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„Fájdalmas	 érzés	 számomra	 a	 Lotus	 bluest	 olvasni.	Hisz	még	 átkozottul
jól	 emlékszem,	 hogyan	 történt.	 Lucy	 különféle	 naptejeket	 nézegetett	 az
irodában,	 én	 pedig	 titkos	 randevúkra	 indultam.	 Ám	 a	 texasi	 utazásunkat
követően	 minden	 jókedvünk	 elszállt.	 Úgyhogy	 készüljön	 fel	 rá:	 az	 a
történet,	 amelyet	 most	 mesélek	 el,	 sokkal	 húzósabb	 lesz,	 mint	 az	 előző.
Sokkal	 aljasabb.	 Ez	 már	 nem	 a	 Lotus	 blues.	 Ezúttal	 Mióról	 fogok
beszélni.”

M.B.

BEVEZETÉS

„Maga	meg	kicsoda?”

A	 MARTIN	 BENNERREL	 (M.B.)	 KÉSZÜLT	 INTERJÚ	 ÁTIRATA	 Az
interjút	 készítette:	 Karen	 Viking	 (K.V.),	 szabadúszó	 újságíró	 Helyszín:
Stockholm

M.B.:	–	Maga	meg	kicsoda?

K.V.:	 –	 A	 nevem	 Karen	 Viking.	 Közeli	 barátja	 voltam	 Fredrik
Ohlandernek,	akivel	korábban	dolgozott.

M.B.:	–	Azt	mondja,	közeli	barátja	volt?

K.V.:	 –	 Úgy	 van.	 De	 megértem	 a	 gyanakvását,	 ezért	 elmondok	 önnek
mindent,	amit	tudok.	Fredrik	halála	után…	ugye	tud	róla,	hogy	meghalt?

M.B.:	–	Igen,	tudok.	És	nagyon	sajnálom.

K.V.:	–	Én	is.	Azok	közé	tartozott,	akik	a	legközelebb	álltak	hozzám.	Szinte
olyan	volt,	mintha	a	bátyám	lett	volna.	Én…	Egy	szó	mint	száz,	pár	nappal
ezelőtt	 elhívtam	Vernert,	 az	 élettársát	magamhoz.	 Fredrik	 postafiókjában
talált	 egy	 vastag,	 lezárt	 borítékot	 az	 én	 nevemre	 címezve.	 Az	 állt	 rajta,
hogy	csak	én	nyithatom	fel.



M.B.:	–	Értem.

K.V.:	 –	 Még	 aznap	 este	 átvettem	 a	 borítékot	 Vernertől.	 Egy	 súlyos
papírköteg	volt	benne,	valamint	egy	rövid	levél,	amelyben	Fredrik	leírta,
hogy	az	esetleges	eltűnése	vagy	halála	esetén	lépjek	kapcsolatba	önnel.	Azt
írta,	 azután	 találkoztak,	 hogy	maga	 nehéz	 helyzetbe	 került,	 és	 borzasztó
fontos,	hogy	a	történet,	amelyet	maga	elmondott	neki,	fennmaradjon.

M.B.:	–	Amíg	élt,	mesélt	valamit	az	együttműködésünkről?

K.V.:	–	Nem.	De	 többen	 is	 sejtettük,	hogy	valami	nagyon	kényes	 témával
foglalkozik.

(Csend)

K.V.:	–	Ha	jól	értettem,	Fredrik	és	ön	még	nem	fejezték	be	a	munkát,	mivel
a	történet	még	nem	ért	véget.	Vagy	tévednék?

M.B.:	–	Nem	téved,	és	bizonyára	ezért	gondolta	úgy	Fredrik,	hogy	muszáj
lenne	 találkoznunk.	 Hiszen	 tudta,	 hogy	 még	 csak	 a	 felénél	 járunk,	 és
nyilván	 feltételezte,	 hogy	 szeretném,	 ha	 a	 második	 felvonás	 is	 éppoly
alaposan	lenne	dokumentálva,	mint	az	első.

K.V.:	–	És	mi	a	helyzet	most?	Véget	ért	már	a	második	felvonás?

M.B.:	–	Igen,	már	mindennek	vége.

(Csend)

K.V.:	–	Rendben,	akkor	mit	szeretne?	Elmeséli,	mi	történt?

M.B.:	 –	 Igen,	 szeretném.	Ha	 Fredrik	 épp	magát	 jelölte	 ki	 a	 feladatra,	 az
annyit	 jelent,	hogy	bízhatok	magában.	Tehát	meg	 is	 teszem.	Viszont	még
előtte	 meg	 kell	 értenie	 és	 el	 kell	 fogadnia	 néhány	 alapvető	 feltételemet.
Minden,	 amit	 elmondok,	 köztünk	 marad.	 Csak	 akkor	 hozhatja
nyilvánosságra	a	történetet,	ha	én	meghalok	vagy	eltűnök.	Érthető?

K.V.:	 –	 Teljes	 mértékig.	 Maga	 is	 megnézheti,	 hogy	 ezt	 Fredrik	 is
leszögezte	a	levelében.



M.B.:	 –	 Ha	 már	 itt	 tartunk,	 mennyit	 tud	 tulajdonképpen?	 Mit	 sikerült
Fredriknek	leírnia	a	halála	előtt?	Mindent?

K.V.:	–	Szerintem	igen.	De	 talán	az	 lenne	a	 legjobb,	ha	elolvasná.	 Írt	egy
hosszabb	 szöveget	 is,	 meg	 egy	 összefoglalót.	 A	 részletesebbet	 szívesen
átdolgoznám	könyvvé.	Fredrik	nagyszerű	címet	adott	neki.

M.B.:	–	Éspedig?

K.V.:	–	Lotus	blues.



LOTUS	BLUES

Összefoglalás

Martin	 Benner	 vagyok,	 foglalkozásomat	 tekintve	 ügyvéd.	 Nemrég	 még
mindenem	 megvolt:	 nők,	 karrier,	 gazdagság.	 És	 volt	 egy	 csodálatos
kislányom	 is.	 Mára	 sok	 minden	 megváltozott.	 Más	 lett	 az	 életem.	 Én
magam	 pedig	 elbizonytalanodtam.	 Talán	 mert	 megvannak	 a	 magam
gyenge	pontjai.	Mindig	a	legnagyobb	kihívásokat	keresem,	a	szakmámban
és	a	magánéletemben	egyaránt.	Sajnos	elég	nagy	árat	 fizettem	már	ezért.
Például	a	Lucyvel	való	kapcsolatomat	illetően.	Ő	a	munkatársam	és	olykor
a	szeretőm	is.

Egy	nap	egy	férfi	lépett	be	az	irodámba.	Azt	mondta,	Bobbynak	hívják,	és
a	 segítségemet	 kérte.	 A	 húga	 nagy	 bajba	 keveredett,	 ártatlanul	 vádolták
ötrendbeli	gyilkossággal.	Az	újságokban	Sara	Texas	néven	emlegették,	a
valóságban	azonban	Sara	Tellnek	hívták.

Bobby	felkért,	hogy	legyek	a	húga	védőügyvédje,	és	találjam	meg	a	lány
eltűnt	fiát,	Miót.	A	lány	előző	ügyvédje	ugyanis	kontár	munkát	végzett,	és
Bobby	úgy	gondolta,	én	jobban	csinálnám.	Ezzel	csak	egy	gond	volt:	Sara
már	meghalt.	Öngyilkos	lett,	amikor	egy	alkalommal	engedéllyel	távozott
az	előzetes	 letartóztatásból.	A	bíróság	másnap	hozta	volna	meg	a	döntést
az	 ügyében.	 A	 jogi	 szakértők	 egybehangzóan	 úgy	 ítélték	 meg,	 hogy
valamennyi	vádpontban	bűnös.	Bőven	rendelkeztek	bizonyítékokkal,	a	lány
pedig	beismerő	vallomást	is	tett.

Mégis	igent	mondtam,	de	csak	a	megbízatás	első	felére:	arra,	hogy	tisztára
mossam	Sara	nevét.	Mio,	az	eltűnt	fiú	azonban	nem	érdekelt.	Ugyanaznap
tűnt	 el	 az	 óvodából,	 amikor	 az	 anyja	 megszökött	 az	 eltávozásról.	 A
rendőrség	 feltételezte,	 hogy	őt	 is	magával	vitte	 a	halálba.	És	nekem	sem
volt	okom	rá,	hogy	bármi	mást	feltételezzek.

Hamarosan	 azonban	 rá	 kellett	 jönnöm,	 hogy	 a	 rendőrségi	 nyomozást
minden	 jel	 szerint	 felszínesen	 végezték	 el,	 egy	 csomó	 szálat	 nem
gombolyítottak	fel.	Sara	az	Egyesült	Államokban,	Texasban	dolgozott	au-
pairként,	és	állítólag	ott	követte	el	az	első	két	gyilkosságot.	De	a	legjobb



barátja,	 Jenny,	 aki	 szintén	 au-pairként	 dolgozott,	 kételkedett	 ebben.
Méghozzá	 erősen.	 Jenny	 felkeresett	 engem,	 és	 azt	 állította,	 bizonyítani
tudja	Sara	alibijét	az	első	gyilkosság	időpontjában.

Ezután	 felgyorsultak	 az	 események.	 Jennyt	 meggyilkolták.	 Ahogyan
Bobbyt	is.	Csak	épp	az	volt	a	bökkenő,	hogy	az	a	Bobby,	aki	meghalt,	nem
volt	azonos	az	 irodámba	betérő	férfival.	A	rendőrség	állítása	szerint	egy
szemtanú	 látta,	 hogy	 Jennyt	 egy	 olyan	 autóval	 gázolták	 halálra,	 mint	 az
enyém.	 Egy	 Porschéval.	 A	 tanúvallomás,	 és	 az	 a	 tény,	 hogy	 mindkét
áldozattal	 kapcsolatban	 álltam,	 elegendő	 volt	 ahhoz,	 hogy	 engem
gyanúsítsanak.	A	nyomozást	 egy	 ismerősöm,	Didrik	Stihl	vezette.	A	vele
való	 ismeretségem	 korábban	 kellemesnek	 és	 hasznosnak	 bizonyult	 (ő
vezette	 a	 nyomozást	Sara	 ügyében	 is),	 ezután	 azonban	 igyekeztem	olyan
távol	tartani	magam	tőle,	amennyire	csak	lehetséges	volt.

Lucyvel	Texasba	utaztunk.	Azt	képzeltem,	ha	sikerül	bebizonyítanom	Sara
ártatlanságát	az	egyik	gyilkosság	ügyében,	a	többi	alól	is	felmentik	majd,
és	 ha	 őt	 felmentik,	 az	 én	 problémáim	 is	 megoldódnak.	 Nem	 ítélnek	 el
Jenny	 és	 Bobby	 meggyilkolásáért,	 és	 az	 életem	 ismét	 olyan	 lesz,	 mint
azelőtt.	 Ebben	 főleg	 a	 Belle	 iránti	 szeretetem	 vezérelt.	 Belle	 a	 húgom
négyéves	 kislánya,	 akit	 kilenc	 hónapos	 kora	 óta	 én	 nevelek,	 miután	 a
szülei	 életüket	 vesztették	 egy	 repülőgép-szerencsétlenségben.	 Mindent
megteszek,	 hogy	 jó	 apa	 legyek,	 és	 mindennél	 jobban	 szeretem	 Belle-t.
Ami,	ha	már	itt	tartunk,	szintén	az	egyik	gyenge	pontomnak	bizonyult.

Texasi	 tartózkodásunk	 alatt	 többet	 sikerült	 megtudnunk,	 mint	 azt	 valaha
remélni	 mertük	 volna.	 Kiderült,	 hogy	 az	 első	 gyilkosságot,	 amellyel
megvádolták,	 Sara	 valóban	 elkövette.	 Igaz,	 önvédelemből	 tette.	 Az	 is
kiderült,	 hogy	 Sara	 prostituált	 volt,	 és	 egy	 maffiavezér	 szervezetéhez
tartozott,	 amely	 nőkkel	 és	 kábítószerekkel	 kereskedett.	 A	 vezért	 pedig
Lucifernek	hívták.

Sarát	 egészen	 különleges	 kapcsolat	 fűzte	 Luciferhez.	 Ő	 volt	 a	 titkos
szeretője,	 és	 mikor	 rájött,	 hogy	 gyereket	 vár	 a	 férfitól,	 hazaszökött
Svédországba.	De	ilyen	könnyen	nem	szabadulhatott	tőle.	Lucifer	ugyanis
kiterjedt	 kapcsolati	 hálóval	 és	 kiváló	 információs	 forrásokkal
rendelkezett,	így	hamarosan	rájött,	hová	szökött	a	lány	és	miért.



Lucifer	követte	Sarát	Stockholmba,	és	megkérte,	hogy	menjen	vissza	vele.
A	lány	azonban	nem	volt	hajlandó	erre.	Ekkor	Lucifer,	hogy	megbüntesse
és	nyomást	gyakoroljon	rá,	közölte	vele,	hogy	valahányszor	nemet	mond
neki,	 ő	 végez	 egy	 emberrel,	 amiért	 majd	 Sarát	 fogják	 vádolni.	 A	 lány
háromszor	 mondott	 nemet,	 és	 Lucifer	 három	 emberrel	 végzett
Stockholmban.	 Sara	 pedig	 hamarosan	 a	 rendőrségen	 találta	 magát,	 ahol
ötrendbeli	 gyilkossággal	 vádolták.	 Kettővel	 Texasban,	 hárommal
Stockholmban.	A	fia,	Mio	pedig	nevelőszülőkhöz	került.

A	felügyelet	melletti	eltávozásról	Sara	megszökött.	Szerintem	azért,	hogy
önmagát	 és	 a	 fiát	 is	 biztonságba	 helyezze,	 de	 hogy	 pontosan	mi	 történt,
nem	tudjuk.	Mindenesetre	a	fiúnak	is	nyoma	veszett.	Sem	az	óvodában	nem
volt,	 sem	 a	 nevelőszüleinél.	 Sara	 pedig	 kétségbeesésében	 leugrott	 a
Västerbro-hídról.	Miót	sosem	találták	meg.

De	nem	ő	volt	az	egyetlen	gyerek,	aki	eltűnt.	Így	járt	az	én	drága	Belle-em
is.	 Amíg	 Lucyvel	 az	 Egyesült	 Államokban	 voltunk,	 őt	 Svédországban
hagytam.	 Azért,	 hogy	 a	 legnagyobb	 biztonságban	 legyen,	 az	 apai
nagyszüleinél,	 a	 szigetvilágban	 bújtattam	 el.	 Ráadásul	 egy	 Borisz	 nevű
férfi,	 egy	 régi	 ügyfelem	 is	 vigyázott	 rá.	 Az	 ügyfelem	 volt	 –	 és	 nem
mellesleg	maffiavezér.	De	 ez	 sem	 segített.	Amíg	Texasban	 jártam,	Belle
eltűnt,	 majd	 két	 napon	 belül	 elő	 is	 került.	 Lucifer	 ugyanis	 nem	 akart
gyereket	ölni,	csak	engem	akart	megállítani.	Egy	férfi	névtelenül	felhívott
a	 mobilomon,	 és	 azt	 mondta,	 csak	 próbaidőre	 kaptam	 vissza	 Belle-t.
Egyszer	már	magával	vitte,	és	megteszi	újból,	ha	kell.	Ha	nem	segítek	neki
megtalálni	Lucifer	elveszett	fiát,	Miót.	Csak	vele	válthatom	meg	Belle-t.

***

Hát	 itt	 tartunk	 most.	 A	 lányomat	 elrabolták,	 és	 ha	 nem	 emberelem	meg
magam,	 örökre	 elveszíthetem	 őt.	 Mindent	 meg	 kell	 tennem,	 hogy
megtaláljam	Miót.	 Ahogyan	 arra	 is	 rá	 kell	 jönnöm,	 ki	 az,	 aki	 börtönbe
akar	 csukatni	 kettős	 gyilkosságért.	 Mert	 Lucifer	 azt	 állítja,	 nem	 ő	 áll
emögött.

Lucifer.	Nagyon	 szeretném	 tudni,	 kit	 takar	 e	 név.	Hogy	 arca	 is	 legyen	 a
gonosznak,	 és	 végre	 megszabadulhassak	 tőle.	 Bizonyos	 tények	 arra
utalnak,	hogy	a	houstoni	seriff	lehet	az,	akivel	találkoztam,	Esteban	Stiller.



De	már	nem	merek	vájkálni	az	ügyben,	mert	akkor	megölik	Belle-t.

Nincs	nála	 fontosabb	az	életemben.	Most	már	világosan	 látom.	Úgyhogy
miatta	 megpróbálom	 tartani	 magam	 a	 szabályokhoz,	 és	 nem
kérdezősködni	feleslegesen.	De	forr	a	vérem,	nem	tehetek	róla.	Olyan	ez,
mint	a	kötéltánc.	Mindig	csak	előre	szabad	nézni,	lefelé	sohasem.

Ha	mégis	megteszem,	azonnal	végem.

I.	RÉSZ

„Amikor	Mio	eltűnt”

A	 MARTIN	 BENNERREL	 (M.B.)	 KÉSZÜLT	 INTERJÚ	 ÁTIRATA	 Az
interjút	 készítette:	 Karen	 Viking	 (K.V.),	 szabadúszó	 újságíró	 Helyszín:
Stockholm

K.V.:	–	Na	és	mi	a	véleménye	a	Lotus	bluesról?

M.B.:	–	Piszok	jó	lett.	Akkor	vágjunk	is	bele.	Én	beszélek,	maga	pedig	ír.
Ahogy	Fredrikkel	csináltuk.

K.V.:	 –	 Rendben.	 Hol	 akarja	 kezdeni?	 Azzal,	 ami	 rögtön	 azután	 történt,
hogy	visszakapta	Belle-t?

M.B.:	 –	 Persze.	 Az	 első	 napok	 eseményeit	 nagyon	 röviden	 össze	 tudom
foglalni.	 Először	 is	 tettünk	 egy	 kitérőt	 a	 kórház	 felé,	 hogy
megvizsgáltassuk	 Belle-t.	 Azután	 az	 én	 lakásomra	 mentünk,	 és	 ott	 is
maradtunk.	 Majd	 elindultam,	 hogy	 találkozzam	 Fredrikkel	 és	 a
rendőrséggel,	de	semmi	egyéb	nem	történt.	Ezt	követően	pedig	nekiláttam
dolgozni	a	küldetésemen.

K.V.:	 –	 Mi	 is	 volt	 az	 pontosan?	 Csak	 hogy	 bizonyosan	 ugyanarra
gondolunk-e.

M.B.:	 –	Ki	 kellett	 derítenem,	mi	 történt	 Sara	Texas	 fiával,	Mióval.	 Ezt	 a
feladatot	kaptam	Lucifertől.	És	ráadásként	azt,	hogy	járjak	a	végére,	ki	az,
aki	 börtönbe	 akar	 csukatni	 a	 kettős	 gyilkosságért,	 és	 mi	 okból.	 Mert
Lucifernek	ehhez	semmi	köze	sem	volt,	ezt	világossá	tette.



K.V.:	–	És	maga	egy	percig	sem	kételkedett	abban,	hogy	igazat	mond?

M.B.:	–	Majd	erre	is	rátérünk.	De	először	valami	mást	szeretnék	tisztázni.

K.V.:	–	Mi	lenne	az?

M.B.:	 –	 Fájdalmas	 érzés	 számomra	 a	 Lotus	 bluest	 olvasni.	 Hisz	 még
átkozottul	 jól	 emlékszem,	 hogyan	 történt.	 Lucy	 különféle	 naptejeket
nézegetett	 az	 irodában,	én	pedig	 titkos	 randevúkra	 indultam.	Ám	a	 texasi
utazásunkat	 követően	minden	 jókedvünk	 elszállt.	 Úgyhogy	 készüljön	 fel
rá:	az	a	 történet,	amelyet	most	mesélek	el,	 sokkal	húzósabb	 lesz,	mint	az
előző.	Sokkal	aljasabb.	Ez	már	nem	a	Lotus	blues.	Ezúttal	Mióról	 fogok
beszélni.

K.V.:	 –	Rendben,	 akkor	 inkább	 így	 teszem	 fel	 a	 kérdést:	 ha	 saját	 kezűleg
írná	le	ezt	a	történetet,	mi	lenne	az	első	mondat?

(Csend)

M.B.:	–	Az,	hogy:	„Rémálmaimban	mindig	élve	temettek	el.”



1

Vasárnap

Rémálmaimban	 mindig	 élve	 temettek	 el.	 Minden	 alkalommal	 ugyanúgy
játszódott	le	az	egész.	Először	nem	is	értettem,	mi	történik.	Néhány	ember
szótlanul,	 erősen	megszorította	 a	 karomat,	 és	 arra	 kényszerítettek,	 hogy
menjek	előre.	Nem	túl	 lassan,	nem	is	túl	gyorsan.	Éjszaka	volt,	az	égbolt
sötét.	A	 levegő	meleg	 és	 nehéz.	Átkeltünk	 valami	 elhagyatott	 ipartelepre
emlékeztető	 helyen.	 Körülöttünk	 hatalmas	 gépek	 sötét	 árnyéka
körvonalazódott,	 mintha	 vasból	 öntötték	 volna	 ki	 őket.	 Meg	 akartam
kérdezni	 tőlük,	 hol	 vagyunk	 és	 hová	 megyünk.	 Ám	 ebben
megakadályozott	az,	hogy	betömték	a	számat.	A	merev	szövet	dörzsölte	az
ajkaimat,	 és	 szétfeszítette	 a	 szájszegleteimet.	 A	 nyelvemet	 pedig	 nagyon
nyomta.	És	a	lábaimmal	is	történt	valami.	Összekötötték	őket	egy	kötéllel,
amitől	 csak	aprókat	 tudtam	 lépkedni.	 Így	azután	 jóval	gyorsabban	kellett
szednem	a	lábamat,	mint	fogvatartóimnak.	A	frász	jött	rám	az	egésztől.

Vajon	 az	 ember	 felnőttként	 hányszor	 rémül	 meg	 az	 élete	 során?	 Elég
ritkán.	Főleg	mert	olyan	kevés	dolog	van,	amitől	 félünk.	Tudjuk,	hogy	a
dolgok	 általában	 megoldódnak,	 és	 apróságokon	 nem	 érdemes
fennakadnunk.	 Valóságos	 megváltás,	 mikor	 megszabadulunk
gyermekkorunk	folytonos	félelmeitől	és	egyéb	mániáitól,	és	megtanuljuk
helyes	látószögből	nézni	a	dolgokat.	Ennek	csak	az	az	egyetlen	hátulütője,
hogy	fájdalmasan	ráébreszt	minket	arra,	mi	az,	amitől	valóban	rettegnünk
kell.

Hogy	elveszíthetjük	a	szeretteinket.

Az	egészségünket	vagy	az	életünket.

És	kivételes	esetekben	a	fájdalomtól	és	a	szorongástól	is	rettegünk.

Amikor	 az	 elhagyott	 ipartelepen	 keresztül	 mentem,	 illetve	 inkább
vonszoltak,	tudtam,	hogy	meg	fogok	halni.	Egyébként	van	valami	érdekes
a	 rémálmokban.	 Nagyon	 gyakran	 tisztában	 vagyunk	 vele,	 hogyan	 érnek
majd	véget,	mivel	a	tudatalattinkban	már	sejtjük,	miért	álmodjuk	azt,	amit.



Tudjuk,	 melyek	 azok	 a	 konkrét	 események	 és	 tapasztalatok,	 amelyek	 a
különféle	 reakciókat	 kiváltják	 belőlünk,	 és	 a	 félelmeink	 részben	 ezekből
eredeztethetőek.	 Emlékezetünk	 szinte	 korlátlan	 hatalommal	 bír	 a
gondolataink	felett.

A	 rémálmaim	 rögtön	 az	 után	 jelentkeztek,	 hogy	 visszakaptam	Belle-t.	 A
texasi	 utazásunkat	 követően.	Álmomban	megpróbáltam	 távol	 tartani	 őket
magamtól,	 s	 közben	 felébredni.	 De	 egyetlenegyszer	 sem	 sikerült.	 A
rémálmaim	 folytatódtak,	 anélkül	 hogy	 képes	 lettem	 volna	 befolyásolni
őket.	A	szótlan,	fekete	ruhás	férfiak	éppoly	hajthatatlanul	haladtak	tovább,
akárcsak	 az	 idő.	 Én	 pedig	 egyre	 csak	 a	 rongyot	 rágtam,	 és	 próbáltam
hangokat	kiadni.	De	nem	sikerült.	Senki	sem	akarta	elárulni,	hová	tartunk.
És	azt	sem,	mit	követtem	el.

Végül	 mégis	 rájöttem.	 Kezdtem	 kiismerni	 magam.	 Kitaláltam,	 miféle
gépek	voltak	ott	körülöttünk,	és	mit	 tettek	egykor	azzal	a	 földdel.	Jártam
már	 azon	 a	 helyen	 korábban	 is.	 De	 soha	 nem	 szándékoztam	 visszatérni
oda.	 Torkom	 szakadtából	 üvöltöttem,	 és	 próbáltam	 ellenszegülni.	 Ám	 a
férfiak	 csak	 vonszoltak	 tovább.	 A	 karjukon	 lógtam,	 és	 lábaim	 a	 földet
súrolták.	 A	 farmernadrágom	 elrongyolódott,	 és	 hamarosan	 fájdalmat	 is
éreztem.

De	egyre	csak	próbálkoztam,	hogy	hallathassam	a	hangomat.	Még	akkor
is,	amikor	már	ott	álltunk	a	kiásott	sírgödörnél.	Bocsánatot	akartam	kérni
tőlük,	 megmagyarázni,	 hogy	 sajnálatos	 baleset	 történt.	 De	 egyetlen
értelmes	szót	sem	bírtam	kinyögni.	Ekkor	tört	ki	belőlem	a	sírás.	Hevesen,
forró	könnyekkel	zokogtam,	az	egész	testem	rázkódott	tőle.	Az	életemért
könyörögtem,	 de	 senki	 sem	 hallgatott	 meg.	 Ehelyett	 arccal	 előre
belelöktek	a	gödörbe.	Mély	volt,	legalább	kétméteres.	Erősen	megütöttem
a	 hasamat,	 és	 éreztem,	 hogy	 a	 belsőmben	 valami	 eltört.	 Talán	 egy
bordám?	Vagy	kettő?	A	bal	 tüdőmben	égő	érzés	keletkezett	valamitől,	és
kénytelen	voltam	oldalt	fordulni.

Addigra	elővették	az	ásókat,	 és	nekiláttak	 földet	 és	homokot	 szórni	 rám.
Csendben,	módszeresen	kezdtek	élve	eltemetni.	És	csak	nem	hagyták	abba.
Még	akkor	sem,	amikor	feltérdeltem,	akkor	sem,	amikor	felálltam.	A	két
kezemet	a	hátam	mögött	összekötötték,	 így	 tudtam,	hogy	képtelen	 lennék
kimászni.	 Úgyhogy	 csak	 álltam	 ott,	 és	 némán	 üvöltöttem,	 miközben	 a



rettegéstől	 a	 maradék	 józan	 eszemet	 is	 elvesztettem.	 Állva	 kellett
szembenéznem	 a	 halállal.	 Amikor	 a	 föld	 már	 az	 államig	 ért,	 fények
kezdtek	villódzni	a	szemem	előtt.

Csak	akkor	tértem	magamhoz,	amikor	már	a	fejemet	is	beborította	a	föld.

–	Miről	szoktál	álmodni,	Martin?

Az	 étkezőasztalnál	 ülve	 Lucy	 a	 pillantásomat	 kereste.	 Túl	 sokszor	 látta
már,	 ahogy	 nap	 nap	 után	 kikászálódom	 az	 összeizzadt	 lepedők	 közül.
Mivel	nem	válaszoltam,	így	folytatta:	–	Úgy	tűnik,	mintha	folyton	ugyanaz
az	álom	térne	vissza.	Így	van?

–	 Nem	 emlékszem.	 Olyan	 átkozottul	 furcsa,	 hogy	 minden	 szarságot
összeálmodok	azok	után,	amiben	részünk	volt?

Azok	után,	amiben	részünk	volt.	Ez	hazugság	volt,	de	Lucy	aligha	sejthette.
Az	én	álmaimnak	egy	közös	eredete	volt:	Texas.	De	erről	hallgattam.

Ittam	egy	korty	kávét.	Megégettem	a	számat.

–	A	francba!

Lucy	továbbra	is	engem	bámult.

–	Ide-oda	dobálod	magad	–	mondta	halkan.	–	És	kiabálsz.

Odébb	tettem	a	kávéscsészét.

–	Vagy	úgy.	És	mit	szoktam	kiabálni?	–	kérdeztem.

Elsősorban	azért,	mert	ezt	várta	tőlem.

–	Azt,	hogy:	„Tudom,	hol	van!	Tudom,	hol	van!”	De	ugye	nem	igaz?

Egy	pillanatra	megállt	velem	a	világ.

–	Martin,	ugye	nem	igaz?	Ugye	nem	tudod,	hol	van	Mio?



Végre	észhez	tértem,	és	megráztam	a	fejem.

–	Persze,	hogy	nem	tudom.

A	 reggeli	 hátralevő	 részét	 csendben	 fogyasztottuk	 el.	Arra	 gondoltam,	 a
titkok	 is	 éppolyanok,	 mint	 minden	 más	 szarság.	 Olyan	 mélyre	 áshatjuk
őket,	 amilyen	 mélyre	 csak	 akarjuk,	 előbb	 vagy	 utóbb	 úgyis	 a	 felszínre
kerülnek.	Főleg,	ha	az	ember	önként	tér	vissza	a	tett	színhelyére.

Lucy	azt	hitte,	azt	kiabálom,	hogy	tudom,	hol	van	Mio.	De	csak	én	tudtam,
miről,	illetve	kiről	is	beszéltem	valójában.

„Tudom,	hol	van!”

És	valóban	tudtam	is.	De	amiről	szó	volt,	annak	az	égvilágon	semmi	köze
nem	volt	Mióhoz.

Vagy	mégis?
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Élők	 és	 holtak.	 Vajon	 miért	 oly	 mély	 a	 szakadék	 kettejük	 birodalma
között?	S	miért	oly	fájdalmas	és	rémisztő?	Miután	a	rémálmok	átvették	az
uralmat	 felettem,	 romjaimban	 hevertem.	 Ez	 történik	 azzal,	 akit
megvádolnak	két	gyilkosság	elkövetésével,	 ezt	követően	villámlátogatást
tesz	Texasban,	azután	elveszíti,	majd	visszakapja	a	lányát.	Fogalmam	sem
volt	 róla,	 mennyire	 sürgős,	 hogy	 megtaláljam	Miót.	 És	 őszintén	 szólva
nem	 is	érdekelt.	Kezdetben	 legalábbis.	A	Biblia	 szerint	 Isten	hat	nap	alatt
teremtette	 a	Földet,	 a	 hetediken	 pedig	megpihent.	Mi	 épp	 az	 ellenkezőjét
tettük	 Lucyvel.	Hat	 napot	 pihentünk,	 s	 csak	 aztán	 láttunk	munkához.	 Egy
vasárnapi	napon.

–	Mi	lesz	az	első	lépésed?	–	kérdezte	Lucy.

Nem	volt	épp	ostoba	kérdés.

–	Megpróbálom	kideríteni,	hogy	nézett	ki	Mio.	És	elmegyek	az	óvodába,
ahonnét	eltűnt.

Gőzöm	 sem	volt	 a	 fiú	 személyleírásáról.	Vajon	 a	 korához	képest	magas
vagy	 alacsony?	 Kövér	 vagy	 sovány?	 Hosszú	 vagy	 rövid	 hajú?	 Zavarba
ejtett,	 hogy	 olyan	 hosszú	 ideig	 nem	 tűnt	 fel	 nekem:	 nincsenek	 róla
fényképek.	 Egyetlenegy	 róla	 készült	 fotóba	 sem	 botlottam	 bele.	 Sem	 a
nyomozás	 kapcsán,	 sem	 a	 médiában	 nem	 mutatták.	 Korábban	 jó
kapcsolatokkal	 rendelkeztem	 a	 rendőrségnél,	 és	 könnyen	 választ
kaphattam	 volna	 arra	 a	 kérdésre,	 hova	 a	 fenébe	 tűnt	 minden,	 Mióról
készült	 fénykép	 (már	 ha	 egyáltalán	 készült	 róla	 valaha).	 Ám	 ezeket	 a
kapcsolataimat	 már	 elvesztettem.	 Ráadásul	 nem	 akartam	 felkelteni	 a
rendőrség	kíváncsiságát	azzal,	hogy	fotókat	keresgélek	Mióról.

De	 ha	 a	 rendőrségnek	 nem,	 akkor	 kinek	 lehet	 fényképe	 róla?	 Volt	 a
gyereknek	egy	anyai	nagyanyja.	És	egy	nagynénje	is.	Jeanette	és	Marion.
Úgy	döntöttem,	mindkettejükkel	felveszem	a	kapcsolatot.	De	egyikük	sem
hívott	vissza.	Az	idő	pedig	egyre	fogyott.	Ott	egye	meg	a	fene!	Más	fontos
elintéznivalóm	is	akadt.	Például	ellátogatni	arra	a	helyszínre,	ahol	utoljára
látták	a	kisfiút.



Az	 autóm,	 egy	 gyönyörű	 Porsche	 911-es	 valósággal	 kilőtt.	Még	mindig
bőrillatú	 volt,	 mint	 új	 korában.	 Más	 tekintetben	 azonban	 nem	 tűnt	 már
újnak.	Egy	szép	autó	nem	való	annak,	akinek	kisgyereke	van.	Belle	ugyan
vigyázott,	 amennyire	 tudott,	 mégis	 az	 ő	 nyomai	 látszottak	 benne
mindenütt.	 De	 nem	 is	 vele	 volt	 igazán	 probléma.	 A	 történtek	 után	 már
egész	 egyszerűen	 nem	 volt	 annyira	 jó	 élmény	 vezetni.	 Meghagytam
Borisznak,	az	öreg	maffiavezérnek,	hogy	az	emberei	nézzék	át	a	kocsimat,
miután	 visszatértünk	 Texasból,	 ők	 pedig	 eltávolítottak	 belőle	 egy
„poloskát”,	 egy	 megfigyelő	 eszközt,	 amelyet	 a	 rendőrség	 helyezett	 el
benne,	 hogy	 szemmel	 tarthassanak.	 Hogy	 az	 ellenfeleim	 helyzetét
megnehezítsék,	Borisz	 emberei	 a	poloskát	 egy	 futárkocsiba	 szerelték	be.
Ugyanis	 attól,	 amerre	 az	 utóbbi	 időben	 jártam,	 a	 rendőrök	 feltehetőleg
igencsak	ráncolták	volna	a	homlokukat.

Már	 délután	 volt,	 s	 én	 először	 elhoztam	Belle-t	 az	 oviból,	majd	 dél	 felé
vettem	 az	 irányt.	 Belle	 az	 anyai	 nagyanyjánál	 töltötte	 a	 napot,	 vagyis	 az
anyámnál,	 Marianne-nál.	 Megörült,	 amikor	 megtudta,	 hogy	 nem
egyenesen	 haza	 megyünk.	 A	 szeme	 valósággal	 csillogott	 az
elragadtatástól.	 Rövid	 távú	 memóriája	 akkor	 és	 ott	 a	 frászt	 hozta	 rám.
Hogy	 lehetett	 ennyire	 boldog?	 Még	 alig	 egy	 hete	 múlt,	 hogy	 az	 apai
nagyszülei	 egy	 lakástűzben	 életüket	 vesztették,	 őt	 pedig	 elrabolták.	 Nem
kellene	 magán	 kívül	 lennie	 a	 –	 nem	 is	 tudom	 –	 bánattól,	 félelemtől,
izgalmaktól?	 Habár	 a	 gyerekrablásra	 nem	 helyeztem	 akkora	 hangsúlyt.
Hiszen	még	 két	 napig	 sem	 volt	 távol,	 és	 az	 idő	 nagy	 részét	 feltehetően
átaludta	 a	 nyugtatóktól,	 amelyekkel	 teletömték.	 Így	 mindebből	 persze
semmire	 sem	 emlékezett.	 De	 a	 nagyszüleire	 igen,	 és	 időnként
kérdezősködött	is	utánuk.	Úgyhogy	őket	bizonyára	gyászolta.	És	hiányolta.
Gondoltam	én,	a	felnőtt	fejemmel.

De	Belle	másképp	látta	a	világot.	Elmagyaráztam	neki,	hogy	nagymama	és
nagypapa	 elment,	 és	 nem	 is	 jönnek	vissza	 soha	 többé.	Ám	Belle	 a	maga
négy	évével	még	nem	értheti,	mit	jelent	az,	hogy	„soha”.	Nem	tudja,	hogy
bizonyos	dolgok	és	állapotok	visszafordíthatatlanok.

–	Meghaltak	–	mondtam.	–	Éppúgy,	ahogy	az	apukád	és	az	anyukád.

Belle	pedig	megértően	és	érzelmektől	mentesen	bólogatott.	Tisztában	van
vele,	hogy	a	szülei	repülőgép-szerencsétlenség	áldozatai	 lettek,	amikor	ő



még	 kisbaba	 volt.	 Tudja,	 hogy	 én	 nem	 az	 igazi	 apja	 vagyok,	 hanem	 a
nagybátyja.	De	ez	még	nem	 jelenti	azt,	hogy	 felfogja,	mit	 jelent	az,	amit
mondok	 neki.	Nem	 érti,	 hogy	 ha	 a	 húgom	 és	 a	 sógorom	 nem	 hal	meg,
neki	 egészen	 más	 élete	 lenne.	 Két,	 hozzá	 szorosan	 kötődő,	 áldozatkész
szülővel,	 akik	 szerettek	 nyaranta	 házat	 bérelni	 Ölandon,	 grillezni,	 télen
pedig	 síelni	 és	 hétvégékre	 filmet	 kölcsönözni.	 Átlagos	 emberek	 voltak,
átlagos	 élettel	 és	 gondokkal.	 Szívesen	 meghívtak	 magukhoz	 más,
gyermekes	 családokat	 vacsorára,	 és	 egészen	biztos,	 hogy	 egy	vagy	 akár
több	testvérrel	is	megajándékozták	volna.

Leparkoltam,	pár	saroknyira	attól	a	helytől,	ahová	igyekeztünk.

–	Itt	most	kiszállunk	–	közöltem	Belle-lel,	és	kisegítettem	őt	a	kocsiból.

Kézen	 fogtam,	 miközben	 végigmentünk	 az	 úton.	 Tényleg	 nagyon
hasonlított	az	anyjára.	Korábban	ez	eszembe	se	jutott,	de	így	volt.	Külsőre
tiszta	anyja.

–	Hová	megyünk?	–	kérdezte.

–	Csak	elsétálunk	egy	óvoda	mellett	–	feleltem.

Mio	 egykori	 óvodája,	 a	 Trollgården	mellett.	 De	 ezt	 nem	mondtam	meg
neki.

Valójában	elmehettem	volna	oda	már	korábban	is.	De	szerettem	volna,	ha
Belle	 velem	 van.	 Így	 jobban	 festettem.	 Sokan	 gyanakodva	 néznek	 egy
férfira,	aki	egy	óvoda	körül	őgyeleg	késő	délután.	Főleg,	ha	az	illető	úgy
néz	 ki,	 mint	 én.	 Magas	 és	 fekete.	 A	 bőrszín	 minden	 mást	 felülír
Svédországban.	 Mit	 számít,	 hogy	 méregdrága	 inget	 és	 kézzel	 varrott,
milánói	 cipőt	 viselek?	 Ha	 egy	 svéd	 meglát,	 elsőre	 nem	 a	 nagymenőt,
hanem	a	bajkeverőt	látja	bennem.

Néhány	 gyerek	 az	 óvoda	 udvarán	 játszott.	 Talán	 nem	 nagyon	 voltak
játszóterek	a	környéken,	így	az	óvodáét	használták	még	vasárnap	is.	A	nap
még	elég	magasan	járt	az	égbolton.	Még	mindig	lehetett	élvezni	a	nyarat.
Legalábbis	ha	az	embernek	volt	rá	ideje.	Nekem	speciel	nem	volt.



Belle	érdeklődve	figyelte	a	gyerekeket.

–	 Játszunk	 velük?	 –	 kérdezte,	 és	 egy	 lépést	 tett	 feléjük.	 Önkéntelenül	 is
megszorítottam	a	kezét.

–	Nem	–	feleltem.	–	Épp	csak	elmegyünk	előttük.

Ha	 Belle	 képtelen	 volt	 megérteni	 azt,	 hogy	 a	 szülei	 halottak,	 azt	 aztán
végképp	fel	nem	foghatta,	mi	értelme	elsétálni	egy	izgalmas	játszótér	előtt
anélkül,	hogy	közelebb	mennénk,	és	bekapcsolódnánk	a	játékba.

–	De	miért?	–	tudakolta.

Észrevehetően	megváltozott	a	hangszíne.	Az	előbb	még	vidám	volt,	most
pedig	morcos	és	csalódott.	A	hangulata	olyan	hirtelen	változott	meg,	mint
az	áprilisi	időjárás.

–	Mert	 nem	 ismerjük	 ezeket	 a	 gyerekeket	 –	 válaszoltam,	 és	 elégedett	 is
voltam	ezzel	a	válasszal.

Lehet,	hogy	Belle	is,	mivel	elhallgatott.

Amint	 odaértünk	 az	 óvoda	 kerítéséhez,	 kicsit	 lelassítottam	 a	 lépteimet.
Nem	 annyira,	 hogy	 megálljunk,	 de	 ahhoz	 eléggé,	 hogy	 alaposan
megfigyeljem	 a	 terepet.	 Fotózásra	 nem	 is	 gondolhattam.	Ha	 fényképeket
akarok	készíteni,	vissza	kell	jönnöm	később.

Itt	veszett	nyoma,	gondoltam.

De	hogy	a	francba?

A	gyerekeket	nem	nyeli	el	a	föld	csak	úgy.	Mindig	valami	felelőtlen	felnőtt
veszíti	 el	 őket.	 Olvastam	 a	 nyomozati	 anyagot,	 amelyet	 a	 rendőrség
készített	 Mio	 eltűnése	 kapcsán.	 Az	 óvónők	 szerint	 egy	 teljesen	 átlagos
napon	történt.	Miót	a	nevelőszülei	vitték	be	aznap	reggel.	A	gyerek	náthás
volt	és	bágyadt,	de	ebéd	után	erőre	kapott.	Délután	kettőkor	a	személyzet
valamennyi	gyereket	felöltöztette,	és	kivitték	őket	az	udvarra.	Egy	órával
később	odakint	tálalták	fel	nekik	az	uzsonnát,	habár	hideg,	őszi	idő	volt.	A
nap	 viszont	 szépen	 sütött,	 a	 kicsik	 pedig	 olyan	 jót	 játszottak.	 Az	 egyik



óvónő	szerint	nagyon	csendes,	nyugodt	nap	volt.

De	 talán	 épp	 ez	 volt	 a	 baj.	 Annyira	 csendes	 és	 nyugodt	 lehetett,	 hogy	 a
személyzet	nem	figyelt	eléggé.	Azt	sem	vették	észre,	hogy	az	egyik	kisfiú
egy	pillanat	 alatt	 eltűnt.	Egészen	 addig,	míg	 a	 nevelőanyja	 érte	 nem	 jött,
hogy	 hazavigye.	 Addigra	 már	 besötétedett,	 és	 senki	 sem	 tudta,	 mi
történhetett.

Tekintetemmel	 végigpásztáztam	 az	 udvart.	 A	 területet	 egy	 nagyjából
hetven	centiméter	magas	acélkerítés	szegélyezte.	Odabent	bokrok	nőttek	a
kertben,	de	nem	egybefüggően.	Egy	felnőtt	könnyedén	átlendíthette	a	lábát
a	kerítésen,	ha	akarta,	anélkül	hogy	letaposta	volna	a	növényzetet.	De	egy
négyéves	gyerek?	Aligha.

Gyenge	pontokat	kerestem.	Hátha	van	valahol	egy	rés	a	kerítésen,	esetleg
egy	 olyan	 rész,	 ahol	 nincs	 kerítés	 egyáltalán.	 De	 nem	 találtam	 semmi
ilyesmit.	Mio	bizonyára	a	kapun	ment	ki	az	óvodában	töltött	utolsó	napján.
Vagy	egy	felnőtt	emelte	őt	át	a	kerítésen.

Belle	 csoszogott.	A	 szandálját	 lehorzsolta	 az	 aszfalt,	 amikor	 nem	emelte
fel	 rendesen	 a	 lábát.	 Még	 pár	 perc	 és	 teljesen	 kikel	 magából.	 Ezt	 a
tulajdonságát	a	legkevésbé	sem	az	anyjától	örökölte.	A	húgomnak	mindig
átkozottul	nehezére	esett	kimondani,	amit	gondolt,	és	nehezére	esett	állást
foglalni.	Nézni	 sem	bírtam,	ahogy	megalázkodott	 a	környezetében	 lévők
előtt.	A	főnöke,	a	férje,	a	kollégái	előtt.	És	előttem	is.

–	Haza	akarok	menni	–	jelentette	ki	Belle.

–	Megyünk	már	–	feleltem.

Az	 egyik	 bent	 játszó	 gyerek	 észrevett	minket.	 Éber	 tekintettel,	 homlokát
ráncolva	figyelt	engem	és	Belle-t.

–	Már	indulunk	is,	és	otthon	bolognai	spagettit	csinálunk.

Hátat	 fordítottunk,	 és	 visszaindultunk	 a	 kocsihoz.	 Segítettem	 Belle-nek
becsatolni	 a	biztonsági	övét,	majd	beültem	a	volán	mögé.	Csináltam	egy
U-kanyart,	 és	 még	 egyszer	 utoljára	 elhaladtunk	 az	 óvoda	 előtt.	 Belle	 a



hintánál	 játszó	 gyerekeket	 nézte,	 de	 nem	 szólt	 egy	 szót	 sem.	 Nem	 egy
nyafogós	gyerek.	Tudja,	hogy	nincs	értelme,	ezzel	úgysem	érheti	el,	amit
szeretne.

A	 Trollgården	 óvoda	 Flemingsbergben	 volt.	 Kihajtottam	 a
Huddingevägenre,	majd	észak	felé,	a	városba	tartottam.

–	Éhes	vagyok	–	közölte	Belle,	mikor	behajtottunk	a	söderledi	alagútba.

Az	órára	pillantottam.	Nem,	nem	lehetett	még	éhes.	Csak	unatkozott.

–	Mindjárt	otthon	vagyunk	–	magyaráztam.

Nyári	vasárnap	volt	gyér	 forgalommal.	A	királyi	 fővárosban	 lelassult	az
élet.

Ám	a	móka	még	korántsem	ért	véget.	A	Hamngatanon	álló	Gallerian	előtti
gyalogátkelőnél	 történt.	 Egy	 teherautó	 száguldott	 felém	 az	 ellenkező
irányból.	A	járdán	egy	idős	nő	várakozott.	Ráléptem	a	fékre.

De	semmi	nem	történt.

Ismét	 rátapostam,	 inkább	 elképedve,	 mint	 kétségbeesve.	 Ám	 a	 fék	 nem
reagált.	A	néni	pedig	már	elindult,	át	a	túloldalra.

–	A	rosseb	egye	meg!

Egyre	 csak	 nyomtam	 a	 dudát	 meg	 azt	 az	 átkozott	 féket.	 És	 közben	 azt
gondoltam:

Vajon	ő	lesz	a	második	áldozatom?
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De	 nem	 így	 történt.	 Az	 öreg	 néni	 riadtan	 hátraugrott,	 és	 csak	 bámulta,
ahogy	 elszáguldottam	mellette.	És	 reményvesztett	 agyamból	 elszállt	 az	 a
kimondhatatlanul	kellemetlen	gondolatom,	amely	az	imént	fogalmazódott
meg	benne.	Mintha	magától	is	ráébredt	volna,	mennyire	nemkívánatos.

Ösztönösen	olyan	erősen	tapostam	a	fékre,	ahogy	csak	bírtam.	Szinte	már
felálltam	az	ülésről.	És	ekkor	mintha	valami	eltört	volna	a	pedál	alatt,	és
az	autó	keresztben	megállt,	de	olyan	hirtelen,	hogy	a	légzsák	is	kinyílt.

Belle	 torka	 szakadtából	 üvöltött.	 Hallottam,	 ahogy	 a	 hátam	mögött	 több
autó	gumija	is	csikorog	az	aszfalton.	A	lélegzetem	is	elakadt	(ami	könnyen
megesik,	ha	az	ember	mellkasának	nekifeszül	egy	légzsák),	és	azt	vártam,
mikor	rohan	belénk	valamelyikük.	De	nem	ez	történt.

Zavartan	 nyitottam	 ki	 az	 autó	 ajtaját,	 és	 sikerült	 kikászálódnom	 belőle.
Körbeszaladtam,	hogy	kiszabadítsam	Belle-t.

–	 Na	 semmi	 baj	 –	 töröltem	 le	 arcáról	 a	 könnyeket.	 –	 Ez	 elég…	 jól
végződött.

Közben	 egy	 csomó	ember	 összegyűlt,	 és	 a	 feltorlódott	 autókat	 nézte.	Az
idős	nő	a	járda	szélén	ült,	rémült	volt,	de	sértetlen.

–	Gyere	–	szóltam	Belle-nek,	és	kézen	fogtam.

Visszaléptem	 a	 Porsche	 vezetőüléséhez.	 Leguggoltam,	 és	 benéztem	 az
aljába.	Mi	 a	 fene	 lehet	 ilyen	 büdös?	Közelebb	 hajoltam.	Először	 semmit
sem	értettem.	De	az	a	szag	–	ismerősnek	tűnt	valahonnan.	Belle	szorosan
belém	csimpaszkodott,	mikor	bedugtam	a	fejem	a	kocsiba.	És	rájöttem,	mi
okozta	a	bajt.

Egy	narancs	volt	az,	amelyet	Belle	magával	akart	vinni	a	nagymamához,
de	 elejtette	 a	 kocsiban.	 Egyikünk	 sem	 gondolta,	 hogy	 begurulhat	 a
fékpedál	alá.	De	nagyobb	baj	nem	történt.	Akkor	nem.

Lucy	úgy	nevetett,	hogy	a	könnyei	is	potyogtak	(milyen	jó	is	volt	újra	látni



azt	 az	 elbűvölő	 mosolyt),	 mikor	 hazaértünk,	 és	 elmeséltem	 neki,	 mi
történt.	 Nekem	 azonban	 nem	 esett	 nehezemre	 megőrizni	 a
komolyságomat.

–	Ha	 egyszer	 vége	 lesz	 ennek	 az	 egésznek,	 szerintem	 gyűlölni	 fogom	 a
Porschémat	–	jelentettem	ki.

–	A	Porschét?

–	 Lucy,	 olyan	 rohadtul	 meg	 voltam	 győződve	 róla,	 hogy	 valaki
megbabrálta	a	féket!	De	tényleg!

Lucy	végigsimított	az	arcomon.

–	Már	készítem	a	vacsorát	–	mondta.

–	Jó	illata	van	–	válaszoltam.

Magamban	 viszont	 azon	 gondolkodtam,	 mi	 ez	 az	 egész?	 Csak	 nem	 azt
játsszuk,	hogy	élettársak	vagyunk?

Amióta	 Belle-t	 visszakaptam,	 Lucy	 minden	 éjjel	 nálam	 aludt.	 És	 semmi
okom	 nem	 volt	 rá,	 hogy	 helytelenítsem	 ezt.	 Belle-nek	 és	 nekem	 egész
egyszerűen	szükségünk	volt	rá.	De	azóta	sok	idő	eltelt.	Bőven	elég	ahhoz,
hogy	kezdjek	pánikba	esni.	Mióta	felnőttem,	Belle	volt	az	egyetlen	ember,
akivel	együtt	éltem.	És	szerintem	ez	így	van	rendjén.	Nem	arra	születtem,
hogy	 túl	közel	engedjek	magamhoz	másokat.	Még	amikor	együtt	 jártunk
Lucyvel,	 akkor	 sem	 költöztünk	 össze.	 Ez	 főleg	 az	 én	 hibám	 (vagy
érdemem)	 volt.	 A	 hétköznapok	 engem	 úgy	 megrémítenek,	 mint	 más
embereket	a	háború	vagy	a	 természeti	katasztrófák.	Muszáj,	hogy	 legyen
hová	 elvonulnom,	 hogy	 feltöltődhessek.	 Egyedül	 vagy	 egy	 másik	 nő
társaságában.	 Mindezt	 azért,	 hogy	 a	 hétköznapokat	 távol	 tarthassam
magamtól.

A	környezetemben	 legtöbben	 azon	 a	 véleményen	voltak,	 hogy	 elment	 az
eszem,	mikor	nem	akartam	összeköltözni	Lucyvel.	Azt	mondták,	gyerekes
vagyok.	 Az	 örök	 szenvedély	 nem	 létezik.	Minden	 szerelem	 előbb-utóbb
szeretetté	alakul	át.	A	megszokások	és	a	hétköznapok	elől	nincs	menekvés,



alkalmazkodnia	kell	hozzá	az	embernek.	Meg	kell	tanulni	szeretni.

Szórakozottan	 kavargattam	 Lucy	 bolognai	 szószát.	 Engem	 más	 fából
faragtak.	Nem	szeretem	a	megszokásokat.

–	És	milyen	volt?	Láttatok	valamit?	–	érdeklődött	Lucy.

Az	 emlékek	 úgy	 peregtek	 le	 előttem,	 mint	 egy	 automata	 sorozatlövő
fegyverből	a	golyók.	Gyerekek.	Aszfalt.	Néhány	épület.	Egy	játszótér.	Egy
kisfiú,	aki	le	sem	tudta	venni	rólam	a	szemét.

Mindenről	beszámoltam.

–	 A	 gyerekek	 odakint	 játszottak,	 mikor	Mio	 eltűnt.	 Nem	 is	 értem,	 hogy
történhetett.	 Mert	 egy	 akkora	 gyerek,	 mint	 Mio,	 nem	 tud	 átmászni	 egy
olyan	magas	kerítésen.	És	a	kaput	sem	képes	kinyitni	egyedül.

–	 Erre	már	 korábban	 rájöttünk	magunktól	 is	 –	magyarázta	 Lucy.	 –	Úgy
értem,	arra,	hogy	nem	önként	tűnt	el.	Épp	csak	azt	nem	tudjuk,	ki	vitte	el.

–	Ez	igaz	–	feleltem.	–	De	amiről	beszélünk,	nagyon	nyitott	terület,	és	nem
egy	 nagy,	 zöld	 tér,	 amelyben	 rengeteg	 rejtett	 zug,	 búvóhely	 van.	 Aki
magával	vitte	Miót,	minden	bizonnyal	 az	óvónők	orra	 előtt	 tette.	Hacsak
nem	 az	 óvodaépület	 túloldalán.	 De	 akkor	 valakinek	 észre	 kellett	 volna
vennie,	hogy	Mio	odasétált.	Ott	ugyanis	nincs	játszótér.

Otthagytam	 a	 tűzhelyet,	 és	 nekiláttam	 megteríteni.	 Lucy	 beleöntötte	 a
tésztát	 a	 forró	 vízbe.	 Már	 nemcsak	 az	 élettársa	 voltam.	 Hanem
magándetektív	 is.	 Olyasvalaki,	 aki	 egy	 nyáron	 kihalt	 óvodaudvar	 körül
settenkedik,	és	az	azt	körülvevő	kerítés	magasságát	méricskéli.

–	Mio	sötétben	tűnt	el	–	gondolkodtam.	–	November	volt	és	majdnem	négy
óra.

–	Az	udvart	és	a	 játszóteret	biztosan	 jól	kivilágítják	–	ellenkezett	Lucy.	–
Ahogy	nyilván	az	utcai	lámpák	is	égnek	már	olyankor.

–	Hát	persze	–	válaszoltam.	–	De	ez	még	nem	jelenti	azt,	hogy	ne	lehettek
volna	ott	árnyékos,	sötét	helyek.



Lucy	olajat	öntött	a	tésztára.

–	 Egyik	 óvónő	 sem	 emlékezett	 rá,	 hogy	 látta	 volna	 őt	 odamenni.	 Vagy
hogy	valamelyik	nevelőszülője	elvitte	volna.	Elvégre	az	ember	nem	mehet
be	 csak	 úgy,	 és	 vihet	 magával	 egy	 gyereket.	 Először	 oda	 kell	 menni	 a
személyzethez,	üdvözölni	őket,	és	megkérdezni,	milyen	napjuk	volt.

Alig	hittem,	hogy	ez	az	én	számból	hangzott	el.	Az	enyémből,	aki	sosem
akart	gyereket.	Most	pedig	 itt	álltam	a	 lakásom	konyhájában,	és	Lucynek
magyaráztam,	 hogyan	 kell	 elhozni	 egy	 gyereket	 az	 óvodából.	Mintha	 ő
nem	tudná	éppolyan	jól,	mint	én.

Lucy	elkiáltotta	magát,	hogy	az	étel	tálalva	van.	Belle	bekocogott,	mindkét
hónalja	alatt	egy-egy	babával.

–	Csak	egy	babát	hozhatsz	az	asztalhoz	–	emlékeztettem.

A	 rövid	 hajút	 rögtön	 a	 földön	 hagyta,	 a	 másikat	 pedig	 beültette	 az
etetőszékbe,	amely	a	saját	széke	mellett	állt	az	asztalnál.

–	Mi	lesz	a	kocsival?	–	tudakolta	Lucy.

Elfintorodva	az	órára	pillantottam.

–	Vacsora	 után	 elviszem	 a	 szervizbe	 –	 feleltem.	 –	A	 narancs	 elég	 büdös
lesz,	ha	beleszárad.

Ez	 volt	 az	 utolsó	 cselekedetem	 azon	 a	 bizonyos	 első	 munkanapon.
Elvittem	a	Porschét	egy	szervizbe,	amely	vasárnaponként	is	nyitva	tartott,
és	ott	hagytam.	Én	pedig	egy	kölcsönautóval	mentem	haza.	És	egy	cseppet
sem	voltam	tudatában	annak,	milyen	zseniális	húzás	volt	ez.
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Hétfő

A	telefon	kicsivel	éjfél	után	szólalt	meg.	Amikor	kinyitottam	a	szemem,	az
volt	 az	 első	 gondolatom,	 hogy	 még	 álmodni	 sem	 volt	 időm.	 Lucy	 egy
pillanattal	később	ébredt	fel,	mint	én.	Mivel	én	hivatalosan	továbbra	is	egy
kettős	 gyilkosság	 gyanúsítottja	 voltam,	 feltételeztük,	 hogy	 a
mobiltelefonomat	 lehallgatják.	 Ezért	 jó	 néhány	 darabot	 tartottam	 belőle.
Ezúttal	a	legrégebbi	szólalt	meg.	Amikor	ez	a	bizarr	történet	elkezdődött,
még	 csak	 egy	 készülékem	 volt,	 és	 gyanítottam,	 hogy	 a	 rendőrség
lehallgatja	azt.

–	Vedd	már	fel	–	nyavalygott	Lucy.

Újabban	meglehetősen	türelmetlenné	vált.	Bár,	ami	azt	illeti,	én	is.

Többször	 is	 rossz	 gombot	 nyomtam	 meg,	 mire	 sikerült	 felvennem	 a
mobilt.

–	Martin	Benner.

Rekedt	és	álmos	volt	a	hangom.

–	Tudom,	mi	az,	amit	keres.

Elhallgattam.	Egy	nő	hívott.	Nem	ismertem	fel	a	hangját,	 fogalmam	sem
volt,	ki	lehet.

–	Tessék?

–	 Muszáj…	 találkoznom	 magával.	 El	 kell	 mondanom	 valamit.	 Mióval
kapcsolatban.

Felgyorsult	a	szívverésem.

–	Ki	maga?	–	tudakoltam.



Olyan	 rövidre	 akartam	 fogni	 a	 beszélgetést,	 amennyire	 csak	 lehetett.	 A
zsarukat	 muszáj	 volt	 kihagynom	 az	 ügyből.	 Mindenáron.	 Ezt	 ígértem
Lucifernek.

–	Nem	szeretném	elárulni.	Találkozhatnánk?

–	Hogy	érti?	Most?

–	Megoldható?

Legalább	 egy	 tucatnyi	 figyelmeztető	 jelzés	 szólalt	 meg	 a	 fejemben.
Honnan	 tudta,	 ki	 vagyok?	 Hiszen	 –	 még	 –	 nem	 közöltek	 rólam
személyleírást	 az	 újságokban.	 Ha	 jobban	 belegondoltam,	 voltaképpen
meglepően	 keveset	 írtak	 rólam.	 Néhány	 rövid	 hírt	 láttam	 ugyan	 két
stockholmi	 cserbenhagyásos	 gázolásról,	 de	 úgy	 tűnt,	 senkinek	 nem
sikerült	 még	 összerakni	 a	 képet.	 És	 arról	 sem	 olvastam,	 hogy	 egy
gyanúsítottat	 kihallgatott	 a	 rendőrség.	 De	 vajon	miért	 nem?	Hogy	 lehet,
hogy	a	zsaruk	ezúttal	nem	szivárogtattak	ki	semmit?	És	hogy	lehet,	hogy	a
két	 gyilkosság,	 amelyek	 összefüggésbe	 hozhatók	 Sara	 Texas
agyoncsócsált	 ügyével,	 nem	 kapott	 nagyobb	 nyilvánosságot	 a
napilapokban?

A	hang	ismét	megszólalt	a	vonalban.

–	Megoldható?	–	kérdezte.	–	Tudunk	találkozni?

Ideges	lettem.

–	 Csak	 akkor,	 ha	 hajlandó	 elárulni,	 ki	 maga,	 és	 miért	 gondolja,	 hogy
szeretnék	magával	találkozni	az	éjszaka	közepén	–	feleltem.

Lucy	 elkerekedett	 szemmel	 bámult	 rám.	 Ujjammal	 végigsimítottam
csupasz	 vállán.	Komoly	 érvekre	 lesz	 szükség	 ahhoz,	 hogy	 kimásszak	 az
ágyból.

Ekkor	a	nő	így	szólt:

–	Bobby	mesélt	magáról.



Mozdulat	közben	ledermedtem.

–	Azt	nem	hiszem	–	válaszoltam.

–	A	halála	előtt	találkoztunk.	Azt	mondta,	maga	felkeres	majd	engem	is,	és
az	óvoda	többi	dolgozóját.	Hogy	kiderítse,	mi	történt	Mióval.	Ő	adta	meg
nekem	a	maga	telefonszámát.

Teljesen	kiszáradt	a	szám.	Nem	is	baj,	ha	ezt	a	rendőrök	is	hallották.

–	Tehát	maga	Mio	óvodájában	dolgozik?

–	Igen.

–	Ennél	több	információra	van	szükségem	–	közöltem.	–	Mondja	el,	miért
is	kellene	találkoznunk.

–	 Mert	 tudok	 bizonyos	 dolgokat.	 Olyasmiket,	 amikről	 nem	 beszélnék
telefonon	 keresztül.	 De	 annyit	 mondhatok,	 hogy	 láttam	 valamit	 azon	 a
délutánon,	amikor	Miónak	nyoma	veszett.

Az	utolsó	mondatot	suttogva	mondta.

–	Látott	valamit?	–	ismételtem	meg	halkan.

–	Igen	–	felelte.	–	Akkor	eljön?

Az	 agyam	 minden,	 racionális	 gondolkodásért	 felelős	 része	 tiltakozott.
Nem,	nem	 indulhatok	el	egyedül	az	éjszakában.	Nem,	nem	bízhatok	meg
egy	nőben,	aki	névtelenül	felhív.	De	a	kíváncsiság	túlságosan	is	erős	volt
bennem.	 E	 tekintetben	 hoztam	 a	 szokásos	 formámat.	 Aki	 egyszer
kihívásokra	született,	már	mindig	ilyen	is	marad.

–	El	kell	árulnia	a	nevét	–	feleltem.

Tétovázott.

–	Susanne	–	válaszolt	 kicsit	 késleltetve.	 –	Susanne-nak	hívnak.	Most	már
jön?



Nyeltem	egyet,	és	kerültem	Lucy	pillantását.

–	Jövök	–	mondtam.	–	De	kérem	a	telefonszámát,	hogy	felhívhassam	egy
másik	telefonról.

Susanne-nak	 talán	megvolt	 rá	az	oka,	hogy	féljen	a	 rendőrségtől,	mert	a
számát	nem	adta	meg.	A	végén	feldiktáltam	neki	egy	másik	mobilszámot,
amelyen	 felhívhatott.	 Egy	 olyat,	 amit	 addig	 a	 pillanatig	 biztonságosnak
hittem,	 de	 tudtam,	 hogy	 ha	 a	 rendőrség	 valóban	 lehallgatja	 a
beszélgetésünket,	 és	 így	 tudomást	 szerez	 róla,	 egy	 napon	 belül
használhatatlan	 lesz.	 Ha	 a	 rendőrség	 úgy	 dönt,	 lehallgatja	 egy	 adott
személy	 telefonbeszélgetéseit,	 maga	 a	 lehallgatás	 voltaképpen	 csak	 egy
vagy	néhány	számra	korlátozódik.	Ha	azután	kiderül,	hogy	a	 lehallgatott
személy	 további	 készülékeket	 és	 számokat	 is	 használ,	 a	 rendőröknek
vissza	 kell	 menniük	 az	 ügyészhez,	 és	 engedélyt	 kell	 kérniük	 tőle,	 hogy
azokat	 is	 lehallgathassák.	 Ez	 a	 procedúra	 jó	 néhány	 órát	 vagy	 akár	 egy
egész	napot	is	igénybe	vehet.

Nem	állíthatnám,	hogy	Lucy	 repesett	 a	boldogságtól,	 amikor	elmondtam
neki,	mire	készülök.

–	 A	 francba,	 neked	 elment	 az	 eszed!	 –	 dühöngött,	 miközben	 én
öltözködtem.

–	Cssst,	felébreszted	Belle-t!	–	csitítottam.

–	 Ezt	 nem	 gondolhatod	 komolyan!	 Muszáj,	 hogy	 valaki	 veled	 menjen.
Nem	fogod	fel?

Dehogynem	fogtam	fel.	De	az	egyetlen,	akiről	úgy	véltem,	érdemes	lenne
magammal	vinnem,	Borisz	volt,	a	maffiavezér.	Őt	viszont	nem	akartam	ok
nélkül	 riasztani.	 Főleg	 azok	 után,	 ami	 akkor	 történt,	 amikor	 ő	 vigyázott
Belle-re.	Minél	 kevésbé	 tartjuk	 a	 kapcsolatot	 egymással,	 annál	 kisebb	 az
esélye	annak,	hogy	a	rendőrség	rájöjjön,	mi	ketten	ismerjük	egymást.

Ez	 persze	 megint	 szinte	 nevetséges	 volt.	 Hogy	 ennyire	 féltem	 a
rendőrségtől.	 Én,	 aki	 korábban	 sose	 tartottam	 senkitől,	 most	 pedig	 úgy
tekintettem	 rájuk,	 mint	 valami	 irracionális	 ellenfélre,	 amely	 képes



tönkretenni	az	egész	életemet.

–	 Ezen	 a	 címen	 leszek	 –	 mondtam,	 és	 átadtam	 Lucynek	 egy	 papírlapot,
amelyre	felfirkantottam	az	összes	lényeges	tudnivalót.	–	Ha	egy	órán	belül
nem	 adok	 életjelet	 magamról,	 hívd	 a	 zsarukat.	 Aztán	 reménykedjünk
benne,	hogy	okosan	cselekednek	majd.

Lucy	 a	 fejét	 csóválta.	 Az	 ágyon	 ült,	 álláig	 felhúzott	 térdekkel.	 Vörös
hajtincsei	 valósággal	 táncoltak	 a	 válla	 körül.	Csak	bugyit	 és	 egy	vékony
kombinét	 viselt.	 Agyam	 erotikára	 szakosodott	 része	 –	 hogy	 őszinte
legyek,	 korábban	 ez	 volt	 a	 nagyobbik	 rész	 –	 felélénkült.	Mit	 nem	 adtam
volna	azért,	ha	otthon	maradhatok,	és	inkább	lefekhetek	Lucyvel?

–	Mindjárt	visszajövök	–	mondtam,	majd	elhagytam	a	hálószobát.

A	 kocsikulcsokat	 a	 zsebembe	 süllyesztettem.	 A	 nővel,	 aki	 Susanne-nak
nevezte	magát,	 a	 Blå	 Soldat	 nevű	 bár	 előtt	 beszéltünk	meg	 találkozót,	 a
Gullmarsplannál.	 Elég	 gyanús	 helynek	 látszott,	 különös	 nyitvatartási
idővel.	 Az	 autó	 motorja	 felbőgött,	 amint	 elfordítottam	 az	 indítókulcsot.
Nagyjából	 ekkor	 áradt	 szét	 bennem	 igazán	 az	 adrenalin.	 Bobby	 alapos
munkát	 végzett,	 azt	meg	 kellett	 hagyni.	 Jóval	 több	 szálon	 indult	 el,	mint
gondoltam	volna.	Bántott,	hogy	már	nem	érhette	meg	kemény	munkájának
gyümölcsét.	Én	pedig	már	egy	másik	megbízónak	dolgoztam.	Épp	Bobby
húgának	 legszörnyűbb	 rémálmát	 készültem	 valóra	 váltani.	 Hogy	 Miót
összehozzam	 a	 biológiai	 apjával.	 De	 másképp	 is	 nézhettük	 a	 dolgot.	 A
lányom	 életét	 akartam	 megmenteni.	 Meg	 a	 sajátomat.	 Ez	 azért	 sok
mindenre	mentség	lehet.	Még	Bobbyval	szemben	is.

Az	 autó	 teljes	 gőzzel	 száguldott	 át	 Stockholmon.	 Szeretem	 az	 olyan
városokat,	 amelyekben	 sosem	 áll	 meg	 az	 élet.	 Stockholm	 is	 ilyen	 egy
kicsit.	Az	emberek	folyton	mozgásban	vannak.	Legalábbis	a	belvárosban.
Amint	aztán	átlépjük	a	határait,	a	móka	véget	ér.	Az	utcák	egyre	sötétebbek
lesznek,	és	egyre	kihaltabbak.

De	 egyik	 utca	 sem	 volt	 annyira	 kihalt,	 mint	 az,	 amelyikben	 a	 titokzatos
Susanne-nal	kellett	 találkoznom.	A	Blå	Soldat	ajtaja	be	volt	 reteszelve.	A
rábiggyesztett	 cetli	 tanúsága	 szerint	 már	 két	 hete	 bezártak,	 csődeljárás
miatt.	A	jelek	szerint	nem	is	tervezték	az	újranyitást.



Egy	darabig	álltam	ott	az	úton,	és	vártam.	Az	autóútról	halkan	odaszűrődő
járműzajt	 leszámítva	 teljes	 csend	 volt.	 Egy	 kicsivel	 délebbre	 terült	 el	 a
Globen,	a	hatalmas	fehér	stadion.	Az	órámra	néztem.	Adok	még	öt	percet
Susanne-nak,	azután	hazamegyek.

A	másodpercmutató	valósággal	körbeszáguldott	az	óralapon.	Tíz	perccel
később	 még	 mindig	 ott	 álltam.	 Most	 már	 olyan	 ideges	 voltam,	 mint
korábban	soha.	Valamit	figyelmen	kívül	hagytam.	Valami	nagyon	fontosat.
Megborzongtam,	és	tétovázva	a	kocsi	felé	indultam.

„Lépj	már	le,	a	kurva	életbe!”	–	Suttogta	egy	kísérteties	hang	a	fülembe.

Majd	megszólalt	egy	másik	is:	„Már	így	is	túl	késő.”

Felgyorsítottam	 a	 lépteimet,	 mintha	 épp	 akkor	 jönnék	 rá,	 hogy	 a	 Blå
Soldat	 három	 másodpercen	 belül	 felrobban.	 Beindítottam	 a	 motort,	 és
elhajtottam.	Egyik	kezemmel	a	kormányt	fogtam,	a	másikkal	a	biztonsági
övet	próbáltam	becsatolni.	Azután	felhívtam	Lucyt.

–	Minden	rendben?	–	tudakoltam.

–	Abszolút.	És	mi	a	helyzet	veled?

A	hangja	aggodalmasnak	tűnt.

–	 Úton	 vagyok	 hazafelé	 –	 feleltem	 röviden,	 majd	 be	 is	 fejeztem	 a
beszélgetést.

Mivel	 Susanne	 rejtett	 számról	 hívott,	 esélyem	 sem	 volt	 rá,	 hogy
megtaláljam.	Ő	viszont	 felhívhatott	volna,	hogy	késni	 fog,	vagy	nem	tud
eljönni	 a	megbeszélt	 helyre.	 De	 nem	 tette.	 Ez	 két	 dolgot	 jelenthet:	 Vagy
olyan	 akadály	 lépett	 fel,	 amely	 miatt	 nemcsak	 késett,	 hanem	 képtelen	 is
volt	ezt	közölni	velem.

Vagy	esze	ágában	sem	volt	eljönni.	De	számomra	tök	mindegy	volt,	mi	az
igazság.	 Én	 ugyanis	 egyre	 inkább	 úgy	 éreztem,	 bármelyik	 eset	 áll	 fenn,
újabb	csapdába	sétáltam.
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A	 narancsos	 kaland	 után	 azt	 hittem,	 nem	 lesznek	 rémálmaim,	 de	 sajnos
tévedtem.	Ismét	állva	temettek	el	egy	gödörbe.	Megint	verejtékben	úszva	és
a	 lepedőbe	 gabalyodva	 ébredtem.	 Csak	 legalább	 megvirradt	 volna	 már,
hogy	elkezdődhessen	egy	új	nap!

–	Szinte	már	alig	alszol	–	jegyezte	meg	Lucy	aggodalmasan.

–	Á,	semmi	gáz	–	feleltem.

De	az	agyam	szinte	elpépesedett,	és	viszketett	a	szemem.	Ezek	a	rémálmok
csakis	 valaminek	 a	 rossz	 előjelei	 lehetnek.	 Pontosan	 tudtam,	 honnan
erednek,	 és	 miért	 épp	 a	 texasi	 utazásunkat	 követően	 kezdtek	 üldözni.
Mégsem	 tudtam	 szabadulni	 tőlük.	 Szerettem	 volna	 magzati	 pózban
összekuporodni	és	könyörögni,	hogy	hagyjanak	már	békén.	De	az	ilyesmi
csak	akkor	működik,	ha	egy	másik	emberhez	fohászkodunk.	Nem	pedig	a
saját	múltbéli	bűneinkhez.

Az	 álmatlanság	 romboló	 hatással	 van	 az	 emberi	 szervezetre.	 Én
mindenekelőtt	 túlérzékeny	 és	 lomha	gondolkodású	 leszek	 tőle.	Ez	 rémes
kombináció	 annak,	 aki	 halálos	 fenyegetettségben	 él.	 Az	 éjszakai
kiruccanásom	 nem	 hagyott	 nyugodni.	Meg	 voltam	 győződve	 róla,	 hogy
csapdába	 sétáltam,	 vagy	 valami	 bajba	 keveredtem,	 és	 ez	 átkozottul
idegesített.

–	Nem	biztos,	hogy	valaki	szórakozott	veled	–	töprengett	Lucy,	miközben
reggelit	készítettünk.

Belle-nek	 kását,	 Lucynek	 joghurtot	 friss	 bogyós	 gyümölcsökkel,	 nekem
pedig	 szendvicset	 és	 kávét.	 Én	 mondom,	 a	 fenébe	 minden	 diétával!	 A
középút	ritkán	a	legjobb	megoldás,	de	ha	ételről	van	szó,	kétségtelenül	az.
Ne	 fogyassz	 túl	 sok	 édességet,	 ne	 igyál	 túl	 sok	 üdítőt,	 ügyelj,	 hogy	 ne
legyen	 az	 étel	 rostban	 és	 fehérjében	 szegény.	 És	 ne	 aggodalmaskodj
feleslegesen.	 Az	 élet	 úgyis	 olyan	 sebezhető.	 Ki	 tudja,	 legközelebb	 talán
téged	vesz	üldözőbe	a	maffia.

–	Nem,	persze	–	hagytam	rá.	–	Valaki	csak	véletlenül	hívott	fel	az	éjszaka



közepén,	és	állította	azt,	hogy	valami	mondanivalója	van	Mio	eltűnésével
kapcsolatban.	Biztosan	csak	vicc	volt.

Lucy	a	szemeit	forgatta.

–	 Nem	 így	 értettem.	 Inkább	 arra	 gondolok,	 hogy	 talán	 létezik	 valami
teljesen	logikus	magyarázat	arra,	miért	nem	jelent	meg	az	illető.

–	És	miért	nem	hívott	fel?

Lucy	megvonta	a	vállát.

–	Adj	neki	egy	kis	időt.	Biztos	hamarosan	újra	jelentkezik	majd.

Belle	pizsamában	jött	ki	a	konyhába.	A	babáját	beültette	az	etetőszékbe,	és
máris	 készen	 álltunk	 rá,	 hogy	 egy	 új	 nap	 kezdődjön.	 Lucyvel	 átlátható
stratégiát	 dolgoztunk	 ki,	 mióta	 kitört	 a	 pokol.	 Minden	 tőlünk	 telhetőt
megteszünk	azért,	hogy	fenntartsuk	a	hétköznapokat.	Részben	Belle	miatt,
de	 azért	 is,	 hogy	 a	 külső	 szemlélők	 számára	 ne	 legyen	 olyan	 feltűnő,
mennyire	 összeomlott	 az	 életünk.	 Elvégre	 két	 gyilkosság	 gyanúsítottja
voltam.	 A	 rendőrség	 mérget	 vehet	 rá,	 hogy	 nem	 várom	 meg	 karba	 tett
kézzel,	hogy	elítéljenek!	Hiszen	ártatlan	vagyok,	 tehát	úgy	is	viselkedem.
Eljárok	 dolgozni,	 elviszem	 a	 gyereket	 az	 oviba,	 és	 lefutom	 a	 napi	 több
száz	kört	a	mókuskerékben,	amelyet	átlagéletnek	hívnak.

–	Mi	a	terved	mára?	–	tudakolta	Lucy.

–	Megvan	azoknak	a	listája,	akik	Mio	óvodájában	dolgoztak,	amikor	eltűnt
–	feleltem.	–	Gondoltam,	leellenőrzöm	őket.

Lucy	elbizonytalanodott.

–	Nem	végezte	el	ezt	már	korábban	valaki?	A	 rendőrségnél	mindenkivel
beszéltek	a	személyzet	közül	és…

–	Köszönöm,	én	 is	olvastam	a	kihallgatási	 jegyzőkönyveket.	Amikor	 azt
mondtam,	 hogy	 leellenőrzöm	 őket,	 nem	 arra	 gondoltam,	 hogy	 beszélek
velük.



Lucy	összevonta	a	szemöldökét.

–	Hanem?

–	Utánajárok,	mivel	foglalkoznak	mostanság.	Ugyanott	dolgoznak-e	még.
Egyáltalán	élnek-e	még,	és	hogy	van-e	köztük	Susanne	nevezetű.

Belle	a	kanalával	ritmusosan	ütögette	a	kásáját.	A	tej	és	a	lekvár	csak	úgy
spriccelt	szanaszét	az	asztalon.	Ilyesmit	nem	csinált	már	kétéves	kora	óta.

–	Ne	csináld	ezt!	–	szóltam	rá	hangosan.

Befejezte,	 de	 továbbra	 sem	 evett	 semmit.	 A	 tűzeset	 és	 az	 elrablása	 óta
nagyon	rossz	étvágya	volt.	Ezért	lettem	hirtelen	annyira	ideges.	Mert	attól
féltem,	hiába	minden,	most	meg	éhen	fog	halni	nekem.

Lucy	végigsimított	a	karomon.

–	Belle,	nem	eszel	egy	kicsit?	–	kérdezte.

Az	ő	hangja	sokkal	lágyabb	volt,	mint	az	enyém.

Belle	megrázta	a	fejét.

–	Nem	ízlik	–	magyarázta.

Belenéztem	a	tányérjába.

–	Nem	ilyen	lekvárt	akartál?

Nem	felelt.

–	 És	 ha	 ideülnél	 hozzám?	 –	 tudakolta	 Lucy.	 –	 Ha	 az	 ölembe	 ülnél,	 és
segítenék	enni?	Úgy	jobb	lenne?

Belle	 lecsúszott	 a	 székéről,	 és	 megkerülte	 az	 asztalt.	 Felmászott	 Lucy
ölébe,	 és	 a	mellkasába	 fúrta	 a	 fejét.	 Jeges	 félelem	 hasított	 belém.	Olyan
átkozottul	keveset	tudtam	arról,	mi	történt	vele	az	alatt	a	pár	óra	alatt,	amíg
a	 gyerekrablók	 karmaiban	 volt.	 A	 kórházban	 sem	 verés,	 sem	 egyéb



bántalmazás	nyomait	nem	találták	rajta.	Csak	némi	altatót	a	vérében.	Úgy
tűnt,	 semmire	 sem	 emlékszik	 abból,	 hogy	 elrabolták	 a	 nagyszülei
nyaralójából.

A	rendőrség	és	az	orvosok	szerint	előbb	elaltatták,	és	csak	aztán	vitték	ki	a
házból,	mielőtt	még	felgyújtották	volna	azt.	Amikor	megkérdeztem	Belle-
t,	mire	emlékszik,	azt	 felelte,	hogy	elaludt,	miközben	a	nagymama	mesét
olvasott	neki,	és	arra	ébredt	 fel,	hogy	odafeküdtem	mellé.	De	akkor	már
nem	 a	 nagyiék	 nyaralójában	 volt,	 hanem	 az	 én	 Grand	 Hôtel-beli
szobámban.	Egyikünk	sem	tudta,	hogy	került	oda.

–	Oviba	ne	–	kérte	Belle.

A	kisgyerekek	egyszerű	nyelvén	mondta,	alany	és	állítmány	nélkül.	Mikor
is	 hallottunk	 tőle	 ilyesmit	 utoljára?	 Az	 ösztöneim	 azt	 súgták,	 hogy
haladéktalanul	 vissza	 kellene	 őt	 vezetni	 a	 napi	 rutinhoz,	 ennek	 pedig
fontos	 részét	 képezi	 az	 óvoda.	 De	 ha	 ennyire	 fáradt,	 és	 nem	 is	 evett
semmit,	akkor	talán	most	nem	kellene	erőltetni.

–	Felhívom	Signét	–	feleltem.

Signe,	 a	 bébiszitter	 az	 emberiség	 azon	 rohamosan	 fogyatkozó	 részéhez
tartozott,	 amelynek	 tagjaiban	 még	 megbíztam.	 Talán	 mert	 akkora
szükségem	volt	a	segítségére.

–	Én	pedig	az	ovit	–	tette	hozzá	Lucy.

Úgy	 etette	 Belle-t,	 mint	 egy	 kisbabát,	 miközben	 tárcsázta	 a	 számot.	 Egy
kanál,	két	kanál,	három	kanál.	Azután	Belle	elfordította	a	fejét.	Lucy	ekkor
egy	kis	gyümölcslével	kínálta.	Majd	egy	újabb	kanál	kásával.

„Egy	kanállal	a	mama	kedvéért,	egy	kanállal	a	papa	kedvéért”,	darálta	egy
hang	a	fejemben.

Egy	 félórával	 később	 Signe	 meg	 is	 érkezett.	 Mi	 pedig	 Lucyvel	 rögtön
ezután	munkába	 indultunk.	 Lucy	 azért,	 hogy	 dolgozzon,	 én	 pedig,	 hogy
megkeressem	másvalakinek	a	gyerekét.	Fél	kilenckor	ültünk	be	az	autóba,
húsz	perccel	később	pedig	már	bent	is	voltunk	a	kungsholmeni	irodában.



Lucy	 bezárkózott	 a	 szobájába,	 én	 pedig	 leültem	 az	 íróasztalhoz,	 és
elővettem	a	Mio	eltűnéséről	készült	rendőrségi	jegyzőkönyvet.	Elég	zavart
és	 fáradt	 voltam	 az	 éjjel,	 amikor	 a	 hívást	 fogadtam.	 A	 nő	 azt	 mondta,
Susanne-nak	hívják.	De	vajon	Mio	eltűnésének	idején	dolgozott	ilyen	nevű
személy	a	Trollgårdenben?

Rövid	olvasgatás	után	nemleges	választ	 kaptam.	Nem	dolgozott	 ott	 ilyen
néven	 senki.	 Hát	 persze.	 Hazudott	 egy	 nevet.	 Próbáltam	 bemagyarázni
magamnak,	hogy	ez	teljesen	érthető.	De	mégis	meg	akartam	találni.	Hiszen
azt	 állította,	 hogy	 ott	 dolgozott.	 És	 Bobby	 a	 halála	 előtt	megadta	 neki	 a
telefonszámomat.

De	vajon	miért	csalt	ki	engem	az	éjszakába?

Gyűlöltem,	hogy	annyi	kérdés	vesz	körül,	 és	olyan	kevés	választ	 találok
rájuk.	 Újra	 meg	 újra	 átéltem	 azt	 az	 érzést,	 hogy	 nem	 tudok	 megállni	 a
Porschéval	 az	 útkereszteződésnél.	 Valóban	 megtörténhetett	 volna,	 és
megölhettem	volna	még	egy	embert.

Megint.

Öklömmel	 a	 homlokomat	 masszíroztam	 egyre	 erősebben.	 Odabent,	 a
koponyacsontom	 mögött	 egyetlen	 gondolat	 ismétlődött:	 Nem	 vagyok
gyilkos.	Nem	vagyok	gyilkos.

Lucy	bekopogott,	majd	belépett.

–	Elmegyek	egy	megbeszélésre.	Később	együtt	ebédelünk?

Lucy	meg	én.	Én	meg	Lucy.	Kezdtem	kutyaszorítóban	érezni	magam.	Hisz
elég	 sok	 embert	 ismertem,	 akikkel	 rendszeresen	 összejártunk.	Csak	 nem
tűnhettek	 el	 mindannyian?	 Vagy	 a	 nyári	 hónapok	 már	 csak	 ilyenek?	 Az
emberek	 eltűnnek	 a	 városból,	 azok	 pedig,	 akik	 itt	 maradnak,	 nagyon
magányosak	lesznek.

–	Persze	–	feleltem.	–	Ha	visszajöttél,	megebédelünk.

Bólintott,	 majd	 hátat	 fordított,	 és	 elindult.	 Ekkor	 döbbentem	 rá,	 hogy



biztosan	ő	is	éppolyan	elszigetelten	érzi	magát,	mint	én.

–	Apropó	–	szóltam	utána.

–	Igen?

Nyeltem	egyet.	Nyilván	vannak	határai	annak,	mit	várhatok	el	Lucytől.	A
szavak	mégis	maguktól	buktak	ki	belőlem.

–	Ha	a	rendőrség	valamilyen	okból	rákérdezne,	hol	voltam	a	múlt	éjjel…
–	kezdtem.

–	Akkor	azt	mondom,	hogy	nem	hagytad	el	a	lakást.	Még	valami?

Megráztam	a	 fejem.	Hamis	alibi,	 csak	 így	egyszerűen.	Mintha	ez	 lenne	a
világ	legtermészetesebb	dolga	egy	ügyvéd	számára.

Lucy	elviharzott	az	irodából.	Én	pedig	csak	ültem	ott,	és	azon	töprengtem,
mi	 lett	 belőlünk.	Majd	 úgy	 döntöttem,	 itt	 az	 ideje,	 hogy	 valami	 egészen
másba	fogjunk.
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Mindig	van	egy	tanú.	Mindig.	Akkor	is,	ha	egy	teljesen	elhagyatott	helyen
gyilkolnak	 meg,	 rabolnak	 ki	 vagy	 erőszakolnak	 meg	 valakit,	 egy	 tanú
biztos	van.	Az	elkövető,	valamint	az	áldozat	is,	ha	túléli	az	incidenst,	vagy
bárki.	Ezeket	az	embereket	kell	becserkészni,	ha	valaki	meg	akarja	tudni,
mi	történt.	Azokat,	akik	láttak	vagy	hallottak	valamit.

Jómagam	két	tanút	kerestem.	Elsőként	azt,	aki	látta,	amikor	Miót	elvitték	a
Trollgårdenből.	 A	 rendőrség	 azt	 állította,	 senki	 nem	 látott	 semmi
szokatlant.	 A	 fiú	 először	 ott	 volt,	 aztán	 egyszercsak	 már	 nem.	 Hogy	 ez
hogy	történhetett,	arról	a	jelek	szerint	senkinek	fogalma	sem	volt.	Én	nem
hiszek	az	efféle	 történetekben.	Mio	egy	gyerekekkel	 teli	udvarról	 tűnt	el.
Én	úgy	érzem,	Belle	egy	kilométerről	is	kiszúrja,	mit	csinálok	és	mit	nem.
Ráadásul	 mindenhez	 kommentárt	 is	 fűz.	 Valahányszor	 csak	 köhögök,
tüsszentek	vagy	–	nagyon	ritkán	–	szellentek	egyet	a	közelében.	Egyszóval
esély	 sem	 volt	 rá,	 hogy	 Mio	 eltűnjön	 egy	 ilyen	 viszonylag	 sötét,	 de
gyerekekkel	teli	udvarról	anélkül,	hogy	a	társai	észrevettek	volna	valamit.
Vagy	ők,	vagy	az	óvónők.

De	 volt	 még	 egy	 tanú,	 akit	 kerestem.	 Olyasvalaki,	 aki	 megoldhat	 egy
rejtélyt,	mégpedig	hogy	vajon	ki	próbált	meg	engem	sittre	vágatni	olyan
gyilkosságokért,	 amelyeket	 nem	 én	 követtem	 el.	 Hiszen	 mit	 számít,	 ha
megtalálom	Miót,	 ha	 esélyem	van	 rá,	 hogy	 életfogytiglant	 kapok.	Valaki
azt	állította,	 látta,	hogy	egy,	az	enyémhez	hasonló	Porsche	halálra	gázolt
egy	 fiatal	 nőt	 pár	 héttel	 korábban.	 Jenny	mindössze	 pár	 saroknyira	 halt
meg	a	hoteltől,	ahol	megszállt.	Bobbyt	kicsivel	később	ütötték	el,	de	annak
a	gyilkosságnak	nem	volt	szemtanúja.	A	rendőrség	szerint	nincs	itt	semmi
gond.	 Ugyanis	 Bobbyt	 hamar	 sikerült	 összekötniük	 velem,	 s	 így	 máris
nyilvánvalónak	 tűnt	 számukra:	 valóban	 az	 én	 Porschémmal	 gázoltak
halálra	két	embert	egyetlen	éjszaka,	és	én	ültem	a	volán	mögött.

Ami	Jenny	Woods	meggyilkolásának	szemtanúját	illeti,	sokkal	egyszerűbb
a	helyzet,	mint	Mio	elrablásának	esetében.	Ebben	az	ügyben	ugyanis	a	tanú
neve	 is	 ismert	 volt.	 A	 baj	 csak	 az,	 hogy	 a	 vizsgálatot	 titkosították.	 Ami
annyit	 jelent,	 hogy	 a	 név	 egy	 hozzám	 hasonló	 kívülálló	 számára	 elég
nehezen	 kideríthető.	 De	 az,	 hogy	 valami	 nehéz,	 ritkán	 jelenti	 azt,	 hogy



lehetetlen.	Csak	szükségem	van	valakire,	aki	elviszi	helyettem	a	balhét.

Az	 a	 fajta	 ember	 vagyok,	 aki	 nagyra	 értékeli	 az	 ismeretségeit.	 Ritkán
utasítok	vissza	egy	meghívást	valamilyen	összejövetelre,	és	az	ilyesmikre
általában	 nem	 is	 felejtenek	 el	 meghívni.	 Az	 emberek	 szívesen	 kötnek
velem	 ismeretséget,	 és	 ez	 a	 siker	 záloga.	 Ezért	 keresnek	 meg	 engem	 a
Boriszhoz	hasonló	maffiavezérek	is,	és	ezért	ismerek	olyan	embereket	is,
mint	Madeleine	Rossander.

Madeleine	 az	 egyik	 évfolyamtársam	volt	 az	 egyetemen.	Hihetetlenül	 éles
eszű	 nő,	 és	 ráadásul	 olyan	 lendületes,	 hogy	 egy	 egész	 hadsereget	 is	 fel
tudna	 tüzelni,	 ha	 akarna.	 Szóval	 Madeleine-nel	 van	 egy	 közös
tulajdonságunk	 (azonkívül,	 hogy	 egyformán	 koncentrálunk	 a
karrierünkre,	 és	 népszerűek	 vagyunk	 mások	 szemében):	 egykor
mindketten	 rendőrök	 voltunk.	 Én	 azért,	 mert	 azt	 hittem,	 így	 közelebb
kerülhetek	 apámhoz,	Madeleine	 pedig	 nem	 tudom,	miért.	 De	 azt	 tudom,
hogy	hozzám	hasonlóan	ő	is	úgy	érezte,	átkozottul	rossz	döntést	hozott.	Ő
sem	illett	a	zsaruk	táborába.	Túl	akaratos	volt,	 túl	sokat	gondolkodott,	és
sokszor	 kritizált	 másokat.	 És	 mindezt	 két	 év	 leforgása	 alatt.	 Azután
elküldte	a	hivatalos	szerveket	melegebb	éghajlatra,	és	inkább	jogász	lett.

Trükkös	dolog	ez:	ha	az	ember	egyidejűleg	küld	el	sok	embert	a	francba,
biztos	 lehet	benne,	hogy	akiket	kihagyott	 a	 felsorolásból,	 kiváltságosnak
érzik	magukat.	Az	emberek	pedig	szeretnek	a	kiváltságosok	közé	tartozni.
Madeleine	 is	 tisztában	 volt	 ezzel,	 és	 ügyesen	 játszotta	 ki	 a	 lapjait.	 Ezért
csak	kevés	barátja	van	a	zsaruk	közt,	ők	viszont	bármit	megtennének,	hogy
segítsenek	neki,	ha	kell.

A	második	csengetésre	felvette	a	telefont.

–	Martin	Benner	vagyok	–	mondtam.	–	Tudsz	most	beszélni?

–	Persze.	Hogy	vagy?	Rég	hallottam	rólad.

Valami	 nyugtalanságot	 éreztem	 a	 hangjában,	 és	 ez	 zavart.	 Akárhogy
próbáltam	 is,	 nehezemre	 esett	 fenntartani	 a	 látszatot,	 azaz	 normálisan
viselkedni.	Vajon	rajta	kívül	más	is	megérezte	ezt?



–	Mostanában	sok	dolgom	volt	–	zártam	rövidre	a	témát.

–	De	remélem,	semmi	komoly,	vagy…?	–	folytatta	Madeleine.

–	Nem,	csak	a	régi,	szokásos	dolgok.

Vagy	nem.

Megpróbáltam	tisztára	mosni	egy	sorozatgyilkossággal	vádolt	nőt.

És	közben	engem	is	megvádoltak	két	gyilkossággal.

A	lányomat	elrabolta	egy	Lucifer	nevű	maffiavezér.

A	nagyszüleit	megölték.

Most	pedig	egy	eltűnt	gyerek	után	nyomozok.

Korábban	senki	mással	nem	osztottam	meg	a	problémáimat,	mint	Lucyvel,
Borisszal	 és	 Fredrikkel.	 De	 ez	 már	 nem	 bizonyult	 elegendőnek.	 Ha	 azt
akarom,	hogy	Madeleine	segítsen	nekem,	nyilván	valamennyire	be	kell	őt
avatnom	abba,	hogy	miben	is	kérném	a	segítségét.

Megköszörültem	 a	 torkom,	 mert	 a	 szavak	 nehezen	 akartak	 kibukni
belőlem.

–	 Őszintén	 szólva	 nem	 épp	 rózsás	 a	 helyzet	 –	 hagytam	 rá.	 –	 Együtt
ebédelhetnénk?

–	 Hogyne	 –	 felelte	 Madeleine.	 Majd	 megváltozott	 a	 hangja.	 –	 Mondjuk
jövő	hét	végén?	Nekem…

–	Ma,	Madeleine.	Ma.

Egyszerű	 igényekkel	 és	 viszonylag	 kevés,	 vagyis	 inkább	 nagyon	 kevés
igaz	baráttal	rendelkező	ember	vagyok.	Az	ismeretségi	köröm	mutatós	és
kiterjedt,	 de	 folyton	 változik,	 nincs	 köztünk	 szorosabb	 kötelék.
Valamennyien	pótolhatók,	és	őszintén	szólva	kissé	túl	gyakran	érintkezem
olyanokkal	 is,	 akiket	 nem	 különösebben	 kedvelek.	 De	 Madeleine



kivételnek	számít.	Őt	minden	 tekintetben	 fontos	barátomnak	 tartom.	Csak
az	a	baj,	hogy	ennek	nem	sok	jelét	mutatom	felé.

Lucynek	írtam	egy	SMS-t,	hogy	nem	tudok	vele	ebédelni.	Azután	beültem
a	kocsimba,	és	elhajtottam	a	Művész	Bárba,	oda	beszéltük	meg	a	találkozót
Madeleine-nel.	Ő	már	ott	ült	az	egyik	eldugottabb	asztalnál,	és	felderült	az
arca,	amikor	meglátott.

–	Most	már	iszonyú	kíváncsi	vagyok	–	jelentette	ki.

Gyors	 puszit	 nyomtam	 az	 arcára.	Megcsapott	 a	 parfümjének	 illata.	Nem
ismertem	fel	a	márkáját.

–	Jó	illatod	van	–	mondtam.

Erre	nevetni	kezdett.

–	Chanel.	Feltehetőleg	valami	újfajta.

–	Feltehetőleg?	–	vontam	fel	a	szemöldökömet.	–	Hát	nem	te	vetted?

–	Ami	azt	illeti,	nem.

Mosolygott	ugyan,	de	azután	kisimult	az	arca,	és	elkomolyodott.

–	Mi	történt,	Martin?	–	tudakolta.

Mindennél	jobban	szerettem	volna,	ha	teljesen	őszintén	elmondhatom	neki,
hogyan	 alakult	 az	 életem,	 de	 nem	 lehetett.	 Továbbra	 is	 óvatosnak	 kellett
lennem,	 nem	 követhettem	 el	 hibákat.	 Így	 aztán	 csak	 annyit	 mondtam	 el,
amennyit	mindenképpen	muszáj	volt.

–	Alapos	 okom	 van	 feltételezni,	 hogy	 valaki	 olyasmiért	 akar	 lecsukatni,
amit	 nem	 én	 követtem	 el.	 Két	 gyilkosságért.	 A	 rendőrség	 pedig	 nem
valami	remekül	kezeli	az	ügyet.	Sőt,	a	legkevésbé	sem.

Madeleine	a	szájához	emelte	a	poharát,	majd	visszatette,	anélkül	hogy	ivott
volna	belőle.



–	Két	gyilkosság	elkövetésével	gyanúsítanak?	–	csodálkozott.

–	Igen.

Bár	most	már	 kevésbé,	mióta	Lucifer	 felgyújtotta	 a	 lányom	nagyszüleit,
gondoltam	magamban.

–	És	mit	tehetek	érted?

–	 Van	 egy	 szemtanú.	 Az	 egyik	 áldozatot	 állítólag	 egy	 olyan	 autóval
gázolták	 el,	mint	 az	 enyém.	Valaki	 látta,	 hogy	mi	 történt,	 és	 tanúskodott.
Szeretném,	 ha	 kapcsolatba	 lépnél	 az	 ismerőseiddel	 a	 rendőrségnél,	 és
megtudnád	nekem	a	nevét.

Miközben	 beszéltem,	 folyamatos	 szemkontaktust	 tartottunk.	 Nem	 apró
szívesség	 volt,	 amit	 kértem	 tőle.	 Életemben	 ekkor	 láttam	 először
Madeleine-en,	 hogy	 nem	 jut	 szóhoz.	 Más	 körülmények	 között	 ez	 akár
szórakoztató	is	lehetett	volna,	most	azonban	siralmas	látványt	nyújtott.

–	Hát,	nem	is	tudom,	mit	mondjak	–	felelte.

–	Igent,	ha	lehet	–	kértem,	és	éreztem,	hogy	elvörösödik	az	arcom.

–	Hát	persze	–	bólintott.	–	Hát	persze.	De…	azt	mondtad,	két	embert	halálra
gázoltak	a	te	kocsiddal.

–	Tévedés.	Egy	olyan	autóval,	mint	az	enyém.

Madeleine	kisöpört	egy	hajtincset	az	arcából.

–	De	ismerted	az	áldozatokat?

–	Igen.

Elhallgatott.	Ő	is	olyan	volt,	mint	én.	Nem	hitt	a	véletlenekben.

–	Van	alibim	a	gyilkosságok	éjszakájára.	A	kórházban	voltam	Belle-lel.

–	 Vagy	 úgy	 –	 sóhajtott	 fel	 megkönnyebbülten	 Madeleine.	 Azután	 ismét



elkomolyodott.	–	És	hogy	van	Belle?

–	 Már	 jól	 –	 magyaráztam.	 –	 Elesett	 és	 eltörte	 a	 karját,	 de	 most	 már
remekül	van.

Hát	 ez	 azért	 túlzás	 volt.	 A	 karja	 még	mindig	 gipszben	 volt,	 és	 a	 seb	 is
látszott	a	homlokán.	De	amennyire	lehetett,	igyekeztem	nem	észrevenni.

Egy	 felszolgáló	meglátott	minket,	 és	 odajött,	 hogy	 felvegye	 a	 rendelést.
Én	még	el	sem	jutottam	odáig,	hogy	megnézzem	az	étlapot,	de	Madeleine
két	adag	napi	salátamenüt	rendelt	nekünk.

–	Csak	azt	nem	értem	egészen,	mi	bajod	a	rendőrséggel,	ha	van	alibid?	–
csodálkozott.

Van	 egy	 árnyoldala	 annak,	 ha	 valaki	 tehetséges	 emberekkel	 veszi	 körül
magát:	olyan	következtetéseket	vonnak	le,	amelyekkel	nehéz	szembenézni.

–	 Á,	 tudod,	 milyen	 nehézfejűek	 tudnak	 lenni	 ezek	 a	 nyomozók.	Minden
lényegtelen	apróságon	fennakadnak.

Madeleine	zordan	nézett	rám.

–	Miféle	lényegtelen	apróságokon?

Tehetetlenül	széttártam	a	karomat.

–	 Elhagytam	 a	 kórház	 területét,	 hogy	 egy	 kis	 friss	 levegőt	 szippantsak.
Hajnali	 háromkor.	 Az	 őr	 észrevett	 és	 azt	 vallotta	 a	 rendőröknek,	 hogy
bizonyára	egész	éjszaka	távol	voltam.

Fancsali	 arcot	 vágtam,	 és	 vártam	Madeleine	 reakcióját.	Meglepetésemre
úgy	nézett	ki,	mint	aki	mindjárt	elneveti	magát.

–	Senki	mást	nem	ismerek,	akivel	megeshetne	ilyesmi,	senkit.	De	mondd	el
az	 egészet.	 Hogy	 kezdődött?	 Az	 egyik	 ügyfeleddel	 támadt	 valami
nézeteltérésed,	és	ő	próbál	meg	lecsukatni?	Vagy	mi	történt?

Értelmes	 kérdéseket	 tett	 fel.	 Sőt,	 nagyon	 értelmeseket.	 De	 nem	 voltak



olyan	 válaszaim,	 amelyeket	 megoszthattam	 volna	 vele.	 És	 ezt	 meg	 is
mondtam	neki.

–	Azt	hiszem,	jobb,	ha	nem	tudok	túl	sokat	–	jegyezte	meg.

A	legszívesebben	szájon	csókoltam	volna.	De	inkább	nem	tettem.

–	Köszönöm	–	feleltem.	–	Köszönöm.

Megitta	 a	 vizét.	 Figyeltem	 a	 poháron	 nyugvó	 vékony	 ujjait.	 Nem	 viselt
jegygyűrűt.	 A	 férfi,	 aki	 parfümmel	 ajándékozta	 meg,	 tudta,	 hogyan	 kell
lassan	sietni.

–	Hogy	vannak	a	gyerekek?	–	tudakoltam.

–	Köszönöm,	 jól.	Mostanra	 elfogadták,	hogy	az	 apjuk	meg	én	 elváltunk.
Azt	hiszem,	élvezik	az	új	életüket.

–	És	a	volt	férjed?

–	Úgy	tűnik,	ő	kevésbé	jól	viseli	a	dolgot.

–	Rossz	vesztes	–	állapítottam	meg.

–	Pontosan	–	hagyta	jóvá	Madeleine.

Ezután	 csendben,	 egyetértésben	 ültünk,	 míg	 meghozták	 az	 ebédet.
Madeleine	 olyan	hévvel	 kapott	 az	 evőeszközök	után,	mintha	meg	 akarná
gyilkolni	 a	 tányér	 tartalmát.	 Pár	 éve	 vált	 el.	 Ez	 volt	 az	 egyetlen	módja,
hogy	rákényszerítse	a	férjét,	vegye	ki	a	részét	az	otthoni	munkából.

–	Csak	a	tanú	nevét	akarod	tudni?	–	kérdezte.

Óvatosan	felvágtam	egy	darab	csirkehúst.

–	Szükségem	lenne	egy	fényképre	 is.	Mint	az	őrült,	úgy	kutattam	utána	a
rendőrségtől	kapott	vizsgálati	anyagban,	de	nem	vezetett	sehová.

Madeleine	nem	értette.



–	Egy	fényképre	a	tanúról?

–	Nem,	egy	eltűnt	fiúról,	akiről	már	bizonyára	hallottál.	Miónak	hívják.
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A	 tanú	 nevének	 hiányában,	 aki	 azt	 állította,	 hogy	 Jennyt	 egy	 Porschéval
gázolták	 el,	 semmim	 nem	 volt,	 amin	 továbbindulhattam	 volna.	 Tehát
gyorsan	 visszatértem	 a	 Mio	 utáni	 hajszához.	 Madeleine	 és	 én	 azzal	 az
ígérettel	 váltunk	 el	 egymástól,	 hogy	 hamarosan	 ismét	 beszélünk.
Mosolyogtunk,	 és	 bensőségesen	 megöleltük	 egymást.	 De	 amikor	 hátat
fordított	 és	 elment,	 tudtam,	 hogy	 valami	 megváltozott.	 Madeleine
együttérző	 barát	 volt	 (és	most	 is	 az),	 aki	minden	 tőle	 telhetőt	megtenne,
hogy	 segítsen	 nekem.	 De	 most	 komolyan:	 mennyire	 lehet	 laza	 dolog
olyasvalakivel	találkozgatni,	akit	kettős	gyilkossággal	gyanúsítanak?

Madeleine	nem	gondolta,	hogy	különösebb	nehézséget	okozhat	akár	a	tanú
nevének,	 akár	 egy	 Mióról	 készült	 fotónak	 az	 előkerítése,	 én	 azonban
kételkedtem	ebben.

–	 Biztos,	 hogy	 van	 valahol	 egy	 fénykép	 a	 gyerekről	 –	 állította.	 –
Máskülönben	a	rendőrség	hogy	tudott	volna	nyomozni	utána?

Hát	 én	 is	 épp	 ezt	 kérdeztem.	De	mindössze	 annyit	 tudtam	biztosan,	 hogy
abban	az	anyagban,	amelyen	sikerült	átrágnom	magam,	egyetlen	fotó	sem
szerepelt.	 A	 kisfiú	 mintha	 valami	 kísértet	 lenne.	 Éreztem	 a	 jelenlétét	 a
közelemben,	 de	 elérni	 képtelen	voltam.	Ez	 zavart.	Sőt,	 valósággal	 hülyét
csinált	belőlem.	Mert	olyan	ember	vagyok,	aki	nem	hisz	a	mesékben,	így
aztán	 a	 kísértetekben	 sem.	Ám	az	 a	 tény,	 hogy	még	mindig	 nem	 tudtam,
hogy	néz	ki,	egyre	inkább	elcsüggesztett.

Jeanette	 Roos,	 Mio	 anyai	 nagyanyja	 szóba	 sem	 akart	 állni	 velem.	 A
nagynénje,	 Marion	 viszont	 végül	 válaszolt	 az	 üzenetekre,	 amelyeket	 a
rögzítőjén	hagytam.	Egy	SMS-ben	tudatta	velem,	hogy	nincs	fényképe	az
unokaöccséről.	 Miért	 is	 lenne?	 Hiszen	 nagy	 ívben	 tett	 a	 húgára,	 miért
küldözgetett	volna	az	neki	fotókat	a	gyerekéről?

Én	 mindössze	 két	 magánjellegű	 fényképet	 tartok	 az	 íróasztalomon.
Mindkettő	 Belle-t	 ábrázolja.	 De	 nem	 volt	 ez	 így,	 amíg	 a	 húgom	 és	 a
sógorom	 élt.	 Elszégyelltem	 magam,	 mikor	 ráébredtem,	 hogy	 ha	 Belle
akkoriban	 eltűnt	 volna,	 és	 valaki	 megkérdezte	 volna	 tőlem,	 hogy	 van-e



róla	 egy	 fotóm,	 nemleges	 választ	 kapott	 volna.	 Belle	 még	 kisbaba	 volt,
amikor	a	húgom	meghalt.	Nem	foglalkoztam	vele.	A	húgommal	időnként
találkoztunk,	 együtt	 vacsoráztunk,	 vagy	 épp	 megittunk	 valamit.	 De	 nem
vele	 volt	 problémám,	 hanem	 a	 férjével.	 Ha	 ő	 nem	 lett	 volna,	 sokkal
gyakrabban	összejártunk	volna.	De	 fényképem	akkor	 se	 lett	 volna	Belle-
ről.	Ilyen	szempontból	egy	hajszálnyival	sem	voltam	jobb	Marionnál.

