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Piának 
Kívánom, hogy 2011 igazán jó év legyen neked és a családodnak! 
 



 „A filmekben a gyilkos mindig nagyon alapos. Én megmuta-
tom, milyen bonyolult és mocskos meló kinyírni valakit.” 

Alfred Hitchcock 
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AKKOR 

A kezdetek 

Amikor peregni kezdenek a filmkockák, a nőnek még halvány 
fogalma sincs róla, mit fog látni. Azt sem tudja még, hogy a 
film és a miatta meghozott döntései porig rombolják majd az 
életét. 

A vetítőgépet a dohányzóasztalra állította, a film az álvány-
ra akasztott vásznon pereg, amit nagy sietve ásott elő a sufni-
ból. A vetítőgép első lábai alá egy könyvet rakott, hogy megfe-
lelő szögben álljon. Ira Levin könyve volt az, a Csókoltat a halál. 
Egyik barátnőjétől kapta karácsonyra, de még nem merte elol-
vasni. 

A film kattogása a vetítőben olyan, mintha jégeső kopogna 
az ablaktáblán. A szobában sötét van, s a nő egyedül van a 
házban. Maga sem érti, miért kezdte el érdekelni a film. Talán 
mert nem emlékszik rá, hogy látta-e. Vagy mert úgy érzi, va-
lamiért nem akarják, hogy lássa. 

Az első képen egy szoba látszik, amelyet teljes bizonyos-
sággal felismer. A kép sötét és életlen. Valaki lepedőket tett a 
szoba összes ablakára, de a napfény átszűrődik rajtuk. Sok az 
ablak, s szinte a plafonig érnek. A film csak pereg tovább, s a 
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kép egyre tisztábban kivehető. Kinyílik egy ajtó, s egy nő jele-
nik meg. Tétovázik egy kicsit a küszöbön, mintha mondani 
akarna valamit. A kamerába néz, erőltetetten mosolyog. A kép 
ugrálni kezd, nyilvánvaló, hogy a kamera nem állványon áll. 
Valaki tartja a kezében. 

A nő belép a szobába, s becsukja maga mögött az ajtót. 
A filmet néző nő ekkor jön rá, hol játszódik a film. A szülei 

kertjében álló nyári lakban. Érthetetlen okból rátör a rettegés. 
Kikapcsolná a vetítőgépet, de képtelen rá. 

A filmen újból kinyílik a kerti lak ajtaja, s egy álarcos férfi 
lép be. Balta van a kezében. Amikor a nő megpillantja, felsikolt 
és hátrálni kezd. Egyenesen nekimegy az egyik lepedőnek, de 
a férfi elkapja, mielőtt még kiesne az ablakon. A szoba közepe 
felé húzza, a kamera egy kicsit megremeg. 

Ezután olyan képsor következik, amit lehetetlen emberi ér-
telemmel felfogni. A férfi a nő mellkasába vágja a baltát. Egy-
szer, kétszer. Majd lesújt a fejére. Végül kést húz elő, és – atya-
úristen! – a nő holtan fekszik a padlón. Eltelik egy, két, három 
másodperc, s a film véget ér. A vetítőgép türelmetlenül csat-
tog, arra vár, hogy a nő leállítsa, és visszatekerje a filmet. 

Semmit sem ért az egészből. Szeme élettelenül mered a 
filmvászonra. Mi az, amit látott? Végül merev ujjakkal leállítja 
a vetítőgépet. Majd visszatekeri a filmet. Lejátssza újra. És újra. 

Nem biztos benne, hogy valódi, de ennek igazából nincs is 
jelentősége. Visszataszító az egész. Amikor másodjára nézi 
meg, felismeri az álarcos férfit. Mikor vehették fel? Ki ez a nő? 
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És hol lehettek a szülei, amikor valaki behatolt a nyári lakba, 
letakarta az ablakokat, és felvett egy erőszakos filmet? 

Beesteledik, mire elhatározza magát. Több a kérdés, mint a 
válasz, de a nő elszánt. Amikor a férfi beteszi a zárba a kulcsát, 
és elkiáltja magát: Szervusz drágám!, a nő már döntött. 

Sosem lesz többé senki drágája. 
A gyermeke pedig apa nélkül nő majd fel. 
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MOST 

2009-ben 

Idézet Alex Recht tanúvallomásából, 2009. 05. 01. 

„Fél életemben rendőrként dolgoztam, de ez a legocsmányabb 
eset, amihez valaha közöm volt. Rémálom, a gonoszság pokla. 
Mese happy end nélkül.” 
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KEDD 

1 

A nap még egy órája sem kelt fel, amikor Jörgen életében elő-
ször holttestet látott. A hó és a tavaszi záporok feláztatták a 
földet, és felduzzasztották a csordogáló vizeket. A csapadék és 
a szél egyesült erővel elhordta a holttestet elfedő föld felső ré-
tegeit, míg végül egy nagy kráter keletkezett a fák és a kövek 
között. 

De a halott nem látszott. A kutya ásta ki. 
Jörgen tétován álldogált a kis erdőben. 
– Gyere már, Svante! 
Világéletében nehezére esett hallatnia a hangját, tiszteletet 

ébreszteni valakiben. Ezt a főnöke is megjegyezte számtalan 
kioktató beszédében, a felesége pedig épp ezért hagyta el. 

– Olyan iszonyú kicsire húzod össze magad, hogy már nem 
is látszol! – kiabálta azon az estén, amikor elköltözött. 

S most itt állt egy ismeretlen erdőben egy kölcsönkutyával. 
A húga beszélte rá, hogy lakjon náluk, amíg Svantéra vigyáz. 
Hisz mindössze egy hétről volt szó, s Jörgennek mit számít, 
hol lakik ezalatt az idő alatt. 
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Jörgen minden porcikája tiltakozott a költözés ellen. Na-
gyon is számít, hol lakik az ember! Sem ő, sem Svante nem 
volt megelégedve a kialakult helyzettel. 

Halovány napsugarak szűrődtek át a fák ágai között, és 
aranyszínűvé változtatták a tisztást. Csend volt és béke. 
Jörgent egyedül az aggasztotta, hogy Svante nem tágított attól 
a gödörtől. Úgy püfölte a talajt a mellső lábával, mintha dob-
verő lenne. A föld szanaszét szóródott minden irányba. 

– Gyere ide! – próbálkozott újra Jörgen. 
Ezúttal kicsivel határozottabbnak tűnt. De imái a kutyánál 

süket fülekre találtak. Az állat nyüszíteni kezdett az izgalom-
tól és a csalódottságtól. Egy sóhaj hagyta el Jörgen száját. Fá-
radt léptekkel ment oda Svantéhoz, és esetlenül megpaskolta a 
hátát. 

– Ide figyelj, most már haza kell mennünk. Tegnap is itt vol-
tunk. Holnap is kijöhetünk. 

Hallotta a saját hangját. Mintha egy kisgyerekhez beszélne. 
Pedig Svante nem gyerek volt, hanem egy csaknem harmincki-
lós német juhászkutya, aki épp szagot fogott, és a szag jóval 
érdekesebb volt, mint a gazdi unalmas bátyja, aki egy moha-
kupacot rugdosott éppen. 

Jörgen ismét kinyújtotta a karját, ezúttal azért, hogy pórázra 
kösse a kutyát. Haza kell menniük, még akkor is, ha egész 
úton maga után kell vonszolnia Svantét. 

– Meg kell neki mutatnod, ki a főnök – mondta a húga. – 
Légy határozott! 
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A fák közül madárcsicsergés hallatszott, ami magára vonta 
Jörgen figyelmét. Hirtelen elhatalmasodott rajta az a nyugtala-
nítóérzés, hogy valaki más is van a közelben. 

Rákattintotta a pórázt a nyakörvre, s abban a pillanatban, 
amikor már felkészült rá, hogy megvívja a végső harcot a ku-
tyával, meglátta a nejlonzsákot, amit Svante kikapart. A kutya 
ráharapott, fogát a nejlonba mélyesztette. Tépte, cibálta, amíg 
a zsákból le nem szakadt egy nagyobb darab. 

Egy emberi test? 
Egy halott? 
– Svante, ereszd el! – üvöltötte Jörgen. 
A kutya megdermedt és hátrálni kezdett. Ez volt az első és 

egyetlen alkalom, hogy engedelmeskedett ideiglenes gazdijá-
nak. 
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Fredrika Bergman tanúvallomása, 2009. 05. 02., 13.15 
(magnófelvétel) 

Jelenlévők: Urban S., Roger M. (kihallgatásvezetők), 
Fredrika Bergman (tanú) 

Urban: Elmesélné, mi történt Storholmen szigetén április 
harmincadikán késő délután? 

Fredrika: Nem. 
(A tanú idegesnek látszik.) 
Urban: Nem? Rendben, és miért nem? 
Fredrika: Mert semmi közöm hozzá. 
Roger: De az események hátteréről azért tudna mesélni. 
(Csend.) 
Urban: Bűncselekményt követ el, Fredrika, ha nem haj-

landó együttműködni velünk. 
(Csend.) 
Roger: Tulajdonképpen már úgyis tudunk mindent. Le-

galábbis azt hisszük. 
Fredrika: Akkor meg mit akarnak tőlem? 
Urban: Hát, tudja, a rendőrnek nem elég pusztán hinnie 

dolgokat. És Peder Rydh mindhármunk kollégája. Ha 
van valamilyen enyhítő körülmény, sírról minden-
képpen tudni szeretnénk. Most! 

(A tanú fáradtnak tűnik.) 
Roger: Tudjuk, hogy szörnyű volt az elmúlt néhány hét. 

A férjét őrizetbe vették… 
Fredrika: Nem vagyunk házasok. 
Roger: Tessék? 
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Fredrika: Spencer és én nem vagyunk házasok. 
Urban: Teszek rá! Ez az egész ügy kész agyrém, és… 
Fredrika: A francba is, maguk nem normálisak! Enyhítő 

körülmények… Hányat akarnak? Jimmy, az öccse 
meghalt. Meghalt! Felfogták? 

(Szünet.) 
Roger: Tudjuk, hogy Peder öccse meghalt. Tudjuk, hogy 

Peder vészhelyzetbe került. De már úton volt az erő-
sítés, és gond nélkül uralhatta volna a helyzetet. 
Szóval akkor miért lőtt? 

(A tanú elsírja magát.) 
Boger: Nem mondaná el az egész történetet az elejétől a 

végéig? 
Fredrika: De hisz már mindent tudnak. 
Urban: Azért nem mindent, Fredrika. Ha mindent tud-

nánk, nem ülnénk most itt. 
Fredrika: Mit akarnak, hol kezdjem? 
Urban: Az elején. 
Fredrika: Onnan, hogy megtalálták: Rebecca Trolle holt-

testét? 
Urban: Igen, onnan jó lesz. 
(Csend.) 
Fredrika: Hát akkor onnan kezdem. 
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2 

Torbjörn Ross bűnügyi főfelügyelő csendben állt a tisztás fái 
alatt. Egyenes háttal, bundabéléses gumicsizmában. Hűvös 
tavaszi szél fújt, napfény szűrődött át a fák lombjai között. 
Lassan itt a hajózási idény. 

Torbjörn a két széttépett nejlonzsák szörnyű tartalmát vizs-
gálgatta, amit egy kutya ásott ki egy órája. Az egyikben egy 
emberi felsőtest volt, a másikban pedig egy alsótest. 

– Mióta lehetett itt? – kérdezte a törvényszéki orvos-
szakértőt, akit a helyszínre hívtak. 

– Itt a helyszínen képtelenség pontosan megmondani, de én 
olyan két évre tippelek. 

Torbjörn füttyentett egyet. 
– Két éve?! 
– Csak találgatok, Ross! 
Az egyik rendőrsegéd megköszörülte a torkát Torbjörn háta 

mögött. 
– A fejét és a kezét nem találjuk. 
Torbjörn morogni kezdett. 
– Hát akkor fésüljük át aprólékosan az egész környéket, 

hátha megtaláljuk őket valahol a közelben! Hozzátok a kutyá-
kat is, és óvatosan ássatok! 
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Valójában nem számított rá, hogy megtalálják a fejet vagy a 
kezet, de biztos akart lenni a dolgában. Az efféle esetek mindig 
felkeltették a média figyelmét. Ha hibát követnek el, nehéz 
lesz kimagyarázni. 

Ismét az orvosszakértőhöz fordult. 
– Mit gondol, hány éves lehetett? 
– Sajnos pillanatnyilag mindössze annyit tudok mondani, 

hogy fiatal. 
– És egy szál ruha se volt rajta. 
– Nem, nem találok elporladt szövetre utaló nyomokat. 
– Szexuális indíttatású gyilkosság. 
– Vagy a tettes meg akarta nehezíteni az áldozat azonosítá-

sát. 
Torbjörn elgondolkodva bólintott. 
– Igen, az is lehet. 
Az orvosszakértő felemelt egy apró tárgyat. 
– Ezt nézze meg! 
– Ez meg mi? 
– Egy köldökpiercing. 
– A kurva életbe! 
Az ékszert a mutató- és a hüvelykujja között tartotta. Egy 

ezüstkarika volt, egy kis lapocskával. A kabátja ujjába törölte. 
– Valami felirat van rajta. 
Elfordult a szikrázó napfénytől, és hunyorgott. 
– Azt hiszem, az áll rajta: Szabadság. 
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Amint kiejtette a szót, az ékszer kicsúszott a kezéből, és a 
földre pottyant. 

– A rosseb egye meg ezt is! 
Az orvosszakértő sajnálkozva nézett rá. 
Torbjörn felvette az ékszert, s elment, hogy hozzon egy 

zacskót, amibe a bizonyítékokat szokták tenni. A karika segít-
ségével gond nélkül azonosíthatják az áldozatot. Figyelemre 
méltó, hogy a gyilkos, aki minden más tekintetben olyan ala-
posnak bizonyult, megfeledkezett egy ilyen döntő fontosságú 
részletről. 

Nagyon óvatosan hordágyra tették a testrészeket, majd le-
takarták és elvitték őket. Torbjörn még ott maradt, és elintézett 
egy telefonbeszélgetést. 

– Alex! – szólt bele a telefonba. – Ne haragudj, hogy ilyen 
korán zavarlak, de van itt egy eset, ami úgyis a te asztalodon 
landol majd. 

Közeledett az ebédidő. Spencer Lagergren voltaképpen nem 
is volt éhes, de egy órakor találkozója volt, és nem tudta, mi-
lyen hosszúra nyúlik majd, ezért a biztonság kedvéért meg 
akart ebédelni,mielőtt odamegy. 

Csirkét evett rizzsel az uppsalai Gamla tér Král király nevű 
éttermében, aztán sietős léptekkel átvágott a városon. Elgyalo-
golt az egyetemi könyvtár épülete, a Carolina Rediviva mel-
lett, majd továbbment az angolpark felé, ahol az Irodalomtu-
dományi Intézet állt. Hányszor tette már meg ezt az utat? Oly-
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kor hajlamos volt azt hinni, hogy már csukott szemmel is sike-
rülne. 

Nagyjából félúton járt, amikor megfájdult a lába és a csípője. 
Az orvosok azt ígérték, teljesen felépül az autóbalesetben szer-
zett sérülésekből, csak legyen türelemmel. Kezdetben mégsem 
nagyon reménykedett benne. Micsoda pokoli kitolás lett volna, 
ha meghal, pont amikor kezdett minden jól alakulni! Több év-
tizedes balszerencse-sorozat után ugyanis Spencernek végre 
sikerült összeszednie magát, és megtalálnia a helyes utat. De 
most úgy tűnt, ezen az úton csak még több szerencsétlenség 
vár rá. 

Hónapokig betegállományban volt. Épp akkor tanult meg 
újra járni, amikor apa lett. A szülésnél azt sem tudta, üljön-e 
vagy álljon. A szülésznő bevitt neki egy hordágyat, hogy fe-
küdjön rá. Ő kedvesen, de határozottan elutasította. 

A gyerek erőt adott neki a gyógyuláshoz. Ráadásul a szakí-
tás Evával korántsem volt olyan drámai, mint várta. A költö-
zés emlékét elhomályosította az autóbaleset, mely kis híján az 
életébe került. De volt felesége egy szót sem szólt, amikor a 
költöztetők pár óra alatt kipakolták közös házukból a férfi cuc-
cait. Spencer személyesen ügyelt rá, hogy minden rendben 
menjen, s az egész költöztetési ceremóniát kedvenc foteljából 
nézte végig. Már-már jelképesnek érezte, hogy miután a teher-
autót telepakolták, felállt a fotelból, hogy azt vigyék ki utolsó-
nak. 

– Vigyázz magadra! – szólt vissza az ajtóból. 
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– Te is! – felelte Eva. 
– Majd beszélünk. 
A férfi tétova búcsúra emelte kezét. 
– Persze. 
A nő mosolyogva válaszolt, de szemét elhomályosították a 

könnyek. Amikor Spencer be akarta csukni maga mögött a 
bejárati ajtót, hallotta, amint azt suttogja: 

– Azért ugye voltak jó napjaink is? 
Egy biccentéssel jelezte, hogy voltak, de szólni nem tudott, 

mert elszorult a torka. Becsukta a ház ajtaját, amely közel har-
minc évig volt a közös otthonuk, s az egyik költöztető lesegí-
tette a lépcsőn. 

Ez már idestova kilenc hónapja történt, s ő a mai napig nem 
tért vissza. 

A baleset utáni életét más, sokkal hétköznapibb vissza-
térések töltötték ki. Például a munkába való visszatérés. A tan-
széken futótűzként terjedt a hír: a neves professzor elhagyta a 
feleségét és otthonát, hogy Stockholmba költözzön egy fiatal 
lányhoz, aki épp akkor szülte meg közös gyermeküket. Spen-
cer egy mosollyal nyugtázta, hogy nem tudták eldönteni, il-
lendő-e gratulálni az apaságához. 

Mozgáskorlátozottságán kívül az egyetlen dolog, amivel új 
életében nem nagyon tudott mit kezdeni, az a stockholmi élet 
volt. Hirtelen kezdte magát bolygó léleknek érezni. Amikor az 
egyetemről kiment az uppsalai állomásra, legszívesebben nem 
szállt volna fel a Stockholmba induló vonatra. Uppsala az öna-
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zonossága fontos része volt, nemcsak szakmai, hanem szemé-
lyes okokból is. Stockholm lüktetésébe ő nem nagyon illett be-
le. S jobban hiányzott neki Uppsala, mint amennyire be merte 
ismerni. 

Odaért az egyetemhez. Az Irodalomtudományi Intézet ve-
zetőjét Erland Malmnak hívták, Spencerrel azóta ismerték 
egymást, amióta mindkettejüket felvették a doktori képzésre. 
Sosem álltak közel egymáshoz, de nem is voltak ellenségek, 
sőt még vetélytársak sem. Jó viszonyban voltak, azt lehet 
mondani, de semmi több. 

– Foglalj helyet, Spencer – mondta Erland. 
– Köszönöm. 
Lábának és csípőjének jólesett a pihenés a séta után. Botját a 

szék karfájára akasztotta. 
– Attól tartok, aggasztó híreket kaptam – folytatta Erland. 
Aggasztó híreket? 
– Emlékszel még Tova Erikssonra? 
Spencer elgondolkodott. 
– A témavezetője voltam tavaly ősszel. Az új doktorandusz-

szal, Malinnal együtt. Amikor még csak részmunkaidőben 
dolgoztam. 

– És hogy emlékszel vissza a közös munkára? 
Egy hang a folyosóról figyelmeztette őket, hogy Erland szo-

bájának ajtaja nyitva áll. Erland felállt és becsukta. 
– Úgy emlékszem, semmi problémánk nem volt egymással. 
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Spencer széttárta a karját, jólesett volna neki egy csésze ká-
vé. 

– Nem tűnt túl törekvőnek, s Malinnal azon csodálkoztunk, 
miértválasztott ilyen kacifántos témát a dolgozatához. Nem 
volt könnyű a helyes útra terelni. Emlékszem, az utolsó vizs-
gán nem engedték át. 

– Sokszor találkoztál vele? 
– Nem, csak párszor. Többnyire Malin foglalkozott vele. 

Szerintem ez bökte is a csőrét. Mármint Továét. Nem volt elra-
gadtatva tőle, hogy egy doktorandusz a témavezetője. 

Botja épp leesni készült. Erland íróasztalának támasztotta. 
– Miről van szó tulajdonképpen? 
Erland megköszörülte a torkát. 
– Azt állítja, hogy végig ellene dolgoztál a dolgozat megírá-

sa alatt. Hogy nem voltál hajlandó segíteni neki, hacsak… 
– Hacsak? 
– Nem nyújt neked szexuális szolgáltatásokat. 
– Tessék? 
Spencer felnevetett, majd villámként hasított bele a düh. 
– Már ne haragudj, de ugye nem veszitek komolyan?! Hisz 

alig találkoztam vele! Malinnal már beszéltetek? 
– Beszéltünk, a pártodat fogja. Ugyanakkor elismerte, hogy 

nem volt ott minden egyes találkozón. 
Az utolsó mondat a levegőben lógott. 
– Erland, a fenébe is! Az a lány nincs egészen magánál! So-

sem vétettem a diákjaim ellen, ezt te is tudod. 
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Erland zavartnak látszott. 
– De a francba, az egyik volt diákoddal közös gyereketek 

van! Vannak páran ebben az intézményben, akik ezt nem né-
zik jó szemmel. Nem magamról beszélek, hisz tudod, de egye-
sek… 

– Kik? 
– Nos, ne húzzuk fel magunkat feleslegesen… 
– Kik? 
– Hát… Barbro és Manne. Például. 
– Barbro és Manne! A picsába, hisz Manne a saját menyével 

él együtt, és… 
Erland idegességében az íróasztalra csapott. 
– De most rólad van szó! Rendben, Manne rossz példa volt, 

visszavonom. – Mélyet sóhajtott. – Egy diák egyszer látta, 
hogy megölelted Továt. 

Spencer kutatni kezdett az emlékezetében, miközben forrt 
benne a düh. 

– Azt mondta, az apja szívrohamot kapott, ezért olyan szét-
szórt. Mert sok időt töltött mellette a kórházban. 

– Az apja meghalt, Spencer. Ő volt a város polgármestere, és 
évekkel ezelőtt meghalt leukémiában. 

A bot leesett, és Spencer otthagyta a földön. 
– Biztos vagy benne, hogy ezért ölelted meg? 
Spencer ránézett. Erland tett egy újabb kísérletet. 
– Úgy értem, egy ölelésben még nincs semmi rossz. Min-

daddig, amíg az ember tudja, miért teszi. 
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– Azt mondta, beteg az apja, Erland! Szó szerint ezt mondta! 
Erland begurult. 
– Ezt alaposan ki kell vizsgálnunk, Spencer! 
Az áprilisi napfény utat talált a szobába, az ablakban álló 

virágcserepek árnyéka táncra perdült a padlón. Közeledett a 
Walpurgis-éj, a tavaszünnep ideje, s a diákok a bulira készü-
lődtek. A parkokban tartandó piknikre és az evezősversenyre 
a Fyris folyón. 

– Spencer, hallod, amit mondok? Ez komoly. Tova legjobb 
barátja a diákbizottság esélyegyenlőségi testületének vezetője, 
rosszul venné ki magát, ha nem vennénk komolyan, amit 
mond. 

– És velem mi lesz? 
Hirtelen nagyon kezdett neki hiányozni Fredrika. 
– Nehéz éved volt, vegyél ki egy kis szabadságot. 
– Ha ez az utolsó szavad, megeshet, hogy nem is jövök visz-

sza. 
A fenyegetés hatott, Erland megrémült. 
– Hallgass rám! Ez az egész még nyár előtt lecseng. Az ilyen 

lányok, mint Tova, mindig lebuknak, ha mellébeszélnek. 
– Ha mellébeszélnek? 
Spencer fújtatva felállt. 
– Ennél azért többet vártam tőled, Erland! 
A tanszékvezető csak hallgatott, megkerülte az íróasztalt, és 

felvette Spencer botját. 
– Add át üdvözletem Fredrikának. 
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Spencer válasz nélkül, dühösen hagyta el az irodát. De 
nemcsak dühös volt, hanem aggódott is. Hogy a francba fog 
ebből kikeveredni? 

– Rebecca Trolle – felelte Alex Recht. 
– Honnan tudod? – kérdezte Torbjörn Ross. 
– Két éve én vezettem az eltűnése ügyében folytatott nyo-

mozást. 
– És nem találtátok meg? 
Alex a kollégájára bámult. 
– Amint látod, nem. 
– Hiányzik mindkét keze és a feje, és a test is rossz állapot-

ban van. Nehéz lesz azonosítani, de persze DNS segítségével 
megoldható, ha van minta az összehasonlításhoz. 

– Van. De a hivatalos azonosítást nyugodtan tekintsd for-
maságnak. Tudom, hogy Rebecca az. 

Alex megértette a kollégája pillantását. Több hasonló pillan-
tást vetettek rá az elmúlt fél évben, mint amennyit meg tudott 
volna számolni. A rámeredő csodálkozó szempárok látszólag 
együttérzést sugároztak, de valójában csupán a kétely bujkált 
bennük. 

Vajon bírni fogja? – tűnődtek. Most, hogy a felesége meg-
halt? 

Margaréta Berlint, a személyzeti osztály vezetőjét üdítő el-
lenpéldának tartotta. 
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– Bízom benne, hogy szólsz, ha gond van – mondta. – Ne 
habozz segítséget kérni! Biztos lehetsz benne, hogy melletted 
állok. Mindig. Száz százalékig. 

Ekkor adta meg magát Alex, és ment szabadságra. 
– Nem inkább betegállományba? El tudom intézni. 
– Nem, szabadságra. Elutazom. 
Bagdadba, akarta még hozzátenni, de félt, ha kimondja, ne-

vetségesen hangzik. 
Alex felmutatta a köldökpiercinget. 
– Az anyjától kapta, amikor leérettségizett. Ebből tudom, 

hogy ő az. 
– Hát, rohadt egy ajándék! 
– Kapott huszonötezer korona kezdőtőkét is az egyetemi 

tanulmányaihoz. Rebecca volt az első a családban, aki tovább-
tanult, és az anyja nagyon büszke volt rá. 

– Beszélt már vele valaki? Mármint az anyjával. 
Alex levette a pillantását az ékszerről. 
– Még nem. Holnap akartam. 
– Nem ma? 
– Nem, meg akarom várni, hogy megtaláljuk-e a fejét és ke-

zét a nap folyamán. Semmi ok a sietségre. Az anyja már úgyis 
elég régóta vár. Egy nap ide vagy oda már nem számít. 

Csak amikor kiejtette a szavakat, akkor érezte, mennyire 
fájt. Egy nap maga az örökkévalóság. Ő maga tíz évet is oda-
adna az életéből, hogy még egy napot együtt tölthessen 
Lenával. Egyetlenegy napot. 
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Hogy fájhat így valakinek a hiánya? 
Kissé reszkető kézzel tette vissza az ékszert a zacskóba. 
– Hány embered van? Tudtok vállalni egy ilyen komoly ese-

tet? – kérdezte Torbjörn. 
– Szerintem igen. 
Torbjörn csodálkozva nézte. 
– Rydh még a csapatban van? 
– Igen. És Bergman is. Csak ő még otthon van a lányával. 
– Ó, a francba, tényleg! – Torbjörn elvigyorodott. – Őt csi-

nálta fel valami vén professzor? 
Amikor meglátta Alex arckifejezését, abbahagyta a vigyor-

gást. 
– Ezt az ócska dumát hagyd meg másnak, Torbjörn! Én 

ugyanis nem vagyok vevő rá. 
Torbjörn más témára terelte a szót. 
– De hamarosan visszatér, nem? 
– Szerintem igen. De ha mégsem, akkor sincs baj, van né-

hány tartalékos nyomozónk, aki szóba jöhet. De nagyon jó 
lenne, ha Fredrika minél előbb visszajönne, mondjuk, már 
holnap. 

Alex halványan elmosolyodott. 
– Sosem lehet tudni – szólt Torbjörn. – Talán már elunta az 

otthon ülést. 
– Talán – bólintott Alex. 
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– Holnaptól? – képedt el Fredrika Bergman. 
– Miért ne? – kérdezett vissza Spencer. 
A nő meglepetten ült le a konyhaasztalhoz. 
– Történt valami? 
– Nem. 
– Na, ki vele, Spencer! 
A tűzhely kattant egyet, amikor a férfi bekapcsolta a gázt, 

hogy teavizet forraljon. Hátat fordított a nőnek, s ez mindent 
elárult. Valami baj van. 

Fredrika először megértően fogadta, hogy nem tudnak fel-
váltva gyesen lenni. Hisz a körülmények adottak voltak: Spen-
cer Eva férje, így nagyrészt Fredrikára hárul, hogy gondját vi-
selje születendő gyereküknek. Aztán egyszer csak minden 
megváltozott. Spencer kipakolt Evának. Egy após, aki a mar-
kában tartja a vejét. Egy asszony, aki olyan fényűző életet kí-
ván, amit a férje nem győz anyagilag. Egy ifjúkori tévedés, ami 
végül a férfi egész életét megpecsételte. Majd – a semmiből – 
erőt merített hozzá, hogy megszabaduljon mindettől. 

– Ha tényleg akarod… – mondta Spencer, amikor Fredrika a 
múlt télen, az autóbaleset után meglátogatta a kórházban. 

– Ha mit akarok? 
– Ha velem akarsz élni. Igazából. 
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A nőnek különféle okok miatt nehezére esett azonnal igent 
mondani. Spencerrel nem hivatalosan már több mint tíz éve 
egy párt alkottak, de időbe telt, amíg hozzászokott a gondo-
lathoz, hogy mostantól kezdve tényleg az övé lesz. 

Akarom én ezt? – merengett. Tényleg vele akarok élni, vagy 
csak addig hittem ezt, amíg elérhetetlen volt? 

De a kérdés hallatán a szíve hevesen dobogni kezdett. Aka-
rom. Akarom, akarom, akarom! 

Amikor Spencer a baleset miatt mozgásában korlátozott lett, 
Fredrika megijedt. Nem lehet még Spencer is púp a hátán, mi-
közben egy csecsemőről is gondoskodnia kell! A férfi talán 
érezte, hogy ettől tart, mert iszonyú erővel igyekezett meg-
gyógyulni. A botja még megvolt, de hamarosan attól is meg-
szabadul. 

A kislány felébredt a délutáni alvásából, és nyügösködni 
kezdett a gyerekszobában. Spencer megelőzte Fredrikát, és 
kihozta a gyereket. Saga ritkán sírt, ha felébredt, inkább gőgi-
csélt. Pontosabban bugyborékolt. Apró nyálbuborékokat fújt. 
Már-már zavarba ejtően hasonlított az anyjára. 

Spencer visszatért a konyhába. Saga mosolyogva ült az ölé-
ben. 

– Hisz te mondtad, hogy szeretnél visszamenni dolgozni. 
– Persze, de az ilyesmit előre el kell tervezni. És meddig 

szeretnél itthon maradni? 
– Egy-két hónapig – felelte Spencer. – Legfeljebb kettőig. 
– És aztán? 
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– Aztán Saga bölcsibe megy. 
– Csak augusztustól van szabad hely a bölcsiben, Spencer. 
– Pontosan. Előtte pedig nyaralni megyünk. Nagyon is jó 

lesz, ha nyárig én leszek itthon. 
Fredrika elhallgatott, és a férfi ráncos arcát szemlélte. Látta, 

hogy a Saga iránt érzett szeretete Spencert magát is meglepte, 
elcsodálkozott rajta, hogy egy gyerek képes ilyen érzéseket 
kiváltani az emberből. De eddig soha, egyetlen egyszer sem 
vetette fel, hogy ő menjen gyesre. 

– Mi történt, Spencer? 
– Semmi. 
– Ne hazudj nekem! 
A férfi pupillája kitágult. 
– Elszabadult a pokol az intézetben – felelte. 
A nő a homlokát ráncolta, eszébe jutott, hogy Spencer ko-

rábban már említette, hogy két kollégája összeveszett. De azt 
Fredrika nem tudta, hogy őt is érinti a nézeteltérés. 

– Még mindig nem békültek ki? 
– Nem, sőt rosszabbra fordult a dolog. Pocsék a hangulat, és 

úgy tűnik, ez a diákokra is átragadt. 
Spencer furcsa arcot vágott, és letette Sagát a földre. Fred-

rika látta, hogy fájdalmas volt számára a mozdulat. 
– És bírni fogod Sagával az egész napot? Kezdetben dol-

gozhatnék részmunkaidőben is. 
A férfi bólintott. 
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– Jó ötlet. Időnként úgyis el kell mennem Uppsalába meg-
beszélésekre, meg ilyesmi. 

Nem nézett a nő szemébe. Fredrika pedig tisztán érezte, 
hogy Spencer valamit eltitkol előle. 

– Rendben – felelte. 
– Rendben? 
– Beszélek Alexszel. Ma délután beugrom hozzá. Majd meg-

látjuk, mit szól. Hátha épp egy újabb ügyön dolgozik. 
Egy feldarabolt holttest két nejlonzsákban. Alex szerint 

Rebecca Trolle. Peder Rydh hitetlenkedve bámulta a képeket. 
A fej és a kéz hiányzik, de Alex felismerte az ékszert, amit a 
lány viselt a köldökében. A testből vett DNS-minták vagy 
megerősítik, vagy megcáfolják majd Alex elméletét, melyben 
Peder kissé kételkedett. Tény, hogy az ékszer fontos nyom, 
már csak a belevésett szöveg miatt is, de önmagában még nem 
szavatolja, hogy a lány tényleg Rebecca Trolle. 

A nedves föld és a nejlonzsák viszonylag épségben őrizte 
meg a testet, de a fényképek alapján nehéz volt elképzelni, 
hogy nézhetett ki a nő életében. Kövér volt vagy sovány? Ki-
húzta magát, vagy kissé előregörnyedt, s ettől olyan benyo-
mást keltett, mint aki gubbaszt? Peder kinyitotta az aktát, amit 
Alextől kapott. Elővette Rebecca Trolle egyik képét, ami nem 
sokkal az eltűnése előtt készült. Aranyos volt. Egészséges. 
Szeplős arcú. A lencsébe mosolygott. Szilvakék pulóvere ki-
hangsúlyozta szemének kékes árnyalatát. Sötétszőke haját ló-
farokba kötötte. Magabiztosnak tűnt. 



31 

Most pedig halott. 
Sok mindent csinált egyszerre. Huszonhárom éves volt, ép-

pen a szakdolgozatát írta irodalomtudományból a Stockholmi 
Egyetemen. Érettségi után egy évig Franciaországban élt, és 
tagja volt egy francia olvasókörnek. Énekelt a templomi kó-
rusban, és esténként babaúszást tanított. 

Peder elmélázott. Hogy tudnak a fiatalok egyszerre ilyen 
rohadt sok mindennel foglalkozni? Emlékei szerint ő nem 
ilyen életet élt annak idején. Nem tartott egyszerre két vasat a 
tűzben, nem kezdett bele folyton valami új dologba. 

Az eltűnése időpontjában Rebecca egyedülálló volt. Koráb-
ban járt egy lánnyal, akit a rendőrség több ízben kihallgatott, 
és egy újszerelemről is beszéltek, de az illető nem jelentkezett, 
és a rendőrségnek sem sikerült kiderítenie a nevét. Rebeccának 
sok barátja volt, és a többségüket legalább egyszer kihallgat-
ták. Ahogy a szakdolgozati témavezetőjét, az uszodai munka-
társait és a templomi kórus tagjait is. 

Peder rájött, hogy a rendőrök teljesen hamis nyomon jártak, 
és megkönnyebbülést érzett, hogy nem volt részese ennek a 
reménytelen nyomozásnak. Ahogy Alex jegyzeteit olvasta az 
iratok margóján, ráeszmélt, hogy a helyzet kétségbeejtő volt. A 
rendőrség végül azon kezdett gondolkodni, nem szántszán-
dékkal tűnt-e el Rebecca. Nem sokkal az eltűnése előtt össze-
veszett az anyjával, s talán ez annyira mélyen érintette, hogy 
elhatározta, visszamegy külföldre tanulni. Az apja nem Stock-
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holmban lakott: amikor a lány tizenkét éves volt, Göteborgba 
költözött. A rendőrség őt is kihallgatta. 

Rebecca Trolle egy hétköznap este tűnt el, úton az egyetem 
úgynevezett mentori bulijára. Hat óra körül beszélt az anyjával 
telefonon, és mesélt neki a buliról. Majd valaki, akit nem sike-
rült azonosítani, felhívta egy feltöltőkártyás mobiltelefonról. A 
Körsbärsvägenen álló egyetemi kollégiumban a szomszédja 
összefutott vele a folyosón este hétkor: ki volt öltözve, és 
szemmel láthatólag izgatott volt. Negyed nyolckor szemtanúk 
látták a rádió székháza felé tartó négyes buszon. Ez elgondol-
kodtatta a rendőröket, mivel az egyetem épp az ellenkező 
irányban volt. Barátai szerint, akik a buliban várták, sosem 
érkezett meg. És senki sem tudta, hová mehetett a négyes 
busszal. 

Nem sokkal fél nyolc előtt látták leszállni a buszról, és a 
Gärdet városrész irányába menni. Ezután senki sem látta töb-
bé, mintha a föld nyelte volna el. 

Peder elővett egy térképet, amit a korábbi nyomozás alkal-
mával használtak. Jó néhány ember otthonát megjelölték rajta, 
akik a rádió székházának környékén laktak, és a nevük valami 
miatt felmerült a nyomozás során. De egyikük sem tűnt gya-
núsabbnak, mint a másik. Mindössze néhány emberről volt 
szó, és mindannyian támadhatatlan alibivel rendelkeztek. 
Egyikük sem beszélt meg találkozót Rebeccával aznap estére. 
Egyikük sem látta. Senki sem. Egészen mostanáig, már ha ő 
fekszik a két nejlonzsákban. 
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A zsákokat Midsommarkransen külterületén találták meg. 
Kinek lehetett köze ehhez az elővároshoz az ügy érintettjei 
közül? Feltehetőleg nem sokuknak, de egy próbát megér. 

A Rebecca eltűnésének ügyében folytatott nyomozás elég 
sovány eredményt hozott az elkövetéssel gyanúsíthatók szá-
mát illetően. Mobiltelefon-használatának vizsgálata sehová 
sem vezetett: megállapították, melyik adótorony körzetében 
járt utoljára, ami mindössze azt erősítette meg, hogy a rádió 
székházának közelében volt, majd minden nyom eltűnt. Nem 
találtak olyat, aki kimondottan az ellensége lett volna, de ez 
nem feltétlenül jelentette azt, hogy nem is voltak ellenségei. 
Rebecca anyjának eszébe jutott, hogy a lánya összezördült az 
egyik uszodai munkatársával, de ez a nyom gyorsan kihűlt. 
Az illetőt meglepték a hallottak, és azt mondta, a nézet-
eltérésük jelentéktelen volt. Ezenkívül alibije is volt arra az 
estére, amikor Rebecca eltűnt. 

Peder megtorpant egy pillanatra. Ki jelentette be az egyedü-
lálló lány eltűnését még aznap este? Az ügyről készült első 
jelentés szerint az egyik barátja hívta a rendőrséget úgy este 
tizenegy óra körül. Azt mondta, hogy a megbeszéltek ellenére 
Rebecca nem érkezett meg a buliba, és a telefonját sem vette 
fel. A rendőrség finoman szólva hűvösen fogadta a bejelentést. 
Felhívták a lány szüleit, ahogy ilyenkor szokás, de ők sem hal-
lottak felőle semmit. Az anyja eleinte nem aggódott, azt gon-
dolta, a lánya tud magára vigyázni. Éjjel kettőkor azonban már 
más volt a helyzet. Az anya telefonálgatott kicsit, és megtudta, 



34 

hogy a lánya még mindig nem jelentkezett egyik barátjánál 
sem, s a telefonja is ki volt kapcsolva. Korán reggel kiadták a 
körözést, s ezzel kezdetét vette a nyomozás. 

Håkan Nilssonnak hívták a fiút, aki értesítette a rendőrsé-
get. De miért a rendőrséget, és miért nem a lány szüleit? Talán 
mert nem ismerte őket. És miért nem várt, miért kezdett nyug-
talankodni? 

Peder egymás után lapozta át az iratokat. Håkan Nilsson 
gyakorlatilag az egész nyomozás során segítőkésznek mutat-
kozott a rendőrökkel szemben. Egy barát, aki rosszul érezte 
magát a lány eltűnése miatt, és segíteni akart. De miért pont ő, 
és nem a többi barát? Håkan plakátokat ragasztott ki, és inter-
jút adott a diákújságnak. Mindig úgy fogalmazott: „aggód-
tunk”, de hogy kik aggódtak, az nem derült ki. 

Peder úgy döntött, megemlíti ezt Alexnek. Belépett a rend-
őrség számítógépes címjegyzékébe, s rákeresett Håkan Nilsson 
nevére. A férfi annak idején ugyanabban a kollégiumban la-
kott, ahol Rebecca, most pedig a Tellusgatanon élt. Vagyis 
Midsommarkransenben. 

Peder a képernyőt bámulta. Ha tényleg Rebecca Trolle van a 
két nejlonzsákban, Håkan Nilssonnak lesz mit megmagyaráz-
nia. 

Amikor Fredrika Bergman bekopogott Alexhez, a férfi a 
homlokát erősen ráncolva, irodai székébe roskadva ült. 
Fredrika mindössze néhányszor találkozott vele, amióta meg-
özvegyült, és kishíján sírva fakadt, amikor meglátta, mennyire 
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megöregedett néhány hónap alatt. S bármennyire vonakodott 
is elismerni, ugyanezt tapasztalta Spencernél is. Mindkét férfi 
olyan nehézségeken ment keresztül, melyek látható nyomokat 
hagytak rajtuk. Fredrika kényszeredetten elmosolyodott. 

– Fredrika! – kapta fel a fejét Alex, amikor meglátta. 
Arcára barátságos mosoly ült ki, s Fredrika ettől megnyu-

godott. Némi habozás után a férfi felállt, és megkerülte az író-
asztalt, hogy átölelje. Erős karjával átkarolta Fredrikát, aki 
érezte, hogy elvörösödik. 

– Minden rendben? 
Alex vállat vont. 
– Megvagyok – felelte. 
Leültek. 
– Hogy van a kislányod? 
– Remekül. Már járni tanul. 
– Ilyen hamar? 
– Tulajdonképpen nem is olyan hamar, nemsokára egyéves 

lesz. 
Fredrika gyorsan végignézett a szobán. Alex mögött a falon 

számos fénykép lógott. A családjáról. A feleségéről, aki már 
nincs többé. 

Az élet szar, és megdöglünk, ahogy az amerikai rapper, Nas 
énekli. 

– Épp ma beszélgettünk rólad – szólt Alex. 
– Tényleg? 
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Alex máris összeszedte magát, óvatosan várakozó állás-
pontra helyezkedett. 

– Hiányzol. Azt reméltük, hamarosan visszatérsz, akár már 
a nyáron. 

Fredrika nevetségesnek érezte magát. 
– Ööö… Hamarabb is vissza tudnék jönni. 
– Remek. Mikor? 
Mondja el? Mondja el, hogy az élettársa hirtelen arra az el-

határozásra jutott, hogy mégiscsak ő akar otthon maradni 
Sagával? Hogy túl sok minden történt a munkahelyén, és ezért 
képtelen bemenni? 

Aztán hirtelen feltette magának a döntő kérdést: ő vajon 
akar újra dolgozni? Csodálatos napokat töltöttek kettesben 
Sagával. Fredrika terhessége egybeesett a legtöbb barátnőjé-
ével, s amíg otthon voltak a gyerekekkel, szinte minden héten 
találkoztak. Azt fogják hinni, elment az esze, ha elmondja ne-
kik, hogy csak úgy hirtelenvisszament dolgozni. 

– Dolgozhatnék eleinte részmunkaidőben. Hat órában. 
– És mikortól? 
Fredrika habozott a válasszal. 
– Mondjuk, holnaptól…? 

A személyzeti osztály vezetője, Margaréta Berlin nem sokkal 
később fogadta Fredrikát. Valójában épp nem a szokásos 
ügyekkel foglalkozott, de amikor megtudta, hogy Alex Recht 
csapata újabb taggal bővül, behívta Fredrikát. 
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– Jó, hogy be tudott jönni. 
Fredrika köszönt, majd helyet foglalt. 
– Épp indultam volna hazafelé, úgyhogy remélem, nem tart 

soká… 
– Nem, egyáltalán nem. 
A személyzeti osztály vezetője összeszedett pár papírt, és a 

háta mögött álló szekrénybe tette. Magas volt és erőteljes test-
felépítésű. Vagy inkább nagydarab. Fredrika nem akarta vas-
kosként jellemezni, de elég méretes volt, az biztos. 

– Hogy van? – érdeklődött a nő. 
A kérdésből Fredrika úgy érezte, Margaréta tanácstalan. 
– Köszönöm, jól. 
Margaréta bólintott. 
– Látszik is. Csak biztos akartam lenni benne. És Alex hogy 

van? 
– Erről őt kérdezze. 
– De én most magát kérdezem. 
Fredrika csendben elgondolkodott. 
– Nekem úgy tűnik, jól. Legalábbis jobban. 
– Én is így gondolom. De el kell ismernem, egy darabig elég 

ingatagnak tűnt. 
Az íróasztalra hajolt. 
– Több mint húsz éve ismerem Alexet, és csak a legjobbat 

akarom neki. – Szünetet tartott. – De ha nem végzi el megfele-
lően a munkáját, ha alkalmatlannak bizonyul a feladatára, ak-
kor bizonyos intézkedéseket kell foganatosítanom. 
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– Ki mondta, hogy nem végzi el megfelelően a munkáját? – 
kérdezte Fredrika, meglepettebben, mint szerette volna. 

– Eddig még senki. De a fülembe jutott, hogy nekitámadt 
egyes munkatársainak. Indokolatlanul keményen. Nézze, én 
csak teszem a dolgomat, hogy úgy mondjam. 

Fojtottan felnevetett az utolsó mondat közben. 
Fredrika nem nevetett vele. Nagyon is tisztelte Margaréta 

Berlint, főleg azért, mert ő vetett véget Peder Rydh ámokfutá-
sának. De Fredrika Alexhez volt hűséges, nem pedig a sze-
mélyzeti osztály vezetőjéhez. Nem számított rá, hogy kettejük 
között ellentét feszül. 

– Minden esetre – fejezte be mondandóját Margaréta –, ha a 
jövőben úgy érzi, el kell mondania valamit, ne habozzon. 

– Alexről? 
– Vagy bármi másról. 
A találkozó ezzel véget ért, és Fredrika indulni készült. 
– Ami pedig az új ügyet illeti… – hozakodott elő még vala-

mivel Margaréta, amikor Fredrika már az ajtóban állt. 
– Igen? 
– Emlékszem, hogy nyomozott Alex Rebecca Trolle eltűné-

sekor. 
Fredrika várt. 
– Mint egy megszállott. Ez volt az utolsó esete, mielőtt saját 

csapata lett, amelybe magát és Pedert is bevette. Érzékenyen 
érintette, hogy nem találtuk meg a lányt. 
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– És attól tart, hogy most, amikor végre előkerült, a dolgok 
kicsúsznak majd Alex kezéből? 

– Valami ilyesmitől. 
Fredrika tétovázva markolta meg a kilincset. 
– Majd rajta tartom a szemem – ígérte. 
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SZERDA 

4 

Csodálatos ez a tavasz, állapította meg Malena Bremberg, mi-
közben a virágokkal foglalatoskodott, amelyeket a nyugdí-
jasotthon egyik lakója kapott a fiától. A hosszú tél után végre 
süt a nap. 

Visszatért a vázával az idős asszony szobájába. 
– Nézze, milyen szépek! – jegyezte meg. 
Az idős hölgy odahajolt, és szemügyre vette a virágokat. 
– Utálom a sárgát! 
Malena alig bírta megállni, hogy el ne nevesse magát azon, 

ahogy az asszony az „utálom” szót mondta. 
– Szóval utálja. Hát ez sajnálatos. Akkor most mit tegyünk? 
– Dobja ki a francba! 
– De ezeket a gyönyörű virágokat? És milyen jóvágású fia-

talembertől kapta! 
– Akkor meg pláne! Úgyis csak a pénz miatt jön. Vigye in-

nen a virágokat, adja oda Egonnak! Neki úgysincs soha látoga-
tója. 

Malena megfogta a hűvös vázát, és kivitte a konyhába. 
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– Ma sem kell neki? – kérdezte a kollégája, aki épp a moso-
gatógépet pakolta ki. 

Mindketten nevetni kezdtek. 
– Azt mondta, dobjam ki a francba. 
A kolléga a fejét csóválta. 
– Nem is értem, miért jön el hozzá a fickó minden héten, 

amikor annyira barátságtalan vele! 
– A néni azt mondja, hogy csak az örökség miatt jön. 
– Szerintem meg szeretetből. 
Malena az egyik asztalra állította a vázát. 
– Gondolod, hogy felismeri a virágokat a vacsoránál? – kér-

dezte a munkatársától. 
– Kizárt. Az emlékezete egyre romlik. Lassan ideje érdek-

lődni, van-e szabad hely odafent. 
Odafent. Virágnyelven így hívták a demensek zárt osztályát 

az emeleten. A legtöbben oda kerültek, előbb vagy utóbb. Az 
osztály vasajtóitól Malenát kiverte a hideg verejték. Azért 
imádkozott, hogy őt ne érje el ez a betegség. 

A munkatársa a tévét nézte a konyhában. Malena figyelme-
sen hallgatta a hírt, hogy egy női holttestet találtak Midsom-
markransen egyik erdős részén. A rendőrség hallgatott a rész-
letekről, de a férfi, aki megtalálta a holttestet, szívesen nyilat-
kozott. 

– A kutya talált rá – mondta, s kihúzta magát. – Ennél töb-
bet sajnos nem árulhatok el. 

– És hogy nézett ki a lány? – kérdezte a riporter. 
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A férfi tétovázott. 
– Erről nem nyilatkozhatok. 
– Nem mondhatja el, hogy volt-e rajta ruha? 
A férfi korábbi önbizalmát mintha elfújták volna. 
– Most már mennem kell – közölte. – Gyere, Svante! 
Majd elvonult a kamerák kereszttüzéből, egy kutyát von-

szolva maga után. 
A nő köpenyének zsebében ekkor megszólalt a mobiltele-

fon. Egyetlen előnye volt ezeknek a ronda köpenyeknek, ame-
lyeket az idősek otthona vásárolt a dolgozóinak, éspedig a 
nagy zsebek, amelyekbe mobiltelefont, torokcukorkát és más 
egyéb felesleges holmit lehetett tartani. 

A nő megdermedt, amikor meglátta, hogy ki keresi. Milyen 
rég történt, de az emléke mégsem halványult el! A férfi egyre 
csak hívogatta, és egyre csak követelőzött. Rágalmazta és fe-
nyegette. 

– Halló! 
– Szervusz, Malena! Mi újság? 
A nő kiment a konyhából a folyosóra. Reménykedett, hogy 

a kollégája nem hallja a beszélgetést. 
– Mit akarsz? 
– Azt, amit eddig is. 
– De volt egy megállapodásunk. 
– Igen, és az továbbra is áll. Csak sajnálni tudom, ha valami 

mást képzeltél. 
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A nő légzése elnehezült, érezte, hogy a vakrémület úgy tör 
fel benne, mint a szénsav az üdítősüvegben. 

– Senki sem járt itt. 
– Senki? 
– Egy lélek sem. 
– Remek. Majd jelentkezem. 
A nő még jó ideig a folyosón álldogált, miután befejezték a 

beszélgetést. Sosem szabadul. Bizonyos tartozásokat egysze-
rűen képtelenség leróni. 
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5 

– Nem az Oroszlánbarlangban tartjuk a megbeszélést? 
Peder megtorpant, amikor meghallotta Fredrika kérdését. 
– Á, elromlott a szellőztető, és baromi büdös van. Amíg 

megjavítják, a többiek tárgyalóját használjuk. 
A többiek, gondolta Fredrika. Különös módon azokat a kol-

légákat hívták így, akikkel egy folyosón dolgoztak, de akik 
nem Alex csapatához tartoztak. 

Peder rápillantott. 
– Hű, de piszok hamar visszatértél! Egyetlen nap alatt. 
Amikor Fredrika nem felelt, sietve hozzátette: 
– Persze örülünk, hogy itt vagy. 
– Köszi – válaszolta Fredrika. – Otthon megváltozott egy s 

más, és úgy alakult, hogy kicsivel hamarabb kezdtem újra dol-
gozni. 

Peder továbbra is csodálkozva nézett, de Fredrika ezzel 
nem tudott mit kezdeni. Ő maga is össze volt zavarodva. On-
nantól, hogy hiányozni kezdett neki a munkája, és szeretett 
volna részmunkaidőben visszamenni dolgozni, addig a pon-
tig, hogy valóban újra munkába állt, rövidebb idő telt el, mint 
várta. Meglepően rövid. És még nem is tért vissza igazán. Nem 
teljesen. Az elkövetkező három hétben részmunkaidőben fog 
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dolgozni, azután… Egyszerűen csak vár, és majd kiderül, hogy 
lesz a legjobb. 

Alex az új tárgyalóteremben várta őket, ami majdnem 
ugyanúgy nézett ki, mint az Oroszlánbarlang. A Margaréta 
Berlinnel folytatott beszélgetés emléke még kísértette 
Fredrikát. Megígérte, hogy beszámol róla, ha úgy látja, Alex 
nem boldogul a feladataival. Kevés rosszabb dolog van annál, 
mintha az ember önként besúgónak jelentkezik a személyzeti 
osztály vezetőjénél. De azért nem volt ez teljesen önként. 

Mindezt csak azért teszem, mert törődöm veled, Alex. 
Fredrika hallott főnöke iraki utazásáról, és elsírta magát, 

amikor megtudta, mi volt a célja. Nincs is rá szó, mit érzett, 
amikor Alex jótettére gondolt. Átutazta a fél világot, hogy 
visszaadjon egy jegygyűrűt egy nőnek, aki elvesztette a sze-
relmét, anélkül, hogy tudta volna, hogyan és miért történt a 
dolog. 

Nagyon közel jártam ahhoz, hogy egyedül maradjak, Spencer. 
Körbeülték az asztalt. Fredrika, Alex, Peder és még páran, 

akiket Fredrika nem ismert. Új nyomozók, vendégjátékosok a 
csapatban, akik a nejlonzsákokban fekvő feldarabolt holttest 
miatt érkeztek. 

Rebecca Trolle. Az előzetes DNS-tesztek bebizonyították, 
hogy ő az. DNS, amit egy szinte már elrothadt testből nyertek 
ki. A szokatlan körülmények miatt kicsit meggyorsították a 
vizsgálatot: az ügy elsőbbséget élvezett a Nemzeti Igazságügyi 
Laboratóriumban és mindenhol, ahol csak szükség volt rá. 
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Alex, akinek kétsége sem volt afelől, ki az áldozat, teljesen 
tűzbe jött. 

– Alig egy órája kaptunk hírt a laborból. Semmit nem szivá-
rogtatunk ki a médiának, amíg Rebecca anyját nem értesítet-
tük. 

– Nekünk kell vinnünk a halálhírt? – kérdezte Peder. 
Halálhírnek hívják, amikor az ember közli valakivel, hogy a 

két éve nyomtalanul eltűnt lányát holtan találták? – merengett 
Fredrika, s arra jutott, igen. Még ha az is a legvalószínűbb, 
hogy az illető meghalt, semmi ok nincs rá, hogy az ember 
minden reményt feladjon, amíg nem tud biztosat. Főleg akkor 
van szüksége reményre, ha igazán szerette. Hány évre kellene 
Sagának eltűnnie, hogy Fredrika feladja a reményt? Százra? 
Ezerre? 

– Igen, mi közöljük vele, hogy a lányát holtan találták – fe-
lelte Alex. – De magamra vállalom a feladatot, ha itt végez-
tünk. Fredrika is velem jöhet. 

– De nekem van egy kérdésem, amit én magam szeretnék 
feltenni neki – vetette közbe Peder. – Mármint az anyának. 

– Lesz még alkalmunk beszélni vele, Peder. Én 2007 óta tar-
tom vele a kapcsolatot, és szerintem a halálhír kész megnyug-
vás lesz neki. Már úgyis sejti, hogy a lánya meghalt, de bizo-
nyosságot szeretne. És megtudni, mi történt vele. – Alex mély 
lélegzetet vett. -A közvetlen halálokot nehéz megállapítani, 
mivel a holttest sokáig volt a földben. Nem találtak rajta lőtt 
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sebet, és dulakodásra sem utalt semmi, nem voltak eltörve 
bordái vagy ilyesmi. Lehet, hogy megfojtották, de nem biztos. 

Kinyitott egy papírdossziét, s elővett egy csomó fényképet. 
– Viszont az orvosszakértő megállapította, hogy a lány ter-

hes volt a halálakor. 
Fredrika meglepetten kapta fel a fejét. 
– Tudtunk mi erről? 
– Nem, ez nem derült ki a korábbi nyomozás során. Pedig 

minden teremtett lélekkel beszéltünk, aki csak ismerte 
Rebeccát. Mindenkivel felvettük a kapcsolatot, akivel telefo-
nált, feltérképeztük az összes barátját, aki a levelezőlistáján 
szerepelt, de senki sem említette, hogy terhes volt. 

– Tehát senki sem tudott róla? – kérdezte Fredrika. 
– Hát, nagyon úgy tűnik – felelte Alex. – Akkor pedig fel 

kell tennünk a kérdést: hogyhogy? Miért nem beszél egy fiatal 
lány senkinek arról, hogy a negyedik hónapban van? 

– A negyedik hónapban volt? – visszhangozta Peder. – Nem 
látszott rajta? 

– Akkor már hallottuk volna hírét – felelte Alex. 
– Valaki csak volt, akiben megbízott – vélekedett Fredrika. 
– Esetleg a gyerek apjában – vette fel a fonalat Peder. – Aki 

olyannyira nem örült a hírnek, hogy megölte a lányt. 
– És feldarabolta – tette hozzá Alex. 
Kézbe vette a fényképeket. 
– Általában két okból szokták feldarabolni az áldozatot. 

Egyrészt, hogy megnehezítsék az azonosítást. Másrészt élve-
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zetből. Ha a gyilkos elmebeteg, és élvezi szadista tetteit. De 
akkor feltehetőleg az egész mocskot egy helyre ásta volna el. 

– Vagy mindkét okból egyszerre – folytatta Fredrika. 
Alex ránézett. 
– Igen, az is lehet. És akkor nagyon nehéz dolgunk lesz. Eb-

ben az esetben elképzelhető, hogy több áldozat is van 
Rebeccán kívül. 

– De azt se hagyjuk figyelmen kívül, hogy terhes volt. Innen 
nézve inkább személyes leszámolásként kell kezelnünk az 
ügyet – tette hozzá Peder. 

– Teljes mértékben, s épp ezért ezen a végén kezdjük – 
mondta Alex. – Ki volt a gyerek apja, és miért nem tudott sen-
ki a terhességről? 

– Az előző nyomozás hogy zajlott? – kérdezte Fredrika. – 
Sikerült pár gyanúsítottat beidézni? 

– Mint az őrültek, úgy kerestük Rebecca új fiúját, akiről 
pletykáltak, de sosem akadtunk a nyomára. Különös volt elejé-
től a végéig. Sehol sem bukkantunk rá, nem volt benne a lány 
híváslistájában, sem a telefonkönyvében. Senki sem tudta a 
nevét, de többen állították, hogy hallottak róla. Mint valami 
evilági kísértet, úgy vonult végig az egész nyomozáson, de 
látni nem láttuk. És nem találtunk egyetlen lehetséges elköve-
tőt sem. 

Peder a homlokát ráncolta. 
– De Rebeccának korábban egy lánnyal volt kapcsolata. 
– Daniellával. 
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– Pontosan. Akkor hogy lett hirtelen fiúja? 
Alex fáradtnak tűnt. 
– Tudja a fene! Az anyja szerint útkereső volt. Ráadásul 

több fiúis volt a múltjában, de lány csak egy. 
– És ő nem keveredett gyanúba? – kérdezte Fredrika. 
– Ezzel az elmélettel is dolgoztunk egy ideig – felelte Alex. – 

De volt alibije, és nem találtunk megfelelő indítékot. 
– És Håkan Nilsson? – kérdezte Peder. – Vele mi a helyzet? 
Alex arcán mosoly bujkált. Majd beleveszett a ráncaiba és 

eltűnt. 
Lehervadt mosolya a bánat jele volt. 
– Alaposan a körmére néztünk. Ha nem is rögtön az elején, 

de később, amikor már nem volt más nyom, amin elindulhat-
tunk volna. Olyan szorgosan segített, annyira küzdött érte, 
hogy megtaláljuk a lányt! Nem pusztán buzgónak tűnt, már-
már mániákus volt. Amikor a többi barát már rég feladta, 
Håkan akkor is kitartott, és folytatta a keresést. 

– Akinek a legtöbb rejtegetni valója van… 
–… az hajlamos leginkább bizonygatni, mennyire érdekli az 

ügy, tudom. De szerintem Håkan esetében nem ez a helyzet. 
Amikor Alex elhallgatott, Peder így szólt: 
– Midsommarkransenben lakik, Alex. Újból rá kell néznünk. 
Alex kihúzta magát. Ezt nem tudta. 
– Mindenképpen – értett egyet. – Mindegyiküket elővesz-

szük újra, de különösen Håkant. Viszont nem hozzuk be 
azonnal. 
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– Miért nem? 
– Mert látni akarom, mit lép, ha a média felkapja a hírt. 

Küldjünk ki hozzá nyomozókat, és majd meglátjuk, mi törté-
nik. 

Alex most Fredrikára nézett. 
– Mi ketten pedig meglátogatjuk Dianát, Rebecca Trolle 

anyját. 

Úton Diana Trollehoz alig szóltak egymáshoz. Fredrika már 
érdeklődött Alex hogyléte felől, megkérdezte, milyen egyedül, 
és hogy milyen érzés volt visszatérni a munkába. Alex szerette 
volna megkérdezni, hogy van Saga, alszik-e éjjelente, vagy a 
szülei kénytelenek virrasztani miatta. Hogy eszik-e rendesen, 
és van-e már foga. De képtelen volt bármit is kinyögni. Mintha 
felnyithatatlan kagylóvá változott volna. S az ilyen kagylót az 
ember hajlamos félredobni. 

Az út Diana Trollehoz Spángába nem tartott sokáig. A férfi 
sokszor járt már nála azelőtt, de az már régen volt. Arra azért 
emlékezett, hogy kedvelte a nőt, és vonzónak találta. Művész-
lélek volt, de ezt kiölte belőle az unalmas munkája a törvény-
hozásban. 

Amikor elkezdték keresni a lányát, eleinte még reményke-
dett. Alex őszintén megmondta, hogy az első napok döntő fon-
tosságúak. Ha azalatt nem találják meg Rebeccát, kicsi az esé-
lye, hogy a későbbiekben még élve előkerül. A nő nyugodtan 
fogadta Alex szavait. Nem mintha a lánya nem játszott volna 
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elég fontos szerepet az életében, de elhatározta, hogy nem fog-
ja már előre nyomorultul érezni magát. És jó sokáig kitartott 
ennél az elméletnél. 

– Amíg nem halott, addig él – mondta, s e kifejezést azután 
Alex is használni kezdte hasonló esetekben. 

De a szerencsétlenség immáron tény volt. Rebeccát megöl-
ték, meggyalázták, és elásták. Köldökpiercingje Alex zakójá-
nak zsebében lapult. Nem volt abban semmi vigasztaló, amit 
most neki és Fredrikának közölnie kellett. Talán véget vethet 
valaminek, de csak akkor, ha meg tudják magyarázni, miért 
kellett Rebeccának meghalnia. Ezt pedig még nem tudták. 

A nő ajtót nyitott, mielőtt még becsengethettek volna. Miu-
tán bementek, és leültek a nappaliban, Alex közölte a halálhírt. 
Diana egy nagy fotelban ült, és sírt. 

– Hogyan halt meg? 
– Nem tudjuk, Diana. De esküszöm, hogy rá fogunk jönni! 
Alex körülkémlelt. A lakás berendezését elnézve az anya 

szívében a lánya még élt. A fényképeken, melyeken a testvéré-
vel állt, és egy festményen, melyet az anyja festett Rebecca 
konfirmációjának alkalmával. 

– Már akkor tudtam, amikor láttam, hogy kiszállnak a ko-
csiból. Mégis abban reménykedtem, hogy valami mást fognak 
mondani. 

Fredrika felállt. 
– Főznék egy kis teát vagy kávét, ha kérnek. Már ha nem 

gond, hogy a konyhájában matatok. 
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Diana némán bólintott, s Alex azon kapta magát, hogy el-
gondolkodik, vajon hallotta-e valaha Fredrikát ilyesmit mon-
dani. Nem tartotta valószínűnek. 

Alex és Diana hallotta a nappaliban a bekapcsolt vízforraló 
hangját, és a csészék csörömpölését egy tálcán. Alex gondosan 
megválogatta a szavait. 

– Teljes gőzzel folytatjuk a nyomozást, remélem, elhiszi. 
Diana könnyek között mosolygott. A cseppek legördültek 

erőteljes arccsontján. Kócos hajából kikandikáló szeme alatt 
sötét karikák húzódtak. Vajon az eltűnt lánya miatti bánatba 
öregedett így bele? A férfi úgy gondolta, nem. 

– Szóval még nem tudják, ki tette – mondta a nő. 
– Még nem – helyeselt Alex. – De most kissé más a helyzet, 

mint eddig. 
– Mennyiben? 
– Most van egy helyünk, egy földrajzi pont, amihez köthet-

jük az elkövetőt. Reméljük, hogy találunk nyomot, de… 
– De nagyon sok idő telt el azóta – fejezte be Diana a mon-

datot. 
– Akkor is megoldjuk. 
Alex hangját megkeményítette a düh és a meggyőződés. 

Mindig fájdalmas volt elveszíteni a kétségbeesést megelőző 
reményt. Alex-nél senki se tudta ezt jobban. 

Akkor is megoldjuk Más lehetőség nincs. 
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Többször mondta ezt Lénának, mint ahányszor a nő hallani 
akarta. Végül annyi időt szentelt annak, hogy mentségeket 
találjon, hogy észre sem vette, a nő egyre rosszabbul van. 

– Anya haldoklik – mondta a lánya. – Te meg, apa, elsza-
lasztod az utolsó lehetőséget. 

Hogy mennyire tudnak fájni az emlékek! Olyan piszkosul, 
átkozottul fájnak! 

Alex szemét elhomályosították a könnyek. Fredrika vissza-
tért egy tálcával, és tudtán kívül kimentette Alexet a kutyaszo-
rítóból. 

– Na, itt is vagyok – szólalt meg. – Tejet? 
Csendben iszogattak, igyekeztek megnyugodni a szavak hi-

ányától. 
Alex még nem mesélte el Rebecca megtalálásának körülmé-

nyeit. Azt, hogy feldarabolták és nejlonzsákokban elásták. Ha-
bozott, mielőtt belekezdett, gyűlölte a munkájának ezt a részét. 

Diana tágra nyílt szemmel hallgatta. 
– De miért? 
– Nem tudjuk, de mindent megteszünk, ami tőlünk telik, 

hogy kibogozzuk a szálakat. 
– Ki lehet olyan beteg, hogy… 
– Ne gondoljon erre! Ne így gondolkodjon. 
Alex nyelt egyet. 
– Van még egy részlet, amiről szeretném, ha tudna. Ponto-

sabban kettő. Nehogy a médiából értesüljön róluk. 
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S beszélt a hiányzó fejről és kézről. Nyíltan, kendőzetlenül. 
Majd átadta a köldökpiercinget. Diana szó nélkül a kezébe vet-
te. 

– És mi a másik? Azt mondta, két dolog van. 
A hangja rekedt volt az erőfeszítéstől. Könnyei nem akartak 

elfogyni. 
– Várandós volt. 
– Tessék? 
– Tehát nem tudott róla. 
A nő a fejét rázta, egész testében reszketett. 
– Nagyon fontos, hogy megtudjuk, ki az apa – tette hozzá 

Fredrika. – Tudom, hogy nem ismerte a lánya barátját, de be-
szélt valaha arról, hogy gyereket szeretne? 

– Persze, hogy beszélt. De nem akkor akart gyereket, hanem 
majd egyszer a jövőben. Nyíltan beszéltünk az ilyen kérdések-
ről. Szedett fogamzásgátlót, ügyelt a védekezésre. 

– És mióta? Mármint mióta szedte? 
– Hány éves is volt, amikor a téma először szóba került? Ti-

zenhét, azt hiszem. Én vittem el az ifjúsági rendelésre. 
Fredrika számára ilyen volt a példás szülő. 
Alex átvette a szót, mert nem akarta, hogy a holttest meg-

találása utáni első találkozás Dianával túl hosszúra nyúljon. 
– Sok idő telt el Rebecca eltűnése óta – jelentette ki. – Eszébe 

jutott azóta valami? 
Milyen hosszú is tud lenni két év! Két év választja el az 

egyedülálló embert a családostól, a családost az özvegytől. 
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Diana megköszörülte a torkát. 
– Az egyik barátnőm szörnyű dolgot mondott egyszer, de 

őszintén szólva nem vettem komolyan. Egyszerűen akkora 
hülyeségnek tűnt. 

Fredrika és Alex várt. 
– A barátnőmnek van egy lánya, aki Rebecca csoporttársa 

volt. És ez a lány arra célozgatott, hogy az elkövető olyasvalaki 
lehetett, akivel Rebecca az interneten ismerkedett meg. 

– Hát ez nem is hangzik annyira valószínűtlenül – jegyezte 
meg óvatosan Fredrika. – Manapság sokan találnak partnert a 
hálón. 

– Nem úgy értem – folytatta Diana. – Őszerinte… Azt állí-
totta ,hogy Rebecca áruba bocsátott bizonyos dolgokat a neten. 

– Milyen dolgokat? – kérdezett rá Alex. 
– Saját magát. 
Alex megdermedt. 
– Ezt meg honnan a bánatból vette? 
– Azt mondta, ez a hír járta Rebecca eltűnése után. De én a 

legvadabb álmaimban sem tudtam volna elképzelni, hogy… 
Elhalt a hangja. 
– Rebecca bizonytalan alkat volt? – kérdezte Fredrika. 
– Istenem, dehogy! 
– Nem volt magányos? 
– Egy halom barátja volt! 
– Pénzszűkében volt? 
– Nem, akkor hozzám fordult volna. Mindig azt tette. 
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Nem mindig. Ezt Alex megtanulta az évek során. A „min-
dig”volt az a szó, amit a szülők a sokkal pontosabb „többnyi-
re” szó helyett használtak. 

– Szeretnénk beszélni a barátnőjével és a lányával is – jelen-
tette ki Fredrika. 

Diana bólintott. 
– Fel kell hívnom a fiamat – mondta. 
– Persze – vágta rá Alex. – És ha szeretné, hívhatunk valakit, 

akivel beszélgethet. 
– Arra nincs szükség. 
Fredrika és Alex az ajtó felé indult. Közben elmentek né-

hány kép mellett, ami a lányt ábrázolta. 
Ne is vegye le őket a falról, gondolta Alex. Iszonyúan meg-

bánná. 
– És a hagyatéka? – kérdezte Fredrika. 
– Eltettük – felelte Diana. – A fiammal kiürítettük a kollé-

giumi szobáját, miután a nyomozók elvitték, amit akartak, és 
az egészet a húgom garázsába pakoltuk. Ha meg akarják néz-
ni, elmondom, hogy jutnak el hozzá. 

– Hálásak lennénk – bólintott Fredrika. 
– Apropó! – vágott közbe Alex. 
A két nő megtorpant. 
– Emlékszik Håkan Nilssonra? 
– Természetesen. Most is kapcsolatban állunk, ő tényleg tö-

rődött Rebeccával. 
– Még a gimnáziumban lettek barátok, igaz? 
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– Igen. És Rebecca segített neki, amikor az apja meghalt. 
Akkor történt, amikor érettségire készültek. 

A bejárati ajtó kinyílt, s a tavaszi napfény beáradt az előszo-
bába. 

– Rebecca mondott valaha olyat, hogy a fiú a terhére van? – 
kérdezte Fredrika. 

Diana elnézett mellette, ki az utcára. Az ajtón kívül várt rá 
az egész világ. Azon kezdett tűnődni, mikor érzi majd késznek 
magát, hogy szembenézzen vele. 

– Emlékszem, mesélte, hogy Håkant érzékenyen érintette, 
amikor Franciaországba ment tanulni. Biztos arra számított, 
hogy itt marad Stockholmban. 

– És volt rá valami oka, hogy arra számítson? Együtt jártak? 
– Nem, dehogy. A srác nem volt Rebecca esete. 
Alex töprengett. 
– És amikor visszatért, újra barátok lettek? 
– Úgy tűnik, igen, de én csak később jöttem rá, milyen köze-

ki barátságban voltak. 
– És miből jött rá? 
– Ez volt az egyetlen elfogadható magyarázat. Máskülönben 

miért érdekelte volna Håkant annyira a lányom eltűnése? 
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A hír, hogy megtalálták Rebecca Trollet Midsommarkransen-
ben, minden más hírt kiütött a nyeregből aznap délután. Alex 
Recht, a nyomozás vezetője rövid sajtótájékoztatót tartott. Az 
olyan hátborzongató részleteket, mint hogy a testet feldarabol-
ták, és hogy bizonyos részei hiányoznak, jobbnak látta nem 
említeni. 

