóm, akinek fogékonysága, elkötelezettsége és
szakértelme felbecsülhetetlen kincs számomra.

Még egyszer köszönöm!
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