Sara	másik	testvére,	Bobby	jutott	az	eszembe.	Ő	annyira	szerette	a	húgát,
és	 tisztára	 akarta	 mosni	 a	 nevét.	 Neki	 biztosan	 voltak	 fényképei	 az
unokaöccséről.	Ha	máshol	nem	 is,	 legalább	a	 telefonjában.	De	most	már
hogy	jussak	hozzájuk?	Be	kellett	látnom,	hogy	kezdek	elcsüggedni.	Bobby
Svájcban	lakott,	amikor	meghalt.	Ott	is	dolgozott,	és	ott	élt	a	barátnője	is.
Őt	 talán	 megkereshetném	 és	 megkérhetném,	 hogy	 kutasson	 elő	 régi
családi	 fotókat	 a	 férfi	 hagyatékából.	 De	 ahhoz	 tudnom	 kellene,	 hogy
hívják,	és	hol	találhatom	meg.	Ezt	pedig	nem	tudtam.

Magamhoz	 húztam	 a	 telefont,	 és	 ismét	 felhívtam	 Marion	 Tellt.	 Ezúttal
rögtön	felvette.

–	Azt	hittem,	elég	világosan	megmondtam,	hogy	nincs	róla	fényképem!	–
dühöngött.

–	 Ha	 magának	 nincs	 is,	 de	 lehet,	 hogy	 Bobby	 barátnőjének	 van	 –
magyaráztam.	–	Őt	hol	találom	meg?

–	Hát,	fogalmam	sincs.	De	talán	most,	hogy	Bobby	meghalt,	hazaköltözik.

–	Haza?	Hát	nem	svájci?

–	Nem,	dehogy.	Együtt	költöztek	ki.	Bobby	teherautósofőrnek	ment,	a	lány
pedig	fodrásznak.

Ennél	 különösebb	 költözést	 el	 sem	 tudtam	 volna	 képzelni.	 Statisztikai
szempontból	 bizonyára	 kivételt	 képeztek.	 Senki	 sem	 költözik	 Svájcba
azért,	 hogy	 teherautót	 vezessen,	 vagy	 fodrászként	 dolgozzon.	 Senki.	 Ők
mégis	így	tettek.

–	De	miért?	–	kérdeztem.	–	Mi	a	fenéért	költöztek	el?



–	Bobby	azt	állította,	ott	jobban	kereshetne.	Meg	ott	volt	ez	az	egész	káosz
Sara	körül.	Azt	hiszem,	rosszul	érezte	itt	magát.

Egy	tollat	babráltam	az	íróasztalon.	Sara	családja	nem	tudta,	hogy	engem
gyanúsítanak	 Bobby	 meggyilkolásával	 (habár	 az	 anyja	 engem	 tartott
felelősnek	érte).	Ezért	nem	volt	abban	semmi	különös,	hogy	Marion	olyan
nyugodt	hangon	beszélt	velem	erről	–	holott	egy	éven	belül	veszítette	el	a
húgát	 és	 az	 öccsét	 is.	 Több	 testvére	 pedig	 nem	 volt.	 Akár	 közel	 álltak
hozzá,	akár	nem,	a	haláluk	nyilván	megérintette	őt.

–	Hogy	érti	azt,	hogy	„ez	az	egész	káosz	Sara	körül”?	–	kérdeztem.	–	Én
úgy	tudtam,	a	gyereke	születése	után	megjavult.

Marion	felsóhajtott.

–	Megjavulni	éppen	megjavult.	De	mégis	olyan	zűrös	maradt	az	élete.	Ha
az	anyámat	kérdezné,	ő	úgy	adná	elő,	hogy	Bobby	Sara	halála	miatt	utazott
el,	 de	 összekeveri	 a	 dolgokat.	 Bobby	 már	 azelőtt	 elment.	 Én	 meg
igyekeztem	 kimaradni	 az	 egész	 ügyből.	 Gondoltam,	 hogy	 Sara	 régi
barátaihoz	van	valami	köze.	Azokhoz	a	bűnözőkhöz.

Hogy	zűrös	maradt	az	élete?	Hát,	így	is	lehet	mondani.	Ajkamba	haraptam,
nehogy	 eláruljam,	 amit	 tudok.	 Hogy	 Sara	 magától	 az	 Ördögtől	 várt
gyereket,	aki	azután	egy	pillanatra	sem	hagyta	őt	békén,	hogy	a	gyerekkel
a	hasában	megszökött	tőle.

–	 Szeretnék	 kapcsolatba	 lépni	 Bobby	 barátnőjével	 –	 mondtam.	 –	 Hogy
hívják,	és	hol	találom	meg?

–	Malin	a	neve	–	felelte	Marion.	–	De	hogy	hol	találja	meg,	azt	nem	tudom.
És	nem	is	áll	szándékomban	segíteni	magának.

Elengedtem	a	fülem	mellett	a	megjegyzését.

–	Maguk	soha	nem	szoktak	találkozni?

Hülye	kérdés	volt,	de	azért	fel	lehetett	tenni.

–	Nem.	Habár	szerintem	holnap	fogunk.



Meglepődtem.

–	Ilyen	hamar?	Nos,	megmondaná	neki,	hogy…

–	 Nem,	 nem	 és	 megint	 csak	 nem!	 Nem	 adok	 át	 magától	 semmiféle
üzenetet.	De	holnap	lesz	Bobby	temetése.	És	tudja	mit?	Szerintem	magának
is	ott	a	helye.

–	Hát…	–	kezdtem	volna	szabadkozni.

–	Na,	jöjjön	csak!	–	biztatott	Marion.	–	Úgy	tűnik,	maga	sokkal	közelebb
állt	 Bobbyhoz,	mint	 én	magam.	 Jöjjön	 el	 a	 temetésére,	 és	 érezze	magát
családtagnak!

A	hangjából	áradó	gúnytól	fészkelődni	kezdtem.

Azért	Bobby	temetésére	csak	nem	mehetek	el,	nem?

A	 nagyanyám	 egyszer	 azt	 mondta,	 az	 ember	 hatvanéves	 kora	 előtt
kevesebb	 mint	 öt	 temetésen	 vesz	 részt,	 utána	 viszont	 egyre	 többön.	 A
nagyanyám	 nem	 volt	 jó	 ember.	 Ezért	 nem	 is	 mentem	 el	 a	 temetésére.
Ahogy	 az	 anyám,	 Marianne,	 és	 a	 húgom	 sem.	 Minek	 mentünk	 volna?
Megünnepelni,	hogy	a	vén	szipirtyó	felfordult	végre?

Mielőtt	 még	 úgy	 döntöttem	 volna,	 hogy	 elmegyek	 Bobby	 temetésére,
három	 másikon	 már	 túl	 voltam.	 Egy	 barátomén,	 a	 sógoromén	 és	 a
húgomén.	 Az	 utóbbi	 volt	 a	 legnehezebb.	 Valaki	 emlékezett	 rá,	 hogy	 a
húgom	 azt	mondta,	 ha	meghal,	mindenki	 világos	 színű	 ruhában	 jelenjen
meg	 az	 emlékére	 rendezett	 szertartáson.	 Úgyhogy	 én	 a	 legelegánsabb
nyári	öltönyömben	libbentem	be,	és	hozzá	világoskék	inget	vettem	fel.	A
húgom	koporsóján	egy	nagyméretű	fénykép	állt	róla.	Nem	is	lehetett	volna
nagyobb	 különbség	 kettőnk	 között.	 A	 képen	 annyira	 szőke	 volt,	 szinte
fehér	 hajú,	 és	 napbarnított	 bőrével	 nagyon	 csinos.	 Az	 ölében	 ült	 a	 kis
Belle,	aki	éppoly	fehér,	mint	az	anyja	volt.	És	a	templom	első	padsorában
ültem	 én.	 Az	 ő	 fekete	 féltestvére.	 Szinte	 senki	 sem	 ismert	 fel,	 mivel	 a
húgom	szívesebben	találkozott	velem	négyszemközt	vagy	sehogy.



Gyönyörű	nyári	nap	volt,	és	egy	gyerekkórus	olyan	szépen	énekelt,	hogy
kis	híján	megnyílt	tőle	az	ég.	A	sógoromat	külön	temették	el.	Akkor	esett
az	eső.	Anyám	vigasztalhatatlanul	sírt,	amikor	eltemette	az	egyetlen	lányát.
Lucy	 is	 sírt.	 Én	 viszont	 csak	 álltam	 ott,	 bámultam	 a	 fehér	 koporsót,	 és
próbáltam	 megérteni,	 hogyan	 távozhat	 egy	 ilyen	 fiatal	 ember	 egyik
pillanatról	 a	másikra	 az	 élők	 sorából.	De	még	 a	mai	 napig	 sem	 sikerült
megértenem.	Vagy	legalábbis	elfogadnom.	Gyűlölöm,	hogy	az	élet	véges.

–	Elment	az	eszed?	–	kérdezte	Lucy,	amikor	késő	este	beszámoltam	neki	a
terveimről.	–	Ugye	te	is	tudod,	hogy	pont	te	vagy	az,	aki	nem	mehet	el	arra
a	temetésre?

–	Úgy	érted,	azért,	mert	a	rendőrség	azt	hiszi,	én	gázoltam	el?

–	Hát,	igen.

–	De	Lucy,	erről	az	őrültségről	senki	sem	tud.	Szerencsére.

–	És	mi	van,	ha	ott	lesz	a	rendőrség?

–	A	rendőrség?	Mi	a	francért	mennének	el	Bobby	temetésére?

Megvonta	a	vállát.

–	Esetleg	azért,	hogy	megnézzék,	a	gyilkos	nem	megy-e	el?

–	De	Lucy…

Önkéntelenül	 elnevettem	 magam,	 bár	 legszívesebben	 ordítottam	 volna.
Megint	egy	újabb	este	otthon,	Lucyvel.	Most	már	a	sokadik.

Elkomorodtam.

–	Ilyesmi	csak	a	filmekben	történik	–	feleltem.

Viszonylag	csendben	vacsoráztunk.	Viszonylag,	mert	Belle	egyszemélyes
hangversenyt	 rendezett	 az	asztal	 túloldalán.	Meglepően	 jól	evett,	 és	Lucy
meg	én	kis	híján	hangos	örömujjongásban	törtünk	ki	miatta.



–	 És	mi	 a	 helyzet	 az	 óvodai	 személyzettel?	 –	 tudakolta	 Lucy,	miközben
leszedtük	az	asztalt.	–	Azt	mondtad,	ma	ellenőrzöd	őket.

El	kellett	 ismernem,	hogy	nem	 jutottam	messzire.	Azután	beszéltem	neki
Madeleine	Rossanderről.	Lucy	figyelmesen	hallgatott.

–	Okos	 döntés	 volt	 –	 jelentette	 ki.	 –	Benne	 alighanem	megbízhatsz,	 és	 a
hasznodra	is	lehet.

Madeleine	és	Lucy	nagyon	különböznek	egymástól.	Ez	bizonyára	érettség
kérdése	 is.	Madeleine	 olyan,	mintha	 idősebb	 lenne	 nálam	 és	 Lucynél	 is,
pedig	 nem	 az.	 Igazság	 szerint	 ugyanabban	 az	 évben	 születtünk.	 De
Madeleine	olyan	komoly	és	érett	hozzánk	képest.

Megnéztem	 a	 bal	 zsebemben	 lévő	 telefonomat.	 Madeleine-től	 nem	 volt
nem	fogadott	hívásom,	és	a	rejtélyes	Susanne-tól	sem.	A	másik	zsebemben
volt	 a	 másik	 mobilom.	 A	 régi,	 amelyet	 azelőtt	 használtam,	 mielőtt	 az
életem	kezdett	igazán	viharossá	válni.

Bepakoltam	 a	 tányérokat	 a	mosogatógépbe.	 Lucy	 elöblítette	 a	 lábasokat.
Belle	 pedig	 vízzel	 itatta	 meg	 a	 babáját.	 Ekkor	 csörrent	 meg	 a	 régi
telefonom.	 Lucyvel	 egyszerre	 rezzentünk	 össze.	Kivettem	 a	 készüléket	 a
zsebemből.	Nem	ismertem	fel	azonnal	a	kijelzőn	megjelenő	számot.

–	Halló,	Martin,	hogy	vagy?

Didrik	Stihl	hangja	nyugodtnak	és	racionálisnak	tűnt.	Mégis	ideges	lettem
attól,	hogy	meghallottam.	Ha	Stihl	főfelügyelő	kapcsolatba	 lép	velem,	az
semmi	jót	nem	jelenthet.	Valami	baj	van,	rossz	hírt	kapok.

–	Köszönöm,	jól.

–	Remek,	ennek	örülök.	Ide	tudnál	jönni	holnap?

Éreztem,	 ahogy	 összeszorul	 a	 szívem.	 A	 rendőrőrsön	 tett	 eddigi
látogatásaim	 nem	 hoztak	 pozitív	 változást	 az	 életembe.	 Másnapra	 pedig
más	terveim	voltak.	Temetésre	készültem.

–	Most	mivel	gyanúsítotok?



–	Egy	újabb	gyilkossággal.

Gyakorlatilag	azonnal	vigyázzba	vágtam	magam.

–	Hogy	mondod?

De	Didrik	nem	törődött	velem.

–	Akkor	holnap	találkozunk?	Tíz	órakor?

–	 Soha	 ebben	 a	 rohadt	 életben!	 Mégis	 mi	 a	 francot	 képzelsz?	 Ezt	 nem
teheted	velem!	Csak	úgy	idetelefonálsz	és…

És	mit	 csinál?	Felhúz.	Kibillent	 az	 egyensúlyomból.	Rám	hozza	 a	 frászt.
De	aztán	jobban	belegondoltam.	Didrik	sosem	hívott	volna	fel,	és	mondta
volna	 azt,	 amit	 mondott,	 ha	 elegendő	 bizonyítékuk	 lenne	 ellenem.	 Rám
akart	 ijeszteni,	 és	 át	 akart	 vágni,	 hátha	 mondok	 vagy	 teszek	 valami
hülyeséget.	De	ilyen	könnyen	nem	fog	legyőzni.

–	Ki	halt	meg?	–	tudakoltam.

–	Majd	holnap	megbeszéljük.

–	Tévedés.	Most	beszéljük	meg.

–	Holnap	délelőtt	tízkor	–	felelte	Didrik.	–	Próbálj	meg	nem	elkésni.

Próbáltam	átkozottul	gyorsan	kitalálni,	ezúttal	ki	volt	a	soros.	Ki	volt,	aki
túl	sokat	tudott?	És	kinek	kell	még	meghalnia?

Egy	 név	 bukkant	 fel	 a	 fejemben.	Elias	Krom.	Aki	 bejött	 az	 irodámba	 és
Bobbynak	adta	ki	magát.	Ő	rángatott	bele	engem	ebbe	az	egész	katyvaszba.

–	Elias	Krom,	igaz?

Olyan	gyorsan	vágtam	rá,	hogy	éppencsak	sikerült,	mielőtt	le	akarta	volna
tenni	a	telefont.	Hallottam	a	lélegzetvételét	a	vonalban.	Amit	most	művelt,
nem	 ússza	meg	 szárazon.	 Telefonbetyárkodott	 egy	 gyilkossággal	 vádolt



emberrel.

–	Holnap	találkozunk	–	ismételte	meg.

Majd	letette	a	telefont.
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Kedd

Kicsivel	 egy	 óra	 után	 újabb	 hívást	 kaptam.	 Akárcsak	 az	 előző	 éjjel.	 A
különbség	 mindössze	 annyi	 volt,	 hogy	 ezúttal	 nem	 aludtam,	 amikor
megcsörrent	 a	 telefon.	 Ébren	 feküdtem,	 hanyatt,	 és	 a	 plafont	 bámultam.
Kezdtem	 halálosan	 rettegni	 az	 engem	 üldöző	 rémálmoktól.	 Mégpedig
azért,	mert	egyre	inkább	nehezemre	esett	távolságot	tartani	az	eredetüktől.
Az	egyik	legsötétebb	titkomtól.	Amely	annyira	sötét	volt,	hogy	még	Lucy
sem	 tudhatott	 róla.	 Bárcsak	 ne	 utaztunk	 volna	 el	 Texasba!	 Akkor	 nem
szakadtak	volna	fel	bennem	ezek	a	sebek.

És	persze	mindehhez	itt	volt	még	a	rendőrség	újabb	akciója.	Nem	bírtam
megszabadulni	 tőlük,	 és	 ez	 idegesített.	 Lucy	 aludt	 mellettem,	 de
nyugtalanul	 forgolódott.	 Amikor	 pedig	 a	 telefon	 rezegni	 kezdett	 az
éjjeliszekrényen,	hirtelen	felült	az	ágyban.	Mint	egy	katona,	aki	megpihent
egy	kicsit	a	háború	közepette,	majd	riadószóra	azonnal	felébred.

Elismerem,	 hogy	 egyszer-kétszer	 odasandítottam	 a	 mobilomra,	 mielőtt
érte	nyúltam	és	felvettem.

–	Igen?

A	vonal	túloldalán	csend	volt.	De	csak	abban	a	tekintetben,	hogy	senki	nem
szólt	bele.	Ugyanis	tisztán	kivehetően	hallottam	az	illető	lélegzetvételét.	S
habár	hallgatott,	mégis	 tudtam,	hogy	ugyanaz	a	nő	az,	 aki	 az	 előző	éjjel
keresett.	Susanne.

–	Mondja,	mi	a	francot	akar,	mielőtt	még	letenném!

Rá	sem	ismertem	a	saját	hangomra.	Teljesen	kikeltem	magamból.	De	nem
ez	volt	a	legjobb	alkalom	a	kedveskedésre.	És	a	türelemre	sem.

–	Sajnálom,	hogy	tegnap	nem	tudtam	elmenni.

Hát	 én	 is.	 De	 azért	 megkönnyebbültem.	 Már	 aggódtam,	 mi	 történhetett



vele.	És	hogy	vajon	ezért	is	engem	tesznek-e	felelőssé.

–	Mi	történt?

–	Nem	tudtam	elmenni.

–	Erre	magamtól	is	rájöttem,	de	nem	ezt	kérdeztem.

–	 Beijedtem,	 oké?	 Betojtam.	 Nem	 mertem	 találkozni	 magával.	 Ne
haragudjon.

Nem	úgy	hangzott,	mintha	sírna.	Az	jó.	Mert	semmi	tiszteletet	nem	érzek
azok	iránt,	akik	bocsánatkérés	közben	elsírják	magukat.

–	És	kitől	fél	annyira?	–	tudakoltam.

Voltaképpen	nem	akartam	nagyon	 feszegetni	 a	 témát	 telefonon	keresztül.
Bár	az	új	számon	hívott,	amit	megadtam	neki,	azért	 fennállt	a	kockázata,
hogy	már	azt	is	lehallgatják.

Ő	is	ugyanerre	gondolt.

–	El	merjem	árulni	telefonon?	–	bizonytalankodott.

Hát,	 ez	 átkozottul	 jó	 kérdés	 volt.	 Az	 egyetlen,	 amiben	 biztos	 voltam,	 az
volt,	hogy	semmi	kedvem	újabb	kirándulásokat	tenni	az	éjszakába.

Valami	zörgést	hallottam	a	készülékben,	mintha	elejtette	volna.

–	Csak	azt	tudom,	amit	láttam	–	mondta	később.	–	Semmi	többet.

–	Amikor	Mio	eltűnt?

–	Igen.

Azon	gondolkodtam,	mikor	cselekszem	helyesen.	Nagyjából	meg	voltam
győződve	 arról,	 hogy	 nem	 figyelnek	 a	 rendőrök.	 Legalábbis	 abban	 az
értelemben,	 hogy	 nem	 üldögélnek	 egy	 kocsiban	 a	 lakásom	 ajtaja	 előtt
éjszakánként,	miközben	virslit	és	ráksalátát	majszolnak.	De	amennyiben	a



beszélgetésünket	lehallgatják,	ugyanaz	a	gond,	mint	az	előző	nap.	Nem	tart
sokáig,	 hogy	 odaérjenek,	 arra	 a	 helyre,	 ahol	 Susanne-nal	 találkozót
beszéltünk	meg.	Rövid	gondolkodási	idő	után	ezért	úgy	döntöttem,	inkább
feláldozok	még	egy	telefont,	mintsem	hogy	találkozzam	vele.

–	Kap	egy	másik	számot,	amelyen	felhívhat	–	közöltem	vele.

Amikor	 letettem	 a	 telefont,	 és	 elővettem	 egy	 másikat,	 Lucy	 megfogta	 a
karomat.

–	Mi	történik	itt,	Martin?	–	aggodalmaskodott.

–	Úgy	érzem,	van	valami	mondanivalója.

Lucy	fürkésző	pillantásokat	vetett	rám.

–	Rendben	–	hagyta	jóvá.

Felkelt	az	ágyból.

–	Szomjas	vagyok.	Neked	is	hozzak	egy	pohár	vizet?

–	Igen,	köszi.

Kiment	 a	 hálóból.	 Utáltam,	 ahogy	 eltűnik	 előlem.	 Az	 az	 irreális	 és
patetikus	 rémület	 markolt	 belém,	 hogy	 most	 látom	 utoljára.	 Tudatában
voltam,	hogy	ennek	komoly	 szerepe	van	abban,	hogy	most	 együtt	 élünk.
Nem	bírtam	ki,	hogy	ne	tudjam,	él-e	még.

A	harmadik	készülék	is	megcsörrent.	Rendszeresen	vásároltunk	újabbakat.
Ha	 az	ügyvédi	munkámat	 fel	 kellett	 volna	 adnom,	bizonyára	 elmehettem
volna	telefonárusnak.

–	Ezúttal	azt	akarom,	mondjon	el	mindent	telefonon!	–	vágtam	rá,	miután
felvettem.	 –	 Nincs	 több	 találkozó,	 amíg	 nem	 tudom,	 mi	 mondanivalója
van.	Megértem,	hogy	nem	bízik	bennem,	de…

–	Most	épp	senkiben	sem	bízom.	Ne	vegye	személyeskedésnek,	ez	van.



Elhallgatott.	Vagy	talán	inkább	magába	szállt.	Mindenesetre	nem	szólt.

–	Nem	is	tudom,	hol	kezdjem	–	magyarázta.

Én	viszont	annál	inkább.

–	Kezdje	Bobbyval	–	javasoltam.	–	Hogyan	került	kapcsolatba	vele?

–	Ő	jött	be	a	Trollgårdenbe.	Dühös	volt	és	feldúlt.	A	rendőrség	is	többször
járt	 már	 ott	 korábban,	 azután	 jött	 ő,	 egy	 kicsivel	 később.	 A	 személyzet
számos	 tagját	 halálra	 rémítette.	 Azzal	 fenyegették,	 hogy	 kihívják	 a
rendőrséget,	ha	nem	hajlandó	elmenni.

Most	már	könnyebben	áradt	belőle	a	szó.

–	Megfenyegette	magukat?

–	 Így	 kimondva	 nem.	 Vagy	 legalábbis	 én	 úgy	 éreztem.	 Akkoriban
részmunkaidős	 beugróként	 dolgoztam	 az	 óvodában,	 akkor	 hívtak,	 ha
szükség	 volt	 rám.	 Pár	 hete	 voltam	 náluk,	 amikor	 Mio	 nevelőszülőkhöz
került,	majd	nyoma	veszett.	Aznap,	amikor	Bobby	bement,	én	nem	voltam
szolgálatban.	 Azért	 mentem	 csak	 be,	 hogy	 kérjek	 egy	 munkáltatói
igazolást.	Talán	ezért	értelmeztem	másképp	az	egészet.

–	Hogyhogy	másképp?

Lucy	visszatért,	egy	pohárral	a	kezében.	Leöntötte	a	kombinéját,	amely	a
foltokon	 keresztül	 átlátszóvá	 vált.	 Ettől	 korábban	 állatira	 begerjedtem
volna,	ezúttal	azonban	hidegen	hagyott.	Vajon	ezt	hívják	felnőtté	válásnak?

–	 Ahogy	 mondtam;	 úgy	 tűnt,	 mindenki	 megrémült	 tőle.	 Szerintem
egyszerűen	 csak	 letört	 volt.	 A	 szeme	 hihetetlenül	 szomorú	 volt,	 semmi
vadságot	 vagy	 gonoszságot	 nem	 láttam	 benne.	 Amikor	 kizavarták	 a
Trollgårdenből,	 beült	 a	 kocsijába,	 és	 sírt.	 Láttam,	 amikor	 egy	 kicsit
később	 kifelé	 mentem.	 Igen,	 és	 már	 nem	 bírtam	 tovább	 tétlenül	 nézni.
Megadtam	neki	a	telefonszámomat.	Úgy	egy	órával	később	fel	is	hívott.

Megdörzsöltem	a	szemem,	hogy	még	jobban	kitisztuljanak	a	gondolataim.



–	Miért	ment	Bobby	az	óvodába?	És	mikor	történt	ez?

–	Késő	tavasszal.	Mintha	egyre	csak	az	elhunyt	húgán	töprengett	volna,	és
arra	 juthatott,	 hogy	 képtelen	maga	mögött	 tudni	 az	 egészet.	Azt	mondta,
valaki	 biztosan	 látott	 valamit.	 Nem	 hitte,	 hogy	 egy	 gyerek	 csak	 úgy
eltűnhet,	 ahogy	 Mio.	 Tudni	 akarta,	 miért	 hazudott	 a	 személyzet	 a
rendőrségnek.

Bobby	 is	 ugyanarra	 a	 következtetésre	 jutott,	mint	 én.	Mindig	 van	 valaki,
aki	látott	valamit.	Mindig.

–	És	tényleg	hazudtak?

–	Nem	–	felelte	halkan	a	nő.	–	De	a	rendőrség	nem	hallgatott	ki	mindenkit.

Kihúztam	magam.

–	Tessék?

–	 Így	van.	Például	 engem	sem.	 Igaz,	 az	órarend	 szerint	nekem	már	haza
kellett	 volna	 mennem,	 mikor	Mio	 eltűnt,	 de	 amikor	 lejárt	 a	 műszakom,
megkértek,	hogy	maradjak	még	egy	másik	csoportnál.	Ezeket	az	órákat	a
fizetéskor	külön	számolták	el.	És	szerintem	a	rendőrség	erről	nem	tudott.

–	És	maga	kint	volt	az	udvaron,	amikor	Mio	eltűnt?

Hallottam,	 amint	 a	 nő,	 aki	 Susanne-nak	 nevezte	 magát,	 megköszörüli	 a
torkát.

–	 Nem.	 Egyedül	 voltam	 odabent	 az	 egyik	 gyerekkel,	 aki	 megfázott	 és
belázasodott,	 és	 meg	 kellett	 várnom,	 míg	 az	 anyja	 érte	 jön.	 A	 kisfiú	 a
földön	ülve	legózott,	én	pedig	az	ablaknál	álltam	és	már	nagyon	szerettem
volna	hazamenni.

Éreztem,	hogy	felszökik	a	pulzusom.

–	Az	ablaknál	állt?	És	mit	látott?

–	 Az	 óvoda	 hátsó	 részét.	 Ott	 nincs	 játszótér,	 csak	 egy	 parkoló	 és	 egy



rakodótér.	A	gyerekek	nem	mehetnek	oda,	mert	egy	kerítés	az	útjukat	állja.

Most	még	hevesebben	vert	a	szívem.

–	Mit	látott?	–	ismételtem	meg	a	kérdést.

A	nő	rekedt	hangon	felelt.

–	A	semmiből	kerültek	elő.	Hátulról	láttam	őket,	de	tudom,	hogy	Mio	volt
az.	 Felismertem	 a	 sapkájáról	 és	 a	 kabátjáról.	 De	 mindenekelőtt	 a	 sárga
gumicsizmájáról.	Egy	magas	nő	mellett	sétált,	aki	kézen	fogta	őt.

–	A	saját	lábán	ment?	Nem	a	nő	vitte?

–	Nem,	nem	volt	rá	szükség.	A	kisfiú	ismerte	őt.

Ekkor	már	képtelen	voltam	az	ágyban	maradni,	muszáj	volt	felállnom.

–	Ki	volt	az?

–	Az	egyik	lány,	Rakel,	aki	másodállásban	dolgozott	az	óvodában	azon	az
őszön,	amikor	Mio	eltűnt.

Próbáltam	megemészteni	a	hallottakat.

–	És	erről	még	soha	senkinek	nem	beszélt?	–	kérdeztem,	és	éreztem,	hogy
egyre	dühösebb	leszek.

–	Nem,	de	soha	senki	nem	is	kérdezett	róla	–	felelte	a	nő.

Váratlanul	védekezni	kezdett.	Másra	tereltem	a	szót.

–	Hány	órakor	tűnt	el	a	gyerek?

–	Fél	négykor.	A	 rendőrség	négy	órakor	ért	oda.	Én	épp	azelőtt	mentem
haza.

Mély	lélegzetet	vettem.



–	Mi	a	fészkes	fenéért	nem	hívta	ki	őket,	amikor	a	nő	elvitte	a	kisfiút?

–	 De	 hisz	 nem	 tudtam,	 hogy	 gyerekrablás	 történt!	Mio	 körül	 akkoriban
minden	 olyan	 különös	 volt.	 Rakel	 pedig	 már	 egy	 ideje	 ott	 dolgozott
nálunk.	Azt	hittem,	van	rá	valami	logikus	magyarázat,	hogy	miért	ő	vitte
haza.

–	Rendben,	de	biztos	hallotta	a	híreket	a	tévében	és	a	rádióban?	–	firtattam.
–	Hiszen	országos	körözést	adtak	ki	Mio	után.

Susanne	erre	olyan	halkan	válaszolt,	hogy	alig	hallottam.

–	Senkinek	sem	mertem	elmondani,	amit	láttam.

–	Miért?

–	Ugyanazért,	 amiért	magát	 is	 alig	mertem	 felhívni.	 Félek,	 hogy	 bajom
származhat	belőle.

–	Megfenyegették?

–	Nem,	de…	bonyolult.

–	Ez	nekem	nem	elég	–	akadékoskodtam.

Ekkor	valami	elpattant	Susanne-ban,	mert	végül	mégiscsak	elsírta	magát.

–	Látta,	amikor	valami	hülyeséget	csináltam	–	suttogta.

–	Kicsoda?

–	Rakel.

–	 Valami	 olyasmit,	 ami	 kiderült	 volna,	 ha	 elárulja,	 hogy	 Rakel	 vitte	 el
Miót?

–	Igen.

Felsóhajtottam.



–	Most	már	 aztán	 rohadtul	kíváncsivá	 tett	–	 feleltem.	–	Mondja,	mi	 lehet
annyira	szörnyű	dolog,	ami	miatt	elhallgatott	egy	gyerekrablást?

–	 Loptam.	 Az	 egyik	 pedagógus	 költözni	 készült,	 és	 megengedték	 neki,
hogy	néhány	kartondoboznyi	 cuccot	 az	 egyik	üres	 irodában	 tároljon.	Én
meg	megláttam,	amikor	az	egyik	dobozban	keresgélt.	Egy	fa	szelencében
gyönyörű	 ékszereket	 tartott.	 Képtelen	 vagyok	 megmagyarázni,	 miért
tettem,	 amit	 tettem.	 De	 este	 visszamentem,	 és	 elemeltem	 azt	 a	 szelencét.
Ekkor	látott	meg	Rakel.

Odakint	 az	 ablak	 előtt	 egy	 madár	 repkedett,	 de	 túlságosan	 közel.
Gyerekkorom	 óta	 utálom	 a	madarakat.	 Az	 ablak	 nyitva	 volt,	 és	 intettem
Lucynek,	hogy	csukja	be.

–	Mi	dolga	volt	Rakelnek	a	munkahelyén	munkaidő	után?	–	tudakoltam.

–	Azt	nem	tudom.	Csak	azt,	hogy	látta,	mit	tettem.	És	másnap	szembesített
is	vele.	„Láttam,	hogy	loptál.	Ezt	ne	felejtsd	el!”

–	Ezt	mondta?

–	Ezt.

Hangosan	gondolkodtam.

–	Tehát	nem	mondta,	hogy	elárulja	a	többieknek,	hogy	maga	volt	a	tolvaj?
Mert	feltételezem,	nagy	balhé	lett	belőle,	mikor	felfedezték	a	lopást.

–	Az	bizony.	Alig	mertem	utána	bemenni	dolgozni.

De	 vajon	 miért	 nem	 mesélte	 el	 Rakel	 sem	 a	 rendőrségnek,	 sem	 a
kollégáinak,	 hogy	 szemtanúja	 volt	 a	 lopásnak?	 Ez	 elárult	 számomra
valami	fontosat.	Valamilyen	okból	nem	akarta,	hogy	kiderüljön,	ő	is	bent
járt	az	épületben	a	tett	idején.	Vagy	nem	akarta	magára	vonni	a	figyelmet.

–	 Nem	 tudtam,	 mit	 tegyek	 –	 panaszolta	 Susanne.	 –	 De…	 tényleg
szükségem	volt	a	pénzre.	Így	aztán	eladtam	az	ékszereket.	És	ami	azt	illeti,
elég	szép	összeget	kaptam	értük.	Ezzel	meg	is	oldódtak	a	problémáim.



Mármint	a	régiek,	de	szerzett	magának	helyettük	újakat,	állapítottam	meg.
Ezenkívül	 a	 cselekedete	újabb	kérdéseket	vetett	 fel	bennem.	 Jóval	 többet,
mint	amennyit	időm	volt	feltenni.

–	 Sajnos	 még	 mindig	 kissé	 nehezemre	 esik	 megérteni	 a	 viselkedését	 –
mondtam.	 –	 Rakel	 tett	 még	 valami	 olyat,	 amivel	 magára	 ijesztett,	 hogy
hallgasson?

Susanne	egy	darabig	csendben	volt,	majd	így	felelt:

–	Épp	amikor	ki	akart	 lépni	a	parkoló	kapuján	Mióval,	megállt	 az	egyik
utcai	lámpa	alatt.	Majd	megfordult,	mintha	pontosan	tudta	volna,	hogy	ott
állok,	 és	 őt	 figyelem.	 Egyenesen	 rám	 nézett.	 Azután	 az	 egyik	 kezét
felemelte,	majd	a	szája	elé	tette.	Esküszöm,	ha	szemmel	ölni	lehetne,	már
halott	 lennék.	Annyira	megijedtem,	 hogy	 elugrottam	 az	 ablaktól.	 És	 egy
szót	 sem	 szóltam	 senkinek.	 Tudtam,	 hogy	 nagyon	 rosszul	 járnék,	 ha
megtenném.

Ezen	kicsit	elgondolkodtam.	Találtam	néhány	logikai	hibát	a	történetében.
Többször	is	el	kellene	beszélgetnem	vele.

–	 Hiába	 ijedt	 meg	 annyira,	 azért	 még	 most	 is	 ugyanott	 dolgozik.	 És	 a
lopása	ellenére	is.	A	francba	is,	nem	szégyelli	magát?

–	 Az	 óvodának	 komoly	 adósságai	 voltak.	 Úgy	 gondoltam,	 magától
értetődik,	 hogy	 az	 én	 állásomat	 is	 megszüntetik,	 és	 minden	 helyettestől
megszabadulnak.	De	azután	meghosszabbították	a	szerződésemet.	Én	pedig
nem	engedhettem	meg	magamnak,	hogy	nemet	mondjak	rá.

Olyan	 természetességgel	 ejtette	 ki	 e	 szavakat.	 „Nem	 engedhettem	 meg
magamnak”.	 Nem	 mondhatott	 nemet.	 Történt,	 ahogy	 történt.	 Nem	 is
emlékszem,	mikor	beszéltem	utoljára	ilyen	felelőtlen	emberrel.

–	Tehát	nem	szólt	senkinek	egy	szót	sem	–	folytattam.	–	Egész	addig,	míg
Bobby	 be	 nem	 ment	 az	 óvodába.	 Akkor	 jobb	 belátásra	 tért,	 és	 ki	 akart
tálalni	neki.

–	Csak	akkor	jöttem	rá,	mit	tettem,	amikor	megláttam	őt.	Nem	bírtam	ezzel



együtt	 élni.	Akármennyire	 is	 féltem,	muszáj	volt	 elmondanom	valakinek.
Így	neki	mondtam	el.	Ezután	folyamatos	kapcsolatban	álltunk.	Azt	mondta,
elment	 a	 rendőrségre,	 de	 nem	 hittek	 neki.	 Nekem	 kell	 odamennem
személyesen.	 Akkor	 megint	 megijedtem.	 Amikor	 Bobby	 legközelebb
jelentkezett,	 akkor	 említette	meg	 a	maga	 nevét.	 Azt	mondta,	maga	majd
felkeres	engem.	De	nem	tette.	Végül	felhívtam	Bobbyt.	Egy	férfi	vette	fel,
és	azt	mondta,	rendőr.	Azt	állította,	Bobby	meghalt.	Erre	letettem.

Felsóhajtottam.

–	 Járt	 már	 magánál	 a	 rendőrség?	 Hiszen	 ki	 tudják	 nyomozni	 a
telefonszámát,	ha	akarják.

–	Aligha.	Egy	névtelen,	feltöltőkártyás	mobilról	telefonáltam,	ahogy	most
is.

Ezúttal	én	hallgattam	el.

–	Susanne,	mit	akar,	mihez	kezdjek	a	történetével?	–	böktem	ki	egy	kis	idő
múlva.	–	Nem	akarja	elárulni	a	valódi	nevét,	és	nem	akar	kapcsolatba	lépni
a	rendőrséggel	sem.

–	De	azért	csak	fel	tudja	használni,	amit	elmondtam!

–	Gyerünk	már,	 a	 francba,	mondja	meg	 a	 nevét!	Mert	 arra	magamtól	 is
rájöttem,	hogy	nem	Susanne-nak	hívják.

–	Nem.

–	Na	és	Rakel?	Az	ő	vezetéknevét	csak	meg	tudja	mondani?

–	Minnhagen	–	felelte	Susanne.	–	Rakel	Minnhagennek	hívják.

Felírtam.

–	Vissza	fogom	hívni	–	jelentettem	ki.	–	Adja	meg	a	telefonszámát.

De	erre	már	nem	volt	hajlandó.



–	Ne	higgye,	hogy	maga	mondhatja	meg,	mit	tegyek!	Mert	azt	egyedül	én
döntöm	el.
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–	Ezúttal	vajon	kit	öltem	meg?

Humornak	 nem	 volt	 helye	 a	 Didrik	 Stihllel	 és	 kollégájával	 való
találkozón,	 ahhoz	 pedig	 sajnos	 nem	 volt	 elegendő	 energiám,	 hogy
taktikázzam	 velük.	 Örömömre	 szolgált,	 mikor	 megállapítottam,	 hogy
Didrik	 kollégája	 meglepődött.	 Nem	 számított	 rá,	 hogy	 engem	 előre
tájékoztattak	arról,	miért	hívattak	be	az	őrsre.

Lucynek,	 aki	 szokás	 szerint	 ezúttal	 is	 ügyelt	 rá,	 hogy	 faarcot	 vágjon,
egyetlen	arcizma	se	rándult.	Didrik	nem	reagált	a	provokációmra.

–	Hol	voltál	tegnapra	virradó	éjjel?	–	tudakolta.

–	Miért?

–	Csak	felelj	a	kérdésre.

–	Otthon.

–	Egész	éjjel?

Nem,	az	utcákon	bolyongtam,	s	egy	rejtélyes,	magát	Susanne-nak	nevező
nő	után	kutattam.

–	Igen.

–	És	ki	tudja	ezt	bizonyítani?

–	Lucy.

Didrik	sóhajtva	hátradőlt.

–	Ugye,	ti	magatok	is	belátjátok,	hogy	a	kétszemélyes	színjátékotok	némi
frissítésre	 szorul?	 Lucy	 nem	 lehet	 egyszerre	 az	 ügyvéded	 és	 az,	 aki
alátámasztja	az	alibidet,	Martin.



–	Nem?

Didrik	 olyan	 tétova	 mozdulatot	 tett,	 amilyet	 én	 szoktam,	 amikor	 Belle
teljesen	reménytelennek	tűnik.	De	nem	sikerült	rám	ijesztenie.	Ez	ugyanis
nagyszerűen	 bizonyította,	 hogy	 nem	 figyeltetnek	 éjjel-nappal.	 Ha	 úgy
lenne,	minek	kérdezték	volna	meg,	hol	töltöttem	az	éjszakát?

–	 Talán	 valamikor	 a	 lényegre	 is	 rátérnek	 majd	 –	 szólt	 közbe	 Lucy.	 –
Máskülönben	jobb	dolgunk	is	van,	mint	itt	ücsörögni.

–	Azt	el	tudom	képzelni	–	tette	hozzá	Didrik	kollégája.

Staffannak	hívták	a	pasast.	És	cseppet	sem	lepődtem	volna	meg,	ha	kiderül,
hogy	a	vezetékneve	Stalledräng[1].	Sajnáltam,	hogy	a	zsaruk	 rágalmazás
közben	olyan	sokszor	melléfognak.	Ez	összefügghet	azzal,	hogy	magával
a	rágalom	fogalmával	sincsenek	tisztában.

–	Na,	szedjük	össze	magunkat!	–	harsogta	Didrik.	Kíváncsi	voltam,	vajon
ez	 nekem	 vagy	 a	 kollégájának	 szólt-e.	 –	 Martin,	 ismét	 lefoglaljuk	 a
kocsidat.	Odakint	áll?

Most	tréfál	velem?

–	Ezt	nem	mondhatod	komolyan.	Kit	gázoltak	el?

De	Didrik	nem	felelt	a	kérdésemre.

–	Az	utcán	áll	a	Porsche?	–	kérdezte	ismét.

–	Nem.	Gyalog	jöttünk.

Hirtelen	 döntöttünk	 úgy,	 hogy	 az	 irodából	 lesétálunk,	 és	 nem	 autóval
megyünk.

–	 Felmerült	 valami	 konkrét	 gyanú,	 amit	 velünk	 is	megosztanának,	 vagy
elmehetünk?	–	tudakolta	Lucy.

Szerettem,	 ahogy	 lerohanta	 a	 belassult	 zsarukat,	 közben	 viszont	 halálra
rémültem,	 hogy	 kénytelen	 leszek	 elhagyni	 a	 rendőrség	 épületét	 anélkül,



hogy	megtudnám,	mi	történt.	Vagy	hogy	ki	halt	meg.

–	 Újabb	 haláleset	 történt	 –	 közölte	 Didrik.	 –	 És	 van	 egy	 szemtanú,	 aki
állítja,	hogy	az	áldozatot	egy	száguldó	Porsche	911-essel	gázolták	el.	Elég
magától	értetődő,	ha	ebben	a	helyzetben	Martinra	gondoltunk	elsőként.

Most	 már	 teljesen	 érthetetlen	 volt	 számomra,	 hogy	 lehettünk	 mi	 ketten
valaha	 barátok	 Didrikkel.	 Kezdtem	 rosszul	 érezni	 magam,	 és	 szerettem
volna	eltűnni	onnan.

–	Elias	Krom?	–	vonta	fel	a	szemöldökét	Didrik.

Minden	erőmmel	azon	voltam,	hogy	ne	reagáljak.	Elég	jól	sikerült.

–	Ismeri	ezt	a	nevet?	–	tudakolta	Staffan.

Ezúttal	ravaszkodni	próbált.	De	nem	jött	be	neki.

–	Nem	–	válaszoltam.

–	Nem?	–	kérdezett	vissza	Didrik.	–	Biztos	vagy	benne?

–	Igen	–	feleltem.	–	Nem	ismerem	őt,	viszont	találkoztam	vele.	Ő	volt	az,
aki	magát	Bobbynak	kiadva	besétált	az	irodámba.

Didrik	komolyan	nézett	rám.

–	 Tehát	 Elias	Krom	 volt	 az,	 aki	 rávett	 téged,	 hogy	 kezdj	 el	 kutakodni	 a
Sara	Texas-ügyben?

–	Igen.

–	Mintha	azt	mondtad	volna,	Bobby	volt.

Mélyet	sóhajtottam.

–	 Mert	 azt	 hittem.	 Azután	 rájöttem,	 hogy	 az	 lehetetlen.	 De	 ezt	 már
elmeséltem.



–	Hát	persze	–	felelte	Didrik.	–	Csak	épp	elfelejtettél	említést	tenni	Eliasról.
Vajon	miért?

Mert	Lucifer	 arra	utasított,	 hogy	kussoljak	 a	 zsaruk	 előtt,	 ez	 lett	 volna	 a
korrekt	válasz.	De	ezt	nyilván	nem	mondhattam.

Úgyhogy	megvontam	a	vállam.

–	Sosem	érdeklődtök	különösebben	a	mondanivalóm	iránt.

–	Mert	soha	nem	tud	előrukkolni	semmivel	–	vágta	rá	Staffan.

Erre	nem	feleltem.

Előbb	 Jenny,	 majd	 Bobby.	 Most	 pedig	 Elias.	 Valamennyien,	 akik
információkkal	 láttak	 el	 engem,	 sorra	meghaltak.	Ez	hogyan	 lehetséges?
Ki	 az,	 aki	 olyan	mértékig	 szemmel	 tart,	 hogy	még	 Eliast	 is	megtalálta?
Hiszen	ő	még	számomra	is	ismeretlen	volt,	egész	addig,	míg	Borisz	meg
nem	 adta	 nekem	 az	 elérhetőségeit.	 Én	 sosem	 hívtam	 fel	 Eliast,	 viszont
személyesen	felkerestem.	És	akkor	szinte	biztos	voltam	benne,	hogy	nem
követ	senki.	De	csak	szinte.	Lucifer	csatlósai	tudták,	hogy	azon	az	éjszakán
a	 Grand	 Hôtelben	 szálltam	 meg.	 Azt	 képtelen	 voltam	 kitalálni,	 hogyan
szereztek	 róla	 tudomást.	 Elkerülhetetlen	 volt,	 hogy	 feltegyem	 a	 kérdést:
vajon	Lucifer	rendelte	el	Elias	meggyilkolását?

De	ezt	magam	sem	hittem.	Túl	nagy	ostobaság	lett	volna.

–	Martin?

Lucy	megfogta	a	karomat.

–	Akkor	itt	most	végeztünk	–	jelentettem	ki,	és	felálltam.

–	 Nyugodtnak	 tűnsz,	 annak	 ellenére,	 hogy	 csak	 most	 szereztél	 róla
tudomást	–	jegyezte	meg	Didrik,	majd	ő	is	felállt.

Elég	tömör	megállapítás	volt.

–	 De	 mit	 is	 tudtam	 meg	 tulajdonképpen?	 Azt,	 hogy	 egy	 férfit,	 akivel



egyszer-kétszer	 találkoztam,	meggyilkoltak.	És	 hogy	 egy	 szemtanú	 látta,
hogy	 elgázolták	 egy,	 az	 enyémhez	 hasonlító	 autóval.	 Ez	 nagyon
kellemetlen.	Ám	ezúttal	jóval	simábbnak	látszik	az	ügy.

–	Aztán	miért?

Nem	 tudtam	 eldönteni,	 vajon	 Didrik	 komolyan	 kérdi-e,	 vagy	 csak
szórakozik	velem.

–	Mert	ezúttal	rossz	kérdéseket	tettél	fel,	Didrik.

Karba	tett	kézzel	várta,	hogy	bővebben	kifejtsem.

–	 Azt	 kérdezted,	 hol	 voltam	 tegnapra	 virradó	 éjjel.	 De	 azt	 elfelejtetted
megtudakolni,	hol	volt	a	Porsche.

Ilyen	az,	mikor	valakinek	 leesik	az	 álla.	Vicces,	de	valóban	ez	 történt.	A
kérdés	 csak	 az,	 hogy	 miért.	 Vajon	 ennyire	 meg	 volt	 győződve	 a
bűnösségemről?	De	akkor	meg	miért	nem	tartóztatott	le?

–	Beszélj	–	mondta.

–	 A	 kocsi	 egy	 szerelőműhelyben	 van	 –	 magyaráztam.	 –	 Belle	 leejtett	 a
padlóra	 egy	 narancsot,	 az	 pedig	 begurult	 a	 fékpedál	 alá.	 Elég	 necces
helyzetbe	kerültem,	amikor	képtelen	voltam	lefékezni	a	kocsit.	Két	nappal
ezelőtt	 elvittem	 kitisztíttatni,	 és	 még	 nem	 tudom,	 hogy	 mikor	 kapom
vissza.	 És	 őszintén	 szólva	 nem	 is	 sürgős.	 Éjszakánként	 bezárják	 a
műhelybe.	Menj,	 és	 nézz	 utána.	 Esélyem	 sem	 lett	 volna	 elvinni	 onnan	 a
gyilkosság	időpontjában.	És	másnak	sem,	ami	azt	illeti.

Nem	 győztem	 ünnepelni	 a	 győzelmemet.	 Végre	 valami	 az	 én	 javamra
szólt.

–	 Felhívhatják	 a	 szervizt,	 ha	 le	 akarják	 ellenőrizni	Martin	 Porschéját	 és
annak	szerepét	bármilyen	gyilkosságban	–	tette	hozzá	Lucy.	–	De	így	már
egyértelmű	 az,	 amit	 kezdettől	 fogva	 állítunk:	 hogy	 valaki	 más	 próbálja
meg	Martinnal	elvitetni	a	balhét.

Didrik	leszegte	a	fejét,	és	a	jegyzetfüzetébe	pillantott.



–	 Lehetséges,	 hogy	 arra	 a	 következtetésre	 jutunk,	 hogy	 a	 legutóbbi
gyilkossághoz	nem	volt	köze	Martin	gépjárművének	–	latolgatta.

–	Ahhoz	sem	–	magyarázta	Lucy.

Didrik	nagyot	nyelt,	de	nem	válaszolt.	Ő	 is	éppolyan	stresszes	volt,	mint
én.	És	ennek	örültem.

–	 A	 gyilkos	 kezd	 hibázni	 –	 mutattam	 rá.	 –	 Az	 első,	 kettős	 gyilkosság
kivitelezése	 még	 alapos	 volt.	 De	 ez	 az	 utóbbi	 szemmel	 láthatólag	 nem.
Nyilván	úgy	gondolta	az	illető,	elég,	ha	kölcsönveszi	bármelyik	Porschét.

Nagyon	magabiztosnak	tűnt	a	hangom,	de	az	igazat	megvallva	totálisan	be
voltam	 rezelve.	 Mert	 volt	 egy	 aprócska	 esélye	 annak,	 hogy	 bizony	 a
legutóbbi	 gyilkosságot	 is	 az	 én	Porschémmal	 követték	 el.	Ha	 a	 tettesnek
valamilyen	 módon	 sikerült	 elvinnie	 a	 műhelyből.	 A	 kérdés	 csak	 az,	 a
rendőrség	ez	esetben	mit	gondolna	az	én	bűnösségemről.

–	Akkor,	ahogy	megbeszéltük,	majd	jelentkezzenek	–	szólalt	meg	Lucy.

Kiléptünk	a	helyiségből.	Didrik	elkísért	minket	a	főbejáratig.

–	Még	valami	–	jegyezte	meg,	mikor	már	ott	álltunk	a	forgóajtónál.

Biccentettem.

–	Ismersz	egy	Borisz	Mikanovics	nevű	embert?

Nem	 is	 tudom,	 honnan	 volt	 erőm	 így	 megőrizni	 az	 önuralmamat,	 de
legnagyobb	 meglepetésemre	 ezúttal	 is	 sikerült	 úgy	 tennem,	 mintha
hidegen	 hagyna	 a	 kérdés.	 Azt	 azonban	 nem	 tudtam	 megfigyelni,	 vajon
Lucy	hogyan	reagált.

–	Nem	–	feleltem.	–	Miért	kérded?

Didrik	megcsóválta	a	fejét.

–	Felejtsd	el,	csak	úgy	eszembe	jutott.



Két	 választásom	 volt:	 vagy	 ennyiben	 hagyom,	 és	 lelépünk,	 vagy
maradunk,	 és	 faggatom	 tovább.	 Én	 az	 utóbbit	 választottam,	 mert	 tudni
akartam,	 miért	 kérdezett	 Didrik	 a	 maffiavezér	 felől,	 akivel	 az	 utóbbi
időben	olyan	közeli	kapcsolatba	kerültünk.

–	 Na	most	már	 elég	 ezekből	 a	 spontán	 kérdésekből!	 Ki	 ez	 a	 Borisz,	 és
miért	emlegeted	előttem?

Didrik	tétovázni	látszott,	de	nem	túl	hosszasan.

–	Az	 ő	 neve	 is	 felmerült	 Belle	 nagyszülei	meggyilkolásának	 ügyében	 –
felelte.

Na,	ekkor	azt	hittem,	infarktust	kapok.	Lezsibbadtak	az	ujjaim,	majd	a	két
kézfejem	is,	és	a	mellkasomban	olyan	erős	nyomást	éreztem,	mintha	egy
elefánt	ült	volna	rajta.

–	Ki	ő?	–	kérdezte	Lucy.

Jó,	tehát	ő	is	benne	van	a	buliban.	És	jobban	megőrizte	a	hidegvérét,	mint
én.

–	Egy	maffiavezér	–	válaszolta	Didrik.	–	Méghozzá	nem	kispályás.

–	 És	 feltételezed,	 hogy	 ismerem?	 –	 értetlenkedtem.	 –	 Úgy	 tűnik,
mostanában	nem	vagy	túl	jó	véleménnyel	rólam.

Didrik	félrebiccentette	a	fejét.

–	Nem	vagyok	benne	biztos,	hogy	jobb	véleményt	érdemelnél,	Martin.

Na,	ezt	már	nem	bírtam	tovább	hallgatni.

–	Mára	elég,	köszönöm	–	elindultam	a	forgóajtó	felé.

–	Én	köszönöm	–	felelte	Didrik.

–	Üdvözlöm	Rebeccát.



Nem	tudom,	ezt	miért	tettem	hozzá.	Talán,	hogy	emlékeztessem	rá:	valaha
jó	 ismerősök	 voltunk.	Már	 évek	 óta	 nem	 láttam	Didrik	 feleségét.	Didrik
nem	 olyan	 ember	 volt,	 aki	 mélyen	 beavat	 másokat	 a	 családja	 életébe.
Kivéve,	 amikor	ő	 és	Rebecca	örökbe	 fogadták	az	egyetlen	gyermeküket.
Akkor	úgy	dőlt	belőle	a	szó,	hogy	kis	híján	belealudtam	a	szövegelésébe.

Mivel	 Didrik	 nem	 felelt,	 hátrapillantottam	 a	 vállam	 fölött.	 Úgy	 állt	 ott,
mint	akinek	földbe	gyökerezett	a	lába.

Megtorpantam,	és	az	emlékeim	közt	kutattam.	Elváltak	volna?	Vagy	valami
még	rosszabb	történt?	Meghalt?

–	Mi	az?	–	kérdeztem.	–	Nem	rosszindulatból	mondtam.

Ekkor	tért	magához	Didrik.

–	Semmi	baj	–	felelte.	–	Átadom	neki.

Majd	 megfordult,	 és	 indulni	 készült.	 Aztán	 mintha	 eszébe	 jutott	 volna
valami,	amit	elfelejtett	mondani	vagy	megkérdezni.

–	Ami	Elias	Kromot	illeti…

–	Igen?

–	Nem	halt	meg.

Lucyvel	előbb	egymásra	néztünk,	azután	Didrikre.

–	De	hisz	azt	mondtad…

–	 Nem,	 én	 ezt	 sosem	 mondtam.	 Te	 mondtad.	 Nem	 azért	 kérdeztelek
Eliasról,	mert	elgázolták,	hanem	mert	te	magad	említetted	a	nevét	tegnap.

Gondolataim	egy	ágyúgolyó	sebességével	keringtek	a	fejemben.

–	Hát	akkor	ki	halt	meg?	–	érdeklődött	Lucy.

Didrik	nehezen	megfejthető	képet	vágott.



–	Fredrik	Ohlander	–	felelte	Didrik.	–	Újságíró	volt.	És	úgy	tűnik,	valami
átkozottul	titkos	anyagon	dolgozott.

Szitkozódni	kezdtem.	Olyan	volt	ez,	mint	a	szabadesés.	Fredrik	Ohlander
meghalt.	 Lucyt	 és	 Boriszt	 leszámítva	 az	 egyetlen	 ember,	 akivel	 a
történetem	minden	részletét	megosztottam.

–	Kissé	sápadtnak	tűnsz	–	állapította	meg	Didrik.	–	Honnan	ismerted	őt?

Erről	speciel	nem	kellett	hazudnom.

–	Valaha	évfolyamtársak	voltunk.

–	Nem	is	tudtam,	hogy	tanultál	újságírást.

–	Nem	is.	Ő	tanult	jogot.	De	csak	két	szemeszter	erejéig.

Didrik	bólintott.

–	 És	 nem	 tudod,	 mi	 lehetett	 az	 a	 titokzatos	 dolog,	 amivel	 mostanában
foglalkozott?

–	Nem	–	vágtam	rá	hirtelen	és	egyértelműen.

–	Tehát	nem.	Akkor	magunknak	kell	kinyomoznunk	–	jegyezte	meg,	majd
sarkon	fordult	és	elment.	Ezúttal	nem	is	fordult	vissza.

[1]	„Staffan	var	en	stalledräng…”	–	A	Staffansvisa	egy	tradicionális	svéd
dal,	 melyet	 Luca	 napján	 (dec.	 13.)	 énekelnek,	 Szent	 István,	 az	 első
keresztény	vértanú	emlékére,	aki	Heródes	király	udvarában	volt	istállófiú.
A	 legenda	 szerint	 ő	 látta	 meg	 először	 a	 betlehemi	 csillagot,	 és	 hirdette
Krisztus	eljövetelét,	amiért	azután	megkövezték.	Később	névnapját	rögtön
Jézusé	után,	karácsony	másnapjára	helyezték	a	naptárban	(a	ford.)	II.	RÉSZ

„Megöltem	egy	embert”

A	 MARTIN	 BENNERREL	 (M.B.)	 KÉSZÜLT	 INTERJÚ	 ÁTIRATA	 Az
interjút	 készítette:	 Karen	 Viking	 (K.V.),	 szabadúszó	 újságíró	 Helyszín:
Stockholm



K.V.:	–	Te	jó	isten!	Addig	fogalma	sem	volt	róla,	hogy	Fredrik	meghalt?

M.B.:	 –	 Nem,	 hiszen	 abban	 állapodtunk	 meg,	 hogy	 nem	 tartunk	 fenn
folyamatos	 kapcsolatot	 egymással.	Elsősorban	 az	 ő	 biztonsága	miatt.	De
ez	a	 jelek	szerint	nem	volt	elég.	Alig	egy	héttel	a	 találkozásunk	után	halt
meg.

K.V.:	–	Maga	ettől	nyilván	nagyon	megijedt.

M.B.:	 –	Megijedtem,	 de	 elsősorban	 elszomorított.	 Mérhetetlenül	 rossz	 a
lelkiismeretem.

K.V.:	–	De	hisz	nem	tudhatta,	mi	fog	történni.

M.B.:	 –	 Nem,	 de	 a	 korábbi	 események	 után	 sejthettem	 volna.	 Vagy
legalábbis	komolyabban	felmérhettem	volna	a	kockázatot.

K.V.:	–	A	rémálmai…

M.B.:	–	Majd	azokra	is	kitérek.

K.V.:	–	És…	amit	arról	mondott,	hogy…	meggyilkolt	valakit?

M.B.:	–	Én	ilyet	sosem	mondtam.

K.V.:	 –	 Azt	mondta,	 ha	megölte	 volna	 azt	 a	 nőt	 a	 zebrán,	 ő	 lett	 volna	 a
második	áldozata.

M.B.:	–	Erre	is	kitérek	majd.

(Csend)

K.V.:	–	Tehát	Elias	Krom	élt	és	virult.	Azért	ez	is	valami.

M.B.:	 –	 Igen,	 habár	 nyersen	 fogalmazva	 ő	 jóval	 kevésbé	 volt	 fontos	 a
számomra,	 mint	 Fredrik.	 Vagyis	 a	 kettőt	 nem	 lehet	 összehasonlítani.
Fredrik	 a	 történetem	minden	 átkozott	 apró	 részletét	 ismerte.	Úgy,	 ahogy
senki	más.	Csak	Lucy	és	Borisz	természetesen.	De	egyikük	sem	tudott	róla,
hogy	beszéltem	Fredrikkel.



K.V.:	–	Komolyan?	Hát,	ezt	nem	értem.	Akkor	honnan	tudhatta	a	gyilkos,
hogy	maga	mindent	elmondott	Fredriknek?

M.B.:	–	Megvoltak	a	magam	elméletei,	amelyek	be	is	igazolódtak.	De	még
nem	tartunk	ott	a	cselekményben.

K.V.:	 –	 Úgy	 tűnik,	 mintha	 átkozottul	 sok	 gond	 szakadt	 volna	 a	 nyakába
hirtelen.	Meg	kellett	 találnia	Miót,	és	azt,	aki	le	akarta	csukatni	magát	két
gyilkosságért.	Valamint	meg	kellett	találni	Fredrik	gyilkosát.

M.B.:	–	Számomra	egyértelmű	volt,	hogy	az	utóbbi	két	dolog	összefügg.
Azonos	 mintát	 követtek.	 Jenny	 és	 Bobby	 azért	 halt	 meg,	 mert	 túl	 sokat
tudtak.	És	feltételeztem,	hogy	Fredrik	is	ugyanezért	halt	meg.	Nemcsak	túl
sokat	 tudott,	 de	 megvolt	 rá	 a	 lehetősége	 is,	 hogy	 kiszivárogtassa	 az
információkat.	Főleg,	ha	velem	történt	volna	valami.

K.V:	–	Márpedig	magával	mindig	történt…

M.B.:	–	Hát	igen,	elég	sok	minden.	És	elég	rövid	időn	belül.

K.V.:	–	Én	úgy	fogalmaznék,	hogy	kimondhatatlanul	gyorsan.	De	 legyen,
ahogy	 akarja.	 Egyszerre	 csak	 egyvalamivel	 foglalkozzunk.	 Mi	 történt
közvetlenül	azután,	hogy	maga	elhagyta	a	rendőrség	épületét?

M.B.:	–	Felhajtottam	egy	italt.	Majd	elmentem	a	temetésre.
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Kezdtem	magam	 veszélyes	 embernek	 érezni.	 Olyannak,	 akinek	 jobb,	 ha
nem	 megy	 a	 közelébe	 senki.	 Lucyvel	 kéz	 a	 kézben	 hagytuk	 el	 a
rendőrőrsöt.	A	 hasonlatoknak	 semmi	 értelmük,	mégis	 ezúttal	 helyénvaló
azt	állítani,	hogy	a	problémák	viharfelhőkként	tornyosultak	a	fejünk	felett.
Fredrik	Ohlander	meghalt.	Ennek	megemésztésére	még	nem	készültem	fel.

–	Szükségem	van	egy	italra	–	jelentettem	ki.

–	Most?	Hiszen	még	alig	tizenegy	óra	van.

–	Akkor	ma	korán	ebédelünk.	Eszünk	és	iszunk.

Beugrottunk	 egy	 taxiba,	 és	 elmentünk	 a	 Riche-be.	 A	 legszívesebben	 az
östermalmi	 városrészben	 eszem,	 bár	 meglepően	 gyakran	 kötök	 ki	 más
környékeken	is,	mint	például	a	Kungsholmenen	vagy	Vasastanban.	Amikor
helyet	 kerestünk	 Lucyvel	 az	 irodánk	 számára,	 Lucy	 azt	 szorgalmazta,
hogy	Östermalmban	 telepedjünk	 le.	 Én	 viszont	más	 véleményen	 voltam.
Távolságot	 akartam,	 és	 akarok	 is	 tartani	 a	 munkahelyemtől.	 Nem
szeretnék	egy	saroknyira	lakni	tőle.	Kungsholmen	ezért	is	tűnt	különösen
okos	választásnak.	Közel	van	a	rendőrség	épületéhez,	ráadásul	egy	sziget.
A	szigetek	jó	helyek.	Ez	akkor	válik	világossá,	amikor	az	ember	elhagyja
őket.	 Elég	 átkelni	 a	 hídon,	 és	 máris	 magunk	 mögött	 tudhatjuk	 minden
nyomorúságunkat.

A	 taxi,	 amely	 a	 Riche-be	 vitt	 minket,	 áthaladt	 a	 Kungsbro-hídon.	 Lucy
szétnézett	a	víz	felett.

–	Ki	volt	az?	–	kérdezte.

–	Kicsoda?

–	Aki	meghalt.	Akiről	azt	állítottad,	az	évfolyamtársad	volt.

„Akiről	azt	állítottad…”	Kételyt	hallottam	ki	a	hangjából,	és	ez	zavart.

–	Az	évfolyamtársam	volt.	Csak	aztán	kilépett,	és	újságíró	lett.



–	És	miért	nem	említetted	soha?

–	Mert	nem	jártunk	össze.

–	Valamilyen	 kapcsolat	 azért	 nyilván	 volt	 köztetek,	 ha	 –	mint	 kiderült	 –
egy,	a	tiedhez	hasonló	autóval	gázolták	el.

A	visszapillantó	tükörből	láttam,	hogy	a	taxisofőr	összerezzent.

–	Majd	később	visszatérünk	rá	–	feleltem.

Lucy	nem	válaszolt.

Megérkeztünk,	és	kifizettük	a	taxit.	Lucy	előttem	lépett	be	az	étterembe.	Az
egyik	felszolgáló	hölgy	egy	ablak	melletti	asztalhoz	vezetett	minket.

–	Kérnek	valamit	inni?

–	Egy	pohár	fehérbort	kérek	–	mondta	Lucy.

–	Én	pedig	egy	gin	tonicot	–	tettem	hozzá.

A	pincérnő	otthagyott	minket.

Lucy	rám	nézett.	Tekintete	nem	volt	épp	barátságos,	sőt,	kimondottan	ádáz
és	sötét	pillantást	vetett	rám.

–	Mindazok	után,	amiken	együtt	mentünk	keresztül	–	mondta.	–	Neked	még
mindig	–	még	mindig	–	vannak	titkaid	előttem.

Ha	te	azt	tudnád!	–	gondoltam	magamban.

Ismét	előjöttek	a	rémálmaim.	De	ezúttal	is,	akárcsak	korábban,	elnyomtam
őket.	 Nem	 számítottak,	 hiszen	 csak	 a	 texasi	 látogatásunk	 hozta	 elő	 őket.
Ottlétünk	 ideje	 alatt	 a	problémáink	 lényegtelennek	 tűntek.	Gondolataim	a
saját	 túlélésem	 és	 a	 Sara	 Texas-rejtély	 körül	 keringtek.	 A	 múltat	 pedig
sikerült	távol	tartanom	magamtól.	Ez	alól	egyetlen	kivétel	volt	csupán:	az
apámat	érintő	emlékek.	Ahogy	átvert	minket,	ahogy	búcsút	vettem	tőle	és	a
halála.	Most	már	éreztem,	hogy	ez	az	egész	szenny	kezd	kifolyni	a	kezeim



közül.	A	múlt	 hazugságai	 lassan	 utolértek.	Csak	 idő	 kérdése	 volt,	mikor
kell	megfékeznem	őket.

Mélyet	sóhajtottam,	és	nagyon	vágytam	már	az	italomra.

–	Egészen	 egyszerű	 a	magyarázat	 arra,	miért	 nem	hallottál	még	Fredrik
Ohlanderről	–	mondtam.

Majd	elmeséltem,	amit	tudtam.	És	a	történtek	után	úgy	döntöttem,	írok	egy
végrendeletet	arra	az	esetre,	ha	eltűnnék	vagy	elhaláloznék.	Biztos	akartam
lenni	 benne,	 hogy	 a	 történetem	 fennmarad	 abban	 az	 esetben	 is,	 ha	 én
magam	képtelen	leszek	azt	továbbadni.

Lucy	csillogó	szemmel	hallgatott.

–	Túl	sokan	haltak	már	meg	–	mondtam	elfúló	hangon.	–	Ne	kérdezd,	mit
érzek	most,	hogy	már	Fredrik	is	köztük	van.	Elképzelhetetlenül,	átkozottul
kellemetlen.

Felszolgálták	 az	 italunkat.	 Lucy	 felhörpintette	 a	 borát,	 én	 is	 a	 gin
tonicomat.

–	Na,	bánod	már,	hogy	nem	kértél	valami	erősebbet?	–	kérdeztem	Lucyt.

–	A	megbánás	értelmetlen	dolog	–	felelte	ő.

Lehet,	hogy	a	választ	voltaképp	nekem	címezte,	ezt	nem	tudtam	eldönteni.
Az	 alkohol	viszont	 szétterjedt	 a	 véremben,	 és	 ideiglenesen	 csillapította	 a
fájdalmaimat.

–	Ki	tudott	róla?	–	tudakolta	Lucy.

–	Senki.

–	Kamu	duma,	hiszen	halott!

–	 Hát	 épp	 ez	 benne	 az	 érthetetlen.	 Mert	 Fredrikről	 még	 neked	 sem
beszéltem.



Lucy	ivott	még	egy	kis	bort.

–	Akkor	nyilván	ő	maga	fecsegte	el.

Én	is	erre	gondoltam.	Különösen,	ha	Didrik	szavaira	gondoltam,	amikor
azt	 mondta,	 Fredrik	 valami	 „átkozottul	 titkos”	 témán	 dolgozott.	 Vajon
megpróbálta	ellenőrizni	a	nyakatekert	sztorim	igazságtartalmát?

–	De	kinél	próbálkozhatott?	–	vetette	fel	Lucy.

–	Bárkinél.	Minden	nevet	megadtam	neki.

Lucy	keresztbe	tette	a	lábait.

–	 Bárkinél.	 Mindazok	 közül,	 akikkel	 te	 magad	 is	 beszéltél.	 Tudod,	 mit
jelent	ez?

Tudtam.	 Azt,	 hogy	 aki	 meggyilkolta	 őt,	 egyike	 lehetett	 azoknak	 a
személyeknek,	akikkel	az	utóbbi	hetekben	Svédországban	vagy	Texasban
találkoztam.	Ez	volt	az	elképzelhető	legrosszabb	forgatókönyv.

–	 Meg	 kell	 tudnunk,	 mit	 lépett,	 miután	 találkozott	 velem	 –	 állapítottam
meg.

–	Sok	mindent	meg	kell	tudnunk	–	tette	hozzá	Lucy.

Alig	egy	hete	még	ki	volt	facsarva	teljesen.	De	mostanra	feltöltődött,	bár	a
fásultság	még	mindig	fenyegette.

Ekkor	szólalt	meg	a	telefonom.	Madeleine	hívott.

–	Megvan	a	név,	amit	kértél.

–	Fantasztikus!

Kiáltásomra	 a	 körülöttünk	 ülő	 vendégek	 is	 odafordultak,	 így	 hát	 lejjebb
vettem	a	hangerőt.

–	De	Mióról	nem	sikerült	fotót	szereznem.



Nem	 bírtam	 leplezni	 a	 csalódottságomat.	 De	 nem	 is	 azt	 éreztem
elsősorban.	Inkább	megint	azon	kezdtem	töprengeni,	hogyan	lehetséges	ez.
Hogyan	képzelhető	el,	hogy	az	ország	valaha	legnagyobb	erőkkel	keresett
gyermekéről	a	rendőrségnek	nincs	fényképe?

–	Találkozhatnánk?	–	tudakolta	Madeleine.

Az	órára	pillantottam.

–	Most	épp	ebédelek.	Utána	pedig	temetésre	megyek.

–	Temetésre?	Ki	halt	meg?

–	Túl	sokan	–	feleltem.	–	Öt	órakor	jó	lenne?

A	félelem	hirtelen,	a	semmiből	tört	rám.	Önkéntelenül	körülnéztem.	Lucy
is	 észrevette	 ide-oda	 cikázó	 pillantásaimat,	 és	 összeráncolta	 a	 homlokát.
De	 ügyet	 sem	 vetettem	 rá.	 Vajon	 figyel	 valaki?	 Megbízható	 ez	 a
telefonkapcsolat?	Vagy	épp	Madeleine	életét	is	kockára	teszem?

Egyik	 halálesettől	 a	 másikig.	 Az	 amerikai	 filmekben	 mindig	 olyan
átkozottul	 sokan	 vesznek	 részt	 a	 temetéseken.	De	 a	 valóságban	 általában
nem	 ez	 a	 helyzet.	 Mi,	 emberek	 korántsem	 örvendünk	 akkora
népszerűségnek,	mint	képzeljük.	És	ami	azt	illeti,	hány	embert	szeretnénk
valóban	 ott	 látni	 a	 temetésünkön?	Minden	 egyéjszakás	 kalandot?	 Akiket
már	 rég	 elfelejtettünk	 vagy	 lemondtunk	 róluk?	 Akiket	 sárba	 tiportunk?
Vagy	az	összes	 távoli	 rokont,	akiknek	még	a	nevét	sem	tudjuk,	épp	ezért
fikarcnyit	 sem	 érdekelnek?	 Ebben	 a	 pillanatban	 szálltam	 ki	 a	 kocsiból,
nem	messze	a	templomtól,	ahol	a	temetést	tartották,	és	úgy	döntöttem,	írok
egy	 listát.	 Ha	 a	 közeljövőben	 én	 is	 eltávoznék	 az	 élők	 sorából,	 biztos
akarok	lenni	benne,	hogy	a	megfelelő	vendégsereg	verődik	majd	össze	a
temetésemen.

A	 legkevésbé	 sem	 szerettem	 volna	 felesleges	 feltűnést	 kelteni,	 ezért	már
előre	 úgy	 határoztam,	 ha	 nagyon	 kevesen	 lesznek	 a	 templomban,	 nem
megyek	 be.	 Ha	 elég	 nagy	 lesz	 a	 tömeg	 ahhoz,	 hogy	 elvesszek	 benne,
megyek,	 ha	 nem,	 nem.	 Hát,	 nem	 voltak	 sokan.	 Jeanette	 Roost	 már
százméteres	 távolságról	 felismertem.	 Ki	 nem	 állhatott	 engem,	 és



átkozottul	nagy	patáliát	csapott	volna,	ha	észrevesz.

Beslisszoltam	 egy	 vastag	 fa	 törzse	mögé.	 Egy	 nackai	 templomra	 esett	 a
választásuk.	 Fogalmam	 sem	 volt	 róla,	 mi	 köti	 őket	 oda,	 mindenesetre
hálás	 voltam	 érte,	 hogy	 sűrű	 növényzet	 borította	mind	 a	 templom,	mind
pedig	 a	 temető	 és	 a	 parkoló	 környékét.	 Nem	 akartam	 szükségtelenül
mutatkozni,	és	egyszerű	rejtekhelyre	volt	szükségem.

Marion,	Bobby	nővére	más	irányból	közeledett	a	templom	felé.	Biccentett
az	 anyjának,	 majd	 elhaladt	 mellette.	 Megpróbáltam	 elképzelni,	 milyen
neveltetésben	 lehetett	 része.	 Mennyire	 nehéz	 lehetett	 neki.	 De	 képtelen
voltam	rá.	Jómagam	azt	sem	tudom,	egy	hónapban	hányszor	utasítom	el	az
anyám	kitárt	karjait.	Ő	teljes	anya-fiú	kapcsolatot	akarna	velem,	én	pedig
kikosarazom.	 De	 csak	 ami	 a	 teljességet	 illeti.	 Félig	 még	 rendben	 van	 a
dolog.

Jeanette	 teljesen	 megsemmisült.	 Ezt	 jól	 láttam	 szánalmasan	 gyatra
búvóhelyemről.	Egy	fiatalabb	nő	mellett	állt,	aki	többször	végigsimított	a
hátán.	Papnak	nyoma	sem	volt.	De	másoknak	 is	alig.	Kicsivel	odébb	egy
csapat	 fiatal	 férfit	vettem	észre,	úgy	négyen-öten	 lehettek.	Egyikük	felém
sandított.	Elias	Krom	volt	az.

A	 szívem	hevesebben	vert,	 és	 elinaltam	onnan.	Ez	 a	 fák	mögött	 bujkálás
nem	nekem	való.	Amikor	legközelebb	kikukucskáltam,	már	valamennyien
bementek	 a	 templomba.	 Kivéve	 Eliast,	 aki	 odakint	 állt	 és	 dohányzott.
Remegett	a	keze.	El	is	oltotta	a	csikket,	és	megindult	felém.

A	 valódi	 nagy	 játékosok,	 akik	 közé	 én	 is	 tartozom,	 tudják,	 mikor	 kell
feladni	a	játszmát.	Tudtam,	hogy	lebuktam,	ezért	előbújtam	a	fák	közül,	és
bevártam	Eliast.

–	Maga	meg	mit	keres	itt?	–	kérdezte.

A	 feldúlt	 emberek	könnyen	elfáradnak.	Elias	úgy	nézett	 ki,	mint	 aki	már
évek	óta	az	életéért	rohan.

–	Gondoltam,	eljövök	a	misére,	de	talán	nem	volt	annyira	jó	ötlet.



–	Nagyon	kevesen	vannak.	Jobb,	ha	kint	marad	–	mondta.

Egyetértettem	vele.

–	Ki	volt	az	a	nő	Jeanette	mellett?	–	érdeklődtem.

–	Malin.	Bobby	barátnője.

–	Beszélnem	kell	vele.	El	tudja	intézni?

Tágra	nyílt	szemmel	meredt	rám.

–	Elég	szívességet	tettem	már	magának	–	állapította	meg.

–	Nekem?	–	háborodtam	fel.	–	Nem	kever	össze	engem	Bobbyval?	Hiszen
ő	kérte	meg	rá	magát,	nem	én,	hogy	surranjon	be	az	irodámba,	és	játssza
el	a	szerepét!

–	Én	nem	surrantam	be.

–	 Az	 tök	 mindegy.	 Muszáj	 beszélnem	 Bobby	 barátnőjével.	 Ha	 adok
magának	egy	telefonszámot,	el	tudja	juttatni	neki?

Megrázta	 a	 fejét,	 és	 hátrálni	 kezdett.	Egész	 testében	 remegett.	Odaléptem
hozzá,	és	megragadtam	a	karját.

–	Mi	történt?	Mitől	ilyen	ideges?	–	vallattam.

Nagyokat	 nyelt,	 mielőtt	 válaszolt	 volna.	 Úgy	 pillantgatott	 ide-oda	 a
temetőben,	hogy	követni	is	alig	bírtam	a	tekintetét.

–	 Valaki	 követ	 engem.	 Nem	 folyton,	 de	 időnként.	 Épp,	 amikor	 már
fellélegeznék,	az	a	 rohadék	visszatér.	Nem	 tudom,	mit	akar	 tőlem,	és	azt
sem,	hogy	kicsoda	az.	De	úgy	érzem,	rossz	végem	lesz.	Mint	Bobbynak	és
Jennynek.

Gondosan	megválogattam	a	szavaimat.

–	Megértem,	ha	nem	bízik	bennem	–	magyaráztam	óvatosan.	–	Mégis	arra



kérem,	 tegye	 meg.	 Máskülönben	 sosem	 ér	 véget	 az	 egész.	 Ezt
garantálhatom.

–	Visszakapta	már	a	gyerekét?

Szavai	úgy	értek,	akár	egy	pofon,	habár	nem	annak	szánta.

–	 Igen,	 ő	 jól	 van.	 De	 csak…	 bizonyos	 feltételekkel	 kaptam	 vissza.	 Érti?
Néhány	feladatot	meg	kell	oldanom.	Például	azt,	ki	ölte	meg	Bobbyt.

Elias	végigsimított	zsíros	haján.	A	körmei	piszkosak	voltak.

–	Nem	akarom,	 hogy	 belerángasson	 ebbe.	 Sajnálom,	 de	 ez	 van.	Ha	 nem
érdekelt	 volna	 Bobby	 sorsa,	 nem	 lennék	 most	 itt,	 de	 mostantól	 már
magamra	is	gondolnom	kell.

–	Hát	épp	erre	buzdítom!	–	magyaráztam	emeltebb	hangon,	mint	szerettem
volna.	–	Egyedül	nem	fogja	tudni	megoldani.

–	 Mit?	 Mi	 a	 francot	 kell	 megoldanom?	 Egy	 kukkot	 sem	 értek,	 én	 csak
vissza	akarom	kapni	a	rohadt	életemet!

Ha	még	jobban	felemelte	volna	a	hangját,	a	holtakat	is	felébresztette	volna
örök	 álmukból.	 Tekintetemmel	 én	 is	 végigpásztáztam	 a	 temetőt	 és
környékét,	de	egy	lelket	sem	láttam.	Ez	azonban	aligha	jelentett	garanciát
arra,	hogy	egyikünket	sem	követik.

–	 Intézze	 el,	 hogy	 beszélhessek	 Bobby	 barátnőjével	 –	 kértem.	 –	 Csak
ennyit	tegyen	meg,	és	nem	zaklatom	többé.	Rendben?

Az	arcát	vakargatta,	és	idegesen	pislogott.

–	Rendben,	rendben	–	felelte.

Majd	zsebre	dugta	a	kezét.

–	Most	már	be	kellene	mennie	a	 templomba	–	figyelmeztettem.	–	Mielőtt
még	keresni	kezdenék.



–	 Megyek.	 De	 miért	 olyan	 fontos	 magának,	 hogy	 beszéljen	 Bobby
barátnőjével?

Semmi	 kedvem	 nem	 volt	 részletesen	 kifejteni	 az	 okát,	 így	 csak	 ennyit
válaszoltam:	 –	 Azt	 hiszem,	 Bobby	 sokat	 nyomozott	 a	 saját	 szakállára,
hogy	felkutassa	az	unokaöccsét.	Lehet,	hogy	egy	halom	eredményt	hagyott
maga	után.	Mint	például	egy	fotót	Mióról.

Elias	csak	pislogott,	mintha	valami	a	szemébe	ment	volna.

–	Egy	fotót	Mióról?	Hát	nincs	még	magának?

–	Nincs.

Elias	 egyik	 kezét	 a	 nadrágzsebébe	 dugta.	 Majd	 megdörzsölte	 a	 szeme
sarkát.

–	Ami	azt	illeti,	hasonlított	magára.

–	Rám?

Meglepetten	vontam	fel	a	szemöldökömet.

Elias	elgondolkodva	bólintott.

–	Nagyon	is	hasonlított.	Ugyanaz	az	árnyalat.

Újabb	 szellő	 rázta	 meg	 a	 fák	 lombkoronáját.	 Csendben	 álltam	 ott,	 és
tekintetemmel	 követtem	 Eliast,	 aki	 besétált	 a	 templomba.	 Váratlanul
megtudtam	valamit,	amire	addig	nem	jöttem	rá.
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A	 gonoszt	 Lucifernek	 hívták,	 és	 Texasban	 volt	 a	 főhadiszállása.	 Szentül
megígértem	 Lucifer	 bérencének,	 hogy	 semmilyen	 körülmények	 között
nem	kutatok	 további	 információk	után	a	nagy	maffiavezérről.	Ha	mégis,
akkor	 Belle-nek	 annyi,	 és	 talán	 Lucynek	 is.	 Az	 azonban,	 hogy	 most
megtudtam,	milyen	a	bőrszíne,	egyáltalán	nem	tudatos	kutatás	eredménye
volt.	Ugyanolyan,	mint	az	enyém.	Fekete.	Vagy	sötét,	nevezzük	bárhogyan.
A	kérdés	csak	az,	mihez	kezdjek	ezzel	az	információmorzsával.

Lucy	meglepettnek	tűnt,	amikor	elmeséltem	neki,	mit	sikerült	megtudnom.

–	 Nem	 tudom,	 mit	 számít	 ez,	 de	 valahogy	 az	 az	 érzésem,	 mégis	 van
jelentősége	–	állapította	meg.

Egyetértettem	 vele.	 Lucifer	 kilétének	 ismeretlensége	 jobban	 zavart,
mintsem	szavakba	tudtam	volna	önteni.	Ez	az	ember	elrabolta	a	lányomat,
és	 meggyilkolta	 a	 nagyszüleit.	 Engem	 halálosan	 megfenyegetett,	 most
pedig	 kihasznált,	 mint	 valami	 különleges	 összeköttetést	 Stockholmban.
Előbb	 vagy	 utóbb	 engedek	 a	 kísértésnek,	 hogy	 kiderítsem	 a	 kilétét,	 és
gondoskodjam	róla,	hogy	örökre	eltűnjön	az	életemből.

Lucy	fürkészőn	figyelt.

–	Eszedbe	ne	jusson,	Martin!	Hagyd	a	francba!

Lehetetlen	dolgot	kért	 tőlem,	 és	 ezt	ő	 is	 tudta.	Mégis	 ez	volt	 az	 egyetlen
helyes	út.

Másra	terelte	a	szót.

–	Milyen	volt	a	gyászmise?	–	érdeklődött.

–	Dunsztom	sincs,	be	se	mentem	a	templomba.

–	Okosan	tetted.

Lucy	 szobájában	 ültünk.	 Ő	 az	 íróasztala	 mögött,	 én	 pedig	 az	 egyik



vendégszéken	 elterülve,	 mint	 egy	 kamasz.	 Nyár	 elején	 az	 irodánk	 még
olyan	volt,	mint	valami	nyári	tábor.	Nizzai	utazást	terveztünk,	Lucy	pedig
mindenféle	 naptejeket	 próbálgatott.	Milyen	 távolinak	 tűnt	már	 az	 az	 idő!
Lucy	 belelapozott	 néhány	 előtte	 heverő	 dokumentumba.	 Szemmel
láthatóan	idősebbnek	tűnt,	vagy	legalábbis	komolyabbnak,	mint	pár	héttel
korábban.	Ami	azt	 illeti,	én	 is.	Elfelejtettünk	nevetni.	Ennél	rosszabb	már
nemigen	történhetett.

–	Valami	vidám	dolgot	kellene	csinálnunk	–	javasoltam.

Lucy	felnézett	rám	a	papírjaiból.

–	Először	talán	vissza	kellene	kapnunk	az	életünket	–	felelte.

Meg	akartam	kérdezni	tőle,	mi	lesz,	ha	sosem	kapjuk	vissza.	Akkor	mi	a
fenét	csinálunk?

–	Most	megyek,	találkozom	Madeleine-nel	–	közöltem.

Ez	is	a	változások	része	volt.	Korábban	sosem	közöltem	Lucyvel,	kivel	és
mikor	találkozom.

–	És	én	addig	mit	tegyek?	–	tudakolta	ő.

Megtorpanva	elgondolkodtam.

–	A	nő,	aki	egymás	utáni	két	éjjel	felhívott,	és	Susanne-nak	nevezte	magát,
azt	 állította,	 egy	 Rakel	 Minnhagen	 nevű	 nő	 vitte	 el	 az	 óvodából	 Miót.
Ennek	kellene	utánanézni.	Ellenőrizd	le	alaposan	az	ovi	személyzetét,	mert
nekem	erre	 nincs	 időm.	Pontosan	 nem	 tudom,	mit	 is	 keresünk,	 úgyhogy
nyisd	ki	jól	a	szemed.

Lucy	jegyzetelt	és	bólogatott,	én	meg	gyötrődve	néztem.	Mintha	egyszerre
több	irányba	rohannánk,	nekem	pedig	az	a	szörnyű	érzésem	volt,	egyiket
sem	csinálom	elég	jól.	Ha	parancsot	teljesítenék,	a	felettesem	bizonyára	a
képembe	 ordítaná:	 –	 Egyszerre	 csak	 egy	 dolgot,	 Benner!	 Nyomozzon
összeszedetten!

De	nem	volt	felettesem,	és	lehetőségem	sem,	hogy	összeszedjem	magam.



–	Az	óvodában	tudnak	rólunk?	–	tudakolta	Lucy.

–	Nem,	már	hogy	tudnának?

–	Jól	van,	csak	biztos	akartam	lenni	benne.	Még	valami?

–	Az	igazolványképek	–	feleltem.	–	Ne	felejtsd	el	megszerezni	azoknak	a
fotóját,	akik	az	oviban	dolgoztak	Mio	eltűnése	idején.	Tudnunk	kell,	hogy
néznek	ki.

Még	 alig	 fejeztem	 be	 a	 mondatot,	 amikor	 Lucy	 meg	 én	 ugyanarra	 a
gondolatra	jutottunk.

–	A	francba!	–	suttogta	Lucy.

Valamit	elmulasztottunk.	Valami	alapvető	fontosságú	dolgot.

–	Nézz	utána,	volt-e	Miónak	útlevele	–	szólaltam	meg	végül.

Legalább	 tíz	 dohányos	 ácsorgott	 a	 bár	 előtt,	 ahol	 Madeleine-nel	 volt
találkozóm.	 Ő	 választotta	 a	 helyet,	 nem	 én.	 Egy	 mellékutcában	 volt	 a
Gullmarsplannál.	 Sosem	hallottam	még	 róla.	De	 nem	esett	messze	 a	Blå
Soldat-tól,	 ahol	Susanne	akart	 találkozni	velem.	A	 taxisofőrnek	a	GPS-ét
kellett	használnia,	hogy	odataláljon.

–	Tiszteletben	tartom,	hogy	biztonságos	helyet	kerestél,	de	muszáj	volt	épp
ide	jönnünk?	–	tudakoltam,	miután	leültünk.

Az	 egyik	 sarokban,	 egy	 kis	 asztalnál	 kaptunk	 helyet.	 Próbáltam	 nem
hozzáérni	 a	 falhoz,	 amely	 olyan	 koszos	 volt,	 hogy	 ha	 nekidőlök,
bizonyára	nyomot	hagyott	volna	a	ruhámon.

–	Nem	kell	mindig	a	jól	bevált	dolgokat	választani	–	felelte	Madeleine.

Kitett	egy	barna	borítékot	az	asztalra.	Egy	pincér	kihozta	a	rendelésünket.
Az	ebéd	mellett	ülve	folytattam	a	témát,	amelyről	beszélni	szándékoztam.
Rendeltem	 egy	 gin	 tonicot,	Madeleine	 pedig	 egy	 jó	 erős	 sört.	 A	 pincér
elment.



–	Hogy	sikerült?	–	kérdeztem.

Erről	voltaképpen	már	beszámolt,	de	hamar	 rá	akartam	 térni	a	 lényegre.
Így	is	megterhelő	volt	az	egész.

Végigsimított	a	borítékon.	Elragadtatással	vegyes	félelemmel	állapítottam
meg,	hogy	ideges.	Ez	szokatlan	volt	tőle.

–	Tudod,	hogy	szívesen	segítek	neked,	Martin.	De	nem	bármiben,	és	nem
bármi	 áron.	 Nekem	 gyerekeim	 vannak,	 és	 nem	 kockáztathatom	 a
biztonságukat	a	kedvedért.

–	Ilyesmire	soha	nem	is	kértelek	–	feleltem.

Képtelen	 voltam	 határozottan	 válaszolni.	 Ezért	 a	 továbbiakban	 mélyebb
hangon	folytattam:	–	Mi	a	fene	történt?

Madeleine	csak	megrázta	a	fejét.

–	 Semmi	 –	 felelte.	 –	 Csak	 épp	 elfogott	 egy	 érzés.	 Mégpedig	 az,	 hogy
valami	nem	stimmel	ezzel	a	történettel.

Meghozták	 az	 italunkat.	Madeleine	 nagy	 kortyokban	 nyelte	 a	 sört,	 az	 én
gin	tonicomnak	viszont	borzalmas	íze	volt.

–	 Általában	 nem	 okoz	 gondot,	 hogy	 információkat	 szerezzek	 a
rendőrségtől	–	magyarázta	Madeleine.	–	Ezúttal	azonban	nem	így	történt.
Mintha	 a	 nyomozati	 anyagot	 hatalmas,	 vörös	 zászlókkal	 jelölték	 volna
meg.	Mindenféle	 fura	mellébeszélésbe	kellett	bonyolódnom,	ami	máskor
szükségtelen.

–	De	sikerült	megszerezned	az	információt?

–	Csak	a	felét,	amint	azt	már	a	telefonban	is	mondtam.	Megvan	a	szemtanú
neve,	 aki	 látta,	 ahogy	 Jenny	Woodsot	 halálra	 gázolták.	 De	 Mióról	 nem
sikerült	fényképet	szereznem.

Egy	nő	haladt	el	az	asztalunk	mellett.	Azt	képzeltem	be	magamnak,	hogy
lelassított,	amikor	mellénk	ért.	Madeleine-nel	együtt	csendben	maradtunk,



amíg	el	nem	tűnt.

–	 Hát	 nem	 átkozottul	 furcsa,	 hogy	 nincs	 arról	 a	 gyerekről	 fénykép?	 –
kérdeztem	halkan.

–	 Azt	 nem	 állítottam,	 hogy	 nincs	 róla	 fénykép	 –	 felelte	 Madeleine.	 –
Mindössze	annyit,	hogy	akivel	én	beszéltem,	egyet	sem	tudott	előkeríteni.

–	 Miért,	 azt	 gondolod,	 hogy	 talán	 valaki	 elrejtette	 őket?	 Valaki	 a
rendőrségnél?

Megvonta	a	vállát.

–	Nem	 tudom,	mit	 higgyek.	 Csak	 annyit	 tudok,	 hogy	 pontosan	 úgy	 van,
ahogy	mondod:	valószínűtlen,	hogy	a	kérdéses	gyerekről	ne	lenne	fotója	a
rendőrségnek.	 Hiszen	 ez	 az	 egyik	 első	 dolog,	 amit	 elkérnek,	 ha	 valaki
eltűnik.

Eszembe	 jutott	 az,	 amit	 megtudtam.	 Hogy	 Mio	 hasonlított	 rám.	 Ez
egyszerre	volt	árulkodó	és	semmitmondó	információ.

–	Ki	a	tanú?	–	kérdeztem.

Nem	is	tudom,	miért	tartottam	ezt	annyira	fontosnak.

–	Egy	Diana	Simonsson	nevű	nő.	Ismered?

–	Nem.	Miért,	kellene?

Madeleine	átnyújtotta	nekem	a	barna	borítékot.

–	Nyisd	ki!	–	szólított	fel.

Megtettem	 és	 kiemeltem	 belőle	 egy	 papírköteget.	 A	 tetején	 egy	 fekete-
fehér	fénykép	volt,	amely	egy	fiatal,	szőke	nőt	ábrázolt.

–	Na	és	most?	Így	már	felismered?

Megráztam	a	fejem.	Teljességgel	ismeretlen	volt	számomra.



Belelapoztam	a	papírkötegbe.	Egy	bírósági	végzés	volt.	Zavartan	olvastam
el	 az	 első	 oldalát.	 Egy	 nemi	 erőszakról	 volt	 szó	 benne.	 Ennek	 meg	 mi
köze	az	egészhez?	A	nemi	erőszak	a	legundorítóbb	bűncselekmény,	ezért
nagyon	ritkán	vállalom	el	az	ilyet	elkövetők	védelmét.	Nagyon	nehezemre
esik	 ugyanis	 szimpátiát	 érezni	 irántuk.	 És	 mert	 sosem	 lehetek	 teljesen
biztos	 benne,	 mi	 az,	 amit	 nem	 követtek	 el.	 De	 voltak	 kivételek,	 és	 az
egyiket	épp	a	kezemben	tartottam.

A	saját	nevem	valósággal	világított	a	papíron.	Én	voltam	a	vádlott	védője.
Diana	Simonsson	pedig	a	felperes,	jobban	mondva	az	áldozat.

Hirtelen	nagyon	is	világosan	beugrott	az	egész.	A	nő	hisztérikus	rohamot
kapott,	 mikor	 kihirdették	 az	 ítéletet.	 Még	 aznap	 bejött	 az	 irodámba,	 és
nekiállt	ordibálni	velem.	Azt	üvöltötte,	hogy	az	ördög	szolgája	vagyok,	és
sosem	 fogja	 nekem	megbocsátani,	 amit	 tettem.	 Erre	 megmondtam	 neki,
hogy	 amennyiben	 nem	 hagyja	 el	 azonnal	 az	 irodámat,	 kihívom	 a
rendőrséget.	 Azt	 is	 hozzátettem,	 hogy	megértem	 a	 csalódottságát,	 de	 ne
rajtam	 álljon	 bosszút.	 A	 bíróság	 az,	 amely	 meghozza	 a	 felmentő	 vagy
elmarasztaló	 ítéletet.	 A	 védelemhez	 pedig	 mindenkinek	 joga	 van.	 Még
azoknak	 is,	 akiket	 szexuális	 bűncselekménnyel	 vádolnak.	 Feldúltan
távozott.	Megvártam,	amíg	becsukódott	mögötte	az	ajtó.	Azután	felhívtam
a	rendőrséget,	és	feljelentettem.	Ennek	így	utólag	nagyon	örültem.

–	 Szórakozol	 velem?	 –	 kérdeztem.	 –	 A	 rendőrség	 koronatanúja,	 aki	 azt
állítja,	hogy	egy	Porsche	911-essel	gázolták	halálra	 Jenny	Woodsot,	 egy
olyan	 nő,	 aki	 gyűlöl	 engem,	 mert	 a	 férfit,	 aki	 állítása	 szerint
megerőszakolta,	sikerült	felmentetnem?

–	Valahogy	úgy	–	felelte	Madeleine.	–	Csodálkoztam	is	rajta,	hogy	miért
nem	csuktak	még	le.	Azt	hiszem,	most	már	tudjuk.

Én	viszont	nem	tudtam.

–	Mekkora	az	esélye,	hogy	épp	akkor	és	ott	tartózkodott?

–	A	jelek	szerint	elég	nagy	–	állapította	meg	Madeleine.

–	Na,	azt	már	nem!	–	hajítottam	odébb	az	ítéletet.	–	Az	az	elmeháborodott,



aki	megtervezte	Bobby	 és	 Jenny	 halálát,	 arról	 is	 gondoskodott,	 hogy	 az
egyik	gyilkosságnak	legyen	egy	úgynevezett	szemtanúja	is.

–	Nem	hiszed,	hogy	ott	volt?

–	Kizárt.

–	Akkor	valaki	felkérte	hamis	tanúzásra?

–	 Persze.	Másképp	miért	 érte	 volna	 be	 annyival,	 hogy	 a	 kocsiról	 leírást
adott?	Engem	is	felismerhetett	volna	a	volán	mögött.

–	 Szóval	 egy	 hamis	 tanú.	 Martin,	 milyen	 gyakran	 történik	 ilyesmi	 a
valóságban?

–	Az	nem	érdekes.	Csak	az,	hogy	ezúttal	megtörtént.

Madeleine	 tovább	hörpölte	 a	 sörét.	Mióta	 a	 helyiségben	 tartózkodtunk,	 a
zajszint	 folyamatosan	 emelkedett.	 Valaki	 nekiállt	 dartsozni.	 A	 hegyes
nyilak	 belefúródtak	 a	 falon	 függő	 táblába.	 Izzadságszag	 csapott	 meg,
amitől	elfintorodtam.

–	De	miért	volt	 szükség	szemtanúra?	–	 tette	 fel	a	kérdést	Madeleine.	–	A
helyszínen	nem	találtak	elég	bizonyítékot?

–	Nem	–	feleltem.	–	Semmi	olyasmit,	ami	akár	engem,	akár	a	kocsimat	a
helyhez	 kapcsolta	 volna.	Azaz	 dehogynem.	A	 Porschém	motorháztetején
keletkezett	egy	horpadás,	amely	még	most	is	megvan,	én	pedig	nem	tudok
magyarázatot	adni	rá.	De	nem	tudom,	ez	mit	bizonyít.

–	 Szóval	 szerinted	 a	 sofőr	 megállt,	 kiszállt	 és	 szemügyre	 vette	 az
áldozatát?	 Majd	 odahívott	 egy	 szemtanút,	 hogy	 az	 megerősítse	 a
bizonyítékokat?

–	 Elképzelhető.	De	 az	 a	 legvalószínűbb,	 hogy	 a	 szemtanú	 bevonása	már
kezdettől	 szerepelt	a	 tervei	közt.	Ha	ugyanis	sikerül	elhitetni,	hogy	az	én
autómmal	 ütötték	 el	 az	 első	 áldozatot,	 akkor	 már	 gond	 nélkül
hozzáköthetik	a	második	gyilkossághoz	is.



Egyre	 több	 dartsnyíl	 talált	 bele	 a	 céltáblába.	Madeleine	 a	 férfiakat	 nézte,
amint	céloztak.

–	Lucyn	kívül	ki	férhet	még	hozzá	a	Porschédhoz?	–	tudakolta.

Kinyitottam	a	szám,	majd	rögtön	be	is	csuktam.

–	 Lucyn	 kívül?	Már	 ne	 haragudj,	 de	 ezzel	 arra	 célzol,	 hogy	 ő	 is	 benne
lenne	a	dologban?

Már	a	gondolattól	is	megállt	a	szívverésem.

–	 Ráadásul	 nem	 is	 mondanám,	 hogy	 hozzáférhet	 a	 kocsimhoz.	 Csak	 én
férhetek	hozzá.	Lucynek	nincs	saját	kulcsa	a	Porschémhoz,	és	nem	is	lesz
soha.

Madeleine	nem	akart	a	szemembe	nézni.

–	Valaki	pedig	biztos	használta	a	kocsidat,	Martin.	Ezt	te	tudod	a	legjobban.
És	Lucy,	aki	olyan	közel	áll	hozzád,	könnyedén	elvehette	tőled	a	kulcsokat
azon	az	éjszakán,	amit	a	kórházban	töltöttél,	nem?

Megráztam	a	fejem.

–	Úgy	 beszélsz,	mintha	magától	 értetődő	 lenne,	 hogy	 az	 én	 Porschémat
használták	 aznap	 éjjel.	 De	 ahogy	 már	 megállapítottuk,	 erre	 semmilyen
bizonyíték	nincs.	Az	égvilágon	semmilyen.

–	 Az	 attól	 függ,	 honnan	 nézzük	 a	 dolgot	 –	mutatott	 rá	Madeleine.	 –	 Te
elutasítottad	 a	 tanút.	 Én	 pedig	 kételkedem.	 Utánanéztem	 az	 autó-
nyilvántartásban.	 Találd	 ki,	 hány	 olyan	 Porsche-modell	 szaladgál
Stockholm	 környékén,	 mint	 a	 tied.	 Három.	 A	 rendőrség	 beszélt	 a
tulajdonosokkal,	majd	kizárta	a	nyomozásból	őket	és	a	gépjárművüket	is.
A	 saját	 szememmel	 láttam	 az	 előzetes	 vizsgálat	 egyes	 részleteit.	 És
másolatot	 is	 készítettem	 róluk,	 ha	 már	 úgyis	 nyomoznom	 kellett.	 A
garázsajtódon	 nem	 látszanak	 behatolás	 nyomai,	 és	 ugyanez	 a	 helyzet	 a
kocsiddal	 is.	 Te	 is	 éppolyan	 jól	 tudod,	 mint	 én,	 hogy	 az	 ember	 nem
szállhat	 be	 csak	 úgy,	 és	 indíthat	 el	 egy	 autót	 anélkül,	 hogy	 annak	 utólag



nyoma	maradna.	Ha	a	te	kocsidról	van	szó,	Martin,	el	kell	fogadnod,	hogy
olyasvalaki	áll	a	bűntények	mögött,	aki	közel	áll	hozzád.

Ám	én	tovább	ellenkeztem.

–	Már	ha	tényleg	egy	Porschéval	gázolták	el	Bobbyt	és	Jennyt.	Fene	tudja,
mennyit	fizettek	a	szemtanúnak,	hogy	hazudjon.

Láttam	Madeleine	arcán	a	kételyt.	Hogyan	is	írhatnám	le	az	őrület	minden
fokát,	 amellyel	 az	 utóbbi	 hetekben	dolgom	volt,	 s	 amely	 elhitette	 velem,
hogy	 a	 lehetetlen	 lehetséges?	 Más	 helyzetben	 egyetértettem	 volna
Madeleine-nel,	 és	 azt	 mondtam	 volna,	 persze,	 hogy	 egy	 Porschéval
gázolták	el	Jennyt	és	Bobbyt.	És	hogy	valóban	nem	lehet	nyomok	nélkül
feltörni	és	beindítani	egy	Porschét.	De	ez	a	helyzet	már	annyira	túlment	a
normalitásokon,	 hogy	 egy	 be	 nem	 avatott	 személy	 számára
megmagyarázhatatlan	volt.	Semmi	sem	az	volt	valójában,	aminek	látszott.

–	Nem	tudom	eléggé	megköszönni,	amit	értem	tettél	–	mondtam.

A	 rossz	 lelkiismerettől	 még	 a	 keringésem	 is	 lelassult.	 Volt	 egy	 név,
amelyre	 következetesen	 próbáltam	 nem	 gondolni,	 mióta	 kiléptünk	 a
rendőrség	épületéből.	Fredrik	Ohlanderé.	A	halott	újságíróé.	Vajon	ez	is	az
én	hibám?	Feltehetőleg	igen.

–	Remélem,	nem	lesz	rá	okom,	hogy	megbánjam	–	felelte	Madeleine.

Ilyen	erővel	akár	pofon	is	vághatott	volna.	Ha	valami	történne	Madeleine-
nel,	 ha	 hasonló	 sorsra	 jutna,	 mint	 Fredrik	 Ohlander,	 végleg	 búcsút
mondhatnék	emberi	mivoltomnak.

–	Én	is	remélem	–	válaszoltam.

És	amikor	végre	találkozott	a	tekintetünk,	éreztem,	hogy	mi	ketten	nagyon
különböző	dolgokat	értettünk	ez	alatt.

–	 Madeleine,	 én	 nem	 követtem	 el	 mindazt,	 amivel	 vádolnak.	 Nem	 én
gázoltam	el	azokat	az	embereket.

El	 sem	hittem,	 hogy	 ezt	 bizonygatnom	kell.	Nem	 is	 volt	 semmi	különös



abban,	 hogy	 Lucyt	 vádolta.	 A	 másik	 lehetőség	 ugyanis	 nyilván	 az	 volt,
hogy	engem	vádol.

Madeleine	nagyot	nyelt.

–	Te	voltál,	 aki	 azt	 tanítottad	nekem,	 hogy	 a	 valóság	 általában	 az,	 ami	 a
legnyilvánvalóbb	–	mondta.

–	 Tudom.	 De	 ez	 az	 alapszabály	 ezúttal	 nem	 érvényes.	 Esküszöm,	 higgy
nekem!

Lassan	bólintott.

–	Próbálok	–	felelte.	–	Próbálok.
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A	 nyughatatlanság	 az	 ítélőképesség	 romlásához	 vezet.	 Ez	 velem	 is	 így
történt.	 Miután	 Madeleine-nel	 elbúcsúztunk	 egymástól,	 nem	 akartam
visszamenni	az	irodába.	Túl	későre	járt,	már	úgyis	hamarosan	haza	kellett
volna	mennem.	De	rájöttem,	hogy	ahhoz	sincs	kedvem.

–	Vigyázz	magadra	–	mondta	Madeleine,	és	megölelt.

Aztán	elment.

Szerettem	 volna	 utánakiáltani,	 hogy	 talán	 ismét	 szükségem	 lesz	 a
segítségére.	De	tudtam,	hogy	ez	nem	lenne	helyes.	Bebizonyosodott,	hogy
mások	 számára	 nem	 biztonságos	 a	 közelemben	 tartózkodni.	 Madeleine
egyike	volt	azon	keveseknek,	akiket	tiszteltem	és	kedveltem.	Nem	akartam
épp	őt	magammal	rántani	a	szarba,	ha	volt	rá	mód,	hogy	elkerüljem.

Az	volt	a	kérdés,	hová	menjek,	ha	sem	a	munkahelyemre,	sem	haza	nem
akarok.	Belle	és	Lucy	már	vártak	rám.	Új	szokásomhoz	híven	előkotortam
a	telefonomat	a	zsebemből,	és	küldtem	egy	SMS-t	Lucynek.

–	Későn	jövök.	Muszáj	elintéznem	valamit.

Majd	előkerestem	egy	másik	telefonszámot.	Veronicáét,	azét	a	nőét,	akivel
a	 Sajtóklubban	 futottam	 össze.	 Olyan	 rég	 találkoztunk	 már,	 mintha	 egy
évszázad	telt	volna	el	azóta.	Mindössze	kétszer	randiztunk.	Azóta	nem	volt
időm	rá,	mivel	elszabadult	a	pokol.	Annál	jobban	meglepett,	hogy	ő	sem
jelentkezett.	Eddig	az	volt	a	benyomásom	róla,	hogy	az	a	fajta	nő,	akinek
gondja	 van	 az	 olyan	 kapcsolatokkal,	 amelyekben	 a	 szex	 nem	 egyenlő	 a
szerelemmel.	Ám	az,	hogy	nem	hívott	fel,	ennek	az	ellenkezőjére	utalt.

Amióta	 Lucyvel	 felültem	 a	 Texasba	 tartó	 gépre,	 még	 csak	 nem	 is
gondoltam	 más	 nőre.	 Most	 azonban	 más	 volt	 a	 helyzet.	 A
türelmetlenségtől	valósággal	viszketett	a	testem.	A	szextől	mindig	új	erőre
kaptam,	 ezért	 annyi	 nővel	 feküdtem	 le,	 amennyivel	 csak	 tudtam.	 Emiatt
szeretem	 magam	 szinglinek	 nevezni,	 és	 ezért	 nem	 akarok	 élet-vagy
házastársi	kapcsolatra	lépni	senkivel.	Amikor	túl	nagy	rajtam	a	nyomás,	és
eluralkodnak	 a	 negatív	 érzések,	 muszáj,	 hogy	 valahogy	 levezessem	 a



feszültséget.