Az újságíróknak sok kérdése volt, neki azonban kevés vála-
sza. 

Nem, arról nem nyilatkozhat, meddig jutottak a nyomozás-
ban,még túl korai lenne. 

Nem, nem mondhatja el, van-e gyanúsítottjuk. 
Nem, arról sem beszélhet, hogyan tudták ilyen gyorsan 

azonosítani a holttestet, annak ellenére, hogy annyi ideig volt a 
föld alatt, hogy szinte felismerhetetlenné vált. 

A sajtótájékoztató befejeztével visszavonulót fújt. A lánya, 
Viktoria kereste a mobilján. 

– Velünk vacsorázol ma, apa? Olyan jó lenne! 
– Nem is tudom, épp egy új nyomozás kellős közepén va-

gyok… 
– Láttalak a tévében, jól áll neked az új pulcsi! 
A karácsonyra kapott pulóver. A legszörnyűbb, legátkozot-

tabb karácsony ember emlékezet óta. 



59 

– Na, eljössz? 
– Hát, ha tudok. Tudod, az ilyen ügyeket nem lehet egy 

szempillantás alatt megoldani, mert… 
– Apa! 
– Igen? 
– Gyere el! Rendben? 
Olyan volt, mint az anyja. A hangja, a rátermettsége, a ma-

kacssága. Jól megállja majd a helyét az életben. 
Alex besurrant Fredrika irodájába. A nő épp belemélyedt a 

Rebecca eltűnéséről szóló iratokba, de amikor meghallotta a 
férfi lépteit, mosoly ült ki az arcára. 

– Azt hittem, részmunkaidőben dolgozol – jegyezte meg 
Alex félig komolyan, félig viccelődve. 

Ne legyél olyan, mint mi, többiek! Ne feledkezz meg a családodról! 
– Igen – felelte Fredrika. – Csak egy kicsit még olvasni akar-

tam, mielőtt hazamegyek. Milyen aktív életet élt ez a lány! 
– Rebecca? Hát igen. Mellékállás, diákélet, templomi kórus, 

baráti kör, meg még tudom is én, mi az ördög öreganyja! An-
nak idején az összes szálat lenyomoztuk, de minden nyom 
tévesnek bizonyult. 

– Beszélnünk kell Diana barátnőjével és a lányával. Arról a 
pletykáról, hogy Rebecca a neten árulta magát. 

– Persze, mindenképpen. – Alex elmosolyodott. – De nem te 
beszélsz velük, Fredrika. Te most szépen hazamész! 

A nő viszonozta a mosolyt. 
– Rögtön. Csak még egy kérdés. Mit is tanult Rebecca? 
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– Irodalomtudományt, azt hiszem. 
– Milyen szinten? Meddig jutott el? 
– Elvégezte az alapképzést, épp a szakdolgozatát írta. A té-

mavezetőjét is kihallgattuk. Nagyképű alak, de aligha lehetett 
az új barátja, és kizárt, hogy a gyilkosa lett volna. 

– Alibije volt? 
– Akárcsak az összes többinek, akivel beszéltünk. 
Fredrika az előtte heverő papírok között matatott. 
– Kíváncsi vagyok, ki lehetett ez az új barát. Simán lehet, 

hogy a neten ismerte meg. 
Alex helyeslően bólogatott. 
– Az nagyon is könnyen elképzelhető. De miért nem tudott 

senki róla, hogy az interneten ismerkedett? Az ilyesmiről be-
szélnek a lányok, nem? 

– Hát persze. 
Úgy tűnt, Fredrika elgondolkodik. 
– És a gyerek? – kérdezte. – Valakinek tudnia kellett róla, 

hogy várandós. Biztos felkereste az egyik szülészeti klinikát. 
– Biztos? Már a negyedik hónapban? 
Fredrika a papírhalomban turkált. 
– Alaposan átnéztem a lefoglalt tárgyakról készült jegyző-

könyvet – közölte. – Felforgattátok az egész kollégiumi szobá-
ját, felírtátok, milyen vitaminokat szedett, és milyen tampont 
használt. De sehol nem esik szó semmiféle fogamzásgátlóról. 

Alex Fredrika háta mögé lépett, s a nő válla fölött olvasni 
kezdte a jegyzőkönyvet. 
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– Az összes gyógyszerről feljegyzés készült, amit Rebeccá-
nál találtunk. 

– Köhögéscsillapító, fájdalom- és lázcsillapító – olvasta fel 
Fredrika. – Hidd el nekem, egyik sem alkalmazható fogam-
zásgátlóként. 

– Talán épp elfogyott – vetette fel Alex. – S mivel akkor nem 
volt barátja, nem íratta fel újra. 

– S aztán amikor mégis lefeküdt valakivel, nem védekezett? 
Elég furcsa, ha arra gondolok, milyen óvatos volt. 

Fredrika Alex felé fordult. 
– Beszélek Diana Trolleval – jelentette ki. – Megkérdezem, 

tudja-e, hol íratta fel a lánya a fogamzásgátlóját. 
– Rendben – felelte Alex. – Tedd azt. Akkor remélhetőleg 

arra a kérdésre is választ kapunk, mikor hagyta abba a szedé-
sét. 

– Pontosan. És további információkat szerezhetünk a terhes-
ségéről is. Már ha a gyógyszert egy nőgyógyászati és szülésze-
ti klinikán íratta fel. Akkor nincs okunk azt hinni, hogy egy 
másik intézményhez fordult volna terhességi tanácsadásért. 

– Már ha bárkihez is fordult ez ügyben. 
Fredrika összegyűjtötte az íróasztalán fekvő aktákat, és át-

nyújtotta őket Alexnek. 
– Rögtön fel is hívom Dianát. Aztán hazamegyek. A nyo-

mozók jelentettek valamit Håkan Nilssonról? 
Alex a mellkasához szorította az iratokat. 
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– Eddig még semmit. Még mindig bent van a munkahelyén. 
Pederrel behívjuk ma estére kihallgatásra. 

Fredrika bólintott, megpróbált visszaemlékezni rá, hogy né-
zett ki Håkan Nilsson azokon a képeken, amelyeket a nyomo-
zati anyagban talált. Sápadt volt, sovány, tétova tekintetű. 
Némelyik képen dühödtnek tűnt. Mennyire kell valakinek dü-
hödtnek lennie ahhoz, hogy 

megöljön és feldaraboljon valakit? Hogy nejlonzsákokba 
csomagolja a testét és elássa? Fredrika megborzongott. A halál 
sosem szép,de olykor annyira visszataszító, hogy az egyenesen 
felfoghatatlan. 

Diana Trolle tudta, hol íratta fel a lánya a fogamzásgátlóját. 
Először a spángai ifjúsági rendelőben, majd amikor nagyobb 
lett, a Serafen Szülészeti Klinikán, a városházával szemben. 

– Mindig kedélyesen beszélt arról a helyről – emlékezett 
vissza Diana. – De én magam sosem jártam ott. 

Fredrika elhatározta, hogy már hazafelé útba ejti a Serafent. 
Egyrészt egy sétához is kedve támadt, másrészt hajtotta a kí-
váncsiság. 

Amikor elindult, felhívta Spencert. A nap folyamán már 
kétszer beszéltek. Érezte a férfi hangjában a feszültséget, és 
megkérdezte, bírja-e a megpróbáltatásokat. Mert ha nem, 
azonnal hazamegy, nem gond. Ugyanakkor olyan gondolatai 
támadtak, melyek halálra rémítették. 
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Mi lenne Sagával, ha ő meghalna, és Spencer nem tudná 
egyedül gondját viselni? Vajon Fredrika bátyjához kerülne? 

Na, azt már nem! Spencer nem lenne képes elhagyni az 
egyetlengyermekét, ezt Fredrika is tudta. 

Spencer felvette végre a telefont, s ezzel félbeszakította 
Fredrika gondolatait. Azt mondta, Saga alszik. Nem probléma, 
ha a nőkésőbb megy haza. 

A rendőr-főkapitányságtól a Kronoberg városrészben álló 
Serafen Szülészeti Klinikáig tartó út rövid volt ugyan, de üdí-
tő. Fredrika úgy döntött, a Hantverkargatanon megy, s élve-
zettel szívta be a friss, tavaszi levegőt, mely lágyabb és tisztább 
volt, mint bármikor. Valóságos megváltás a léleknek. 

A klinika a vízparton magasodó, leginkább egy angol kúriá-
ra hasonlító pompás épület első emeletén helyezkedett el. 
Fredrika szemügyre vette a gömbölyödő hasú leendő anyákat 
a váróteremben, néhányukkal már volt egy nagyobb gyerkőc 
is babakocsiban. Nem értette: hogy képes valaki egynél több 
gyereket szülni? Sem ő, sem Spencer nem akart több gyereket 
Saga után. Legalábbis most úgy érezték. 

– Egy gyerek éppen elég – morogta Spencer egy éjjel, ami-
kor Saga megfázott, és állandóan felébredt. 

Fredrika felmutatta az igazolványát a recepción álló nővér-
nek, és elmondta, miért jött. A nővér habozott egy darabig, 
majd azt kérte, hadd nézzen meg bizonyos naplóbejegyzése-
ket. 
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– Rögtön jövök – mondta, s kicsivel később valóban vissza 
is tért egy idősebb kollégájával együtt. 

Fredrika újból elmagyarázta, miért jött, a szülésznő pedig 
figyelmesen hallgatta. Hosszú ujjaival végiglapozgatta az irat-
szekrényben sorakozó aktákat. Aztán csendben bólintott, majd 
kihúzta az egyiket. 

– Én fogadtam, amikor legutóbb nálunk járt – mondta, s egy 
bejegyzésre mutatott a margón. 

Majd hunyorított. 
– Sok nővel találkozom nap mint nap, nem könnyű min-

denkire visszaemlékezni. 
Nem is kell mindegyikükre visszaemlékeznie, gondolta 

Fredrika. Elég, ha erre az egyre emlékszik. 
– De azt hiszem, tudom, kire gondol – folytatta a szülésznő 

Fredrika megkönnyebbülésére. – Azért jött, hogy újra felírassa 
a fogamzásgátlóját, ugyanakkor gyanakodott, hogy teherbe 
esett. Ha jól emlékszem, igen zaklatott volt. 

– És terhes volt? – kérdezte Fredrika. 
– Természetesen igen – felelte a szülésznő. – Úgy emlék-

szem, azt állapítottuk meg, hogy a harmadik hónapban járhat. 
Nagyon megrémült. 

– És aztán mi történt? 
– Azt mondta, elveteti a gyereket. De hogy mi lett vele, arról 

fogalmam sincs, mert nem jött vissza. 
Fredrika végigfutotta a bejegyzést. 
– Emlékszik még bármi másra a találkozásukból? 
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– Csak arra, hogy nyugtalannak tűnt. És megkérdezte, ak-
kor is lehet-e abortuszt csináltatni, ha az apa meg akarja tartani 
a gyereket. 

Fredrika letette a naplót. 
– Ezt kérdezte? 
– Igen. Elég ostoba kérdés, szerintem. Magától értetődik, 

hogy a nő maga dönthet arról, akar-e anya lenni vagy sem. 
De Fredrika és a szülésznő is nagyon jól tudta, hogy ez nem 

így van. Fredrika ideges lett. Mi vihette rá Rebeccát, hogy ezt 
kérdezze? Ki lehetett az a férfi, aki Rebecca szerint meg akarta 
volna tartani a gyereket? 

– Håkan Nilsson – felelte Alex, amikor Fredrika telefonon érte-
sítette róla, mit tudott meg. 

– Magam is rá tippeltem… 
– De? 
– De az túl egyszerű lenne. 
– Felhívta Dianát, és részvétet nyilvánított, meg ilyesmi. 

Megkérdezte, átmehet-e hozzá. 
– És a nő mit felelt? 
– Azt, hogy nem. 
Befejezték a beszélgetést, és Alex visszatért a korábbi nyo-

mozás áttekintéséhez. Elég átfogó anyag volt, mégis kevés volt 
benne a vezérfonal. 

Egy lány, akit egy egyetemi bulira várnak, elindul otthon-
ról, és felül egy ellenkező irányba tartó buszra. Eltitkolja, hogy 
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állapotos, miközben már a negyedik hónapban jár, valószínű-
leg azért, mert attól fél, hogy az abortusz felbőszítené az apát. 
Vajon ez azt jelenti, hogy már beszéltek a gyerekről? 

Hová indultál aznap este, Rebecca? 
Peder jelent meg az ajtóban, majd belépett és leült. Minden 

idejét annak szentelte, hogy elérje telefonon Rebecca legköze-
lebbi barátait, valamint az apját és a testvérét, 

– Adtam Ellennek egy listát azokról, akiknek felmerült a 
neve az eltűnés ügyében folyt nyomozás során – közölte. – 
Végigfuttatja a neveket az összes nyilvántartásunkon, hogy 
kiderüljön, melyikük keveredett azóta valamilyen balhéba. 

– Jó – felelte Alex. – És akiket eddig kihallgattatok? Van va-
lami eredmény? 

– Lehet – vágta rá Peder, és rágni kezdte a körmét. 
Alex sürgetően nézett rá. 
– Rebecca eltűnését követően elterjedt az a hír, hogy szexuá-

lis szolgáltatásait árulta a neten. 
– Igen, ezt már az anyjától is hallottuk – válaszolta Alex. – 

Neki pedig az egyik barátnője mondta. 
– Ezen a szálon is elindulhatunk, de nem nagyon hiszem, 

hogy vezet valahová. 
– Én sem. 
– Valami másról is tudomást szereztem, ami talán hihe-

tőbbnek tűnik. Rebecca volt barátnőjével beszéltetek? 
– Többször is. Miért? 
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– A szóbeszéd szerint soha nem tudta túltenni magát azon, 
hogy Rebecca dobta, hogy csak valamiféle kísérleti nyúlnak 
tekintette. 

Alex a kezét dörzsölte. Ezt mindig akkor csinálta, ha szóra-
kozott volt, vagy eltöprengett valamin. A keze egykor meg-
égett, de azóta már begyógyultak rajta a sebek. Ennek dacára a 
hegek örökké arra a szerencsétlenül végződött esetre emlékez-
tették, amely sokáig mardosta a lelkiismeretüket. 

– Többen is mondták, hogy nem teljesen százas, mármint az 
exbarátnő – jegyezte meg Alex. – Korábban a gyermekpszichi-
átrián is kezelték, azt hiszem, bipoláris zavart állapítottak meg 
nála. 

– Erőszakra hajlamos? 
– Úgy tudjuk, nem. 
– Akárhogy is, őt is ellenőriznünk kellene. 
– Szerintem is – helyeselt Alex. – Egy dologban azért biz-

tosak lehetünk. 
Peder várt. 
– Nem ő ejtette teherbe Rebeccát. 
Peder elvigyorodott. 
– De Håkan Nilsson lehetett – vágta rá. 
– Abszolút. 
– Róla is megtudtunk egy csomó kellemetlen dolgot Rebec-

ca egyik barátnőjétől. Rebecca eléggé tolakodónak találta. Úgy 
tűnik, a fiú nem érte fel ésszel, hogy már nem olyan jó barátok, 
mint régen. 
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– Akkor szerintem meghallgathatnánk, Håkan mit mond er-
ről – jelentette ki Alex. 

Peder aznap sokáig dolgozott. Hazatelefonált, hogy nem ér 
haza vacsorára. Egy hasonló beszélgetés két éve még hatalmas 
veszekedést idézett volna elő, de most a párja nyugodtan fo-
gadta a hírt. Ylvával rendezték az ügyeiket, és elhatározták, 
hogy nem válnak el, hanem újra összeköltöznek. Megpróbálják 
még egyszer együtt. A visszafelé vezető út hosszú volt, és 
számos fájdalmas buktató szegélyezte. Ylvának időre volt 
szüksége a megbocsátáshoz, s hogy újra megtanuljon bízni 
Pederben. Pedernek is időre volt szüksége, hogy megbocsás-
son. Saját magának. Minden bánatért, amit okozott. Minden 
felelősségért, amit nem vállalt. 

A terapeutájuk azt mondta, ne veszekedjenek többé olyan 
problémákon, amelyeket sehogy sem tudnak megoldani. Pe-
der munkája olyan, amilyen, nem lehet változtatni rajta, ha-
csak nem megy máshová dolgozni. Viszont tárgyalhat a mun-
kaadójával, hogy kárpótlásul az időbeosztása miatt, kapjon 
fizetett szabadságot. Ő ezt meg is tette. 

Pedernek jólesett, hogy sikerült Ylvát kiengesztelnie. Lassan 
kezdte ismét teljesnek érezni az életét, mint az Ylvával töltött 
első években. Akkoriban, amikor elkezdett a rendőrségnél 
dolgozni, és még minden rendben ment. Az ikrek születése 
aztán mindent tönkretett. Lerombolta a normális családi életre 
való törekvésük minden kísérletét, mivel Ylvának súlyos szü-
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lés utáni depressziója volt. A gyerek utáni vágy kétségbeesés-
be és bizonytalanságba csapott át. Peder ekkor csalta meg elő-
ször a feleségét, s ezzel belekerült abba az örvénybe, amely 
egyre lejjebb húzta, és sehogy sem tudott kikecmeregni belőle. 

De attól még, hogy nem látta, hogyan vethetne véget ennek 
az egésznek, nagyon is volt megoldás. S erre akkor döbbent rá, 
amikor a személyzetiosztály-vezető utasította, hogy vegyen 
részt egy egyenlőségi tanfolyamon. Hogy gyűlölte azt az átko-
zott libát, aki olyasmiért büntette, amit el sem követett! Egé-
szen addig gyűlölte, amíg szárnyra nem kapott a hír a főkapi-
tányságon, hogy Alex felesége súlyos beteg, Fredrika szerelme 
meg komoly autóbalesetet szenvedett. Akkor mintha más 
szemszögből kezdte volna látni saját nyomorúságát, s ettől 
kezdve érdekes fordulatot vettek a dolgok. És valóban egyre 
jobb és jobb lett minden. 

Peder és Alex azon gondolkodott, még aznap este behoz-
zák-e Håkan Nilssont, vagy várjanak vele másnapig. Az 
ügyész nyíltan megmondta, hogy nem tarthatják bent semmi-
lyen indokkal, mert kevés az ellene szóló bizonyíték, és az is 
főleg közvetett. De azért az persze teljesen rendben van, hogy 
behívják kihallgatásra. 

Peder Alexszel tartott Håkanhoz. Már majdnem fél hat volt, 
és megéhezett. Gyorsan megálltak egy virsliárusbódénál, majd 
mentek is tovább. 

Håkan Nilsson két csengetés után nyitott ajtót. Látszott raj-
ta, hogy sírt, és Peder amolyan megvetésfélét érzett iránta. 
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– Håkan Nilsson? Bemehetünk? 
Peder röviden elmondta, miért jöttek. Håkan már bizonyára 

hallott róla, hogy megtalálták Rebecca holttestét. Be tudna 
menni velük a főkapitányságra egy rövid kihallgatásra? Nem, 
nem gyanúsítják semmivel, ahogy mást sem, de szeretnének 
beszélni vele. Mindenekelőtt azért, hogy kizárhassák a lehet-
séges elkövetők köréből, őt, aki annyira segítőkész volt. 

Håkan nem volt olyan egyszerű eset, mint Peder gondolta. 
Számos kérdést tett fel, főleg Rebecca megtalálásának körül-
ményeiről. Hogy nézett ki? Hogyan halt meg? De válaszokat 
nem kapott. 

Végül a kocsijával követte őket a főkapitányságra. 
Peder és Alex együtt hallgatta ki. 
– Elmesélné, hogyan ismerkedtek meg Rebeccával? 
– Ezt már tudják. 
Alexet szórakoztatta a dolog. 
– Én tudom – vetette ellen –, de a kollégám nem. Nem isme-

ri olyan jól Rebecca esetét, mint én. 
– Együtt jártunk gimnáziumba, akkor lettünk barátok. 
– Több is volt maguk között, mint barátság? 
Håkan elpirult. 
– Nem. 
– De szerette volna, ha több is lett volna? 
– Nem. 
– Rendben – nyugtázta Peder. – És miket csináltak, amikor 

találkoztak? 
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Håkan megvonta keskeny vállát. 
– Együtt lógtunk. Kávézgattunk, tévét néztünk. 
– Milyen gyakran találkoztak? 
– Néha. 
– Lehetne pontosabban? 
– Hetente párszor. Olykor ritkábban. 
Peder belenézett a jegyzetfüzetébe. 
– És mit érzett, amikor Rebecca Franciaországba utazott ta-

nulni? 
Håkan fáradtnak látszott. 
– Csalódott voltam. 
– Miért? 
– Azt hittem, ennél jobb barátok vagyunk. Nem az volt a 

baj, hogy elutazott, hanem az, hogy nem szólt előre. 
Alex meglepettnek tűnt. 
– Lelépett, anélkül, hogy egy szót szólt volna? 
– Nem, azt azért nem. Vagyis majdnem. Úgy egy héttel az 

indulás előtt mondta meg. 
Håkan fészkelődni kezdett a széken. 
– De aztán megbeszéltünk mindent – folytatta. – Soha nem 

volt közöttünk súrlódás. 
Alex összeráncolt szemöldöke alól figyelte a fiút. 
– Sokat segített a rendőrségnek, amikor Rebecca eltűnt. 
– Bármit megtettem volna, hogy megtalálják – felelte 

Håkan. 
– Sokat jelentett magának a lány? – kérdezte Peder. 
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Håkan bólintott. 
– Nem volt túl sok barátom. 
Peder áthajolt az asztal fölött, kényelmesebb testhelyzetet 

vett fel. 
– Helyes lány volt ez a Rebecca – állapította meg. 
– Igen – bólogatott Håkan. – Jól nézett ki. 
– Lefeküdt vele? 
Håkan zavarba jött, mire Peder szabadkozva felemelte a ke-

zét. 
– Nem akartam semmi rosszat – mentegetőzött. – Csak hát 

barátok voltak, Rebecca nagyon csinos volt, szóval előfordul-
hat, hogy egész egyszerűen megkívánta. Nincs ebben semmi 
különös, magam is tudom, hogy megy ez. 

Alex egy tétova pillantást vetett kollégájára, de nem szólt 
egy szót sem. Nem akart többet tudni Peder életmódjáról, mint 
amennyit Margaréta Berlintől már megtudott. 

Håkan csendben piszkálta az egyik körömágyát. 
– Peder arra próbált célozni, hogy hátha csak úgy, egyik es-

te megtörtént a dolog, habár nem voltak egy pár – fordította le 
Alex a mondottakat. – Néha megesik az ilyesmi, ettől még 
nem dől össze a világ. 

– Csak egyszer – felelte Håkan, anélkül hogy rájuk nézett 
volna. 

– És ezt miért nem mondta el eddig? – kérdezte Alex. 
Håkan úgy bámult a két rendőrre, mintha elment volna az 

eszük. 
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– Mert semmi közük sincs hozzá! Mégis mi a francot kép-
zelnek? 

Peder félbeszakította. 
– És mikor történt? 
– Nem sokkal az eltűnése előtt. 
– Mennyivel? 
– Három-négy hónappal. 
– Védekeztek? 
Håkan elfordult. 
– Én nem, ő védekezett. Fogamzásgátlót szedett. 
– Tehát nem eshetett teherbe? – kérdezte Alex. 
– Nem. 
Håkan felelet közben nem nézett Alexre. 
Hazudik? 
– Biztos? 
A férfi némán bólintott. De továbbra sem nézett a rendőr 

szemébe. 
– Csak úgy, feltételesen – vetette fel Alex –, mit tettek volna, 

ha teherbe esik? 
Håkan végre felemelte a fejét. 
– Természetesen megtartottuk volna. 
– Természetesen? – ismételte meg Peder. – Hisz nagyon fia-

talok voltak még. Senki sem hibáztathatta volna magukat, ha 
úgy döntenek, elvetetik. 

– Az kizárt! – vágta rá Håkan. – Ilyesmi nem történhetett 
volna meg. Az abortusz gyilkosság, ha a gyermek egy szeretet-
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teljes kapcsolat gyümölcse. Megvetem azokat, akik ezt más-
ként gondolják! 

– És ezzel Rebecca is egyetértett? – tette fel a kérdést Alex. 
– Hát persze! 
Håkan tekintete elkomorult, hangja ingerültté vált. 
– Nagyszerű szülők lennénk, ha Rebecca még élne. 
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Fredrika Bergman tanúvallomása, 2009. 05. 02., 15.30 
(magnófelvétel) 

Jelenlévők: Urban S., Roger M. (kihallgatásvezetők), 
Fredrika Bergman (tanú) 

Urban: Tehát úgy gondolták, Håkan Nilsson a tet-
tes?Fredrika: Sok minden szólt ellene. Volt indítéka, 
és a személyiségjegyei alapján képesnek tartottuk rá. 

Roger: És akkor már rájöttek, hogy az eset összefügg 
Thea Aldrin írónővel? 

Fredrika: Akkoriban még azt sem igen tudtuk, kicsoda 
Thea Aldrin, még nem merült fel a neve a nyomozás-
során. 

Urban: Tehát még nem tudtak a filmklubról? 
Fredrika: Nem, nem tudtunk róla. 
Roger: Rendben. Håkan Nilssonnál maradva: volt alibije, 

nem? 
Fredrika: Volt, és a korábbi nyomozás adatai alapján 

megingathatatlan. Akkor is így véltük. A mentorok 
találkozóján volt egész este, öt órától éjfé-
lig,tanúvallomások támasztották alá. 

Urban: De nem zárták ki teljesen, hogy bűnös lehet? 
Fredrika: Nem, távolról sem. Egy alibi sosem lehet száz-

százalékig biztos. 
Boger: És hogy viselkedett Peder Bydh az ügy folyamán? 
Fredrika: Nem értem a kérdést. 
Urban: Kiegyensúlyozott volt? 
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Fredrika: Igen, jobban érezte magát, mint az utóbbi idő-
ben bármikor. 

Urban: Tehát beismeri, hogy voltak időszakok, amikor 
Peder Bydh nem volt valami fényesen, és elveszítette 
a józan ítélőképességét? 

(Csend.) 
Boger: Felelnie kell a kérdéseinkre, Fredrika. 
Fredrika: Igen, voltak időszakok, amikor nem volt ki-

egyensúlyozott. 
Urban: És elveszítette a józan ítélőképességét? 
Fredrika: És elveszítette a józan ítélőképességét. De 

amint már említettem, a nyomozás alatt jól volt, és… 
Boger: Ott még nem tartunk. Túl korai még az egész 

nyomozásról beszélni. Egyelőre Håkan Nilssonnál já-
runk. 

(Csend.) 
Urban: És aztán mi történt? 
Fredrika: Mikor? 
Urban: Håkan Nilsson első kihallgatása után. 
Fredrika: Akkor telefonált Alexnek a kutatási helyen dol-

gozó csapat. Találtak valamit. 
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CSÜTÖRTÖK 

7 

A reggeli kávét szokás szerint kék bögrében szolgálták fel, me-
lyen rajta állt a neve. Az idős nő nem tudta eldönteni, ez gye-
rekes gesztus-e, vagy inkább megalázó, esetleg mindkettő egy-
szerre. A nővér diszkréten sertepertélt körülötte, kenyeret, va-
jat és lekvárt vett elő. Meg egy lágy tojást és egy tál aludttejet. 
Új nővér volt, ez már messziről látszott rajta. Az újak mindig 
olyan idegesek lettek Theától. Olykor hallotta, amint súgtak-
búgtak a konyha sarkában. 

– Állítólag nem szólt egy szót sem már csaknem harminc 
éve. Nyilván teljesen bolond. 

Idővel egyre könnyebb lett elengedni a füle mellett az efféle 
megjegyzéseket. Nem a fiatalok hibája, hogy nem értik meg. 
Képtelenek voltak felfogni Thea történetét, de nem tehettek 
róla. Thea még nem volt olyan öreg, hogy ne emlékezzen az 
ifjúságára. Nagyrészt vidám évek voltak. Emlékezetében tiné-
dzserkora olyan boldog időszak volt, melyre csak fájdalommal 
tudott visszagondolni. Emlékezett az első szerelmére, az első 
könyvre, amit megírt, s arra, hogy majd' kiugrott a bőréből, 
amikor az újságok az egekig magasztalták mesekönyveit, és a 
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legelképesztőbb sikereket jósolták neki. De minden darabokra 
tört, mindent elveszített. Semmije sem volt már. 

Az új nővér ide-oda futkosott a háta mögött, a vázával és a 
virágokkal bíbelődött. Egy segédápoló lépett be Thea szobájá-
ba, és nekiállt lepedőt cserélni az ágyon. Thea zavarónak talál-
ta. Nyugodtan várhatott volna vele, amíg megeszi a reggelijét. 

– Milyen szép virágok! – álmélkodott a nővér. 
Nem Theának, hanem a segédápolónak szánta a megjegyzé-

sét. 
– Minden héten kap csokrot. 
– Na és kitől? 
– Azt nem tudjuk. Üzenet is van hozzá. Mi csak átadjuk ne-

ki, a többi már az ő dolga. 
Thea a nővér hátát figyelte, tudta, hogy elolvasta az üzene-

tet. 
Hallotta, amint azt mondja: 
– Az áll rajta, hogy: Köszönöm! De mit köszön? 
– Fogalmam sincs – vonta meg a vállát a segédápoló. – Any-

nyi különös dolog van körülötte, úgyhogy… 
Amikor észrevette, hogy Thea pillantása követi őket, félbe-

hagyta a mondatot. Hogy nem jöttek még rá, hogy a hallása 
kitűnő? Bolondnak tartották, csak mert a némaságot választot-
ta. 

A segédápoló odalépett a nővérhez, és halkabbra fogta a 
hangját. 
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– Nem tudjuk, mennyit ért abból, ami körülötte történik – 
magyarázta. – De néha úgy érzem, hallgatózik. Úgy értem, 
semmi nem utal rá, hogy nem érti, amit beszélünk. 

Thea kis híján felkacagott. Az aludttejnek borzalmas íze 
volt, a szendvics pedig kiszáradt. Mégis megette. A szobában 
csend lett, és kis idő múlva magára hagyták. Megkönnyebbü-
lést érzett, amikor az ajtó becsukódott a segédápoló mögött. 

Felállt az étkezőasztaltól, és bekapcsolta a tévét. Szilárdan 
megmarkolta a távirányítót, s visszaült a helyére. Néhány éve 
agyvérzése volt, ezért nem lakhatott egyedül, de egészében 
véve mégis elég jól élte hétköznapjait. Bele is őrült volna, ha a 
segédápolók még jobban beleártják magukat az életébe, mint 
most. 

Épp elkezdődött a reggeli híradó. 
– A rendőrség már tegnap megerősítette, hogy a Midsom-

markransenben holtan talált lány Rebecca Trolle, egy diáklány, 
aki két évvel ezelőtt tűnt el. A rendőrség hallgat a részletekről, 
és azt állítja, jelenleg senkit sem gyanúsítanak a bűncselek-
mény elkövetésével. 

Thea üveges szemmel bámulta a tévét. Amióta megtudta, 
hogy Rebecca Trollet megtalálták, minden híradást figyelem-
mel kísért. Szíve egy árnyalattal hevesebben vert. Most kezdő-
dik, ebben bizonyos volt. Most következik be az a vég, amely-
re már csaknem harminc éve vár. 
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Alex Recht odalépett a nedves földben tátongó üreghez, s be-
lenézett. A kis erdő körbezárta a felásott terület szélén álló fér-
fiakat. Peder közelebb ment, és odahajolt, hogy jobban lásson. 

– Hogy találtátok meg? – kérdezte Alex. 
– Felástuk a terepet Rebecca Trolle sírhelye körül, és talál-

tunk egy férfi cipőt, ami látszólag már régóta hevert a földben. 
Ezért kiterjesztettük a kutatási területet, és még mélyebbre ás-
tunk. És egyszer csak ott volt. 

Az Alex kérdését megválaszoló férfi megmutatta, hol talál-
ták meg az újabb holttestet. 

– Mióta feküdt itt? 
– Az orvosszakértő szerint ezt nem lehet itt helyben megha-

tározni. De feltehetőleg már évtizedek óta. 
Alex beszívta a friss levegőt. A helyzet ellenére élvezte, 

ahogy a napfény végigsimít a fákon és a harmatos füvön. A 
tavasz volta kedvenc évszaka, és a reggel az a napszak, amikor 
a legjobban érezte magát. Még nem volt több hét óránál, és 
örült, hogy Peder ilyen korán csatlakozni tudott hozzájuk. 

– Honnan tudjátok, hogy férfi? – érdeklődött Peder. 
– A magasságából – felelte egy kolléganő, aki részt vett a 

kutatási hely átvizsgálásában. – Az orvosszakértő egy méter 
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nyolcvanöt centinél magasabbra becsülte, és nem sok ilyen 
magas nő van. 

– Ez megkönnyítené az azonosítást – állapította meg Peder. 
– Ha kapunk valami támpontot, mióta feküdt a föld alatt, hoz-
závetőleg milyen magas és hány éves, összevethetnénk az ada-
tokat azokéval,akik a kérdéses időszakban tűntek el. 

Alex leguggolt, és tanulmányozni kezdte a két sírhelyet. 
– Megeszem a kalapom, ha ez véletlen. 
– Micsoda? 
– Hogy Rebeccát is itt ásták el. 
Alex a nap felé hunyorított. 
– Aki vagy akik ide temették Rebeccát, jártak már itt, hogy 

elássanak egy másik embert. 
– Bár a tettes bizonyára nagyobb biztonságban érezte ma-

gát, amikor a férfit ásta el – tette hozzá a kolléganő. 
– Ezt miből gondolod? 
– Abból, hogy a férfinak megvan a feje és a keze. 
Alex elgondolkodott. 
– Az első bűncselekmény idején még fiatalabb volt – mond-

ta. – Akkor az ember még naiv és gondatlan. 
Peder felhúzta kabátján a cipzárat, mintha hirtelen ráébredt 

volna, hogy fázik. 
– És honnan tudhatjuk, hogy az volt az első? – kérdezte. 
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Fredrika Bergman épp akkor kelt fel, amikor Alex felhívta és 
közölte, hogy Pederrel már úton vannak oda, ahol Rebecca 
Trollet megtalálták. Újabb holttest került elő előző este. 

– A főkapitányságon találkozunk – búcsúzott el Alex. 
Fredrika kisietett a konyhába reggelizni. 
Spencer épp újságot olvasott. A nő homlokon csókolta, és 

végigsimított az arcán. Kitöltött egy csésze kávét, és levágott 
két szelet kenyeret. Csendben figyelte szerelmét. 

Na, ki vele, Spencer! Több mint tíz éve ismerlek, tudom, milyen 
vagy, amikor bánt valami. 

A férfi azonban csak hallgatott, nem engedte, hogy belelás-
son a fejébe. 

– Mit csináltok ma? – kérdezte Fredrika. 
– Nem tudom, gondolom, sétálunk. 
Spencer csendben letette az újságot. 
– Délután Uppsalába kellene utaznom, és szívesebben men-

nék Saga nélkül. 
– Semmi gond – felelte Fredrika, bár arra számított, hosszú-

napja lesz. – Hazajövök, mire indulnod kell. 
Beleharapott a szendvicsébe, megrágta és lenyelte a falatot. 

A barátai sokkal jobban fogadták a hírt, hogy újból dolgozni 
kezdett, mint várta. Többen még arra is rámutattak, hogy nem 
volt ez annyira váratlan. 

– Dolgozni mész? – kérdezte Spencert. 
– Igen, egy értekezletre. 
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Egy értekezletre. Ennyi, se több, se kevesebb. Mikor kezdtek 
el félmondatokban társalogni egymással? Fredrikának Alex 
jutott eszébe: tavaly télen megbetegedett a felesége, de Alex 
egy szót sem szólt róla. Hirtelen megfagyott Fredrika ereiben a 
vér. 

– Spencer, csak nem vagy beteg? 
A férfi meglepetten nézett rá. Acélszürke szeme számtalan 

árnyalatban játszott. 
– Már miért lennék? 
– Érzem, hogy történt valami. Valami komolyabb, mint egy 

munkahelyi összetűzés. 
Spencer a fejét rázta. 
– Nincs semmi, hidd el. Csak annyi, hogy… 
A férfi várt, habozott. 
– Úgy tűnik, az egyik diákom az őszi félévben nem volt 

megelégedve a témavezetői segítségemmel. 
– Te jó ég, hisz akkor még nagyrészt betegállományban vol-

tál! 
– Hát épp ez volt a gond – vágta rá Spencer. – Kénytelen 

voltam megosztani a felelősséget egy frissen felvett doktoran-
dusszal, és ez nem tetszett neki. 

Fredrika érezte, hogy a megkönnyebbülés szétárad a testé-
ben. 

– Azt hittem, haldokolsz, vagy ilyesmi. 
Spencer elővette azt a féloldalas mosolyát, amelytől Rebecca 

mindig elolvadt. 
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– Nem hagynálak magadra most, amikor végre együtt élhe-
tünk. 

Fredrika hozzáhajolt, hogy megcsókolja, de a szomszédos 
szobában épp felébredő Saga sírására félbeszakította a mozdu-
latot. A pillantásával követte Spencert, ahogy kisántikált a 
konyhából. 

– És most mihez kezdünk? – kérdezte Peder, amikor visszatér-
tek a főkapitányságra. 

– Megvárjuk, amíg az orvosszakértő pontosabb adatokkal 
tud szolgálni, és folytatjuk a nyomozást Rebecca Trolle meg-
gyilkolásának ügyében – felelte Alex. – Egyébként beszéltem 
az orvosszakértővel telefonon, úgy gondolja, a férfi legalább 
huszonöt éve volt a föld alatt, de lehet, hogy még régebb óta. 

– Sorozatgyilkosról van szó? 
– Aki véletlenszerűen gyilkol? Ennyire különböző áldoza-

tokat, három évtizedes különbséggel? 
Alex mogorván rázta a fejét. 
– Nem, azt nem hinném. Ráadásul a sorozatgyilkosság elég 

ritka. Ez itt valami más lesz. 
Majd saját magát átkozta, bár tudta, hiábavaló. Rebecca el-

tűnésekor semmilyen jel nem utalt arra, hogy több áldozat is 
lenne, a nyomozás azon az előfeltételezésen alapult, hogy az ő 
esete független mindenki másétól. Vajon vannak még áldoza-
tok? – tette fel magának a kérdést Alex. Majd habozás nélkül 
elrendelte az egész helyszín feltárását. Annyira kiterjesztette a 
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kutatási területet, hogy több napba is beletelik, mire felássák. 
De Alex elhatározta, hogyha még több holttest hever a föld 
alatt, ő előkeríti. 

– Ha abból indulunk ki, hogy ugyanaz a tettes végzett 
Rebeccával, mint a tegnap megtalált férfival, akkor Håkan 
Nilsson aligha lehet az elkövető – okoskodott Peder. – Hisz az 
első gyilkosság idején még meg sem született. 

– Ez már az én fejemben is megfordult – vágta rá Alex. – De 
még túl keveset tudunk ahhoz, hogy kizárhassuk. Lehet, hogy 
kapcsolatban áll az idősebb gyilkossal, akit még nem isme-
rünk. Nyálmintát kell vennünk tőle, hogy összehasonlíthassuk 
a DNS-ét a magzatéval, ha lehetséges. Ha ő a gyerek apja, az 
már elég indok ahhoz, hogy behozzuk. 

– És mit tegyünk, ha nem ad mintát? 
– Ha önként nem járul hozzá, akkor az ügyészhez fordu-

lunk. Tudjuk, hogy Rebecca állapotos volt, és aggódott, mert 
úgy vélte, hogy az apa meg akarná tartani a gyereket, holott ő 
el akarta vetetni. Azt is tudjuk, hogy Håkannak és Rebeccának 
volt egymással szexuális kapcsolata, és Håkan meg akarta vol-
na tartani a gyereket. Ennyi elég. Egy jó darabig. Bár azt el kell 
ismernem, hogy Håkan bűnössége egyre valószínűtlenebbnek 
tűnik. 

– Van más nyom, amin elindulhatunk? 
– Most, hogy újabb holttestet találtunk, sokkal érdekesebb-

nek tűnik az, hogy Rebecca a neten árulta a testét, mint az, 
hogy terhes volt. Próbáljuk meg ezt a szálat felgöngyölíteni. 
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Lehet, hogy egy szövevényes történetre akadunk, amibe a ré-
gebbi holttest is beleillik. 

Peder belelesett a jegyzeteibe. 
– A volt barátnő, aki nem bírta túltenni magát a szakításon? 

– vetette fel. 
– Úgy terveztem, Fredrikára bízom, ha beér. 
Fredrika épp ekkor lépett be az ajtón. 
– Kit bízol rám? 
– Rebecca Trolle volt barátnőjét, Daniellát. Amúgy jó reg-

gelt. 
– Jó reggelt! 
Fredrika világoskék sálját babrálta, amelyet a vállán viselt. 
– A hagyatékát is át kell néznünk. 
Alex tanácstalannak tűnt. 
– Minek? Két évvel ezelőtt már végignéztük, és másolatot 

készítettünk mindenről, amit fontosnak tartottunk. 
Fredrika összehúzta a szemöldökét. 
– Úgy tűnik, egy csomó minden kimaradt belőle. Ez már 

tegnap szemet szúrt. Arról például semmilyen adatot nem ta-
láltam, milyen egyetemi könyveket tartott otthon, és a jegyze-
teiről sem készültek másolatok. 

– Az meg mire kellene? – kérdezte Peder. 
– Az eltűnése idején egyetemista volt. Ami annyit jelent, 

hogy ébren töltött óráinak nagy részében tanult, előadásokra 
járt, és a csoporttársaival múlatta az idejét. Alex szerint a halá-
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la előtt fejezte be az alapképzést, és a szakdolgozatát írta. Én 
egy sort sem találok arról, mi volt a témája. 

Alex beletúrt a hajába. Gondosan megválogatta szavait. 
– Mondtam, hogy beszéltünk a témavezetőjével. Megkér-

deztük tőle, mi volt a szakdolgozat témája, de őszintén szólva 
nem találtuk fontosnak. Úgy rémlik, egy idős gyerekkönyvíró 
sorsáról és viszontagságairól írt. Thea Aldrinnak hívják, talán 
emlékszel rá. – Megvonta a vállát. – A téma önmagában nem 
túl érdekfeszítő, a témavezető is megmondta. Úgyhogy ennyi-
ben maradtunk. 

– Van valami kifogásod ellene, hogy belenézzek? – kérdezte 
Fredrika. – Thea Aldrin egy elég sokat vitatott szerző volt. 

Alex elfojtott egy sóhajt. Hány hasonló vitába keveredett 
már Fredrikával? 

– Hát, ha van rá időd – felelte. – De szeretném, ha a volt ba-
rátnőt hallgatnád ki elsőként, a többi ráér holnap is. 

Fredrika visszavonult az irodájába. Peder még Alexnél ma-
radt. 

– Kezdésnek veszek DNS-mintát Håkantól, aztán a szexuá-
lis szolgáltatásokról szóló pletykákkal folytatom. 

– Csináld csak – bólintott rá Alex. – Remélem, az orvos-
szakértő szélsebesen visszajelez, mert szeretném, ha minél 
előbb azonosíthatnánk a másik áldozatot. 
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Håkan Nilsson ideges lett, amikor Peder az egyik kollégájával 
becsengetett hozzá. Peder bemutatta a munkatársát, és el-
mondta, miért jöttek. 

– Mire kell maguknak a DNS-em? – firtatta Håkan. 
– Rebecca a halálakor állapotos volt, és meg akarjuk állapí-

tani, ki az apa. 
Håkan elsápadt. 
– Állapotos volt? Erről tegnap egy szót sem szóltak. 
A hangja erőtlen volt, a szeme tágra nyílt. 
– Nem tudott róla? 
Peder határozottabban beszélt, mint az előző napon. 
– Nem. 
Nehéz volt megállapítani, igazat mond-e a fiatalember. 
– És gondolják, hogy én öltem meg? 
Håkan megpróbált vagánynak látszani, de a bizonytalanság 

csak úgy sütött az arcáról. 
– Nem gondolunk semmit – felelte Peder. – És szeretnénk 

továbbra sem gondolni semmit. Ezért akarunk mintát venni, 
hogy kizárhassuk a lehetséges gyanúsítottak közül. 

– De dolgoznom kell, nem mehetnék be később? 
– Nem, jó lenne, ha most tudna jönni. Hívja fel a munka-

helyét, és mondja meg, hogy késni fog. 
Peder kissé oldalra biccentette a fejét, és lágyabb hangon 

hozzátette: 
– Mondja azt, hogy segítenie kell a rendőrségnek egy nyo-

mozásban. Ez tetszeni szokott a munkáltatóknak. 
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Håkan hosszasan nézett rá, aztán elindult a levéltárcájáért 
és a kulcsaiért. 

– Az sem számít, ha én vagyok a gyerek apja – mondta. – 
Már ellenőrizték az alibimet, így tudják, hogy nem lehetek én a 
tettes. 

– Ha jól emlékszem, egy nagy bulin volt Rebecca eltűnésé-
nek estéjén. Kinek hiányzott volna, ha lelép pár órára? 

Amikor Håkan nem felelt, Peder ránézett. A férfi szomorú-
nak tűnt. Megbántottnak. 

– Nem buli volt – válaszolta. – Inkább egy vacsora a mentori 
hálózat tagjainak. Meg egy egész napos program. Rebeccának 
is ott lett volna a helye. De nem jött. 

Peder felvonta a szemöldökét. 
– Összeveszett vele? Ezért nem ment el? 
– Erre már válaszoltam tegnap. 
Håkan magára kapta a kabátját. 
– Maguk azt hiszik, ez az egész rólam szól – mondta. – Majd 

elszégyellik magukat, ha rájönnek, mekkorát tévedtek! 
– Bizonyára – felelte Peder. 

Fredrika egy új kolléganőt kapott maga mellé megbízatása 
teljesítéséhez, Cecilia Torsson felügyelőt. Cecilia vezetett, 
Fredrika pedig az anyósülésen ült. 

– Ugye, most jöttél vissza? – kérdezte Cecilia. 
– Tegnap – felelte Fredrika. 
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A kocsi megtette a rendőr-főkapitányságtól a Tegnérlunden 
parkig tartó rövid utat, ott bérelt lakást Rebecca volt barátnője. 
A kék égbolt alatt elterülő Stockholm a legszebb arcát mutatta. 

– Te vagy az, akinek egy nős férfitól van gyereke? 
Fredrika megdermedt. Ez meg miféle ócska kérdés? 
– Nem! – vágta rá. – És ha van még kérdésed a magán-

életemmel kapcsolatban, javaslom, tartsd magadban! 
– Jaj, istenem, ne haragudj, nem tudtam, hogy ez ennyire 

érzékenyen érint! 
Csend telepedett a kocsira. Fredrika mélyeket lélegzett, ne-

hogy felrobbanjon dühében. Persze, megértette, hogy az embe-
rek kíváncsiak mások magánéletére. De azért még lehetnének 
tapintatosabbak. Ő maga is az lenne a helyükben. Legalábbis 
így gondolta. 

– Itt lakik. 
Cecilia könnyed csuklómozdulatokkal a járda mellé kormá-

nyozta a kocsit. 
– Itt tilos megállni – szólt Fredrika, s a táblára mutatott. 
Cecilia kitett egy kártyát az ablakba, amely igazolta, hogy a 

jármű a rendőrségé. 
– Most már szabad. 
Fredrika ezzel nem értett egyet, de nem akart még rosszabb 

színben feltűnni a kolléganője előtt, mint amennyire már úgyis 
sikerült. A táblát csak kivonuláskor szabad kitenni az ablakba, 
s most erről szó sem volt. 
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Daniella a harmadik emeleten lakott, lift nem volt. Fredrika 
indulás előtt utánanézett. A lánynak elég zavaros volt a múltja. 
Gimnáziumi évei alatt többször is megjárta a gyermek- és ifjú-
sági-pszichiátriát. A bűnelkövetési jegyzékben és a gyanúsítot-
tak jegyzékében is szerepelt, de csak olyan kisebb bűncselek-
mények miatt, mint lopás és vandalizmus. Érettségi után egy 
félévet tanult az egyetemen, majd hol dolgozott, hol betegsza-
badságon volt. 

Rebecca és Daniella akkor került kapcsolatba egymással, 
amikor Rebecca visszatért a franciaországi nyelvtanulásból. 
Fredrika nehezen tudta elképzelni, mi közös lehetett a két 
lányban a tapasztalatszerzés vágyán kívül. Rebecca – az iratok 
szerint legalábbis – rendszerető lány volt, aki rendezett életet 
élt, és határozott céljai voltak. Bár lehet, hogy épp itt szorított a 
cipő. Amikor a rendezettség és a céltudatosság túlságosan foj-
tóvá kezd válni, az embernek egyre inkább kedve támad a ha-
tárokat feszegetni. 

Cecilia becsengetett Daniella lakásába. 
Semmi sem történt. Újra csengetett. Valaki súlyos léptekkel 

végigfutott a lakáson az előszoba felé. Belül megzörrent a 
kulcs, és az ajtó kinyílt. 

– Daniella? 
Fredrika Cecilia elé lépett, és elővette az igazolványát. 
– A rendőrségtől jöttünk, beszélni szeretnénk magával. 
Daniella kihátrált az ajtóból, Fredrika és Cecilia pedig belé-

pett. 
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– Kérnek kávét? 
Mindketten nemet mondtak. 
– Nem maradunk sokáig – felelte Cecilia. 
– Azért még meg lehet inni egy rohadt kávét! – kelt ki ma-

gából Daniella. 
Látogatói előtt lépett be a konyhába. Leült az egyik furcsa 

konyhaszékre. A lakás elég spártai módon volt berendezve. 
Látszott, hogy Daniella a bérlőtől bérelte. A csupasz falakat 
fényképek díszítették, mind ugyanazt a fiatalembert ábrázol-
ták. A fiú dacosan meredt a lencsébe. 

– Ő ki? – kérdezte Fredrika az egyik képre mutatva. 
– A bátyám – felelte Daniella. 
– Egyidősnek tűnnek. 
– Pedig tíz évvel idősebb volt nálam. De már meghalt. 
Fredrika leült a konyhaasztalhoz, miközben magán érezte 

Cecilia gőgös pillantását, melyet a baklövéséért volt kénytelen 
bezsebelni. 

– Borzasztóan sajnálom – jegyezte meg fojtott hangon. 
– Én is. 
Daniella nem úgy nézett ki, ahogy Fredrika elképzelte. Erő-

sebb testalkatú volt, már-már kövér. A haja borzas és korom-
fekete, mely éles ellentétben állt világos szemével. 

– Rebeccáról van szó, mi? 
– Igen, most találtunk rá. 
– Láttam a tévében. 
– És örül neki, hogy előkerült? – kérdezte Cecilia. 
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Daniella közönyösen megvonta a vállát. 
– Annak idején sem érdekelt, és nem érdekel most sem. Egy 

hülye picsa volt. 
Ez a nyelvhasználat elég távol állt Fredrikáétól. 
– Miért? Mármint, hogy érti? 
– Csak játszott velem, bemesélte, hogy tényleg volt közöt-

tünk valami. 
– Ez mikor történt? 
– Pár éve. Amikor hazajött Franciaországból. 
Pár éve. És még mindig hülye picsának tartja. 
– Bizonyára nagyon szerelmes volt belé – jegyezte meg 

Cecilia lágyan. 
Daniella nem felelt, csak hozott egy pohár vizet. Tőlük ezút-

tal nem kérdezte meg, kérnek-e. 
– És hogyan ért véget? – tudakolta Fredrika. 
– Felhívott és azt mondta, vége. 
– Ilyen érzéketlenül? Még csak arra sem volt képes, hogy 

szemtől szembe közölje? – sopánkodott Cecilia. 
– Ilyen rohadtul érzéketlenül – értett egyet vele Daniella. – 

Aztán meg visszajött. 
– És újra összejöttek? 
– Nem igazán, csak úgy együtt lógtunk. Egyetemre járt, és 

csinosabb volt, mint én. Szerintem szégyellt engem. 
Fredrika Daniella bátyjának egyik fényképét nézegette a hű-

tőszekrényen. 
– Mikor szakították meg a kapcsolatot? – kérdezte. 



94 

Daniella feldühödött. 
– Nem szakítottuk meg! Én nem akartam elereszteni, ha érti, 

mire gondolok. 
– Nem egészen. 
– Ha az ember kedvel valakit, szeretne tudni róla. Nem 

akarja, hogy teljesen eltűnjön az életéből. 
Mint a bátyja. 
– És Rebeccának mi volt erről a véleménye? Gyakran telefo-

nált, vagy inkább maga hívta? 
– Többnyire én hívtam. Mindig olyan rohadtul elfoglalt 

volt. Babaúszás, templomi kórus, meg egy csomó minden. És 
az a rohadék Håkan! 

Fredrika kihúzta magát. 
– Mi volt Håkannal? 
– Mindenbe beleütötte az orrát, beszólt, hogy ne hívogas-

sam Rebeccát. Tiszta dilinyós volt, nem fogta fel, hogy Rebecca 
azt sem akarja, hogy ő hívogassa! 

– Rebecca számára terhet jelentett Håkan közeledése? 
Daniella szárazon felkacagott. 
– A srác úgy követte, mint egy kiskutya. Azt hitte, életre 

szóló barátság van közöttük, vagy mi. 
– És nem volt? 
– A francokat! Rebecca végül már ki nem állhatta. 
– És magát jobban kedvelte? – érdeklődött Fredrika. 
– Mikor beszélt utoljára Rebeccával? – vágott közbe Cecilia. 
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– Az eltűnése előtti napon felhívtam, hogy beszélgessünk, 
de nem ért rá. Épp a sznob mentorához indult. Azt mondta, 
később visszahív, de nem hívott többé. 

Fredrika az eszébe véste a mentor szót, ami már többször 
előkerült, de ő még mindig nem tudta pontosan, mi is ez az 
egész. 

– Egy utolsó kérdés – szólalt meg. – Tudott róla, hogy 
Rebecca az interneten ismerkedett? 

– Hát, mindenki így csinálja, nem? 
– Rendben, de beszélt magának róla? 
– Nem, nem igazán. 
– Az a hír jutott a fülünkbe, hogy a testét árulta a neten, er-

ről tud valamit? 
Daniella ránézett, az arca elvörösödött. 
– Nem. 
A hangja fojtott volt, már-már suttogott. 
– Daniella, nagyon fontos, hogy semmit se hallgasson el elő-

lünk az esettel kapcsolatban – jegyezte meg Cecilia. 
Daniella megköszörülte a torkát, és Cecilia szemébe nézett. 
– Nem hallgatok el semmit, mivel nem tudok semmit. Oké? 
Fredrika és Cecilia egymásra pillantott, és úgy döntöttek, 

befejezik a kihallgatást, és indulnak. 
– Hazudik – állapította meg Cecilia, amikor beszálltak a ko-

csiba. 
– Tudom – felelte Fredrika. – A kérdés csak az, miért. És mi-

ről. 
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Alex megpróbálta rávenni az orvosszakértőt, hogy csipkedje 
magát. Lázasan igyekezett tovább haladni, egy fokkal köze-
lebb jutni az újabb áldozat minden kétséget kizáró azonosítá-
sához. 

– Megteszem, amit tudok – felelte az orvosszakértő. – De 
ennél gyorsabban nem megy, a holttest kora miatt. 

Alex elszégyellte magát, és a felsőbb hatalmaknak hálálko-
dott, amiért olyan régóta ismerik egymást. Szigorúan szakmai 
ismeretség volt ez, mert az évek során mindössze néhány ma-
gánjellegű témáról esett szó közöttük. Ha az orvosszakértő 
tudott is Alex megözvegyüléséről, azt valaki más mesélte el 
neki. Mert Alex egy szót sem szólt a dologról. 

De nem azért, mert megfeledkeztem rólad, Lena. 
Összehívta csapatát az átmeneti tárgyalóterembe. Fredrika 

még mindig ott volt. 
– Mennyit dolgozol voltaképpen? Azt hittem, csak napi hat 

órát. 
Próbált nem dühösnek, csak érdeklődőnek tűnni. 
– Körülbelül hat órát – felelte Fredrika. – Tulajdonképpen 

dolgom lett volna ebéd után, de másképpen alakult. 
Bizonytalan hanglejtése azt fejezte ki, hogy a hat óra nem 

szentírás. Alex nem tudta, mit gondoljon. A gyerek apja maga-
korabeli lehet, amit furcsállott. Ő aztán biztos nem bírná újra-
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kezdeni kisgyermekes szülőként. Pelenkacsere, ébren töltött 
éjszakák, nátha és beiskolázás. Búskomor hangulat telepedett 
rá. Ő nem maradt otthon gyesen, és őszintén szólva nem sok-
szor törölt taknyos orrot sem. Akkor meggyőzte magát arról, 
hogy semmit sem veszített vele, később majd bepótolja azt az 
időt, amit nem a gyerekeivel töltött. 

Kevés akkora hazugság létezik a világon, mint az, hogy az 
ember bepótolhatja a gyermekei kiskorában elvesztegetett 
időt. Amikor Alex arra a szörnyűségre kényszerült, hogy el-
temesse a feleségét, gyermekei anyját, egyértelművé vált, me-
lyik szülő állt közelebb a gyerekekhez. A fia már a nyáron ha-
zatért Dél-Amerikából, és addig maradt, amíg le nem zajlott 
minden. Alex a fia minden mozdulatán, minden kiejtett sza-
vában felismerte Lenát. Önmagát viszont sehol sem találta 
benne. 

– Az orvosszakértő remélhetőleg még délelőtt pontosabb in-
formációkkal szolgál – fejtette ki Alex –, de azért ne legyenek 
túl nagy elvárásaink. A második holttest nagyon sokáig volt a 
föld alatt, és egyes fontos nyomok már odalettek. 

Alex felállt, és nekiállt jegyzetelni a terem végében álló 
mágnestáblára. 

– Rebecca Trolle esetéről a következőket tudjuk: úton egy 
buliba tűnt el. Tisztázatlan okokból egy olyan buszon látták, 
amely pont a rendezvény helyszínével ellentétes irányba tar-
tott. Állapotos volt, és a gyerekét nem akarta megtartani, de 
attól félt, hogy a gyerek apja viszont igen. Eltűnésekor, ha jól 
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tudjuk, nem volt tartós kapcsolata, de azt is tudjuk, hogy lefe-
küdt az egyik barátjával, Håkannal, akiről a többi barátjának 
azt mondta, tolakodó. Håkan pedig szívesen lett volna apa. 

Alex elhallgatott. 
– Azt is tudjuk, hogy utólag felröppent a hír, miszerint sze-

xuális szolgáltatásait árulta az interneten, de ez holtvágánynak 
tűnik – jelentette ki Peder. – Senki sem tudja nevesíteni azt a 
honlapot, amelyre feltette magát, és azt sem tudják pontosan, 
meddig volt fenn. Egy lélek sem emlékszik arra sem, mikor 
röppent fel a hír, és honnan ered. 

– És mi a helyzet Diana Trolle barátnőjével? – kérdezte 
Alex. – Beszéltél vele és a lányával? 

– Egy óra múlva találkozom velük. 
– Ez úgy hangzik, mint valami blöff – állapította meg 

Fredrika. – Nincs rá magyarázat, miért tett volna ilyesmit 
Rebecca. Az ember nem azért bocsátja magát áruba, mert ez 
olyan mókás dolog. Vagy azért teszi, mert muszáj, vagy azért, 
mert nem épelméjű, és nincs jobb dolga. 

– Egyetértek – tette hozzá Alex. – Majd meglátjuk, mi a 
helyzet, ha Peder beszélt Diana barátnőjével és a lányával. 

Letette a tollát, és a jegyzeteibe pillantott. 
– Továbbra is Håkan Nilsson tűnik a legérdekesebbnek – je-

lentette ki. – Hacsak a DNS-teszt nem azt mutatja, hogy valaki 
más az apa. Ebben az esetben a titkos szerető után kell első-
sorban nyomoznunk. 
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– Attól még, hogy nem ő az apa, Håkan is érdekes lehet – el-
lenkezett Fredrika. – Sőt, majdhogynem érdekesebb. Látható-
lag jobban oda volt Rebeccáért, mint a lány érte. Lehet, hogy 
rájött, hogy a lány terhes, a féltékenységtől elvesztette az eszét, 
és nekitámadt. 

– És megölte – folytatta Peder. 
Alex ránézett. 
– Nemcsak megölte, hanem fel is darabolta. 
Hagyta utolsó mondatát a levegőben lógni. 
– Ez is elképzelhető – hagyta jóvá Peder. – A srác nagyon 

furcsa. Elég kellemetlen alak. 
– Hát erre nem tudok rácáfolni – válaszolta Alex. – De sze-

rintem a tény, hogy a lányt így meggyalázták, valami fontosat 
árul el a gyilkosról. Rideg és számító. Volt ideje és lehetősége 
feldarabolnia lányt, aztán a zsákokban odaszállítani, ahol el 
akarta ásni. 

– Vajon magából a módszerből következtethetünk arra, 
hogy a gyilkos tudta, mit csinál, amikor feldarabolta a testet? – 
kérdezte Fredrika. 

Alex elcsendesedett, a csapat pedig várt. 
– Épp a megbeszélés előtt kaptam egy érdekes információt – 

felelte. – Az igazságügyi orvosszakértő szerint láncfűrésszel 
csinálták. Ez pedig tényleg arra utal, hogy a gyilkos tudta, mit 
csinál. 

Senki nem szólt egy szót sem. Alex kivárta, amíg meg-
emésztik az imént hallottakat. 
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– A láncfűrész használata azt mutatja, hogy a gyilkos min-
den bizonnyal el tudott vonulni egy félreeső helyre. Egy olyan 
épületbe, ami az övé. Az ember nem hatol be a barátja gará-
zsába, hogy láncfűrésszel feldaraboljon egy emberi testet, az 
rohadtul piszkos munka, nehéz utána feltakarítani. 

– És mit jelent ez a gyilkos jellemrajza szempontjából? – ér-
deklődött Fredrika. – Hogy ennyire durva volt… Úgy tűnik, 
nem épelméjű. Valami személyes ügyük lehetett. Mintha a 
gyilkos arra vágyott volna, hogy még a halála után is meg-
alázhassa Rebeccát. 

Alex bólintott. 
– És épp ezért kell óvatosnak lennünk. Ez az információ 

semmilyen körülmények között nem szivároghat ki. Ha a mé-
dia felkelti az emberek figyelmét, az megnehezíti a gyanúsítot-
tak kihallgatását. Senki sem mer majd szóba állni velünk. 

Alex gondterheltnek látszott, és Fredrikára szegezte pillan-
tását. 

– A régi barátnőt, Daniellát ki merjük zárni? 
Fredrika mérlegelt, mielőtt válaszolt volna. 
– Nem teljesen. Furcsán reagált, amikor megkérdeztük a 

pletykákról, amelyek Rebecca internetes erotikus hirdetésével 
kapcsolatban terjedtek. Az volt az érzésem, hazudik. Vagy tit-
kol valamit. 

– Rendben, akkor egyelőre hagyjuk a listán. Lehet, hogy 
pont ő kezdte terjeszteni azt az átkozott pletykát? 

– Nem tudom. De én is gondoltam már rá. 
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Fredrika úgy döntött, folytatja, ha már egyszer nála van a 
szó. 

– Na és az a mentorbuli, amelyen Rebecca nem jelent meg, 
miféle ünnepség volt tulajdonképpen? 

– Rebecca részt vett egy úgynevezett mentorprogramban – 
felelte Alex. – Ez röviden annyit tesz, hogy a kiválasztott diá-
kok kapnak egy mentort, aki tanácsadóként és kapcsolattartó-
ként segítik őket. Mentorok a legkülönfélébb emberek lehet-
nek. A gazdasági élet fejesei, papok, képviselők, írók. 

– És ki volt Rebecca mentora? 
– Jaj, hogy is hívták? Valter Lund. 
Fredrika meglepődött. 
– Valter Lund? Az Axberger vállalat nagyágyúja? 
– Igen. 
– És miért éppen ő, amikor a lány irodalomtudományt hall-

gatott? Véletlenszerűen hozták össze őket? 
– Hát ezt nem tudom – vallotta be Alex. – De arra emlék-

szem, hogy kihallgattuk, és nagyjából rögtön ki is húztuk a 
listánkról. 

Peder kért szót. 
– Ma délelőtt átfutottam Rebecca naptárát. Iszonyú nehéz 

olvasmány volt. 
Alex szerencsétlen arcot vágott. 
– Kösz, hogy emlékeztetsz rá, Peder! 
– Hogyhogy nehéz olvasmány? – értetlenkedett Fredrika. 
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– Saját rendszer szerint jegyezte fel a dolgokat – felelte Alex. 
– Például nem írta le a teljes nevét annak, akivel találkozót be-
szélt meg, csak a monogramját. Legtöbbjüket sikerült azonosí-
tanunk, néhányukról azonban muszáj volt lemondanunk. Ké-
szítettünk egy listát azokról a nevekről, amelyek a lány eltűné-
se előtti hónapokban szerepeltek a naptárban. 

– Két héttel az eltűnése előtt egy bizonyos T. A.-val találko-
zott – mondta Peder. – Ő kicsoda? 

Alex hunyorítva próbált visszaemlékezni. 
– Úgy emlékszem, a dolgozata miatt találkozott vele. Telje-

sen érdektelen. 
– És az eltűnése napjára milyen találkozók voltak bejegyez-

ve? – tette fel a kérdést Fredrika. 
– Abszolút semmi. Amennyire a naptár segítségével lehe-

tett, feltérképeztük az utolsó napjait. De semmi különöset nem 
találtunk. 

– Kaphatnék róla egy másolatot? 
– Megkaphatod az enyémet – vágta rá Peder. – Nekem most 

úgysincs rá szükségem. 
Fredrika elégedettnek tűnt, és épp indulni készült. 
Alexbe beléhasított a fájdalom. Persze, hogy menni készül, 

hisz a családjára is gondolnia kell! Erre emlékeztette az is, 
hogy előző napa lányáéknál vacsorázott. Ő már nagypapa. 
Lehet, hogy hamarabb vált azzá, mint tervezte, de nem hama-
rabb, mint ahogy jólesett neki. 

De Lena már nem érhette meg, hogy nagymama legyen. 
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– Holnap találkozunk – szólt oda Fredrikának. 
A megbeszélés többi résztvevője még ott maradt egy dara-

big, átfutották mindazt, amit még meg kellett beszélniük. A 
vendégnyomozók, akik a megbeszélés kezdetén még teljes 
csendben ültek, most megosztották egymással a véleményü-
ket, gondolataikat. Alex azon kapta magát, hogy oda sem fi-
gyel rájuk. Inkább Diana Trollera összpontosított, akinek a 
lányát láncfűrésszel aprították fel. Ha addig él is, kibogozza 
ezt az ügyet! 
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A gyűlést Erland Malm tanszékvezető dolgozószobájában tar-
tották, ugyanott, ahol Spencer Lagergren pár nappal korábban 
járt. Spenceren és Erlandon kívül a diákbizottság egyik képvi-
selője is jelen volt, valamint az egyetem vezetőségének egy 
tagja. Spencer a maga együgyűségében arra számított, hogy ez 
a találkozó véget vet majd nyomorúságos helyzetének, s úgy 
tervezte, tájékoztatja munkaadóját arról, hogy nem áll szándé-
kában visszatérni a posztjára, hanem továbbra is gyesen ma-
rad. Fredrika – ígéretével ellentétben – nem tudott vigyázni 
Sagára, ezért  Spencer kénytelen volt magával vinni a kislányt 
a megbeszélésre. 

Utált hazudni Fredrikának. Bár tulajdonképpen nem hazu-
dott, csak szándékosan eltitkolt előle dolgokat, amiket el kel-
lett volna mondania neki. De képtelen volt elmesélni, mi tör-
tént vele. Aztán meg úgy gondolta, a történet úgyis hamarosan 
tisztázódik. 

Azonnal belátta, hogy egy csomó hibát követett el. Nem 
vette ki túl jól magát, hogy vele volt Saga, ott aludt a babako-
csiban, megtestesítve a bűnös életmódját. Maga a találkozó 
sem úgy nézett ki, mintha pontot akarnának tenni egy szörnyű 
félreértés végére. Spencer elég hamar rájött, hogy épp ellenke-
zőleg. 
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– Spencer, számos kimerítő beszélgetést folytattunk arról a 
helyzetről, amibe mindannyian kerültünk – kezdte a tanszék-
vezető. – És hidd el nekem, nem egyszerű a helyzet. 

Itt szünetet tartott, és Spencerre nézett, hogy megbizo-
nyosodjon róla, figyel-e. Figyelt. 

– Tova vádjai olyan komolyak, hogy úgy érezzük, ki kell 
vizsgálnunk őket, azért, hogy egyszer s mindenkorra pontot 
tehessünk a kérdőjelek helyére. 

Erland könyörgőn pillantott kollégáira, hátha valaki kész 
átvenni tőle a szót. Ám a többiek hallgattak. 

– Milyen kérdőjelekről beszélsz? – értetlenkedett Spencer. 
– Tessék? 
– Azt mondtad, hogy pontot tehessünk a kérdőjelek helyére. 

De nem értem, hol vannak itt kérdőjelek! 
Erland összeszorította a száját, s az egyetem vezetőségét 

képviselő nőre nézett. 
A nő így felelt: 
– Ha egy diák olyan dolgokról számol be, mint Tova, köte-

lesek vagyunk komolyan venni. Máskülönben a mi tekinté-
lyünk szenvedne csorbát, s a diákok belénk vetett bizalma 
rendülne meg. A diákbizottság is napirendre tűzte a kérdést, 
így nagy rajtunk a nyomás, cselekednünk kell. 

– Te jó isten! – lepődött meg Spencer. – Mondtam már, hogy 
ez képtelenség! Hisz beszéltetek Malinnal, Tova másik téma-
vezetőjével. Ő is alátámaszthatja, hogy Tova hazudik. 
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– Sajnos nem – válaszolta Erland. – Malin nem tudhatja, mi 
történt, amikor kettesben voltatok Továval. Ezen kívül más 
dolgok is a tudomásunkra jutottak, amelyekre tekintettel kell 
lennünk. 

– Mint például? 
– Mint például a Tovának írt elektronikus leveleid. 
Spencer csak pislogott. 
– Leveleim? 
Erland elővett néhány papírlapot egy műanyag mappából, 

és átnyújtotta őket Spencernek, aki egyre jobban elképedt. 
– Ez mégis mi a jó fene? 
Az egyetemi vezetőség képviselője bólogatott. 
– Én is pontosan ezt kérdezem – helyeselt. – Mégis mi a jó 

fene ütött Lagergren professzor úrba? Ilyesmit azért nem en-
gedhet meg magának az ember! 

Spencer gyanakodva olvasta a kinyomtatott e-maileket. 
– Ezeket nem én írtam! – felelte, és elhajította a papírokat. – 

Először is: nem e-mailben tartom a kapcsolatot a diákjaimmal, 
másodszor: én nem használnék ilyen kifejezéseket. 

– A te e-mail címedről küldték őket, Spencer. 
– Akárki beosonhatott a szobámba, és elküldhette őket. Ez 

itt nem a CIA, a számítógépemet bárki használhatja, ha távo-
záskor elfelejtem bezárni a szobám ajtaját. 

– Mindenki nyugodjon meg – javasolta Erland, aki kétség-
beesetten próbálta megőrizni a tekintélyét. – Meg kell értened, 
hogy a puszta szavadat nem vehetem készpénznek. És tekin-
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tettel az e-mailek tartalmára és a konkrét utalásokra, úgy dön-
töttünk, felszólítjuk Továt, hogy tegyen formális feljelentést a 
rendőrségen. 

Spencer elsápadt. 
Újból megnézte a három e-mailt. 
„Tova, sajnálom, hogy nem akarod teljesíteni a követelmé-

nyeimet. Attól tartok, a szakdolgozatod fogja kárát látni, ha 
nem teszed meg, amire kértelek. Gyere fel a szobámba holnap 
este hét óra után, és megtaláljuk a legjobb megoldást! Spencer” 

A férfi önkéntelenül felkacagott. 
– Ez teljességgel abszurd! Sosem láttam még ezeket a leve-

leket, és isten bizony nem én írtam őket! Én… 
Félbehagyta mondandóját. 
– Menjünk be a szobámba, és nézzük át az e-mailjeimet! – 

javasolta. – Ha valóban az én számítógépemről küldték őket, 
akkor ott kell lenniük az elküldött levelek mappájában. 

– És ha nincsenek ott? – kérdezett vissza a nő az egyetemi 
vezetőségtől. – Ki is törölhette őket. 

De Spencer már úton volt kifelé a szobából, a folyosó végén 
lévő dolgozószobája felé. A csoport többi tagja tétovázva kö-
vette. Saga még mindig a kocsijában feküdt. Spencer bicegett. 
Ha nem volt nála járókeret vagy bot, amire támaszkodhatott, a 
szokásosnál is jobban fájt a lába. 

Mindössze pár percig tartott, hogy belépjen a számítógépé-
be, de ilyen rövid idő alatt is sikerült teljesen felhúznia magát. 
Ritkán használta a levelezőrendszert, nem sokat törődött a 
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levelek rendszerezésével. S csak akkor gondolt bele, hogy az 
idegen kéz írta üzenetek talán ott vannak, és arra várnak, hogy 
felfedezzék őket, amikor remegő kézzel megnyitotta a mappát. 

De nem voltak ott. A Tovának küldött leveleknek semmi 
nyoma sem volt, még a kidobott üzenetek között sem. 

– Ez semmit sem bizonyít – jelentette ki Erland. 
Spencer nyelt egy nagyot. 
– Mit akartok tulajdonképpen? Mit tegyek? Hogy másszak 

ki ebből a csávából? 
– Bizonyítsd be, hogy mindebből egy szó sem igaz – felelte 

Erland. – De őszintén szólva, úgy érzem, ez nem lesz könnyű. 

Egyszer, amikor Peder még gyerek volt, az egyik osztálytársa 
elterjesztett róla egy pletykát: 

Peder nyalizik a tanítónőnek, azért kap mindig ötöst a ma-
tekdolgozatára. 

Az nem számított, hogy Peder mindenki szeme láttára he-
lyesen oldotta meg a feladatokat, a többi gyerek a rágalmazó-
nak akart hinni. Ekkor tanulta meg Peder, milyen reménytelen 
a pletykák elleni harc. Bizonyos dolgokat nem tudunk csak 
úgy lerázni magunkról, mert önálló életre kelnek, és lehetetlen 
megszabadulni tőlük. 

Az is hasonló híresztelésnek látszott, hogy Rebecca Trolle 
áruba bocsátotta a testét a világhálón. Minden barátja hallott 
róla, de senki sem ismerte a hír forrását. S amikor a rendőrség 
kérdezősködni kezdett, elbizonytalanodtak. Senki sem akarta 
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vállalni a felelősséget azért, hogy továbbadta a pletykát, és 
senki sem akarta beismerni, hogy ő kezdte terjeszteni. 

Az volt az érdekes, hogy a híresztelés Rebecca eltűnését kö-
vetően kapott szárnyra. Mintha ez lett volna a magyarázat ar-
ra, miért veszett nyoma. Miért tűnt el? Hát, mert a testét árulta 
a hálón, és valamelyik kuncsaftja végzett vele. 

Peder fogadta Diana Trolle barátnőjét és lányát a recepció-
nál. 

– Külön-külön szeretnénk beszélni magukkal – világosította 
fel őket. 

A barátnő Peder kollégájával tartott, a lánya, Elin pedig 
Pederrel. A lány rémültnek tűnt, amikor Peder kitárta előtte az 
egyik világos kihallgatószoba ajtaját. Tétován állt a küszöbön, 
s Peder egy darabig azt hitte, menten kereket old, ő meg vé-
gigkergetheti a főkapitányságon. 

– Parancsoljon, foglaljon helyet. 
A lány leült az asztalhoz, a férfi pedig vele szembe. Peder 

végiggondolta, hogyan is építse fel a kihallgatást. Egyrészt 
szerette volna megtépni és a falhoz kenni a lányt, és megkér-
dezni tőle, hogy a francba volt képes ilyen sületlenségeket állí-
tani egy halott csoporttársáról?! Másrészt viszont nem nagyon 
hitt benne, hogy ez meghozná a kívánt eredményt. Elin úgy 
nézett ki, mint aki a sírás határán áll, inkább egy tizennégy 
éves kislánynak tűnt, mint egy huszonöt éves nőnek. 

– Nem én voltam – közölte, mielőtt még Peder bármit kér-
dezett volna. 
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– Mi nem maga volt? 
– Nem én találtam ki ezt az egészet. 
– Oké. Akkor ki volt? 
– Azt nem tudom. 
Peder megpróbált kényelmesen lecsúszni a székén, és lazá-

nak tűnni. 
– Mikor is kapott szárnyra a híresztelés tulajdonképpen? 
– Rebecca eltűnése után, azt hiszem. Legalábbis sem én, sem 

a többiek nem hallottuk azelőtt. 
Peder elgondolkodott. 
– Mit gondol, miért talál ki valaki ilyesmit? 
Elin megvonta a vállát. 
– Mindenki úgy beijedt, amikor eltűnt, szerintem a pletyka 

amolyan védelmet jelentett számunkra. Ha ezért tűnt el, akkor 
velünk, többiekkel ilyesmi nem eshet meg. 

– Mert maguk nem árulják a testüket a neten? 
– Igen, pontosan. 
A lány őszintének látszott. És megkönnyebbültnek. 
– Közeli barátja volt Rebeccának? 
– Nem, azt nem mondhatnám. Csoporttársak voltunk, 

ugyanazokra a bulikra jártunk. De ritkán találkoztunk csak 
úgy kettesben. 

– Ezért pletykált róla? Mert nem voltak igazán jó barátok? 
– Na, várjon csak egy kicsit, én nem pletykáltam róla! 
– Dehogynem! Diana, Rebecca anyja is magától hallotta. Azt 

csak belátja, hogy ez nem volt túl szerencsés húzás? 
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Elin hangja megremegett. 
– Én nem mondtam el senki másnak, csak az anyámnak. 

Nem gondoltam, hogy rohan Dianához, és kitálal neki. Senki 
másnak nem mondtam el! De ha elmondtam volna, az sem 
számítana. 

– Mert már úgyis mindenki tudott róla? 
– Igen. 
Peder úgy döntött, nem enged. 
– Szóval ki találta ki ezt a szarságot? 
– Tényleg nem tudom. 
– Na, ki vele, Elin! Biztosan emlékszik, mikor hallotta elő-

ször. 
Peder hangja kemény volt és kérlelhetetlen. Ezt a hangot so-

sem használta volna Ylvával vagy a fiaival szemben. A fiúk, 
akik nemsokára háromévesek lesznek, még túl kicsik ahhoz, 
hogy felelősségre lehessen vonni őket a tetteikért. Ylvát pedig 
túlságosan tisztelte. 

– Nem emlékszem pontosan, de azt hiszem, egy bulin pár 
hónappal azután, hogy Rebecca eltűnt. Néhányan beszéltek 
róla, azt állították, hogy látták egy olyan honlapon. De amikor 
utánanéztünk, nem találtuk. Aztán a téma eltűnt a süllyesztő-
ben. 

– Várjon egy kicsit, valaki látta egy olyan honlapon? Milyen 
honlapon? 

– Nem tudom. 
– Na, ne! Épp most mondta, hogy rákeresett! 
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Elin sóhajtott. 
– Azt hiszem, az volt a neve, hogy Az álmok valóra válnak, 

vagy valami ilyen ócska szlogen. Azóta nem néztem meg, és 
szerintem a többiek sem. 

Vagy ki tudja. 
– És aki rábukkant Rebeccára azon a honlapon, prostituál-

takat keresett éppen? 
– Mi? Nem, azt nem hiszem. 
– Csak úgy véletlenül keveredett oda, és meglátta Rebeccát? 
– Igen, egy srác volt, egy jogász, és a prostitúcióra vonatko-

zó új törvényről írt dolgozatot, ezért megnézett egy csomó 
honlapot, amin lányok árulták magukat. 

Na, végre! 
– És hogy hívják ezt a barátját? 
– Nem a barátom. Senki sem szereti. És szerintem nagyon 

megbánta, hogy kikotyogta, mit látott, és megpróbálta vissza-
szívni. De akkor már túl késő volt, a pletyka már elterjedt. 
Nem mintha elhittük volna, de… 

– De? 
– Akárhogy is, látta Rebeccát azon a honlapon. 
Csend. 
– Egy nevet akarok hallani! 
– Håkan Nilssonnak hívják. 
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Malena Bremberg nyugtalan pillantásokkal követte a délutáni 
tévéhíradó képkockáit. Nem szokta megnézni a híradót, de az 
aznapi főcímek a fotelhoz szegezték. Hálát adott az égnek, 
hogy épp akkor nem dolgozott, mert az idősek otthonában 
olykor nehéz volt időt találni a tévénézésre. 

Számos hírt közöltek. Földrengés volt egy olyan országban, 
ahol sosem járt, aggasztó hírek terjengtek az autóiparban, és új 
kormányzati javaslat született, mely egyszerűsítené a kisvál-
lalkozások helyzetét. Ezek a legkevésbé sem érdekelték 
Malenát. Az egyetlen, amire kíváncsi volt, a nő, akinek Mid-
sommarkransenben találták meg a holttestét. És egy negyedó-
rával a híradó kezdete után imái meghallgattattak. 

– A rendőrség továbbra is hallgat Rebecca Trolle megtalálá-
sának körülményeiről – közölte a hírolvasó. – A gyilkossági 
nyomozás teljes erővel zajlik jó néhány nyomozó részvételével. 
Rebecca Trolle huszonhárom éves volt az eltűnése idején, s 
utoljára a stockholmi Gardet városrészben látták… 

Malena szíve elszorult. Felismerte Rebecca Trollet a fény-
képről, amit a tévében mutattak. Vidám mosolyát, szeplős ar-
cát. Sosem sikerült rájönnie, miért volt olyan fontos a lány. 
Mindössze egyszer járt az otthonban, sosem jött el újra. 

Másnap a férfi ismét felhívta. 
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– Járt ott valaki? 
És ő akkor először felelt igennel. Igen, járt ott valaki. Egy fi-

atal lány. Egy félórát maradt. Együtt kávézott Thea Aldrin író-
nővel, majd elment. A férfi meg akarta tudni a lány nevét és 
telefonszámát, azt mondta, meg kell találnia. Malena tétová-
zott, gyötrődött, és azt kívánta, nyelje el a föld. 

Rebecca Trolle. Így hívták. 
Elmúlt egy hét. Majd még egy. Aztán megjelentek az újság-

cikkek. Rebecca Trolle, aki a nyugdíjas otthonban járt, eltűnt. 
Egy hét múlva Malena már egy roncs volt, és kiíratta magát 
betegállományba. A férfi minden nap hívta, és türelmesen el-
magyarázta neki, hogy egy életre szerencsétlenné teszi magát, 
ha beszél valakinek az együttműködésükről. 

– Mi nem működünk együtt! – visította a nő. 
És falhoz vágta a telefont. 
Majd pár napig nem mert kimenni az utcára. 
Első nap, amikor elhagyta a lakását, a férfi várt rá. A sem-

miből bukkant elő a háta mögött, és visszatuszkolta a lakásba. 
Vele maradt egy teljes napig, s ezután a nő nem mert többé 
ellenszegülni neki. 

Még mindig rosszul volt, ha rágondolt, hogy nézett ki a fér-
fi, amikor az egynapos házi őrizet után odébbállt. Láthatóan 
elégedett volt magával, és azzal, amit véghezvitt. Utolsó szavai 
a frászt hozták a nőre: 

– A valóságban is szép vagy, Malena. De filmen még szebb. 
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A találati listák épp akkor készültek el, amikor Peder Rydh 
már mérlegelni kezdte, hogy hazamegy. Ellen Lind, a csoport 
asszisztense kopogtatott az ajtaján. 

– Rákerestem a korábbi nyomozás összes kulcsfigurájára a 
nyilvántartásainkban – közölte. 

– És találtál valami érdekeset? 
– Egy párat igen, de különösen kettő figyelemre méltó. Az 

egyik Rebecca egyetemi témavezetője, a másik pedig a temp-
lomi kórusvezetője. 

Peder ideges lett. Két újabb név. Volt már pár ötletük, az is 
épp elég. 

Ellen letette a listákat a férfi íróasztalára, majd kiment. Pe-
dernek úgy tűnt, a nő kezd kikerekedni. Lehet, hogy gyereket 
vár? Mindenesetre jobb nem gratulálni előre, amíg ő maga 
meg nem említi a dolgot. 

Egy gyors pillantást vetett az órára, s úgy döntött, bent ma-
radhat még egy ideig. Egy kis ideig. Hallotta, hogy Alex be-
szélget odakint a folyosón. Hangosan és izgatottan. Alex éjjel-
nappal dolgozott. Peder többször is eltűnődött már rajta, meg-
hívja-e magukhoz vacsorára, de a szavak a torkára forrtak, 
mielőtt még kiejthette volna őket. Mi keresnivalója lett volna 
Alexnek Pederéknél? 
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A listák égették a kezét. Már nem tudta, mit higgyen. Håkan 
Nilsson egyre gyanúsabbnak tűnt. Még mindig visszhangzot-
tak a fülében Elin szavai. 

Nem a barátom. Senki sem szereti. 
Pedernek nehezére esett megérteni Håkan viselkedését. Ha 

ő a gyilkos, miért kezdett el arról beszélni, hogy látta Rebeccát 
egy erotikus hirdetéseket tartalmazó honlapon? Azért, hogy 
elterelje magáról a figyelmet? Ha pedig nem ő a gyilkos, 
együttműködésük ideje alatt miért nem említette egyetlenegy-
szer sem a rendőrségnek, mit látott? Peder megtárgyalta az 
ügyet Alexszel, és úgy döntöttek, nem szembesítik Håkant 
azzal, ami a tudomásukra jutott, mindaddig,amíg nem tudják 
a DNS-teszt eredményét. Figyeltetik, és Alex megkapta az 
ügyész engedélyét arra is, hogy lehallgassa a telefonját. A le-
hallgatás, ha minden jól megy, még aznap megkezdődhet. 

Peder átnézte Ellen keresésének eredményeit. A templomi 
kórusvezetőjét az élettársa kétszer is feljelentette az elmúlt 
másfél évben testi sértésért. Az ügyben bizonyíték hiányában 
nem emeltek vádat. A népesség-nyilvántartás szerint a pár 
még mindig együtt él. 

Az előző nyomozás alkalmával a templomi kórus vezetője 
nem tűnt érdekesnek. Mivel viszonylag fiatal volt, felmerült, 
hogy ő lehetett Rebecca új barátja. De semmi jel nem utalt rá, 
hogy így lenne. Volt élettársa, és Rebecca mobiltelefonjának 
híváslistája azt mutatta, hogy csak egyszer beszéltek egymás-
sal a lány eltűnése előtti hetekben. A férfi nem szerepelt a lány 
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levelezőlistáján, nem volt ismerőse a Facebookon, és nem buk-
kant fel a neve a rejtjeles naptárában sem. Peder ezért úgy 
döntött, hogy a testi sértés miatti feljelentések nem változtat-
nak a rendőrség álláspontján. A kórusvezetőt kihúzhatják. 

Más volt a helyzet a témavezetővel. A hatvan felé közeledő 
Gustav Sjöőt az egyik ismerőse erőszakos nemi közösülés kí-
sérlete miatt jelentette fel, s ennek még egy éve sincs. A felje-
lentésből kiderült, hogy a nő Sjöőt hatalmaskodó, féltékeny, 
labilis alkatnak írta le. A nőnek nyilvánvaló sérülései voltak, 
melyeket nehéz lett volna kimagyarázni, s az ügy a bíróságon 
végződött. Gustav Sjöőt szabadon engedték, de a nő fellebbe-
zést nyújtott be a másodfokú bírósághoz. A tárgyalás még nem 
zajlott le. 

Peder érdeklődését az keltette fel, ami az elsőfokú bírósági 
eljárás során került napvilágra. Az ügyész behívott két diák-
lányt, hogy elmondják, hogyan közeledett hozzájuk Sjöö. A 
férfi megfenyegette őket, megtorlást helyezett kilátásba, ha ki 
merik nyitni a szájukat. Ezért az egyetem ideiglenesen felmen-
tette Sjöőt az állásából. Peder úgy sejtette, akkor sem kapja 
vissza a posztját, ha szabadon távozhat. 

Visszatért a régi nyomozati anyaghoz. Sjöö többször is hívta 
Rebeccát a lány eltűnése előtti hónapokban, de ez természe-
tesnek tűnt, mivel a témavezetője volt. Pedernek eszébe jutott, 
hogy a férfi Rebecca naptárában is szerepelt G. S. monogram-
mal. 
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Lehetséges, hogy Gustav Sjöö volt a lány új szerelme? Alex-
hez hasonlóan Peder is kételkedett ebben, miután látta a róla 
készültképeket. Idősebb, ősz hajú férfi volt, akinek szemében a 
legkisebb tűz sem pislákolt. Bár ízlések és pofonok között kü-
lönbség van, lehettek Sjöőnek olyan tulajdonságai is, amelyek 
képről nem látszanak, s amelyeket Rebecca vonzónak talált. 

Peder tovább kutakodott a nyilvántartásban, és kiderült, 
hogy Sjöö a södermalmi Mariatorgetnél lakik. Úgy tűnt, közel 
egy éve költözött oda a Karlavagenről. Peder megnézte egy 
internetes térképen a régi címét, s látta, hogy a rádió székhá-
zánál van. Majd visszatért a régi híváslistákhoz. Rebecca még 
az eltűnését megelőző napon is beszélt Sjöővel, aki akkoriban a 
rádió székházánál lakott, a négyes busz végállomásánál. 

Persze Sjöőt kihallgatták, és volt alibije a kérdéses estére. 
Egy konferencián volt Våsteräsban. És nem is ment haza, csak 
következő este. Csakhogy Sjöö egyedül lakott. Senki sem tudta 
megerősíteni, hogy valóban akkor érkezett haza, amikor állí-
totta. Bár kollégái igazolták, hogy részt vett a konferencián. 
Igaz, Våsteräs nincs messze Stockholmtól, hamar megteheti az 
utat az ember, ha van autója, és neki volt. Peder úgy döntött, 
tüzetesen átnézi a konferencia programját. Rebecca valamikor 
este fél nyolc után tűnt el. Akár Sjöővel is lehetett találkozója. 

A népesség-nyilvántartás újabb adatokkal szolgált Peder 
számára. Gustav Sjöőnek volt egy nyaralója Nyköpingben. 

Hát oda vitted, hogy feldarabold a testét? 
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Peder érezte, hogy gyorsul a pulzusa. Gustav Sjöőt minél 
előbb ki kell hallgatniuk. Lehet, hogy megerőszakolta a lányt, 
és arra kényszerítette, hogy hallgasson a történtekről? Peder 
szeme előtt elhomályosult a világ, és tenyere izzadni kezdett. 
Egy fiatal nő holtteste, amit láncfűrésszel szabdaltak szét. Nej-
lonzsákokba gyömöszölték, és elásták Stockholm déli részén. 

Håkan Nilsson volt vagy Gustav Sjöö? Vagy egy ismeretlen 
harmadik? 

Kinek álltál az útjában, Rebecca? 
Este lett, majd éjszaka, és Alexnek haza kellett mennie. Az 

éjszaka mindig túl hosszúra nyúlt, bár most épp nyári időszá-
mítás volt. Egyedül ült a nappalijában, egy pohár whiskyvel a 
kezében. Megesküdött rá, hogy nem lesz érzelgős, Lenának és 
a gyerekeknek is ezt ígérte. 

– Nem lehetsz olyan, mint a B kategóriás krimik nyomozói a 
tévében! – ripakodott rá a fia. – Akik csak isznak, aztán men-
nek dolgozni, és jól ellátják a bűnözők baját. 

Alex a whiskys üvegre nézett. Lena megértené, megbízna 
benne annyira, hogy nem sajnálna tőle egy kis pohár tömé-
nyet. Hogy megnyugodjon és el tudja engedni magát. Egy jó 
alváshoz hosszú út vezet, egy szívélyes mosolyhoz végtelen. 

Soha többé nem leszek boldog. 
Ahogy Diana Trolle sem. 
Letette az üveget, érezte, hogy nem tudja kiverni a fejéből 

Dianát. Vajon mit csinál most? Ő is magányosan üldögél? 
Nyilván megbénítja a fájdalom. És a sokk. 



120 

Alex visszaemlékezett arra, amikor Rebecca eltűnését beje-
lentették. Rutinmunkának ígérkezett az eset. Az embereknek 
fogalmuk sincs róla, hány ilyen korú fiatal tűnik el Svédor-
szágban évente. Eltűnnek, majd előkerülnek. De Rebecca nem 
került elő. Örökre nyoma veszett. Az ügy szálai olykor annyira 
kuszák voltak, hogy Alex már kezdte azt hinni, a lány sosem 
létezett. Amikor Rebecca családjával és barátaival beszélt, 
érezte, hogy egyre közelebb kerül a lányhoz, és kezdett képet 
alkotni a személyiségéről és az egész lényéről. És két hét múl-
va már megingathatatlan meggyőződése volt, hogy Rebecca 
nem önszántából tűnt el. És feltehetőleg meghalt. 

Sokszor beszélgetett Dianával. A nő olykor az éjszaka köze-
pén hívta fel. 

– Mondja, hogy meg fogja találni, Alex! Ígérje meg, más-
képp nem bírok elaludni. 

Ő pedig megígérte. Újra és újra. Az egyetlen, amitől ódzko-
dott, az az ígéret volt, hogy élve találja meg Rebeccát. Diana 
bizonyára tudta ezt, mert soha nem is várta el tőle. 

– Muszáj valahogy lezárnom az egészet – jelentette ki. – Le-
gyen egy sír, ahová kijárhatok, ami megvált gondolataim pok-
lából. 

Most pedig, két évvel később megadatik neki a lezárás és a 
sírhely. 

Hány embert ajándékozhatott már meg Alex egy sírhellyel? 
Kezdett túl sok lenni. 
Lena meg is jegyezte. 
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– Alex, szerintem jól érezhetnéd magad akkor is, amikor élő 
emberekkel foglalkozol. Legalább a sok búbánatba egy kis 
életkedv is keveredne. 

A nő úgy gondolta, a férje nem képes erre magától. Időn-
ként figyelte, ahogy a férfi egyre mélyebbre süllyed, és segített 
neki,hogy újra megtalálja az egyensúlyt az életében. A rémület 
belemarkolt Alex szívébe. Most majd ki segít rajta? 

Fredrika Bergman nem tudott nem gondolni Rebecca Trollera. 
Amikor behunyta a szemét, hogy végre elaludjon, maga előtt 
látta, amint a fiatal lány az életéért fut, egy őrült pedig üldözi. 
Láncfűrésszel a kezében. De hát csak nem így történt? Csak 
nem volt még életben a lány, amikor a férfi szétfűrészelte a 
testét? 

Fredrika rosszul lett. Amikor éjfélhez közeledett az idő, fel-
adta, kiment, és leült a konyhában. Főzött egy kávét, elolvasta 
az előző napi újságot, anélkül, hogy felfogta volna, mit olvas. 
A nyugtalanság a gyerekszobába űzte, látnia kellett, hogy Saga 
alszik, és jól van. így is volt. A szülőcsoportban – ahol tulaj-
donképpen csak anyukák voltak – rájött, hogy jól és nyugod-
tan alvó kislánya valóságos isten áldása. Az esti tejbepapi után 
álomba szenderült, és legkorábban reggel fél hétkor ébredt fel. 

A kislány hálószobájában állva Fredrika alig tudta felfogni, 
hogy mindössze pár nappal korábban még egész nap otthon 
volt gyesen. Túl gyorsan váltott? – tépelődött. Saga nem látja 
majd kárát annak, hogy az anyja olyan hirtelen tűnt el az éle-
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téből? Nem, biztos nem. Más lett volna, ha beadta volna Sagát 
a bölcsődébe, de otthon volt az apjával. 

Fredrika elmosolyodott. Spencer mint apa. Gondolta volna, 
amikor először találkoztak az egyetem előtt, és a férfi hazakí-
sérte? Á, dehogy! Sem akkor, sem később. Fredrika szerelmes 
volt belé, de nem számíthatott rá. Egészen mostanáig. 

Az elmúlt év viharosabb volt, mintsem felfoghatta volna. 
Spencer észvesztő sebességgel lépett elő titokzatos szeretőből 
élettárssá. Fredrika szülei némi kezdeti bizonytalanság után 
megértették, mennyire fontos számára a férfi, és elfogadták. 
Egyszer, amikor Fredrika elutazott egy hétvégére, hogy meglá-
togassa egy Malmőben lakó ismerősét, Spencer magától át-
ment a szüleihez vacsorázni. 

– Miért is ne? – vélte Fredrika. – Hisz egykorúak vagytok. 
Az életkor nem számított Fredrikának, de nem mindenki 

osztotta ezt a nézetét. Az anyukák a szülőcsoportban ijedten 
néztek rá, amikor Fredrika Saga apjáról beszélt. Mosolyogtak, 
de a szemükből sugárzott a rémület. Ez kihívást jelentett szá-
mukra, számvetést kellett készíteniük a saját életükről, és elbi-
zonytalanodtak, helyes-e az értékrendjük. 

Fredrika visszament a konyhába. A szülőcsoport a legke-
vésbé sem nyugtatta meg a lelkét. Valami másra kellett gon-
dolnia, ha jól akart aludni. 

Csak ne Rebecca Trollera! 
Újból előjöttek a képek, szinte filmszerűen. A felemelt lánc-

fűrész, ahogy felberreg és lesújt. Darabokra vágja áldozatát. 
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Fredrika a szemére szorította a kezét, hátha el tudja űzni a ké-
peket. Gondolj valami másra, gondolj valami másra! 

Ha Rebecca Trolle még élne, és úgy döntött volna, hogy ki-
hordja a gyermekét, most egy fiatal stockholmi anya lenne. 
Több mint tíz évvel fiatalabb Fredrikánál. De Rebecca nem 
akarta megtartani a gyereket, ezt Fredrika minden porcikájá-
ban érezte. Felkereste a szülészeti klinikát, és az abortuszról 
érdeklődött. Egyetlen barátjának sem említette. Vajon ennyire 
magányos volt? Máskülönben miért hallgatott volna el egy 
ilyen fontos dolgot? 

Peder és a többiek körbekérdezősködtek Rebecca ismeret-
ségi körében, s mindenkit megeskettek, hogy tartja a száját. 
Egyelőre nem akarták, hogy a terhesség ténye a média tudo-
mására jusson. 

Senki sem hallott róla, hogy Rebecca állapotos volt, de arról 
többen is, hogy pénzért kínált szexuális szolgáltatásokat a ne-
ten. Ez vajon hogy lehetséges? 

A válasz egyszerű: sehogy. 
A két dolog sehogy sem vág össze. Akinek ilyen bűnös tit-

kai vannak, nem szentelné minden idejét a tanulmányainak, a 
babaúszás-oktatásnak, a templomi kórusnak, a barátainak és a 
mentori hálózatnak. 

A terhessége vitathatatlan volt, orvosi tény. De a pletykák 
nem voltak azok. Valahogy nem volt meg az összefüggés, nem 
illettek bele a képbe. 
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Nyugtalan gondolataival Fredrika visszatért a hálószobába, 
és lefeküdt Spencer mellé. 

– Nem tudsz aludni? – mormogta Spencer. 
A nő nem felelt, inkább közelebb bújt hozzá, és fejét a férfi 

karjára hajtotta. 
Rebecca Trollera gondolt. 
A nejlonzsákokban heverő testére. 
Az erőszakra, melynek áldozata lett. 
A láncfűrészre. Ez elárult valamit a gyilkosról, valamit, amit 

Fredrika nem tudott megérteni. Hirtelen valami szöget ütött a 
fejébe, és nem tudta feltartóztatni a gondolatot: rutin. A férfi 
rutinosan gyilkolt. 
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Fredrika Bergman tanúvallomása, 2009. 05. 02., 17.30 
(magnófelvétel) 

Jelenlévők: Urban S., Roger M. (kihallgatásvezetők), 
Fredrika Bergman (tanú) 

Urban: Tehát kitartottak az elmélet mellett, miszerint 
Håkan Nilsson a gyilkos, annak ellenére, hogy újabb 
áldozatot találtak? 

Fredrika: Nem tartottunk ki semmilyen elmélet mellett 
sem, nyitva hagytuk a kérdést. 

Roger: És a második áldozattal mi volt a helyzet? 
Fredrika: Időbe telt, mire azonosítani tudtuk. 
Urban: Azért, mert hibát követtek el. 
Fredrika: Azért, mert a tények ismeretében végeztük a 

munkánkat. 
Roger: És Peder Rydh? Tartotta magát a játékszabályok-

hoz? 
Fredrika: Igen, mindvégig. 
Urban: És Alex Recht? 
Fredrika: Ő is tartotta magát a játékszabályokhoz. 
Urban: Én inkább a lelkiállapotára lennék kíváncsi. 
Fredrika: Mindvégig jól érezte magát. 
Roger: És maga? 
Fredrika: Én is jól éreztem magam. 
Urban: Ez esetben inkább a játékszabályokra gondol-

tunk. 
(Csend.) 
Fredrika: Nem értem a kérdést. 
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Urban: Arra vagyunk kíváncsiak, hogy minden törvényt 
és szabályt betartott-e munkavégzés közben? 

Fredrika: Természetesen. 
Roger: Nem titkolt el egyetlen bizonyítékot sem? 
(Csend.) 
Fredrika: Nem. 
Urban: A Rebecca hagyatékában talált bizonyítékok kö-

zül sem? 
Fredrika: Azok közül sem. 
(Csend.) 
Roger: Na és Thea Aldrin? Csak rábukkantak már addig-

ra? 
Fredrika: Igazság szerint nem. 
Urban: Ez azért elég furcsa, nem? 
Fredrika: Nehezítette a nyomozást, hogy az áldozatok 

hosszú ideig voltak a föld alatt. Örökösen a tesztek 
és a vizsgálatok eredményeire vártunk. Ez sok időbe 
tellett. 

Urban: Hát, kétségtelenül az alaposság hátulütője, hogy 
iszonyú lassúvá teszi a haladást. 

Roger: És aztán mi történt? Jó úton jártak, hogy be-
gyűjtsék Håkan Nilssont és Gustav Sjöö témavezetőt. 
De maga szokás szerint a saját útját járta. Nem igaz? 

(Csend.) 
Urban: Ugye a maga ötlete volt, hogy átnézze a hagyaté-

kot a garázsban? 
Fredrika: Igen. 
Roger: Na és mit talált? 
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(Csend.) 
Urban: Legyen szíves, válaszoljon a kérdésre! 
(Csend.) 
Roger: Ekkor talált rá Spencer nevére, nemde? 
Fredrika (suttogva): De igen. 
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PÉNTEK 

13 

Egy újabb holttest a másik mellett. Thea épp a kávéját itta 
ugyanabból az ostoba bögréből, amiből mindig. Lecsapta a 
poharat az asztalra. A rémülettől összeszorult a torka. Ki lehet 
az a férfi, akit Rebecca Trolletól néhány méterre temettek el? A 
rendőrség nem kívánta kommentálni az esetet, beérték azzal a 
megállapítással, hogy az elhunyt férfi, és feltehetőleg két, de 
inkább három évtizeddel ezelőtt áshatták el. 

Két évtized. Az hosszú gyász lehetett. 
Thea a reggeli újságért nyúlt. A holttest megtalálása nagy 

port vert fel. Számos hír érkezett a hírszerkesztőségekbe, de 
nem sok érintett olyan izgalmas témát, mint a kettős gyilkos-
ságról szóló. Az újságok feltették a költői kérdést: van kapcso-
lat az esetek között, dacára a hosszú időnek, ami a két bűntény 
között eltelt? A rendőrség pedig hallgatott. 

Hallgattak, mert semmit sem tudtak. 
Thea apja rendőr volt. A nő ezért azt hitte, ismeri a rend-

őrök gondolkodásmódját. A férfi egyetlen egyszer látogatta 
meg a börtönben. Thea nem tudta eldönteni, hogy ez az apai 
alkalmatlanságát vagy az ítéletét tükrözte-e. 
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– Beszélned kell, Thea! – szólította fel az apja. – Ha van va-
lami, amit fel tudsz hozni a mentségedre, most kell elmonda-
nod! Most! Aztán már túl késő lesz. 

Thea hallgatását kihívónak érezte. 
– A bizonyítékok meggyőzőek. Semmi sem támasztja alá az 

ártatlanságodat. Én ezt nem értem! Hogy lehettél ilyen… zava-
rodott? 

Drága papa, a gyerekek olyanok lesznek, amilyenekké teszik őket. 
– Megmondtam anyádnak, nem akarom, hogy meglátogas-

son. Legalábbis, amíg így viselkedsz. Érted, amit mondok, 
Thea? Szörnyen magányos leszel! 

Amióta csak az eszemet tudom, magányos vagyok. 
Az apja végül felállt, majd utoljára ránézett. 
– Szégyellem magam miattad – suttogta. – Szégyellem, hogy 

a lányom gyilkos. 
Én pedig szégyellem, hogy az apám idióta, az anyám meg mulya. 
Thea keze remegett, összegyűrte az újságot. Úgy hitte, sejti, 

ki a halott férfi. Az az ember, aki megváltoztathatta volna az 
életét, de nyoma veszett, amikor a legnagyobb szüksége lett 
volna rá. A rendőrség azt hitte, önszántából tűnt el, de Thea 
végig tudta, hogy halott. Azt kívánta, bárcsak visszatérne, s 
nem értette, miért nem találja senki. Milyen mélyre kell elásni 
egy embert ahhoz, hogy senki se találja meg a sírját? Két méter 
elég, a rendőrség szerint. Ilyen mélységben feküdt a férfi a föld 
alatt. Hány láb taposhatott keresztül a testén, mit sem tudva 
arról, mi rejlik a moha és a lehullott ágak alatt? 
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Thea lehunyta a szemét, és arra vágyott, hogy békén hagy-
ják ezek a gondolatok. A rendőrségnek időre van szüksége, 
hogy kiderítse, ki volt a férfi, és milyen kapcsolatban állt 
Rebecca Trolleval. Na és persze Theával. 

Kíváncsi volt, a rendőrség rájött-e már, hogy több hullát is 
fognak még találni azon az átkozott tisztáson. 
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– Éjjel-nappal ásunk, de nehéz közben az összes nyavalyás 
újságírót távol tartani – jelentette ki a rendőrfelügyelő. 

Alex azzal a munkatársával, Torbjörn Ross-szal együtt hall-
gatta, aki elsőként ért a helyszínre, amikor Rebeccát megtalál-
ták. 

– Több emberre van szükségetek? 
– Legalább még ötre, ha jutni is szeretnénk valamire. Nem 

merünk ásógépet használni, inkább kézzel ásunk. De most 
már kezd tarthatatlanná válni a helyzet. A fiúk már nem bírják 
sokáig. 

Torbjörn elgondolkodott. 
– Nem kaphatnánk segítséget a hadseregtől? 
– Gondoljátok végig a lehetőségeket – felelte Alex. – Ha van 

még felfedezésre váró holttest, szeretném, ha még a hétvégén 
előkerülne. 

A felügyelő távozott, visszatért a kutatási területre, mely 
kezdett egyre nagyobb méreteket ölteni. Megígérte, hogy meg-
tesz minden tőle telhetőt. Ha van még kiásandó hulla, az va-
sárnap estig előkerül. 

Már péntek volt, és Alex úgy érezte, elrepültek a napok. A 
kihallgatások kavalkádja, gyűlések és véget nem érő agytorna. 

– Hétvégén is dolgozol? – kérdezte Torbjörn. 
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– Alighanem. 
– A feleségemmel kimegyünk a nyaralóba szombat-

vasárnap. Jó lenne, ha velünk tudnál jönni. 
Alex tekintete ide-oda vándorolt, nem tudta, mit feleljen. A 

tárgyalóterem ajtajában felbukkant Peder. 
– Ide kell jönnünk? 
Alex bólintott, majd Torbjörnhöz fordult, amikor Peder be-

lépett, és leült az asztalhoz. 
– Megbeszélést tartunk. Az orvosszakértő megígérte, hogy 

idejön, és beszélhetünk vele. 
Többen is beléptek a terembe, a székek csikorogtak a pad-

lón, ahogy kihúzták őket, s a nyomozók helyet foglaltak az 
asztal körül. 

– Ami a meghívásodat illeti… – Alex habozott. – Nem tu-
dom. Úgy tűnik, lesz munkám a hétvégére, nem tudom, el tu-
dok-e szabadulni. 

Torbjörn Alex vállára tette erős kezét, pillantásával sarokba 
szorította. 

– Akkor azt javaslom, gondolkodj el a dolgon, aztán térjünk 
vissza rá. Sonjával örülnénk, ha velünk tartanál. Különösen 
annak, ha eljönnél velem horgászni vasárnap reggel. 

– Horgászni? 
– Gondolkodj rajta, Alex. 
Torbjörn levette a válláról a kezét, de a meghívása még azu-

tán is a levegőben lógott, hogy kiment a helyiségből. 
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Fredrika Bergman érkezett utolsóként, az orvosszakértő 
után. A nyomozócsoport gyarapodni látszott az éjszaka fo-
lyamán, nem is fért el mindenki az asztal körül, néhányuknak 
a fal mellett kellett állniuk. 

Az orvosszakértő, Birger Rosvall a terem egyik sarkában 
foglalt helyet, átlósan szemben Alexszel. Alex magához intette, 
s félrehúzta a székét, hogy a férfi is elférjen az asztalfőn. 

– Birger volt olyan kedves és eljött, hogy ezúttal szemé-
lyesen oszthassa meg velünk következtetéseit. Felhívnám 
mindnyájatok figyelmét arra, hogy a megbeszélésen elhangzó 
információk titkosak, ne adjátok ki őket senkinek, semmilyen 
körülmények között! 

A terem elcsendesedett, páran elkerülték Alex pillantását, 
amikor végignézett rajtuk. 

– Nem engedhetjük meg magunknak, hogy hibázzunk – je-
lentette ki Alex. – A média résen van, ezért különösen ügyel-
nünk kell arra, mit mondunk, és milyen intézkedéseket foga-
natosítunk. Felfogtátok? 

Páran bólintottak, mások motyogtak valamit. De senkinek 
sem volt ellenvetése, s Alex nem is számított ilyesmire. Min-
den további magyarázat nélkül átadta a szót az orvosszakértő-
nek. 

– Kezdjük a nővel! – vágott bele Birger jellegzetes, rekedt 
orrhangján. – A fejet a testtől közvetlenül az áll alatt választot-
ták el, képzeljenek el egy ilyen vonalat. 
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Majd ujjával vonalat rajzolt a saját álla alá, egyik fülétől a 
másikig. 

– A gégefő bizonyos sérülései arra utalnak, hogy megfojtot-
ták, biztosabbat nem tudok mondani a közvetlen halálokról. A 
kezeket ugyanazzal a módszerrel távolították el, mint a fejet: 
egy láncfűrésszel. 

Az orvosszakértő szavai visszhangzottak a tárgyalóterem 
falai között, s úgy borultak a nyomozócsoportra, akár egy vi-
zes lepedő. Nem mindenki hallott korábban a láncfűrészről. 

– Elsősorban a csontokon látható vágási felszínek győztek 
meg arról, hogy láncfűrészről van szó, és nem hagyományos 
körfűrészről. Ezenkívül egy speciális olaj maradványait is 
megtaláltuk a vágásnyomokban, amelyet például arra hasz-
nálnak, hogy megolajozzák egy láncfűrész láncát. 

– Mit ért azalatt, hogy speciális olaj? 
– A legtöbb láncfűrészolaj, amelyet manapság forgalmaz-

nak, biológiailag bomlik le, meglehetősen gyorsan. De a gyil-
kos, aki Rebeccát feldarabolta, nem ilyet használt, pedig oko-
sabban tette volna, hanem egy régebbi kenőolajat, amely hosz-
szabb idő alatt bomlik le. A csontvázon talált sérülések az 
olajmaradványokkal együtt arra engednek következtetni, hogy 
a holttestet láncfűrésszel darabolták fel. 

A tárgyalóterem ajtaja kinyílt, és egy kolléga nézett be rajta, 
majd elnézést kért, amikor meglátta a csapatot, és távozott. 

– Meg tudod mondani, milyen típusú láncfűrészt használ-
tak? – kérdezte Alex. 
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– Kizárt – felelte Birger. – Mindössze annyit tudok megálla-
pítani, hogy régebbi modell lehetett, hiszen az olaj is régebbi 
típusú. Viszont azt meg tudom majd mondani, milyen kenő-
olaj volt. 

Alex szemei előtt a darabolás borzalmas képei jelentek meg. 
Megrázta a fejét, nem akart képeket látni, elég volt neki a sza-
vakat hallani. A tényeket. 

– Birger, voltaképpen mennyire mocskos meló egy ilyen da-
rabolás? Mármint, mindannyian el tudunk képzelni rémes je-
leneteket, egyik rosszabb, mint a másik… 

Az orvosszakértő hátradőlt a széken. 
– Az a körülményektől függ. Ha a szív még dobog, még ha 

az áldozat öntudatlan állapotban van is, rendesen fröcsög a 
vér. Ha viszont halott, azaz nincs már pulzusa, jobb a helyzet. 
Ha a padlót vastagon beborítják nejlonnal, nem túl nehéz utá-
na feltakarítani. 

Fredrika halkan megköszörülte a torkát. 
– És azt tudja, hogy Rebecca esetében hogy történt? 
– Mire gondol? 
Fredrika nekidurálta magát. 
– Az érdekelne, életben volt-e, amikor feldarabolták? 
– Erről nem tudok teljes bizonyossággal nyilatkozni. De úgy 

vélem, halott volt. Másképp nem tudnám megmagyarázni a 
gégefő sérüléseit. 

A jelenlévők szívesen fellélegeztek volna, de az orvos-
szakértő szavai nem nyugtatták meg őket. Rebecca Trolle fel-
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tehetőleg halott volt, de lehetséges, hogy még élt. A lehetséges 
egy átkozott szó! 

A helyiségen végigfutó halk morajt Alex szakította félbe. 
– Voltak egyéb sérülései? 
– Amint korábbi jelentéseimben említettem, nem, nem vol-

tak. Sem a bordákon, sem a csontváz többi részén. Az egyetlen 
sérülés, amelyet sikerült feljegyeznem, a gégefőn található. 
Meleg kezek fogták át a fiatal nő nyakát, majd az illető egyre 
szorította és szorította, amíg már nem kapott levegőt, és vége 
volt. 

Alex témát váltott. 
– És mit tudsz mondani a halott férfiról? 
– Ahogy már biztosan látták a fényképeken, a férfi csuklóját 

összekötötték a háta mögött. Az oldalán feküdt a sírban, a csí-
pőjén és a kulcscsontján sérülések voltak, melyek akkor kelet-
kezhettek, amikor belelökték a gödörbe. 

Az orvosszakértő a jegyzeteibe pillantott. 
– Számos sérülése volt, mely arra utal, hogy a halála előtt 

bántalmazták. Egy repedés az állkapocscsonton, két törött 
borda és törött orrcsont. 

– Mennyi ideig volt a földben? 
– Nehéz pontosan megmondani. Úgy huszonöt-harminc 

évig. 
Harminc év. Az nagyon hosszú idő. 
– És mi a közvetlen halálok? 
– Úgy vélem, megfojtották. 
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Alex a szemöldökét ráncolta. 
– Őt is? 
– Igen. De hidd el, nem olyan ritka módja ez az emberölés-

nek. Pusztán e miatt a tény miatt én nem merném azt a követ-
keztetést levonni, hogy ugyanaz az elkövető. 

De miért feltételezzük azt, hogy más volt a gyilkos? – töp-
rengett Alex. Elég valószínűtlen, hogy két embert ugyanúgy 
fojtanak meg, és ugyanoda temetnek el, de nem ugyanaz az 
elkövető. Hacsak nem tettestársakról van szó. Már a puszta 
gondolat is felidegesítette Alexet. Ha több elkövető volt, az 
eset még bonyolultabb. 

– Hány éves volt? 
– Olyan negyven-ötven közötti, úgy tippelem. De még nem 

tudtam megállapítani. 
– Van még valami fontos? 
– Semmi más, azon kívül, amit elmondtam – felelte Birger. – 

Összefoglalva tehát: a gyilkos erős ember. Nem könnyű eljutni 
a sírhelyig, a halott pedig egy méter nyolcvanöt centi magas 
volt. Vagy a saját lábán ment el odáig, és ott ölték meg, vagy a 
tettes ugyancsak megizzadt, mire odacipelte a testet. Ha na-
gyon erős volt, elvonszolhatta odáig. Ha nem, akkor szerintem 
lehetett egy tettestársa. Másrészt a gyilkos durva erőszakot 
alkalmazott, főleg a nő esetében. Olyan rafinált módszert, 
hogy egészen biztosan csak az lehetett a célja, hogy megnehe-
zítse az azonosítást. Ha a két elkövető ugyanaz, most legalább 
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ötvenévesnek kell lennie. Ez részben magyarázatot adhat arra, 
miért darabolta fel a nőt: mert egyben nem bírta el. 

Újból megzavarták a tárgyalóteremben zajló munkát, ami-
kor az egyik kolléga tévedésből rájuk nyitotta az ajtót. Az 
egyik nyomozó ekkor ügyesen kislisszolt a vécére. 

– Mennyit kell gyalogolni a sírokig? – kérdezte Alex a hely-
színen dolgozó szakembereket. 

– Úgy négyszáz métert. 
Négyszáz méter. Az elég nagy távolság, ha egy halottat ci-

pel az ember. Lehet, hogy ketten voltak? Alex újból elhesseget-
te a gondolatot, hisz az lehetetlen. 

A tettes egyedül volt. Másképp kezelhetetlen az ügy. 

Miután Birger elhagyta a termet, a megbeszélés folytatódott 
Alex vezetésével. 

– A mai nap folyamán a következő kérdésre szeretnék vá-
laszt kapni: hány olyan férfi tűnt el, mondjuk 1975 és 1985 kö-
zött, aki pont olyan idős és magas volt, mint az áldozat? Meg 
kell próbálnunk minél jobban lecsökkenteni a számukat, ami 
nem lehet különösebben nehéz, hiszen az áldozat egy méter 
nyolcvanöt centi volt. A cél az, hogy legkésőbb a jövő hét elejé-
re biztosan azonosítani tudjuk a holttestet. 

A munkatársaira nézett. 
– Néhányatoknak a hétvégén is dolgozni kell, remélem, 

nem gond. 
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Páran erre-arra tekingettek, ki akartak maradni a dologból, 
de a nagy többség bólintott. Egyesült erővel fognak dolgozni. 
Alex tovatűnni látta Torbjörn meghívását a horgászatra. Talán 
majd legközelebb. 

– Rebecca Trolle ügyében mi vár ránk még a hétvégén? – 
kérdezte. 

– Ki kell hallgatnunk a témavezetőjét, Gustav Sjöőt – jelen-
tette ki Peder. 

A teremben ülők arcára kiült a meglepődés, egy újabb név, 
amit meg kell jegyezniük. 

Peder tőmondatokban megosztotta a többiekkel, mit sike-
rült kiderítenie előző nap. 

– És mi a helyzet Håkan Nilssonnal? 
– Kivárjuk a DNS-teszt eredményét. A labor délelőttre ígér-

te a visszajelzést. De Sjöőt ettől függetlenül is ki akarom hall-
gatni. 

Fredrika is megszólalt. 
– Le kell nyomoznunk ezt az erotikus hirdetést is. Én hatá-

rozottan úgy érzem, hogy ez a dolog sántít. Abban egyetértek, 
hogy a témavezetőt is ki kellene hallgatnunk, de azért Håkan-
nak is lesz mit megmagyaráznia, ha valóban ő terjesztette el a 
pletykát. 

– Rebecca ügyében tehát két fontos nyomunk van – foglalta 
össze Alex. – A terhessége és az arról szóló pletykák, hogy a 
testét árulta az interneten. Megkönnyítené a helyzetünket, ha 
az egyiket kihúzhatnánk a listáról. 
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– A terhességgel az a probléma – fejtette ki Peder –, hogy 
csak Rebeccát érinti. Ha bármiféle kapcsolat van Rebecca és a 
férfi meggyilkolása között, igencsak kétséges, hogy a terhes-
ségnek bármi köze lett volna az egészhez. 

– Akkor marad a másik szál – nyugtázta Alex. – Még vala-
mi? 

– Gustav Sjöö, a témavezető – erősködött Peder. 
– De miért érdekes, ha a terhességet érdektelennek tekint-

jük? 
– Hát, lehet, hogy egyszerűen csak valami perverz alak. 
A teremből innen is, onnan is nevetés hallatszott, s ez zavar-

ba hozta Pedert. 
– Úgy érted, hogy mindkét eset kéjgyilkosság? – mentette ki 

Fredrika. 
– Pontosan. Elég öreg már, akár a férfit is megölhette. És 

elég magas. Régebben talán erős is volt. 
Vajon elég erős ahhoz, hogy négyszáz méteren át cipeljen 

egy hullát? Még az is lehet, gondolta Alex. 
– Azt hiszem, akkor ezt is számításba kell vennünk – mond-

ta hangosan. – Rebecca Trolle ügyében nem engedhetjük meg 
magunknak, hogy bármilyen nyomot is figyelmen kívül hagy-
junk. A jelenlegi helyzetben nem. Rendben? 

Úgy tűnt, senki sincs ellentétes véleményen, Alex pedig már 
túlságosan elálmosodott a tárgyalóterem állott levegőjétől. Le-
zárta a megbeszélést, kollégái pedig visszatértek a dolgozó-
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szobájukba, és nekiláttak a feladatuknak. De Fredrika még té-
továzott. 

– Én kimegyek ma Diana Trolle testvéréhez, és átnézem 
Rebecca hagyatékát. 

Alex a saját hangját hallotta visszhangozni a fejében: nem 
engedhetik meg maguknak, hogy bármilyen nyomot is fi-
gyelmen kívül hagyjanak. 

– Jó. 
Szeretett volna még hozzátenni valamit. Ráripakodni 

Fredrikára, mert azt gondolja, Alex elhibázott valamit két év-
vel ezelőtt, de tudta, hogy ezt nem teheti. 

Végül is bármit elhibázhattak. 
Fredrika összefutott Pederrel az ajtóban, amikor kifelé tar-

tott. 
– Most hívtak a laborból. Megerősítették, hogy Håkan 

Nilsson volt a gyerek apja. 
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Sosem volt még ilyen szép áprilisi idő. Legalábbis Peder Rydh 
emlékezete szerint. A napfény besettenkedett a házak között, 
felmelegítette a levegőt, s mindenkit, aki élt és mozgott, arra 
kényszerített, hogy levegye a kabátját és a pulóverét. Peder 
egy szál ingben surrant ki a főkapitányságról. Két kollégája a 
sarkában loholt. 

– És mi lesz a kocsival? – kérdezte egyikük. – Elvégre nem 
kutyagolhatunk Midsommarkransenig, hogy behozzuk Nils-
sont. 

– A kocsi ott áll – felelte Peder, s egy sötét Saabra mutatott, 
melylejjebb parkolt az utcában. – Amúgy nem a Midsommark-
ransenbe megyünk, hanem Kistába. Ezúttal a munkahelyéről 
hozzuk be. 

Peder rövid időn belül már harmadszor indult el, hogy be-
vigye Håkan Nilssont. Az ügyész utalt rá, hogy most már elég 
okuk van arra, hogy őrizetbe vegyék, de Alex nem volt ebben 
olyan biztos. Ha őrizetbe veszik, három napjuk van rá, hogy 
kicsikarjanak belőle egy beismerő vallomást, vagy más bizo-
nyítékot szerezzenek, amely alátámasztja a feltételezésüket. 
Máskülönben nincs elég alapjuk az előzetes letartóztatáshoz. 
Mivel a rendőrségnek párhuzamosan több gyanúsítottja is 
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volt, kérdésessé vált, okos dolog-e őrizetbe venni valakit egy 
ilyen kényes helyzetben. 

Peder pedig továbbra is kíváncsi volt Gustav Sjöőre, a té-
mavezetőre. 

Alex úgy döntött, hogy Håkan Nilssont minden körülmé-
nyek között ki kell hallgatniuk, a gyerek ügyében éppúgy, 
mint az erotikus hirdetés miatt. 

Peder leparkolt a vállalat előtt, ahol Håkan dolgozott. Egyik 
kollégájával bement a férfiért, másik kollégája odakint maradt, 
és figyelte az ajtót. Rikító színű táblák vezették el őket a máso-
dik emeletre, ahol a cég recepciója volt. Peder és a kollégája a 
lépcsőt választotta, kettesével szedték a fokokat. Jó kondiban 
voltak, hála a sok edzőteremben és futópadon eltöltött órának. 
Fekete cipőt és kék farmert viseltek. Gyakorlott szem azonnal 
kiszúrhatta, hogy rendőrök. 

A recepciósnak mégsem sikerült. 
– Miben segíthetek? – kérdezte barátságos hangnemben. 
Peder és a munkatársa igazolta magát, és nyugodtan elma-

gyarázták, mi járatban vannak. A recepciós elsápadt, s meg-
mutatta nekik az épület alaprajzán, hol találják Håkant. A fia-
talember háttal ült, a fején fejhallgató volt, és egy szakvéle-
ményt írt. Szemét a képernyőre szegezte, nem hallotta, hogy a 
rendőrök hátulról közelítenek felé. 

Összerezzent, amikor Peder a vállára tette a kezét. 
– Jó napot! Velünk jönne? Szeretnénk beszélni magával. Új-

ra. 
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A kihallgatószoba túl kicsi volt. Legalábbis annak tűnt. Peder 
felhívta Ylvát, mielőtt bement. 

– Szia! – szólt bele a nő. – Történt valami? 
A hangjában hallható aggodalom annak volt betudható, 

hogy Peder munkaidőben hívta. 
– Nem. Csak a hangodat akartam hallani. 
Érezte, hogy a nő mosolyog. 
– Ennek igazán örülök. 
Ne becsüljék alá az egyszerű dolgokat, amelyek semmibe se kerül-

nek. 
Ezt mondta a terapeuta, akivel Peder tavaly vette fel a kap-

csolatot. 
– Sok kicsi sokra megy, ez menti ki magát, amikor sokáig 

bent kell maradnia, vagy a hétvégén is be kell mennie dolgoz-
ni. 

Peder végül kezdett hallgatni a terapeutára, belátta, hol hi-
bázott. 

– De sosem leszek egészen más ember – mondta. 
– Ezt nem is kívánja magától senki. De jobbá válhat olyan 

dolgokban, amelyekben most nem jó. Mint például a közvetlen 
kapcsolatai ápolásában. 

Pedernek megfájdult a gyomra, ahogy eszébe jutottak azok 
az idők, amikor külön élt Ylvától, és nehezen teltek napjai. De 
már sokat javult a helyzet. Jó úton jártak, kezdték újra megta-
lálni az egyensúlyt az életükben. 



145 

– Amúgy Jimmy telefonált – mondta Ylva. – Szeretne me-
gint átjönni a hétvégén. Azt mondtam neki, rendben van. 

Jimmy, Peder öccse egy kiskori baleset miatt örök gyerek 
maradt. Peder időnként úgy érezte, bizonyos szempontból 
irigyli az életét. Jimmy világát ugyanis a teljes gondtalanság 
jellemezte, s ez bárkit elgondolkodtatott volna arról, mi a fon-
tos az életben. Jimmy világa az otthonra korlátozódott, és így 
volt neki a legjobb. Az ő világában egyetlen nőt sem szabdal-
tak szét láncfűrésszel, ebben Peder biztos volt. Befejezte a be-
szélgetést Ylvával, és Alexszel együtt bement a kihallgató-
szobába. 

Håkan Nilsson és törvényes képviselője, akit odahívtak, 
már várta őket. Håkan mereven bámult, az arca fáradtnak 
tűnt. Már napok óta rosszul aludt, ez tisztán látszott rajta. A 
keze úgy reszketett, mint egy sérült madár szárnya, hol az asz-
talon, hol a térdén pihentette. Néha csak ült, és az arcát vakar-
gatta. 

Alex vezette a kihallgatást, lényegre törően elmondta, mivel 
gyanúsítja a rendőrség a férfit. 

– Ezt nem értem – problémázott Håkan. – Hisz többször jár-
tam már a főkapitányságon. Együttműködtem magukkal. Mi-
ért segítettem volna, ha én öltem meg? 

– Mi is ezt kérdezzük – felelte Alex. – És szerintem ezúttal 
rá is fogunk jönni. Talán az egész csak egy hatalmas félreértés, 
de akkor jó is lenne tisztázni. 
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Miközben beszélt, egyetlen arcizma sem rándult. Rendíthe-
tetlenül összpontosított. 

Addig innen el nem megy, amíg el nem mondta az igazat, Håkan! 
– Meséljen a gyerekről! – utasította Peder. 
– Milyen gyerekről? 
– Arról, akit Rebeccával vártak. Örültek neki? 
– Már megmondtam, hogy nem tudtam róla, hogy gyereket 

várt! És ha igaz is, nem az én gyerekem volt. 
Először határozottnak tűnt, majd bizonytalanság ült ki az 

arcára. 
– Az én gyerekem volt? 
– A magáé, Håkan. Mikor mondta el Rebecca? 
Håkan sírva fakadt. 
– Kér egy kis vizet? 
Peder az asztalon álló kannából kitöltött egy pohár vizet, és 

Håkan felé tolta. Majd várt. Idejük volt bőven, kellett is, hogy 
eredményre jussanak. A legtöbb bűnöző jól bírja a rövid ki-
hallgatást, de hosszabb idő után elbizonytalanodik, és előbb 
vagy utóbb hibát követ el. 

– Miért sír? 
Alex tárgyilagos, de nem rideg hangon kérdezett. 
Amikor Håkan nem felelt, Peder is megszólalt. 
– Hiányzik Rebecca? 
Håkan bólintott. 
– Mindig azt hittem, vissza fog jönni. 
Ha megfojtotta és elásta az erdőben, akkor biztos nem, Håkan. 
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A férfi szipogott egyet, majd pulóvere ujjával megtörölte az 
orrát. 

– Miért gondolta? 
– Olyan valószínűtlennek tűnt, hogy örökre eltűnjön, hogy 

soha ne térjen vissza. Nem hittem, hogy így lesz. Tényleg nem. 
Håkan zokogott, akár egy gyerek. Úgy beszélt, mint egy kis-

fiú, aki még a tizedik életévét sem töltötte be, s a valóságképe 
is ennek megfelelő volt. 

– De kérem, Håkan! – folytatta Alex. – Már két éve eltűnt! 
Mit gondolt, hová lett? 

– Elutazott. 
Letörölte a könnyeit, és kortyolt egy kis vizet. 
– És hová? 
– Franciaországba. 
Tehát itt van a kutya elásva! Az a nem túl szerencsés fran-

ciaországi utazás, amit Håkan nem tudott neki megbocsátani! 
– Említette Rebecca, hogy oda akar menni? 
– Nem, de sosem lehet tudni. 
Alex kihúzta magát, és mélyen Håkan szemébe nézett. 
– De igen – felelte. – Vannak dolgok, amiket biztosan lehet 

tudni. 
Håkan nyelt egyet. Majd ivott. 
– Akkor most beszéljen a gyerekről! 
– Én semmit se tudtam a gyerekről! 
Hangja felerősödött a kis teremben. 
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– Nem mondta el, hogy gyereket vár! Egy szót sem szólt ró-
la! 

A hazugságnak sok arca van, ezt Alex és Peder is tudta. De 
nehéz volt kideríteni, miféle titkokat cipelhet Håkan. 

– Beszéljen arról, amikor lefeküdtek egymással. 
Håkan elvörösödött. 
– Ahogy a múltkor már mondtam, nem terveztük el előre. 

Azt hiszem, Rebecca épp akkor ismerkedett meg valakivel, és 
el volt keseredve, mert a férfi nem becsülte meg. Nálam talál-
koztunk egyik este, és megkínáltam borral. Aztán vodkát it-
tunk, amit Finnországban vettem. Utána… csak úgy megtör-
tént. 

– És később milyen érzés volt? 
Håkan szeme csillogott, mintha lázas lenne. 
– Mintha sokkal közelebb kerültünk volna egymáshoz. 
– Rebecca is így gondolta? – kérdezte Peder. 
– Szerintem igen. 
– Mondta is? 
– Nem, de láttam rajta. Utólag megpróbálta elbagatellizálni, 

de én tudtam, mi az igazság. Úgy érezte, huszonöt éves kora 
előtt túl korai még megtalálni az igazit. 

Håkan hirtelen magabiztosabbá vált. 
– Ezt szerettem benne, hogy olyan okos volt. És érett. Nem 

úgy, mint a többi lány, akikkel csak baj van. 
Peder értetlenül nézett rá. 
– Lefeküdtek egymással máskor is? 
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– Nem, épp azért, mert várni akart. Ahogy mondtam. 
– Várni? Mire? 
– Arra, amíg helyesnek érzi, hogy megtegye ezt a lépést. 
Håkan felnevetett, s tett egy nagy ívű kézmozdulatot. Alex 

és Peder hosszasan nézte. 
– Nem gondolja, hogy esetleg félreértette a helyzetet? – 

adott hangot a gyanújának Alex. 
Håkan szemében kialudt a fény, mint amikor az ember le-

oltja a lámpát. 
– Ezt meg hogy érti? 
– Arra gondolok, hogy talán azért nem feküdtek le többé 

egymással, mert Rebecca valójában nem érdeklődött maga 
iránt. 

– Nem! Szeretett engem, fontos voltam neki! Azt, hogy több 
időre volt szüksége… én pozitívan értékeltem. Úgy értem, én 
sem voltam még elég érett arra, hogy együtt éljek vele. Vagy 
hogy elvegyem feleségül, ha már itt tartunk. 

– Vagy hogy gyerekük legyen? 
Håkan felindult lett, és felemelte a hangját. 
– A francba is, nem volt semmiféle gyerek! 
Amikor Alex és Peder csendben ült tovább, Håkan így foly-

tatta: 
– Nem gondolják, hogy egy ilyen dolgot elmondott volna 

nekem? Szerelmes volt belém! Nem hallják? Szerelmes volt 
belém‼ 
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Üvöltése elhalkult, majd egy nehéz sóhaj kíséretében elhalt, 
amikor ügyvédje az egyik kezét a karjára tette. 

– Szerelmes volt belém. 
Már csak suttogott, mint aki azt hiszi, hogyha elégszer el-

mond valamit, valósággá válik. 
Alex megengedőbb hangnemet ütött meg, amikor újra meg-

szólalt. 
– Rebecca elutasította magát, Håkan. Ez bizonyára nagyon 

érzékenyen érintette. 
Håkan ismét elsírta magát. 
– Nem igaz! Csak egy kis időre volt szüksége. Aztán eltűnt, 

és soha többé nem tért vissza. 
A kezébe temette az arcát. 
Alex odahajolt hozzá. 
– És mi van azokkal a képekkel, amiket az állítása szerint az 

interneten látott, Håkan? A képekkel azon a honlapon, ahol a 
lányok szexpartnert keresnek? 

Håkan felpillantott. 
– Azokat meg ne mutassák senkinek! 
– Nekünk nincsenek meg, nem is tudjuk, hogyan szerezhet-

nénk meg őket. 
– Csalás volt, nem volt semmi keresnivalója azon a honla-

pon. Valaki biztos csak úgy felrakta. Először még ott volt, az-
tán eltűnt. 

Alex a homlokát ráncolta. 
– Mikor látta először a képeket? 



151 

– Pár héttel Rebecca eltűnése után. 
– És nem szólt a rendőrségnek? 
Håkan nyugtalannak tűnt, és ismét összehúzta magát. 
– Végül is eltűnt arról a honlapról, s azt hittem, csak rosszul 

láttam. 
– Beszélt valakinek erről? 
– Először nem. Aztán megkérdeztem az egyik évfolyamtár-

sát. Ez hiba volt. Utána rémes pletykák kezdtek keringeni róla, 
és már nem tudtam megállítani. 

Alex elképzelte, ahogy a hírek futótűzként terjedtek a lány 
ismeretségi körében, míg egy napon – jóval később – a lány 
anyjánál, Dianánál kötöttek ki. Szégyenletes. 

– Tudni akarjuk, mi volt a honlap címe, és mikor nézte meg, 
ha felírta valahová. 

Håkan bólintott. 
– Mindent feljegyeztem. 
– És mit gondol, ki tehette fel arra a honlapra, ha nem ő ma-

ga volt? 
– Valaki, aki nagyon haragudott rá. 
– Volt ilyen? 
Magán kívül. 
– Talán az a kis dagadt, Daniella. 
– A volt barátnője? 
Håkan vágott egy grimaszt, miközben bólintott. 
Peder a karjával az asztalra támaszkodott, és hozzá hajolt: 
– Maga ölte meg Rebeccát? 
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Håkan pislogott, és letörölt az arcáról egy magányos 
könnycseppet. 

– Most már haza akarok menni! 
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A hinta valójában nagyobb gyerekeknek készült, Spencer La-
gergren mégis beleültette a lányát. A kislány vidáman gurgu-
lázott, amikor a férfi erősen meglökte. Spenceren kívül több 
szülő is volt a parkban, mindegyik fiatalabb nála. Jóval fiata-
labb. Az apja lehetett volna bármelyiküknek. 

Spencer apja mindig azt hangsúlyozta, hogy mindenkinek 
egyénien és a saját tempójában kell tennie a dolgát. Spencer 
nagyra értékelte neveltetésének ezt a részét, és a magáévá tet-
te. Azt azért maga sem hitte volna, hogy a hatvanhoz közeled-
ve lesz apa. Amikor Sagára nézett, el sem tudta hinni, hogy az 
ő gyereke. Ugyanakkor semmi kétsége nem volt efelől. Habár 
a kislány annyira hasonlított az anyjára, hogy már-már bele-
fájdult a szeme, ha ránézett, az apja vonásait is fel lehetett fe-
dezni rajta. A homloka formáját, a szája körüli vonalakat, az 
álla markáns alakját tőle örökölte. 

Egy nő sétált Spencer felé egy nagyobbacska gyerekkel a 
karján. 

– Nézd csak, Tova, van ott egy szabad hinta a kislány mel-
lett! 

Tova. 
Spencer kényszeredetten mosolygott az anyukára, és újból 

meglökte Saga hintáját. Azon töprengett, nem kellene-e fel-
vennie a kapcsolatot Továval, azzal a diáklánnyal, aki úgy 
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döntött, megkeseríti az életét. Észre téríteni, és a végére járni 
az egész ügynek, melyet igazából nem is értett. 

Megpróbálta felidézni az elmúlt őszt. Hogy is kezdődött? 
Részmunkaidőben dolgozott, és megkérdezték tőle, lenne-e 
egy harmadéves diák témavezetője. Mindig jól vette ki magát, 
ha egy professzor részt vett a dolgozat megírásában, amikor a 
többieknek nem volt rá idejük. És Spencernek talán volt? Tu-
lajdonképpen nem. Ezért kellett Malinnak, a doktorandusznak 
helyettesítenie. A félév végén gyakorlatilag teljesen át is vette a 
feladatot, és az utolsó óra után Spencer nem is látta többé 
Továt. 

Tova nem volt különösebben igyekvő diák. Inkább olyan, 
aki belefáradt már a tanulásba. Egy piszkosul nehéz kérdést 
próbált megválaszolni a dolgozatában, és folyton kiskapukat 
keresett. 

Hogy állt helyt Spencer? Rosszul. Kétszer is le kellett mon-
dania a találkozót, de nem emlékezett rá, hogy Továt ez érzé-
kenyen érintette volna. A lány telefonban mindig készséges 
volt, s minden ellenvetés nélkül belement, hogy máskor talál-
kozzanak. 

Lehet, hogy túlságosan is készséges volt? 
A találkozóikra a lány mindig csinosan öltözött fel. Egyszer 

még süteményt is hozott, amit maga sütött. A férfinak eszébe 
jutott, hogy a süteménytől zavarba jött, és kiment a teakony-
hába, hogy kávét csináljon. S amikor megfordult, hogy visz-
szamenjen… a lány ott állt közvetlenül mögötte. 
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A kurva életbe! 
Csak egyetlenegyszer jutott ez eszébe, amióta az eset meg-

történt. Azt latolgatta, hogy a lány beleszeretett-e? Maga előtt 
látta az egész jelenetet. Ahogy megfordult a kávéscsészékkel, 
kis híján nekiment, mert a lány alig tíz centiméterre áll tőle. 
Mosolygott, és kibontotta a haját. 

– Segíthetek? 
A francba! 
Mit is felelt? Valószínűleg semmit, csak bárgyún vigyorgott, 

és átnyújtotta a lánynak az egyik csészét. 
– Nem, köszönöm. 
Vajon akkor és ott írta alá a halálos ítéletét? 
Segíthetek? 
Eszébe jutott az az ölelés is, amire a tanszékvezető utalt. 

Egy néma és üres ölelés volt, csak és kizárólag azért, hogy pil-
lanatnyi vigaszt nyújtson a lánynak. Tova sírógörcsöt kapott, 
és nagy nehezen kinyögte, hogy beteg az apja. 

Spencernek kiszáradt a szája. A tanszékvezető azt állította, 
hogy Tova apja már évekkel ezelőtt meghalt. Lehet, hogy az 
emlékezete becsapta? Végül is erős fájdalomcsillapítókat sze-
dett ősszel és télen. De Spencer tudta, hogy nem itt van a 
gond. Pontosan tudta, miért ölelte át Továt. Teljesen nyíltan, a 
folyosón, mások szeme láttára. Hogy a fenébe lehet ezt félreér-
teni? 

Spencer megremegett. Saga elunta a hintázást, és ki akart 
szállni. 
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– Kedves a nagypapádtól, hogy elhozott hintázni – hízelgett 
a mellettük álló nő, és Sagára mosolygott, miközben Spencer 
kivette a hintából. 

A férfi egy újabb mosolyt erőltetett magára, és a baba-
kocsihoz vitte Sagát. Óráról órára nagyobb lelkiismeret-
furdalást érzett, amiért nem mesélte el Fredrikának a pokoljá-
rását. Minél előbb színt kell vallania. 

Akkoriban úgy ítélte meg, kizárt, hogy Tova érdeklődne 
iránta, ez csak a kapuzárási pánik miatt merült egyáltalán fel 
benne. És azt hitte, helyesen cselekszik, pedig rosszabbat már 
nem is tehetett volna. 

A garázs tágasabb volt, mint Fredrika várta. A plafonról egy 
ócska lámpa lógott, s mindent érintetlen por lepett. Már régóta 
nem bolygattak itt meg semmit. Ezt Diana Trolle testvére is 
megmondta, amikor átnyújtott Fredrikának egy zseblámpát. 

– A garázst amolyan tárolóhelyiségnek használjuk. Nem 
tudom, hányszor került már szóba, hogy rendet kellene csi-
nálni, és megszabadulni minden régi kacattól. De valahogy 
sose lett belőle semmi. 

A nő felsóhajtott. 
– Talán könnyebb lesz kidobni mindent most, hogy már 

tudjuk, meghalt. 
Fredrika megértette az érvelést. A zseblámpa fénye átsu-

hant az egymás tetejére rakott kartondobozokon. A helyiség 
egyik sarkába néhány fekete szemeteszsákot hajítottak, amiket 
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mindenfélével teletömtek. Középen egy kanapé állt az oldalán, 
egy szétszerelt étkezőasztal és egy-két szék mellett. 

– Nem volt sok bútora, inkább ruhái és egyéb holmijai. 
Minden a kartondobozokban van. 

– És a nejlonzsákokban mi van? 
– Ágynemű meg ilyesmik. 
Fredrika körülnézett. Az utcára nyíló garázskapu zárva 

volt, a házból közvetlenül jöttek át a garázsba. Minden ablakra 
kartonpapírt ragasztottak, alig szivárgott be fény. 

– Csak szóljon, ha segítségre van szüksége, odabent leszek. 
Diana testvére visszament a házba, s egyedül hagyta 

Fredrikát, akit elszomorított a szegényes hagyaték látványa. 
Nem sok mindent sikerült Rebeccának összegyűjtenie. 

Határozott léptekkel a hegyekben álló dobozokhoz ment, 
majd kinyitotta az egyik felsőt. A keze poros, koszos lett, ami-
kor kutatni kezdett benne. A zseblámpát maga mellé tette, 
hogy legyen fény a munkához. A dobozban könyvek voltak. 
Fredrika egyesével végignézte őket. Az összeset olvasta fiatal 
korában: az Ötösfogatot Enid Blytontól, a szegény árva kislány 
történetét, az Anne Shirley-sorozatot és a gotlandi kiscsikó 
kalandjait. Visszazárta a dobozt, letette a padlóra, és kinyitotta 
a következőt. 

Még több könyv. 
A harmadik doboz kötelező olvasmányokkal volt tele. Né-

hány műre Fredrika is emlékezett diákkorából. Egymás után 
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kivette őket, elolvasta a szöveget a hátsó borítón, majd vissza-
tette mindet. Csak úgy ösztönösen keresgélt, nem is tudta, mit. 

Újabb doboz, újabb könyvek. Alul egy mappa, tele újságok-
kal és magazinokkal. Fredrika megállapította, hogy Rebecca 
Trolle rendszerető ember volt. Úgy tűnt, mindennek megvolt a 
maga helye. Amikor tüzetesebben szemügyre vette a dobozo-
kat, azt is látta, hogy számos könyvkupacot a szerző neve sze-
rint ábécérendbe raktak. Azt nem tudta elképzelni, hogy aki a 
könyveket bedobozolta,vette volna a fáradságot a rendszere-
zésre. A kötetek bizonyára már így sorakoztak a könyvespol-
con. Fredrika, aki mindig is szeretett olvasni, rokon léleknek 
érezte Rebeccát. 