Veronica	 erre	 a	 célra	 kiválóan	 megfelelt.	 Hiszen	 találkoztunk	 már	 és
tudtam,	 hogy	 jó	 vele	 a	 szex.	 Nem	 kell	 előjátékkal	 strapálnom	 magam
ahhoz,	 hogy	 ágyba	vigyem.	Egyedül	 a	megismerkedésünk	 emléke	 tartott
vissza	tőle.	Akkor	ismertem	meg,	amikor	együtt	söröztünk	Didrik	Stihllel,
akiből	 információkat	 akartam	 kiszedni,	 de	 nem	 sikerült	 valami	 jól.	 A
csajozás	annál	inkább.	Veronica	épp	egy	dögunalmas	pasival	volt,	és	egy
cseppet	sem	volt	ellenére,	hogy	felszedjem.

Elfojtottam	 egy	 sóhajt,	 és	 a	 fülemhez	 szorítottam	 a	 telefont.	 Kicsengett.
Lényegtelen	volt,	hogy	Veronica	épp	akkor	került	képbe,	amikor	az	utolsó
barátságos	 találkozóm	volt	Didrikkel.	Ez	most	egész	más	 lapra	 tartozott.
Kanos	voltam	és	nyughatatlan.	Muszáj	volt	lefeküdnöm	valakivel	(de	nem
Lucyvel),	méghozzá	azonnal.

Egy	hang	már	a	második	csengetés	után	beleszólt.	A	telefontársaság	egyik
automatikus	üzenetrögzítője	volt	az.

–	 A	 hívott	 számon	 előfizető	 nem	 kapcsolható	 –	 mondta	 a	 hang.	 –
Ellenőrizze,	hogy	a	megfelelő	számot	hívta-e.

Ostobán	 bámultam	 a	 telefonra.	 Nem	 arról	 volt	 szó,	 hogy	 rossz	 számot
ütöttem	be,	hiszen	szerepelt	a	 telefonkönyvemben.	Elképedve	újrahívtam,
de	ismét	a	hibajelzés	köszönt	rám.

Szokványos	 körülmények	 között	 egyszerűen	 csak	 megvontam	 volna	 a
vállam,	 és	 továbbmentem	 volna	 a	 listán,	 mert	 szexpartnerekben	 nálam
sosem	 volt	 hiány.	 Ezúttal	 azonban	 nem	 beszélhettünk	 szokványos
körülményekről.	Már	nem	hittem	többé	a	véletlenekben.	Talán	megvolt	a
magától	értetődő	és	feltehetőleg	ártatlan	magyarázata	annak,	miért	váltott
telefonszámot	 Veronica.	 Vagy	 valami	 más	 volt	 az	 igazság.	 Magától
értetődő	ugyan,	de	kimondottan	életveszélyes.

El	kellett	 ismernem,	paranoiás	 lettem.	De	több	hibát	és	 téves	döntést	nem
engedhettem	 meg	 magamnak.	 Tudnom	 kellett,	 kiben	 bízhatok	 meg,	 és
kikre	 nem	 számíthatok.	 Úgyhogy	 leintettem	 egy	 taxit,	 és	 elindultam
Veronicához.	 A	 memóriámmal	 nem	 volt	 baj.	 Kétszer	 jártam	 a	 déli



városrészben	 lévő	 lakásán.	Ritkán	 viszek	 fel	 nőket	magamhoz.	Ha	Belle
felébred	 az	 éjszaka	 közepén,	 ne	 találjon	 engem	 egy	 számára	 ismeretlen,
meztelen	 nővel	 a	 hálószobában.	 Vagy	 a	 konyhaasztalon.	 Vagy	 a	 falnak
támaszkodva.

Megcsörrent	az	egyik	mobilom.	Lassan	szereznem	kellene	egy	kézitáskát.
Ez	a	sok	telefon	megtöltötte	a	zsebeimet,	ami	elég	ronda	látványt	nyújtott.

Meglepetten	 állapítottam	 meg,	 hogy	 Elias	 üzent.	 Beszélt	 Bobby
barátnőjével,	aki	szívesen	találkozna	velem.

„Bemehet	az	irodájába	holnap	reggel?”	ezt	írta.

Azt	 válaszoltam,	 hogy	 jöhet,	 és	 megköszöntem	 neki	 a	 segítséget.	 Elias
nem	felelt.

A	taxi	megállt	Veronica	kapuja	előtt.	Ráébredtem,	hogy	nem	is	tudom,	mi
a	vezetékneve.	Berntsson?	Bertilsson?	Ott	egye	meg	a	fene,	annyit	tudtam,
hogy	a	kaputelefonon	fentről	a	harmadik	gombot	kell	megnyomnom.	Újra
meg	újra	felcsengettem,	de	nem	vette	fel	senki.

Felszökött	 a	 pulzusom	 és	 mélyeket	 lélegeztem,	 hogy	 megnyugodjak.
Semmi	 okom	nem	volt	 a	 pánikra.	Veronica	 nyilván	még	 nem	 ért	 haza	 a
munkahelyéről.	 De	 a	 félelem,	 amely	 féregként	 mocorgott	 a	 testemben,
nem	 tűri	 az	 észérveket.	Tudom	egyáltalán,	 hogy	mivel	 foglalkozik?	Volt
más	olyan	hely,	ahol	megtalálhatom?

Csak	hogy	megbizonyosodjam.	Csak	hogy	megnyugodjak.

Már	 egy	 cseppet	 sem	 érdekelt,	 lefekszik-e	 velem.	 Úgyis	 Lucy	 volt	 a
legjobb,	akit	ismertem,	nem	kellett	más	testeket	keresnem,	hogy	ellazuljak.

Megpróbáltam	felcsengetni	Veronica	egyik	szomszédjához.	Ott	sem	vették
fel.	 Ismét	 próbálkoztam.	 Ekkor	 egy	 idősebb	 nő	 hangját	 hallottam	 a
hangszóróból.

–	Ki	az?

Nincs	 szükségem	 hazugságokra	 ahhoz,	 hogy	 fontos	 és	 kompetens



személynek	 tűnjek.	 Épp	 elég,	 ha	 elmondom,	mivel	 foglalkozom,	 a	 többi
már	 megy	 magától.	 Ahogy	 ezúttal	 is.	 Viszont	 próbáltam	 a	 lehető
legkevesebbet	elárulni	a	kilétemről.

–	Elnézést	 a	 zavarásért.	Martin	a	nevem,	ügyvéd	vagyok.	A	szomszédját,
Veronicát	keresem	egy	fontos	ügyben.

Csend	támadt.

–	Veronicát?	–	kérdezett	vissza	a	nő.

–	Igen.

–	Itt	nem	lakik	semmiféle	Veronica.

A	francba!	A	rohadt,	kurva	életbe!

Tétováztam,	de	csak	egy	pillanatig.

–	Bemehetek?	–	kérdeztem.

–	Persze	–	felelte	a	hang.	–	Jöjjön	fel,	és	csengessen	be	hozzám.	Svensson
név	áll	az	ajtón.

Azután	sípolást	hallottam,	és	a	kapu	kinyílt.

Volt	a	házban	lift	is,	de	én	inkább	a	lépcsőt	választottam.	Lucy	tanított	meg
rá,	hogy	soha	nem	szabad	elszalasztani	egy	jó	edzési	 lehetőséget	a	fenék
és	a	lábszárak	számára.	A	harmadik	emeleten	valóban	a	Svensson	név	állt
az	 egyik	 ajtón.	 Ellenben	 azon,	 amelyiken	Veronicával	 együtt	 léptünk	 be,
nem	 szerepelt	 semmilyen	 név.	 Vajon	 legutóbb	 is	 így	 nézett	 ki?	 Nem
emlékeztem	rá.

Még	 alig	 értem	 a	 csengő	 gombjához,	 és	 Svenssonék	 ajtaja	 kitárult.	 Egy
mosolygós	 idősebb	 nő	 fogadott,	 akit	 ösztönösen	 megkedveltem.	 Öreg
volt,	 biztosan	 elmúlt	 már	 nyolcvanéves	 is,	 mégis	 nagyon	 energikusnak
tűnt.	 Fontos,	 hogy	 megkülönböztessük	 az	 ember	 fizikai	 és	 mentális
életkorát.	 Vannak,	 akik	 harmincévesen	 is	 úgy	 viselkednek,	 mintha	 már
hetvennél	 járnának,	 és	 olyan	 kilencvenévesek	 is,	 akik	 lélekben	 sosem



öregszenek	negyvenötnél	tovább.

–	Harriet	vagyok	–	mondta	a	nő,	és	kezet	fogott	velem.

–	Martin	–	feleltem.	–	Ne	haragudjon,	hogy	csak	így	bekéredzkedtem.	Mint
mondtam,	Veronicát	keresem	a	szomszédból.

És	a	szomszédos	ajtóra	mutattam.

Harriet	 kilépett	 a	 lépcsőházba,	 és	 meglepetten	 nézett	 abba	 az	 irányba,
amerre	mutattam.

–	Itt	nem	lakik	senki,	akit	Veronicának	hívnak	–	magyarázta.

–	De	pár	héttel	ezelőtt	még	itt	lakott	–	értetlenkedtem.

Ő	azonban	határozottan	rázta	a	fejét.

–	Nem.	Az	kizárt.

Erőt	kellett	vennem	magamon,	hogy	megőrizzem	a	hidegvéremet.	Az	nem
jó,	ha	pánikba	esem.

–	 Rendben.	 Akkor	 így	 mondom:	 néhány	 héttel	 ezelőtt	 jártam	 ebben	 a
lakásban.	Egy	nővel	voltam,	aki	Veronicának	nevezte	magát.	Magas,	szőke
nő,	igazán	csinos.	Volt	kulcsa	a	lakáshoz,	és	semmi	jelét	nem	adta,	hogy	ne
járt	volna	már	itt	korábban	is.	Látott	itt	a	házban	olyan	valakit,	akire	ráillik
a	személyleírás?

Megpróbáltam	 visszaemlékezni,	 hogy	 nézett	 ki	 a	 lakás	 belülről.	 Egy
kisebb	 kétszobás	 ingatlan	 volt,	 hálóval	 és	 nappalival.	 Fehér	 falakkal	 és
kicsempézett	 fürdőszobával.	 A	 konyhaszekrény	 az	 IKEÁ-ból	 származott.
Semleges,	időtlenséget	tükröző	bútorok.	Szobanövények	és	puha	lepedők.
A	 falakon	 festmények	 és	 meglehetősen	 kevés	 fénykép.	 Lázasan
keresgéltem	 az	 emlékeimben.	 De	 minél	 jobban	 belegondoltam,	 annál
biztosabb	 lettem	 benne,	 hogy	 egyetlenegy	 fényképet	 sem	 láttam.	 És
olyasmit	 sem	 sokat,	 ami	 személyes	 holminak	 nevezhető,	 mindössze
néhány	 szanaszét,	 a	 kanapéra	 és	 az	 ágyra	 szórt	 ruhadarabot.	 Ki	 kellett
volna	nyitnom	a	hűtőszekrény	ajtaját,	hogy	megnézzem,	üres-e.



Harriet	félbeszakította	gondolataimat.

–	Igen,	azt	hiszem,	láttam	a	nőt,	akiről	beszél.	Egészen	elbűvölő	teremtés.
De	csak	néhányszor	járt	itt.	Akárcsak	a	többiek,	akik	szintén	használják	ezt
a	lakást.

–	A	többiek?	–	kérdeztem	ostoba	arcot	vágva.

Harriet	bólintott.

–	 Ez	 a	 ház	 egy	 lakásszövetkezeté,	 amelynek	 a	 vezetőségi	 tagjai	 közé
tartozom	 én	 is.	 A	 házban	 valamennyi	 lakás	 a	 szövetkezet	 tagjainak
tulajdona.	Kivéve	azt	az	egyet,	mert	az	egy	közös	 tulajdonú	vendéglakás.
Tehát	a	maga	barátnője	bizonyára	ismer	valakit	a	házban,	aki	megengedte
neki,	hogy	alkalmanként	használja.	Mert	Veronica	nevű	tag	nincs	köztünk.

Bólintottam,	 ám	 a	 pulzusom	 egyre	 jobban	 felszökött.	 Hazudtam
Veronicának,	mikor	azt	meséltem,	hogy	a	villámat	elárasztotta	a	víz,	ezért
kell	 felmennünk	 hozzá.	 Így	 aztán	 semmi	 különös	 nincs	 abban,	 ha	 ő	 is
hazudott	 nekem.	 Vagy	 nem	 is	 kellett	 hazudnia,	 hiszen	 valóban	 itt	 lakott
azokon	a	napokon,	amikor	találkoztunk.	Arról	pedig	nem	volt	kötelessége
tájékoztatni,	hol	lakik	egyébként.

–	Nyugodtan	menjen	végig	és	kopogjon	be	a	 lakókhoz	–	mondta	Harriet
egy	félmosollyal.	–	Próbálja	megtudni,	melyikük	ismerőse	lehetett.

Ezt	 persze	 nem	 tettem	 meg.	 Viszont	 végigsétáltam	 a	 lépcsőházon,	 és
szemügyre	 vettem	 a	 névtáblákat.	 De	 egyik	 sem	 tűnt	 ismerősnek.	 Úgy
jöttem	el	onnan,	hogy	továbbra	is	becsapva	éreztem	magam.
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Amikor	beléptem	a	lakásomba,	fokhagymaszag	csapott	meg.	Belle	rohant
felém	és	a	nyakamba	ugrott.	A	karján	levő	gipsz	erősen	nyomta	a	nyakam.
Apró	 lábai	 annyira	 ruganyosak,	 hogy	 ha	 beíratnám	 egy	 tornásziskolába,
biztosan	olimpiai	aranyérmes	tornász	lenne	belőle.

–	Apa,	ma	emberkéket	csináltunk.	Gyere,	nézd	meg!

Eleresztette	 a	 nyakam,	 és	 lehuppant	 a	 földre.	 De	 gyorsan	 fel	 is	 pattant
megint,	és	kézen	fogott.

Az	 elrablása	 előtt	mindig	Martinnak	 szólított,	most	 pedig	 apának	 hívott.
Énem	 egyik	 része	 ezt	 nem	 tartotta	 helyesnek.	 Hiszen	már	 volt	 egy	 apja.
Igaz,	hogy	meghalt,	mégis	valódibb	volt,	mint	én.	Lucy	a	konyhában	rákot
pucolt.	Felragyogott,	mikor	meglátott,	ám	töprengő	arckifejezésem	láttán
rögtön	le	is	hervadt	a	mosoly	az	arcáról.

–	Mi	történt?

–	Majd	később	megbeszéljük	–	feleltem.

Nem	 volt	 magától	 értetődő,	 hogy	 beszámolok	 Lucynek	 a	 történtekről.
Ugyanakkor	 viszont	 nem	 akadt	 más,	 akivel	 megoszthattam	 volna	 az
aggodalmaimat.

Belle	 emberkéi	 ott	 sorakoztak	 a	 konyhaasztalon.	 Három	 kis	 barna
agyagfigura,	 amelyek	 Gollamra,	 A	 Gyűrűk	 Ura	 egyik	 szereplőjére
emlékeztettek.

–	Nagyon	szépek	–	dicsértem	meg	Belle-t.

Eleinte	 torkig	voltam	azokkal	 a	 vackokkal,	 amiket	 hazahozott	 az	oviból,
de	 idővel	megtanultam	értékelni	 őket.	Minden	 rajzot,	 kőmanót,	műanyag
tányért,	amely	annak	bizonyítékául	 szolgált,	hogy	mivel	 foglalatoskodott
napközben.	Megszerettem	őket.

Az	ingem	a	hátamhoz	tapadt.	A	levegő	párás	és	fojtó	volt,	az	égen	szürke



felhők	tornyosultak.

–	Vihar	közeleg	–	jelentette	ki	Lucy.

–	Eső	–	tette	hozzá	Belle.

–	És	biztos	villámok	és	dörgés	is	–	mondtam	én.

Belle	olyan	hirtelen	sápadt	el,	hogy	először	észre	se	vettem.

–	Ne,	villámok	ne	–	suttogta.

Az	 arcán	 áfonya	 nagyságú	 könnyek	 csurogtak	 végig.	Halálosan	 retteg	 a
vihartól.	 Azt	 gondoltam,	 ennek	 köze	 lehet	 a	 repülőgép-
szerencsétlenséghez,	amely	végzett	a	szüleivel.	Azon	az	éjszakán	szörnyű
vihar	 tombolt.	 Bár	 erről	 Belle	 aligha	 tudhatott,	 hiszen	 nem	 volt	 rajta	 a
gépen.

–	Jól	van	–	feleltem.	–	Nem	lesz	villámlás.

Mintha	akár	a	legcsekélyebb	befolyásom	is	lenne	az	időjárásra!

Óvatosan	 az	 ölembe	 vettem	 Belle-t.	 Ismét	 átkarolta	 a	 nyakamat,	 olyan
erősen,	hogy	levegőt	is	alig	kaptam.

–	Rengeteg	villám	volt	–	suttogta.	–	Rengeteg.

Végigsimítottam	a	hátán.

–	Mikor,	kicsim?

Hallottam	a	lélegzetvételét.

–	Amikor	 a	 nagymamánál	 és	 a	 nagypapánál	 aludtam.	Azt	mondták,	 nem
veszélyes.	De	én	nagyon	féltem.

Megdermedtem.	Addig	 a	 percig	Belle	 egy	 árva	 szót	 sem	 szólt	 arról,	mi
történt	 az	 elrablása	 előtt	 és	 után.	 Azt	 hittük,	 nem	 is	 emlékszik	 semmire,
mivel	 begyógyszerezték.	 Most	 pedig	 váratlanul	 villámokról	 és



mennydörgésről	kezdett	beszélni.	Vajon	mire	emlékezhet	még?

A	szemem	sarkából	 láttam,	ahogy	Lucy	kettőnket	néz.	Azon	 imádkoztam
magamban,	 nehogy	 Belle	 megérezze,	 mennyire	 felkavart	 minket,	 amit
mondott.	Máskülönben	lehet,	hogy	megint	zárkózottá	válik.

–	 Emlékszel	 rá,	 hogy	 beszéltél-e	 valaki	 mással	 is	 a	 nagymamán	 és
nagypapán	kívül?	–	tudakoltam.

De	 Belle	 nem	 felelt.	 Leültünk	 enni,	 de	 képtelenség	 volt	 bármit	 is
belediktálni.	Szeme	szüntelenül	a	hatalmas,	teraszra	néző	ablakokra	tévedt,
és	 a	 sötét,	 viharos	 égboltot	 fürkészte.	 Amikor	 az	 első	 dörgések
felhangzottak	 a	 távolból	 és	 az	 esőcseppek	 kopogni	 kezdtek	 az
ablaktáblákon,	határozottan	felálltam	az	asztal	mellől.

–	Gyere,	Belle,	menjünk,	olvassunk	el	egy	mesét.

Leültünk	az	ágyára.	Becsuktam	az	ablakot,	és	lehúztam	a	rolót.	A	szobában
sötét	 lett,	 én	 pedig	 elővettem	 egy	 zseblámpát.	 Belle	 ujjongott,	 és
mozdulatlanul	 tartotta	 a	 lámpát,	 míg	 én	 felolvastam	 neki.	 Két	 könyv
elolvasása	után	már	aludt	is,	a	vihar	ellenére	ernyedten	feküdt	az	ölemben.

Végigsimítottam	 a	 haján,	 és	megpróbáltam	valami	 értelmeset	 kihámozni
az	 általa	 elmondottakból.	 Dörgött	 az	 ég.	 Nagymama	 és	 nagypapa	 azt
mondta,	 nem	 veszélyes.	 De	 sajnos	 nem	 volt	 igazuk.	 Bármennyire	 is
szerettem	volna.

–	Egy	vendéglakás?

Lucyt	 is	 elgondolkodtatta,	 mikor	 elmeséltem	 neki,	 mit	 tudtam	 meg
egykori	alkalmi	szexpartnerem	lakásáról.

Keserűen	bólintottam.	S	miután	pár	órán	keresztül	emésztgettem	a	dolgot,
már	bizonyos	voltam	benne:	Veronicával	valami	nem	stimmelt.

A	fedett	teraszon	ülve	figyeltük	az	egymást	követő	villámokat.

–	Miért…	mármint	hogy	jöttél	rá?	Minek	mentél	fel	hozzá?



Vannak	 bizonyos	 szabályok	 az	 életemben.	 Az	 egyik	 az,	 hogy	 egyenes
kérdésre	sosem	adok	hazug	választ.	Különösen	akkor,	ha	Lucy	teszi	fel,	és
pláne,	 ha	 a	 szexuális	 életem	 felől	 tudakozódik.	 Ám	 ezúttal	 nem	 voltam
biztos	 benne,	 hogy	 megmondhatom-e	 neki	 az	 igazat.	 Úgy	 döntöttem,
inkább	nem.	Jobb,	ha	hazudok.

–	 Nem	 tudom	megmagyarázni.	 Amolyan…	megérzés	 volt.	Mindenkit	 le
akartam	ellenőrizni,	akivel	az	utóbbi	hetekben	találkoztam.

–	Mindenkit?

–	Jó,	tudod,	hogy	értettem.

Lucy	elfordult.

–	Nem	lehet,	hogy	csak	véletlen	egybeesés?	–	kérdezte	kicsivel	később.	–
Talán	azon	egyszerű	oknál	fogva	hagyta	magát	felszedni,	hogy	begerjedt
rád.	Esetleg	egy	tanfolyamon	vett	részt	a	városban,	vagy	meglátogatta	egy
barátját,	ezért	kapta	kölcsön	a	lakást.	Ki	tudja,	lehet,	hogy	Svédország	egy
távoli	csücskében	lakik.

–	 Nekem	 is	 megfordult	 a	 fejemben	 ez	 a	 gondolat	 –	 válaszoltam.	 –	 De
akkor	sem	értem,	miért	nem	tudom	elérni	telefonon.

–	Mi	a	vezetékneve?

–	Nem	emlékszem.	Vagyis	fogalmam	sincs.

–	Martin,	a	fenébe	is!

–	Most	mi	van?	Te	talán	minden	alkalmi	partnered	vezetéknevét	tudod?

Lucy	elkomorodott.

–	Igen.

–	Komolyan?

–	 Igen.	 És	 ha	 egészen	 őszinte	 akarok	 lenni,	 szerintem	 ez	 a	 legtöbb



normális	 emberre	 igaz.	 Az	 ember	 tudja,	 kivel	 fekszik	 le.	 Vagy	 ha	 nem,
nem	fekszik	le	vele.

Nem	 tudtam,	 mit	 feleljek	 erre,	 így	 inkább	 csendben	 maradtam.
Tulajdonképpen	 nem	 értettem	 egyet	 vele,	 de	 az	 erről	 való	 vita	 még
várhatott.

–	És	azt	elárulta,	mivel	foglalkozik?	–	tudakolta	Lucy.

Végre	egy	kérdés,	amire	tudtam	a	választ.

–	Azt	mondta,	könyvelő.

–	Dögunalmas.

Önkéntelenül	is	felröhögtem.

–	Hát	igen.	Szerintem	is.

Lucy	felsóhajtott.

–	Tulajdonképpen	mi	az,	ami	arra	utal,	hogy	hazudott	bármiről	is?	Lehet,
hogy	 tényleg	 könyvelő.	 És	 lehet,	 hogy	 egy	 barátnőjétől	 kapta	 kölcsön	 a
lakást,	 aki	 abban	 a	 házban	 lakik.	 Ezer	 oka	 lehet	 annak,	 miért	 van	 az
embernek	 szüksége	 egy	 ideiglenes	 lakásra.	 Renoválják	 a	 fürdőszobáját
vagy	ilyesmi.

–	És	a	telefonszámra	mi	a	magyarázatod?

Lucy	elhallgatott.

A	szél	irányt	változtatott,	s	az	eső	szinte	gúnyosan	falhoz	szorított	minket.
Végül	egészen	az	ablak	alá	ültünk.

–	 Amúgy	 hogy	 ment	 az	 óvoda	 személyzetének	 feltérképezése?	 –
érdeklődtem.	–	Sikerült	igazolványképeket	szerezned?

–	A	 nevek	 és	 a	 többi	 adat	 ott	 van	 a	 táskámban.	A	 fotókat	 holnap	 kapom
meg.	 De	 ami	 a	 feltérképezést	 illeti,	 nem	 hiszem,	 hogy	 sokat	 várhatunk



attól,	amit	sikerült	megszereznem.

Képtelen	 voltam	 belenézni	 abba,	 amit	 Lucy	 összegyűjtött.	 Várhatott
másnapig,	 amikor	 az	 igazolványképeket	 is	megkapom.	Most	 épp	máson
járt	az	eszem.

–	 A	 telefonszám.	 Ha	 arra	 kapok	 magyarázatot,	 miért	 változtatta	 meg,
akkor	a	többit	is	hajlandó	vagyok	elhinni.

Lucy	felhúzta	a	lábait	a	székre.

–	Kik	tudtak	róla,	hogy	a	Sajtóklubba	készülsz	aznap	este?	Mert	ugye	ott
találkoztál	vele?

Hevesen	 bólogattam.	 Egy	 nagyon	 is	 fontos	 kérdést	 tett	 fel.	 Ha	Veronica
meg	én	nem	a	véletlen	folytán	találkoztunk,	akkor	tudnia	kellett,	hogy	én
abban	az	időben	épp	ott	leszek.

–	Csak	te	és	Didrik	–	feleltem.

Lucy	először	nem	szólt	rá	semmit.

–	Csak	én	és	Didrik	–	ismételte	meg.

Belém	nyilallt	az	aggodalom,	a	gyomrom	is	összerándult	tőle.	A	fülembe
csengett	Madeleine	ebédnél	feltett	kérdése.

Lucyn	kívül	ki	férhet	még	hozzá	a	Porschédhoz?

Önkéntelenül	megborzongtam.	 Persze,	 hogy	 a	 kocsimnak	 semmi	 köze	 a
dologhoz.	És	persze,	hogy	Lucynek	sincs	semmi	köze	a	történtekhez.

–	Mi	az?	–	tudakolta	Lucy.

–	Semmi	–	feleltem.

Újabb	gondolataim	támadtak,	amelyek	Lucytől	távolabbi	célt	kerestek.

–	Didrik	–	szólaltam	meg	halkan.



Lucy	összerándult.

–	De	ugye	ő	nem	lehet	benne	abban,	ami	most	történik?

Megráztam	a	fejem.

–	Nem	–	válaszoltam.	–	Tényleg	nem	erre	gondoltam.	Akkor	Didrik	és	a
kollégái	 már	 azelőtt	 figyeltek	 volna,	 hogy	 Bobby	 és	 Jenny	meghalt.	 Ez
egyszerűen	 lehetetlen.	A	 rendőrség	nem	 ilyen	módszerekkel	 dolgozik.	A
bércsábítás	csak	a	filmekben	válik	be.

–	Bércsábítás?

–	Amikor	csinos	lányok	férfiakat	csábítanak	el,	és	lefekszenek	velük,	csak
azért,	hogy	információt	szerezzenek	tőlük.

Lucy	a	vállára	terített	egy	köntöst.

–	Értem.

–	Lucy,	ne	már.	Ezt	már	meg…

–	Tudom,	tudom.

Hát	 persze,	 hogy	 tudta.	 Lucy	 nem	 volt	 ostoba,	 tudta,	 miért	 kerestem	 fel
Veronicát	 újból.	 Dörgött	 az	 ég,	 és	 egyik	 villám	 a	másik	 után	 csapott	 le
könyörtelenül	a	találomra	kiválasztott	helyekre.

–	Gúnyolódott	rajtam	–	suttogtam.

–	Kicsoda?

–	Didrik.

–	Mikor?

–	 Amikor	 felszedtem	 a	 lányt.	 Vagy	 nem	 is	 gúnyolódott.	 Ugratott.	 De	 a
hangja	leginkább	féltékenynek	tűnt.



Didriknek	 számos	 erénye	 volt.	 Lehet,	 hogy	 jó	 színész	 is?	 Ebben	 nem
voltam	biztos.	Már	a	gondolat	is	nevetséges,	hogy	csapdába	csalt	volna	a
Sajtóklubban.	 Ugyanakor	 viszont,	 ha	 ez	 igaz,	 aligha	 ő	 az	 egyetlen,	 aki
meglepetést	okozott	nekem	az	elmúlt	hetekben.	Egy	hátránya	van	annak,	ha
valaki	nagyon	sok	embert	ismer:	magányossá	és	bizonytalanná	válik.

–	Miket	mondott	a	nő?	Sokat	kérdezősködött?	–	tudakolta	Lucy.

Megráztam	a	fejem.	Lucy	agyon	is	ütött	volna,	ha	megtudja,	miféle	képek
jártak	a	fejemben,	mikor	Veronicára	gondoltam.	Forró	testek,	izzadság	és
hatalmas	mellek.

–	Úgy	emlékszem,	nem.

–	Akkor	meg	miért	akart	találkozni	veled?	–	érdeklődött	Lucy.	–	Ha	nem
információt,	akkor	mit	akart	tőled?

Behunytam	 a	 szemem.	Vajon	 aznap	 este	 a	 Sajtóklubban	mi	 volt	 az,	 amit
akart,	és	amit	másképp	nem	kaphatott	volna	meg?

Majd	kinyitottam	a	szemem.

–	Nem	tudom	–	feleltem.	–	Még	nem.	De	hidd	el,	hamarosan	rájövünk.
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Szerda

Tévedtem.	 Feleslegesen	 sok	 időmbe	 telt,	 mire	 rájöttem,	mit	 akart	 tőlem
Veronica.	És	mikor	rájöttem,	már	késő	volt.

Ám	 erről	 még	 semmit	 sem	 tudtam,	 mikor	 másnap	 reggel	 bementem	 az
irodámba.	 Megint	 rossz	 éjszakám	 volt,	 alig	 aludtam	 valamit.	 És	 reggel
Lucy	ismét	aggodalmasan	pillantgatott	rám,	és	csípős	megjegyzéseket	tett
arra	vonatkozólag,	hogy	festek.	Ami	azért	is	idegesített,	mert	nem	akartam
részletezni	 neki,	 miért	 aludtam	 annyira	 rosszul.	 Azt	 hittem,	 a	 hazugság
kényelmes	 dolog.	 De	 ebben	 is	 tévedtem.	 Nagy	 leleplezések	 voltak
készülőben,	nekem	pedig	sejtelmem	sem	volt	róluk.

Az	 időjárás	 istenei	 ügyesen	 adták	 a	 harsogó	 háttérzenét	 a	 lezajló
drámához.	Az	elején,	még	mielőtt	az	egész	elkezdődött	volna,	szokatlanul
meleg	 nyarunk	 volt.	 Majd	 Bobby	 belépett	 az	 irodámba,	 és	 vele	 együtt
megérkezett	az	eső	is.	Nem	mondom,	hogy	feltétlenül	ok-okozati	viszony
állt	fenn	e	két	jelenség	közt,	de	időben	kétségtelenül	egybeestek.	És	a	rossz
idő	kitartott.	Egészen	addig	 a	napig,	 amikor	Bobby	barátnője,	Malin	 jött
látogatóba.	A	napsütés	is	akkor	tért	vissza.

Tíz	 órakor	 csengetett	 be	 hozzám.	 Lucy	 a	 szobájában	 ült,	 és	 telefonon
konzultált	 az	 egyik	 ügyfelével.	 Én	 épp	 kávéztam.	 Hosszú	 és	 álmatlan
éjszakám	 volt.	 Azok	 a	 gondolatok	 keringtek	 a	 fejemben,	 amelyeket
egyetlen	 élő	 emberrel	 sem	 szándékoztam	 megosztani.	 Rémálmaim,
amelyek	addig	éjszakánként	üldöztek,	új	erőre	kaptak,	és	most	már	nappal
is	rám	telepedtek.

Gyűlöltem	a	kettős	kiszolgáltatottság	érzését.	Épp	elég	aktuális	problémám
volt,	 muszáj	 volt	 távolságot	 tartanom	 a	 múlttól.	Már	 nem	 hittem	 benne,
hogy	a	véletlen	hozott	össze	Veronicával.	Tehát	nyilván	valaki	úgy	intézte,
hogy	épp	azon	az	estén	ott	 legyen	a	Sajtóklubban.	Arról	pedig	kizárólag
Lucy	és	Didrik	tudott,	hogy	oda	készülök.



Hacsak	 Didrik	 tovább	 nem	 adta	 valakinek.	 Olyasvalakinek,	 mint	 az	 a
Staffan.	Zavart,	hogy	gyakran	keveredtem	olyan	helyzetekbe,	amikor	épp
Didrik	 segítségére	 szorultam	 volna,	 de	 nem	 kaphattam	 meg.	 Ez
egyikünknek	 sem	 tett	 jót.	 Különösen,	 ha	 azok	 a	 szerencsétlen	 helyzetek,
amelyekbe	 belerángattak,	 a	 rendőrségtől	 eredtek.	 De	 ez	 mégis	 hogyan
lehetséges?	Az	ország	rendfenntartó	erői	lennének	az	okozói	mindannak,
ami	engem	és	a	családomat	sújt?

Tehát	 Bobby	 Malin	 nevű	 barátnője	 tíz	 órakor	 érkezett.	 Egyáltalán	 nem
olyan	 volt,	 mint	 amilyennek	 elképzeltem.	 Ez	 gyakorta	 megesik.
Előítéletekkel	teli	ember	vagyok,	mint	mindannyian.	Aszerint	emlékezünk
másokra	és	szelektáljuk	őket,	hogy	milyen	helyzetben	találkoztunk	velük.
Az	 előítéletek	 tehát	 elvárásokat	 tükröznek,	 és	Malin	 esetében	 ez	 negatív
volt.	Hiszen	a	vele	kapcsolatos	elvárásaim	azt	követően	alakultak	ki,	hogy
a	magát	Bobbynak	nevező	férfival	találkoztam.	Akit	a	valóságban	Eliasnak
hívtak.	 Bobbyval	 sosem	 találkoztam,	 így	 nem	 tudhattam,	 milyen	 ember
volt,	és	hogy	milyen	a	barátnője.

Malin	egyenes	ember	volt.	Rögtön	 tiszteletet	ébresztett	bennem,	akárcsak
egykor	a	barátom,	Madeleine	Rossander.	Bizonyos	személyek	egyszerűen
ezt	 váltják	 ki	 másokból.	 S	 ha	 az	 ember	 nem	 fogadja	 ezt	 el,	 képtelen	 a
közelükbe	férkőzni.

–	 Örülök,	 hogy	 kapcsolatba	 lépett	 velem	 –	 jelentette	 ki	 Malin,	 miután
üdvözöltük	egymást.

Norrlandi	dialektusban	beszélt,	hangja	nyugodt	volt,	uralkodott	magán.

–	Én	pedig	nagyon	örülök,	hogy	eljött	hozzám	–	feleltem.

Itt	azért	meg	kellett	torpannom	egy	kicsit.	Annyi	mindent	akartam	mondani
neki,	és	kérdezni	tőle.	Ugyanakkor	rossz	lelkiismeret	gyötört.	A	dolognak
ez	a	része	annyira	irracionális	volt.	Bobby	keresett	meg	engem.	Ő	állította
a	feje	tetejére	az	életemet,	nem	pedig	fordítva.	Mégis	én	éreztem	úgy,	hogy
valami	komoly	kárt	okoztam	neki.

Zavart	érvelésem	lehűtötte	a	kedélyemet.



–	Sajnálom,	hogy	Bobby	meghalt.	Ha	segíthetek	valamiben,	csak	szóljon.

Malin	 félrebiccentette	 a	 fejét.	 Annyira	 csillogott	 a	 szeme,	 látszott	 rajta,
hogy	sokat	sírt	az	utóbbi	időben.	Váratlanul	irigység	fogott	el.	Annyiszor
illett	volna	már	sírnom	életemben,	de	sosem	tettem.

–	Bobby	nagy	reményeket	fűzött	magához	–	magyarázta.

Ennél	 ügyesebben	 nem	 is	 szegezhette	 volna	 a	 kést	 a	 nyakamnak.	 Nem
tudtam,	mit	feleljek.

–	Már	jóval	azelőtt	beszélt	magáról,	hogy	felkereste	volna.

Erre	muszáj	volt	reagálnom.

–	Malin,	ő	sosem	keresett	fel	engem.	Eliast	küldte	maga	helyett.

–	Ez	azért	történt,	mert	Bobbyt	általában	nem	vették	komolyan.

–	 Tudom,	 de	 miért	 pont	 Eliast?	 Ő	 nem	 épp	 olyan	 ember,	 aki	 könnyen
elnyeri	mások	bizalmát.

–	Bobby	világában	mégiscsak	olyan	lehetett.	Ráadásul	Elias	nagyon	együtt
érzett	 Sarával,	 bárki	 bármit	 higgyen	 is.	 Ed	 pedig,	 akire	 ugye	 magától
értetődően	esett	volna	a	választás,	nem	akarta	vállalni.

Némán	 bólintottam.	 Ed,	 Sara	 kellemetlenkedő	 barátja	 nem	 akart	 segíteni
Bobbynak	 azzal,	 hogy	 engem	 felkeres.	 Inkább	 továbbpasszolta	 a
megbízatást	Eliasnak.	Igazán	nemes	gesztus.

–	 Tudom,	 hogy	Bobby	 sokat	 nyomozott	 Sara	 és	 a	 fia	 után	 –	 feleltem.	 –
Jóval	többet,	mint	amennyiről	Elias	beszámolt	nekem.

Malin	párszor	pislogott.

–	Amikor	Sara	hazatért	az	Egyesült	Államokból,	és	gyereket	várt,	teljesen
össze	volt	törve.	Azt	hittük,	majd	javul	a	helyzet,	ha	a	gyerek	megszületik,
de	csak	egyre	paranoiásabb	lett.	Nézni	is	szörnyű	volt.



–	 Tehát	 maga	 és	 Bobby	 már	 akkor	 is	 együtt	 voltak?	 –	 kérdeztem,	 nem
tudván	elrejteni	hangomban	a	megdöbbenést.

Egy	újabb	előítélet	–	hogy	Bobby	biztos	nem	képes	fenntartani	egy	hosszú
távú	kapcsolatot.

–	 Tizenhét	 éves	 korunk	 óta	 együtt	 jártunk.	Mi	 ketten	 a	 világ	 ellen.	 Neki
csak	én	voltam,	nekem	pedig	csak	ő.	Ugye	patetikusan	hangzik?

Meglepett	a	kérdése.

–	Nem.	Egyáltalán	nem	–	feleltem.

–	Egyáltalán	nem?	Hány	tizenéves	van	ezzel	így?

Ezt	nem	tudhattam.	Csak	annyit,	hogy	magam	is	egy	voltam	a	magányosak
közül.	Apám	nem	élt	 velünk,	 anyám	meg	alkoholista	volt,	 ezért	 képtelen
volt	rendesen	gondoskodni	rólam	és	a	húgomról.

–	Mesélt	valaha	Sara	önnek	és	Bobbynak	arról,	mi	történt	vele	az	Egyesült
Államokban?	–	kérdeztem.

Malin	a	szemembe	nézett.

–	Nem	 tudom,	mit	 ért	 az	alatt,	hogy	„mi	 történt	vele”,	de	annyit	 tudtunk,
hogy	 a	 fiújával	 komoly	 problémái	 voltak	 odaát.	 Mármint	 a	 gyereke
apjával.

Mereven	bólintottam.

–	Volt	 egy	 tetoválás	 a	 nyakán.	Az,	 hogy	 „Lotus”.	 Elmondta,	 honnan	 van
neki?

Malin	megvonta	a	vállát.

–	Azt	mondta,	részegen	csináltatta,	de	megbánta.

Részegen	 csináltatta.	 Tehát	 ezt	 mondta	 a	 jelre,	 amelynek	 az	 volt	 a
funkciója,	hogy	a	megfelelő	embereket	 tájékoztassa	arról,	kihez	 tartozik.



A	Lotus	Sara	„beceneve”	volt,	amelyet	Lucifertől	kapott.	A	nyakába	vésték,
mint	valami	örök	emlékeztetőt	arra,	hogy	soha	nem	lehet	szabad.

–	Értem	–	feleltem.

–	Úgy	érti,	hazudott?	Az	a	tetoválás	valami	mást	jelentett?

Széttártam	a	karom,	akár	egy	rossz	orvos,	aki	így	akar	utalni	arra,	hogy	a
páciensnek	akár	igaza	is	lehet.

–	Ezt	nem	mondtam.

Malin	 odapislantott	 a	 karórájára.	 Megfigyeltem,	 hogy	 a	 mutatói	 nem
jártak,	így	nem	tudhatta	a	pontos	időt.

–	 Tudom,	 hogy	 Bobby	 Eliason	 keresztül	 megkérte	 magát,	 hogy
rehabilitáltassa	Sarát.	Mire	jutott	ezzel?

Arra	a	mocskos	és	keserű	igazságra,	hogy	Sara	nem	volt	sorozatgyilkos,
csak	egy	kihasznált	prostituált.

–	Nem	olyan	messzire,	mint	szerettem	volna.

–	De	Bobby	halála	óta	nem	folytatja	a	munkát?

Összekulcsoltam	a	kezem	az	íróasztalon,	és	előrehajoltam.

–	Nem	–	feleltem.	–	Nem	folytatom.

–	Azt	mondják,	Bobbyt	megölték.	Biztos	ettől	ijedt	be.

–	Nem	is	kicsit.

–	Bobby	is	félt.	Ezért	nem	beszélt	senkinek	arról,	hogy	Stockholmba	ment.

Hát	megint	 itt	 tartunk.	A	 fejemben	 a	 vészharangok	 azt	 zúgták,	 hogy	 épp
valami	fontos	dolgot	mulasztok	el.

–	Valaki	biztos	tudott	róla	–	válaszoltam.	–	Máskülönben	nem	ölték	volna



meg.

–	Eliasnak	persze	elmondta.	De	az	anyjának	nem.	És	a	barátainak	sem.

–	Úgy	érti,	Eden	kívül?

–	Nem,	még	neki	 sem.	Ed	hozta	össze	Bobbyt	Eliassal.	De	az	azt	követő
történéseknek	 ő	 már	 nem	 volt	 részese.	 Maradt	 a	 saját	 dolgainál,	 hisz
mindig	annyi	mindennel	foglalkozott	egyszerre.

Ismét	 magam	 előtt	 láttam	 Eliast.	 Ahogy	 remegett	 az	 idegességtől.
Emlékeimből	 előbukkant	 az	 az	 elsöprő	 félelem,	 amely	 szinte	 elnyelt.
Valósággal	 kapaszkodtam	 az	 íróasztalomba,	 nehogy	 belezuhanjak	 a
végtelen	lyukba.

–	Elias	olyan	ember,	aki	tud	titkot	tartani?

–	Abszolút.	Kissé	szakadt	a	kinézete,	de	Bobby	meg	én	bíztunk	benne.

Habár	börtönben	is	ült,	akartam	mondani.	És	habár	ifjúkorában,	ami	nem
volt	 még	 túlságosan	 régen,	 az	 volt	 a	 kedvenc	 hobbija,	 hogy	 embereket
ütött	 le	 az	 utcán,	 és	 el	 is	 ítélték	 testi	 sértésért.	 Ehhez	 képest	 a	 „kissé
szakadt”	elég	finom	jelző.

–	Malin,	valakinek	tudnia	kellett	róla,	ilyen	egyszerű	az	egész.	Gondoljon
bele!	Mi	 történt,	 amikor	 Bobby	megérkezett	 Stockholmba?	 Csak	 bujkált
egy	lakásban,	vagy	találkozott	is	valakivel?	Mondott	erről	valamit?

A	mobilom	megcsörrent.	Jó	hangosan.

–	Elnézést	–	mondtam,	és	kinyomtam.

Kihúztam	az	íróasztalom	legfelső	fiókját,	és	beledobtam	a	készüléket.

–	Nem,	szinte	semmit	sem	mondott	arról,	mivel	foglalkozott,	amikor	Sara
meghalt	 –	 mondta	 halkan	 Malin.	 –	 De	 abban	 biztos	 vagyok,	 hogy	 a
nyomozással	 még	 nem	 végzett.	 Rengeteg	 szabadnapját	 elpazarolta,
valahányszor	 Stockholmba	 utazott.	 Azt	 gondoltam,	 mindent	 átad	 majd
magának,	főleg,	amit	Mio	óvodájáról	sikerült	megtudnia.



Éreztem,	hogy	a	hátamon	feláll	a	szőr.

–	Mit	tudott	meg	Mio	óvodájáról?

–	Felvette	a	kapcsolatot	az	egyik	óvónővel.	A	nő	biztos	volt	benne,	hogy
látta,	amikor	Miót	elvitték	az	óvodából.

Megnyugodtam.	Hiszen	ezt	már	én	is	tudtam.	De	vajon	miért	nem	tudatott
velem	 Bobby	 mindent,	 amit	 sikerült	 kiderítenie,	 akár	 Eliason	 keresztül,
akár	úgy,	hogy	leleplezi	önmagát	és	személyesen	lép	kapcsolatba	velem?
Ez	felfoghatatlan	volt	számomra.

–	 Azt	 mondta,	 Mióval	 nem	 foglalkozik	 –	 jegyezte	 meg	 halkan	 Malin,
mintha	 olvasni	 tudott	 volna	 a	 gondolataimban.	 –	 Bobby	 attól	 félt,	 hogy
maga	nem	értené	meg,	milyen	fontos	szerepet	játszik	Mio	a	történetben.

–	Akkor	miért	nem	mondott	el	mindent	őszintén?	–	tudakoltam.

–	Először	látni	szerette	volna,	hogy	milyen	módszerekkel	dolgozik.	Mert
mi	 van,	 ha	 elárulja	 őt?	 Akkor	 teljesen	 feleslegesen	 látta	 volna	 el	magát
azzal	a	rengeteg	információval.

Ezt	 a	 magyarázatot	 ugyan	 nem	 vettem	 be,	 mégsem	 kérdezősködtem
tovább.

–	Tehát	Bobby	találkozott	Susanne-nal	–	jegyeztem	meg.	–	És	még	kivel?

–	Susanne-nal?

–	 Az	 a	 nő,	 aki	 kapcsolatba	 lépett	 velem	 Mio	 óvodájából,	 így	 nevezte
magát.

Malin	megrázta	a	fejét.

–	Nem	tudom,	hogy	hívták.

Erről	 eszembe	 jutott,	 hogy	 még	 mindig	 nem	 néztem	 át	 Lucy	 kutatási
eredményeit	az	óvoda	dolgozóiról.



–	Egy	szó,	mint	száz,	találkozott	az	egyik	óvónővel	–	jelentette	ki	Malin.	–
Aki	 azt	 állította,	 tudja,	 ki	 vitte	 el	Miót.	Az	 illetőt	Rakelnek	hívták,	ha	 jól
emlékszem.

Malinnak	elcsuklott	a	hangja,	én	pedig	lélegzet-visszafojtva	hallgattam.

–	És	megtalálta	Rakelt?	Találkoztak?	–	tudakoltam.

Malin	többször	is	nyelt,	mielőtt	válaszolt.

–	Nem,	mert	Bobby	meghalt,	még	mielőtt	rájött	volna,	hol	találhatja	meg.

Nehéz	 volt	 nem	 szánni	 Bobbyt.	 Annyi	 terve	 volt,	 de	 nem	 sikerült
véghezvinnie	őket.	Mert	valaki	halálra	gázolta	őt.	Az	én	kocsimmal.	Vagy
egy	ahhoz	hasonló	Porschéval.	Erről	persze	Malin	mit	 sem	 tudott,	és	ezt
nem	is	bántam.

–	Akart	tőlem	valamit.	Ezért	vagyok	most	itt	–	magyarázta.

Összeszedtem	magam,	hogy	végre	véget	vessek	találkozónknak.

–	Egy	fényképet	szeretnék	Mióról,	ha	van	magának	–	mondtam.

–	Akkor	Elias	 jól	mondta.	Említette,	hogy	kellene	magának	egy	 fotó.	De
minek?	Hiszen	már	nem	dolgozik	Sara	ügyén.

–	 Így	van.	Túlságosan	veszélyes	 lenne.	De	Bobby	 annyira	 szerette	 volna
tudni,	mi	történt	Mióval.	És	azt	hiszem,	nem	kerül	semmibe,	ha	óvatosan
megpiszkálom	egy	kicsit	a	dolgot.

Elég	 gyatra	 hazugság	 volt,	 égette	 is	 a	 nyelvem.	 Bobby	 meghalt.	 Miért
törődnék	azzal,	mit	szeretett	volna,	és	mit	nem?

Malin	kinyitotta	a	kézitáskáját,	és	elővett	belőle	egy	apró	fényképet.

–	Ez	az	óvodában	készült	róla,	pár	héttel	az	eltűnése	előtt	–	jegyezte	meg,
majd	letette	elém	a	képet.

Jóllehet	 tudtam,	 mire	 számíthatok,	 mégis	 meglepődtem.	 Mio	 egy



árnyalatnyit	sem	örökölt	az	anyja	bőrszínéből.

–	Az	ember	azt	hinné,	örökbe	fogadták,	nem?	–	kérdezte	Malin.

Megjegyzését	 nem	 gúnynak	 szánta,	 inkább	 csak	 amolyan	 megállapítás
volt.	 Le	 sem	 tudtam	 venni	 a	 szemem	 a	 képről.	 Mio,	 a	 kísértetfiú	 végre
testet	 öltött.	 Sokkal	 kisebb	 volt,	 mint	 képzeltem.	 Komoly,	 tágra	 nyílt
szemmel	meredt	egyenesen	a	kamerába.	Elegáns	volt.	Kockás	inget	viselt
és	kötött	mellényt,	amely	kicsit	még	nagy	volt	rá.

–	Milyen	helyes	–	jegyeztem	meg.	–	Megtarthatom	a	képet?

–	Persze.	Nekem	több	is	van	belőle.

Malin	becsukta	kézitáskáját,	és	felállt.	Én	is.

–	 Tudja,	 Bobby	 szörnyű	 dolognak	 tartotta,	 hogy	 Mio	 nevelőszülőkhöz
került.	 De	 a	 gyámhatóság	 szerint	 ő	 nem	 volt	 elég	 érett	 ahhoz,	 hogy
gondját	 viselje	 egy	 gyereknek,	 az	 én	 nevem	 pedig	 még	 fel	 sem	 merült
bennük.	Bobby	már	nem	él	ugyan,	de	én	igen.	És	ha	Mio	él	valahol…	én
szívesen	magamhoz	venném.

Akkor	és	ott	képes	lettem	volna	sírva	fakadni,	mégsem	tettem.

–	Nem	vagyok	varázsló	–	feleltem.	–	De	meglátom,	mit	tehetek.

Malin	nyújtotta	a	kezét,	én	pedig	megráztam.

–	Sara	 is	sokat	várt	magától	–	 tette	hozzá.	–	Mintha	arra	számított	volna,
hogy	maga	tényleg	varázsló.

–	Sara?

Malin	eleresztette	a	kezem.

–	Igen.

–	Már	 úgy	 érti,	 hogy	Bobby?	Hiszen	 ő,	 azaz	Elias	 kérte	 a	 segítségemet,
miután	hallott	engem	egy	rádióinterjúban.



Malin	felkacagott.	Szívből	jövő	kacaj	volt.

–	Lehet,	hogy	ő	ezt	mondta,	de	akkor	hazudott.	Sara	adta	meg	Bobbynak	a
maga	nevét.

A	 nap	 bevilágított	 az	 ablakon,	 és	 a	 napsugarak	 táncra	 perdültek	 az
íróasztalon.

–	 De	 mikor?	 Hiszen	 Sara	 már	 egy	 fél	 éve	 halott	 volt,	 amikor	 Elias
beállított	hozzám.

Kétségbeesetten	 kutattam	 a	 fejemben.	Lehet,	 hogy	 találkoztam	valamikor
Sarával?	De	nem	hittem.

Malin	elmosolyodott.

–	Maga	azt	kérdezte	tőlem,	mit	mesélt	Sara	az	Egyesült	Államokban	töltött
idejéről.	Vagy	volt	ott	még	valaki	más	is,	nem	csak	az	az	expasija,	vagy	a
kettő	 egy	 és	 ugyanaz	 volt,	mindenesetre	 Sara	 Sátánnak	 nevezte.	 De	 róla
mindaddig	 nem	 is	 hallottunk,	 amíg	 a	 rendőrség	 el	 nem	 kezdte	 vegzálni
Sarát.

Lélegzet-visszafojtva	vártam	a	folytatást.

–	Bobby	annyira	szeretett	volna	segíteni	Sarának,	de	ő	eltaszította	magától.
Azt	üzente	az	ügyvédjével,	hogy	szó	sem	lehet	róla.	Bobby	makacskodott,
de	 ő	 hallani	 sem	 akart	 róla.	 És	 mivel	 magánzárkában	 ült,	 nem	 is
találkozhattunk	vele,	az	ügyvédjének	pedig	nem	sok	hasznát	vettük.	Amíg
odabent	 ült,	 Bobby	 csak	 abból	 tudott	 kiindulni,	 amit	 Sara	 még	 előtte
elmondott	 neki.	 Tudta,	 hogy	 veszélyben	 van,	 és	 próbált	 intézkedni	 ez
ügyben.	De	nem	épp	a	megfelelő	személyt	választotta	a	feladatra.	Egyszer
azt	 találta	 mondani	 Bobbynak:	 megbánta,	 hogy	 nem	 magához	 fordult
inkább.	Mert	maga	képes	lett	volna	közel	férkőzni	a	Sátánhoz.

Képes	lettem	volna	közel	férkőzni	a	Sátánhoz?

–	 És	 miért	 gondolta	 ezt?	 –	 firtattam	 leplezetlenül	 feszült	 hangon,	 és	 a
hátamon	ismét	felállt	a	szőr.



–	Mert	maguk	ismerik	egymást.

–	Tessék?

–	Jó,	hát	Sara	mondott	olykor	elég	hajmeresztő	dolgokat.	Már	úgy	értem,
ott	 van	 például	 ez	 a	 „Sátán”.	Hiszen	 ő	 nem	 is	 létezik.	 Sara	 ügyvédje	 azt
mondta,	felejtsük	el,	amiket	mondott,	csak	handabandázott.	Szerinte	az	volt
a	 lényeg,	 hogy	 Sara	 beismerte	 valamennyi	 gyilkosságot.	 De	 Bobby
másképp	gondolta	az	egészet.	Nagyon	másképp.	Úgy	érezte,	érdemes	adni
egy	 esélyt	 a	 dolognak,	 és	 magához	 fordult.	 Hiszen	 Sara	 már	 úgyis
meghalt,	mi	baj	lehet	abból,	ha	felkeresi	magát?

Hát	 például	 az,	 hogy	 elszabadul	 a	 pokol.	 A	 Sátán	 ugyanis	 nagyon	 is
létezik,	bár	erről	Malin	mit	sem	tudhatott.

Ismét	 úgy	 éreztem,	 hogy	 a	 lábam	 alatt	megnyílik	 a	 föld,	 és	 feltárul	 egy
hihetetlenül	mély	 szakadék.	Annyi	 rossz	 ember	 volt	 Sara	 környezetében,
de	 a	 legrosszabb	 valamennyiük	 közül	 ugyanazt	 a	 nevet	 viselte,	 mint	 a
Sátán.

A	Sátán	nem	volt	más,	mint	Lucifer.	Egy	igazán	különleges	személy.	Most
pedig,	 mintha	 Sara	 hangja	 visszhangzott	 volna	 a	 sírból:	Maguk	 ismerik
egymást.

Az	ki	van	zárva.	Itt	valami	nem	stimmel.

–	 Ezt	 nem	 értem.	 Ez	 az	 ember,	 akit	 Sátánnak	 neveztek,	 vajon	 milyen
összefüggésben	említett	meg	engem?	És	hol	találkozhattunk?

–	Azt	nem	tudom.	Miért,	maga	komolyan	veszi	az	egészet?

Komolyabban,	mint	bármi	mást,	amit	az	utóbbi	hetekben	hallottam.

–	És	mit	gondolt	Sara,	én	mit	csinálhattam	volna	másképpen?	–	kérdeztem
olyan	hangon,	amely	számomra	is	idegenül	csengett.

Malin	bizonytalannak	tűnt.

–	Azt	mondta,	hogy	akit	a	Sátán	ennyire	gyűlöl,	az	az	egyetlen,	aki	képes



lehet	legyőzni	őt	–	magyarázta	halkan.

Úgy	éreztem,	mintha	vihar	söpört	volna	végig	az	irodámon.	Azt	hittem,	a
papírlapok	 rögtön	 felreppennek	 az	 íróasztalról,	 és	 szépen
összekeverednek	a	földön.

Ismert	engem,	és	gyűlölt.

Nem	értettem,	miről	beszél	Malin.

Valami	félreértés	lehet,	gondoltam.	Az	egész	csak	egy	félreértés.

Bár	valahol	mélyen	tudtam,	hogy	nem	így	van.

–	De	akkor	Sara	miért	nem	maga	jött	el	hozzám?	Miért	nem	engem	kért
fel	ügyvédjének?	Szívesen	segítettem	volna	neki.

Malin	a	földet	nézte.

–	Szerintem	nem	ügyvédi	minőségében	tudott	volna	segíteni	rajta.	Inkább
úgy	tűnt…	ő	valami	másra	gondolt.	De	akárhogy	is,	a	miatt	a	másik	dolog
miatt	 nem	 mert	 kapcsolatba	 lépni	 magával.	 Egyszerűen	 nem	 tudott
megbízni	magában,	nem	hitte,	hogy	az	ő	oldalán	áll.

–	Milyen	másik	dolog	miatt,	Malin?	Miért	nem	hitte	Sara,	hogy	megbízhat
bennem?

De	Malin	nem	felelt.	A	kézitáskája	zárjával	babrált,	s	közben	azt	latolgatta,
válaszoljon-e.

–	Azt	mondta,	hogy	maga	már	megölt	valakit	–	suttogta	végül.	–	A	szerint
az	 ember	 szerint,	 akit	 Sara	 Sátánnak	 nevezett,	maga	 az	 egyetlen	 ügyvéd
Stockholmban,	akinek	sikerült	megúsznia	egy	gyilkosságot.
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Ismét	 az	 a	 gondolat	 kerített	 hatalmába,	 amelynek	 nem	 lett	 volna	 szabad.
Hogy	 nem	 a	 véletlen	 folytán	 keveredtem	 bele	 Sara	 Texas	 és	 a	 fia
történetébe.	Megvolt	a	magam	szerepe,	akár	tudtam	róla,	akár	nem.	És	ez	a
szerep	valami	 átkozott	módon	összefüggött	 a	 legmocskosabb	 titkommal.
Azok	 a	 rohadt	 rémálmok,	 amelyekben	 mindig	 állva	 temettek	 el,
összekapcsolódtak	 azzal,	 amit	 Malintól	 sikerült	 megtudnom.	 Vagy	 ha
össze	 nem	 is	 kapcsolódtak,	 de	 esetleg	 lehetett	 közük	 az	 akkor	 és	 ott
történtekhez.	Valami	olyasmi,	aminek	már	a	gondolatától	is	kitört	a	frász.

Mire	Malin	elment,	úgy	kimerültem,	hogy	el	tudtam	volna	aludni.	Mégsem
tettem.	 Inkább	 hosszasan	 üldögéltem	 az	 íróasztalnál.	 Visszaemlékeztem
arra	 a	 napra,	 amikor	 kioltottam	 egy	 másik	 ember	 életét,	 és
megborzongtam.	 Hárman	 voltunk.	 Forróság	 volt.	 És	 sötétség.	 Olyan
átkozott	sötétség!

Próbáltam	szelektálni	a	gondolataimat,	majd	döntésre	jutottam.

Felálltam,	és	bementem	Lucyhez.

–	Beszélnünk	kell	valamiről	–	jelentettem	ki.

Lucy	 csendben	 ült	 az	 irodai	 székében,	miközben	 elmeséltem,	mit	 tudtam
meg.	Kivéve	 a	 végét.	Azt	megtartottam	magamnak,	mert	 tudtam,	 örökre
megváltoztatna	mindent.

–	Bébi,	ő	tudta,	ki	vagyok,	már	jóval	azelőtt,	hogy	ebbe	a	nyomorúságba
belerángattak	volna.

Már	 nagyon	 régen	 nem	 szólítottam	 őt	 így.	 Olyan	 komolyra	 fordult	 az
életünk,	hogy	muszáj	volt	a	valós	keresztnevünket	használnunk.

Lucy	beletúrt	a	hajába.

–	Most	nem	veszíthetjük	el	a	józan	gondolkodásunkat,	Martin	–	közölte.

–	Mire	gondolsz?



–	Azt	hiszem,	nagyjából	egyetértek	Sara	ügyvédjével.	Nem	hihetjük,	hogy
minden	 úgy	 igaz,	 ahogy	 Sara	 állította.	 És	 ha	 –	 mondom:	 ha	 –	 valóban
Luciferre	gondolt,	és	ha	tényleg	igaz,	hogy	te	ismered	őt,	akkor	sem	kell	a
racionális	 dolgokat	 irracionálisként	 beállítanunk.	 Te	 zsaru	 voltál.
Texasban	 dolgoztál.	 Igaz,	 ez	már	 csaknem	 húsz	 évvel	 ezelőtt	 történt,	 de
belebotolhattál	 valami	 olyan	 üggyel	 kapcsolatosan,	 amely	 számodra
jelentéktelen	volt,	számára	viszont	döntő	fontosságú.	Már	ha	ez	az	igazság.

Begomboltam	 az	 ingem	 legfelső	 gombjait	 is,	 és	 éreztem,	 ahogy	 az
izzadság	 végigfolyik	 a	 mellkasomon	 és	 a	 hátamon.	 Texasi	 utazásunk
Lucyvel	 az	 őrület	 olyan	 kapuit	 tárta	 fel,	 amelyeket	 mindent	 beleadva
próbáltam	 elfelejteni.	Most	 azonban	 utolért	 a	múltam,	 és	 a	 jelennel	 való
egybeesés	már-már	elképesztő	volt.

Lucy	látta,	hogy	megváltozott	az	arckifejezésem.

–	Martin,	mi	történt?

Úgy	 fordítottam	 a	 fejem,	 hogy	 kilássak	 az	 ablakon.	 Stockholm
verőfényben	 fürdött.	 Sosem	 volt	még	 olyan	 szép	 a	 főváros,	mint	 akkor.
Kék	volt	az	ég,	kék	a	víz,	és	kék	a	vér	a	királyi	kastélyban.

–	A	kék	más	emberek	színe	–	ezt	mondta	az	anyám	gyerekkoromban.

Majd	rám	adott	egy	zöld	pulóvert,	amelynek	foltokat	varrtak	a	könyökére.

Mélyet	 sóhajtottam.	 El	 akartam	 mondani	 valamit,	 amiről	 addig	 sosem
beszéltem.	És	nem	láthattam	előre,	milyen	következményekkel	jár	majd.

–	 Amikor	 Texasban	 éltem,	 történt	 valami,	 amit	 még	 sosem	 említettem.
Senkinek.	Malin	nem	sokkal	ezelőtt	mégis	erről	beszélt.

Lucy	 ismét	 meglepett	 arcot	 vágott.	 Az	 iránta	 való	 bizalmam	 egy	 újabb
állomásához	értünk.

Megöltem	egy	embert.

Ezt	nem	lehet	másképp	nevezni.



Én,	Martin	Benner,	megöltem	egy	embert.	Véletlenül.

–	Ezt	a	problémát	most	elássuk,	Benner	–	mondta	a	főnököm	aznap	este.

És	így	is	tettünk.

Gyűlöltem	visszaemlékezni	a	lövés	eldördülése	utáni	percekre.	Amikor	ott
álltam	az	esőben	a	rémülettől	reszketve,	és	akkor	hívott	fel	ő.	Azt	mondta:
–	Maradj	ott,	ahol	vagy.

Két	 órával	 később	 pedig	 már	 ott	 voltunk	 Houston	 külterületén,	 egy
elhagyatott	olajmezőn.	Még	mindig	emlékszem,	ahogy	a	főnököm	súlyos
tenyerét	a	vállamra	tette.

Ezt	a	problémát	most	elássuk,	Benner.

Akkor	ez	ilyen	egyszerű	volt.	A	megtörtént	dolgot	meg	nem	történtté	tenni.
Nagyon	kevesen	tudtak	róla,	és	mindenki	megőrizte	a	titkot.	A	rendőrség
kötelékeiben	egyedülálló	az	összetartás,	ilyet	sehol	másutt	nem	tapasztalni.

–	Megöltem	egy	embert.	Véletlenül.

Ezt	mondtam	Lucynek.

Majd	 végignéztem,	 ahogy	 a	 rólam	 alkotott	 képe	 visszafordíthatatlanul
megváltozik.

Vannak	ugyanis	bizonyos	dolgok,	amelyeket,	úgy	hisszük,	sosem	fogunk
hallani.	 Lucy	 pedig	 egész	 biztosan	 nem	 várta	 tőlem,	 hogy	 ezt	 fogom
mondani.	Falfehér	arccal	hallgatta	végig	a	történetet,	amelyről	azt	hittem,
örökre	eltemettem	a	homokban.

–	Sötét	volt	–	magyaráztam.	–	Az	éjszaka	közepe.	Rendőr	voltam,	de	még
egy	 éve	 sem	dolgoztam	a	 szakmában.	A	 társammal	 a	 kocsiban	ültünk	 és
beszélgettünk.	 Majd	 befutott	 egy	 riasztás	 a	 rádión.	 Egy	 körözött
narkóneppert	láttak	néhány	saroknyira	tőlünk.	Kalandra	vágytunk,	és	őrült
sebességgel	 rávágtuk,	 hogy:	 „Vettük,	 indulunk.”	 És	 úgy	 is	 tettünk.
Padlógáz,	 sziréna	meg	 a	 szokásos	 cirkusz.	 Elképesztően	 amatőr	 módon
csináltuk.	 Legalább	 száz	 méterről	 kiszúrtuk	 a	 fickót.	 A	 járdán	 futott,



teljesen	bepánikolt.	Esett	az	eső,	ő	meg	elcsúszott.	Három	másodperc	alatt
utolértük,	 és	 kipattantunk	 a	 kocsiból.	 Ekkor	 ismét	 felpattant,	 és	 mint	 az
őrült	rohanni	kezdett,	egyenesen	be	egy	zsákutcába,	amelyben	egy	csomó
bezárt	autójavító	műhely	állt.	Egyetlen	ablakban	sem	égett	a	lámpa.	Sem	a
társam,	sem	én	nem	vittünk	magunkkal	zseblámpát.	Csak	futottunk,	és	azt
kiabáltuk,	hogy	„Álljon	meg!	A	rohadt	életbe,	álljon	már	meg!”,	és	végül
így	is	tett.	De	amikor	megfordult,	a	kezét	a	kabátja	zsebébe	dugta.

Lucy	a	nyelvével	megnedvesítette	az	ajkát.

–	És	te	lelőtted?

–	A	társam	leadott	egy	figyelmeztető	lövést	a	levegőbe.	Kiabáltunk,	hogy
mutassa	a	kezét,	 és	emelje	 fel	azonnal.	De	nem	 tette.	Csak	vigyorgott,	 és
tovább	matatott	a	zsebében.	Amikor	végül	kihúzta	a	kezét…	Esett	az	eső,
egyenesen	az	arcomba.	Nem	láttam	tisztán,	de	szinte	biztos	voltam	benne,
hogy	 valamit	 tart	 a	 kezében.	 Ez	 és	 a	 vigyor	 az	 arcán	mindent	 eldöntött.
Elsütöttem	 a	 fegyvert.	 A	 lábára	 céloztam,	 de	 a	 hasán	 találtam	 el.	 Pár
perccel	később	meghalt.

Lucy	 egy	 szót	 sem	 szólt.	 Úgy	 tűnt,	 mintha	 azt	 akarta	 volna	 kérdezni,
elmente	az	eszem,	de	aztán	meggondolta	magát.	Én	pedig	közben	 tovább
folytattam	a	történetet.	Arról,	hogy	mit	mondott	a	főnököm,	és	mit	tettünk
a	 hullával.	Arról,	 hogyan	 hagytam	 el	Texast,	 és	 a	 társamról,	 aki	 később
meghalt.

–	Nem	tudom,	mit	mondjak	–	felelte.	–	Tényleg	nem	tudom.

Párszor	mélyeket	lélegeztem.

–	Nem	gyilkosság	volt	–	magyarázkodtam.

–	Oké.

–	Mi	az,	hogy	oké?	Nem	az	volt.

–	Oké.

–	Lucy…



–	 Muszáj	 sétálnom	 egyet.	 Ne	 haragudj,	 de	 ez…	 Nem	 is	 tudom,	 mit
mondjak.

Lucy	felállt.

–	Igen,	ezt	már	említetted.	Többször	is.

–	Te	hallod	saját	magadat?	Felfogod,	hogy	mit	mondtál?

A	 jelek	 szerint	 nem.	 Mert	 valami	 olyasmiről	 beszéltem,	 amiről	 azelőtt
még	soha.	Tulajdonképpen	hosszú	időre	sikerült	elfelejtenem	a	történteket.
Legalábbis	abban	az	értelemben,	hogy	nem	gondoltam	rájuk.	Arra,	hogy
valaha	 ott	 álltam	 egy	 ásóval	 a	 kezemben,	 és	megástam	 a	 sírját	 annak	 az
embernek,	 akit	 lelőttem.	 Még	 akkor	 is	 sikerült	 megfeledkeznem	 róla,
amikor	Texasban	jártunk.	Hiszen	Sara	Texas	járt	a	fejemben.	Meg	a	saját
jövőm.	Na	és	persze	az	apám.

–	 Hogy	 a	 francba	 állhatott	 elő	 a	 főnököd	 azzal,	 hogy	 ássátok	 el	 azt	 a
fickót?	 Miért	 nem	 a	 szokványos	 utat	 választottátok,	 és	 hivatkoztatok
önvédelemre?	 Azt	 hitted,	 fegyvere	 van.	 Az	 ilyesmit	 elfogadják
mentségként.	Főleg	Texasban.

–	 De	 nem	 volt	 fegyvere.	 Átvizsgáltuk,	 és	 semmit	 sem	 találtunk.	 Se
fegyvert,	se	drogot,	semmit.	Csak	a	noteszát	meg	az	igazolványát.	Nem	jó
srácot	 lőttem	 le.	Végigfuttattuk	 a	nevét	 a	 nyilvántartásunkban,	 de	 semmit
sem	 találtunk	 róla.	 Vagyis	 semmi	 komolyat.Egy	 ifjú	 huligáncsapathoz
tartozott,	amelyikre	felfigyelt	a	rendőrség.

Lucy	felemelte	a	földről	a	táskáját,	és	a	vállára	akasztotta.	Tényleg	indulni
készült.

–	Tehát	csak	egy	problémás	kölyök	volt?

–	Igen.

–	Hány	éves?

–	Tizenhét.



Lucyt	ez	úgy	érte,	mintha	pofon	vágtam	volna.

–	Te	jó	ég	–	suttogta.

Felpattantam.

–	Lucy,	ne	fújd	fel	annyira.	Én…

–	 Ne	 fújjam	 fel	 annyira?	 Ne	 fújjam	 fel	 annyira?	Martin,	 te	 lelőttél	 egy
gyereket!	És	elástad	egy	olajmezőn!

Sírva	 fakadt,	 és	 hatalmas	 léptekkel	 az	 ajtó	 felé	 indult.	 Utolértem,	 és
megpróbáltam	átölelni.	De	ő	kiszabadította	magát.

–	Ne	érj	hozzám,	most	egyedül	akarok	lenni!

–	De	hát	én	se	voltam	még	valami	tapasztalt!

Ez	volt	az	egyetlen	mentségem.	Az	egyetlen,	ami	segített,	hogy	jól	aludjak
éjszakánként.	Az,	hogy	még	olyan	fiatal	voltam,	és	semmiképpen	nem	lett
volna	szabad	engedni,	hogy	ilyen	helyzetbe	kerüljek.

Lucy	egy	kicsivel	távolabb	megállt.

–	 Én	megértem,	 amit	 tettél.	 De	 hogy	 azt	 eddig	 nem	mondtad	 el	 nekem!
Még	az	utóbbi	hetek	történései	után	sem!

–	 De	 hisz	 a	 legvadabb	 fantáziáimban	 sem	 képzeltem,	 hogy	 ennek	 a
történetnek	bármi	köze	lenne	Sara	Texashoz.

Most	már	 emelt	 hangon	beszéltem,	 és	 jó	 érzés	 volt.	Mert	 amit	mondtam
Lucynek,	 abból	 egyetlen	 szó	 sem	 volt	 hazugság.	 Csak	 épp	 arról	 nem
mondtam	el	a	teljes	igazságot,	miért	fejeztem	be	a	rendőri	pályafutásomat
Texasban.	 És	 a	 kezemet	 a	 szívemre	 téve	 egy	 cseppet	 sem	 gyanakodtam
arra,	 hogy	 annak	 az	 átkozott	 éjszakának	 köze	 lehetett	 Sara	 tragikus
sorsához.

Megcsóváltam	a	fejem,	egész	testem	reszketett.



–	 Ezt	 fel	 nem	 foghatom	 –	 magyaráztam.	 –	 Fogalmam	 sincs,	 milyen
következtetést	vonjak	le	mindabból,	amit	hallottam.	Lucifer	ismer	engem,
sőt	még	gyűlöl	is.	Azért,	ami	Texasban	történt?	Vagy	valami	más	miatt?

Lucy	csendben	letörölte	a	könnycseppeket	az	arcáról.

Próbáltam	belekapaszkodni	minden	árva	szalmaszálba.	De	amint	elkaptam
volna	őket,	rögtön	darabokra	tört	mindegyik.	Mégis	próbálkoztam.

–	Talán	 valami	 félreértésről	 lehet	 szó.	Nem	biztos,	 hogy	 Sara	Luciferre
gondolt,	amikor	a	Sátánt	emlegette.

Lucy	a	fejét	csóválva	kiment	a	szobából.	Követtem	az	ajtóig.

–	Mikor	jössz	vissza?

Különösnek	éreztem,	hogy	meg	kell	tartóztatnom	magam,	nehogy	az	útját
álljam.

–	Majd	ha	végiggondoltam	a	dolgot	–	felelte.	–	Addig	várnod	kell,	Martin.

III.	RÉSZ

„Most	végük”

A	 MARTIN	 BENNERREL	 (M.B.)	 KÉSZÜLT	 INTERJÚ	 ÁTIRATA	 Az
interjút	 készítette:	 Karen	 Viking	 (K.V.),	 szabadúszó	 újságíró	 Helyszín:
Stockholm

K.V.:	–	Maga	lelőtt	egy	tizenhét	éves	srácot?

M.B.:	–	 Igen.	És	nincs	más	mentségem	rá,	mint	hogy	 iszonyúan	zöldfülű
voltam	még.	Nem	lett	volna	szabad	hagyni,	hogy	ilyen	helyzetbe	kerüljek.
Ez	a	mentség	számomra	elegendő.	Hogy	aztán	mások	mit	gondolnak	róla,
azért	nem	én	vagyok	a	felelős.

(Csend)

K.V.:	–	Azt	hiszem,	ezt	nem	egészen	értem.	Maga	felhívta	a	főnökét	azzal,



hogy	lelőtt	egy	fiút.	És	ő	erre	mit	felelt	pontosan?

M.B.:	–	Azt,	hogy	maradjunk	ott,	ahol	vagyunk,	amíg	ő	oda	nem	ér.

K.V.:	–	És	nem	kellett	volna	kihívniuk	a	mentőket?

M.B.:	–	A	srác	már	halott	volt.

K.V.:	–	De	csak	úgy	egyszerűen	elásták?	És	a	hozzátartozói…

M.B.:	–	Tudom,	 tudom.	Egy	nagyon	zűrös	körzetben	dolgoztam.	Számos
kollégámat	 megvádolták	 azzal,	 hogy	 különféle	 helyzetekben	 túlzott
erőszakot	alkalmaztak.	A	belső	ellenőrzésen	dolgozó	gorillák	kezdtek	már
komolyan	belefáradni	a	sok	túlkapásba.	A	főnököm	rettegett	attól,	hogy	az
én	halálos	 lövésem	 lesz	a	csepp,	amellyel	betelik	a	pohár.	Azon	az	estén
úgy	 érezhette,	 hogy	 az	 ő	 élete	 is	 véget	 ér.	 Ha	 engem	 elítéltek	 volna
emberölésért	vagy	ilyesmi,	a	felelősség	egy	része	őt	terhelte	volna.	Akkor
kirúgják,	 és	 a	 nyugdíjának	 is	 búcsút	 mondhat.	 Meg	 mindennek.	 Az
amerikaiak	könyörtelenek,	ha	felelősségvállalásról	van	szó.

K.V.:	 –	 És	 sosem	 vetődött	 fel	 magában,	 hogy	 erkölcsileg	 mennyire
helytelenül	cselekedett?

M.B.:	–	A	francokat	nem!	Számtalanszor.

K.V.:	–	Beszéltek	erről	a	társával?

M.B.:	–	Az	után	az	éjszaka	után	sosem	dolgoztunk	többé	együtt.	A	társam
átkérte	 magát	 egy	 másik	 körzetbe,	 és	 nem	 tartottuk	 a	 kapcsolatot
egymással.	Később	pedig	szolgálat	közben	lelőtték.

K.V.:	–	Addigra	maga	már	visszaköltözött	Svédországba?

M.B.:	 –	 Igen.	 A	 történteket	 magam	 mögött	 hagytam.	 Életemnek	 azt	 a
korszakát	 igen	 szélsőséges	 körülmények	 jellemezték.	 Valóságos
rémálomból	 kellett	 kiszabadulnom.	 Minden	 rémséget	 az	 Egyesült
Államokban	hagytam	–	a	halált	okozó	lövést	éppúgy,	mint	a	csalódást	az
apámban	–,	és	új	emberként	tértem	haza.	Valahogy	így	történt.



K.V.:	–	Na	igen,	ha	már	az	apjánál	tartunk,	vele	nem	tartotta	a	kapcsolatot	a
későbbiekben?

M.B.:	–	Dehogynem,	pár	évvel	később	visszautaztam	Amerikába,	és	ismét
felkerestem.	De	ő	továbbra	sem	akarta,	hogy	része	legyek	az	életének.

K.V.:	 –	 Erre	 nem	 nagyon	 emlékszem,	 habár	 tudom,	 hogy	 olvastam	 róla
valamit	Fredrik	feljegyzései	közt.	A	maga	szülei	az	Egyesült	Államokban
találkoztak?

M.B.:	 –	 Nem,	 Svédországban,	 csak	 később	 költöztek	 Amerikába,	 azért,
hogy	én	ott	jöjjek	a	világra,	és	megkapjam	az	amerikai	állampolgárságot.
Egy	évvel	később	akartak	visszatérni	Svédországba.	Marianne,	az	anyám
költözött	 haza	 elsőként	 velem	 és	 a	 cuccainkkal.	 De	 apám	 sosem	 jött
utánunk.	Faképnél	hagyott	minket.

K.V.:	–	Súlyos	mondat.

M.B.:	–	Mondjon	jobbat,	ha	tud.

K.V.:	–	Ne	haragudjon,	nem	így	értettem.

(Csend)

K.V.:	–	Bocsánat,	de	itt	volt	ez	a	halálos	lövés,	Texasban.

M.B.:	–	Igen,	és?

K.V.:	 –	 Egy	 szó	 sem	 szerepel	 erről	 Fredrik	 Lotus	 blues	 névre	 keresztelt
szövegében.

M.B.:	 –	 Tudom.	 Nem	 láttam	 rá	 okot,	 hogy	 megemlítsem	 Fredriknek.
Semmilyen	összefüggésben	nem	tartottam	fontosnak.	Ráadásul…

K.V.:	–	Ráadásul	mi?

M.B.:	 –	 Ráadásul	 az	 egész	 épp	 csak	 eszembe	 jutott,	 mikor	 Lucyvel
Texasban	 jártunk.	Más	 dolgokkal	 foglalkoztam.	 Például	 az	 apámmal.	De
ezt	 Fredriknek	 nem	 említettem.	 Ezért	 nem	 talált	 róla	 semmit	 a	 Lotus



bluesban.

(Csend)

K.V.:	–	Tehát	mi	volt	a	következő	lépés?	Merre	indult	tovább?

M.B.:	 –	 A	 képek	 alapján	 nyomoztam,	 amelyeket	 Lucy	 szerzett	 az	 óvoda
személyzetéről.	Aztán	persze	vártunk	tovább,	ahogy	addig	is.

K.V.:	–	Vártak?	Mire?

M.B.:	–	Arra,	hogy	újabb	halálesetek	történjenek.

K.V.:	–	És	történtek?

M.B.:	–	Igen,	Istenem,	hogyne	történtek	volna!
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A	 komoly	 színdaraboknak	 mindig	 több	 felvonásuk	 van.	 A	 felvonásokat
szünetek	 választják	 el	 egymástól,	 s	 ekkor	 a	 nézőknek	 lehetőségük	 nyílik
kinyújtóztatni	 a	 lábukat	 és	 frissítőt	 vásárolni	 a	 büfében.	 Azért,	 hogy
kibírjanak	még	egy	adag	gyötrelmet.	Én	sosem	kaptam	efféle	szünetet.	Az
élet	 valósággal	 eldübörgött	 mellettem,	 én	 pedig	 megpróbáltam	 lépést
tartani	vele.	De	már	úgy	éreztem,	az	egész	túlmegy	a	józan	ész	határain,	és
muszáj	 lélegzethez	 jutnom.	 Ám	 a	 sors,	 vagy	 mi	 a	 fenének	 nevezzem,
másként	akarta.

A	 fotók	 egy	 barna	 borítékban	 hevertek	 Lucy	 íróasztalán.	 Magammal
vittem	 őket	 a	 saját	 szobámba,	 és	 letettem	 a	 többi	 anyag	 mellé,	 amit
felkutatott,	 de	 nem	 nyitottam	 ki.	Képtelen	 voltam	 rá.	Muszáj	 voltam	 egy
kicsit	 összeszedni	 magam,	 mielőtt	 még	 újabb	 meglepetéseket	 kaptam
volna	a	képembe.

Hogy	mindarról	 ne	 is	 beszéljek,	 ami	már	mögöttem	volt.	Több	 évtizede
ügyesen	 elnyomtam	 már	 magamban	 sok	 mindent,	 azért,	 hogy	 kellő
távolságba	 kerüljek	 a	 legrosszabb	 dolgoktól,	 amelyeket	 valaha
elkövettem,	vagy	amelyeknek	részese	voltam.	Vajon	Lucifer	azért	bukkant
fel,	hogy	feltépje	ezt	a	sebet?

Az	nem	lehet,	hogy	ismerem	őt.

De	másként	sem	lehet.

Ekkor	 megcsörrent	 az	 egyik	 mobilom,	 amelynek	 csak	 egyetlen	 ember
ismerte	a	hívószámát.	Borisz.	A	maffiavezér,	aki	azt	ígérte,	vigyáz	Belle-
re,	aztán	mégis	szem	elől	tévesztette.

–	Igen	–	szóltam	bele	a	kagylóba.

–	Én	vagyok.	Tudsz	beszélni?

Borisz	hangja	rekedt	volt	és	erőtlen.

–	Persze.	Már	én	is	épp	hívni	akartalak	–	feleltem.



Borisz	az	utcáról	telefonált,	és	mintha	ellenszélben	ment	volna.	Akárcsak
én,	igaz,	jelképes	értelemben.

–	De	nem	telefonon.	Találkoznunk	kell.

–	Mikor?

–	Mondjuk	most?

A	Lucytől	áthozott	borítékot	babráltam.	Újabb	meglepetések	és	még	 több
rossz	hír	volt	kilátásban.	Ezt	világosan	éreztem.

–	Rendben.	Hol	találkozzunk?

–	Ahol	legutóbb.

Egy	 pillanatra	 elbizonytalanodtam.	Vajon	mire	 gondolt?	 Aztán	 rájöttem,
hogy	 minden	 bizonnyal	 arra,	 amikor	 Skeppsholmenen	 találkoztunk.
Ugyanaznap	este,	mikor	Lucifer	embere	felhívott,	és	belevitt	a	szövetségbe
a	másik	maffiavezérrel.	És	aznap	este	kaptam	vissza	Belle-t	is.

–	Egy	fél	óra	múlva	ott	vagyok	–	válaszoltam.

–	Jó.

Lucyvel	 aznap,	 hirtelen	 felindulásból	 úgy	 döntöttünk,	 elkerekezünk	 az
irodáig.	 A	 kerékpár	 remek	 közlekedési	 eszköz	 Stockholmban.	 Azzal
gyorsan	eljutok	Boriszhoz	is.

Amikor	 a	 kerékpárom	 mellett	 álltam,	 és	 a	 lakattal	 babráltam,	 elment
mellettem	 valaki.	 Először	 fel	 sem	 ismertem,	 mert	 egy	 hatalmas
napszemüveg	 mögé	 bújt.	 Azután	 kiélesedett	 a	 memóriám.	 Didrik	 Stihl
felesége	 volt	 az.	 Amikor	 egy	 lassú	 mozdulattal	 a	 homlokára	 tolta	 a
napszemüvegét,	a	tekintetünk	összetalálkozott.

–	Szervusz,	Rebecca	–	köszöntöttem.

Azon	 töprengtem,	 vajon	 Didrik	 elmesélte-e	 neki,	 hogy	 mivel
gyanúsítanak.	 Először	 ledermedt,	 azután	 elsápadt,	 majd	 végül	 hatalmas



vörös	 foltok	 jelentek	meg	 az	 arcán.	Tehát	 tudott	 róla.	Máskülönben	nem
jött	volna	ennyire	zavarba.

–	Nahát,	szervusz,	Martin!

Úgy	tűnt,	mintha	mosolyogni	próbálna,	de	nem	sikerült	neki.	A	mosoly	az
ajkára	 fagyott,	 és	 merev	 fintorrá	 változott.	 És	 mintha	 nem	 tudta	 volna
eldönteni,	hogy	megálljon	cseverészni,	vagy	elhaladjon	mellettem.	Végül
hirtelen	úgy	döntött,	megáll.

A	 viselkedése	 eléggé	 zavart.	 Közben	 sikerült	 kinyitnom	 a	 zárat,	 és
eloldottam	a	kerékpáromat.

–	Jól	vagy?	–	tudakolta.

És	megint	 grimaszolt.	 Sőt,	 a	 hangja	 is	 élesen	 hasított	 a	 levegőbe,	mikor
megszólalt.

–	Köszönöm,	jól	–	feleltem.	–	Sőt,	remekül.

S	 megvillantottam	 a	 legszélesebb	 mosolyomat.	 Éreztem,	 ahogy	 az
arcizmaim	megfeszülnek.

–	Akkor	jó.	Nagyon	jó.

Ismét	 felvette	 a	 napszemüvegét,	mint	 valami	 álarcot.	A	műsor	 a	 végéhez
közeledett.	Indult	volna	tovább.

Eszembe	 jutott,	 mennyire	 kellemetlenül	 érintette	 Didriket,	 amikor	 a
legutóbbi	 találkozásunk	 alkalmával	 üdvözletemet	 küldtem	 Rebeccának.
Alaposan	szemügyre	vettem	a	nőt.	Valami	nem	stimmelt	vele.	Valami,	ami
több	 volt	 annál,	 mint	 hogy	 összetalálkozott	 a	 férje	 korábbi	 barátjával
(vagy	minek	nevezzem	magam),	akit	 több	gyilkossággal	 is	megvádoltak,
és	ettől	feszültté	vált.

–	És	te	hogy	vagy?	–	kérdeztem	vissza.

–	Én	is	jól	–	válaszolta.



–	Szabadságon	vagy,	vagy	ez	csak	egy	kis	délelőtti	séta?

Nem	 is	 tudom,	 minek	 tettem	 fel	 ilyen	 ostoba	 kérdést.	 Hisz	 ezzel
leplezetlenül	arra	céloztam,	vajon	mi	keresnivalója	itt.	Pedig	nem	tartozott
nekem	beszámolóval	az	életéről.

–	 Hát	 nem	 tudom,	 nevezhetjük-e	 szabadságnak,	 mindenesetre	 kivettem
néhány	napot,	és	úgy	döntöttem,	ide	utazom.

–	Hova	ide?

–	Hát	Stockholmba.	Mert	mostanában	Dániában	élek.	Ööö…	vidéken.

Tehát	 elváltak	Didrikkel.	És	 vajon	mikor,	 kérdezhettem	volna.	Amikor	 a
Sajtóklubban	találkoztunk,	még	házasok	voltak,	ha	jól	tudom.	Bár	miért	is
mondta	volna	meg	az	igazat?	Didrikkel	nem	voltunk	közeli	jó	barátok.	A
Sajtóklubban	való	találkozásunkat	megelőzően	egy	éve	nem	láttam.	Miért
beszélt	volna	arról,	hogy	elhagyta	a	feleségét?	Vagy	a	felesége	hagyta	el
őt,	ki	tudja?

Rebecca	biccentett.

–	Most	mennem	kell.	Vigyázz	magadra!

–Te	is	–	válaszoltam.	–	És	sajnálom,	ami	veled	meg	Didrikkel	történt.

Egy	pillanatig	zavartnak	tűnt,	majd	elmosolyodott	és	útnak	indult.	A	zavar,
amely	átfutott	az	arcán,	rám	is	átragadt.	Lehet,	hogy	félreértettem	valamit?
Mégsem	váltak	el?	De	másképp	nem	történhetett,	mert	Didrik	aligha	lakott
Dániában.

Végigkerékpároztam	 a	 Sankt	 Eriksgatanon.	 A	 gondolataim	 tovább
pörögtek.	Talán	nem	is	jelentéktelen	részlet,	hogy	Didrik	elvált.	Sőt,	lehet,
hogy	 most	 egy	 igen	 fontos	 információmorzsára	 bukkantam.	 Biztos
azonban	nem	lehettem	benne,	és	ez	borzasztóan	zavart.

Először	 észre	 sem	 vettem	 őt,	 ezért	 elgondolkodtam.	 Ugye	 tényleg
Skeppsholmenen	 találkoztunk	 legutóbb?	 Leparkoltam	 a	 biciklivel,	 és
tettem	 egy	 kört	 az	 elhagyatott	 hátsó	 udvaron.	 Kiáltani	 nem	 mertem.



Elővettem	a	mobilomat,	azt,	amelyen	csak	Borisz	hívhatott.	Nem	volt	nem
fogadott	hívásom.

Néhány	méterrel	 a	hátam	mögött	valaki	megmozdult.	Hátrafordultam,	 és
ott	 találtam	 magam	 szemtől	 szemben	 Borisszal.	 Önkéntelenül
összerezzentem,	mikor	megláttam,	mennyire	rossz	bőrben	van.	Átkozottul
elgyötörtnek	tűnt.

Végül	 az	nyugtatott	meg,	hogy	mindössze	a	külseje	árulkodott	 az	utóbbi
napok,	 illetve	hetek	nehézségeiről.	A	 tekintete	mit	 sem	veszített	 szokásos
fényéből,	de	rideg	és	merev	volt.

–	Nem	vagy	valami	diszkrét,	Martin	–	állapította	meg.

A	hangja	egy	árnyalatnyival	rekedtebb	volt	a	szokásosnál.

Körülnéztem,	de	egy	árva	lelket	sem	láttam.

Borisz	megrázta	a	fejét.

–	Nem	úgy	értem.	Nem	követ	senki.	Hanem	hogy	úgy	mászkálsz	itt	körbe,
mintha	tied	lenne	ez	a	hely.	Fényes	nappal	ráadásul.

A	 vállam	 fölött	 egy	 étterem	 hátsó	 részére	mutatott,	 amelynek	 egy	 ronda
torony	csúfoskodott	a	tetején.	Az	alatt	álltunk	legutóbb.

–	De	hisz	nem	vettelek	észre	–	magyaráztam,	és	úgy	éreztem,	védekeznem
kell,	mint	egy	kisgyereknek.

Borisz	ismét	megrázta	a	fejét.

–	Gyere	–	mondta.

Beálltunk	a	tető	alá.

–	 Didrik	 Stihl	 említette	 a	 nevedet,	 amikor	 a	 rendőrségen	 jártam	 –
jegyeztem	meg.

–	Vagy	úgy.



–	Belle	nagyszüleinek	meggyilkolása	kapcsán	merült	fel,	a	nyomozásban.

Borisz	 elővett	 egy	 összehajtogatott	 papírlapot	 a	 bőrdzsekije	 belső
zsebéből.	Szerintem	egy	gyönyörű	nyári	napon	átkozottul	nagy	hülyeség
felvenni	 egy	 ilyen	dzsekit,	 de	 én	nem	 is	 akartam	olyan	vagánynak	 tűnni,
mint	Borisz.

–	Mit	kerestél	a	rendőrségen?	–	tudakolta.

Önkéntelenül	 elszégyelltem	 magam,	 pedig	 hát	 egy	 hétpróbás	 bűnözővel
beszéltem.

–	Azt	hiszik,	megöltem	még	egy	embert.

Borisz	nevetni	kezdett.

–	Mostanában	nap	mint	nap	felülmúlod	önmagadat	–	magyarázkodott.

Nevetése	köhögésbe	fulladt.

–	Abba	kéne	hagynod	a	dohányzást	–	javasoltam.

–	Túl	késő.	Ehhez	is,	meg	még	egy	csomó	máshoz	is.

Kiegyenesedett,	 és	 átadta	nekem	a	papírlapot,	 amelyet	 a	kabátja	 zsebéből
húzott	elő.

–	Már	 tudtam	 róla,	 hogy	 a	 rendőrség	 bevitt	 téged	 egy	 újabb	 gyilkosság
miatt.	 És	 arról	 is,	 hogy	 felfigyeltek	 rám.	 Úgyhogy	 most	 egy	 időre
visszavonulok.	 Elhagyom	 az	 országot,	 és	 megvárom,	 míg	 a	 dolgok
elcsitulnak.

Hirtelen	lemerevedtem	a	félelemtől.	Borisz	volt	az	egyik	életmentőm.	Mi
történne	velem,	ha	elhagyná	az	országot?

–	Ne	nézz	már	 ilyen	zavarodottan,	Benner.	Remekül	megleszel	nélkülem
is.

Ellenkezni	 akartam.	 Mondani	 valamit	 Luciferről	 és	 a	 férfiról,	 akit



lelőttem.	 De	 inkább	 hallgattam.	 Borisz	 nem	 volt	 köteles	 minden
problémámat	megoldani.	Az	egyedül	az	én	dolgom	volt.

–	Nem	nyitod	ki?

Az	ujjaim	merevek	és	ügyetlenek	voltak,	amint	kihajtogattam	a	lapot.	Egy
nő	 bámult	 rám	 egy	 fekete-fehér,	 kissé	 szemcsés	 fényképről.	 Értetlenül
néztem	a	nőről	Boriszra.

–	Felismered?	–	kérdezte.

Fel.	Nagyon	 is.	A	kép	bizonyára	évekkel	korábban	készült,	mégsem	esett
nehezemre	 felismerni,	hogy	kit	 ábrázol.	Veronicát,	 akivel	 a	Sajtóklubból
felmentem	a	lakására.

–	Persze,	hogy	felismerem.	Miért	mutatod	ezt	nekem?

–	Ő	is	Sara	Texas	stockholmi	bandájába	tartozott.	Tegnap	kaptam	a	fotót.
Az	 információs	 forrásom	 elfelejtette	 mellékelni	 a	 személyi	 adatait	 és	 a
fényképét	az	első	csomaghoz.

Borisz	 hihetetlenül	 nagy	 szívességet	 tett	 nekem,	 miután	 hazaérkeztem
Texasból.	A	rendőrségi	kapcsolatain	keresztül	neveket	és	 fotókat	 szerzett
azokról	 a	 személyekről,	 akik	 Sara	 Texas	 köreiben	 forogtak	 az	 Egyesült
Államokba	költözése	előtt.	Egy	bandáról,	amely	szórakozásból	ismeretlen
embereket	ütött	le	az	utcán.	Így	találtam	rá	Eliasra	is.

Meglehetősen	 sokkolt,	 hogy	 a	 nő,	 akivel	 felmentem	 a	 kocsmából	 a
lakására,	ismerte	Sara	Texast.

–	Azt	hittem,	idősebb	Saránál	–	mondtam,	leginkább	azért,	hogy	mondjak
valamit.

–	Az	is.	Nemrég	töltötte	be	a	harmincat.

–	Hogy	hívják?

–	Miért,	nem	tudod?



Elvigyorodott.	 Szemmel	 láthatólag	 nem	 okozott	 gondot	 neki,	 hogy
megértse,	honnan	ismertem	a	képen	látható	nőt.

–	Ő	Veronicának	nevezte	magát	–	magyaráztam.

–	Pedig	Rakelnek	hívják	–	közölte	Borisz.

Egy	pillanatra	megállt	a	szívverésem.

–	Rakelnek?	–	suttogtam.

–	Korábban	Rakel	Svenssonnak.	Jelenleg	Rakel	Minnhagennek.
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Borisszal	 nem	 vettünk	 különösebben	 érzelgős	 búcsút	 egymástól.	 Én	 épp
kiakadtam,	 és	 képtelen	 voltam	 tiszta	 fejjel	 gondolkodni.	 Borisz
legszívesebben	Svédországban	maradt	volna,	hogy	segítsen	nekem,	ám	a
dolgok	 alakulását	 tekintve	 ez	 nehézkesnek	 tűnt.	 Hogy	 ne	 mondjam,
lehetetlennek.	Fogalmam	sem	volt	róla,	ki	köphette	be	őt	a	rendőrségnél,
valahogy	 mégis	 felbukkant	 a	 neve	 Belle	 nagyszülei	 meggyilkolásának
ügyében.	Nagyon	szerencsétlen	helyzet	volt.

–	 Csak	 ne	 zárkózz	 ennyire	 magadba	 ebben	 a	 nyomorult	 helyzetben	 –
ennyit	tanácsolt	még,	mielőtt	elváltunk	egymástól.

Mintha	önként	választottam	volna	a	magányt!

–	Úgy	lesz	–	feleltem.

Egyenesen	 hazatekertem,	 és	 elhoztam	 a	 bérelt	 autót	 a	 garázsból.	 Azzal
tettem	meg	a	 rövidke	utat	 a	nő	 lakásáig,	 aki	Veronicának	nevezte	magát,
ám	a	jelek	szerint	Rakel	Minnhagennek	hívták.	Akárcsak	azt	az	illetőt,	aki
elvitte	 Miót	 az	 óvodából.	 És	 aki	 a	 gyerek	 anyját,	 Sarát	 is	 ismerte
személyesen.	De	vajon	miért	nem	 tett	 róla	említést	korábban	senki?	Sem
Elias,	 sem	Jenny,	 sem	pedig	a	 rendőrség.	Malinról	már	nem	 is	beszélve.
Feltételeztem,	 a	 kérdésemre	 az	 a	 válasz,	 hogy	 a	 vezetékneve
megváltoztatása	védelmet	 jelentett	 számára.	Valamint	 az,	 hogy	Bobbynak
sosem	 sikerült	 a	 nő	 nyomára	 bukkannia.	 Ha	 találkoztak	 volna	 a	 halála
előtt,	tuti,	hogy	felismerte	volna	Rakelt.

Borisz	informátora	alapos	munkát	végzett.	Az	anyagban	szerepelt	minden
adat,	amire	szükségem	volt	ahhoz,	hogy	megtaláljam	Rakelt.	Egy	alacsony
sorházban	 lakott	 Solnában.	 Odaértemkor	 megállapítottam,	 hogy	 a	 házat
ideiglenesen	 nem	 lakják.	Mikor	 becsengettem,	 senki	 sem	 nyitott	 ajtót.	 A
házsor	végeláthatatlanul	hosszú	volt.	Rakelnek	mázlija	volt,	hogy	sikerült
egy	 utcafrontra	 néző	 házat	 vásárolnia.	 Megkerültem	 az	 épületet,	 és
hátulról	közelítettem	meg.	Meglepően	magas	 sövény	választotta	 el	 egyik
kertet	 a	 másiktól.	 Teljesen	 nyugodt	 volt	 a	 környék,	 sem	 hangokat,	 sem
mozgást	nem	észleltem	a	közelben.	Az	arcomat	úgy	nyomtam	a	hátsó	ajtó



üvegének,	mint	egy	kisgyerek.	Egyenesen	beláttam	a	konyhába.	Üres	volt.

Egyik	 ablaktól	 a	 másikig	 mentem	 a	 ház	 mögött.	 Az	 utolsót	 leszámítva
valamennyi	 a	 konyhához	 tartozott.	 Az	 utolsó	 azonban	 amolyan
vendégszoba-szerűségre	nyílt.	Egy	keskeny,	megvetett	ágyat	láttam	benne,
valamint	 egy	 kisméretű	 íróasztalt.	 Szinte	 úgy	 nézett	 ki,	 mint	 egy
börtönzárka.	A	 falakon	 semmi	 dekoráció,	 sehol	 semmi	 személyes	 tárgy,
ruhák,	 cipők	 sem.	 Homlokomat	 ráncolva	 visszaléptem	 a
konyhaablakokhoz.	 A	 konyhát	 is	 meglehetősen	 személytelen	 stílus
jellemezte.	Már	kétszer	 leellenőriztem	az	ingatlan-nyilvántartásban:	a	ház
Rakelé	volt,	 senki	másé.	De	 talán	másutt	 lakott	 valójában,	mint	 ahová	be
volt	jelentve.

Viselkedésemet	 elég	 észszerűnek	 éreztem.	 Céltudatos	 voltam	 és
lényegretörő.	 De	 az	 igazsághoz	 az	 is	 hozzátartozott,	 hogy	 erős	 pánik
kerített	hatalmába,	megijesztett	mindaz,	amiről	a	nap	folyamán	szereztem
tudomást.	 Elgondolkodtam.	 Vajon	 szereltek	 riasztót	 a	 házba?	 Vagy
észrevétlenül	 betörhetném	 az	 egyik	 ablakot?	 Már	 az	 ötlettől	 is	 a	 hideg
futkosott	a	hátamon.	Ha	valóra	váltom,	és	 tényleg	betörök	a	házba,	azzal
átlépek	 egy	 korábban	 tiszteletben	 tartott	 határt.	 Akkor	 olyan
törvénytelenséget	követek	el,	amit	nem	tudok	majd	később	kimagyarázni.
Nem	 számít	majd	 enyhítő	 körülménynek,	mekkora	 nyomás	 alatt	 voltam,
nem	lesznek	többé	kibúvók.	Ha	elkapnak,	megjárom.

Tétováztam.	Nemrég	múlt	ebédidő.	A	nap	ragyogóan	sütött	az	égen.	Elég
hülye	időpont	egy	betöréshez.	Ami	ugyanakkor	bizonyos	fokú	védelmet	is
jelenthetne	 a	 számomra.	 Fényes	 nappal	 betörni	 valahová	 olyan
pofátlanság,	 hogy	 már-már	 valószínűtlen.	 Csak	 lyukat	 kellene	 ütnöm	 az
ablaktáblába,	 utána	 már	 nyugodtan	 dolgozhatnék.	 Az	 egész	 házsor
kihaltnak	 tűnt.	 Vagy	 mert	 dolgoztak	 az	 itt	 lakók,	 vagy	 mert	 elutaztak
nyaralni,	teljesen	mindegy.	Ott	és	akkor	egymagam	voltam.

A	 bűncselekmény	 elkövetésének	 gondolatától	 remegni	 kezdett	 a	 lábam.
Épp	elég	bűnözőt	védtem	már	ahhoz,	hogy	ne	kövessem	el	mindazokat	a
hibákat,	amelyek	miatt	el	szokták	kapni	őket.	Kellemetlen,	kéretlen	ötletek
keringtek	 a	 fejemben.	 Ha	 egyszer	 már	 sikerült	 megúsznom	 egy
emberölést,	most	 csukassam	 le	magam	egy	 ilyen	ostobaságért,	mint	 egy
betörés?



Beszálltam	 az	 autóba,	 és	 elhajtottam.	 Egyesek	 profik	 az	 ilyesmiben,	 és
nem	 kockáztatják,	 hogy	 elkapják	 őket.	 A	 nadrágzsebemből	 előkaptam	 a
hűvös	tapintású	mobilomat.	Borisz	a	második	csengetésre	vette	fel.

–	Tessék.

–	Elhagytad	már	az	országot?	–	tudakoltam.

–	Egy	óra	múlva	már	itt	sem	vagyok.

–	Megkérhetlek	még	egy	utolsó	szívességre?

Újfajta	 élmény	 volt	 számomra,	 hogy	 megrendeltem	 egy	 betörést.	 Elég
ironikusan	 hangzik,	 de	 felszabadító	 érzés	 volt.	 Végre	 egyéb	 dolgokra
koncentrálhattam.	Mint	például	a	Lucyvel	való	kapcsolatom	rendezésére.

De	először	muszáj	volt	ennem	valamit.	Olyan	éhes	voltam,	hogy	egy	lovat
vagy	 egy	 tehenet	 is	 képes	 lettem	 volna	 megenni,	 attól	 függően,	 melyik
kerül	 előbb	 az	 utamba.	 Behajtottam	 a	 McDonald’sba,	 és	 rendeltem	 egy
hamburgert	tejturmixszal,	amelyet	a	kocsiban	ülve	fogyasztottam	el.

A	 vezetőülés	 felőli	 oldalon	mindkét	 ablakot	 leengedtem,	 s	 az	 árnyékban
parkoltam	 le	 a	 kocsival.	 Lucy	 hangosan	 visított	 volna,	 ha	 meglát.	 Az	 ő
étkezési	ranglistáján	a	McDonald’s	áll	a	legutolsó	helyen.	De	az	enyémen
nem!	 Az	 efféle	 sznobizmus	 teljesen	 felesleges.	 Szerencsére	 az	 ő
ellenvetései	kizárólag	az	élelmiszerek	összetételére	vonatkoznak,	és	nem
ideológiai	alapúak.

Sosem	 értettem	 azokat	 a	 nagypofájúakat,	 akik	 a	 McDonald’sban	 a
kapitalizmus	 világromboló	 hatásának	 jelképét	 látják.	 A	 baloldaliak
szívesen	hangoztatják,	hogy	ők	csak	olyan	helyekre	járnak,	amelyek	nem
zsákmányolják	 ki	 annyira	 az	 emberiséget.	 S	 ezzel	 azokra	 az	 országokra
céloznak,	amelyekben	például	a	McDonald’s	még	nem	vetette	meg	a	lábát.
Ama	aprócska	 tény	 fölött	 pedig,	hogy	ezen	országok	 jó	 része	 a	 szétesés
határán	 áll,	 a	 népessége	 pedig	 szegénységben	 és	 elnyomás	 alatt	 él,	 az
„igényes”	turisták	nagyvonalúan	elsiklanak.

Felhívtam	 Lucyt,	 de	 nem	 vette	 fel.	 Kicsit	 aggódtam.	 Mihez	 kezdek,	 ha



összecsomagolt,	és	mire	hazaérek,	már	kiköltözik	a	lakásból?	Alig	bírtam
lenyelni	 a	 hamburgert,	 inkább	 a	 tejturmixot	 szürcsöltem	 hevesen.	 Újra
hívtam,	de	továbbra	sem	vette	fel.

De	vajon	tartozik	nekem	ennyivel?	Nehéz	kérdés	volt,	mégis	muszáj	volt
feltennem.	 És	 a	 válaszom	 az	 volt	 rá:	 nem,	 az	 égvilágon	 semmivel	 nem
tartozik	 nekem.	 Az	 is	 csodával	 határos,	 hogy	 eddig	 kitartott	 mellettem.
Arra	is	csak	azért	jöttem	rá,	hogy	Veronicával	valami	nem	stimmel,	mert
felhívtam,	 hogy	 szexeljünk.	 Lucy	 tudta	 ezt,	 de	 nem	 szólt	 egy	 szót	 sem.
Elhallgattuk	mindazt,	amiről	nehéz	lett	volna	beszélni,	és	ez	mindig	is	így
volt.	 És	 ha	 őszinték	 akarunk	 lenni:	 mi	 a	 baj	 ezzel?	 Egy	 bonyolult
kapcsolaton	 rágódni	 éppolyan	 értelmetlen,	 mint	 hadakozni	 a
McDonald’snak	 a	 Földre	 gyakorolt	 negatív	 hatásai	 ellen.	Az	 efféle	 viták
teljesen	feleslegesek.	Akkor	meg	mi	a	fenének	kellenének?

Megcsörrent	az	egyik	mobilom.

–	Én	vagyok	–	szólt	bele	egy	vékonyka	hang,	mikor	felvettem.

Marianne,	az	anyám	volt	az.

–	Szia	–	feleltem.

–	Belle	hogy	van?

–	Jól.

A	 hamburgeremről	 folyt	 lefelé	 a	 szósz,	 amelyet	 a	 csomagolópapír	 sem
állított	meg,	így	a	sűrű	massza	összekente	az	ujjaimat.

–	 A	 rohadt	 életbe!	 –	 kiáltottam	 fel,	 miközben	 a	 szalvétával
szerencsétlenkedtem,	nehogy	foltos	legyen	az	ülés.

–	 Hogy	 mondod?	 Szitkozódsz	 nekem	 a	 telefonba,	 mikor	 felhívlak?	 –
rökönyödött	meg	anyám.

Ledermedtem.

–	Dehogy,	egy	hamburgerrel	veszekszem	–	magyaráztam.	–	Ennek	semmi



köze	hozzád.