Áttért a következő kupacra. Sajnálta, hogy nincs a dobozok-
ra írva, mi van bennük. A legfelsőben háztartási kisgépek vol-
tak, az alatta lévőben cipők. Ahogy nyitogatta a dobozokat, 
elejtette a zseblámpát. Felkapta, és idegesen megrázta, amikor 
pislákolni kezdett. Zseblámpa nélkül nem tud dolgozni! Meg-
könnyebbülve nyugtázta, hogy a lámpa túlélte az esést, majd 
folytatta a kutatást. Szinte rosszul lett a cipők látványától, 
mintha túlságosan közel került volna Rebeccához, amikor 
meglátta őket. Úgy tartotta, a cipő az egyik legszemélyesebb 
dolog. Látszott rajtuk, hogy használtak voltak. Tétovázva fel-
emelt egy rózsaszínű darabot. Magas sarkú volt. Milyen alka-
lomra lehet ilyen cipőt felvenni? Határozottan visszatette, 
majd fogta a következő dobozt. 
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Jegyzetek. Fredrika szíve megdobbant, és kezébe vette a 
zseblámpát, hogy jobban lásson. Jegyzettömbök, mappák és 
egy bekötött fűzet. Fredrika megragadta a dobozt, és egy hirte-
len mozdulattal a földre borította. Majd leült törökülésbe, és 
lapozgatni kezdett a papírok között. A garázs padlója hideg 
volt, ezért Fredrika elővett egy könyvet, és ráült. 

Két jegyzettömb tele volt írva, Fredrika szerint előadásokon 
készült jegyzetek lehettek. Az oldalakon olyan mondatok so-
rakoztak, melyeket kiragadtak a szövegkörnyezetből. Súlyos 
kijelentések Selma Lagerlöfnek a svéd nőirodalomban játszott 
szerepéről pár egyszerű mondatban megfogalmazva. 

Fredrika félretette a tömböt, és inkább a bekötött füzetet 
nyitotta ki. Thea Aldrin és az elvesztett Nobel-díj – írta Rebec-
ca az első oldal tetejére. 

Thea Aldrin. A név kellemes emlékeket idézett fel Fredriká-
ban. Thea Aldrin Dysia angyalról szóló könyvei nagy kedven-
cei voltak gyermekkorában. Meg is lepődött azon, hogy a kia-
dó nem adta ki őket újra. Állításuk szerint nem volt rá kereslet. 
Ha valaki Thea könyveit akarta olvasni, a könyvtárakban vagy 
az antikváriumokban kellett keresnie őket. 

Képtelenség, gondolta Fredrika, aki szerint a kiadó inkább 
azért ódzkodott az újabb kiadástól, mert nem akarta, hogy kö-
ze legyen az írónőhöz. Fredrika mindössze főbb vonulataiban 
ismerte Thea Aldrin élettörténetét. Az egyik pletykalapban 
megjelent egy kétoldalas cikk a sorsáról A feledhetetlen bűn 
címmel. Fredrika tudta, hogy Theát életfogytiglani börtönbün-
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tetésre ítélték volt élettársának meggyilkolásáért, és a rendőr-
ség azzal gyanúsította, hogy tinédzser fiát is megölte, aki a 
nyolcvanas évek elején tűnt el. Az a hír járta továbbá, hogy írt 
két obszcén könyvet, amelyeket álnéven adtak ki a hetvenes 
években. Arról fogalma sem volt, mit csinál most az írónő. 
Mindössze annyit tudott, hogy a kilencvenes években kegyel-
met kapott. 

De Rebecca ennél többet is kiderített. Jegyzeteiből Fredrika 
számára világossá vált, hogy elég messzire jutott a kutatásai-
ban. Hogy is fogalmazta meg Alex? Rebecca egy idős gyerek-
könyvszerzőről írta a szakdolgozatát. Egy szerzőről, akiről 
egykoron számos újságíró azt tartotta, hogy az első női 
gyermekkönyvíró lesz, aki megkapja majd a Nobel-díjat. 
Fredrika gyorsan végiglapozta a füzetet. Úgy gondolta, magá-
val viszi, s később alaposabban átolvassa. 

A mappákban egy csomó fénymásolt cikk volt, melyek Thea 
Aldrin életéről szóltak. Minden létező szempontból górcső alá 
vették. A feminista irodalomkritikusok tollából származó írá-
sok azt állították, hogy a Thea könyvei iránt tanúsított érdek-
lődés sosem hunyt volna ki, ha férfinak születik. A konzerva-
tívabb kutatók álláspontja szerint Thea írói munkássága nem 
keltett volna ekkora figyelmet, ha nem lett volna annyira el-
lentmondásos személyiség, és nem üzent volna hadat a hatva-
nas években vallott alapvető értékeknek. 

Fredrika keresett egy nejlonzacskót, és nekiállt elpakolni a 
mappákat és a jegyzeteket. A szakdolgozat vázlatát azonban 
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nem találta meg, s ez zavarta. A dolgozat szemlátomást nem 
készült el, így elenyészően kicsinek vélte az esélyt, hogy az 
egyetemen ráakad. 

Végigfutott a két utolsó doboz tartalmán is. Az egyikben 
dísztárgyak voltak és egy fotóalbum. Fredrika feltételezte, 
hogy az albumokat már átlapozták, és érdektelennek találták, 
de nem tudott ellenállni a kísértésnek, és kinyitotta őket. A 
fényképek számára ismeretlen embereket ábrázoltak különbö-
ző helyeken. Csak el ne felejtse megemlíteni az albumokat 
Rebecca nagynénjének, hátha a fényképek értékesek a család 
számára! 

Visszatette őket, és kinyitotta az utolsó dobozt. Ebben is pa-
pírokat talált, és a legalján két floppylemezt. Ez azt jelenti, 
hogy Rebecca régi számítógépet használt. Fredrikát meglepte, 
hogy a rendőrség nem foglalta le a lemezeket. Persze lehet, 
hogy már átnézték, és visszaadták őket Rebecca hozzátartozó-
inak. Határozott mozdulattal felkapta a lemezeket. Az egyiken 
ez a felirat állt: Szakdolgozat, a másikon pedig: Őrangyalok. 

Mindkettőt a szatyrába tette. 
A papírok között rengeteg mindent talált az egyetemi kép-

zésről. Köszöntünk az Irodalomtudományi Intézet hallgatója-
ként! – állt az egyik brosúrán. Fredrika némi nosztalgiával la-
pozta végig, s megtudta belőle, milyen szokások vannak ér-
vényben az intézményben. Valahol a brosúra közepénél meg-
torpant, szeme egy felhívásra szegeződött, mely a diákoknak 
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szólt: Nem tudod még, mihez kezdj tanulmányaid végeztével? 
Térj be hozzánk, és megtudod, mi az Alfa mentori hálózat! 

A hirdetésen a diákbizottság tagjainak aláírása szerepelt. 
Ez a mentori hálózat újra és újra előkerült. Most már neve is 

volt: Alfa. Fredrika tudta, hogy megy az ilyesmi: biztos messze 
nem minden diák, aki érdeklődést mutatott a hálózat munkája 
iránt, kapott végül mentort. A diákok által végzett szak és jö-
vőbeni terveik alapján választották ki őket. Alex állítása szerint 
Rebecca Valter Lundot, az üzletembert kapta mentorául. A 
férfit, aki egyre feljebb és feljebb kapaszkodott a hatalmas 
Axberger vállalat ranglétráján, s aki eredetileg Norvégiából 
származott. De hogy lehetséges ez? Egy lány, aki irodalmat 
tanul, hogyan kaphatja meg Valter Lundot mentorául? 

Fredrika átlapozta a brosúrát, és úgy döntött, közelebbről is 
tanulmányozni fogja a hálózat munkáját. Az utolsó oldalon 
megtalálta az intézmény dolgozóinak listáját, az elérhetősége-
ikkel együtt. A témavezető, Gustav Sjöö neve piros golyóstol-
lal be voltkarikázva. 

S a neve mellé ugyanazzal a piros golyóstollal írták oda: 
Spencer Lagergren, Uppsalai Egyetem, Irodalomtudományi 
Intézet. 

Olyan rikító volt a szöveg, hogy Fredrika lába remegni kez-
dett. 

S anélkül, hogy meggondolta volna, mit tesz, összehajtotta a 
brosúrát, és a kabátja zsebébe süllyesztette. A többi anyagot, 
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amit magával szándékozott vinni, a nejlonzacskóba tette. Majd 
lekapcsolta a zseblámpát, és visszament a házba. 

– Készen vagyok – közölte Rebecca nagynénjével. – Ezeket 
szeretném magammal vinni, ha nincs ellene kifogása. 

Majd felmutatta a szatyrot, s érezte, hogy a brosúra égeti a 
zsebét. Levegőt is alig kapott. 

Spencer. 
Aki valaha megesküdött rá, hogy soha többé nem hazudik 

neki. Aki hirtelen arra az elhatározásra jutott, hogy otthon 
akar maradni gyesen. 

Drágám, mit titkolsz előlem? 



164 

17 

Alex Recht nem tudta eldönteni, hogyan folytassa a nyomo-
zást. Håkan Nilssont megint hazaengedték, de újra megbíztak 
egy nyomozót, hogy tartsa szemmel, s folytatták a telefonjai 
lehallgatását is, a vezetékest és a mobilt egyaránt. 

Fredrika visszatért a Rebecca nagynénjénél tett látogatásá-
ból, s a magával hozott anyaggal együtt bezárkózott a szobájá-
ba. Néhány tőmondatban számolt csak be arról, mit talált, s azt 
állította, érdemes lenne közelebbről is megnézni a mentori há-
lózat működését. Alex tulajdonképpen nem értett vele egyet, 
de mivel egyik nyom sem vezetett célra, nem volt ellenvetése a 
javaslat ellen. 

Egyetlen nyomot sem hagyhatunk kihűlni. 
Az órára lesett. Fredrika pár óra múlva biztosan hazamegy, 

és csak hétfőn jön be legközelebb. Remélhetőleg sikerül majd 
összeegyeztetnie az élethivatásait. Még egy Pederre nincs 
szüksége a csoportnak. 

Alex úgy döntött, felhívja a kollégáját, Torbjörn Rosst, hogy 
megköszönje a hétvégi horgászatra szóló meghívását. De saj-
nos nem mehet. Túl sok a dolga. Olyan sok, hogy belegondolni 
se mer. Olyan sok, hogy… 

– Torbjörn Ross. 
– Szia, itt Alex. Csak azért hívtalak, hogy megmondjam, 

szívesen veletek tartok a hétvégén. 
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Tényleg? 
A tenyere izzadni kezdett. Elment az esze? 
– Hű, ennek nagyon örülök! – lelkesedett Torbjörn. – Azt 

hittem, nemet mondasz. 
Én is. 
– Ez a horgászás nagyon csábítóan hangzott. 
– Sejtettem. Hazaszólok, és megmondom, hogy velünk 

jössz. 
– Várj egy kicsit! Szerintem a saját kocsimmal megyek, hol-

nap dolgoznom kell, és kicsivel később csatlakoznék, ha nem 
gond. 

Hát persze, hogy nem. Mindent meg lehet oldani valahogy. 
Csak az a fontos, hogy kimenjen a nyaralóba, és elszabaduljon 
egy kicsit a városból. Friss levegőt szívjon, és megigyon egy-
két pohárka konyakot Torbjörnnel. 

Miután befejezte a beszélgetést, Alex felhívta a lányát, és 
elmesélte, mik a tervei a hétvégére. Hallotta, hogy Viktoria 
örül a biztató fejleményeknek. Idenézzetek, élek! Vannak bará-
taim és van szabadidőm. Megvan mindenem, ami kell. 

De a mellkasába fájdalom nyilallt. Lena elvesztése volt rá a 
bizonyíték, milyen kevés is az, amire az embernek szüksége 
van. Végül már nem tudott olyan dolgot mondani, amit meg 
ne adott volna azért, hogy visszakaphassa. Egyetlenegyet sem. 

Megcsörrent a mobilja, ami pillanatnyi nyugalmat hozott 
lelkének, valamit, ami eltereli a figyelmét. 

– Diana Trolle vagyok. Nem zavarom? 
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– Maga sohasem zavar. Hogy van? 
Erre most mit feleljen? Mi az, amit a férfi még el tud viselni? 

Hogy az életének semmi értelme, hogy reggelente alig bír fel-
kelni?A legrosszabbtól inkább megkímélte, azt úgyis tudják 
mindketten. 

– Megvagyok. Csak szerettem volna tudni, hogy halad az 
ügy. 

Alex egy pillanatra behunyta a szemét. Örömmel mondta 
volna, hogy remekül, azonosították az elkövetőt, aki most a 
fogdában csücsül. De hangosan csak ennyit mondott: 

– Gustav Sjöö. Hallotta már ezt a nevet? 
– Nem. Vagy várjon, de! Ő volt Rebecca témavezetője az 

egyetemen. 
– És milyen viszonyban voltak Rebeccával? 
– Semmilyenben, amennyire én tudom. 
– Úgy értem, jóban vagy rosszban, Diana. 
– Rosszban, azt hiszem. A lányom nem volt megelégedve 

vele. 
– Mi volt a gond? 
– Hát, sosem volt ideje. Emlékszem, Rebecca csalódott ben-

ne. Azt gondolta, többet is tehetett volna érte. Még meg is pró-
bált másik témavezetőt kérni, de az egyetem ebbe nem akart 
belemenni. Miért kérdezi? Őt gyanúsítják? 

Erre a kérdésre Alex nem akart válaszolni. 
– Mindenkinek a körmére nézünk, aki szóba jöhet. 
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Kitérő válasz volt, egyáltalán nem olyan bizalomkeltő, mint 
amilyennek szánta. 

– Tudják, ki volt a gyereke apja? 
Erre a kérdésre csak egyetlen elképzelhető válasz létezett. 
– Erről semmit nem mondhatok. 
A vonal túlsó végén csend támadt, s a férfi semmi egyebet 

nem hallott, mint a fájdalom és az üresség hangját. 
– Néha úgy tűnik, mintha hallanám a hangját. Minden han-

got, amit valaha kiejtett, még ha nem gondolok rá, akkor is. 
Hallom, Alex. Őrültségnek hangzik? 

Amikor Alex válaszolni akart, elszorult a torka. 
– Egyáltalán nem. Szerintem nagyon is szokványos, hogy az 

ember ilyen jelenségeket tapasztal ebben a helyzetben. Elveszí-
teni valakit, akit szeretünk, olyan, mintha valamelyik fontos 
testrészünket veszítenénk el. Az ember örökké érzi. Habár már 
nincs ott. 

– Fantomhangok. 
A férfi mosolygott, s pislogott, hogy tisztán lásson. 
– Az ember örökké hallja őket. 
– Habár nincsenek ott. 
A nő hangja suttogássá halkult, Alex pedig a telefonra haj-

totta a fejét. Rájött, mennyire szereti hallani a nő hangját. 
Élethangja volt, bár a halálról beszélt. 
Miután befejezték a beszélgetést, a férfi kiment a folyosóra, 

hogy megkeresse Pedert. 
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– Szeretném, ha behoznánk ezt a Gustav Sjöőt még a hétvé-
ge előtt. 

– Én is – helyeselt Peder. – Telefonáltam pár helyre, leelle-
nőriztem az alibijét. Nem áll meg. Könnyedén átkocsikázhatott 
Stockholmba, felvehette Rebeccát, és visszamehetett vele 
Västeråsba. 

– Hozzátok be! Most rögtön. 

A kilátás az ablakából épp eléggé lehangoló volt ahhoz, hogy 
ne nagyon akarjon kinézni. Hogy kaphatott engedélyt valaki 
arra, hogy ilyen csúnya épületeket húzzon fel a Kungsholmen 
rendőrségi negyedében? Egyik betonmonstrum követte a má-
sikat. Apró ablakok, apró irodák. 

Nincs idebent levegő, állapította meg Fredrika. Az ember-
nek ki kell mennie, ha friss levegőt akar szívni. 

Hazatelefonált, hogy minden rendben van-e. Spencer hang-
jában érzett ugyan némi bizonytalanságot, de úgy döntött, en-
nek okát nem firtatja telefonon. Maga sem tudta volna meg-
mondani, miért, s ez megrémítette. Hallotta Saga hangját a 
háttérből, s érezte, hogy majd' megszakad a szíve. Sosem tudta 
elképzelni, hogy létezhet ilyen szeretet. Ilyen magától értető-
dő, tiszta és feltétel nélküli szeretet, melyre olykor szavakat 
sem talált. Azon kapta magát, hogy figyeli a gyereket minden-
napos cselekvései közben, s máris a sírás határán áll. Ha Sagá-
nak valami baja esne, elvesztené a józan eszét. Lelki beteg len-
ne. 
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Vedd el a gyermekem, s nem marad semmim. 
Vajon ez az érzés elmúlik idővel? – tanakodott magában. 

Amikor már magától értetődőnek veszi Saga létezését, és ke-
vésbé fogja szeretni? Diana Trolle vajon nem úgy néz ki, mint 
aki képes újra megtanulni élni? Két év bizonytalanság, s meg-
tudta, mi lett a lánya sorsa, amivel együtt az annyira vágyott 
lelki békéjét is megkapta. Egy vigasztalan gondolat bántotta 
Fredrikát. Dianának van még egy gyereke, vajon ez számít 
valamit? Könnyebb elviselni a fájdalmat, ha maradt még vala-
kink? 

Vedd el a gyermekem, s nem marad senkim. 
Fredrika megpróbálta lerázni magáról az alattomosan köze-

lítő nyugtalanságot. Spencer nem akart több gyereket, és ő 
maga is a negyvenhez közeledett már. Az lesz a helyes és ész-
szerű, ha nem lesz több gyerekük. Mindannyiuknak így a leg-
jobb. 

Kigöngyölte a brosúrát, amelyet Rebecca nagynénjétől ho-
zott magával, és Spencer nevét bámulta. Ennek semmi jelentő-
sége, győzködte magát, tehát ennyiben is hagyja. De a brosúrát 
azért megtartja. 

Megtartja és elrejti. Ez szabályellenes, de mit tegyen? Kell, 
hogy legyen valami értelmes magyarázat arra, miért bukkant 
fel benne Spencer neve. 

A mentori hálózat viszont érdekesnek tűnt. A Stockholmi 
Egyetem diákbizottságának honlapján azt olvasta, a hálózat 
még létezik. A hallgatóknak azt ígérték, egy mentorral az olda-
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lukon magabiztosabbak lesznek, és jobban fel tudnak készülni 
a diploma utáni életre. 

Eldöntötted már, mi leszel, ha nagy leszel? – kérdezte a bi-
zottság a tagjaitól. 

Nem, tulajdonképpen még nem, gondolta Fredrika fárad-
tan. 

Minden diákot szívesen láttak a mentori hálózatban. Elő-
adások és ismerkedős bulik, s számos lehetőség várt rájuk, 
hogy kapcsolatokat építhessenek ki a közélet különböző terü-
letein. A honlap szerint az eredményeik és a képzettségük 
alapján kiválasztanak néhány diákot, akik saját mentort kap-
nak. A mentorok különböző háttérrel rendelkeznek, az egyet-
len, ami közös bennük, hogy a céltudatos fiatalokat segítik a 
karrierjük felépítésében. 

És épp egy ilyen karrier felé vezetett Rebecca, a szorgalmas 
diákútja, aki irodalomtudományt hallgatott? 

De miért pont Valter Lund kapta Rebecca irányítását felada-
tául? Azt jósolták, Lund lesz a következő svéd, akit a rejtélyes 
nemzetközi Bilderberg-csoport a tagjai közé toboroz. Fredrika 
jó pár cikket olvasott a férfiról, a csodaközgazdászról, aki a 
semmiből jött, és elhomályosította az égen a csillagokat. Ha jól 
emlékszik, Lund úgy negyvenöt éves lehet. Rokonszenves, 
magas és vékony ember, akit szívesen látnának a legtöbb vál-
lalat vezetőségében. Egy férfi, akiről azt tartják, minden arany-
nyá válik, amihez hozzáér. Valter Lund számára sosem volt 
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rossz a csillagok állása, mindenben szerencséje volt, és aláza-
tosan hitt a szakértelmében és képességeiben. 

Egyáltalán hogy volt képes időt szakítani mentori feladatai-
ra? 

A bizottság honlapján Fredrika megtalálta a hálózat elnöké-
nek telefonszámát. A férfi a harmadik csengetésre vette fel. 

– Itt Mårten, épp egy megbeszélés kellős közepén vagyok. 
– Itt pedig Fredrika Bergman a rendőrségtől. 
Ez mindig hatásosnak bizonyult. Miért éreznek az emberek 

ilyen mélyről jövő tiszteletet a szervezet iránt, mely arra hiva-
tott, hogy visszaszorítsa az erőszakot a társadalomban? 

– Rendben, várjon egy pillanatot, és befejezem, amit elkezd-
tem. 

S egy szempillantással később már megint a telefonnál volt. 
– Azt mondja, a rendőrségtől hív? 
– Igen, és a mentori hálózatukról szeretnék érdeklődni. 
– Igen? 
A férfi tétovázó hangszíne bizalmatlanságot tükrözött. A 

rendőrség arról a hálózatról érdeklődik, amely egyes diákokat 
olyan magasságokba emel, amilyenről még csak nem is álmod-
tak? 

– Rebecca Trolle meggyilkolásának ügyében nyomozunk, és 
a maguk mentori hálózatának neve is előkerült az eset kap-
csán. Volna néhány kérdésem, és jó lenne, ha tudna válaszolni. 

– Rendben, bár akkor még nem én voltam az elnök, amikor 
ő is a sorainkban volt. 
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– De tagja volt a hálózatnak? 
– Persze, tag voltam, és részt vettem a rendszer kialakításá-

ban. 
Hangjában érződött némi büszkeség, kevésbé rokonszenves 

önteltséggel vegyesen. 
– Valter Lund volt Rebecca mentora. 
– Emlékszem rá, őt sokan szerették volna. 
– És nem különös, hogy épp Rebecca kapta meg? Úgy ér-

tem, az érdeklődési köre miatt. Nem úgy tűnik, mintha köz-
gazdász szeretett volna lenni. 

Fredrika megpróbált semleges hangszínt magára erőltetni, 
hogy úgy látszódjon, mintha ez a kérdés csak egy lenne a sok 
közül, amelyek foglalkoztatják. 

– Akkoriban még másképp működött a rendszer – felelte az 
elnök. 

– Hogyan? 
– Abban az évben indítottuk útjára a mentori hálózatot. Az 

volt az alapgondolat, hogy a mentor szerepe a személyes irá-
nyítás és ösztönzés, egyfajta általános útmutatás. Nem a ta-
nulmányi területet vagy a jövőbeni terveket néztük, amikor 
összepárosítottuk a diákokat a mentorokkal, inkább megpró-
báltunk érdekes párokat alkotni, amennyire csak lehetett. Te-
hát nem férfit férfival, nőt nővel, cégvezetőt a közgazdászhall-
gatóval, művészeket művészpalántákkal. 

– Ez vakmerő vállalkozás lehetett. 
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– És ostoba. Egyáltalán nem működött, mivel kiderült, hogy 
mindenki úgy gondolkodik, mint maga. A diákok példaképre 
vágytak, a mentorok tanítványokra. 

Fredrika hallotta, ahogy a férfi felsóhajt. 
– Ezért aztán a következő évben az egész rendszert átszer-

veztük. 
– És Rebecca akkor már nem vett részt benne. 
– Nem, de ha részt is vett volna, semmiképp sem marad-

hatott volna Valter Lund a mentora. 
– Ismerte Rebeccát? 
– Nem, azt nem mondhatnám. Találkoztunk, időnként vál-

tottunk pár szót. Kedves volt. És borzasztóan aktív. 
– Beszélgettek valaha a Valter Lunddal való együttműködé-

séről? 
– Csak erről beszélgettünk. 
Hát persze. 
– És Rebecca szerint működött a dolog? Gyakran találkozott 

Lunddal? 
– A férfi egyszer meghívta egy méregdrága ebédre. Egyszer 

pedig elment a templomba, hogy meghallgassa, hogy énekel 
Rebecca. Szemlátomást vallásos ember. Azt hiszem, Rebecca 
azt mondta, hogy utána megittak egy kávét. A közös munká-
jukról nem sokat mesélt, szerintem nem is vette túlságosan 
komolyan. Azon is változtattunk a következő évben, most már 
csak a mesterképzésben résztvevők lehetnek tagok. 
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Fredrika megpróbált visszaemlékezni Rebecca naptárára. A 
V. L. monogram nem csak kétszer fordult elő benne, ha nem 
téved. 

– És Valter Lunddal beszélt? Mármint a mentori tapasztala-
tairól – kérdezte Fredrika. 

– Vele sosem beszéltem személyesen. Tulajdonképpen most, 
hogy így belegondolok, az első év után ki is szállt a hálózatból. 

– És azóta sem vesz részt benne? 
– Nem. Borzasztóan elfoglalt ember. Sokan mások is kilép-

tek emiatt. 
De mások mentoráltjait nem gyilkolták meg. 
Fredrika valami megmagyarázhatatlan érzéssel a gyomrá-

ban tette le a telefont. 
Keresgélt a régi nyomozati anyagban, és kiderült, hogy Val-

ter Lundot csak egyetlenegyszer hallgatták ki. 
Vajon miért? 
Elővette az Ellen által összeállított találati listák másolatait, 

melyeket Pedertől kapott, s melyeken a korábbi nyomozás so-
rán felmerülő nevek szerepeltek. Valter Lund neve hiányzott 
róluk. Megdöbbenten küldött egy e-mailt Ellennek, amelyben 
megkérte, hogy a belső nyilvántartásaikban is ellenőrizze le 
Lundot. 

Fredrika a pletykalapokból tudta, hogy Valter Lund egyike 
volt a város legkapósabb agglegényeinek. Ő lett volna Rebecca 
új szerelme? Ez megmagyarázta volna az egész titkolózást a 
kapcsolatuk és a lány terhessége körül. 
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A terhessége. Ami annyira megrémítette Rebeccát, mivel azt 
gyanította, az apa meg akarná tartani a gyereket. Vajon Valter 
Lund lehetett az apa? Gyereket akart volna egy diáklánytól, 
aki feleannyi idős volt, mint ő? És ha igen, annyira megrendí-
tette volna, hogy a lány el akarja vetetni a magzatot, hogy 
megölte? Hisz Rebecca feltehetőleg maga sem tudta, ki a gye-
rek apja. Lehet, hogy azt hitte,Valter Lund. 

Megölte, feldarabolta és elásta. 
Fredrika a kezére támasztotta a fejét. A gyilkos módszerét 

az egyenlet egyik tényezőjeként kell tekinteni. A darabolás 
tényét nem lehet figyelmen kívül hagyni, arra kell lennie ma-
gyarázatnak. Ezek a gondolatok tartották ébren minden éjjel. 
Az az ember, aki láncfűrészt emelt Rebecca holttestére, és fel-
aprította vele, bizonyára nem először gyilkolt. Az kizárt. Egy 
tapasztalatlan gyilkos hibákat követ el. Olyan helyre rejti a 
holttestet, ahol megtalálják, nyomokat hagy maga után, vagy 
meglátják. Az emberek nem tűnnek csak úgy el Östermalm 
házaiból esténként, hogy aztán darabokban kerüljenek elő két 
évvel később. Ilyesmi csak legrémesebb rémtörténetekben for-
dul elő. 
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Az idős hölgy szobájában szokás szerint csend honolt, amikor 
Malena Bremberg bekopogott. Kitárta az ajtót, és látta, hogy az 
éjjeliszekrényen álló lámpa ég. 

– Olvas, Thea? 
Halkan közelített az ágyhoz, mintha attól félne, hogy észre-

veszik. Thea leeresztette a kezében tartott könyvet, Malenára 
nézett, majd folytatta az olvasást. 

Malena elbizonytalanodott. Felvett egy almacsutkát, ame-
lyet Thea az ágy mellett hagyott, néhány papírlappal együtt. 
Odalépett a szemétkosárhoz, és kidobta a szemetet, majd visz-
szament az ágyhoz. Az idős nőt nézte, aki azonban egyáltalán 
nem vett róla tudomást. A nyugdíjasotthon feljegyzései szerint 
Thea 1981 óta nem szólalt meg. Az önkéntes némaság okát 
Malena nem tudta. Bizonyos előnyöket látott abban, hogy va-
lakinek nem kell a környezetével szót értenie, és nem várják el 
tőle, hogy mindig mindenben teljes gőzzel részt vegyen. 
Ugyanakkor azt is észrevette, milyen nagy ára van a hallga-
tásnak. 

Theát kórosan közösségellenesnek tartották. Sosem vett 
részt az otthonban tartott csoportos tevékenységekben, és 
mindig a szobájában evett. Elutasító magatartása eleinte feszé-
lyezte a személyzetet, s Thea érdekében egy orvos tanácsát 
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kérték. Az orvos vállalta, hogy antidepresszánsokat ír fel, de 
amikor megtudta, miért hallgat az idős nő, visszavonta az 
ajánlatát. Valaki, aki harminc éven át nem szólalt meg, nem 
fog hirtelen nekiállni bingót játszani a többi nyugdíjassal, csak 
mert antidepresszánsokkal tömik. Ott hagyta a névjegyét 
Theának, és azt mondta, lépjen vele kapcsolatba bármikor, ha 
úgy gondolja. Malena belesett Thea íróasztalfiókjába, és látta, 
hogy még megvan a névjegy. 

Végül odahúzta az egyik vendégszéket Thea ágyához, és 
leült. Egy szót sem szólt, csak csendben figyelte az idős höl-
gyet. Egy idő után a néninek elfogyott a türelme, leeresztette a 
könyvet, amit olvasott, és a mellkasára fektette. Halványkék 
szemét Malenára szegezte, tekintete pengeéles volt. 

Ne higgye, hogy bolond vagyok, csak mert nem akarok beszélni. 
Malena nyelt egy párat. 
– Szükségem van a segítségére – szólalt meg végül. 
Thea továbbra is meredten nézte. 
– Ha nem akar beszélni, akkor valami más módon kell segí-

tenie – suttogta Malena. 
Majd elhallgatott, igyekezett gondosan megválogatni a sza-

vait. 
– Tudja, miről szeretnék beszélgetni, hisz maga is figyelte az 

utóbbi napok híradásait. 
Thea elfordult és behunyta a szemét. 
– Rebecca Trolleról – folytatta Malena. – Tudnom kell, mit 

tud róla. 
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Peder Rydh a kocsija félig lehúzott ablakán keresztül szívta be 
a hűs délutáni levegőt. Az autó dohos szagot árasztott a túl 
sok használat és a túl kevés takarítás miatt. Úgy tűnt, a mun-
katársa, aki mellette ült, fázik, de nem szólt egy szót sem. Pe-
der egész idő alatt Gustav Sjöö házának Mariatorgetre néző 
kapuját bámulta. 

Voltak már fent, becsengettek, de senki sem nyitott ajtót. 
Peder bekiabált a levélbedobón keresztül, de hiába. Lehet, 
hogy Sjöö a nyköpingi nyaralójában tartózkodik, ezért Peder 
kapcsolatba lépett a helyi rendőrséggel, és kérte, küldjenek egy 
járőrkocsit a nyaralóhoz. Kollégái arról tájékoztatták, hogy a 
házban sötét van, és úgy tűnik, nincs ott senki. 

Peder lejjebb csúszott az ülésen. Egy olyan ember, mint 
Gustav Sjöö, nem dönt egyszer csak úgy, hogy az utcán akar 
élni. Valahol úton kell lennie, és hamarosan hazajön. 

Ylva telefonált, és emlékeztette rá Pedert, mi a fontos az 
életben. A pénteki együttlét a fiúkkal, ugye, nem felejtette el? 
Peder megnyugtatta, hogy nem, de későn ér haza. 

– Nagyon későn? 
– Ha igen, akkor hívlak. 
Figyelemre méltó volt ez az új szokásuk. Ylva sok mindent 

elviselt Peder állása miatt, s a férfit ezért olyan lelkiismeret-
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furdalás gyötörte, mely korábban ismeretlen volt számára. 
Annak előtte az is épp eléggé lekötötte, hogy a hivatását védje, 
s ezért bűntudatra már nem jutott ereje. Amikor a felesége már 
nem veszekedett vele, a boldogtalanságába burkolózott. Maga 
sem értette igazán, miért. 

Kollégája megkopogtatta Peder vállát. 
– Nem ott jön? 
Peder nem is tudta, mit gondoljon. A bírósági per és az el-

múlt idők viszontagságai jobban meggyötörték Sjöőt, mint Pe-
der gondolta. Sápadt volt és megöregedett, távolról sem ha-
sonlított arra az emberre, akinek a fényképeit Peder az akták-
ban látta. 

Kiszálltak a kocsiból, és a férfi mögé léptek, amikor épp ki-
nyitotta volna a ház kapuját. 

– Maga Gustav Sjöö? 
Még jó, hogy a férfi a kilincset markolta, mert az arcából ki-

futott a vér, az ajka elfehéredett, és a szeme tágra nyílt, amikor 
Peder és a kollégája felmutatta az igazolványát. 

– És most mi a fenét akarnak? 

Gustav Sjöö kihallgatása délután négy órakor kezdődött. Pe-
der nem érezte magát túlságosan frissnek. Már a második ki-
hallgatásánál tartott aznap, és Håkan Nilsson még csak pár 
órája hagyta el a főkapitányságot. Ezúttal egyik kolléganőjével, 
Cecilia Torssonnal együtt foglalt helyet Sjöővel szemben. Pe-
der még nem dolgozott vele. Hallotta ugyan, hogy Fredrika 
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panaszkodott rá Alexnek, de úgy tűnt, zokszava nem talált 
meghallgattatásra, mert Cecilia még mindig közöttük volt. Ko-
rábbi életében, amikor még ő volt a ház legnagyobb nőfalója, 
tetszett volna neki Cecilia, és munka után meghívta volna egy 
sörre. Most jóformán rá sem nézett, kizárólag Sjöőre koncent-
rált. 

– Mintha kissé stresszes lenne – jegyezte meg. 
Sjöőre nézett, ő viszont inkább az asztalt bámulta. 
– Hát, így is mondhatjuk. 
Hangja olyan volt, mintha nem sokat beszélne, érdes és re-

kedt. Válla meghajlott a rá nehezedő terhek alatt. Megadóan 
nézett, mint akinek minden erejét felemésztették a hányattatá-
sok, és már a reményt is elvesztette, hogy valaha talpra áll. 

– Emlékszik Rebecca Trollera? – kérdezte Cecilia Torsson. 
Sjöö bólintott. 
– Ő az, aki eltűnt. 
– Mint azt már bizonyára hallotta a hírekben, megtaláltuk. 
A férfi meglepetten és szomorkásán pillantott fel. 
– Megtalálták? 
Peder rábámult. 
– Már ne haragudjon, de hol volt az elmúlt napokban? 
– A nyaralómban. Épp onnan jöttem haza, amikor behoztak. 
– És ott egyáltalán nincs kapcsolata a külvilággal? 
– Nincs, pont ez benne a lényeg. Ha odautazom, csak ma-

gam vagyok. Fogalmam sem volt róla, hogy megtalálták 
Rebeccát. És hol volt? 
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Cecilia válaszolt: 
– Midsommarkransen külterületén elásva. Egy férfi akadt 

rá, aki a kutyáját sétáltatta. 
Gustav Sjöö hangja alig hallható suttogássá halkult: 
– Élve? 
– Tessék? 
– Élve ásták el? 
A kérdés hallatán Peder és Cecilia megdermedt. Annál, 

hogy feldarabolva nejlonzsákokban temették el, csak az lett 
volna rémesebb, ha élve ássák el. 

– Nem – felelte Cecilia. – Már halott volt, amikor eltemették. 
Miért kérdezi? 

Sjöö elfordult, és kifordította a tenyerét. 
– Bizonyára félreértettem, amit mondtak. 
Peder megigazította az írótömbjét. 
– Úgy tűnik, hajlamos félreérteni egyet s mást, Gustav. Pél-

dául a barátnőjét is félreértette, amikor azt hitte, le akar magá-
val feküdni. 

Undor ült ki Sjöö arcára, amikor Pederre nézett. 
– Ha erről akarnak beszélni, kénytelen leszek felhívni az 

ügyvédemet. 
Peder csak legyintett egyet. 
– Térjünk vissza Rebeccához! Mikor találkoztak utoljára? 
Sjöőnek leesett az álla. 
– Már ne haragudjanak, hogy megjegyzem, de ezt a kérdést 

már feltették. Két éve, amikor eltűnt. 
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– Most feltesszük újra. 
Sjöö az asztalra könyökölt, és az állát a tenyerébe támasztot-

ta. 
– Már nem nagyon emlékszem. Volt egy találkozónk a 

szakdolgozata miatt pár nappal az eltűnése előtt. 
– És jól sikerült? 
– Azt hiszem, igen. 
– Nem volt semmi nézeteltérés maguk között? 
– Emlékeim szerint nem. 
Cecilia is bekapcsolódott. 
– Nem hivatalosan is találkozott Rebeccával? 
– Nem hivatalosan? 
– Az egyetemen kívül. 
Peder látta, hogy Sjöö nagyon zavarba jött. 
– Nem, soha. 
– Udvarolt neki? 
– Mégis mi a fenéről beszél? 
– Feleljen a kérdésre! – üvöltötte Peder. 
Mindent egy lapra tett fel, és öklével az asztalra csapott. 

Sjöö reszketett. 
– Nem, dehogy. 
– Más diáklányok panaszkodtak magára. 
– Köszönöm, tudok róla. Csak azt tudom mondani maguk-

nak is, amit a többi rendőrnek: hazudnak. 
Hát persze, gondolta Peder zordan. 



183 

Olykor gyűlölte a munkáját, és azt gondolta, valami mást 
akar csinálni. Mi a francért nem hallottak soha egyetlen beis-
merő vallomást sem? Miért nem mondta soha senki: „Igen, így 
volt. Én követtem el.”? Úgy egyszerűbb lett volna. Talán túl-
ságosan is egyszerű. 

– Rebecca elégedett volt a segítséggel, amit adott neki? – 
kérdezte Peder. 

Gustav Sjöö sóhajtott. 
– Nem, azt hiszem, nem. Képtelen voltam megérteni, miért 

fektetett annyi energiát a dolgozata megírásába. Szinte vissza-
felé haladt, mindig újabb célokat tűzött ki és kérdéseket tett 
fel. Én ezt komolytalannak találtam. 

– Komolytalannak találta, hogy sok energiát fektetett bele? 
– A francba is, nem így értettem! De… az egész feltevése 

olyan zavaros volt. Kezdett egy rendőrségi nyomozáshoz ha-
sonlítani. Figyelmeztettem is rá, hogy az irodalomtudomány a 
szakterülete, nem a kriminológia. 

– Hogy érti azt, hogy a dolgozata rendőrségi nyomozáshoz 
hasonlított? – kérdezte Cecilia. 

– Thea Aldrinról írt, a gyermekkönyvszerzőről, akit börtön-
büntetésre ítéltek a volt párja meggyilkolásáért, és azzal is 
megvádolták, hogy erőszakos pornográf könyveket írt álné-
ven. Rebeccát teljesen magával ragadta Thea Aldrin sorsa, és 
nekiállt a régi szarban vájkálni, ami messze túlmutatott a 
szakdolgozat határain. Végül szent meggyőződése lett, hogy 
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nem Thea Aldrin ölte meg a volt élettársát, és a szóban forgó 
könyveket sem ő írta. 

Tehát Rebecca céltudatos diák volt. Peder nemigen tudta el-
képzelni, hogyan lehet ez egy gyilkosság indítéka. 

– És hogy jutott arra a következtetésre, hogy Thea ártatlan? 
– érdeklődött Cecilia. 

– Valami női megérzés lehetett – felelte Sjöö. – Azt állítot-
ta,hogy a forrásai titkosak, nem számolhat be róla, honnan 
származnak az értesülései. Erről aztán hosszú vitákat folytat-
tunk. 

Cecilia elmosolyodott. 
– Van láncfűrésze? 
– Mi? Nincs. Vagyis de, van. 
– Most van vagy nincs? 
– Van. Van egy a nyaralómban. 
– Gyakran használja? 
– Nem, azt nem mondhatnám. 
A férfi szünetet tartott. 
– Tudják, 2007-ben már kikérdeztek. Volt alibim a kérdéses 

estére. Nem hagyhatnánk ezt abba, hogy végre hazamehessek? 
Peder előhúzott egy papírlapot, amelyet a jegyzetfüzete alá 

tett. Annak a västeråsi konferenciának a programja volt, ame-
lyen Sjöö részt vett aznap este, amikor Rebecca eltűnt. 

– Közelebbről is megvizsgáltuk az alibijét, Gustav. És nem 
áll meg. Nézze csak! 

És odatolta a programot Sjöö elé. 
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– Itt az áll, hogy négytől hétig szabad programjuk volt, koc-
cintgatás és ismerkedés, majd nyolckor kezdődött a vacsora. 

Sjöö Pederre nézett. 
– Tényleg? 
– Senkinek sem tűnt volna fel, ha hazaautózik Stockholmba, 

felveszi Rebeccát, majd kissé késve érkezik a vacsorára. Szű-
kén száztíz kilométer a távolság Stockholm és Västerås között. 
Ha kicsit rálép az ember a gázra, egykettőre megteszi. 

– Kizárólag elméletben egyetértek magukkal. De tévednek. 
Nem hagytam el Västeråst. 

– És hogyan bizonyosodhatnánk meg erről? 
Gustav Sjöö fáradtan hátradőlt a széken. 
– Ez a maguk problémája, nem az enyém. Lefeküdtem a 

szobámban, és aludtam egyet a vacsora előtt. Az ismerkedés 
ideje alatt egy kollégámmal beszélgettem az Uppsalai Egye-
temről, ő igazolhatja, hogy ott voltam. 

– Megtudhatnánk a kolléga nevét? 
Sjöö először hallgatott, majd így szólt: 
– Spencer Lagergren professzor. 
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Még mindig nem sikerült tisztázni, hogy Rebecca valóban sze-
xuális szolgáltatásokat kínált-e az interneten. Peder ráállította 
a technikusokat a weboldalra, amelyről Håkan Nilsson azt állí-
totta, Rebeccát látta rajta. Minden adata megvolt: tudták, mi-
kor látta, és milyen álnéven szerepelt a lány. 

Fredrika Bergmant nyugtalanság mardosta. Nem akart ha-
zamenni, mielőtt még egy lépést tenne előre a nyomozásban. 
Peder épp ekkor hallgatta ki Rebecca témavezetőjét, és nem 
fogja felhívni a technikusokat, csak miután Fredrika hazament 
hétvégére. A nő keze tétovázott a telefonon. Az ablak felé né-
zett. Csábította a napfény, a szemközti ház barna pléhteteje 
számtalan árnyalatban csillogott. Miért is nem ment még ha-
za? 

Hívását azonnal fogadták. 
– Az álmok valóra válnak nevű honlap miatt keresem. 
Milyen idiótán hangzott! 
– Az az a feladat, amit délelőtt kaptunk? 
– Csak próbálkoztam, tudom, hogy nem volt még elég ide-

jük rá… 
– Elég messzire jutottunk. Tulajdonképpen körülbelül olyan 

messzire, amennyire csak lehetséges. A honlap még létezik, 
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tényleg átkozottul perverz. Sok lány, aki az oldalra kitette ma-
gát, garantáltan nincs még tizenöt éves. 

– Miféle honlap ez? 
A hangja bizonytalan volt, igazából nem is akarta tudni. 
– Ugyanúgy működik, mint a többi ilyen oldal. Bár itt csak 

lányok adatlapjai szerepelnek, és kizárólag a szexről szól. 
Képzelje azt, hogy a szex egy extrém sport. Ide nem azért láto-
gatnak el az emberek, hogy megtalálják életük párját. 

A szex, mint extrém sport: a huszonegyedik század eltéve-
lyedett gondolkodása a jó szexről. 

– Megtalálták Rebecca adatlapját? 
– Először magunk sem hittük, de sikerült azonosítani a hon-

lap adminisztrátorát. 
Fredrika meglepődött. 
– Tessék? 
– Minden honlapnak van egy adminisztrátora. Jelen esetben 

egy srác, aki Södermalmban egy szexshopot vezet. Ha oda-
mennek és beszélnek vele, bizonyára tud segíteni. A lány ál-
nevét tudják. Higgye el, pusztán attól, hogy valaki leveszi a 
képeit egy honlapról, a képek még nem tűnnek el örökre. Az a 
srác biztos elrakta magának őket. Szorongassák meg rendesen, 
ahogy mondtam, bőven kiskorú lányok is vannak a honlapján! 

Fredrika megkapta a honlapszerkesztő srác nevét és címét. 
Rápillantott a jegyzeteire, majd kinézett az ablakon. Aztán 

megint a papírra esett a pillantása. Többet akart tudni. Még 



188 

többet és még többet. Elővette a mobilját, hogy felhívja Spen-
cert. 

Spencert. Akinek a neve piros tintával volt felírva egy bro-
súrára, amit a feldarabolt áldozat őrzött a szobájában. 

Fredrika hazatelefonált. Szorosan a füléhez tapasztotta a te-
lefont, amikor meghallotta a férfi karcos hangját. Egyetlen óra. 
Ennyire volt szüksége, hogy elugorjon Södermalmba. Aztán 
siet haza. Este még arra is időt kell szakítania, hogy hegedül-
jön egy kicsit. Hogy elűzze a kínzó gondolatokat, és hogy ag-
godalmait és zaklatottságát csillapítsa. 

A férfi egyre hangosabban és hangosabban nyögött, már szinte 
az egész üzlet zengett tőle. Látni ugyan nem lehetett, de sejteni 
azért igen, mit csinál a papírvékonyságú zárt ajtó mögött. 
Fredrika a kollégájára sandított, akivel a szexshopba érkezett. 
Látszott rajta, hogy felettébb szórakoztatónak találja a helyze-
tet. Végignézett a falak mentén sorakozó dildókon és szexuális 
játékszereken. 

Az üzlet egy pincehelyiségben működött, s ugyanolyan cse-
kély megvilágítást kapott, mint a garázs, amelyben Fredrika 
járt. Hunyorogva kereste a bolt tulajdonosát, aki reményei sze-
rint egyben Az álmok valóra válnak nevű honlap kezelője is. 
Le akarta rendezni az ügyet, hogy hazamehessen, amilyen 
gyorsan csak lehet. 

Kinyílt az apró fülke ajtaja, s a nyögdécselő férfi lépett ki 
rajta. Tekintete összetalálkozott Fredrikáéval. Vigyorgott. A nő 
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érezte, hogy elvörösödik, és másfelé nézett. Hogy nem sül le a 
bőr a képéről? Hogy tudott ilyen magabiztosan kilépni az üz-
letbe azok után, hogy egy pornófilmre recskázott? 

– Segíthetek? 
A helyiségben megszólalt egy hang, de Fredrika nem látta, 

honnan jön. Addig forgatta a fejét, amíg megpillantotta a srá-
cot, aki hirtelen a pult mellett termett. A nő két nagy lépést tett 
előre, majd megállt. Ennél közelebb nem mert menni. A fiú 
csak mosolygott bizonytalanságán. 

Fredrika elővette az igazolványát, bemutatkozott, és bemu-
tatta a munkatársát is. 

– Egy bizonyos honlapról lenne szó. 
A srác felvonta az egyik szemöldökét, és kérdőn nézett rá. 
– Vagy úgy! 
– A neve: Az álmok valóra válnak. Maga indította? 
– Aha. Nem tiltja a törvény. 
Azok a fiatal lányok az interneten keresik a nagybetűs élet-

hez vezető utat. Egy frászt nem tiltja a törvény, hogy egyene-
sen a pokol kitárt kapujáig vezessék ezeket a kiskorúakat! 

– Egy profilt keresünk, amit bő két évvel ezelőtt távolítottak 
el a honlapról. 

A fiú nevetésben tört ki, és a pénztárgép mögé lépett. 
– Két évvel ezelőtt? Akkor sajnos nem segíthetek. Bármilyen 

szívesen is tenném. 
A tekintete olyan sunyi volt, hogy Fredrika azt hitte, megáll 

az esze. Ekkor lépett elő a társa. 
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– Na, ide figyelj, te kis szemétláda! A honlapod egy darabo-
lós gyilkosság ügyében folytatott nyomozás kulcsa, és ha nem 
akarod, hogy neked vagy a boltodnak baja essen, leszel szíves 
felelni a kollégám kérdéseire! 

A srác pislogott, a pupillája kitágult. 
– Nekem semmi közöm semmiféle darabolós gyilkosság-

hoz. 
– Akkor bizonyítsd be azzal, hogy segítesz! 
A rendőr keze csak úgy süvített a levegőben, betörte a pult 

üvegét, amelyen a pénztárgép állt. A srác a törött üveget bá-
multa, majd elővette a számítógépét. 

– Hogy hívták? 
– Rebecca Trolle. 
– Nekem ez szart se jelent, mi volt az álneve? 
– Miss Miracle. 
Fredrikát a rosszullét kerülgette, amint kimondta a két szót. 
– A profilját eltávolították, nincs hozzáférés. 
– Ezt tudjuk, de úgy gondoljuk, magának megvan a másola-

ta. 
– Dehogy van, biztosíthatom magukat afelől, hogy… 
A rendőr olyan gyorsan mozgott, hogy Fredrika alig bírta 

követni. Egy pillanat alatt a fiúra vetette magát, és a falhoz 
kente. Fredrika hallotta Peder nevetését, amikor a rendőri túl-
kapás kérdése felmerült. 

– Az egyszerű emberrel egyszerűen kell beszélni! – ahogy 
mondani szokta. 
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A nő a kollégája hátát látta csak, majd a válla mögül kikan-
dikált az üzlettulajdonos. 

– Nem kell nekünk a biztosítékod, mert az szart se segít a 
nyomozásban! A képeket akarjuk! Felfogtad? 

És mi van, ha tényleg nincsenek meg neki a képek? – latol-
gatta Fredrika, és érezte, hogy a szíve hevesebben ver. 

A kollégája elengedte a srácot, aki lerogyott a földre. Az üz-
letben a nyomasztó hangulat, mint valami rossz szag, terjen-
gett. 

– Oké, oké… 
Fredrika megrökönyödve látta, hogy a fiú feltápászkodik a 

földről, és visszamegy a számítógépéhez. 
– Most látom, hogy az előzményekben meg tudom keresni. 

De eltart egy percig, nem gond? 
Semmi sem volt gond, csak meglegyen. Fredrika várta az 

eredményt, miközben egyre inkább úgy érezte, valami nincs 
rendben. Kollégája a fiú mögött állt, s a képernyőt bámulta. 
Fredrika megpróbált visszaemlékezni, járt-e valaha hasonló 
üzletben. Nem tartotta valószínűnek. Talán valamikor diákko-
rában, poénból. De nem ilyenben. A külvilágtól elzárva egy 
pincében, ahová még a nap sem süt be. 

– Itt is van – hallotta a tulajdonos hangját. – Elég tré munkát 
végzett, aki feltette, aztán meg levette. Nem is távolította el 
rendesen, csak ideiglenesen lezárta. 

– Ez hogy lehetséges? 
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– A csaj talán nem tudta, hogy működik. Biztos azt hitte, 
hogy törölte a profilt, miközben csak szüneteltette a hozzáfé-
rést. 

– Milyen csaj? 
– Hát, aki feltette az adatokat. 
– Honnan tudja, hogy csaj volt? 
A srác úgy nézett Fredrikára, mint akinek nincs ki a négy 

kereke. 
– Ez itt a képen eléggé úgy néz ki, mint egy csaj. 
Fredrika visszanyelt egy csalódott sóhajt. 
– Alapos okunk van feltételezni, hogy nem a képeken látha-

tó lány készítette magának a profilt. 
A válasz gyors volt. 
– Arról én nem tehetek. 
Fredrika ügyet sem vetett rá. 
– Azt meg tudja állapítani, ki tette fel az adatokat? 
– Szerintem megvannak még az elfogadó nyilatkozatok. Ha 

valaki felteszi magát az oldalra, egy csomó feltételt el kell fo-
gadnia. 

– És a feltételek között szerepel az is, hogy magának joga 
van másra is felhasználni a képeket? 

A srác megvonta a vállát. 
– Itt minden önkéntes. 
Önkéntes. 
Fredrika undort érzett. És kétségbe volt esve. Miféle önkén-

tesség létezhet egy ilyen helyen? 
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– Megadom maguknak a nevet és a számítógép IP-címét, 
amelyről feltöltötték az adatokat. A név biztos kamu, de az IP-
címmel juthatnak valamire. 

Fredrika kivárta, amíg a srác mindent feljegyez. Amikor 
végzett, átnyújtott Fredrikának egy koszos papírlapot, amelyet 
félbehajtott. 

– Köszönöm – mondta Fredrika. – És most lássuk a képeket. 
A fiú félreállt, hogy a nő is odaférjen a géphez. Kattintott 

párat, és máris Rebecca képe töltötte ki a képernyőt. A képek 
nem olyanok voltak, amilyennek Fredrika elképzelte őket. 
Rebecca meztelenül feküdt egy ágyban az oldalán, s láthatólag 
aludt. Természetes alvásnak tűnt, nem olyannak, mintha be-
drogozták volna. 

Fredrika közelebb hajolt a géphez. 
– Nem lehet megállapítani, hol csinálták – motyogta. 
A képeken semmi más nem látszott, csak egy szokványos 

ágy és fehér falak. Az ágy fölött fénykép, mely azt sugallta, 
hogy valakinek a lakásában készültek a felvételek. 

– És mikor tették fel a profilját? – kérdezte. 
A srác megmutatta, és Fredrika látta, hogy majdnem két 

héttel a lány eltűnése után történt. Miért csinálna valaki ilyes-
mit, ha semmiköze a gyilkossághoz? Újra végigpásztázta a 
képernyőt, igyekezett találni egy olyan részletet, ami többet 
árul el a kép készítésének okáról. 

Aztán Rebecca fejére bökött. 
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– Nézd meg a haját! Milyen rövid! Az eltűnésekor a válláig 
ért. 

– Tehát a kép régebben készült. Nem a fogvatartója csinálta. 
Fredrika a boltos sráchoz fordult. 
– Minden képről másolatot kérek. Elektronikusan. 
A fiú egyetlen szó nélkül előkeresett egy CD-t, és rámásolta 

az anyagot. 
Fredrika átvette a lemezt, és indulni készült. Ekkor kinyílt 

az üzlet ajtaja, és újabb kuncsaft lépett be. Fredrika rá sem né-
zett, miközben az ajtó felé siklott. 

– Majd visszajövünk, ha még szükségünk lesz a segítségére 
– szólt oda a fiúnak. 

– Remélem, nem – felelte a srác Fredrika társára sandítva. 
Miután kiléptek az üzletből, és ismét friss levegőt szívhat-

tak, Fredrika szorosan megmarkolta a lemezt. Minél előbb ha-
za akart érni, a karjába kapni Sagát, és megvédeni a felnőttkor 
minden borzalmától. 

– A névnek és az IP-címnek még ma délután utánanézek – 
közölte Fredrikával a társa, amikor a nő átnyújtotta neki a pa-
pírlapot az adatokkal. 

A nő megborzongott a hűvös tavaszi időben. A Rebecca 
Trolleról készült képeken volt egy részlet, amit – úgy érezte – 
fel kellene ismernie. Egy részlet, ami arról árulkodott, hol ké-
szültek a képek. És ki csinálta őket. 
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Alex és Peder csendben ült az íróasztal két oldalán Alex szobá-
jában. 

– Szerintem nem Sjöö tette – szólalt meg Peder. 
– Szerintem sem. 
– Érdekes mesemondó néni ez, akiről a lány a szakdolgoza-

tát írta. Úgy tűnik, egy perverz gyilkos. 
Alex tekintete a távolba révedt. 
– Mindenesetre intézzük el, hogy behozzák azt a láncfűrészt 

– folytatta Peder. 
Kedveszegettnek tűnt. 
Alex kinyitotta az előtte heverő mappát. Rebecca Trolle éle-

te és halála volt benne, két kartonpapír közé préselve. A tete-
jén pedig egy halom fénykép hevert. 

– Håkan Nilsson – mondta Alex, és Peder orra elé tolta a 
férfi egyik képét. – Egy erőszakos barát, aki nem látja tisztán a 
Rebeccával való kapcsolatát. Ráadásul lefeküdt vele, és ő volt 
az apja a lány születendő gyermekének. 

Majd a fénykép mellé tett egy másikat, amely Gustav 
Sjöőről készült. 

– Gustav Sjöö, a témavezető, akiről utóbb kiderült, hogy 
mocskosul rajong a diáklányokért, és feljelentették nemi erő-
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szak kísérlete miatt. Szemmel láthatólag egy újabb visszataszí-
tó férfi, aki kapcsolatban állt Rebeccával a halálakor. 

Alex mély levegőt vett. 
– Ezenkívül arról pletykálnak, hogy Rebecca az interneten 

árulta magát, ami még isten tudja, hány lehetséges elkövetőt 
jelent. És volt egy labilis lelkű barátnője is. 

Peder maga elé emelte mindkét fotót. 
– Úgy hallottam, Fredrika épp az erotikus hirdetést nyo-

mozza le. Egy szexshopba akart elmenni Södermalmba. 
– Te hiszel ebben az erotikus hirdetéses nyomban? – kérdez-

te Alex. 
A hangja fáradt volt, de a tekintete átható. 
– Nem. Viszont… 
– Igen? 
Peder tétovázott. 
– Azt sem hiszem, hogy Gustav Sjöö gyilkolta volna meg, 

mégis úgy érzem, hogy a megoldást valahol arrafelé kell ke-
resnünk. 

– Merrefelé? 
– Fredrikának igaza van abban, hogy Rebecca élete nagy-

részt a tanulmányai és az egyetem körül forgott. Beszélnünk 
kellene az évfolyamtársaival, olyanokkal is, akik nem álltak 
annyira közel hozzá. 

– Fredrika már elkezdte közelebbről is tanulmányozni a 
mentori hálózatot – felelte Alex. 
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– Akkor én utánanézek, mi mindent csinált még az egyete-
men. Úgy tűnik, keményen dolgozott a szakdolgozatán. Biztos 
találkozott egy csomó emberrel. 

Peder felállt, hogy induljon, majd mégis visszaült. 
– Sikerült azonosítani a férfit, akit ugyanott találtunk? 
– Pont mielőtt jöttél, akkor kaptam Ellentől egy listát a le-

hetséges áldozatokról, most akartam átnézni. 
Peder a földet bámulta. 
– Nem oldjuk ezt meg, ha nem tudjuk, ki az a férfi. 
– Tudom – helyeselt Alex. 
A fülébe csengett a Dianának tett ígérete: megoldom. 
– Valamilyen összefüggésnek lennie kell közöttük. Az tel-

jességgel valószínűtlen, hogy… 
– Tudom – felelte megint Alex, keményebben, mint szerette 

volna, de nem akart több nehézségről és akadályról hallani. 
Alex nem ismert más utat, mint azt, amely előrevezet. 
Peder felállt. 
– Håkan Nilssonnal mit csináljunk a hétvégén? – kérdezte 

Alex. 
– Szerintem hagyjuk, hogy a nyomozók a nyakában lógja-

nak még pár napig, meglátjuk, mire vezet. Mi van az alibijével, 
hiteles? – érdeklődött Peder. 

– Sajnos annak tűnik. Ami önmagában még nem zárja ki, 
hogy ő a tettes. Végül is összedolgozhatott valakivel, aki elő-
ször kezelésbe vette a lányt. 

– És Gustav Sjöö? 
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– Szerintem ejthetjük. Semmit sem tudunk felhozni ellene. 
– Vagyis elfogadjuk az alibijét? 
– Kénytelenek leszünk. Ha a kollégája igazolja, hogy nem 

hagyta el Västeråst. Ennek majd hétfőn utánajárok. 
Peder visszament a szobájába, Alex pedig az ölébe vette a 

listát,melyen valamelyik név talán azé a férfié, akit Rebecca 
mellé temettek el. Egy lista azokról a férfiakról, akik huszonöt-
harminc éve tűntek el Stockholmban. Csak egy volt olyan ma-
gas, mint a meggyilkolt férfi, viszont jóval idősebb volt nála. A 
francba! 

Alex maga elé vette a következő listát, amelyen más svéd 
városokban eltűnt férfiak szerepeltek. Egyesével olvasta végig 
a neveket. Az egyiket Ellen bekarikázta. Esélyes? – írta a mar-
góra a kérdést. 

Alex megnézte a férfi nevét. Henrik Bondesson. 
Két héttel a negyvenhatodik születésnapja előtt tűnt el 

Norrköpingből. Soha nem találták meg. Vajon miért? 
Alex odament Ellenhez, és megkérte, hogy lépjen kapcso-

latba a helyi rendőri szervekkel. 
– Kérd meg őket, hogy keressék elő az aktáját! Szeretném 

magam előtt látni a hátteret is. 
A csontjait ismét ruganyosnak érezte, amikor visszament a 

szobájába. Talán jó úton jár, hogy egy újabb családot ajándé-
kozzon meg egy sírhellyel. 
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Mint egy mese. Ilyennek látta Fredrika Bergman a lányát, és 
ezért adta neki a mese jelentésű Saga nevet. Egyszerű és éssze-
rű ez is, mint annyi minden más. 

A kislány aludt, amikor Fredrika hazatért a munkából. 
Spencer a könyvtárban ült, és egy könyvet olvasott. Az abla-
kon bejövő fény a férfi hajára esett, amely fénylett, mint az 
ezüst. A nő megállt a szoba küszöbén. 

– Ne haragudj, hogy ennyit késtem. 
Spencer felnézett és felvonta az egyik szemöldökét. 
– Amint tudod, a pontosság nekem sem volt erősségem so-

ha. 
A nő odalépett hozzá, és leült a fotel karfájára. Karját a férfi 

vállára tette, közel akart lenni ahhoz az emberhez, akit – úgy 
gondolta – örökké szeretni fog. 

– Mit olvasol? 
– Egy könyvet, aminek a megírásában az egyik kollégám is 

részt vett. Elég unalmas, hogy őszinte legyek. 
Hát persze, hogy legyél őszinte. 
A nő megremegett, ahogy kifújta a levegőt. Most azonnal 

meg kellene említenie Rebecca Trollet Spencernek? 
– Mi volt a munkában? – kérdezte a férfi. 
– Idegeskedés. És mi volt itthon? 
– Elmentünk hintázni, és sétáltunk a jó időben. 
A férfi elhallgatott. 
– Van valami hír a munkahelyedről? 
Spencer megdermedt. 
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– Arról a diákról, aki elégedetlen volt a támogatásoddal, 
amikor a témavezetője voltál – pontosított Fredrika. 

Spencer morogva felállt. Felkapta a botját, odament az ab-
lakhoz és leült. 

– Nem hallottam felőle semmit. 
Fáradtnak és szomorúnak látszott. Fredrika nem tudta, mit 

mondjon. 
– Jó neked itthon Sagával? Nem érzed túl fárasztónak? Mert 

akkor… 
Hangja elhalt. És ha Spencer túl fáradt, akkor mi lesz? 

Hagyja abba a munkát? 
– Nem, nincs semmi gond, tényleg. 
Fredrika nézte a férfit, ahogy az ablaknál állt. Egyszerre 

olyan elérhetetlennek tűnt, ahogy a gondolataiba mélyedt, 
amelyeket nem akart megosztani vele. 

Fredrika hirtelen azon kapta magát, hogy belevág: 
– Rebecca Trolle… 
Spencer a nő felé fordult. 
– Az a nő, akit Midsommarkransenben találtatok? 
– Igen. 
Vonakodott megkérdezni, nem akart vájkálni az ügyben. 
De muszáj volt tudnia. 
– Ismerted? 
– Nem, miért kérded? 
Mert láttam a neved a jegyzetei között, Spencer, és kíváncsi va-

gyok, mi a fene közöd volt hozzá. 
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A nő megvonta a vállát. 
– Nincs különösebb oka – felelte. – Csak az jutott eszembe, 

hogy irodalmat tanult, és esetleg összefutottál vele valami elő-
adáson, vagy ilyesmi. 

Spencer úgy nézett rá, mintha elment volna a józan esze. 
– Nem, nem emlékszem rá. 
Na, tessék! Túlreagálta a dolgot. 
Saga felébredt, és Fredrika besietett a gyerekszobába. 
– Szervusz, kincsem! – mondta, és a karjába kapta. 
Saga az ölébe csusszant. Kényeztetésre vágyott, és a homlo-

kát az anyja állához dörzsölte. 
– Hiányzott már anya? – kérdezte Fredrika, és puszit nyo-

mott a kislány feje búbjára. – Igen? 
Saga elhajította a cumiját, aztán utána akart menni. 
Fredrika leguggolt, és engedte, hogy a kislány elmásszon. 
Több szempontból is féltékeny volt a lányára, akinek még 

megvolt az a kiváltsága, hogy a világot eredendően egyszerű-
nek és izgalmasnak lássa. Minden nap új kalandok vártak rá, s 
minden újfelfedezésnél sikoltozott az örömtől. Olyan volt, 
mintha számára nem is léteztek volna hétköznapok, s nem 
unatkozott, hanem mindig újabb kalandokat keresett. 

Saga Fredrika felé mászott egy nagy legókockával a kezé-
ben. Az anyja lábába kapaszkodva felállt, és teli szájjal vigyor-
gott. 

– Bármelyik nap elkezdhet járni – jegyezte meg Spencer az 
ajtóban állva. 
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– Úgy tűnik – felelte Fredrika. 
Minden porcikájában érezte az anyaság örömét, a munkája 

távolinak tűnt. 
Egészen addig, amíg meg nem csörrent a telefonja. 
A munkatársa volt, aki elkísérte a södermalmi szexshopba. 
Fredrika nem nézett Spencerre, amikor felvette, inkább nem 

akart neki mesélni a szexualitás poklában tett látogatásáról. 
– Az IP-cím az egyetemé – közölte a társa. – A név pedig 

sehová sem vezet. 
– Az egyetem egyik számítógépéről tették fel Rebecca képe-

it? 
– Aha, az egyik diákgépről, amit akárki használhat. 
Új remény csillant fel Fredrika szemében. 
– Hasonló helyzetbe kerültünk tavaly is, amikor az Ahlbin 

házaspár meggyilkolása ügyében nyomoztunk – jutott a nő 
eszébe. 

– Kérdezd meg az egyetemet, hátha megőrzik a felhasználói 
listát. Ha igen, megtudjuk, ki használta azt a gépet, és… 

– Már felhívtam őket. Nem teszik el a listákat. 
– A francba! 
Csüggedten felkészült rá, hogy letegye a telefont, de az 

utolsó pillanatban átfutott az agyán valami. 
– Át tudnád küldeni a CD-n lévő képeket a privát e-mail 

címemre? 
A kollégája tétovázott. 
– Mire kellenek neked? 
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– Újra meg akarom nézni őket, szerintem volt valami isme-
rős az egyiken. 

A munkatársa megígérte, hogy átküldi a fotókat. 
– Hétvégén is dolgozol? – kérdezte Spencer, miután a nő le-

tette a telefont. 
A hangjában nem volt semmi vádló, csak óvatosan érdeklő-

dött. 
Fredrika határozottan megrázta a fejét. 
– Hétvégén szabad vagyok. 
A papírokkal teli szatyrot a munkahelyén hagyta. Eszébe ju-

tott, hogy nem nézte meg a floppylemezeket. De ez még vár-
hat. 

Egymásra pillantottak, és Fredrika elmosolyodott. Hegedül-
ni később is ráér. 

– Van valami különleges kívánsága, professzor úr? 

Kezdett beesteledni, az égbolt színén látszott. Alex Recht a ka-
rórájára nézett, s valóban: már majdnem fél hét volt. A folyo-
són alig lézengtek. 

Nagyon nem akart hazamenni. A gyerekei megkérdezték, 
valóban a vaxholmi villában akar-e élni egyedül. Nem költöz-
ne közelebb a városhoz, nem próbálna meg egy lakásban lak-
ni? 

Alexet teljesen hidegen hagyta ez a dolog. Lenával együtt 
magától értetődőnek tartották, hogy ha megöregednek, egy 
városi lakásba költöznek. De Alex egyedül maradt, s így a terv 
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minden vonzerejét elvesztette. Ha elhagyná a házat, nem tud-
ná többé, kicsoda is valójában. A lánya jobban megértette, 
mint a fia. 

– A fenébe is, ez csak egy ház! Add el a francba! 
A fia teljesen kezelhetetlen lett, amikor hazatért Dél-Ameri-

kából. A barátnője nehezen kapott tartózkodási engedélyt, a 
fiú pedig átkozta a svéd hivatalos szerveket. Alexszel is vesze-
kedett, úgy gondolta, túl sokat dolgozik. Szidta az anyját, ami-
ért nem tudott meggyógyulni, és gyűlölte a húgát, aki komoly 
kapcsolatban élt egy férfival, akit a család többi tagja kedvelt. 

– Ne velünk balhézz, inkább a saját házad táján söprögess! – 
tanácsolta Lena a fiának a halála előtt. – Nem a mi hibánk, 
hogy nehezedre esik felnőni. 

S e szavak megváltoztatták a fiút. Egyre kevesebbet vitázott, 
s amikor a család összegyűlt a megemlékező szertartásra, Alex 
úgy érezte, a fia megnyugodott. 

Már a megemlékezés gondolatától is sírhatnékja támadt. 
A számítógépéhez fordult. Megnézte a naplót, amiben felje-

gyezték, hogy halad a nyomozás. Semmi nyoma annak, aki 
feltette Rebecca Trolle képeit egy erotikus hirdetéseket tartal-
mazó honlapra az eltűnése után. De Fredrika kérte, hogy küld-
jenek neki másolatot a képekről. Vajon miért? 

Alex ezen az erotikus hirdetéses dolgon töprengett. Lehet, 
hogy Rebeccát szexrabszolgaként tartották fogva, és annak 
adták el, aki a legtöbbet ígérte érte? Aztán pedig meggyilkol-
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ták és elásták? Nem, ez valószínűtlen volt. A profilt pár hét 
múlva eltávolították az oldalról, és nem is bukkant fel többé. 

Alex tovább olvasott. Rebecca több évfolyamtársát és barát-
ját is kihallgatták. De semmi új nem derült ki. Szeme meg-
akadt pár soron, amit csak sebtében vetettek oda. Rebecca 
egyik évfolyamtársa azt vallotta, hogy emlékszik, a lány any-
nyira elégedetlen volt a témavezetőjével, hogy titokban egy 
másik kutatóhoz, az Uppsalai Egyetem egyik tanárához for-
dult segítségért. Az évfolyamtárs nem volt biztos benne, hogy 
Rebecca megkapta-e az ilyenkor szokásos támogatást az új 
témavezetőtől, de úgy tudta, telefonon beszéltek. 

Arra azonban nem emlékezett, hogy hívták az uppsalai ku-
tatót. 

Alex a gondolataiba mélyedve vette elő és lapozta végig 
Rebecca naptárának másolatát. Nem sok olyan rövidítés volt, 
amit nem tudtak azonosítani, ezeket pirossal karikázták be: H. 
H., U. A., S. L., T. R. Lehet, hogy valamelyik az új témavezető? 
Ha Alex fiatalabb lett volna, belépett volna az Uppsalai Egye-
tem Irodalomtudományi Intézetének honlapjára, és utánané-
zett volna, hogy van-e olyan alkalmazottjuk, akinek H. H., U. 
A., S. L. vagy T. R. a monogramja. De mivel nem volt az, írt 
egy e-mailt Ellen Lindnek, hogy nézzen utána, amint hétfőn 
beér. Elég ostoba dolognak tűnt az egyik svéd egyetem összes 
alkalmazottját gyanúsítani, ugyanakkor… 

Az adott helyzetben egyetlen nyomot sem hagyhat felderí-
tetlenül. 
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Amikor Alex összeszedelőzködött, hogy hazainduljon, 
megcsörrent a mobilja. Otthon elő akarta keresni a régi hor-
gászfelszerelését, mielőtt nekivág a vasárnapi kalandnak 
Torbjörn Ross-szal. 

Az a rendőr kereste, aki nemrég több embert kért az ásás-
hoz. Az újságírók távoltartása kezdett lehetetlenné válni. A 
kérdéseik csak úgy záporoztak a rendőrségre. Miért nem feje-
zik be az ásást? Mit gondolnak, mit találnak még? 

Tudja a fene! 
– Bocsánat, hogy péntek este zavarok – szabadkozott a kol-

léga. 
Úgy hangzott, mintha azt hinné, Alex otthon van. 
– Semmi baj. 
Munkatársa megköszörülte a torkát. 
– Azt akartam mondani, hogy vasárnapig vagy hétfőig szü-

netet tartunk. A fiúk már teljesen kivannak, és nem érkezett 
senki, aki leváltaná őket, hiába kértem. 

Senki sem váltja le őket? Tényleg van ennél fontosabb ügy? 
Alex nem hitte volna. 

– Rendben – felelte. – Tudom, hogy megtesztek mindent, 
ami tőletek telik. Menjetek haza és pihenjetek. Csak maradjon 
ott valaki, aki őrzi a területet. 

Őrzés nélkül a sírok egyetlen éjszaka alatt homokozóvá vál-
nának. És nemcsak az újságírók kíváncsiskodtak, hanem ma-
gánemberek is megpróbáltak odaólálkodni. Csendben odaset-
tenkedtek, és távolról figyelték a rendőrök munkáját. Szenzá-
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cióra éhesen és várakozással teli. Mintha az erdő és a föld egy 
hét leforgása alatt valamiféle szent hellyé változott volna. 