Marianne	felsóhajtott.

–	Mindig	annyira	örültem	neki,	hogy	nem	sokat	örököltél	 az	apád	 rossz
tulajdonságaiból	 –	 felelte.	 –	De	már	 látom,	 te	 is	 kezdesz	 olyan	 notórius
hazudozó	lenni,	mint	ő	volt.

Összegyűrtem	a	szalvétát,	és	a	padlóra	hajítottam.

–	Miért	hívtál?	–	tudakoltam.

Kár	volt	velem	veszekednie.	Túl	fáradt	voltam	a	hisztijéhez,	meg	ahhoz	is,
hogy	lelkiismeretfurdalást	érezzek.

–	Csak	tudni	akartam,	hogy	mikor	lesz	a	temetés.

–	A	temetés?

Kezdett	már	elegem	lenni	a	halottakból	és	a	temetésekből.	Bobby	Tellt	már
elföldelték.	Fogalmam	sem	volt	róla,	Fredrik	Ohlandert	mikor	fogják,	és
nem	 is	 láttam	 okát,	 hogy	 ki	 akarjam	 deríteni.	De	Marianne	 nem	 ismerte
sem	Fredriket,	sem	Bobbyt.	Biztos	valaki	másra	gondolt.

Elszorult	a	torkom,	mikor	rájöttem,	kikre.

–	Belle	nagyszüleié?	Két	héten	belül	biztos	nem.

–	Olyan	soká?

–	Azt	hiszem,	a	sok	temetés	miatt	ennyi	a	várakozási	idő.

Nem	 emlékeztem	 pontosan,	 mit	 mondott	 nekem	 Belle	 nagynénje.
Számtalan	 rövid,	 könnyáztatta	 beszélgetést	 folytattunk.	 Úgy	 tekintettem
ezekre,	mint	groteszk	büntetésekre	mindazért,	amit	elkövettem.	Ha	én	nem
lettem	volna,	Belle	nagyszülei	még	ma	is	élnének.	Ilyen	egyszerű	az	egész.

–	 Nem	 találkozhatnék	 mostanában	 Belle-lel?	 –	 érdeklődött	 Marianne.	 –
Máris	hiányzik.



Kiszálltam	a	kocsiból,	és	az	ételmaradékot	az	egyéb	hulladékokkal	együtt
kidobtam	 egy	 szemeteskukába.	 Akkor	 épp	 semmi	 kedvem	 nem	 volt
Marianne-nal	találkozni.

–	Talán	valamikor	a	jövő	héten	–	feleltem.	–	Most	minden	úgy	összejött.

Hallottam	a	szipogását	a	vonalban.

–	Egyszer	meg	kell	ezt	beszélnünk,	Martin	–	jelentette	ki.

Kis	 híján	 visszakérdeztem,	 hogy	 minek.	 Az	 ember	 nem	 beszéli	 meg	 a
szülő	 hiányát,	 az	 éveken	 át	 tartó	 csalódásokat.	 El	 kell	 fogadni,	 ami	 van,
akkor	is,	ha	szar	a	helyzet.

–	Persze	–	hagytam	rá.

–	Őszintén	szólva,	én…

Na	itt	szakadt	el	a	cérna.

–	Őszintén	szólva	nekem	meg	nincs	erre	időm!	Ne	terhelj	folyton	engem
az	életeddel!	Világos?

Majd	lecsaptam	a	telefont.	Elmormoltam	egy	halk	imát	azért,	nehogy	Belle
valaha	így	beszéljen	velem.

Még	egy	kilométert	sem	haladtam,	amikor	újból	megcsörrent	a	telefon.

A	halál	folyamatosan	engem	kísértett.
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Gyerekkoromban	 szerettem	 elbújni	 a	 konyhaajtó	 mögé,	 és	 kihallgatni
Marianne-t	 meg	 a	 barátnőit,	 mikor	 borozás	 közben	 összehordtak
mindenféle	hülyeséget.	Többnyire	a	 férjük	volt	a	 téma.	Mindig	Marianne
vitte	 a	 prímet,	 ő	 volt	 a	 hangadó	 köztük.	Neki	 sikerült	 az,	 ami	 a	 többiek
közül	 senkinek:	 összeakadt	 egy	 jenkivel,	 elbumlizott	 egész	 Amerikáig,
hogy	 megszülje	 a	 gyerekét,	 aztán	 jöhetett	 vissza	 Svédországba,	 hogy
egyedül	nevelje	fel.

–	Tőlem	fel	 is	fordulhat	–	szokta	mondani	az	apámról.	–	Tudjátok,	soha,
de	soha	nem	beszélünk	egymással.

Nem	értettem,	mire	célzott,	azon	egyszerű	oknál	fogva,	hogy	még	sosem
találkoztam	a	halállal.	Tudtam,	hogy	 senki	nem	él	örökké,	de	nem	éltem
még	át,	mit	is	jelent	ez	a	gyakorlatban.

Csak	első	osztályos	koromban	értettem	meg	a	halál	fogalmának	jelentését.
Oliver,	a	barátom	épp	karácsony	előtt	fulladt	vízbe.	Az	uszodában	voltunk,
mert	 úszni	 tanultunk,	 mikor	 egy	 óvatlan	 pillanatban	 Oliver	 beugrott	 a
medence	mélyebbik	végén.	És	nem	is	tudott	feljönni	többé.

Senki	nem	vett	észre	semmit,	míg	egy	kislány	meg	nem	szólalt:	–	Oliver
úszik.

És	 valóban	 úszott.	 Ernyedt	 teste	 úgy	 lebegett	 a	 víz	 felszínén,	 akár	 egy
parafadugó.

Az	úszásoktató	beugrott	utána	a	vízbe.

–	Vigyázzatok!	–	visította	az	osztályfőnökünk.	–	Menjetek	odébb!

Ezzel	 azt	 akarta	mondani,	 hogy	 álljunk	 hátrébb	 a	medence	 szélétől.	Oda
fektették	 ugyanis	 le	Olivert,	miután	kihalászták	 a	 vízből.	 Sosem	 felejtem
el,	 ahogy	 próbáltak	 életet	 lehelni	 belé.	Ajkai	 teljesen	 elkékültek,	 az	 arca
viszont	falfehér	volt.	Az	osztályfőnök	és	az	úszásoktató	is	sírva	fakadt.	Mi,
gyerekek	 meg	 se	 mertünk	 mukkanni.	 Csak	 álltunk	 ott,	 és	 bámultunk.
Oliver	elment,	és	nem	jön	vissza	 többé.	És	hirtelen	ráeszméltem,	hogyan



dolgozik	a	halál.	Odaoson,	és	az	ember	orra	elől	ragadja	el	a	másikat.

Felnőttként	már	összetettebben	szemléltem	a	halált.	Főleg	azok	után,	hogy
végeztem	 egy	 emberrel.	 Akkor	 és	 ott	 megtanultam,	 hogy	 a	 halál
végérvényes.	És	hogy	mennyire	tud	fájni	a	tehetetlenség.	Nem	olyan,	mint
a	 filmekben.	 A	 halál	 nem	 sakkozik	 velünk.	 Ő	 csak	 egyszerűen,	 mint
mindenki	más,	végzi	a	dolgát.

–	Eltűnt	–	mondta	a	nő	a	vonalban,	aki	hívott.	–	Elias	eltűnt.	Nem	tudom,
hová	mehetett.

Elias	 barátnője	 hívott.	Csak	 egyetlenegyszer	 találkoztam	 vele,	 de	 a	 jelek
szerint	ennyi	is	bőven	elég	volt.	Emlékezett	rám,	és	sikerült	összekötnie	a
személyemet	a	barátja	eltűnésével.

Már	amikor	megláttam	Eliast	a	templomkertben,	tudtam,	hogy	valami	baj
van.	Amit	aztán	szóban	meg	is	erősített.	Félt,	mert	úgy	érezte,	követik.	Azt
kívántam,	bárcsak	megalapozatlan	lenne	a	félelme,	egyszerű	paranoia.

De	nem	ez	volt	a	helyzet.	Erre	már	Bobby	 temetésén	 rájöttem,	csak	nem
akartam	 tudomásul	 venni.	 Mások	 félelmeinek	 már	 végképp	 nem	 tudtam
teret	adni,	és	nem	is	tehettem	ellenük	semmit.

–	 Tegnap	 este	 veszett	 nyoma	 –	 mesélte	 sírva	 a	 barátnője.	 –	 Elindult	 a
munkahelyére,	 de	 nem	 érkezett	meg.	 Felhívtak,	 hogy	megkérdezzék,	 hol
van.	Tegnap	késő	este	jelentettem	be	az	eltűnését.	De	nem	tudom,	keresik-e
már.

Én	biztos	voltam	benne,	hogy	igen.	A	rendőrség	nagyon	is	 tisztában	volt
vele,	 hogy	 Elias	 meg	 én	 kapcsolatban	 álltunk	 egymással.	 Ezzel	 az
információval	ugyanis	én	magam	láttam	el	őket.	Újfent	megkönnyebbülten
állapítottam	meg,	 kizárható,	 hogy	 a	 Porschém	 bármilyen	 gyilkosságban
szerepet	 játszott	 volna.	 Ugyanis	 ott	 állt	 a	 szerelőműhelyben.	 Felhívtak,
hogy	vigyem	már	el,	de	én	kibúvót	kerestem,	mondtam,	hogy	„majd	egy
másik	napon”.	Nem	állt	 szándékomban	magammal	vinni	mindaddig,	míg
meg	nem	győződtem	ennek	kockázatmentességéről.

Mikor	 Elias	 barátnőjével	 beszéltem,	 tudatosan	 kerültem	 a	 „gyilkosság”



szót.	Sőt	mindenféle	spekulációt	azzal	kapcsolatban,	hogy	mi	történhetett	a
férfival.	 De	 persze	 tudtam:	 Elias	 halott.	 A	 kérdés	 csak	 az,	 hogy	 mikor
kerül	elő	a	holtteste.

–	 Most	 az	 a	 legjobb,	 amit	 tehet,	 ha	 hagyja	 a	 rendőrséget	 nyugodtan
dolgozni	 –	 magyaráztam	 neki.	 –	 Mondjon	 el	 nekik	 mindent,	 amiről
kérdezik.	És	 gondolja	 végig,	 történte	 valami	 különös	 esemény	 az	 utóbbi
napokban.	 Említette	 Elias	 valamilyen	 összetűzést	 valakivel,	 vagy	 olyan
személyt,	aki	aggasztja	őt?

–	 Az	 utóbbi	 napokban?	 Maga	 most	 viccel?	 Már	 hetek	 óta	 furcsán
viselkedik.	Éjjelente	nem	bír	aludni,	és	nem	eszik	semmit.	Még	a	sörivást
is	abbahagyta.

Ez	 úgy	 hangzott,	mintha	 a	 nő	 az	 utóbbit	 tartaná	 a	 legkülönösebbnek.	Az
általa	elmondottak	megerősítették	saját	gyanúmat:	Elias	határozottan	nem
érezte	jól	magát.

–	Ha	 itthon	 tartózkodott,	mindig	ügyelt	 rá,	 hogy	mindkét	 zárat	bezárja	 a
bejárati	 ajtón.	 És	 behúzta	 a	 függönyöket	 is.	Meg	 azt	mondta,	 figyeljem,
hogy	 nem	 követnek-e,	 amikor	 elmegyek	 otthonról.	 Ez	 tiszta	 téboly!	 –
szipogta	a	vonalba.

–	Azt	megmondta,	hogy	kitől	fél	annyira?	–	kérdeztem.

–	 Nem	 tudta.	 Legalábbis	 nekem	 ezt	 mondta.	 Vagyis,	 annyit	 mondott,
hogy…	Sarához	van	valami	köze.	Sara	Tellhez.

Magamban	bólogattam.

–	Maga	ismerte	Sarát?	–	érdeklődtem.

–	 Valamennyien	 ismertük	 –	 felelte	 Elias	 barátnője.	 –	 Hisz	 éveken	 át
ugyanabban	 a	 bandában	 lógtunk.	 Amíg	 Sara	 le	 nem	 lépett	 Amerikába.
Mikor	 hazajött,	 már	 gyereket	 várt.	 Ez	 azért	 a	 legtöbb	 embert
megváltoztatja.

Eszembe	jutott	valami,	aminek	muszáj	volt	a	végére	járnom.



–	 Ismer	 egy	 Rakel	 Minnhagen	 nevű	 nőt?	 Vagy	 más	 néven	 Rakel
Svenssont?

A	pulzusom	is	felszökött,	amint	kiejtettem	a	nevét.

–	Rakelt?	–	kérdezett	vissza	Elias	barátnője.	–	Persze,	de	az	már	régen	volt.
Ő	kicsivel	idősebb	volt	nálunk.

Próbáltam	visszafogni	a	kíváncsiságomat.

–	Tudja,	mi	lett	vele?	Mit	csinál	mostanában?

–	Fogalmam	sincs.	Azóta	nem	beszéltünk,	hogy	felszívódott.

–	Felszívódott?

–	Lelépett.	Mármint	a	bandából.

Lelépett	 a	 bandából,	 amelynek	 tagjai	 erőszakpártiak	 voltak.	 Többen
közülük	a	rács	mögött	végezték,	de	Sara	nem.	És	a	 jelek	szerint	Rakel	 is
megúszta.

–	 Hová	 ment?	 –	 tudakoltam,	 habár	 éreztem,	 hogy	 a	 makacsságom
mennyire	 provokáló.	 –	 Elvégre	 az	 ember	 nem	 tűnik	 el	 csak	 úgy,	 mint
szürke	szamár	a	ködben.

–	 Persze,	 hogy	 nem	 –	 felelte	 Elias	 barátnője.	 –	 Ami	 azt	 illeti,	 próbálta
megúszni	 a	 zűrt.	 Mi…	 vagyis	 néhányan	 közülünk	 ugyanis	 bajba
keveredtek.	 A	 rendőrséggel.	 Rakelnek	 sikerült	 megmenekülnie.	 Ezután
távol	maradt	tőlünk.

–	 Megkérdezhetem,	 hogy	 maga	 is	 a	 csapat	 azon	 részéhez	 tartozott-e,
amelyiknek	konfliktusa	támadt	a	rendőrséggel?

Hallottam,	ahogy	kifújta	az	orrát.

–	 Nem	 –	 felelte.	 –	 Nem	 akarok	 már	 ezekkel	 a	 régi	 szarságokkal
foglalkozni.



–	Elias	bezzeg	igen.

–	Ő	megjavult.	De	tényleg.

Az	egész	kocsi	hamburgertől	bűzlött.	Ezernyi	kép	 jelent	meg	a	 szemeim
előtt.	Megvolt	az	oka	annak,	hogy	Eliast	a	 többiektől,	Bobbytól,	Jennytől
és	 az	 egyéb	 halottaktól	 eltérően	 még	 nem	 találták	 meg.	 Ha	 már	 a
gyilkosnak	 nem	 sikerült	 rám	 terelnie	 a	 gyanút,	 inkább	 feltakarította	 a
nyomokat	maga	után.

Vagy	lehet,	hogy	Elias	egyszerűen	besokallt	és	megpattant?	Talán	akkora
nyomás	nehezedett	már	 rá,	hogy	nem	bírta	 tovább.	De	vajon	hová	mehet
egy	ilyen	ember,	mint	ő?

–	Nincs	esetleg	nyaralójuk	vagy	efféle?	–	pedzegettem.	–	Maguknak	vagy
a	szüleiknek?

–	 Nem,	 ilyesmit	 sosem	 engedhettünk	 meg	 magunknak.	 De	 erre	 nyilván
már	maga	is	rájött.

Lehet,	hogy	rájöttem,	de	azért	sosem	árt	megkérdezni.

–	Van	Eliasnak	olyan	rokona	vagy	barátja,	akinél	elrejtőzhet?	–	folytattam.
–	Úgy	értem,	ha	valóban	üldözik,	ahogy	ő	gondolja.

–	Senki	nem	jut	eszembe.

Kezdett	 borús	 lenni	 a	 hangulatom.	 Naiv	 gondolat	 volt	 a	 részemről	 azt
hinni,	 hogy	 Elias	 önként	 rejtőzhetett	 el.	 Hisz	 már	 hetek	 óta	 úgy	 érezte,
figyelik.	Persze,	hogy	halott.

De	az	meg	hogyan	lehetséges?

Annyira	ügyeltem	rá,	hogy	ne	kövessenek	aznap	éjjel,	amikor	felkerestem
Eliast,	 hogy	 kérdőre	 vonjam.	 Rajtam	 kívül	 pedig	 ki	 jöhetett	 még	 rá,
milyen	szerepe	van	a	férfinak	a	történetben?

–	Pontosan	mikor	kezdett	Elias	arról	beszélni,	hogy	úgy	érzi,	követik?



–	Pár	nappal	azután,	hogy	értesült	Bobby	halálhíréről.

–	Honnan	tudta	meg,	hogy	meghalt?

–	Bobby	nem	jelent	meg	abban	a	bárban,	ahol	találkozót	beszéltek	meg.	És
a	mobilját	sem	vette	fel.	Ekkor	Elias	felhívta	Bobby	anyját.	Neki	fogalma
sem	 volt	 róla,	 hogy	 a	 fia	 a	 városban	 van,	 csak	 akkor	 tudta	meg,	mikor
közvetlenül	Elias	előtt	felhívták,	és	közölték	vele,	hogy	Bobbyt	elgázolták,
és	meghalt.

–	És	ebből	azt	a	következtetést	vonta	le	Elias,	hogy	Bobbyt	megölték?	Arra
nem	is	gondolt,	hogy	esetleg	baleset	volt?

–	 Már	 miért	 gondolt	 volna?	 Hiszen	 Bobby	 anyja	 mondta	 neki,	 hogy
gyilkosság	 történt.	 Vagy	 legalábbis	 a	 rendőrség	 ezt	 közölte	 vele.	 A
sérüléseiből	állapították	meg,	vagy	valami	ilyesmi.

A	 sérüléseiből,	 amelyeket	 egy	 autó	 okozott.	 Egy	 autó,	 amelyet	 valaki
eltulajdonított	 a	 bezárt	 garázsomból	 aznap	 éjjel,	 amikor	 én	 Belle-lel
voltam	bent	a	kórházban.	Letiltott	gondolataim	visszatértek:	ha	valóban	az
én	 autómról	 van	 szó,	 ki	 tudhatta	 ellopni	 anélkül,	 hogy	 akár	 a	 kocsiban,
akár	a	garázsban	kárt	tett	volna?

Csakis	olyasvalaki,	akinek	kulcsa	volt	hozzá.

Lucy.

Az	kizárt.

–	Meg	kell	tudnom,	mi	történt	vele	–	magyarázta	Elias	barátnője,	és	még
hevesebben	kezdett	sírni.	–	Hogyan	találhatnám	meg?

A	vágya	teljesen	érthető	volt.	Ettől	azonban	még	nem	tudtam	segíteni	rajta.

–	Nem	tudom	–	feleltem.	–	Nagyon	sajnálom,	de	elképzelésem	sincs.

Nem	 számoltam	 be	 arról	 a	 meggyőződésemről,	 hogy	 Elias	 halott.
Odakint,	 az	 autó	 ablakán	 keresztül	 pedig	 éppúgy	 suhant	 el	 előttem	 a
külvilág,	mintha	mi	sem	történt	volna.



Ekkor	mondta	ki	Elias	barátnője	azt,	amire	a	legkevésbé	számítottam.

–	Felhívta	a	rendőrséget.

–	Hogyan?

–	Felhívta	a	rendőrséget,	és	elmondta	nekik,	hogy	úgy	érzi,	követik,	mióta
Bobby	 meghalt.	 De	 arról	 nem	 akart	 beszámolni	 nekik,	 miért,	 úgyhogy
szerintem	nem	vették	komolyan.

Megfeszült	az	ing	a	mellkasomon.

–	Biztos	benne,	hogy	nem	mesélt	el	nekik	mindent?

–	 Egész	 biztos	 vagyok.	 A	 rendőrség	 ugyanis	 arra	 kérte,	 majd	 akkor
keresse	őket	legközelebb,	amikor	hajlandó	lesz	a	sztori	hátralevő	részét	is
elmondani	nekik.	Nyilván	ők	is	érezték,	hogy	bizonyos	dolgokat	elhallgat.

–	Tudja,	hogy	kivel	beszélt	Elias?

–	Nem.	De	azt	tudom,	hogy	olyasvalakivel	akart,	aki	Sara	Texas	ügyében
nyomozott.

Dührohamot	kaptam.	Mégis	mi	a	francot	művelnek	ezek	a	zsaruk?	Bobby
meghalt,	Jenny	úgyszintén.	És	amikor	egy	harmadik	személy	is	felbukkan,
hogy	 a	 segítségüket	 kérje,	 fütyülnek	 rá.	 Pedig	 a	 Sarával	 való	 kapcsolata
nyilvánvaló	 volt.	 Túl	 sok	 volt	 már	 a	 furcsaság	 ahhoz,	 hogy	 a	 véletlen
számlájára	írhassuk.

Mióról	nem	szerepelt	fénykép	a	nyilvántartásukban.

Eliasnak	pedig	nem	nyújtottak	segítséget.

–	Ki	kell	derítenie,	kivel	beszélt	Elias.	Hallja?	Ez	fontos!

–	Megpróbálom	–	felelte	a	nő.	–	Majd…

–	Hívja	fel	a	rendőrséget!	Most.	Aztán	hívjon	vissza	engem.
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Üres	 lakásba	 tértem	haza.	Signe	még	nem	hozta	 el	Belle-t	 az	oviból,	 azt
pedig	 megtippelni	 sem	 tudtam,	 hol	 lehet	 Lucy.	 A	 telefont	 nem	 akarta
felvenni.	 De	 megnyugodva	 állapítottam	 meg,	 hogy	 az	 összes	 cucca	 a
helyén	van.	Minden	pontosan	úgy	nézett	ki,	mint	reggel,	amikor	elmentünk
otthonról.	 Mégis	 minden	 megváltozott.	 A	 csontvázaim	 előkerültek	 a
szekrényből,	 és	 láthatóvá	 váltak	 annak	 a	 felnőttnek	 a	 számára,	 akit	 a
legjobban	szerettem.	De	hogy	a	fenébe	fogunk	túllendülni	ezen	Lucyvel?

–	Bébi?

Nem	is	tudom,	minek	kiabáltam	utána,	mikor	nyilvánvaló	volt,	hogy	nincs
ott.	 Mentségemre	 szóljon,	 hogy	 nem	 voltam	 józan	 eszemnél.	 Kezdett
üldözési	 mániám	 lenni,	 éppúgy,	 mint	 Eliasnak.	 Minden	 hibás	 lépésem
katasztrofális	 következményekkel	 járhatott.	 Magamra	 és	 a	 szeretteimre
nézve	is.

Önvizsgálatot	 tartottam.	 Nagy	 vonalakban	 helyesen	 cselekedtem.	 Az
egyetlen	új	ember,	akit	belerángattam	a	szarba,	Madeleine	volt.	Őt	viszont
alapos	 megfontolásból	 nem	 avattam	 be	 minden	 részletbe.	 Egyedül	 így
tudtam	megvédeni.	Beleborzongtam,	mikor	rájöttem,	hogy	ez	feltehetőleg
kevés	 volt.	 Főleg,	 ha	 a	 rendőrök	 is	 belekeveredtek	 az	 ügybe.	 Az	 Elias
barátnőjével	 folytatott	beszélgetés	alatt	újabb,	 ijesztő	gondolatom	támadt.
Nem	 tudtam,	 Madeleine	 milyen	 forrásból	 szedte	 az	 értesüléseit.	 Na	 és
Borisz?

Ha	a	rendőrség	is	benne	van,	elég	nagy	a	valószínűsége,	hogy	Borisz	vagy
Madeleine	 nem	 a	 megfelelő	 személytől	 érdeklődött.	 Csalódottan	 léptem
oda	 a	 mosogatóhoz,	 és	 kitöltöttem	 egy	 pohár	 vizet.	 Valójában	 valami
erősebbre	lett	volna	szükségem,	de	akkor	és	ott	ez	szóba	sem	jöhetett.

Kiléptem	a	 teraszra.	Az	ég	kék	volt,	melegen	sütött	a	nap,	és	 lágy	szellő
fújdogált.	 Nagyon	 messzire	 elláttam,	 ám	 képtelen	 voltam	 befogadni	 a
látványt.	Ilyen	erővel	akár	egy	szeméthegyet	is	bámulhattam	volna.	Minden
érzékem	 azon	munkálkodott	 lázasan,	 hogy	megpróbálja	 az	 ezernyi	 apró
morzsát	összerakni	egy	egésszé.	De	nem	sikerült.	Ez	már	csak	egy	 ilyen



átkozott,	elcseszett	nap	volt.

Megcsörrent	a	mobilom.	Ismét	Elias	barátnője	keresett.

–	 Megtettem,	 amit	 kért.	 Felhívtam	 a	 rendőrséget,	 és	 kértem,	 hogy
kapcsolják	 azt	 a	 személyt,	 akivel	 Elias	 beszélt.	 Először	 volt	 némi
kavarodás,	de	aztán	megoldódott	a	dolog.	Egy	Staffan	Ericsson	nevű	férfit
kapcsoltak.

Staffan	Ericsson.	Az	a	seggfej,	akivel	Didrik	együtt	dolgozott.	Aki	olyan
gyanakodva	méregetett.	Belém	hasított	 a	 gondolat,	 hogy	 ez	 a	név	 a	Sara
Texas-féle	 nyomozásból	 is	 ismerős.	 Biztos,	 hogy	 szerepelt	 valamelyik
aktában.

Ismét	 beléptem	 a	 lakásba.	 A	 nyomozati	 anyagokkal	 teli	 dobozok	 a
könyvtárszobámban	sorakoztak.	Megköszöntem	Elias	barátnőjének,	hogy
visszahívott,	 és	 megígértettem	 vele,	 hogy	 amint	 megtud	 valami	 újat
Eliasról,	azonnal	jelentkezik.

Staffan	 Ericsson.	 Mohón	 vetettem	 rá	 magam	 a	 dobozokra,	 és	 szinte
azonnal	meg	 is	 találtam	 a	 nevét.	 Ő	 volt	 az	 egyik	 kihallgatásvezető	 Sara
Texas	vallomástételei	során.	Visszatettem	a	dokumentumokat	a	dobozokba.
Vajon	 kezdek	 becsavarodni?	 Valódi	 személyek	 és	 fogódzók	 híján
szellemeket	üldözök?

A	 bejárati	 ajtó	 felől	 kulcszörgést	 hallottam.	 Azonnal	 talpra	 ugrottam	 és
kimentem	 az	 előszobába.	Kitárult	 az	 ajtó,	 és	 Lucy	 lépett	 be	 rajta.	Mikor
meglátott,	a	meglepetéstől	felkiáltott.

–	Hát	te	itthon	vagy?

–	Sajnálom,	ha	megijesztettelek	–	mentegetőztem.

Meg	akartam	kérdezni	tőle,	ugyan	miért	olyan	fontos	neki,	hogy	ne	legyek
otthon,	 de	 azután	 arra	 jutottam,	 hogy	 nem	 így	 értette.	 Némileg
kétségbeesetten	állapítottam	meg,	mennyire	szánalmas	ördög	lett	belőlem.

Lucy	behajította	a	kulcsait	az	előszobaszekrénybe,	majd	lerúgta	a	cipőjét,



és	kiment	a	konyhába.

Én	meg	utána.

–	Hol	voltál?

–	Mondtam,	hogy	egyedül	akarok	lenni.

Kinyitotta	 a	 hűtőszekrény	 ajtaját,	 és	 kivett	 belőle	 egy	 dobozos	 kólát.
Egyenesen	a	dobozból	ivott.

–	De,	bébi,	hisz	ezt	már	korábban	megbeszéltük.

–	Azt,	hogy	megöltél	egy	srácot,	és	elástad	a	homokban?

–	Nem	öltem	meg.

–	Ja	bocs,	persze,	csak	véletlenül	lelőtted.

Mélyet	sóhajtottam.

–	 Mindenesetre	 nagyon	 sajnálom,	 hogy	 soha	 nem	 éreztem	 úgy,	 hogy
megoszthatom	veled	ezt	a	történetet.

Minden	 szó	 úgy	 hagyta	 el	 a	 számat,	 ahogy	 az	 a	 fejemben
megfogalmazódott.	Igazából	nem	a	gyakorlati	lehetőségeken	múlt,	sokkal
inkább	az	én	érzéseimen.	Persze,	elmondhattam	volna	Lucynek	az	egészet,
ilyesmit	 sosem	adott	volna	 tovább.	De	nem	akartam.	Nem	akartam,	hogy
valaki	 –	 és	 különösen	 ő	 –	megtudjon	 rólam	 egy	 ilyen	 borzasztó	 dolgot.
Ezért	 aztán	 ezt	 a	 szörnyű	 históriát	 olyan	mélyre	 ástam	 el	 a	 tudatomban,
amennyire	 csak	 lehetett.	 S	 ebben	 csak	 az	 segített,	 hogy	 nem	 gyilkosság
történt.	 Akárhányszor	 játszottam	 végig	 ugyanazt	 a	 jelenetet	 a	 fejemben,
mindig	ugyanarra	a	következtetésre	 jutottam.	Az	adott	helyzetben	semmit
sem	tehettem	volna	másképp.	Ma	már	talán	nem	úgy	cselekednék,	de	akkor
nem	lehetett.

Lucy	letette	a	kólásdobozt,	mintha	valami	folytatásra	várna.

–	Annyira	féltem	–	suttogtam.	–	Kimondhatatlanul.	A	történtek	után	jöttem



rá,	mennyire	nem	nekem	való	a	rendőri	hivatás.	Nem	voltam	rá	alkalmas.
Sem	akkor,	sem	azután.

Lucy	leszegte	a	fejét,	nem	akart	a	szemembe	nézni.

–	 Kint	 voltál	 azon	 az	 éjszakán	 –	 suttogta.	 –	 Amikor	 Bobby	 és	 Jenny
meghalt.	És	miután	elmesélted,	mi	történt	Texasban…	bizonyítékokra	volt
szükségem.	 Tudnom	 kellett,	 hogy	 nem	 te	 tetted	 azt,	 amivel	 a	 rendőrség
vádol.	Nem	te	gázoltad	el	Bobbyt,	Jennyt	és	isten	tudja	még,	ki	mindenkit.
Mert	ha	jobban	belegondolsz,	magad	is	beláthatod,	hogy	nem	túl	rózsás	a
helyzeted.	 Ki	 más	 vihetné	 el	 a	 kocsidat	 a	 garázsból	 anélkül,	 hogy	 akár
abban,	akár	a	garázsban	kárt	tenne?

Ezek	 az	okos	 emberek,	 akik	mindig	 jönnek	 az	okos	kérdéseikkel.	Előbb
Madeleine,	most	meg	Lucy.

–	Te	–	vágtam	rá.	–	Te	is	megtehetnéd	ugyanezt.

Lucy	bólintott,	majd	felemelte	a	fejét.

–	Én	 is	 pontosan	 erre	 gondoltam	–	 helyeselt.	 –	Nálam	vannak	 a	 lakásod
pótkulcsai.	Itt	a	lakásban	pedig	a	Porsche	pótkulcsai.

Megköszörültem	a	 torkom,	 felkészülve	 arra,	 hogy	Lucy	valami	képtelen
beismeréssel	szolgál	majd.

–	De…	nem	én	tettem,	Martin	–	felelte	kétségbeesetten.

–	Ahogy	én	sem	–	feleltem.

Nagy	levegőt	vett.

–	Ugye	tudod,	hogy	nagyon	szeretnék	hinni	neked?

Nem	hittem	a	fülemnek.	Most	meg	mi	a	fenével	jön	nekem?

–	Lucy,	most	jól	figyelj	rám!	Nem	én	öltem	meg	azokat	az	embereket.	Ez
magától	értetődik.	Mármint,	mi	a	fenéért	tettem	volna?



Lucy	nekidőlt	a	konyhapultnak.

–	Ezen	én	is	sokat	töprengtem	–	válaszolta.	–	Ha	te	vagy	a	gyilkos,	vajon
mi	az	indíték?

Megállt	az	idő,	és	én	is	képtelen	voltam	megmozdulni.

–	Én	nem	voltam	bent	az	 irodában	aznap	délután,	amikor	Elias	odament,
hogy	 eljátssza	 Bobby	 szerepét	 –	 magyarázta	 Lucy.	 –	 Arra	 gondoltam,
hogy	 a	 hazugságaid	 talán	 azzal	 kezdődtek.	 Hogy	 valójában	 már	 attól	 a
naptól	fogva	Lucifer	markában	voltál,	csak	nem	merted	elmondani	nekem.
És	 hogy	 azért	 kutatsz	 olyan	 kitartóan	Sara	Texas	 és	Mio	 ügyében,	 hogy
megpróbálj	ezzel	hihető	alibit	biztosítani	magadnak.

Szóhoz	sem	jutottam.

–	Vagyis	egész	idő	alatt	hazudtam	volna	neked?

–	Nem	 azért,	mert	 így	 akartad,	 hanem	mert	muszáj	 volt.	 És	 azért,	 hogy
megvédj	engem.

–	Na	és	Belle	elrablása?	Az	hogy	illene	bele	a	képbe?

–	Olyan	megszállottan	kutattál	Lucifer	után.	Úgy	akartál	megszabadulni	a
fenyegetéseitől,	 hogy	 leleplezed.	 Amikor	 Texasba	 utaztunk,	 túl	 közel
kerültünk	 hozzá.	 Azért	 vitték	 el	 Belle-t,	 hogy	 meghátrálásra
kényszerítsenek.

Nem	is	volt	ostoba	történet,	amit	előadott.	A	fejemet	csóváltam.

–	Bébi,	figyelj	rám.	De	nagyon.	Én…

–	A	nevem	Lucy.	És	eleget	figyeltem	már	rád,	Martin.	Meséld	csak	el	újra,
miért	 mentél	 fel	 ahhoz	 a	 nőhöz,	 akivel	 a	 Sajtóklubban	 találkoztál.
Veronicához,	vagy	hogy	is	hívták?

Vajon	 így	 fest	 a	 pokolba	 vezető	 út?	 Kegyetlen	 hazugságokkal	 van
kikövezve,	 és	 összetákolt	 elméletekkel	 arról,	 hogyan	 függnek	 össze
valójában	 a	 dolgok?	 Ezúttal	 valami	 új	 dologgal	 próbálkoztam.	 Az



őszinteséggel.

–	 Azért	 mentem	 fel	 hozzá,	 mert	 a	 telefonját	 nem	 vette	 fel,	 mikor
megpróbáltam	hívni.	És	azért	hívtam	fel,	mert	ágyba	akartam	bújni	vele.
Megint.

Muszáj	 volt	 szünetet	 tartanom,	 és	megpihennem	 az	 egyik	 konyhaszéken.
Kemény	 volt,	 nem	 épp	 vendégmarasztaló.	 Lucy	 szeme	 szikrákat	 szórt,
miközben	hallgatott.

–	 Ezt	 már	 megbeszéltük	 –	 folytattam.	 –	 Hogy	 ki	 vagyok	 én,	 és	 milyen
életet	 élek.	 De	 természetesen	megtehetjük	 újra.	 Csak	 épp	 átkozottul	 nem
látom	értelmét.

Erre	Lucy	tekintetéből	eltűnt	a	tűz,	és	valami	más	vette	át	a	helyét.	Valami
sokkal	ijesztőbb.	Csalódottság	és	bánat.

–	Mert	te	már	csak	ilyen	vagy,	nem	igaz?

–	Valami	olyasmi.

Magányos	könnycsepp	gördült	végig	az	arcán.

–	Én	meg,	amilyen	hülye	vagyok,	összeálltam	veled	–	suttogta.

Elszégyelltem	 magam.	 Jobban,	 mint	 valaha	 is	 az	 életemben.	 De	 nem	 is
annyira	 a	 tetteim	 miatt,	 inkább	 azért,	 mert	 rájöttem,	 milyen	 vagyok.	 És
arra	is,	milyen	akarok	lenni.

Lassan	felálltam.

–	 Ezt,	 ami	most	 történik	 velünk,	 hogy	 együtt	 lakunk,	 és	 igazán	 egy	 pár
vagyunk,	 már	 próbáltuk	 korábban.	 Nem	 élettársakként	 ugyan,	 de	 egy
párként.	Nem	ment	valami	jól.	A	családi	élet	nem	nekünk	való,	hogy	úgy
mondjam.	Ez…

–	Martin,	most	épp	nem	azért	élünk	együtt,	hogy	családot	játsszunk,	hanem
azért,	 hogy	 megpróbáljuk	 átvészelni	 ezt	 az	 átkozott	 helyzetet,	 amelybe
nem	tudjuk,	hogyan	keveredtünk	bele!



–	 Bocs,	 bocs,	 bocs.	 Igaz,	 te	 mindent	 megtettél	 értem,	 én	meg	 egy	 ilyen
rohadt	disznó	vagyok.	Majd…

Felemelte	a	kezét.

–	Nincs	több	hamis	ígéret,	Martin.	Egyetlenegy	sem.	Világos?

Bólintottam.

–	 Rendben.	 Nem	 ígérek	 semmi	 olyat,	 amit	 nyilvánvalóan	 nem	 tudok
betartani.	 De	 azt	 akarom,	 hogy	 tudd:	 szeretlek.	 Jobban,	mint	 bárki	mást.
Senkit	nem…

Ismét	félbeszakított.

–	Mondd,	hogy	nem	te	ölted	meg	Bobbyt,	Jennyt	meg	az	összes	többit.

Végre	egy	kívánság,	amelynek	eleget	tudtam	tenni.

–	Esküszöm,	hogy	semmi	közöm	a	halálukhoz.

Úgy	 tűnt,	mintha	Lucy	 kicsit	 fellélegzett	 volna.	Legszívesebben	 én	 is	 ezt
tettem	 volna.	 Madeleine	 véleménye	 azonban	 továbbra	 is	 ott	 motoszkált
bennem,	habár	nem	nagyon	hittem	benne.

–	De	ugye	te	sem	vagy	benne?	–	kérdeztem	halkan,	szégyenkezve.

–	Egy	cseppet	sem.

Aztán	csak	álltunk	ott	egymást	nézve.	Sokáig.	Túl	sokáig.	Végül	óvatosan
közeledni	kezdtem	Lucyhez,	és	ő	nem	tiltakozott,	mikor	átöleltem.

–	 Ha	 ennek	 az	 egésznek	 egyszer	 vége	 lesz,	 azt	 hiszem,	 ki	 kellene
próbálnunk	valami	 újat	 –	mondta.	 –	Legalábbis	 nekem.	Mert	 nem	bírom
tovább,	 hogy	 így	 leragadtam	 melletted.	 Ez	 annyira	 egészségtelen	 a
számomra.

Magamhoz	szorítottam.	Jó	erősen.



Ha	elhagy,	én	belehalok.

–	 De	 kitartasz	 addig,	 míg	 túl	 leszünk	 ezen	 a	 nyavalyán?	 –	 kérdeztem,
arcomat	a	hajába	fúrva.

–	 Igen,	 de	 nem	 a	 te	 kedvedért,	 hanem	 Belle	 miatt.	 És	 magam	 miatt	 is.
Lucifer	 fenyegetőzése	engem	is	érint.	Most	semmit	sem	nyerek	azzal,	ha
elhagylak.

Fájt	e	szavakat	hallani.	De	ezt	érdemeltem.	Én	igen,	ő	viszont	nem.

Lucy	sietve	átölelt,	azután	kihátrált	előlem.	Én	meg	hagytam	elmenni.

–	Továbbra	sem	tudjuk,	mit	akart	ez	a	Veronica	–	mondta	Lucy.

–	Talán	mégiscsak	információkat	–	feleltem.

Most	már	 tényleg	 itt	 volt	 az	 ideje,	 hogy	 beszéljünk	 arról	 a	 rémálomról,
amelyben	benne	éltünk.

–	Próbálkozott	ilyesmivel?	Úgy	érezted,	próbál	kisajtolni	belőled	valamit?

Amennyire	 emlékeztem,	 nem.	 Viszont	 egy	 ügyes	 információszerző	 épp
így	dolgozik.	Hogy	az,	akit	kihasznál,	észre	se	vegye	a	dolgot.

–	Történt	egy	s	más,	mióta	elmentél	–	mondtam.

–	Mi?

Mély	lélegzetet	vettem,	majd	kifújtam	a	levegőt.

–	Elias	Krom	barátnője	felhívott.	A	srác	eltűnt.

Lucy	már	nyitotta	a	száját,	hogy	mondjon	valamit,	de	én	így	folytattam:	–
És	megtudtam,	hogy	Veronicát	valójában	Rakelnek	hívják.	Ő	vitte	el	Miót
az	óvodából.	Érted	ezt?	Rakel,	az	a	nő,	aki	elrabolta	Miót,	egyezik	azzal,
akivel	a	Sajtóklubban	találkoztam.

Lucynek	leesett	az	álla.	De	engem	nem	lehetett	megállítani.



–	 Így	 aztán	 megkértem	 Boriszt	 egy	 szívességre.	 Hogy	 törjön	 be	 Rakel
házába.

Lucy	ismét	becsukta	a	száját.

–	Még	mindig	velem	vagy,	bébi?	Maradsz,	ahogy	az	előbb	ígérted?

Olyan	 feldúltnak	 látszott.	 Hiszen	 mindössze	 pár	 órával	 korábban	 tudta
meg,	hogy	a	 legjobb	barátja	egyszer	 lelőtt	egy	másik	embert,	és	elásta	a
sivatagban.

–	Egy	tapodtat	sem	mozdulok.
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Beesteledett.	 Lucy	 az	 ágyban	 ült,	 és	 a	Mio	 eltűnéséről	 szóló	 rendőrségi
jelentést	 olvasta.	 Én	 ugyan	 már	 átböngésztem	 valamennyi	 anyagot,
mégsem	akartam	a	tudomására	hozni,	hogy	felesleges	az	igyekezete.	Jobb,
ha	tesz	valamit,	mint	ha	nem.	Nekem	azonban	más	terveim	voltak.	Részben
az,	hogy	sikerüljön	túlélnem	az	éjszakát,	amely	az	átélt	kalandok	hatására
nyilván	a	szokásosnál	is	erőteljesebb	rémálmokkal	fog	kísérteni.	Másrészt
pedig	egy	húzós	telefonbeszélgetés	is	várt	még	rám.	Az	egyik	mobilomat
diszkréten	 becsúsztattam	 a	 zsebembe,	 majd	 kimentem	 a	 teraszra.	 Lucy
utánam	jött.

–	Minek	ácsorogsz	itt?

–	Szeretnék	felhívni	valakit.

–	Titok?

Csak	egy	pillanatig	haboztam.

–	A	régi	főnökömet,	Houstonban.	Már	nem	bírom	tovább,	hogy	folyton	az
jár	 az	 eszemben:	 annak,	 ami	 akkor	 történt,	 valami	 köze	 van	 ahhoz,	 ami
most	történik.	Attól	tartok,	talán	túl	nagy	jelentőséget	tulajdonítunk	annak,
amit	 Bobby	 barátnője	 mondott.	 Lehet,	 hogy	 valami	 egészen	másról	 van
szó.

Lucy	úgy	nézett,	mintha	meg	akarná	kérdezni	 tőlem,	 tényleg	elhiszem-e,
amit	 mondok,	 de	 nem	 tette.	 Hiszen	 a	 remény	 sosem	 hal	 meg,	 azt	 pedig
egyikünk	 sem	 szerette	 volna,	 ha	 a	 helyzet,	 amelyben	 találtuk	 magunkat,
még	borzalmasabbra	fordul.

–	 Sikerült	 már	 átnézned	 mindazt,	 amit	 Mio	 óvodájának	 dolgozóiról
összegyűjtöttem?	–	tudakolta.

Restelltem	 magam,	 de	 ez	 teljesen	 kiment	 a	 fejemből,	 miután	 Borisz
felhívott.

–	Bocsánat,	egyszerűen	nem	volt	még	rá	időm	–	feleltem.



A	„bocsánat”	kezdett	már	amolyan	szállóigévé	válni	a	kapcsolatunkban.	A
Love	story	című	film	ugyan	megtanított	rá	minket,	hogy	a	valódi	szerelem
értelmetlenné	 teszi	 ezt	 a	 szót.	 Nincs	 mit	 megbocsátani,	 és	 nincs	 miért
bocsánatot	kérni	sem.	Az	efféle	utópia	viszont	olyan	iszonyúan	távol	áll	a
valóságtól,	hogy	még	az	említését	is	be	kellene	tiltani.

–	Semmi	baj	–	felelte	Lucy,	majd	felnézett.

–	Hagyjalak	békén?	–	kérdezte.

–	Jó	lenne.

Erre	bement	 a	 lakásba,	 és	behúzta	maga	mögött	 a	 teraszajtót.	Az	üvegen
keresztül	 követtem	 őt	 a	 tekintetemmel,	 egész	 addig,	 míg	 el	 nem	 tűnt	 a
hálószobában.	Akkor	elővettem	a	telefonomat,	és	felhívtam	azt	az	embert,
akiről	úgy	hittem,	soha	többé	nem	beszélünk	egymással.

Az	én	órám	este	fél	tízet	mutatott,	Houstonban	azonban	még	csak	délután
fél	 három	 volt.	 Megpróbáltam	 egykori	 főnökömet	 azon	 a	 rendőrőrsön
elérni,	 ahol	 húsz	 évvel	 ezelőtt	 dolgozott.	 A	 recepciós	 vidám,	 könnyed
hangon	válaszolt.	Ilyen	hozzáállással	könnyű	elnyerni	a	lakosság	bizalmát.
Jó,	 ha	 azt	 az	 érzetet	 keltik	 bennük,	 hogy	 a	 rendfenntartó	 szervek	 értük
vannak,	és	nem	ellenük.

Egy	kitalált	néven	mutatkoztam	be,	és	elmondtam,	mi	járatban	vagyok.

–	Josh	Taylor	főfelügyelőt	keresem.	Ha	még	önöknél	dolgozik.

–	Milyen	ügyben?

–	Parson	tiszteletes	temetése	ügyében.

–	Tessék?

Megismételtem.	A	recepciós	elkérte	a	telefonszámomat,	és	azt	ígérte,	hogy
valaki	majd	visszahív.	Valaki,	de	nem	feltétlenül	Josh	Taylor.	Hallottam	a
hangján,	hogy	komolyan	mondja.	Bevett	gyakorlat,	hogy	ha	egy	bizonyos
rendőrtisztet	 keresnek	 a	 recepción	 keresztül,	 valaki	 egészen	 más	 hívja
vissza.	Az	enyém	azonban	nem	szokványos	eset	volt,	és	ezt	Josh	Taylor	is



be	fogja	látni,	csak	jusson	el	hozzá	az	üzenetem.

Miután	elástuk	a	férfit,	akit	lelőttem,	adtunk	neki	egy	álnevet	arra	az	esetre,
ha	 ismét	 szóba	 kellene	 hoznunk	 a	 történteket.	Az	 elhunytat	 tiszteletesnek
neveztük	 el.	 Parson	 pedig	 annak	 a	 cégnek	 a	 neve	 volt,	 amely	 korábban
azon	 az	 olajmezőn	 dolgozott,	 ahol	 elástuk	 a	 holttestet.	 Az	 adott
kontextusban	a	temetés	szót	sem	lesz	nehéz	értelmezni.

Leültem,	és	vártam,	hogy	Taylor	visszahívjon.	Azóta	nem	beszéltem	vele,
mióta	 első	 ízben	 elhagytam	 Texast.	 Nem	 is	 volt	 rá	 okom.	 Ezért	 sem
lehettem	biztos	benne,	hogy	épp	milyen	tisztséget	tölt	be	a	rendőrségnél.	A
recepciós	 reakciójából	 arra	 következtettem,	 hogy	 még	 mindig	 ott
dolgozik,	de	arra	nem	jöttem	rá,	hol	helyezkedik	el	a	szakmai	ranglétrán.

Felálltam,	 hogy	 hozzak	 egy	 pohár	 vizet.	 Ekkor	 csengett	 a	 mobilom,	 én
pedig	megbabonázva	bámultam	rá,	mintha	fogalmam	se	lenne	róla,	miért
cseng.	A	készülék	egyre	csak	csörgött,	de	nem	mertem	kinyújtani	a	kezem,
hogy	 felvegyem.	 Mert	 mit	 mondjak,	 ha	 a	 volt	 főnököm,	 Josh	 Taylor
keres?	Hisz	ő	is	ahhoz	a	korrupt	rendőri	szervhez	tartozott,	amely	Lucifer
karmai	közt	vergődött.	A	 legrosszabb	esetben	pedig	maga	Lucifer	volt	 a
főnöke.	Ki	tudja,	talán	ő	maga	is	a	nagy	maffiavezér	kegyeltje?

Azután	 a	 kíváncsiságom	 legyőzte	 a	 félelmemet,	 és	 rekedt	 hangon
beleszóltam	a	kagylóba:	–	Tessék.

Nem	 tudtam,	 ki	 keres,	 ezért	 svédül	 szóltam	 bele.	 A	 vonal	 túlsó	 végéről
hallható	hang	azonban	minden	kételyemet	eloszlatta.

–	Benner?

Ő	volt	az.	A	férfi,	aki	egykor,	amikor	a	legnagyobb	szükségem	volt	rá,	a
segítségemre	sietett.	Pedig	egyáltalán	nem	szolgáltam	rá.

–	Rég	beszéltünk	egymással	–	mondtam.

Először	hallgatott.

–	Nem	vagyok	benne	biztos,	hogy	örülök	a	hívásodnak	–	felelte	azután.



–	Hidd	el,	nem	is	akartalak	felhívni.

Hirtelen	 úgy	 éreztem	 a	 teraszon	 ülve,	 mintha	 egy	 űrhajóban	 lennék,
elzárva	a	külvilágtól.

–	Tudsz	most	beszélni?	–	kérdeztem.

–	Igen,	de	nem	sokáig.

–	 Tulajdonképpen	 csak	 egyetlen	 kérdésem	 lenne.	 Hányan	 tudnak	 Parson
tiszteletes	temetéséről?

Mélyet	sóhajtott	a	kagylóba.

–	Kényes	kérdés.	Én	csak	önmagamért	állhatok	jót.	Én	pedig	az	égvilágon
senkinek	nem	szóltam	róla.

A	 tenyerem	 síkos	 volt	 az	 izzadságtól,	 olyan	 erősen	 markoltam	 a
készüléket.

–	Mégis	úgy	tűnik,	többen	is	tudnak	a	történtekről	–	magyaráztam.

–	Mesélj.
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Mint	 rájöttem,	 lényegtelen	 volt,	 hogy	 Josh	Taylor	Lucifer	 szervezetéhez
tartozik-e.	 Mióta	 Fredrik	 Ohlander	 újságíróval	 találkoztam,	 most	 első
ízben	 meséltem	 egy	 kívülállónak	 arról,	 ami	 velem	 történt.	 Josh	 azt
állította,	nincs	rám	sok	ideje.	De	mikor	már	húsz	perce	beszéltem,	ő	még
mindig	hallgatott.	Ez	már	csak	így	van,	ha	két	ember	közösen	követ	el	egy
úgynevezett	 súlyos	 bűncselekményt.	 Nem	 a	 barátságról	 szól,	 még	 csak
nem	 is	 az	 udvariaskodásról.	 Az	 illető	 a	 saját	 érdekében	 hallgatja	meg	 a
másikat.	Hogy	mentse	a	bőrét.

–	 Egymás	 után	 halnak	 meg	 az	 emberek:	 Bobby,	 Jenny,	 Fredrik	 –
magyaráztam.	–	És	minden	bizonnyal	Elias	is.

–	 Azért,	 hogy	 Lucifer	 ne	 lepleződjön	 le?	 Ezt	 nem	 hiszem	 –	 válaszolta
Taylor.

Én	 pedig	 egyre	 csak	 ráztam	 a	 fejem.	Én	 sem	hittem,	 hogy	Lucifer	miatt
hullanak	 a	 fejek.	 Legalábbis	 határozottan	 nem	 úgy,	 ahogy	 Josh	 Taylor
elképzelte.	Már	nem	foglalkozott	erőszakos	bűncselekményekkel,	minden
erejét	 a	 gazdasági	 bűnözés	 elleni	 fellépésnek	 szentelte.	 Ám	 ez	 mit	 sem
változtatott	 azon	 a	 magától	 értetődő	 tényen,	 hogy	 minden	 más	 texasi
polgárhoz	 hasonlóan	 ő	 is	 hallott	 már	 Luciferről,	 és	 nyomon	 követte
kollégái	igyekezetét	a	férfi	tevékenységének	megfékezésére.

–	Elfogtuk	Lucifert	–	magyarázta.	–	Igaz,	csak	egy	kisebb	bűncselekmény
miatt	sikerült	elítélnünk,	de	mindenesetre	beazonosítottuk.

Ismét	a	fejemet	csóváltam.	Ebben	tévedett,	és	ezt	muszáj	volt	a	tudomására
hoznom.

–	Nem,	Lucifert	sosem	fogtátok	el.	De	ez	most	lényegtelen.	Mert	most	nem
róla	van	szó	elsősorban.	Hanem	Mióról.

–	Ezt	ki	mondja?	Te	vagy	Lucifer?

–	Én.	–	Majd	halkabban	hozzátettem:	–	És	Lucifer.



Hallottam,	amint	Josh	Taylor	halkan	felnevet	a	vonalban.	Keserédes	volt	a
nevetése,	minden	örömtől	mentes.

–	 A	 pokolba	 is,	 Martin.	 Ennél	 okosabb	 is	 lehetnél.	 Csak	 nem	 hiszed	 el
egyetlen	 szavát	 is?	Már	 ha	 tényleg	 vele	 beszéltél.	Mert	 ebben	 azért	 hadd
kételkedjem.

Majd	így	folytatta:

–	Akárhogy	 is,	 nagyon	ügyes	 a	 fickó,	 aki	megpróbál	 lépre	 csalni	 téged.
Jenny	és	Bobby	megölése	gyerekjáték	ebben	az	összefüggésben,	de	ez	a	te
„bosszúálló	 angyalod”	 vajon	 hogy	 jutott	 el	 a	 többiekhez,	 akiket
felsoroltál:	Fredrikhez,	és	akit	halottnak	hiszel,	Eliashoz?

–	Erre	a	kérdésre	nincs	jó	válaszom	–	feleltem.	–	Bobby	halála	után	Elias
nagyon	 megijedt.	 Fredrik	 Ohlander	 pedig…	 azt	 gyanítom,	 nem	 hitt	 el
mindent,	 amit	 mondtam	 neki,	 és	 bizonyítékokat	 kereshetett	 a	 történetem
hitelességére.

–	És	ezzel	elárulhatta	egy	nem	megfelelő	személynek,	hogy	túl	sokat	tud?

–	 Valami	 olyasmi.	 De	 ez	 csak	 amolyan	 balsejtelem.	 Nem	 tudhatom
biztosan.	Csak	épp	elég	hirtelen	halt	meg.

Josh	 Taylor	 hümmögött	 a	 vonalban.	 Magam	 előtt	 láttam	 őt.	 Az	 ember
jellegzetes	 mozdulatai	 felnőttkorában	 már	 nem	 nagyon	 változnak.
Elképzeltem,	ahogy	leül,	lábait	keresztbetéve	egymáson,	a	nadrágja	szára
kissé	 túl	 rövid.	 Újra	 meg	 újra	 végigsimítja	 a	 szakállát.	 Már	 ha	 még
megvan	 neki.	 A	 testszőrzet	 ugyanis	 nem	 olyan,	 mint	 egy	 jellegzetes
mozdulat.	Az	változik.

–	Van	itt	még	valami,	ami	aggaszt	–	folytattam.

–	Valóban?

–	Igen.	Az,	hogy	számos	nyom	a	rendőrséghez	vezet.

–	 Ez	 nekem	 is	 eszembe	 jutott,	 ahogy	 hallgattam	 a	 történetedet.	 Én	 úgy
képzelem,	 hogy	 ez	 a	 te	 ellenfeled,	Lucifer,	 sokkal	 befolyásosabb	 ember,



mint	 gondolnád,	 és	 isten	 tudja,	 hogy,	 de	 szövetségeseket	 szerzett	 a	 svéd
rendőrség	berkeiben.

–	 Sara	 Texas	 egyik	 barátja	 szerint	 Lucifernek	 privát	 kapcsolatai	 vannak
Svédországban.

–	Az	efféle	értesüléseket	én	némi	szkepticizmussal	fogadom.

Elhallgattam.	 Hiányzott	 már	 nekem	 Josh	 Taylor	 szakmai	 tapasztalata.	 A
figyelmeztetései	és	rendreutasításai	előtt	meghunyászkodtam.

–	Azt	mondod,	Lucifer	nem	az	az	ember,	akit	elítéltünk	a	bűnbandája	elleni
razzia	során.	Akkor	van	valami	fogalmad	róla,	ki	lehet?	–	tudakolta.

Erre	 a	 kérdésre	 nemigen	 akartam	 válaszolni.	 Ez	 egyike	 volt	 azon	 kevés
információtöredéknek,	 amelyet	 kihagytam	 a	 történetből.	 Bizonyos	 jelek
ugyanis	 arra	 utaltak,	 hogy	 Lucifer	 nem	 más,	 mint	 Houston	 seriffje,
Esteban	Stiller	személyesen.	Ez	azonban	élesen	ellentmondott	annak,	amit
akkor	 tudtam	meg,	mikor	 végre	 sikerült	 szereznem	 egy	 képet	Mióról	 –
tudniillik,	hogy	a	fiú	színes	bőrű.	Az	anyja	viszont	fehér.	Tehát	az	apjának
kellett	 feketének	 lennie.	 Az	 apa	 Lucifer	 volt.	 Esteban	 Stiller	 ellenben
világos	bőrű.

–	Nem	–	feleltem.	–	Nincs	ötletem.

Josh	Taylor	megköszörülte	a	torkát.

–	Lehet,	hogy	kezdek	szenilis	 lenni,	de	voltaképpen	miért	 is	hívtál	 fel	és
adtad	elő	nekem	ezt	a	történetet?

–	 Addig	 már	 nem	 jutottam	 el,	 hogy	 elmondjam,	 mert	 más	 dolgokról
kezdtünk	el	beszélni.	Emlékszel,	azt	mondtam,	hogy	Bobby	a	saját	állítása
szerint	 azért	 keresett	 fel	 engem,	mert	 hallott	 engem,	 amikor	 a	 rádióban
Sara	Texasról	beszéltem?

–	Igen.	És?

–	 A	 barátnője	 szerint	 ez	 hazugság.	 Azért	 jött	 hozzám,	 mert	 én	 képes
vagyok	 közel	 férkőzni	 a	 Sátánhoz.	 Sara	 meg	 volt	 róla	 győződve,	 hogy



Lucifer	meg	én	ismerjük	egymást.

Jó	 az	 olyan	 csend,	 amely	 nem	 nyomasztó,	 inkább	 felszabadító.	 Ritka	 az
ilyen.	De	 a	 Josh	Taylorral	 folytatott	 beszélgetésem	 során	 kezdett	 túl	 sok
lenni	 belőle.	 Úgy	 éreztem,	 nem	 csak	 felszabadító,	 de	 építő	 jellegű	 is
egyben.	Sőt	talán	egyenesen	gyümölcsöző.

–	Azt	állította,	hogy	te	képes	lennél	ráijeszteni	a	Sátánra?	–	kérdezte.

–	Hát,	nem	egészen.	Hanem	azt,	hogy…

–	 …hogy	 képes	 lennél	 közel	 férkőzni	 hozzá.	 Mert	 gyűlöl	 téged.	 És
gyilkosnak	nevezett.	Hallottam.	Mégis	te	vagy	megrémülve.	Annyira,	hogy
engem	hívsz	fel.	Pedig,	amit	Bobby	barátnője	mondott,	arra	utal,	hogy	te
vagy	 fölényben,	 és	 nem	Lucifer.	Mire	 gondolsz,	 Benner?	Hogy	 ebbe	 az
egész	kalamajkába	Parson	tiszteletes	temetése	miatt	rángattak	bele?

Egy	 részem	 gyűlölte,	 hogy	 ezen	 a	 néven	 hivatkoztunk	 rá.	 Hiszen	 az
elhunytnak	volt	rendes	neve	is.	Megérdemelte	volna,	hogy	azon	szólítsuk.
De	ezt	a	luxust	nem	engedhettük	meg	magunknak.	Hátha	valamelyikünket
lehallgatják.	És	akkor	már	a	neve	említésével	is	bajt	hozunk	a	fejünkre.

–	Van	valami,	 amiben	nem	vagyok	biztos	–	magyaráztam.	–	Lehet,	hogy
puszta	 paranoia.	De	 amikor	Bobby	 barátnője	 ezt	mondta…	gondolkodni
kezdtem.	 És	 nagyon	 durva	 dolgok	 jutottak	 eszembe.	 Már	 nem	 hiszek	 a
véletlenekben.

Odakint	az	utcán	autók	dudáltak.	Többször	egymás	után.	Stockholm	csak
nem	akart	nyugovóra	térni.	És	nekem	ez	tetszett.

–	 Hisz	 te	 magad	 mondtad,	 hogy	 a	 balesetnek	 nem	 voltak	 szemtanúi	 –
felelte	Josh.	–	És	a	magam	részéről	határozottan	tudom,	hogy	a	temetésen
mindössze	hárman	voltunk	jelen.

„A	balesetnek”.	Én	képtelen	lettem	volna	így	nevezni	a	gaztettemet.

–	Te	pedig,	hozzám	hasonlóan	sosem	beszéltél	róla	senkinek	–	jegyeztem
meg.



–	Ahogy	mondod.

–	Akkor	már	csak	azt	kell	kideríteni,	vajon	Tonynak	eljárt-e	a	szája.

–	Ami	elég	nehéz	lesz,	tekintve,	hogy	már	halott.

Tony	 a	 társam	 volt.	 Ő	 volt	 velem	 azon	 az	 éjszakán,	 amikor	 a	 lövés
eldördült.	Lucynek	is	említettem,	hogy	később	meghalt.

–	Sosem	 ismertem	 igazán	–	mondtam.	–	De	az	volt	 róla	a	benyomásom,
hogy	jó	ember	és	jó	rendőr.	Nem	az	a	fecsegős	fajta.

–	Én	is	így	gondolom.

Tonyt	éppúgy	megrázták	a	történtek,	mint	minket.	Zárkózott,	merev	arccal
markolta	 az	 ásót	 azon	az	elhagyott	olajmezőn,	miközben	 segített	 nekünk
elásni	 egy	 határtalanul	 mocskos	 titkot.	 Arról	 elképzelésem	 sem	 volt,	 én
hogyan	 nézhettem	 ki.	 De	 minden	 bizonnyal	 szánalmas	 és	 ijedt	 arcot
vágtam.	Mert	így	is	éreztem	magam.

–	De	a	beszéd	bizonyos	fajtái	talán	nem	tekinthetők	fecsegésnek.	Még	ha	a
végeredmény	ugyanaz	lesz	is	–	állapította	meg	Josh.

–	Ezt	nem	értem.

–	 Most	 őszintén,	 tedd	 a	 szívedre	 a	 kezed:	 te	 egyetlen	 embernek	 sem
mondtad	el,	mi	történt,	Martin?

Kihúztam	magam.

–	 Őszintén,	 Josh?	Ma	 délelőttig	 tőlem	 senki	 más	 nem	 szerzett	 tudomást
róla,	mi	történt	azon	az	éjszakán.

–	Ma	délelőttig?

–	Akkor	mondtam	el	Lucynek.

–	 Tehát	 húsz	 évig	 kitartottál.	 Ez	 nehéz	 lehetett.	 De	 nem	mindenki	 olyan
kemény	fickó,	mint	te.



A	tülkölés	most	már	idegesített.	Dudák	és	sípok	hangja	szólt	felváltva,	és
ez	elég	zavaró	volt.	Biztos	valami	átkozott	fociszurkolók	haladtak	el	arra.

–	Mit	akarsz	ezzel	mondani?	Te	kinek	beszéltél	róla?	–	faggattam.

–	A	feleségemnek.

Olyan	gyorsan	vágta	rá	a	választ,	hogy	egészen	meglepett.	Mintha	a	világ
legtermészetesebb	 dolga	 lett	 volna,	 hogy	 ezt	megosztotta	 a	 szerelmével.
Talán	az	is	volt.	Lehet,	hogy	velem	van	a	probléma.

–	Vagy	úgy.	És	ő	azután	kinek	adta	tovább?

–	Senkinek.

–	 Vagy	 mégis.	 Te	 elmondtad	 neki,	 mert	 megrázott	 a	 dolog,	 aztán	 őt	 is
éppúgy	 megrázta,	 ezért	 tovább	 kellett	 adnia	 valakinek.	 Azt	 hittem,	 azt
mondtad,	az	égvilágon	senkinek	nem	beszéltél	róla.

–	 Amikor	 elmondtam	 neki,	 mi	 történt,	 már	 ketten	 tudtuk.	 Így
támogathattuk	egymást.	Hidd	el	nekem,	nem	adta	tovább	senkinek.

A	sötét	égbolt	felé	hunyorogtam.

–	Tonynak	nem	volt	felesége	–	feleltem.	–	Ha	arra	gondoltál,	hogy	ezen	az
úton	szivároghatott	tovább	a	történet.

–	Nem,	felesége	az	nem	volt.	Csak	három	fivére.

–	Három	fivére?	–	ismételtem	meg.	–	És	ők	tudnak	róla?

–	Hát,	most	csak	spekulálok,	de	ha	azt	gyanítod,	hogy	nemcsak	mi	hárman
tudunk	 Parson	 tiszteletes	 temetéséről,	 én	 ebben	 az	 irányban	 keresném	 a
kiszivárogtatót.	 Habár	 nem	 hiszem,	 hogy	 bármire	 is	 jutnál	 vele.
Legalábbis	 az	 egyik	 öccse	 szintén	 rendőr	 itt,	 Houstonban.	 Ha	 hallott	 is
valamit	Parson	tiszteletes	temetéséről,	nyilván	rájött,	hogy	jobb,	ha	hallgat
róla.

Megint	egy	houstoni	zsaru.	Egy	újabb	lehetséges	kapcsolat	Luciferrel.



–	Hogy	hívják?

–	Az	öccsét?

–	Igen.

–	Mire	kell	neked	ez	az	információ?

–	Hátha	ismerem.

–	Most	viccelsz?	Hiszen	húsz	éve	nem	élsz	már	az	Államokban.

–	Talán	már	akkor	is	zsaru	volt,	mikor	én	dolgoztam.

–	Nem,	csak	később	kezdte.	Ráadásul	nem	dolgozott	mindig	Houstonban.
Dallasban	kezdte	a	karrierjét,	azt	hiszem.

–	Csak	áruld	el	a	nevét.	Hátha	volt	valami	köze	Sarához	–	kértem.

–	Hiszen	már	felvázoltad	nekem	a	történetet.	Nevekkel,	mindennel	együtt.
Hidd	el,	ha	Tony	öccse	is	szerepelt	volna	benne,	megmondtam	volna.	De
így	nem	árulom	el,	mert	nincs	rá	szükséged.

Ebben	nem	értettem	egyet	vele.	Egy	cseppet	sem.	Ráadásul	tévedett,	és	ezt
ő	 is	 tudta.	Közel	 sem	beszéltem	neki	mindenkiről,	 akibe	 belebotlottam	 a
Sara	Texas-ügy	kapcsán.	Mindenekelőtt	kihagytam	Josh	azon	kollégáit	is,
akikkel	kapcsolatba	kerültem.

–	És	a	másik	két	testvére?	–	puhatolóztam	tovább.	–	Ők	is	rendőrök?

–	Nem.	Vagyis,	őszintén	szólva	nem	tudom,	mit	csinálnak.	Azt	hiszem,	az
egyik	 a	 saját	 kávézóját	 vezeti.	 A	 másikról	 fogalmam	 sincs.	 De	 ha	 jól
értettem	 azt	 a	 keveset,	 amit	 Tony	 a	 családjáról	 mesélt,	 elég	 rossz
viszonyban	voltak	egymással.

–	Mégis	arra	céloztál,	hogy	Tony	esetleg	megbízott	bennük	annyira,	hogy
elmesélje	a	történteket.	Ez	nem	hangzik	túl	hihetően.

–	Rosszul	fejeztem	ki	magam.	Igaz,	hogy	Tonynak	három	fivére	volt,	de



csak	ketten	álltak	hozzá	közel.	A	harmadik	valamilyen	módon	átverte	őket.
Az	öccse	említette,	mikor	Tony	halála	után	találkoztunk.	Ő	úgy	fejezte	ki
magát,	hogy	a	harmadik	fivérük	rútul	cserbenhagyta	a	családot.	Például	a
temetésre	sem	ment	el.

–	És	hogy	érintette	Tony	halála	a	rendőr	testvért?

–	Súlyosan.	Nagyon	súlyosan.

Próbáltam	összeszedni	a	gondolataimat.	De	nem	volt	könnyű.	Egy	cseppet
sem.

–	És	az	a	fivérük,	aki	lelépett?	Lehet,	hogy	megtudott	valamit,	még	mielőtt
összevesztek	volna?

–	Mit	számít	ez,	Martin?	Most	már	hagynod	kéne	a	fenébe.

Hogy	magyarázza	meg	 az	 ember	 a	megérzéseit,	 amelyekről	 egyszerűen
úgy	gondolja,	muszáj	követnie?	És	hogyan	magyarázza	meg	a	ráción	túli
dolgokat?

–	Mondd	meg	a	nevét.

–	Sajnálom,	nem	segíthetek.	Ugyanis	nem	tudom,	hogy	hívják.

–	De	azét	a	másikét.	Aki	rendőr.

–	Ugyanezt	kérted	már	egy	perccel	ezelőtt	is.	De	a	válaszom	nem,	nem	és
nem.	 És	 most	 ne	 haragudj,	 de	 le	 kell	 tennem.	 Egy	 megbeszélésre	 kell
mennem.

Lerogytam	az	egyik	székre.

–	Nagyon	hálás	vagyok,	hogy	időt	szakítottál	a	velem	való	beszélgetésre	–
mondtam.

–	 Semmiség.	Mi,	 zsaruk	 tartsunk	 össze.	 Ilyen	 egyszerű	 az	 egész.	 De	 ha
lehet,	ne	hívj	többet.	Nem	akarok	ebbe	belekeveredni.



Vajon	 némi	 irónia	 is	 vegyült	 rövid	 mondataiba?	 Hiszen	 elhagytam	 a
szervezetet,	és	cserbenhagytam	a	kollégáimat.	Habár	e	cserbenhagyás	talán
eltörpült	az	„aki	egyszer	zsaru	volt,	mindig	az	marad”	elv	mögött.

Bólintottam.

–	Köszönöm	–	feleltem.

Már	 épp	 le	 akartam	 tenni	 a	 telefont,	 mikor	 ismét	 meghallottam	 Josh
hangját.

–	Kicsit	különös,	hogy	az	meg	se	fordult	a	fejedben,	lehettek	szemtanúk	is
–	jelentette	ki.

Ledermedtem.

–	Minek	a	szemtanúi?

–	A	bűntettednek.	A	balesetnek.

Megráztam	a	fejem.

–	Ezt	már	megbeszéltük.	Nem	voltak	tanúk.	Egyedül	voltunk	aznap	éjjel.

–	Honnan	tudod?	Nem	azt	mondom,	hogy	voltak.	De	lehettek.

Teljesen	kiszáradt	a	torkom.

–	 Nem	 tudom,	 miről	 beszélsz.	 Már	 évtizedek	 teltek	 el	 azóta.	 Ha	 lettek
volna	tanúk,	már	tudnánk	róla.

–	Tényleg?

Nagyot	nyeltem.

–	Köszönöm	–	ismételtem	meg.	–	Köszönök	minden	segítséget.

Letettük	a	 telefont.	Kint	maradtam	a	 teraszon.	Lucynek	nyomát	 se	 láttam.
Enyhe	volt	az	éjszaka,	és	más	helyzetben	bementem	volna,	hogy	kihozzam



őt	és	egy	üveg	bort.	De	ezúttal	nem.	Most	egész	mással	voltam	elfoglalva.

Egy	próbát	megért.	Egyet,	de	többet	nem.

Ismét	 felhívtam	 a	 houstoni	 rendőrséget.	 Megint	 egy	 kitalált	 néven
mutatkoztam	be,	és	előadtam	a	hívásom	okát.

–	Az	egyik	rendőr	ismerőse	vagyok,	akit	szolgálat	közben	lelőttek	néhány
évvel	 ezelőtt.	 Tony	 Bakernek	 hívták.	 Most,	 hogy	 közeledik	 a	 halála
évfordulója,	 szeretnék	virágot	 küldeni	 a	 családjának.	Úgy	hallottam,	 van
egy	 öccse,	 aki	 szintén	 a	 rendőrségnél	 dolgozik.	Megkaphatnám	 a	 nevét,
hogy	biztosan	tudjam,	jó	helyre	küldöm	a	virágokat?
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Vincent	Bakernek	hívták,	és	Houston	egyik	nagyobb	körzetében	dolgozott.
Nem	 emlékeztem	 rá,	 hogy	 korábban	 valaha	 is	 hallottam	 volna	 a	 nevét.
Kopogtattak	a	 teraszajtó	üvegén,	s	ez	félbeszakította	gondolataimat.	Lucy
állt	 odabent	 a	 lakásban,	 és	 próbált	 rávenni,	 hogy	 figyeljek	 rá.	 Én	 pedig
integettem	 neki,	 hogy	 jöjjön	 ki.	 Mozdulatom	 elég	 intenzív	 volt,	 hadd
érezze,	hogy	szeretném,	ha	a	közelemben	lenne.

–	Nem	akarsz	még	bejönni?

Mezítláb	 lépkedett	a	 teraszon.	Kétségtelenül	Lucynek	van	a	 legszebb	 lába
valamennyi	nő	közül,	akikkel	találkoztam.

–	Mindjárt	–	feleltem.

–	Megtudtál	valami	fontosat?

Az	igazat	mondtam:

–	Lehet.

Szemtanúk.	 De	 hát,	 a	 fenébe	 is,	 nem	 lehettek	 tanúk!	 Minden	 zegzugot
alaposan	átnéztünk.	Egy	lélek	sem	volt	ott.	Ennyi	az	egész.

Lucy	megborzongott	a	hűvös	nyári	éjben.

–	 Ha	 ezzel	 végeztünk,	 olyan	 messzire	 utazom,	 amennyire	 csak	 lehet	 –
jelentette	ki.

–	Én	is	veled	mehetek?	–	kérdeztem.

De	nem	felelt.

Ekkor	 ismét	 kerestek.	 Ezúttal	 egy	másik	 csengőhang	 volt,	 és	 egy	másik
telefon.	Borisz	vonala.

–	Bébi,	ezt	most	muszáj	felvennem.



Ott	maradt,	miközben	beszéltem.

–	Martin.

–	Én	vagyok	–	mondta	Borisz.

–	Még	nem	utaztál	el?

–	Mi	köze	ennek	az	egészhez?	Telefonálni	akárhonnan	lehet.

–	Bölcs	vagy,	mint	egy	bagoly.

Borisz	 reménytelenül	 felsóhajtott.	 Azt	 gondolta	 rólam,	 hogy	 egy	 idióta
vagyok,	 de	 nem	 zavartattam	magam.	 Elvégre	 senki	 nem	 lehet	 örökké	 a
topon.

–	Mikor	legutóbb	beszéltünk,	kértél	tőlem	egy	szívességet	–	magyarázta.

„Egy	 szívességet”	 –	 egy	 betörésre	 kértem,	 amelyet	 képtelen	 voltam
magam	elintézni.

–	Ühüm.

–	Milyen	gyorsan	tudsz	odaérni	a	Tyson’s	Barba?	Solnában	van.

Tétováztam.	 Nem	 szívesen	 indultam	 volna	 el	 ugyanabba	 a	 városrészbe,
ahol	a	bűntett	színhelye	is	volt.

–	Úgy	húsz	perc	múlva.	Miért?

–	Marie	ott	vár	rád.

–	Marie?

–	 Igen,	 ő	 hajtotta	 végre	 a	 kérésedet.	Most	 pedig	 beszámolna	 róla,	 mire
jutott.

Kivert	a	hideg	veríték.	Valamiért	azt	képzeltem,	más	úton	fogok	értesülni
az	eredményről.



–	Tehát	talált	valamit?

–	Addig	nem	tudjuk	meg,	amíg	nem	találkozol	vele,	és	meg	nem	mondod,
használható-e	 az	 információ	 vagy	 sem.	 Ő	 mindenesetre	 úgy	 érzi,
rábukkant	valamire.

Felálltam.

–	Rendben,	legkésőbb	egy	fél	óra	múlva	ott	vagyok.

–	Az	előbb	húsz	percet	mondtál.

–	Maximum	harminc.

–	Marie	már	türelmetlen.	Egy	perccel	sem	vár	tovább.

–	Sietek.	Kösz	a	segítséget.

–	Nincs	mit.

Letette.

–	Most	meg	mi	van?	–	tudakolta	Lucy.

Vajon	 lesz	 még	 valaha	 egy	 perc	 nyugtom,	 amikor	 átgondolhatom	 a
dolgokat?	Vagy	épp	lazíthatok	egy	kicsit?	A	korábbi	életemben	oly	nagyra
értékeltem	az	ilyesmit.

–	 Muszáj	 elintéznem	 valamit	 –	 feleltem.	 –	 Úgy	 tűnik,	 találtak	 valamit
Rakelnél.

A	bizalom	olyan	dolog,	 amelynek	 felépítéséhez	 idő	kell.	Ám	különleges
körülmények	 között	 felgyorsítva	 is	 működik.	 Például	 a	 liftben	 rekedt
embereknek	 viszonylag	 hamar	meg	 kell	 bízniuk	 egymásban,	 ha	 kiderül,
hogy	hosszasabban	kénytelenek	együtt	időzni.

Borisszal	 egy	 kicsit	 olyan	 volt	 a	 helyzet,	 mintha	 egy	 liftben	 rekedtünk
volna.	 Méghozzá	 egy	 olyan	 liftben,	 amelybe	 többé-kevésbé	 szabad
akaratomból	 szálltam	 be.	 Hiszen	 volt	 választásom.	 Elutasíthattam	 volna



Boriszt,	 amikor	 bejött	 az	 irodámba,	 de	 én	 beengedtem.	 Amikor
megtudtam,	mihez	kéri	a	segítségemet,	még	mindig	kidobhattam	volna.	De
én	 elfogadtam.	S	 ezzel	 olyan	 kötelék	 alakult	 ki	 köztünk,	 amelyet	 később
sem	tudtam	elszakítani.	Olyan	szál,	amely	bizonyos	fokú	bizalomra	épült.
Így	aztán,	amikor	Borisz	egy	kétes	hírű	solnai	bárba	küldött,	egyszerűen
bevágtam	 magam	 a	 kocsiba,	 és	 odahajtottam.	 Nem	 volt	 ebben	 semmi
különös.

–	Vigyázz	magadra	–	szólt	utánam	Lucy.

Mennyire	untam	már	ezt	a	frázist!	Hiszen	tök	mindegy	volt,	mit	csinálok.
Örökké	veszélyben	voltam.

Autóm	elegánsan	gördült	végig	a	városon.	Túl	hangosra	állítottam	a	zenét.
Először	Bruce	Springsteent	hallgattam,	azután	Iggy	Popot.	A	zene	balzsam
a	léleknek,	erre	mindenkinek	szüksége	van,	hogy	jó	formában	legyen.	Az
efféle	 hétköznapi	 bölcsességeket	 próbálom	 Belle-nek	 is	 megtanítani.	 A
zene	fontos	dolog.	Akárcsak	a	könyvek.	Bármi,	ami	képes	az	embert	egy
másik	valóságba	repíteni,	hasznos.

Néhány	 háztömbnyire	 parkoltam	 le	 a	 kocsit	 a	 bártól,	 ahol	 Borisz
barátjával,	Marie-val	kellett	találkoznom.	Nem	tudtam,	hogy	néz	ki,	de	úgy
gondoltam,	nem	is	kell	tudnom,	ő	ugyanis	bizonyára	tisztában	van	vele,	ki
vagyok	én.

A	feltételezésem	helyesnek	bizonyult.	Abban	a	pillanatban,	amint	beléptem
a	bárba,	 két	 dolog	 történt.	Először	 is	 egy	 fiatal	 nő,	 aki	 a	 helyiség	 egyik
sarkában	 ült,	 diszkréten	 felemelte	 a	 kezét.	 Másodszor	 a	 bártender	 rám
kiáltott:	–	Már	felvettem	az	utolsó	rendelést.	Fél	óra	múlva	zárunk.

–	Kösz,	hogy	tudatta	velem	–	feleltem.

Aki	 nem	 akarja,	 hogy	 emlékezzenek	 rá,	 ne	 keltsen	 feltűnést.	Ne	 viseljen
kirívó	 öltözetet,	 ne	 adjon	 túl	 sok	 vagy	 túl	 kevés	 borravalót,	 és	 ne
hangoskodjon.	Ám	a	solnai	bárban	mindez	csődöt	mondott.	Itt	egyedül	én
viseltem	 inget,	 és	 egyedül	 én	 voltam	 jól	 ápolt.	 De	 ha	 már	 egyszer
kinyitottam	az	ajtót	és	beléptem	rajta,	túl	késő	volt	bármit	is	tenni	az	ügy
érdekében.



A	nő	felállt,	amint	odaléptem	hozzá.

–	Marie	vagyok	–	nyújtotta	a	kezét.

–	Én	meg	Martin.

Leültünk.

–	 Ha	 maga	 nem	 lenne	 olyan	 fontos	 Borisznak,	 mint	 amilyen	 a	 jelek
szerint,	azt	hiszem,	már	nem	élne	–	állapította	meg.

Csak	így	egyszerűen,	mintha	az	időjárásról	beszélne.

–	Azt	mondja?	–	kíváncsiskodtam.

–	Az	efféle	szaros	melót,	mint	amit	tegnap	végeztem,	az	ember	vagy	maga
csinálja,	vagy	hagyja	a	francba.	Ezzel	magának	is	tisztában	kéne	lennie.

Ugyan	mi	a	fenéről	beszélhet?

–	 Feltételezem,	 tudta,	 mit	 találok	 odabent,	 ha	 sikerül	 bejutnom	 –	 tette
hozzá.

Megráztam	a	fejem.

–	Hisz	épp	ez	a	lényeg	–	magyaráztam.	–	Fogalmam	sem	volt	róla,	mi	van
abban	 a	 házban.	 Ezért	 akartam,	 hogy	 valaki	 menjen	 be	 szétnézni.	 Tudni
akartam,	találhatók-e	ott	egy	gyerek	nyomai.

–	Egy	gyerek	nyomai	–	ismételte	meg	a	nő,	majd	megropogtatta	a	nyakát.

Hosszú	haját	feszes	lófarokba	fogta.	Nem	viselt	sminket.	Szempillái	szinte
átlátszóan	világosak	voltak,	az	orrán	szeplők	sorakoztak.	A	tekintete	jeges
kék	 volt.	 Megbabonázva	 kerestem	 valami	 magyarázatot	 arra,	 hogyan
kerülhetett	Borisz	vonzáskörzetébe.	Olyasvalakit,	mint	Marie,	még	sosem
láttam	a	környezetében.	Ő	nem	tűnt	olyan	keménynek	és	kegyetlennek,	bár
nem	ismertem	Borisz	kapcsolatait	annyira	behatóan.

–	Rendben,	kezdjük	ezzel	–	hagyta	jóvá.	–	A	gyerek	nyomaival.



Előhúzott	 egy	mobiltelefont	 a	 kézitáskájából.	A	 kijelzőre	 összpontosítva
többször	megnyomogatta.

–	 Nézze	 –	 nyújtotta	 át	 nekem	 a	 készüléket	 –,	 itt	 van	 két	 nyom,	 amely
gyerek	jelenlétére	utal.

Ránéztem	a	kijelzőre.	Egy	gyógyszer	csomagolását	láttam	rajta.	A	Stesolid
végbélen	keresztül	beadható	orvosság	például	görcsökkel	járó	betegségek
esetén.

–	Mi	köze	ennek	bármilyen	gyerekhez?	–	értetlenkedtem.

–	Nagyítsa	ki	a	képet.

Megtettem.	A	nagy	kép	azonban	már	nem	fért	bele	a	kijelző	méretébe.	Ide-
oda	 mozgattam	 rajta	 az	 ujjam,	 és	 alaposan	 átvizsgáltam	 a	 csomagolást.
Azután	rájöttem,	mit	kell	néznem.	Magamban	felolvastam:	Adagolás:

Gyerekeknek	5–12	kg	súly	között	(kb.	3	hónapostól	2	éves	korig):	5	mg.
12	kg	súly	(kb.	2	éves	kor)	felett:	10	mg.	Felnőtteknek:	10	mg.

Az	utolsó	előtti	sort	aláhúzták.

–	A	kérdéses	gyerek	epilepsziában	vagy	más,	görcsökkel	járó	betegségben
szenved?	–	tudakolta	Marie.

–	Fogalmam	sincs	–	feleltem.

De	olyan	hamar	kiderítem,	ahogy	csak	lehetséges.	Mio	négyévesen	tűnt	el.
Nem	kellett,	hogy	epilepsziás	legyen,	lehetett	szó	lázgörcsről	is.	Az	Belle-
nek	 is	 volt	 egyszer,	 kétéves	 korában.	 Azt	 hittem,	 ott	 fog	 meghalni	 a
szemem	 láttára.	 Mivel	 eszembe	 jutott,	 mennyire	 pánikba	 estem	 akkor,
gyorsan	vissza	is	adtam	a	mobiltelefont.

–	Név	nem	szerepelt	a	csomagoláson?	–	érdeklődtem.

–	Sajnos	nem.	Azt	lekaparták	róla.

–	És	az	orvos	neve,	aki	kiírta	a	receptet?



–	Az	is	azon	a	matricán	volt,	amelyen	a	gyerek	neve,	 tehát	az	sincs	meg.
Már	 csak	 két	 adag	 gyógyszer	 volt	 a	 dobozban.	 Ott	 árválkodott	 a
fürdőszobaszekrényben.

–	És	mit	talált	még?	–	kérdeztem,	próbálva	leplezni	türelmetlenségemet.	–
Azt	mondta,	két,	gyerekre	utaló	jelet	talált	a	házban.

A	nő	újból	a	telefonját	kezdte	babrálni.

–	Ezt	–	mutatott	egy	újabb	képet.

Egy	pár	sárga	gumicsizma	volt	rajta.

Rögtön	eszembe	jutott,	hogy	a	Mio	óvodájában	dolgozó	nő,	aki	Susanne-
nak	nevezte	magát,	azt	mondta,	az	ablakból	látta,	amint	elviszik	a	gyereket.
Az	 udvar	 nem	 volt	 nagyon	 megvilágítva.	 De	 egy	 utcai	 lámpa	 fényében
felismerte	a	fiú	sárga	gumicsizmáját.

Na	ettől	már	felszökött	a	pulzusom.	A	tétova	elméletek	és	megbízhatatlan
tanúvallomások	 helyett	 első	 ízben	 jutottam	 közelebb	 a	 célhoz.	 Ez	 már
konkrét	 bizonyíték	 volt,	 amely	 megerősítette	 azt,	 amit	 egy	 tanútól
hallottam,	aki	még	a	valódi	nevét	sem	volt	hajlandó	elárulni	nekem.

–	Hányas	méret?

–	Huszonhatos.	Egy	gardróbszekrény	mélyén	találtam	rá.

Egy	számmal	nagyobb,	mint	Belle	mérete.

–	És	milyen	volt	a	ház	többi	része?	Úgy	tűnt,	lakik	benne	valaki?

Marie	bólintott.

–	 Na	 igen	 –	 felelte.	 –	 A	 szennyeskosárban	 ruhák	 voltak,	 és	 a	mosogató
alatti	szemetesben	hulladék.	De	még	nem	volt	szaga,	úgyhogy	biztos	nem
állt	ott	régóta.

A	 ház	 mégis	 elhagyatott	 volt	 ebédidőben,	 amikor	 arra	 jártam.	 Ahogy	 a
betörés	idején	is.



–	Férfi	és	női	ruhák	is	voltak	a	házban?

–	Minden	 ruhaneműn,	 amit	 láttam,	 női	 számozás	 állt.	Néhány	 pár	magas
sarkú	cipőt	is	láttam	a	szekrényben.

–	És	gyerekruhákat	nem?

–	Egy	darabot	sem.	Leszámítva	a	gumicsizmát.

Diszkréten	az	órámra	pillantottam.	Nem	akartam	túl	sokáig	ott	időzni.

–	Nem	 is	 sejti,	milyen	 sokat	 segített	 –	 köszöntem	meg	 neki.	 –	 Ezt	majd
Borisznak	is	elmondom,	hogy	megfelelően	honorálja	a	munkáját.	Én…

–	Még	nem	végeztünk.

Mondta	halkan,	ám	mégis	tisztán	érthetően.

–	Emlékszik,	mit	mondtam	az	elején?

Persze,	hogy	emlékeztem,	még	ha	igyekeztem	is	elfelejteni.

–	A	szaros	melóról	mondott	valamit.

És	arról,	hogy	már	nem	élnék,	de	erre	nem	tértem	ki.

–	Tudott	 róla	valaki,	hogy	maga	be	akar	 törni	abba	a	házba?	–	 tudakolta
Marie.	–	Őszintén	válaszoljon.

Egy	darabig	azon	tűnődtem,	vajon	van-e	nála	fegyver,	de	mindkét	keze	az
asztal	fölött	volt.	Rövidre	vágott	körmein	nem	viselt	lakkot.

–	Az	égvilágon	senki.	Csak	Borisz	–	feleltem.

Még	Lucy	sem,	tettem	hozzá	magamban.

–	Képtelenség	volt	nyom	nélkül	behatolni	a	házba	–	közölte	Marie.	–	Ezért
egy	 béna	 betörést	 imitáltam.	 Elég	 nagy	 kárt	 okoztam,	 hogy	 amatőr
munkának	tűnjön.



–	Rendben	–	mondtam,	csak	azért,	hogy	mondjak	valamit.

Én	nem	így	gondolkodtam	volna,	az	biztos.	Ami	elég	nagy	hülyeség.	Még
mindig	jobb,	ha	úgy	tűnik,	mintha	egy	narkós	tette	volna.

–	Viszont	magától	értetődik,	hogy	nem	akartam	olyan	nyomokat	hagyni,
amelyekkel	 elárulhatom	a	kilétemet	–	 folytatta	Marie.	 –	Erre	 a	 rendőrök
alighanem	felfigyelnek	majd.	Valaki,	aki	 ilyen	szerencsétlenül	 tör	be	egy
házba,	 azért	 van	 annyira	 ügyes,	 hogy	 nem	 hagy	 maga	 után	 sem
ujjlenyomatot,	sem	hajszálakat,	semmi	ilyesmit.

Megvonta	a	vállát,	én	pedig	némán	bólintottam,	jelezve,	hogy	figyelek	rá.

–	Ez	a	helyzet.	Megtettem	mindent,	ami	tőlem	telt,	és	egészében	véve	jól	is
ment	a	dolog.	Attól	az	iszonyúan	kellemetlen	meglepetéstől	eltekintve,	ami
a	nappaliban	várt	rám.

Akaratlanul	mocorogni	kezdtem	a	széken.

–	Rendben,	és	mi	volt	az?

A	nő	olyan	közel	hajolt	hozzám,	hogy	esküszöm,	megszámolhattam	volna
minden	átkozott	szeplőt	az	orrán.

–	Nincs	rendben,	Martin,	egyáltalán	nincs	rendben.

Szükségtelenül	szélesre	tártam	a	karom.

–	Mondja	már,	mi	a	gond,	az	isten	szerelmére!

Marie	 még	 egyszer,	 utoljára	 elővette	 a	 mobilját.	 Néhány	 centiméterre
tartotta	az	arcától.

–	Ismeri	az	illetőt?

Ösztönösen	hátrahőköltem,	minél	 távolabb	a	készüléktől.	Mert	a	kijelzőn
Elias	Krom	sápadt	arcát	 láttam.	A	 torkán	hosszú	vágás	húzódott	végig,	 s
mögötte	vörös	rés	tátongott	a	kamera	felé.



Elias	meghalt.

Hirtelen	végtelenül	magányosnak	éreztem	magam.

S	 fejemben	 újabb	 gondolat	 született:	 ha	 mindenki,	 akivel	 találkoztam	 és
együttműködtem,	 meghalt,	 mert	 túl	 sokat	 tudott,	 vajon	 miért	 vagyok	 én
még	mindig	életben?

Mi	az,	amit	nem	sikerül	megértenem?

IV.	RÉSZ

„Nem	hajszál”

A	 MARTIN	 BENNERREL	 (M.B.)	 KÉSZÜLT	 INTERJÚ	 ÁTIRATA	 Az
interjút	 készítette:	 Karen	 Viking	 (K.V.),	 szabadúszó	 újságíró	 Helyszín:
Stockholm

K:V.:	–	Egy	újabb	halott.

M.B.:	–	Igen.

K.V.:	–	Te	jó	isten!	Mennyi	lesz	még?

M.B.:	–	Az	attól	függ,	honnan	nézzük.

K.V.:	–	És	milyen	következtetést	vont	 le	abból,	hogy	Elias	Rakel	házában
feküdt?

M.B.:	 –	 Voltaképpen	 nem	 tudtam,	 mit	 kellene	 vagy	 szabadna	 levonnom
ebből,	azonfelül,	ami	nyilvánvaló	volt:	Rakel	az	események	kulcsfigurája.
Magamra	hagyva	éreztem	magamat.	Hisz	Elias	egykor	jól	ismerte	Rakelt.
Lehet,	 hogy	 azért	 kereste	 fel	 a	 nőt,	 hogy	 az	 védje	meg,	majd	 valójában
ekkor	nyúlt	méhkasba?	Nem	tudtam.

(Csend)

K.V.:	–	És	a	korábbi,	texasi	főnökével	folytatott	párbeszéd?



M.B.:	–	Mi	van	vele?

K.V.:	–	Okosabb	lett	tőle?	Merre	indult	tovább?

M.B.:	 –	 Átkozottul	 sok	minden	 történt	 egyszerre.	Muszáj	 volt	 egyesével
végigvennem	őket.

K.V.:	–	És	mit	részesített	előnyben?

M.B.:	–	Folyton	azt	hallgattam,	hogy	az	egész	elsősorban	Mióról	szól.	És
ha	őt	megtalálom,	minden	rendeződik.	De	efelől	egyre	nagyobb	kétségeim
támadtak.	Mert	 vajon	 kinek	 a	 számára	 rendeződik?	Mió	 számára	 aligha.
Bárhol	is	legyen.

K.V.:	–	Esetleg	Rakelnél?

M.B.:	–	Esetleg,	de	akkor	is	hol?	Elég	valószínűtlennek	ítéltem,	hogy	a	nő
egymaga	 áll	 az	 események	 mögött.	 Miután	 átvizsgáltattam	 a	 házát,
meggyőződtem	róla,	hogy	Miót	valahol	máshol	kell	keresni.

K.V.:	–	Rakellel	együtt?

M.B.:	–	Vagy	az	ördög	tudja,	kivel,	aki	nyakig	benne	van	az	ügyben.

(Csend)

K.V.:	–	Akkor	térjünk	vissza	Eliashoz,	akinek	elvágták	a	nyakát.

M.B.:	–	Ez	egy	felettébb	érdekes	fejezet.

K.V.:	–	Miért?

M.B.:	–	Mert	nyoma	veszett.

K.V.:	–	Nyoma	veszett?	Hisz	az	már	korábban	volt.

M.B.:	–	És	képzelje:	újból	megtörtént.
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Csütörtök

–	Most	mit	tegyünk?	–	kérdezte	Lucy,	miután	beszámoltam	neki	Eliasról.

–	Semmit	–	feleltem.

–	Ne	hívjuk	a	rendőrséget?

–	És	mit	mondjunk	nekik?	Azt,	hogy	egy	besurranó	tolvaj,	akit	én	magam
béreltem	fel,	talált	egy	hullát?

Elhallgatott.	Azután	bort	ittunk,	majd	lefeküdtünk	aludni.

–	Mi	dolga	volt	Rakelnél?	–	töprengett	Lucy,	miután	leoltottuk	a	villanyt.

–	Nem	tudom.

–	Hiszen	már	korábban	is	ismerték	egymást.

–	Ühüm.	Habár,	ami	azt	illeti,	az	irtó	régen	volt.

–	Szerinted	Rakel	ölte	meg?

–	Erre	most	igent	kellene	mondanom,	de	a	megérzéseim	valahogy	mégis
mást	súgnak.

–	 Meg	 tudlak	 érteni.	 Macerás	 dolog	 lehet	 lefeküdni	 egy	 életveszélyes
illetővel.

Hagytam,	 hogy	 aznap	 este	 Lucyé	 legyen	 az	 utolsó	 szó.	 Kiérdemelte.
Lámpaoltás	 után	 úgy	 aludtam,	mint	 Csipkerózsika.	 Nem	 is	 értem,	miért.
Talán	 egész	 egyszerűen	 kimerült	 voltam.	 Vagy	 a	 frász	 kerülgetett.	 Vagy
épp	megnyugodtam	 attól,	 hogy	 végre	 elmeséltem	 valakinek	 –	mégpedig
Lucynek	–,	hogy	mi	történt	Texasban.	Csak	Isten	(és	talán	az	ördög)	tudja,
mennyire	 a	 végére	 akartam	 járni	 annak,	 amit	Bobby	 barátnőjétől	 tudtam
meg.	De	nem	lehetett.	Legalábbis	Belle	és	Lucy	életének,	és	feltehetőleg	a



sajátomnak	a	kockáztatása	nélkül	nem.	Ráadásul	volt	 itt	még	más	 is,	ami
teljes	 figyelmet	 követelt	 tőlem.	 Emberek,	 akikkel	 valaha	 találkoztam,	 és
egyszer	csak	holtan	kerülnek	elő	valahonnan.

Olyan	mélyen	 aludtam,	 hogy	még	 azt	 sem	 hallottam	meg,	 amikor	Belle
felébredt	az	éjszaka	közepén	és	sírt.	Lucy	mesélte	el	reggel.

–	De	nem	volt	semmi	baj.	Visszaaludt.

Hogyan	 is	 vészelhettem	 volna	 át	 azt	 az	 időszakot	 Lucy	 nélkül?	 Arra
gondoltam,	 amit	 a	 texasi	 utunk	 alkalmával	 értettem	meg.	 Lucy	 gyereket
akart.	De	ennek	a	gondolatnak	akkor	és	ott	nem	volt	helye	az	életemben.
Teljesen	lefoglalt	az,	hogy	a	nevelt	gyerekem	épségére	vigyázzak.

Reggeli	közben	átfutottam	a	számítógépen	az	újságok	címlapját.	Sehol	egy
szó	sem	állt	arról,	hogy	egy	átvágott	torkú	férfit	találtak	volna	Solnában.
Lucy	a	vállam	fölött	áthajolva	olvasott.

–	Talán	még	nem	ért	haza,	és	nem	talált	rá	–	motyogta	a	fülembe.

Mintha	 magától	 értetődött	 volna,	 hogy	 Rakelnek	 semmi	 köze	 a
gyilkossághoz.

Belle-t	 lestük,	aki	épp	kásával	próbálta	megetetni	a	babáját,	s	nem	figyelt
ránk.

Megráztam	a	fejem.

Ideje	abbahagynunk	az	ostoba	fecsegést.	Nyilván	nem	véletlen,	hogy	Elias
épp	nála	bukkant	fel.	Ez	felettébb	kellemetlen	gondolat,	de	ettől	még	nem
kevésbé	igaz.

Lucy	vitte	el	Belle-t	az	oviba,	én	pedig	bebicikliztem	az	 irodába.	Betűről
betűre	 olvastam	 végig	 újra	 az	 újságokat	 a	 neten,	 ám	 továbbra	 sem	 írtak
semmit	 az	 ügyről.	 Az	 aggodalmaim	 azonban	 csak	 nem	 csillapodtak.
Előbb-utóbb	úgyis	felbukkan	a	holttest.	Akkor	pedig	a	rendőrség	keresni
kezdi	majd	a	gyilkosság	gyanúsítottjait.

„Fel	 tudod	 fogni,	 hogy	 egy	 gyilkossal	 bújtál	 ágyba?”	 suttogta	 egy



kísértethang	a	fülembe.

Vajon	megint	én	viszem	el	a	balhét?

Idegesen	hívtam	fel	Elias	barátnőjét.

–	Hogy	telt	az	éjszaka?	Hallott	valamit	Eliasról?	–	érdeklődtem.

Szánalmasan	hangzott,	ám	mégis	fel	kellett	tennem	e	kérdéseket.

–	 Egy	 szót	 sem	 –	 felelte	 Elias	 barátnője.	 –	 Magamon	 kívül	 vagyok	 az
aggodalomtól.

Én	 is	 úgy	 voltam,	 de	 nem	 azért,	 mert	 Elias	 eltűnt,	 hanem	 mert	 tudtam,
hogy	halott.

Próbáltam	 rájönni,	 hogy	 egy	 látszólag	 elhagyatott	 házban	 hogyan
találhatta	 meg	 Marie	 Eliast	 egy	 jól	 látható	 helyen.	 Ki	 hagyhatta	 ott	 a
holttestet?	Egy	hullát	elrejt	az	ember,	nem	teszi	közszemlére	a	nappaliban.
Más	 vágyam	 sem	 volt,	 mint	 hogy	 visszamenjek	 Solnába,	 és	 én	 is
átkutassam	a	házat.	De	tudtam,	hogy	ez	lehetetlen.	Már	láttak	engem	azon	a
környéken,	és	ez	elég	baj.	Ha	visszatérnék,	és	megint	körbeszaglásznék	a
kertben,	 akkor	 ilyen	 erővel	 akár	 a	 rendőrségre	 is	 elmehetnék,	 és
beismerhetném	 a	 gyilkosságot.	 Ha	 Eliast	 megtalálják,	 sosem	 mosom
tisztára	magam.

Már	ha	egyáltalán	ott	van	még	a	házban.

Nem	 bírtam	 magammal.	 Kétségbeesetten	 hívtam	 Boriszt,	 hogy
megkérjem,	 küldje	 el	 Marie-t	 vagy	 valaki	 mást	 Solnába.	 Nem	 vette	 fel.
Türelmetlenül	 doboltam	 ujjaimmal	 az	 íróasztal	 sima	 felületén.	 Kezdtem
becsavarodni.

Ekkor	eszembe	jutott	Lucy	jegyzete	az	óvodai	személyzetről.	Előkerestem
a	 táskámból	a	borítékot.	Akkor	 tettem	bele,	 amikor	eljöttem	az	 irodából.
Ügyetlenkedve	 téptem	 fel,	 és	 előhúztam	 belőle	 a	 papírköteget.	 Lucy
szorgos	munkát	végzett.	A	rendőrségi	anyag	alapján	sikerült	azonosítania
valamennyi	alkalmazottat,	és	 felderítette,	hol	 találhatók	 jelenleg.	Egyikük



sem	költözött	el	a	környékről,	de	többen	is	elmentek	az	óvodából,	és	már
más	 helyen	 dolgoztak.	 Alaposan	 átnéztem	 az	 útlevélképeket,	 Mióról
azonban	 nem	 találtam	 semmit.	Ez	 természetes.	 Sara	 nyilván	 szándékosan
nem	akart	útlevelet	csináltatni	neki,	ezzel	 is	megakadályozva,	hogy	a	fiát
kivigyék	az	országból.

Próbáltam	 rájönni,	 ki	 lehet	 az	 a	 misztikus	 Susanne,	 de	 nem	 sikerült.
Bármelyik	 nő	 lehetett	 azok	 közül,	 akik	 némán	 néztek	 vissza	 rám	 a
fényképekről.

Az	egyetlen,	akit	felismertem,	Rakel	Minnhagen	volt.

–	Veronica,	mi	a	francot	akartál	tőlem?	–	kérdeztem	halkan.

Lucy	 tehát	 átnézte	 az	 alkalmazottak	 népesség-nyilvántartásban	 szereplő
adatait.	Rakel	Minnhagenét	is.	Abban	semmi	újdonság	nem	volt,	hogy	a	nő
lakcíme	 jelenleg	 Solnában	 van	 bejegyezve.	 Ezzel	 szemben	 a	 papírok
szerint	 az	 elmúlt	 évben	 az	 årstai	 nyaralóövezetben	 lakott.	 Ettől	 a	 ténytől
összeráncoltam	a	homlokom.	Részben	mert	kevesebb	mint	három	hónapig
volt	 ide	 bejegyezve	 a	 nyár	 végi	 –	 őszi	 időszakban.	Másrészt	 pedig	mert
ezen	 a	 fürdőhelyen	 főleg	 nyaralóházak	 sorakoztak,	 vezetékes	 víz	 és
szennyvízcsatorna	nélkül.	A	ház,	amelyben	lakott,	az	Arkitektvägenen	állt.
Erre	 a	 homlokomon	 a	 ráncok	még	 jobban	 elmélyültek.	Hiszen	 buliztam
már	azon	a	környéken.	Valamikor	úgy	tíz	vagy	talán	száz	évvel	ezelőtt.

Felhívtam	Lucyt.

–	Velem	voltál,	amikor	Årstában	buliztam?	–	tudakoltam.

Lucy	megkérdezhette	volna	ugyan,	miért	hívom	fel	ilyen	fura	kérdésekkel,
de	 nem	 tette.	 Már	 észre	 se	 vettük,	 ha	 a	 másik	 valami	 különös	 dolgot
mondott	vagy	csinált.

–	 Emlékeim	 szerint	 nem.	 Vagyis	 de,	 mégis!	 Nem	 ott	 történt,	 hogy	 az
egykori	 nagymenő	 évfolyamtársad	 rákpartit	 rendezett?	 Aki	 azt	 ígérte,
hogy	 minden	 vendég	 ott	 alhat,	 ami	 azzal	 végződött,	 hogy	 te	 meg	 én	 a
függőágyban	aludtunk?



–	Stimmel	–	feleltem.

Rémes	 buli	 volt.	 Elég	 sok	 nagymenő	 évfolyamtársam	 volt,	 de	 ez	 a	 srác
volt	közülük	a	legdurvább,	akire	Lucy	utalt.	Herman	Nilson.	Egy	nagyképű
idióta,	 akiből	 később	 igen	 tehetséges	 ingatlanjogász	 lett.	Az	 ilyenekre	 is
szükség	van.

Lucy	 nem	 sokkal	 később	 bejött	 az	 irodába.	 Hozzám	 hasonlóan	 ő	 is
átfutotta	az	újságok	főcímeit.

–	Továbbra	sem	írnak	semmit	–	állapította	meg.

–	Nem	–	feleltem	fagyosan.

Előre	 rettegtem	 a	 pillanattól,	 amikor	 majd	 valóban	 felfedezik	 Eliast.
Megijedtem,	hogy	milyen	következményekkel	jár	majd	ez	rám	nézve.

Rakel	Minnhagen.	Lehetséges,	hogy	ő	az	a	démon,	aki	a	történések	mögött
áll?	És	vajon	egyedül	van?	Úgy	éreztem,	ez	kevéssé	valószínű.	Kell,	hogy
legyen	több	szál	is,	amely	végigvezethető.	Megtaláltam	azt	a	személyt,	aki
magával	 vitte	 Miót.	 És	 az	 otthonát	 is.	 De	 Mio	 nem	 volt	 ott.	 Csak	 Elias
holtteste.	 Nem	 nagyon	 volt	 más	 kiindulópontom,	 mint	 az	 årstai	 cím.
Próbáltam	megérteni,	miért	akadtam	ki	ezen	annyira.	Talán	mert	egyszer,
kilenc	 évvel	 ezelőtt	 (mert	 kiszámoltuk,	 annyi	 volt)	 jártam	ott	 egy	 bulin?
Különösebb	 gondolkodás	 nélkül	 kapcsolatba	 léptem	 a	 Földhivatallal,	 és
megkérdeztem	 tőlük,	 kinek	 a	 tulajdonában	 áll	 az	 az	 ingatlan,	 amelyre
Rakel	 Minnhagen	 bejelentkezett.	 A	 kezelő	 erre	 elhadart	 egy	 férfinevet,
amely	nem	tűnt	ismerősnek.

–	Múlt	év	decemberében	vásárolta	meg	az	ingatlant	–	felelte	a	kezelő.

–	Meg	tudná	mondani,	ki	volt	a	korábbi	tulajdonos?	–	tudakoltam.

–	Természetesen.	Herman	Nilsonnak	hívták.

Hosszú	ideig	csak	ültem	csendben	az	íróasztalom	mögött.	Vajon	mit	jelent
az,	hogy	Rakel	Minnhagen	egy	olyan	címre	volt	bejelentve,	vagy	talán	ott
is	 lakott,	amely	egy	régi	évfolyamtársamé	volt?	Olyasvalakié,	aki	sosem



állt	hozzám	különösebben	közel,	és	se	nem	láttam,	se	nem	hallottam	róla
már	évek	óta.	Az	a	kínzó	érzésem	támadt,	hogy	a	válasz	ott	van	az	orrom
előtt.	Csak	épp	nem	veszem	észre.	Pedig	fontos	lenne.

Ekkor	ismét	megszólalt	a	telefon.	Ismeretlen	számról	hívtak,	ezért	először
fel	sem	akartam	venni.	Majd	úgy	döntöttem,	aznap	már	aligha	érhet	újabb
meglepetés.

–	Martin	Benner	–	mutatkoztam	be.