Aznap, amikor Alex eltemette Lénát, több ismeretlen em-
bert is látott a templomban. A pap elmagyarázta neki: 

– Mindig részt vesznek a szertartáson olyanok is, akiknek 
semmi közük az elhunythoz. 

– De miért? 
– Mert magányosak. Mert nincs jobb dolguk. Mert nem bír-

nák elviselni, ha nem lehetnének részesei más emberek nyo-
morúságának. Ha tanúi lehetnek mások bánatának, új szem-
szögből nézhetik a saját életüket is. 

Alex elnémult. És egy kissé feldühödött. Mielőtt bizonyos 
emberek az ő bánatán élősködnének, illene engedélyt kérniük 
tőle. 

Lassú mozdulatokkal készült hazamenni. Azok az idők már 
elmúltak, amikor sietve hagyta el munkahelyét. A ház, amely 
hazavárta, csendes volt, üres és emlékekkel teli. A péntek volt 
a legrosszabb, a vasárnap este a legjobb. 

Amikor végül feltápászkodott, úgy döntött, elhajt a mid-
sommarkranseni ásatás felé. Nem volt földhözragadt gondol-
kodású a munkájában, csak tapogatózott, milyen nyomok jö-
hetnek még számításba. De túl sok volt belőlük, és mind más-
hová vezetett. 

Már számtalanszor megpróbálta elképzelni Rebecca Trolle 
utolsó óráit. Látta maga előtt a lányt, ahogy felhívta az anyját, 
és beszélt neki a mentorok bulijáról. Ahogy elhagyta a kollégi-
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umot, és a buszmegálló felé sétált. Látta, ahogy a busszal el-
ment a rádiószékházáig, majd leszállt. 

Miért olyan nehéz rájönni, hová ment? 
Alex csalódottan zárta be dolgozószobája ajtaját. 
Ekkor telefonált az egyik nyköpingi kollégája. Lefoglalták 

Gustav Sjöö láncfűrészét a nyaralójában. A labor megpróbálja 
összehasonlítani a lánc vágásnyomát a Rebecca csontvázán 
talált vágásnyomokkal. A telefonnál ülő kolléga derűlátó volt. 
Ha egyezést találnak, az azt jelenti, hogy sikerült beazonosíta-
ni a daraboláshoz használt eszközt. 

Ez igaz, gondolta Alex. Csakhogy nem fogunk egyezést ta-
lálni. Mivel nem Gustav Sjöö az, akit keresünk. 
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A lakás börtönné változott. Håkan Nilsson kinézett az abla-
kon. Oldalt állt, nem az üvegtáblák előtt. Azok odalent ülnek a 
kocsiban, ebben egészen biztos volt. Látta őket reggel is, ami-
kor munkába ment, és délután is, amikor hazajött a rendőrség-
ről. Nyomozók. Akik azt a feladatot kapták, hogy szemmel 
tartsák. 

Håkan sejtette, hogy már a telefonját is lehallgatják. Ezért 
kikapcsolva a kabátzsebébe dugta, és a vezetékes telefon du-
góját is kihúzta a falból. Mindez nem nagyon befolyásolta az 
életét. Kevés barátja volt, és nem fognak semmit szólni, ha pár 
napig nem tudják elérni. Az anyja persze aggódni fog. Ő min-
dig aggódott valamiért, úgy tűnt, az idegesség függőséget 
okozott nála. 

De úgysem érti meg, miről írnak az újságok. Hisz a címek 
könyörületesen homályosak voltak: Rebecca Trolle barátja a 
gyanúsított. Håkan nem követte azokat a híreket, amelyeknek 
ő maga is érintettje volt. Arra vágyott, hogy ez az egész cir-
kusz véget érjen, és hagyják békén. 

De voltak a hírözönben szavak, amelyek olyan erővel csap-
tak le rá, hogy elállt a lélegzete. A lányt nejlonzsákokba cso-
magolták. Feldarabolva. Håkannak kis híján felfordult a 
gyomra. Rebeccát meggyalázták, mielőtt eltemették volna. 



210 

Bárcsak tudta volna, hol volt a lány azokban az években, amíg 
neki úgy hiányzott! Bárcsak lett volna egy hely, ahová elme-
het, ha a lány közelségét akarja érezni! 

Håkan sírva fakadt, és ellépett az ablaktól. A falak mentén 
közlekedett, hogy láthatatlanná váljon a saját lakásában. Be-
ment a hálószobába, és lefeküdt az ágyra. A fotóalbum a pár-
nája alatt volt. Hasra fordult, és előhúzta. Remegő kézzel ki-
nyitotta, s tekintetével végigpásztázta a sok fényképet. 

Elsőként az osztályképet, ami akkor készült, amikor a har-
madik osztályt kezdték a gimnáziumban. Szemügyre vett 
minden várakozással teli arcot, minden szempárt, ami a fény-
képezőgép lencséjébe meredt. Håkan megint rosszul lett e nai-
vitástól. Az osztálytársai fiatalabbnak tűntek nála, éretlenebb-
nek. Rebeccát kivéve. Ő mindig mosolygott, ha az emberrel 
beszélt, és fényt hozott a fiú életébe. 

– Ne vágj bele unalmas dolgokba – szokta mondani. – Csak 
magadat csapod be, amikor lemondasz az örömökről. 

A fiú megtanult hallgatni rá, követte a tanácsait és a gondo-
latmeneteit. Megpróbált a közelébe férkőzni, hagyni, hogy 
Rebecca energiája és életkedve megfertőzze. Szerette látni, 
ahogy felragyog az arca, és örömmel üdvözli, amikor össze-
futnak. 

A baj csak az volt, hogy Rebecca sosem lehetett az övé. 
Håkan belelapozott az albumba. Rebecca nem engedte, hogy 
kidobja az apja fényképeit. Håkan ki akarta hajítani az össze-
sei, ahogy minden mást is, aminek valaha köze volt az apjá-
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hoz. Gyűlölte, amiért cserbenhagyta. Mert nem érezte Håkant 
elég jónak. És megölte magát. És hagyta, hogy Håkan találjon 
rá. 

A fiú egyedül maradt az anyjával. Hogy gyűlölte akkor az 
életet! Az anyja többet ivott, mint valaha, és napi két doboz 
cigarettát szívott el. Håkan bűzlött. Mindent füst borított. A 
frissen mosott ruháit és a haját. A szagok egy szétesőben lévő 
otthonról árulkodtak a külvilágnak, mire meglátogatta őket 
egy szociális gondozó. Egy hülye barom, akinek fogalma sem 
volt arról, min ment keresztül Håkan. 

De Rebecca tudta. Figyelt arra, amit a fiú mondott, mellé 
ült, még ha büdös is volt. Olykor hazakísérte Rebeccát iskola 
után, vele, a lány anyjával és az öccsével vacsorázott. Igazi csa-
lád voltak, és Håkan élvezte, hogy közéjük tartozhat. Ha 
Rebeccával együtt tanultak, nem a könyvtárban, inkább náluk 
szeretett lenni. 

Ezekről az alkalmakról fényképek is készültek Håkan al-
bumába. Rebecca anyja, Diana csinálta őket. Az egyiken 
Håkan az ujjával végigsimít Rebecca arcán. A lány eltökélten 
mered a lencsébe. Olyan ereje volt, amelyről Håkan még csak 
nem is álmodhatott. 

Újabb képek. Az érettségi előtti hetekből. Akkor volt először 
válságban a kapcsolatuk. Håkan felsóhajtott. Minden jó kap-
csolatnak válságokon kell keresztülmennie, hogy megerősöd-
jön. A baj csak az volt, hogy Rebecca a kelleténél jobban felna-
gyította a gondjaikat. Azt mondta, hogy megfullad, lélegzetvé-
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telre van szüksége. Mert Håkan mindig a sarkában van, és be-
sokallt tőle. Szeretett volna találkozni a többi barátjával is, és 
úgy érezte, Håkan az útjában áll. 

Ez meg hogy lehet? 
A kapcsolatuk tökéletes volt, és ha egymás közelében vol-

tak,másra már nem is volt szükségük. Rebecca azt mondta, 
hagyniuk kell egymást lélegzethez jutni, és Håkan ne értse 
félre azt, ami közöttük van. 

Håkan új oldalra lapozott az albumban, és ideges lett, mint 
mindig. A diákévek után egy esztendő szünet következett. Ez 
volt az az év, amikor Rebecca Franciaországba utazott tanulni. 
Ő pedig csak egy héttel az indulás előtt értesült róla. Majd' 
felrobbant dühében! Már a vizsgák után félrevonult, minden 
esélyt megadott a lánynak, hogy megértse a kapcsolatuk jelen-
tőségét. Erre a lány válasza az volt, hogy még több időt kért. 

Håkannak ökölbe szorult a keze, és az ágyra csapott. Az 
volt Rebecca szerencséje, hogy ő olyan nagyvonalú és türelmes 
volt. Ahogy az album utolsó oldalához lapozott, érezte a saját 
nagyságát. Nem sokan mutattak volna annyi gyengédséget és 
megértést a szerelmük iránt, mint ő. 

Amint az utolsó képre nézett, könnyei folyni kezdtek. 
Egy fekete-fehér, elmosódott kép volt. Ultrahangfelvétel. 
Håkan és Rebecca gyermekéről, a harmadik hónapban. 
Felült az ágyban, és hatalmasat sóhajtott. Az ultrahangképet 

nézte. 
– Miért kellett tönkretenned mindent? – suttogta. 
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Az erkély esti napfényben fürdött. Hűvös szél fújt, de egy váll-
ra terített pulóverrel még nyugodtan ki lehetett ülni a szabad-
ba. Peder és Ylva csendesen ücsörgött az asztalnál, és borozga-
tott. Egymásra néztek és kitört belőlük a nevetés. 

– A fenébe is, úgy ülünk itt, mint a nyugdíjasok! – jegyezte 
meg Peder. 

– Úgy érted, mint a fáradt kisgyermekes szülők? 
Ylva hangja mindig rekedt volt, de sosem erőtlen. Mosolya 

olyan széles, hogy első találkozásukkor Pedernek remegni 
kezdett a lába tőle. 

– Akarsz még gyereket? 
A férfi maga sem tudta, miért tette fel a kérdést. 
– Nem. És te? 
– Azt hiszem, én sem. 
Egyszer már megjártuk, nem? 
A nő csendben figyelte férje mozdulatait. Nézte, ahogy iszik 

a borból, majd leteszi a poharat. 
– Miért kérdezed? 
A férfi odébb fordult, hogy a nap lehetőleg az arcát süsse. 
– Hát, nem is tudom, csak úgy eszembe jutott. 
– Mi jutott eszedbe? 
– A gyerekek. Hogy mennyi kell az embernek, mennyit bír? 
Ylva félrehajtotta a fejét, s így beárnyékolta Peder arcát. 
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– Hát te meg én biztos nem bírnánk többet, mint amennyi 
már van. 

Szavaiban nem volt semmi vádló. Inkább csak amolyan 
megállapítás volt. Szép ellentéte annak, ahogyan korábban 
beszéltek egymással. Kiabáltak, sírtak, szitkozódtak és meg-
bántották egymást, így utólag a férfi képtelen volt megérteni, 
hogyan fajulhatott úgy el a dolog. 

– Szerintem sem – felelte. 
Eszébe jutottak azok az idők, amikor hazudozott és meg-

csalta a nejét. Hogy megvetette magát akkoriban! 
– Meg kell bocsátania önmagának – tanácsolta a terapeuta. – 

Merjen hinni benne, hogy megérdemli a családját és a velük 
való kellemes együttlétet! 

Időbe telt, amíg sikerült. A gondolatai jöttek-mentek nappa-
lokon és éjszakákon át. Tudta, hogy révbe ért. Megtalálta a 
lelki békéjét. Magabiztos volt és nyugodt. 

– Amúgy Jimmy telefonált – közölte Ylva. 
– Mivel egész héten nem volt időm felhívni. Holnap rácsör-

gök. 
– Nem kell. Holnap eljön és velünk vacsorázik. Inkább pró-

bálj meg addigra itthon lenni. 
Peder felvonta a szemöldökét. 
– Persze, hogy itthon leszek. Hol máshol lennék? 
– Mondjuk, a munkahelyeden? 
A férfi megrázta a fejét. 
– Nem, ezen a hétvégén nem. 
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A nő megborzongott, és felvette a vállára terített pulóvert. 
– Bemenjünk? 
– Nem, jó itt. 
Ylva belekortyolt a poharába. 
– Mesélj az új esetetekről! 
A férfi elfintorodott. 
– Ma este nem. Túlságosan visszataszító ahhoz. 
– De én hallani akarom. A hírekben is folyton erről beszél-

nek. 
Hol is kezdje? Mi az, amit elmondhat? És milyen szavakkal 

lehetne leírni, miféle kihívás elé állították Alex csapatát? Egy 
lány eltűnt Östermalmból, és egy férfi találta meg, aki a nővére 
kutyáját sétáltatta. Két évvel később. Ylva elsápadt, amikor a 
nejlonzsákokról és a láncfűrészről beszélt neki. Majd szót ejtett 
Rebecca fura barátjáról, Håkanról és az ellenszenves témaveze-
tőjéről. A hamis erotikus hirdetésről, amelyet a lány halála 
után tettek fel az internetre, és az összes hideg nyomról, ame-
lyeken haladva a nyomozás zsákutcába jutott. 

– Ki képes ilyesmire? – merengett Ylva, arra utalva, hogy 
Rebecca fotóját valaki kitette egy szexpartnerkereső honlapra. 

– Egy nagyon beteg ember – felelte Peder. 
– Biztos vagy benne? 
A férfi felpillantott. 
– Miben? 
– Abban, hogy valakinek nagyon betegnek kell lennie ah-

hoz, hogy ilyesmit csináljon. Azt mondtad, a profilját két héttel 
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az eltűnése után készítették. Akkor még nem lehetett tudni, mi 
történt vele, biztos volt, aki azt hitte, csak meglépett. 

Peder belegondolt. 
– Úgy érted, hogy valaki azért tette fel, mert dühös volt rá? 
– Pontosan. Vagy sértődött és csalódott. Ez megmagyaráz-

ná, miért vették le később az adatlapját. 
– Amikor az illető rájött, hogy Rebecca nem önszántából 

tűnt el – fejezte be Peder a gondolatot. 
Ylva ivott még. 
– Csak egy ötlet volt. 
A szomszédjuk lépett ki az erkélyére, kicsivel távolabb 

Pedertől és Ylvától. Köszöntek egymásnak, majd a szomszéd 
leült egy sörrel a kezében. 

– Na és a férfi? – kérdezte Ylva. 
– Az, aki nem messze feküdt Rebeccától? Fogalmam sincs. 

Alex tudni véli, kicsoda, de én nem vagyok benne biztos. 
– A fenébe, ez szörnyű lehet a hozzátartozóinak! 
– A bizonytalanság? 
– Igen, hogy nem nyugodhatnak. 
Peder nyelt egyet. 
– Szerinted meddig bírja az ember a várakozást? 
Ylva a homlokát ráncolta. 
– Ezt meg hogy érted? 
– Meddig bír várni az ember, mielőtt feladja? Ha egy barátja 

vagy családtagja eltűnt, és már évtizedek óta nem került elő… 
Elhalt a hangja. 
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– Előbb vagy utóbb tovább kell lépni – felelte Ylva. – Ha er-
re gondolsz. 

– Igen. 
Ylva az egyik hajtincsét a füle mögé tűrte. 
– De ez nem azt jelenti, hogy valaha is belenyugodna abba, 

hogy nem tudja, mi történt vele. 
Peder kinézett az erkélyről a szemközti házakra, majd le az 

utcájukra. A meggyilkolt férfinak minden bizonnyal voltak 
hozzátartozói, akiknek hiányzott, és akik gyötrődtek miatta. A 
kérdés csak az, megtalálják-e őket, hogy elvigyék nekik a hírt, 
amire vártak. 

A fák hosszú árnyékot vetettek Alexre. Magányosan ült a kis 
erdei tisztáson, s csak sejtette, hogy a társai valahol a környé-
ken őrködnek. A gödör a lába előtt tátongott. Látta, hogy ne-
héz volt az ásás. A kövek és a fák gyökerei minduntalan útját 
állták a rendőrök ásóinak, meg kellett tisztítani tőlük a terepet. 

Alex leguggolt, és belenézett a gödörbe. Legalább két ízben 
cipelt ide a gyilkos áldozatot. De az is lehet, hogy a helyszínen 
végezte ki őket, ezt nem tudhatták biztosan. Alex minden ösz-
töne azt súgta, hogy a gyilkosság máshol történt. 

Erre a helyre vonszoltad az áldozataidat. A föld megőrizte a nyo-
mod, ahogy a halál angyalaként suhantál el a fák között. 

Megpróbálta lejátszani magában az eseményeket, úgy, 
ahogy történhettek. Valaki leparkolt ott, ahol most az ő kocsija 
áll. Kinyitotta a csomagtartót, kiemelte belőle a holttestet, és 
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elindult vele. Biztosan sötét volt. És az illető biztosan járt már 
itt azelőtt. Az ember nem megy be egy sötét erdőbe, csak ha 
kiismeri magát, és tudja, merre induljon. 

A sírhely már bizonyára készen állt, amikor az elkövető 
ideért. Kizárt, hogy az áldozatát és az ásót egyszerre cipelte 
volna. Hacsak nem ment többször is oda-vissza. Alex behuny-
ta a szemét, megpróbálta maga elé képzelni a jelenetet. Vajon 
épp ott állt a gyilkosa kezében egy ásóval, ahol most ő áll? Új-
ra és újra beledöfte a földbe az ásót, amíg a gödör elég nagy 
nem lett ahhoz, hogy elnyelje az áldozatot? 

Ezt elcseszted! 
Alex kinyitotta a szemét. A férfit nem találták volna meg, ha 

nem keresték volna. És nem keresték volna, ha nem találják 
meg először Rebeccát. Vajon miért követett el a gyilkos ekkora 
hibát? Hogy áshatott Rebeccának olyan sekély sírt, hogy egy 
kutyának is sikerült kikaparnia? 

Minden jel arra utalt, hogy az elkövető az első alkalommal 
erősebb volt, s ez logikusnak is tűnt. Akkor, úgy huszonöt-
harminc évvel ezelőtt elég erős volt ahhoz, hogy egy majdnem 
két méter mély gödröt ásson. És ahhoz is, hogy egész úton vé-
gig cipelje a testet. A következő alkalommal már más volt a 
helyzet. Nem bírt olyan mély gödröt ásni, és feldarabolta áldo-
zatát, hogy oda tudja vinni. És hogy megnehezítse az azonosí-
tását. Ha a darabolásnak csak az lett volna a célja, hogy 
Rebeccát ne lehessen azonosítani, a gyilkos beérte volna any-



219 

nyival, hogy levágja a fejét és a kezét, s nem vágta volna közé-
pen ketté a testét. 

Más oka is lehetett a darabolásnak. A kéjgyilkosság és a 
szadizmus látszott a legkézenfekvőbb megoldásnak. De Alex 
már ezekben sem hitt. A tettes gyakorlatias ember volt. Teljes-
séggel elképzelhető, hogy a legkisebb bűntudat vagy szoron-
gás nélkül gyilkolt és darabolt, de erre persze nem volt semmi 
bizonyíték. Az viszont biztos, hogy a darabolós gyilkosságnak 
más oka is volt, nem pusztán annyi, hogy a gyilkos pszichopa-
ta. 

Alex felállt. Erőnek erejével próbálta kiverni a fejéből a 
gondolatot, de a tény tény maradt: lehetséges, hogy két elkö-
vetőről van szó, tettestársakról. Vagy pedig az egyik folytatta, 
amit a másik elkezdett, amikor az első már nem bírta. 

Mindegy, mi az igazság, az nem lehet véletlen, hogy 
Rebeccát és a férfit ugyanoda temették. És nehéz lenne – ha 
ugyan nem lehetetlen – az egyik gyilkossági ügyet a másik 
nélkül megoldani. 

A mobiltelefonja olyan hangosan szólalt meg, hogy amikor 
meghallotta, kis híján beletántorodott a sírgödörbe. Kikapta a 
telefont a zsebéből, és ügyetlenkedett vele egy sort, mielőtt 
felvette. 

– Alex Recht. 
– Diana Trolle vagyok. Ne haragudjon, hogy állandóan hí-

vogatom. 
A férfi hátralépett egyet a gödörtől. 
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– Semmi baj. Hogy s mint? 
A nő tétovázott. 
– Nem túl jól. 
– Ezt meg tudom érteni. 
Diana elhallgatott, Alex pedig várt. 
– Úgy érzem, megőrülök. Igyekszem olyan dolgokat fel-

idézni, ami segíthetne a munkájában, de mintha teljesen üres 
lenne a fejem. Semmi sem jut eszembe abból, amiket a lányom 
mondott, ami arra figyelmeztethetett volna, hogy pórul járhat. 
Te jó ég, rossz anya vagyok, Alex! 

A férfi megpróbálta megnyugtatni. Senki sem kérte, hogy 
fájó emlékeket idézzen fel, vagy hogy túlzott jelentőséget tu-
lajdonítson a lánya bármelyik apró megjegyzésének. 

– De észre kellett volna vennem! – siránkozott tovább Dia-
na. – Tennem kellett volna valamit, hogy megvédjem! Hogy 
lehet, hogy gyereket várt, és egy szót sem szólt róla? 

Ez a gondolat már Alex fejébe is szöget ütött. Hogy lehetsé-
ges, hogy Rebecca már több hónapos terhes volt, és egy lélek-
nek sem említette? Bár a gyerek apja feltehetőleg kivétel volt. 
Håkan Nilsson. 

De vajon a lány tudta, ki az apa? 
Alex visszafojtotta a lélegzetét. A rendőrség a DNS-minta 

segítségével meg tudta állapítani, ki volt Rebecca gyermeké-
nek apja, de ő tudta? Számos jel arra utalt, hogy Håkant hitte 
az apának, de annak is megvan az esélye, hogy valaki mást. 
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– A gyerekek nem mondanak el mindent a szüleiknek – vi-
gasztalta a nőt. 

– De Rebecca mindent elmondott nekem! 
Nem mindent, Diana. Korántsem. 
– Átjön egy pohár borra? 
Alex megdermedt. 
– Bocsánat, mit mondott? 
– Nem, nekem kell bocsánatot kérnem, ostoba ötlet volt. Én 

csak… Olyan kétségbeesett vagyok és magányos. 
Én is. 
– Nem volt ostoba ötlet, de… Talán még várnunk kellene 

ezzel. 
Körbenézett az erdőben. Várni? Mire? Hogy piros hó essen, 

vagy hogy Rebecca feltámadjon poraiból? 
– Okos gondolat. Várjunk. 
A francokat! 
– Egy órán belül ott vagyok. De kocsival megyek, úgyhogy 

a bort köszönettel visszautasítom. 
– Akkor is szívesen látom. 
Alex úgy érezte, a nő mosolyog. 
Azt hitte, menten kicsúszik a talaj a lába alól, és egy hango-

sat sóhajt a sok-sok titok súlya alatt, amelyet beletemettek. 
Gyors léptekkel visszament az autójához. Amikor már majd-
nem odaért, egy gondolat hasított belé: meg tudta volna tenni 
ugyanezt a távolságot egy holttesttel a hátán? 
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SZOMBAT 

24 

Újabb nyugtalan éjszaka, állapította meg Fredrika fáradtan. 
Nem volt ideje az álmatlanságra. Mellette Spencer mélyeket 
lélegzett. Úgy aludt, ahogy Fredrikának is kellett volna. A nő 
ösztönösen oda akart nyúlni, hogy végigsimítson a férfi haján, 
de mégsem tette. Nem akarta felébreszteni. Spencernek így is 
volt épp elég baja, ennyit tudott. 

Amikor egyet ütött az óra, Fredrika felkelt. A konyhába 
menet elhaladt Saga szobája előtt. A gyerek mindig jól aludt. A 
feje olyan rezzenéstelenül pihent a párnán, hogy Fredrika 
időnként teljesen elgyengült tőle. Saga nem egy ideiglenes lá-
togató volt a Spencerrel közös életükben, hanem állandó része. 
Fredrikának évtizedeken át kell majd szeretnie és gondoznia. 
Akkora felelősség, amit lehetetlen lenne vállalni anélkül a sze-
retet nélkül, amit csak egy szülő érezhet a gyermeke iránt. 

Az árnyak a könyvtárba csalogatták. Belopakodott, anélkül, 
hogy felkapcsolta volna a villanyt, s a fotelba telepedett, 
amelyben Spencer ült, amikor ő hazajött a munkából. Még 
érezte a férfi illatát, ami a karfán lógó takaróból áradt. Magá-
hoz húzta. 
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Spencer nem emlékezett rá, hogy segítette volna Rebeccát a 
munkájában vagy bármi másban. De akkor miért írta fel a lány 
a nevét? Lehet, hogy szándékában állt felhívni, de már nem 
került rá sor? Biztosan így volt. Mivel Rebecca elégedetlen volt 
a témavezetőjével a szakdolgozat megírása folyamán, bizo-
nyára másvalakitől akart tanácsot kérni. 

Így kellett lennie. 
Fredrika a könyvespolcokon álló néma könyvgerincekre 

nézett. Spencer könyvei összekeveredtek az övéivel. Ez most 
már természetes, hiszen annyi minden mást is megosztottak 
egymással. Bár éjszaka volt, nem volt teljesen sötét a szobában. 
Az utcai világítás fénye rásütött Fredrikára az ablakon át, és 
kellemes érzéssel töltötte el, hogy élő környezetben találta ma-
gát, és nem légüres térben. Ujjai bizseregtek, szerették volna, 
ha előveszi a hegedűjét, és játszik rajta. Kevés olyan dolog volt, 
amitől jobban érezte volna magát. 

Az volt megírva a csillagokban, hogy Fredrika hegedűmű-
vész legyen, de egy baleset véget vetett a terveinek. Az anyja 
sírva fakadt örömében, amikor Fredrika bevallotta, hogy sza-
badidejében ismét hegedülni kezdett. 

– Micsoda ajándék ez Sagának! – álmélkodott. 
Fredrika nem volt ebben olyan biztos. A lánya csekély ér-

deklődést mutatott az anyja játéka iránt, közönségként nem 
bizonyult túl lelkesnek. De talán megváltozik, ha idősebb lesz. 
Lehet, hogy ő maga is játszani kezd majd valamilyen hangsze-
ren? Fredrikában felébredt a féltékenység, de gyorsan el is 
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tűnt. Soha nem sajnálná Sagától ezt az örömöt. Csak mert ő 
kénytelen volt olyan munkának szentelni az életét, ami ritkán 
felelt meg az elvárásainak, még nem keserítené el, ha a lányá-
nak lehetősége nyílna rá, hogy másfajta életet éljen. 

Olyan életet, amilyet ő is jobban szeretett volna, de neki 
nem ez jutott. 

Már ha ez még mindig igaz volt. Tényleg másmilyen életet 
akart, nem volt megelégedve a jelenlegivel? Spencerrel és 
Sagával? Az irántuk érzett szeretet annyi mindent megváltoz-
tatott, hogy már meg sem tudta számolni. Na de, ott volt még 
a munkája. Bár nem volt tökéletes, e téren is javult a helyzet. 
Sőt, sokat javult. 

Összekuporodott a fotelban, maga alá húzta a lábát. A mel-
lette álló asztalon a laptop ki volt kapcsolva. Rásandított, és 
érezte, hogy nem lenne szabad kinyitnia. Nem kellene éjnek 
évadján dogoznia. Ha bekapcsolja, sosem lesz nyugodt az éj-
szakája. De a kíváncsisága győzött, és ölébe vette a gépet. 
Amikor a ventilátor beindult, olyan hangja volt, mint a do-
romboló macskának. 

Kollégája a kérésének megfelelően átküldte a Rebecca 
Trolleról készült képeket. Fredrika az egyiket a másik után 
nyitotta meg. Undort érzett, miközben éberen, az éjszaka kö-
zepén a meztelen Rebecca képeit nézte. Mi volt olyan ismerős 
rajtuk, amit mégsem tudott hová tenni? 

Újból megnézte valamennyit, s kereste azt a részletet, amely 
emlékeket ébresztett benne. Rebecca mezítelenül fekszik egy 
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széles ágyban. Alatta fehér lepedő. Haja az arcába hull, szája 
félig nyitva. Micsoda árulás képeket készíteni egy meztelenül 
alvó emberről! Rebecca az egyik karját kinyújtotta maga elé, az 
egyik lábát felhúzta. Fredrika más képeket is látott azon a hon-
lapon, és úgy érezte, Rebecca fotói nem illettek oda. Egyszerű-
en túl ízlésesek voltak. Túl visszafogottak. 

És egyszer csak megtalálta! 
Közelebb hajolt a képernyőhöz, rákattintott a képre, hogy 

kinagyítsa azt a részletet, ami megragadta a figyelmét. Egyet-
len, bekeretezett fotó az egyébként üres falon, az ágy fölött, 
amelyben Rebecca feküdt. Egy arc, mely az egész képet betöl-
tötte. Egy fiatal srác szigorú tekintettel bámult bele a lencsébe. 
Amikor eléggé kinagyította, Fredrika már tudta, hol látta ko-
rábban a fiút. 

Rebecca Trolle volt barátnője, Daniella lakásában. Daniella 
elhunyt bátyja volt az. 

Fredrika Rebeccára nézett. A lány arcán aggodalomnak 
nyoma sem látszott. Biztonságban érezte magát abban az ágy-
ban. Eléggé biztonságban ahhoz, hogy meztelenül aludjon. 
Nem tudhatta, hogy titokban lefényképezik, és hogy mire fog-
ják használni a képeket a jövőben. 

Daniella biztos dührohamot kapott, amikor Rebecca eltűnt, 
azt gondolta, cserbenhagyták. Fredrika mérlegelte, hogy rög-
tön felhívja-e Alexet, de úgy döntött, várhat másnapig. Nem 
volt oka azt feltételezni, hogy az eset rajta kívül másokat is 
ébren tart éjszakánként. 
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Alex biztosan alszik. 

– Sosem szerettem. 
Alex meglepetten hallgatta a nőt. 
– Tényleg? 
– Tényleg – felelte Diana. – Úgy igazából nem. Úgy nem, 

ahogy maga az elmondása szerint a feleségét. 
Alex megfordult. 
– De hisz a szerelem mindenkinek más és más. Mind-

annyian mást keresünk, más igényeink vannak. 
Diana rámosolygott. 
– Magának milyen igényei vannak? 
– Szabad ilyet kérdezni? 
A nő vállat vont. 
– Miért ne? 
Mert zavarba hozzuk vele a megkérdezettet, akarta volna 

felelni Alex. De hangosan csak ennyit mondott: 
– Az én igényeim elég egyszerűek. Gyűlölök egyedül lenni, 

és szeretem, ha együtt élhetek valakivel. 
Vajon része lesz benne valaha újra? Melyik nőnek lenne esé-

lye Alexnél a sok-sok év után, amit Lenával élt le? 
A gyerekei figyelmeztették erre, azt mondták, nem szabad a 

leendő kapcsolatait a korábbi házassága mércéjével mérnie. 
Teljes természetességgel beszéltek arról, hogy találkozhat egy 
másik nővel. 

– Hisz még hatvan sem vagy, apa! 
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Alexet már a puszta gondolattól is szorongás fogta el. 
Nyomást érzett a mellkasában, s ettől nehezen tudott lélegez-
ni. Fogalma sem volt róla, hogyan közeledik az ember egy nő-
höz, már több mint harminc éve nem udvarolt senkinek. 

Diana Trolle a borospoharát a dohányzóasztalra tette. Félig 
ledőlt a kanapén, és egyik karját párnákkal támasztotta alá, 
hogy kényelmes legyen. A fáradtság fátyolként borította az 
arcát, s a bánat mint valami ördögi jel rányomódott a bőrére. 
Csak egyszer sírt, amióta a férfi megérkezett, aki a könnyek 
láttán meg is bánta vakmerőségét. Mégis mi a fenét képzelt, 
amikor úgy döntött, hogy meglátogatja egy bűncselekmény 
áldozatának gyászoló anyját az otthonában péntek este? 

Azután megnyugodott. Jó ötlet volt meglátogatni Dianát. 
Sok közös témájuk volt, és sokkal több közös volt bennük, 
mintsem gondolták volna. Mindketten elvesztették egy közeli 
hozzátartozójukat, aki nélkül – úgy érezték – nem tudnak élni. 

– Mégis élünk. Különös nem? – kérdezte a nő. 
És persze, hogy éltek. Egyik óráról a másikra, egyik napról a 

másikra. Dianát már két éve gyötörte a lánya hiánya, és tudta, 
hogy örökre eltűnt, habár ezt senki sem erősítette meg. Alex 
belátta, hogy neki legalább megadatott, hogy ott legyen, ami-
kor a felesége elhunyt. 

– Maga ott volt – mondta Diana. – Mindvégig. Tekintse ezt 
ajándéknak. 

Ha bárki más mondta volna ugyanezt, Alex nekiment vol-
na. De amikor Diana ejtette ki ezeket a szavakat, nem tudott 
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védekezni, el kellett ismernie, hogy igaza van. Senki más bána-
ta nem enyhíthette az övét, de megmutathatta, hogy a pokol-
nak sok bugyra van. 

Fél kettőre járt az idő, s Alexnek – a tervei szerint – már 
órák óta otthon kellett volna lennie. 

– Most már tényleg mennem kell. 
– Szerintem meg maradnia kell. 
A férfi tétovázott, érezte, ahogy Diana szavai a mellkasának 

csapódnak, majd eltűnnek a semmiben. 
– Jobb lesz, ha megyek. 
Mégsem állt fel, nem bírta összeszedni magát, hogy felkel-

jen a fotelból. 
– Holnap is dolgozom egy kicsit. Ugye tudja, hogy bármi-

kor felhívhat, ha eszébe jut valami? 
A nő bólintott. 
– De hisz mindig mondom, Alex, hogy nem emlékszem 

semmire. 
– Mert túl erősen próbálja. 
A nő ökölbe szorította a kezét, és a homlokához nyomta. 
– Pár nappal az eltűnése előtt veszekedtünk. 
– Emlékszem. Egy darabig azt hittük, hogy a vitájuk miatt 

akart bosszút állni, és ezért szökött meg. 
Diana behunyta a szemét, és tiszta erőből összeszorította. 

Mintha a fajdalom rántotta volna össze az izmait. 
– Nem értettem, mi baja. Teljesen kikelt magából. Üvöltö-

zött, ordibált, úgy csapkodta az ajtót, ahogy utoljára tizennégy 



229 

éves korában, és az volt a véleménye, hogy nem vagyok nor-
mális. 

Kinyitotta a szemét. 
– Azt mondta, gyűlöl. Másnap felhívott, és bocsánatot kért. 

De többé nem találkoztunk. 
Kibuggyantak a könnyei, és nem is próbálta megakadá-

lyozni. 
– Nem tudhatta, hogy akkor látja utoljára – vigasztalta Alex. 
– Tudom. De ez nem változtat semmin. Olyan kétségbe-

ejtően fáj! 
A férfi fel akart állni, hogy odamenjen hozzá, és megölelje. 

De ott maradt ülve. Valami meghatározhatatlan félelem visz-
szatartotta. Attól félt, mi történne, ha a nőt a karjában tartaná. 

Akkor megtenném, amire kér, és egész éjjel itt maradnék. 
– Hogy lehet, hogy nem beszélt a terhességéről? 
– Talán mert szégyellte. 
Diana felült. 
– Nekem ez nem áll össze. Miért nem vetette el, ha nem 

akarta megtartani? 
– Jó okunk van feltételezni, hogy szándékában állt. 
– De mikor? Hisz már a negyedik hónapban járt. 
Alex belátta, hogy erre nem tudja a választ. 
– Kihallgattuk a témavezetőjét – mondta. 
Diana felvonta a szemöldökét, és letörölte a könnyeit. 
– Azt, akiről telefonon beszéltünk? 
– Igen. 
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– Egyáltalán nem volt megelégedve vele. 
– Tudjuk. 
– Gondolják, ő ölte meg? 
– Nem. Egyrészt az alibije megáll, másrészt nem találtunk 

indítékot. 
Diana visszafeküdt a párnák közé. 
– A lányom megszállottja lett a szakdolgozatának. 
– Talán mert kutatónak készült, nem? 
– Inkább a téma szippantotta magába. Mindenáron tisztára 

akarta mosni Thea Aldrin nevét. 
Alex megpróbált visszaemlékezni Thea Aldrin történetére. 
– A volt élettársa meggyilkolásáért ítélték el, ugye? 
Diana bólintott, s szomorúan nézte a kiürült borosüveget. 
– Kissé bonyolult feladatnak tűnik, hogy egy egyetemi dol-

gozat keretei között derítsen fel valaki egy harmincéves gyil-
kosságot, amelyben a tettest elítélték, majd kegyelmet adtak 
neki. 

Mosolyogva beszélt, nem akart lenézőnek tűnni. 
Diana sápadtan mosolygott vissza. 
– Én is ezt mondtam. De Rebecca erre azt felelte, hogy olyan 

vagyok, mint a többiek, mert nem értem meg, hogy valójában 
Thea Aldrin az áldozat, aki elvesztette a párját, a becsületét és 
a karrierjét. Meg a fiát. 

– Jellemző a fiatalokra. Megpróbálnak mindenkit jónak lát-
ni. 

Diana mélyet sóhajtott. 
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– Erről kezdtünk vitatkozni. 
– Thea Aldrinról? 
– Arról, hogy azt mondtam, amit maga. Hogy a fiatalok ál-

talában minden bűnözőt tisztára akarnak mosni. Erre ő telje-
sen berágott. Azt mondta, Thea Aldrint a modem kori Svédor-
szág egyik legádázabb gyilkosának kiáltották ki. És ez sosem 
történt volna meg, ha nem egyedülálló és nő. 

Alex a fotel háttámlájának dőlt. Haza kellett volna mennie. 
Azonnal. 

– És mi köze ennek az ügyéhez? Hogy egyedülálló volt és 
nő? A bizonyítékok meggyőzőek voltak, ahogy én hallottam. 

Diana széttárta a karját. Csinos kis keze volt, s Alex úgy 
gondolta, ha megfogná, biztos jó meleg lenne. 

– Rebecca többek között ilyen régi dolgoknak is utánajárt. 
Meg, hogy mi köze volt a Merkúr és az Aszteroida című köny-
vek kiadásához. Vagyis dehogy könyvek! Inkább egy őrült 
feljegyzései undorító gyilkosságokról novellák formájában. 

A nő elfintorodott. Alex ismét az órára sandított, és érezte, 
hogy már egy ideje nem bírja követni Thea Aldrin történetét. 
Arra még emlékezett, hogy Rebecca sok időt fordított a szak-
dolgozata megírására. 

– Attól tartok, nem olvastam sem Plútó, sem Vénusz törté-
netét, de most már haza kell mennem. 

Diana halkan felkacagott. 
– Merkúr és Aszteroida a címük. És a becsületére válik, 

hogy nem olvasta. 
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Szemével a férfi tekintetét kereste. 
– Biztos, hogy mennie kell? 
– Igen. 
A nő elkomolyodott. 
– Legközelebb marad? 
A férfi nyelt egyet. 
– Majd meglátjuk. 
A nő elkísérte az ajtóig. 
– Meg kell találniuk a tettest, Alex. 
A férfi igyekezett szabadulni a közelségétől, menekülőre 

fogta. 
– Hát persze. Már nem kell sokat várni, hogy megtudja, ki 

volt az. Alex teste elnehezült, amikor beült az autójába. A Dia-
nának tett ígérete mázsás súllyal nyomta a vállát. Elfordította a 
slusszkulcsot, és kitolatott a garázsfelhajtóról. 

Éjjel kettőre járt az idő, mindjárt reggel lesz. 
Hála az égnek! 
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A segédápoló nem maradt csendben. Bár még reggel volt, má-
ris nagyobb zajt csapott, mint egy átlagos tinédzser. Olyan 
hangosan beszélt, hogy Thea attól félt, a tapéta leválik a falról, 
és virslivé kunkorodik odafent a plafonon. Behunyta a szemét, 
hogy megpróbálja kirekeszteni a tudatából a hangokat. 

– No, hisz maga fáradt! – jegyezte meg a segédápoló. – Én 
meg csak állok itt, és jártatom a szám. 

S kérés nélkül nekilátott felrázni Thea párnáját. 
– Naaa, jobb így? 
És Theára nézett. 
– Olyan kár, hogy nem beszél. Maga, aki annyira érdekes 

életet élt, sokat mesélhetne a többi itt lakónak. 
Thea kételkedett ebben. Életének érdekes részeit teljesen be-

árnyékolta az a tény, hogy életfogytiglani börtönbüntetésre 
ítélték a volt élettársa meggyilkolásáért, és hogy a fia már 
majdnem harminc éve eltűnt. Tudta, mit pletykálnak. Azt, 
hogy őt is megölte, és elásta valahová. 

Az egyik rendőr, aki részt vett a keresésében, még mindig 
látogatta Theát. Azt akarta, hogy beismerő vallomást tegyen. 
Időnként csak ült csendben, és nézte. Máskor mellé telepedett, 
és nyugodt hangon beszélt. Arra kérte, bízzon meg benne. 
Mert ugye nyugodt lélekkel akar meghalni? Még mindig van 
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rá esélye, hogy mindent helyrehozzon. Thea nem kérte, hogy 
látogassa. Ha a férfi jobban végzi a munkáját, másként alakult 
volna a történet. Thea szabad lett volna. Élhetett volna. To-
vábbra is anya maradt volna. És íróként is visszaszerezhette 
volna a becsületét. 

Nem volt értelme ezen rágódni. Ugyanakkor jobb dolga 
nem volt. Malena, az ápolónő, aki a segítségét kérte, jobban 
megrémítette, mintsem bevallotta volna. Hogyan csöppen bele 
egy magafajta lány a Thea körül évtizedek óta zajló drámába? 

Látta a rettegést Malena szemében, hallotta, milyen feszült a 
hangja. Arról a lányról kérdezősködött, akit Midsommark-
ransenben találtak, Rebecca Trolleról. Malena valahogy meg-
tudta, hogy Rebecca meglátogatta Theát az otthonban. És 
most, hogy Rebeccát holtan találták, Malena tudni akarta, mi-
ről faggatta Theát. 

Thea erősen összeszorította a szemét, és azt kívánta, bárcsak 
mindenki békén hagyná. Hosszú hallgatása nem volt elég vi-
lágos jele annak, hogy nem akar beszélni mindarról, ami tör-
tént? Eszébe jutott, hogyan hozta meg a döntését. Az egyik 
kihallgatáson, amire behívták, kevéssel azután, hogy börtön-
büntetésre ítélték. 

– A fia – szólalt meg a rendőr. – Szerintünk megölte. Ahogy 
a volt élettársát is. Hol a fiú? 

A nő szíve megszakadt, atomokra bomlott mellkasában. 
Megölte volna az egyetlen fiát? Elment ezeknek az eszük? 
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Olykor megpróbálta magára erőltetni a rendőrök látásmód-
ját. Elítélt gyilkos volt, aki halálra szúrt egy férfit a saját gará-
zsában. És a makacs híresztelések szerint a Merkúr és az Asz-
teroida című könyvek szerzője is, a két műé, melyek megjele-
nését nagy felzúdulás követte, úgy az újságok kultúra rovatá-
ban, mint különféle tömegmegmozdulások formájában. A kö-
teteket gyűlölték és elítélték, leköpdösték és felgyújtották. Ne-
héz lett volna az utóbbi időkben kiadott könyvek között olyat 
találni, mely hasonló zűrzavart keltett volna. 

Ilyen háttérrel nem is volt csoda, hogy Theát a fia meggyil-
kolásával is meggyanúsították. Nyilvánvalóan pszichopata 
volt. 

Szobájának ajtaja újra kitárult, és ugyanaz a segédápoló lé-
pett be. 

– Megint virágot kapott. Mint minden szombaton. 
S gyors mozdulatokkal kivitte a vázát, amiben a régi virá-

gok voltak, majd visszatért az újakkal. Az ágy mellé állította 
őket, és elfordította a vázát, úgy, hogy Thea el tudja olvasni a 
kártyát. Thea mosolygott a girbegurba kézírás láttán, mely 
mindig a következőt írta: Köszönöm! 

Ne köszönd, gondolta Thea. Jóval többel tartozom neked, 
mint azt valaha el tudnád képzelni. 

Volt egy időszak, mielőtt még minden tönkrement volna. 
Egy jó időszak. Az első gyerekkönyvei az ötvenes évek végén 
jelentek meg. Nagyon fiatal volt, és abban az időben a siker-
könyvek szerzői még névtelenek maradhattak, és visszavonult 
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életet élhettek. Thea ritkán jelent meg a nyilvánosság előtt. 
Szeretett ifjú olvasóival találkozni, de nem tartotta magát gye-
rekszeretőnek. A külvilág félreértette visszavonultságát. Az 
újságokban szégyellősnek nevezték, s ez még nagyobb népsze-
rűséget hozott számára. Amikor a Dysia angyalról szóló köny-
vei külföldre is eljutottak, a kritikusok magukon kívül voltak. 

A műveit különlegesnek tartották, úgy formailag, mint tar-
talmilag. Dysia, az angyalkislány másfajta mesehős volt, mint 
amilyenekkel az emberek általában a gyermek- és ifjúsági iro-
dalomban találkoztak. Erős és magabiztos. Becsületes. Tulaj-
donképpen jóval megelőzte a korát. Az ötvenes és hatvanas 
években a függetlenségre törekvő nőket még mindig szélsősé-
geseknek tartották. A nyilvános vitákon Thea nem adott han-
got a véleményének a nemek esélyegyenlőségét firtató kérdé-
sekben, s ezért aztán úgy próbálták meg kideríteni, melyik po-
litikai elvet vallja, hogy a könyveit tanulmányozták. 

Na meg az életstílusát. Miközben árgus szemekkel figyel-
ték, kevés becsmérlő cikket írtak róla. Huszonöt évesen még 
hajadon volt és gyermektelen. Pár évvel később pedig már 
egyedülálló anya. A kívülállók egy része elítélte az életmódját, 
mások a példaképet látták benne. Több, kulturális témákról író 
újságíró úgy gondolta, Thea életútja mintaértékű a modern 
nők számára. 

Egyetlen ember ismerte csak az igazságot, és ez maga Thea 
volt. A szíve mélyén gyűlölte az egyedülálló szülőként leélt 
életét. Szó sem volt róla, hogy az ő választása lett volna. 
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A szerelmének mindent megadott. Ő pedig cserébe elkövet-
te ellene a legnagyobb bűnt. 
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Fredrika Bergman tanúvallomása, 2009. 05. 03., 8.30 
(magnófelvétel) 

Jelenlévők: Urban S., Roger M. (kihallgatásvezetők), 
Fredrika Bergman (tanú) 

Urban: Akkor foglaljuk össze, hogy állt a nyomozás azon 
a pénteki napon, mielőtt hazamentek volna hétvégé-
re. Egy: nem gyanakodtak arra, hogy Håkan Nilsson 
a gyilkos. Kettő: arra sem, hogy a témavezető, Gus-
tav Sjöö az. Három: és arra sem, hogy az erotikus-
hirdetésnek köze lenne a gyilkossághoz. Jól értem? 

Fredrika: Kénytelenek voltunk félretenni azokat a nyo-
mokat, amelyek látszólag nem vezettek sehová. 

Roger: Spencer Lagergrennel mi volt a helyzet? 
Fredrika: Nem értem a kérdést. 
Roger: A nyomozás szempontjából kérdeztem. Beidézték 

mint gyanúsítottat? 
Fredrika: Nem. 
Urban: És miért nem? 
Fredrika: Mert nem találtunk semmilyen kapcsolatot 

közte és az áldozat között. 
Urban: Márpedig én úgy látom, találtak. Nem is egy szál-

lal kötődött az esethez. 
(Csend.) 
Fredrika: Pénteken még nem tudtunk róla. 
Roger: De magánál volt az a kis brosúra, amire Rebecca 

pirossal felírta Spencer nevét. Ezen azért elgondol-
kodhatott volna. 
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Fredrika: Nem láttam okát, hogy ezzel foglalkozzak. 
Urban: Nem, hát persze, hogy nem. De az a tény, hogy ő 

volt az egyetlen, aki Gustav Sjöőnek alibit tudott biz-
tosítani, már csak elég volt némi szemöldökráncolás-
ra? 

Fredrika: Mielőtt hazamentem, nem néztem meg a nyo-
mozási naplót, így nem tudtam, hogy Sjöö őt nevezte 
meg. 

Roger: Milyen érdekes! De azt megnézte otthon, hogy a 
Rebeccáról készült képeket átküldték-e e-mailben? 

Fredrika: Mert azt a nyomot figyelemre méltónak talál-
tuk. A többi nyomot nem. 

Urban: A Spencer-féle nyomot sem. 
(Csend.) 
Roger: És mire jutott a neten talált képekkel? 
Fredrika: Hogy bizonyára Daniella, Rebecca volt barát-

nője készítette, és tette fel az internetre őket. 
Urban: És ez többé-kevésbé gyanússá tette a lányt a 

maga szemében? 
Fredrika: Inkább kevésbé. Feltételeztem, hogy azért csi-

nálta, mert dühös volt, és becsapva érezte magát. 
Roger: És mit gondolt Peder? 
Fredrika: Egész hétvégén nem volt alkalmam megbeszél-

ni vele az ügyet. Csak Alexet hívtam fel szombaton, 
hogy elmondjam neki, mire jöttem rá. 

Urban: És milyennek találta Alexet? 
Fredrika: A hangja fáradtnak tűnt, de szerintem jól volt. 

Horgászni készült Torbjörn Ross-szal. 
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Roger: Aztán új hét kezdődött. Akkor mi történt? 
Fredrika: Felhívtak a kollégák, akik az ásatáson dolgoz-

tak. Úgy hitték, találtak… valamit. 
Roger: Egy újabb holttestet? 
Fredrika: Nem mondták, miről van szó. 
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VASÁRNAP 

26 

A férfiak néma csendben voltak. Ültek a csónakban, s az úszó-
kat figyelték, melyek magányos labdákként lebegtek a víz fel-
színén. Egyikük horgászbotja karbonszálból készült, a 
másikuké üvegszálból. Elég sokáig üldögéltek ott. 

– Örülök, hogy eljöttél – szólalt meg végül Torbjörn Ross. 
Ezt egyszer már mondta, de úgy érezte, nem árt még egy-

szer megismételni. 
– Sonja szerint is jó, hogy itt vagy. Bármikor máskor is szí-

vesen látunk. 
– Köszi, hálás vagyok érte – felelte Alex. 
Ő maga sem tudta, milyen távol lesz majd a várostól. Azt 

hitte, a természet a maga csendjével idegesíteni fogja, nyugta-
lan lesz majd tőle, és haza akar menni. De épp az ellenkező 
hatást tapasztalta. A tiszta égbolt és a friss levegő energiával 
töltötte fel. 

Amiatt viszont szégyenkezett, hogy előző este olyan későn 
ért oda. 

Torbjörn és a felesége biztosította róla, hogy semmi baj nem 
történt, hisz várták, és nem gond, hogy később vacsoráztak. 
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Megkérdezték, a munkája miatt késett-e, mire Alex kitérő vá-
laszt adott. Az igazságot, melyhez általában tartotta magát, 
kellemetlen lett volna megosztania másokkal. 

Szombaton majdnem hajnali háromkor ért haza, mivel Dia-
na Trollenál ült, és nézte, ahogy borozik. Ezért aztán délig 
aludt, és csak délután tudott bármit is csinálni. Így késett. 

– Gondolod, hogy neki is volt egy ilyen helye? – kérdezte 
Torbjörn. – Mármint annak, aki megölte Rebecca Trollet. 

Alex körülnézett. Végighordozta a tekintetét a tó csillogó 
felszínén és a magas fákon, melyek a víz fölött összezárták 
lombkoronájukat. Magányos nyaralók és üdülők minden tel-
ken, ahol a fákat kidöntötték, hogy épületeket húzhassanak fel. 

– Lehet. 
– A darabolás, akármilyen undorító is, sok mindent megvi-

lágíthat. 
– Ez már nekünk is eszünkbe jutott. És épp ezért hallgattuk 

ki a gyanúsítottakat. De nem tudok szabadulni a gondolattól, 
hogy Rebeccát egy másik holttest közelében ásták el, amely 
már majdnem harminc éve ott hevert. Biztos van összefüggés. 

– Még mindig nem tudjátok, ki a férfi? 
Alex meghúzta a horgászbotját, feltekerte a zsinórt, és elle-

nőrizte, hogy a csali a helyén van-e. Ott volt. 
– Abban reménykedtem, hogy azonos azzal a férfival, aki 

nagyjából huszonöt éve tűnt el Norrköpingből. Egy bizonyos 
Henrik Bondessonnal. De nem. Bondesson még tinédzser ko-
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rában eltörte az egyik lábát, a mi hullánknak pedig nincs ilyen 
sérülése. 

– Ez a név ismerős nekem – állította Torbjörn. – Szerintem 
emlékszem az esetre. 

Alex meglepetten nézett rá. 
– Biztos te is emlékszel rá! – folytatta Torbjörn. – Rögtön 

azután tűnt el, hogy kirabolták a norrköpingi Spar bankot. Egy 
elvált, kétgyermekes apa, akit kirúgtak egy építkezési vállalat-
tól. Nyakig ült az adósságban. 

– Ja, igen, tényleg! Csak a nevére nem emlékeztem. És azt 
hitték, ő rabolta ki a bankot, nem? 

– De, pontosan. Csak nem sikerült rábizonyítani. 
– Furcsa, hogy azóta sem került elő. Hisz a bűncselekmény 

már rég elévült. 
Torbjörn megvonta a vállát. 
– Az emberek olykor elég furcsa dolgokat művelnek. 
Alex a műanyag kávéspohara után nyúlt, ivott egy kortyot, 

majd visszatette. 
– Kérsz még? 
Sonja csomagolt nekik kávét és szendvicseket. Lena nem 

csinált volna ilyesmit, hacsak Alex meg nem kéri rá, amit per-
sze biztos nem tett volna meg. Ők ennél modernebb kapcso-
latban éltek. Ha gondoskodni akartak egymásról, annak más 
módja is volt. 

– Mit gondolsz, megoldod az esetet? – kérdezte Torbjörn. 
Alex majdnem elejtette a horgászbotot. 
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– A francba, hát persze, hogy megoldom! 
– Nem akartam kétségbe vonni a rátermettségedet. Csak 

úgy látom, hogy ez egy rohadtul nehéz ügy. 
– Gyakorlatilag csak úgy hemzsegnek benne a gyanúsítot-

tak. És rá fogunk jönni, ki a tettes! 
Torbjörn letette a horgászbotját, és előhalászott egy szend-

vicset. 
– Érdekes, mi minden szart talál az ember, ha nekiáll tur-

kálni az emberi kapcsolatokban – jelentette ki. – Mások nem is 
sejtik, mi mindenbe belebotlunk mi, gyilkossági nyomozók. 
Mindegy, milyen társadalmi osztályhoz tartozik valaki, min-
denkinek akad olyan barátja vagy ismerőse, akinek vaj van a 
fején. Kivétel nélkül. 

– S különösen akkor kiábrándító, ha az ügy fiatalokat érint – 
felelte Alex. – Mint például Rebecca Trolle. Templomi kórus, 
mentori hálózat, babaúszás és az egyetemi tanulmányok. Nem 
is értem, hogy fér bele az idejükbe. 

– Bőven van nyom, amin el lehet indulni. 
– És az egyik furcsább, mint a másik. Az anyja, Diana el-

mondta, hogy a lánya szinte megszállottja lett a szakdolgoza-
tának, amelyet egy öreg meseírónőről írt, aki kinyírta az élet-
társát, és tíz évet biztos lehúzott miatta a sitten. 

– Tizenegyet – jelentette ki Torbjörn. – Ha engem kérdezel, 
kurva kevés volt. Sose lett volna szabad kiengedni. 

Letette szendvicsét. 
– Szóval Thea Aldrinról írt? 
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Alex bambán bámult a kollégájára. 
– Igen. 
– És hogy érted azt, hogy a megszállottja lett? 
– A témavezetője azt állította, hogy a szakdolgozata olyan 

volt, mint egy rendőrségi nyomozás. 
Alex megpróbálta viccesen mondani, de Torbjörn olyan 

komoly maradt, hogy neki is lehervadt az arcáról a vigyor. 
– Úgy gondolta, Thea ártatlan? 
– Valahogy úgy. 
Torbjörn megrázta a fejét, és ismét a kezébe vette a szendvi-

csét. 
– Az volt az első gyilkossági nyomozásom – közölte. – És 

hidd el, ő tette. 
Beleharapott a szendvicsbe, megrágta és lenyelte a falatot. 
– Az idő tájt biztonsági őrként dolgoztam pár évig, és tarta-

lékosként kerültem be a nyomozásba. Együtt mehettem a 
nagyfiúkkal gyilkosokra vadászni. Thea Aldrin szomszédja 
azután hívta ki a rendőrséget, hogy fülrepesztő ordibálást hal-
lott Thea garázsából. Egy férfi- és egy női hangot. Azonnal 
odamentünk, azt hittük, rémeket lát. De nem így volt. Amikor 
odaértünk, és bekopogtunk az ajtón, senki sem nyitotta ki. 
Körbejártuk a házat, és minden ablakon benéztünk. A nő a 
garázsban ült, amikor behatoltunk. Kezében a kés, a férfi pe-
dig holtan hevert a padlón. 

– Megkéselte? 
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– Vagy tízszer megszúrta, legalább. Hidegvérrel. Mindent 
vér borított. A férfi nyaki ütőere már nem lüktetett. A nő meg 
csak ült ott és bámulta. Láthatólag sokkot kapott. Csurom vér 
volt. 

– És miért végzett vele? 
– Sosem kaptunk rá magyarázatot. Legalábbis semmi értel-

meset. Önvédelemre hivatkozott, de az elkövetés kegyetlensé-
ge egészen mást sugallt. A férfi elhagyta a nőt és a fiát, aki ak-
kor még meg sem született. Az ügyész azt nevezte meg indí-
tékként, hogy a nő nem tudott megbocsátani neki. 

– Te jó isten, és mi történt a fiúval? 
Torbjörn a nadrágja szárába törölte a kezét. 
– Hogy lehet, hogy nem emlékszel? Az újságírók teljesen 

beindultak, kilométeres cikkeket írtak róla. 
– Várj egy kicsit! – vágott közbe Alex. – Dehogynem emlék-

szem! Eltűnt. 
– Egy évvel azelőtt. A nagy írónő meg égen-földön kereste. 

De hidd el nekem, Alex, pontosan tudta, hol van. Mindent 
megtett, ami elvárható volt tőle, de látszott rajta, hogy egyálta-
lán nem aggódik érte. 

Alex pislogott. 
– Azt gondoltátok, őt is megölte? 
– A többiek gondolták, én tudtam. Jobban mondva: tudom. 

Egy csomóan azt vallották, hogy a nő nehéz esetnek tartotta a 
fiát egész gyerekkorában. Szerintem őt hibáztatta, amiért meg-
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romlott a kapcsolata az apjával. És végül mindkettejükön 
bosszút állt. 

A csónak megingott a vízen. Gyenge szellő fodrozta a tó fel-
színét. 

– Volt még egy nagyon ijesztő dolog Thea Aldrinban, de er-
ről sosem írtak az újságok. 

Alex érezte, hogy kollégája szavai akarva-akaratlanul feléb-
resztették kíváncsiságát. 

– A rendőrség lefoglalt egy filmet, amikor razziát tartott az 
Éjjeli pillangók nevű éjszakai klubban 1981-ben. 

– Milyen filmet? 
– A legbetegebbet, amit valaha láttunk. Egyetlen más por-

nófilmre sem hasonlított, amit csak el tudsz képzelni. Azaz 
nem is pornófilm volt. Valami elmebeteg erőszakos film. Egy 
amatőr kamerával vették fel, pocsék megvilágítás mellett. 
Csak pár perces volt. Lejátszottuk egy régi vetítőgépen, ami 
otthon állt a pincémben. 

– És miről szólt? 
– Története, az nem volt. Azt mutatta, hogy egy fiatal nőt 

megölnek egy szobában. A helyiségnek óriási ablakai voltak, 
amiket lepedőkkel borítottak be. Aztán vége is lett. Snuff-
filmnek hívják. 

Alex hitetlenkedve nézett Torbjörnre. 
– Snuff-film? 
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– Igen, tudod! Olyan film, ami állítólag valódi gyilkosságot 
mutat be. Vannak olyan perverzek, akik az ilyesmire gerjed-
nek. 

– És szerintetek valódi volt a film, egy igazi gyilkosságot 
vettek fel? 

– Először úgy hittük. Aztán elbizonytalanodtunk. Annyi mí-
tosz kering az ilyen filmek körül, miért épp mi találtunk volna 
egy igazit? 

– De mi köze volt mindennek Thea Aldrinhoz? 
– Pár évvel korábban Thea Aldrint azzal vádolták, hogy írt 

két könyvet, amelyek álnéven jelentek meg, és egy sor kegyet-
len gyilkosságot beszéltek el, meg tele voltak erőszakos por-
nográf jelenetekkel. A film, amit láttunk, az egyik könyvbéli 
jelenet mása volt. 

Torbjörn várta, hogy Alex mondjon valamit, de csak hallga-
tott. 

– Hát nem érted? Nyilván nyakig benne volt a film elkészí-
tésében is! Nagyon beteg az a nő. 

Azzal Torbjörn beleköpött a vízbe. 
– A filmről is kérdeztétek a kihallgatáson? – tudakolta Alex. 
– Igen, de nem ismert be semmit. Nekünk pedig nem volt rá 

közvetlen bizonyítékunk, hogy benne volt. 
– Na és a fia? Nem ismerte be, hogy megölte? 
– Nem, de én még nem adtam fel a reményt. 
Alex a homlokát ráncolta. 
– Ezt meg hogy érted? 
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– Úgy, ahogy mondom. Meg fogom találni a srácot, jobb 
sorsot érdemel, mint az eltűnteké. 

Mivel Alex hallgatott, a kollégája folytatta. 
– Tudod, hogy tartja a mondás. Minden zsarunak van egy 

esete, amitől nem tud szabadulni. Az enyém Thea Aldrin fiá-
nak eltűnése. A mai napig rendszeresen látogatom a nőt. Meg-
próbálom szóra bírni. 

– Kaptál rá engedélyt, hogy folytasd a nyomozást? – érdek-
lődött Alex. 

– Nem kell ahhoz engedély! Tudom, hogy igazam van. 
Hidd el, bármelyik nap megeredhet a nyelve. 
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HÉTFŐ 

27 

Spencer Lagergren jobban aggódott, mint azt hajlandó lett vol-
na beismerni. Egész hétvégén az az eseménysor járt a fejében, 
amit a diáklány, Tova Eriksson indított el. Ezen emésztette 
magát. Fredrika megérezte a változást, de nem tette szóvá. 
Úgy tűnt, teljesen lefoglalja, hogy bepótolja azt az időt, amit a 
hét folyamán Sagától távol töltött. 

A férfi tudta, hogy beszélnie kellene vele, el kellene mon-
dania neki, mi történt. Mégis hallgatott, abban a reményben, 
hogy az egész hamarosan véget ér, és akkor sokkal kevésbé 
tragikusan adhatja majd elő. De a remény minden egyes nap-
pal halványabb lett. 

Szombat reggel, amikor Fredrika épp zuhanyozott, felhívta 
az uppsalai rendőr-főkapitányságot, és a legrosszabb sejtése 
vált valóra. Az ügyben feljelentést tettek. Az ügyész még nem 
döntötte el, hogy vizsgálatot kezdeményez-e, de Spencert már 
a feljelentéstől is kiverte a hideg veríték, és nyomban elhatá-
rozta, hogy hétfőn kapcsolatba lép az ügyvédjével. 

Most pedig hétfő volt, és Fredrika elment dolgozni. Saga 
reggeli után elaludt, s a lakás csendesnek és üresnek tűnt. 
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Spencer egyedül ült a konyhaasztalnál, kezében a telefonkagy-
lóval. Válása alatt mindvégig nagy hasznát vette ügyvédjének, 
aki egyben gyerekkori jó barátja is volt. Spencer úgy érezte, 
ügyesen lezárta korábbi életét. Legalábbis Unó, az ügyvéd biz-
tosította efelől. 

A pokolba az egésszel, neki segítségre volt szüksége, és nem 
akadt más, csak Unó, akihez fordulhatott! A barátja a második 
csengetésre vette fel, és örült, hogy hallja a hangját. 

– Ezer éve nem beszéltünk, milyen az apaság? 
Utóbbit nevetve kérdezte. Unó egyike volt azon kevesek-

nek, akik nem rejtették véka alá, mit gondolnak arról az új 
életről, ami Spencerre várt. 

– Apa leszel? Most, hatvanévesen? Harmincöt éves nőd 
van? Hát isten az atyám, te nem vagy komplett! 

Spencer díjazta az őszinteségét, és azt kívánta, bárcsak a 
többiek is olyanok lennének, mint Unó. Az őszinte kapcsolatok 
kétszer annyit érnek. Azt remélte, hogy Unó ezúttal is kerek 
perec kimondja, amit gondol. 

Elszoruló torokkal magyarázta, hogy az apaság remekül 
megy, de az élete más területein összecsaptak a feje felett a 
hullámok. Unó csendben hallgatta Spencer mondandóját. 
Amikor befejezte, az ügyvéd nyugtalanítóan hallgatott. 

– Spencer, köztünk szólva, van akár csak egy icipici igazság 
is abban, amivel vádol? 

Vajon volt? Spencer megingott, és azon az átkozott ölelésen 
kezdett töprengeni. 
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– Nincs – felelte határozottan. – Egy fikarcnyi se. 
– Így még aggasztóbb a helyzet. Mit akar tőled? Lehet, hogy 

tudtodon kívül felbosszantottad? 
Spencer tétovázott. Eszébe jutott, amikor a lány süteményt 

vitt neki, ő pedig kávéért ment. 
– Azt hiszem, elutasítottam, anélkül, hogy tudtam volna. 
– Tehát azt gyanítod, hogy érdeklődött irántad? 
– Akkor nem vettem észre, de így utólag rájöttem, hogy 

csak erről lehetett szó. 
Unó hallgatott, úgy tűnt, a számítógép mellett ül és ír. 
– Mit gondolsz? – kérdezte végül Spencer. 
– Azt, hogy bajban vagy. Nagy bajban. 

A hétfő reggeli értekezletet már az Oroszlánbarlangban tart-
hatták, s ezzel helyreállt a rend. Legalábbis Fredrika Bergman 
számára. A szokások rabja volt, s előre elhatározta, hogy nem 
fogja kedvelni a nyomozócsoport ideiglenes tárgyalótermét. 

Alex frissebbnek látszott, s egészségesebbnek, mint az 
utóbbi időben bármikor. Fredrikának eszébe jutott az ígérete, 
miszerint a főnökén tartja a szemét. A férfi eddig még a köze-
lében sem járt semmiféle baklövésnek. 

Fredrika nem tudta biztosan, milyen érzéseket is kelt benne 
a munkába való visszatérése. A Sagával töltött hétvége meg-
kérdőjelezte a döntését. Hiányzott a kislánya közelsége. 

– Akkor kezdjük! – indítványozta Alex, félbeszakítva ezzel 
Fredrika gondolatmenetét. 
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Intett Pedernek, hogy csukja be a tárgyalóterem ajtaját. Pe-
der is kipihentnek tűnt. Egyszerűen nyugodt hétvégéjük volt. 

– Dolgoztam pár órát szombaton, de a hétvége hátralévő ré-
szére elutaztam. Tudom, hogy közületek is többen bent voltak, 
és kihallgattak pár embert, valamint részt vettek Håkan 
Nilsson lehallgatásában. Van valakinek valami jelentenivalója? 

Az egyik vendégnyomozó szólalt meg. 
– Csak annyi, hogy piszok nagy a csend Nilsson telefonján. 
– Hogyhogy? 
– Szinte nincs is hívás, nincs mit lehallgatni. Vagy tudja, 

hogy lehallgatjuk, vagy nincsenek barátai. 
– Vagy mindkettő – okoskodott Peder. 
– És mit mondanak a megfigyelők? – kérdezte Alex. 
– Hogy mindössze egyszer hagyta el a lakását a hétvégén, 

hogy bevásároljon. 
Alex a saját embereire nézett. 
– Segítene valaki feleleveníteni az emlékeimet? Miért gon-

doljuk, hogy nem Håkan Nilsson a tettes? 
Peder és Fredrika egyszerre kezdett beszélni, s Alex Peder 

felé biccentett, hogy folytassa. 
– Először is az elkövetési mód miatt. Mivel imádta Rebeccát, 

valószínűtlennek tűnik, hogy képes lenne ennyire megalázni, 
miután megöli. Másodszor van alibije. Beszéltünk emberekkel, 
akik részt vettek a mentorok vacsoráján, és látták Nilssont az 
este folyamán, többen emlékeznek rá, hogy ő hívta a rendőr-
séget, és jelentette be a lány eltűnését. 
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– A vacsora helyszíne nincs különösebben messze attól a 
helytől, ahol sejtésünk szerint Rebeccának nyoma veszett – 
emlékeztette őket Alex. – Elég, ha egyetlen órát volt távol, az 
alatt eltehette láb alól. Mármint nem kellett feltétlenül mindent 
egyszerre csinálnia. 

– Gondolod, hogy először elrabolta, és csak később gyilkolta 
meg? Hát végül is, ez sem lehetetlen. 

Alex megvakarta a homlokát. 
– Håkannak is volt mentora, vagy miért volt ott azon a bu-

lin? 
– Ő volt az egyik szervező – felelte Peder. – Mentora nem 

volt. 
– Ja, igen – helyeselt Alex. 
– És ki támasztotta alá Håkan alibijét, hogy az egész estét az 

ünnepségen töltötte? – tudakolta Fredrika. 
– Egy csomó diák és más résztvevők. Håkannak sok feladat-

jutott aznap estére, többek között ő volt a felelős a technikáért, 
és azért, hogy a cégvezetők meg tudják tartani az előadásukat. 

Peder a tárgyalóasztalra könyökölt, állát a tenyerébe tá-
masztotta. 

– Akkor kénytelenek vagyunk belátni, hogy Håkan Nilsson 
nem lehetett – állapította meg. 

– Alighanem – helyeselt Alex. – Hacsak nem volt segítőtár-
sa. De ez nem tűnik túl valószínűnek. 



255 

– Utánanéztem a régi jegyzőkönyvekben – kezdte Fredrika. 
– Amikor Rebecca eltűnt, a mentorát, az üzletember Valter 
Lundot csak egyszer hallgattátok ki. Miért? 

– Nem láttuk okát, hogy újra behívjuk. Miért kérded? 
– Szerintem túl kevés figyelmet szenteltetek neki. És úgy 

tűnik, nem kérdeztétek a Rebeccához fűződő kapcsolatáról. 
Peder odafordult hozzá. 
– Mi van, Valter Lund lett volna a pasija? 
– Hát pont ez az, amit nem tudunk. Pénteken beszéltem a 

diákbizottság elnökével, aki az egész mentori programot irá-
nyítja. Azt mondta, Rebecca az állítása szerint csak néhány 
alkalommal találkozott Lunddal. De a naptárában talált be-
jegyzések tanúsága szerint ennél többször. Megkértem Ellent, 
hogy keressen rá Valter Lund nevére, ahogy a többiekére is, 
akik szerepelnek a régi nyomozati aktákban. Remélem, még a 
délelőtt folyamán kapok valami anyagot. 

Látta, hogy szavai tűzbe hozták Alexet. 
– Semmilyen jel nem utalt rá, hogy viszonyuk lett volna. 

Semmilyen. 
Fredrikának feltűnt, hogy a gondolat megrémítette a férfit. 

Lehet, hogy a gyilkos az első naptól fogva az orruk előtt volt, 
ők pedig nem vették észre? 

– Mi van még azon kívül, hogy úgy tűnik, gyakrabban ta-
lálkoztak, mint ahogy másoknak mesélték? – érdeklődött Pe-
der. 

A felmerülő kétely teljesen felvillanyozta. 



256 

– Jelen pillanatban semmi – felelte Fredrika. – De egy kis kí-
váncsiság nem árt. A diákbizottság elnöke azt mondta, Valter 
Lund vallásos, ezért ment el megnézni Rebecca kórusának fel-
lépését. Ha Rebecca azt hitte, Lund a gyermeke apja, joggal 
félhetett tőle, hogy nem fog beleegyezni az abortuszba. Hiszen 
egy vallásos emberről van szó. 

Alex sebhelyes kezére nézett, s eszébe jutott, miért égett 
meg annak idején. 

– Mindannyian emlékszünk Lilian Sebastiansson esetére, 
2007 nyarán. Vajon megint ugyanez a helyzet? Nem kívánt 
gyermek? 

– Dehogy! – tiltakozott Peder. – Semmiképp sem! 
– Szerintem sem – értett vele egyet Fredrika. – De tulajdon-

képpen lehetne az esetnek egy ilyen olvasata is. 
– Na és a férfi? – tudakolta Peder. – Akit harminc éve ástak 

el? Ő meg ki a fene? 
Alex kedveszegettnek látszott. 
– Beszéltem az igazságügyi orvosszakértővel és még egy 

csomó emberrel. Azon kezdtünk tanakodni, nem lehet-e a ha-
lott külföldi állampolgár, akinek az eltűnését nem jelentették 
Svédországban. Vagy esetleg olyasvalaki, aki senkinek sem 
hiányzott. 

– Egy hajléktalan? – kérdezte Fredrika. 
– Például. Biztosan van valami oka, hogy nem szerepel az 

eltűnt személyek listáján. Az utóbbi huszonöt-harminc évben 
nem tűnt el ilyen korú és magasságú férfi. 
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– Ha hajléktalan volt, és a tettes véletlenszerűen választotta 
ki, akkor nagyon súlyos eset lehet, akit keresünk – állapította 
meg Peder. – És akkor azzal is számolnunk kell, hogy Rebecca 
is véletlenszerű gyilkosság áldozata lett. 

Fredrika összeharapta a száját. 
– Van közöttük összefüggés – jegyezte meg. – Kizárt, hogy 

nincs. 
– Szerintem is – helyeselt Alex. – Amúgy hány éves ez a 

Valter Lund? 
– Olyan negyvenöt lehet. 
– Tehát pusztán elméletileg nézve: mindkettőt megölhette. 
– Egy sor említést sem találtam az alibijéről. Ő is ott volt a 

mentorok vacsoráján? 
– Nem emlékszem, nézz utána. 
Alex az órára pillantott. 
– Akkor folytassuk. Fredrika, jelezd, ha megtudod, mit ta-

lált Ellen! Keresd ki Lundot a népesség-nyilvántartásból, nézz 
utána, hol töltötte a gyerekkorát és a karrierje kezdetét meg-
előző időt. 

Majd Pederhez fordult. 
– Te pedig ellenőrizd Gustav Sjöö alibijét egyszer s minden-

korra! Jómagam megpróbálom kiokoskodni, ki lehetett az a 
témavezető, akihez Rebecca fordult, miután ráunt Sjöőre. Úgy 
tűnik, nagyon sok energiát fektetett a szakdolgozatába. Ezt az 
anyja és maga Sjöö is megerősítette. Sjöö egyenesen egy rend-
őrségi nyomozáshoz hasonlította. 
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Fredrika felnézett a jegyzetfüzetéből. 
– Rebecca nagynénjének garázsából hoztam olyan anyago-

kat is, amik Rebecca szakdolgozatával kapcsolatosak, azokat is 
át kellene még néznem. De van még egy dolog, amit ma déle-
lőtt meg kell csinálnom. Emlékszel? 

Alex elmosolyodott. 
– A régi barátnő, Daniella. Menj el hozzá, és ráncigáld meg 

a fülét alaposan. 
Peder kíváncsi lett. 
– Mi van a régi barátnővel? 
– Úgy fest, ő tette fel Rebecca meztelen fotóit az internetre. 

Sütött a nap, s a levegőben érződött a tavasz. Fredrika megállt 
a főkapitányság küszöbén, és az arcát a napfény felé fordította. 
Pár percig csak állt ott, és magába szívta a meleget, mielőtt a 
kocsihoz ment volna. Ezúttal egyedül volt, nem érezte szüksé-
gét egy munkatárs jelenlétének. 

Hazatelefonált. Tudni akarta, hogy minden rendben van-e, 
de Spencer hangja ismét feszültnek tűnt. 

Azzal fejezték be a beszélgetést, hogy kölcsönösen meg-
nyugtatták egymást: nincs semmi gond. Fredrikának görcsbe 
rándult a gyomra, olyan rossz érzése támadt, amit nem tudott 
csak úgy lerázni magáról. A bőre vágyott a napfényre, a feje 
zsongott. 

Beszélgessünk, mondd el, mi történt! 
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Mire Daniellához ért, már rossz kedve volt, pedig még ki 
sem szállt az autóból. Aztán kettesével szedte a lépcsőfokokat, 
és durván bezörgetett az ajtón. 

Bentről csoszogást hallott, és azt akarta, hogy villámgyorsan 
kinyíljon az ajtó. így is történt. 

– Már megint maga? 
A lány hangja fáradtnak tűnt, de pillantása metszővé vált, 

amikor meglátta Fredrika eltökélt ábrázatát. 
– Bemehetek? – kérdezte Fredrika, s azonmód át is lépte a 

küszöböt. 
Daniella úgy tett, mint múltkor, behátrált a konyhába. Fred-

rika követte, majd megtorpant, és szemügyre vette Daniella 
bátyjának fotóit. Egészen biztos volt a dolgában. Ez ugyanaz a 
srác, akit felismert a Rebeccáról készült képeken. 

Leültek a konyhaasztalhoz. Fredrika kinyitotta a táskáját, és 
előszedte a meztelen fotókat. Szó nélkül Daniella elé tette őket. 
A lány rájuk pillantott, majd hátrahőkölt. 

– Ezeket meg hol találta? 
– Az interneten. Egy honlapon, amelynek az a neve: Az ál-

mok valóra válnak. 
Daniella nyelt egyet. 
– Ezeket maga készítette, ugye? 
– Igen. 
Daniella a kezébe vette a kinyomtatott fotókat, s egyesével 

alaposan megnézte őket. Majd megköszörülte a torkát. 
– Nem tudott róluk. Aludt, amikor csináltam. 
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– Az látszik. 
Fredrika hangja epésebb volt, mint szerette volna. 
– Én nem akartam semmi rosszat. Olyan szép volt, ahogy 

ott feküdt, és szerettem volna pár képet róla. 
– És hogy kerültek fel az internetre? 
– Azt nem tudom. 
– Na, ne! 
Daniella elképedt. 
– Így igaz! Nem tudom. 
– Most komolyan mondja, hogy valaki betört a lakásába, le-

nyúlta ezeket a képeket, és feltette egy erotikus szolgáltatáso-
kat kínáló honlapra? Na, ne szórakozzon már! 

Felemelte a hangját, és érezte, hogy forr benne a düh. Dani-
ella rossz napot fogott ki, ha ujjat akart húzni vele. De a lány 
nem engedett, most már sírós hangon mondta: 

– De ha mondom, hogy nem tudom! A képeket én csinál-
tam, de ilyesmit sosem tennék. Miért gondolja rólam? 

– Szerintem dühös volt, Daniella. Átkozottul dühös. Ilyen-
kor az ember butaságokat csinál, még én is. Miután Rebecca 
nem jelentkezett, maga azt gondolta, szándékosan lépett le. És 
hogy bosszút álljon, készített neki egy internetes profilt. Aztán 
rájött, hogy biztos történt vele valami, ettől rossz lett a lelkiis-
merete, és levette a képeket. 

Daniella reszketett, a szájszéle remegni kezdett. 
– Nem ért maga szart sem! 
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Fredrika mély lélegzetet vett, megpróbálta összeszedni a 
gondolatait. Be kellett látnia, ezzel a módszerrel semmire sem 
jut. 

– Rendben, akkor segítsen nekem. Kinek voltak még meg a 
fotók? 

– Senkinek! 
– De akkor mégis, hogyan… 
– Várjon csak, Håkan Nilssonnak! 
Fredrika elnémult. 
– Håkan Nilssonnak? 
Daniella a földre szegezte a pillantását. 
– Rebecca annyira belefáradt már, hogy örökké a nyakán 

lóg. És Håkan gyűlölt engem. Durva dolgokat mondott rám, 
amikor találkoztunk egy-egy rendezvényen. Elküldtem neki a 
képeket, hogy bosszút álljak. 

– Ez mikor volt? 
– Azon a héten, amikor Rebecca eltűnt. Egy-két nappal ko-

rábban. 
Daniella sírva fakadt. 
– Féltékennyé akartam tenni, azt akartam, hogy lássa, 

Rebecca jobban érzi magát nálam, mint nála. 
Te jó ég, már megint ez a Håkan Nilsson! 
– Megvan még az az e-mail, Daniella? 
Daniella egy szót sem szólt, csak felállt, és odavitte a laptop-

ját. Felnyitotta. A nap visszatükröződött a képernyőről. A lány 
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Fredrik afelé fordította a számítógépet. Megnyitotta a levele-
zőrendszert, és előkereste a Håkannak küldött üzenetét. 

– Itt van. 
És tényleg ott volt. 
Egy rövid üzenet. 
Jól nézd meg ezt, Håkan! Láttad már valaha Rebeccát ennyire el-

lazultnak a társaságodban? Én nem hiszem. És tudod, mit? Nem is 
lesz az. Soha! 
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Voltaképpen már múlt éjjel le akart lépni, de félt a sötétben, és 
fáradt is volt ahhoz, hogy nekivágjon. Håkan az albumot ölel-
ve aludt az ágytakarón. Reggel hét előtt fel sem ébredt, akkor 
hallotta meg a kukásautó zaját az utcáról. 

Azok a rohadt, átkozott meztelen fotók! 
Mennyire gyűlölte azt a dagadt tehenet, aki küldte. Nem 

azért, mert elküldte, hanem mert egyáltalán lefotózta az ő drá-
ga Rebeccáját. Meggyalázta, miközben aludt! 

Nem mert az ablakba állni, gondolta, hogy a rendőrség fi-
gyeli a házat. A tévé ment a háttérben, amíg megreggelizett és 
felöltözött. Valami értelmetlen gyerekműsort adtak. 

Eszébe jutott, hogy amikor még kicsi volt, egyszer egyedül 
volt otthon az apjával. Fagyit ettek és órákon át nézték a tévét. 
Håkan az apja ölébe ült, és pizzát rendeltek. Amikor aztán az 
anyja hazaért, tönkretett mindent. Håkan apját felelőtlennek 
nevezte, és azt ordibálta, hogy elrontja a fiát. 

– Azért csinálod, hogy engem rossz színben tüntess fel! – 
vádaskodott. 

Nem volt rá szükség, gondolta Håkan. Az anyja segítség 
nélkül is megtette. 

Aztán az apja egyre kevesebb időt töltött vele. Rendszere-
sen hosszabb időre eltűnt, Håkan nem tudta, hová. Ilyenkor a 
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konyhaablakon nézett kifelé, ki tudja, meddig. Előbb vagy 
utóbb az apja ismét felbukkant, a homlokát komor ráncok 
szántották, de boldog volt, mert viszontláthatta a fiát. 

Amikor Håkan idősebb lett, akkor értette meg igazán, 
mennyire komoly volt a helyzet. Az anyja jó úton haladt, hogy 
örökre elüldözze az apját. Håkan rosszabbat elképzelni sem 
tudott. Az iskolában töltött napok végtelen hosszúra nyúltak. 
Amikor végre befejeződött a tanítás, Håkan egész úton hazafe-
lé rohant. 

És egy napon minden véget ért. 
Az apja a csillár kampójáról lógott az előszobában. Leakasz-

totta a lámpát, és felkötötte magát egy zsinórra. Håkan abban 
a pillanatban meglátta, amint kinyitotta az ajtót. Soha életében 
nem ordított olyan hangosan. 

Ha akkor nem lett volna ott neki Rebecca! Akkor, amikor a 
józan esze elhagyta, és meg akarta Ölni az anyját… 

Håkan elcsomagolta az albumot a többi dologgal együtt, 
amit magával akart vinni, és lezárta a bőröndöt. Ha a hátsó 
kijáraton megy ki, a zsaruk nem veszik észre, amikor elhagyja 
a házat. 
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Az Uppsalai Egyetem információs pultjánál ülő hölgytől Peder 
Rydh azt az értesülést kapta, hogy Spencer Lagergren profesz-
szor határozatlan időre szabadságra ment, ezért nem tudja 
elérni telefonon. A mobiltelefonszáma nem szerepelt a köz-
ponti telefonkönyvben, de arra látott esélyt, hogy az e-mailjeit 
továbbra is elolvassa. 

Peder bepötyögött egy pár soros üzenetet, és elküldte a ka-
pott e-mail címre. Szinte azonnal érkezett egy autornatikus 
válasz, amely arról tájékoztatta, hogy Spencer Lagergren nem 
elérhető, és csak később tud majd válaszolni. 

A tudakozónál Pedernek nagyobb szerencséje volt. Talált 
egy Spencer Lagergrent, aki Uppsalában lakott, és leírta a mo-
bilszámát. Egy percen belül a férfi már vonalban is volt. 

Peder bemutatkozott, és röviden elmondta, milyen ügyben 
keresi. 

– Jelenleg Rebecca Trolle halálának ügyében nyomozok. 
Van egy kis ideje rám? 

Hallotta, hogy a férfi tétovázik. 
– Persze, semmi gond. Miről van szó? 
– Egy konferenciáról, amely Västeråsban volt 2007 tavaszán. 

Szívesen találkoznék magával személyesen, de látom, hogy 
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Uppsalában él. Nem jár esetleg Stockholm környékén ma vagy 
holnap? 

Megint csönd. 
– Jelenleg gyesen vagyok. Ezért jobban örülnék, ha telefo-

non tudnánk intézni az ügyet. 
Gyesen. Peder nehezen tudta palástolni meglepődését. Még 

nem nézett utána, hány éves Spencer Lagergren, de a hangja 
alapján túl idősnek tűnt ahhoz, hogy egy kisgyerekkel legyen 
otthon. Másrészt viszont Fredrika Bergman is rá tudta venni a 
pasiját, hogy maradjon otthon a lányával, és ő is elég öreg. 

– Értem – felelte Peder. – Akkor feltennék néhány kérdést, 
és ha később szükségem lenne még a segítségére, újra felhí-
vom. 

– Ez jól hangzik. 
Peder a jegyzeteibe lesett. 
– Tehát egy konferenciáról van szó, amely 2007 márciusá-

nak végén volt Västeråsban. Emlékszik rá? 
Hallotta, ahogy a professzor megköszörüli a torkát. 
– Igen, emlékszem. Ott voltam, és tartottam egy előadást. 
– Ez érdekesnek hangzik – jegyezte meg Peder, nem mintha 

komolyan így gondolta volna. – És emlékszik a konferencia 
programjára? 

Spencer Lagergren felkacagott. 
– Hát, igen is, meg nem is. Az egyik olyan, mint a másik. 

Konkrétan mire gondol? 
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Peder hirtelen elbizonytalanodott. Le lehet egyáltalán tár-
gyalni az ilyesmit telefonon? 

A rosseb ott egye meg, ez a Gustav Sjöö úgyis érdektelen a 
nyomozás szempontjából! 

– Arra emlékszik, hogy találkozott-e egy Gustav Sjöö nevű 
férfival? 

– Gustav Sjöővel? A Stockholmi Egyetemről? 
– Igen, vele. 
– Őrá határozottan emlékszem. Remek előadást tartott arról, 

mivel gazdagíthatja a modern krimiirodalom a svéd irodal-
mat. 

– Beszélgetett vele az este folyamán? 
Peder megpróbált nyugodt hangon beszélni, de kibújt belő-

le a zsaru. 
– Már megbocsásson, de miről van szó? 
– Arról, hogy Gustav Sjöö azt állította, maga igazolni tudja, 

hogy nem hagyta el a helyszínt a munkanap végeztével a va-
csora előtti ismerkedés ideje alatt. 

Hallotta a kagylóban a professzor lélegzetvételét. 
– Most, hogy így mondja, tényleg emlékszem rá, hogy hosz-

szabban elbeszélgettünk vacsora előtt. Általában igyekszem 
megúszni az ilyesmit, de Sjöö előadásában volt pár lényeges 
pont, amit meg akartam vitatni vele. 

– Az időpontra emlékszik? 
– Így kapásból nem. Valamikor hét és nyolc óra között. 
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Ezzel alátámasztotta az alibit. Gustav Sjöö Västeråsban tar-
tózkodott Rebecca eltűnésének idején, így nem lehet ő a tettes. 
Már csak az volt hátra, hogy Peder meggyőződjön róla, a jó 
Spencer Lagergrennek nincs-e valami a füle mögött, de nem 
gondolta, hogy lenne. Végül is Lagergren professzor nem más, 
mint egy kutató, aki gyesen van. 

Alex épp a gondolataiba mélyedt, amikor megszólalt a telefon. 
Diana volt. 
A hangja annyi ellentétes érzést keltett Alexben, hogy azt la-

tolgatta, azonnal lecsapja a kagylót. Valamit azért mondania 
kellene, magyarázkodni, hogy épp nincs ideje beszélni. És nem 
is volt. 

Mégis akarta. 
A nő bocsánatkérően szólt a telefonba. Nem akarja hábor-

gatni, csak érdeklődik a nyomozás felől. Történt valami a hét-
végén? 

A férfi hümmögött és kitérő választ adott. Nem akart újabb 
kötelezettségeket vállalni. 

– Valter Lund – szólalt meg mégis. 
– A mentora? 
– Tudja, milyen gyakran találkoztak? 
– Nem, de szerintem nem túl sűrűn. 
Tudta, hogy felkeltette a nő kíváncsiságát. Miért kérdezi 

Alex Valter Lundról? Vajon ő is sáros? Bár annyi más ember 
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felől is érdeklődött már, és Diana nehezen tudta követni a 
rendőrök gondolkodásmódját. 

– Amúgy köszönöm a pénteki meghívást. 
A férfi olyan hirtelen mondta ezt, hogy szinte egy mondat 

közepén szakította félbe Dianát. 
– Én is köszönöm, hogy eljött. Nagyon örültem neki. 
Én szintúgy. 
A férfi tétovázott, nem tudta, mit feleljen erre. 
– Tudja, hogy bármikor felhívhat. 
– Ugye, majd átjön megint? 
Alex felnézett, mert valaki bekopogott a nyitott ajtón. 

Fredrika állt a küszöbön, kabátban, felindultan, vöröslő arccal. 
– Itt az egyik kollégám. Majd máskor beszélünk. 
Nem volt éppenséggel hazugság, de gyávaság igen. Vajon 

mindig is gyáva volt? 
– Mesélj! – szólt Fredrikához. 
– Nem Daniella tette fel a képeket Rebeccáról a netre. Ha-

nem Håkan Nilsson. Ebben egészen biztos vagyok. 
– De úgy volt, hogy… 
Fredrika háta mögül Peder bukkant elő. 
– Akkor behozzuk, és most aztán megkapja! Végig hazudott 

az egész nyomozás alatt, egy szava sem volt igaz. De most el-
kapjuk! 

Alex bólintott. 
– Beszélek az ügyésszel, aztán megkérjük a nyomozókat, 

hogy hozzák be. 
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Fredrika továbbra is csak ott álldogált Alex szobájában, és 
tétovának tűnt. 

– Mire gondolsz? 
– Håkan Nilssonra. És a nyomozásra. Pár órája még meg 

voltunk róla győződve, hogy nem ő a tettes. Most meg… 
– Most is azt gondoljuk, hogy nem ő a tettes. De attól még 

lehet köze az ügyhöz. Talán van még valami, amit elhallgat 
előlünk. 

– Akkor csatlakozom – jelentette ki Fredrika. – Házkutatást 
is kell tartanunk nála. 

– Természetesen. Ezt is elintézem az ügyésszel. 
Fredrika bement a szobájába, Alex pedig a helyén maradt. 

Felemelte a telefont, hogy hívja az ügyészt. Közben Ellen Lind 
közeledett az ajtaja felé. 

– Utánanéztem a monogramoknak, amiket pénteken küldtél 
át. 

Alex kérdőn pillantott rá. 
– Azt kérted, ellenőrizzem, van-e az Uppsalai Egyetem Iro-

dalomtudományi Intézetében olyan kutató, akinek a monog-
ramja szerepel Rebecca naptárában, azok között, amiket nem 
sikerült beazonosítanunk. 

– Ja, igen. 
– S. L. monogrammal találtam valakit. Dolgozik az intéz-

ményben egy bizonyos Spencer Lagergren. De ő most szabad-
ságon van. 

Alex letette a kagylót. 
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– Spencer Lagergren – ismételte meg. – Vajon miért olyan 
ismerős nekem ez a név? 

– Szerepel a neve a nyomozati anyagban – felelte Ellen. – 
Gustav Sjöö adta meg a kihallgatásakor, hogy ő az, aki alá tud-
ja támasztani az alibijét. 

– Ez tehát azt jelenti, hogy Spencer Lagergrennek is van ali-
bije Rebecca eltűnésének estéjére – összegezte Alex. 

– Beszélj Pederrel – felelte Ellen. – Úgy tudom, fel akarta 
hívni ezt a Spencert ma délelőtt. 

– Előbb az ügyésszel beszélek. 

A jó idővel az volt az egyetlen probléma, hogy megzavarta 
Pedert a munkájában. A rendőrök szívesebben dolgoznak 
ködben és esőben, mert a szép napfény rontja a munkafegyel-
met. 

Fredrika nem éppen sorsfordító eredményekkel tért vissza 
Rebecca Trolle régi barátnőjétől, Håkan Nilsson viszont me-
gint képbe került. Feltehetőleg nem ő a tettes, de ugyanakkor 
nem is ártatlan. 

A megfigyelők azt jelentették, hogy Håkan nem hagyta el a 
lakását a reggeli órákban. Lehallgatták, amint felhívta a mun-
kaadóját, és beteget jelentett. Peder valami megmagyarázhatat-
lan okból rosszat sejtett. Håkannak volt ugyan oka, hogy bete-
get jelentsen, Peder mégis úgy gondolta, készül valamire. 

Elfojtotta a rossz érzését, és Spencer Lagergren rutinellenőr-
zésével folytatta a munkát. Megnyitotta a rendőrség címlistá-
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ját, és beírta a professzor nevét. Ha megvan a személyi száma, 
csupán néhány perc alatt ellenőrizheti a nyilvántartásban, s 
akkor nem kell Ellen segítségét kérnie. 

Csak egyetlen Spencer Lagergren szerepelt a listán. De a tu-
dakozó tájékoztatásától eltérően itt az állt, hogy a stockholmi 
Vasastanra van bejelentve, nem pedig Uppsalába. Peder a 
homlokát ráncolva feljegyezte a személyi számát. 

Szívesen találkoznék magával személyesen, de látom, hogy Upp-
salában él. Nem jár esetleg Stockholm környékén ma vagy holnap? 

Miért nem mondta Spencer, hogy Stockholmban lakik? Le-
het, hogy a gyerekkel kapcsolatban is hazudott? A nyilvántar-
tás szerint nem. Spencer Lagergrennek tényleg van egy gyere-
ke. Egy majdnem egyéves kislány, akit Sagának hívnak. 

Peder a névre bámult. Sagának. Mint Fredrika lányát. Alig 
kapott levegőt. Rákattintott a gyerek nevére. Anya és gondvi-
selő neve: Fredrika Bergman. Apa és gondviselő neve: Spencer 
Lagergren. 

A szíve hevesen vert, a pulzusa egyre szaporább lett. 
Ez meg mi a fene? Miért nem szólt erről semmit Fredrika? 
Aztán megdermedt. 
Mert nem tudott róla. A csapatból senki sem ejtette ki han-

gosan Spencer Lagergren nevét. 
Peder szégyenében az arca elé kapta a kezét. Már az is fur-

csa, hogy a csoportból senki sem tudta annak a férfinak a ne-
vét, akivel Fredrika együtt él, de az még ennél is furcsább, 
hogy Peder felhívta Spencert, anélkül, hogy előtte utánanézett 
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volna, kicsoda. Ezt elcseszte! Spencert nyilván érdekelte, mivel 
foglalkoznak Fredrika kollégái. 

– A francba, micsoda amatőr munka! – mormolta Peder. 
Megcsörrent a mobilja, és megkönnyebbült, amikor látta, 

hogy Jimmy keresi. 
– Felvetted! 
Könnyű volt jó pontot szerezni az öccse kis világában, 

melyben Peder volt a sérthetetlen, a király. Még akkor is, ha 
olykor becsapta Jimmyt. 

– Hát persze, hogy felvettem, hiszen hívtál. 
Jimmy tiszta nevetése visszhangzott a telefonban. 
Egy darabig beszélgettek. Jimmyt elengedték kutyát sétál-

tatni. Meg süteményt is sütöttek. És Jimmy elcsórt egy süte-
ményt és a kutyának adta. 

Pederbe beléhasított a fájdalom. Már csak pár év, és a fiai 
értelmi képessége meghaladja a nagybátyjukét. 

– Jó volt a hétvégén – mondta Jimmy. 
A szombati napra célzott, amit Pederékkel töltött. Végül 

nem csak egy vacsora lett belőle, mert Jimmy azt akarta, hogy 
már ebédidőben érte menjenek. 

– Igen – helyeselt Peder. 
– Most hétvégén megismételjük? 
– Talán. De ha nem, akkor is hamarosan találkozunk. 
Miután Jimmy letette a telefont, Peder érezte, ahogy a mell-

kasában egyre nő az üresség. A terapeuta, akihez járt, azt 
mondta, engedje, hogy Jimmy örömforrás legyen az életében, 
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nem sírhat ő mindenért, amit az öccse veszít el. Ne legyen 
rossz a lelkiismerete azért, hogy ő felnőtt, míg Jimmy továbbra 
is gyerek maradt. 

Mindegy, hányszor ismételi el magában Peder ezeket a sza-
vakat, egy kicsit akkor is mindig rossz lesz a lelkiismerete. 

Alex lépett a szobába, s ezzel félbeszakította Peder gondola-
tait. 

– Spencer Lagergren – szólalt meg. 
Peder felnyögött. 
– Átkozottul sajnálom ezt a baklövést, Alex! Fogalmam sem 

volt róla, hogy ő Fredrika… barátja. 
– Tessék? 
Alex becsukta maga mögött az ajtót. 
– Mit mondtál, kicsoda? És miről beszélsz egyáltalán? 
– Fredrika élettársa. És a gyereke apja. 
A számítógép képernyőjére mutatott. 
– Hacsak össze nem kevertem egy másik Spencerrel, de nem 

hiszem. Épp az előbb hívtam fel. Még mielőtt utánanéztem 
volna, kicsoda. Biztos azt hiszi, nagy balfékek vagyunk mi, 
idebent. 

Alex leült. 
– Tudtam, hogy ismerem valahonnan ezt a nevet – jelentette 

ki. 
– De hát Fredrika sokkal zárkózottabb, mint mi, a fejemet 

rá, hogy még egy fényképe sincs róla az íróasztalán. Ami nem 
is olyan furcsa. Végül is a pasi egy másik nő férje volt, egész 
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addig, amíg Fredrika meg nem szülte a gyereküket. Azóta pe-
dig Fredrika nem dolgozott. Én csak annyit tudtam, hogy pro-
fesszor. 

Pederre nézett. 
– Rebecca felvette a kapcsolatot Spencer Lagergrennel, miu-

tán nem volt megelégedve Gustav Sjöővel. 
– Tehát ő volt az új témavezető? – Peder hangja meglepett 

volt. 
– Úgy tűnik. 
Peder megfordult. 
– Lehet, hogy ez rendjén is van. Sjöö ismerte Lagergrent. Ta-

lán épp ő ajánlotta a lánynak. 
– Bár ez esetben Sjöőnek említést kellett volna tennie erről a 

kihallgatásakor. 
– Végül is azt mondta, hogy Lagergren tudja alátámasztani 

az alibijét. Az pedig tulajdonképpen mindegy, hogy Rebecca 
maga találta-e Lagergrent, vagy Sjöö ajánlotta neki. 

– Spencer Lagergren bemutatkozó oldala szerint, ami fent 
van az egyetem honlapján, fő kutatási területe az utóbbi ötven 
év népszerű svéd írónőinek munkássága. 

– Mint például az, akiről Rebecca írta a szakdolgozatát. 
Thea Aldrin. 

– Pontosan. 
Alex a szája szélébe harapott. 
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– A fene megette, hogy miért épp Fredrika élettársa az! 
Másrészt viszont a nyomozás szempontjából nincs jelentősége. 
Ha a segítségére van szükségünk, ne vonakodjunk szólni neki! 

– És miről akarsz vele beszélni? 
– Arról, hogy találkozott-e valaha Rebeccával, hogy megfi-

gyelt-e valamit, amit szeretne megosztani velünk. Ugyanazt 
szeretném megkérdezni tőle is, amit a többiektől, akik kapcso-
latban voltak Rebeccával az élete utolsó időszakában. 

Peder kinézett az ablakon. 
– Nem kellene nagy ügyet csinálni ebből. 
Alex az élére vasalt nadrágját babrálta. 
– Nem, de fel kell világosítanunk Fredrikát, hogy az élet-

társa neve felmerült a nyomozás során. 
Alex elhallgatott, és Peder érezte, hogy valami más is nyom-

ja a szívét. 
– De miért nem szólt neki Spencer? Rebecca nevét már múlt 

szerda óta emlegetik a hírekben. Nyilván rájött, hogy a rend-
őrség majd kapcsolatba akar lépni vele. Sőt, már két éve is 
akartunk volna, amikor a lány eltűnt. 

Újabb hallgatás. Peder megvakarta a karját. 
– Lehet, hogy soha nem is találkoztak. És akkor nincs miről 

beszélnie. 
– Peder, benne volt a neve a lány naptárában. 
– Tudom. De nem biztos, hogy ez jelent valamit. Lehet, 

hogy a lány csak kinézte magának, mert úgy vélte, vele foly-
tathatja a munkát, aztán eltűnt, mielőtt még elkezdhettek vol-
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na együtt dolgozni. S ezért nincs semmi, amit Lagergren meg-
oszthatna a rendőrséggel. 

Alex széttárta a karját. 
– Biztos igazad van. De azért mégiscsak beszélnünk kell ve-

le. Feltételezem, hogy nem találtál róla semmit a nyilvántar-
tásban. 

– Még nem volt időm megnézni – ismerte be Peder. – De 
most rögtön megteszem. 

Alex ülve maradt, Peder pedig megnyitotta a rendőrség bel-
ső rendszerét. Egyszerre keresett az összes nyilvántartásban. A 
bűnügyi nyilvántartásban volt találat. Spencert többször is 
megbüntették gyorshajtásért. 

– Semmi komoly – motyogta Peder. 
Alex felállt, s Peder válla fölött ránézett a képernyőre. 
A gyanúsítottak nyilvántartásában is volt egy találat. 
Egyszerre látták meg mindketten. 
Elolvasták a feljelentést, és elsápadtak. 
– A kurva életbe! – suttogta Alex. – Máris hívom az uppsalai 

kollégákat! 
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Peder szobájának ajtaja hangos csattanással bevágódott, s a 
következő pillanatban Fredrika Alexet látta elsuhanni az iro-
dája előtt, a folyosón. A férfi a padlóra szegezte a tekintetét, s 
nem nézett rá. 

Történt valami? 
Mérlegelte, átmenjen-e Pederhez megkérdezni, de elvetette 

az ötletet. Megkönnyebbüléssel nyugtázta, hogy Peder nem 
vette zokon, hogy először Rebecca erotikus hirdetését követte 
nyomon, s csak utána kerített sort a szakdolgozatára. Ez a fajta 
rugalmas együttműködés elképzelhetetlen lett volna, amikor 
Fredrika még új volt a csapatban. 

Utána kellett néznie Valter Lundnak, az üzletembernek és 
mentornak, majd tanulmányoznia kellett a Rebecca nagynén-
jének garázsában talált anyagokat, melyeket a lány a szak-
dolgozatához gyűjtött. Fredrika úgy döntött, a dolgozattal 
kezdi. 

Nem tudta, hogyan fogjon hozzá. Diana és Gustav Sjöö 
egybehangzóan azt állította, hogy Rebecca túl sok időt fordí-
tott a szakdolgozatára, és a végére túlságosan rabul ejtette a 
választott téma. De tény, hogy nem készült el időre. Valójában 
már 2007 januárjában le kellett volna adnia, de a lány úgy érez-
te, hogy még nincs készen, és később, a tavaszi félév folyamán 
akarta csak leadni. De miért? 
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A dolgozat egy több mint hetvenéves írónő életéről szólt. 
Thea Aldrin esete évtizedekkel ezelőtt volt heves vita tárgya, 
és már akkor sem volt a bűnösség-ártatlanság kérdésének isko-
lapéldája. Thea Aldrin bűnös volt abban, amiért elítélték. A 
bizonyítékok már-már nevetségesen meggyőzőek voltak. Ám 
Rebecca másképp látta, az anyja és a témavezetője szerint is. 
Azt állította, nem Thea ölte meg a volt élettársát. De hogyan 
juthatott erre a következtetésre? 

Fredrika nekiállt a Rebecca által lefénymásolt újságcikkeket 
böngészni, s megpróbálta Thea Aldrin helyébe képzelni ma-
gát. Rebecca alapos munkát végzett, a régebben megjelent cik-
keket is felkutatta. Gyakorlatilag minden svéd újság foglalko-
zott Thea perével, újra és újra megírták az írónő történetét. 

Thea életének számos érdekes eseménye csúcsosodott ki a 
gyilkossági perben, állapította meg Fredrika. Az egész az írói 
pályájának sikereivel kezdődött. A tény, hogy egyedülálló 
anya volt, nagy felháborodást váltott ki: a gyerek apja ismeret-
len volt, és Thea nem volt férjnél. És egy ilyen nő könyveit 
akarják a szülők a gyermekeik kezébe adni? 

A kérdésre a válasz egy határozott igen volt, hiszen Thea 
könyveit nagy példányszámban adták el, nem csak Svédor-
szágban, de külföldön is. A kétkedők egy része kitartott amel-
lett, hogy Thea jobban tette volna, ha inkább álnéven adja ki a 
műveit. Akkor a személye nem állt volna a sikerei útjába. 

Rebecca tehát egy csomó újságcikket megszerzett. Nehéz 
lett volna időrendbe tenni őket annak, aki nem volt járatos a 
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témában. De Fredrika azért nagy vonalakban ismerte az esetet, 
ahhoz legalábbis eléggé, hogy el tudjon igazodni az anyagok-
ban. Tudta, hogy a kulturális rovatok újságírói sosem adták fel 
a küzdelmet, hogy lyukat üssenek Thea Aldrin, az önálló nő 
imázsán, akinek gyermeke és karrierje is volt egyidejűleg. 

Erre 1976-ban nyílt lehetőségük. Egy kicsi és viszonylag új-
kiadó megjelentette a Merkúr és az Aszteroida című rövid 
könyveket, melyek nagy felzúdulást keltettek. Hatalmas fel-
zúdulást. Később is csak Brett Easton Ellis Amerikai pszichója 
okozott ekkora botrányt. A két kötet elbeszélései túlzottan erő-
szakos, pornográf jeleneteket tartalmaztak, s minden esetben 
borzasztó kéjgyilkossággal végződtek. Többnyire nőket öltek 
meg különböző helyzetekben. 

Fredrika nem olvasta a könyveket, de mindig is érdekelte, 
miért terjedt el a pletyka, hogy Thea Aldrin írta őket. A kiadó-
juk, a Box elzárkózott a nyilatkozat elől. Ezen a ponton való-
színűleg ki is fulladtak volna a rosszmájú híresztelések. Ha 
1980-ban Thea fia el nem tűnik. 

A fiú a gyerekkorától kezdve érzékeny pontnak bizonyult 
Thea életében. Az írónő mindössze néhány alkalommal volt 
hajlandó interjút adni, s következetesen elutasította, hogy a 
családi életéről beszéljen. Úgy védte a fiát, mint egy anyatigris. 
A gyerekről csak egyetlen kép jelent meg, ami még kiskorában 
készült egy film premierjén. A cikk szerint egy brit gyerekfil-
met mutattak be Stockholmban 1969-ben, amikor a fiú ötéves 
volt. Kezét zsebre dugta, és szilaj tekintettel nézett a fényképe-
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zőgép lencséjébe. Fredrika előrehajolt, hogy alaposabban 
szemügyre vehesse a képet. Nehéz volt minden részletet ki-
venni, mert elég rossz volt a másolat. Úgy tűnt, a gyerek és 
Thea a mozi bejáratánál áll, emberek nyomulnak befelé mellet-
tük. Fredrika beleolvasott a cikkbe: 

„Thea Aldrin a filmpremierek ritka vendége, de ma este a 
fiával, Johannal érkezett. Az írónő nagyon kedveli a filmeket, 
és tagja az előkelő filmes társaságnak, az Őrangyaloknak, 
amely rendszeres találkozókat szervez, hogy régi és új filmeket 
nézzen és vitasson meg.” 

Őrangyalok. 
Ebben a pillanatban jutott Fredrika eszébe a két floppyle-

mez,amelyet Rebecca nagynénjének garázsából hozott magá-
val. Az egyikre épp ez a szó volt írva: Őrangyalok. Csak el ne 
felejtse elvinni őket a technikusokhoz! 

Újból az újságcikkre összpontosított. A képfelirat így szólt: 
„Thea és Johan Aldrin. A háttérben látható Morgan Axberger 
alakja, aki szintén az Őrangyalok tagja.” 

Morgan Axberger korábban ügyvezető igazgatója, most pe-
dig elnök-vezérigazgatója volt az Axberger vállalatnak, mely-
nél Valter Lund is dolgozott. Fredrika lelki szemei előtt megje-
lent Morgan Axberger. Egy férfi, aki minden tekintetben a ha-
talom megszemélyesítője. Magas, szálas ember, olyan, aki tisz-
teletet ébreszt másokban. Még a hetvenes években örökölte 
apja birodalmát, amit azóta vaskézzel irányít. Bár már elmúlt 
hetvenéves, senki nem számít arra, hogy nyugdíjba megy. És 
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az sem tisztázott, ki fogja tőle átvenni az irányítást, mivel örö-
köse nincs. 

Rebecca bizonyára találkozni akart Axbergerrel, hogy a 
filmklubról beszéljen vele. Fredrika előkereste Rebecca naptá-
rának másolatát, amelyet Pedertől kapott. Végiglapozta, de 
sehol sem találta meg benne Axberger nevét. Ez talán azzal 
magyarázható, hogy a férfi a svéd gazdasági élet egyik legbe-
folyásosabb embere, s feltehetőleg nehéz vele megbeszélni egy 
találkozót. Bár egy olyan mentor segítségével, mint Valter 
Lund, ez sem elképzelhetetlen. Fredrika csalódottan véste az 
eszébe a kérdést, s úgy döntött, szünetet tart az olvasásban. 

Előkereste a floppylemezeket, amelyeket Rebecca félretett 
dolgai közül szedett elő, és felkerekedett a technikusokhoz. A 
folyosón összefutott Pederrel. A férfi összerezzent, amikor 
meglátta. 

– Szia-mia! 
Fredrika felnevetett. 
– Szia! 
A férfi megtorpant. 
– Mi az? 
– Semmi. Csak furán köszöntél. Szia-mia. Nem gondoltam, 

hogy szoktál ilyesmit mondani. 
Peder megvonta a vállát, és egy kényszeredettnek tűnő mo-

solyt villantott rá, majd továbbment. 
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Valami nem stimmelt, ezt Fredrika tisztán érezte, de a le-
mezek olyannyira felcsigázták, hogy a kíváncsisága minden 
más gondolatánál előbbre való volt. 

A technikusoknál már nem sokan voltak bent, egyedül egy 
ügyintézőhöz fordulhatott. 

– Tehát azt szeretné megtudni, mi van a lemezeken? 
– Pontosan. És ha az anyag nem túl terjedelmes, szeretném 

kinyomtatva magammal vinni az egészet. 
– Rendben, meglátjuk, mit tehetünk. 
Fredrika visszasietett. Igyekezett kevesebbet dolgozni, mint 

az első héten. Már ha ez egyáltalán lehetséges, amíg Rebecca 
Trolle esetével foglalkozik. 

Alex és Peder Alex szobájában ült, amikor elhaladt az ajtó 
előtt. Halkan beszéltek, az arcukról sütött a feszültség. A nő 
megállt az ajtóban, el nem tudta képzelni, mi folyik itt. 

Alex látta meg elsőként. 
– Híreket kaptunk a megfigyelőktől. Håkan Nilssonról. 
A nő várt. 
– Vagy úgy! 
Peder kitért a pillantása elől, úgy tett, mintha erőteljesen ar-

ra a papírra összpontosítana, amit olvasott. 
– Nyoma veszett. A nyomozók többször is becsengettek 

hozzá, majd végül behatoltak a lakásba. Üres volt. 
– Meglógott, annak ellenére, hogy nyomozókat állítottunk 

az ajtaja elé? 
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– Úgy tűnik. Biztos a hátsó kijáraton távozott. A jelek sze-
rint azt nem figyelte senki. 

Fredrika látta, hogy Alex ideges, nagy nyomás nehezedik 
rá. De volt itt még valami más is. Peder azóta sem pillantott fel 
a papírjából. 

– Akkor én utánajárok a többinek, ahogy megbeszéltük – 
mondta, és kiment az irodából. 

Fredrika csak nézte, ahogy távolodott. 
– És most mihez kezdünk? 
– Felkutatjuk. Az ügyész engedélyt adott a házkutatásra. 

Peder azonnal odamegy, csak előbb még elintéz valamit. 
Valamit. Fredrika indokolatlanul mellőzöttnek érezte ma-

gát. 
– Van mit csinálnod? – érdeklődött Alex. 
– Bőven. Alaposan átolvasom Rebecca jegyzeteit, amiket a 

szakdolgozatához készített, és megpróbálom kitalálni, mire 
jutott, ami… 

– Ez nagyon jól hangzik! – vágott közbe Alex. 
A férfi leült az íróasztalához, és a képernyőn lévő szöveget 

kezdte olvasni. 
– Van még valami? 
A hangja szokatlanul csengett. Nem volt éppen barátságta-

lan, de kedves sem. 
– Szerintem nincs. De, mégis! 
A férfi rápillantott. 
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– Még mindig nem kaptam választ Ellentől, megtalálta-e 
Valter Lundot, Rebecca mentorát a jegyzékeinkben. 

– A népesség-nyilvántartásban már megnézted? 
Erről Fredrika teljesen megfeledkezett. 
– Nem, de azonnal megnézem. 
Alex alig észrevehetően bólintott, majd visszatért a képer-

nyőhöz. Amikor Fredrika kiment az irodából, hallotta, amint 
utánaszól: 

– Légy szíves, csukd be az ajtót magad után! Telefonálnom 
kell egy pár helyre. 

Alex számára teljesen idegen helyzet állt elő hirtelen. Spencer 
Lagergren váratlan felbukkanása finoman szólva is kínos volt. 
És egy cseppet sem hiányzott. Alex úgy döntött, senkinek nem 
adja tovább az információt. 

– Minden, amit megtudunk, kettőnk között marad – közölte 
Pederrel. – Amennyiben Spencer Lagergren érdektelen a nyo-
mozás szempontjából, szeretném, ha ez mielőbb kiderülne. 
Addig ne írj semmit a nyilvános nyomozati naplóba! Vállalom, 
hogy szükség esetén értesítem a megfelelő vezetőt. 

Pedernek nem volt ellenvetése, de Alex látta rajta, hogy ez 
az intézkedés kényelmetlenül érinti. 

Megcsörrent a telefon. Az a rendőrfelügyelő kereste, aki a 
midsommarkranseni ásatásért felelt. 

– Találtunk valamit. 
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A hangja rekedt volt az izgalomtól, mintha egész idő alatt 
tudta volna, hogy más is van abban az átkozott földben, ami 
csak arra vár, hogy felfedezzék. Alex erősen szorította a kagy-
lót. 

– Férfi vagy nő? 
– Egyik sem. Néhány eszköz. Egy aranyóra, egy balta és egy 

kés. 
– A rosseb egye meg! 
– Szerintünk az óra hátlapjába véstek valamit, de alig lehet 

elolvasni. 
Alex nyelt egyet. 
– Küldjétek el azonnal a technikusoknak! Talán segít azono-

sítani a férfit, akit a múlt héten találtunk. 
A múlt héten. 
Annyi nap telt el azóta, hogy Alex már meg sem bírta szá-

molni, s még mindig gőzük sem volt róla, ki a halott. Jóllehet 
Alex a fejébe vette, hogy még a hét vége előtt azonosítja a fér-
fit. 

– Már elküldtük a baltával és a késsel együtt. 
Alex megköszönte a felvilágosítást, s azon töprengett, mivel 

járulhatnak hozzá a kiásott tárgyak a nyomozás sikeréhez. Va-
lami megmagyarázhatatlan okból meg volt róla győződve, 
hogy az órának nem Rebeccához, hanem az azonosítatlan fér-
fihoz van köze. Ez egy lépéssel közelebb vihetné őket a meg-
oldáshoz. S egy lépéssel távolabb a sírtól. Már majdnem egy 



287 

hete, hogy Rebeccát megtalálták, s a rendőrség azóta is ás. Ha 
mást nem találnak, holnap este abbahagyják. 

Svédország összes újságírója a nyakukban lihegett. Miért 
ásnak még mindig? Alex végül tarthatatlannak ítélte a helyze-
tet, s ráállt, hogy a rendőrség közleményt adjon ki. Sajtótájé-
koztatót addig nem tartanak, amíg nincs mit mondaniuk, de 
legalább írtak pár sort, hogy lecsillapítsák a kíváncsiskodókat, 
s hogy véget vessenek azoknak a kísértettörténeteknek, ame-
lyek a rendőrség hallgatása miatt születtek. 

Az aznapi újság főcímeire nézett: „A rendőrség tömegsírt 
gyanít”, „A rémálom nem ér véget: a rendőrök lélekszakadva 
ásnak”. 

Az egyik újságban azt találták ki, hogy a sírok helye elátko-
zott terület, és az, aki az erdőbe merészkedik, többé nem tér 
vissza. Konkrét példákat nem tudtak felhozni, csak kósza 
mendemondákat. 

Süket duma egész egyszerűen! 
Kopogtattak Alex ajtaján. 
– Bújj be! 
Az ajtó kinyílt, és Peder surrant be. Becsukta maga mögött 

az ajtót. Ez új volt még mindkettejük számára. Az egyetlen, aki 
zárt ajtó mögött szeretett ülni, Fredrika volt. De az ő irodája 
most történetesen nyitva állt. 

– Felhívtad már az uppsalai rendőrséget? 
Alex megcsóválta a fejét. 
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– Még nem jutott rá időm. Mindig közbejön valami rohadt 
ügy. 

És elmesélte, mit találtak a kutatási helyen. Peder izgatottan 
hallgatta. 

– Egy balta és egy kés. Vajon mire használták őket? 
– Ha nem lenne az a láncfűrész, volna egy-két ötletem – fe-

lelte Alex. 
Peder elnevette magát, de elhallgatott, amikor rájött, hogy 

az adott helyzetben nem illendő kacajra fakadni. 
– Felhívtam az Uppsalai Egyetem tanszékvezetőjét – közöl-

te. – Hogy megtudjam, ők hogyan látják az ügyet. Megígérte, 
hogy minden közöttünk marad. 

– És elmondtad, miért keresed? 
– Hát elég homályosan fogalmaztam, nem akartam elárulni 

a valódi okot. 
– Jó. És mit mondott? 
– Amit már eddig is tudtunk. Hogy az egyik diák feljelen-

tette Spencert szexuális zaklatásért. A lány rendőrségi ügyet 
akar belőle csinálni. 

– De miért? Én úgy tudtam, az efféle ügyeket az egyetemen 
belül szokták elintézni. 

– A lány megmutatta a tanszékvezetőnek a terhelő bizonyí-
tékokat, az e-maileket, amelyeket Lagergren küldött neki. Bur-
kolt fenyegetést tartalmaztak. Erre muszáj volt az egyetemi 
vezetésnek valamit lépnie. 
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Alex sóhajtott, tekintete az ablak felé kalandozott. Egy újabb 
szép nap. De úgy tűnt, ennek se lesz semmi értelme. 

– És a tanszékvezető szerint bűnös? 
– Azt mondja, jobb lenne, ha azok a levelek nem lennének. 

Mert igencsak nehéz kimagyarázni őket. Ahhoz már hozzá-
szoktak, hogy a diákok néha bosszút állnak, de ez most más 
történet. Szerinte. 

– Küldhette valaki más is azokat a leveleket? 
Peder belelapozott a jegyzetfüzetébe. 
– Elméletileg igen. De a tanszékvezető szerint nem így tör-

tént. 
Peder nagy levegőt vett. 
– Az a tény, hogy Spencer Lagergren manapság az egyik 

korábbi diákjával él együtt, aligha javít a helyzeten. 
Alex ingerültté vált. 
– Süket duma! A Fredrikával való kapcsolatuk minden, csak 

nem komolytalan. 
– Tökéletesen egyetértek – helyeselt Peder. – De őszintén 

szólva azt nem tudtam, hogy már ilyen régóta egy párt alkot-
nak. A tanszékvezető azt mondta, már több mint tíz éve együtt 
vannak. Fredrika néha elkísérte Lagergrent a konferenciákra. 
Csak hogy akkor a pasi még nős volt, Alex! Nem mintha rosz-
szat akarnék Fredrikának, de honnan tudhatnánk, hogy ő volt 
az egyetlen, akivel Lagergren félrelépett? 

– És számít az valamit, ha nem? 
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– Akkor nem, ha önkéntes alapon történt. De már korábban 
is visszaélhetett a pozíciójával, hogy elcsábítsa a diáklányokat. 
És morcos lehetett, amikor elutasították. 

Alexnek viszketni kezdett a szeme. Mintha allergiás lett 
volna arra, amit Peder mondott. 

– Gyere velem átkutatni Håkan Nilsson lakását! Aztán pat-
tanj kocsiba, és menj Uppsalába. Mozgass meg minden követ, 
beszélj a helyi kollégákkal. Derítsd ki, mi van, és jelezz vissza 
még a mai nap folyamán. Addig én megpróbálom kiokoskod-
ni, hogy találkozott-e valaha Spencer Lagergren Rebeccával. 
Utána eldöntjük, hogyan tovább. 

– Rendben. 
Pedernek sietnie kellett, hogy minden feladatának a végére 

éljen. Amikor a kezét a kilincsre tette, Alex utána szólt: 
– Ez a továbbiakban is kettőnk között marad, Peder. 

Fredrika érdekében. 
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Nem lett volna jó vége. A bizonyosság fájdalmas pókhálóként 
szőtte be a testét. Malena Bremberg kikapcsolta a mobiltelefon-
ját, abban a reményben, hogy ezzel távol tudja tartani üldöző-
jét. Bár ez az intézkedés is hiábavalónak tűnt. Semmit sem te-
hetett azért, hogy újra békében élhessen. 

Már alig emlékezett rá, hogy kezdődött. Mintha minden 
gondja egyetlen éjszaka alatt támadt volna, mintha már kez-
dettől fogva elveszítette volna az irányítást a dolgai felett. Azt 
gondolta, a találkozásuk a véletlen műve volt. Csak utólag jött 
rá, hogy ez nem igaz. Semmi, ami közöttük történt, nem volt 
véletlen, minden előre el volt tervezve. 

A férfi gyakran hivatkozott arra, hogy szükségük van egy-
másra. Persze különböző okból, de a lényeg az, hogy kölcsö-
nösen függnek egymástól. A nő csak egyszer mert ellensze-
gülni. De nem is volt szükség többre, hogy megtanulja, a férfi 
szabályai felülírják az övéit. Ez akkor történt, amikor a filmet 
készítette róla. 

A filmet. 
A rémület hullámai el-elborították a nőt, majd' falra mászott 

tőle. A férfi említette, hogy meg szokta nézni olykor-olykor. És 
élvezi. A nő gyűlölte ezért. Gyűlölte és rettegett tőle, s rá kel-
lett ébrednie, milyen közel áll egymáshoz e két érzés. 
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Malena nem tudta, mivel foglalja le magát. Már többször 
vállalt túlórát, de az otthon vezetője barátságos hangnemben 
kifejtette, nem akarja, hogy többet dolgozzon a kelleténél. 

– Hisz a tanulmányaira is kell idő! 
Hogy is magyarázhatná meg neki? Egyetlen előadásra sem 

ment el, amióta Rebecca Trollet megtalálták. És a vizsgáját sem 
fogja letenni pénteken. Mit számít, ha egy félévvel később 
vizsgázik? Jelenleg kisebb gondja is nagyobb volt ennél. 

Eszébe jutott, mikor érezte először, hogy valami nem stim-
mel. Akkor, amikor a férfinál aludt. Rögtön azután, hogy leol-
tották a villanyt a szobában, hogy nyugovóra térjenek. 

– Ugye Thea Aldrin abban a nyugdíjasotthonban lakik, ahol 
dolgozol? 

Valójában nem lett volna szabad megerősítenie az efféle ér-
tesüléseket. De mivel úgy tűnt, a férfi már tudja, hogy a híres-
hírhedt írónő ott lakik, nem látta okát, hogy ne válaszoljon. 

– Igen, már néhány éve. 
– Kedves hölgy? 
– Nem tudom. Senki sem tudja. 
– Szóval még mindig hallgat? 
Ekkor a nő kissé elbizonytalanodott. Beszélhet erről? 
– Igen, már időtlen idők óta nem szólt egy szót sem. 
A férfi odafordult hozzá, és ránézett a sötétben. 
– Gyakran látogatják? 
Na, ez már sok volt. A nő nem válaszolt. 
– Felelnél a kérdésemre? 
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– Nem, nem tehetem. Nem beszélhetek a lakóinkról idege-
nekkel. 

Hallotta, hogy a férfi mélyet sóhajt, s egész teste megmere-
vedik, majd elernyed. 

– Vigyázz magadra, Malena! Ne merészelj ellenszegülni ne-
kem! Nem árt, ha az eszedbe vésed, hogy a tűzzel játszol. 

Azután elhallgatott, és hátat fordított neki. A nő egy szem-
hunyásnyit sem aludt azon az éjszakán. És soha többé nem 
aludt a férfinál. Mintha kijózanodott volna: innentől kezdve 
olyannak látta a férfit, amilyen valójában volt. Nem egy ka-
landnak tekintette, hanem egy olyan, jelentősen idősebb férfi-
nak, aki elvette életének egy részét, amelyet szívesebben adott 
volna valaki másnak. 

De akkor már túl késő volt. 
Zavarta, hogy továbbra sem értette a probléma lényegét. 

Miért érdekli a férfit, hogy ki látogatja Thea Aldrint? 
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Voltaképpen semmilyen jel nem utalt arra, hogy Håkan Nils-
son hosszúra tervezte volna a távolmaradását. Ételt hagyott a 
hűtőszekrényben, és a szemetet sem vitte ki. Az ágy be volt 
vetve, és a redőny felhúzva. A konyhaasztalon egy mosatlan 
kávéscsésze. 

Peder és a kollégái módszeresen átkutatták az egész lakást. 
Kinyitották és becsukták a fiókokat és a szekrényajtókat. Új-
ságpapírt terítettek a padlóra, és kiöntötték rá a szemetet. 
Minden jelnek örültek volna, amely arra utal, hová mehetett 
Håkan. Arra pedig semmiből sem következtethettek, hogy 
kényszerűségből hagyta volna el a lakást. 

– Van valami sejtésünk róla, mikor ment el? – tudakolta Pe-
der. 

– Sajnos nincs – felelte az egyik kollégája. 
Bár egyikük sem mondta ki hangosan, mindannyian szé-

gyenkeztek, hogy Håkan Nilsson minden nehézség nélkül 
olajra léphetett. Miközben a nyomozóik odakint üldögéltek a 
kocsiban. Amikor tudták, hogy van egy hátsó kijárat is, még-
sem figyeltették. 

– A ruhásszekrénye sem éppen üres – jelentette az egyik 
kolléga, aki Håkan hálószobájában ácsorgott. 

– Tényleg? 
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– Hát nagyon úgy tűnik. 
Peder elballagott egy parafa tábla előtt az előszobában, 

melyrészben dolgozósarokként is szolgált. Számlákat és üze-
neteket tűztek ki rá, melyek a férfi bankjától és biztosítójától 
jöttek. Håkan tintával dátumot is írt a számlákra, feltehetőleg 
azért, hogy megjelölje, mikor fizette be őket. Rend a lelke min-
dennek. Peder a papírokat böngészte, maga sem tudta, mit 
keres. Egy újság-előfizetés és pár megrendelt könyv számlája. 
Aztán még egy számla, amelyet Håkan megjelölt. Egy motor-
csónak biztosításáról. 

Peder a homlokát ráncolta. Hát hogyne lenne érdekes, ha 
Håkan-nak van egy csónakja? 

– Hogy lehet megtudni, hogy van-e valakinek hajója, és ha 
igen, hol tartja? – kérdezte az egyik társát, akiről tudta, hogy 
hajótulajdonos. 

– Magát a tulajdonjogot a biztosítótársaság is meg tudja erő-
síteni, de azt nem tudhatják, hol a csónak. Körbe kell telefo-
nálnod a hajóklubokat. 

A kolléga a számlára nézett, amit Peder a kezében tartott. 
– Itt van, hogy milyen csónak. 
Rámutatott. Ryds Hajen márkájú volt. Öt méter hosszú. 

Külső farmotoros. Evinrude motor, ötven lóerős. 
– Az nem valami nagy szám – ócsárolta Peder a motort. – És 

mi a franc az a Ryds Hajen? 
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– Egy valódi gyöngyszem! – áradozott a kollégája. – A Ryds 
egyik hetvenes évekbeli modellje, azt hiszem. Keményfedelű, 
ponyvás. Biztos kétszemélyes fekvőhellyel. 

– Tehát lehet benne aludni? 
– Simán. 
Csak nem most, gondolta Peder. Éjszakánként még mindig 

tíz fok alatt maradt a hőmérséklet. Ilyenkor nem alszik az em-
ber egy kis csónakban. Hacsak nincs nagyon kétségbeesve. És 
Håkannal feltehetőleg ez a helyzet. 

– Megkezdődött már a hajózási szezon? – kérdezte Peder. 
– Nem, még nem. De május elseje után a hajóklubok vízre-

bocsátják a hajóikat. 
– Akkor kiindulhatunk abból, hogy ez a motorcsónak még a 

szárazföldön van? 
Munkatársa a fejét rázta. 
– Egy francokat, semmiből sem indulhatunk ki! Ő maga is 

kivihette a hajót, akár a hajóklub szabályai ellenére is. Már ha 
egyáltalán tagja valamelyiknek. 

Håkan íróasztala kicsi volt, és magas könyvespolcok vették 
körül. Peder a könyvek gerincét tanulmányozta, s egy sor 
mappát vett észre az egyik alsó polcon. Szolid jelzések sora-
koztak rajtuk, évszám szerint voltak rendszerezve. 1998-tól 
kezdve. Peder kihúzta az aktuális, 2009-es jelzésűt. 

Håkan rendszerető ember volt, a mappákra színessel írta rá, 
mi van bennük. Telefon, lakás, internet, biztosítások, és lega-
lul: hajó. 
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Peder gyorsan átlapozta. És megkapott mindent, amit csak 
szeretett volna. A csónak a Szent Erik Hajóklubhoz tartozott, 
és a karlbergi kastéllyal szemben volt kikötve. Peder úgy látta, 
hogy Håkan nemrég fizette be az egy évre szóló tagdíjat. 

Idegesen csapta össze a mappát. Alexnek másvalakit kell 
megkérnie, hogy nyomozza le a csónakot. Neki sietnie kell 
Uppsalába. 

Alex mást sem szeretett volna, mint odamenni Fredrika szobá-
jának ajtajához, és bekopogtatni. Leülni a nővel szemtől szem-
ben, és elmagyarázni neki, mi történt. Azért, hogy Fredrika is 
tudjon mindenről, és ugyanolyan rálátása legyen a dolgokra, 
mint Pedernek és neki. Pusztán érzelmi alapon tudta, hogy ez 
lenne egyedül a helyes megoldás. De a logika mást mondott. 
Volt rá némi esély, hogy Spencer Lagergren belekeveredett a 
Rebecca Trolle-ügybe. Ráadásul arra is volt némi esély – noha 
elenyészően kicsi –, hogy Fredrika tud minderről, de hallgat. 
Ezért kell Fredrika elől eltitkolniuk, amit Pederrel együtt meg-
tudtak. Így senki nem róhatja fel nekik utólag, hogy helytele-
nül kezelték az ügyet. 

Alex visszatért a régi nyomozati anyaghoz, és olyan nyo-
mokat keresett benne, melyek Spencerre utalnak. Látta, hogy 
Rebecca többször is felhívta az Uppsalai Egyetem központi 
számát, utoljára az eltűnése előtti napon. És a naptárába is fel-
írt egy tervezett találkozót Spencerrel, két nappal későbbre. 
Legalábbis szerepelt a naptárban egy S. L. monogram, s mö-
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götte egy kérdőjel. Alex szinte biztos volt benne, hogy ez csak 
Spencer Lagergren lehet. 

Ugyanakkor a naptár elég bizonytalan forrás volt. Mindig 
fennállt annak a kockázata, hogy a rövidített jelzéseket félreér-
tik. És kitudja, hány emberrel találkozott még Rebecca, akiket 
nem jegyzett fel a naptárába? Vagy hány találkozót halasztott 
el, de nem húzta ki a naptárból? 

Bizonytalan vagy sem, ez volt az egyetlen forrásuk. 
Alex megnyitotta a nyomozási naplót, és megkereste azt a 

pár sort, ami miatt érdekelni kezdte ez a témavezető csere. 
Rebecca egyik évfolyamtársa azt állította, hogy a lány annyira 
elégedetlen volt a témavezetőjével, hogy újat keresett. Az 
Uppsalai Egyetemen. 

Alex felhívta az illetőt. Nem törődött a formaságokkal, csak 
választ akart kapni néhány egyszerű kérdésre. 

– Frida vagyok. 
– Én pedig Alex Recht a rendőrségtől. Nem zavarom? 
Nem, nem zavarta. Hallotta a lány hangján, hogy ideges lett 

a hívástól. Igyekezett elmagyarázni, miért keresi: tudja, hogy a 
lány múlt héten beszélt a kollégájával, és reméli, hogy tud vá-
laszolni még néhány kérdésre. A lány tétovázott, hisz már el-
mondott mindent, amire emlékezett. 

– És a másik témavezető, akivel Rebecca kapcsolatba lépett? 
Nem jutott eszébe a neve? 

– Sajnos nem. Tényleg nagyon sajnálom, hogy nem tudok 
többet segíteni. 
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– Semmi baj. 
De legalább próbálja meg! Az ember mindig emlékszik valamire. 
– Arra sem emlékszik, hogy Rebecca említette-e az illető ne-

vét? 
Hallotta Frida sóhaját a telefonban. Kíváncsi volt, miért be-

folyásolja az ember lélegzését, ha valamin gondolkodik. 
– Szerintem igen, mondta. De nem emlékszem rá, csak arra, 

hogy valami fura neve volt. Mondjuk, Gilbert. 
– Spencer? 
– Igen! 
A vonal túlsó végéről Alex megkönnyebbülést hallott, a 

lány végre emlékezett valamire, és tudott segíteni. 
– Spencernek hívták, és valami „gren” volt a vezetékneve. 
Alex Spencer Lagergren fotójára nézett, amelyet az egyetem 

honlapjáról nyomtatott ki. Markáns, határozott arcvonásai vol-
tak. Ezüstszürke, dús haja. A tekintete éles. Így néz ki egy da-
rabolós gyilkos? 

– Nem tudja, hogy találkoztak-e? 
– Sajnos nem. Rebecca persze akart vele találkozni, mivel 

segítségre volt szüksége a szakdolgozata megírásához. De azt 
nem tudom, sikerült-e összehozniuk. Valami más viszont 
eszembe jutott. Bár nem tudom, fontos-e a nyomozásuk szem-
pontjából. 

Alex várakozása nőttön-nőtt. 
– Mondja csak! 
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– Amikor a szakdolgozatához gyűjtött anyagot, találkozott a 
professzor nevével valamilyen összefüggésben. 

– Aha. 
– Nem tudom, milyen összefüggésben, de abban remény-

kedett, hogy kétszeresen is hasznára lehet. 
Alex megköszönte a tájékoztatást, és szitkozódott, amiért 

nem képesek máshogy kideríteni, hogy Rebecca és Spencer 
találkozott-e egymással, csak ha magát Spencert kérdezik meg. 
Mindenáron el akarta kerülni, hogy szabályszerűen ki kelljen 
hallgatniuk. Mert arról Fredrikát is értesíteniük kell. 

De úgy tűnt, ezt nem úszhatják meg. 
Amúgy is tarthatatlan volt, hogy eltitkolják Fredrika elől, 

hogy Spencer neve felmerült a nyomozás során. Ráadásul er-
kölcstelen is. És törvénytelen. Ha Spencer Lagergren egy lehet-
séges gyanúsított, Fredrikát ki kell zárni a nyomozásból. 

Amit Fredrika semmi esetre sem fogadna el. 
Alexben a düh és a bánat viaskodott egymással. A hétvégi 

kirándulás már olyan távolinak tűnt. Amit ráadásul beárnyé-
kolt Torbjörn Ross nagyképű meséje a Thea Aldrinnal kapcso-
latos megszállottságáról. A mai napig látogatja a több mint 
hetvenéves hölgyet, és arra vár, hogy beismerje a fia meggyil-
kolását. Ez nem szabályszerű, az biztos. 

Alex felállt, és határozott léptekkel Ellen Lindhez indult. 
– Összeállítottad már a listát Håkan Nilsson hozzátartozói-

ról, akikkel kapcsolatba tudunk lépni? 
– Itt van. 



301 

S átnyújtott Alexnek egy listát, amelyen olyan kevés név 
volt, hogy egy kezén meg tudta volna számolni. 

– Most viccelsz? 
– Az apja halott, akárcsak a nagyszülei. Nincs más hozzátar-

tozója, csak az anyja, egy nagynénje és két unokatestvére. 
A lista túl siralmas volt ahhoz, hogy Alex megjegyzést fűz-

zön hozzá. Hogyan lehet, hogy egy fiatal, élete virágában lévő 
embernek ilyen kevés rokona van? 

– Amúgy felhívtam az egyetemet, és érdeklődtem Håkan 
Nilsson tanulmányai után. 

– Igen? 
– Az a lány, aki itt volt az anyjával… Tudod, akit a Rebecca 

Trolleról keringő híresztelésekkel kapcsolatban hallgattatok 
ki… Na, azt mondta, hogy Håkan találta meg Rebecca erotikus 
hirdetését, amikor dolgozatot írt az új prostitúciós törvényről. 

– Pontosan – felelte Alex. 
– De hazudott. Vagy a lány, vagy Håkan. 
Alex ránézett. 
– És miről hazudott a lány vagy Håkan? 
– Feltehetőleg Håkan. Soha nem írt ilyen dolgozatot, félbe-

hagyta a tanulmányait, egy évvel azelőtt, hogy végzett volna. 
– És azóta sem vizsgázott le? 
– Nem. 
Ez meg hogy lehet? – morfondírozott Alex. Hogyan képes a 

srác, aki a nyomozás középpontjában áll, az első naptól fogva 
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folyamatosan meglepetést szerezni nekik? Újra és újra. Pedig 
nem is ő az elkövető. 

Fredrikának az volt az érzése, hogy az ideje egyre fogy, mégis 
folytatta Rebecca Trolle feljegyzéseinek és anyagainak átnézé-
sét. Nehéz munka volt, mindaddig, amíg nem volt egy másola-
ta a szakdolgozatról, amihez tarthatja magát. Remélte, hogy ez 
csak átmeneti probléma, és megkapja a szakdolgozatot még a 
nap vége előtt a technikusoktól. 

A nagy botrányt kavaró kötetek 1976-os kiadása után Thea 
Aldrin élete soha többé nem lett olyan, mint régen. Bár bizto-
sat senki sem tudott, az emberek beszéltek róla, s ettől igaznak 
hangzott: Thea írta azokat az undorító könyveket, ami ékes 
bizonyítéka a zavarodottságának. A könyvek miatt az író kez-
dett elszigetelődni. És ezért nem akart találkozni az olvasóival. 

„Ezért nem tud a gyerekek szemébe nézni”, írta az egyik új-
ság 1977-ben, egy évvel a könyvek megjelenése után. 

Valaki feljelentette a rendőrségen, de az ügynek nem lett 
folytatása. 

Természetesen. 
Fredrika előkereste az újságcikket, amelyben ott volt Thea 

fiának, Johannak a képe, ami azon a filmpremieren készült. Az 
után, hogy 1980-ban eltűnt, nem hallottak róla, és nem is talál-
ták meg. Vajon hová tűnt? Ha nem lett volna az eltűnésekor 
olyan fiatal, Fredrika hajlamos lett volna azt gondolni, hogy ő 
feküdt a midsommarkranseni sírban Rebecca mellett. 
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Az egész országot tűvé tették Johan után. Rebeccának erről 
is voltak cikkei. Kezdetben az emberek felsorakoztak kedvenc 
írónőjük mögött. Hogy aztán egyenként cserbenhagyják, 
ahogy egy-egy újabb híresztelés szárnyra kapott. Thea megölte 
a fiút! Az újságírók a rosszmájú pletykák farvizén eveztek, és 
újabb cikkek születtek. Ismét azt firtatták, miért választotta 
Thea a magányos életet. Miféle titkot rejteget, ami miatt nem 
engedhet magához közel egy férfit? Mi nyomhatja akkora 
súllyal egy ember lelkiismeretét, hogy elborul tőle az elméje? 

Fredrika egyre idegesebb lett. Kitől származtak azok a 
pletykák? Először a két könyvről, a Merkúrról és az Aszteroi-
dáról, majd a fiú állítólagos meggyilkolásáról. Úgy tűnt, a sok 
rosszindulatú megjegyzés az őrületbe kergette Theát, mert egy 
évvel később megölte a volt barátját, azt a férfit, aki állítása 
szerint a gyermeke apja volt. Az újságok pontatlanul Thea volt 
férjének nevezték, bár sosem voltak házasok. 

Arról sehol nem írtak, miért kereste fel hirtelen a férfi Theát. 
És senki és semmi nem szólt Thea védelmében. A nő nem fel-
lebbezett az életfogytiglani ítélet ellen, hanem hagyta, hogy 
bilincsbe verve vezessék a börtönbe a tévékamerák kereszttü-
zében. 

Nem volt nehéz elképzelni, miért ragadta magával Rebeccát 
az írónő élete. De a kirakós egyik darabja hiányzott. Ami ma-
gyarázatot adhatott volna arra, hogyan alakult a lány érdeklő-
dése megszállottsággá. Miért vette a fejébe Rebecca, hogy Thea 
ártatlan a volt párja meggyilkolásában? 
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Mire bukkantál, amit én nem látok, Rebecca? 
Jelentkeztek a technikusok. Rekordidő alatt kinyomtatták az 

anyagot, ami a lemezeken volt. Fredrika szinte rohanva ment 
érte. 

Meglepetten és csalódottan vette át a papírhalmazt, amely 
jelentősen vékonyabb volt, mint várta. 

– Nem volt rajtuk több nyomtatnivaló – magyarázta a lány, 
aki átadta. 

Fredrika belelapozott. 
– Melyik melyik lemezről való? 
– A három felső lap arról, amelyiken az Őrangyalok felirat 

volt, a többi a Szakdolgozat címűről. 
Egy félig elkészült dolgozat kivonatának látszott. A semmi-

nél ez is több, állapította meg Fredrika. 
Úton visszafelé Alex kikiabált neki, hogy menjen be hozzá. 
– Beszélnünk kell Håkan Nilsson hozzátartozóival, hová 

tűnhetett a fiú. Sajnos kevesen vannak. Fel tudnád hívni az 
anyját és az egyik unokatestvérét? Cecilia Torssont már meg-
kértem, hogy hívja fel a másik két rokont. 

Fredrika átvette az elérhetőségeket tartalmazó cetlit Alextől. 
Alex gondolatai másfelé jártak, és rá sem nézett Fredrikára, 
amikor kiment. 

A nő leült az íróasztalához, és úgy döntött, égető kíváncsi-
ságát azzal fogja csillapítani, hogy elolvassa az Őrangyalok 
című lemezen talált anyagot. A három oldal elmondta, miért 
jött létre annak idején a filmes társaság. A tagok létszáma 
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mindvégig korlátozott volt, ami még titokzatosabbá tette a kis 
csapatot. 

És Thea Aldrin volt közöttük az egyetlen nő. 
Ott volt még Morgan Axberger. 
Majd később, amikor egyikük elhagyta a csapatot, a helyére 

belépett Spencer Lagergren. 
Ez nem igaz. Ez nem lehet igaz! 
Fredrika érezte, hogy elsápad. 1972-ben az Őrangyalok ne-

vű filmklub új taggal bővült. Az ifjú doktorandusz irodalom-
tudós Spencer Lagergrennel. 

Már megint Spencer! A francba! 
Összpontosított, hogy tisztán tudjon gondolkodni, meg-

próbált valami logikus magyarázatot találni rá, hogyan került 
elő megint a férfi neve Rebecca munkaanyagában. Kollégái 
bizonyára elsiklottak e tény felett Rebecca eltűnésekor. Sehol 
sem találkozott Spencer nevével, amíg el nem hozta a garázs-
ban tárolt anyagot. 

Fredrika már épp odébb akarta tolni az írást, amikor meg-
akadt a szeme egy szón, amit Rebecca az utolsó oldal legaljára 
írt, s egy kérdőjelet tett utána. Újra és újra elolvasta a szót, és 
érezte, hogy leesik a vérnyomása. 

Egyetlen szó volt, mégis elég ahhoz, hogy szinte megálljon 
tőle a szíve. 

Snuff? 



306 

33 

Diana Trolle egy dologgal nem tudott kiegyezni, és ez a lánya 
terhessége volt. Minden másról úgy gondolta, végül majd 
hozzászokik, megtanul együtt élni vele. 

De azzal nem tudott mit kezdeni, hogy rosszul ítélte meg a 
bizalom mértékét, amellyel Rebecca viszonyult hozzá. Diana 
abban a hitben élt, hogy ő és a lánya mindent megosztanak 
egymással. A fiával mindig is más volt a helyzet, ő többnyire 
az apját avatta be a dolgaiba. Diana ezt magától értetődőnek 
fogadta el. 