–	 Jocke	 vagyok,	 az	 autószerelő-műhelyből.	Csak	meg	 akartam	kérdezni,
mikor	jön	el	a	kocsijáért.

Köhintettem,	majd	megpróbáltam	egyszerre	kedves,	ám	mégis	határozott
hangon	válaszolni.

–	 De	 jó,	 hogy	 hív.	 Ugyanis	 kissé	 összejöttek	 itt	 a	 dolgok.	 Maguknál
maradhatna	a	Porsche	mondjuk…	jövő	hétfőig?

Látni	se	bírtam	a	kocsit.	Nem	akartam,	hogy	a	közelemben	legyen.

–	Az	nem	fog	menni.

–	Nem?

–	Nem.	Ellentmond	a	szabályzatunknak.	Az	elkészült	autókat	el	kell	vinni.
Biztosítási	okokból.

–	Értem.	Természetesen,	 ha	 extra	 költségeik	 adódnak	 emiatt,	megtérítem
őket.	Csak	vigyázzanak	rá…

–	Úgy	látom,	nem	érti.	Nem	segíthetek.	El	tud	jönni	érte	ma	délután?

Ez	már	csak	így	működik:	ha	egyvalami	nem	jön	össze,	akkor	semmi	más
se.	Ez	amolyan	dominóeffektus.	Ha	az	egyik	eldől,	a	többi	is	megy	utána.
Már	ha	elég	közel	állnak	egymáshoz.

–	 Ezt	 megjegyzem	 magamnak	 –	 mondtam	 olyan	 zordan,	 ahogy	 csak
tudtam.	 –	 Egy	 ilyen	 cégtől,	 mint	 a	 maguké,	 ennél	 azért	 többet	 vártam



volna.

–	Ahogy	mi	is	egy	ilyen	ügyféltől,	mint	maga	–	vágott	vissza	a	srác,	aki
Jocke	néven	mutatkozott	be.	–	Itt	járt	a	rendőrség.

Megállt	bennem	az	ütő.

–	Elvitték	az	autót?

–	 Hogy?	 Nem,	 akkor	 már	 szóltam	 volna	 rögtön	 az	 elején.	 De	 elég
kellemetlen	 volt.	 Más	 ügyfelek	 is	 voltak	 a	 közelben,	 és	 elég
kényelmetlenül	érezték	magukat.	Szóval	minél	előbb	elviszi	a	Porschéját,
annál	jobb.
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Jocke	 elérte,	 amit	 akart.	 Azonnal	 odamentem.	 A	 tűző	 napon	 csak	 úgy
vakított	a	friss	lakkozás.	Általában	nem	bírom	megállni,	és	elvigyorodom,
ha	 meglátom	 a	 Porschémat.	 Ezúttal	 azonban	 nem	 így	 történt.	 Rossz
érzéseket	ébresztett	bennem.

–	A	motorháztetőn	lévő	horpadást	is	rendbehoztam	–	magyarázta	Jocke.

–	Remek	–	feleltem.

Mintha	fogalmam	sem	lett	volna	róla,	mitől	alakult	ki.

–	Mi	a	véleménye	arról	a	horpadásról?	–	tudakoltam.

–	Necces	kérdés.	A	 rendőrség	 is	ugyanez	 iránt	érdeklődött.	Feltételezem,
nekik	 is	megvannak	 a	maguk	 szakértői,	 de	 azért	 az	 én	 véleményemet	 is
hallani	akarták.

–	Azt	kérdezték,	vajon	keletkezhetett-e	attól,	hogy	valakit	elgázoltak	vele?

–	Azt	kérdezte.	Merthogy	egyedül	volt	a	férfi.	De	igen,	ezt	akarta	tudni.

Csak	egy	zsaru.	Nem	több.

–	Hogy	hívták?

–	Didriknek,	azt	hiszem.

Hogy	máshogy?

–	És	maga	mit	felelt	a	kérdésre?

–	Azt,	hogy	nem	tudom	biztosan.	Leginkább	úgy	nézett	ki,	mintha	valaki
felugrott	volna	a	motorháztetőre,	és	a	seggével	behorpasztotta	volna.	Vagy
ilyesmi.

–	Hát,	jó	nagy	segge	lehetett	–	feleltem,	magamra	erőltetve	egy	kacajt.



–	Ühüm	–	hagyta	rám	Jocke.	–	Hatalmas.	De	most	már	legalább	nem	áraszt
rohadt	narancsszagot.	Mármint	a	kocsi.

Életemben	 még	 sosem	 vezettem	 olyan	 óvatosan,	 mint	 amikor	 aznap
kihajtottam	 a	 szervizből.	 Egyenesen	 hazamentem,	 és	 leparkoltam	 vele	 a
garázsban.	 Egy	 jó	 darabig	 nem	 szándékoztam	 használni.	 A	 biztonság
kedvéért	bekapcsolva	hagytam	a	GPS-t,	nehogy	bármi	kétely	merüljön	fel,
merre	járt	az	autó,	ha	valaki	megkérdezné.

Lucy	elment	valamilyen	ügyben,	mire	visszaértem	az	irodába.	Aggasztott,
hogy	 Didrik	 egyedül	 járt	 a	 szervizben.	 Elküldhette	 volna	 az	 egyik
beosztottját	 is.	Na	meg	ott	volt	még	az	a	tény	is,	hogy	az	az	ellenszenves
Herman	Nilson	 épp	Rakel	Minnhagennek	 adta	 bérbe	 a	 házát.	 Kell,	 hogy
legyen	egy	közös	kapocs,	amely	az	egész	katyvaszt	összetartja.	Csak	épp
olyan	nehéz	volt	rátalálni.

Ismét	 végiglapoztam	 Lucy	 dokumentumait	 az	 óvodáról.	 Ha	 Herman
Nilson	 is	 része	 annak	 az	 összeesküvésnek,	 amelynek	 áldozata	 lettem,
ostobaság	 lenne	 jelentkeznem	 nála.	 Hatalmas	 ostobaság.	 De	 akkor	 is
muszáj	megtennem.	Némi	 habozás	 után	 felhívtam	Madeleine	Rossandert.
Elég	kimért	hangon	válaszolt,	amikor	megtudta,	ki	keresi.

–	Csak	egy	gyors	kérdés:	emlékszel	Herman	Nilsonra?	–	tudakoltam.

–	Hm,	na	igen.	Néhány	hónappal	ezelőtt	még	egy	irodában	dolgoztunk.

Heuréka!

–	Remek!	Ha	találkozni	szeretnék	vele,	és	úgy,	hogy	véletlennek	tűnjön…
hol	találhatom	meg?

Hallottam,	hogy	Madeleine	nagyot	sóhajt.

–	Miért	akarod	tudni?

Nyeltem	egyet.	Nem	mintha	nem	értettem	volna,	miért	kérdezi.	Nem	akarta
a	 barátait	 és	 ismerőseit	 bajba	 keverni.	Még	 akkor	 sem,	 ha	 nem	 kedvelte
őket.



–	Valamit	meg	kell	beszélnem	vele	–	magyaráztam.

A	szokásosnál	jóval	halkabban	beszéltem.

–	Nem	tetszik	ez	nekem,	Martin.	Mit	kell	megbeszélned	vele?

Túlságosan	 szárazak	 voltak	 az	 ujjaim	 ahhoz,	 hogy	 lapozni	 tudjak	 az
íróasztalon	heverő	papírok	közt.

–	Tavaly	az	 év	egy	 részére	kiadta	 a	nyaralóját	 egy	nőnek.	Legalábbis	 az
illető	arra	a	címre	volt	bejelentve.	Tudni	szeretném,	honnan	ismeri	őt.

–	 És	 úgy	 gondoltad,	 hogy	 majd	 rákérdezel,	 ha	 látszólag	 véletlenül
összefutsz	vele	az	utcán?

A	hangjából	annyi	kétely	sugárzott,	hogy	belepirultam.

–	Hajlandó	vagyok	beismerni,	hogy	a	jó	ötleteim	kezdenek	elfogyni.

Halkan	felnevetett	a	vonalban.	Ez	a	kacaj	mindig	is	tetszett	nekem.Egyszer
megpróbáltam	összehozni	Madeleine-t	az	egyik	barátommal.

–	Mi	a	legnagyobb	erénye?	–	kérdezte	a	barátom.

–	Nagyon	könnyű	megnevettetni	–	feleltem.

Nekem	 sosem	 jutott	 eszembe,	 hogy	 ráhajtsak.	 Madeleine	 túl	 jó	 volt
hozzám.	Vagy	túl	okos.

–	Ennek	a	nőnek	van	neve?	–	érdeklődött	Madeleine.

Tétováztam.

–	Ez	olyasmi,	amit	jelenleg	nem	szeretnék	megosztani	veled.

–	 Azt	 elhiszem	 –	 felelte.	 –	 De	 tartsd	 távol	 magad	 Hermantól.
Megbízhatatlan,	férfiak	és	nők	számára	egyaránt.

–	Ezt	kifejthetnéd	alaposabban.



–	 Egyszerű.	 Minden	 nővel	 lefekszik,	 aki	 a	 közelébe	 kerül,	 és	 már	 alig
vannak	férfi	barátai,	mert	hajlamos	kihasználni	az	embereket.	A	legjobban
akkor	 lepődtem	meg,	amikor	egy	 tárgyalás	kellős	közepén	elment,	hogy
elhozza	 a	 keresztfiát	 az	 óvodából.	 Ráadásul	 Flemingsbergből.	 Ki	 a	 fene
választott	volna	olyasvalakit	keresztapának,	mint	Herman?

A	keresztfiát	az	óvodából.	Flemingsbergből.

Azon	erőlködtem,	hogy	ne	hallatsszon	az	izgatottságom.

–	Hogy	 lehetne	 egy	 olyan	 férfinak,	mint	Herman	Nilson,	 keresztfia	 egy
flemingsbergi	óvodában?	–	gondolkodtam	hangosan.	–	Feltételezem,	hogy
minden	haverja	éppolyan	gazdag,	mint	ő.

A	 gazdagok,	 akiknek	 akkora	 vagyonuk	 van,	 mint	 Nilsonnak,	 nem
Flemingsbergben	laknak.

–	Erre	sajnos	nem	tudok	válaszolni	–	mondta	Madeleine.

–	De	a	keresztfia	szüleinek	a	nevét	esetleg	tudod?	–	erősködtem.

–	Nem,	de	ha	fontos,	kideríthetem.

Vajon	 fontos	 lehet	 ez	 annyira,	 hogy	 ismét	 bajba	 keverjem	 miatta
Madeleine-t?	 Kell,	 hogy	 találjak	 valami	 összekötő	 kapcsot	 a	 körülöttem
keringő	apró	információdarabkák	közt.

–	Tedd	meg,	kérlek	–	feleltem.

–	Majd	jelentkezem	–	mondta	Madeleine.

–	Lehet,	hogy	én	is.	Amennyiben	tényleg	szükségem	lesz	Herman	Nilson
elérhetőségére.

Miután	Madeleine	 letette	 a	 telefont,	 az	 irodámban	 csend	 támadt.	 Sietősen
ismét	átfutottam	az	újságok	főcímeit.	A	meggyilkolt	Eliasról	egy	szó	sem
állt	bennük.	Kezdtem	rosszul	érezni	magam.	Hová	tűnt	a	holttest?	És	hol	a
fenében	 lehet	 Mio?	 Hiszen	 ő	 is	 ott	 volt	 Rakel	 házában,	 azután	 nyoma
veszett.



Csak	nehogy	ő	is	halott	legyen!	Ettől	a	gondolattól	teljesen	kétségbeestem.
Pedig	 nem	 ismertem	 személyesen	 Miót,	 így	 teljesen	 objektíven
viszonyultam	hozzá.	Vagy	megtalálom	őt,	 és	 akkor	minden	megoldódik,
vagy	nem,	és	akkor	akár	főbe	is	 lőhetem	magam.	Gyűlöltem,	hogy	ez	az
igazság.	 Gyűlöltem,	 hogy	 a	 körülmények	 arra	 kényszerítettek,	 hogy
ennyire	ne	érdekeljen	egy	kisgyerek	sorsa.

A	 nyughatatlanságtól	 szinte	 viszketett	 a	 bőröm.	 Annyi	 mindent	 akartam
csinálni,	de	nem	tudtam,	hogyan.

Beszélni	 szerettem	volna	Fredrik	Ohlander	újságíró	hozzátartozóival,	de
nem	 mertem	 közeledni	 hozzájuk.	 Titok	 volt,	 hogy	 kapcsolatban	 álltunk
Fredrikkel.	 És	 ennek	 így	 is	 kellett	 maradnia.	 Korábban	 mindkettőnk
érdekében,	most	már	csak	az	enyémben.

Arról	 is	 szerettem	 volna	 többet	 megtudni,	 vajon	 ki	 tudhat	 arról	 a
bűnömről,	 amelyet	 Texasban	 jó	 mélyre	 ástam,	 ám	 fogalmam	 sem	 volt
róla,	kit	kérdezzek.

A	 telefonomba	 röviden	 feljegyeztem	 a	 Stesolid	 leírását.	 Vajon	 Mio
epilepsziában	vagy	 lázgörcsben	 szenved?	A	nagyanyja	vagy	a	nagynénje
biztosan	 tudná	 a	 választ.	 A	 rendőrségnek	 több	 erőfeszítést	 kellett	 volna
tennie,	hogy	megtalálják	a	gyereket.	Eszembe	jutott,	amit	Didrik	mondott
nekem	a	Sajtóklubban.	A	rendőrség	meg	volt	róla	győződve,	hogy	Miót	az
anyja	 ölte	 meg,	 mielőtt	 saját	 magával	 is	 végzett.	 Vajon	 ez	 a
meggyőződésük	annyira	erős	volt,	hogy	útját	állta	egy	észszerű	nyomozás
lefolytatásának?	 A	 jelek	 szerint	 így	 volt.	 Ezt	 a	 nyomozás	 aktái	 is
megerősítik.	Még	egy	fotó	sem	szerepelt	bennük	a	fiúról.

Itt	valami	nem	stimmel.

Muszáj	beszélnem	valaki	mással	is	a	rendőrségnél.	Valaki	csak	felfigyelt	a
nyomozás	hiányosságaira,	és	tett	valamilyen	észrevételt.	Előttem	azonban
bezárultak	a	rendőrség	kapui,	nem	mentem	velük	semmire.	Ekkor	azonban
eszembe	jutott	Susanne.	Aki	éjszaka	és	névtelenül	keresett	telefonon.	Nem
tudtam	 sem	 a	 valódi	 nevét,	 sem	 azt,	 hogy	 néz	 ki.	 De	 azt	 igen,	 hol
dolgozott,	 és	 ennyi	 elég	 is	 volt.	 Felpattantam,	 és	 határozott	 léptekkel	 a
bérelt	autó	felé	indultam.	Hamarosan	úton	voltam	Mio	óvodája	felé.
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–	Ki	vagy	te	és	mit	akarsz?

A	 gyerekekből	 remek	 zsaruk	 lennének,	 ha	 már	 tízéves	 koruk	 előtt
dolgozhatnának.	Ez	a	kislány	gyakorlatilag	az	egész	ajtónyílást	elfoglalta,
ahogy	odaállt,	csípőre	tett	kézzel.

–	Az	egyik	óvó	nénivel	kell	találkoznom	–	magyaráztam.

–	Aztán	melyikkel?

–	Susanne-nal.

–	Na	persze!	Itt	nincs	is	ilyen	nevű	óvó	néni!

Sarkon	fordult,	majd	beszaladt	az	öltözőn	keresztül	a	játszószobába.

–	Egy	bácsi	van	itt,	aki	valami	Susanne-nal	akar	találkozni!

Utánasiettem.	 Sietségemben	 pedig	 elfelejtettem	 levenni	 a	 cipőmet.	 Széles
és	 barátságos	 mosolyt	 villantottam	 a	 rémült	 pedagógusra,	 aki	 a	 terem
túlsó	 végéből	meredt	 rám.	Tíznél	 kevesebb	 gyerek	 tartózkodott	 odabent.
Néhányan	 közülük	 egy	 asztalnál	 rajzoltak	 az	 óvónő	 mellett.	 A	 többiek
pedig	 egy	 autópályával	 játszottak.	És	ott	 volt	még	az	 a	kislány,	 aki	 elém
jött	az	ajtóhoz.

–	Itt	nem	dolgozik	semmiféle	Susanne	–	világosított	fel	a	pedagógus.

–	Azért	lenne	szíves	utánanézni?	–	kértem	meg,	továbbra	is	mosolyogva.	–
Én	ugyanis	egészen	biztos	vagyok	benne,	hogy	van	ilyen	nevű	dolgozójuk.
Az	itteniek	közül	valaki	ismeri	őt.

Az	óvónő	lassan	megcsóválta	a	fejét.	Pár	lépést	közelítettem	hozzá,	majd
tőlem	jobbra	egy	hangot	hallottam.	Egy	idősebb	nő	közeledett,	nyomában
egy	újabb	gyerekkel.

–	Ez	a	férfi	itt	valami	Susanne-t	keres	–	magyarázta	a	fiatalabb	nő.



–	Nálunk	nem	dolgozik	ilyen	nevű	nő	–	felelte	az	idősebb.

–	Esetleg	egy	másik	részlegen?	–	próbálkoztam	tovább.

–	Ilyenkor,	nyaranta	csak	az	egyik	részleg	üzemel	–	mondta	az	idősebb.	–
De	amott	sincs	semmiféle	Susanne.

–	Akkor	azt	hiszem,	magam	járok	utána	–	jelentettem	ki.

–	Semmi	szükség	rá.	Én…

Ekkor	vágtam	közbe.

–	 Már	 ne	 haragudjanak,	 de	 iszonyúan	 fontos.	 Úgyhogy	 vagy	 átmegy
valamelyikük	a	másik	 részlegre,	 és	megkérdezi,	 ott	van-e	Susanne,	vagy
valaki,	aki	ismeri	őt,	vagy	magam	megyek	át.	Ügyvéd	vagyok,	és	egy	igen
kényes	ügyben	keresem	őt.

Az	idősebb	erre	felállt.

–	 Értem.	 Megyek	 és	 megkérdezem.	 De	 már	 most	 is	 megmondhatom
magának,	hogy	rossz	helyen	keresgél.

A	 gyerekek	 tekintetükkel	 követték	 őt,	 ahogy	 eltűnt	 ugyanazon	 az	 úton,
amelyen	 felbukkant	 az	 imént,	 egy	 rövid	 folyosón.	Már	 nem	 rajzoltak	 és
játszottak,	csak	csendben	ültek.

–	Ki	az	a	Susanne?	–	suttogta	egyik	kisfiú	a	másiknak.

–	Senki	–	suttogta	vissza	neki	a	másik.

A	 fiatalabb	 pedagógus	 óvatosan	 rám	 mosolygott,	 majd	 odalépett	 a
gyerekekhez,	akik	az	előbb	még	az	autópályával	 játszottak.	Én	pedig	úgy
álltam	 ott	 a	 terem	 kellős	 közepén,	 mint	 aki	 az	 űrből	 jött.	 Lehet,	 hogy
megbánom	 még,	 hogy	 ide	 jöttem,	 de	 bíztam	 benne,	 hogy	 mégsem.	 Az
óvónők	nyugodtnak	látszottak,	és	elhitték	a	 látogatásom	célját.	Hacsak	az
idősebb	nem	épp	most	hívja	a	rendőrséget.	Az	nem	lenne	jó.

Egy	 perc	 múlva	 már	 ott	 is	 volt.	 Ujjongani	 tudtam	 volna	 az	 örömtől.



Elképedt	arckifejezése	ugyanis	elárulta	azt,	amit	tudni	akartam.

–	Ne	haragudjon	–	mondta.	–	Úgy	tűnik,	igaza	volt.	A	másik	részlegen	az
egyik	pedagógus	a	jelek	szerint	ismeri	ezt	a	Susanne-t,	akit	keres.	Odakint
várja	magát	a	kerti	pihenőben.

A	 nő	 egy	 fa	 árnyékában	 állt.	 Az	 arckifejezése	 gyanú	 és	 düh	 keverékét
sugározta.	 Pár	 méterrel	 távolabb	 álltam	 meg	 tőle.	 Megkönnyebbültem.
Ráismertem	az	egyik	útlevélkép	alapján,	amit	Lucy	kerített	elő.	Rövid	haj
oldalválasztékkal	és	egy	anyajegy	a	jobb	arcán.

–	Maga	Susanne?	–	kérdeztem.

Tudtam,	 hogy	 nem	 így	 hívják,	 de	 a	 képen	 látható	 nő	 nevére	 nem
emlékeztem.

–	Maga	meg	mi	a	fenét	keres	itt?	–	kérdezte.

A	düh	átadta	helyét	a	felszín	alatt	megbúvó	őszinte,	metsző	félelemnek.

–	Sajnálom,	hogy	csak	így	felbukkantam,	de	maga	nem	akarta	megadni	a
telefonszámát.	És	a	nevét	sem.

Hevesen	rázta	a	fejét.

–	 Világosan	 megmondtam,	 hogy	 miért.	 Felfoghatatlan,	 hogy	 maga
képtelen	az	ilyesmit	tiszteletben	tartani.

Most	 lelkiismeretfurdalást	 kellene	 éreznem?	Nem	gondoltam.	Nagyjából
önmagának	 köszönhette,	 hogy	 ilyen	 helyzetbe	 került.	 Ráadásul	 Mio
sorsáért	 is	 felelős	 volt.	 Minél	 jobban	 belegondoltam,	 annál	 kevésbé
értettem,	hogy	miért	nem	jelentette	a	dolgot	a	rendőrségnek.

–	 Teszek	 rá,	 hogy	 maga	 szerint	 mi	 felfoghatatlan.	 Nem	 kezdené	 végre
azzal,	hogy	elárulja	a	nevét?	Vagy	kérdezzem	meg	a	kollégáitól?	És	talán
közben	mesélhetnék	nekik	az	ékszerekről	is,	amelyeket	ellopott.

Lesütötte	 a	 szemét,	 és	 nekitámaszkodott	 a	 fa	 törzsének.	 Messziről
alighanem	úgy	festettünk,	mint	egy	szerelmespár,	akik	épp	most	készülnek



szakítani	egymással.	Ő	olyan	fáradt	volt,	hogy	már	állni	sem	bírt,	én	pedig
olyan	izgatott,	hogy	képtelen	voltam	egyhelyben	álldogálni.

–	Nadja.	Nadja	Carlsson	a	nevem.

Ez	 a	 név	 szerepelt	 ugyan	 Lucy	 listáján,	 ám	 a	 rendőrség	 nyomozati
jegyzékében	nem,	ahogy	Susanne,	azaz	Nadja	maga	is	állította.

–	Lenne	még	néhány	kérdésem	Mióval	kapcsolatban	–	közöltem	Nadjával.

–	Nem	hiszem,	hogy	tudok	segíteni.	Én	nem	sokat	foglalkoztam	vele.

–	De	azt	talán	tudja,	hogy	epilepsziás-e?

Hirtelen	felkapta	a	fejét.

–	Igen!	Az	volt.	Vagyis	az.	Ha	még	életben	van.

Hát	persze,	hogy	életben	van.

–	 És	 ez	 a	 betegség	 komoly	 problémát	 okozott	 neki?	 Gyakran	 voltak
rohamai?

–	Szerencsére	nem.	Itt	az	óvodában	mindössze	egyszer,	azt	hiszem.

Csendben	bólintottam.	Csak	azt	nem	értettem,	hogy	aki	elvitte	Miót	Rakel
házából,	miért	hagyta	ott	a	gyógyszerét.	A	Stesolid	nem	olyasvalami,	amit
bárki	 megvehet,	 aki	 csak	 úgy	 besétál	 a	 gyógyszertárba.	 Csak	 receptre
kapható,	ennek	felírásához	pedig	fel	kell	venni	a	kapcsolatot	egy	orvossal.
Ha	 pedig	 valaki	 elrabol	 egy	 gyereket,	 ezt	 aligha	 szeretné.	 A	 rémülettől
mélyet	sóhajtottam.	Ugye	nem	lehet,	hogy	azért	találtuk	meg	a	gyógyszert,
mert	 Mio	 meghalt?	 Egy	 halott	 gyereknek	 ugyanis	 biztosan	 nincsenek
rohamai.

Megráztam	a	fejem,	hogy	kitisztuljanak	a	gondolataim.

–	Ismerős	önnek	a	Herman	Nilson	név?

–	Nem.



Elővettem	a	 telefonomat,	és	kerestem	egy	képet	a	Google-n	a	 férfiról.	A
munkahelyének	honlapján	találtam.

–	Biztos	benne?

A	képernyőre	nézett.

–	Ja,	ő	az!

A	kurva	életbe!

–	Nocsak,	hát	mégis	ismeri?	És	honnan?

–	 Itt	 járt	 néhányszor,	 hogy	 elvigye	 a	 keresztfiát.	 Hihetetlenül	 arrogáns
fickó.	Az	egész	óvodai	személyzet	róla	pletykált.	Elegáns	külső,	kegyetlen
belső.	 Annyira	 világossá	 akarta	 tenni,	 hogy	 a	 magafajták	 nem
Flemingsbergben	laknak.

Szomorúan	 hallgattam	 a	 szavait.	 Vajon	 én	 is	 efféle	 ember	 benyomását
keltettem?	Reméltem,	hogy	nem,	de	beláttam,	hogy	ezen	még	dolgoznom
kell.

–	A	férfinak	viszonya	volt	Rakellel?	–	tudakoltam.

Nadja	meglepettnek	látszott.

–	Nem,	azt	nem	hinném.	Őt	 sosem	érdekelték	volna	az	 ilyenek,	mint	mi,
akik	itt	dolgozunk.	Persze	ő	se	minket,	ami	azt	illeti.

–	Kinek	a	keresztapja	volt?

–	Azt	hiszem,	Sebbének	hívták	a	kisfiút.

–	Sebbe?	Vagyis	Sebastian.	A	vezetékneve?

–	Fogalmam	sincs.	Én	nem	azon	a	részlegen	dolgoztam.

Sebbe.	Sebastian.	Ugyanaz	a	kínzó	érzés	kerített	hatalmába,	mint	az	årstai
lakcímmel	 kapcsolatban.	 Ismertem	 egy	 Sebastian	 nevű	 gyereket.	 Talán



Belle	 egyik	 kis	 barátja	 lehetett?	Egy	 vörös	 hajú	 kisfiú	 képe	 suhant	 át	 az
agyamon	Belle	óvodájából.	De	minek?	Az	a	Sebastian	biztos,	hogy	soha
nem	tette	be	a	lábát	Mio	óvodájába.

–	Vele	is	gondok	voltak,	ami	azt	illeti…	–	magyarázta	Susanne.

Hirtelen	felkaptam	a	fejem.

–	Sebastiannal?

–	 Nem	 sokáig	 járt	 ide.	 Pletykáltak	 róla,	 hogy	 miért	 váltottak	 óvodát	 a
szülei,	és	hogy	került	 ide	hozzánk,	Flemingsbergbe.	Mindig	olyan	 fáradt
volt,	és	fájlalta	valamelyik	testrészét.	Főleg	a	fejét.	Véraláfutások	is	voltak
rajta.	Azt	hiszem,	az	előző	óvodája	feljelentette	a	szülőket.	Valamennyien
biztosak	voltunk	benne,	hogy	verik	otthon.

Amikor	 az	 ember	 agyában	 nincs	 egy	 vezérfonal,	 amelyre	 felépítheti	 az
információkat,	 minden	 egyformán	 fontosnak	 tűnik.	 Vagy	 egyformán
lényegtelennek.	Vajon	az	imént	hallott	információknak	volt	jelentőségük?
Nem	 nagyon	 hittem.	 Mégis	 így	 szóltam:	 –	 És	 maguk?	 Feljelentették?
Nyilván	visszajeleztek	valahogyan.

–	Persze.	De	én	kimaradtam	ebből	az	ügyből.	Ráadásul	tavaly,	ősz	elején	a
család	el	 is	költözött	a	városból.	Akkor	Sebbe	már	elég	rossz	állapotban
volt.

–	Ez	különös	–	állapítottam	meg.

–	Mi	ebben	a	különös?	Addig	gúnyolták	őket,	míg	elmenekültek.

–	Hová	költözött	a	család?	–	érdeklődtem.

–	 Külföldre,	 nem	 tudom	 pontosan,	 hová.	 Nagyon	 gyorsan	 történt.	 Alig
tudtunk	valamit	az	egészről.	Nyilván	meg	akartak	szökni	a	svéd	hatóságok
elől,	hogy	tovább	verhessék	a	gyereküket.

A	 szavaitól	 úgy	 éreztem	 magam,	 mintha	 gyomron	 vágtak	 volna.	 Belle
hatására	érzékenyebb	lettem,	nem	bírom	elviselni,	ha	valaki	bántalmazza	a
gyerekét.	 Nem	 mintha	 korábban	 helyeseltem	 volna,	 csak	 azóta	 még



kényelmetlenebbül	érzem	magam	tőle.	Sokkal	kényelmetlenebbül.

Nadja	felegyenesedett.

–	 Most	 már	 be	 kell	 mennem.	 A	 többiek	 kíváncsiskodni	 fognak,	 hol
vagyok.

–	 Hogyan	 érhetem	 el	 a	 jövőben?	 Hacsak	 nem	 akarja,	 hogy	 máskor	 is
idejöjjek,	azt	javaslom,	adjon	egy	telefonszámot.

Elfintorodott.

–	Nem	ezt	hívják	zsarolásnak?

–	Nem	hinném.	De	ha	biztos	akar	lenni	benne,	bármikor	megkérdezheti	a
rendőrségtől,	amikor	elmegy	hozzájuk,	és	bejelenti,	ki	vitte	el	Miót.

Erre	holtsápadt	lett	az	arca.

–	Soha	az	életben	–	suttogta.

Úgy	 döntöttem,	 nem	 erőltetem	 tovább	 a	 dolgot.	 Épp	 elegen	 haltak	 már
meg	 így	 is.	 Alighogy	 átfutott	 rajtam	 ez	 a	 gondolat,	 máris	 kezdtem
körbetekintgetni.	 Ha	 követtek,	 épp	 most	 írtam	 alá	 Nadja	 halálos	 ítéletét.
Erre	elkezdtem	azon	gondolkodni,	ő	vajon	miért	van	még	mindig	életben.
Eliast	 holtan	 találták	 Rakel	 házában.	 Nadját	 azonban	 békén	 hagyták.
Kérdés,	hogy	meddig.	Ha	Rakel	volt	a	gyilkos,	nem	volt	következetes	az
áldozatai	kiválasztásában.

Nem	ő	az,	gondoltam.	Valaki	áll	mögötte,	aki	irányít	és	döntést	hoz.	Ami
azután	véráldozatokkal	jár.

–	 Adja	 meg	 a	 telefonszámát,	 és	 nem	 kell	 többé	 találkoznia	 velem	 –
jelentettem	ki.

Mondott	egy	számot,	majd	visszament	az	óvodába.

Egy	pillanatig	tétováztam.



–	Várjon	csak!	–	szóltam	utána.

Hátrafordult.

–	Van	olyan	barátja	vagy	 rokona	a	városon	kívül,	 akit	meglátogathat,	 és
ellakhat	nála	pár	napig?

Ugyanolyan	sápadt	volt,	mint	korábban.

–	 Betegállományba	 vetethetem	 magam.	 És	 meglátogathatom	 a
nagymamámat.

Bólintottam.

–	Tegye	azt.

–	Meddig	maradjak?

Erre	most	mit	feleljek?

–	Legalább	egy	hétig.

A	 nő	 eltűnt,	 én	 pedig	 visszasétáltam	 a	 kocsihoz.	 Csendes	 volt	 az	 utca,
egyetlen	 autó	 sem	 járt	 arra.	 Így	 könnyebben	 ellenőrizhettem,	 nem
követnek-e.

Alig	húztam	be	magam	mögött	a	kocsiajtót,	amikor	Lucy	hívott.

–	Martin,	vissza	kell	vinned	a	Porschét	a	szervizbe.

–	Már	miért	kellene?

–	 Még	 mindig	 átkozottul	 bűzlik.	 Csak	 épp	 ez	 most	 másfajta	 bűz.	 Azért
mentem	le,	hogy	kivegyek	valamit	a	kesztyűtartóból,	és…

–	De	ugye	nem	vezetted?	–	valósággal	visítottam	a	telefonba.

–	Nem,	ahogy	már	mondtam.	Csak	kivettem	valamit	a	kesztyűtartóból.	Egy
szó,	mint	száz,	állati	büdös.	Vidd	vissza!



–	Majd	később.	Most	azt	terveztem,	hogy	elhozom	Belle-t	az	oviból.

–	Ilyen	korán?

–	Ühüm.	 Lehet,	 hogy	 beviszem	magammal	 az	 irodába.	Vagy	 elmegyünk
fagyizni	egyet.

–	Szerintem	fagyizzatok	inkább	–	felelte	Lucy.	–	Később	találkozunk.

Miközben	 visszafelé	 vezettem	 a	 városba,	 azon	 töprengtem,	 amit	 Lucy
mondott.	Hisz	magam	vittem	haza	a	Porschét	az	autójavító	műhelyből.	És
akkor	istenemre	nem	bűzlött.	Vagy	mégis?

Lucy	hangja	visszhangzott	a	fejemben.

Még	mindig	átkozottul	bűzlik.	Csak	épp	ez	most	másfajta	bűz…

Egészen	kiszáradt	a	szám.	Szorosan	markoltam	a	kormányt.

Másfajta	 bűz.	 Persze,	 bármi	 más	 is	 lehetett	 büdös.	 Csak	 nem	 épp	 az	 én
kocsimban.	Az	én	garázsomban.	Aznap,	azon	a	héten.

Visszahívtam	Lucyt.

–	Találkozzunk	a	garázsban	negyedóra	múlva.

–	De	miért…?

–	Csak	tedd,	amit	mondtam.

–	De	hát	mi	történt?

Én	meg	 újra	 nagyot	 nyeltem,	majd	 gondosan	megválogatva	 a	 szavaimat
ezt	mondtam:	–	Azt	hiszem,	megtaláltuk	Eliast.
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Sok	 szag	 hasonlít	 egymásra,	 épp	 ezért	 nehéz	 őket	 megkülönböztetni.	 A
hullaszaggal	azonban	más	a	helyzet.	A	hulla	olyan	bűzt	áraszt,	mint	semmi
más.	Lucy	sosem	érezte	még	ezt	a	szagot,	így	nem	is	ismerte	fel.	Én	annál
inkább.

Amint	 beléptem	 a	 garázsba,	 tudtam,	 hogy	 helyes	 volt	 a	 tippem.	 A	 szag
betöltötte	a	szűkös	teret,	amely	tíz	parkolóhelyből	állt,	több	autó	nem	fért
el	benne.

–	Ó,	a	francba!	Ez	még	rosszabb,	mint	korábban!	–	fakadt	ki	Lucy.

Lassan	követett	a	kocsi	 felé.	Tudtam,	hogy	az	életben	nem	akarom	többé
vezetni	 azt	 a	 járgányt.	Olyan	volt,	mintha	önálló	életre	kelt	volna.	Olyan
emberek	segítségével,	akik	a	vesztemet	akarták.

Megálltam	 a	 kocsi	 elejénél.	 A	 műhelyben	 Jocke	 kipolírozta	 az	 autót,
mielőtt	visszaadta.	Azóta	pedig	hozzá	sem	értem	az	autó	külsejének	egyéb
részéhez,	mint	a	vezetőülés	ajtajához.	Ha	az,	aki	 ide	rejtette	a	hullát,	nem
volt	 elég	 elővigyázatos,	 az	 ujjlenyomatai	 rajta	 lehetnek	 a	 lakkrétegen.
Ostobaság	lenne,	ha	melléjük	tenném	a	sajátjaimat	is.	Úgy	gondoltam,	az
nem	jelenthet	gondot,	hogy	Lucy	 is	hozzáért	az	autóhoz.	Elvégre	őt	nem
gyanúsították	 semmiféle	 bűncselekménnyel.	 Beléptem	 a	 lakásba,	 és
felvettem	 egy	 pár	 kesztyűt,	 mielőtt	 hozzáértem	 volna	 a	 csomagtartóhoz,
amelyet	az	első	ülések	melletti	gombbal	lehetett	kinyitni.

–	Lucy,	segíts	kinyitni	a	csomagtartót!

Ő	pedig	szó	nélkül	elment	mellettem,	és	kitárta	a	vezetőülés	ajtaját.	Amint
megnyomta	a	gombot,	a	csomagtartó	ajtaja	egy	kattanással	kinyílt.	A	szag
pedig	elárasztott	minket.

–	A	francba!	–	Tántorodtam	hátra.

–	Martin,	hívnunk	kell	a	rendőrséget!

–	Hívjuk	is,	csak	előbb	megnézzük,	ki	van	idebent.



Hogyan	 süllyedt	 idáig	 az	 életem?	Hogyan	 jutottam	el	 a	 szorgos	ügyvédi
létemtől	 és	 az	 olykor	 gyerekes	 viselkedésemtől	 odáig,	 hogy	 a	 saját
garázsomban	állva	egy	hullát	találok	a	kocsimban?

Ismét	odaléptem	a	Porschéhoz,	és	idegesen	felcsaptam	a	fedelet.	Alatta	ott
feküdt	 Elias	 átvágott	 torokkal.	A	 bűz	 ellenére	 sem	 bírtam	 levenni	 róla	 a
szemem.	 Annyira	 szánalmas	 látványt	 nyújtott.	 Magányosnak	 és	 riadtnak
tűnt.

Szomorúan	csuktam	vissza	a	fedelet.

–	Na,	most	már	hívhatjuk	a	rendőrséget	–	mondtam.

Tíz	 perc	 múlva	 meg	 is	 érkeztek.	 Előbb	 egy	 járőrkocsi,	 majd	 Didrik	 az
egyik	kollégájával,	Staffannal,	akivel	Elias	beszélt,	mikor	segítséget	kért	a
rendőrségtől.	Egyetlen	 arcizma	 sem	árulta	 el,	mit	 érzett,	mikor	meglátta
Eliast	holtan	a	kocsimban.

Felvázoltam	 a	 történetet	 az	 előttem	 állóknak	 a	 büdös	 garázsban.	 Újra
elmeséltem	a	narancsügyet,	és	hogy	hogyan	került	az	autó	a	szervizbe.	Azt
is	elmondtam,	mikor	vittem	haza,	és	hogy	egyenesen	hazahajtottam	vele.

–	Parancsolj,	vigyétek	magatokkal	a	GPS-t	–	ajánlottam	Didriknek.

–	Az	egész	autót	visszük	–	felelte	ő	zordan.

–	Csak	tessék	–	feleltem,	és	próbáltam	nem	zavartnak	tűnni.	–	Nekem	ez	a
szar	már	úgysem	kell.

–	Nocsak	–	tette	hozzá	Staffan	meglehetősen	pofátlanul.

–	Maga	is	velünk	jön	–	jelentette	ki.

–	Aztán	minek?

–	Fel	kell	vennünk	a	tanúvallomásodat	–	magyarázta	Didrik.	–	Ez	magától
értetődik,	nem?

–	Lehetséges	–	szeppentem	meg,	mint	valami	tinédzser.



–	 Lehetséges	 –	 ismételte	 meg	 Didrik.	 –	 Na	 jó,	 majd	 ha	 odaértünk,
folytatjuk	 az	 eszmecserét.	 Addig	 meg	 elgondolkodhatsz	 azon,	 hogyan
tudnál	 meggyőzni	 minket	 arról,	 hogy	 nem	 te	 tetted	 a	 hullát	 a
csomagtartóba.

–	Egyszerűen.	Van	alibim	–	vágtam	rá.

–	Mikorra?

–	A	holttestet	 itt,	 a	garázsban	kellett,	hogy	betegyék	a	csomagtartóba.	Én
pedig	nem	jártam	itt	azóta,	hogy	elhoztam	az	autót	a	szervizből.

–	Még	ha	alá	is	tudná	ezt	támasztani,	mit	bizonyít	vele?	–	tudakolta	Staffan.
–	 Lehet,	 hogy	 itt	 tárolta	 a	 testet	 a	 garázsban,	 és	 csak	 arra	 várt,	 hogy
visszahozhassa	a	Porschét.

–	Ja,	persze.	És	nem	gondolja,	hogy	akkor	valaki	már	panaszt	tett	volna	a
hullaszag	miatt?	Itt	ugyanis	folyton	jönnek-mennek	az	emberek.

Ekkor	 vettem	 észre	 Didrik	 és	 a	 kollégája	 háta	 mögött	 egy	 térfigyelő
kamerát.	 Olyan	 diszkréten	 helyezték	 el,	 hogy	 nehéz	 volt	 észrevenni.
Muszáj	volt	másfelé	néznem,	hogy	ne	bámuljak	egyenesen	bele.

–	Mint	már	mondtam,	ezt	majd	az	őrsön	megbeszéljük	–	türelmetlenkedett
Didrik.

A	kijárat	felé	indult,	majd	intett,	hogy	kövessem.

–	Lucyvel	külön	kocsival	megyünk.	Béreltünk	egy	autót	–	jelentettem	ki.

–	Gyertek	 csak	 velünk	 –	 válaszolta	Didrik	 olyan	 hangon,	 ami	 arra	 utalt,
hogy	ez	inkább	parancs,	mintsem	kérés.

Én	azonban	ellenkeztem.

–	Akkor	le	kell	tartóztatnod,	mert	magam	akarok	odavezetni.

–	Vagy	úgy	–	kapcsolódott	be	Staffan.	–	Akkor	úgy	csináljuk,	hogy…



Ám	Didrik	félbeszakította.

–	Találkozunk	az	őrsön.

Kollégája	erre	döbbenten	nézett	rá,	miközben	Didrik	elsétált.	Majd	mintha
rájött	volna,	hogy	neki	is	indulnia	kellene.	Hallottam,	hogy	amint	kiléptek
a	garázsból,	emelt	hangon	ezt	kérdezte:	–	Mi	a	francért	nem	vittük	be?

Talán	 mert	 egyetlenegyszer	 sem	 tagadtam	 meg	 az	 együttműködést	 a
rendőrséggel.	Vagy	talán	mert	én	magam	hívtam	őket	a	garázsomba.	Nem
tudtam,	 de	 nem	 is	 érdekelt.	 Egyedül	 abban	 voltam	 biztos,	 hogy	 nem
bízhatok	 meg	 Staffanban,	 és	 talán	 Didrikben	 sem.	 Ezért	 nem	 akartam
elárulni	 nekik,	 hogy	 megtaláltam	 a	 térfigyelő	 kamerát.	 A	 képek	 a
szabadságomat	 jelenthetik,	 így	 meg	 kell	 bizonyosodnom	 felőle,	 hogy
tényleg	 rögzített-e	 képet.	 Nehogy	 valaki	 kitalálja,	 hogy	 sajnos	 épp
elromlott.	 A	 rendőrség	 technikusai	 egy	 pillanat	 alatt	meg	 fogják	 találni,
ezért	gyorsnak	kell	lennem.	Valósággal	kirontottam	a	garázsból,	Lucyvel
a	nyomomban.

–	Hová	megyünk?	–	tudakolta,	miközben	megnyomtam	a	lift	hívógombját.
–	Muszáj	bemennünk	a	rendőrségre,	ahogy	megígértük.

–	Be	is	megyünk	–	feleltem.	–	Csak	előbb	még	meglátogatunk	valakit.

Minden	lakóközösségben	van	egy	zord	öregúr,	aki	már	nagyon	régi	lakó,
és	 a	 magáénak	 tekinti	 az	 egész	 házat,	 a	 lakókat	 pedig	 a	 bérlőinek.	 Az
ilyenek	 nemritkán	 egész	 a	 közös	 képviselői	 rangig	 viszik.	 Az	 én
emberemet	 Wolfgangnak	 hívták,	 és	 már	 huszonöt	 éve,	 mióta
megözvegyült,	lakott	ugyanazon	a	címen.

Lucy	kérdőn	nézett	rám,	mikor	kiszálltunk	a	liftből	azon	az	emeleten,	ahol
Wolfgang	lakott.

–	Van	egy	térfigyelő	kamera	a	garázsban	–	magyaráztam.	–	Nem	láttad?

Megrázta	a	fejét.

Megnyomtam	a	Wolfgang	ajtaja	melletti	 csengőt.	Az	éles	hang	csak	úgy



visszhangzott	a	lépcsőházban.	És	le	sem	vettem	róla	az	ujjam	egész	addig,
míg	meg	nem	hallottam,	hogy	fordul	a	kulcs	a	zárban.

–	Maga	meg	mi	a	fenét	csinál?	Ég	a	ház?

Wolfgang	 ősz	 haja	 szanaszét	 állt,	 és	 szeme	 dühödtebben	 villogott,	 mint
valaha.	 Dühödten,	 de	 ugyanakkor	 fáradtan	 is.	 Azután	 kissé	 megenyhült.
Wolfgang	 azóta	 kedvelt	 engem,	 mióta	 egy	 szavazás	 alkalmával	 mellé
álltam,	és	nem	engedtem,	hogy	értékesítsék	a	ház	padlásterét.

–	Ezer	bocsánat,	hogy	csak	így	betörtünk,	de	muszáj	a	segítségét	kérnünk
–	magyaráztam.

Wolfgang	megvakarta	az	állát,	melyen	többnapos	volt	már	a	borosta.

–	Miről	lenne	szó?

–	Bejöhetünk?

Megadóan	hátrálni	kezdett,	mire	átléptük	a	küszöböt.	Becsuktam	magunk
mögött	az	ajtót.	Korábban	sem	Lucy,	sem	én	nem	jártunk	még	nála.	Arra
számítottam,	 hogy	valóságos	 rablóbarlangot	 találunk	majd	 odabent,	 régi
újsághalmokat	és	kajaszagot.	De	a	lakásra	egyáltalán	nem	ez	volt	jellemző.
Amennyire	az	előszobában	állva	meg	tudtam	állapítani,	friss	illatú,	világos
és	rendezett	volt.

–	Észrevettem	egy	térfigyelő	kamerát	a	garázsban	–	mondtam.

–	Így	van.	Azt	követően	szereltettem	fel,	hogy	volt	az	a	kalamajka	a	maga
kocsijával.	 És	 ne	 higgye,	 hogy	 nem	 ügyeltem	 a	 dolog	 jogi	 részére.
Teljesen	törvényesen	történt	a	felhelyezése.

Megpróbáltam	úgy	tenni,	mintha	tisztelném	a	joghoz	való	viszonyulását.

–	Vagy	úgy	–	feleltem.	–	Arra	volnék	kíváncsi,	kaphatnék-e	egy	másolatot
a	ma	készült	képekről?

Wolfgang	felém	sandított.



–	Minek	az	magának?

Mély	 lélegzetet	 vettem.	 A	 rendőrség	 egy	 órán	 belül	 ott	 lesz	 nála.	 Aztán
csak	 idő	kérdése,	és	az	újságírók	 is	megneszelik	a	dolgot.	 Így	vagy	úgy
meg	fogja	tudni.

–	 Valaki	 berakott	 egy	 hullát	 a	 csomagtartómba,	 és	 nagyon	 szeretném
kideríteni,	hogy	ki	volt	az.

Wolfgang	elképedt,	egy	hang	sem	jött	ki	a	torkán.

Majd	 kitárta	 az	 előszobaszekrény	 ajtaját,	 amelynek	 egyik	 polcán	 egy
számítógép	állt.

–	Itt	vannak	a	képei	–	felelte	erőtlenül.



27

Egy	 felhő	 sem	 volt	 az	 égen,	 mikor	 bementünk	 otthonról	 a	 rendőrség
kungsholmeni	 épületébe.	 Lucy	 vezetett,	 én	 pedig	 végignéztem	 a	 kamera
által	 készített	 képeket,	 amelyeket	 Wolfgang	 kiírt	 három	 cd-re.	 Nehogy
valamiképpen	 nyomuk	vesszen,	 ahogy	 ő	 fejezte	 ki	magát.	Ráadásul	még
azt	is	megígérte,	hogy	a	rendőrségnek	egy	szót	sem	szól	a	másolatokról,
hacsak	nyíltan	rá	nem	kérdeznek.

A	 képek	 nem	 voltak	 teljesen	 élesek,	 és	 ez	 eleinte	 aggasztott.	 Nem	 volt
időm	arra,	hogy	Wolfgangnál	nézzem	végig	őket,	csak	megadtam	neki	azt
az	 időtartamot,	amire	kíváncsi	voltam.	Még	három	óra	 sem	 telt	 el	 azóta,
hogy	 beparkoltam	 az	 autómmal	 a	 garázsba.	 Türelmetlenül	 pörgettem
előre	 a	 szemcsés	 filmet.	 Egy	 szomszéd	 kihajtott	 a	 garázsból,	 egy	másik
meg	be.	Azután	sokáig	semmi	sem	történt.	Míg	a	garázskapu	újra	ki	nem
nyílt,	és	egy	számomra	ismeretlen	autó	hajtott	be	rajta.

–	A	rohadt	életbe!	–	suttogtam,	a	laptop	fölé	hajolva.

Az	 autó	 egy	 számomra	 ismeretlen	Toyota	modell	 volt.	Megállt	 a	 garázs
közepén,	 a	két	 sor	parkolóhely	között.	Két	 ember	pattant	ki	belőle,	majd
megkerülték	 az	 autót.	Minden	olyan	gyorsan	 történt,	 hogy	biztos	 voltam
benne,	 ha	 pislogni	 merek,	 elszalasztok	 valamit.	 Egy	 percen	 belül
kinyitották	a	Toyota	csomagtartóját,	közösen	kiemeltek	belőle	egy	ernyedt
emberi	 testet,	 majd	 berakták	 az	 én	 Porschémba.	 Elképedtem	 azon,	 hogy
tudták	kinyitni	a	csomagtartómat,	amely	egyszerűen	csak	kitárult.

–	Ez	meg	hogy	lehet?	–	szólaltam	meg	hangosan.

Mielőtt	 lecsukták	 a	 fedelet,	 láttam,	 hogy	 a	 magasabbik	 alak	 tett	 egy
mozdulatot	 a	 Porsche	 hátuljánál,	 a	 zár	 magasságában.	 Majd	 lecsapták	 a
fedelet,	beültek	a	saját	kocsijukba	és	elhajtottak	a	helyszínről.

A	fejemet	csóválva	visszatekertem	a	filmet.

–	Felismerted	valamelyiket?	–	firtatta	Lucy	türelmetlenül.

Nem	ismertem	fel	egyiküket	sem.	Abban	azonban	biztos	voltam,	hogy	az



egyikük	 férfi	 volt,	 a	 másikuk	 nő.	 A	 nőnek	 rövid	 haja	 volt,	 a	 férfinak
valamivel	 hosszabb.	 Lucy	 lefékezett	 egy	 piros	 lámpánál,	 majd	 a	 laptop
kijelzőjére	nézett.

–	Paróka	–	jelentette	ki.

–	Micsoda?

–	Parókát	viselnek.	Hát	nem	látod,	hogy	a	férfié	félrecsúszott?!

Valóban,	 de	 még	 valamire	 felfigyeltem.	 Valamire,	 amit	 nagy
megkönnyebbüléssel	nyugtáztam:	a	viszonylag	rossz	képminőség	ellenére
is	láttam,	hogy	a	férfi	nem	színes	bőrű,	mint	én.	Az	idióta	paróka	és	a	nagy
szemüveg	ellenére	is	látszott,	hogy	olyan	fehér	a	bőre,	mint	Lucynek.

–	Nem	hasonlít	rám	–	mondtam.

–	Valóban	nem.

Előbb	 Lucyre	 sandítottam,	 majd	 a	 filmen	 szereplő	 nőre.	 Köztük	 több
hasonlóság	 volt.	 Ismét	 összeszorult	 a	 szívem.	Nem	 azért	 figyeltem	meg,
mintha	komolyan	hittem	volna,	hogy	Lucy	is	benne	van,	 legalábbis	erről
próbáltam	 meggyőzni	 magam.	 Mindössze	 azért,	 hogy	 biztos	 lehessek
benne,	senki	más	sem	fog	rá	gyanakodni.

–	A	nő	hasonlít	rám?	–	kérdezte	Lucy.

A	hangja	elvékonyodott.	Egy	autó	ránk	dudált,	ahogy	a	közlekedési	lámpa
fénye	zöldre	váltott.	Lucy	túl	gyorsan	engedte	fel	a	kuplungot,	és	a	kocsi
lefulladt.

–	A	fenébe!

Újraindította	a	motort,	és	gázt	adott.

A	filmen	a	nő	Elias	lábszárát	fogta,	miközben	az	egyik	autótól	a	másikig
cipelték.	Egy	alkalommal	egyenesen	a	kamerába	bámult.	Megállítottam	a
filmet,	 és	 ráközelítettem.	Nem,	 nem	úgy	 nézett	 ki,	mint	Lucy.	Először	 is
jóval	 erősebb	 volt	 nála.	 Lucy	 képtelen	 lenne	 egy	 ekkora	 testet



körbehurcolni.

–	 Nyugi	 –	 simítottam	 meg	 a	 karját.	 –	 Nem	 te	 vagy	 a	 filmen.	 Ezt	 bárki
láthatja.

Alaposan	megnéztem	a	nő	arcát.	Bárcsak	ki	 lehetne	élesíteni	valahogyan.
Bárcsak	ne	viselt	volna	a	férfi	olyan	nevetséges	parókát	frufruval.

–	Rakel	az?	–	kérdezte	Lucy.

–	Ez	az,	amit	nem	látok	–	feleltem.

Hihetetlenül	 idegesített,	 hogy	 a	 nő	 bárki	 lehetett.	 A	 legjobb	 esetben	 úgy
írhatnám	le	a	képen	látható	női	arcot,	mint	egy	félig	sikerült	fantomképet.
Majd	 ismét	megnyomtam	 a	 lejátszásgombot,	 és	 ismét	 életre	 keltettem	 az
embereket.	Hátulról	láttam	a	nőt,	amint	beült	a	kocsiba.	Ekkor	már	biztos
voltam	benne.

–	Ő	az.	Rakel.

–	Honnan	tudod?

Valójában	 nem	 akartam	 felelni	 a	 kérdésre.	 Egyszerűen	 megismertem	 a
fenekét	 és	 a	 járását.	 Szomorú,	 de	 én	 már	 csak	 ilyen	 vagyok.	 A	 film
darabossága	 ellenére	 egészen	 biztos	 voltam	 benne.	 Pont	 úgy	 járt,	 mint
Rakel,	az	emlékeim	szerint.	Ez,	valamint	az	a	tény,	hogy	Elias	holttestét	az
ő	házában	 találták	meg,	mindent	 elárult	 számomra.	Ő	volt	 az,	nem	vitás.
De	vajon	ki	lehet	a	férfi?	És	mi	közük	van	egymáshoz?

–	Hát	megint	itt	vagyunk	–	jegyezte	meg	Didrik.

–	Úgy	tűnik	–	hagytam	rá.

–	 Legutóbb,	 amikor	 Fredrik	 Ohlander	 újságíró	 meggyilkolásáról
kérdeztük,	 kiderült,	 hogy	 a	 kocsija	 egész	 éjjel	 a	 szervizben	 állt	 –
magyarázta	 Staffan	 Ericsson.	 –	 És	 ez	 fontos,	 mert	 így	 azzal	 a
gyilkossággal	kapcsolatban	kizárhatjuk	a	nevét.

Már	 attól	 ingerült	 lettem,	 hogy	 meghallottam	 az	 orrhangját.	 Valami



ismeretlen	 folyadék	 foltja	 volt	 köztünk	 az	 asztalon.	 Talán	 kávé	 vagy	 tea
lehetett.	De	nem	vér.

–	Figyel?	–	kérdezte	Didrik	kollégája	éles	hangon.

Felnéztem.

–	Abszolút.	Nehéz	 is	 lenne	 figyelmen	 kívül	 hagyni	 azokat	 a	 lebilincselő
dolgokat,	amiket	mond.

Lucy	prüszkölve	küzdött,	de	sikerült	gyorsan	elfojtania	a	nevetését.	Most,
hogy	minden	rossz	összejött,	nagyon	kevés	okunk	volt	örülni.

–	 Bevallom,	 Belle	 nagyszüleinek	 a	 halála	 után	 kezdtük	 átgondolni	 a
dolgokat	 –	 mondta	 Didrik.	 –	 Lehet,	 hogy	 mégis	 összeesküvést	 szőttek
ellened.	Technikai	 értelemben	akadályokba	ütköztünk	 a	 tekintetben,	 hogy
téged	és	a	kocsidat	a	korábbi	gyilkosságokhoz	tudjuk	kötni.	De	most,	hogy
a	 te	 Porschédban	 bukkant	 fel	 egy	 hulla,	 ez	 azért	 más	 megvilágításba
helyezi	a	dolgokat,	nem?	Mi	a	véleményed	erről?

Félrebiccentettem	a	fejem.

–	Volt	egy	szemtanú	–	közöltem.

A	feszültség	olyan	gyorsan	suhant	át	Didrik	arcán,	hogy	azt	hittem,	rosszul
látok.

–	Miféle	szemtanú?	–	kérdezte	élesen.

–	 Jenny	 megölésénél.	 Az	 illető	 jelenléte	 nem	 váltaná	 ki	 a	 technikai
bizonyítékok	hiányát?

Didrik	hosszan	nézett	rám.	Bedobtam	egy	félmosolyt.	Ha	addig	még	nem
tudta,	 most	 rá	 kellett	 jönnie,	 hogy	 tudom,	 miféle	 szemtanújuk	 volt.	 De
úgysem	 meri	 majd	 megkérdezni	 tőlem,	 honnan	 szereztem	 ezt	 az
információt.

–	Most	 maradjunk	 ennél	 a	 gyilkosságnál,	 ne	 térjünk	 el	 a	 tárgytól	 –	 tett
helyre	Didrik	kollégája.



–	 Úgy	 van	 –	 helyeselt	 Didrik.	 –	 Elhisszük,	 hogy	 amikor	 kihajtottál	 a
szervizből,	még	nem	volt	a	hulla	a	csomagtartóban.	Leellenőriztük	a	GPS-
edet	is,	és	aszerint	–	ahogy	állítottad	–	valóban	egyenesen	hazahajtottál.	De
mint	már	korábban	említettük,	ebből	nem	sok	minden	derül	ki.	Úgyhogy
most	 szeretnénk	 tudni,	 mit	 csináltál,	 miután	 leparkoltad	 a	 Porschét	 a
garázsban.

Merev	 ujjakkal	 doboltam	 az	 asztal	 lapján.	 Egy	 cseppet	 sem	 vágytam	 rá,
hogy	kiadjam	nekik	Nadját	Mio	óvodájából.	Ami	azt	 illeti,	 egy	szót	 sem
akartam	 szólni	 mindarról,	 amit	 megtudtam.	 De	 azért	 idegesíthetem	 őket
vele.

–	Új	óvodát	kerestem	Belle-nek.

–	Na,	ez	jól	hangzik.	És	hol?	–	érdeklődött	Didrik.

Mosolygott	ugyan,	de	éber	tekintettel	figyelt.

–	Flemingsbergben.	Trollgården	a	neve.

A	mosoly	lehervadt	az	arcáról.

–	Egy	frászt	voltál	ott	azért,	hogy	Belle-nek	keress	új	helyet!

–	Dehogynem.	Az	egyik	barátom	ajánlotta,	milyen	jó	kis	hely.	Menj	csak
oda,	és	kérdezd	meg	a	személyzetet.	Tuti,	hogy	emlékeznek	rám.

Didrik	megitta	 az	 előtte	 álló	 kávét.	 Lucyt	 és	 engem	 senki	 nem	 kérdezett
meg,	hogy	kérünk-e.

–	Mondd	csak,	Martin,	mégis	mit	művelsz?	–	tudakolta	Didrik.

–	Próbálom	visszanyerni	az	átlagéletemet.

Ez	volt	a	legigazabb	állítás,	amit	az	utóbbi	hetekben	Didrikkel	közöltem.

Lassan	csóválta	a	fejét.

–	Hogy	mégsem	adtad	fel,	a	történtek	után!	Mi	a	fene	hajt	még	mindig?



Adós	maradtam	a	válasszal.	Lucifer	átka	Damoklész	kardjaként	függött	az
egész	 családom	 fölött.	 Megesküdtem	 rá,	 hogy	 többet	 nem	 árulok	 el
semmit	 a	 rendőrségnek,	 és	 nem	 is	 tettem.	 Amiatt	 pedig,	 hogy	 bevittek
kihallgatásra,	aligha	én	voltam	a	hibás.

–	Azt	 hiszem,	 a	 csomagtartóban	 talált	 holttestet	 illetően	 elég	 egyszerű	 a
megoldás	–	mondta	Lucy,	amikor	egy	ideig	csend	volt.

–	Valóban?	–	vonta	fel	Didrik	a	szemöldökét.

–	Hát	nem?	–	nézett	rám	Lucy	bizonytalanul.

Helyeslőn	bólintottam.

–	Így	van	–	feleltem.	–	A	garázsban	ugyanis	van	egy	kamera.	De	talán	már
tudtatok	is	róla,	nem?

Most	Didriken	volt	a	sor	a	bólogatásban.

–	 De	 igen.	 A	 kollégáink	 néhány	 perccel	 azután	 fedezték	 fel,	 hogy	 mi
elköszöntünk	 egymástól.	 A	 kocsiban	 ültünk,	 mikor	 felhívtak	 minket,	 és
elmondták	a	jó	hírt.

–	Na	látod	–	vontam	meg	a	vállam.

–	Mit	látok?

–	Mivel	tudom,	hogy	nem	én	tettem	a	hullát	a	kocsimba,	feltételezem,	hogy
a	kamera	képei	is	ezt	támasztják	alá.	Tehát	valaki	más	volt	az.

Ismét	csend	támadt.

–	Éppenséggel	így	is	lehetett	–	felelte	Didrik.	–	Csakhogy…

Megcsörrent	 Ericsson	 telefonja,	 így	 ő	 kiment	 a	 teremből.	 Didrikre
szegeztem	a	tekintetem,	és	éreztem,	ahogy	felmegy	a	pulzusom.

–	Csakhogy?



–	Csakhogy	a	felvétel	tönkrement.	Mármint	nem	a	film,	hanem	a	kamera.

Gyerekkoromban	 sokat	 sakkoztam,	 és	 merem	 állítani,	 hogy	 még	 sokra
vihettem	volna,	ha	folytatom.	Elég	jó	stratégának	tartom	magam,	nem	esik
nehezemre	 eldönteni,	 melyik	 a	 legjobb	 lépés.	 De	 akkor
elbizonytalanodtam.	 Lucyvel	 tudtuk,	 hogy	 a	 kamera	 kiválóan	 működött.
Lucy	 táskájában	volt	 egy	CD	a	 felvételek	másolatával.	A	 többi	másolatot
pedig	más	helyen	rejtettük	el.	Didrik	eszméletlenül	nagy	 tétekkel	 játszott,
amikor	tudatosan	hazudott	a	kamera	állapotáról.

Ha	hazaérek,	muszáj	beszélnem	Wolfganggal.	Meg	kell	tudnom,	ki	volt	az,
aki	meglátogatta,	és	a	kameráról	kérdezősködött.	Már	ha	megtette	valaki.
Az	is	lehet	ugyanis,	hogy	egy	óvatlan	pillanatban	az	illető	ripityára	törte	a
helyszínen	a	készüléket,	majd	jelentette	a	 többieknek,	hogy	az	mindvégig
nem	működött.

Lucy	bal	keze	a	táskája	felé	mozdult.	Gyorsan	megragadtam	a	karját,	kicsit
túlságosan	 is	 erősen.	 Meglepetten	 nézett	 fel.	 Nem	 akartam	 a	 szemébe
nézni.	Fontos	volt,	hogy	ne	vegye	elő	a	filmet.	Még	ne.

–	 Úgy	 tűnik,	 mintha	 valami	 fontosat	 akarnál	 mondani	 –	 jegyezte	 meg
Didrik.

Most	először	elbizonytalanodott.

–	Nem,	dehogy.	Csak	meglepődtem	azon,	hogy	a	kamera	nem	működött.

–	Hát	igen,	sajnos.	Amúgy	nem	tudod,	ki	kezeli	a	felvevőt?

Úgy	 tett,	mintha	 ez	 utóbbit	 csak	úgy	mellékesen	kérdezné,	 de	 én	 tudtam,
hogy	ez	egy	lényeges	kérdés.	Számomra	azonban	még	fontosabb	volt	az,
amit	leszűrtem	belőle:	hogy	még	nem	jutottak	el	Wolfganghoz.

Hirtelen	 jeges	 rémület	 fogott	 el.	 Már	 halomban	 álltak	 a	 hullák.	 Nem
tudtam,	kiben	bízhatok,	ahogyan	azt	 sem,	ki	marad	életben,	és	kinek	kell
meghalnia.	De	abban	biztos	voltam,	hogy	ha	időm	és	lehetőségem	lesz	rá,
megvédem	Wolfgangot.



Olyan	gyorsan	pattantam	fel,	hogy	a	szék	felborult	alattam.

–	Ha	más	nincs,	akkor	indulnék	–	jelentettem	ki.

Didrikkel	egymást	méregettük	az	asztal	fölött.	Ha	őrizetbe	vesz,	Lucy	elő
fogja	venni	a	filmet.	Ha	nem,	akkor	simán	kisétálok	onnan.

Didrik	arca	sötét	és	zárkózott	volt.

–	Majd	jelentkezem	–	mondta.

–	Rendben	–	feleltem.

Lucy	is	felállt,	és	jött	utánam.

–	És	most	mihez	kezdünk?	–	kérdezte,	mikor	már	az	utcán	álltunk.

–	Hazamegyünk,	és	megmentjük	Wolfgang	életét.
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És	így	is	tettünk.	Ahogy	mentünk	felfelé	a	lépcsőn,	láttunk	két	zsarut,	akik
az	egyik	szomszéddal	beszéltek,	három	emelettel	Wolfgang	lakása	alatt.

–	Kamera	a	garázsban?	Nem,	nem	tudok	róla.	De	kérdezzen	meg	valakit	a
házkezelők	közül	–	mondta	a	szomszéd.

Szorított	az	idő.	Lucyvel	próbáltunk	nem	rohanni	a	lépcsőházban,	nehogy
magunkra	vonjuk	a	figyelmet,	de	nehezünkre	esett	sétálni,	amikor	annyira
forró	 volt	 a	 helyzet.	Wolfgang	 ajtaja	 előtt	megálltunk,	 de	 amint	Lucy	 az
ajtócsengőre	helyezte	az	ujját,	nekem	jobb	ötletem	támadt.

–	Várj,	fel	kell	hívnunk	–	mondtam,	amilyen	halkan	csak	tudtam.

A	zsaruk	a	lépcsőházban	éppolyan	jól	hallottak	minket,	ahogy	mi	őket,	és
még	 kíváncsiskodni	 kezdtek	 volna,	 miért	 csengetünk	 be	 lóhalálában	 a
szomszédainkhoz.

Gyorsan	 felszaladtunk	 a	 lakásomba.	 Szerencsére	 Wolfgang	 az	 első
csengetésre	felvette	a	telefont.

–	Rosszul	hallom	–	mondta.	–	Épp	vásárolok	az	élelmiszerboltban.

Megkönnyebbülten	felsóhajtottam.

–	Most	 jól	 figyeljen	–	magyaráztam	neki.	–	A	garázsban	 levő	kameráról
van	 szó.	 Azt	 hiszem,	 még	 komoly	 bajba	 keverheti	 magát.	 Pár	 napig	 ne
jöjjön	haza.	Megoldható?

Aznap	már	másodszor	 fordult	 elő,	 hogy	 arra	 kértem	valakit,	 tűnjön	 el	 a
városból	 és	 rejtőzzön	 el.	 Én	 lettem	 a	 halál	 hírnöke.	 Wolfgang	 persze
hevesen	 tiltakozott.	 Először	 azzal	 jött,	 hogy	 nincs	 hova	 mennie,	 majd
azzal,	hogy	van	ugyan,	de	semmi	kedve	hozzá.

Végül	 rám	 hallgatott.	 Megígérte,	 hogy	 nem	 megy	 vissza	 a	 lakásába.
Megegyeztünk	abban,	hogy	két	órával	később	találkozunk	a	városon	kívül,
egy	 pihenőhelyen.	 Én	 viszek	 neki	 egy	 táskában	 némi	 ruhaneműt,	 meg



amiről	úgy	gondolom,	szüksége	lesz.

–	Csak	nem	kell	tartanom	a	rendőrségtől?	–	kérdezte.

Most	mit	mondjak	erre?

–	 Reményeim	 szerint	 nem.	 De	 sajnos	 azt	 hiszem,	 ebben	 sem	 lehetünk
biztosak.

Nem	 is	gondoltam	végig	 igazán.	Vajon	a	 rendőrség	 is	benne	van?	És	ha
igen,	milyen	mértékig?	Egyes	rendőröket	lefizettek	információkért,	vagy
ennél	komolyabb	az	ügy?

–	Atyaisten	–	motyogta	Wolfgang.

Reméltem,	hogy	nem	ijesztettem	halálra.	Elvégre	már	idős	ember.

–	Szed	gyógyszert?	–	tudakoltam.

–	Azokat	mindig	magammal	hordom.

Ez	a	generáció,	amelyik	megélte	a	hidegháborút	és	a	kubai	rakétaválságot
már	csak	ilyen.	Telerakják	a	pincéjüket	konzervekkel,	és	mindig	maguknál
tartják	az	útlevelüket,	a	gyógyszereiket	meg	ilyesmit.

–	Remek.

Lucyvel	 úgy	 saccoltuk,	 hogy	 Wolfgang	 ruhamérete	 nagyjából
ugyanakkora,	 mint	 az	 enyém.	 Közösen	 összecsomagoltuk	 neki	 a
legfontosabbakat.	 Főleg	 akkor	 bizonytalanodtam	 el,	 amikor
összehajtogattam	 néhány	 alsónadrágot	 és	 betettem	 a	 csomagba.	 Attól,
hogy	 két	 ember	 méretei	 megegyeznek,	 még	 nem	 feltétlenül	 azonos	 az
ízlésük.	 Ebben	 anélkül	 is	 biztos	 voltam,	 hogy	 láttam	 volna	 Wolfgang
alsóneműit.

–	Fogkefe	–	szólalt	meg	Lucy.

–	Majd	veszek	egyet	útközben.



–	Ha	követnek,	elég	idegesek	lesznek	attól,	hogy	piperecuccokat	vásárolsz.
Azt	fogják	hinni,	szökni	akarsz.

–	 Nem	 fogják.	 Lerázom	 őket	 menet	 közben.	Máskülönben	 cseszhetem	 a
találkozómat	Wolfganggal.

Már	 profivá	 váltam	 az	 üldözők	 lerázásában.	 Ha	 így	 folytatom,	 megint
elmehetek	 zsarunak.	 De	 elhessentettem	 a	 gondolatot.	 Emlékezni	 sem
akartam	a	rendőrként	eltöltött	időre.	Sem	a	lövésre,	amelyet	leadtam,	sem
a	 srácra,	 aki	 meghalt.	 De	mindenekelőtt	 arra	 a	 forróságra	 és	 a	 kemény
ásóra	a	kezemben,	amellyel	megástam	egy	ember	sírját.

Ezt	a	problémát	most	elássuk,	Benner.

Rémálmaim	ideiglenesen	átadták	helyüket	a	még	rémesebb	valóságnak.	De
Lucifer	 ebben	 is	 szerepelt.	 Ő	 feltehetőleg	 már	 jóval	 azelőtt	 tudta,	 ki
vagyok,	 hogy	 én	 egyáltalán	 hallottam	 volna	 a	 nevét.	 De	 tilos	 volt
keresnem.	Pedig	Sara	szerint	ismertem	őt.

–	Most	meg	mi	van?	–	kérdezte	Lucy,	aki	érzékelte,	hogy	ledermedtem.

–	Semmi	–	feleltem.	–	Vagy	talán	éppen	hogy	túl	sok	minden.	Attól	függ,
honnan	nézzük.

Amikor	menni	készültem,	egy	gyors	csókot	nyomott	az	arcomra.	Sok-sok
órája	nem	tett	már	ilyet.

–	Ugye,	Belle	hamarosan	hazajön?	–	kérdezte.

–	Persze	–	válaszoltam.

A	 telefonomra	 néztem.	 Signe	 nem	 keresett.	 Örökké	 aggódtam.	 Ha	 Belle
megint	eltűnik,	én	elvesztem	a	józan	eszem.

Még	 végig	 sem	 gondolhattam	 mindezt,	 amikor	 valaki	 kulcsot	 dugott	 a
zárba.	 Mindketten	 valósággal	 beestek	 a	 lakásba,	 mert	 Belle	 belökte	 az
ajtót,	 mielőtt	 még	 Signe	 kihúzhatta	 volna	 belőle	 a	 kulcsot.	 Képtelenség
szavakkal	 leírni,	 mennyire	 megkönnyebbültem.	 Hirtelen	 könnyek
borították	el	a	szemem.



Két	 gyermeki	 ölelés,	 azután	 már	 kívül	 is	 voltam	 az	 ajtón.	 Majd
elbiciklizem	egy	másik	autókölcsönzőbe,	és	készpénzzel	fizetek,	ahogy	a
bűnözők	szoktak.

–	 Jut	 eszembe	 –	 szóltam	 vissza	 Lucynek,	 mikor	 fél	 lábbal	 már	 a
lépcsőházban	 álltam.	 –	 Ismerünk	valakit,	 akit	Sebastiannak	hívnak?	Vagy
Sebbének?

Félrebiccentette	a	fejét.	A	konyhából	edénycsörömpölés	hallatszott.	Valaki
a	mosogató	csapjával	játszott.	Majd	Signe	hangját	hallottam:	–	Belle,	mosd
meg	a	kezed,	ahogy	egy	nagylányhoz	illik.

Mintha	 legalábbis	 a	 kis	 kezein	 levő	 bacilusok	 jelentenék	 a	 legnagyobb
veszélyt	az	életére!

–	 Nem	 –	 felelte	 Lucy.	 –	 Vagyis	 de.	 Egy	 Sebastian	 Berget	 ismerünk.	 A
pénzügyminisztériumból.

Felnevettem.

–	Hát	ő	biztos	nem	az.	Egy	gyerekre	gondoltam.

Lucy	 is	 nevetett.	 Nem	 azért,	 mert	 olyan	 átkozottul	 jó	 poén	 lett	 volna,
hanem	mert	szüksége	volt	egy	kis	jókedvre.

–	 Akkor	 nehezebb	 lesz.	 Nem	 emlékszem	 rá,	 hogy	 Belle-nek	 lett	 volna
Sebastian	nevű	kis	barátja.

Épp	ekkor	lépett	ki	Belle	az	előszobába.

–	Vagy	mégis?	 –	 kérdezte	 tőle	 Lucy,	 aki	 jóval	 komolyabb	 képességeket
tételez	 fel	 róla,	 mint	 én.	 –	 Ismersz	 egy	 Sebastian	 vagy	 Sebbe	 nevű
kisgyereket?

Belle	arca	elkomolyodott.

–	Nem.	Legalábbis	olyat	nem,	aki	kedves.



Lucyvel	összenéztünk.

–	Jó,	olyat	nem.	És	olyat,	aki	nem	kedves?	–	érdeklődtem.

–	A	kutyás	Sebbét	–	felelte	Belle.

Már	 rémlett	 valami	 erről	 a	 kutyás	 Sebbéről.	 Keresgéltem	 a	 fejemben
kavargó	gondolatok	között.

–	Igazi	kutyája	volt?	–	kérdezte	Lucy.

–	Nem,	olyan,	aminek	tapsolni	kellett.

Na,	 végre	 eszembe	 jutott.	Mint	 valami	 titok,	 amely	 hirtelen	 felbukkan	 a
múlt	mélyéről.	Előző	nyáron	Belle	egy	szülinapi	zsúrról	jött	haza,	nagyon
feldúlt	 állapotban.	Annyira,	 hogy	 kénytelen	 voltam	 felhívni	 a	 szülinapos
gyerek	anyját,	hogy	megkérdezzem,	mi	történt.	Egyébként	elég	merész	nő
volt.	 Gondolkodás	 nélkül	 meghívott	 az	 otthonukba	 tíz	 hároméves
gyereket,	 anélkül	 hogy	 a	 szülőket	 megkérte	 volna,	 maradjanak	 ott.
Számomra	 ez	 felfoghatatlan.	 Amikor	 Belle-nek	 születésnapja	 van,	 én
kibérelek	 egy	 helyet,	 és	 oda	 hívom	a	 barátait,	 úgy,	 hogy	 a	 szüleik	 is	 ott
vannak.

–	 Tapsolni	 kellett	 neki,	 és	 arra	 ment,	 amerről	 a	 hang	 szólt,	 ugye?	 –
kérdeztem.

Egész	beleszédültem.	Hogy	emlékezhet	 rá?	Az	egyik	gyerek,	akit	szintén
meghívtak	 a	 bulira,	 magával	 vitt	 egy	 játékkutyát,	 amely	 észlelte	 a
különböző	hangokat,	 és	 azok	 irányába	mozgott.	Belle	 szereti	 a	 kutyákat,
de	 tudja,	 hogy	 amíg	 itt	 lakik,	 nem	 lehet	 neki	 sajátja.	 Ezért	 teljesen
elbűvölte	a	játékkutya.	Majd	kétségbeesett,	amikor	a	fiú	eldugta	előle.	Még
mindig	emlegette	azt	a	kutyát,	valahányszor	elmentünk	egy	játékbolt	előtt.
A	kutyára	emlékezett,	nem	a	gyerekre.

Mikor	 az	 anyukával	 beszéltem	 telefonon,	 jól	 megnevettetett,	 mert	 azt
mondta,	a	fiú	megfenyegette	Belle-t,	hogy	ha	nem	hagyja	békén	a	kutyát,
az	apja,	aki	rendőr,	majd	elviszi	őt.



–	Maga	talán	ismeri	is	–	mondta	az	anyuka.	–	Hisz	ügyvéd	létére	sokszor
van	dolga	rendőrökkel.

Azután	megmondta	a	férfi	nevét	is,	és	ettől	még	jobban	elkezdtem	nevetni.

–	A	francba,	ez	nem	lehet	igaz!	–	motyogtam	magamban.

Lucy	aggódó	pillantása	nem	eresztett.

–	Tudod,	ki	volt	a	kutyás	fiú	apja?	–	kérdeztem	tőle.

Lucy	megrázta	a	fejét.

–	Emlékszem,	hogy	meséltél	róla,	de	a	részletekre	már	nem.

–	Didrik	–	válaszoltam.	–	Az	ő	gyerekéé	volt	az	a	kutya.

Visszamentem	a	lakásba.	Wolfgang	táskája	húzta	a	vállam.

Lucy	felkapta	a	fejét.

–	 Várj	 csak	 egy	 kicsit!	 –	 szólt.	 –	Most	 meg	mit	 vettél	 a	 fejedbe?	 Hogy
Didrik	 Sebbe	 nevű	 fia	 azonos	 Herman	 Nilson	 keresztfiával?	 Hogy	 épp
Didrik	 fia	 járt	 volna	 ugyanabba	 az	 óvodába,	 mint	 Mio?	 Ez	 hihetetlenül
hangzik.	Hiszen	még	csak	nem	is	Flemingsbergben	laknak.

A	fejemben	kérlelhetetlenül	cikáztak	a	gondolatok,	mint	egy	tehervonat	a
sima	 pályán.	 A	 zúzódásokra	 gondoltam,	 amelyeket	 az	 óvodában	 vettek
észre	 a	 gyereken.	De	Didrik	 nem	 olyan	 ember,	 aki	 képes	megverni	 egy
gyereket.	Vagy	igen?

–	Úgy	véljük,	Rakel	ismerte	Herman	Nilsont,	igaz?	–	magyaráztam	lassan.
–	 Ő	 pedig	 egy	 Sebbe	 nevű	 gyerek	 keresztapja,	 aki	 Mio	 óvodájába	 járt.
Talán	 nem	 emlékszel	 rá,	 de	 Didrik	 és	 Herman	Nilson	 ismerik	 egymást.
Didrik	 is	 részt	 vett	 az	 årstai	 rákpartin.	Akkor	 nem	 esett	 le	 nekem,	 hogy
ennyire	 közel	 állnak	 egymáshoz,	 de	 azt	 tudom,	 hogy	 a	 feleségeik	 egész
éjjel	 a	 konyhában	 csacsogtak	 egymással.	 Úgyhogy	 talán	 innen	 ismeri
egymást	a	két	család.



Lucy	még	mindig	hitetlenkedve	nézett.

–	Nem	is	tudom,	mit	mondjak.	Ez	az	egész	annyira	elrugaszkodott	már	a
valóságtól.

Ekkor	beleöklöztem	a	falba,	mire	Lucy	és	Belle	is	ugrott	egyet.

–	Elrugaszkodott	a	valóságtól?	Bébi,	már	bocs,	de	eszednél	vagy?	Ez	az
egész	 história	 ilyen,	 hiszen	 pont	 ez	 a	 lényege.	De	muszáj,	muszáj,	 hogy
legyen	 valami	 összefüggés.	 És	 van	 is.	 Ugyanaznap	 este	 találkoztam
Rakellel,	amikor	Didrikkel	voltam.	Aki	Sebbe	apja.	Mit	akarsz	még	tudni?

–	 Tehát	 azt	 gondolod,	 hogy	 Didrik	 veri	 a	 gyerekét?	 És	 ezért	 költözött
Rebecca	Dániába?

Megráztam	a	fejem.

–	Nem,	nem	és	nem.

Mégis	 megkönnyebbültem.	 Végre	 találtam	 valami	 rendszert	 az	 amúgy
szanaszét	szórt	gondolataimban.

Belle	 közelebb	 lépett	 Lucyhez,	 és	 átkarolta	 a	 derekát.	 Mikor	 nőtt	 meg
ennyire?

Lucy	megsimította	a	fejét.

–	Ezt	minden	bizonnyal	könnyű	kideríteni	–	vélte	Lucy.	–	Holnap	felhívjuk
az	óvodát.	Vagy	megkeresünk	valaki	mást,	aki	tud	valamit.

Ismét	 csak	 Herman	 Nilson	 neve	 jutott	 az	 eszembe.	 Ha	 más	 nem	 is,	 ő
biztosan	 tudja,	 amit	 kell.	 Talán	még	 ő	maga	 sincs	 ezzel	 tisztában,	 de	 ez
lényegtelen.

–	Holnap	megkeresem	Nilsont.

–	Martin,	ezzel	óriási	kockázatot	vállalsz.

–	Na	és?	Egyszer	véget	kell	ennek	vetni	valahogy.



–	Ezt	én	 is	 tudom.	De	nem	mondott	valami	mást	 is	az	a	Susanne	a	Sebbe
nevű	fiúról?	Például,	hogy	hogy	hívják	a	szüleit	vagy	ilyesmi?

–	Azt	nem	tudta.

Lucy	felsóhajtott.

–	Sokan	vagyunk,	akik	nincsenek	a	szükséges	tudás	birtokában	–	mondta.	–
Te	még	azt	se	tudtad,	hogy	Didrik	Dániába	költözött.

Majdnem	ismét	kitört	belőlem	egy	kacaj.

–	Ilyesmiről	nem	szoktunk	beszélni.

Majd	máskor	megmagyarázom,	miért.

Belle-re	kacsintottam.

–	Kutyás	Sebbe.	Vau-vau.

Lucy	mosolygott,	de	Belle	komoly	maradt.

–	Rossz	fiú	volt	–	suttogta.	–	A	kutyás	fiú	rossz	volt.
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Az	 a	 nap	 sosem	 akart	 véget	 érni.	 Elindultam,	 hogy	 felvértezzem
Wolfgangot	 némi	 biztonságérzettel.	 Ahogy	 megbeszéltük,	 a
bevásárlóközpontnál	 találkoztunk,	 és	 amennyire	 csak	 tudtam,
megbizonyosodtam	afelől,	hogy	nem	követnek.

–	 Megkaphatnám	 a	 lakáskulcsait?	 –	 kérdeztem,	 mielőtt	 elköszöntünk
egymástól.

–	Az	meg	mire	kell	magának?

–	Szeretném	biztonságba	helyezni	a	számítógépét	–	feleltem.

Magamban	 még	 hozzátettem,	 hogy	 amíg	 valaki	 más	 meg	 nem	 teszi
helyettem.

De	ki?	A	rendőrség?	Staffan?	Didrik?	Vagy	mindkettő?

Wolfgang	 csendben	 átnyújtotta	 a	 kulcsait.	 Úgy	 tűnt,	 éveket	 öregedett	 a
legutóbbi	 találkozásunk	óta	 eltelt	 néhány	 óra	 alatt.	El	 kell	 ismernem,	 jól
tartotta	 magát.	 Felkeresett	 egy	 autókölcsönzőt	 is,	 és	 kibérelt	 egy	 kocsit.
Amikor	 megkérdeztem,	 hová	 utazik,	 azt	 felelte,	 a	 Strömstadhoz	 közeli
nyaralójába.	 Ez	 elég	 nagy	 távolságnak	 tűnt	 egy	 idős	 férfi	 számára	 késő
éjjel.	És	az	sem	tetszett	nekem,	hogy	a	saját	házába	készül.	Ha	valaki	meg
akarja	találni,	ott	keresné	először.	Ezt	meg	is	mondtam	neki.

–	Akkor	meg	hová	menjek?	–	kérdezte	Wolfgang	felindultan.

Nem	volt	épp	hülye	kérdés,	jó	válaszom	azonban	nem	akadt	rá.

–	 Nincs	 valami	 rokona,	 akit	 meglátogathatna?	 Vagy	 egy	 jóbarátja?	 A
barátok	jobbak,	mint	a	rokonok,	nehezebb	a	nyomukra	bukkanni.

Wolfgang	 csalódottnak	 látszott,	 miközben	 gondolkodott.	Majd	 egy	 kissé
felderült.

–	A	volt	sógorom.	Már	vagy	öt	éve	nem	láttam,	de	karácsonyra	és	húsvétra



mindig	 küld	 nekem	képeslapot.	Mindig	 azt	 írja,	 hogy	bármikor	 szívesen
lát.	Gävlében	lakik.

–	Tökéletes!	–	vágtam	rá,	habár	úgy	sejtettem,	a	volt	sógor	nem	egészen
efféle	 látogatásra	 gondolt,	 amikor	 leveleket	 küldözgetett	 neki.	 –	 Örülni
fog,	hogy	látja	magát.

Késő	éjjel.	Öt	év	után.

Wolfgang	bizonytalanul	bólintott.

–	Jól	van.	Akkor	odamegyek.

Majd	fogta	a	táskát,	amit	én	vittem	neki,	és	beült	az	autóba.

–	Sajnálom,	hogy	belekeveredett	ebbe	az	egészbe	–	mondtam	őszintén.

–	Azt	sem	tudom,	mibe	keveredtem	–	felelte	Wolfgang.

A	hangja	kissé	szarkasztikus	volt.	Egy	másodperccel	később	beindította	az
autót,	 és	 elhajtott.	 Integettem	 neki,	majd	 én	 is	 beszálltam	 az	 enyémbe.	A
kölcsönzőben	 azt	 ígértem,	 hogy	még	 aznap	 este	 visszaviszem.	De	mivel
éjjel-nappal	nyitva	tartottak,	bármikor	vihettem.

A	 városba	 tartva	 határozottan	 úgy	 éreztem,	 elfáradtam.	 Mégsem
pihenhettem.	 Túl	 sok	 rejtély	 és	 kísértet	 üldözött.	 Ha	 Didrik	 fia	 valóban
ugyanabba	 az	 óvodába	 járt,	 mint	 Mio,	 vajon	 miért	 íratta	 oda,
Flemingsbergbe?	Didrik	büszke	volt	 a	 vezetéknevére,	 a	Stihlre.	Gyűlölte
az	 olyan	 külvárosi	 negyedeket,	 ahol	 nem	 milliomosok	 éltek.	 Igaz,	 ő
örökölte	 a	 pénzét,	 nem	 maga	 kereste	 meg.	 Hogy	 miért	 lett	 rendőr,
sohasem	értettem.

Sosem	 jártam	 a	 lakásán.	A	 gyerekeink	 azt	 az	 egy	 szülinapi	 zsúrt	 kivéve
sosem	 játszottak	 együtt,	 és	 a	 felesége	 sem	 állt	 semmiféle	 kapcsolatban
Lucyvel.	 Kizárólag	 munkaügyekből	 kifolyólag	 találkoztunk,	 és	 olykor
magánjelleggel	 is,	 hogy	 megigyunk	 valamit.	 Megvolt	 a	 beszédtémáink
sorrendje:	munkáról,	karrierről,	a	nőkről	cseréltünk	eszmét.	Arról,	hogy
miért	nem	túl	hatékony	a	 rendőrség	munkája.	Hogy	hol	vásárolja	Didrik



az	 elegáns	 öltönyeit.	 De	 a	 gyerekekről	 és	 szorosan	 a	 családhoz	 tartozó
dolgokról	soha	nem	esett	szó.	Sosem	találkoztam	a	fiával,	és	ő	sem	Belle-
lel.	 Úgyhogy	 becsületére	 váljék,	 hogy	 a	 nevére	 legalább	 emlékezett.	 Én
nem	szoktam	emlékezni	mások	gyerekének	a	nevére.	Didrik	fiáról	is	csak
annyit	 tudtam,	 hogy	 örökbe	 fogadták,	 de	 nem	 sokat	 gondolkoztam	 rajta.
Én	is	örökbe	fogadtam	Belle-t,	még	ha	más	okból	is.

Azt	azért	tudtam,	hol	lakik.	Vagy	lakott.	De	azt	nem,	hogy	hová	költözött	a
Rebeccával	 történt	 válásuk	 óta.	 Már	 ha	 tényleg	 elváltak.	 De	 eléggé	 úgy
tűnt,	mikor	a	nő	azt	mondta,	Dániába	költözött.

Didrik	 a	 nagyanyjától	 örökölte	 a	 djursholmi	 házat.	 Ezt	 nem	 tőle	 tudtam
meg,	 hanem	 a	 féltékeny	 kollégáitól,	 akikkel	 a	 munkánkból	 kifolyólag
találkoztam.	 Üstökösként	 ívelő	 karrierje	 ugyanis	 sokakat	 dühített.	 Sok
rendőr	 gondolta	 úgy,	 ahogy	 én	 is,	 hogy	 más	 pályát	 kellett	 volna
választania.	 Egyszerűen	 nem	 illett	 közéjük.	 Ami	 persze	 nekem	 mit	 sem
számított.	Elvégre	én	sem	illettem	a	rendőrség	siralmas	állományába.	Ez	a
tény	valamiféle	köteléket	képezett	Didrik	és	köztem.	Ha	egymásra	néztünk,
tudtuk,	hogy	minket	egy	fából	faragtak.

Az	 autó	 már	 szinte	 magától	 ment.	 Elhaladtam	 Stockholm	 belvárosa
mellett,	 de	 eszembe	 se	 jutott,	 hogy	 hazamenjek.	 Tudtam,	 melyik	 házban
lakik	Didrik,	mert	az	egyik	szomszédja	pár	évvel	ezelőtt	a	kliensem	volt.
Az	illetőt	azzal	vádolták,	hogy	részegen	bántalmazott	egy	másik	férfit	egy
rákparti	alkalmával.	Az	újságok	is	sokat	írtak	az	esetről.	Ha	egy	milliomos
egy	másik	milliomossal	 szemben	ül	 a	 bíróságon,	 az	 inkább	 az	 elvesztett
presztízsről	 szól,	 mintsem	 a	 testi	 sérülésekről.	 A	 végén	 sikerült
felmentetnem	az	ügyfelemet.	Örök	hálájáról	biztosított,	és	meghívott	egy
puncsra	a	verandáján.

Már	attól	nevetnem	kellett,	hogy	puncsot	igyak	egy	verandán.	De	nem	volt
épp	 szívből	 jövő	 nevetés,	 amit	 sikerült	 kisajtolnom	 magamból,	 inkább
amolyan	 keserű	 kacaj.	 A	 puncs,	 a	 veranda	 (és	 az	 ügyfeleim	 is)	 a	 régi
életem	 részét	 képezték.	 A	 jelenlegi	 ezzel	 szemben	 kizárólag	 egy
szerencsétlen	nyomozásról	és	a	túlélésről	szólt.

Óvatosan	hajtottam	keresztül	a	negyed	elragadó	villái	közt,	ahol	kliensem
lakott.	 Az	 ő	 háza	 volt	 az	 utca	 legvégén,	 Didriké	 pedig	 mellette.	 Két



Mercedes	parkolt	a	felhajtón.	Megálltam,	és	benéztem	a	kertbe.	Egy	férfi
odabent	 a	 füvet	 nyírta.	 Egy	 cseppet	 sem	 hasonlított	 Didrikre.	 Egy	 kutya
szaladgált	körülötte,	és	hangosan,	 izgatottan	ugatott.	Didriknek	vajon	van
kutyája?	Nem	gondoltam.	Egy	kamasz	srác	lépett	ki	a	házból,	és	odament	a
fűnyírós	 férfihoz.	Hasonlítottak	 egymásra,	 nyilván	 apa	 és	 fia	 lehettek.	A
férfi	leállította	a	fűnyírót,	és	átvett	valamit,	amit	a	fiú	nyújtott	felé.	Talán	a
mobilját?

A	járda	mellett	parkoltam	le.	A	férfi	és	a	fiú	követett	a	tekintetével,	amikor
kiszálltam	 az	 autóból,	 és	 odasétáltam	 hozzájuk.	 A	 férfi	 beleszólt	 a
telefonba,	 majd	 a	 farzsebébe	 csúsztatta.	 Sötétzöld,	 sokzsebes	 nadrágot
viselt.	Vadásznadrágot,	ahogy	Lucy	szokta	nevezni.

–	Segíthetek	valamiben?	–	kérdezte,	mikor	már	a	kőfalnál	álltam,	amely	a
kertjük	 és	 az	 utca	 között	 húzódott.	 Alig	 ért	 a	 térdem	 fölé,	 és	 a	 lázadó
énemnek	kedve	támadt	volna	átlépni	rajta,	hogy	a	gyepen	landoljak.

–	Didrik	Stihlt	keresem	–	mondtam.

–	Sajnos	már	nem	lakik	itt.

–	Ó,	de	kár,	nem	tudja,	mikor	költözött	el?

–	 Dehogynem.	 Mi	 vettük	 meg	 tőle	 a	 házat	 a	 feleségemmel.	 Tavaly,
szeptember	elején.

Akkor	épp	nem	tartottam	a	kapcsolatot	Didrikkel.	Vagyis	hát	akkor	sem.

–	Tudja,	hová	költöztek?

A	 férfi	 hunyorított.	 Világosbézs	 színű	 inget	 viselt,	 amely	 az	 alkonyi
napfényben	túl	melegnek	tűnt.	Pláne	a	fűnyíráshoz.	A	mellkasán	és	a	hóna
alatt	izzadságfoltok	látszottak.

–	Mi	köze	magának	ahhoz?	–	tudakolta.

Okos	 ember.	 Idegenekkel	 nem	 szabad	 szóba	 állni.	 Marhaság,	 hogy	 azt
tanítjuk	a	gyerekeinknek,	ez	a	szabály	csak	addig	érvényes,	amíg	felnőttek
nem	 lesznek.	 A	 bölcsőtől	 a	 sírig	 érvényes.	 Legalábbis	 érdemes



elővigyázatosnak	lenni.	Ez	a	vadásznadrágos	férfi	az	is	volt.

Ezúttal	is	a	jól	bevált	adu	ászt	húztam	elő.	Próbáltam	lazítani,	sőt	még	egy
halvány	mosolyt	is	felvillantottam.

–	Ügyvéd	vagyok.	Hivatalos	ügyben	keresem	Didriket	–	feleltem.

A	férfi	leeresztette	a	vállát.

–	Vagy	úgy,	értem.

Mutatta	a	fiának,	hogy	vegye	át	a	fűnyírást.	A	srác	szó	nélkül	beindította	a
gépet,	és	elindult	vele.

A	férfi	megköszörülte	a	torkát.

–	Hát,	ha	jól	értettem,	Dániába	költöztek.

–	Tényleg?

–	Igen	–	felelte	a	férfi,	és	elég	szomorúnak	látszott.	–	Ez	a	költözés	nem
valami	vidám,	derűs	történet	–	tette	hozzá.

Ezúttal	nem	kérdeztem	vissza,	csak	vártam	a	folytatást.

–	De	talán	tudja	is,	hogy	mi	történt.	Hogy	miért	költöztek	el	–	folytatta.

Megráztam	a	fejem.

–	Nem	–	feleltem	őszintén.	–	Semmit	sem	tudok	róla.

A	férfi	szemével	követte	a	fiú	mozgását	oda-vissza.

–	Akkor	nem	az	én	tisztem	elmesélni.

–	A	feljelentésekhez	van	valami	köze?	–	próbálkoztam.

A	fiúról	ekkor	rám	nézett.	A	dühtől	elsötétült	a	szeme.



–	Ha	azért	jött,	hogy	ilyen	marhaságokat	hordjon	össze,	már	mehet	is.

A	puccos	villát	bámultam,	és	fogalmam	sem	volt,	mit	mondjak.	Didriknek
és	Rebeccának	minden	bizonnyal	 hatalmas	vagyona	volt.	Eszembe	 jutott,
hogyan	festett	Rebecca,	amikor	összefutottam	vele.	Hogy	milyen	sápadt	és
elgyötört	volt.

–	 Nem	 másért	 jöttem,	 mint	 hogy	 megtudjam,	 hol	 találom	 Didriket.	 Ha
maga	nem	tudja,	be	is	fejezhetjük	a	beszélgetést.

Gondoltam,	hátha	ettől	megenyhül,	mert	úgy	éreztem,	 tudna	mit	mesélni.
Valamit,	 ami	magyarázatot	 adhat	 arra,	miért	 költöztek	 Stihlék	 külföldre.
Merthogy	a	gyerekbántalmazási	sztori	erősen	hiányos	volt.

–	 Didrik	 rendőr.	 Egy	 ilyen	 posztot	 nem	 lehet	 csak	 úgy	 otthagyni	 –
magyarázta.	–	Tehát	őt	biztosan	megtalálja	itt	a	városban.	Azt	hiszem,	csak
a	felesége	és	a	fia	lakik	Dániában.	Didrik	meg	ingázik	ide-oda.

Egy	 fuvallat	 táncra	 perdítette	 a	 kertben	 álló	 gyümölcsfák	 leveleit.
Hamarosan	 itt	 az	 ősz.	 Azon	 kaptam	 magam,	 hogy	 várom	 már	 azt	 az
évszakot,	amelyet	máskor	ki	nem	állhatok.

–	Milyen	fura	szervezés	–	jegyeztem	meg.

–	Hát,	finoman	szólva.

–	Biztos	benne,	hogy	semmilyen	elérhetőségét	nem	tudja	Didriknek?

Útban	 Djursholm	 felé	 megnéztem	 a	 népesség-nyilvántartásban,	 de	 nem
találtam	 meg	 a	 nevét.	 Tehát	 vagy	 Dániában	 volt	 bejegyezve,	 vagy
titkosította	 az	 adatait,	 hogy	 ne	 lehessen	 megtalálni.	 Ebben	 nem	 is	 lenne
semmi	 különös,	 hisz	 elég	 sok	 rendőr	 és	 ügyész	 teszi	 ezt.	 Magam	 is
számtalanszor	 mérlegeltem,	 hogy	megtegyem-e,	 de	 sosem	 jutottam	 el	 a
cselekvésig.

–	Sajnos	nem	–	felelte	a	férfi.

–	 Nem	 írta	 rá	 az	 új	 címét	 az	 adásvételi	 szerződésre,	 mikor	 maguk
megvették	a	házat?	–	tudakoltam	óvatosan.



A	férfi	elgondolkodott.

–	Nem	 tudom.	De	 talán	 a	dániai	 címet	 írták	 rá.	Már	nem	emlékszem.	Ha
van	egy	kis	ideje,	bemegyek	és	megnézem.

Ott,	abban	a	pillanatban	úgy	éreztem,	a	végtelenségig	ráérek.	Hogy	vajon	a
kertek	 zöld	 lombja,	 a	 kellemes	 nyári	 este	 vagy	 az	 tette,	 hogy	vágytam	a
hétköznapokra,	amikor	puncsot	ihatok,	nem	tudom.

–	Legyen	szíves	–	feleltem.

Míg	 a	 férfi	 bent	 volt	 a	 házban,	 láttam,	 hogy	 az	 egykori	 ügyfelem
villájának	ajtaja	kitárul,	és	egy	fiatal	nő	lép	ki	rajta.	Nem	ismertem.	Talán
annak	a	háznak	is	új	lakója	volt.

Lucy	hívott.

–	Mi	tart	ilyen	sokáig?

–	Hamarosan	jövök,	csak	muszáj	volt	utánajárnom	valaminek.

–	Jól	van.

Letettük	a	telefont,	és	a	férfi	már	jött	is	kifelé	a	házból,	egy	papírlappal	a
kezében.	Próbált	 sietni,	de	 láttam,	hogy	biceg.	Talán	a	csípőjével	 lehetett
valami	 probléma.	 Nem	 túl	 fiatal	 még	 ehhez?	 Én	 elég	 gyerekes	 módon
viszonyulok	 az	 öregedéshez.	 Megrémít,	 hogy	 eljön	 egyszer	 az	 a	 nap,
amikor	 már	 nem	 tudom	 ellátni	 magam.	 Nem	 tudom	 szabályozni	 a
vizeletemet,	 az	 ürülékemet,	 és	 nem	 tudok	 önállóan	 tisztálkodni.	 Akkor
inkább	meghalok.	A	tehetetlenséget	nem	bírnám	elviselni.

–	 Tessék,	 itt	 van.	 Az	 iratokra	 mindig	 vigyázni	 kell.	 A	 feleségemnek	 is
folyton	 ezt	 mondom	 –	 magyarázta,	 nem	 tudva	 leplezni	 hangjában	 a
megelégedettséget.

Átnyújtotta	 a	 lapot.	 Megállapítottam,	 hogy	 egy	 hosszabb	 adásvételi
szerződés	első	oldala	az,	amelyen	a	vevő	és	az	eladó	neve	is	szerepelt.



–	A	déli	 városrészben	él	 a	 jelek	 szerint	–	 jegyezte	meg.	–	Ez	az	utca	ott
van,	nem?

Nem	feleltem,	csak	bámultam	a	papírra.

–	Valami	gond	van?	–	kérdezte.

Az	volt.

Mégpedig	jó	nagy.

Mert	az	új	cím,	amelyet	Didrik	Stihl	megadott,	ugyanaz	volt,	ahová	Rakel
Minnhagen	felvitt	engem,	mikor	az	Újságíróklubban	találkoztunk.
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Alig	egy	órával	később	értem	haza.	A	kocsiból	felhívtam	Harrietet,	a	nőt,
akivel	 akkor	 találkoztam,	 amikor	 Rakelt	 kerestem	 (vagy	 Veronicát)	 a
házban,	 ahol	 randizni	 szoktunk.	Harriet	 azt	 állította,	 a	 lakástulajdonosok
közt	nincs	Didrik	Stihl	nevű	férfi.	Az	albérlők	közt	azonban	igen.	De	nem
tudta,	mióta	bérli	a	lakást.

Telitalálat.	Még	ha	elég	kellemetlen	is.

A	 lakásom	 felé	 tartva	 beosontam	Wolfganghoz,	 és	 magammal	 vittem	 a
számítógépét.	 Érintetlennek	 tűnt,	 de	 ki	 tudhatta,	 az-e,	 amíg	 el	 nem
indítottam.	Szinte	biztos	voltam	benne,	hogy	ennyi	idő	alatt	valaki	behatolt
már	a	lakásba.	Valaki,	aki	eltakarította	a	nemkívánatos	dolgokat.

Olyasvalaki,	mint	Didrik?

Lucyvel	 kiültünk	 a	 teraszra,	 és	 bort	 ittunk.	 Elmeséltem	 neki,	 mit	 tudtam
meg	Didrik	 lakhelyéről.	Lucy	elsápadt.	Nem	értettem,	hogy	annyi	 ember
közül,	 akiket	 ismerek,	 hogy	 lehet,	 hogy	 épp	 Didrik	 keverte	 a	 szart,
amelyben	nyakig	voltam.	Ő	gázolt	volna	el	két	embert,	egy,	az	enyémhez
hasonló	autóval?	Azután	tovább	gyilkolt?	Egy	solnai	házból	áthurcolt	egy
hullát	 az	 én	 kocsim	 csomagtartójába?	 Rakellel	 együtt?	 Ez	 a	 gondolat
éppolyan	 röhejesnek	 tűnt,	 mint	 amilyen	 iszonyúnak.	 Mégis	 ez	 volt	 az
egyetlen	lehetséges	magyarázat.

Lucy	felfigyelt	az	utcai	zajokra.	Akárcsak	én,	ő	is	örökké	éber	volt.	Nem
tudhattuk,	mi	fontos,	és	mi	nem.	A	zaj	megszűnt,	és	Lucy	ellazult.

Megpróbáltam	összefoglalni,	hol	is	tartunk.

–	Egy	holttest	 feküdt	ma	a	kocsim	csomagtartójában.	Egy	holttest,	amely
tegnap	 még	 egy	 sorházban	 volt,	 Solnában.	 Egy	 nő	 házában,	 akivel
lefeküdtem,	és	aki	hazudott	arról,	hogy	hívják,	és	hol	 lakik.	Ő	rabolta	el
Miót	is.	Egy	este	találkoztam	vele,	amikor	Didrikkel	voltam.	Didrik	arra	a
címre	van	bejelentve,	ahova	a	nő	 felvitt	engem,	 így	aztán	kölcsönadhatta
neki	 a	 lakást.	 A	 Sara	 Texas-ügyben	 Didrik	 vezette	 a	 nyomozást.	 Az	 ő
kollégájával,	 Staffannal	 beszélt	 Elias,	 amikor	 segítséget	 kért	 a



rendőrségtől.	És	eleinte	én	magam	is	Didrikhez	fordultam.	Tehát	Didrik	és
Rakel	 egy	 csapat.	Ők	 irányítják	 az	 egész	 történetet.	Csak	 azt	 nem	 értem,
miért.	És	hogy	miért	épp	engem	akarnak	felelőssé	tenni	mindenért.

Gombócot	 éreztem	 a	 torkomban,	 és	 nehezebben	vettem	 a	 levegőt.	A	 szó
hagyományos	 értelmében	 Didrikkel	 nem	 voltunk	 barátok,	 mégis	 a
szövetségesemnek	tekintettem	őt.	Olyan	embernek,	akiben	megbízhatok.

Lucy	 letette	 a	 borospoharát.	 Sötét	 karikák	 voltak	 a	 szeme	 alatt.	 Azt
mondják,	 aki	 szép,	 annak	 minden	 jól	 áll,	 de	 egye	 meg	 a	 rosseb,	 ha	 a
kimerültség	jól	áll	bárkinek	is!

–	Meg	 kell	 próbálnunk	 rájönni,	miért	 teszi	 ezt	 a	 sok	 őrültséget,	már	 ha
tényleg	ő	áll	mögöttük	–	állapította	meg	Lucy.

–	Már	ha	tényleg	ő	áll	mögöttük?	Bébi,	persze,	hogy	ő!	Rakellel	együtt.	Ha
több	színész	is	szerepelne	ebben	a	darabban,	mostanra	már	összefutottunk
volna	velük.

Lucy	elgondolkodva	hallgatott.

–	Utána	kell	járnom	ennek	a	dániai	költözésnek	–	jelentettem	ki.

–	 Biztos,	 hogy	 van	 ebben	 valami	 furcsa?	 Nem	 lehet	 az	 az	 egyszerű
magyarázata,	hogy	Rebecca	új	állást	kapott?

Magam	előtt	láttam	a	nőt	a	legutóbbi	találkozásunk	alkalmával.	Sápadtan,
beesett	szemekkel.	De	mindenekelőtt	riadt	volt.	Én	azt	feltételeztem,	hogy
Didrik	hordott	össze	mindenfélét	rólam	otthon,	azért	tűnt	olyan	rémültnek.
De	most	már	 nem	 voltam	 ebben	 olyan	 biztos.	 Talán	más	 ijesztette	meg.
Kevés	 dolog	 bizonytalanítja	 el	 úgy	 az	 embert,	mint	mikor	 azt	 képzeli,	 a
legmélyebb	titkairól	hullik	le	a	lepel.

–	Talán	–	válaszoltam.

Lucynek	reszketett	a	keze,	amikor	ismét	a	pohár	után	nyúlt.

–	Nem	ismerünk	senkit,	aki	ismerné	Didriket	–	állapította	meg.	–	Úgyhogy
nem	tudsz	meg	róla	többet	anélkül,	hogy	ajtóstól	rontanál	a	házba.



Megköszörültem	a	torkom.

–	Herman	Nilsont	ismerem.

Lucy	leöntötte	borral	a	blúzát,	majd	a	poharat	lecsapta	az	asztalra.

–	Dehogy	ismered!	–	mondta,	nyomatékosan	hangsúlyozva	minden	egyes
szótagot.	 –	 Annyira	 nem,	 hogy	 felkeresd,	 és	 összevissza	 kérdezősködj
nála	Didrikről.

–	Hagyd	már	abba,	hiszen	a	rákpartira	is	meghívott.

–	Úgy	érted,	 elmentünk,	 aztán	 teljesen	elveszettnek	éreztük	magunkat?	Ő
Didrik	 fiának	 a	 keresztapja.	 Ez	 elárul	 egyet	 s	 mást	 arról,	 hogy	 melyik
oldalon	 áll.	 Legfeljebb	 két	 kérdést	 tudsz	 feltenni	 neki,	 utána	 felhívja
Didriket,	és	kíváncsiskodni	kezd,	miért	érdekel	téged	mindez.	És	ha	Didrik
csak	feleannyira	sáros,	mint	hiszed,	jókora	bajba	kerülhetsz.