Ő és a gyermekei apja korán felismerték, hogy a sors nem 
egymásnak teremtette őket. Rájöttek, hogy míg más párok egy 
idő után kezdenek eltávolodni, ők már az elején sem álltak 
elég közel egymáshoz. Szakításuk minden drámaiságot nélkü-
lözött. A volt férje egy napon elköltözött. A fiát pedig magával 
vitte. Három háztömbbel odébb szereztek lakást, és addig ott 
laktak, amíg a gyerekek felső tagozatosok nem lettek. Azután 
Göteborgba költöztek, és egyre ritkábban találkoztak. 

Rebeccának mindig különleges helye volt Diana szívében. 
Nem jobb, mint az öccséé, de fontosabb. Azt mondják, minden 
szülő különösen erősen kötődik az elsőszülött gyerekéhez. 
Diana számára ez megkérdőjelezhetetlen igazság volt. A lány, 
akit egykor kihordott, különleges volt. Tökéletes összhangja 
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azoknak a tulajdonságoknak, amelyeket a szüleitől örökölt, 
saját egyedi személyiségjegyeivel kiegészítve. Ez a külsejére és 
a belső jellemvonásaira egyaránt igaz volt. 

Azon az estén, amikor megszületett, Diana és az apa csak 
állt és nézte az alvó csecsemőt. 

– Mindkettőnkre hasonlít – jelentette ki Diana. 
– Olyan, mint senki más. 
– Nem olyan rossz dolog örökölni valamit. 
S hogy bántották e szavak az utóbbi két évben, amikor hir-

telen megtapasztalta, milyen az, ha nem marad más, csak az 
örökség. A keresés első napján még sikerült nyugodtnak ma-
radnia. Felhívta a volt férjét, és tájékoztatta a történtekről. Azt 
mondta, szükségtelen Stockholmba jönnie. Rebecca nemsokára 
megkerül. 

De a volt férje már másnap ott állt Diana küszöbén. És ki-
lencven napig nála is maradt. Diana kanapéján aludt, és a nő 
kisírhatta magát a karjában, amikor legyőzte a fájdalom. 

Kilencven napig. Eddig keresték aktívan a lányt. Aztán 
minden megváltozott. Amikor Diana meglátogatta Alex Rech-
tet a rendőr-főkapitányságon, érezte, mennyire más lett a 
helyzet. Már kevesebben keresték a lányát. Jóval kevesebben. 
Alex a nő vállára tette nagy kezét és így szólt: 

– Sosem hagyjuk abba. De el kell fogadnunk, hogy most 
már nagyon kicsi az esélye, hogy élve megtaláljuk. Legalábbis 
nekünk, rendőröknek el kell fogadnunk. 
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Mondandójának okát nem fejtette ki. Előtérbe kellett helyez-
nie saját, személyes hatalmi helyzetét. Egy új csapatot kellett 
vezetnie. 

– Nem érdekel, ha nem élve találják meg. Csak tudni aka-
rom, mi történt vele – jelentette ki Diana. 

Ezután a volt férje visszautazott Göteborgba. Az új felesége 
már nem bírt várni rá tovább. Nyár volt, és minden nap esett 
az eső. Dianát a tévéképernyő elé szegezte a hír, hogy Lilian 
Sebastiansson eltűnt egy vonatról. Mélyen együtt érzett a kis-
lány egyedülálló anyjával, és minden jót kívánt neki. A nyár 
vége felé Diana összeomlott. Életében először nem tudta, ho-
gyan szedje össze magát. Nem is akarta összeszedni magát. 
Amíg a lányát meg nem találta, nem volt oka megnyugodni. 

De eljött az ősz, és vele együtt megérkeztek a hétköznapok 
is. Diana tudta, hogy a lánya azt akarná, élje tovább az életét, 
és ez sokáig segített neki kitartani. Többet festett, mint azelőtt, 
és többet találkozott a fiával. De Rebecca emléke egy pillanatra 
sem halványult el benne. Az ő arcát látta utoljára, amikor este 
lehunyta a szemét, és az ő arcát látta először, amikor reggel 
kinyitotta. Lehet,hogy a gyermek, akinek egykor életet adott, 
eltűnt, de az emlékek megmaradtak. Diana és a fia következe-
tesen emlékeztette egymást erre. 

Itt van velünk, csak mi nem látjuk. 
Rebecca meghalt. Ezt már azon az átkozott, esős nyáron 

tudta. Csak azt nem értette, miért nem találják meg. Hol lehet? 
A föld alatt. 
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Valaki eltemette Rebeccát, anélkül, hogy a hozzátartozóit 
értesítette volna. Diana Midsommarkransenbe akart menni. 
Megállni a sír szélénél, és lenézni a gödör mélyére, amit egy 
ismeretlen ásott. Alex óvta ettől, azt mondta, jobb lenne, ha 
megvárná, amíg a rendőrség befejezi a munkáját. 

Alex. 
Ő vezette a lánya utáni kutatást, és ő azonosította Rebeccát 

az ékszer segítségével. A nő kedvelte a férfit. Már Rebecca el-
tűnése után is. Tudta, hogy neki is megvan a maga bánata. De 
nem nyújtott vigaszt, ha megpróbálta a saját bánatát a férfié-
hoz mérni. Tudta, hogy ő is szenved, de azt nem, hogyan tud-
ná enyhíteni a fájdalmát. 

Vagy hogyan tudna segíteni rajta. 
Diana sírva fakadt. Hogy lehet, hogy a lánya várandós volt, 

és neki egy szót sem szólt róla hónapokon keresztül? 
Pedig nekünk nem voltak titkaink egymás előtt. 
Alex nem avatta be a rendőrség munkamódszerébe. A ter-

hesség a számos fontos nyom egyike volt. Hogy mi lehetett a 
többi, arról Dianának fogalma sem volt. 

Felhívta a fiát, remélte, hogy nem zavarja. 
– Te sosem zavarsz, anya! 
A nő önkéntelenül elmosolyodott. 
– Ezt mondják a rendőrségen is, amikor odatelefonálok. 
A szeme megtelt könnyel. 
– Történt valami, vagy csak úgy beszélgetni akartál? 
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Olyan volt, mint az apja, mindig tudni akarta, mihez tartsa 
magát. 

– Is, is. 
Diana némi habozás után folytatta. 
– Kérdeznék valamit, de legyél nagyon őszinte. Biztos nem 

tudtál róla, hogy Rebecca gyermeket várt? 
– De anya, a fenébe is, ezt már százszor megkérdezted, és 

én minden alkalommal azt feleltem… 
–… hogy nem tudtál róla. Tudom. És sajnálom, hogy megint 

erről faggatlak, csak annyira, de annyira nehéz megértenem, 
miért nem szólt egy szót sem, se neked, se nekem. 

A fenébe is, már nem tudja tovább visszatartani a könnyeit! 
– Bocsáss meg – suttogta. – Bocsáss meg! 
– El kell fogadnod, anya, hogy voltak titkai. 
– De miért pont ez? 
– Nyilván, mert el akarta vetetni. 
– Annál inkább szólnia kellett volna! Nem ítéltem volna el 

az abortusz miatt, ezt ő is tudta. 
A fia meg sem szólalt, nem bírta el egyedül mindkettejük 

fájdalmát. 
– És mi lett azzal a Valter Lunddal? – kérdezte végül. 
– A mentorával? 
Diana hallotta a saját hangjában a meglepődést. 
– Sokkal idősebb volt Rebeccánál. Ő lett volna a gyerek ap-

ja? 
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– Itt valami bűzlik, anya. Egyszer eljött meghallgatni, ami-
kor a templomban énekelt. 

– Vallásos, nem? 
– Na és akkor? Ott volt, anya! A legelső sorban ült, és 

Rebeccát bámulta. 
– Te is ott voltál? 
– Igen, és láttam, amit láttam. 
Diana hagyta, hogy a fia szavai leülepedjenek benne. Alex 

nem akart a gyerek apjáról beszélni, nem közölte Dianával, 
hogy a rendőrség megtalálta-e. Lehet, hogy Valter Lund volt 
az? Ez megmagyarázná Rebecca hallgatását. És a rendőrségét 
is. 
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Először úgy tűnt, mintha Valter Lund nem is létezne. A karrie-
ristának, aki üstökösként bukkant fel a vállalatigazgatók egén, 
nem volt múltja. 

– De miért? – kérdezte Fredrika Bergman Ellentől, amikor 
együtt próbálták meg feltérképezni Rebecca Trolle mentorának 
életét. 

– Mert csak 1986-ban telepedett le Svédországban. A kilenc-
venes évek elején kapta meg a svéd állampolgárságot. De már 
abban az évében, amikor idejött, megalapította az első cégét. 

Fredrika elbűvölten lapozott tovább a papírokban. 
– Micsoda sztori! Mint a mesében: a semmiből jött, és akko-

ra erővel csapott le, hogy az még magát Thor istent is megré-
mítette volna. 

– Kit? 
Fredrika elmosolyodott. 
– Thor a mennydörgés és vihar istene a skandináv mitológi-

ában. Akinek az a kalapácsa volt. 
Ellen felkacagott. 
– És szerepel valamelyik nyilvántartásunkban? 
– Nem, egyikben sem. 
– A francba! 
Ellen az alsó szájszélébe harapott. 
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– Szóval, nem tudom, ez mennyire érdekes, de… 
A papírköteg is kicsúszott Fredrika kezéből, amikor Ellenre 

nézett. 
– Igen? 
– Az élettársam, Carl gyakran dolgozik Valter Lunddal, és 

mesélt egy keveset arról, milyen ember. Mármint a magánélet-
ben. 

– Mondd csak! 
Ellen leült. Fredrika megfigyelte, hogy aznap is egy bő tu-

nikát viselt. Lehet, hogy gyereket vár? Nincs kizárva, hisz El-
len mégnem töltötte be a negyvenet. 

– Na, szóval, Carl azt mondta, hogy Valter Lund mindig 
egyedül érkezik az előadásokat és céges megállapodásokat 
követő vacsorára. Kivétel nélkül. S ezért persze elkezdtek el-
méleteket gyártani arról, hogy esetleg homoszexuális. 

Fredrika érezte, hogy fogytán a remény. Ha Valter Lund 
homoszexuális, aligha lehetett viszonya Rebeccával. De Ellen-
nek más mondanivalója is volt. 

– De aztán egyszer csak az egyik rendezvényre egy jóval fi-
atalabb nővel állított be. Csak egyetlenegyszer fordult elő, de 
ennyi elég is volt ahhoz, hogy újabb híresztelések kapjanak 
szárnyra. Arról, hogy csak azok a nők érdeklik, akik feleannyi 
idősek, mint ő. 

– Ha ez csak egyszer történt meg, egy kicsit túlzás mesz-
szemenő következtetéseket levonni belőle – felelte Fredrika. – 
A lány talán az egyik unokahúga volt, vagy más rokona. 
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Ellen határozottan megcsóválta a fejét. 
– Hát éppen ez a lényeg! Nem a rokona volt. Valter Lund 

úgy mutatta be: egy nő, aki még nem találta meg a boldogság-
hoz vezető utat. 

– És most azt hiszed, hogy Rebecca Trolle lehetett? 
– Amikor Valter Lund neve felmerült a nyomozás során, 

eszembe jutott, hogy Carl mesélt arról a lányról. Megemlítet-
tem neki. És egészen biztos benne, hogy Rebeccát látta azon a 
vacsorán. 

Fredrika elővette Rebecca Trolle naptárát. 
– Az időpontra emlékszik? 
– Nem pontosan. Csak annyira, hogy 2007 februárjának ele-

jén történt. 
Fredrika végigpörgette a kérdéses hónapot. Egyik találkozó 

követte a másikat Rebecca naptárában, de a Valter Lundra uta-
ló V.L. monogramot nem találta. 

– Ebben még nincs semmi különös – felelte Fredrika. – Vé-
gül is a férfi a mentora volt, csak gáláns akart lenni, és meghív-
ta egy vacsorára. Meg kell kérdeznünk Dianát, hátha hallott 
róla, még hanem is találjuk a naptárban. 

Ellen összeharapta a száját. 
– Beszélj nyugodtan az anyjával, de szerintem itt akkor sem 

tiszta valami. 
– Miért? 
– Mert a vacsora Koppenhágában volt. Melyik mentor vinné 

a diákját Dánia fővárosába egy luxushétvégére? 
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Alex kezében ott csillogott az aranyóra, amelyet Midsommark-
ransenben találtak. 

„Viselj engem. A te Helenád” 
Többször is elolvasta az óra hátlapján található szöveget. 

Egyszerű szavak, de a súlyuk aranyban mérhető. 
Vajon hány ilyen óra létezik? Nem sok. Ez elég lehet, hogy 

azonosítani tudják a halott férfit. De hogyhogy évtizedeken át 
feküdt a föld alatt, és senkinek sem hiányzott? 

Itt valami nem stimmelt. 
Senki sem tűnhet el úgy, hogy egyetlen embernek se hiá-

nyozzon. Senki. 
Alex megmarkolta az órát. Megkérte az egyik nyomozót, 

hogy próbálja meg kideríteni az eredetét, ha csak lehetséges. 
– Hívd fel az órásokat és az ilyesfajta órák szakértőit! Tudd 

meg, mikor gyártották, és hol vehették. 
A nyomozó kapott egy képsorozatot, amelyet megmutathat 

az óraszakértőknek. Alex remélte, hogy hamarosan visszatér. 
Már elhatározta magában, hogy ha a kollégája nem jár sikerrel, 
a médiához fordul. Ad nekik képeket az óráról, és imádkozik, 
hogy valaki felismerje. Lehetőleg még aznap délután. 

Telefonáltak a Nemzeti Igazságügyi Laboratóriumból a kés 
és a balta miatt, amelyeket a síroktól nem messze találtak. 
Vérnyomokat fedeztek fel rajtuk. Nagyon régieket. Feltehető-
leg nem Rebecca Trolle vére volt, és nem is az azonosítatlan 
férfié, de ezt nem lehetett bizonyosan megállapítani. Alex ret-
tegett a gondolattól, hogy még egy halottal kell számolnia. 
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Az óráját leste. Peder már bizonyosan odaért Uppsalába, 
hogy találkozzon a helyi rendőrséggel, és kiderítse, mit tud-
nak. Azt már megállapították, hogy Spencer Lagergren koráb-
bi felesége ma is Uppsalában lakik, és a férfi még vele élt 
Rebecca eltűnésének idején. Peder majd őt is kihallgatja. 

Alex visszatért a Rebecca Trolle telefonbeszélgetéseit tar-
talmazó listákhoz. Ezek alapján sehogyan sem tudták össze-
kapcsolni Spencer Lagergrennel. Egyedül az Uppsalai Egye-
tem központjával folytatott beszélgetéseket látták. Ez pedig 
egyenlő volt a semmivel. 

E-maileket sem találtak, melyeket Rebecca írt Spencernek. 
Legalábbis Rebecca levelei között nem. Ami persze nem volt 
garancia arra, hogy nem is küldött neki üzeneteket. Lehet, 
hogy csupán nem tartotta meg őket. 

De ha csak néhány alkalommal beszéltek telefonon, és nem 
is e-maileztek, akkor hogyan tartották a kapcsolatot? Csak az 
lehet a magyarázat, hogy nem tartották a kapcsolatot. És Spen-
cer Lagergrennek semmi köze az ügyhöz. 

Alex elrebegett egy imát, hogy így legyen. 
Váratlanul Gustav Sjöö képe bukkant elő a felejtés homá-

lyából. A témavezető, akit behoztak kihallgatásra, és aki azt 
állította, Spencer Lagergren tudja tanúsítani, hogy nem hagyta 
el Västeråst a konferencia ideje alatt, s ezért semmi köze 
Rebecca Trolle meggyilkolásához. Vagyis egy olyan tanúra 
hivatkozott, akit – hozzáhasonlóan – jelenleg azzal vádolnak, 
hogy szexuálisan zaklatott egy diáklányt. 
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Lehet, hogy innen az ismeretség? 
A gondolat ott motoszkált Alex agyában. Sjöö és Lagergren? 

Kölcsönösen alibit biztosítanak egymásnak, hogy egyiküket se 
csukhassák le? A személyiségjegyeik hasonlóak. Mindketten a 
hatvanas éveikben járnak, nemrég váltak el, és ezt követően 
kétes kapcsolatokat tartottak fenn fiatal lányokkal. 

Peder telefonált. 
– Most beszéltem az itteni kollégáinkkal. Lagergrenről. 
Feszült volt a hangja, s úgy tűnt, az utcáról beszél. 
– És mit mondtak? 
– Egy bizonyos Tova Eriksson jelentette fel. Azt állítja, hogy 

Lagergren témavezetőként visszaélt a hatalmi helyzetével, 
hogy szexuális szolgáltatásokat csikarjon ki tőle. Azzal fenye-
gette, hogy ha nem kapja meg, amit akar, a lány kitörölheti a 
seggét a dolgozatával. 

– A kurva életbe! 
– Én nem vagyok olyan biztos benne, hogy minden az, ami-

nek látszik, Alex. 
Peder hangja izgatott volt, alaposan megfontolta, amit 

mondott. 
– Ez nem olyan, mint a Gustav Sjöö elleni feljelentések. 
– Miért nem? 
– Sjöőt olyan diáklányok vádolták meg, akiknek párszor 

előadást tartott. Valódi kapcsolat nem volt közöttük. 
Lagergren esetében viszont a lány függött tőle. Vagyis egy 
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olyan diák vádolja,akinek a témavezetője volt, és aki rossz je-
gyet kapott. És nem tett panaszt, amíg kudarcot nem vallott. 

– Gondolod, hogy kitalálta az egészet? 
– Azt mondom, lehetett oka rá. Hogy jobb színben tűntesse 

fel magát. Ha érted, mire gondolok. 
Alex értette, hogyne értette volna. Spencer Lagergren el-

követte azt a hibát, hogy elutasította az egyik diákját, aki ab-
ban reménykedett, hogy jobb jegyet is kaphat, ha eléggé a kö-
zelébe férkőzik a témavezetőjének. 

– Szóval a lány hajtott a férfira és nem fordítva – állapította 
meg Alex. 

– Igen – helyeselt Peder. – Nagyon úgy tűnik. 
Alexnek baljós sejtelmei támadtak. 
– Akkor ki kellene húznunk a listánkról? 
– Minden bizonnyal igen. De attól még Lagergren elég nagy 

szarban van. 
– Miért? 
– Tova Eriksson apja Uppsala polgármestere volt, pár éve 

halt meg. Láthatólag közeli barátja volt az itteni rendőrfőnök-
nek. Tova Eriksson egyenesen hozzá fordult, Alex. A rendőr-
főnök személyesen jár el az ügyben, s jó esélyt lát benne, hogy 
letegye a névjegyét az asztalra az esélyegyenlőség területén. 
Hacsak Lagergren elő nem rukkol valami igazán jó magyará-
zattal, úgy leültetik, hogy csak nyekken. 

Alex nagyon is jól hallotta, mit mond Peder, és túlságosan is 
jól értette, mi vár Spencer Lagergrenre. Ugyanakkor emiatt 
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nem nekik kellett fájdítaniuk a fejüket. Ha lehetőség nyílik rá, 
megpróbál beszélni Fredrikával a dologról. 

– Szóval mindent egybevetve ennek az ügynek nincs köze 
Rebeccához? – kérdezte Alex. 

– Szerintem nincs – felelte Peder. – De úgy terveztem, be-
szélek Lagergren volt nejével is, ha már itt vagyok. Elfelejtet-
tem kikeresni a lakcímét, megtennéd? 

– Persze, várj egy pillanatig! 
Alex letette a kagylót, és megnyitotta a belső címjegyzéket. 

Nem emlékezett a volt feleség nevére, ezért Spencer Lagergren 
nevére keresett rá. Jelenleg egy vasastani címre volt bejelentve 
Stockholmba, azelőtt pedig… 

Egy östermalmi címre. 
Még több találat és kattintgatás. Hallotta, hogy Peder kiabál 

a telefonba, de nem törődött vele. 
Végül felemelte a kagylót. 
– Na, ezt figyeld! Tavaly áprilisig a volt feleségével közös 

uppsalai lakásukba volt bejelentve. És tudod, hova költözött 
azután? 

– Nem, hisz akkor kórházban volt, nem? Az autóbaleset mi-
att, amiről Fredrika mesélt. 

– Persze. De az első lakcímváltoztatás alkalmával egy 
östermalmi címet jegyeztetett be. Az Ulrikagatanon. A rádió 
székházánál, ahol Rebeccát utoljára látták. Mindössze néhány 
háztömbnyire Gustav Sjöö lakásától. 
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– És mit számít ez? – kérdezett vissza Peder. – Rebecca már 
egy évvel korábban eltűnt. 

– Már évek óta megvolt neki a lakás. Korábban az apjáé 
volt. 

Peder elhallgatott. Alex kivárta a reakcióját. 
– Ez a rohadt rádiószékház! – tört ki végül Peder. – Mindig 

ide lyukadunk ki. 
– Hát igen. De tudjuk a következőket: Rebecca egy új téma-

vezetőt keresett. Az évfolyamtársa megerősítette, hogy úgy 
döntött, felkeresi Spencer Lagergren professzort. És ugyanez a 
Spencer Lagergren ott lakott, ahol a lányt utoljára látták. Spen-
cer ellen szól először is, hogy a telefonbeszélgetésetek alkal-
mával nem említette, hogy már nem Uppsalában lakik. Má-
sodszor, amikor Rebecca eltűnt, nem jelentkezett, pedig nyil-
ván tudta, hogy mindenkivel beszélni akarunk, aki kapcsolat-
ban állt a lánnyal. 

– De vajon kapcsolatban álltak egymással? – kétkedett to-
vábbra is Peder. – Ezt nem tudjuk. 

– Teljes bizonyossággal nem, de elég sok jel erre utal. Rebec-
ca többször is felhívta az Uppsalai Egyetemet, ahová semmi-
lyen máskötelék nem fűzte. Továbbá beleírta az S. L. monog-
ramot a naptárába. És beszélt a férfiról az egyik barátjának, azt 
mondta, felveszi vele a kapcsolatot. 

Peder felsóhajtott. 
– Nem ússzuk meg, beszélnünk kell Spencerrel. 
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– Muszáj. De először szeretném, ha a volt nejével beszélnél. 
Evának hívják. 

Pedernek tíz percébe sem tellett, hogy az uppsalai rendőr-
főkapitányságról arra a címre hajtson, ahol Spencer Lagergren 
élt a feleségével, Evával. Elragadó villa volt, nem messze a 
Luthag fasortól. S csak akkor jutott eszébe, hogy Eva Lager-
gren talán nincs is otthon, amikor már becsengetett. Csengetett 
egyszer, csengetett kétszer. Arra gondolt, Ylva imádná ezt a 
házat. Őt jobban csábította az a gondolat, hogy kertjük legyen, 
mint Pedert. Látni akarta, ahogy növények nőnek ki a földből, 
s le akarta szedni a gyümölcsöket és a virágokat. Peder nem 
tudta, hogy oldják ezt meg. Amíg lakásban laktak, legalább 
megtehették, hogy Stockholm határain belül éljenek, de ha há-
zat vennének, el kellene költözniük. Peder azt mondta, csak a 
holttestén át, ő aztán nem költözik egyik elővárosba sem! 

Peder legnagyobb meglepetésére az ajtó kinyílt. 
Vajon Fredrika találkozott az élettársa volt nejével? Ha Ylva 

csak fele ilyen szép lesz hatvanéves korában, Peder áldani fog-
ja a szerencséjét. 

Eva Lagergren lenyűgözően vonzó volt. Megjelenésében 
mesterkéltségnek nyoma sem látszott. Egyszerűen jól tartotta 
magát. És csinosan öltözött. 

– Igen? 
Mosolygott, miközben beszélt, bizonyára tudatában volt 

annak, milyen hatással van a külseje a férfiakra. 
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Peder visszamosolygott rá. 
– Peder Rydh vagyok, a rendőrségtől jöttem. Beszélnem kel-

lene magával. 
A nő beengedte. Peder a kabátját és a pulóverét a kocsiban 

hagyta, szerette érezni, ahogy a tavaszi napfény végigsimít 
mezítelen karján. De amikor belépett Eva Lagergren otthoná-
ba, illetlenségnek érezte, hogy rövid ujjú inget visel. Eva 
Lagergren nem egyszerűen csinos volt, hanem kimondottan 
elegáns. Mintha várt volna valakit. A férfi meg is kérdezte, 
amikor Eva egy tágas nappaliba vezette. 

– Nem zavarok? Talán épp vendéget vár? 
– Nem, dehogy. Délelőttönként itthon szoktam dolgozni, és 

csak ebéd után megyek be a munkahelyemre. Akkor vettem fel 
ezt a szokást, amikor egyedül maradtam. 

Vagyis egy évvel ezelőtt, gondolt utána Peder. 
Leültek, majd a nő megkérdezte, kér-e valamit inni. A férfi 

nem kért, szerette volna olyan rövidre fogni a találkozót, a-
mennyire csak lehet. Amikor elő akarta adni a látogatása okát, 
nehezen találta meg a megfelelő szavakat. 

– Azért jöttem, hogy feltegyek néhány kérdést a volt férjé-
vel, Spencerrel kapcsolatban. És hálás lennék, ha minden, ami 
elhangzik, közöttünk maradna. 

Nem tudta megfejteni a nő pillantását, akinek az arca nem 
árulkodott arról, mit gondol. Ez megrémítette a férfit. Egyetlen 
hibát sem engedhetnek meg maguknak a nyomozás során. 
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– Azért jött, hogy Spencerről beszéljünk? Hát akkor vágjunk 
bele! Bizonyára érdekes lesz. 

A hangjában nyoma sem volt gúnyolódásnak. Peder meg-
köszörülte a torkát. 

– Két évvel ezelőtt eltűnt egy Rebecca Trolle nevű lány. 
– Az, akinek a holttestét most találták meg? 
– Pontosan. Arra vagyunk kíváncsiak, ismerték-e egymást 

Spencerrel. Tud erről valamit? 
Már hogy a francba tudna? 
Amint Peder kiejtette a szavakat a száján, rögtön rájött, mi-

lyen ostobán hangzottak. 
– Spencer és én sosem tárgyaltuk meg, kikkel találkozunk. 
A férfi csak bámult rá, nem értette, miről beszél. 
– Persze, hogy nem, de… 
– Az a helyzet, uram, hogy volt közöttünk egy egyezség 

Spencerrel. Nagy szabadságot biztosítottunk egymásnak a há-
zasságunkban. Hogy melyikünk hogy élt ezzel a szabadsággal, 
azt természetesen nem osztottuk meg egymással. 

Peder már rég érezte magát ennyire hülyének. 
– Azt hiszem, félreértettük egymást – felelte. – Én azt szeret-

tem volna tudni, hogy Spencer a témavezetője vagy a tanács-
adója volt-e Rebeccának. 

– Honnan tudnám? Erről a kollégáit kellene megkérdezni-
ük. 

– Hát persze – vágta rá sietve Peder. – Csak azt gondoltam, 
hátha megemlítette Rebecca nevét idehaza vagy… 
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– Nem, soha. 
Peder felnézett, és egy mozgó alakot látott Eva Lagergren 

háta mögött, az ablakban. 
– Egy fiú áll a kertjében. 
– Egy barátom. Nyugodtan várhat odakint. 
A nő megeresztett egy félmosolyt, mire Peder elvörösödött. 
Egy barátja? Aki fiatalabb, mint Peder? 
Egy dologban biztos volt: a Lagergren házaspár egyik tagja 

sem a maga korabeli partnereket részesítette előnyben. 
– Emlékszik egy bizonyos 2007-es västeråsi konferenciára? 

Tavasszal rendezték. Márciusban. 
A nő töprengve ráncolta össze a szemöldökét. 
– Így kapásból nem. Mindketten rendkívül sokat utaztunk 

azon a tavaszon. Spencer sok konferencián vett részt, nem em-
lékszem mindegyikre. 

Peder mosolyogva felállt. 
– Akkor nem is tartom fel tovább. 
– Amiatt ne aggódjon! 
Mindketten a bejárati ajtó felé indultak. A lakás falait, ame-

lyeket fehérre festettek, méretes műalkotások díszítették. 
– Még valami! – kapott észbe Peder. 
A nő figyelmesen nézte. 
– A házasságuk évei alatt hallott valaha arról, hogy Spencer 

valamelyik diáklánnyal összetűzésbe keveredett volna? 
– Úgy érti, zaklatta-e valamelyiküket szexuálisan? 
Peder ismét zavarba jött. 
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A nő határozottan megrázta a fejét. 
– Soha. Spencer nem tenne ilyet. Nincs rá szüksége. Sem 

azért, hogy a szakmai fölényét éreztesse, sem azért, hogy meg-
erősítse az egóját. 

Az egyenes válasz felszabadító volt. Peder megköszönte, 
hogy a nő időt szakított rá, és ismét megkérte, ne említse sen-
kinek, hogy a rendőrség látogatást tett nála. 

Amikor kitolatott a felhajtóról, látta, hogy a kertben várako-
zó fiatalember az ajtóhoz lép, és becsenget. A hóna alatt egy 
csokor virág volt. Pederbe akaratlanul is belémart a féltékeny-
ség. 
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A tankönyv nyitva hevert Malena Bremberg orra előtt, még-
sem látta, mi áll benne. Arra vágyott, bárcsak hamar eltelne a 
nap, és elröppenne az előtte álló hét. Mivel semmi kedve nem 
volt részt venni annak történéseiben. Életét beárnyékolta a férfi 
örökös telefonálgatása. Malena nem tudta, mit akar tőle, és 
gyűlölte Thea Aldrint, aki viszont nagyon is jól tudta, de sen-
kinek sem árulta el a titkát. Ha a férfi újra felhívja, rákényszerí-
ti Theát, hogy beszéljen. Bármi áron. 

A telefon ebéd után szólalt meg. Csengett ugyan már déle-
lőtt is, épp miután Malena bekapcsolta, de akkor nem volt ké-
pes rá, hogy felvegye. Úgy tervezte, ha megint a férfi hívja – 
ezúttal ismeretlen számról –, leteszi. De nem ő volt. Hanem 
egy téves hívás. 

Egy téves hívás. S Malena szíve mégis úgy dübörgött, mint-
ha most futott volna le tíz kilométert. 

Behunyta a szemét, és fejét a kezére támasztotta. Vajon 
meddig bírja még? Meddig viselkedhet még ilyen furcsán, 
anélkül, hogy valamelyik barátja megkérdezné, mi a baja? 
Anélkül, hogy a családja észrevenne valamit? 

Apja pillantásaitól tudta legnehezebben megvédeni magát. 
Ő mindig tudni akarta, hogy érzi magát a lánya, és hogy ki-
egyensúlyozott-e. Malena elég gyakran került nehéz helyzetbe. 
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Halomban álltak már mögötte a szerencsétlenebbnél szeren-
csétlenebb időszakok, és a gondolatát is gyűlölte annak, hogy 
mindez megismétlődhet. Hiába küzdött ellene keményen, és 
jutott ilyen messzire. 

A francba, a francba, a francba! 
Ha újból kicsúszik a lába alól a talaj, elveszett. Sosem lesz 

képes újrakezdeni az egészet. 
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Lassan három óra felé járt az idő, és Spencer Lagergrennek 
hiányzott Fredrika. Saga belázasodott, és egész nap nyűgös-
ködött. A férfi lába és csípője jobban fájt a szokásosnál, és ami-
kor Saga elaludt ebéd után, ő maga is elment lefeküdni. A 
franciaágy átkozottul nagynak tűnt, amikor Fredrika nem fe-
küdt mellette. Mi lesz majd, ha egyszer nyugdíjba kényszerül? 
Magától ugyan nem menne, de bármikor rákényszeríthetik. 
Akkor az egész napot otthon tölti majd, s arra vár, hogy Saga 
hazajöjjön az iskolából, Fredrika pedig a munkahelyéről? 

Az ügyvédje azt tanácsolta, legyen türelemmel, mert még 
nem biztos, hogy a rendőrség továbbmegy Tova Eriksson vád-
jai nyomán. De Spencer hatodik érzéke azonban mást mon-
dott. Azt, hogy olyan probléma előtt áll, amely szakmailag a 
földbe döngölheti. Minden, amit felépített, összeomolhat. Már 
a puszta elképzeléstől is pánikba esett. 

Ügyvédje olvasott a gondolataiban. 
– Semmiképp se keresd fel a lányt! 
– De hát beszélnem kell vele, hogy megtudjam, miért harag-

szikrám. 
– Ezt már tudjuk. Te elutasítottad, ő meg nem bírta meg-

emészteni. 
– De nem tévedünk? 
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– Higgy nekem, egy szikrányi kétségem sincs. 
Spencer már kezdett beleőrülni az örökös töprengésbe. 

Nemsokára el kell mondania Fredrikának, másképp nem bírja 
ki. 

Eszébe jutott az a telefonbeszélgetés, amit Fredrika egyik 
munkatársával folytatott. Piszkosul érdekes párbeszéd volt. 
Fredrika munkatársainak fogalmuk sincs róla, kivel él együtt? 
Fredrikának nincs egy fotója a családjáról, sosem említi a kol-
légái előtt a párját és Sagát? Szégyellte, hogy nem ajánlotta fel, 
bemegy a főkapitányságra, és beszél velük, de képtelen volt rá. 
Ezenkívül már a beszélgetés témája is idegesítette. Fredrika 
megkérdezte tőle, hogy ismerte-e Rebecca Trollet, azt a diák-
lányt, akit feldarabolva találtak meg. 

Spencer pedig tagadott. Erre felhívta egy kollégája ugya-
nezzel, bár más kérdést tett fel. Gustav Sjöö azt mondta, Spen-
cer alá tudja támasztani az alibijét, amit ő meg is tett. De vajon 
miért nem hívta fel Gustav, hogy figyelmeztesse rá, a rendőr-
ség meg fogja keresni? 

Spencernek ismerős volt a helyzet, amibe kollégája került. A 
vádak pedig nem lepték meg. Miután Gustavot elhagyta a fe-
lesége, mély gyűlölet támadt benne a nők iránt. Nem bírta el-
viselni a döntéshozó vagy hatalmi pozícióban lévő nőket. 
Spencer tudta jól, hogy ez a fajta betegség a lelket támadja 
meg. És ezért törekedett rá, hogy ő maga ne kerüljön hasonló 
helyzetbe. 

Épp elszunnyadt, amikor megcsörrent a telefon. 
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A hangot, amit a kagylóban hallott, minden hangnál jobban 
ismerte, s beléhasított a felismerés, hogy már hónapok óta nem 
hallotta. 

– Szia, Spencer, Eva vagyok. 
Eva. Spencer feltartóztathatatlan melegséget érzett a szíve 

táján. 
A nő hangja a sok együtt töltött év alatt sosem gyengítette el 

ennyire. Dallamos volt, mégis határozott. Nőies, de sosem 
gyenge. 

– Hogy vagy? 
A férfi az ágy szélén ült, s érezte, ahogy a fájdalomtól meg-

részegül a teste. 
Rosszul. Rosszul volt. Sőt, rosszabbul, mint amikor utoljára 

beszéltek egymással. 
– Jól vagyok. Itthon, gyesen. 
Hallotta, ahogy a nő halkan belekacag a telefonba. 
– Kerestelek a munkahelyeden, és ott mondták, hogy otthon 

vagy a kislányoddal. Ez teljességgel hihetetlen! 
Spencernek minden nyomorúsága ellenére is muszáj volt 

elmosolyodnia. A nő szemében nem volt más, mint egy őrült, 
aki egy hajszálnyira a nyugdíjtól lett apa. Ugyanakkor ideges 
is lett. Nem örült neki, hogy a volt neje a munkahelyén hívo-
gatja. 

– Miért kerestél? 
Eva abbahagyta a nevetést. Mint az esőcsepp, mely már 

nem fröccsen vissza a pocsolyából. 
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– Ma nálam járt a rendőrség. 
A férfi behunyta a szemét. 
– Eva, hallgass meg! Az a feljelentés… Az a história, amit az 

a diáklány előadott, minden alapot nélkülöz. Teljesen. 
Mi a francért keresték meg a volt nejét? Azért, hogy a rossz 

oldaláról is képet kapjanak? 
– Feljelentett egy diák? 
A nő hangszíne könnyed volt, sosem vette túl komolyan a 

dolgokat. Egészen addig a napig, amíg rá nem jött, hogy a férje 
el akarja hagyni. 

– Ez egyet s mást megmagyaráz. 
A férfi beleszédült a zavarodottságába. 
– Hát nem ezért járt nálad a rendőrség? 
– Nem, dehogy. 
Spencer hallotta, ahogy a nő csörömpöl valamivel, s úgy 

tippelte, a zsúrkocsi lehet az, amit akkor vett, amikor London-
ban éltek, s a kedvenc használati tárgya volt. 

– Másról kérdezősködtek. Arról a lányról, akit feldarabolva 
találtak meg Stockholmban. Rebecca Trolleról. 

Spencernek elakadt a lélegzete. 
Már megint Rebecca Trolle. 
– Tessék? 
– A zsarut, aki itt járt, Peder Rydhnek hívják. Azt kérdezte, 

említetted-e nekem Rebecca Trolle nevét. 
– És mit feleltél? 
– Azt, hogy nem, természetesen. Mégis mit gondolsz rólam? 
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A hangja izgatottnak tűnt, kezdett ideges lenni. Így folytat-
ta: 

– Egy szó, mint száz, valami västeråsi konferenciáról valla-
tott. 

– Ami 2007-ben volt. 
– Pontosan. Azt mondtam, nem emlékszem. 
De Spencer nagyon is emlékezett. 
Minden szempontból kellemes esemény volt. Először meg 

akarta kérni Fredrikát, hogy kísérje el, ám nem tette. Felesle-
gesnek tűnt, hogy elcsalogassa mindenféle konferenciákra, s 
ezzel az addiginál is szorosabbra fűzze kettejük kapcsolatát. 

Sjöö. Tehát a konferencia miatt szaglászik utána a rendőr-
ség. Azért, hogy igazolni tudja-e Sjöö alibijét. 

– És mit akart még tudni? 
– Hogy összetűzésbe keveredtél-e diáklányokkal. Én meg 

azt mondtam, hogy nem. 
Spencer visszafeküdt az ágyba, és a plafont bámulta. 
– Ott vagy még? – kérdezte Eva. 
– Igen, itt vagyok. 
Szíve hevesen dobogott, úgy kalimpált a bordái között, 

mintha ki akart volna ugrani. Most jobban bánta, mint eddig 
bármikor, hogy nem beszélt az egész ügyről Fredrikának 
mindjárt az elején. Azt hitte, a rendőrség azért kereste meg 
Évát, hogy Tova Eriksson feljelentése ügyében kérdezősköd-
jön. De a helyzet ennél sokkal rosszabbnak bizonyult. 

Rebecca Trolle meggyilkolásával gyanúsították. 
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Fredrikának nem sok jelentenivalója volt. Felhívta Håkan Nils-
son anyját és az unokatestvérét, de egyikük sem hallott a fiú 
felől, és azt sem tudták, hol lehet. 

– Nem nyelhette el a föld! – háborgott Alex. – Bujkál vala-
hol. 

Korábban már megkérte Cecilia Torssont, hogy nézzen utá-
na Håkan csónakjának. Cecilia épp akkor futott be, amikor 
Fredrika is bent volt nála. A két nő egy gyors pillantást váltott, 
és halkan üdvözölte egymást. Nem rajongtak egymásért, de 
amíg együtt tudtak dolgozni, Alex nem akart ezzel foglalkoz-
ni, és nem is igen lett volna képes rá. Két gyilkossági ügy he-
vert az asztalán, így aztán fontosabb dolga is volt, amin töp-
renghetett. 

– Håkan Nilsson e-mailt küldött a hajóklub elnökének a 
hétvégén – jelentette Cecilia. – Engedélyt kért tőle, hogy ko-
rábban vízre tehesse a hajóját, mint a többi tag, azt írta, fonto-
lóra vette, hogy eladja, ezért akarja vízre bocsátani. 

Szótlanul Alexre nézett. 
– Lehet, hogy már a hétvégén kisurrant otthonról, anélkül, 

hogy észrevettük volna? – vetette fel Fredrika. 
– Fogalmam sincs – vallotta be Alex. – Bárcsak azt mond-

hatnám, hogy nem, de nyilvánvaló okból ezt nem tehetem. 
– A hajóklub elnöke vasárnap kiment a hajógyárba és hajó-

szervizbe, s akkor még a parton találta Håkan hajóját. 
Alex füttyentett egyet. 
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– Tehát akkor csak ma bocsátotta vízre. Hívd a parti őrséget 
azonnal! 

– Miért épp a parti őrséget? – tudakolta Fredrika. – Nem va-
lószínűbb, hogy még a Malaren-tavon van? Hívjuk inkább a 
slusseni kikötőt, biztos, hogy emlékeznek rá, ha láttak egy kis 
hajót ilyen korán áthaladni a zsilipen a tenger felé. 

Alex megkérte Cecíliát, hogy hívja fel a kikötőt. 
– Nem tudok kiigazodni ezen a Håkanon – jelentette ki 

Alex, miután Cecilia távozott. – Háromszor járt nálunk, nem 
kevesebbszer, és mindent úgy kellett kihúzni belőle, magától 
soha semmit nem mondott. Sem azt, hogy lefeküdt Rebeccá-
val, sem azt, hogy ő terjesztette a pletykát, miszerint a lány az 
interneten árulja magát. 

– Sem pedig azt, hogy ő készítette a lány profilját azon a 
honlapon – fejezte be Fredrika a felsorolást. – Bár nem is cso-
dálkozom rajta, hogy nem mesélt ezekről. Főleg, ha ő is bele-
keveredett a gyilkosságba. 

– És itt akadtunk el. Mivel nem hisszük, hogy ő aprította fel 
láncfűrésszel a lányt. 

Fredrika leült. A főnöke nem tűnt ennyire fáradtnak. Távol-
ról sem volt kipihent, de egy leheletnyivel frissebb volt, mint a 
nő. 

– Hát akkor mit hiszünk? 
Alex hátradőlt a széken, s szemével a plafont pásztázta. 
– Azt, hogy van valami rejtegetnivalója. 
A férfi kihúzta magát. 
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– De miért nem utal semmi sem a gyilkosra, miért vezet 
minden szál Håkanhoz? Újra és újra felbukkan, mint a papri-
kajancsi a dobozból. És mindig akkor, amikor már eldöntöttük, 
hogy a szerepe lényegtelen. 

Fredrika keresztbe tette a lábát. 
– És az alibije? – érdeklődött. 
– Támadhatatlan. 
Huzat támadt. Alex felállt, és becsukta az ablakot. Majd 

visszaült, és az íróasztala fölé görnyedt. 
– Amúgy mit találtál Rebecca cuccai között a garázsban? 

Van valami érdekes? 
Fredrika érezte, hogy megdermed. 
Spencert. A gyerekem apját. 
– Vannak benne érdekes dolgok is. Megtaláltam a szakdol-

gozatát. Jobban mondva annak részleteit. Meg iszonyatos 
mennyiségű anyagot Thea Aldrinról. Valószínűleg tényleg sok 
időt fektetett a szakdolgozatába. 

– De van ennek valami köze a meggyilkolásához? – firtatta 
Alex. 

– Erre még nem tudom a választ – felelte Fredrika. – De ta-
láltam egy utalást Morgan Axbergerre, az Axberger vállalat 
vezetőjére. 

– Igen, és? 
– Morgan Axberger összejárt Thea Aldrinnal. Ugyanannak 

a filmklubnak, az Őrangyaloknak voltak a tagjai mindketten. 
– Mi a franc! 
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Fredrika egyetértően bólogatott. 
– Axberger nevére az ember lépten-nyomon rábukkan, ha 

Thea múltjában vájkál. Rebecca esetleg találkozhatott vele a 
tudtunk nélkül. 

Alex szemét elhomályosította a kétség. 
– De, Fredrika! Morgan Axberger egy hetvenéves milliár-

dos. Milyen szerepet játszhat egy efféle ügyben? 
A nő előbb a padlót bámulta, majd kinézett az ablakon. A 

Rebecca Trolle által írt szöveg utolsó szava csengett a fülébe. 
Snuff. 
– Te mondtad, hogy egyetlen nyomot sem hagyhatunk fel-

derítetlenül – felelte. – Morgan Axberger egyike azon keve-
seknek, akik erősen köthetők Thea Aldrinhoz, Rebecca pedig 
Lundon keresztül kapcsolatba léphetett vele. Nem hinném, 
hogy belekeveredett a gyilkosságba, de más szempontból ér-
dekes lehet. Noha Svédország egyik legnagyobb üzletembere, 
szerintem ki kellene hallgatnunk, hogy tájékozódjunk. Még ha 
nem is találkozott Rebeccával, talán segíthet megérteni a Theát 
körüllengő rejtélyt. 

Alex nem volt ebben olyan biztos, s ez látszott is rajta. 
– Nem mintha meg akarnék futamodni – magyarázkodott. – 

De a fontossági sorrendet be kell tartanunk. 
– Magam is így gondolom. Valójában én sem hiszem, hogy 

ő lenne a legfontosabb nyomunk. Valter Lund sokkal inkább 
annak tűnik. Őt tényleg be kellene hoznunk. 
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Alex úgy nézett ki, mint akiből mindjárt kitör a nevetés. Mi-
csoda cirkuszt csinálna a média, ha Valter Lundot és Morgan 
Axbergert is behoznák! 

– Én csak próbáltam megvilágítani pár alapvető tényt, ame-
lyeket figyelembe kell vennünk – védekezett Fredrika. 

Majd elmesélte, mit tudott meg Ellentől: Valter Lund magá-
val vitte Rebeccát egy koppenhágai vacsorára. 

Alex megadta magát. 
– Erről említést kell tennünk Diana Trollenak, ő biztosan 

emlékszik rá, ha a lány elutazott egy hétvégére a mentorával. 
– Akarod, hogy felhívjam? 
Alex megköszörülte a torkát, és az íróasztalra nézett. 
– Nem, majd felhívom én. 
Aztán ismét felpillantott. Amit Fredrikától megtudott, el-

gondolkodtatta, ezt a nő is jól látta. Fredrika nem szerette vol-
na, ha további kérdéseket kap az üggyel kapcsolatban. Mégis 
kapott. 

– Kik voltak még tagjai a filmklubnak? 
Az én Spencerem. 
– Senki, akinek a nevét ismerném. De majd ennek is utána-

nézek, miközben az összes többi szálat is követem. 
Elhallgatott, és Alexre lesett. 
– És ti? Rábukkantatok valamire Pederrel? 
Alex olyan sokáig tétovázott a válasszal, hogy Fredrika már 

azt hitte, meg sem szólal. 
– Nem, semmire – hangzott a felelet végül. 
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A nőnek az volt az érzése, Alex is hazudik. 
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Még mielőtt Alex igazán átgondolhatta volna, már meg is hoz-
ta a döntését. Felhívja Diana Trollet, aztán meglátja, hová ve-
zet a beszélgetésük. 

– Beszélnünk kell – jelentette ki. 
– Rebeccáról van szó? 
Hát nem róla volt mindig? Alex meglepődött, hogy a nő azt 

hiszi, valami más okból hívja. 
– Igen, róla és azokról, akik szerintünk kapcsolatban álltak 

vele az eltűnését megelőző időszakban. 
Alex azon kezdett mélázni, miért mindig így fogalmazza 

meg: az eltűnését megelőző időszakban, ahelyett, hogy azt 
mondaná: a halálát megelőző időszakban. Talán mert ez volt 
az igazság? Az orvosszakértő nem tudta megállapítani, med-
dig élt még a lány – ha élt még egyáltalán – az eltűnése után. 
Lehet, hogy a gyilkos azonnal végzett vele. De az is lehet, hogy 
még napokig fogva tartotta. Vagy hetekig. Nem tudták bizto-
san. És hacsak a gyilkos maga el nem mondja, nem is fogják 
megtudni soha. 

– Van kedve eljönni hozzám? 
A francba, ne! 
A nő lágy hangja tiltott vágyakat ébresztett fel benne. 
– Igen, ha ráér. 
– Ha fél hétre itt van, vacsorára is meghívom. 
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Alex halántékában lüktettek az erek. Tekintetével a Lenáról 
készült képeket kereste. 

Az túl korán van, gondolta. Nem fog menni. 
– Ez csak egy vacsora, Alex. 
A nő mintha olvasott volna a gondolataiban. 
Alex átszaladt Peder szobájába, miután úgy döntött, igent 

mond Diana meghívására, és letette a telefont. 
– Ugye nem szóltál Fredrikának Lagergrenről? – tudakolta. 
– Persze, hogy nem. Mi a helyzet Håkan Nilssonnal? – kér-

dezett vissza Peder. 
– A zsilipen nem haladt át, tehát még itt van a Malarenen. 

Kiadtuk a körözést, reméljük, meg is lesz az eredménye hol-
napra. A jó idő csábító, így idén sokan döntöttek úgy, hogy 
egy kicsivel korábban teszik vízre a hajójukat. Lehet, hogy 
nem lesz könnyű megtalálni. 

Alex Peder arcát fürkészte, miután befejezte mondandóját. 
– Nem indulsz el lassan hazafelé? 
– De, mindjárt. Csak van még egy kis dolgom. Hát te? 
– Én is megyek nemsokára. Még megvárom a jelentést az 

aranyóráról, amit találtak. 
Ekkor egy hang szólalt meg a háta mögül: 
– Már itt is van. 
Alex megfordult. A nyomozó állt mögötte, akit az órások-

hoz küldött. Alexnek kedve támadt volna megnézni, mennyi 
az idő, ezzel jelezvén, hogy a jelentés sokáig váratott magára. 
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– Ezt a modellt 1979-ben dobták a svéd piacra, és A papa 
órája nevet adták neki. Sosem vált népszerűvé, s csak néhány 
stockholmi és vidéki boltban árusították. 

Alex csalódott volt. 
– Ez minden, amit sikerült kiderítened? 
– Nem egészen. 
A nyomozó arca diadalmasan felragyogott, mintha valami 

nagy győzelmet ünnepelne. 
– Vagy húsz üzletben biztos jártam, de mindössze kettőnek 

volt olyan tulajdonosa, aki elég régóta volt már a szakmában 
ahhoz, hogy felismerje az órát. És az egyikük egészen biztos 
volt benne, hogy egykoron ő adta el ezt a példányt. 

– Komolyan? 
Peder kétkedőnek tűnt. 
A kollégája áhítattal bólogatott. 
– Egészen biztos volt benne. A hátulján olvasható szöveg 

miatt. Jól emlékezett rá, és a Helena névre is, mivel a feleségét 
is így hívják. 

Alexet érdekelni kezdte a dolog. 
– És mit mondott? 
– Azt, hogy 1979 végén adta el a nőnek… Amúgy a tulajdo-

nosnak abban az évben született meg a gyereke… És a nő há-
rom nappal később visszavitte, mert megállt. Az órás megjaví-
totta, és hogy kárpótolja a kellemetlenségért, személyesen vitte 
el hozzá. 
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Eltartott egy másodpercig, mire Alex és Peder felfogta a je-
lentőségét annak, amit a kollégájuk mondott. 

– A nő a Sturegatanon lakott, az órás melletti lépcsőházban. 
A kolléga átnyújtott Alexnek egy cetlit, amelyre le is írta 

mindazt, amit elmondott. 
– Tudjuk a nő vezetéknevét? 
– Nem, de mivel a lakcíme és a keresztneve megvan, nem 

lehet nehéz megtalálni. Hacsak nem költözött külföldre, vagy 
halt meg. 

Alex erősen fogta a cetlit. 
– Megtaláljuk! 

A férfi teljesen kivetkőzött magából. Fredrika látta rajta a vál-
tozást, de képtelen volt megérteni. Végül mégiscsak hangot 
kellett adnia félelmeinek. 

– Á, semmi! – felelte Spencer. – Csak vacakul éreztem ma-
gam a múlt héten. 

Fredrika lassan megcsóválta a fejét. 
– Hazudsz. 
Mintha ez is csak egy megállapítás lenne a sok közül. 
A férfi a szemébe nézett. 
– Sosem hazudtam neked. Ha a múltamra célzol, arról sem 

hazudtam. 
– Most viszont hazudsz, Spencer. Nem arról van szó, hogy 

vacakul érezted magad a múlt héten, hanem valami egész 
másról. 
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A hangjából sugárzó nyugalom nem ragadt át Spencerre. A 
férfi izgatott lett, és nem bírt tovább a kanapén ülni mellette. 
Amikor felállt, Fredrika látta, nehezére esik, hogy rendesen 
tartsa magát. 

– A lábaddal van baj? Vagy a csípőddel? 
– Egyikkel sem, csak egy kicsit elgémberedtem. 
Egy újabb hazugság. És Fredrika most már úgy érezte, nem 

akar többet hallani. 
– Addig nem megyünk aludni, amíg el nem mondod, mi 

történt! 
Ritkán emelték fel a hangjukat, ha nézeteltérés támadt kö-

zöttük, de ezúttal a nő ezt tette. Csalódottságában és fájdalmá-
ban. 

– Nem mondtál el mindent arról, miért akartál olyan hirte-
len gyesre menni. 

A férfi rászegezte a pillantását, mely dühös és bánatos volt 
egyszerre. 

– Te sem mondtál el nekem mindent! 
Fredrika hátrahőkölt, amikor elhangzott a vád. 
– Én? Drága Spencer, semmi olyat nem tudok mondani, 

amit már ne tudnál. 
De látta, hogy a férfi nem tudja, mit gondoljon. Mi a fene fo-

lyik itt? 
– Eva ma felhívott. 
Ezt úgy akarta mondani, mintha közömbös lenne számára, 

de nem sikerült. 
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– Hát róla van szó? 
– Üdvözletét küldi. 
Fredrika érezte, hogy a férfi dühe betölti az egész helyisé-

get, s neki fogalma sem volt róla, mi bántja. 
– Milyen kedves! Minden rendben van vele? 
Spencer tajtékozva elfordult tőle. A mankójára támaszko-

dott, és az ablakhoz sántikált. Majd csak állt ott, háttal a nő-
nek. 

– És mit akart? 
A férfi nem felelt. 
Fredrika megpróbált nyugodt maradni, és az emlékezetében 

kutatott, keveredtek-e már valaha ilyen vitába. De egyetlen 
eset sem jutott eszébe. Kapcsolatuk nem ért volna meg ennyi 
évet, ha nem lettek volna képesek beszélgetni egymással. 
Mindig megérezték, milyen szavakat kell mondaniuk a másik-
nak, melyik kifejezés milyen helyzethez illik. 

Ez itt most új volt és idegen. Az világosan látszott, hogy 
Spencer válsághelyzetben van, és hogy aznap történt valami, 
ami továbbrontott a dolgokon. Ő mégis inkább hallgatott, és 
kizárta Fredrikát az életéből. Mintha már menthetetlen lenne. 

Fredrika félt és kétségbe volt esve. 
– El kell mondanod, Spencer! Mi folyik itt? 
S látta, ahogy a férfinak minden arcizma megfeszül, az áll-

kapcsa némán mozog. 
– Semmi – felelte. – Egyáltalán semmi. 
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Peder úgy döntött, még bent marad. Úgy tűnt, Fredrika aka-
ratlanul is megmentette az élettársát azzal, hogy Valter Lund, 
a mentor irányába terelte a gondolataikat. 

Peder először a nyomozási naplót olvasta át, majd Alex fel-
jegyzéseit. 

Bizonyos jelek arra utaltak, hogy Rebeccát szorosabb kap-
csolat fűzte Lundhoz, mint azt a nyomozócsoport hitte volna. 
Mint azt bárki hitte volna. Alex azt mondta, még az este beszél 
Rebecca anyjával. Peder ezt különösnek találta, de nem szólt 
egy szót sem. Miért este hívta Alex Diana Trollet? Vajon sze-
mélyes kapcsolatban állnak egymással? 

Az óráját leste, és tudta, hogy haza kellene mennie. 
Jimmy telefonált, és boldog volt, hogy Peder egy nap két-

szer is felvette. 
Hangja egy időre megnyugtatta Pedert. Jimmynél jobban 

senki sem értett ahhoz, hogy leegyszerűsítse a bonyolult dol-
gokat. Amikor Peder a hangját hallotta, maga előtt látta, 
olyannak, amilyen kiskorában volt. Erős volt, és önfejű, Peder 
pedig mindig egy lépéssel mögötte járt. Mert Peder félénk volt 
és bizonytalan. Az öccse balesetét sosem felejti el. Bármikor fel 
tudja idézni a képet, ahogy Jimmy egyre magasabbra és maga-
sabbra száll a hintával, mígnem a hinta megpördül, Jimmy 
kiesik és repül a levegőben. Mint egy madár, jutott Peder 
eszébe. Majd Jimmy teste elemi erővel a földbe csapódik, a feje 
egy kemény kövön betörik. 
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Talán ez az emlék zökkentette ki az egyensúlyából, amikor 
Ylva depressziós lett. Már megszokásból azt hitte, a súlyos 
betegségek gyógyíthatatlanok. Ezért követte el azt a főbenjáró 
bűnt, hogy megcsalta a feleségét, visszaélt a bizalmával. 

De a felesége visszafogadta. És ő nem is hagyná el többé so-
ha. 

Jimmy hangja elhalkult a telefonban. 
– Valaki van odakint – suttogta. 
Peder alig figyelt rá. 
– Hát akkor engedd be. 
– Egy férfi az. Benéz az ablakon. 
Peder odébb tette az iratot, amit épp olvasott. 
– Ott áll, és néz befelé az ablakodon? 
– Nem, valaki másén. 
Vajon komolyan veheti, amit mond? Jimmy olykor rosszab-

bul ítélte meg a körülötte zajló eseményeket, mint egy gyerek. 
Azt látta, amit látni akart, és olyan következtetéseket vont le 
belőle, amiket szórakoztatónak talált. 

– És hogy néz ki ez az ember, aki benéz az ablakon? 
– Nem látom, háttal áll nekem. 
Peder tudta, hogy néz ki Jimmy lakhelye. Sok alacsony ház 

sorakozott egy elkerített telken, mögöttük csodálatos park hú-
zódott. A Holdudvar Szociális Otthon és a Holdudvar Idősek 
Otthona egy létesítmény volt. És Jimmy ablakából a nyugdíjas-
otthon egyik épületére nyílt kilátás. Peder megpróbálta elkép-
zelni, mit láthat az öccse. Valami epekedő öregurat, aki épp az 
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egyik mamóka után leskelődik, mert belezúgott bingózás köz-
ben. 

– Öregnek látszik? 
– Nem annyira. 
Pedernek voltak ellenérzései a szociális otthonnal szemben, 

amikor Jimmy az iskola befejezése után odaköltözött. Nem 
akarta, hogy az öccse egy nyugdíjasotthon szomszédságában 
lakjon. De a szülei ragaszkodtak hozzá, hogy jó lesz Jimmynek 
nyugodt környezetben élni, a sok nyüzsgés és mindenféle za-
varó tényező nélkül. 

– Akármennyire is szeretnéd, Jimmy sosem lesz olyan, mint 
te – mondta az anyja. – Neki nem való a városi lét. Ez van. 

És Peder idővel rájött, hogy nagyon is jó volt az otthonban 
Jimmynek. Az elég kis világ volt ahhoz, hogy nagynak érez-
hesse magát benne. És ez sokat jelentett neki. 

– Most megfordult – suttogta Jimmy. 
A hangjából félelem érződött. 
– Engem néz! 
A félelem Pederre is átterjedt. 
– Az istenért, menj már el az ablaktól! Most rögtön! 
Hallotta, ahogy Jimmy a telefonnal a kezében szalad, és azt 

is, hogy egy nő beszél a háttérben, az otthon egyik dolgozója. 
– Már megint mit találtál ki, Jimmy? 
Peder felsóhajtott. Újabb vihar egy pohár vízben. Befejezte a 

beszélgetést, és letette a telefont. 
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Gondolatait ismét visszaterelte az ügyre. Fredrika azt állí-
totta, hogy összefüggést talált Morgan Axberger és Thea 
Aldrin között. Mindketten egy filmklub tagjai voltak, ami már 
a hetvenes évek óta nem működik. Ha Valter Lund nem az 
Axberger vállalatnál dolgozna, Morgan Axbergernek semmi 
köze sem lenne az ügyhöz. 

A kérdés csak az, vajon tényleg nincs köze hozzá? 
Peder valójában úgy ítélte meg, a filmklub teljességgel ér-

dektelen számukra, de persze érdemes azért utánanézni. Ha 
arra gondol, hogy Fredrika az állítása szerint mennyi írást ta-
lált róla, bizonyára fellelhető lesz az interneten is. Rákeresett a 
filmklub nevére, az Őrangyalokra, és túlságosan is sok talála-
tot kapott. 

Rákeresett az Őrangyalok és Thea Aldrin nevére. Így már 
csökkent a találatok száma. Cikkeket és képeket is talált, de 
képtelenség volt végignézni az összest. Kezét az egéren tartva 
átpörgette a találatokat. Ahogy Fredrikának se, neki sem tűn-
tek ismerősnek sem a nevek, sem az arcok. Thea Aldrinén és 
Morgan Axbergerén kívül. 

Még egy utolsó kattintás, egy utolsó kép és szöveg. 
És ott találta azt, amire a legkevésbé számított. 
Spencer Lagergrent, névvel és arcképpel. A klub új tagja. 

Aki kapcsolatban állt Thea Aldrinnal és Morgan Axbergerrel. 
Peder sokáig ült a számítógép előtt, s próbálta megemészte-

ni a látottakat. 
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De mindig visszatért ugyanahhoz a gondolathoz: kizárt, 
hogy Fredrika nem bukkant rá erre! 
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Alex Recht tanúvallomása, 2009. 05. 03., 10.00 
(magnófelvétel) 

Jelenlévők: Urban S., Roger M. (kihallgatásvezetők), 
Alex Recht (tanú) 

Urban: Tehát elküldte Peder Rydhöt Spencer Lagergren 
volt nejének uppsalai lakására? 

Alex: Igen. 
Urban: Biztosan okos döntés volt? 
Alex: Az adott helyzetben úgy ítéltem meg, hogy a legfon-

tosabb annak a kiderítése, Spencer Lagergrennek 
van-e egyáltalán köze a bűntényhez. Ezért léptünk 
kapcsolatba a volt nejével. 

Roger: Miért, a gyilkosoknak szokásuk, hogy elárulják a 
nejüknek, ha valakit el akarnak tenni láb alól? 

Alex: Az ilyesfajta kérdésekre nem válaszolok. 
Roger: Mindenfajta kérdésre válaszolni fog! 
(Csend.) 
Urban: Miért nem tájékoztatták azonnal Fredrika Berg-

mant? 
Alex: Mert rohadtul feleslegesnek tűnt belerángatni, 

amíg azt sem tudjuk, mivel van dolgunk. 
Roger: És Diana Trolle? 
Alex: Neki mi köze Spencer Lagergrenhez? 
Roger: Spencer Lagergrenhez semmi. Magához viszont 

annál több, nemde? 
Alex: Erről megint csak nem nyilatkozom. Nem ezért va-

gyok itt. 
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Urban: Ebben igaza van, Recht. Azért van itt, mert a 
maga által vezetett nyomozás katasztrófába torkol-
lott. Nekünk pedig az a dolgunk, hogy megpróbáljuk 
kideríteni, mi vezetett idáig. Világos? 

(Csend.) 
Roger: Megértjük, hogy ez iszonyú nehéz magának, Alex. 

Rebecca Trolle ügye volt az első komolyabb esete 
Lena halála óta. 

Alex: Lenát ne merjék belekeverni ebbe! 
Urban: Mi csak megállapítjuk az esettel kapcsolatos té-

nyeket. Próbálunk segíteni magának. Több gyanúsí-
tottja volt, mint égen a csillag, s az egyik beosztottja 
élettársának neve egyszer csak felbukkant a nyomo-
zás során. S ugyanekkor találták meg az ügyvéd, 
óráját. Persze, hogy nagy nyomás nehezedett magá-
ra. 

Alex: Akkor még nem tudtuk, hogy az az ügyvéd órája 
volt. 

Roger: Akkor mit tudtak voltaképpen? 
Alex: Azt, hogy Rebecca állapotos volt a halálakor. Azt, 

hogy nem önszántából tűnt el. Azt, hogy meggyilkolta 
és feldarabolta valaki, aki már harminc évvel koráb-
ban is ölt embert. 

Roger: És mi történt ezután? 
Alex: Ismét telefonáltak az ásatás helyszínéről. Azt hit-

tem, azt akarják közölni, hogy befejezik az ásást, de 
más híreik voltak. 
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Hétfőről keddre virradóra Alex még mindig Dianánál volt. 
Ugyanúgy, mint legutóbb. Józanul ült a fotelban, míg a nő fé-
lig fekvő helyzetben borozgatott a kanapén. Amikor Peder 
telefonált, és elmesélte, hogy Spencer neve ismét felbukkant, 
Alex első gondolata az volt, hogy haza kell mennie. Vagy visz-
sza a munkahelyére. Amíg Dianánál volt, nem tudott tiszta 
fejjel gondolkodni. És amennyiben Fredrika fontos informáci-
ókat tart vissza, igencsak égető szükség van a tiszta fejre. 

Dianának az volt az ellenvetése, hogy nem mehet el, mivel 
még egy órája sincs, hogy megérkezett. Még megvacsorázni 
sem volt idejük. Borjúpörköltet készített rizzsel. 

Alex rájött, hogy nem tud ellenállni neki. Nem akart ellen-
állni neki, maradni akart. Megvacsoráztak, majd desszertet is 
ettek. A férfi is megivott egy pohár bort, de azon kívül csak 
ásványvizet. A nő két pohár bort fogyasztott, és megmutatta 
az új festményét, amin dolgozott. 

– Szép – dicsérte Alex. 
Majd sétáltak egyet, s közben alig váltottak egy-egy szót. 

Egyszer csak a nő a meleg kezét a férfi tenyerébe csúsztatta. 
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Az arcát leste, próbálta leolvasni róla, rosszul esik-e neki ez a 
gesztus. Nem esett rosszul, s kézen fogva mentek tovább. 

Amikor visszaértek, kávét ittak, és olasz süteményt ettek 
hozzá a nappaliban a tévé előtt. Most már elmúlt éjfél, és még 
mindig ott ültek. 

– Valter Lund – szólalt meg Alex. 
Látta, hogy Diana kihúzza magát. A tekintete megváltozott. 

Sötétebb és élesebb lett. 
– Igen? 
– Hogy emlékszel, milyen volt a kapcsolata Rebeccával? 
Az emlékezet olykor hamis forrásnak bizonyul. Az ember 

utólag hajlamos olyan dolgokra is emlékezni, amelyek meg 
sem történtek. Mindenki hozzátesz a történtekhez, és elvesz 
belőlük, mindaddig, amíg az egész tanúvallomása már egy 
fabatkát sem ér. 

– Tudom, hogy Rebecca boldog volt, amikor kijelölték men-
torául, mivel csodálta a férfi fejlődő országokban végzett 
munkáját. 

Diana összeharapta a száját, és a borospohár után nyúlt. 
– Bár én sosem értettem, mi volt a célja ennek a mentori 

programnak. Semmi közös nem volt bennük ezzel a cégveze-
tővel, inkább a kulturális életből kellett volna mentort kapnia. 

– Milyen gyakran találkoztak? 
Diana felhörpintette a borát. 
– Csak párszor. Legalábbis az alapján, amit a lányom mon-

dott. 
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Alex ráharapott a szavaira. Vajon Diana arra utal, hogy 
Rebecca valaki másnak esetleg mást mondott? 

– Gondolod, hogy hazudott? Hogy valójában gyakrabban 
találkozott vele? 

– Nem tudom, de nekem ez volt az érzésem. És a fiamnak 
is. 

Valami megmagyarázhatatlan feszültség lógott a levegőben. 
Valter Lund nevének említésével Alex beindított valamit, ami 
számára érthetetlen volt. 

Diana így folytatta: 
– Valter Lund egyszer elment, hogy meghallgassa Rebeccát 

a templomban énekelni. Ezt tudtátok? 
Alex bólintott. 
– De nem találtuk furcsának. Valter Lund vallásos volt, 

Rebecca pedig egy templomi kórusban énekelt. Ha valahol az 
egyetemen kívül akartak találkozni, ez volt a legalkalmasabb 
hely. 

Diana lecsapta a borospoharat. 
– És miért kellett nekik az egyetemen kívül találkozniuk? Ez 

az, amit nem igazán értek! 
– Talán hogy jobban megismerjék egymást? – vetette fel 

Alex. – A mentori szerep bizalomra és tiszteletre épül. Magától 
értetődőnek tűnik, hogy kevésbé hivatalos körülmények kö-
zött is találkoztak, nem? 

De az nem, hogy együtt töltöttek egy hétvégét Koppenhá-
gában. Alex habozott, hogy beszéljen-e az utazásról. 
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Megköszörülte a torkát. 
– Szerinted Stockholmon kívül is találkoztak? 
– Nem, nem hiszem. Miért kérded? 
A férfi megvonta a vállát. 
– Csak próbálok képet alkotni kettejük viszonyáról. Esetleg 

Lund magával vitte, hogy megmutassa neki a cégét? 
– Nem, semmi ilyesmiről nem hallottam. 
Alex eltöprengett, miután rájött, hogy Diana mit sem tud a 

koppenhágai kiruccanásról. Vajon előle mi mindent titkolnak 
el a gyerekei? A fia, aki évek óta Dél-Amerikában él, és a lá-
nya, aki elég szűkszavúan mesél csak a családi életéről. Vagy 
csak ő nem hallgatja meg őket? És süt belőle az érdeklődés 
hiánya? 

Diana lejjebb csúszott a kanapén, kezdett fáradtnak tűnni. 
Most már haza kell mennem, gondolta Alex. Különben itt 

ülhetek egész éjszaka. 
– Olyan kimondhatatlanul nehéz elfogadnom, hogy nem 

beszélt a terhességéről. 
Diana szemében könnyek csillantak meg, s ettől még a szo-

kásosnál is sebezhetőbbnek tűnt. 
– Talán jó oka volt rá, hogy eltitkolja. 
A könnyek sírássá duzzadtak. 
– És mi lenne az? 
Végül is, mi oka lehet valakinek arra, hogy ilyesmit elhall-

gasson? E kérdés azóta üldözte Alexet, amióta a terhesség té-
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nyét megtudta. Ennek meghatározhatatlan szerepe volt a 
nyomozásban. Olykor döntő fontosságú, máskor lényegtelen. 

– Gondoljátok, hogy Valter Lund volt a gyerek apja? – kér-
dezte Diana. 

– Nem – felelte Alex. – Ezt nem gondoljuk. 
De azt nem tette hozzá, hogy azért nem, mert tudják, hogy 

Håkan Nilsson volt az. Ő pedig eltűnt. Alex hazafelé készülő-
dött. Diana abbahagyta a sírást, letörölte könnyeit, és kikísérte 
az ajtóig. Alex azon kapta magát, hogy arra vágyik, bárcsak a 
nő újra megkérdezné, nem akar-e maradni, de nem tette. Ő 
pedig túl bizonytalan volt ahhoz, hogy szóba hozza a témát. 

Az éjszaka folyamán újabb információ szivárgott ki a rend-
őrségtől. Thea reggeli közben figyelte a híradásokat. Egy baltát 
és egy kést is találtak elásva, amiket elküldtek a Nemzeti Iga-
zságügyi Laboratóriumba. Most azt próbálják megállapítani, 
hogy a rajtuk lévő vérnyomok az azonosítatlan férfitól vagy 
Rebecca Trolletól származnak-e. 

Egyiküktől sem. 
Thea valahogy letuszkolta a torkán a reggeli egy részét. 

Máskülönben még érdeklődni kezdenek a hogyléte felől, or-
vost hívnak, és mindenféle zaklatásoknak teszik ki. Egy balta 
és egy kés. Theának nem is kellett több, hogy rájöjjön, mi 
egyéb vár még arra, hogy a rendőrök felfedezzék. 

A rémület a mellkasát szaggatta. Nem szabad, hogy felad-
ják, muszáj addig keresgélniük, amíg minden elásott szenny 
napvilágra nem kerül! 
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Kopogtak az ajtón, és az új ápolónő lépett be, aki nem tudta, 
hogyan viselkedjen vele. 

– Jó reggelt! – köszönt. 
A hangja elég éles volt ahhoz, hogy megrepessze a szoba 

ablakait. 
– Látogatója érkezett, Thea. 
Majd félreállt, és egy magas alak jelent meg a háta mögött. 
– Jó reggelt! – üdvözölte Torbjörn Ross az idős asszonyt. – 

Ne haragudjon, hogy reggeli közben zavarom. 
Rámosolygott az ápolónőre, amikor elhagyta a szobát. 
Vajon hogy bírja? És ki jogosította fel rá? Thea szerint senki. 

Torbjörn Ross bűnügyi főfelügyelő elmebeteg, erre már rég 
rájött. Ismétlődő látogatásai eleinte kínszenvedést jelentettek a 
számára, de idővel megtanulta, hogy az a leghelyesebb, ha 
egyszerűen csak keresztülnéz rajta. 