Mintha	nem	kerültem	volna	már	amúgy	 is.	Mintha	nem	ültem	volna	már
nyakig	a	szarban.

–	Muszáj	kockáztatnom	ahhoz,	hogy	megszabaduljak	ettől	–	magyaráztam.
–	Elvégre	mit	árthat	az,	ha	Didrik	megtudja,	hogy	kérdezősködöm	utána?
Akkor	 talán	 elkezd	 hibát	 hibára	 halmozni,	 és	 lebukik.	 Már	 ha	 tényleg
sáros.

Az	 a	 férfi	 jutott	 eszembe,	 akit	 a	 Wolfgang	 térfigyelő	 kamerája	 által
készített	 filmen	 láttunk.	 Nem	 lehetett	 megállapítani,	 Didrik	 volt-e.
Valakinek	alaposabban	fel	kellene	javítania	a	filmet,	mint	amire	én	képes
vagyok.

–	Gyűlölöm	ezt	–	közölte	Lucy.	–	Gyűlölöm,	hogy	annyira	keveset	tudunk,
és	hogy	agyonhajszoltak	vagyunk.	A	fenébe,	hát	még	azt	sem	értjük,	miért
volt	olyan	fontos	annak	a	Rakelnek,	hogy	felszedjen	téged!

Ebben	teljesen	igaza	volt,	és	ez	a	tény	nagyon	zavart	engem.	Olyan	könnyű
volt	megbotlani	ezekben	a	sehová	sem	vezető	szálakban,	melyek	mindig	és
mindenütt	ott	voltak.



Akkorát	 ásítottam,	 hogy	 kis	 híján	 kiakadt	 az	 állkapcsom.	 Muszáj	 volt
aludnom.

–	Megyünk	lefeküdni?

Kérdésként	tettem	fel,	de	inkább	kérésnek	hangzott.	Lucy	bólintott.

–	Másra	sem	vágyom.

Elmentünk	 aludni.	 Egy	 ágyba	 és	 közös	 takaró	 alá.	 De	 a	 testiség	 éppoly
hidegen	 hagyott	 minket,	 mintha	 testvérek	 lettünk	 volna.	 Ha	 ennek	 vége
lesz,	 ez	 is	 megváltozik.	 Akkor	 mindent	 megteszek	 majd,	 hogy
visszakapjam	a	korábbi	életemet.	És	megint	boldogok	leszünk.

Nem	 bírtam	 megnyugodni.	 Lucy	 elaludt,	 én	 viszont	 csak	 feküdtem	 és	 a
lélegzetvételét	 hallgattam.	 Hosszú	 lista	 lett	 volna,	 ha	 megpróbálom
összeszedni	mindazokat	a	dolgokat,	amelyek	aggasztottak.	Kettő	azonban
kiemelkedett	 közülük.	 Először	 is	 Didrik	 bűnösségének	 kérdése.
Másodszor,	hogy	Lucifer	embere	miért	nem	jelentkezett	még	mindig.	Nem
akarta	tudni,	hogy	megy	a	dolog?	Vagy	annyira	az	ellenőrzése	alatt	tartott
engem,	hogy	fel	sem	kellett	hívnia,	hogy	megtudja?

Már	a	gondolattól	is	kivert	a	veríték.	Muszáj	volt	felébresztenem	Lucyt.

–	Wolfgang	filmjei	megvannak	még?

–	Martin,	lefekvés	előtt	ellenőriztem,	és	megvan	mind	a	három.

Valamivel	 nyugodtabban	 hajtottam	 le	 a	 fejem	 a	 párnára.	Akkor	 legalább
nem	 csukhatnak	 le	 azért,	 hogy	 Elias	 holttestét	 valaki	 a	 csomagtartómba
helyezte.	Ez	is	valami.

Azt	 hiszem,	 egy	 kicsit	 elszundítottam.	 Rémálmaim	 a	 felszín	 alatt
nyüzsögtek,	 de	 nem	 tudtak	 előtörni.	 A	 nyomorúság	 darabkái	 azért
megérintettek.	Emlékszem,	hogy	egy	ásóról	 álmodtam.	Meleg	 földről	 és
vérfoltokról	 egy	 ruhán.	 De	 általánosságban	mondhatjuk,	 hogy	 egész	 jól
aludtam.	Mit	sem	tudva	arról,	mi	vár	majd	rám	másnap.
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Péntek

Azzal	 kezdődött,	 hogy	 Didrik	 felhívott.	 Nem	 örültem,	 hogy	 hallom	 a
hangját.

–	Átjönnél	az	őrsre,	hogy	DNS-mintát	vegyünk	tőled?

Jéggé	dermedtem.	DNS-mintát?

–	Minek?	–	tudakoltam.

–	Azért,	 hogy	 kizárhassunk	 a	 gyanúsítottak	 közül	 –	 felelte	Didrik.	 –	De
nem	kellene	ezen	problémáznod.	Elvégre	nem	csináltál	semmit.

–	Tehát	együttműködési	készségemet	bizonyítandó	szaladjak	 le	hozzátok,
és	köpjek	rá	egy	pálcikára?

–	Valahogy	úgy.

Soha	az	életben.	Az	éjszaka	folyamán	tovább	csökkent	a	rendőrségbe	vetett
bizalmam.	Ördög	tudja,	mit	akarnak	kezdeni	azokkal	a	mintákkal.	Akár	a
Palme-gyilkosságért	is	lecsukhatnak,	ha	úgy	tartja	a	kedvük.

–	 És	 mivel	 tudod	 összehasonlítani?	 –	 akadékoskodtam.	 –	 Az	 volt	 a
benyomásom,	hogy	nincsenek	technikai	bizonyítékaitok.

–	 Nem	 tudom,	 honnan	 van	 ez	 a	 benyomásod.	 Ezenkívül	 semmi	 kedvem
megtárgyalni	veled	a	nyomozást.	Akkor	jössz?

Egy	pillanatig	sem	tétováztam.

–	Nem.	Nem	megyek.

Hallottam,	hogy	ez	meglepte	Didriket,	hiába	is	próbálta	leplezni.

–	Rendben,	akkor	tudod,	mi	következik.



Barátságosból	 kemény	 hangnemre	 váltott,	 és	 ez	 zavart.	 Vaktában
lövöldözött,	 és	 ilyenkor	 vigyázni	 kell,	 nehogy	 az	 ember	 túlságosan
vagány	 legyen.	 Mégis	 aggódtam.	 Vajon	 komolyan	 gondolta,	 hogy	 az
ügyész	elé	viszi	a	dolgot,	és	kikényszeríti	tőlem	a	DNS-t?

–	Nem!	–	feleltem	vehemensebben,	mint	szerettem	volna.	–	Nem	tudom,	mi
következik.	Melyik	gyilkosság	elkövetőjétől	van	DNS-ed?

Nem	lett	volna	muszáj	válaszolnia.	De	talán	belátta,	hogy	előbb	vagy	utóbb
magamtól	 is	 kiderítem.	 Ráadásul	 már	 így	 is	 annyit	 szivárogtatott,	 hogy
ilyen	erővel	igazán	szivárogtathat	még	egy	kicsit.

–	Fredrik	Ohlander	gyilkosától.

Az	 összes	 név	 közül	 ez	 lepett	 meg	 a	 legjobban.	 Fredrik	 Ohlanderé.	 Az
újságíróé,	 akire	 minden	 titkot	 rábíztam,	 majd	 letagadtam,	 hogy
kapcsolatban	álltam	vele,	mikor	Didrik	rákérdezett.

–	Fredrik	Ohlander?	De	hát…

–	 Meghalt,	 és	 te	 tudtad,	 ki	 volt.	 Nyilván	 megérted,	 miért	 akarjuk
bebizonyítani	 az	 ártatlanságodat.	 Főleg	 annak	 fényében,	 amit	 a
hozzátartozói	 elmeséltek,	 hogy	 közvetlenül	 a	 halála	 előtt	 valami	 igen
titokzatos	 személlyel	 találkozgatott,	 egy	 nagyon	 megrázó	 történettel
kapcsolatosan.

Mintha	 örökösen	 egy	guillotine	 alatt	 élnék.	Fredriket	 is	 elgázolta	 valaki.
Egy	olyan	autóval,	amely	hasonlított	az	enyémre.	Miközben	a	Porschém	a
javítóműhelyben	 volt,	 és	 narancsszagot	 árasztott.	 Most	 meg	 hirtelen
előkerült	valami	DNS-nyom.	Épp	jókor.

–	Fura	egy	történet	ez	–	mondtam.	–	Először	elgázoltam.	Aztán	kiszálltam
a	kocsiból,	és	hagytam	némi	DNS-t	a	holttesten.	Mégis	mit	találtatok?	Egy
hajszálat?	Vagy	kettőt?	Esetleg	egy	kis	vizeletet?

Úgy	hallottam,	mintha	Didrik	nevetett	volna,	de	biztos	csak	képzelődtem.

–	Nem	vizeletet,	barátom.	És	nem	is	hajszálat.



–	Majd	beszélünk	–	feleltem	és	letettem.

Összerándult	 a	 gyomrom,	 a	 félelem	 felfelé	 kúszott	 a	 gerincemen.	 Nem
kérnének	tőlem	DNS-t,	ha	nem	lenne	hozzá	összehasonlítási	alapjuk.	Ha	ez
az	egész	egy	csapda,	biztos	lehetek	benne,	hogy	aki	odacsalt,	minden	tőle
telhetőt	 megtesz,	 hogy	 egy	 életre	 tönkretegyen.	 De	 miféle	 DNS-t
szerezhettek	tőlem,	ha	nem	kihullott	hajszálakat?

Nem	hajszálat.

Nem	hajszálat.

Tudtam,	 hogy	 ennek	 a	 két	 szónak	 döntő	 jelentősége	 van	 az	 adott
helyzetben.	Két	szó,	amely	magyarázatot	adhat	valamire,	amit	nap	nap	után
próbáltam	 megérteni.	 Pedig	 a	 válasz	 ott	 volt	 az	 orrom	 előtt.	 Mégsem
láttam.

Bár	 ígéretet	 tettem	 magamnak,	 hogy	 nem	 teszem,	 mégis	 úgy	 éreztem,
kénytelen	 vagyok	 egy	 újabb	 szívességet	 kérni	 Madeleine	 Rossandertől.
Elég	kelletlenül	állt	a	rendelkezésemre.

–	Nem	jutok	tovább	–	magyaráztam.	–	Meg	kell	találnom	Herman	Nilsont.

–	De	csak	azért,	mert	te	kéred,	Martin.	És	mert	még	mindig	azt	képzelem
rólad,	hogy	jó	ember	vagy.

Azt	 mondta,	 a	 Tennstopet	 étteremben	 találom	 meg	 Herman	 Nilsont,
Vasastanban.	 Az	 öt	 munkanapból	 négyen	 ott	 ebédel.	 Társasággal	 vagy
anélkül.	 És	 ha	 minden	 feltételezés	 ellenére	 mégse	 találom	 meg,	 még
mindig	 felkereshetem	 az	 irodájában.	 De	 ott	 a	 diszkréció	 feltételei
rosszabbak,	 és	 szinte	 biztos,	 hogy	 elfoglalt	 lesz.	 Őszintén	 szólva	 nagy
ívben	tettem	rá.	Nem	volt	már	időm	arra,	hogy	elegánsan	játsszak.

Egy	 órakor	 már	 meg	 is	 érkeztem	 a	 Tennstopetbe.	 Herman	 egy
kétszemélyes	 asztalnál	 ült	 egyedül.	 Mivel	 már	 kihozták	 a	 rendelését,	 és
nekiállt	 enni,	 feltételeztem,	 hogy	 nem	 vár	 senkit.	 Amilyen	 lazán	 csak
tudtam,	 odasétáltam	 az	 asztalához.	 Felnézett,	 és	 akkor	 látott	 meg,	mikor
már	 egy	 méternél	 is	 közelebb	 jártam	 hozzá.	 Először	 meg	 sem	 ismert.



Azután	felvidult.	A	kés	és	a	villa	 is	a	földre	repült,	olyan	hevesen	pattant
fel.

–	A	fenébe,	de	rég	láttalak!	–	kiáltotta,	és	kezet	rázott	velem.

–	 Micsoda	 véletlen!	 Gondoltam,	 kipróbálok	 egy	 új	 helyet,	 és	 tessék,	 itt
vagy.

Herman	olyan	természetesen	viselkedett,	ami	kizárta,	hogy	figyelmeztették
volna,	milyen	veszélyes	ember	vagyok.

–	Ülj	már	le!	–	invitált	az	üres	székre	mutatva.	–	Társaságban	jobban	esik
az	étel.

A	pincér	hozott	nekem	egy	menüt,	Hermannak	pedig	tiszta	evőeszközöket.
Végigfutottam	a	menün.	Az	étvágyam	már	elment,	 így	mindegy	volt,	mit
eszem.	Bármi	jó	volt,	csak	adjon	egy	kis	energiát.	Valamint	ürügyet,	hogy
Herman	asztalánál	üldögéljek.

–	Mi	a	szitu?	–	érdeklődött.

Ahogy	szokás.	Én	pedig	azt	 feleltem,	amit	erre	szoktak.	Hogy	 igazán	 jól
mennek	a	dolgok,	és	csodálatosan	telt	a	nyár.	Hogy	voltam-e	nyaralni?	Na
igen,	 egy	 texasi	 utazásra	 jutott	 időm.	 De	 ezen	 kívül	 teljesen	 leköt	 a
munkám.

–	Na,	és	te	hogy	vagy?	–	érdeklődtem.

–	Ragyogóan	–	felelte	ő.

–	Az	jó.

Majd	így	folytattam:

–	De	úgy	hallottam,	Didriknek	és	a	családjának	nem	megy	olyan	jól	a	sora.

Gondoltam,	megpróbálom.	Nemigen	szoktam	csípőből	 tüzelni,	de	ezúttal
így	tettem.



Herman	aggodalmasan	nézett.

–	Már	megint	baj	van?	Azt	hittem,	hogy	most	már	sokkal	jobb	a	helyzet.

Miközben	 remekül	 megerősítette,	 hogy	 nincs	 minden	 rendben
Didrikéknél,	ezt	a	zavaros	választ	nem	tudtam	értékelni.	Egy	félinformáció
ugyanúgy	értéktelen,	mintha	nem	is	lenne.

Megérkezett	az	ebédem.	Meglepetten	néztem	a	tányéromon	levő	levest.

–	Ezt	rendeltem	volna?

–	A	napi	menüt	kérte.	Vagy	meggondolta	magát?

A	pincér	elbizonytalanodott.

–	Nem,	nem,	köszönöm.	Ez	nagyszerű	lesz.

Gyűlölöm	a	levest.	Meg	a	kását.

–	Mit	hallottál	Didrikről?	–	tudakolta	Herman.

Fészkelődni	kezdtem.

–	Hát,	javarészt	csak	pletykákat.	Te	biztos	sokkal	többször	találkozol	vele,
mint	én.

Herman	nem	felelt.	Kezdeti	szívélyessége	kissé	alább	hagyott.

–	Mióta	elköltöztek,	szinte	soha	–	felelte.

–	Na	ez	az,	hallottam,	hogy	elváltak	Rebeccával	–	blöfföltem	tovább.

Erre	nevetni	kezdett.	Az	arcán	megkönnyebbülés	áradt	szét.

–	Ja,	megint	ez	a	régi	szóbeszéd?	Nem,	dehogy	váltak	el.	Tavaly	Dániába
költözött	a	család,	de	Didrik	egy	ideig	még	Stockholmban	akar	szolgálatot
teljesíteni,	 így	 hetente	 jár	 csak	 haza.	 Viszont	 hamarosan	megpályáz	 egy
malmői	posztot,	és	akkor	majd	csak	a	hídon	kell	átjárnia	dolgozni.



–	De	jó	ezt	hallani.	És	miért	költöztek	el?

Herman	ismét	elkomorodott.

–	 Ez	 elég	 kényes	 dolog	 –	 jegyezte	 meg.	 –	 Ha	 tudni	 akarod,	 inkább
Didriktől	kérdezd	meg.

Megpróbáltam	 tréfával	 elütni	 a	 dolgot.	 Hermannak	 sosem	 volt	 túl
kifinomult	ízlése.

–	Na,	mondd	már!	Megcsalta	a	nejét	valakivel?

Herman	felnézett,	de	a	tapintatlanságom	egy	cseppet	sem	lágyította	meg.

–	Egyáltalán	nem.	Didrik	sosem	tenne	ilyet.

Tőlünk	eltérően,	gondoltam.

Megkóstoltam	egy	kanállal	a	levesből.	Szar	íze	volt.

–	Rendben	–	adtam	fel.	–	Nem	szaglászom	olyasmi	körül,	amihez	semmi
közöm.

Herman	arca	még	zárkózottabb	lett.

–	Amint	mondtam,	efféle	kérdésekre	nem	válaszolhatok.

De	 valaki	 más	 majd	 megteszi.	 Mert	 most	 már	 kíváncsibb	 voltam,	 mint
valaha,	hogy	miért	költözött	Didrik	Dániába.

Úgy	döntöttem,	teszek	még	egy	utolsó	kísérletet.

–	 Értem.	 De	 köszönöm,	 hogy	 Dániáról	 azért	 beszámoltál.	 Kicsit
aggódtam,	 amikor	 Flemingsbergről	 is	 felröppentek	 a	 hírek.	 Már	 azt
hittem,	Didrik	elveszítette	a	stílusérzékét.

Nevettem	 a	 saját	 viccemen,	 és	 bekanalaztam	 még	 egy	 kortyot	 abból	 a
rémes	levesből.



–	Hogy	mondod?	Hogy	Didrik	Flemingsbergbe	költözött	volna?

Ez	a	gondolat	Hermant	is	éppúgy	szórakoztatta,	mint	engem.

–	Egy	ismerősöm	azt	állította,	hogy	a	gyerekei	egy	óvodába	járnak	Didrik
fiával	Flemingsbergben.

Herman	magához	intette	a	pincért,	és	kérte	a	számlát.

–	Az	stimmel,	hogy	Sebbe	a	flemingsbergi	óvodába	járt	–	felelte.	–	Igaz,
nem	 túl	 sokáig.	Az	az	ovi,	 ahová	korábban	 jártak,	ugyanis	bezárt	 tavaly,
kora	 tavasszal.	Szerintem	jobb	is	volt.	 Így	némileg	csitult	a	Didrik	elleni
boszorkányüldözés.	 Amúgy	 Rebecca	 kapott	 egy	 határozott	 időre	 szóló
megbízást	 Huddinge	 községben,	 és	 így	 praktikusnak	 találták,	 hogy	 a
gyerek	oda	járjon	óvodába.	Azt	nem	tudom,	milyen	hosszú	távra	tervezték.
Hiszen…	 ezzel	 a	 dániai	 költözéssel	minden	 olyan	 hirtelen	megváltozott.
És	a	végére	Sebbe	már	nagyon	sokszor	maradt	otthon.

Boszorkányüldözésnek	nevezte	az	óvoda	személyzetének	aggódó	jelzéseit,
hogy	a	gyerek	nem	érzi	jól	magát?

–	Miért	maradt	otthon?

Túl	hamar	kérdeztem	vissza,	és	láttam,	hogy	Herman	ismét	bezárkózik.	A
számla	megérkezett,	ő	pedig	kifizette.

–	Mondtam	már,	hogy	erről	nem	beszélhetek.	Szörnyű	volt.	De	most	már
sokkal	jobb.	Elég,	ha	ennyit	tudsz.

És	ezekkel	a	szavakkal	otthagyott.	Nem	voltam	megelégedve.	Volt	ebben	a
családi	 költözésben	 valami,	 amibe	mélyebben	 bele	 akartam	 ásni	magam.
Valami	 szörnyűség	 történhetett.	 Nem	 szándékoztam	 feladni,	 amíg	 meg
nem	tudtam,	micsoda.

A	fejemben	úgy	kavarogtak	a	gondolatok,	mintha	vihar	kavarta	volna	fel
őket.	Tudtam,	hogy	közel	járok	az	igazsághoz.	De	ez	még	nem	elég.	Főleg
úgy,	 hogy	 közeledett	 a	 DNS-vizsgálat	 veszélye,	 amelynek	 hátterét	 még
csak	nem	is	értettem.



Didrik	szavai	egyre	üldöztek.

Nem	hajszálat.

Nem	hajszálat.

Akkor	marad	a	nyál,	a	vér	és	a	sperma.	De	én	nem	csókoltam,	és	nem	is
dugtam	 meg,	 és	 össze	 sem	 véreztem	 Fredrik	 Ohlandert.	 Ha	 a	 DNS-em
valóban	 rajta	 volt	 a	 testén,	 akkor	 azt	 valaki	 odahelyezte.	 Talán	 amikor
nyilvánvalóvá	vált,	hogy	a	Porsche	a	műhelyben	volt,	 így	ezen	keresztül
nem	tudtak	a	bűntényhez	kapcsolni.

De	ki	 látta	 el	 őket	 a	 nyálammal,	 véremmel	vagy	 a	 spermámmal,	már	 ha
tényleg	 találtak	 ilyesmit	 a	 holttesten?	 Önkéntelenül	 is	 megvizsgáltam	 a
kezeimet,	 majd	 végigsimítottam	 az	 arcomon.	 Nem	 találtam	 rajta	 sebet.
Ami	azt	illeti,	nem	is	emlékeztem	rá,	mikor	vérzett	valamim	utoljára.	Igaz,
köpködni	köpködtem	olykor,	de	ki	a	franc	gyűjtöget	nyálat	az	utcáról?

Nem	hajszálat.

Nem	vért	és	nem	nyálat.

Akkor	 sperma	 kellett,	 hogy	 legyen.	 De	 hát	 azt	 sem	 olyan	 állati	 könnyű
szerezni.	Hacsak	be	nem	lopóztak	a	lakásomba,	és	nem	álltak	neki	foltokat
keresni	 a	 lepedőn.	 Egyedül	 Lucyvel	 szeretkeztem	 védekezés	 nélkül.
Akármennyire	 kérlelnek	 a	 nők,	 és	 fogadkoznak,	 hogy	 szednek
fogamzásgátlót,	én	szigorúan	ragaszkodom	hozzá,	hogy	gumit	húzzak,	ha
lefekszem	valakivel.

És	ekkor	rájöttem!

A	válaszra,	amelyet	annyira	kerestem.

Hogy	miért	volt	olyan	fontos,	hogy	ágyba	vigyem	Rakel	Minnhagent?

Felfordult	 a	 gyomrom,	 mikor	 megtaláltam	 a	 lehetséges	 választ:	 azért,
hogy	megszerezze	a	DNS-emet.
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Az	évek	során	elég	sokszor	előfordult	–	többször,	mint	amennyit	szívem
szerint	 beismernék	 –,	 hogy	 attól	 féltem,	 Lucy	 végleg	 elhagy.	 Mármint
abban	 az	 értelemben,	 hogy	 nem	 akar	 többé	 sem	 együtt	 dolgozni,	 sem
pedig	 szeretkezni	 velem.	 Ez	 a	 helyzet	 először	 akkor	 állt	 elő,	 amikor
elmondtam	neki,	 hogy	 lelőttem	 egy	 tinédzsert,	majd	 elástam	 a	 holttestét.
Majd	 másodszor	 is,	 amikor	 beléptem	 a	 szobájába	 az	 irodánkban,	 és
elmeséltem,	mire	jutottam.

–	 Tudom,	 mit	 akart	 Rakel.	 Nem	 információkat,	 hanem	 a	 kibaszott
spermámat!	Te	érted	ezt?	Annyira	betegesen	undorító!

Arra	számítottam,	hogy	már	kibír	ennyit,	és	nem	fog	műsort	csinálni.	Ez
így	utólag	elég	idiótán	hangzik,	de	tényleg	azt	gondoltam.

Lucynek	arcizma	 se	 rándult.	Csak	ült	 az	 íróasztal	mögött,	 és	úgy	bámult
rám,	 mintha	 épp	 akkor	 ébredt	 volna	 rá,	 hogy	 valójában	 egy	 marslakó
vagyok.

Fészkelődtem	a	széken.	Lucy	szobájában	olyan	kicsik	a	vendégszékek.	Az
ember	folyton	úgy	érzi,	lecsúszik	róluk.

–	És	mégis	hogyan,	Martin?

–	Mit	hogyan?	–	értetlenkedtem.

–	 Hogyan	 próbálta	 megszerezni	 a	 spermádat?	 Mert	 gondolom,	 nem	 a
kabátod	zsebében	hordod	magaddal.

Hátradőlt,	majd	olyan	tekintettel	nézett	rám,	amellyel	akár	egy	hadihajót	is
el	tudott	volna	süllyeszteni.	Provokálóan	hatott	rám.

–	Azt	hiszem,	nem	értem,	mi	a	probléma.	Hiszen	tudtad,	hogy	lefeküdtem
vele.	Én…

–	Mikor?



–	Ezt	is	tudod.	Aznap,	amikor	Didrikkel	találkoztam	a	Sajtóklubban.	Meg
még	egyszer,	pár	nappal	később.

–	 Az	 nem	 tegnap	 volt.	 Gondolod,	 hogy	 azóta	 a	 fagyasztóban	 tárolta	 a
spermádat?

–	 Hát,	 igen.	 Vagyis	 nem	 tudom,	 a	 fenébe	 is!	 A	 lényeg	 az,	 hogy
hozzáférhetett.

Hozzáférhetett.	 Elég	 szerencsétlen	 megfogalmazás	 volt	 a	 részemről,	 és
Lucy	nem	is	késlekedett,	hogy	kihasználja.

–	Akkor	 hát	megint	 ott	 tartunk,	 ahol	 elkezdtük.	Már	 bocsásd	meg	 ezt	 az
erőteljes	kifejezést,	de	hogy	a	picsába	szerezte	meg	a	spermádat,	Martin?

–	 Nem	 tudom,	 miről	 beszélsz	 –	 dühödtem	 fel.	 –	 Amikor	 kefélek,
elmegyek.	Mi	ebben	a	kibaszott	nagy	meglepetés?

–	Semmi.	Hacsak	az	nem,	hogy	akkora	barom	vagy,	hogy	nem	használsz
óvszert!

Lucy	 ritkán	 szokott	 kiabálni	 velem,	 de	 ezúttal	 azt	 tette.	 Én	 meg	 úgy
éreztem,	ok	nélkül.

–	Mégis	mit	képzelsz	rólam?	Persze,	hogy	használtam	óvszert.

Lucy	 először	 elképedt.	Azután	 úgy	 nézett	 ki,	mint	 aki	mindjárt	 elröhögi
magát.	Nem	tudtam	eldönteni,	melyik	a	rosszabb.

–	Hány	éves	vagy,	tizennégy?	Légyszi,	csak	azt	ne	mondd,	hogy	a	használt
óvszert	 otthagyod	 a	 földön.	 Mert	 akkor	 minden	 tiszteletem	 odavész
irántad.

Örültem	 neki,	 hogy	 érez	 még	 némi	 tiszteletet	 irántam,	 amit	 esetleg
elveszíthet,	 de	 ettől	 eltekintve	 elég	 siralmas	 volt	 a	 helyzet.	 Muszáj	 volt
gondolkodnom,	 mielőtt	 válaszoltam	 volna.	 Hogy	 vajon	 mit	 csináltam
azokkal	az	óvszerekkel,	éppolyan	kérdés	volt,	mint	az,	mit	ettem	reggelire
az	 év	 szeptemberének	 első	 szombatján,	 amikor	 betöltöttem	 a	 tizedik
életévemet.	Hisz	 annyi	 helyre	 lehet	 dobni	 egy	óvszert.	Beismerem,	 hogy



néha	disznó	módon	viselkedem,	de	a	higiéniára	általában	ügyelek.	Vajon
tényleg	otthagytam,	ő	meg	magához	vette?	Ez	nem	vall	rám.

–	 Megkért,	 hogy	 ne	 dobjam	 be	 a	 vécébe	 –	 feleltem	 óvatosan.	 –	 Én	 is
tudom,	hogy	nem	lenne	szabad,	de	néha	mégis	megesik.	Először	túl	gyors
voltam,	 bedobtam,	 mielőtt	 még	 szólhatott	 volna.	 De	 a	 második
alkalommal!	Azt	mondta,	előfordult	már,	hogy	elakadt	a	vízvezetékben	és
dugulást	okozott.	Így	bedobtam	egy	kis	pedálos	szemetesbe.	Akkor	fel	sem
tűnt…	akkor.

Lucy	most	ismét	másképp	nézett	rám.	Olyan	együttérzőn,	ahogy	az	ember
egy	fogyatékosra	néz,	aki	csupa	ostobaságot	művel.

–	Ne	nézz	már	így	–	szóltam	rá	karba	tett	kézzel.

–	Úgy	nézek,	ahogy	megérdemled	–	felelte	Lucy.

Felsóhajtottam.

–	A	fenébe	is,	ez	nem	esik	jól!

Lucy	is	erre	a	következtetésre	jutott.	És	ettől	megenyhült.

–	 Ha	 olyan	 rohadtul	 fest	 a	 helyzet,	 mint	 gondolod,	 akkor	 mégis	 hogy
akarsz	kikeveredni	belőle?	–	tudakolta.

Ezt	 a	 kérdést	 már	 én	 is	 feltettem	 magamnak,	 és	 valóban	 megrémültem.
Akkor	ugyanis	a	DNS-teszttel	el	vagyok	veszve.

–	Ez	a	Fredrik	meleg	volt?	–	kérdezte	Lucy.

–	Igen	–	feleltem.

–	Te	viszont	nem	vagy	az	–	állapította	meg.

–	 Ha	 a	 bizonyítékok	 azt	 támasztják	 alá,	 hogy	 közvetlenül	 a	 halála	 előtt
lefeküdtem	vele,	akkor	az	vagyok.

–	 És	 azt	 nem	 lehet	 megállapítani,	 hogy	 a	 spermát	 lefagyasztották	 vagy



lehűtötték?	Megkérhetnénk	valakit,	hogy	nézzen	utána.

Nyomást	éreztem	a	mellkasomban.

–	Lucy,	 ha	 ennek	 a	bizonyítéknak	 a	birtokában	visznek	be,	 nekem	annyi.
Érted?

Halkan	beszéltem,	mintha	ezzel	csökkenthettem	volna	a	dolog	jelentőségét.

Lucy	az	egyik	körmét	piszkálta,	és	nem	felelt.

–	Akkor	azt	hiszem,	itt	a	vége	–	állapította	meg	azután.	–	Ebből	nem	tudsz
kimászni.	El	kell	tűnnöd	a	föld	színéről,	Martin.	Szerezz	egy	jó	ügyvédet,
akiben	megbízol,	és	fuss.

Elszédített	 a	 gondolat.	Nem	vagyok	 olyan	 ember,	 aki	 csak	 úgy	 elbújik	 a
föld	alá.	Túl	kényelmes	vagyok,	túlságosan	lusta.	Ráadásul	felelős	vagyok
Belle-ért,	és	ez	kötelezettségekkel	jár.

–	Már	van	egy	ügyes	ügyvédem,	akiben	megbízom	–	válaszoltam.

De	ő	a	fejét	csóválta.

–	Én	nem	foglalkozom	ilyesmivel,	ezt	te	is	tudod.

Igaza	 volt,	 és	 mégis	 tévedett.	 Semmi	 kedvem	 nem	 volt	 egy	 új	 jogi
képviselőt	 felkutatni	 magamnak.	 Úgyis	 azt	 gondoltam,	 mindegy,	 ki	 a
védőm.	A	DNS	forradalmasította	a	jogi	eljárásokat.	Megkérdőjelezhetetlen
bizonyítéknak	 számít,	 jóval	 többet	 nyom	 a	 latban,	 mint	 mondjuk	 egy
jelentéktelen	szemtanú,	aki	azt	állítja,	látott	egy	Porschét	a	tett	színhelyén.
Ettől	 aztán	 egy	 újabb	 gondolatom	 támadt,	 amely	 mellett	 korábban
elsiklottam.

–	Nyilván	kerestek	egy	kamu	 tanút	Fredrik	halálához.	Ugyanis	valaki	azt
állította,	hogy	látta,	amint	egy	Porsche	halálra	gázolta	őt.

–	Az	az	átkozott	és	áldott	időpont.	El	se	hiszed,	mennyire	örülök	annak	a
narancsos	sztorinak	–	felelte	Lucy.



Felvillantottam	egy	röpke	mosolyt.	De	a	narancsos	sztori	eszembe	juttatott
még	valamit,	amitől	ismét	elkomorultam.

–	Belle.

–	Róla	majd	gondoskodom	–	mondta	Lucy.

–	Jól	van.	Jó.	Köszönöm.

Sírnom	kellett	volna,	tudom,	de	képtelen	voltam	rá.	Akkor.

–	 Egy	 adu	 ász	 azért	 van	 a	 kezünkben	 –	 jelentettem	 ki.	 –	 Wolfgang
térfigyelő	kameráinak	a	képei.

–	 Pontosan	 –	 helyeselt	 Lucy.	 –	 Majd	 elküldök	 egy	 másolatot	 a
rendőrségnek,	ha	úgy	érzem,	elérkezett	a	megfelelő	idő.

Egyikünk	 sem	 akart	 szólni	 többet.	 Csak	 ültünk	 a	 székünkön,	 és	 arra
vártunk,	hogy	megálljon	az	idő,	vagy	leszakadjon	az	ég.

–	Mikor	indulsz?	–	érdeklődött	Lucy.

Mintha	már	lett	volna	valami	tervem.

–	Egypár	órán	belül,	azt	hiszem.

–	És	hová	mész?

Erre	megvolt	a	válaszom.

–	Szerzek	egy	kocsit,	és	látogatóba	megyek.

Lucy	kérdőn	nézett	rám.

–	Kihez?

–	Didrikhez.	Dániába.

S	 ezzel	 el	 is	 dőlt	 a	 dolog.	 Életemben	 először	 szökni	 kényszerültem.	 A



rendfenntartó	szervek	és	egy	ismeretlen	ellenség	elől.	Azt	hittem,	van	még
egy	 kis	 időm,	 legalább	 néhány	 óra.	 De	 a	 Lucyvel	 való	 beszélgetésünk
közben	csengettek	az	ajtón.	Nem	voltak	óráim.

Csak	másodperceim.

V.	RÉSZ

„Mi	történt	Mióval?”

A	 MARTIN	 BENNERREL	 (M.B.)	 KÉSZÜLT	 INTERJÚ	 ÁTIRATA	 Az
interjút	készítette:	Karen	Viking	(K.V.),

szabadúszó	újságíró

Helyszín:	Stockholm

K.V.:	–	Tarantino.

M.B.:	–	Hogy	mondja?

K.V.:	 –	 Ebben	 a	 történetben	 annyi	 a	 bonyodalom,	 mint	 egy	 Tarantino-
filmben.

M.B.:	–	Ühüm.	Vagy	Woody	Allennél.

K.V.:	–	A	hálószobai	„komédiá”-ra	gondol?

M.B.:	 –	 Nem,	 az	 nem	 Allen	 műfaja.	 Én	 inkább	 a	 neurotikus-kaotikus
párkapcsolatunkra	gondoltam.

K.V.:	–	Akkor	viszont	Tarantino	szerencsé…

M.B.:	–	Le	van	ejtve.	Eddig	tud	követni?

K.V.:	–	A	történetét?	Persze,	a	legteljesebb	mértékig.	És	átkozottul	kíváncsi
vagyok.	Megerősítették,	hogy	spermanyomokat	találtak?

M.B.:	–	Majd	ezt	is	elmondom.



K.V.:	–	De	mindent	összevetve	a	helyzete	nem	volt	túl	rózsás,	nem	igaz?

M.B.:	–	Így	van.	Minél	közelebb	kerültem	az	igazsághoz,	a	pókháló	annál
jobban	 megfeszült.	 Ott	 volt	 az	 orrom	 előtt,	 de	 az	 istennek	 sem	 tudtam
elképzelni,	milyen.

K.V.:	–	Be	kell	hogy	valljam,	nekem	is	megvan	a	magam	elképzelése,	hogy
végződik	ez	az	egész.

M.B.:	 –	Nekem	 is	megvolt.	 És	mondhatjuk,	 hogy	meglepődtem.	Maga	 is
meg	fog.

(Csend)

K.V.:	–	Felháborít,	hogy	Fredriket	még	a	halála	után	is	bántották.	Hogy	úgy
tettek,	mintha	a	maga	DNS-ét	találták	volna	meg	rajta.	Ez	szörnyű!

M.B.:	 –	 Azt	 hiszem…	 vagyis	 tudom…	 hogy	 addigra	 az	 események
irányítása	 kicsúszott	 a	 kezdeményezők	 kezéből.	 Már	 senki	 nem	 tudta
kézben	tartani.	Ez	volt	a	legkellemetlenebb	az	egészben.

K.V.:	–	Senki	nem	tudta	kézben	tartani?

M.B.:	–	Abban	az	értelemben	nem,	ahogy	én	képzeltem.	És	ez	elég	szörnyű
volt.	Nagyon,	nagyon	szörnyű.

K.V.:	–	De	azért	meglelte	a	megoldást	Dániában?	Megtalálta,	amit	keresett?

M.B.:	–	Hát,	nem	is	tudom,	mit	feleljek	erre	a	kérdésre.

K.V.:	–	De	valamit	csak	mondhat	arról,	mit	talált?

(Csend)

M.B.:	–	Valami	olyasmit,	amire	egyáltalán	nem	számítottam.
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Borisz	tanított	meg	rá,	hogy	mindig	legyen	egy	rejtekhelyem.

–	 A	 francba	 is,	 hát	 ügyvéd	 vagy!	 –	 mondta	 akkor,	 mikor	 először	 és
utoljára	 az	 irodámban	 járt.	 –	 Előbb	 vagy	 utóbb	 valamelyik	 ügyfeled
megorrol	rád.	Úgy	istenigazából.	Akkor	kell,	hogy	legyen	egy	menekülő
útvonalad.

Nem	értettem,	miről	beszél.

–	 Talán	 ugorjak	 ki	 az	 ablakon?	 Ennyire	 veszélyes	 ügyfeleim	 azért
nincsenek.

Borisz	felnyögött.

–	 Kiugrani	 az	 ablakon?	 Hát	 épp	 ez	 az,	 amit	 ne	 tegyél!	 Főleg,	 mivel	 a
tizedik	 emeleten	 van	 az	 irodád.	 De	 mit	 tudhatsz	 a	 klienseid	 sötétebb
oldaláról?	Kell	egy	rejtekhely	arra	az	esetre,	ha	egy	őrült	rád	támadna	egy
baltával,	pisztollyal	vagy	más	szarsággal.

Hát	ettől	az	ötlettől	röhögőgörcsöt	kaptam.

–	 Nevess	 csak	 –	 felelte	 Borisz.	 –	 De	 akkor	 is	 kell,	 hogy	 legyen	 egy
különleges	rejtekhelyed.

Egy	 különleges	 rejtekhely.	 Egy	 olyan	 búvóhely,	 amilyenről	 minden
gyerek	 álmodik.	Egy	 titkos	 helyiség	 a	 könyvespolcok	mögött.	Vagy	 egy
plafonba	vágott	mélyedés.	Vagy	Lucy	és	az	én	esetemben	egy	szűk	kis	odú
a	 raktár	 egyik	 előrehozott	 fala	 mögött.	 Még	 az	 asszisztensünk,	 Helmer
sem	tudott	róla.

Sosem	 használtuk	 még	 azt	 az	 átkozott	 kis	 lyukat.	 Ja,	 de	 igen.	 Egyszer
szexeltünk	benne.	De	az	nem	számít.	Az	irodánkban	még	sosem	alakult	ki
éles	helyzet.	Egészen	addig,	míg	aznap	nem	csengettek	az	ajtónkon.

–	Én	majd	kinyitom	–	szólt	Lucy,	mikor	meghallotta.	–	Te	pedig	rejtőzz	el.



–	Menj	már,	mégis	minek?	–	ellenkeztem.

–	Mert	lehet,	hogy	a	rendőrség	az	–	felelte	ő.

Egyikünk	 sem	 gondolta,	 hogy	 igaza	 lesz,	 de	 így	 történt.	 Addig	 nem
nyitotta	 ki,	 amíg	 nem	 hallotta,	 hogy	 elbújtam	 a	 fal	 mögött.	 Elég
nevetségesen	 éreztem	 magam,	 ahogy	 ott	 álltam	 a	 sötétben.	 Borisz
megvetően	nézett	 volna,	ha	 tudja,	 hogy	 fest	 a	 rejtekhelyem.	 Jóval	kisebb
volt,	mint	képzelte,	és	egyáltalán	nem	volt	bebútorozva.	Mindössze	néhány
perces	tartózkodásra	alkalmas.	De	a	rendőrök	nem	is	időztek	ennél	tovább.

Egyik	 látogatónk	hangját	sem	ismertem	fel.	Ketten	voltak,	egy	nő	és	egy
férfi.

–	Sajnos	nincs	itt	–	magyarázta	Lucy.

–	Tudja,	hol	találjuk?

–	Fogalmam	sincs.

–	Átadná	neki,	hogy	kerestük?	Ügyészi	határozattal	is	rendelkezünk	arról,
hogy	 köteles	 DNS-mintát	 szolgáltatni.	 Nagyon	 reméljük,	 hogy	 estig
előkerül.

Lucy	 megígérte,	 hogy	 átadja	 nekem	 az	 üzenetet.	 A	 lélegzetemet
visszafojtva	 vártam,	 hogy	 a	 zsaruk	 távozzanak.	 De	 nem	 indultak.	 Előbb
körül	akartak	nézni.	Moccanni	sem	mertem,	miközben	a	kinti	helyiségeket
szaglászták	 körbe.	 Az	 egyik	 rendőr	 dicsérte	 a	 berendezést,	 mire	 Lucy
mondott	valamit	a	cégről,	amely	segített	bebútorozni	az	irodát.

–	Mondja	meg	Bennernek,	hogy	ezúttal	komoly	az	ügy	–	ez	volt	az	utolsó
mondatuk.

–	Természetesen	–	felelte	Lucy.

Miután	 elmentek,	 leült	 a	 szobájában.	 Én	 pedig	 vártam	 tovább	 abban	 a
patkánylyukban.	 Egyik	 perc	 a	 másik	 után	 telt.	 Vártuk,	 hogy	 a	 zsaruk
visszajönnek,	de	nem	tették.	Végül	előmerészkedtem.



–	Lehet,	hogy	veled	megyek	–	közölte	Lucy,	miközben	összeszedtem	pár
cuccot,	amit	magammal	akartam	vinni	az	irodából.

–	 Nem	 túl	 jó	 ötlet,	 bébi	 –	 feleltem.	 –	 Valakinek	 Belle-ről	 is	 kell
gondoskodnia.

–	Tudsz	még	vele	találkozni,	mielőtt	elmész?

–	 Nem,	 de	 nem	 érdekes.	 Úgy	 tervezem,	 hogy	 holnap	 vagy	 vasárnap
visszajövök,	 és	 itt	 rejtőzöm	 el	 Stockholmban.	Most	 kibérelek	 egy	 autót,
amelyet	 könnyen	 követni	 tudnak.	Átmegyek	 vele	 a	 hídon	Koppenhágába.
Kiveszek	 egy	 hotelszobát,	 majd	 otthagyom	 a	 kocsit,	 és	 vonattal	 jövök
vissza.	Ezzel	nyerek	egy	kis	időt.

–	Ilyen	könnyű	lenne	átverni	őket?

–	Hidd	el	nekem,	helyrejönnek	a	dolgaink,	csak	el	 tudjak	szabadulni.	Ma
péntek	van.	Ha	minden	úgy	alakul,	ahogy	számítunk	rá,	Didrik	hazautazik
a	 családjához	 hétvégére.	 Elmondja	 majd,	 amit	 tud,	 és	 elvezet	 Rakelhez,
hogy	megtudjam,	mi	történt	Mióval.

Lucy	nem	kötözködött	többet.	Akinek	nincs	jobb	javaslata,	jobban	teszi,	ha
hallgat.

Ekkor	telefonált	Madeleine	Rossander.

–	Tudsz	beszélni?	–	kérdezte.

Úgy	gondoltam,	igen.

–	A	rendőrségi	 informátorom	most	hívott.	Mondott	valamit,	amit	muszáj
továbbadnom	neked.

Leültem	 az	 íróasztal	 mellé	 a	 székre,	 és	 vártam.	 Figyelmeztetni	 akartam,
hogy	 ne	 vállaljon	 felesleges	 kockázatot,	 már	 így	 is	 túlságosan
belerángattam	 az	 ügybe.	 De	 muszáj	 volt	 elválasztanom	 a	 saját
felelősségvállalásomat	 az	 övétől.	 Felnőtt	 ember	 volt,	 aki	 tisztában	 van	 a
kockázatokkal.	 Amennyiben	 továbbra	 is	 ellát	 engem	 információkkal,
bíznom	kell	benne,	hogy	tudja,	mit	csinál.



–	 Az	 illető	 azt	 mondta,	 látott	 valami	 különöset	 a	 Jenny	 meggyilkolása
miatt	indult	nyomozás	anyagai	közt	–	magyarázta	Madeleine.

–	Igen?

–	Martin,	volt	még	egy	szemtanú!

A	hátamon	felállt	a	szőr.

–	 Azon	 a	 nőn	 kívül,	 aki	 haragudott	 rám,	 mert	 megvédtem	 egy	 nemi
erőszak	vádlottját,	még	valaki	látta	a	gyilkosságot?

–	 Igen	 –	 válaszolta	Madeleine,	 és	 hallottam,	milyen	 izgatott	 a	 hangja.	 –
Egy	 fiatal	 nő	 az.	 Ott	 ült	 Jenny	mellett,	 amíg	 a	mentősök	 és	 a	 rendőrök
kiérkeztek.

Túl	erősen	markoltam	a	telefont,	és	vártam	a	folytatást.

–	Azt	mondta,	Jennyt	egy	fekete	Volvo	gázolta	el.

–	 Volvo?	 Hát	 átkozottul	 nagy	 különbség	 van	 egy	 Volvo	 és	 egy	 Porsche
között.	Hogy…

–	A	 rendőrség	kihallgatta,	 de	 amint	 a	másik	 szemtanú	 színre	 lépett,	 az	ő
tanúvallomását	 érdektelennek	 ítélték.	 Készült	 egy	 feljegyzés	 arról,	 hogy
részeg	volt	és	zavarodott,	ezért	nem	megbízható	a	vallomása.

Megráztam	a	 fejem.	Ha	valaki	 kifejezetten	megnevez	 egy	 autómárkát,	 és
nem	 csak	 annyit	 mond,	 hogy	 „egy	 sötét	 színű	 autó”,	 azért	 nem	 lehet
teljesen	hülye.

–	Egy	francokat	volt	részeg!	–	vágtam	rá.	–	Megvan	a	neve	és	a	címe?	Már
ha	még	él.	Él	még?

Az	 utolsó	 kérdés	 egyszerűen	 csak	 kiszaladt	 a	 számon.	 Madeleine	 pedig
válaszolt	rá,	mintha	nem	lenne	ebben	semmi	különös.

–	 Igen,	 de	 Jenny	 halála	 óta	 Malmőben	 van	 bejegyzett	 lakcíme.	 Viola



Bensonnak	 hívják.	 Muszáj	 volt	 utánanéznem.	 Úgy	 tűnik,	 időnként
külföldön	dolgozik,	egy	utazó	tánccsoport	tagja.

Malmőben.	Az	útba	esik	Koppenhága	felé	menet.	Bár	lehet,	hogy	épp	nem
találom	otthon,	mert	külföldön	tartózkodik,	de	egy	próbát	megér.

Elkértem	a	nő	címét,	és	gondosan	lejegyeztem.

–	Kezdelek	tényleg	félteni	–	mondta	Madeleine.

–	 Én	 is	 téged	 –	 feleltem.	 –	 Ígérd	 meg,	 hogy	 most	 nem	 mászol	 ebbe
mélyebbre.

–	Ezt	az	ígéretet	szívesen	betartom.	De	sikerült	megtudnom	a	másik	dolgot
is,	amit	kértél	tőlem.	Hogy	kinek	a	gyereke	Herman	keresztfia.

–	Didrik	Stihlé	–	válaszoltam.

–	Így	van.	Már	tudtad?

–	Igen,	de	jó,	hogy	megerősítetted.

–	Semmi	baj.	Megértem,	hogy	most	sok	mindent	végig	kell	gondolnod.

Az	 órára	 sandítottam.	 Madeleine	 el	 sem	 tudta	 képzelni,	 mennyire	 igaza
van.	Nem	tudtam,	mennyit	mondhatok	el	neki.	Általában	azt	mondják,	aki
sok	 információval	 rendelkezik,	 az	 előnyben	 van	 ahhoz	 képest,	 aki	 nem.
Ezúttal	 azonban	 más	 volt	 a	 helyzet.	 Most	 ugyanis	 velem	 kapcsolatos
információkról	volt	szó,	valamint	azokkal	a	dolgokkal	kapcsolatosakról,
amelyeken	keresztülmentem.	Ilyen	esetben	pedig	jobb,	ha	az	ember	minél
kevesebbet	tud.	Máskülönben	befellegzett	neki.

–	Ugye	te	ismered	ezt	a	Didriket?	–	tudakolta	Madeleine.

–	 Igen	 –	 feleltem,	 s	 közben	 pakoltam	 tovább	 a	 dolgokat,	 amelyeket
magammal	akartam	vinni.

Akkor	és	ott	 aligha	 tudtam	volna	 felidézni,	hogyan	 is	 ismerkedtünk	meg
egymással.	Biztos	valami	olyan	ügy	kapcsán,	amely	mindkettőnket	érintett,



őt	 rendőrként,	 engem	 pedig	 ügyvédként.	 De	 mi	 lehetett	 az?	 Nem
emlékeztem.	Már	 semmire	 sem.	A	 fejemet	 csak	 az	 itt	 és	most	 eseményei
töltötték	be,	és	abban	a	helyzetben	nem	számított,	hogyan	lettünk	országos
cimborák	Didrikkel.

–	 Úgy	 érzem,	 elég	 hatékonyan	 teljesítettem	 információszerző
küldetésemet	 –	 állapította	 meg	 Madeleine.	 –	 Kiderült,	 hogy	 a	 barátnőm
sokkal	 jobban	 ismerte	 Herman	 Nilsont,	 mint	 gondoltam.	 Még	 fotói	 is
voltak	a	mobilján	a	gyerekekről.

–	A	gyerekekről?

–	 Igen,	 az	 övéiről	 és	 Hermanéiról.	 Ugyanis	 sokat	 játszanak	 együtt,	 így
ismerkedtek	meg	egymással	a	szülők.	Didrik	fia	is	velük	szokott	lenni,	de
ők	tavaly	elköltöztek	a	városból.

–	Dániába	–	vágtam	rá	önkéntelenül.

–	 Vagy	 úgy,	 szóval	 ezt	 is	 tudtad?	 Micsoda	 szörnyű	 történet!	 Szegény
szülők!

Felfigyeltem	valamire	a	szavaiban.	Lucy	már	kezdett	türelmetlenkedni,	és
azt	akarta,	hogy	fejezzem	be	a	beszélgetést.

–	Szegény	szülők?	A	rájuk	érkező	panaszokra	gondolsz?

Madeleine	elhallgatott.

–	Nem	–	felelte	tétovázva.	–	Miféle	panaszokra?

–	 Úgy	 hallottam,	 azért	 költöztek	 el,	 mert	 azzal	 vádolták	 őket,	 hogy
bántalmazzák	a	fiukat.

–	Érdekes,	erről	a	barátnőm	egy	szót	sem	szólt.	Én	pedig	nem	akartam	a
történetnek	 ebben	 a	 részében	 vájkálni.	 Ő	 csak	 annyit	 mondott,	 hogy	 a
kisfiú	nagyon	beteg	lett,	ezért	költöztek	el.	Hogy	jobb	ellátást	kapjon,	mint
amilyet	Svédországban	kaphatott	volna.

Hirtelen	 ledermedtem.	 Hát	 ezért	 volt	 Herman	 Nilson	 annyira



megközelíthetetlen?	 Mert	 a	 súlyos	 beteg	 keresztfiát	 fedezte,	 nem	 pedig
Didriket,	mint	ahogy	hittem.

–	Milyen	betegségről	van	szó?

–	Nem	tudom.	Nem	gondoltam,	hogy	ez	fontos.

Én	már	nem	osztályoztam	a	dolgokat	aszerint,	hogy	fontosak-e	vagy	sem.
Inkább,	 mint	 egy	 porszívó,	 magamba	 szívtam	 mindent,	 ami	 az	 utamba
került.

–	És	milyen	kezelés	volt	az,	amit	Dániában	megkaphatott,	Svédországban
pedig	nem?

–	Martin,	honnan	tudhattam	volna,	hogy	épp	ez	érdekel?	Fogalmam	sincs,
miféle	 betegségről	 és	 kezelésről	 van	 szó.	 A	 barátnőm	 valami
szervátültetésről	beszélt,	de	elég	bizonytalannak	tűnt	a	hangja.

–	Szervátültetésről?

–	Talán	a	fiú	valamelyik	szülőjétől	–	magyarázta	Madeleine.

–	 Azt	 nem	 hiszem	 –	 feleltem.	 –	 Sebbét	 ugyanis	 örökbe	 fogadták.	 Még
csecsemőkorában	 érkezett	 Svédországba,	 nagyjából	 ugyanakkor,	 amikor
én	adoptáltam	Belle-t.

–	 És	 gondolod,	 hogy	 ez	 a	 betegség	 fontos?	 Nem	 vagyok	 benne	 biztos,
hogy	többet	is	megtudhatok	róla,	de	esetleg	utánanéz…

–	Nem!	–	feleltem	határozottan.	–	Semmiképpen!	A	te	kutatásaid	itt	és	most
véget	érnek,	Madeleine.	Megértetted?

Egy	darabig	hallgatott.

–	Rendben,	megértettem	–	válaszolta	azután.

–	Akkor	jó.

A	szívem	hevesen	vert.



Már	miért	is	lett	volna	fontos	az	adott	helyzetben	az	a	betegség?

Segélykérő	pillantást	vetettem	Lucyre,	mikor	letettem	a	telefont.

Vagy	mégis	az	volt?

–	Nem	tudom.	Én	már	semmit	sem	tudok	–	felelte.
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Szeretem	 azt	 a	 szót,	 hogy	 „roadtrip”.	 Sajnos	 nincs	 igazán	 jó	 svéd
megfelelője.	Az	 autós	 túra	 nem	hangzik	 valami	 izgalmasan.	A	 legutóbbi
ilyen	 utam	 Texason	 át	 vezetett.	 Az	 volt	 az	 utolsó	 alkalom,	 amikor	 azért
utaztam	Amerikába,	hogy	megbocsássak	az	apámnak.	És	azzal	végződött,
hogy	leütöttem.	Azután	nem	találkoztunk	többé.

Most	 pedig	 egy	 újabb	 „roadtrip”	 állt	 előttem	Stockholmtól	Dániáig,	 egy
megszakítással	 Malmőben.	 Voltaképpen	 maga	 a	 kifejezés	 túl	 pozitívnak
hatott	 az	 adott	 összefüggésben.	 Inkább	 szökésnek	 kellett	 volna	mondani.
Egy	újabb	bérelt	autóban	menekültem.	Vágytam	már	arra	az	időre,	amikor
nem	 kell	 örökké	 újabb	 járművet	 és	 telefont	 szereznem.	 Amikor	 végre
megint	megnyugodhatok.

A	rendőrség	a	való	életben	általában	nem	olyan	gyors,	mint	a	filmekben.
Legalább	 egy	 napba	 telik,	 mire	 rájönnek	 majd,	 hogy	 leléptem.	 Addigra
pedig	már	 átjutok	 az	Öresund-hídon,	 így	 könnyen	 kitalálják	majd,	 hová
tartok.	Már	amennyiben	sikerül	megtalálniuk	az	autókölcsönzőt,	ahonnan
a	kocsit	hoztam.	Valahányszor	egy	rendőrautót	pillantottam	meg	az	úton,
önkéntelenül	 összerezzentem.	Halálosan	 féltem,	 hogy	 lekapcsolnak,	még
mielőtt	megtehetném,	amit	meg	kellett	tennem.

El	kell	érnem	Malmőbe!

Azután	Dániába.

Stockholmtól	 Malmőig	 nagyjából	 hatszáz	 kilométer	 a	 távolság.	 Nem
akartam	 felhívni	 magamra	 a	 figyelmet	 azzal,	 hogy	 túl	 gyorsan	 vezetek,
ezért	sokkal	jobban	ügyeltem	a	sebesség	betartására,	mint	szoktam.	Óráról
órára,	kilométerről	kilométerre	haladtam	a	hosszúkás	országon	keresztül.
Olyan	 városok	 mellett	 hajtottam	 el,	 amelyekben	 sosem	 jártam,	 és
amelyekre	 a	 legkevésbé	 sem	 voltam	 kíváncsi.	 Gyűlölöm	 a	 kisvárosokat.
Emlékszem	 az	 egyik	 gyerekkori	 nyaramra.	 Marianne	 kibérelt	 egy
lakókocsit.	Ő,	 a	 húgom	meg	 én	 egyik	kempingtől	 a	másikig	utazgattunk
vagy	 két	 héten	 keresztül.	 Kellemes	 időtöltés	 volt.	 Mivel	 Marianne	 autót
vezetett,	kénytelen	volt	a	szokásosnál	jóval	kevesebbet	inni.	Ezenkívül	nem



sok	jó	volt	abban	a	nyaralásban.	De	azon	a	nyáron	Marianne	elég	jó	úton
haladt	a	józanság	felé.

Egy	 útszéli	 kocsmában	 vacsoráztam.	 Kamionsofőrökkel	 zsúfolódtam
össze	a	hosszúkás	asztaloknál,	és	csizmatalpállagú	húsgombócot	ettem.	A
kocsma	 melletti	 trafikban	 vettem	 egy	 zacskó	 medvecukrot,	 majd	 ismét
beültem	a	kocsiba.	Lucy	imádja	a	csokoládét,	szerintem	viszont	nincs	jobb,
mint	a	medvecukor.	Belle	is	azt	szereti	legjobban.	Lehet,	hogy	csak	azért,
hogy	utánozzon,	én	mindenesetre	örülök	neki,	hogy	van	bennünk	valami
közös.

Hazatelefonáltam,	hogy	meggyőződjek	róla,	minden	rendben	van,	és	hogy
jó	éjszakát	kívánjak	Belle-nek.	Lucy	alig	kapott	levegőt,	amikor	felvette	a
telefont,	úgy	nevetett.

–	Buli	van	ma	lefekvés	előtt?	–	kérdeztem.

–	Rohangálunk	–	felelte	Lucy.	–	Szükségünk	van	szórakozásra.

Nekem	is	lett	volna.	Hallottam	a	háttérben,	hogy	Belle	fel-alá	szaladgál	a
lakásban,	mint	valami	tornádó.	Fantasztikusan	jó	volt	hallani.

–	Csak	jó	éjszakát	akartam	kívánni	–	mondtam.

Lucy	 átadta	 a	 telefont	 Belle-nek,	 akinek	 alig	 volt	 ideje	 velem	 beszélni.
Ilyen	boldognak	már	rég	hallottam	a	hangját.

Mikor	 letettem	 a	 készüléket,	 megkönnyebbültem.	 Mivel	 tudtam,	 hogy
Belle-lel	és	Lucyvel	minden	rendben	van,	minden	erőmmel	az	előttem	álló
feladatra	 koncentrálhattam.	 Először	 megállok	 Malmőben.	 Azután
Dániában.	 Majd	 végül	 hazamegyek.	 És	 tovább	 bujkálok,	 amíg	 el	 nem
rendeződnek	a	dolgok.

De	 nem	 egészen	 úgy	 alakult,	 ahogy	 terveztem.	Ezen	 talán	már	meg	 sem
kellett	 volna	 lepődnöm.	 Az	 utóbbi	 hetekben	 ugyanis	 a	 sors	 nem	 az	 én
kezemre	játszott.	Mégis	csalódott	voltam,	amikor	ott	álltam	a	frissen	fellelt
tanú	ajtaja	előtt,	 és	 senki	nem	 jött,	hogy	kinyissa.	Hosszasan	ácsorogtam
odakint	 az	 utcán,	 reménykedve,	 hogy	 majd	 valami	 mozgást	 látok	 az



ablakban.	 Lehet,	 hogy	 otthon	 van,	 csak	 fél,	 hogy	 meglátják?	 Nem	meri
kinyitni	az	ajtót,	mert	nem	lehet	biztos	benne,	hogy	barát	vagy	ellenség	az,
akit	beenged?	Vagy	tényleg	külföldön	van.

A	rosseb	egye	meg!

Azokra	 gondoltam,	 akiket	 én	 küldtem	 el	 Stockholmból.	 Susanne-ra,	 akit
valójában	 Nadjának	 hívnak.	Meg	Wolfgangra.	 Ugye	 megúszták?	Muszáj
volt	arra	gondolnom,	hogy	igen,	különben	becsavarodom.

Esni	kezdett.	Dél-Svédországról	az	a	benyomásom,	hogy	ott	mindig	esik.
Ott	 is,	meg	Göteborgban	 is.	Lucy	szerint	ez	 túlzás,	én	viszont	csak	arról
tudok	beszélni,	amit	tapasztaltam.	Fél	kilenc	felé	járt	az	idő.	Dániában	nem
foglaltam	 hotelszobát.	 A	 Koppenhága	 és	 Roskilde	 között	 vezető	 autóút
mellett	 kaptam	 szállást.	Ez	 tökéletes	 volt.	Holnap	 reggel	 továbbutazom	a
Själland-sziget	csúcsáig,	majd	onnan	komppal	megyek	át	Ebeltoftba,	ahol
Rebecca	és	Didrik	 lakik.	Az	autó	szintén	velem	jön.	Délelőtt	 tíz	körül	ott
kell	 lennem	Stihléknél.	Most,	hogy	már	 tudtam,	mit	keresek,	könnyű	volt
megtalálni.	 Rebecca	 bejegyzett	 ingatlantulajdonos	 volt	 Dániában,	 a	 dán
hatóságoktól	 pedig	 nem	 volt	 nehéz	 megszerezni	 a	 címét.	 Felfoghatatlan
volt	számomra,	hogy	miért	az	Århustól	ötven	kilométerre	levő	Ebeltoftot
választották.	 Miért	 nem	 Koppenhágában	 laknak?	 Úgy	 lényegesen
könnyebb	lenne	Didriknek	az	ingázás.

Éjfél	 elmúlt	 már,	 mikor	 lekapcsoltam	 az	 éjjelilámpát.	 Behunytam	 a
szemem,	 hanyatt	 feküdtem,	 és	 vártam,	 hogy	 álomba	 szenderüljek,	 habár
nem	nagyon	mertem	reménykedni	abban,	hogy	sikerülni	fog.
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Szombat	–	vasárnap

De	mekkorát	tévedtem!	Meglepetésemre	azonnal	elaludtam.	És	az	álommal
együtt	 a	 rémálmaim	 is	 visszatértek,	 erősebben,	 mint	 valaha.	 Ezúttal
üldöztek,	akár	egy	vadat	az	esőben,	egy	sötét	negyedben.	Minden	lépéssel
egyre	jobban	kimerültem,	és	rettegtem.	Tudtam,	hogy	nem	menekülhetek.
Hogy	le	fognak	lőni.

Ordítottam,	mikor	eldördült	a	lövés.	A	valóságban,	mikor	én	lőttem,	nem
így	 történt.	 A	 srác	 elhallgatott,	 egy	 szót	 sem	 szólt	 többé.	 Én	 viszont
üvöltöttem	álmomban.	Hangosan,	szívből.	Ismét	végigcipeltek	egy	koszos
ipartelepen.	 És	 ismét	 élve	 temettek	 el.	 Újra	 hideg	 verejtékben	 úszva
ébredtem,	s	a	torkomra	fagyott	a	sikoly.

Sosem	leszek	többé	ép	ember,	gondoltam,	miközben	lerúgtam	magamról
a	takarót,	és	bementem	a	fürdőszobába.	Soha	a	büdös	életben!

A	múlt	nem	hagyott	békén	éjszakánként,	a	jelen	pedig	nappal.	Amikor	pár
órával	 később	 megcsörrent	 az	 ébresztőóra,	 már	 éberen	 feküdtem,	 és	 a
plafont	 bámultam.	 Egyik	 mozdulatomat	 követte	 a	 másik.	 Bemásztam	 a
zuhany	 alá.	 Kinyitottam	 a	 vízcsapot.	 Lezuhanyoztam,	 majd
megtörölköztem.	 Előkerestem	 a	 neszesszeremből	 a
borotválkozócuccaimat.	 Fogat	mostam.	 Felöltöztem,	 elhagytam	 a	 szobát,
majd	a	recepciónál	fizettem	a	kijelentkezéskor.

–	Mindennel	meg	volt	elégedve?

–	Persze.	Szívesen	jövök	máskor	is.

Az	 életben	 be	 nem	 teszem	 oda	 többé	 a	 lábam!	 Sosem	 járok	 efféle
szállodákba,	 és	 nem	 is	 olyan	 helyen	 feküdt,	 amerre	 gyakran
megfordulnék.	 De	 emiatt	 aligha	 hibáztathattam	 a	 recepciós	 srácot,	 ezért
inkább	 nem	 osztottam	 meg	 vele	 a	 gondolataimat.	 Úgy	 tettem,	 mint
feltehetőleg	 a	 többi	 vendég	 is:	 fizettem,	 azután	 mentem	 a	 dolgomra.
Beültem	a	kocsiba,	és	elhajtottam.



A	 Själland-sziget	 csúcsa	 nyolcvan	 kilométernyire	 volt.	 Nem	 emlékszem
már,	 mi	 járt	 a	 fejemben,	 míg	 odaértem.	 Azt	 talán	 észrevettem,	 hogy	 a
széles	 autóúton	hamar	 lezavartam	az	 első	kilométereket,	míg	 a	 végére	 a
keskenyebb	 utak	 megtétele	 jóval	 tovább	 tartott.	 Esetleg	 azon	 is
gondolkodtam,	 hogy	 a	 nap	 csak	 időnként	 bukkant	 elő,	 és	 olyankor	 a	 fű
sokkal	zöldebb,	a	tenger	sokkal	kékebb,	az	út	pedig	szürkébb	volt.	Vagy	az
is	lehet,	hogy	nem	töprengtem	semmin.	Intellektuális	zsákutcába	jutottam.
A	 gondolatok	 gordiuszi	 csomót	 alkottak.	 Már	 felhagytam	 minden
próbálkozással,	hogy	a	többi	szálat	is	kibogozzam.	Didrik	fogja	elvégezni
a	munka	dandárját,	vagy	önként,	vagy	kényszer	hatása	alatt.	Nem	hagyom
magam,	amíg	el	nem	mond	mindent,	amit	tud.	Hogy	mégis	mi	a	francokat
művel.

És	amíg	meg	nem	találom	Miót,	akit	Rakel	rabolt	el	az	óvodából.	Rakel,
aki	ismerte	a	fiú	anyját.	Hogy	a	fenébe	maradhatott	ki	a	nyomozásból	Mio
eltűnése,	 valamint	 Sara	 szökése	 kapcsán	 is?	 Hiszen	 mindenki	 mást
kihallgattak.

Fújt	 a	 szél,	 miközben	 a	 komppal	 megtettem	 a	 kis	 távolságot	 Själland
csücskétől	Ebeltoftig.	A	katamarán	ide-oda	dülöngélt.	Az	utasok	kávéért	és
szendvicsekért	 álltak	 sorba,	 ám	 én	 csak	 csendben	 ültem	 a	 helyemen,	 és
néztem	 kifelé,	 a	 tengerre.	 Belle-nek	 tetszett	 volna,	 ha	 ott	 van	 velem.	 Ő
mindenféle	hajót	szeret,	és	remekül	érzi	magát	a	tengeren.	A	nagyapja	azt
szokta	mondani,	 hogy	 sosem	 látott	még	 ilyen	gyereket,	 aki	 ennyire	 nem
tiszteli	 a	 vizet.	 Összeszorult	 a	 szívem,	 amikor	 Belle	 nagyapjára
gondoltam.	Egyedül	őt	kedveltem	a	sógorom	családjából.	Életben	 tartom
majd	az	emlékét	Belle	számára.	Elmesélem	majd,	miket	csinált	életében,	és
mitől	volt	olyan	jó	ember.

Megérkeztünk,	s	én	lehajtottam	a	kocsival	a	kompról.	Didrik	háza	a	parton
állt,	 néhány	 kilométernyire	 Ebeltoft	 központjától.	 A	 kikötőből	 öt	 percig
sem	 tartott	 odaérni.	Ha	arra	nem	 is	nagyon	emlékszem,	mire	gondoltam
abban	az	időben,	arra	annál	inkább,	hogy	éreztem	magam.

Egész	 testemben	 reszkettem,	 a	 tenyerem	pedig	 síkos	 volt	 az	 izzadságtól.
Néhány	házzal	odébb	parkoltam	le.	Az	út	egyik	oldalán	gyönyörű,	széles
szántóföld	 terült	 el.	 A	 másikon	 pedig	 egy	 sor	 ház	 állt,	 amelyek	 közül
Didriké	volt	az	utolsó.



Vajon	 otthon	 van?	 Vagy	 ha	 ő	 nem	 is,	 de	 valaki?	 Rebeccával	 már
találkoztam	a	héten	a	városban.	Lehet,	hogy	üresen	áll	a	ház,	és	az	egész
család	Stockholmban	van.

Olyan	 erősen	 vert	 a	 szívem,	 hogy	 majd’	 eltörte	 a	 bordáimat.	 Nagyon
kellemetlen	érzés	volt,	és	egy	pillanatig	szabályosan	azt	hittem,	infarktust
kapok.	 Akkor	 pedig	 elég	 szerencsétlenül	 alakulna	 a	 helyzetem,	 ha	 csak
Didrik	 segítségében	 bízhatnék.	 Ügyetlenül	 próbáltam	 keresni	 egy
mobiltelefont	a	készletemből,	amelyen	felhívhatnám	Lucyt.

Most	meghalok,	bébi.	Viseld	gondját	Belle-nek.

Na	 de	 most	 aztán	 már	 elég!	 Megmarkoltam	 a	 kormányt,	 miközben
egyszerre	megrémített	 és	 dühített	 is	 a	 saját	 gyengeségem.	A	 fene	 se	 fog
kimúlni	 egy	 kocsiban	 ülve	 egy	 dán	 kisvárosban!	 Nem,	 amíg	 meg	 nem
tudom,	 mit	 rejteget	 Didrik!	 De	 az	 is	 lehet,	 hogy	 nem	 helytállók	 az
értesüléseim.	Lehet,	hogy	ő	egyáltalán	nem	is	játszik	olyan	fontos	szerepet
az	egészben,	mint	gondolom.	Azért	valamit	biztos	tud	majd	mesélni.	Más
ugyanis	 nem	maradt,	 akitől	 bármit	 kérdezhettem	volna.	Rakelnek	 nyoma
veszett,	a	többiek	pedig	meghaltak.

Ezek	 a	 szavak	 és	 gondolatok	 buzdítottak,	 míg	 végül	 kinyitottam	 a
kocsiajtót	 és	kiszálltam.	Nem	kaptam	 infarktust.	A	pulzusom	 lelassult,	 és
kiszáradt	a	tenyerem.	Egy	határozott	mozdulattal	bevágtam	az	autó	ajtaját,
majd	megnyomtam	a	távirányítón	az	ajtózár	gombját.	Azt	hiszem,	egyenes
gerinccel	 és	 emelt	 fővel	 közeledtem	 Didrik	 házához.	 És	 tudom,	 azt
gondoltam,	 felkészültem	bármire,	amit	 látni	 fogok,	vagy	a	 tudomásomra
jut.	Sőt,	még	azt	is	képzeltem,	hogy	meg	sem	lepődöm	majd	rajta.

Ostobaság	volt.	Állati	nagy	ostobaság.

Klasszikus,	 piros	 faház	 volt,	 fehér	 szegélyekkel	 és	 nyeregtetővel.	 A
földszinti	 falakat	 hatalmas	 ablakok	 borították.	 Ezért	 is	 figyeltem	 fel	 rá
rögtön	 odakintről.	 Keresztülláttam	 általuk	 a	 házon.	 A	 család	 a	 hátsó
kertben	ült,	és	reggelizett.	Sütött	a	nap,	a	szél	pedig	fele	olyan	erősen	sem
fújt,	mint	odakint	a	tengeren.	Didrik	és	Rebecca	egymással	szemben	ültek,
és	egy-egy	tojást	pucoltak,	mellettük,	szintén	egymással	szemben	pedig	két
ember,	 akiket	 nem	 ismertem.	 Velem	 egyidősnek	 tűntek.	 Talán	 valami



ismerősök	lehettek,	akik	látogatóban	voltak?	Vagy	a	szomszédaik	azok?

Amolyan	idilli	nap	volt.	Senki	mást	nem	láttam	mozgolódni	a	környéken.
Ennek	örültem,	ugyanakkor	 aggasztott	 is.	Az	 elszigeteltség	 jó	dolog.	De
sajnos	nemcsak	nekem,	hanem	Didriknek	is.

Elérkezett	 az	 idő.	 Már	 nem	 lehetett	 tovább	 halogatni.	 És	 mivel	 már
megedződtem	 –	 habár	 a	 rendelkezésemre	 álló	 legkomolyabb	 fegyver	 a
saját	 intellektusom	volt	 –,	 egyenesen	 besétáltam	Didrik	 kertjébe.	És	 nem
tétova	 léptekkel.	 Csak	 mentem,	 mint	 egy	 robot.	 Amikor	 megkerültem	 a
házat,	 Rebecca	 épp	 nagyban	 fejtegetett	 egy	 témát,	 ami	 a	 jelek	 szerint
szórakoztatta	az	asztal	körül	ülőket.	Háttal	ült	nekem,	ezért	nem	látta,	hogy
jövök.	 Didrik	 viszont	 annál	 inkább.	 Az	 arckifejezése	 olyan	 gyorsan
változott	meg,	hogy	nehezemre	esett	úgy	menetelni	tovább,	mintha	mi	sem
történt	volna.	Az	első	pillantása	egyértelműen	elárulta,	hogy	a	látványom
annyira	 sokkolta,	 hogy	 rám	 sem	 ismert.	 Majd	 a	 meglepetést	 a	 rémület
váltotta	fel.	Én	pedig	csak	mentem	tovább	rendületlenül.

–	 Jó	 reggelt!	 –	 üdvözöltem	 őket.	 –	 Elnézést,	 hogy	 csak	 így	 hívatlanul
beállítottam	ezen	a	szombat	reggelen.

Rebecca	 már-már	 valószínűtlenül	 gyorsan	 ugrott	 talpra.	 Bocsánatkérőn
mosolyogtam	rá,	majd	feszülten	körülnéztem.

–	Szép	helyen	laktok.

Hatalmas	kertjük	volt,	legalább	száz	méter	hosszú.	Leért	egészen	a	partig.

Az	asztalnál	ülő	másik	pár	csendben	meredt	rám,	nem	tudták	hova	tenni	a
háziak	reakcióját.	A	segítségükre	siettem.

–	Bocsánat.	Természetesen	be	kell	mutatkoznom.	Martin	Benner	vagyok,
Didrik	és	Rebecca	régi	ismerőse.

Előbb	a	nőnek	mutatkoztam	be,	azután	a	férfinak.	Mindketten	szívélyesen
mosolyogtak.	 Szokatlanul	 érthetően	 beszéltek	 dánul,	 nyilván
alkalmazkodtak	 a	 svéd	 beszélgetőpartnerekhez.	 Azt	 mondták,	 örülnek	 a
találkozásnak.	Mire	 azt	 feleltem,	 hogy	 én	 is.	Azután	Didrik	megpróbálta



félbeszakítani	az	előadásomat.

–	Miben	segíthetünk,	Martin?

–	Elég	sok	mindenben	–	feleltem.

Majd	jelentőségteljesen	felvontam	a	szemöldökömet.

–	Nem	mennénk	be	inkább?	–	tudakolta	Didrik.

–	Miattam	nem	kell	–	válaszoltam.

Ekkor	gyerekhangok	szakították	félbe	a	beszélgetésünket.	Mindkettő	dánul
beszélt,	de	az	egyik	svéd	akcentussal.	Egyikük	fiú	volt,	a	másikuk	lány.	A
csalitosból	 viharzottak	 elő,	 egy	 nagy	 almafa	 mögül,	 kicsivel	 távolabb
tőlünk.	 Elsőnek	 a	 kislány,	 indiánnak	 öltözve.	 A	 fiúcska,	 aki	 olyan	 sötét
bőrű	 volt,	mint	 én,	 ugyanolyan	 gyorsan	 futott	 utána.	 Sebbe.	 Egy	 cseppet
sem	 tűnt	 sérültnek.	 Kissé	 megkönnyebbültem.	 Didrik	 nem
gyerekbántalmazó.	 És	 a	 kisfiú	 betegnek	 sem	 látszott,	 úgyhogy	 eddig
minden	rendben.

–	Hát	ez	nagyszerű,	hogy	már	ilyen	jól	van!	–	mondta	a	dán	nő,	szélesen
mosolyogva.

Aggodalmasan	néztem	Didrikre	és	Rebeccára.

–	Miért,	beteg	volt?	–	tudakoltam.	–	Sajnálattal	hallom,	nem	tudtam	róla.

–	Martin,	most	már	menjünk	be.

Didrik	csak	a	 szomszédok	miatt	nem	emelte	 fel	a	hangját.	Én	 tapodtat	 se
mozdultam.	 Inkább	követtem	 tekintetemmel	a	park	méretű	kertben	 fel-alá
futkározó	gyerekeket.	A	kisfiú	gyorsan	szaladt.

–	Most	elkaplak!	–	kiáltotta	a	kislánynak.

De	nem	kapta	el.	Sőt,	méterekkel	lemaradt	mögötte.

–	Na	persze!	–	fordult	hátra	a	kislány.



Most	 leszaladt	 a	 vízhez,	 Sebbe	 meg	 utánaeredt.	 Egy	 megalázott	 férfinál
senki	sem	fut	gyorsabban.

És	senki	nem	vállal	feleslegesen	nagy	kockázatot,	hacsak	nincs	még	több
veszítenivalója.	Láttam,	ahogy	a	gyerek	mezítláb	trappol	a	fűben,	kék	inge
valósággal	szállt	a	szélben.	És	ekkor	már	tudtam.

–	Mio!	–	kiáltottam	neki.	–	Mio!

A	 fiú	 megtorpant.	 Olyan	 hirtelen,	 hogy	 majdnem	 elesett.	 Lassan
megfordult,	és	hatalmasra	nyílt	szemekkel	rám	nézett.

–	Apa?	–	kérdezte.



36

–	Martin,	most	már	aztán	igazán	fejezd	be!

Didrik	 olyan	 hangosan	 és	 vészjóslóan	 szólt	 rám,	 hogy	 azt	 nem	 lehetett
figyelmen	kívül	hagyni.	A	gyerekek	 is	 fülelni	kezdtek.	A	kislány	megállt
és	felénk	fordult.

Didrik	integetett	nekik.

–	Minden	 rendben	 –	 mondta,	 és	 megpróbált	 mosolyogni	 hozzá.	 –	 Csak
megbeszélünk	valami	„felnőttdolgot”.

De	a	fiú	már	felénk	tartott.

–	Te	vagy	az	apukám?	–	tudakolta.	–	Te	vagy	az?

Szavai	 nyomasztó	 gyerekkori	 emlékeket	 ébresztettek	 fel	 bennem.
Egyetlenegyszer	 sem	 találkoztam	 az	 apámmal	 gyerekkoromban.	 A
hirtelenszőke	 anyámmal	 éltem,	 meg	 a	 hasonlóan	 szőke	 húgommal,	 és
valahányszor	megpillantottam	egy	fekete	 férfit	az	utcán,	arra	gondoltam,
lehet,	 hogy	 ő	 az	 apám.	 Egészen	 tízéves	 koromig	 megszállottan	 hittem,
hogy	 apám	 valahol	 odakint	 van,	 és	 ha	 eléggé	 elszántan	 keresem,
megtalálom	 majd.	 De	 nem	 találtam	 meg	 sosem.	 Akárhogy	 kerestem,
akárkit	kérdeztem	meg,	nem	bukkantam	rá.

Rebecca	odarohant	a	gyerekhez.

–	Sebbe,	ő	csak	egy	ismerősünk.	Nem	az	apukád.

A	 szomszédok	 Didrikről	 az	 asszonyra	 néztek,	 és	 tátva	 maradt	 a	 szájuk.
Didrik	próbált	magyarázatot	adni	a	történtekre.

–	Hiszen	tudjátok,	hogy	örökbe	fogadtuk.	Úgy	tűnik,	abban	a	korban	van,
amikor	szeretne	többet	megtudni	a	származásáról.

–	Meg	a	nevéről	–	tettem	hozzá.



Ha	szemmel	ölni	 lehetne,	már	végem	lett	volna.	 Igaz,	a	szívem	úgy	vert,
mint	egy	légkalapács,	de	legalább	életben	voltam.

–	Anya,	miről	van	szó?	–	érdeklődött	a	kislány.

–	 Semmiről,	 azt	 hiszem	 –	 felelte	 a	 nő,	 s	 közben	 idegesen	 Didrikre
pillantgatott.

–	 Egyáltalán	 semmiről	 –	 felelte	 ő,	 azon	 a	 hangon,	 amelyen	 az	 előbb
hozzám	beszélt.

Ezt	a	hangsúlyt	azonban	már	a	vendégei	nem	bírták	el.	Senki	sem	szereti
veszélyben	érezni	magát.	A	férfi	felállt.

–	Mi	most	elmegyünk.	Köszönjük	a	kávét.

A	nő	 is	 felegyenesedett.	A	kislány	odarohant	hozzá,	és	megfogta	a	kezét.
Rebecca	pedig	csak	állt	a	gyepen,	és	rémült	tekintettel	átölelte	Miót.

A	 szomszédok	 megköszönték	 a	 vendéglátást.	 Azon	 tűnődtem,	 vajon
visszajönnek-e	még	valaha.

–	Majd	máskor	megmagyarázom	–	mondta	Didrik.

A	jelek	szerint	ő	optimistább	volt	nálam.

A	 szomszédok	 elmentek.	 Ahogy	 Rebecca	 is,	 aki	 a	 gyerek	 kezét	 fogva
eltűnt	a	házban.

–	 Mit	 akarsz	 megmagyarázni,	 Didrik?	 –	 kérdeztem,	 mikor	 magunkra
maradtunk.	 –	 Mert	 én	 személy	 szerint	 nem	 érek	 rá,	 hogy	 egy	 másik
alkalomra	várjak.

Didrik	 nyugodtan	 állt,	 kezét	 zsebre	 dugva.	 Tekintetét	 egy	 távoli	 pontra
szegezte	 a	 vízen.	 Mellkasa	 a	 lélegzése	 ritmusában	 emelkedett,	 majd
süllyedt.	Ki	és	be,	fel	és	le.	Úgy	festett,	mint	mindig.	Mint	egy	jó	modorú,
tehetős	 férfi	 élete	 legjobb	 formájában.	 Szívélyes	 volt	 és	 nyitott.	 Nem
olyan,	mint	egy	szadista	gyerekbántalmazó	vagy	egy	gyilkos.



Nem	tetszett	nekem	a	köztünk	támadt	csend.

–	Ez	nem	Sebbe	volt	–	jelentettem	ki,	hogy	megtörjem	a	hallgatást.

Didrik	végre	felnézett	a	vízről.

–	Mit	tudsz	te	erről?	Téged	nem	érdekelnek	a	gyerekek.	Még	a	sajátoddal
sem	törődsz.

Ezt	a	sértést	elengedtem	a	fülem	mellett.

–	 Igaz,	 nem	 tudom,	 hogy	 néz	 ki	most	 Sebbe	 –	 hagytam	 rá.	 –	Ám	 annak
ellenére,	 hogy	 próbáltál	 megakadályozni	 benne,	 Mióról	 viszont	 láttam
fotókat.	És	másoktól	eltérően	én	meg	tudom	különböztetni	az	egyik	színes
bőrű	gyereket	 a	másiktól.	Ez	a	 srác	pedig,	 aki	 az	előbb	 itt	 állt	 a	gyepen,
Sara	Texas	fia.	Mit	tettél	a	sajátoddal?

Bal	oldalról	hallottam	a	csattanást,	a	házból.	Nem	volt	nehéz	felismernem,
és	pontosan	tudtam,	mit	fogok	látni,	amikor	automatikusan	arra	fordultam.

–	Tűnés!

Rebecca	 állt	 az	 ajtóban,	 egy	pisztollyal	 a	 kezében.	Elképesztően	nyugodt
volt.	És	legnagyobb	meglepetésemre	én	is	az	voltam.

–	Te	megőrültél?	Le	akarsz	lőni?	Hiszen	fegyvertelen	vagyok,	józan,	és	itt
állok	fényes	nappal	egy	villanegyed	kellős	közepén.

A	 fejemet	 csóváltam,	 és	 mielőtt	 még	 lett	 volna	 ideje	 átgondolni,	 mit
teszek,	leültem	az	egyik	székre	az	asztal	mellé.	A	szék	támlája	magas	volt,
felért	egészen	a	nyakamig.	Kényelmesen	hátradőltem.

–	Hát	 csak	 tessék,	 lőj	 le!	Aztán	majd	magyarázkodhatsz	 a	 rendőrségnek,
miért	lőttél	agyon	a	reggelizőasztalnál	ülve.

–	Nem	fognak	rád	találni.

Közelebb	 lépett.	Didrik	 figyelte	 a	 történéseket,	 de	 nem	avatkozott	 közbe.
Én	 viszont	 láttam	 rajta,	 hogy	 közel	 sem	 biztos	 benne,	 tetszik-e	 neki	 az



események	ilyetén	fordulata.

Azokra	 gondoltam,	 akik	 már	 meghaltak.	 Előbb	 vagy	 utóbb	 ők	 is
előkerültek,	előkerülnék	én	is.	Rebecca	további	néhány	lépést	közelített.	A
fiút	nem	láttam.	Nyugodtan	ültem	tovább	a	széken.

–	 Jobb,	 ha	 most	 megállsz	 –	 figyelmeztettem.	 –	 Sosem	 fogod	 tudni
kimagyarázni	a	rendőrségen,	miért	lőttél	le	egy	méteren	belülről.

Ekkor	Didrik	odalépett	hozzá,	és	a	kezét	óvatosan	rátette	a	vállára.

–	Most	már	elég.	Majd	én	elintézem.

–	Azt	nem	hiszem.

Szavai	feldühítették	Didriket.	Gyors	és	erőteljes	mozdulattal	megpróbálta
megkaparintani	a	fegyvert.	De	Rebeccának	esze	ágában	sem	volt	odaadni,
és	követte	a	 férfi	mozdulatait.	Sikolya	visszhangzott	a	szomszédos	házak
között.

–	Eressz	el!	A	francba,	eressz	már	el!

Ekkor	a	fiú	ismét	megjelent.	Ott	állt	az	ajtóban,	és	könnyek	folytak	végig
az	 arcán.	Nyilallást	 éreztem	 a	mellkasomban.	Hát	 persze,	 hogy	Mio	 volt
az!	Kétség	sem	fért	hozzá.

Rebecca	is	észrevette.

–	Jaj,	kicsikém!	Mondtam,	hogy	várj	meg	odabent.

Végre	 elengedte	 a	 fegyvert,	 amelyet	 Didrik	 megpróbált	 a	 háta	 mögé
rejteni.	Ostoba	ötlet	volt.	Egy	gyereket	nem	lehet	egy	ilyen	ócska	trükkel
átverni.	Ők	is	észreveszik,	amit	kell,	és	azután	magyarázatot	követelnek.

Rebecca	szeme	könnyekkel	volt	 tele,	mikor	visszament	a	házba.	Felkapta
az	ölébe	a	kisfiút,	aki	a	vállán	sírta	ki	magát.

Didrik	és	én	ismét	kettesben	maradtunk.	Azzal	az	apró	különbséggel,	hogy
neki	ezúttal	fegyvere	is	volt,	és	elismerem,	ez	a	tény	zavart	engem.



–	Nem	ülsz	le?	–	kérdeztem.

–	Rebeccának	igaza	van.	Ideje	indulnod.	Én	pedig	hívom	a	rendőrséget.

–	Vagy	mégsem	–	vetettem	ellene.

Halkabban	 mondtam,	 mint	 terveztem.	 Vajon	 tényleg	 azt	 hiszi,	 hogy	 ezt
megúszhatja?

–	 Senki	 sem	 fog	 hinni	 neked	 –	 állította	 Didrik,	 mintha	 olvasott	 volna	 a
gondolataimban.	–	Az	égvilágon	senki.

Nem	 értettem,	 miről	 beszél,	 hiszen	 bizonyítékaim	 voltak.	 Fényképek
Mióról.	 És	 DNS-elemzést	 is	 lehet	 végezni.	 Nem	 lett	 volna	 nehéz
bebizonyítani,	hogy	Mio	Sara	Texas	fia.	Ezt	meg	is	mondtam	Didriknek.

–	Ráadásul	apja	is	van	–	tettem	hozzá.

Didrik	erre	összerezzent.

–	Senkinek	nem	kell.

–	De	igen,	az	apjának.	Ezért	vagyok	itt.

Didrik	felkacagott.

–	Te	nem	tudod,	mit	beszélsz,	Martin.

Leült,	és	a	fegyvert	a	térdére	tette.

Végigsimított	 az	 arcán,	 ahogy	 az	 az	 ember	 teszi,	 aki	 így	 próbálja	 meg
eltüntetni	a	fáradtság	nyomait.	De	hasztalan	volt.

Nehéz	 lett	 volna	 megérteni	 a	 jelenetet.	 Egy	 mesés	 kertben	 üldögéltünk,
közvetlenül	a	tenger	mellett.	Akár	idilli	tájkép	is	lehetett	volna.	Valójában
azonban	maga	volt	a	pokol.

–	Megölted	a	saját	fiadat,	Didrik?	–	kérdeztem.



Akkorát	ugrott	erre,	mintha	behúztam	volna	neki	egyet.

–	Te	meg	miről	pofázol?

Széttártam	 a	 karom.	 Elöntött	 a	 kétségbeesés.	 Lehet,	 hogy	Didrik	 tényleg
gyerekbántalmazó?

–	Mindent	tudok	–	magyaráztam.	–	Tudom,	hogy	azért	költöztetek	el,	mert
a	gyámhatóság	feljelentett	titeket.	Tudok	a	szörnyű	zúzódásokról.	És	hogy
mennyire	örültetek	az	új	óvodának.	Azután	ide	költöztetek.

Didriknek	 leesett	 az	 álla.	 Többször	 is	 kinyitotta,	majd	 becsukta	 a	 száját,
mielőtt	sikerült	volna	valami	értelmeset	kinyögnie.

–	Hát	ezt	pletykálják	rólam?	Ezt	hallottad?

–	Igen	–	feleltem.	–	Habár	nem	csak	ezt.	Valaki	azt	is	mondta,	hogy	Sebbe
beteg	volt.	Nagyon	beteg.

–	Ki	volt	az?

–	 Beszéltem	 pár	 emberrel.	 Óvatosan,	 nehogy	 többen	 is	 meghaljanak.
Többek	közt	Sebbe	keresztapjával	is.	A	legjobb	barátoddal.

Ez	 nevetséges	 trükk	 volt.	 Herman	 egy	 árva	 szót	 sem	 szólt	 arról,	 hogy
Didrik	állítólag	verte	Sebastiant.

–	Nem	ő	a	legjobb	barátom.	De	a	felesége	Rebecca	legjobb	barátnője	volt.
Egészen	addig,	amíg	nem	kezdett	ő	is	ilyen	beteges	képzelgésekbe,	mint	te.
Persze	megváltozott	 a	 véleménye,	 amikor	megtudta,	 hogy	 Sebbe	milyen
beteg,	 de	 addigra	 már	 megszakítottuk	 velük	 a	 kapcsolatot.	 Herman
igazából	fel	sem	fogta,	miért.	Ő	biztos	még	most	is	úgy	gondol	rám,	mint
jó	barátjára.	Ő	meg	a	felesége	úgymond	külön	élnek.

Előrehajoltam,	rákönyökölve	a	hűvös	asztallapra.

–	De	akkor	azt	mondd	meg:	hol	van	Sebbe?

Didrik	képtelen	volt	tovább	a	szemembe	nézni.	A	fákat	nézte,	majd	a	füvet,



az	égboltot,	csak	hogy	rám	ne	kelljen	néznie.

–	Meghalt.

–	Te	ölted	meg?

–	Hát	teljesen	elment	az	eszed?

Őrjöngve	ugrott	talpra.	A	fegyver	leesett	a	földre.	Erőt	vettem	magamon,
hogy	ülve	maradjak.	Akkor	tehát	igaz	volt,	amit	Madeleine	mesélt.	Sebbe
beteg	volt,	nem	bántották.

–	Nem	öltem	meg	a	saját	fiamat	–	suttogta	Didrik.

Úgy	lihegett,	mintha	maratont	futott	volna	le	a	sivatagban.

–	Én	meg	nem	öltem	meg	Jennyt,	Bobbyt,	Fredriket	és	Eliast	–	feleltem.	–
Sem	senki	mást.

Azon	erőlködtem,	hogy	ne	remegjen	a	hangom.

Didrik	a	fejét	rázta.

–	 Sebbe	 a	 rák	 egy	 nagyon	 agresszív	 fajtájában	 szenvedett,	 amit	 már
nagyon	 későn	 fedeztek	 fel.	 Svédországban	 nem	 is	 akartak	 más	 kezelést
adni	neki,	csak	fájdalomcsillapítást.

Nem	 tudom,	 mire	 számítottam,	 mit	 fogok	 hallani,	 de	 erre	 nem.
Megdöbbenten	 hallgattam	 a	 történetet,	 amelynek	 igazságtartalmában
aligha	volt	okom	kételkedni.

–	Itt,	Dániában	másként	 tekintettek	a	dologra	–	magyarázta	Didrik.	–	Volt
egy	 kísérleti	 stádiumban	 lévő	 új	 gyógyszerük,	 amelyről	 úgy	 gondolták,
kipróbálják	rajta.

–	Ti	pedig	eladtátok	a	házat,	hogy	fedezni	tudjátok	a	kezelés	költségeit?

–	Az	állam	nem	akarta	kifizetni.	Nekünk	meg	nem	volt	 időnk	végigvinni
az	egész	procedúrát.	És	így	fel	tudtuk	szabadítani	a	szükséges	összeget.



–	Nem	tudtatok	volna	jelzálogot	felvenni	a	házra?

Didrik	elfordította	a	tekintetét.

–	Nem.	Úgyis	úgy	terveztük,	hogy	itt	maradunk	Dániában…	legalábbis	egy
ideig.	Először	Koppenhágában	laktunk,	ahol	Sebbe	megkapta	a	szükséges
kezelést.	Azután	ide	költöztünk.	Rebecca	a	karrierje	kezdetén	néhány	évig
Århusben	 lakott.	 Ezért	 fogadták	 el	 őt	 a	 dán	 hatóságok
ingatlantulajdonosként.

–	Hol	halt	meg?

–	Itt,	Ebeltoftban.

–	Mikor?

–	Novemberben.	Pár	hónappal	azután,	hogy	megállapították	a	betegségét.
Akkor	már	elég	régóta	rosszul	volt,	de	az	egész	eseményt	késleltette	az	a
bizarr	 sztori,	 hogy	 nem	 betegségről	 beszéltek,	 hanem	 arról,	 hogy	 a
gyerek	szülei	szörnyetegek.

Azt	 sem	 tudtam,	 hol	 kezdjem	 a	 mondandómat.	 Annyira	 nehéz	 volt,	 és
olyan	 képtelenségnek	 tűnt.	 Igen,	 képtelenségnek.	 Ez	 a	 szó	 maradt	 meg
bennem	 leginkább.	 Sebbe	 novemberben	 halt	 meg.	 Ugyanabban	 a
hónapban,	amikor	Sara	Texas	öngyilkos	lett,	a	fia	pedig	eltűnt.

–	 Kicseréltétek	 a	 gyereketeket	 egy	 másikra?	 Nem	 fogod	 fel,	 hogy	 ez
mennyire	beteges	dolog?

Didrik	kicsire	összehúzta	magát	a	székében.

–	A	francba	is,	nem	tartasz	engem	valami	sokra	–	állapította	meg.

Nagyot	nyeltem.

–	Elraboltál	egy	gyereket,	és	legalább	négy	embert	megöltél.	Mégis	mire
tartsalak?

Didrik	várt	a	válasszal.	Talán	mert	már	ő	sem	gondolt	túl	sokat	magáról.



Egy	ernyedt	darázs	támadt	ránk.	A	kezemmel	lecsaptam,	és	néztem,	ahogy
a	földre	hull.	A	fáradt	harcos	hamar	földre	rogy,	állapítottam	meg.

–	Én	nem	raboltam	el.

Könnyedén	 ejtette	 ki	 egymás	 után	 e	 szavakat,	 de	 így,	mondatba	 foglalva
dinamitként	robbantak.

–	Hogy	mondod?

Egyenesen	a	szemembe	nézett.

–	Ígéretet	tettem	rá,	hogy	megmentem.	Igaz,	eredetileg	kényszerből	tettem
ezt	 az	 ígéretet,	 de	 ez	most	már	 lényegtelen.	Hogy	 így	 alakul	majd,	 azt	 a
legszörnyűbb	rémálmaimban	sem	képzeltem	volna.

Kiszáradt	a	szám.

–	Kinek,	Didrik?	Ki	a	fenének	ígérted	meg,	hogy	megmented	Miót?

Remegő	hangon	felelte:

–	Az	anyjának,	Sarának.
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Azt	 mondják,	 a	 felnőtt	 férfiak	 szeretnek	 közösen	 csinálni	 dolgokat.	 Mi
rosszabbul	viseljük	a	magányt,	mint	a	nők.	Didrikkel	elhagytuk	a	csodás
kertjüket,	és	lefelé	indultunk	a	partra,	ahol	sétáltunk	egyet.	Mint	két	ember,
akik	nem	akarnak	egyedül	lenni.

–	 Sara	 jött	 el	 hozzánk	 –mondta	Didrik.	 –	Még	 a	 legelején,	 azután,	 hogy
engem	és	a	kollégáimat	felkerestek	az	amerikaiak,	és	őt	először	hallgatták
ki.	 Este	 volt,	 és	 esett	 az	 eső.	 Úgy	 dörömbölt	 az	 ajtón,	 hogy	 azt	 hittem,
rögtön	 betöri.	 Amikor	 kinyitottam,	 ő	 ott	 állt	 a	 lépcsőn,	 a	 gyerek	 kezét
fogva.	–	Börtönbe	fognak	zárni	–	mondta.	–	És	valakinek	vigyázni	kell	a
fiamra.

–	Csak	így	–	jegyeztem	meg.

Majd	Didrik	folytatta:

–	 Az	 ilyesmi	 nem	 szokványos	 eljárás.	 Ráadásul	 volt	 a	 történetnek	 egy
kissé	 kényes	 részlete	 is,	 amelyet	 addig	 sikerült	 eltitkolnom	 a	 kollégáim
elől.

–	Hogy	Sebbe	ugyanabba	az	óvodába	járt,	mint	Mio.

–	Úgy	van.	Általában	Rebecca	hozta-vitte	 a	gyereket	Flemingsbergbe,	de
azért	én	is	jártam	ott	néhányszor.	Volt,	hogy	összefutottunk	Sarával,	habár
nem	egy	csoportba	jártak	a	gyerekeink.	Az	egy	eszméletlenül	nagy	óvoda,
csomó	kiskölyök	jár	oda.	Mio	és	Sebbe	ugyan	egyidősek	voltak,	mégsem
egy	csoportba	jártak.	Sajnáltuk,	mert	Sebbe	mesélt	Mióról	idehaza.	Kint	az
udvaron	 ugyanis	 közösen	 játszottak.	 Párszor	 megpróbáltuk	 elhívni
magunkhoz	Sarát	és	Miót,	de	a	nőből	mindig	olyan	nehéz	volt	kiszedni	a
választ.	Mindig	dolgozott	vagy	tanult,	meg	ott	volt	neki	a	sok	mosnivaló,
és	ki	tudja	még	mi	az	ördög	öreganyja.

–	Zűrzavaros	életet	élt?

–	Hát,	 legalábbis	elég	szétszórt	volt.	Sejtettük,	hogy	valami	nem	stimmel
náluk,	 de	 őszintén	 szólva	 a	 találgatásaink	 a	 közelében	 sem	 jártak	 az



igazságnak,	ennyit	mondhatok.

A	lábam	belesüppedt	a	homokba.	Egyre	nehezebb	volt	járni	benne.

–	Azt	mondod,	az	„igazságnak”?

–	Igen.	Azt	hiszed,	te	tudsz	róla	valamit?

–	Igen,	eléggé	meg	vagyok	róla	győződve.

Didrik	félresöpörte	kissé	hosszúra	nőtt	haját	a	szeméből.	A	trendi	frizura
hátránya,	hogy	gyakran	kell	vágatni,	hogy	mindig	megfelelő	hosszúságú
legyen.	Néhány	hét	után	ugyanis	már	nem	áll	jól.

–	Na,	meséld	el,	mire	jutottál	–	szólt	Didrik.

–	 Sajnos	 nem	 tehetem.	 Megígértem,	 hogy	 nem	 szivárogtatok	 ki	 több
információt	a	rendőrségnek.	És	nem	hiszem,	hogy	aki	kicsikarta	belőlem
ezt	 az	 ígéretet,	különbséget	 tenne	a	kiszivárogtatás	 és	 aközött,	 amit	most
mi	ketten	művelünk.

–	Ez	érdekes.	És	kinek	tettél	ilyen	ostoba	ígéretet?

Már	nyugodtabb	volt	a	hangja,	a	korábbi	 izgatottságát	mintha	szó	szerint
elfújták	volna.

–	A	dolog	természetéhez	tartozik,	hogy	ezt	sem	árulhatom	el.

Didrik	felsóhajtott.

–	Akkor	kénytelen	leszek	találgatni.	Lucifernek?

Megtorpantam.	Ő	 bólintott,	majd	ment	 tovább.	 Én	meg	 próbáltam	 lépést
tartani	vele.

–	Ha	tudod,	kicsoda	Lucifer,	akkor	azzal	is	tisztában	kell	lenned,	hogy	nem
Sara	követte	el	azokat	a	gyilkosságokat	–	feleltem.

–	Persze,	így	van.



–	Akkor	meg	miért	nem	leplezed	le?	Mio	miatt?	De	akkor	legalább	engem
hagytál	 volna	 ki	 a	 játékból!	 Ha	 nem	 akartál	 volna	 lecsukatni	 azokért	 a
gyilkosságokért,	már	rég	megoldhattad	volna	az	ügyet.	Akkor…

–	 És	 még	 mi	 a	 jó	 fenét	 kellett	 volna	 tennem,	 te	 idióta	 barom?	 Miből
gondolod,	hogy	nem	egy	cipőben	járunk,	hogy	én	nem	tudom	azt,	amit	te?

Egy	lépést	sem	bírtam	tenni.	Mint	egy	gyerek,	lehuppantam	a	homokba.

Didrik	 is	 így	 tett,	 de	 sokkal	 elegánsabban,	 mint	 én.	 Mindenben
különböztünk.	 Neki	 nemcsak	 a	 külsőségekhez	 volt	 stílusérzéke,	 mint
nekem,	hanem	minden	tekintetben.	Kívül-belül.

–	Kezdjük	az	elején	–	javasoltam.	–	Sara	az	első	kihallgatás	után	keresett
fel	titeket.	Tudta,	hogy	lecsukják	a	gyilkosságokért,	és	megoldást	keresett
Mio	számára.	Jól	értem?

–	 Igen.	Én	 úgy	 értelmeztem,	 hogy	 azért	 jött	 éppen	 hozzám,	mert	 rendőr
vagyok,	mert	Rebeccával	kedvesek	voltunk	hozzá,	és	mert	én	hallgattam	ki
először.	 Tudta,	 hogy	 én	 viszem	 majd	 tovább	 az	 ügyet.	 Úgy	 gondolta,
Rebeccával	tudunk	és	akarunk	is	tenni	valamit	a	fiáért.

–	 Te	 pedig	 rögtön	 rávágtad,	 hogy	 magatokhoz	 veszitek	 Miót?	 Milyen
nemes	cselekedet!

–	 Ennyi	 idő	 elteltével	 nehéz	 összefoglalni	 a	 történetet.	 Hiszen	 Sara	 nem
tudhatta,	 milyen	 élethelyzetbe	 kerültünk	 Rebeccával,	 hogy	 Sebbe	 milyen
rosszul	 volt,	 mi	 pedig	 a	 lelkünket	 is	 kitettük,	 hogy	 ellátást	 kapjon.	 Sara
másnap	hajnalig	ott	maradt	nálunk.	Egyre	csak	beszélt	és	beszélt.	Én	azzal
nyugtattam,	 hogy	 a	 félelmei	 alaptalanok.	 Ha	 ártatlan	 azoknak	 a
bűncselekményeknek	 az	 elkövetésében,	 akkor	 nem	 csukhatják	 le.
Istenemre,	még	sose	hallottam	hasonlót,	mint	amit	elmesélt!

–	De	azért	hittél	neki?

–	Nem,	nem	hittem.	De	annyit	felfogtam,	hogy	nagyon	fel	van	dúlva.	Még
az	 is	 megfordult	 a	 fejemben,	 hogy	 tényleg	 bűnös	 lehet,	 és	 csak	 azért
keresett	 fel,	 hogy	utólag,	 ha	 a	 bizonyítékok	 előkerülnek,	 azt	mondhassa:



„Megmondtam	 előre,	 hogy	 így	 lesz.”	 Utána	már	minden	 olyan	 gyorsan
történt.	 Egyetlen	 éjszaka	 alatt	 töméntelen	 mennyiségű	 bizonyíték	 került
elő,	ő	pedig	beismerő	vallomást	tett.	Őrizetbe	vették,	majd	előzetesbe,	Mio
pedig	nevelőszülőkhöz	került.

Didrik	elhallgatott.

–	Légy	 szíves,	meséld	 el,	 hogy	 jutottál	 el	 attól	 a	 gondolattól,	 hogy	Sara
hazudik,	odáig,	hogy	higgy	neki,	és	ráadásul	magadhoz	vedd	a	fiát.

Nyelt	egyet.

–	Hát…	lehet,	hogy	nem	önként	tettem,	legalábbis	az	elején.	Tudod,	hogy
Rebeccával	nem	lehetett	gyerekünk.	Négy	babáról	álmodtunk,	de	egy	sem
született.	Sebbe	örökbefogadása	évekig	tartott.	Mi	pedig	már	betöltöttük	a
negyvenet.	 Nem	 sok	 időnk	 maradt,	 hogy	 örökbe	 fogadjunk	 még	 egy
gyereket.	 Tavaly	 év	 elején	 beadtunk	 egy	 újabb	 kérvényt.	 De	 akkor,	 nem
sokkal	 később,	 jött	 ez	 az	 átkozott	 feljelentés.	Annyi	 emberre	 haragszom
ezzel	 kapcsolatban.	 Az	 óvoda	 személyzetére,	 akik	 nem	 hallgattak	 rám,
meg	az	orvosokra,	 akik	nem	vettek	minket	komolyan,	 amikor	 segítséget
kértünk.	Hiszen	mi	 tudtuk,	 hogy	 nem	 bántottuk	 Sebbét,	 így	 kellett,	 hogy
legyen	valami	baja.	Fáradt	volt,	fájdalmai	voltak,	és	foltok	éktelenkedtek	a
bőrén,	amelyeket	az	óvónők	„zúzódásoknak”	neveztek.	De	az	idő	csak	telt,
és	 nem	 kaptunk	 segítséget.	 Sovány	 vigasz,	 hogy	 később	 itt,	Dániában	 az
orvosok	 közölték	 velünk,	 Sebbén	 nem	 lehett	 volna	 „időben”	 segíteni.
Talán	 néhány	 hónapot	még	 élhetett	 volna	 közöttünk,	 de	 többről	 szó	 sem
lehetett	volna.

Didriknek	 muszáj	 volt	 lélegzethez	 jutnia,	 és	 kis	 szünetet	 tartani	 az
elbeszélésben	ott,	ahol	az	élete	kezdett	pokollá	változni.

–	Sara	közvetlenül	azután	 jött	hozzánk	segítséget	kérni,	hogy	megtudtuk,
milyen	 beteg	 Sebbe.	 Nem	 hittem	 neki.	 Egészen	 addig,	 míg	 meg	 nem
fosztották	a	szabadságától,	amikor	is	újra	csengettek	a	házunk	ajtaján.

–	Ezúttal	Jenny	vagy	Bobby	látogatott	meg	–	találgattam.

–	Tévedsz.	Lucifer	volt	az.



Mintha	beszakadt	 volna	 alattam	a	 jég,	 és	 hirtelen	 fagyos	vízbe	 zuhantam
volna.

–	 Tessék?	 Ezt	 nem	 hiszem	 el!	 Lucifer	 nem	 mehetett	 személyesen,
valamelyik	emberét	küldte	volna.

–	 Gondolnád	 te,	 de	 mégsem	 így	 történt.	 És	 nem	 nagyon	 van	 okom
feltételezni,	hogy	félreértettem	volna	valami	lényeges	dolgot.	Viszont	én	is
elkövettem	 azt	 a	 hibát,	 hogy	 úgy	 reagáltam,	mint	 te.	Mivel	 fegyver	 volt
nála,	 be	kellett	 engednem.	Ott	 állt	 a	 lépcsőn,	 és	 rám	 szegezte	 a	 fegyvert.
Egyedül	voltam	otthon.	A	nappaliban	ültünk	le.	Elmagyarázta,	mit	akar,	és
figyelmeztetett,	 nehogy	 beavassam	 a	 kollégáimat	 mindabba,	 amit
hallottam,	és	ami	rám	vár.	Sara	vezette	el	Lucifert	hozzám.	A	lány	fel	sem
fogta,	mennyire	szemmel	tartotta	őt	Lucifer	akkoriban.	Az	első	rendőrségi
kihallgatás	után	minden	lépését	figyeltette.

–	Pontosan	mit	akart	Lucifer?

–	Azt,	hogy	gondoskodjak	Mióról.

–	De…

–	Én	ellenkeztem,	mondtam	neki,	hogy	nem	tehetem	meg,	amit	kér	tőlem.
Már	 rájött,	 hogy	Miót	nem	viheti	magával	 az	Egyesült	Államokba,	 ezért
arra	 kért,	 hogy	 tegyem	meg	 én.	Azt	mondta,	 először	 raboljam	 el	 a	 fiút.
Aztán	 rejtsem	 el,	 végül,	 amikor	már	 lecsillapodtak	 a	 kedélyek,	 repüljek
vele	az	Államokba,	és	adjam	át	neki.

–	Te	persze	nem	vállaltad,	igaz?

–	Persze,	hogy	nem.	Mondtam,	hogy	nem	ülhetek	fel	egy	repülőgépre	egy
körözés	alatt	 álló	gyerekkel.	De,	 amint	 azt	mostanra	már	 te	 is	 jól	 tudod,
Luciferrel	 szemben	 nem	 sok	 tere	 van	 a	 saját	 akaratodnak.	 Az	 volt	 a
véleménye,	 hogy	 Mio	 utazhatna	 Sebbe	 útlevelével,	 ahogy	 azt	 az
embercsempészek	 is	 csinálják,	 hogy	 másnak	 az	 iratait	 használják,	 aki
hasonlít	az	illetőre.	Amikor	azt	mondtam,	nem	segítek	neki,	megkérdezte
tőlem,	 hol	 van	 Rebecca	 és	 Sebbe.	 Olyasmit	 mondtam,	 hogy	 „elintéznek
valamit”,	de	valójában	az	orvosnál	voltak.	Erre	Lucifer	elvigyorodott,	és



azt	mondta,	hívjam	fel	őket,	én	pedig	meg	megtettem.

Hatalmas	felhő	közeledett	felénk	a	tenger	felől.	Eső	lesz,	talán	égzengés	is.
Majd’	megfagytam,	de	mit	sem	törődtem	vele.

–	Nem	vették	fel	–	feleltem	halkan.

–	Dehogynem.	Rebecca	úgy	sírt,	mint	egy	gyerek,	Sebbe	pedig	a	háttérben
üvöltött.	 Lucifer	 elvette	 tőlem	 a	 készüléket,	 és	 azt	 mondta,	 három	 nap
múlva	visszajön.	Addigra	döntsem	el,	hogy	együttműködöm-e	vele,	vagy
sem.	 Ha	 nem,	 Rebecca	 és	 Sebbe	 meghal.	 Ha	 elvállalom,	 még	 aznap
viszontláthatom	 őket.	 Iszonyúan	 megijedtem.	 Azonnal	 vissza	 akartam
kapni	 őket,	 úgyhogy	 megígértem	 Lucifernek	 mindent,	 amit	 akart.	 Ő
azonban	nem	hajlott	 a	kompromisszumokra.	Pontosan	három	napig	nem
láthattam	a	családomat.	Borzalmas	volt.	Úgy	éreztem,	ő	mindenütt	ott	van,
és	mindenkit	ismer.	Tudom,	mit	kell	tenni,	ha	az	ember	zsarolás	áldozata
lesz.	Mindig	 hívni	 kell	 a	 rendőrséget.	 De	 azt	 nem	 lehetett,	 mert	 tudtam,
hogy	 nem	 vaktában	 lövöldöz.	 Ha	 tényleg	 úgy	 hozza	 a	 szükség,	 egy
pillanatig	 sem	 tétovázik	 majd,	 hogy	 végezzen-e	 a	 feleségemmel	 és	 a
gyerekemmel.	 És	 meg	 fogja	 úszni.	 Sara	 elbeszéléséből	 megértettem,
miért.	De	azt	sem	oszthattam	meg	senkivel.

Didrik	sötéten	nézett	rám.

–	 Életem	 leghosszabb	 napjai	 voltak	 azok,	 amelyeket	 Rebecca	 és	 Sebbe
nélkül	 töltöttem.	 Amikor	 Lucifer	 végre	 felhívott	 és	 megkérdezte,	 hogy
döntöttem,	 bármit	 képes	 lettem	 volna	 megadni	 neki.	 Azt	 üvöltöttem	 a
telefonba,	 hogy	 megteszek	 mindent,	 amit	 kér,	 csak	 kapjam	 vissza	 a
feleségemet	és	a	 fiamat.	Egy	autóút	melletti	pihenőhelyen	 rakták	ki	őket,
Stockholmtól	 északra.	 Rebecca	 önállóan	 járni	 sem	 tudott,	 annyira
összeverték.	 Bevittem	 a	 kórházba,	 ahol	 azt	 mondtam,	 hogy	 leütötték	 az
utcán.	 De	 az	 orvosok	 látták,	 hogy	 számos	 sérülését	 már	 több	 napja
szerezhette,	 így	 hát	 engem	 jelentettek	 fel	 testi	 sértésért.	 Az	 esetet
kivizsgálták,	majd	lezárták	a	nyomozást.	Rebecca	azt	állította,	hogy	leesett
a	lépcsőn.	Rácsapódott	az	autó	ajtaja,	majd	végül,	hogy	leütötték	az	utcán.
Addigra	már	előkészítettük	a	Dániába	költözésünket.	Már	csak	pár	hét	volt
hátra	az	 indulásig,	a	ház	eladásából	származó	készpénz	valóságos	csodát
tett.	 Svédországben	 közben	 tovább	 gyűrűzött	 Sara	 Texas	 ügye.	 Más



körülmények	 között	 nagy	 ívben	 tettem	 volna	 rá,	 és	 szabadságot	 vettem
volna	 ki,	 hogy	 a	 családommal	 lehessek.	De	Lucifer	 látogatása	 után	 nem
mertem	 megtenni,	 muszáj	 volt	 figyelemmel	 kísérnem,	 hogyan	 alakul	 a
történet.	 Nem	 tudtam,	 hogy	 Sara	 szökést	 tervez	 az	 eltávozásról.	 Rejtett
számról	 hívott,	 mint	 később	 kiderült,	 egy	 névtelen,	 feltöltőkártyás
készülékről.	–	Elviszi	Miót?	Muszáj	elvinnie!	Különben	az	apja	megtalálja
–	könyörgött	sírva.

Didriket	 elborították	 az	 emlékek,	 és	 sírva	 fakadt.	 Arról	 fogalmam	 sem
volt,	hogy	a	felesége	bántalmazásáért	is	feljelentették.

–	 Pedig	 ő	 nem	 tudta,	 hogy	 Lucifer	 megkeresett	 téged	 –	 válaszoltam,
elképedve	a	hallottak	hatására.

–	Nem,	és	megkíméltem	attól,	hogy	megtudja.	Azt	mondtam,	fel	kell	adnia
magát	 a	 rendőrségen,	 de	 persze	 ő	 hallani	 sem	 akart	 róla.	Az	 ő	 életének
már	 lőttek.	 Csak	 annyit	 akart,	 hogy	 Mio	 biztonságban	 legyen.	 Így
megígértem	neki,	hogy	megteszem,	amit	lehet.

–	Úgy	hallottam,	Sara	barátnője,	Jenny	Svédországba	utazott,	azért,	hogy
gondját	viselje	Miónak.

–	Lehet,	hogy	így	volt,	de	ez	esetben	Sara	tudta	nélkül	tette	ezt.

–	Én	úgy	értelmeztem,	hogy	közösen	tervezték	el	így.

–	Ezt	nem	hinném.

Tehát	 Lucifer	 embere	 hülyeségekkel	 etetett	 engem,	 amikor	 felhívott,	 és
rám	osztotta	Mio	felkutatását.	De	nem	is	volt	ebben	semmi	különös,	hiszen
minden	másról	is	hazudott.

–	 Rendben,	 tehát	 te	 megígérted,	 hogy	 mindent	 megteszel.	 Rakellel
karöltve?

Elképedve	bámult	rám,	amikor	kiejtettem	Rakel	nevét.

–	 Igen	 –	 felelte.	 –	Ő	 Sara	 barátnője	 volt,	 és	 Sarától	 származott	 az	 ötlet,
hogy	 Rakel	 segítsen.	 Miután	 elvitte	 Miót,	 pár	 napig	 ő	 vigyázott	 rá.	 Azt



hiszem,	ő	is	szerette	volna	megtartani	magának.	De	ez	szóba	sem	jöhetett.
Ő	nem	tudta	volna	megvédeni	a	gyereket.

Eszembe	jutottak	a	találkozásaim	Rakellel.	És	az,	amikor	lefeküdtem	vele.

–	Ez	a	Rakel	igazán	elkötelezett	barátnője	volt	Sarának	–	jegyeztem	meg.

–	Neked	is	megvannak	a	magad	gyengeségei	–	vágott	vissza	Didrik.

–	Megijedtél,	hogy	az	a	porschés	ügy	kevés	lesz?	Ezért	volt	szükségetek	a
DNS-emre?

Nem	akartam	kimondani	azt	a	szót,	hogy	a	„spermámra”.	Nagyon	nem.

–	Először	csak	arra	ment	ki	a	játék,	hogy	kiderítsük,	mennyit	tudsz.	Rakel
már	 úgyis	 nyakig	 ült	 a	 szarban,	 nem	 kellett	 nagyon	 győzködnöm,	 hogy
megtegye,	amit	meg	kellett	tennie.	Pár	nappal	később,	amikor	másodszor
is	találkoztatok,	azonban	megváltoztak	a	dolgok.	Addigra	nagyon	fontossá
vált,	hogy	elég	sáros	legyél.	Így	nem	ártott,	ha	megvan	a	DNS-ed.

Ez	őrültség.	És	undorító	is,	gondoltam.

–	És	muszáj	volt	Hermant	is	belerángatnod	ebbe	a	cirkuszba?

–	Hermannak	nagyon	kevés	barátja	van.	Ő	a	 legkevésbé	kíváncsi	 ember,
akit	 ismerek.	Rakelnek	muszáj	volt	 elköltöznie,	 és	Herman	kis	nyaralója
kitűnően	megfelelt	a	célnak.	Először	arra	gondoltunk,	ott	fogjuk	elrejteni
Miót,	 ha	 eljön	 az	 ideje,	 de	 ez	 a	 terv	 kábé	 három	 perc	 alatt	 dugába	 dőlt.
Herman	vissza	akarta	kapni	a	házat,	ugyanis	el	akarta	adni.

–	Ezért	Rakel	kapott	helyette	egy	lakást	egy	solnai	sorházban?

–	 Hiszen	 már	 akkor	 is	 lakást	 keresett,	 amikor	 még	 az	 årstai
üdülőkörzetben	 lakott.	 Egy	 nyaraló	 ugyanis,	 ahol	 csak	 nyáron	 van
vezetékes	víz,	és	komposztáló	toalettje	van,	nem	jelent	éppen	hosszú	távú
megoldást.

Témát	váltottam.



–	Aznap	vittétek	el	Miót,	amikor	Sara	eltűnt,	igaz?

Didrik	bólintott.

–	 Kezdetben	 nem	 így	 terveztük,	 de	 ebben	 az	 egész	 zűrzavarban	 ez	 jó
lehetőségnek	tűnt.	Szörnyű	nap	volt.

Végigsimított	 az	 arcán.	 Esni	 kezdett	 az	 eső,	 ezért	 felálltunk.
Szembeszélben	sétáltunk	vissza	Didrik	villájáig.

–	És	akkor	halt	meg	Sebbe	–	tettem	hozzá.

–	Igen.

–	Mio	pedig	átvette	Sebbe	helyét?	Mert	az	emberek	úgysem	veszik	észre,
ha	az	egyik	sötét	bőrű	kisgyereket	kicserélik	egy	másikra?

Didrik	fújtatott.

–	Dehogynem.	Ezért	 kellett	 itt	maradnunk,	 ahol	 senki	 sem	 ismer	minket.
Miónak	új	személyazonosságra	volt	szüksége,	így	hát	megkapta	a	Sebbéét.
Így	volt	a	legegyszerűbb.

Ezt	nem	vettem	be.	Didrik	valamit	elhallgatott	előlem.

–	 És	 Sebbének	 nem	 voltak	 nagyszülei,	 akik	 rendszeresen	 találkozni
akartak	volna	az	unokájukkal?	Vagy	más	rokona?

–	A	 szüleimmel	 azóta	 nem	 tartjuk	 a	 kapcsolatot,	mióta	megörököltem	 a
nagyanyám	 fantasztikus	 házát	 –	 magyarázta	 Didrik.	 –	 Rebecca	 apja
meghalt,	 az	 anyja	 pedig	 néhány	 éve	 agyvérzést	 kapott.	 Azóta	 nincs
magánál.	 Ugyan	 mindkettőnknek	 van	 testvére,	 ám	 velük	 –	 részben
tudatosan	 –	 összevesztünk	 a	 dániai	 költözés	 előtt.	 Ők	 komolyan	 azt
akarták,	adjuk	fel	a	reményt,	hogy	megmentsük	Sebbét.	Mert	az	orvosok	is
megmondták,	 hogy	 nincs	 esély,	 úgyhogy	 csak	 a	 szenvedéseit
hosszabbítjuk	meg	azzal,	ha	külföldön	keresünk	megoldást	a	számára.

–	 A	 testvérek	 olykor	 elég	 nagy	 seggfejek	 tudnak	 lenni	 –	 feleltem
együttérzőn,	 habár	 a	 húgomat	 sosem	 tekintettem	 annak	 (a	 férjét	 annál



inkább).

–	Szent	igaz	–	mondta	Didrik.

De	még	mindig	nem	értettem.

–	Miért	 változtattátok	 át	Miót	 Sebbévé?	 Hiszen	 tudtátok	 –	 és	 tudjátok	 –,
hogy	 Lucifer	 vissza	 fogja	 őt	 követelni.	 Akkor	 –	 már	 bocsánat	 a
szóhasználatért	 –,	 újra	 meghal	 majd?	 Úgy	 igazán?	 Nem	 lett	 volna
egyszerűbb	 valami	 más	 nevet	 adni	 neki?	 Ráadásul	 itt,	 Dániában	 Sebbe
halottként	van	anyakönyvezve.

–	De	sokat	kérdezősködsz.	Rebecca	és	Sebbe	egy	malmői	lakcímre	vannak
bejegyezve,	 elsősorban	 azért,	 hogy	 a	 dán	 hatóságokat	 és	 a	 stockholmi
egészségügyiseket	 távol	 tartsuk.	 Szóval	 Sebbe	 nincs	 halottként
anyakönyvezve	 sem	 Dániában,	 sem	 Svédországban.	 Itthon	 halt	 meg,
mármint	itt,	Ebeltoftban,	mi	pedig	nem	jelentettük	az	esetet.	A	koppenhágai
kórháznak	azt	mondtuk,	hogy	visszavittük	magunkkal	Svédországba,	mert
látszott,	hogy	az	ő	kezelésük	nem	használ.	A	stockholmi	kórháznak	pedig
azt,	hogy	Sebbét	továbbra	is	Dániában	kezelik.	Mi	viszont	itt	maradtunk,	és
hagytuk,	hogy	az	új	otthonában	haljon	meg.	Ez	volt	az	egyetlen	lehetőség,
hogy	 Mio	 megkaphassa	 a	 személyazonosságát.	 Titokban	 kellett	 tartani
Sebbe	halálát.

Ez	 a	 terv	 annyira	 tele	 volt	 hézagokkal,	 hogy	 bármelyik	 pillanatban
bebukhatott	 volna.	 A	 jelek	 szerint	 azonban	 mégis	 működött.	 Didrik	 élte
tovább	az	életét	Stockholmban,	Rebecca	pedig	főállású	anyaként	Dániában.
A	 gyerek	 pedig	 először	 haldoklott,	 majd	 csodával	 határos	 módon
meggyógyult.

–	Mio	nem	epilepsziás?	–	kérdeztem.

–	De	 igen.	Találtunk	 itt	 egy	orvost,	 aki	 felírja	neki	 a	gyógyszerét.	Nincs
ebben	semmi	bonyolult.

Megálltam.	 Az	 eső	 az	 arcomat	 verte.	 Össze	 kellett	 szednem	 a
gondolataimat.	Didrik	 szóáradata	 és	 az	 új	 információk	 közt	 volt	 valami,
amire	nem	figyeltem	fel.



Valami	nagyon	fontos	dolog.

Didrik	azért	vette	magához	Miót,	mert	Lucifer	rákényszerítette.

De	 akkor	 nekem	 meg	 mi	 a	 francért	 adta	 Lucifer	 azt	 a	 feladatot,	 hogy
találjam	meg	az	elveszett	gyerekét?

–	Úgy	 tűnik,	 elég	 szoros	 kapcsolatban	 állsz	 Luciferrel	 –	 szólaltam	meg
rekedt	hangon.

–	Szorosabb	kapcsolatban,	mint	szeretném.

–	Tehát	ő	tudja,	hol	laksz?	És	hogy	hol	van	Mio?

–	Igen.

A	fejemet	csóváltam.	Ez	valami	egészen	szokatlan	agyrém	volt	számomra.
Egyszerűen	nem	lehetett	igaz.

–	Vissza	kell	adnotok	őt	–	figyelmeztettem.

–	Nem,	Martin.	Eszünk	ágában	sincs.	Megváltottuk	a	szabadságunkat.

–	És	mégis	hogy	a	fenébe,	ha	szabad	érdeklődnöm?

Didrik	a	tengert	nézte,	sápadt,	de	határozott	arckifejezéssel.

–	Miót	Stockholmban	vettem	át,	egy	héttel	azelőtt,	hogy	Sebbe	meghalt	–
magyarázta.	 –	 Hét	 átkozott	 nappal	 korábban.	 Addigra	 elhagytuk
Koppenhágát,	 és	 beköltöztünk	 ebbe	 a	 házba.	Miót	 és	 Sebbét	 elrejtettük	 a
világ	 szeme	 elől.	 Bele	 sem	 merek	 gondolni,	 milyen	 magányos	 lehetett
akkor	Mio.	Rebeccával	folyton	csak	Sebbe	körül	forogtunk.	Szörnyű	volt.
Kegyetlen!	 Sebbe	 halálának	 éjszakáján	 végig	 ott	 ültünk,	 és	 arról
beszéltünk,	 hogy	 fogjuk	 csinálni.	 El	 sem	 tudod	 képzelni…	 nem	 is
gondolnád…	mennyire	képes	az	ember	megvetni	önmagát…	na	és	a	bánat!
…	 olyan	 átkozottul	 mély.	 És	 mindennek	 tetejébe	 ott	 volt	 még	 Mio.
Voltaképpen	Lucifer	kényszerített	rá	minket,	hogy	adjuk	rá	Sebbe	szerepét.
Azért,	 hogy	 könnyebb	 legyen	 utazni	 vele.	 Bár	 így	 is	 elég	 sok	 újabb
gondunk	 akadt.	 Akkor	 fájó	 szívvel	 egyeztünk	 bele.	 Ma	 viszont	 örülök,



amiért	így	alakult.	Ez	amolyan	soha	vissza	nem	térő	lehetőség	volt,	hogy
úgy	mondjam.

Tehát	 Lucifertől	 származott	 az	 ötlet,	 hogy	 Miót	 Sebbévé	 változtassák.
Gondolhattam	volna.

Az	elmúlt	hetekben	már	mindenkinek	elmondtam,	aki	csak	hallani	akarta,
hogy	 nem	 ismerem	 valami	 jól	 Didriket.	 Arra	 is	 alig	 emlékeztem,	 hogy
hívták	 a	 fiát,	 és	 sosem	 jártam	 náluk.	 De	 ismerni	 valakit,	 annyi	 mindent
jelenthet.	 Abban	 az	 értelemben	 ismerni	 véltem	 őt,	 hogy	 kiszámíthatónak
tartottam.	Most	megtudtam,	hogy	nem	az.	Annyi	észrevételem	lett	volna	a
történetével	kapcsolatban,	hogy	azt	sem	tudtam,	hol	kezdjem.

–	Hol	temettétek	el?

Didrik	megborzongva	válaszolt:

–	A	kertben.	Az	almafa	alatt.

A	hangját	csak	egy	hajszál	választotta	el	a	sírástól.

Nem	 bírtam	 tovább	 hallgatni.	 De	 azzal	 a	 bizonyos	 „lehetőséggel”	 nem
stimmelt	 valami.	 Valami	 felett	 elsiklottam,	 ami	 pedig	 már	 elhangzott:
eszük	ágában	sincs	visszaadni	Miót.

–	Ahogy	már	mondtam,	Lucifernek	nem	volt	sürgős,	hogy	visszaadjam	a
fiút.	 Legalábbis	 eleinte	 –	 magyarázta	 Didrik.	 –	 Hónapok	 teltek	 el,	 már
eljött	a	tavasz.	Azután	elkezdett	türelmetlenkedni,	vissza	akarta	kapni	a	fiát.
Én	meg	egyre	csűrtem-csavartam	a	dolgot,	mondtam,	hogy	épp	akkor	nem
tudok	elrepülni	az	Államokba.	Azután,	hála	neked,	esélyem	nyílt	rá,	hogy
megtarthassam	Miót.

–	Hogyan?

–	Belementem,	hogy	adjak	valamit	Lucifernek,	amit	még	a	fiánál	is	jobban
akar.

–	És	mégis	mi	a	fene	volt	az?



Didrik	felém	fordult,	és	rám	nézett.

–	Te,	Martin.	Téged	akar.
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Nehéz	volt	 kiszedni	Didrikből,	mit	 jelent	 pontosan,	 hogy	Lucifer	 engem
akar.	 De	 annyit	 azért	 megértettem,	 hogy	 az	 első	 perctől	 fogva,	 amikor
megjelentem	a	színen,	az	volt	Didrik	feladata,	hogy	megállítson	engem,	és
próbáljon	 meg	 bevarratni	 a	 börtönbe	 azokért	 a	 bűncselekményekért,
amelyekkel	Sarát	vádolták.	Ahogy	ő	maga	fogalmazott:	–	Nem	lett	volna
nehéz	meggyőzni	egy	ügyészt	arról,	hogy	Sara	nem	saját	kezűleg	követte
el	azokat	a	bűncselekményeket.

Feltételeztem,	 hogy	 hasonló	 módszereket	 akartak	 alkalmazni	 az	 én
esetemben	 is,	mint	Saránál:	 hamis	bizonyítékokat	 és	 erőszakkal	kicsikart
vallomásokat.	 Ám	 akkor	 hirtelen	 újabb	 bűncselekmények	 történtek,
amelyekért	 le	 lehetett	 csukatni.	 Bobby	 és	 Jenny	 meggyilkolása	 mindent
megváltoztatott.	De	ezt	a	következtetést	én	magam	vontam	le.	Didrik	nem
sokat	 árult	 el	 abból,	 amit	 ő	 tett,	 inkább	 arról	 beszélt,	mi	mindent	 csinált
szerinte	Lucifer.

Amióta	 elkezdtem	 keresni	 Miót,	 sem	 Lucifer,	 sem	 a	 megbízottja	 nem
hívott	 fel	egyszer	sem.	Nekem	pedig	nem	volt	 lehetőségem	keresni	őket.
Didriknek	 viszont	 annál	 inkább.	 Amikor	 visszaértünk	 a	 házába,	 nem
akartam	bemenni	vele.

–	 Nyugi.	 Nem	 tartozik	 a	 feladataink	 közé,	 hogy	 végezzünk	 veled	 –
jegyezte	meg.

–	Nem?	Hiszen	annyi	emberrel	végeztél	már.

Kisiklott	a	pillantásom	elől,	és	félreállt,	hogy	beléphessek	a	házba.	De	én
odakint	maradtam.

–	Rendben,	akkor	telefonálok	–	mondta.

–	Kinek?

–	Lucifernek.	Jeleznem	kell	neki,	ha	felbukkansz.

De	nem	telefonált.	Ezt	mondta:



–	Ugye	tudod,	miért	kaptad	azt	a	feladatot,	hogy	kerítsd	elő	Miót?	Muszáj
volt,	 hogy	 valamivel	 elfoglald	magad,	 a	 rendőrségi	 nyomozás	 pedig	 új
lendületet	kapjon.	Hogy	sittre	vághassalak.

Bénultan	álltam	előtte.	Bárcsak	tudtam	volna,	honnan	ismerhettük	egymást
Luciferrel!	 Eszembe	 jutott	 Parson	 tiszteletes	 temetése.	 Meg	 voltam
győződve	 róla,	 hogy	 az	 adott	 összefüggésben	 ez	 fontos	 lehet.	 De	 vajon
miért?

–	Most	odakint	fogsz	ácsorogni	az	esőben,	vagy	bejössz?

Vonakodva	követtem.

–	Most	mi	következik?	–	tudakoltam.

–	Fel	kell	hívnom	őt	–	felelte	Didrik.	–	Muszáj.

Elővett	egy	mobiltelefont,	és	nyomogatni	kezdte.

–	Hagyd	a	francba!	–	szóltam	rá.

–	Sajnálom,	de…

–	Én	is	sajnálom.	Nagyon,	de	tényleg.	De	nem	hívod	fel	Lucifert,	és	nem
mondod	meg	neki,	hogy	itt	vagyok,	és	megtaláltam	Miót.	Hát	nem	fogod
fel,	hogy	akkor	mindkettőnknek	annyi?

Pengeélen	táncoltam,	de	mi	más	választásom	volt?

–	 Ha	 felhívod,	 nekem	 végem.	 De	 neked	 is.	 Vagy	 az	 a	 terve,	 hogy
mindkettőnket	 lecsukat,	 vagy	 aláírod	 a	 halálos	 ítéletünket	 azzal,	 ha
elárulod,	 hogy	 sikerült,	 amire	 kényszerített	 engem.	Megtaláltam	Miót	 és
azt,	 aki	 megpróbálta	 rám	 kenni	 a	 gyilkosságokat.	 Ez	 a	 huszonkettes
csapdája.	Hát	nem	veszed	észre?	Mindkettőnknek	befellegzett.

–	Én	már	leróttam	a	tartozásomat	Lucifernek	–	jelentette	ki.	–	Nincs	miért
aggódnom.

De	mégsem	tűntek	igazán	őszintének	a	szavai,	mert	még	mindig	ott	állt	és



tétovázott.

–	Hívd	már!	–	szólalt	meg	egy	hang	Didrik	háta	mögött.

Rebecca	előlépett	az	árnyékból.

–	Hívd	már!	Hívd!

–	Várod	már	a	végét,	Rebecca?	–	provokáltam.

–	Jobban,	mint	bármi	mást.

–	De	soha	nem	lesz	vége!

Teli	tüdőből	ordítottam.

–	Hát	nem	fogjátok	fel?	Hogy	térhetnének	vissza	a	hétköznapok	a	történtek
után?	 Hogy	 lennétek	 képesek	 együtt	 élni	 azzal,	 amit	 Didrik	 elkövetett?
Sajnálom,	Rebecca,	de	ha	még	nem	fogtad	volna	fel,	a	te	férjed	követte	el
mindazokat	a	gyilkosságokat,	amelyeket	megpróbál	rám	kenni.

Rebecca	szorosabbra	húzta	össze	magán	a	köntöst.

–	Egyáltalán	nem	–	felelte.

–	Ez	érdekes.	Hát	akkor	ki	végzett	velük?	Lucifer?

A	 kialakult	 csend	 törékenyebb	 volt,	mint	 a	 százéves	 porcelán.	De	 arra	 a
válaszra,	amelyet	kaptam,	nem	voltam	felkészülve.

–	Én	–	jelentette	ki.

–	Te?

Bólintott.

–	Én	találtam	ki	az	egészet.	Tehát	az	én	hibám,	hogy	Didriknek	folytatnia
kellett.



Az	 arca	 sápadtabb	 és	 nyúzottabb	 volt,	mint	 amilyennek	 valaha	 is	 láttam.
Ugyanezt	Didrikéről	is	elmondhattam	volna.	Mit	tesz	velünk	a	hazugság?
Azt	 hittem,	 tudok	 egyet	 s	 mást	 róla.	 De	 ők	 ketten	 sokkal	 többet	 tudtak
nálam.	Minden	kicsúszott	a	kezük	közül.	Az	általuk	ismert	élet	véget	ért.	És
sosem	lesz	többé	olyan,	mint	azelőtt.

–	Baleset	volt	–	mondta	Didrik.

Rebecca	hevesen	bólogatott.

–	Így	volt	–	felelte.	–	Így	történt.

Ekkor	kis	híján	elnevettem	magam.

–	 Ugye	 nem	 akarjátok	 bemagyarázni	 nekem,	 hogy	 négy	 ember
meggyilkolása	 balesetnek	 számít?	 Hiszen	 még	 csak	 nem	 is	 egyszerre
haltak	meg.

Rebecca	az	arca	elé	kapta	a	kezét,	és	elfordult.

–	Bocsánat,	de	ezt	én	most	nem	bírom	tovább!

Felrohant	 a	 lépcsőn	 az	 emeletre,	majd	 eltűnt	 az	 egyik	 szobában.	Az	 ajtó
becsapódott	mögötte.

–	Te	talán	jobban	bírod?	–	tettem	fel	a	kérdést	Didriknek.	–	Beszélhetünk
valami	 egyszerűbb	 témáról	 is.	 Pontosan	 mikor	 kaptad	 azt	 a	 feladatot
Lucifertől,	hogy	befejeztesd	velem	a	Sara	Texas	igazsága	utáni	kutatást?

–	Bírni	bírom,	de	ami	azt	illeti,	nem	akarom	csinálni.	Ugyanaznap,	amikor
felhívtál,	és	találkozni	akartál	velem,	hogy	Saráról	beszélgessünk.	Ez	volt
az	 a	 beszélgetés,	 amelyre	 a	 világon	 a	 lehető	 legkevésbé	 vágytam.	Hogy
épp	 neked	 kellett	 vájkálnod	 Sara	Texas	 ügyében!	Kaptam	Lucifertől	 egy
vészhívószámot,	 amelyet	 akkor	kellett	használnom,	amikor	őt	vagy	Miót
érintő	 problémák	 álltak	 elő.	 Miután	 veled	 beszéltem,	 rögtön	 felhívtam.
Szörnyű	 lett	 volna,	 ha	 utólag	 tudja	 meg,	 és	 úgy	 festett	 volna	 a	 dolog,
mintha	a	háta	mögött	cselekednék.

–	Hát	persze	–	bólogattam.	–	Remek,	hogy	ilyen	hűséges	vagy.



Didrik	így	folytatta:

–	 Te	 ügyes	 vagy,	Martin.	 És	 okos	 is.	 Így	 hát	 elkezdtem	 figyelni,	miben
sántikálsz.	Téged	és	mindenki	mást,	akivel	kapcsolatban	aggodalomra	volt
okom.	 Amikor	 Jenny	 előkerült,	 elérkezett	 a	 cselekvés	 ideje.	 Rebeccát
folyamatosan	tájékoztattam	a	fejleményekről.	Ez	hatalmas	hiba	volt.	Nem
vettem	 észre,	 mennyire	 sérült.	 És	 nem	 értettem	 meg,	 mennyire	 fél.
Teljesen	 lefoglalt	 a	 saját	 bánatom	 és	 félelmem.	 Ezeket	 a	 dolgokat	 nem
tudtam…	nem	tudtuk	megosztani	egymással.	Egyszerűen	nem	ment.	Késő
este	felhívtam	Bobbyt	és	Jennyt,	és	találkozót	beszéltem	meg	velük	néhány
órával	 későbbre,	 az	 éjszaka	 közepére.	 Nem	 jelentett	 gondot,	 hogy
rávegyem	őket,	jöjjenek	el,	elvégre	már	korábban	is	kapcsolatban	álltunk,
amikor	 Sara	 Texas	 ügyében	 nyomoztam.	 Azt	 mondtam	 nekik,	 hogy
olyasmi	 történt,	 ami	 teljesen	 megváltoztatta	 a	 rendőrség	 véleményét	 az
esetről.	 Nagyon	 felcsigázta	 őket,	 hogy	 telefonon	 nem	 válaszolhattam	 a
kérdéseikre,	 és	 bizonygattam,	 hogy	 biztonsági	 okokból	 kell	 éjjel
találkoznunk.	Az	 volt	 a	 tervem,	 hogy	 a	 személyes	 találkozás	 alkalmával
többé-kevésbé	 mindent	 felfedek	 előttük.	 Elmondom,	 hogy	 Mio	 jól	 van,
hogy	tudok	Sara	ártatlanságáról,	de	nem	sokat	tehetek	az	érdekében.	Mio
számára	 pedig	 az	 lesz	 a	 legjobb,	 ha	 békén	 hagyják.	 Elég	 bizonytalan
kimenetelű	terv	volt,	de	egy	próbát	azért	megért.

–	Rebecca	viszont	nem	hitt	benne?	–	tudakoltam.

–	A	legkevésbé	sem.	Akkor	épp	Stockholmban	 tartózkodott.	Úgy	döntött,
beelőzi	először	Jennyt,	majd	Bobbyt,	miközben	a	 találkozóra	 tartanak.	Ő
csak	jól	rájuk	akart	ijeszteni.	Úgy	akart	tenni,	mintha	ő	is	részese	lenne	a
Sara	 elleni	 összeesküvésnek,	 és	 el	 akarta	 hitetni	 Bobbyval	 és	 Jennyvel,
hogy	rosszul	járhatnak,	ha	beleártják	magukat	a	történetbe.	Nem	gondolta
át	 elég	 alaposan.	 Sőt.	 Soha	 nem	 volt	 valami	 jó	 sofőr.	 Amikor	 meglátta
Jennyt,	 gázt	 adott.	 Úgy	 tervezte,	 hogy	 hirtelen	 lefékez,	 mielőtt	 odaér
hozzá,	de	rosszul	mérte	fel	Jenny	várható	mozdulatait,	és	elgázolta.	Csak
akkor	 jött	 rá,	 hogy	 megölte,	 amikor	 kiszállt	 az	 autóból.	 Jenny	 nem	 az
ütközésbe	 halt	 bele,	 hanem	 abba,	 hogy	 tehetetlenül	 elvágódott,	 és	 a
járdaszegély	 eltörte	 a	 nyakcsigolyáját.	 Ez	 persze	 nem	 mentség	 Rebecca
tettére,	mindenesetre	így	történt.



Esőáztatta	ingem	a	bőrömhöz	tapadt.	Csontig	hatoló	hideg	volt,	az	ember
nem	is	gondolná	ezt	egy	nyári	eső	után.	Éreztem,	hogy	ráz	a	hideg.	És	nem
csak	az	idő	miatt,	hanem	a	döbbenettől	és	a	dühtől	is.

–	És	mi	történt	Bobbyval?	–	tudakoltam.

–	 Rebecca	 pánikba	 esett.	 Ha	 Jenny	 meghalt,	 Bobby	 sem	 maradhatott
életben.

–	De	miért?

–	 Hát,	 erre	 magadtól	 is	 rájöhettél	 volna!	 Ha	 Bobby	 él,	 elmondhatja	 a
rendőrségnek,	hová	tartott	ő	és	Jenny	azon	az	éjszakán.	Hogy	kivel	kellett
találkozniuk.	Szerinted	mennyi	időbe	telt	volna,	míg	a	rendőrség	rájön,	ki
tudhatott	Jenny	éjjeli	úti	céljáról?

Megpróbáltam	lenyelni	a	torkomban	keletkezett	gombócot.

–	Ezért	mártottatok	be	engem?

–	 Könnyedén	 tudtuk	 bizonyítani,	 hogy	 te	 mindkettejükkel	 kapcsolatban
álltál.

–	És	a	horpadás	a	Porsche	motorházának	tetején?

–	Nem	volt	nehéz	előidézni.

–	A	narancsos	baleset	után	te	magad	mentél	el	a	szervizbe.	Ugyan	miért?

–	Meg	akartam	bizonyosodni	felőle,	hogy	a	kocsinak	valóban	volt	alibije,
ahogy	állítottad.	És	egy	másik	szakvéleményt	is	kértem	a	horpadásról.

–	 Megijedtél,	 hogy	 az	 a	 fenekes	 trükk	 nem	 lesz	 elég	 ahhoz,	 hogy	 egy
szakember	 is	 alátámassza	 az	 autó	 esetleges	 szerepét	 egy	 kettős
gyilkosságban?

Didrik	nem	felelt.

Körbe-körbejárkáltam	 a	 szobában,	 amelyben	 álltunk,	 és	 azon	 tűnődtem,



vajon	 megszabadulok-e	 valaha	 a	 démonoktól,	 amelyek	 megszálltak
engem.

–	 Gondolj	 bele,	 milyen	 most	 az	 életünk	 –	 magyarázta	 Didrik.	 –	 Sebbe
tavaly	 ősszel	 halt	 meg.	 Azóta	 itt	 ülünk	 egy	 dán	 kisvárosban,	 teljesen
magányosan	 a	 világban.	 Nincsenek	 rá	 szavak,	 amelyekkel	 leírhatnám,
milyen	szörnyű	volt,	mennyire	kiszívta	az	erőnket.	A	szomszédok,	akikkel
találkoztál,	mikor	 idejöttél,	 szinte	 az	 egyedüliek,	 akikkel	 itt	 összejárunk.
Ők	és	még	két-három	másik.

Nehézkesen	leült	az	egyik	fotelba,	kezében	a	telefonnal.

–	 Tehát	 felhoztad	 Mio	 jövőjének	 kérdését,	 mikor	 felhívtad	 Lucifert	 és
feladtál	neki?

–	 Igen.	 Az	 ő	 ötlete	 volt.	 Gondolta,	 hogy	 már	 nagyon	 összeszoktunk
Mióval.	 Ahogy	már	 többször	 mondtam,	 kijelentette,	 hogy	megtarthatjuk
őt,	ha	leállítunk	téged,	és	eltakarítunk	az	útból.

–	Hm,	és	azt	hitted,	nem	fogok	beszélni,	ha	lecsukatsz?

Didrik	nagyot	nyelt.

–	Akkor	nem,	ha	tudod,	hogy	ez	Belle	életébe	kerülhet.

Amikor	látta,	hogyan	reagálok,	gyorsan	hozzátette:	–	Ezek	Lucifer	szavai,
nem	az	enyémek.

Mélyeket	lélegeztem.

–	De	 ugye	 tudod,	 hogy	mindkettőnket	 el	 akar	 söpörni	 az	 útból,	 Didrik?
Ugye	felfogtad,	hogy	abban	a	pillanatban,	amint	én	rács	mögé	kerülök,	ő
idejön	és	elviszi	magával	Miót?	Te	meg	én	egy	árva	szót	se	szólhatunk.	Te
elraboltál	 egy	 gyereket,	 és	 felruháztad	 őt	 a	 saját	 halott	 gyereked
személyiségével.	 Ha	 szeretnéd	 tudni,	 hány	 törvényt	 sértettél	 meg	 ezzel
összesen,	segítek	neked	kiszámolni.

Didrik	 csendben	 ült	 a	 fotelben.	 Egy	 darabig	 úgy	 tűnt,	 mintha	 elaludni
készülne.	 A	 telefon	 a	 kezében	 volt.	 Komolyan	 elhitte,	 hogy	 egyezséget



kötött	Luciferrel.	Tényleg	ennyire	tönkreteszi	az	embert	az,	ha	elveszíti	a
gyerekét?	Hinni	kezd	a	mesékben?

–	Mi	más	megoldást	találhatnánk	erre,	Martin?	–	kérdezte.	–	Hogy	tudnánk
mindketten	ép	bőrrel	kikeveredni	ebből	a	szarságból?
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Az	 eső	 dobolt	 az	 ablaktáblán.	 Én	meg	 csak	 ültem	 némán	 a	 padlón,	mint
egy	kőszobor.	Didrik	arról	beszélt,	hogy	szabadon	elsétálunk.	Miután	épp
az	 imént	mesélte	el,	hogy	a	 felesége	halálra	gázolt	két	embert,	akik	nem
akartak	semmi	mást,	csak	igazságot	szolgáltatni.

–	És	ki	ölte	meg	Eliast	és	Fredriket?	–	faggattam.	–	Szintén	Rebecca?

Didrik	letette	a	mobilkészüléket.

–	Azt	neked	nem	kell	tudnod.	Hogy	én	voltam-e	vagy	Rebecca,	az	kettőnk
közt	marad.

A	határozatlan	férj	visszakozott,	azon	aggódva,	hátha	már	így	is	túl	sokat
árult	el.

–	Elias	segítséget	akart	kérni	a	rendőrségtől	telefonon	–	vágtam	rá.

–	És	bizonyos	 szempontból	mondhatjuk,	 hogy	meg	 is	 kapta	 –	 válaszolta
Didrik,	majd	elfintorodott.

–	 Staffan	 beszámolt	 róla,	 hogy	 Elias	 jelentkezett.	 Azt	 képzelte,	 hogy
bárhová	 megy,	 követik.	 Bobby	 halála	 után	 paranoiás	 lett,	 teljesen
feleslegesen.

Staffan,	az	az	átkozott	barom!

–	Na	igen,	valóban	nem	kellett	volna.	Szegény	Rakel,	akinek	emiatt	hulla
került	a	nappalijába!

Didrik	elképedt:

–	Hát	te	voltál?

Most	rajtam	volt	a	sor	a	hallgatásban.

Didrik	szinte	megkönnyebbültnek	látszott.



–	Azt	hittük,	egy	átlagos	betörésről	van	szó	tekintettel	a…	hát,	úgyis	tudod,
és	teljesen	pánikba	esve	távoztunk.	Szép	munka	volt,	Benner!

Azért	mindennek	van	határa.	Annak	is,	hogy	mennyi	baromságot	képes	az
ember	megemészteni	 egyszerre.	Didrik	 ezennel	 átlépte	 az	 én	 határaimat.
Már	 meg	 sem	 mertem	 kérdezni	 tőle,	 miért	 hevert	 Elias	 holtteste	 Rakel
nappalijában.	 Talán	 arra	 várt,	 hogy	 betegyék	 a	 kocsim	 csomagtartójába,
talán	valami	másra.	Mindenesetre	nem	maradt	ott.

–	És	Fredrik?	–	kérdeztem.

–	 Ő	 is	 szükségtelenül	 sokat	 kérdezősködött	 –	 magyarázta	 Didrik.	 –	 És
ráadásul	nem	valami	diszkréten.

Minden	 porcikám	 fellázadt.	 Az	 ember	 nem	 tehet	 ilyet!	 Semmilyen
körülmények	között!	Az	volt	a	legrosszabb,	hogy	nem	Lucifer	változtatta
át	Didriket	gyilkológéppé.	Hanem	önként	 tette	mindezt,	majd	az	az	ötlete
támadt,	 hogy	 mindezért	 engem	 tegyen	 felelőssé.	 Még	 mindig	 nem
értettem,	miért	 találta	ezt	Lucifer	olyan	zseniális	 tervnek.	És	azt	sem,	mit
nyertek	az	én	feláldozásommal.

–	 Hogy	 tudtad	 elhallgattatni	 a	 rendőrség	 összes	 kiszivárogtatóját?	 –
kérdeztem.	–	Még	az	újságok	sem	írtak	róla	szinte	semmit.

Didrik	rám	sem	nézett.

–	Olyan	ember	vagyok,	akire	mások	hallgatnak	–	felelte,	s	úgy	gondolta,
ennyi	elég	is	válaszként.

–	 Ha	 már	 hallgatásról	 van	 szó	 –	 vetettem	 közbe.	 –	 Lehallgatjátok	 a
telefonomat?

–	 Lehallgattuk,	 amíg	 Belle	 nagyszüleit	 meg	 nem	 ölték.	 Majd	 az	 ügyész
keresztbetett	nekünk,	míg	újabb	bizonyítékok	nem	kerültek	elő.	Ekkor	új
helyzet	 állt	 fel.	Meg	 sem	 tudom	 számolni,	mennyi	 telefont	 hallgatunk	 le
mostanság.

–	És	követtek?



Didrik	fanyarul	nevetett.

–	Néha.	De	tudod,	hogy	téged	átkozottul	nehéz	követni.

Olykor	 eszembe	 jutottak	 a	 halottak.	 Azután	 azok	 is,	 akik	 megúszták.
Madeleine	 és	Nadja.	 Az	 is	 árulkodott	 valamiről,	 hogy	Mio	 elrablásának
egyetlen	szemtanúja	még	mindig	élt,	annak	ellenére,	hogy	Rakel	észrevette
őt.	Didrik	 nem	 figyelt	 oda	mindenre.	Rakel	 pedig	 nem	volt	 kimondottan
gonosz.	Feltehetőleg	nem	 is	 említette	Didriknek,	 hogy	Nadja	 látta,	 amint
elviszi	Miót,	mert	megbénította	a	következményektől	való	félelem.

Didrik	a	gyilkos,	gondoltam.	Rakel	csak	követi	őt.

Nem	 tudtam,	 mit	 mondjak,	 ezért	 inkább	 hallgattam.	 Véget	 kell	 vetnünk
ennek	a	sok	őrültségnek.	És	meg	kell	szabadulnunk	attól	az	embertől,	aki
az	egész	rémálmot	előidézte:	Lucifertől.	Ha	a	saját	szabadságomnak	az	az
ára,	 hogy	 segítsek	 Didriknek	 és	 Rebeccának,	 hát	 legyen!	 Csak
szabaduljunk	meg	 Lucifer	 fenyegetésétől	 –	 akárhogy	 is	 –,	 a	 többi	 majd
megoldódik.

Ezt	meg	is	mondtam	Didriknek.

–	Ki	ő?	–	tudakoltam.	–	Hiszen	te	találkoztál	vele.	Hogy	hívják	a	fickót?

–	Dunsztom	sincs.

–	Na	ne	már!	Biztos,	hogy…

–	Persze,	 az	ember	azt	gondolná,	de	 tényleg	nem.	Viszont	van	két	másik
dolog,	 amit	 tudok,	 és	 ez	 elég	 is	 ahhoz,	 hogy	 megkérdőjelezzem	 az
ötletedet	az	ártalmatlanná	tevéséről.

Leültem	az	egyik	konyhaszékre,	és	vártam.

–	 Először	 is,	 olyan	 hatalmas	 és	 szövevényes	 a	 hálózata,	 hogy	 sosem
kerülhetsz	a	közelébe.	Soha.

Hányszor	 hallottam	 már	 ezt	 a	 kijelentést,	 amikor	 Lucyvel	 Texasban
jártunk?	Százszor?	De	nem	törődtem	vele.



–	 Kamu	 duma	 –	 feleltem.	 –	 Mindenki	 megközelíthető.	 És	 mi	 a	 másik,
amiről	azt	hiszed,	tudod?

Didrik	szúrós	tekintettel	nézett	rám.

–	Az,	hogy	gyűlöl	téged.

–	Ezt	ő	mondta?

–	Igen.	És	tőle	tudom,	hogy	korábban	hazudtál.	Amikor	azt	állítottad,	még
sosem	öltél	embert.

Annyira	kemény	és	megbocsáthatatlan	szavak	voltak	ezek.	Még	egy	ember,
aki	 tudott	 a	 titkomról.	 És	 Lucifertől	 tudta	 meg.	 Ez	 leírhatatlanul
kellemetlen	volt.

Feltettem	a	kérdést,	amelyre	muszáj	volt	választ	kapnom.

–	Ezért	gyűlöl	engem?

Didrik	tétovázott,	én	pedig	lélegzethez	is	alig	jutottam.	Végül	így	szólt:	–
Igen.	Legalábbis,	ha	jól	értettem.

A	 megerősítés,	 amelyre	 vártam.	 A	 megerősítés,	 hogy	 Lucifernek	 van
valami	fel	nem	tárt	méltánytalansága	azzal	az	esettel	kapcsolatban,	amikor
lelőttem	egy	fegyvertelen	férfit,	majd	elástam	a	sivatagban.

Didrik	rosszul	leplezett	elégedettséggel	figyelt	engem.

–	 No	 lám	 csak!	 Én	 tényleg	 azt	 hittem,	 hazudik,	 de	 most	 látom,	 hogy
mégsem.

Nem	is	figyeltem	rá.	Rémült	voltam	és	dühös,	ideges,	és	szenvedtem.	Most
mi	a	fenéhez	kezdjek?

–	Adj	nekem	három	napot	–	kértem.

–	Minek?



–	 Elutazom	 az	 Egyesült	 Államokba,	 és	 véget	 vetek	 ennek	 az	 egésznek.
Egyszer	s	mindenkorra.

–	Azt	már	nem.

–	Mert?

–	 Ha	 Lucifer	 megtudja,	 hogy	 itt	 jártál,	 én	 pedig	 nem	 szóltam	 neki,	 a
családomnak	annyi.	Az	ki	van	zárva.

–	És	hogyan	tudná	meg?	–	kérdeztem.

Didrik	a	földre	szegezte	a	szemét.

–	Olyan,	mintha	mindenütt	ott	lenne	–	felelte.

–	Süket	duma.	Tudod,	hogy	nincs	ott	mindenütt.

A	szobában	csend	támadt.

–	 Három	 nap.	 Ennyit	 kértem.	 Mindössze	 három	 átkozott	 napot.
Gondoskodj	 róla,	 nehogy	 bevonják	 az	 útlevelemet.	 Muszáj,	 hogy
szabadon	utazhassak.

Sokáig	gondolkodott.

–	Három	nap	–	mondta.	–	A	visszaszámlálás	pontosan	most	kezdődik.

Egy	 szikráját	 láttam	 annak	 a	 Didriknek,	 akit	 valaha	 ismertem.	 Lényegre
törő	és	precíz	volt.	De	mennyi	minden	kiveszett	belőle!

Felálltam,	és	közelebb	léptem	hozzá.	Lassan	felé	nyújtottam	a	kezem.

–	 Szeretném,	 ha	megegyeznénk	 valamiben.	 Ha	 én	 elintézem	Lucifert,	 és
így	megtarthatod	Miót,	te	elintézed,	hogy	ejtsék	a	vádakat	ellenem.

Didrik	felállt,	és	kezet	fogott	velem.

–	Ha	hatástalanítod	Lucifert,	a	többiről	már	én	gondoskodom.
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A	 repülőgép	 még	 aznap	 este	 felszállt.	 Közöltem	 Lucyvel,	 hogy	 még
néhány	napig	Dániában	kell	maradnom.

–	Mire	jutottál?	–	kérdezte.

–	Eddig	még	semmire	–	feleltem.

–	De	voltál	Didriknél?

–	Igen.

–	És?

–	Üres	volt	a	ház,	bébi.	Úgyhogy	itt	maradok	egy	darabig,	és	várok.

–	Vissza	kellene	jönnöd	Svédországba.	Holnap.

Ezúttal	 más	 szabályok	 léptek	 életbe.	 Az	 igazság	 luxusát	 most	 nem
engedhettem	 meg	 magamnak.	 Lucy	 majd	 utólag	 megtud	 mindent.	 Előre
viszont	semmit.	Nem	akartam	vitát.	És	mindenekelőtt	meg	akartam	védeni
őt.

–	Úgy	is	lesz.	Csak	kicsivel	később,	mint	ahogy	mondtam.

–	Hol	vagy	most?

A	kocsiban	ültem,	a	Kastrup	repülőtér	előtt.

–	A	hotelszobámban.

–	Jól	van.

Elhallgattunk.	Ez	rossz	jel.	Lucy	az	egyetlen	ember	a	világon,	aki	számára
mindig	volt	mondanivalóm.

–	Majd	jelentkezem	–	mondtam.



–	Nem	akarsz	mondani	valamit	Belle-nek?

Elöntöttek	 az	 érzelmek.	 Hát	 hogyne	 akartam	 volna!	 De	 vajon	 képes
vagyok	rá?

–	Dehogynem	–	feleltem.

Lucy	odakiáltott	Belle-nek,	ő	pedig	már	jött	is	a	telefonhoz.

–	Martin?

A	 korábbi	 érzelemhullám	 után	 most	 megállt	 a	 szívverésem.	 Mióta	 hív
megint	Martinnak,	apa	helyett?

–	Én	vagyok.	Jól	szórakoztok?

Belle-től	 mindig	 olyasmit	 kérdezek,	 amit	 sosem	 tennék	 fel	 egy	 felnőtt
embernek.

–	Nagyon	jól!	Lucy	adott	nekem	kajakrúzst.

–	Úgy	érted,	ajakrúzst?

–	Nem!

Úgy	hangzott,	mintha	elejtett	volna	valamit.

–	Most	nem	érek	rá	beszélni	–	kiáltotta,	és	elhajította	a	telefont.

Lucy	felvette.

–	Modelleset	és	kovbojosat	játszunk	–	magyarázta	bocsánatkérőn.

–	Modelleset	és	kovbojosat?	Hát	hányan	vagytok	voltaképpen?

–	Csak	ketten.	Belle	modell,	én	meg	kovboj	vagyok.

–	Bébi,	ne	mondd	már	azt,	hogy	kovboj!	Nem	így	nevezik.



Hangosan	kacagott	a	telefonba.

–	 Csak	 látnád	 Belle-t!	 Az	 egyik	 műanyag	 pisztolyt	 betűzte	 a	 szoknyája
derekába,	és	a	fejére	tett	egy	elegáns	kalapot.	Még	sokra	viheti!

Azon	töprengtem,	vajon	melyikünk	vett	neki	műanyag	pisztolyt.	Biztos	én,
hogy	 ne	 legyen	 belőle	 olyan	 ostoba	 kiscsaj.	 De	 akkor	 és	 ott	 eléggé
megbántam	a	tettemet.	Egy	gyereknek	nem	kellene	fegyverekkel	játszania,
akár	fiú,	akár	lány.

–	Hiányzol	–	mondta	Lucy.

–	Te	is	nekem.

Mennem	kellett,	különben	még	lekésem	a	gépemet.	 Ismét	vissza	Texasba.
Legutóbb	Lucy	is	velem	volt.	Ezúttal	azonban	egyedül	utaztam.	Ha	a	texasi
seriffnek,	 Esteban	 Stillernek	 sikerül	 bevonatnia	 az	 útlevelemet,	 komoly
problémákkal	 kell	 szembenéznem.	 A	 svéd	 és	 az	 amerikai	 hatóságoknál
egyaránt.

–	Most	már	mennem	kell.	Majd	jelentkezem	–	mondtam.

–	Légy	óvatos	–	kérte	Lucy.

–	Mindig	az	vagyok,	bébi.

És	 már	 el	 is	 távolodtam	 tőlük.	 Tőle	 és	 a	 lányomtól.	 A	 mobilomat
becsúsztattam	a	zakóm	belső	zsebébe.	Legszívesebben	pólóban	és	sortban
utaztam	 volna,	 de	 fontos,	 hogy	 az	 ember	 mindig	 elegáns	 legyen.
Különösen,	amikor	nyakig	ül	a	szarban.

Muszáj	 volt	 döntenem	 arról	 a	 csomó	 telefonkészülékről,	 amelyeket
mindenhová	magammal	 hurcoltam.	Nem	 kelthettem	 azt	 a	 látszatot,	 hogy
csempész	 vagyok.	 Ezért	 kiválogattam	 őket,	 és	 csak	 négyet	 vittem
magammal.	Ha	 többre	 lesz	 szükségem,	majd	veszek	Amerikában.	Didrik
kapott	 tőlem	 egy	 számot,	 amelyen	 elérhetett,	 ha	 szükség	 volt	 rá.	Azon	 a
telefonon	pedig	nem	szándékoztam	senki	mással	beszélni.

A	 gépem	 időben	 felszállt.	 Első	 osztályon	 utaztam,	 és	 útközben	 folyton



mindenfélével	traktáltak,	a	rágcsálnivalóktól	az	alkoholig.	Én	semmit	sem
kértem,	 csak	 vacsorát.	Majd	 hátradöntöttem	 a	 székemet,	 és	 behunytam	 a
szemem.

Álmomban	újabb	szörnyek	vettek	üldözőbe.	Ismét	állva	és	élve	temettek	el,
ám	ezúttal	Didrik	hátsó	kertjében.	És	Mio	kezében	volt	az	ásó.

–	Itt	akarok	maradni!	–	üvöltötte.	–	Itt	akarok	maradni!

–	 Itt	 maradhatsz!	 –	 ordítottam	 vissza.	 –	 Megígérem!	 Senki	 sem
kényszeríthet	téged	arra,	hogy	a	valódi	apáddal	élj!

Amikor	a	légi	utaskísérő	felébresztett,	hideg	verítékben	úsztam.

–	Jól	érzi	magát?	–	érdeklődött.	–	Leszállunk.

Bólintottam,	hogy	minden	rendben.	Pedig	semmi	sem	volt	rendben.

A	 kis	 Mio	 könyörgésétől	 megfájdult	 a	 fejem.	 Rebecca	 és	 Didrik	 azt
képzelte,	hogy	eljön	majd	a	nap,	amikor	Mio	már	nem	fog	emlékezni	rá,
hogy	Miónak	hívják.	Belle-re	gondoltam,	aki	egyidős	volt	vele.	Csak	nem
lehet	olyan	törékeny	és	rövid	az	emlékezőképessége,	hogy	elfelejtse,	ki	is
ő	 valójában?	 Hisz	 ez	 annyit	 jelentene,	 hogy	 a	 gyerekkora	 nagy	 részét
elveszíti.	 Másrészt	 viszont	 megfigyeltem,	 hogy	 működik	 az
emlékezőképessége.	 Úgy	 tűnt,	 nem	 fogta	 fel,	 hogy	 az	 apai	 nagyszülei
örökre	 elmentek.	 És	 konkrétan	 a	 halálukhoz	 sem	 tudott	 megfelelően
viszonyulni.	 Ha	 valaki	 megkérdezte	 volna	 tőle,	 nem	 tudta	 volna
megmondani,	 hogyan	 aránylik	 egy	 hét	 egy	 évhez.	 A	 gyerekek	 nem	 úgy
fogják	 fel	 az	 időt,	 mint	 mi,	 felnőttek.	 És	 amikor	 a	 saját	 elmémben
kutattam,	 rájöttem,	 hogy	 egyetlen	 emléket	 sem	 őrzök	 benne	 a	 hatéves
korom	előtti	időszakból.

Hat	 embert	 gyilkoltak	meg,	 emlékeztettem	magam.	 Semmi	 joguk	 hozzá,
hogy	megtartsák	Miót.

De	 talán	nem	 is	Didrik	 és	Rebecca	 jogairól	 van	 szó.	Sokkal	 inkább	Mio
jogairól.	 Mi	 lesz	 vele,	 ha	 elszakítják	 Didrikéktől?	 Az	 nyilvánvalónak
látszott,	hogy	mindkettejükhöz	ragaszkodik.	Ha	elviszik	 tőlük,	azzal	csak



még	 több	 traumát	 okoznak	 neki,	 mint	 amennyit	 már	 eddig	 átélt.	 Miféle
ember	és	férfi	lesz	belőle,	ha	felnő?	Bele	se	mertem	gondolni.	Rebeccának
és	 Didriknek	 biztosan	 igaza	 volt	 abban,	 hogy	 a	 legjobb	 lenne,	 ha
elfelejtené,	ki	volt	ő	egykor.	De	ez	nem	jelentette	azt,	hogy	az	anyja,	Sara
elvesztése,	 akit	 még	 el	 sem	 tudott	 gyászolni	 rendesen,	 ne	 hagyott	 volna
benne	életreszóló	sebet.

Ezek	a	gondolatok	jártak	a	fejemben,	amikor	az	útlevelemmel	a	kezemben
a	vámellenőrök	felé	közeledtem.	Gondosan	kikerültem	a	kérdés	feltevését
önmagamnak,	hogy	vajon	én	mit	tettem	volna	Rebecca	és	Didrik	helyében.
Én	is	elvesztettem	volna	a	józan	eszemet,	és	vérengzésbe	kezdtem	volna?
Szívesen	 válaszoltam	 volna	 nemmel.	 De	 igazság	 szerint	 fogalmam	 sem
volt	róla.

Az	útlevél-ellenőrzésre	váró	sor	lassan	haladt,	és	engem	égetőbb	gondok
kezdtek	foglalkoztatni.	Mi	van,	ha	fennakadok	az	ellenőrzésen?	Börtönbe
zárnak?	Vagy	csak	visszatesznek	egy	Svédországba	tartó	gépre?

–	A	következőt.

Odasiettem	 a	 pultnál	 ülő	 nőhöz.	 Felment	 a	 pulzusom,	 és	 a	 kezem
izzadságtól	volt	síkos.

–	Milyen	 célból	 érkezett	 az	Amerikai	Egyesült	Államokba?	 –	 kérdezte	 a
nő,	miután	alaposan	áttanulmányozta	az	útlevelemet.

Meg	kell	találnom	egy	sorozatgyilkos	maffiavezért.

Ezt	persze	nem	válaszolhattam.

–	Csak	vakációzni	jöttem	–	mondtam.

–	Nemrég	már	járt	nálunk.

Semmi	vádló	nem	volt	a	hangjában,	mindössze	megállapította	a	tényt.

–	Az	Egyesült	Államok	egy	nagyon	szimpatikus	ország	–	feleltem.

A	nő	hirtelen	rám	nézett,	és	alaposan	szemügyre	vett.	Elővarázsoltam	egy



mosolyt,	 és	 reménykedtem,	 hogy	 nem	 látszik	 rajtam,	 mennyire	 pánikba
estem.

Mögöttem	egy	férfi	elégedetlenkedett.

–	Hogy	miért	tart	ez	mindig	ilyen	rohadt	sokáig!

Öltönyt	viselt,	és	annyira	ideges	volt,	amennyire	csak	egy	üzletember	lehet
(az	olyanok,	akik	sosem	értek	fel	olyan	magasra,	mint	szerettek	volna).

A	 pultnál	 ülő	 nő	 csak	 csóválta	 a	 fejét	 a	 férfi	 felé.	 Majd	 levette	 az
ujjlenyomataimat,	 bele	 kellett	 bámulnom	 egy	 kamerába,	 azután
lepecsételte	az	útlevelemet.

–	Isten	hozta	Texasban,	uram.

Még	alig	telt	el	három	hét	azóta,	hogy	utoljára	Texasban	jártam.	Lucyvel
már	 akkor	 is	 úgy	 éreztük,	 rémes	 hőség	 van,	 mostanra	 viszont	 már
kibírhatatlan	 lett.	 Lucyvel	 azon	 tréfálkoztunk,	 hogy	 rögtön	 elolvad	 az
aszfalt.	 Ezúttal	 azonban	 ez	 már	 nem	 tréfa	 volt,	 hanem	 a	 valóság.	 Nem
mindenütt,	 de	 foltokban	 valóban	 olvadozott.	 Néhány	 percnél	 többet
képtelen	 voltam	 kibírni.	 Állati	 gyorsan	 szereztem	 egy	 autót,	 és	 Houston
belvárosába	 hajtottam	 vele.	 Ezúttal	 másik	 szállodát	 választottam,	 mint
előzőleg.	 Ezt	 leszámítva	 azonban	 nem	 igyekeztem	 különösebben,	 hogy
minden	nyomot	eltüntessek	magam	után.	Időm	és	kedvem	sem	volt	hozzá.

Elismerem,	 beijedtem.	 Mindenekelőtt	 azért,	 mert	 vétettem	 a	 Luciferrel
kötött	 egyezségünk	 első	 számú	 pontja	 ellen:	 hogy	 semmilyen
körülmények	 között	 nem	 próbálom	 meg	 kideríteni	 a	 kilétét,	 vagy,	 ami
még	 ennél	 is	 rosszabb,	 nem	próbálom	megkeresni	 őt.	Attól	 is	 tartottam,
hogy	a	tudomására	jut,	teljesítettem	a	feladatomat,	mégsem	számoltam	be
róla.	 Megtaláltam	 Miót,	 mégsem	 szolgáltattam	 őt	 vissza	 a	 biológiai
apjának.	 Aki	 persze	 már	 tudta,	 hol	 van	 a	 fia,	 de	 ez	 lényegtelennek	 tűnt.
Ahogy	 véleményem	 szerint	 az	 is,	 hogy	 voltaképpen	 még	 Lucifer
telefonszámát	 sem	 tudtam.	 Elvárta	 tőlem,	 hogy	 megoldjam	 az	 efféle
dolgokat.

Nagyon	 kellemetlen	 volt	 számomra,	 hogy	 annyira	 meg	 kellett	 bíznom



Didrikben	ebben	az	ügyben.	Didrik	egy	elég	hihetetlen	történetet	adott	elő
nekem.	Bár,	 ami	 azt	 illeti,	minden	 –	 de	 tényleg	minden	 –	 ami	 az	 utóbbi
hetekben	 történt,	 hihetetlennek	 tűnt.	Ha	 valaki	 ebben	 a	 helyzetben	 odajön
hozzám	és	azt	állítja,	hogy	a	Föld	 lapos,	még	azt	 is	bevettem	volna.	Szó
nélkül.

A	szállodám	tárt	karokkal	várt	engem.	Ez	már	csak	így	szokott	lenni,	ha	az
ember	 elég	 jó	 szobát	 bérel	 valahol.	 Én	 az	 egyik	 legszebb	 szobájukat
vettem	ki	a	legfelső	alatti	szinten.

–	Remélem,	meg	 lesz	 elégedve	–	mondta	 a	 recepciós,	majd	átnyújtotta	 a
belépőkártyámat.

–	Köszönöm,	bizonyára	így	lesz	–	feleltem.

Meg	 kell	 hagyni,	 szép	 szoba	 volt.	 Tágas	 és	 világos.	 Jó	 volt	 a	 légkondi,
valamint	a	kötelező	gyümölcsés	boroskosár	is	a	dohányzóasztalon.

A	kilátás	pedig	pazar.

–	 Innen	 ellátni	 egész	 Mariannelundig	 –	 motyogtam,	 miközben	 az	 ablak
előtt	álldogáltam.

Az	útitáskám	egy	sarokban	állt,	még	ki	sem	nyitottam.	Egy	pohár	víz	volt
a	kezemben.	Körülöttem	minden	csendes	és	üres	volt.	Az	ember	sehol	nem
lehet	 magányosabb,	 mint	 egyedül	 egy	 hotelszobában.	 Katona	 voltam,
szövetségesek	nélkül.	És	fegyvertelenül.	Fontos	kérdéseimre	nem	tudtam	a
válaszokat.	De	tudtam	egy	nevet,	aki	talán	segíthet	nekem.

Vincent	 Baker.	Annak	 a	 kollégámnak	 a	 testvére,	 akivel	 együtt	 ástuk	 el	 a
srácot,	akit	véletlenül	lelőttem	több	mint	húsz	évvel	ezelőtt.

Könyörögtem	 az	 égieknek,	 hogy	 ő	 helyre	 tudja	 tenni	 valamelyik
kirakósdarabot,	amelyre	olyan	kétségbeesett	szükségem	volt.
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Hétfő

Ha	 Svédországban	 lettünk	 volna,	 egy	 szempillantás	 alatt	 megtalálom
Vincent	Bakert.	Hacsak	nem	titkosíttatta	a	személyi	adatait,	de	mint	tudjuk,
a	 legtöbb	 ember	 azért	 nem	 tesz	 ilyet.	 Amerikában	 ez	 másképp	 van.	 Ott
nincs	semmiféle	mágikus	népesség-nyilvántartás,	amelyben	mindenki	úgy
kutat,	 ahogy	 neki	 tetszik.	 Épp	 ezért	 nehéz	 megtalálni	 valakit,	 aki	 nem
akarja,	hogy	megtalálják.

Nem	 volt	 rá	 időm,	 hogy	 valamelyik	 amerikai	 hatósághoz	 forduljak
segítségért.	 Egyszerű	 kérdéseim	 voltak,	 melyekre	 egyszerű	 válaszokat
vártam.

Hol	lakik	Vincent	Baker?

És	mikor	lehet	vele	találkozni?

Az	utóbbira	persze	semmiféle	hatósági	személy	nem	tudott	volna	felelni.
Viszont	én	magam	is	kideríthetem,	ha	sikerül	megszereznem	a	lakcímét.

A	 legrövidebb	 utat	 választottam,	 és	 a	 legnagyobb	 téttel	 játszottam.	 Nem
ment	valami	gyorsan.	Ki	kellett	várnom,	míg	véget	ér	a	vasárnap.	Hétfőn
elmentem	 a	 rendőrőrsre,	 ahol	 megtudtam,	 hogy	 épp	 szolgálatban	 van.
Valaki	majdcsak	segít	nekem.	Többé-kevésbé	önként.

Amint	beléptem	az	üvegajtón,	megláttam	egy	fiatal	nőt,	aki	a	recepciónál
ücsörgött,	ahol	az	embernek	elő	kell	adnia,	mi	 járatban	van.	A	recepciós
pult	 előtt	 néhány	 sor	 vendégszék	 helyezkedett	 el.	 Valamennyi	 feketére
festett	 vasból	 készült,	 és	 oda	 volt	 csavarozva	 a	 padlóhoz.	 Szemmel
láthatólag	nem	volt	különösebben	vendégmarasztaló	hely.

Összenéztünk	a	nővel,	és	egy	kis	időre	újra	a	régi	voltam,	a	flörtölő	pasi,
aki	a	kisugárzásával	hódít.	Odaballagtam	a	pulthoz,	és	rákönyököltem.

–	Vincent	Bakert	keresem	–	mondtam.



Valójában	 nem	 akartam	 vele	 találkozni.	 Főleg	 nem	 akkor	 és	 ott,	 a
munkahelyén.

–	Sajnos	minden	találkozót	előre	kell	egyeztetni.	Miről	lenne	szó?

A	 nő	 szélesen	 mosolygott	 rám.	 Ez	 a	 legjobb	 kombináció:	 érzékiség	 és
profizmus.	A	fenébe	is!	Nekem	akkor	az	egyik	is	elég	lett	volna.

–	Azt	sajnos	nem	árulhatom	el.

Komoly	arckifejezést	öltöttem,	mire	ő	is	ugyanígy	tett.

–	A	bátyjáról	van	szó,	aki	néhány	évvel	ezelőtt	halt	meg	–	feleltem,	annak
tudatában,	 mekkora	 kockázatot	 vállalok	 azzal,	 hogy	 később	 szó	 szerint
fogja	átadni	Vincent	Bakernek,	amit	mondtam.

A	nő	a	fejét	csóválta.

–	Sosem	hallottam	róla	–	jegyezte	meg.

Nem	hát,	gondoltam.	Mert	lehettél	vagy	ötéves,	amikor	történt.

–	 Ügyvéd	 vagyok.	 Újabb	 információ	 jutott	 tudomásomra	 az	 üggyel
kapcsolatban,	és	azt	hiszem,	ez	érdekelné	őt.	Nincs	meg	az	otthoni	címe,
amelyen	felkereshetném?

Csalódott	 is	 lettem	volna,	 ha	megkapom.	Az	 súlyos	 szolgálati	 vétségnek
számít,	és	a	lány	nem	olyasfajtának	tűnt,	aki	ilyesmit	követ	el.

–	 Nagyon	 sajnálom	 –	 válaszolta.	 –	 Ebben	 nem	 segíthetek.	 Ha	 szeretne
üzenetet	hagyni	Baker	főfelügyelő	úrnak,	azzal	természetesen	nincs	semmi
gond,	de	a	címét	vagy	a	telefonszámát	nem	adhatom	ki.

A	 francba!	 A	 „többé-kevésbé	 önkéntes”	 segítségről	 lemondhattam.	 Egy
papírtigris	voltam,	és	nem	is	volt	értelme	megpróbálnom	többnek	látszani.
Ezt	 el	 kell	 felejtenem,	 és	 más	 módszerrel	 kell	 kísérleteznem.	 Itt	 nem
fogom	megszerezni	Vincent	Baker	lakcímét.

Biccentettem,	majd	felettébb	megértő	arckifejezést	öltöttem	magamra.



–	 Természetesen	 tiszteletben	 tartom	 a	 szabályaikat.	 Azt	 hiszem,	 most	 át
kell	gondolnom,	mitévő	legyek.	De	kérem,	adja	át	neki,	hogy	itt	jártam.

A	nő	megkönnyebbültnek	tűnt,	mintha	arra	számított	volna,	hogy	balhézni
kezdek	majd	vele.

–	Szabadna	még	egyszer	a	nevét?	–	kérdezte.

Megtorpantam.	 Fogalmam	 sem	 volt	 róla,	 vajon	 Vincent	 Bakernek	 van-e
valami	problémája	velem,	vagy	egyáltalán	tudja-e,	ki	vagyok.

Ezért	így	szóltam:

–	Tudja	mit?	Adja	át	Lucifer	üdvözletét.	Ő	tudja,	ki	vagyok.

Lucifer.	 Csak	 ejtsd	 ki	 ezt	 a	 nevet	 bármelyik	 texasi	 zsaru	 előtt,	 és	 biztos
lehetsz	 benne,	 hogy	 az	 illető	 tudni	 fogja,	 kiről	 van	 szó.	 A	 recepciós
zavartan	 nézett,	 mikor	 meghallotta	 ezt	 a	 nevet,	 de	 nem	 tett	 semmilyen
megjegyzést.

–	Rendben	–	csak	ennyit	mondott.

–	Rendben	–	feleltem	én	is.

Majd	megköszöntem	a	segítségét,	és	 távoztam.	Délelőtt	 tizenegy	múlt,	és
határozottan	az	volt	az	érzésem,	hogy	most	üzentem	hadat	egy	idegennek.

Akkoriban	 nem	 sok	 ember	 volt,	 akiben	 megbízhattam.	 Szinte	 senki.	 Ha
négyéves	 lettem	 volna,	 mint	 Belle,	 kiabálhattam	 volna,	 hogy	 milyen
egyedül	vagyok.	De	mivel	nem	voltam	négyéves,	ezt	nem	 tehettem.	Nem
állhattam	 ott	 az	 út	 szélén	 ordítva.	 Muszáj	 volt	 folytatnom,	 mindig	 csak
előre.	 Szövetségesek	 nélkül	 képtelen	 voltam	 továbbhaladni.	 Ez	 ilyen
egyszerű	 volt.	 Tehát	 ki	 kellett	 választanom	 valakit,	 akiben	 megbízom.
Valakit,	akiről	úgy	gondoltam,	nem	az	lesz	az	első	dolga,	hogy	átvágjon.
De	 Houstonban	 gyakorlatilag	 senkit	 sem	 ismertem,	 akiben	 egy	 csepp
bizodalmam	is	lett	volna.

Egy	 kivétellel:	 ő	 pedig	 nem	 volt	 más,	 mint	 Josh	 Taylor,	 az	 egykori
főnököm.



Egyszer	 már	 bizalommal	 fordultam	 hozzá,	 amikor	 az	 általunk	 „Parson
tiszteletes	 temetésének”	 nevezett	 ügyről	 beszéltünk,	 és	 újra	 meg	 kellett
bíznom	benne.	Jóllehet	megmondta,	hogy	többé	nem	akar	hallani	rólam.

Nem	 hívtam	 fel.	 Inkább	 felkerestem	 a	 munkahelyén.	 Egy	 másik
rendőrőrsön,	Houston	egy	másik	részében.	Ezúttal	nagyon	is	bejött,	hogy
a	recepciónál	kérdezősködtem	a	keresett	személy	után.

–	 Nem	 vagyok	 benne	 biztos,	 hogy	 ráér	 –	 jelentette	 ki	 a	 férfi,	 akivel
beszéltem.

–	Mondja,	hogy	Martin	Benner	keresi	–	kértem.	–	Akkor	biztos	lesz	ideje.

És	persze	így	is	lett.	Pár	perc	múlva	már	ott	is	állt	a	recepciónál.	És	nem
nagyon	örült.

–	Bocs,	hogy	zavarlak	–	mentegetőztem.

Magam	 is	meglepődtem,	milyen	 kicsire	 összehúztam	magam,	miközben
üdvözöltem.	 Josh	 Taylor	 húsz	 évet	 öregedett,	 én	 meg	 mintha
megfiatalodtam	 volna.	 Úgy	 álltam	 ott,	 mint	 egy	 kisfiú,	 aki	 a	 lábával	 a
földet	rugdossa,	és	tudja,	hogy	valami	igazán	nagy	ostobaságot	követett	el.

–	Gyere	utánam	–	mondta	Taylor.

Bevitt	 egy	 folyosóra	a	 recepció	mögé.	A	 falakat	korábbi	 rendőrfőnökök
portréi	 díszítették.	A	 padlót	 elnyűtt	 padlószőnyeg	 borította,	 és	 a	 falakról
málladozott	 a	 tapéta.	 A	 houstoni	 rendőrőrs	 anyagilag	 nem	 volt	 túl	 jól
eleresztve.

Taylor	kitárta	egy	kis	tanácsterem	ajtaját.

–	Befelé!	–	utasított.

Körülnézett,	 mintegy	 ellenőrizve,	 hogy	 nem	 figyelnek-e	 minket.
Amennyire	meg	tudtam	állapítani,	nem.

Még	alig	csukta	be	magunk	mögött	az	ajtót,	máris	támadásba	lendült.



–	 Hogy	 a	 picsába	 képzelted,	 hogy	 csak	 úgy	 idejössz	 és	 kérdezősködsz
utánam?	Teljesen	elment	az	eszed?

Egy	felnőtt	embert	 ritkán	gorombítanak	 így	 le,	ezért	mikor	megtörténik,
azt	sem	tudja,	mitévő	legyen.

–	A	segítségedre	van	szükségem	–	mondtam	dadogva,	s	ezért	szégyelltem
magam.

–	Ja,	köszi,	erre	már	rájöttem	akkor,	amikor	felhívtál.	De	nem	emlékszem,
hogy	arra	biztattalak	volna,	gyere	ide,	és	csináld	nekem	a	fesztivált.	Vagy
igen?

Húsz	 évvel	 ezelőtt	 Josh	 Taylor	 csillaga	 gyorsan	 emelkedett	 a	 rendőri
szervek	 egén.	 Egyik	 erőssége	 gyors	 szavajárása	 volt,	 egy	 másik	 pedig
soha	 ki	 nem	 fogyó	 energiája.	 Ő	 volt	 a	 körzet	 legjobb	 kihallgatótisztje,
emellett	kiváló	vezető	is	volt.	Sokra	vihette	volna.	Mégsem	így	történt,	ez
tisztán	látszott	rajta.

–	Mi	történt?	–	tudakoltam.

Magánkívül	volt.

–	Mégis	mikor?

–	Veled	–	tudakoltam.	–	Hogy	alakult	az	életed?

Az	amerikaiak	büszke	népség.	Ki	nem	állhatják,	ha	az	ember	nagy	 ívben
tojik	 a	 sikereikre	 vagy	 a	 bukásaikra.	 Nem	 mintha	 Taylort	 bárki	 is
lebecsülte	volna,	nem,	erről	szó	sem	volt.	De	engem	az	lepett	meg,	hogy
nem	vitte	még	 többre.	Mert	húsz	évvel	ezelőtt	még	azt	 rebesgették,	hogy
akár	seriff	is	lehet	belőle,	de	ez	a	gondolat	mára	a	ködbe	veszett.

–	Megváltoztam	–	jelentette	ki	Taylor	szigorúan.	–	Te	talán	nem,	Benner?

Még	fiatal	voltam,	amikor	ott	álltunk	a	sivatagban,	és	elástunk	egy	embert,
akit	 lelőttem.	 A	 fenét	 nem	 változtam	 meg	 azóta!	 De	 nem	 abban	 az
értelemben,	hogy	gyengébb	lettem	volna.	Sőt.	Egyre	csak	nőtt	bennem	az	a
meggyőződés,	hogy	valami	mást	kell	kezdenem	az	életemmel.	Ez	volt	az



egyetlen	esélyem	a	gyógyulásra.

–	Tudom,	 hogy	Tony	öccsét	Vincent	Bakernek	hívják.	Azt	 is	 tudom,	 hol
dolgozik,	és	igen,	meglátogattam.

–	Te	idióta	barom!

–	 Szükségem	 van	 a	 lakcímére	 –	 folytattam.	 –	 A	 nevét	 nem	 akartad
megmondani	nekem,	hát	kinyomoztam	én	magam.	De	a	címét	nem	tudom
megszerezni.	Neked	kell	megnézned	a	belső	nyilvántartásotokban.

Josh	Taylor	tekintete	elsötétült.

–	Nekem	aztán	semmit	sem	kell	tennem	–	jegyezte	meg	nyugodt	hangon.	–
Te	vagy	az	én	adósom,	Benner.	Nem	pedig	fordítva.

Hosszú	ideig	csak	álltunk	az	apró	tárgyalóteremben.

–	Tudom,	hogy	nem	tartozol	nekem	semmivel.	Sajnálom,	ha	így	hangzott,
amit	mondtam.	Csak	arról	van	szó…	hogy	nem	sok	más	embertől	tudom
megkérdezni.	 A	 legvadabb	 fantáziáidban	 sem	 tudod	 elképzelni,	 milyen
most	az	életem.	És	hogy	mi	áll	még	előttem.

–	De,	 azt	hiszem,	el	 tudom	képzelni.	Te	magad	mesélted	el	 a	 telefonban.
Összetűzésbe	 keveredtél	 Luciferrel.	 Hogy	 hogy	 sikerült	 ezt	 elérned,
számomra	felfoghatatlan.

Mély	lélegzetet	vettem.

–	 Az	 összetűzés	 lényege	 Parson	 tiszteletes	 temetésével	 függ	 össze	 –
magyaráztam.	 –	 És	 téged	 is	 érint.	 Úgyhogy	 a	 francba	 is,	 segíts	 nekem
továbbjutni!

Taylor	hosszan	és	alaposan	méregetett.

–	Kétséged	sincs,	hogy	emiatt	alakult	ki	a	konfliktus?

–	Egész	biztos	vagyok	benne.	És	erre	a	legfrissebb	bizonyítékot	Dániában
kaptam,	tegnapelőtt.



–	Dániában?

Nem	volt	értelme	spórolni	a	munícióval.	Elmondtam	mindent	Taylornak,
amit	 Didriktől	 megtudtam.	 Beszélgetésünk	 során	 ekkor	 láttam	 először
elbizonytalanodni.

–	Nagyon	vékony	jégen	táncolsz,	Benner	–	állapította	meg.

–	Nem	gondolod,	hogy	erre	már	én	is	rájöttem?

Taylor	 elkezdett	 fel-alá	 járkálni	 a	 kis	 helyiségben.	 Gyűlölöm,	 mikor
valaki	 ezt	 csinálja:	 idegességében	mindent	 összejár,	 s	 minden	 kis	 helyet
betölt.

–	 Ha	 belerángatsz	 az	 ügyedbe,	 azt	 soha	 nem	 bocsátom	 meg	 neked.
Hallottad?	Soha!

Úgy	ordított,	hogy	biztos	voltam	benne,	odakint	is	hallják.

–	Áruld	el	nekem	Vincent	Baker	lakcímét	–	válaszoltam	halkabban.	–	Azt
még	megértem,	hogy	nem	akartál	segíteni	nekem,	amíg	nem	voltam	benne
biztos,	 hogy	 Parson	 tiszteletes	 temetésével	 függ	 össze	 a	 dolog,	 de	 azóta
megváltozott	a	helyzet.	Segíts,	kérlek!

Angolul	 a	 „kérlek”	 sokkal	 határozottabb,	 mint	 ha	 svédül	 mondanám,	 és
erőteljesebb	is.

Végül	Taylor	nagy	sóhajjal	felállt.

–	És	azután	mi	lesz?	–	érdeklődött.	–	Mire	mész	Vincent	Bakerrel?

Kihúztam	magam.

–	 Kiderítem,	 hogy	 el	 tud-e	 vezetni	 Luciferhez.	 –	 Megköszörültem	 a
torkom,	 majd	 így	 folytattam:	 –	 Ki	 tudja,	 talán	 ő	 a	 nagy	 maffiavezér
személyesen.

Rögtön	 meg	 is	 bántam,	 hogy	 ilyen	 szavakat	 használtam,	 nem	 tudom,
hogyan	jöttek	a	számra.	Olyan	erőltetettnek	és	értelmetlennek	hangzottak.



Taylor	olyan	közel	jött	hozzám,	hogy	éreztem	dohányszagú	leheletét.

–	 Te	megőrültél?	 Vincent	 Baker,	 egy	 nyavalyás,	 hétköznapi	 zsaru	 lenne
Lucifer?	Vagy	akárcsak	tudhatná,	hogy	ki	ő?

Hátrálni	kezdtem,	Taylor	pedig	követett.

–	Én…	nem	tudom.	De	valahol	el	kell	kezdenem.

Taylor	a	fejét	csóválta.

–	Rendben,	és	azután?	Mihez	kezdesz,	ha	kiderül,	hogy	ő	Lucifer?

A	kérdésére	nem	volt	kész	válaszom,	erre	ő	is	rájöhetett	volna.	Legalább
százszor	 próbáltam	 elképzelni,	 mit	 tennék,	 ha	 sikerülne	 felkutatnom
Lucifert.	 De	 sosem	 sikerült.	 Mindössze	 két	 lényegtelen	 dolgot	 tudtam
biztosan:	 Az	 egyik,	 hogy	 addig	 nem	 lesz	 nyugtom	 tőle,	 amíg	 ezt	 a
konfliktust	meg	nem	oldjuk.

A	másik,	hogy	képtelen	leszek	végezni	vele.

Taylor,	mintha	olvasni	tudott	volna	a	gondolataimban,	így	szólt:	–	Martin,
nem	fogsz	tudni	a	lelkére	beszélni.	Ezzel	te	is	tisztában	vagy,	ugye?

–	Igen,	igen	–	feleltem.

Pedig	 fogalmam	 sem	 volt	 róla.	 Az	 én	 világomban	 egy	 jó	 beszélgetés
bárhová	vezethetett.

–	Akkor	hát	mit	teszel?	–	kérdezte	Taylor,	karjait	keresztbefonva.	–	Újabb
temetés	lesz	Parson	tiszteletes	módjára?

Megráztam	a	fejem.

–	Ilyesmit	sosem	tennék.

Josh	Taylor	szinte	már	együttérzéssel	nézett	rám.

–	És	ha	nem	ő	Lucifer,	és	nem	is	tudja,	ki	az	–	ami	azért	a	legvalószínűbb



forgatókönyv	mind	közül	–,	akkor	mi	lesz?

Muszáj	volt	párat	pislognom,	annyira	csípte	a	szemem	valami.

–	Nem	tudom	–	suttogtam.	–	Azt	hiszem,	tovább	keresgélek.	Mert	valahol
itt	kell	lennie.

Taylor	tekintete	megenyhült.	Most	már	inkább	szomorkásan	nézett.

–	Átgondoltad	azt,	amit	az	esetleges	szemtanúkról	mondtam?	–	kérdezte.

–	 Határozottan	 megmondtam,	 hogy	 nem	 voltak.	 Kizárt.	 Valami	 más
összefüggést	kell	találnod.

Leeresztettem	a	vállam.	Taylor	kihátrált	előlem.	Nem	bírta	elviselni,	hogy
ilyen	szánalmas	látványt	nyújtok.	És	ezzel	én	is	így	voltam.

–	Megkapod	 a	 címet	 –	 közölte	Taylor.	 –	Azután	 elhúzol	 innen,	 és	 teszel
nekem	és	magadnak	is	egy	állati	nagy	szívességet.

–	Mit?

Taylor	szigorúan	nézett	a	szemembe.

–	Azt,	 hogy	 nem	 közelítesz	 olyasvalakihez,	 akiről	 azt	 hiszed,	 ő	 Lucifer,
amíg	nem	vagy	megfelelően	felfegyverkezve.
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Úgy	 alakult	 tehát,	 hogy	 bevágtam	magam	 az	 autóba,	 és	 elhajtottam	 egy
ismeretlen	 férfi	 lakására.	 A	 főnökömnek	 tett	 ígéretem,	 hogy	 semmi
meggondolatlan	dolgot	nem	cselekszem,	a	kipufogógázzal	együtt	elszállt.
Meggyőztem	 magam,	 hogy	 nincs	 gondolkodási	 időm.	 Ahogy	 mondani
szokás,	a	kártyavár	könnyen	összedől.	Az	én	esetemben	ez	már	megtörtént.
Abban	 a	 pillanatban	 ott	 feküdtem	 a	 leomló	 kártyalapok	 alatt,	 és	 a
buldózerre	 vártam,	 amely	 mindent	 porrá	 zúz,	 véget	 vetve	 ezzel	 a
nyomorúságomnak.

Vincent	Baker	alig	húszpercnyire	lakott	autóval	a	belvárostól.	Houstonban
ez	 központi	 fekvésű	 lakókörzetnek	 számít.	 Kizárólag	 elegáns
középosztálybeli	villák	 sorakoznak	errefelé,	 és	 sehol	 egyetlen	hivalkodó
kert	 vagy	 extravagáns	 kocsi.	Van	 viszont	 egy	 csomó	babakocsit	 toló	 nő.
Amelyik	 fiatalnak	 tűnt,	 arról	 feltételeztem,	 hogy	 a	 bébiszitter.	 Az
idősebbek	 háziasszonyok	 lehettek.	 Többségük	 fehér	 bőrű	 volt.	 Vincent
Baker	 azonban	 színes	 bőrű.	 Legalábbis	 feltételeztem,	 hogy	 így	 van,
ugyanis	a	bátyja,	Tony	az	volt.	De	ebben	persze	tévedhettem,	hisz	ugyanez
volt	a	helyzet	a	húgommal	és	velem.	Senki,	aki	együtt	 látott	minket,	meg
nem	mondta	volna,	hogy	testvérek	vagyunk.

Bakerék	 háza	 előtt	 a	 felhajtón	 egy	 furgon	 állt,	 amelynek	 a	 platóján	 egy
férfi	pakolászott	ide-oda.	Fehér	inge	csak	úgy	fénylett	az	izzadságtól,	és	a
hátára	 tapadt.	 A	 fekete	 nadrág	 pedig	 bizonyára	 még	 inkább	 rontott	 a
helyzeten.	Lefékeztem,	és	megálltam	a	 járda	mellett.	Úgy	 tűnt,	 észre	 sem
vett,	 mert	 zavartalanul	 folytatta	 a	 tevékenységét.	 Többször	 nagyokat
nyeltem,	 a	 szívem	 úgy	 vert,	 akár	 egy	 légkalapács.	 Lassan	 kiszálltam	 a
kocsiból,	és	becsuktam	magam	mögött	az	ajtaját.

A	 furgon	 tetején	 álló	 férfi	 szinte	 gondtalan	 ember	 benyomását	 keltette
bennem.	 Amikor	 meglátott,	 már	 majdnem	 odaértem	 az	 autóhoz.	 Rám
mosolygott.

–	Segíthetek	valamiben?

Piros	csokornyakkendőt	viselt	és	az	 ingén	egy	névtáblát.	 Josh	Taylor	azt



mondta,	 hogy	 Tony	másik	 öccse	 egy	 kávézó	 tulajdonosa.	 Biztosan	 ez	 a
srác	az.

Lehet,	hogy	ő	Lucifer?

Figyeltem	 lefegyverző	 stílusát,	 és	 azt	 gondoltam,	 az	 nem	 lehet.	 Muszáj
megemberelnem	magam,	és	nem	képzelődni.

Visszamosolyogtam	 rá,	 és	 azt	 hiszem,	 sikerült	 lepleznem	 az
idegességemet.

–	Vincent	Bakert	keresem	–	mondtam.

A	férfi	szemellenzőként	tartotta	maga	elé	a	kezét.

–	Mit	mondjak	neki,	ki	keresi?

–	Martin	 Benner.	 –	 Ekkor	 nagy	 levegőt	 kellett	 vennem,	 mert	 most	 már
mindent	egy	lapra	tettem	fel.	–	A	bátyjával,	Tonyval	együtt	dolgoztam.

A	mosoly	lehervadt	a	férfi	arcáról.	Lassú	mozdulatokkal	letörölte	a	koszt
csupasz	alkarjáról.	Fehér	ingujját	úgy	tűrte	fel,	hogy	az	még	véletlenül	se
csússzon	vissza	magától.	Nehogy	összegyűrődjön.

–	 Akkor	 az	 én	 bátyám	 is,	 akivel	 együtt	 dolgozott.	 Simon	 vagyok	 –
mutatkozott	be.

–	Bocsánat.	Fogalmam	sem	volt	róla,	hogy	Tonynak	több	öccse	is	volt.

Hazudtam,	de	Vincent	öccsének	ezt	nem	kellett	tudnia.	Leugrott	a	platóról.
Egy	méternél	is	közelebb	landolt	hozzám.

–	Mit	akar?

A	 gondtalan	 tekintet	 elszállt,	 és	 vad	 düh	 váltotta	 fel.	 Ez	 a	 változás
meglepett.	Efféle	helyzetre	nem	készültem	fel.

Tony	öccse	félrebiccentette	a	fejét.



–	Azt	mondta,	Benner?

–	Igen.

–	Akkor	már	tudom,	ki	maga.

Nem	 is	 kellett	 magyaráznia,	 mire	 gondol.	 Legalábbis	 én	 azt	 hittem.
Minden	arcizma	arról	 tanúskodott,	hogy	 tudja,	mit	 tettem,	és	gyűlöl	érte.
És	ettől	felfoghatatlanná	vált	az	egész.	Nekem	mindenesetre.	Mert	az,	hogy
lelőttem	 egy	 tizenévest,	 hogyan	 dönthette	 romba	 az	 egykori	 kollégám
családjával	 való	 kapcsolatomat?	 Tony	 gyakorlatilag	 éppúgy	 bűnös	 volt,
mint	 én.	 Ezt	 többször	 el	 is	 mondta	 azon	 az	 éjszakán.	 Hogy	 mennyire
sajnálja,	ami	történt.	Hogy	ha	én	nem	lőttem	volna,	akkor	megtette	volna
ő.

–	Maga	lelépett	–	mondta	Simon.	–	Ilyet	nem	lehet	tenni.

Ez	meg	mi	a	fenéről	beszél?

–	 Én	 nem	 léptem	 le	 –	 magyaráztam,	 bár	 nem	 tudtam	 pontosan,	 mire
gondol,	és	nem	akartam	több	információval	ellátni,	mint	amennyivel	már
rendelkezett.

Egy	lépést	közeledett	felém,	én	meg	szándékosan	nem	léptem	hátrébb.

–	 Dehogynem.	 Otthagyta	 Tonyt,	 mikor	 ő	 olyan	 átkozottul	 érezte	 magát.
Most	 mit	 akar	 Vincenttől?	 Ő	 tesz	 magára,	 ahogy	 én	 is.	 A	 családomból
senki	 nem	 akar	magától	 semmit.	Ha	 eddig	 nem	 jött	 ide,	most	már	 ne	 is
jöjjön.

Némán	álltam	a	szavait	hallgatva.	„A	családomból	senki	nem	akar	magától
semmit.”	Tehát	beszéltek	 rólam.	És	egyetértettek	abban,	hogy	nem	 látnak
szívesen.	 Volt	 ebben	 az	 állításban	 valami	 mögöttes	 tartalom,	 amit	 nem
értettem.	„A	családomból	senki.”	Vajon	mi	lehet	az?

–	Nagyon	sajnálom.	Én	nem	tudtam,	hogy	Tony	rosszul	érezte	magát.

Mi	mást	mondhattam	volna?	Még	 csak	 lehetőséget	 sem	kaptam	 rá,	 hogy
megtudjam.	 Hisz	 a	 halálos	 lövés	 után	 ő	 maga	 kérte	 az	 áthelyezését.	 A



privát	életben	pedig	sosem	voltunk	barátok.

–	Rizsázik.	Ezt	mindenki	tudta.	Maga	is.

Zsebre	dugta	a	kezét,	majd	előhúzott	belőle	egy	kulcscsomót.

–	 Most	 mennem	 kell.	 És	 magának	 is	 azt	 kéne	 tennie.	 Egyszer	 s
mindenkorra.	Itt	senki	nem	akar	magával	találkozni.

Egyszer	s	mindenkorra.	A	családból	senki	nem	akar	velem	találkozni.

–	Átadná	Vincentnek,	hogy	kerestem?

–	Persze,	de	nem	fogja	keresni	magát.	Ugyanúgy	gyűlöli,	mint	mi,	többiek.

Most	rajtam	volt	a	sor,	hogy	egy	lépést	közelítsek	felé.

–	Már	elnézést,	de	mégis	mi	a	fenéről	beszél?	Ő	is	úgy	gyűlöl	engem,	mint
maguk,	többiek?	Kik	azok	a	többiek?	Én	nem	ismerem	egyiküket	sem.	És	a
fenébe	is,	maguk	sem	ismernek	engem!

Az	 az	 átkozott	 hőség!	 Úgy	 éreztem,	 mindketten	 elolvadunk	 az	 aszfalttal
együtt.	Ilyen	körülmények	között	rosszul	működik	az	agyam.	Ott	álltunk	és
bámultuk	 egymást,	 izgatottan	 és	 dühösen.	 És	 egyikünk	 sem	 volt	 képes
semmi	értelmeset	mondani.

Megpróbálkoztam	 a	 lágyabb	 retorikával.	 Ezúttal	 visszafogottabb,	 mégis
tárgyilagosabb	voltam.

–	 Kimondhatatlanul	 sajnálom,	 ami	 történt.	 De…	 magának,	 vagyis
maguknak	 meg	 kell	 érteniük,	 hogy	 ez	 egy	 átkozott	 baleset	 volt.	 Én…
sosem	 akartam	megölni	 azt	 a	 fiút.	Ott	 álltunk	 a	 szakadó	 esőben,	 aztán	 ő
előhúzta	a	nyavalyás	pisztolyát	–	vagyis	nem	egészen,	én	mindenesetre	azt
hittem	–	én	pedig	egyszerűen…

–	Már	ne	haragudjon,	de	mégis	miről	beszél?

A	férfi,	Vincent	és	Tony	öccse	teljesen	értetlenül	nézett.



–	Arról,	ami	történt	–	magyaráztam.	–	Vagyis…	maga	miről	beszél?

Telefoncsörgés	szakított	félbe.	Őt	hívták,	nem	engem.

–	Maga	nem	normális	–	felelte,	majd	megkerülte	a	kocsit,	hogy	beüljön	a
vezetőülésre.

Utána	 eredtem,	 mert	 semmi	 kedvem	 nem	 volt	 elmenni	 onnan	 anélkül,
hogy	választ	kaptam	volna	több	kérdésemre	is.

–	Elnézést,	de	nem	értem.	Pontosan	mivel	vádol	engem	a	családja?	Én	nem
tudtam,	 hogy	 Tony	 rosszul	 érzi	 magát.	 Csak	 annyit,	 hogy	 kérte	 az
áthelyezését…

Simon	beült	a	furgonba,	és	becsukta	az	ajtót.	De	az	ablaka	le	volt	húzva.

–	Na	igen,	és	mégis	mit	gondol,	miért	kérte	át	magát?

–	A	történtek	miatt?	–	próbálkoztam.

Ostobának	 éreztem	 magam.	 A	 kérdésem	 nyilvánvalóan	 mást	 jelentett
számomra,	mint	Tony	hozzátartozói	számára.

–	 Nem	 tudom,	 maga	 mit	 ért	 „a	 történtek	 miatt”	 kifejezés	 alatt	 –mondta
Simon,	alátámasztva	ezzel	a	saját	gondolataimat.	–	Mi	többiek	inkább	úgy
gondoltunk	 rá,	 hogy	 „amit	 maga	 elkövetett”.	Mert	 Tony	 amiatt	 kérte	 az
áthelyezését,	amit	maga,	nyavalyás	disznó	elkövetett.

A	fejemet	csóváltam.	Beindította	a	motort,	és	tolatni	kezdett.

–	 Szörnyen	 sajnálom	 –	 ismételtem	 magamat.	 –	 Ha	 megmagyarázná,	 ha
elmondaná,	mit	gondolnak,	mi	az,	amit	 tettem,	 talán	a	végére	 járhatnánk.
Mert	 én	 biztos	 vagyok	 benne,	 hogy	 valami	 óriási	 félreértésről	 van	 szó,
és…

A	kocsi	kikanyarodott	az	utcára.

–	Nincs	itt	semmi	félreértés.	Tartsa	magát	távol	tőlünk!



Olyan	 voltam,	 mint	 egy	 gyerek.	 Nem	 tudott	 lerázni.	 Mikor	 elindult,
futottam	az	autó	mellett.

–	Mondja	meg	Vincentnek,	hogy	beszélni	szeretnék	vele!	–	üvöltöttem,	és
behajítottam	egy	papírcetlit	a	kocsiba,	rajta	a	telefonszámommal.

Ő	pedig	válaszul	beletaposott	a	gázba,	majd	eltűnt.
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Úgy	 lett,	 ahogy	 én	 akartam.	 Általában	 az	 a	 vége,	 hogy	 sikerül
keresztülvinnem	az	akaratomat.	Előtte	azonban	még	felhívott	Josh	Taylor.

–	Tudsz	beszélni?	–	kérdezte.

–	 Azt	 hiszem	 –	 feleltem,	 jelezve,	 hogy	 egy	 hangyányi	 esélye	 azért	 van
annak,	hogy	lehallgatnak	minket.

–	Ha	 azt	 hiszed,	 az	 jó	 –	mondta	 Taylor.	 –	A	 városban	 tett	 látogatásod	 a
jelek	szerint	mindent	felforgatott.

–	Tényleg?

–	Tényleg.	Úgyhogy	légy	óvatos.	Csak	ennyit	akartam	mondani.

–	Várj	egy	kicsit!	Ki	az,	akivel	vigyázzak?	A	rendőrséggel?	Vagy	Lucifer
embereivel?

–	 Több	 rendőr	 is	 emlékszik	 az	 előző	 látogatásodra,	 Benner.	Megkértek,
hogy	menj	haza,	és	ne	gyere	vissza.	Most	pedig	megszegted	az	ígéretedet.
Ennyi	elég	is.

–	De	honnan	tudják	egyáltalán,	hogy	itt	vagyok?	Én…

–	Gond	nélkül	bejutottál	az	országba,	mert	nem	vonták	be	az	útleveledet.
Viszont	 kiszúrták,	 hogy	 átlépted	 a	 határt,	 és	 a	 seriffet	 negyedórán	 belül
értesítették	az	érkezésedről.

Izzadni	kezdtem.

–	Jogi	értelemben	nem	akadályozhatnak	meg.	Pusztán	jogi	értelemben…

–	 Pusztán	 jogi	 értelemben	 te	 egy	 idióta	 barom	 vagy.	 Légy	 óvatos!
Vadásznak	rád.

Azzal	 letette	 a	 telefont.	 Átgondoltam	 mindazt,	 amit	 mondott.	 Bizonyára



vadásztak	 rám.	 A	 szállodai	 szobámban	 ültem,	 a	 fejem	 tele	 volt
gondolatokkal,	 és	 úgy	 éreztem,	 rengeteg	 az	 energiám.	 Nyughatatlanul
odaléptem	az	ablakhoz.	De	túl	messze	voltam,	és	túl	magasan	ahhoz,	hogy
bármit	vagy	bárkit	is	lássak,	ami	vagy	aki	fontos	lehet.	Ha	voltak	is	árnyak
odalent,	nem	lehetett	észrevenni	őket.

Felültem	 az	 ágyban.	 Talán	 itt	 az	 ideje,	 hogy	 felhívjam	 Lucyt.	 Eddig	 be
kellett	érnie	az	SMS-eimmel.	Csak	idő	kérdése	volt,	hogy	ő	maga	hívjon
fel.	De	a	hívás	gondolatánál	nem	jutottam	tovább,	mert	épp	ekkor	kaptam
az	üzenetet,	amely	megváltoztatta	a	játékszabályokat.

„Hallottam,	hogy	eljöttél	az	otthonomba,	és	ott	kerestél.	Merész	húzás	volt,
és	 nem	 szerencsés.	 De	 legyen,	 ahogy	 akarod.	 Találkozzunk	ma	 este	 ott,
ahol	 Parson	 tiszteletes	 temetése	 zajlott.	 Kilenckor.	 Egyedül	 gyere	 és
fegyvertelenül.”

Újra	 meg	 újra	 elolvastam	 az	 SMS-t.	 A	 pulzusom	 egyre	 feljebb	 szökött,
majd	hirtelen	leesett.	Lecsusszantam	a	padlóra,	és	éreztem,	hogy	remeg	a
kezem,	miközben	a	telefont	tartottam.

Az	 üzenet	minden	 jel	 szerint	 Vincenttől	 érkezett.	 De	 nem	 arra	 a	 számra
küldte,	 amit	 a	 testvérének	 megadtam,	 nem	 ám.	 Hanem	 arra,	 amelyiken
korábban	Luciferrel	 tartottam	a	kapcsolatot.	A	 rémület	egy	szempillantás
alatt	úrrá	lett	rajtam.

Még	egyszer	elolvastam	e	pár	rövid	sort.

Vincent	Baker…

…	azonos	Luciferrel.

Más	 következtetést	 nem	 vonhattam	 le	 belőle.	 Vagyis	 de,	 megvolt	 a
lehetősége,	 hogy	 Baker	 csak	 Lucifer	 egyik	 embere,	 és	 így	 tudta	 meg	 a
telefonszámomat	 és	 azt,	 hogy	 mi	 járatban	 vagyok.	 De	 ez	 annyira
mesterkélt	gondolatnak	tűnt.	Újból	elolvastam	az	üzenetet.	Vincent	Baker,
aki	valószínűleg	e	pár	mondatot	írta,	Simontól	eltérően	gond	nélkül	össze
tudta	 kapcsolni	 a	 halálos	 lövést	 a	 Luciferrel,	 és	 feltehetőleg	 a	 Tony
családjával	való	viszályommal	 is.	Zavart,	hogy	azt	a	kifejezést	használta,



amit	mi	is	egymás	közt	a	történtekre.	„Parson	tiszteletes	temetése.”	Ha	azt
valamennyire	 meg	 is	 értettem,	 miért	 avatta	 be	 Tony	 a	 testvéreit,	 azt
egyáltalán	nem,	miért	árulta	el	nekik	a	titkos	jelszavunkat.

De	 mindent	 egybevetve	 ez	 apróságnak	 tűnt.	 Nem	 szabad,	 hogy	 az
érzelmeim	 vezéreljenek.	 Hisz	 ezért	 jöttem.	 Ezt	 akartam,	 jóllehet
életveszélyes	akció	volt.	El	kellett	döntenem,	hogyan	reagáljak	a	rejtélyes
üzenetre.	 Nyilvánvalóan	 veszélyesnek	 tűnt	 a	 felszólítás,	 hogy	 egyedül
érkezzem.	 Egy	 olyan	 helyszínre,	 ahol	 egykor	 elástam	 a	 férfit,	 akit
lelőttem.	 A	 rémálmaim,	 amelyek	 azóta	 kísértettek,	 mióta	 hazatértem
Texasból,	 szabályos	 fenyegetéssé	 nőtték	 ki	 magukat.	 Merjek	 engedni	 a
kihívásnak?	Magányosan	és	védtelenül?

Eszembe	 jutott,	 hogy	 már	 azt	 sem	 tudom,	 hogy	 néz	 ki	 most	 az	 a	 régi
olajmező.	Amilyen	 szorgalmasak	 az	 amerikaiak,	 az	 is	 lehet,	 hogy	 azóta
ráépítettek	 egy	 várost.	 Mindjárt	 négy	 óra.	 Öt	 órám	 maradt,	 hogy
eltervezzem	az	estét.

Tudtam,	 hogy	 pihennem	 kellene	 egy	 kicsit.	 De	 azt	 is	 tudtam,	 hogy	 egy
csepp	 esélye	 sincs	 annak,	 hogy	 elaludjak.	 Így	 azt	 tettem,	 amit	 gyakran
szoktam,	 amikor	 fáradt	 vagyok	 és	 ideges:	 engedtem	 az	 ösztöneimnek.
Muszáj	 volt	 viszontlátnom	 azt	 az	 átkozott	 temetőt.	 Ennyi.	 Máskülönben
képtelen	leszek	Luciferrel	ott	találkozni.	Úgy	egy	órányira	lehet	kocsival.
Még	 bőven	 odaérek	 és	 vissza,	 majd	 megint	 oda.	 Ha	 később	 indulok,
vállalnom	 kell	 a	 kockázatot,	 hogy	 esetleg	 Lucifer	 is	 hozzám	 hasonlóan
gondolkodik,	és	túl	korán	érkezik.	De	ha	azonnal	elindulok,	szinte	biztos
lehetek	benne,	hogy	egyedül	leszek.

Lifttel	 lementem	 a	 szállodai	 garázsba,	 és	 beszálltam	 a	 kocsimba.
Beindítottam,	 és	 kihajtottam	 onnan.	 Már	 úton	 voltam,	 amikor	 Lucy
felhívott.	Ezt	jó	jelnek	vettem.	Muszáj	volt	beszélnünk.	Nagyobb	szükségét
éreztem	ennek,	mint	bármikor.

–	Hol	vagy?	–	tudakolta.

Olyan	feszült	volt	a	hangja,	akár	egy	hegedűhúr.

Csak	most	ne	közölj	velem	egy	újabb	rossz	hírt!



Csak	nehogy	Belle-lel	történjen	valami,	gondoltam,	miközben	a	testem	és
a	lelkem	egyaránt	lebénult	a	félelemtől.	Csak	Belle-t	ne!	Soha	többé!

–	Autót	vezetek	–	feleltem.	–	Mi	történt?

–	Martin,	fejezd	be	a	mellébeszélést!	Hol	vagy?

Mennyit	 áruljak	 el	 neki?	 Mi	 az,	 amiről	 úgy	 gondolom,	 tudnia	 kell?
Igazából	 mindenről.	 Ha	 aznap	 este	 ott	 végzem	 a	 sivatagban,	 valakinek
tudnia	kell,	hová	indultam.	Észszerűnek	tűnt,	hogy	Lucy	legyen	az,	és	nem
más.

Mivel	nem	válaszoltam	azonnal,	így	szólt:

–	Itt	járt	a	rendőrség,	Martin.	A	távollétedben	őrizetbe	vettek	téged.

–	Őrizetbe?

–	Úgy	tűnik,	újabb	szemtanúk	kerültek	elő.

Káprázott	a	szemem.	Azt	hittem,	megegyeztünk	Didrikkel.	Kaptam	három
napot,	hogy	intézkedjek.

–	Ez	egy	baromság,	te	is	tudod!	–	feleltem	olyan	éles	hangon,	hogy	csak
úgy	visszhangzott	a	telefonban.	–	Nincs	egyetlen	tanú	sem.	Odaadtad	nekik
a	garázsban	készült	filmet?

–	 Igen,	 és	 az	 értésükre	 adtam,	hogy	készültek	 róla	másolatok	 is,	 arra	 az
esetre,	ha	valakinek	sikerülne	elkavarni.

Hallottam	 Lucy	 hangján,	 hogy	 még	 nem	mondott	 el	 mindent.	 Ha	 akkor
valaki	megkínált	volna	egy	kis	heroinnal,	köszönettel	azonnal	benyomtam
volna	magamnak,	hogy	kissé	lenyugodjak.

–	Mi	van	még,	bébi?

Remegő	hangon	válaszolt.

–	 Azt	 állítják,	 hogy	 nyilván	 én	 is	 benne	 vagyok,	 és	 ezért	 értesítették	 a



gyámügyet.	Martin,	el	akarják	venni	tőlünk	Belle-t!

Ezeket	a	szavakat	akkor	képtelen	voltam	befogadni.

–	De	ugye	még	nem	vitték	el?

–	Martin,	én…

–	Ugye	még	nem	vitték	el?

Úgy	ordítottam,	hogy	biztos	kihallatszott	a	kocsiból.

–	Nem,	nem,	nem!	Ezt	akkor	mondták,	amikor	újból	bejöttek	az	irodába,
és	 téged	 kerestek.	Biztos	 azt	 hitték,	 hogy	 a	 gyámügyesek	már	 léptek,	 de
sikerült	pont	akkor	 felhívnom	az	óvodát,	 amikor	elmentek,	és	Belle-t	ott
hagyták.	Annyira	féltem,	hogy	engem	figyelnek,	ezért	megkértem	Signét,
hogy	hagyjon	ott	csapot-papot,	és	azonnal	hozza	haza	Belle-t.

A	szívverésem	lelassult.

–	És	most	hol	vagytok?

–	Úton	Madeleine	Rossander	nyaralója	 felé,	amely	a	 jelek	szerint	üresen
áll.	Sajnálom,	de	nem	tudtam,	kiben	bízhatok	meg.	Ő	 igazán	nem	akarta,
hogy	belerángassuk,	de…

–	Helyesen	tetted,	Lucy,	jól	van.

Nagy	 ívben	 tettem	már	Madeleine	Rossander	biztonságára,	és	arra,	hogy
milyen	árat	 fizethet	majd	azért,	mert	 segített	nekünk.	Csak	Belle	és	Lucy
érdekelt.	 Ezt	Madeleine	 is	 tudta.	Ha	 nem	 akart	 volna,	 nem	 segített	 volna
Lucynek.

–	Követnek?	–	kérdeztem.

–	 Nem	 hiszem.	 Biciklivel	 átmentem	 a	 piroson,	 és	 kerülő	 úton	 értem	 el
Signéhez.

–	Tehát	nem	voltatok	együtt	otthon?	Csak	Signénél	találkoztatok?



–	Igen.

Sírni	tudtam	volna	a	megkönnyebbüléstől.

–	Martin,	haza	kell	jönnöd!	Ez	így	nem	mehet	tovább.

Próbáltam	elfogadható	választ	adni	a	kérésére.

–	Legkésőbb	két	nap	múlva	otthon	vagyok.

–	 Két	 nap	 múlva?	 Martin,	 nincs	 annyi	 időnk!	 Muszáj	 kérdőre	 vonnod
Didriket,	 akárhol	 is	 van.	Ha	 a	 dániai	 ház	 üresen	 áll,	 valahol	másutt	 kell
keresned	őt.	Például	itt,	Stockholmban.

–	Bébi,	nem	volt	üres	a	ház.

–	Tessék?

–	 Találkoztam	 Didrikkel,	 és	 szembesítettem	 a	 tényekkel.	 Azt	 hittem,
kaptam	 tőle	 három	 napot,	 hogy	 a	 végére	 járjak	 ennek	 a	 szarságnak.
Sajnálom.

A	„sajnálom”	elég	szánalmasan	hangzott	az	adott	helyzetben,	és	ezt	Lucy	is
nyilván	így	gondolta.

–	Hát	 ez	 nem	 igaz!	Már	megint	 hazudtál	 nekem!	Azok	 után,	 ami	 történt.
Azok	 után,	 hogy	 megbeszéltük	 azt	 a	 kósza	 kis	 numerádat,	 amelyet
megkoronáztál	még	eggyel,	 habár	közben	együtt	 laktunk.	Tudod,	milyen
átkozottul	fájdalmas	ezt	hallani?

Igen,	 tudtam.	Nagyon	megijedtem,	hogy	 elveszítem	Lucyt,	 ezért	 dadogni
kezdtem.

–	Azért	 tettem,	 hogy	megvédjelek	 téged	 és	Belle-t.	Hát	 nem	 érted?	Nem
akartam,	hogy	túl	sokat	tudj,	ha	a	rendőrség	odamegy	kérdezősködni.

–	Hát	ezt	alaposan	átgondoltad.	És	hol	vagy	most?	Felelj	normálisan,	és	ne
kamuzz!



Lefékeztem	egy	piros	lámpánál.

–	Houstonban.

A	vonal	végén	teljes	csend	támadt.

–	Lucy?

A	 háttérből	 hallottam,	 hogy	Belle	mondott	 valamit.	Úgy	 hallottam,	Lucy
szipog.

–	Bocsáss	meg,	bébi!	Bocsáss	meg!

–	 Ne	 nevezz	 engem	 bébinek!	 Hogy	 voltál	 képes	 elutazni	 nélkülünk?	 És
még	csak	el	sem	mondtad.	Fúj,	de	undorító	vagy!

Sírt.	Most	már	kétség	sem	fért	hozzá.

–	El	akartam	mondani,	de	nem	bírtam.

–	És	mégis	miért?

–	Már	 megmondtam.	 Hogy	 a	 lehető	 legkevesebbet	 tudj,	 ha	 a	 rendőrség
kérdezősködik.	 És	mert	 attól	 féltem,	 hogy	 veszekedés	 lesz	 a	 vége.	 Nem
bírtam.	 De	 ma	 este	 fel	 akartalak	 hívni.	 Esküszöm,	 nem	 akartam	 tovább
hazudni	neked.

–	Hát	ez	igazán	nagyvonalú	gesztus	a	részedről.

A	 piros	 lámpa	 közben	 zöldre	 váltott,	 én	 pedig	 gázt	 adtam.	 A	 pokol
irányába	 tartottam,	 mélyre	 temetett	 bűneim	 nyomában,	 amelyek	 most
felszínre	kerültek.

–	 Nagyon	 is	 észszerű	 magyarázata	 van	 annak,	 hogy	 itt	 vagyok.	 Didrik
olyan	dolgokat	mesélt,	amelyektől	a	helyzet	tarthatatlanná	vált.	Egy	percig
sem	az	volt	a	cél,	hogy	ki	tudjak	mászni	ebből.	Lucifer	már	tudta,	hol	van
Mio,	amikor	kiadta	nekem	a	 feladatot,	hogy	keressem	meg.	Érted	 te	ezt?
Didriket	és	engem	a	huszonkettes	csapdájába	csalt.	De	Didrik,	az	az	ostoba
barom	 a	 jelek	 szerint	 hisz	 neki.	 Azt	 hiszi,	 megtarthatja	Miót,	 ha	 engem



eltakarít	az	útból.

–	Mio	Didriknél	van?	Találkoztál	vele?

Elborítottak	 az	 emlékek.	 Mio,	 ahogy	 a	 kertben	 szaladgált.	 És
kérdezősködött,	hogy	én	vagyok-e	az	apja.

–	Igen.

Ismét	csend	támadt.	Reméltem,	hogy	ezúttal	nem	idegesítettem	fel	annyira.
Mikor	végül	mégis	válaszolt,	azt	kívántam,	bárcsak	inkább	letettem	volna
a	kagylót.

–	Martin,	nem	hiszem,	hogy	ezt	meg	tudom	neked	bocsátani.

A	szívemet	jeges	karmok	markolászták.

–	 Lucy,	 muszáj	 hinned	 nekem!	 Nem	 volt	 más	 választásom,	 mint	 hogy
hazudjak	neked.

–	Ahogy	akkor	sem,	amikor	elhallgattad	előlem,	hogy	megöltél	valakit?

Nem	 tetszett	 nekem,	 hogy	 ilyen	 dolgokról	 beszélünk,	 amikor	 Belle	 is
hallja.	 És	 valósággal	 bepánikoltam,	 ha	 arra	 gondoltam,	 hogy	 ezúttal
végleg	elvehetik	tőlem,	miközben	én	az	életem	legfontosabb	találkozójára
készülök.

–	Figyelj	 –	kértem.	–	Megértem,	hogy	dühös	vagy	 rám.	Ahogy	akkor	 is
megértettem,	 amikor	 felhívtam	 Veronicát	 vagy	 Rakelt,	 mert	 le	 akartam
feküdni	vele.	Én…	hibáztam.	Sokszor,	a	fene	egye	meg!	De	ezúttal	tényleg
azt	 gondoltam,	 helyesen	 cselekszem.	 Meg	 akartalak	 védeni.	 Nem	 pedig
bántani.	 És…	 szeretlek,	 mert	 gondját	 viseled	 Belle-nek.	 És	 mert	 végig
velem	voltál	ebben	a	rémálomban.

Itt	muszáj	volt	szünetet	tartanom,	mert	a	sírás	annyira	fojtogatta	a	torkom,
hogy	 beszélni	 is	 alig	 bírtam.	 Olyan	 ritkán	 mondtuk	 ki,	 hogy	 szeretjük
egymást.	 Én	 azért,	mert	 azt	 gondoltam,	magától	 értetődő,	 Lucy	 pedig…
nos	az	ő	indokain	addig	nem	sokat	gondolkodtam.	Ami	már	önmagában	is
elég	ijesztő.



–	Hallod,	Lucy?	Szeretlek!

Erre	megint	sírni	kezdett.

–	Az	nem	elég,	hát	nem	érted?	Ha	így	viselkedsz,	akkor	nem.

Én	is	sírni	kezdtem.	Forró	könnycseppek	marták	a	szememet.

–	Ma	este	találkozom	Luciferrel.

–	Te	megőrültél.

–	Nincs	más	választásom.	Én…

–	Te	 teljesen	őrült	 vagy.	Ha	 elmész	 arra	 a	 találkozóra,	mindennek	vége,
Martin.	Hallod?	Vége.

Hallom.

–	Nem	tehetek	mást	–	feleltem.

–	Dehogynem.	Gyere	haza,	 és	 add	 fel	magad	a	 rendőrségen.	Nekem	egy
hétig	 sem	 tart	 majd,	 mire	 átveszem	 a	 nyomozás	 irányítását,	 és
bebizonyítom	a	rendőrségnek,	mit	követett	el	Didrik.

Ő	 biztos	 hitt	 is	 abban,	 amit	 mondott,	 és	 ezért	 nem	 hibáztathattam.	 De
tévedett.

–	Ez	még	nem	oldja	meg	a	konfliktust	Luciferrel	–	magyaráztam.	–	Amíg
ő	itt	van,	egyikünk	sincs	biztonságban.

–	És	mit	teszel?	Őt	is	megölöd?

Ez	az	„is”	teljesen	szükségtelen	volt.	Úgy	ért,	mint	egy	ostorcsapás.

–	 Az	 első	 nem	 volt	 gyilkosság	 –	 feleltem.	 Vagyis	 inkább	 motyogtam
szégyenemben.



–	Egyáltalán	hogy	 találtad	meg	Lucifert?	Hisz	még	csak	 egy	napja	vagy
távol.

Végre	valamire	értelmes	választ	tudtam	adni.

–	 Őszintén	 szólva	 nem	 tudtam,	 hogy	 ő	 Lucifer.	 Legalábbis	 nem	 voltam
benne	 száz	 százalékig	 biztos.	 Csak	 úgy	 kilencvennyolcig.	 De	 ez	 elég	 is
volt.	 Jól	 jegyezd	 meg	 a	 nevét,	 Lucy:	 Vincent	 Bakernek	 hívják.	 Rendőr
Houstonban,	 és	 annak	 a	 Tony	 Bakernek	 az	 öccse,	 akivel	 együtt	 voltam
szolgálatban	 aznap	 éjjel,	 amikor	 lelőttem	 azt	 a	 srácot,	 akiről	 azt	 hittem,
narkónepper.

–	Hogy	mondtad?	Ő	az	öccse	annak,	akit	lelőttél?

–	Nem,	én	nem	ezt	mondtam.	Ő	az	egykori	társam	öccse.

A	harmadik	fivér,	Simon	szavai	visszhangzottak	a	fejemben.	De	most	sem
értettem	 őket.	 A	 családból	 senki	 nem	 akar	 velem	 találkozni,	 mert	 nem
tudják	megbocsátani	nekem,	amit	tettem.	Nem	azt,	ami	történt,	hanem	amit
tettem.

Hallottam,	hogy	Lucy	mond	valamit	Belle-nek.

–	Most	már	le	kell	tennem.	Belle	fáradt	és	éhes	–	mondta.

Ekkor	jutott	eszembe,	hogy	Stockholmban	most	éjszaka	közepe	van.

–	Mégis	mióta	vezetsz?	–	tudakoltam.

–	 Régóta	 –	 válaszolta	 Lucy.	 –	 Madeleine	 nyaralója	 nem	 épp	 itt	 van	 a
szomszédban.

–	Vezess	óvatosan!	És	vigyázz	Belle-re!	Majd	jelentkezem.

Az	utóbbit	fojtott	hangon	mondtam.

–	Azt	el	is	várom,	Benner.

S	ezzel	letette.	Magányosabb	voltam,	mint	bármikor.
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Amikor	 odaértem,	 még	 mindig	 világos	 volt.	 Útközben	 megálltam,	 és
magamba	 erőltettem	 egy	 hamburgert.	 Semmi	 tápanyag,	 csak	 színtiszta
energia.	 Minél	 közelebb	 értem,	 annál	 lassabban	 vezettem.	 És	 annál
nehezebben	 kaptam	 levegőt.	 A	mellkasomban	 iszonyú	 nyomást	 éreztem,
mikor	először	lehajtottam	az	autóútról,	majd	az	országútról	is.	Az	útjelző
táblák	pontosan	úgy	néztek	ki,	mint	akkor,	amikor	ezt	az	útvonalat	egészen
más	céllal	tettem	meg.	Meglepetésemre	a	környék	is	olyan	volt.	Az	utolsó
tíz	 kilométeren,	 akárcsak	 akkor,	 ezúttal	 is	 kavicsos	 út	 volt.	 Körülöttem
üres	 volt	 a	 táj,	 szikes	 és	 lakatlan.	 Pedig	 a	 jenkik	 nagyon	 szeretnek
építkezni,	 mindent	 belakni	 és	 feltárni.	 Vajon	 miért	 pont	 ezt	 a	 néhány
négyzetkilométert	hagyták	szabadon?

Legutóbb	 nagy	 terhet	 cipeltem	 a	 csomagtartómban.	 Ezért	 lehajtottam	 a
göröngyös	 útról,	 és	 a	mezőn	 keresztül	 haladtam,	 azután	 a	 temetés	 is	 ott
történt.	Ezúttal	azonban	megengedhettem	magamnak,	hogy	megálljak	az	út
mellett,	 és	 az	 utolsó	 szakaszt	 gyalog	 tegyem	 meg.	 Eléggé	 magától
értetődőnek	 tűnt,	 hogy	 csinálom	 majd	 pár	 órával	 később,	 amikor
találkozom	 azzal	 az	 emberrel,	 aki	 talán	 maga	 Lucifer:	 végig	 autóval
teszem	meg	az	utat.

Olyan	 forróság	 volt,	 mint	 a	 pokolban.	 A	 nap	 nem	 kegyelmezett	 nekem,
élve	akart	megsütni.	Azt	sem	tudtam,	hová	megyek.	Hogy	érhetett	így	utol
a	múlt,	ennyire	brutális	módon?	Nem	éltem	elég	jó	életet?	Nem	forgattam
ügyesen	 a	 lapjaimat?	 Amikor	 a	 húgom	 meghalt,	 magamhoz	 vettem	 a
kislányát.	 És	 hányszor	 segítettem	 az	 ügyfeleimen,	 akik	 nehéz	 helyzetbe
kerültek!

Hirtelen	 Borisz	 arca	 rémlett	 fel	 előttem.	 Lehet,	 hogy	 nem	 tettem	 meg
minden	 tőlem	 telhetőt.	 Olykor	 talán	 helytelenül	 cselekedtem.	 Lucyvel,	 a
családommal	 és	 úgy	 általában	 a	 társadalommal	 szemben.	 Lucy	 többször
mondta,	hogy	én	vagyok	a	legnagyobb	egoista	a	világon.	Biztos	igaza	is
volt.

Azt	szokták	mondani,	a	bűnös	későn	ébred.	Én	habozás	nélkül	mondhatom,
hogy	 végig	 éber	 voltam,	 amíg	 lesétáltam	 a	 keresztutamon,	 az	 autótól	 a



sírhelyig.	Nem	volt	megjelölve,	mégis	pontosan	tudtam,	hol	van.	Egy	kis
domb	tövében.

Megálltam	 a	 sírnál.	 Itt	 fogunk	 találkozni	 néhány	 óra	 múlva,	 és
bekövetkezik	 a	 leszámolás.	 Körülnéztem.	 A	 közelben	 nem	 volt	 senki	 és
semmi,	csak	 régi,	elhagyott	barakkok.	A	hatalmas	olajfúrótornyokat	már
elszállíttatták.

Ez	így	nem	fog	menni.	Innen	nem	kerülök	ki	élve,	gondoltam.

Ezt	 persze	 már	 korábban	 is	 számításba	 vettem,	 de	 addig	 nem
hatalmasodott	el	rajtam	ennyire	az	érzés,	míg	nem	értem	a	helyszínre.	Azt
gyanítottam,	nemcsak	esélyes,	hogy	itt	végzem,	hanem	gyakorlatilag	tény
is.	A	kérdés	csak	az,	hogy	miért.

Leguggoltam,	 egy	 kevés	 földet	 vettem	 a	 kezembe,	 és	 hagytam,	 hogy
kifolyjon	az	ujjaim	közül.	Az	 időre	gondoltam,	arra,	hogy	milyen	kevés
van	 már	 belőle.	 És	 Belle-re.	 Aki	 megint	 elveszíti	 a	 szüleit.	 Ha	 Lucyt	 is
elítélik,	 mert	 segédkezett	 nekem	 azokban	 a	 bűncselekményekben,
amelyeket	el	sem	követtem,	Belle	nevelőszülőkhöz	kerül	majd.	És	sosem
tudja	meg,	miért.

Már	ha	egyáltalán	életben	hagyják.

Lucifer	 már	 korábban	 is	 fenyegetőzött	 Belle	 és	 Lucy	 megölésével,	 és
minden	bizonnyal	megteszi	újra,	ha	úgy	tartja	kedve,	vagy	ha	muszáj.	Be
kellett	 látnom,	 hogy	 a	 helyi	 rendőrséghez	 nem	 fordulhatok	 segítségért.
Mert	akkor	nemcsak	nekem,	hanem	Belle-nek	és	Lucynek	is	vége.

Gyorsan	 felálltam,	 és	 kezemet	 a	 nadrágomba	 töröltem.	 Egy	 fenét!	 Nem
hagyom,	hogy	így	végződjön!	Soha!	Ennél	többel	tartozom	nekik.	Jobbat
érdemelnek.	Hosszú	léptekkel	visszamentem	a	kocsihoz.	Lucynek	sikerült
meggyőznie	 arról,	 hogy	 ura	 a	 helyzetnek.	 Okos	 nő,	 el	 tud	 rejtőzni,
ameddig	 szükséges,	 és	Belle-t	 is	 el	 tudja	 rejteni.	A	 többiért	pedig	nekem
kell	 vállalnom	 a	 felelősséget,	 nem	 nekik.	 Vincent	 Baker	 vagy	 Lucifer
pedig	 megcsókolhatja	 a	 seggem.	 Bármit	 tehet	 velem,	 mindaddig,	 míg
Belle	és	Lucy	biztonságban	van.



Felgyújthatja	az	irodámat.

Tönkreteheti	a	karrieremet,	és	elveheti	a	vagyonomat.

A	francba,	még	az	anyámra	is	rászállhat,	még	ha	legbelül	azt	remélem	is,
nem	teszi.

Bármit	megtehet,	mert	már	nincs	vesztenivalóm.

Elővettem	 a	 telefonomat,	 és	 kikerestem	 az	 üzenetét.	 Persze,	 hogy	 rejtett
számról	 küldte.	Kár	 érte.	 Így	nem	 fogja	megtudni,	 hogy	valahol	máshol
találkozunk	majd.

Az	autó	grillsütővé	változott,	mire	 ismét	beültem.	Beindítottam	a	motort,
és	továbbhajtottam	a	kavicsos	úton	az	országútig,	amely	majd	visszavezet
engem	 az	 autóútra.	 A	 Simonnal	 történt	 találkozásom	 keringett	 túlhevült
fejemben.	 Nem	 tudtam	 szabadulni	 attól,	 amit	 mondott.	 És	 fel	 nem
foghattam,	 miért	 nézett	 olyan	 értetlenül,	 amikor	 a	 halálos	 lövésről
kezdtem	beszélni.	Ha	nem	erről	volt	szó,	akkor	mi	a	 fenéért	kerülhettem
összetűzésbe	ezekkel	az	emberekkel?

Azt	 mondta,	 Tony	 rosszul	 érezte	 magát.	 Én	 nem	 emlékeztem	 ilyesmire.
Jobban	 mondva,	 Tony	 olyan	 fickó	 volt,	 aki	 sosem	 volt	 túlságosan
feldobva.	 Nem	 láttam	 vidámnak.	 Sosem	 volt	 kirobbanó	 formában.	 Azt
gondoltam,	 ő	 ilyen	 búskomor	 természetű,	 és	 belenyugodtam.	 Olyan,
amilyen.	 Annyi	 más	 kollégám	 volt,	 akiket	 viszont	 túlfűtött	 az	 adrenalin.
Úgy	viharzottak	keresztül	a	városon,	mint	a	bedrogozott	gorillák,	és	az	a
kellemetlen	 érzésem	 támadt	 tőlük	 mindig,	 hogy	 ha	 nem	 a	 rendőrség
kötelékeiben	dolgoznának,	bizonyára	maguk	is	bűnözők	lennének.

Azt	 követően,	 hogy	 Tony	 az	 áthelyezését	 kérte,	 már	 nem	 beszéltünk
egymással.	 Másoktól	 kaptam	 minden	 értesülésemet	 arról,	 hogy	 hogyan
érzi	 magát.	 Amikor	 aztán	 elköltöztem	 Texasból,	 az	 információáramlás
tovább	romlott	köztünk.	Mindössze	néhány	korábbi	kollégámmal	tartottam
a	 kapcsolatot,	 és	 azt	 is	 csak	 pár	 évig.	 De	 ahhoz	 elég	 sokáig,	 hogy
megtudjam	 a	 hírt	 Tony	 haláláról.	 Szolgálatban	 lőtték	 le,	 és	 a	 kollégái
néhány	órával	később	bukkantak	rá.	Gondolkodtam	rajta,	hogy	elmenjek-e
a	 temetésére,	 de	 aztán	 mégsem	 tettem.	 Nem	 volt	 rá	 okom,	 és	 csak	 egy



csomó	felesleges	kérdezősködésre	adott	volna	alapot.

Úton	 visszafelé	 Texasba	 egy	 terv	 kezdett	 formálódni	 a	 fejemben.	 Vagy
talán	túlzás	tervnek	nevezni,	inkább	amolyan	stratégiai	elképzelés	volt.	Túl
keveset	 tudtam,	 és	 ez	 sebezhetővé	 tett.	 Szorított	 az	 idő,	 és	 kevés
használható	 ötletem	 volt.	 Mivel	 Vincent	 Bakert	 nem	 tudtam	 elérni,	 úgy
döntöttem,	ismét	előrukkolok	valamivel.	Meglátogatom	Simon	kávézóját.
Mert	más	módon	nem	tudok	a	családjuk	közelébe	kerülni,	pedig	muszáj.

Eszembe	jutott,	mi	állt	a	kitűzőjén,	amely	a	mellkasán	lógott.	Simon	Baker,
Baker ’s	 Café.	 Nem	 tartott	 sokáig	 kikeresni	 a	 címét.	 A	 jelek	 szerint	 egy
kávézóláncot	 üzemeltetett,	 melynek	 minden	 tagja,	 összesen	 öt	 kávézó
Houstonban	volt.	Remek	hely	a	pénzmosásra.	Amennyiben	Vincent	Baker
azonos	 Luciferrel,	 úgy	 gondoltam,	 erre	 nagy	 szüksége	 van.	 És	 amilyen
szolidáris	fivér	volt	Simon,	bizonyára	szívesen	segített	neki	ebben.

Nem	tudtam,	mit	is	keresek	pontosan.	Ez	gyakran	megesik.	Nem	tudjuk	mi
az,	amíg	meg	nem	találjuk.	Valamennyi	kávézó	„jó	helyen”	volt,	mármint
nem	 eldugott	 mellékutcákban	 helyezkedtek	 el,	 hanem	 Houston
belvárosának	 központi	 részein.	 Elég	 kis	 üzletek	 voltak,	 a	 Starbucksra
emlékeztettek.	 Az	 elsőbe	 be	 se	 mentem.	 Csak	 álldogáltam	 az	 utcán,	 és
bámultam	befelé	a	hatalmas	ablakokon	keresztül.	Két	latino	srác	állt	a	pult
mögött,	és	kávét	főztek	a	hosszú	sorban	várakozó	vevőknek.	Ugyanolyan
egyenruhát	 viseltek,	 mint	 Simon.	 Fehér	 inget,	 fekete	 nadrágot	 és	 piros
csokornyakkendőt.

A	következő	helyen	ugyanez	volt	a	helyzet.	Néhány	alkalmazott	és	hosszú
sor.	A	kávéillat	 az	én	koffeinéhségemet	 is	 felébresztette.	Visszamentem	a
kocsihoz,	és	elhajtottam	a	harmadik	kávézóhoz.	Ezúttal	úgy	terveztem,	be
is	megyek,	és	ha	nem	látok	semmi	érdekeset,	legalább	veszek	magamnak
egy	kávét.	Tízméternyire	parkoltam	le	az	ajtótól.	Ez	a	legjobb	–	és	egyben
a	 legrosszabb	 is	 –	 Amerikában.	 Az	 autónak	 külön	 helye	 van	 a
társadalomban.	 Az	 embernek	 nem	 kell	 körbe-körbegurulnia,	 hogy	 üres
parkolóhelyet	találjon.	Becsusszantam	egy	kis	helyre,	és	bezártam	a	kocsit.
Majd	beléptem	a	Baker ’s	Caféba.

Ez	az	üzlet	valamivel	nagyobb	volt,	mint	a	többi,	amelyeket	láttam.	Több
volt	 az	 alkalmazott	 is,	 de	 a	 sor	 ugyanolyan	 hosszú.	 A	 Baker ’s	 Café



népszerű	 védjegy	 lehetett.	 Tekintetemmel	 Simon	 Bakert	 kerestem.	 Úgy
nézett	ki,	mint	aki	az	egyik	saját	presszójában	dolgozik,	a	kérdés	csak	az
volt,	melyikben.

Beálltam	 a	 sorba.	 Két	 öltönyös	 férfi	 állt	 előttem.	 Halkan	 beszélgettek
valami	frissen	alapított	olajtársaságról.

–	 Két	 év	 múlva	 már	 sehol	 sem	 lesznek	 –	 jelentette	 ki	 az	 egyik.	 –	 Nem
tudnak	harcba	szállni	a	konkurenciával.

Mindössze	 ennyit	 hallottam	 a	 párbeszédükből.	 Olaj,	 pénz,	 sivatag	 és
homok.	Egy	cseppet	sem	érdekelt.

A	sor	fogyott	előttem,	közeledtem	a	kasszához.	Majd	én	következtem.

–	Mit	adhatok,	uram?

A	pult	mögött	álló	lány	szélesen	mosolygott.

Az	itallapra	böktem.

–	Ezt	szeretném	kipróbálni.

Alig	 láttam,	 mi	 az,	 amit	 rendeltem.	 „A	 hét	 különleges	 ajánlata”	 néven
futott,	és	az	ilyenek	általában	nem	szoktak	valami	fantasztikusak	lenni.

–	Kitűnő	választás.	Négy	dollár	ötven	cent	lesz.

Fizetés	 közben	 észrevettem	 Simont.	 Háttal	 állt	 nekem,	 és	 egy	 ajtó	 felé
tartott,	 amely	 szerintem	 valami	 konyha	 vagy	 hasonló	 felé	 vezethetett.
Köszönettel	átvettem	a	kávémat,	és	utána	indultam.	Semmi	elhamarkodott
mozdulat,	semmi	hangos	szó.	Csak	diszkréten	és	egy	kis	értelemmel,	ami
még	 maradt	 a	 fejemben.	 Hamarosan	 olyan	 közel	 értem	 hozzá,	 hogy
hallottam,	mit	mond.	Izgatott	hangon	beszélt	valakivel,	akit	nem	láttam.

–	 Már	 megmondtam	 neki,	 hogy	 nem	 akarunk	 kapcsolatba	 kerülni	 vele.
Csak	úgy	fogja	magát	és	ideállít.	Ez,	istenemre	mondom,	felfoghatatlan!

A	hang,	amely	válaszolt,	jóval	nyugodtabbnak	tűnt.



–	Szerintem	félreértetted,	hogy	miért	keresett	meg	minket.	Sőt,	úgyszólván
biztos	vagyok	benne.

–	 Mégis	 miért?	 Elkezdett	 hadoválni	 valami	 lelőtt	 emberről,	 de
félbeszakítottam,	 és	 megmondtam,	 hogy	 fogalmam	 sincs,	 miről	 süketel.
Neked	van?

–	 Ezt	 most	 itt	 nem	 kívánom	 kifejteni.	 De	 abban	 igazad	 van,	 hogy	 a
gyilkosságnak	ehhez	semmi	köze.	Jobb,	hogy	félbeszakítottad.

–	És	ki	halt	meg?

–	Valami	jelentéktelen	alak.	Hagyd	a	fenébe.

–	Túl	sok	mindenre	mondod	ezt,	Vincent.

Vincent.

Csend	 lett.	 Talán	 rájöttek,	 hogy	 kényes	 témákról	 beszélgettek	 népes
közönség	 előtt.	Bár	 voltaképpen	 csak	 én	 hallgattam	őket,	 de	 ez	 épp	 elég
volt.	 Leültem	 a	 helyiség	 néhány	 asztalának	 egyikéhez.	 A	 papírpoharam
fölé	 hajoltam,	 és	 kiszürcsöltem	 belőle	 a	 meleg	 italt.	 Zúgott	 a	 fülem,	 és
forrt	a	vér	az	ereimben.

Simon	 kijött,	 és	 beállt	 a	 pult	 mögé.	 Álmosollyal	 üdvözölte	 a	 következő
vevőt.	 Túlságosan	 el	 volt	 foglalva	 a	 saját	 gondolataival	 és	 feladataival.
Még	 akkor	 sem	 vett	 volna	 észre	 engem,	 ha	 odaállok	 az	 orra	 elé.
Tapintatosan	 próbáltam	 belesni	 az	 ajtó	 nyílásán.	 Vincentnek	 valahol
odabent	kellett	lennie.	Bármit	megért	volna,	ha	látom,	hogy	néz	ki.

És	hirtelen	 teljesült	a	kívánságom.	A	férfi,	aki	minden	bizonnyal	Vincent
Baker	 volt,	 kilépett	 a	 kávézóba.	 Először	 csak	 oldalról	 láttam.	 A	 fejét
leszegte,	és	teljesen	magába	szippantotta	a	kezében	tartott	telefon.	Érdekes
kísérlet,	 amikor	 az	 ember	 megpróbálja	 kontrollálni	 a	 saját	 pulzusát.
Próbáltam	 olyan	 észrevétlenül	 ülni,	 amennyire	 csak	 lehetett.	 Mintha
minden	 nap	 ezt	 tenném.	 Mintha	 nem	 lettem	 volna	 egyszerre	 üldöző	 és
üldözött.



Azt	 hiszem,	 egy	 darabig	 sikerült	 is.	 Legalábbis	 azt	 a	 sikolyt	 sikerült
visszafojtanom,	amely	elhagyni	készült	 a	 torkomat,	mikor	Vincent	végül
felpillantott	 a	 telefonjából,	 kiegyenesedett,	 majd	 egy	 pillanatra	 felém
nézett.	 Csak	 egy	 pillanatra.	 De	 ennyi	 elég	 is	 volt	 ahhoz,	 hogy	 a
kirakósjáték	 minden	 darabja,	 amelyet	 olyan	 kétségbeesetten	 kerestem,	 a
helyére	 kerüljön.	 Mintha	 az	 égből	 pottyantak	 volna	 le.	 Épp	 oda,	 ahol
ültem,	 és	 az	 asztalon	 landoltak,	 amelyen	 a	 kávéspoharam	 állt.	 S	 hirtelen
kirajzolódott	a	legtisztább	kép.

Hogyhogy	nem	jöttem	rá!?

Vincent	 arcát	 láttam	 már	 korábban	 is.	 Az	 volt	 az	 egyetlen	 arc,	 amelyet
egyszer	 már	 megpróbáltam	 beverni.	 Mégpedig	 puszta	 kézzel.	 De	 most
valaki	másnak	a	testéhez	tartozott.	Egy	fiatalabb	emberéhez.

Josh	 Taylor	 azt	mondta,	 Tonynak	 három	 testvére	 van.	 Az	 egyik	 rendőr,
egy	másik	a	saját	presszóját	vezeti,	a	harmadik	pedig	lelépett.	Én	meg	csak
most	értettem	meg.

A	harmadik	fivér	én	vagyok!
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Átkozott	dolog	a	család.	Már	magát	a	szót	is	gyűlölöm.	A	családtagjainkat
nem	 választhatjuk	 meg,	 mégis	 elvárás,	 hogy	 szeressük	 őket,	 sőt,
mindennek	 tetejébe	még	 járjunk	 is	össze	velük!	Még	akkor	 is,	ha	 semmi
közös	nincs	bennünk.	És	akkor	is,	ha	ki	nem	állhatjuk	egymást.

Sosem	 éreztem	 még	 ilyen	 távolinak	 magamtól	 a	 család	 fogalmát,	 mint
aznap,	 amikor	 egy	 houstoni	 presszóban	 kávézgattam,	 és	 váratlanul
megláttam	 az	 öcsémet,	 aki	még	 négyméternyire	 sem	 állt	 tőlem.	Tudtam,
hogy	nem	tévedek.	Hiszen	kiköpött	mása	volt	az	apánknak.	Tekintetem	ide-
oda	 vándorolt,	 majd	 Simonon	 állapodott	 meg,	 aki	 teljesen	 belemerült	 a
pult	mögött	 végzett	munkájába.	Ő	 egy	 cseppet	 sem	 emlékeztetett	 arra	 az
emberre,	 aki	 az	 apám	volt.	Ahogy	Tony	 sem.	Ők	bizonyára	 az	 anyjukra
hasonlítottak.	Megittam	 a	 kávét,	majd	 felnéztem,	 egyenesen	 bele	Vincent
sötét	szemébe.

A	játék	véget	ért.	Egyikünk	sem	szólt	egy	szót	sem.	Az	érzékeim	azonban
nyitottabbak	 voltak	 akkor	 és	 ott,	 mint	 bármikor.	 Nem	 volt	 egyetlen
színárnyalat,	 egy	 apró	 részlet,	 egyetlen	 hang	 vagy	 illat,	 amelyet	 ne
jegyeztem	volna	meg.	Mindent	megfigyeltem	és	mindenre	emlékszem.	A
szemem	 sarkából	 láttam,	 hogy	 Simon	 mozdulatai	 megváltoztak.
Megtorpant,	mert	meglátott	engem	és	a	bátyját.

–	Vincent	–	szólt	oda	neki.

Úgy	 tűnt,	 senki	 más	 nem	 vett	 észre	 semmit.	 A	 vevők	 sorolták	 tovább	 a
rendeléseiket,	a	személyzet	pedig	továbbra	is	kiszolgálta	őket.

–	Vincent	–	ismételte	meg	Simon.

Ő	 volt	 a	 kisöcsi,	 ez	 tisztán	 látszott.	 Aki	 nem	 tudja,	 hogyan	 kezelje	 a
felbukkanó	nehézségeket.	Aki	mindig	a	bátyjához	fordult	útmutatásért.

–	Minden	oké	–	felelte	Vincent.	–	Majd	én	elintézem.

Egy	pillanatra	sem	eresztett	el	a	tekintetével.



–	Rendben	–	felelte	Simon,	bár	fogalma	sem	volt,	mit	kellene	tennie.

–	De	nem	itt	–	tette	hozzá	Vincent,	és	ezúttal	már	hozzám	beszélt.

Én	mozdulatlanul	ültem	a	székemen,	az	asztalon	könyökölve	és	kezemben
fogtam	a	papírpoharat.	Bizonyára	meg	kellett	volna	rémülnöm,	de	ez	és	az
összes	 többi	 érzésem	 is	 eltűnt	 a	 mindent	 elnyelő	 megdöbbenésben.
Hirtelen	minden	szó,	amelyet	Simon	hozzám	vágott,	értelmet	nyert.

A	családjukból	senki	nem	akar	tőlem	semmit.

Ilyen	 egyszerű	 volt	 az	 egész.	 És	 nem	 is	 kellett	 bonyolultabbnak	 lennie,
mert	 én	 sem	 akartam	 tőlük	 semmit.	 Ezen	 egyszerű	 oknál	 fogva	 kell
meghalnom?	Nem	értettem,	hogy	lehet	ez.

Az	 idő	 alatt,	 amíg	 Texasban	 éltem,	 csak	 néhányszor	 találkoztam	 az
apámmal.	 Sosem	 hívott	 meg	 magukhoz.	 Önhatalmúlag	 mentem	 el	 a
házához,	 hogy	 megnézzem,	 hol	 lakik.	 Számtalanszor	 elhajtottam	 a	 ház
előtt,	 és	 persze	 láttam,	 ahogy	 a	 családtagjai,	 egy	 dühös	 nő	 és	 velem
egykorúnak	 tűnő	 fiatal	 srácok	 jönnek-mennek.	 Apám	 aztán	 nem	 fogta
vissza	magát.	Két	nőnek	négy	fiút	nemzett	öt	év	alatt.	Már	akkor	megvolt
az	 új	 családja,	 amikor	 anyám	 elhagyta	 az	 Egyesült	 Államokat.	 De	 erre
csak	később	jöttünk	rá.	Néhány	találkozásunk	alkalmával	csak	annyit	árult
el	nekem,	hogy	az	új	felesége	végig	tudott	rólam	és	Marianne-ról,	és	csak
azért	mert	belevágni	a	kapcsolatukba,	mert	apám	megígérte,	hogy	anyám
meg	én	hamarosan	kiszállunk	az	életéből.	Úgy	is	történt.

–	Én	nem	tudtam,	kik	vagytok	 ti	–	szóltam	Vincenthez.	–	Fogalmam	sem
volt	róla,	hogy	Tony	az	öcsém.

És	 még	 mindig	 nem	 értettem	 az	 egész	 történetet.	 Vajon	 mi	 az,	 amiért
felelősnek	 tartanak	engem?	Mit	gondolnak,	mit	 tettem	az	öcsémmel,	 ami
annyira	megbocsáthatatlan?	Hiszen	Vincent,	a	testvérei	és	az	anyjuk	álltak
a	nyertes	oldalon.	Nekik	volt	apjuk,	a	nőnek	férje,	a	családnak	feje.

–	Azt	mondtam,	 nem	 itt	 –	 ismételte	meg	Vincent.	 –	Később	 találkozunk.
Nem	bírtad	kivárni?



Nem	 akartam	 felelni	 a	 kérdésére.	 Úgy	 sejtettem,	 van	 fegyvere,	 de	 nem
vette	 elő.	 Az	 biztos,	 hogy	 nem	 lőné	 szét	 a	 fejem	 annyi	 vendég	 szeme
láttára.

–	Gyere	velem!	–	mondta.

Gondolta,	 egy	 apró	 biccentésére	máris	 ugrom.	 Én	 viszont	 lassan	 álltam
fel.	A	kávét	otthagytam	az	asztalon.

–	Hová?	–	kérdeztem.

–	Ki	–	felelte	ő.

Kifelé	menet	előreengedett.	Odakint	az	utcán	árnyékokat	láttam,	és	egyedül
ez	vigasztalt	abban	a	helyzetben,	amelybe	belecsöppentem.

Kis	 távolságra	 álltunk	meg	 egymástól.	Nem	 túl	messze,	 de	 azért	 nem	 is
olyan	 közel,	 hogy	 elérhettük	 volna	 egymást.	 Ha	 kinyújtottam	 volna	 a
karom,	úgy	tíz	centi	hiányzott	volna	ahhoz,	hogy	megragadjam.

–	Most	 hét	 óra	 van	 –	 állapította	 meg	 Vincent.	 –	 Azt	 javaslom,	 menj	 és
egyél	valami	finomat,	aztán	találkozunk	a	tervek	szerint,	kilenckor.

–	Nem!	–	vágtam	vissza.

Nem	tetszett	nekem,	hogy	azt	mondta,	egyek	valami	finomat.	Mintha	ez	lett
volna	az	utolsó	vacsorám.

Vincent	szeme	szikrákat	szórt.

–	Még	mindig	olyan	hülye	vagy,	hogy	azt	hiszed,	van	más	választásod?

Erre	 a	 kérdésre	 több	 lehetséges	 válasz	 volt,	 mint	 ahányat	 össze	 tudtam
volna	számolni.

–	Sajnos	igen	–	feleltem.

Vincent	megvetően	elmosolyodott.



–	Anyád	 elég	 rosszul	 nevelt,	 hogy	 egy	 csepp	 tiszteletet	 és	 szeretetet	 sem
érzel	a	saját	családod	iránt.

Na	ez	már	mindennek	a	 teteje!	Az	 rendben	van,	hogy	én	úgy	gondolom,
Marianne	 nagyon	 rossz	 anya	 volt.	 De	 másoktól	 ezt	 nem	 tűröm.	 Ha	 a
mondat	második	fele	nem	aggasztott	volna	ennyire,	bizonyára	leteperem.
De	 sikerült	 annyira	 nyugodtnak	 maradnom,	 hogy	 észszerűen	 tudjak
cselekedni.	Vajon	mit	értett	a	„saját	családom”	alatt?	Aligha	saját	magára
és	Simonra	gondolt.	Akkor	nyilván	Belle-re	és	Lucyre.

Vajon	megfenyegette	őket?

Nagyon	úgy	hangzott.

–	 Te	 aztán	 nem	 sokat	 taníthatsz	 nekem	 tiszteletről	 és	 szeretetről	 –
feleseltem.

–	Ezt	majd	később	megbeszéljük.	Kilenckor.	Ott,	ahol	Parson	tiszteletes	el
van	temetve.	A	terv	szerint.

–	Azt	mondtam,	nem.

–	Akkor	Lucy	és	Belle	meghal.	Te	döntesz.

Ezzel	 eltűnt	 az	 utolsó	 halvány	 kételyem	 is	 afelől,	 hogy	 Vincent	 azonos
Luciferrel,	 és	 nemcsak	 valamelyik	 embere.	 Nem.	 Vincent	 maga	 volt
Lucifer.	 Egy	 átlagos,	 egészen	 hétköznapi	 megjelenésű	 középosztálybeli
amerikai,	 aki	 remekül	 beépült	 a	 rendőrség	 kötelékébe.	 És	 ami	 a	 lényeg:
Lucifer	a	tulajdon	öcsém.

–	Meg	akarod	ölni	a	saját	bátyád	lányát?	Te	rohadt	állat,	ki	a	fene	vagy	te,
hogy	a	családi	szeretetről	papolsz	itt	nekem?

–	Ha	az	értesüléseim	helyesek,	Belle	egyáltalán	nem	a	te	gyereked.	Hanem
a	húgodé.	És	a	húgoddal	engem	az	égvilágon	semmiféle	rokoni	szál	nem
köt	össze.	Vagy	tévednék?

–	Az	attól	függ,	hogyan	definiálod	a	szülőséget	–	magyaráztam	csüggedő
kedvvel.	 –	Belle-t	 csecsemőkora	 óta	 én	 nevelem.	Én	 vagyok	 az	 egyetlen



szülője.

Vincent	felröhögött.

–	Szegény	gyerek!

Majd	ismét	elkomolyodott.

–	Este	kilenckor	találkozunk.	Ne	késs!

Azután	hátat	fordított,	és	menni	készült.

–	Azt	mondtam,	nem!	–	emeltem	fel	a	hangom.

Néhány	 járókelő	 az	 utcán	 fel	 is	 figyelt	 rá.	 Vincent	 is.	Megállt	 mozdulat
közben,	majd	lassan	visszafordult.

–	Nem	szájalnál	ennyire,	ha	nem	hinnéd	azt,	hogy	Lucy	és	Belle	jó	helyen
van.	Úgyhogy	hadd	mondjam	el	 számodra	 is	 érthetően:	pontosan	 tudom,
hol	vannak.	És	mindkettővel	végezhetek,	mondjuk,	úgy	tíz	percen	belül.

–	Hazudsz!	–	vágtam	a	fejéhez.

–	Nem	én!	–	felelte.

Elővette	a	mobilját,	és	felhívott	valakit,	aki	bámulatosan	hamar	felkapta	a
telefont.

–	Hol	vagytok?	–	kérdezte.

A	gyomrom	összerándult	a	félelemtől.

–	 Épp	most	 értetek	 oda?	 Értem,	 jól	 van.	 És…	hogy	 is	 hívják?	Rendben,
kiváló.	 Madeleine	 Rossander	 házában.	 Belle	 rózsaszín	 dzsekit	 visel	 és
alszik.	Lucy	vitte	be	az	ölében	a	kocsiból.

A	föld	megnyílt	a	lábam	alatt,	s	én	lezuhantam	a	mélybe.

Vincent	érdeklődve	figyelt,	miközben	visszatette	a	mobilt	a	nadrágzsebébe.



–	Tudod	mit?	Hívd	fel	a	szeretteidet	és	figyelmeztesd	őket!	Olyan	király,
amikor	az	emberek	menekülni	próbálnak	a	sötétben.

Nem	válaszoltam.	Svédországban	 éjszaka	 volt.	Lucy	 és	Belle	 feltehetően
kimerülten	 előbányászták	 a	 kulcsokat,	 és	 Madeleine	 házában	 leltek
nyugalomra.	Az	ellenség	pedig	ott	állt	az	ajtajuk	előtt.

Ez	nagyon	nem	volt	rendben.

Vincent	félrebiccentette	a	fejét.

–	Akkor	találkozunk	kilenckor,	ahogy	megbeszéltük?

Bólintottam.	Letörve	és	megalázottan,	menthetetlenül.

–	És	ha	engem	megkapsz	Lucy	és	Belle	helyett,	 akkor	 leszállsz	 róluk?	–
kérdeztem.

–	Persze	–	hangzott	a	válasza.

Ezzel	 eldőlt.	 Én	 meghalok,	 Belle	 és	 Lucy	 pedig	 életben	 maradhat.	 A
felismerés	megbénított.

Persze.

Vincent	őszinte	meglepődéssel	válaszolt	a	kérdésemre.	Mintha	el	sem	tudta
volna	képzelni,	hogy	hihetem,	hogy	becsap	egy	ilyen	kérdésben.	Igaz	lehet
a	mondás,	hogy	minden	szar	alakban	egy	valódi	gentleman	lakozik.

Még	egyszer	visszafordult,	mielőtt	elváltunk	volna.

–	És	eszedbe	ne	jusson	felhívni	Didrik	barátodat	vagy	bárki	mást!

Hát	emiatt	aztán	igazán	nem	kell	aggódnia.

–	Nem	fogom	–	válaszoltam.

–	Főleg	Didriket	ne.	Neki	úgysem	veszed	semmi	hasznát.



Ezt	már	észrevettem.

–	Kösz,	rájöttem.

A	tekintete	elsötétült.

–	Szóval	már	tudtad?

–	Mit?

–	Azt,	hogy	meghalt.

Azt	sem	tudtam	hirtelen,	mit	gondoljak.	A	halál	mindenütt	a	nyomomban
járt	 és	 aratott.	 Arra	 gondoltam,	 biztos	 követett	 valaki	 Stockholmból
Malmö	felé	menet.	Mert	Vincent	megtudta,	hogy	Didrikkel	átvertük	őt.

Vincent,	aki	azonos	Luciferrel.

Lucifer,	aki	a	tulajdon	testvérem.

–	Autóbalesetben	halt	meg.

–	Vagy	úgy!

Nem	tudtam,	mit	mondjak.	Számos	módon	lehet	végezni	valakivel.

De	azután	Vincent	így	folytatta:

–	Fájt	ezt	hallanom.	Jobb	sorsot	érdemelt	volna.

–	Szóval	nem	te	ölted	meg?

A	szavak	csak	úgy	kicsúsztak	a	számon,	nem	tudtam	megakadályozni,	még
kevésbé	visszavonni.

–	 Nem,	 dehogy!	 Más	 terveim	 voltak	 vele.	 Rebeccával	 együtt	 azonnal
szörnyethaltak.	 Ez	 minden	 érintett	 számára	 nagyon	 sajnálatos.	 A	 jelek
szerint	te	bíztál	benne,	mindazok	után	is,	amit	veled	tett.



Az	utóbbi	mondat	hallatán	pislogni	kezdtem.

–	Hát,	hogy	bíztam-e…

–	Azt	 gondoltad,	megállapodást	 kötöttetek.	 De	 sajnos	Didrik	megszegte.
Tudta,	 hogy	 előbb-utóbb	 úgyis	 rájövök,	 ezért	 felhívott,	 és	 elmondott
mindent.	Hogy	felbukkantál,	és	megtaláltad	Miót.	Gáz,	mi?

Igen,	eléggé.

Vincent	 feltette	 a	 napszemüvegét,	 és	 lesöpört	 valamit	 a	 zakója	 ujjáról.
Szemmel	 láthatólag	 indulni	 készült.	 De	 nekem	 még	 volt	 egy	 kérdésem,
amelyre	választ	akartam	kapni.

–	És	mi	történt	Mióval?

Vincent	valami	távoli	pontra	nézett	a	hátam	mögött.

–	Ez	az	örök	kérdés,	nem	igaz?	Mi	történt	Mióval?

Majd	megfordult,	és	elment.
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Már	 kezdett	 sötétedni,	 amikor	 bevágtam	 magam	 a	 kocsiba,	 és	 utoljára
indultam	 az	 elhagyott	 olajmező	 felé.	A	Vincenttel	 történt	 találkozás	 után
alig	egy	fél	órát	töltöttem	a	hotelszobámban,	hanyatt	fekve	az	ágyon.	Nem
volt	 kit	 felhívnom,	 nem	 volt	 kitől	 segítséget	 kérnem.	 Josh	 Taylor	 neve
ugyan	 felmerült	 bennem	 mint	 lehetséges	 segítőtársé,	 de	 nem	 mertem
szembeszegülni	 az	 utasításával.	 Féltem,	 hogy	 akkor	 nem	 láthatom	 többé
Lucyt	és	Belle-t.	Én	pedig	életem	utolsó	óráit	abban	a	tudatban	tölthetem,
hogy	én	öltem	meg	őket.

Azon	gondolkodtam,	hogy	felhívom	Lucyt.	Csak	azért,	hogy	elbúcsúzzam
tőle,	 és	 megköszönjek	 neki	 mindent.	 Hallani	 akartam	 a	 hangját,	 mielőtt
végem.	 Ennyi	 az	 egész.	 És	 ugye	minden	 halálraítéltnek	 lehet	 egy	 utolsó
kívánsága?	 De	 úgy	 éreztem,	 számomra	 ez	 lehetetlen.	 Szinte	 kizárt	 volt,
hogy	 elmondjam	 Lucynek,	 a	 saját	 kivégzésemre	 tartok,	 és	 ő	 ne	 úgy
reagáljon,	hogy	az	az	életébe	kerüljön.

A	rémület	az	egyik	legrohadtabb	dolog	a	világon.	A	legtöbben,	akik	ezt	a
szót	 használják,	 nem	 helyesen	 teszik.	 A	 rémület	 olyan	 erejű,	 mint	 a
gejzírből	 feltörő	 víz.	 Megállíthatatlan	 és	 megszelídíthetetlen.	 Egyetlen
egészséges	 ember	 sem	 várja	 nyugodt	 lélekkel	 a	 halála	 óráját,	 ha	 tudja,
hogy	az	közeleg.	Én	mindig	is	úgy	éreztem,	szeretek	élni.	Még	olyankor
is,	 amikor	 pokollá	 vált	 az	 életem,	 például	 amikor	 a	 húgom	meghalt,	 én
pedig	 sebtében,	 de	 nem	 túl	 nagy	 örömmel	 apává	 váltam,	 az	 életkedvem
ettől	 még	 töretlen	 maradt.	 Ez	 mindig,	 minden	 körülmények	 között	 így
volt.	 Sosem	 gondoltam	 úgy	 a	 halálra,	 mint	 a	 problémák	 lehetséges
megoldására.	Úgyhogy	 az	 a	 rémület,	 amely	 eluralkodott	 a	 testemen	 és	 a
lelkemen,	 miután	 Vincenttől	 elváltam,	 nem	 hasonlított	 semmilyen	 más
érzésre,	amivel	valaha	találkoztam.	Addig	az	óráig,	amíg	ott	nem	álltunk
egymással	 szemtől	 szemben,	 azt	 hittem,	 majd	 kidumálom	 magam
valahogy	 szorult	 helyzetemből.	 Hogy	 biztosan	 mondhatok	 vagy	 tehetek
valamit,	 amivel	 mindent	 helyrehozhatok.	 De	 most	 már	 tudtam,	 hogy	 ez
nem	így	van.

Nincs	visszaút.



És	előre	vezető	sem.

A	 hideg	 rázott,	 mikor	 beszálltam	 az	 autóba.	 Percekig	 is	 eltartott,	 mire
össze	 tudtam	magam	szedni	annyira,	hogy	be	 tudjam	 indítani	 a	kocsit	 és
elinduljak	vele.	Emlékszem,	 sírtam,	és	 azt	gondoltam:	mit	 számít	 ez?	Ha
valaki	tudja,	hogy	meg	fog	halni,	annak	már	mindent	szabad.

Már	 egy	 fél	 órája	 vezettem,	 amikor	 megcsörrent	 az	 egyik	 mobilom.	 A
legrégebbi.	 Fél	 szemmel	 a	 kijelzőre	 sandítottam,	 mert	 biztos	 voltam
benne,	hogy	ha	csak	egyetlen	pillanatra	is	leveszem	a	szemem	az	útról,	az
lesz	életem	utolsó	cselekedete,	hogy	elgázolok	valakit.

Marianne	volt	az.	A	nő,	aki	egykor	megszült	engem,	és	akit	nem	akartam
anyámnak	nevezni.	Az	összes	ember	közül,	akikkel	beszélhettem	volna,	ő
volt	az,	akivel	akkor	a	legkevésbé	akartam.	Nem	mintha	nem	lett	volna	mit
mondanom	neki,	épp	ellenkezőleg.	Túl	sok	tisztázatlan	konfliktusunk	volt
egymással	 ahhoz,	 hogy	 lett	 volna	 értelme	 köztünk	 egy	 utolsó
beszélgetésnek.	Mi	mindent	tudnánk	megbeszélni	néhány	perc	alatt	–	mert
ennél	többet	nem	szándékoztam	adni	neki	–,	ami	rendbe	hozhatna	minden
disznóságot,	 ami	 kettőnk	 közt	 történt	 és	 emésztett	 minket?	 Most,	 hogy
meghalok?

Megnyomtam	a	piros	gombot.	S	ha	most,	utólag	meg	kellene	neveznem,
mit	 bánok	 a	 legjobban	 azok	 közül,	 amiket	 tettem,	 ez	 lenne	 az.	Hogy	 ott
ültem	 az	 autóban,	 sejthetően	 a	 saját	 kivégzésem	 felé	 tartva,	 és	 az	 anyám
hívott,	én	pedig	nem	vettem	fel	a	telefont.

Kevesen	tudják	előre,	mikor	fognak	meghalni.	Azok	sincsenek	sokan,	akik
azt	 is	 tudják,	 miért.	 Jómagam	 szívesen	 gyarapítottam	 volna	 ez	 utóbbiak
táborát.	Én	tudni	akartam,	miért	nem	érdemlem	meg	az	életet.

Aznap	már	másodszor	hajtottam	le	az	autóútról,	hogy	a	kihalt	országúton
folytassam	utamat,	majd	tovább	a	még	elhagyatottabb	földúton.	Ez	utóbbi
teljesen	 egyenes	 volt	 egészen	 a	 végéig,	 ahol	 egy	 éles	 kanyar	 vezetett	 a
parlagon	 heverő	 olajmezőhöz.	 Csak	 amikor	 már	 bevettem	 a	 kanyart,
akkor	vettem	észre	a	népes	fogadóbizottságot,	amely	elém	jött.	Hat	embert
sikerült	megszámolnom;	öt	férfit	és	egy	nőt.	A	kis	csoport	háta	mögött	két
autó	parkolt.	Fényszórójuk	bevilágította	az	egész	találkahelyet.	Vincent,	a



frissen	 fellelt	 öcsém,	 az	 egyik	 kocsi	 motorháztetején	 ült.	 Éppolyan
arroganciát	 sugárzott,	 amilyet	 vártam	 egy	 férfitól	 az	 ő	 bizarr
pozíciójában.

Egy	másik	 férfi	mutatta,	 hogy	 parkoljak	 le	 kicsivel	 odébb.	Követtem	 az
utasítást,	 majd	 kiszálltam	 a	 kocsiból.	 Vagyis	 nem	 egészen.	 Muszáj	 volt
még	vagy	egy	percig	álló	motor	mellett	bent	ülnöm,	mielőtt	kinyitottam	az
ajtót,	 és	 kiszálltam.	 Ekkor	 küldtem	 egy	 SMS-t	 Lucynek.	 Mind	 közül	 a
legrövidebbet	és	a	legfontosabbat.

Fene	 tudja,	 mit	 akartam	 elérni	 azzal,	 hogy	 emelt	 fővel	 nézek	 szembe	 a
halállal.	 Talán	 olyan	 vagány	 akartam	 lenni,	 mint	 a	 filmekben	 a	 halálra
készülők.	 Egyenes	 háttal	 és	 mosolyogva	 várni	 a	 brutális	 üdvözlést.
Legalább	hét	automata	fegyver	lapulhatott	a	zakójuk	alatt.

Fontolgattam,	hogy	vigyek-e	magammal	fegyvert,	de	aztán	úgy	döntöttem,
nem	 lenne	 jó	 ötlet.	 Nagyon	 rosszul	 céloznék;	 azóta	 nem	 is	 fogtam
fegyvert	 a	 kezembe,	 mióta	 véletlenül	 agyonlőttem	 valakit.	 Abból	 a
helyzetből,	 amibe	 keveredtem,	 sosem	 tudnám	magam	 kiszabadítani	 vele.
Úgyhogy	jobbnak	találtam,	ha	úgy	megyek,	ahogy	kérték:	fegyvertelenül,
védtelenül	és	egyedül.

Izzadság	folyt	végig	a	hátamon,	miközben	megtettem	az	utolsó	lépéseket	a
banda	felé,	amelyből	egyedül	Vincentet	ismertem.	Üdvözlésként	bólintott,
és	lecsusszant	a	motorháztetőről.	Tőle	balra	valaki	egy	mély	gödröt	ásott
a	kemény	földbe.	Az	ásó	is	ott	hevert	mellette.

–	Milyen	 nagyszerű,	 hogy	 csak	 így	 véletlenül	 összefutottunk	 –	 jegyezte
meg	Vincent	őszintén	hálásnak	tűnő	hangon.

Eszembe	jutott,	mikor	utoljára	Texasban	jártam.	Lucyvel	találkoztunk	Sara
Texas	 barátnőjével	 Galvestonban,	 és	 tőle	 tudtuk	 meg,	 hogy	 Lucifernek
vannak	 kapcsolatai	 Svédországban.	 Engem	 nagyon	 érdekeltek	 ezek	 a
kapcsolatok.	Most	már	tudtam.	Volt	egy	svéd	fivére.	Akit	annyira	gyűlölt,
hogy	holtan	akarta	látni.

Nem	 érdekelt	 ez	 a	 színjáték.	 Dühös	 voltam,	 rettegtem,	 és	 meg	 akartam
érteni,	miről	van	szó.



–	Arra	kértél,	hogy	találjam	meg	Miót	–	mondtam.	–	Habár	 tudtad,	hogy
Didriknél	van.

Vincent	pár	lépéssel	közelebb	jött.

–	Nem	emlékszem	rá,	hogy	valaha	is	megkértelek	volna	bármire	–	felelte.

–	Személyesen	nem	is.	Csak	az	embered	által.

–	Mindannyian	másképpen	kommunikálunk.

–	Leszarom,	hogy	te	hogy	kommunikálsz.	Csak	arra	vagyok	kíváncsi,	mi
hasznod	volt	belőle,	hogy	én	ide-oda	rohangáltam,	egy	gyereket	keresve,
aki	nem	 is	 tűnt	el	 soha.	Azért,	hogy	 továbbra	 is	 érdeklődjenek	 irántam	a
zsaruk?

–	Pontosan.	Azok	után,	hogy	elraboltattam	Belle-t,	meg	amik	ezt	követően
történtek,	 attól	 tartottam,	 a	 rendőrség	 beveszi	 majd	 a	 hablatyolásodat
arról,	hogy	összeesküvés	áldozata	lettél.	Egy	ilyen	helyzetben	Didrik	nem
tudott	volna	nyomást	gyakorolni	a	kollégáira.	Úgyhogy	adtam	neked	egy
feladatot,	amely	abból	állt,	hogy	 továbbra	 is	 lépj	kapcsolatba	egy	csomó
emberrel,	akikről	azt	gondoltam,	a	jó	Didrik	figyelteti	őket,	és	ideges	lesz
tőle.

–	 Hogy	 még	 több	 embernek	 kelljen	 meghalnia,	 és	 engem	 még	 több
gyilkossággal	vádoljanak?

Éreztem,	hogy	nehezen	veszem	a	levegőt.	A	látásommal	is	történt	valami:
olyan	homályosan	érzékeltem	a	körvonalakat,	és	apró	villámok	cikáztak	a
látóteremben.	Fájt	a	fejem,	és	úgy	éreztem,	feldagadt	a	szám.

–	Meg	kell	értened,	milyen	sokat	nyertem	rajta	–	magyarázta	Vincent.	–	Ha
földhözragadtak	 akarunk	 maradni,	 azt	 kell	 mondjam,	 azoknak	 az
embereknek	előbb	vagy	utóbb	úgyis	meg	kellett	volna	halniuk.	Imponáló
volt,	mi	mindent	 lett	 volna	 hajlandó	Didrik	megtenni,	 hogy	megvédje	 a
családját.	De	tényleg,	le	a	kalappal!	Rebecca	sem	volt	rossz,	de	Didrik	egy
valóságos	 hős	 volt.	 Ami	 megint	 csak	 jól	 jött.	 Így	 aztán	 akárhány
emberemet	 ráállíthattam	 –	 na	 nem	 mintha	 olyan	 sokra	 lett	 volna



szükségem	–,	mégsem	ártott,	ha	Miót	vissza	akartam	venni	tőle.

Didrik,	 Didrik	 és	 megint	 Didrik.	 Mihez	 kezdett	 volna	 Lucifer	 az	 ő
ambíciói	és	kétségbeesett	lépései	nélkül?

–	Tehát	sosem	gondoltad	komolyan,	hogy	megtarthatja	Miót?

–	 Megőrültél?	 Kizárt!	 De	 Didrik	 olyan	 volt,	 mint	 te.	 Nem	 értette,	 mi	 a
család	lényege.

–	Az	előbb	épp	azért	az	erős	szeretetért	méltattad,	amit	az	övéi	iránt	érzett.

–	Az	övéi	 iránt,	 igen.	De	 teljesen	 tévesen	 ítélte	meg,	mit	érzek	én	a	saját
fiam	iránt.	Az	egyetlen	fiam	iránt,	ráadásul.	Az	ördög	vigye	el	azt,	aki	el
akarja	őt	venni	tőlem!

Ezernyi	 hozzáfűznivalóm	 lett	 volna,	 de	 valamennyit	 visszanyeltem.	 Ha
Vincent	csak	egy	cseppnyi	szeretetet	érzett	volna	 is	a	fia	 iránt,	először	 is
nem	választotta	volna	el	őt	az	anyjától.

Vincent	mély	lélegzetet	vett,	és	ide-oda	járt	a	szeme,	ahogy	körülnézett.	Az
egyik	haverja	a	homokba	köpött,	egy	másik	pedig	az	ásó	után	nyúlt,	amely
a	földön	hevert	elhajítva.

–	Már	 sok	 évvel	 ezelőtt	 elhatároztam,	 hogy	 felelősségre	 foglak	 vonni	 –
közölte	Vincent.	–	Hogy	megkapod	a	büntetést,	amit	megérdemelsz.	De	a
legvadabb	 fantáziáimban	 sem	 tudtam	 elképzelni,	 hogy	 épp	 Sara	 Texas
fogja	 szolgáltatni	 nekem	 a	 lehetőséget.	 Hogy	 ő	 fog	 téged	 belerángatni
ebbe	 a	 mizériába.	 Ráadásul	 a	 halála	 után,	 és	 esélyt	 ad	 nekünk,	 hogy
igazságot	szolgáltathassunk.	Ez	azért	zavar	engem	egy	kicsit.	Ez	az	egész
olyan	baromi	kevés	erőkifejtést	igényelt.	Minden	szar,	amibe	te	beleléptél
az	 utóbbi	 hetekben,	 annak	 a	 hadműveletnek	 az	 eredménye,	 amelyet
eredetileg	Sara	megbüntetésére	szántam,	és	nem	a	tiédre.	Már	rég	meg	is
feledkeztünk	róla,	hiszen	elérte	a	célját.	De	aztán	felbukkantál	te.	Éppen	te.
Örültem	 volna,	 ha	 több	 energiát	 kell	 befektetnem	 ellened.	 Ugyanakkor
viszont…	 ne	 felejtsük	 el,	 hogy	 Sara	 és	 Didrik	 érdeme,	 hogy	 sikerült
pokollá	változtatniuk	az	életedet.	Ha	ők	nem	lettek	volna,	teljesen	másképp
álltam	volna	bosszút	rajtad.



És	megcsóválta	a	fejét.

Párat	pislogtam.	A	látásom	nem	volt	éles,	és	kezdtem	nehezen	felfogni	az
elhangzott	 szavakat.	 Eltűntek	 az	 árnyalatok,	 és	 csupán	 a	 mondanivaló
lényege	 jutott	 el	 hozzám:	 Mindannak,	 ami	 az	 utóbbi	 hetekben	 történt
velem,	 eredetileg	 semmi	 köze	 nem	 volt	 hozzám.	 Engem	 csak
belerángattak	az	egészbe.	És	ez	átkozottul	tetszett	Lucifernek.

–	Miért	kaptam	azt	a	feladatot,	hogy	találjam	meg	az	illetőt,	aki	megpróbál
engem	 lecsukatni	 két	 gyilkosságért?	Mert	 azt,	 hogy	 találjam	meg	Miót,
még	megértem,	de	ez…	sokkal	inkább	felfoghatatlan.

Vincent	félrehajtotta	a	fejét.

–	Mit	láttál,	ha	Didrikre	néztél?	–	kérdezte.

Képtelen	voltam	válaszolni,	ezért	megtette	ő.

–	 Egy	 átkozottul	 becsületes	 embert.	 Olyat,	 aki	 sosem	 követ	 el	 hibát,	 aki
mindig	 helyesen	 cselekszik.	 Alig	 hittem	 el,	 amikor	 magára	 vállalta	 a
felelősséget	Bobby	és	Jenny	haláláért.	Megvolt	ugyan	a	kockázata	annak,
hogy	 a	 dolog	 bonyolultabbá	 válik,	 mintsem	 én,	 innen	 Texasból,
felfoghattam	 volna.	 Így	 biztosra	 kellett	 mennem.	 De	 ez	 már	 nem	 tűnik
fontosnak.	Te	itt	vagy,	és	megkapod	a	büntetésedet.	Csak	ez	számít.

Csak	ez	számít.	Még	annál	is	jobban,	mint	hogy	Mio	eltűnt?

Próbáltam	időt	nyerni.

–	Sara	tudott	róla,	hogy	neked	és	nekem	ugyanaz	az	apánk?

Másképp	 is	 feltehettem	 volna	 a	 kérdést.	 Vajon	 Sara	 tudta-e,	 hogy	 mi
testvérek	vagyunk?	De	ezek	túl	erős	szavaknak	tűntek.

–	 Annyit	 tudott,	 hogy	 van	 valami	 kapcsolatom	 Svédországban.	 És	 hogy
gyűlöllek	téged.	Ostoba	voltam,	hogy	ezt	elárultam	neki,	de	hát	én	is	csak
ember	vagyok.	Ha	valaki	annyira	gyűlöl	egy	másik	embert,	mint	én	téged,
megvan	a	kockázata,	hogy	ki	is	mutatja	olykor.



Ez	az	égő	gyűlölet.	Muszáj	megtudnom,	mi	 táplálja.	Még	mielőtt	minden
véget	ér,	mielőtt	meghalok.

–	De	miért?	–	kérdeztem.

Kifújtam	a	levegőt,	mikor	–	szinte	suttogva	–	kinyögtem	e	szavakat.	A	bal
vállam	 szúrni	 kezdett.	 Megpróbáltam	 körözni	 vele	 előre-hátra,	 de	 nem
segített.

–	Mert	átvágtál!

Üvöltése	úgy	csapott	arcon,	mint	egy	pofon.	Önkéntelenül	megbillentem.

–	 Egy	 francokat,	 semmi	 ilyesmit	 nem	 tettem!	 Most	 Tonyra	 gondolsz?
Fogalmam	sem	volt	róla,	hogy	a	testvérem.

–	Azt	hiszed,	arra	gondolok?	Azt	hiszed,	beveszem,	hogy	véletlenül	jöttél
vissza	Texasba,	és	tanultál	rendőrnek,	és	lettél	a	társa	a	saját	testvérednek?

A	hangja	úgy	dübörgött,	hogy	azt	hittem,	megsüketülök.	Próbáltam	távol
tartani	magamtól	azzal,	hogy	kezemet	a	fülemre	szorítottam,	de	rögtön	le
is	 engedtem.	 A	 fájdalom	 a	 bal	 vállamból	 most	 már	 az	 egész	 karomba
kisugárzott.

–	 Persze,	 hogy	 nem	 volt	 véletlen.	 Azért	 jöttem,	 hogy	 találkozzam	 az
apámmal.	 Hogy	 megismerjem.	 Esetleg	 titeket	 is.	 Hiszen	 tudtam	 a
létezésetekről.	 Arról	 is,	 hogy	 hasonló	 korúak	 vagyunk.	 De	 tudod,	 mi
történt?	Ő	 nem	 volt	 hajlandó	 rá.	 Nem	 akarta,	 hogy	 találkozzam	 veletek.
Egyetlenegyszer	 sem	 hívott	 meg	 magához,	 hozzátok.	 Nekem	 kellett
kinyomoznom,	hol	laktok.	Akkor	mégis	mit	gondolsz,	honnan	a	francból
tudhattam	volna,	hogy	Tony	a	 testvérem?	Se	neki,	 se	neked,	nem	 is	 az	 a
vezetéknevetek,	mint	apánknak!

Az	 előadásomtól	 teljesen	 el	 is	 fáradtam;	 muszáj	 volt	 elhallgatnom	 és
lélegzet	után	kapkodnom.

–	Nem,	mert	az	anyánkét	viseljük.

–	 Hát	 nagyszerű	 módját	 választottad	 az	 apád	 előtti	 tisztelgésnek	 –



sziszegtem	 összeszorított	 fogaim	 között.	 –	 Egy	 átkozott	maffiavezér	 lett
belőled,	 aki	 nőkkel	 és	 narkóval	 kereskedik,	 valamint	 futószalagon
gyilkolja	az	embereket.	Gondolod,	hogy	büszke	lenne	rád	ezért?

Nem	tudom,	honnan	vettem	az	erőt,	hogy	felemeljem	a	hangom.	Káprázott
a	 szemem,	 és	 térdre	 rogytam,	 így	 Vincentnek	 épp	 sikerült	 fejberúgnia.
Orra	 buktam	 a	 homokban,	 és	 ott	maradtam	 fekve.	 Vincent	 pedig	 ott	 állt
fölöttem	szétvetett	lábakkal.

–	Te	csak	ne	beszélj	nekem	arról,	mire	lenne	büszke	az	apám!	Ha	én	nem
lettem	 volna,	 anyám	 és	 Simon	 sosem	 boldogultak	 volna,	 miután	 apám
meghalt.	Tudtad,	hogy	öngyilkos	lett?

Ezt	nem	tudtam.	Csak	annyit,	hogy	meghalt,	semmi	többet.

–	Apánk	gyenge	volt	–	magyarázta	Vincent.	–	És	Tony	 is.	Ne	hidd,	hogy
tehettek	róla,	mert	nem.	De	mi,	többiek,	azért	megtettük,	ami	tőlünk	telt.	És
neked	 is	 meg	 kellett	 volna	 tenned!	 Végig	 tudtuk,	 ki	 vagy	 te.	 És	 tudjuk,
hogy	te	is	tudtál	rólunk.

Lassan	 elfordítottam	 a	 fejem	 a	 homokban.	 Éreztem,	 hogy	 már	 úton
vagyok	a	túlvilágra.

–	Ez	nem	így	van	–	suttogtam.	–	Tony	csak	egy	évvel	volt	fiatalabb	nálam.
Sosem	gondoltam	volna…

–	Ne	hazudj!

Vincent	újabb	rúgása	a	lábam	közé	talált.

–	Ne	hazudj!	Apánk	elmondta,	hogy	mesélt	rólunk.	Tony	kedvelt	téged.	Azt
mondta	 nekünk,	 többieknek,	 hogy	 adjunk	 neked	 időt,	 és	 majd	 magadtól
jelentkezel.	De	nem	tetted	soha.	Még	azok	után	sem,	hogy	Tony	kiállt	érted
azon	az	átkozott	éjszakán,	amikor	lelőttél	egy	tinédzsert.	Milyen	kicseszett
gonosz	lélek	vagy	te?

Azt	 hittem,	megint	 kapok	 egyet,	 így	 összegörnyedtem.	De	 nem	 jött	 sem
rúgás,	sem	ütés.



–	 Tony	 képtelen	 volt	 tovább	 dolgozni	 veled	 a	 történtek	 után.	 Az
áthelyezését	kérte,	de	hidd	el	nekem,	sosem	adta	fel	a	reményt.	Aztán	olyat
tettél,	 ami	 igazán	 felfoghatatlan	 volt.	Leléptél.	 Felmondtál	 és	 hazautaztál.
Te	 gyáva	 féreg!	 Ezután	 kezdett	 el	 apánk	 inni.	 Majd	 meghalt	 Tony,	 és
minden	 a	 feje	 tetejére	 állt.	Apánk	 teljesen	 lecsúszott,	 és	 soha	nem	 is	 bírt
felállni	többé.	Felfogtad,	hogy	tönkretetted	a	családunkat?

Felfogtam,	 amit	 mondott,	 de	 képtelen	 voltam	 megérteni.	 Mert	 semmi
okom	nem	volt	 azt	 hinni,	 hogy	hazudik.	Apám	bizonyára	 ezeket	mondta
nekik,	 és	 úgy	 tett,	 mintha	 az	 én	 hibám	 lett	 volna,	 hogy	 gallyra	ment	 az
élete.	De	én	–	és	az	anyám	–	tudtuk	az	igazat.

–	Az	apád	tette	tönkre	az	én	családomat,	nem	fordítva,	Vincent.

–	A	mi	apánk!	–	üvöltötte	Vincent.	–	A	miénk!	Nem	csak	az	enyém!

Ordítani	 tudtam	 volna	 a	 karomban	 érzett	 fájdalomtól	 és	 attól,	 hogy
legbelül	 fellázadtam.	 Nekem	 nem	 volt	 apám,	 akihez	 tartozni	 akartam
volna.	A	 legkevésbé	 sem.	 És	 senki	 pokolfajzat	 ne	 jöjjön	 itt	 nekem	 ilyen
dumával,	 és	 toljon	 a	 pofámba	 egy	 ilyen	 apát!	 De	 egy	 szót	 sem	 bírtam
kinyögni.

–	Nekem	kellett	intéznem	mindent,	amikor	apánk	meghalt.	Mert	anyánk	és
Simon…	nos,	Simon	 jó	 fiú,	de	nem	túl	okos.	Ott	vannak	neki	a	kávézói,
máshoz	nemigen	ért.	Például	arról	sem	tudott,	mi	történt	ezen	a	helyen.	Ő
biztos	nem	bírta	volna	magában	tartani.	Nem	rossz	szándékból,	csak	mert
nem	bírja	a	nyomást.	Átkozhatsz	engem,	ahogy	csak	akarsz,	amiért	olyan
lettem,	 amilyen.	 Mégis	 elértem	 azt,	 amit	 te	 sosem	 fogsz	 az	 életben:
immúnis	lettem	minden	rosszra.	A	világnak	azt	a	részét,	amely	az	enyém,
úgy	 irányítom,	 ahogy	 nekem	 tetszik.	 Felfogtad?	 Felfogtad?	 Én	 és	 azok,
akiket	a	pártfogásomba	vettem,	sérthetetlenek.

Miót	viszont	mégis	elveszítette.	A	saját	fiát.	Ha	Sara	sejtette	volna,	miféle
erőket	keltett	életre!	A	világ	legveszélyesebb	emberei	azok,	akiket	öncélú
–	 és	 kifacsart	 –	 indítékok	 vezérelnek.	 Velük	 ugyanis	 képtelenség
egyezkedni.	 Ezért	 feküdtem	 most	 én	 is	 a	 homokban,	 pár	 méternyire	 a
haláltól.	A	kérdés	 csak	 az	volt,	melyik	halál	 érkezik	 előbb.	A	bal	 karom
már	 elzsibbadt.	 Egész	 biztos	 voltam	 benne,	 hogy	 szívrohamot	 kaptam.



Még	 egy	 gyenge	 fivér	 a	 családban.	 Rajtam	 azonban	 nem	 fog	 Vincent
megkönyörülni,	ebben	biztos	voltam.

Lazán	 előkapott	 egy	 óriási	 revolvert	 a	 zakója	 alatt	 rejtegetett
pisztolytáskából.	 Én	 a	 szállodában	 hagytam	 a	 zakómat.	 Ingben	 sokkal
jobban	érzem	magam.

–	Tudod,	hogy	halt	meg	Tony?

Nem	feleltem.

Josh	Taylor	szerint	szolgálatban	lőtték	le.

–	A	 híradóban	 azt	mondták,	 lelőtték,	mert	 besétált	 egy	 csapdába.	 Sosem
kapták	el	a	tettest.	És	tudod,	miért	nem?

Megpróbáltam	a	fejemet	rázni.

–	Nem	–	suttogtam.

–	Azért,	mert	én	intéztem	el	azt	a	szarjankót.	Simon	nem	is	tud	róla,	ahogy
az	 anyánk	 sem.	 Igazságot	 szolgáltattam.	De	még	mielőtt	 lelőttem,	 tudod,
mit	mesélt?

Az	agyam	időközben	péppé	olvadt.	Találgatásokra	aztán	már	végképp	nem
maradt	 erőm.	 Vincent	 olyan	 közel	 lépett	 hozzám,	 hogy	 láttam	 a	 szeme
körül	a	ráncokat.

–	Azt	mondta,	 hogy	 ő	 a	 testvére	 annak	 a	 srácnak,	 akit	 lelőttél,	 azután	 itt
ástál	el.

Csak	pislogtam.	Ez	lehetetlen!

–	Látom,	meglepődtél	–	folytatta	Vincent.	–	Hát	én	is.	Mivel	Tony	mesélt
az	ámokfutásodról,	és	azt	mondta,	meggyőződtetek	róla,	hogy	senki	sem
látta,	mi	 történt.	 Sajnos	 elég	 pocsék	munkát	 végeztetek.	A	 srác	 öccse	 az
egyik	 bezárt	 autójavító	műhelyben	 ült,	 és	mindent	 látott.	 Tizennégy	 éves
volt	akkor.	Képzelheted,	mit	művel	az	emberrel	egy	ilyen	élmény.



Feldagadt	 a	 torkom,	 és	 a	 világ	 elhomályosult	 előttem.	 Az	 nem	 lehet!
Kizárt!

–	Mire	a	srác	elég	idős	lett,	hogy	bosszút	álljon,	addigra	te	már	leléceltél	–
magyarázta	Vincent	 lihegve.	–	Már	csak	Tony	maradt	 itt,	 így	neki	kellett
megfizetnie	 mindenért.	 Most	 már	 érted,	 Martin?	 Nem	 volt	 elég	 neked,
hogy	boldogtalanná	tetted	a	saját	öcsédet,	de	még	meg	is	ölted!

Tehát	 ezért	 kell	 meghalnom.	 Ezért	 tettek	 tönkre.	 Mintha	 valami
ótestamentumi	drámában	lennénk,	ahol	a	két	fivér	leszámol	egymással.

Az	égbolt	 továbbra	 is	sötétkék	volt,	a	 félhold	sárgán	ragyogta	be	a	nagy
kékséget.	Kíváncsi	 voltam,	 vajon	 hogy	 van	Lucy	 és	Belle.	Már	 ha	 élnek
egyáltalán.	De	úgy	gondoltam,	igen.	Muszáj	volt	hinnem	benne.

–	Bocsánat	–	suttogtam.	–	De	nem	az	én	hibám	volt.

Már	 csak	 lihegni	 tudtam.	 A	mellkasomban	 úgy	 felerősödött	 a	 fájdalom,
hogy	 másra	 szinte	 gondolni	 sem	 tudtam.	 Utolsó	 gondolatom	 az	 volt:
milyen	 ironikus	 is	 a	 sors!	 Úgy	 halok	 meg,	 hogy	 nem	 tudom	 meg,	 mi
történt	Mióval.	Mio	egy	kísértet	volt,	akit	senki	nem	kaphatott	el.

–	Minden	a	te	hibád	volt!	–	vágta	rá	Vincent,	és	a	revolver	hűvös	csövét	a
halántékomhoz	nyomta.

–	Csak	Belle-t	és	Lucyt	hagyd	békén	–	suttogtam.

–	Hát	persze.	Elég	leszel	te	is.

Azután	 eldördült	 egy	 lövés.	 Majd	 még	 egy.	 És	 több,	 mint	 ameddig	 el
tudtam	számolni.	Izgatott	hangokat	és	sikolyokat	hallottam,	éreztem,	hogy
a	helyszínen	levők	mind	mozgásba	lendültek.	Távolról	egy	csomó	sziréna
hangját	 hallottam,	 és	 valamerről	 egy	 helikopter	 is	 közeledett	 felénk.	 De
mire	leszállt,	én	már	eltávoztam.
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Később

Az	 első	 lövés	 egy	 revolverből	 érkezett,	 amelyet	 Esteban	 Stiller	 seriff
tartott	a	kezében.	A	tarkóján	találta	el	Lucifert,	aki	azonnal	meghalt.	Hogy
ki	 volt	 a	második	 áldozat,	 azt	 nem	 tudom.	Mindenesetre	 vad	 lövöldözés
tört	 ki	 Lucifer	 emberei	 és	 a	 rendőrök	 hada	 között,	 akiknek	 valamilyen
felfoghatatlan	módon	sikerült	korábban	elrejtőzniük	a	helyszínen.	Engem
követtek,	 amikor	 első	 ízben	 odamentem,	 és	 azóta	 valószínűleg	 nem	 is
hagyták	el	a	sivatagot.

–	Egyszerű	ösztön	–	magyarázta	Stiller,	amikor	később	beszéltem	vele.	–
Azt	gyanítottam,	hogy	maga	terepszemlét	tartott,	és	igazam	is	volt.

Stiller	messzire	jutott	az	ösztöneinek	köszönhetően.	Már	évek	óta	szemmel
tartotta	 Vincentet,	 mert	 meg	 volt	 róla	 győződve,	 hogy	 Lucifer
szervezetéhez	tartozik.	De	nem	tudta,	hogy	testvérek	vagyunk.	És	azt	sem,
hogy	 Vincent	 maga	 Lucifer.	 Ám	 ezekre	 az	 ismeretekre	 nem	 is	 volt
szüksége	ott,	a	helyszínen.

–	Amikor	 rájöttünk,	 hogy	 ki	 akarja	 loccsantani	 a	maga	 agyát,	 ideje	 volt
cselekedni	–	mondta.

Bár	azt	el	is	felejtette	megemlíteni,	hogy	a	valódi	hős	nem	volt	más,	mint
Josh	Taylor.	Ő	telefonált,	és	figyelmeztette	őket,	hogy	Stiller	sasszemmel
őrködjön	 felettem,	 mert	 ha	 szerencséje	 van,	 elvezethetem	 őt	 Luciferhez
személyesen.	Stiller	 tudomást	 szerzett	 róla,	 hogy	beutaztam	az	országba,
de	 nem	 reagált	 valami	 hatékonyan.	 Egészen	 addig,	 míg	 Taylor	 nem
jelentkezett	nála.	Meg	nálam	is	azzal	a	hírrel,	hogy	vigyázzak,	mert	a	fél
texasi	rendőrség	engem	üldöz.

–	 Nehogy	 valami	 hülyeséget	 csinálj,	 és	 tényleg	 olyan	 bűnözővé	 válj,
amilyennek	Stiller	mindig	is	gondolt	téged	–	magyarázta	később.

Az	orvosok	szerint	tizenkét	percen	keresztül	halott	voltam.	Azután	három
hétig	feküdtem	kómában.	Ez	a	három	hét	pont	elegendő	volt	Lucynek	arra,
hogy	meggyőzze	 a	 svéd	 és	 az	 amerikai	 rendőrséget,	 hogy	 nem	 bűnöző



vagyok,	 hanem	 egy	 bűncselekmény	 áldozata.	 Az	 amerikaiak	 kezelésbe
vették	 a	 Wolfgang	 kamerájával	 készült	 felvételeket,	 és	 sikerült	 úgy
kiélesíteniük	a	képet,	hogy	tisztán	látszott	rajtuk,	Didrik	volt	az,	aki	Elias
holttestét	a	kocsimba	rejtette.	A	nőt	azonban	nem	sikerült	azonosítani,	ami
számomra	lényegtelen	is	volt.	Annyi	mindenesetre	kiderült,	hogy	nem	én
tettem.	 Lucynek	 pedig	 sikerült	 bebizonyítania,	 hogy	 a	 szemtanút,	 aki	 azt
állította,	 hogy	 látta,	 amint	 egy	 Porsche	 gázolta	 halálra	 Jennyt,	 Didrik
lefizette.	Ezek	után	a	kilátásaim	jóval	fényesebbnek	tűntek.

Az	 utolsó,	 Lucynek	 küldött	 SMS-em	 döntő	 fontosságúnak	 bizonyult	 a
rendőrség	szempontjából.

Lucifer	a	testvérem.

Pontosan	 ezt	 írtam	 neki.	 Se	 többet,	 se	 kevesebbet.	 Így	 azután	 sikerült
felgöngyölíteni	 a	 történetet.	 Sajnos	 a	 nyilvánosság	 közreműködésével.
Korábban	 bizonyos	 erőknek	 sikerült	 visszatartaniuk	 a	 sajtót,	 és
megakadályozniuk,	hogy	bármi	kiszivárogjon.	Ezek	az	erők	azonban	nem
léteztek	 többé.	 Vincent	 halálával	 a	 szervezete	 is	 felbomlott.	 Néhányan
próbálták	 menteni	 az	 irhájukat,	 mások	 önként	 feladták	 magukat,	 és
vádalkut	 kötöttek,	 így	 kisebb	 büntetéssel	 megúszták,	 cserébe	 feladták	 a
társaikat.	 Az	 alatt	 a	 három	 hét	 alatt,	 amíg	 én	 nem	 voltam	 magamnál,
számos	 ország	 sajtóorgánuma	 száz	 és	 száz	 cikket	 közölt	 az	 ügyről.	 Az
egyetlen	 részlet,	 amelyet	 Stillernek	 sikerült	 eltitkolnia	 azzal	 a	 homályos
ürüggyel,	 hogy	 igen	 komoly	 veszély	 leselkedik	 rám,	 a	 nevem	 volt.	 A
tömegmédia	ezért	 egyszerűen	a	„kómában	 fekvő	 férfi”	néven	emlegetett.
Aznap,	amikor	magamhoz	tértem,	iszlám	terroristák	robbantották	ezernyi
darabra	 az	 amerikai	 nagykövetséget	 Jordániában.	 A	 „kómában	 fekvő
férfi”	eszmélésének	híre	 így	elhomályosult	az	újabb	rémség	árnyékában,
és	nem	lettem	világhírű,	pedig	Lucy	fogadni	mert	volna	rá,	hogy	így	lesz.

A	„kómában	fekvő	férfi”.	Ez	a	megnevezés	először	könnyeket	csalt	Lucy
szemébe,	 majd	 kacajra	 fakasztotta,	 mikor	 végül	 magamhoz	 tértem,	 és
kiderült,	 hogy	nem	 lett	belőlem	egy	magatehetetlen	 fadarab.	Az	orvosok
nem	 voltak	 bizakodóak.	 Elég	 sokáig	 voltam	 odaát,	 az	 agyam	 komolyan
megsérülhetett	volna.

–	Akkor	inkább	hagyják	meghalni	–	mondta	Lucy	komolyan.



–	 Soha	 –	 felelte	 az	 orvos.	 –	Mi	 itt	 az	 élőket	 élni	 hagyjuk.	 Akkor	 is,	 ha
rossz	állapotban	vannak.	Ha	meg	akar	halni,	majd	gondoskodik	róla	saját
maga.

Meg	 sem	próbálom	 leírni,	milyen	 érzés	 volt	 felébredni	 azok	 után,	 hogy
olyan	 sokáig	 öntudatlan	 állapotban	 voltam.	 Értelmetlen	 lenne.	 Beérem
annyival,	 hogy	 azt	 mondom,	 ez	 volt	 a	 legszarabb	 dolog,	 amit	 valaha
átéltem.	 Az	 orvosok	 előszeretettel	 használnak	 ilyen	 szavakat,	 mint
„kellemetlen”	és	társai,	mikor	valóságos	rémálomról	van	szó.	Én	jobban
szeretem	 a	 nevükön	 nevezni	 a	 dolgokat.	A	 rémes	 jó	 szó.	De	 a	 szar	még
jobb.

Azért	 az	 nem	 ment	 olyan	 egyszerűen,	 hogy	 csak	 úgy	 felálljak	 és
hazasétáljak.	Még	utaznom	 sem	volt	 szabad.	És	 a	 rendőrség	 sem	végzett
még	 a	 nyomozással.	 Lucy	 eszméletlenül	 ügyesen	 kutatott,	 de	 az	 utolsó
kirakósdarabkákat	 mégis	 nekem	 kellett	 összeillesztenem.	 Az
emlékezőképességem	 napról	 napra	 javult,	 nagyjából	 úgy,	 ahogy	 a
mozgásom	 is.	 Iszonyúan	 megalázó	 dolog	 egy	 kórházban	 feküdni.
Akárcsak	 az,	 amikor	 a	 rendőrség	 megkérdőjelezi	 az	 ember
szavahihetőségét.

–	Miért	találkoztak	éppen	azon	az	elhagyott	olajmezőn?	–	tudakolta	Stiller
seriff.

Azt	 feleltem,	 nem	 tudom.	 A	 kihallgatáskor	 Josh	 Taylor	 is	 jelen	 volt.
Amikor	az	olajmező	említésre	került,	a	földre	szegezte	a	pillantását.

Lucy	végig	ott	volt	velem.	Ahogyan	Belle	is.	Együtt	utaztak	Houstonba,	és
magukkal	hozták	a	bébiszittert,	Signét	 is.	Belle	szokásához	híven	nagyon
vidám	 volt,	 és	 mindenkit	 elbűvölt,	 aki	 az	 útjába	 került.	 A	 kórház	 egyik
orvosa	 levette	 a	 karjáról	 a	 gipszet.	 Így	 ez	 volt	 az	 első	 dolog,	 amit
megmutatott	nekem,	amikor	felébredtem.

–	 Idenézz!	Visszakaptam	a	 régi	kezem!	Lucy	beszélt	a	doktor	bácsival,	ő
meg	levette	a	gipszet.

Ez	a	Lucy	mindent	ügyesen	elintéz.



Egy	keddi	napon	szálltunk	le	az	Arlanda	repülőtéren.	A	nyár	közben	véget
ért.	Szeptember	volt,	zuhogott	az	eső,	én	meg	próbáltam	nem	gondolni	rá,
hogy	az	amerikai	kórházi	 tartózkodásom	micsoda	összegbe	kerülhetett	a
biztosítómnak.	Végtelen	 hosszúnak	 tűnt	 az	 előttem	 álló	 ősz.	Az	 orvosok
azt	javasolták,	legalább	nyolc	hétre	menjek	betegállományba.	Megígértem,
hogy	követem	a	 tanácsaikat.	Nem	vagyok	olyan	ostoba,	hogy	ne	 tudjam,
hallgatnom	kell	 a	 körülöttem	 levő	 emberekre.	Ha	valaki	még	negyvenöt
éves	 kora	 előtt	 kapja	 az	 első	 szívinfarktusát	 –	 és	 ráadásul	 ilyen	 dagadt
disznó	is,	mint	én	vagyok	–,	vigyáznia	kell	magára.

–	 Mostantól	 edzeni	 fogok	 –	 jelentettem	 ki	 Lucynek,	 mikor	 hazafelé
tartottunk	 a	 taxival	 a	 repülőtérről.	 –	 Egészségesebben	 táplálkozom,	 és
talán	egy	dietetikushoz	is	elmegyek	tanácsot	kérni.

Mindhárman	a	hátsó	ülésen	ültünk.	Belle	középen.	Útközben	elaludt,	fejét	a
vállamra	 hajtva.	 Lucy	 csendben	 volt,	 nézett	 kifelé	 az	 eső	 csíkozta
ablaküvegen	keresztül.	Kinyújtottam	a	kezem,	és	végigsimítottam	az	arcán.
Ahogy	felemeltem	a	karom,	Belle	lecsúszott	a	mellkasomra.

–	Minden	rendben,	bébi?

Ő	pedig	az	egyetlen	hihető	választ	adta.	Mást	nem	is	várhattam	volna	tőle.

–	Nem.

Majd	így	folytatta:

–	Vége,	Martin.	Világos?

Hogyan	 is	 írhatnám	 le	 a	 rémületet,	 amely	 végigfutott	 rajtam?	 Jobban
megijedtem,	 mint	 amikor	 magamhoz	 tértem	 a	 kómából.	 Nem	 mintha
elfelejtettem	 volna	 a	 korábbi	 civódásainkat.	 De	 azt	 hittem,	 a	 Texasban
eltöltött	 hetek	 változást	 hoztak	 az	 életünkbe.	 Hogy	 közelebb	 kerültünk
egymáshoz.	 Én	 legalábbis	 így	 éreztem.	 Minden	 átkozott	 sajgó
porcikámmal.

–	De	hisz	elutaztál	miattam	Texasba.	És…



Óvatosan	a	számra	helyezte	az	ujját,	hogy	elhallgattasson.

–	Szeretlek.	–	Sírva	fakadt.	–	Szeretlek,	világos?	Jobban,	mint	bárki	mást.
De	 ez	 nem	 elég,	Martin.	 Ez,	 ami	 köztünk	 van,	 nem	 normális	 kapcsolat.
Igaz,	te	soha	nem	is	ígértél	ennél	többet.	De	tudod,	nekem	ez	így	nem	kell.
Ne	gyere	nekem	azzal,	hogy	megváltozol,	mert	nem	tudsz.	És	nem	is	kell,
oké?	 Szeretlek.	 De	 ez	 kevés.	 Mert	 te	 nem	 szeretsz	 viszont	 engem
ugyanúgy.

Pánikba	 estem.	 Jobban,	 mint	 amikor	 azt	 hittem,	 lelőnek.	 Keresgéltem	 a
szavakat,	 amelyekkel	 meggyőzhetném	 őt	 arról,	 mennyire	 szeretem,	 és
milyen	 nagy	 szükségem	 van	 rá.	 Azt	 akartam	 mondani	 neki,	 hogy	 nem
vagyok	 teljes	 ember,	 ha	 ő	 nincs	 ott	 mellettem,	 és	 nem	 is	 választhatnék
jobbat	nála.

De	egy	szót	 sem	szóltam.	Mert	végiggondoltam	mindent,	 amiről	 tudtam,
hogy	ő	szeretné.

Egy	hűséges	szeretőt.

Egy	közös	otthont.

Talán	még	közös	gyereket	is.

Azután	 sírva	 fakadtam,	 mert	 rájöttem,	 hogy	 Lucynek	 tényleg	 igaza	 van.
Ezúttal	is,	mint	mindig.	Mindezt	én	nem	tudnám	megadni	neki.	Amikor	az
ember	 épp	 túlélt	 egy	 betegséget,	 könnyen	 elérzékenyül.	 Sőt,	 ha	 jobban
belegondoltam,	 már	 az	 elmúlt	 nyáron	 is	 voltak	 gyenge	 pillanataim.
Olyanná	 akartam	 válni,	 amilyet	 ő	 szeretett	 volna.	 Megadni	 neki,	 amire
vágyik.	Mert	 olyan	 istentelenül	megérdemli!	De	 olyan	 átkozottul	 egoista
vagyok	 ahhoz,	 hogy	 efféle	 életre	 szóló	 döntéseket	 hozzak.	 Tudom
magamról.	 Nem	 lennék	 képes	 annyira	 megváltozni,	 amennyire	 kellene
ahhoz,	hogy	igazán	az	övé	lehessek.	És	az	efféle	önismeret	talán	hasznos
is.

Vagyunk,	akik	vagyunk.

A	MARTIN	BENNERREL	(M.B.)	KÉSZÜLT	INTERJÚ	ÁTIRATA



Az	interjút	készítette:	Karen	Viking	(K.V.),	szabadúszó	újságíró	Helyszín:
Stockholm

K.V.:	–	Nem	is	tudom,	mit	mondjak.	Szakítottak?	Akkor	és	ott?

M.B.:	–	Igen.

K.V.:	–	És	mi	a	helyzet	most?

M.B.:	–	Szünetet	 tartunk.	Bezártuk	az	 irodát,	és	egy	 ideig	hagyjuk	üresen
állni.	Helmert	fizetett	szabadságra	küldtük.	Én	a	rehabilitációmmal	vagyok
elfoglalva,	Lucy	pedig	ideiglenes	állást	vállalt	egy	cégnél.

K.V.:	–	De	olykor	azért	találkoznak?

M.B.:	–	Persze.	Máskülönben	Belle	kétségbeesne.

K.V.:	–	Gondolja,	hogy	újra	összejönnek?

(Csend)

M.B.:	–	Az	általam	elmondottak	szempontjából	lényeges	ez?

K.V.:	 –	 A	 történet	 aspektusából	 nézve	 nem.	 De	 úgy	 emberileg	 engem
komolyan	érdekelne.

M.B.:	–	Ne	érdekelje.	Az	elődje,	Fredrik,	sosem	kíváncsiskodott.

K.V.:	–	Ne	haragudjon.	És	mi	történt,	miután	hazaértek?	A	gyilkosságokra
gondolok,	amelyekkel	megvádolták.

M.B.:	 –	 Ezt	 részben	 már	 Amerikából	 elintéztük.	 A	 svéd	 és	 az	 amerikai
rendőrség	 kénytelen	 volt	 együttműködni	 egymással.	 De	 persze	 bizonyos
dolgokat	azért	el	kellett	intéznünk,	amikor	hazaértünk.

K.V.:	–	Nehéz	volt	elhitetni	velük,	hogy	Didrik	is	benne	volt?

M.B.:	 –	 Egyáltalán	 nem.	 Vagyis…	 először	 ezt	 az	 egész	Mio	 körüli	 zűrt
nehéz	volt	feltérképezni.	De	azután	sikerült	megszereznünk	Didrik	fiának,



Sebastiannak	 a	 kórházi	 lapját	 Koppenhágából.	 Az	 ottani	 orvosok	 azt
nyilatkozták,	kizárt,	hogy	akár	csak	egy	hónappal	is	túlélte	volna	a	gyerek
azt	 a	 napot,	 amikor	 hazavitték	 a	 kórházból.	 Ezek	 után	 a	 rendőrségnek
muszáj	 volt	 elfogadnia,	 hogy	 a	 kisfiú,	 akit	 Didrik	 és	 Rebecca	 a	 dániai
otthonukban	 a	 sajátjukként	 neveltek,	 nem	 az	 ő	 gyerekük,	 Sebbe	 volt,
hanem	 valaki	 más.	 A	 házban	 hajszálakat	 találtak,	 és	 DNS-analízis
segítségével	megállapították,	hogy	azok	az	eltűnt	Mio	hajszálai.

K.V.:	–	De	Mio	azóta	megkerült,	nem	igaz?

M.B.:	–	Nem.

K.V.:	–	Hogyhogy?

M.B.:	–	Amikor	Didrikék	balesete	történt,	még	egy	felnőtt	ült	a	kocsiban.
Ő	magával	vitte	Miót	a	helyszínről,	és	biztonságba	helyezte.

K.V.:	–	Abban	a	hitben,	hogy	Lucifer	keresi	a	kisfiút?

M.B.:	–	Akkor	biztosan	azt	hitte.

K.V.:	–	És	mi	a	helyzet	most?	Már	nem	fenyegeti	semmilyen	veszély.

M.B.:	–	Valóban	nem.

K.V.:	–	Akkor	miért	rejtegetik?

M.B.:	–	Nem	rejtegetik.	Egy	kiváló	nevelőanyánál	van,	aki,	amíg	csak	él,	a
sajátjaként	fogja	szeretni	őt.

K.V.:	–	De	ki	volt	az,	aki	még	a	kocsiban	ült?

M.B.:	–	Na	lássuk,	Karen.	Mit	gondol,	ki	volt	az?

K.V.:	–	Fogalmam	sincs.

M.B.:	–	Rossz	válasz.

(Csend)



K.V.:	–	Csak	nem	Rakel	Minnhagen?

M.B.:	 –	 Ki	 más?	 Stockholmban	 minden	 a	 feje	 tetejére	 állt,	 ezért	 ő	 is
Dániába	menekült.	Didrik	nem	nagyon	örült,	amikor	meglátta.	Amikor	az
autóban	 ültek,	 épp	 a	 Kastrup	 repülőtérre	 tartottak.	 Didrik	 el	 akarta	 őt
küldeni	 Spanyolországba.	 A	 nőnek	 ugyanis	 voltak	 ott	 barátai,	 akiknél
elrejtőzhetett	volna.

K.V.:	–	És	maga	mindezt	honnan	tudja?

M.B.:	 –	 Beszéltem	 Rakellel.	 A	 rendőrség	 viszont	 nem.	 Ők	 azt	 hiszik,
Didrik	 vagy	 Rebecca	 vitte	 el	 a	 gyereket	 az	 óvodából.	 Nekem	 mindegy.
Rakel	 volt	 Sara	 egyetlen	 igaz	 barátja	 Svédországban.	 Nagyon	 sokat	 tett
Saráért	 és	 Mióért.	 Azért	 pedig	 nem	 tartom	 felelősnek,	 hogy	 Didrikék
belerángatták	ebbe	a	gyilkossági	drámába.

K.V.:	–	Tehát	az	ő	bűnrészességéről	nem	tud	a	rendőrség?

M.B.:	–	Nem,	és	ez	így	is	marad.	Ezt	meg	is	mondtam	Nadjának,	annak	az
óvónőnek,	 aki	 szemtanúja	 volt,	 hogy	Rakel	 elvitte	Miót.	Rakel	 szörnyen
érezte	magát	 a	 történtek	miatt.	Hiszen	ő	 csak	 a	 legjobbat	 akarta	Miónak.
Nem	véletlenül	keresett	állást	épp	a	Trollgården	óvodában.	Sarának	akart
segíteni	azzal,	hogy	szemmel	tartja	Miót.	Ezt	Didrik	Sarától	tudta	meg,	és
kihasználta	 a	 lehetőséget	 a	 gyerek	 elrablásához.	 Azután	 Didrik	 mindig
felhívta	Rakelt,	ha	segítségre	volt	szüksége	–	Elias	holttestének	elrejtésétől
kezdve	 annak	 a	 kocsimba	 helyezéséig.	 Ha	 nem	 tette	 volna	 azt,	 amire
Didrik	utasította,	lecsukták	volna	gyerekrablásért.

K.V.:	–	Még	most	is	ott	van,	Spanyolországban?

M.B.:	 –	 Nem,	 már	 hazajött	 Stockholmba.	 Tanul.	 Amikor	 minden
elcsendesedett,	 elhagyta	 Spanyolországot,	 majd	 elintéztük,	 hogy	 Mio	 a
hatóságokhoz	kerüljön	az	ő	közreműködése	nélkül.	A	rendőrség	ezerszer
is	megkérdezte	 tőlem,	hol	volt	Mio	a	baleset	után	addig	a	napig,	amikor
egyszer	 csak	 ott	 állt	 egyedül	 a	 rendőrség	 épületének	 lépcsőjén.	 Én	meg
mindannyiszor	vállat	vontam,	és	azt	mondtam,	nem	tudom.

K.V.:	 –	 Már	 ne	 haragudjon,	 ott	 állt	 egyedül	 a	 rendőrség	 épületének



lépcsőjén?	Olvastam	róla	az	újságokban,	de	ott	azt	írták…

M.B.:	 –	 Ott	 azt	 írták,	 hogy	 a	 rendőrség	 komoly	 nyomozás
eredményeképpen	megtalálta	az	eltűnt	kisfiút.	Tudom.	De	nem	így	történt.

(Csend)

K.V.:	–	Két	kérdésem	lenne	még.

M.B.:	–	Csak	rajta.

K.V.:	 –	 Nem	 értem,	 hogy	 sikerült	 betenniük	 Elias	 holttestét	 a	 maga
kocsijába.	Nem	szokta	bezárni	a	csomagtartót?

M.B.:	–	Dehogynem,	de	nem	olyan	jó	az	a	zár,	hogy	egy	olyan	tapasztalt
zsaru,	mint	Didrik,	ne	tudná	kinyitni.	Ne	tőlem	kérdezze,	hogy	csinálta.

K.V.:	–	És	most	a	tízezer	koronás	kérdés:	kihez	került	Mio?

M.B.:	–	Bobby	barátnőjéhez.	Bobbyból	sosem	lett	volna	alkalmas	szülő,	de
a	 barátnőjét	 egész	 más	 fából	 faragták.	 Ő	 a	 gondját	 fogja	 viselni.	 Mio
megismerte	 őt,	 habár	 már	 egy	 éve	 nem	 látta.	 Épp	 olyasvalakire	 van
szüksége,	mint	ez	a	nő.	Ő	ismeri	a	gyerek	történetét	és	a	gyökereit.

K.V.:	–	És	mi	lett	Borisszal?

M.B.:	–	Haha,	ez	már	a	plusz	egyedik	kérdés.	Borisz	jól	van.	De	hogy	hol,
azt	nem	árulom	el.

K.V.:	–	És	a	Porsche?

M.B.:	–	A	 roncstelepen	végezte.	Vettem	helyette	egy	Maseratit.	Az	sokkal
jobb.

K.V.:	–	Tehát	minden	jó,	ha	jó	a	vége?

M.B.:	–	Már	amennyire	ennek	jó	vége	lehet.	Élünk,	egészségesek	vagyunk.
Ez	a	lényeg.



K.V.:	–	Nocsak.	Talán	mégiscsak	képes	maga	a	változásra!

(Csend)

M.B.:	–	Nem,	azt	nem	hinném.	Sőt,	ami	azt	illeti,	egy	cseppet	sem.