A férfi most is, mint általában, odahúzott egy széket, és leült 
Thea mellé. Túlságosan közel. Mintha nem lett volna neki elég, 
hogy végig kell hallgatnia, még a közelségét is el kellett visel-
nie. 

Thea folytatta az evést és a tévénézést. 
– Látom, figyeli a Rebecca Trolle meggyilkolásával kapcso-

latos híreket – jegyezte meg Torbjörn Ross. – Hát ezt meg is 
tudom érteni. 

Úgy ült azon a széken, mint valami király a trónján, a kezét 
zsebre dugta. 
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– A kollégáim minden bizonnyal meglátogatják majd. Tud-
ják, hogy találkozott Trolleval. A lány ugyanis feljegyezte a 
naptárába. 

Thea emlékezett a látogatásra és a lány érdeklődő kérdései-
re. 

– Szabadon élhetne – kecsegtette Rebecca. – Rehabilitálnák. 
Nem igazságos, hogy itt kell kuksolnia egyedül, mellőzve! 

Rejtély volt Thea számára, hogyan tudta meg Rebecca 
Trolle, amit megtudott. Habár mindent nem sikerült kideríte-
nie, de éppen eleget. 

– Az ápolónő mondta, milyen csúnyán köhögött a múlt hé-
ten – sajnálkozott Torbjörn Ross, miközben aggódva nézett 
Theára. – Nem fiatal már, vigyáznia kellene magára. 

Mivel a férfi lehelete tubáktól bűzlött, az idős nő inkább 
visszatartotta a lélegzetét. 

– Ezzel a hallgatással nagyon sokat veszít, Thea. – A rendőr 
együtt érzőn megcsóválta a fejét. – Pedig könnyíthetne a szí-
vén! Készséggel meghallgatnánk, és segítenénk. 

Ekkor Thea legszívesebben odafordult és ránézett volna, de 
erőt vett magán, és folytatta a reggelijét. Ki akar segíteni rajta? 
Az elmúlt években senki más nem látogatta, csak Torbjörn 
Ross. A többi zsaru nem törődött vele, továbbléptek. A fia el-
tűnésének ügyét megoldatlannak könyvelték el, s őt ártatlan-
nak tekintették benne. Mindannyian, kivéve Torbjörn Rosst. 
Aki inkább tönkretette, mintsem megszabadította volna. Aki 
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kezdett annyira megszállottja lenni az ügynek, hogy az már 
megrémítette Theát. 

A nő emlékezett az első találkozásukra. Azonnal észrevette, 
hogy a férfinak nem átlagos a tekintete. Olyan homályos volt 
és zavarodott. Úgy volt gonosz, hogy Thea biztosan tudta, 
nem sokan veszik észre. Hisz akkor még fiatalember volt. 
Szorgalmasan tanult, s türelmetlenkedni kezdett, ha a többi 
rendőr szünetet akart tartani kihallgatás közben. Neki az volt a 
dolga, hogy csak üljön, s figyelje az idősebb kollégáit. 

A nő csendben szemrevételezte. Látta a megvetést, ami su-
gárzott belőle, ha társai hátat fordítottak neki. A falnál ült, a 
többiek mögött, karba tett kézzel, és dühe betöltötte a termet. 

Első alkalommal a cellájában látogatta meg Theát. A nő elő-
ször megijedt tőle, azt hitte, azért jött, hogy bántsa. De csak 
beszélgetni akart. 

– Tudom, hogy tudja – közölte a nővel. – És ha időtlen idő-
kig tart is, ráveszem, hogy elmondja. Igazságot szolgáltatok a 
fiának. Bármi áron. 

Thea sokszor eltöprengett azon, ismeri-e valahonnan. Egy 
régi ismerős lenne, akibe belefutott valahol? Ha nem, akkor mi 
a francért foglalkozik vele még mindig? Miért jelent az ő fia 
ilyen sokat egy zsarunak? 

S majdhogynem három évtized múltán jött rá a válaszra. 
Mert Torbjörn Ross őrült! És ha Thea nem vigyáz, még jobban 
tönkreteszi az amúgy is nyomorúságos életét. 
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Fredrika Bergman fáradt volt. Ezen az éjszakán sem jött álom a 
szemére. Ezt az éjszakát is töprengéssel töltötte. Az agya lom-
havolt, nem akart együttműködni vele. A szíve vigasztalhatat-
lanul vert, pumpálta az oxigénnel teli vért a testbe, mely egye-
dül pihenésre vágyott. 

A norvég Nemzeti Nyomozó Iroda, a Kripos reggel átfaxolt 
neki egy jelentést, melyét ott talált a postafiókjában, amikor 
beért a munkahelyére. A jelentés Valter Lundról szólt. 
Fredrika nem érte be azzal, hogy megállapítsa, Valter Lund 
Norvégiából vándorolt be Svédországba, többet akart tudni 
róla, ezért kérte norvég kollégái segítségét. Feltárta Valter 
Lund múltját. Milyen iskolákat végzett? Nős volt? Hagyott 
hátra családot Norvégiában? 

A jelentés rövid volt. Valter Lund 1962-ben született, és egy 
Gol nevű településen nőtt fel Norvégiában. A szülei már meg-
haltak, testvére nem volt. A nagyszülei sem éltek már. Az 
egyetlen élő rokona az egyik anyai nagybátyja volt, aki a mai 
napig Golban lakott. 

Golban. Fredrika egyszer járt ott. Egy nem túl vonzó kis 
porfészek mintegy kétszáz kilométerre Oslótól, Hemsedal hí-
vogató sípályái közelében. Nem más, mint a semmi közepén 
árválkodó alacsony házak sora, és a vasúti sínek kettévágják 
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az egész települést. Itt nőtt volna fel Valter Lund, Svédország 
egyik legbefolyásosabb üzletembere? 

A Kripos jelentése szerint Valter Lund egy kétéves gim-
náziumi képzésben vett részt, és nem vonult be sorkatonai 
szolgálatra. A neve szerepelt a bűnügyi nyilvántartásban, még 
tizenéves korában több kisebb bűncselekményért róttak ki rá 
büntetést. Az apja súlyos bűncselekményeket követett el, az 
anyját pedig prostitúcióval vádolták. A norvég adóhatóság 
nem tudott róla, hogy Valter Lundnak bármiféle bevétele lett 
volna 1979 után. Az volt az utolsó év, amikor Valter valami 
csekély bevételt bevallott, amelyet egy bergeni székhelyű hajó-
társaság fizetett neki. 

Fredrika újra átolvasta a jelentést. És nem tudta, mit gondol-
jon. Megpróbált visszaemlékezni, mit olvasott Valter Lundról 
korábban, hogyan szokta elmesélni az élettörténetét. Azt állí-
totta magáról, hogy okleveles közgazdász, nem? Vagy ezt csak 
Fredrika tartotta magától értetődőnek? 

Felment az internetre, hogy utánanézzen a férfinak. Renge-
teg interjút talált, végtelen hosszú szövegeket, de a tanulmá-
nyairól semmit. Valter Lund egy íróasztalnál ül, egy szónoki 
emelvényen áll, egy kocsi hátsó üléséről száll ki, s közben a 
fényképezőgép lencséjébe mosolyog. Nem magabiztosan, in-
kább barátságosan. Tisztában volt vele, kik fogják látni ezeket 
a képeket. Megbízható ember látszatát akarta kelteni. Egy jó 
emberét. Fredrika Valter szemébe nézett a képen, s hagyta, 
hogy beférkőzzön a bőre alá. 
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Ez a férfi nem úgy építette fel az imidzsét, mint a többi üz-
letember. Tudatában volt a felelősségének, és vállalta, elismer-
te, ha hibázott. Két egymást követő évben a nyereségének több 
mint felét afrikai segélyszervezeteknek utalta át. A média 
szorgosan nyomon követte a fejlődő térségekben tett látogatá-
sait. Valter Lund öltöny és nyakkendő nélkül, feltűrt ingujjban, 
aggodalomtól barázdált arccal. 

Fredrika emlékezett ezekre a tudósításokra, látta, amikor le-
adták őket. Csodálta Valter Lund nagyvonalúságát és aktív 
szerepvállalását, s tisztában volt azzal, hogy jó néhány híres-
séggel összerúgta a port, akik úgy érezték, Lund fejlődés és 
biztonság érdekében tett lépései rossz fényt vetnek rájuk. 

Morgan Axberger, a vállalat főnöke nem nyitogatta ilyen 
könnyelműen a pénztárcáját. Az interjúkban természetesen 
helyeslően nyilatkozott Valter Lund jótékonykodásairól, 
ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a szegénységre aligha a segé-
lyezés a megoldás. 

Míg Valter Lundot rokonszenves, nagyvonalú embernek 
tartották, Morgan Axbergert cinikusnak és könyörtelennek. 
Lund volt a norvég fiatalember, aki maga alapozta meg a sike-
reit, míg Axberger a férfi, aki csak örökölte hatalmát és vagyo-
nát. Valter Lund gyakran emelt szót azért is, hogy több nőre 
lenne szükség a nagyvállalatok vezető pozícióiban, miközben 
Morgan Axberger – már csak a koránál fogva is – megmoso-
lyogta, ha a téma szóba került, és úgy gondolta, azok a nők, 
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akik elég rátermettek, hogy ellássanak egy ilyen feladatot, már 
ott ülnek a vezetésben. 

Fredrika arra gondolt, hogy Alex majdnem felkacagott, 
amikor azzal rukkolt elő, hogy Axbergert és Lundot is ki kel-
lene hallgatniuk. Jómaga nem érezte ilyen mulatságosnak a 
helyzetet. Végül is a törvény előtt mindenki egyenlő, nem? 

Peder és Alex első ízben tartott zártkörű reggeli megbeszélést 
az Oroszlánbarlangban. Behúzott függönyök és zárt ajtók mö-
gött. Senki mást nem értesítettek róla a nyomozócsoport tagjai 
közül. 

– Mi a fenét csinálunk? – tudakolta Peder. 
Alex is ezen gondolkodott egész éjszaka. Túl későn ért haza 

Dianától, és túl felvillanyozottan. Ritkán fordult elő, hogy a 
szomorú emberek feltöltötték energiával, de Dianával ez volt a 
helyzet. 

– A következőket határoztam el: én beszélek Fredrikával, 
aztán te elmész, és behozod Spencer Lagergrent. Hacsak idő-
közben ki nem derült valami, ami szerinted más megvilágítás-
ba helyezi a dolgokat. 

Peder szomorúan megcsóválta a fejét. 
– Nem fér a fejembe, hogy tarthatott vissza információkat! 
– Én megértem – felelte Alex szárazon. – Ő maga akarja tisz-

tázni Spencer szerepét, és azért nem von be minket, mert meg 
van győződve az ártatlanságáról. Őszintén szólva… te meg én 
ugyanezt tettük volna a helyében. 
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Peder inkább nem akart belegondolni, s egy kicsit sem nyu-
godott meg ettől. 

– Sikerült megtudni valamit a filmklubról? – érdeklődött 
Alex. 

– Ezt-azt igen – felelte Peder. – Amolyan elsőrangú sznobok 
klubjának tűnik, ha engem kérdezel. Kevés taggal és nem túl 
gyakori tagcserékkel. Először 1960-ban tűnt fel a négyes egy 
stockholmi filmpremieren, amit jól lehúztak egy közös kritiká-
ban a Dagens Nyheter másnapi számában. 

– 1960-ban? Úgy tűnik, sokáig tevékenykedtek. 
– Majdnem tizenöt évig. És sosem voltak négynél többen. 

Thea Aldrin a kezdetektől tag volt, és tulajdonképpen Morgan 
Axberger is. Thea az induláskor huszonnégy éves volt, Axber-
ger huszonegy. Tudtad, hogy a katonaság utáni években ver-
seket írt? Noha az apja nem volt oda a fiacskája művészi 
szárnypróbálgatásaitól… 

Alex meglepődött. Hisz Morgan Axberger apja alapította 
azt a birodalmat, amelyet most ő vezet. De hogy a fiatal Mor-
gan ellenszegült volna az apjának, azt Alex nem tudta. 

Peder látta a csodálkozását. 
– Tudom, én is piszkosul meglepődtem rajta. Akárhogy is, 

Morgan Axberger első verseskötete akkor jelent meg, amikor 
leszerelt a sorkatonai szolgálatból, és fel is figyeltek rá, jó kriti-
kákat kapott. 

– És hozzásegítette az Őrangyalok filmklubjának tagságá-
hoz – fejezte be Alex. 
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Könnyen el tudta képzelni, milyen mély benyomást gyako-
rolhatott Morgan Axberger lázadása a Thea Aldrinhoz hasonló 
emberekre. 

– És ki volt a többi tag? 
Peder elővett egy dossziét, amelyben egy fekete-fehér fotó 

rosszmásolata hevert. A tagokról készült a filmpremieren. 
– Itt van Aldrin és Axberger. 
Megmutatta őket, Alex pedig a szemével követte Peder uj-

ját. 
– És ez az ipse itt balra… Kitalálod, kicsoda? 
– Gőzöm sincs. 
– Thea Aldrin volt párja, akit később kinyírt a garázsában. A 

szakításuk után kiszállt a filmklubból. 
Alex füttyentett egyet. 
– Iszonyú magas volt. 
– A nő meg iszonyú alacsony. Tudtad, hogy a fickó nem is-

merte el a fiát? 
Alexnek eszébe jutottak a Torbjörn Ross-szal közös horgá-

szat emlékei. A kollégája nyaralójában eltöltött hétvége keserű 
szájízt hagyott maga után. Alex új oldaláról ismerte meg a fér-
fit, ami nem volt kimondottan rokonszenves. Olyan tulajdon-
ságai tárultak fe lelőtte, melyek arra utaltak, hogy nincs min-
den rendben nála. 

– Hallottam hírét – motyogta válaszként Peder kérdésére. – 
Hogy is hívták? 
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– Manfred Svenssonnak. Nagy botrány lett belőle, hogy 
gyereket vártak, és eszük ágában sem volt összeházasodni. 

Alex ismét a képre nézett. 
– És ki a negyedik férfi? 
– Egy irodalomkritikus, aki szívrohamban halt meg 1972-

ben. Nem volt valami nagy híresség. Amúgy az ő helyébe lé-
pett Lagergren. 

– És azt tudjuk, hogy került Lagergren a filmklubba? 
– Nem – felelte Peder. – Fogalmam sincs. Tőle kell megkér-

deznünk, amikor kihallgatjuk. 
A kellemetlen érzés visszatért. Egy kolléga élettársának ki-

hallgatása olyasmi, amit szívesen kihagyna az ember. És azzal 
gyanúsítani egy kollégát, hogy tényeket titkolt el egy nyomo-
zás során, még annál is rosszabb. 

Alex törte meg a csendet. 
– És ki lépett Thea exének a helyébe, miután kiszállt? 
– Nem tudtam azonosítani. Biztos egy másik fejes. 
– És utána egészen addig működött a filmklub, amíg Thea 

börtönbe nem került? 
– Úgy tűnik, nem. Pár évvel Lagergren belépése után meg-

szűnt. Az nem derült ki, miért. 
És mi köze lehetett egy filmklubnak egy huszonhárom éves 

nő eltűnéséhez és halálához? És miért kerülnek elő a nyomo-
zás során folyton ilyen fura alakok? 

– Kezdetben volt egy csalódott barátnő és egy barát, akinek 
finoman szólva is torz képe van a valóságról. Aztán jöttek a 
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híresztelések, hogy Rebecca az interneten árulta magát, de a 
pletykák mondvacsináltaknak bizonyultak, noha az még min-
dig nem derült ki, miért találták ki őket. Majd előkerült egy 
témavezető, aki mindenféle szarba belekeveredett, miután 
Rebecca eltűnt, s ez a szálelvezetett minket Spencer Lagergren-
hez. Most pedig a színdarab szereplőinek száma ismét bővült, 
méghozzá az ország egyik legismertebb üzletemberével. Sőt, 
kettővel, ha Morgan Axbergert is beleszámoljuk. 

Peder átgondolta Alex fejtegetését, majd hozzátette: 
– És a pókháló kellős közepén csücsül egy néma írónő, akit 

leültettek a volt pasija meggyilkolásáért, és akinek a fia eltűnt. 
A gondolat úgy suhant át Alex fején, hogy alig bírta követ-

ni. 
– Tulajdonképpen Thea Aldrin a közös pont ebben az egész 

katyvaszban. 
Homloka mély ráncokba redőződött. 
– A naptár szerint Rebecca felkereste Thea Aldrint. Az em-

bert érdekelni kezdi, miért. Aligha titok, hogy a nő egy szót 
sem szól. 

– Meg kellene látogatnunk – jelentette ki Peder. 
– Még ráér. Nem hallgatunk ki csak úgy valakit, aki évtize-

dek óta egy szót sem szól, hacsak nem tudjuk pontosan, mit is 
akarunk tőle. 

– Tudjuk, hol lakik? 
– Még nem néztem utána, de úgy hallottam, egy nyugdíjas-

otthonban. 



368 

– Miért került otthonba? 
– Súlyos agyvérzést kapott az utolsó börtönévében, és már 

nem igazán tudja ellátni magát. 
Kopogtak az Oroszlánbarlang ajtaján. Fredrika lépett be a 

terembe, így lebuktak. Alex azon kapta magát, hogy a fejét 
behúzza a vállai közé, mint aki szégyenkezik. 

Látszott Fredrika arcán, hogy lenne pár kérdése. A szeme 
alatti karikák nyugtalanságról árulkodtak. Túl okos volt ah-
hoz, hogy megvezethessék. 

– Nocsak! Szia! 
Alex recsegő hangon szólalt meg, miközben idegesen vi-

gyorgott. És úgy köszönt, mint egy elmeháborodott. 
– Sziasztok! 
A nő tekintete bágyadt volt. 
– Zavarok? 
– Nem, dehogy! Gyere be! 
Fredrika leült a tárgyalóasztalhoz. Kezében papírokat tar-

tott, és úgy nézett ki, mint aki valami fontosat akar megbe-
szélni velük. 

– Mit mondott Diana? 
Alex nem tudta, mit feleljen. Diana? Fredrika meg honnan 

tudta… 
– Beszélni akartál vele Valter Lundról és a koppenhágai 

utazásról – magyarázta a nő. 
Alex annyira megkönnyebbült, hogy csaknem nevetésben 

tört ki. 
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– Úgy vettem ki a szavaiból, nem volt tudomása az utazás-
ról, viszont tud egyet s mást a lánya és a mentora kapcsolatá-
ról. Különösnek találta, hogy a férfi elment a templomi kórus 
előadására, hogy meghallgassa Rebeccát. 

– Valter Lund körül sok a különös dolog – felelte Fredrika. 
Majd elmesélte, mit tudott meg norvég kollégáiktól. 
– Ki kellene hallgatnunk – javasolta. – És Morgan Axbergert 

is. Szeretnék többet megtudni a filmklubról és mindenről, ami 
az évek során Thea Aldrinnal történt. 

Alex és Peder váltott egy pillantást, és csendes egyetértés-
ben félrenéztek. 

– Addig várunk, amíg meg nem találjuk a nőt, aki az arany-
órát vette – nyögte ki végül Alex. – Jöjjünk össze ebéd után, és 
meglátjuk, hogy állunk. 

Fredrika magához tért. 
– Történt valami? – érdeklődött. 
– Majd ebéd után megbeszéljük – ismételte meg Alex. 
Ekkor ismét kopogtattak az ajtón, és Ellen lépett be. 
Sápadt volt és reszketett. 
És kimondta azokat a szavakat, amelyeket senki sem akart 

hallani: 
– Az ásatásról hívtak. Azt mondják, még egy holttestet talál-

tak. 
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Håkan Nilsson úgy érezte, nem bírta volna ki a hajón, ha nem 
sütött volna a nap. Hideg volt az éjjel, és a bőre ragadt a ned-
vességtől. A ponyva, amit nem javított meg rendesen, been-
gedte a hűvös éjszakai levegőt. 

Sosem gondolta volna, hogy egy hajón fog lakni. Még vicc-
ből sem. Pár évvel ezelőtt, egy nyáron vette, az egyik barátjá-
val közösen. Tulajdonképpen azért, hogy lenyűgözze 
Rebeccát, hisz tudta, hogy a lány szereti a tavakat és a tengert. 
De Rebecca csekély érdeklődést mutatott a hajó iránt, a barátja 
pedig már az elsőszezon után meggondolta magát. Håkan ki-
vásárolta a részét, és megtartotta a hajót magának. Alacsony 
fordulatszámon járatta a motort, és óvatosan áthajózott a csa-
tornán. Teljesen más szemszögből látta Stockholmot. Élvezte a 
friss levegőt, imádta a szabadság érzését. 

A hajón biztonságban érezte magát. És a hajóklubban érté-
kelték elkötelezettségét. Håkan mindent elvállalt. Lefestette a 
mólót, lelakkozta a klubház verandájának padlóját. 

Arra vágyott, hogy Rebecca osztozzon vele a hajózás iránti 
szenvedélyében. De a lány mindig kimentette magát, nem 
akart a fiúval menni, nem lelkesítette a nyári hajóút terve. 

– Nem vagyunk olyan viszonyban egymással, Håkan – ma-
gyarázta. 
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Ez után a nyár után változtak meg a dolgok. Ősz lett, és tél. 
És Rebecca teherbe esett. 

Håkan gyermekével. 
Véletlenül találta meg az ultrahangképet, amikor megláto-

gatta a lányt a kollégiumban. Megkérdezte, mit ábrázol, és 
honnan van. De a lány kikapta a kezéből, és azt mondta, sem-
mi köze hozzá. 

Fájt visszaemlékezni rá, mennyire dühös lett akkor. Szinte 
eszét vesztve ordítozott. 

– Az én gyerekem? Igen? Válaszolj, a kurva életbe! 
Rebecca pedig azt felelte, hogy nem tudja. 
Håkan befogta a fülét, nem akarta hallani a lány hangját, 

amely – úgy tűnt – visszhangzik a tavon. 
Nem tudom, ki a gyerek apja. 
Håkan leült a csónakban, egyik lábát feltette a benzinnel teli 

tartályra, ami a hajó farában állt. Meddig kell itt rejtőznie? 
Meddig tart, amíg rájönnek, hogy van egy hajója? Ha a rend-
őrség megtudná, mit mondott Rebeccának azon az estén, ami-
kor az ultrahangfelvételt megtalálta, élete végéig lecsuknák. 
Sosem tudná tisztázni magát. 

De végül is, nem az én hibám volt. 
Nagy volt a Malaren, sok rejtekhelyet kínált. Ugyanakkor 

Håkan nem akart túl messzire menni, elszigetelődni, nehogy 
úgy érezze, megfeledkeztek róla. Odafent, Alvikben kötött ki. 
Először Ekerőnél akart letáborozni, de aztán továbbment, és 



372 

elhaladt Ekerö és Stenhamra mellett is. Biztonságos távolság-
ban akarta tudni magát minden nyomorúságától. 

Feltápászkodott a padlóról, ráült a kis ülőpárnára. Egész jól 
meg lehetett ágyazni a hajón, még ha messze nem is volt olyan 
kényelmes, mint otthon. Elég sok enni- és innivalót hozott ma-
gával, egy hétig biztos kihúzná vele. 

Egy hétig. 
Ez tulajdonképpen egész rövid idő. De hogy azután mihez 

kezd majd, arról fogalma sem volt. 
Ismét elborította a reménytelenség. Minden visszavonhatat-

lanul tönkrement. Az apja nem jön vissza többé, és Rebecca 
sem. De még a gyerek, akit várt, ő is odaveszett. 

Håkan összekuporodott a hajóágyon. El kell határoznia ma-
gát. Mert végül is, mit számít, ha neki is nyoma vész? 
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Alex egy héten belül már harmadszor hajtott a rendőr-főkapi-
tányságról a midsommarkranseni ásatás helyszínére. Az év-
szakhoz képest olyan napos, meleg idő volt, hogy szinte fel-
foghatatlannak tűnt. 

A hír, hogy egy újabb holttestet találtak, minden más mun-
kát háttérbe szorított. Fredrika azt a feladatot kapta, hogy ke-
resse tovább a nőt, aki az aranyórát vásárolta, Peder pedig 
Alexszel tartott Midsommarkransenbe. 

– Rossz érzésem van ezzel kapcsolatban – közölte Peder az 
autóban ülve. 

– Nekem is – bólintott Alex –, de nem tudtam másképp ki-
osztani a teendőket. 

Peder gyors pillantást vetett rá. 
– Én nem a feladatok kiosztásáról beszélek, hanem erről az 

egész rohadt ügyről. Most például mi a fenét csináljunk 
Lagergrennel? 

– Ráér – felelte Alex. 
És kis híján hozzátette: időnk van bőven. 
Mert úgy tűnt, van is. Mintha az újabb rémségek, amiket a 

föld mélyén találtak, átírták volna a játékszabályokat, és azt az 
érzést keltették, hogy minden megváltozott. Anélkül, hogy 
értették volna, miért. 
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Végül Peder kibökte, mit gondol. 
– Úgy tűnik, te nyugodtan fogadod. 
S bár Alex nem volt biztos benne, talál-e megfelelő szavakat 

megérzéseinek leírására, megpróbálkozott vele. 
– Az az érzésem, az újabb áldozatot nem valamiféle csa-

pásként kell felfognunk. Szerintem elég sok mindenre magya-
rázatot adhat, kitöltheti a történetben tátongó űrt. 

Peder gyanakvóan nézett főnökére, aki épp ekkor parkolt le 
a kocsival. 

– Kitöltheti a tátongó űrt? 
– Na, gyere! – szólt rá Alex, és kinyitotta az autó ajtaját. 
A föld néma volt a talpuk alatt, s a fák éppoly pompásan 

magasodtak föléjük, mint korábban. A kocsitól a helyszínig 
vezető négyszáz méteres utat gyalog tették meg. Ugyanezt az 
utat kellett megtennie a tettesnek is. Nem egyszer, nem két-
szer, hanem háromszor. Egy-egy halott emberrel a karjában. 
Vagy a hátán. Esetleg két fekete szemeteszsákban. 

Megálltak a gödör szélénél, elképedve a felásott terület 
nagyságán. 

– Itt ér véget az út – közölte az ásatásért felelős bűnügyi fe-
lügyelő. – Már mielőtt megtaláltuk volna a holttestet, úgy ha-
tároztunk, hogy nem ásunk annál a műanyag szalagnál to-
vább. 

Rámutatott a határt jelző szalagra. 
– Azon túl a föld már nagyon köves, és tele van gyökerek-

kel, lehetetlen, hogy valaki ott ásott volna el valamit. 
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– És hogy bírnak az újságírókkal? – kérdezte Alex. 
– Nehezen. Kezdik elveszíteni a türelmüket és az irántunk 

való tiszteletüket is, mindenáron tudni akarják, mit csinálunk. 
Sok embert kellett ideállítanom, hogy őrizzék a területet, ezért 
is ment lassan az ásás. 

Alex végigpásztázta a környéket a tekintetével. Kiásták a 
földet, majd átvizsgálták, és kupacba hordták. A gödröket ma-
gas földsáncok szegélyezték, melyek természetes védelmet 
nyújtottak a kíváncsi szemlélődök elől. 

– Hát megint találkozunk! 
Az igazságügyi orvosszakértő hangja a gödör mélyéről 

hangzott fel. Alex felé biccentett. Felmászott a pallóra, és lesö-
pörte a térdéről a földet. 

– Mit tudsz mondani? – kérdezte Alex. 
Az orvosszakértő Alexre hunyorgott, majd úgy állt, hogy 

árnyékba kerüljön. 
– Szinte semmit. Térjünk vissza rá, ha lesz lehetőségem ala-

posabban megnézni a testet az Igazságügyi Orvostudományi 
Intézetben. 

A levegő, amit Alex beszívott, már-már nyáriasan meleg 
volt. Madarak fogócskáztak a fák között, ide-oda röpdöstek. 

– Férfi vagy nő? 
– Szerintem nem értettél meg, Alex. Menj le és nézd meg 

magad, mielőtt elvisszük! 
Alex lába földbe gyökerezett, nem tudta, akarja-e látni, mi 

van odalent, abban a pokolban, amit a rendőrök kiástak. 
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– Én megnézem – jelentette ki Peder. 
– Én megyek elsőnek! – vágta rá Alex. 
Belekapaszkodott a pallóba és elkezdett leereszkedni. Érez-

te, ahogy a palló egy árnyalatnyit megsüllyed, s az futott át az 
agyán, hogy esetleg leszakadhat, és ő a holttest ölébe pottyan-
hat. 

– Pár méterrel mögötted van – szólalt meg az orvosszakértő. 
Alex földet ért és megfordult. Egy ponyvát látott, amellyel 

ideiglenesen lefedték a testet. Odament és leguggolt. Hátán 
érezte kollégái pillantását, amikor felemelte a ponyvát, hogy 
megnézze, mit rejt. 

Önkéntelenül hátrahőkölt. 
S a háta mögül az orvosszakértő hangját hallotta: 
– Na, most már érted? 
Peder odalépett Alex mögé, és átnézett a válla fölött. 
– A kurva életbe! 
Alex visszaterítette a ponyvát, és felállt. Csak egy csontváz 

volt, semmi más. 
– Mióta fekhet itt? 
– Nehéz pontosan megállapítani. Csak annyit mondhatok, 

hogy nagyon régóta. Évtizedek óta. Még régebb óta, mint az a 
férfi, akit a múlt héten találtunk. 

Az orvos szakértő úgy beszélt, mintha ő maga is tagja lenne 
annak a csapatnak, amely magára vállalta az ügyet. És bizo-
nyos értelemben véve az is volt. Alexnek tetszett ez a hozzáál-
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lás, szeretett volna bevonni még számos együttműködőt a 
nyomozásba. 

Kimásztak a gödörből. 
– Tehát ma befejezitek az ásást? – kérdezte Alex a felelős 

bűnügyi felügyelőt. 
– Mindenki egyetértett abban, hogy a kövesebb részeken 

már úgysem találunk semmit. 
– Én nem ezt kérdeztem. 
– A válasz igen, ma befejezzük az ásást. 
A szél a fák koronáját borzolta, és port vert fel a földkupa-

cokról. Alex úgy érezte, mintha maga a Gonosz ólálkodna a 
föld alatt, a talaj szabályosan égette a talpát. 

– Hát rendben – felelte. 
Intett Pedernek, hogy indulhatnak. Semmi kedve nem volt 

tovább maradni. 

Fredrika az aranyórával babrált. Azzal az órával, amelyet az 
ásás során találtak, és amely remélhetőleg segít kideríteni az 
azonosítatlan férfi nevét. 

„Viselj engem. A te Helenád” 
Milyen sokféleképpen értelmezhető szöveg! És milyen szép! 
Viselj engem. 
Ő felszólítana valaha valakit erre? Aligha. 
– Milyen szép! – jegyezte meg Ellen is, amikor belépett 

Fredrika szobájába, és meglátta az órát. 
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– Régi darab – felelte Fredrika, és végigsimított a szerkeze-
ten, amely régóta nem járt már. 

Ellen leült egy székre. 
– Utánanéztem a címjegyzékünkben a lakcímnek, amit az 

órástól kaptunk, de nem lehet kideríteni, ki lakott ott koráb-
ban. Most pedig nem lakik ott semmiféle Helena. 

Azzal egy öntapadós cetlit dugott Fredrika orra alá. 
– Itt van az ingatlaniroda vezetőjének a telefonszáma, ők 

adták bérbe a lakást. Az ő nyilvántartásukban talán megvan a 
nő. Akarod, hogy felhívjam, vagy inkább magad intézed? 

Fredrika megvonta a vállát, elbizonytalanodott azok után, 
hogy Pedert és Alexet kettesben találta az Oroszlánbarlang-
ban. 

Valami történt. És neki nem mondták el. 
– Majd felhívom én. 
Egy darabig tétovázott, aztán megkérdezte: 
– Ellen, nem tudod, történt az utóbbi napokban valami kü-

lönös? 
Látta, hogy Ellen nem érti a rosszul megfogalmazott kérdé-

sét. 
– Már úgy értem, a nyomozásban. 
A kollégája még mindig bizonytalanul pislogott rá. 
– Nem, szerintem nem. 
Vajon hazudik? Fredrika nem tudta bizonyosan, de érezte, 

hogy az idő, mint a homok, folyik ki a kezei közül, és azért 
küzdött, hogyne törjön ki rajta az üldözési mánia. Egy újabb 
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holttest feküdt a földben, kíméletlenül, hanyagul odahajította 
az az erős kéz, amely élet és halál ura. 

Ki vagy te? – morfondírozott Fredrika. Ki az, aki évtizedek 
óta újra és újra átoson az erdőn, és elhallgattatja a tanúkat? 

Spencer? 
Ez a gondolat fel sem merülhet benne, el is hessegette, még 

mielőtt végiggondolhatta volna. 
Mi vihet rá valakit ilyesmire? Fredrika attól félt, hogy még 

több áldozat is lehet, az erdő minden fájának gyökere alá oda-
képzelt egy holttestet. A józan esze azt súgta, hogy ez képte-
lenség, ugyanakkora józan észnek nem sok szerep jutott abban 
a nyomozásban, amelyben most nyakig volt. 

Spencer. 
Akivel Rebecca Trolle megpróbált kapcsolatba lépni. Aki 

tagja volt ugyanannak a filmklubnak, amelynek Thea Aldrin 
is. Aki mélyen hallgatott arról, miért olyan feszült és boldogta-
lan mostanában. Fredrika tulajdonképpen egy percig sem hit-
te, hogy Spenceris sáros az ügyben, de gyűlölte, hogy újra és 
újra olyan szálakba botlik, amelyek hozzá vezetnek. Eluralko-
dott rajta a csalódottság, és érezte, hogy mindjárt sírva fakad. 

A francba is, nem lehetek ilyen érzelgős a munkahelyemen! 
Ránézett a cetlire, amelyen a telefonszám állt, és felemelte 

az ujját, hogy tárcsázza. De helyette egy másik számot hívott. 
Az Uppsalai Egyetem telefonközpontját. Kérte, hogy kapcsol-
ják az Irodalomtudományi Intézet tanszékvezetőjét, Erland 
Malmot. 
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Ezt Spencer sosem fogja megbocsátani neki. De tudnia kell. 
Erland Malmmal korábban nem állt különösebben bizalmas 
viszonyban, de mint Spencer közeli hozzátartozójának, joga 
volt felhívni és megkérdezni, mi történt. Legalábbis ezt beszél-
te be magának. 

Erland beleszólt a telefonba, a hangja éppoly zord volt, mint 
máskor. Ennél egyedül Spenceré volt zordabb. És egyedül 
Spencer volt népszerűbb, sikeresebb Erlandnál. Az volt Erland 
szerencséje, hogy Spencer nem vágyott a tanszékvezetőséggel 
járó hatalomra és befolyásra. 

– Jó napot, Erland, itt Fredrika Bergman. 
Hányszor találkoztak? Párszor. Erland korábban teljesen ér-

tetlenül állt Spencer és Fredrika kapcsolata előtt, de elfogadta, 
hogy a nő felbukkan bizonyos konferenciákon, mint valami 
extra útipoggyász. Mindig tisztelettudóan bánt vele, sosem 
becsmérlően, mint egyesek, akik átláttak a szitán, és lenézték. 
Vesztesnek könyvelték el, olyan nőnek gondolták, aki csak a 
második a sorban, Spencert meg tökös fickónak tartották. 

Fredrika megpróbált hangot adni félelmeinek, először csak 
virágnyelven, majd egyre szókimondóbban. 

– Mi történt? Rá sem ismerek! 
Sírás fojtogatta, és nyelt egyet, hogy elfojtsa. Úgy gondolta, 

bekellene fejeznie a beszélgetést, de Erland csak hallgatott. 
– Nos, Fredrika, erről semmit sem mondhatok. Nyilván 

megérti. Kérdezze inkább Spencert! 
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– Attól tartok, nincs mit megértenem. És megkérdeztem 
Spencert! Több ízben is. Egy szót sem szól, és az őrületbe ker-
get a hallgatásával. 

A szavak gombóccá gyűltek a torkában. Nem akarta, hogy 
elutasítsák, most, amikor őszintén kitálalt. 

Segítsen, az istenért! 
Amikor Erland megszólalt, a hangja bizonytalan volt. 
– Finoman szólva is nehéz helyzetbe csöppentünk. Spencer 

az ősszel témavezetője volt egy Tova Eriksson nevű ifjú 
hölgynek. Mesélt róla? 

– Futólag. Említette, hogy a lány nem volt megelégedve ve-
le. 

Erland fáradtan felkacagott. 
– Nem volt megelégedve? Hát én nem egészen így fogal-

maznék, de miért is ne? Fredrika, a lány feljelentette Spencert 
szexuális zaklatásért. Azt állítja, a hatalmával visszaélve sze-
xuális szolgáltatásokra akarta kényszeríteni. 

Fredrika elnémult. 
Ürességet érzett. 
– Tessék? Ez bizonyára valami félreértés. 
Erland keserű hangon folytatta. 
– Mi itt az intézetben nem foglalhatunk állást abban a kér-

désben, hogy bűnös-e Spencer vagy sem, viszont kötelessé-
günk… 

– Már hogy a francba ne tehetnék! – fakadt ki Fredrika. 
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– A lány feljelentette a rendőrségen. Nincs más választá-
sunk, mint kivárni a rendőrségi nyomozás eredményét. 

Rendőrségi feljelentés. Szexuális szolgáltatások. Spencer 
hirtelen támadt buzgalma a gyereknevelésben. 

– Kirúgták? 
– Először felszólítottuk, hogy menjen egy időre szabadság-

ra, de a feljelentés óta formálisan felfüggesztettük. 
Itt már nem volt mit mondani. Fredrika befejezte a beszélge-

tést, és érezte, hogy megsemmisül. Mi mindenről hazudhatott 
még Spencer? Fredrika képzeletbeli világában kettejük között 
nem léteztek titkok. Nyílt kártyákkal játszottak mindvégig, ez 
vitte előbbre a kapcsolatukat. 

Most menjen haza? Szakítsa félbe a munkáját, hogy elkapja 
Spencer grabancát, jól megrázza, és kiszedje belőle mindazt, 
amit elhallgatott előle? 

Rebecca Trolle. 
Fredrika ösztönösen úgy érezte, hogy Spencer neve nem il-

lik a képbe. A tagsága az Őrangyalok nevű filmklubban lé-
nyegtelen, semmi köze Rebecca halálához. De mi van azzal a 
másik diáklánnyal, aki most feljelentette a rendőrségen? Van 
csak egy fikarcnyi igazság is abban, amit állít? 

Az nem lehet. 
Nem szabad, hogy igaz legyen! 
Fredrika érezte, hogy kicsúszik a lába alól a talaj. Képtelen 

lenne összeütközésbe kerülni Spencerrel mindaddig, amíg csa-
lódás mardossa, amiért a férfi eltitkolta előle a gondjait. 
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Előkereste a cédulát, amit Ellentől kapott, és beütötte a rajta 
állószámokat. Az ingatlaniroda vezetője a második csengetés 
után vette fel a kagylót. Meghallgatta, milyen ügyben keresik, 
majd így szólt: 

– Tudom, melyik lakásról beszél. Két éve adták el. A koráb-
bi tulajdonost Helena Hjortnak hívták. 
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Még kora délelőtt volt, de Spencer már a rendőrség kungs-
holmsgatani irodájában ült, ahol az útleveleket intézték. A ba-
bakocsiban fekvő Sagát leste, és közben arra gondolt, milyen 
közel vannak Fredrikához. Mégsem szándékozott felmenni, 
hogy üdvözölje. A nő kollégájával folytatott beszélgetés és az a 
tény, hogy ugyanez a kolléga Évát is felkereste, ráijesztett 
Spencerre. A szexuális zaklatás és a hatalommal való vissza-
élés után most még gyilkosság elkövetésével is gyanúsítják. 
Máskülönben miért kérdezősködnének arról az átkozott kon-
ferenciáról, ami egyfajta alibi lehet? 

Az is lehet, hogy több gyilkosság elkövetésével is gyanúsít-
ják. 

A rádióban és a tévében hallott, meg nem erősített hírek 
szerint egy újabb holttestet találtak Midsommarkransenben. 
Valószínűtlennek tűnik, hogy a rendőrség csak az egyik gyil-
kossággal gyanúsítja, és a másikkal nem. Spencer már nem 
tudta, mit higgyen, azt kívánta, bárcsak ez az egész szarság 
egy rossz álom lenne csupán, mely egyszer véget ér. 

Négyen voltak előtte, és azt remélte, sorra kerül, mielőtt 
még Saga felébred. 

Egész testében fájdalmasan szorongott, és minden nappal 
erősödött az az érzése, hogy szerencsétlen csillagzat alatt szü-
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letett. Tudta, hogy beszélnie kellett volna Fredrikával. Már az 
elején. Az őt megillető, jogos bizalommal kellett volna hozzá 
fordulnia, és bíznia kellett volna abban, hogy a nő hisz neki. 

Szorongása dühvé terebélyesedett. Hisz nem ő volt az 
egyetlen, akinek fel kellett volna fednie a titkait. Fredrika nyíl-
tan megkérdezte tőle, ismerte-e Rebecca Trollet, majd hátat 
fordított neki, és úgy tett, mintha semmi különös oka nem lett 
volna annak, hogy feltette ezt a kérdést. 

De Spencernek valahogy nem állt össze a dolog. 
Hogy merte Fredrika nap mint nap rábízni a gyermekét, ha 

közben titokban azt gyanította, hogy több embert megölt? 
Hogy láncfűrésszel feldarabolta egy fiatal nő testét, majd egy 
erdőbe cipelte, elásta, aztán odébbállt? 

Úgy látszik, nem ismerjük egymást. 
Szerette felidézni az első találkozásukat. Akkor történt, 

amikor még egyikük sem volt összetörve, és a kapcsolatuk 
követelményektől mentes volt. Akkor találkoztak, amikor ide-
jük, kedvük, lehetőségük volt. Ártatlan és mégis bűnös vi-
szony volt ez. Ártatlan, mert ritkán tapasztalható őszinteség 
vezérelte, és bűnös, mert Spencer nős volt. 

Minden közös volt bennük. Az érdeklődésük és a vélemé-
nyük. Azon ritka alkalmakkor, amikor összezördültek vala-
min, a szerelmük minden zűrt megoldott. A kölcsönös függő-
ség, az igényeik egyre szorosabbá fűzték kapcsolatukat, így 
egyre gyakrabban találkoztak. Vállalták a kockázatot, és Spen-
cer kollégáit furcsa helyzetbe hozták, amikor Fredrika teljes 
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titoktartás mellett fel-felbukkant a férfi utazásain. Beosont a 
szállodai szobájába, és az ágyában aludt. 

Két évvel ezelőtt állt minden a feje tetejére, amikor Fredrika 
kijelentette, hogy gyereket szeretne. Arról beszélt, hogy örökbe 
fogadna egy kínai kislányt, és egyedül nevelné fel. Nélküle. 
Amikor Spencer első ijedsége elmúlt, világosan Fredrika érté-
sére adta, hogy ha gyereket szeretne, szívesen megajándékoz-
za vele. 

Megajándékozza. Mintha egy csokor virágot küldene neki. 
Úgy beszélt, mintha a múlt században élne. A nő mégis 

igent mondott. Azt mondta, nincs az a férfi a világon, akitől 
jobban szeretne gyereket, mint tőle. Mintha tucatnyiból válo-
gathatott volna. 

Spencert az rezzentette fel gondolataiból, hogy sorra került. 
Korábban sürgős találkozót kért az ügyvédjétől, elmagya-

rázta, milyen helyzetbe került. Unó, az ügyvéd elsápadva kér-
dezte: 

– Spencer, hogy a fenébe keveredtél ebbe bele? 
Azt felelte, fogalma sincs. Barátja pedig nem tudott tanácsot 

adni. Azt mondta, várjon. Ha a rendőrség komolyan gyanúsít-
ja a gyilkossággal, behívják kihallgatásra, és feltehetőleg előze-
tes letartóztatásba helyezik, amennyiben úgy ítélik meg, köz-
veszélyes lehet. Ami valószínű, tekintettel a bűncselekmé-
nyekre, amelyek elkövetésével vádolják. 

A tetterejével nem volt gond. Amint elhagyta az ügyvédi 
irodát, egyenesen hazament, és előkereste az útlevelét. Elege 
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volt ebből az egész szarságból, és úgy döntött, mielőbb el akar-
ja hagyni az országot, ha a dolgok rosszabbra fordulnak. Át-
menetileg. Csak amíg megnyugszanak a kedélyek. 

De az útlevele már csak pár hónapig volt érvényes, ami kor-
látozta azon országok számát, amelyekbe utazhatott volna. És 
amilyen elveszettnek érezte magát, nekiindult, hogy újat csi-
náltasson. 

Utolsó mentsvárnak. 
Ha szükség lenne rá. 

Alex és Peder visszatért a főkapitányságra. Végigsuhantak a 
folyosón, majd ki-ki eltűnt a saját szobájában. Peder bekapcsol-
ta a számítógépét, és végigfutotta a leveleit. Fredrika bement 
hozzá. Az arca merev volt, a szeme szomorú. Peder valahogy 
úgy érezte, elveszítette a jogot, hogy megkérdezze tőle, mi a 
baja, hiszen épp a nő élettársának kihallgatását készítette elő. 

– Helena Hjort – kezdte Fredrika. 
Majd lerogyott egy székbe, érezhetően fáradt volt. 
Peder érezte, hogy feltöltődik energiával. 
– Ő vette az aranyórát? 
Fredrika bólintott. 
– Sikerült azonosítanom az ingatlaniroda vezetőjének segít-

ségével, és megtudtam a jelenlegi lakcímét. Södermalmban 
lakik, a Vitabergen parknál. 

Peder felvillanyozódva előrehajolt, többet akart tudni. 
– Felhívtad? 
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– Gondoltam, inkább odamegyek. 
Fredrika habozott egy picit, mintha még mondani akart 

volna valamit. 
– Velem jönnél? 
Az elmúlt két év alatt, amióta együtt dolgoztak, még sosem 

kérte meg Pedert, hogy kísérje el. 
– Persze – felelte a férfi. – Örömmel. 
Befejezte azt, amivel épp foglalatoskodott, és átballagott 

Alexhez, hogy közölje, hová készülnek. 
– Habár neked és nekem van egy másik elintéznivalónk is – 

emlékeztette Alex. 
Spencer Lagergren. 
– Nem lehetne később? 
Alex nem ellenkezett. Neki éppúgy semmi kedve nem volt 

felvenni azt az átkozott Spencer-szálat, mint Pedernek. 
– Ez meg mi volt? – kérdezte Fredrika, amikor a kocsihoz 

mentek. 
Peder nem akart áruló lenni, de érezte, ahogy a hazugság a 

torkán akadt, alig bírta kimondani. 
– Semmi különös. 
Fredrika lassan jósnőnek is elmehetne, ha otthagyná a rend-

őrséget. Peder érezte, ahogy a pillantása a hátát égeti, és tudta, 
hogy nem hisz neki. 

Palástolnia kell a bűnét, elrejteni. Odafordult hozzá. 
– Most komolyan, semmi. 
– Hát persze. 
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Sűrű csend volt a kocsiban. Az út mentén házak sorakoztak, 
az ég tiszta kék volt, és úgy sütött a nap, hogy az már szinte 
képtelenségnek tűnt. Az autó átgördült a Västerbron hídon, 
amely Södermalmba vezetett. 

– Nem akarok a slusseni körforgalom felé menni – magya-
rázta Peder. – Olyan rohadt nagy dugó szokott arra lenni. 

Fredrika nem felelt, neki aztán édes mindegy volt, melyik 
úton mennek. 

A férfi oldalról figyelte az arcát, és megpróbált a gondo-
lataiban olvasni. Bocsánatot akart kérni, de nem tudta, milyen 
ürüggyel és hogyan tegye. Lefékezett az előtt a ház előtt, ahol 
állítólag Helena Hjort lakott. A népesség-nyilvántartás szerint 
a nő egyedülálló és gyermektelen volt. Úgy tűnt, valaha férjnél 
volt, de 1980-ban elvált, a volt férje pedig a következő évben 
elhagyta az országot. 

Elhagyta az országot. Erre Fredrika és Peder egyaránt fel-
kapta a fejét. Mintha azt várták volna: elhunyt. Ha valóban azt 
hitték, hogy kivándorolt Svédországból, kevésbé furcsa, hogy 
senki sem jelezte az eltűnését. 

– Fel kell kutatnunk a barátaikat és az ismerőseiket is – je-
lentette ki Fredrika, miközben felmentek a lépcsőn. – Biztos a 
nyomára akadunk valahogy. 

– Szerinted nem őt találtuk meg? 
– Az óráját megtaláltuk. Már ha egyáltalán neki vette Hele-

na azt az órát. Az viszont furcsa, hogy egy férfi, akiről min-
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denki úgy tudja, kivándorolt, már harminc éve halott, és sen-
kinek sem hiányzik. 

Peder arcizmai megfeszültek, szerette volna a hátralévő lép-
csőfokokat futva megtenni. 

Helena Hjort idős volt, közel nyolcvanesztendős, s megvolt 
annak a veszélye, hogy nem képes annyira a segítségükre len-
ni, mint szerették volna. 

Magányos, gondolta Peder, amikor becsengettek. Bizonyára 
átkozottul magányos. 

Az ajtó kinyílt, s egy idős nő jelent meg, aki úgy nézett ki, 
mint egy kiöregedett hippi. A ruhája olyan színes volt, hogy az 
embernek káprázott tőle a szeme. 

Peder átengedte Fredrikának az irányítást, aki mindkettejü-
ket bemutatta, majd elmondta, mi járatban vannak. 

– Arra volnánk kíváncsiak, látta-e már ezt valaha? 
A Fredrika nyitott tenyerében heverő aranyórától Helena 

Hjort hátrahőkölt. 
– Hol találták? 
– Esetleg bemehetnénk? 

A lakás elbűvölő volt a majdnem négy méteres belmagasságá-
val, bájos gipszstukkóival, fehér falaival és a frissen csiszolt 
parkettájával. A falakat visszafogott művészi alkotások díszí-
tették, s csak néhány személyes fénykép volt látható mellettük. 
Peder anyja sárgult volna az irigységtől, ha látja ezeket a füg-
gönyöket, s ugyanez állt a szőnyegekre is. 
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Helena Hjort betessékelte a nappaliba, s hellyel kínálta őket 
az ablakra néző nagy kanapén. Ő a szemközti fotelba ült. 

Fredrika átnyújtotta neki az órát, és figyelte Helenát, mi-
közben tanulmányozta. 

– A midsommarkranseni ásatáson találtuk – közölte az 
idősnővel. 

Helena felvonta a szemöldökét. 
– Ásatáson? 
– Bizonyára hallott róla a hírekben – magyarázta Peder. – A 

múlt hét elején egy fiatal lány holttestére bukkantak ott. 
Rebecca Trollenak hívták. 

Helena hátradőlt a fotelban. 
– És egy férfit is találtak. 
– Igen, akit még nem sikerült azonosítanunk – felelte Peder. 

– De az órát tőle nem messze találtuk meg, és úgy gondoljuk, a 
holttestével egy időben áshatták el. 

Halkan és tárgyilagosan beszélt. 
– És maguk szerint a férfié lehetett? 
– Igen – helyeselt Fredrika. 
Helena Hjort a kezében tartott órát méregette, és úgy tűnt, 

gondolatban valami elérhetetlenül távoli helyen jár. Az óra 
emlékeket ébresztett fel benne, és Peder már egy cseppet sem 
kételkedett abban, hogy valóban Helena vásárolta. 

– 1979-ben vettem – szólalt meg az idős nő. – Az akkori fér-
jemnek, Elias Hjortnak. Az ötvenedik születésnapjára, aján-
dékba. Nagy fogadást rendeztünk odahaza, sokan eljöttek. 
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Helena felállt és odahozott egy albumot. Peder megfigyelte 
a mozgását, és úgy találta, rugalmasabb, mint a nyolcvanéve-
sek többsége, akikkel találkozott. 

A hölgy Fredrika és Peder elé tette az albumot, és meg-
mutatott nekik egy fotót, amely a férjéről, Eliasról készült az 
ötvenedik születésnapján. Magas, daliás termetű férfi volt, 
zord tekintettel. Az óra ott volt a csuklóján. 

– Eliast a házasságunk ideje alatt végig búskomorság gyö-
törte. Talán az bántotta, hogy nem született gyermekünk, de 
szerintem depressziós is volt. Abban az időben a pszichológia 
nem olyan volt, mint manapság. Ha az ember szomorú volt, 
nem kért segítséget, hanem összeszorította a fogát, és tette to-
vább a dolgát. 

Peder megnézte Elias Hjort képét, és az az érzése támadt, 
ismeri valahonnan. 

– Mivel foglalkozott? 
– Ügyvéd volt. 
Úgy tűnt, mintha az idős nő valamit még hozzá akart volna 

tenni, de inkább hallgatott. 
– És hol lakik most? – kérdezte Peder. 
Helena az órára pillantott, amelyet továbbra is a kezében 

tartott. 
– A válásunk utáni évben, 1981-ben Svájcba költözött. 
Pederre emelte a tekintetét. 
– Úgy gondolják, őt találták meg Midsommarkransenben, 

ugye? 
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– Igen, de nem vagyunk biztosak benne. Most, hogy tudjuk, 
kié volt az óra, reméljük, azonosítani tudjuk a holttestet a régi 
fogászati kezelőlapok segítségével. 

Helena letette az órát, és látszott rajta, hogy elgondolkodik. 
Peder megállapította magában, hogy nem tűnik szomorúnak. 
Lehet, hogy már régóta sejtette, hogy a volt férje nem él? 

– És tartották a kapcsolatot azután is, hogy Elias Svájcba 
költözött? – tette fel a kérdést Fredrika, mintha olvasott volna 
Peder gondolataiban. 

– Nem – felelte Helena. 
– Mikor látta utoljára? 
– 1981 februárjában. Eljött hozzám a régi lakásunkra, és azt 

mondta, külföldre költözik. 
– Meglepte a döntése? 
– Hát persze. Korábban soha nem beszélt arról, hogy ilyen 

tervei vannak. 
– És azt nem mondta, miért akar elköltözni? 
Egy apró mosoly suhant át Helena arcán, de olyan gyorsan, 

hogy utólag Peder nem volt biztos benne, jól látta-e. 
– Nem. És ahogy már említettem, többé nem találkoztunk. 
Fredrika kihúzta magát, kezét a térdére tette, és csendben 

felvázolta, amit a nyilvántartásukból megtudott a pár házassá-
gáról. 

– Hát nem különös? Úgy értem, több mint húsz éven át há-
zasok voltak. Elias sosem tért vissza Stockholmba? Nem is ír-
tak egymásnak? 
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Helena belegondolt. 
– Az legalább ilyen különös, hogy mentegetőznöm kell 

azért, hogy nem tartottam a volt férjemmel a kapcsolatot, miu-
tán elhagyta az országot. A válásunk után akkor sem találkoz-
gattunk, amikor még Stockholmban lakott. Szerintem mind-
kettőnknek szükségünk volt arra, hogy rendesen lezárjuk a 
dolgot. 

De miért válik el egy pár több mint húsz év házasság után? 
Mi okozhat akkora törést, hogy utána már szóba sem állnak 
egymással? Peder Ylvára gondolt és az átmeneti különélésük-
re. Vajon ha a fiúk nem lettek volna, minden kapcsolatot meg-
szakítottak volna egymással? Ezt kötve hitte. 

– És miért váltak el? – érdeklődött. 
Remélte, hogy a kérdés nem túl bizalmas és merész. 
– Több okból. Nem volt már hasonló az érdeklődésünk, a 

véleményünk. – A nő késlekedett a folytatással. – Elias az évek 
során olyan életmódot és életszemléletet alakított ki, amelynek 
én nem akartam a részese lenni. 

– Maga szorgalmazta a válást? – kérdezte Fredrika. 
– Igen, én. 
Peder úgy érezte, Helena kezdi türelmét veszteni, elege van 

mára magánjellegű kérdéseikből. Így témát váltott. 
– Voltak Eliasnak ellenségei? 
Helena leszedett egy hajszálat a nadrágja száráról. 
– Senki, akiről tudnék. 
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– Csak mivel ügyvéd volt – magyarázta Fredrika. – Nem le-
het, hogy nézeteltérése támadt valamelyik ügyfelével? 

– Aki aztán megölte, és elásta Midsommarkransenben? 
Fredrika nem felelt. 
– Nem – válaszolta Helena. – Aligha hiszem, hogy voltak 

ilyen ellenségei. 
– Tagja volt valamilyen ügyvédi irodának, vagy önállóan 

dolgozott? 
– Saját irodája volt, nem voltak munkatársai. 
– Voltak olyan közös barátaik, akik maga szerint kapcsolat-

ban állhattak vele azután is, hogy elhagyta a várost? 
Helena megcsóválta a fejét. 
– Erről nem sokat mondhatok. A közös barátainkról a válás 

után kiderült, hogy sokkal inkább voltak az ő barátai – közölte 
szárazon. – De a házasságunk idejében is magának való ember 
volt, még az is lehet, hogy a közös barátaink egyikünk barátai 
sem voltak. 

Peder látta, hogy Fredrika jegyzetel a tömbbe, amelyet min-
dig magánál tartott. Már csak egy kérdésük maradt. 

Peder tette fel. 
– Találkozott valaha Rebecca Trolleval? 
Első ízben tapasztalt valamilyen hatást Helenánál. 
– A lánnyal, akit holtan találtak? Nem, tényleg. 
– Biztos? – adott hangot bizonytalanságának Fredrika. 
– Igen, teljesen biztos. 
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Sajnos kétségnek nyoma sem volt, sem a hangjában, sem a 
szavaiban. Pedert zavarta, hogy nem tudott rájönni, honnan 
olyan ismerős neki Elias Hjort. Ha az élete függött volna tőle, 
akkor sem tudta volna. 

– Akkor nem is zavarjuk tovább – búcsúzott el. – Kaphat-
nánk egy fotót Eliasról? 

Amikor visszatértek a főkapitányságra, Fredrika a szobája felé 
indult, míg Peder Alex irodáját vette célba. Beszélni akart vele 
Spencer Lagergrenről, megtudni, mik a napi terveik. Amikor 
Fredrika meglátta, hová tart Peder, utána eredt. 

– Meg akartam beszélni valamit Alexszel – magyarázta Pe-
der és megállt. 

Nem akarta, hogy Fredrika elkísérje. 
Látta, hogy a nő tekintete megváltozik. A Helenánál tett lá-

togatásuk előtt fáradtnak és aggodalmasnak tűnt, de a beszél-
getés felfrissítette, újra tiszta fejjel gondolkodott. Most azon-
ban megint elkomorult. Peder úgy sejtette, nem tud mit kez-
deni vele, hogy hirtelen így megszaporodtak a zárt ajtók mö-
gött zajló összejövetelek. 

– Mit? 
– Olyasmit, amiről már korábban beszéltünk. 
Peder annyira sarokba szorítva érezte magát, hogy a félelem 

már-már zavarodottá tette. Ez egyfajta önkéntelen reakció volt 
nála, a terapeutája szerint dolgoznia kellene rajta. 

– Amiről én és a csapat többi tagja nem tudhatunk? 
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Pedernek gőze sem volt, mit mondjon erre. 
Fredrika tekintete üressé vált. Valami elpattant benne, és 

meghátrálásra késztette. 
– Spencerről van szó? 
Peder megdermedt, felnézett, egyenesen Fredrika szemébe. 
Alex, aki meghallotta a hangjukat, kilépett a folyosóra. 

Egyikükről a másikukra pillantott. 
– Történt valami? 
– Én is ezt kérdezem – felelte Fredrika. 
A hirtelen támadt feszült csendben Peder végre rájött, hol 

látta korábban Elias Hjortot. 
– Elias Hjort is Thea Aldrin filmklubjának tagja volt! 
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Persze lehet, hogy csak bebeszélte magának, de Theának hatá-
rozottan az volt az érzése, figyelik. Óvatosan kikukucskált az 
ablakon, megpróbálta kivenni, ki járkál odakint. Lehet, hogy 
valamelyik fiatal a szemközti szociális otthonból. Ha így lenne, 
sokkal nyugodtabbnak érezné magát. 

Torbjörn Ross látogatásának emléke nem akart elhalvá-
nyulni, érezhetően ott maradt a levegőben, mint egy rossz 
szag. A férfi megváltozott, még megszállottabb lett, mint aze-
lőtt volt. Mintha egy kicsit magasabb fordulatszámra kapcsolt 
volna, még a szokásosnál is zavarodottabbnak tűnt. 

Miért nem hagyja már abba ezt az egészet? 
Thea sosem jött rá, hogyan sikerült Rebecca Trollenak olyan 

messzire jutnia a kutatásaiban. Persze, nem járta végig az utat, 
de elég közel jutott. Először csak a Merkúrról és az Aszteroidá-
ról beszélt, na meg a Box könyvkiadóról, aminek gondozásá-
ban a két kötet megjelent, valamint a filmklubról. A régi újsá-
gokban olvasott róla. 

De azután olyan témák is felbukkantak, amiknek nem lett 
volna szabad napvilágra kerülniük. A film és a rendőrségi 
nyomozás. Elias Hjort. És ekkor jött rá Thea, hogy a lány pórul 
fog járni. 

Elias Hjort, az együgyű ügyvéd, aki semmit nem tudott jól 
csinálni az életében. Aki nem teljesítette azt a küldetést, amely-
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lyel Thea megbízta, hanem megpróbált belőle hasznot húzni. 
Thea biztos volt benne, hogy a rendőrség őt találta meg a sír-
ban. Mostanra már biztosan beazonosították, megtudták, ki 
volt, és milyen szerepet játszott abban a drámában, amely még 
harminc év múltán is áldozatokat követelt. Helenára gondolt, 
Elias feleségére, aki jobbat érdemelt volna. Thea és Helena jó 
barátok is lehettek volna, ha Helena nem hallgat a pletykákra, 
és nem kezd el bebeszélni magának mindenfélét. 

A filmklub Morgan Axberger ötlete volt, habár a médiában 
korábban azt állították, Thea volt az értelmi szerző. A fiú meg-
késett tinédzserkori lázadásának csúcspontját élte, és nagyobb 
különc volt, mint a többiek együttvéve. Thea emlékezett rá, 
hogy eleinte elnéző volt vele. Morgan ugyanis egyike volt 
azon keveseknek, akik nem ítélték el Thea és Manfred ódzko-
dását a házasság intézményétől, és nem látott semmi kivetni-
valót abban, hogy esküvő nélkül szerettek volna gyermeket 
nemzeni. 

– Ami az egyik embernek fontos, az a másiknak lényegtelen 
– ez volt Morgan véleménye. 

Morgan szervezte be Eliast a klubba. Azután Spencer Lager-
grent is. Thea szerint Spencer még túl fiatal volt. Soha nem 
volt képes utolérni a többieket. Vágott az esze – olykor briliáns 
volt –, de túl tapasztalatlan ahhoz, hogy vitákba tudjon bo-
csátkozni. Ráadásul Morgan és Elias szerint túl keveset ivott. 

Thea felsóhajtott, azt kívánta, bárcsak az összes régi em-
léktől megszabadulhatna. 
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Bekapcsolta a tévét, látni akarta a déli híradót. A rendőrség 
épp most erősítette meg a híreszteléseket. Egy újabb holttestet 
találtak. Egyéb részletekkel azonban nem szolgáltak a nemét 
vagy a korát illetően. Thea tágra nyílt szemmel követte a híre-
ket. Mennyi ideig tart még, mire rájönnek, hogy függnek össze 
a dolgok? 

A rosszullét kerülgette, amikor az újabb hullára gondolt. Ha 
fiatalabb lenne, szégyellné magát, és undorodna mindattól, 
ami most majd kiderül a múltjáról. De mivel már túl volt a 
hetvenen, a legkevésbé sem érdekelte. Az egyetlen, ami ag-
gasztotta, az a fia sorsa volt. 

De ha harminc éven át nem akadtak a nyomára, semmi oka 
nem volt azt gondolni, hogy épp most fogják megtalálni. 
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Nem megy minden egyszerre, még akkor sem, ha azt szeretné 
az ember. Ez fájdalmas felismerés volt, és a fontossági sorren-
den nem lehetett változtatni. Alex Recht végül úgy döntött, 
legfőbb ideje előkészíteni Valter Lund kihallgatását. És min-
denek előtt behozni Spencer Lagergrent, hogy kiszedjék belőle, 
mit tud, és egyszer s mindenkorra kihúzhassák a nevét a listá-
ról. Annak fényében, hogy egy újabb holttestet találtak, és az 
aranyóra segítségével azonosították a férfit, Spencer már nem 
volt annyira érdekes. Noha kapcsolatban állt a filmklubbal, túl 
fiatal volt. Nem volt elég sokáig tag. De attól még ugyanúgy ki 
kellett hallgatniuk. 

Alex komolyan elbeszélgetett Fredrikával a dologról. 
– Információt tartottál vissza – vádolta meg. – Ez szolgálati 

vétség, amiért azonnali hatállyal kirúghatnálak, így. 
És csettintett egyet az ujjával. 
– Nem tartottam vissza semmit – mentegetőzött Fredrika. – 

Csak meg akartam kímélni magunkat attól, hogy le kelljen 
nyomoznunk egy újabb szálat, mert Spencernek jó eséllyel 
semmi köze az ügyhöz. 

– És hogy akartad kideríteni, hogy tényleg semmi köze sincs 
hozzá? 
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Erre Fredrika nem tudott válaszolni, ezért a beszélgetésük 
nem is nyúlt túl hosszúra. 

– Most mit akarsz tenni? – kérdezte Fredrika. 
Nyugtalan tekintetéből ítélve attól rettegett, hogy elveszíti 

az állását. 
– Fegyelmit kellene adnom neked – felelte Alex. – De sajnos 

nem engedhetem meg magamnak, hogy elveszítsek egy nyo-
mozót, akit egyébként remek munkaerőnek tartok. 

Szívből mondta, és meghatotta Fredrikát. 
Azt viszont megtiltotta, hogy a nő részt vegyen a Spencer 

Lagergrennel kapcsolatos munkában. 
– Ne telefonálj haza, és ne szólj erről egy szót se! – intette 

Alex, minden egyes szót külön kihangsúlyozva. – Te csak vé-
gezd továbbra is a munkádat, majd Pederrel ketten lerendez-
zük Spencert, amilyen gyorsan csak lehet. 

– És mi lesz Sagával? – kérdezte Fredrika. 
– Majd felhívunk, amikor behozzuk Spencert – felelte Alex. 

– Hazamész, és vigyázol rá addig. 
Így tervezte ebéd előtt, amikor még azt hitte, az idő neki 

dolgozik. De amikor két óra körül elkezdték keresni Spencer 
Lagergrent, nem tudták elérni. A mobiltelefonja ki volt kap-
csolva, és a lakására kiküldött járőrnek senki sem nyitott ajtót. 

Alex háta borsódzott ettől az egésztől. Egyre inkább elha-
talmasodott rajta az az érzés, hogy elsiklott valami nyilvánvaló 
dolog felett, és ez nem hagyta nyugodni. Fredrikához nem 
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akaródzott neki átmenni, hogy megkérdezze, nem tudja-e, ho-
vá tűnt Spencer. 

Ekkor Peder lépett be Alex irodájába. 
– Most, hogy nem találjuk Lagergrent, nem térhetnénk rá 

Lundra? 
Alex szája hosszú vonallá keskenyedett. 
– Kezdetnek hívd fel és egyeztess vele időpontot! Mondd, 

hogy ha lehet, még ma szeretnénk találkozni vele. Este is jó 
lesz. 

Peder nyelt egyet. 
– Az újságírók tombolni fognak. 
Alex elfojtott egy sóhajt. 
– Nem maradt más választásunk. Csak felvilágosítást ké-

rünk tőle, ezt ne felejtsd el! 

Fredrikát a tehetetlenség érzése emésztette. Kollégái épp az 
élettársát készültek kihallgatni többrendbeli gyilkosság gyanú-
ja miatt, ő pedig az irodájában ült, és azt várták tőle, hogy vé-
gezze tovább a munkáját. Mintha mi sem történt volna. 

A félelem szinte megbénította. Mi marad a Spencerrel való 
kapcsolatából, mire véget ér ez a rémálom? És mi lesz az 
uppsalai feljelentéssel, amit Spencer ellen tettek? Már a puszta 
gondolattól is, hogy az élettársa egy diáklánnyal erőszakosko-
dott, a rosszullét kerülgette. 

Biztos nem igaz. 
Nem lehet igaz. 
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Tekintetével az íróasztalát pásztázta, megpróbálta a kirakós 
apró darabkáiból összerakni a képet. Az összképet. 

Egy fiatal diáklány, aki négy hónapos terhes volt, egy több 
mint ötvenéves ügyvéd mellett fekszik egy sírban, aki már 
majdnem harminc éve került oda. Egyetlen közös pont van: 
Thea Aldrin, egy életfogytiglanra ítélt mesemondó, aki egy 
nyugdíjasotthonban csücsül, és hallgatásba burkolózik. 

Ha Thea nem zárkózott volna el a külvilágtól, Fredrika már 
úton lenne a nyugdíjasotthon felé, hogy kivallassa. 

Valaki kopogtatott Fredrika ajtaján, és úgy pukkasztotta ki a 
gondolatai buborékát, mint egy szappanbuborékot. Torbjörn 
Ross állt a küszöbön. 

– Zavarok? 
És barátságosan mosolygott. 
– Egyáltalán nem – felelte Fredrika. 
Alex már tájékoztatta, hogy a kolléga annak idején részt vett 

a Thea Aldrin ügyében folytatott nyomozásban, és még min-
dig látogatja az öregasszonyt, hátha egy nap beismeri a fia 
meggyilkolását. 

Visszataszító, gondolta Fredrika, mégis mosollyal akarta fo-
gadni Torbjörnt. Ám az arcizmai megfeszültek, mintha nem 
akarnának engedelmeskedni. Nem volt oka mosolyogni. És 
ideje sem volt rá. 

Torbjörn Ross belépett a szobába, és leült az íróasztal mellé. 
– Hallottam hírét, hogy azonosítottátok a halott férfit – je-

gyezte meg. 
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– Remélhetőleg igen – felelte Fredrika. – De még nem erősí-
tették meg. 

– És ki az? 
– Elias Hjortnak hívták. 
Torbjörn olyan szigorúan meredt rá, hogy szinte fájdalmas 

volt a szemébe nézni. 
– Elias Hjortnak? – ismételte meg. 
A nő bólintott. 
– Mond ez a név neked valamit? 
– Hát már hogy a francba ne mondana! 
A férfi hangja rekedt volt az izgatottságtól. Fredrika elen-

gedte a kezében tartott tollat, és hagyta, hogy az íróasztalra 
essen. 

– Ismered a Merkúr és az Aszteroida című könyveket? – ér-
deklődött a férfi. 

A szeme lángolt, pedig sötét volt, mint a téli éjszaka. 
– Thea Aldrint vádolták, hogy álnéven írta őket. De nem 

volt rá bizonyíték. 
Torbjörn zordan, örömtelenül felkacagott. 
– Követtük a pénz útját, ahogy azt mindig tesszük, ha álne-

veket akarunk leleplezni – magyarázta. 
Hátradőlt a széken, és a kezével végigsimított az arcán. 
– Rákényszerítettük a Box kiadót, hogy elárulja, ki kapja a 

könyvek után járó szerzői jogdíjat. 
Fredrika a homlokát ráncolta. 
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– De miért? Végtére is nem törvénytelen ilyen könyveket 
kiadni. 

Torbjörn elengedte a füle mellett a megjegyzést. 
– A pénz Elias Hjorthoz folyt be. De nem ő volt a szerző, 

csak a szerző törvényes jogi képviselője. Ám amikor fel akar-
tuk keresni, hogy tisztázzuk, kit képvisel, elhagyta az orszá-
got. És soha nem bukkantunk a nyomára. 

Megint felkacagott. 
– Hála az ördögnek, ha egész idő alatt ott rohadt Midsom-

markransenben! 
– Miért akartátok megtudni, ki írta a könyveket? – kérdezte 

ismét Fredrika. 
– A film miatt. 
– Milyen film miatt? 
Ekkor hangosan és élesen megcsörrent a mobilja. Rögvest 

utánanyúlt. Ismeretlen számról hívták. 
– Itt Fredrika Bergman. 
Először csend volt. Majd Spencer hangját hallotta. 
– Uppsalába kell jönnöd. 
Hallotta, hogy a férfi tétovázik. 
– Őrizetbe vettek. 
Alex először nem értette, hol csúszott hiba a számításaiba. 

Miért vette őrizetbe az uppsalai rendőrség Spencert? És hogy 
történhetett mindez Stockholmban, anélkül, hogy Alex tudo-
mására jutott volna? 
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– Megtiltották, hogy útlevelet adjanak ki neki – magyarázta 
Peder, amikor kicsivel később jelentést tett Alexnek. – Hogy ne 
hagyhassa el az országot. 

– És mégis mi a francért hagyná el az országot? Mert pa-
naszt tettek ellene szexuális zaklatásért? – értetlenkedett Alex. 

– Azért, mert a lány, aki feljelentette, tegnap újabb váddal 
rukkolt elő. Emelte a tétet, és most már nemi erőszakról beszél. 

Alexnek elakadt a szava. 
– Nemi erőszakról? 
Peder bólintott. 
– Az uppsalai kollégák gyanították, hogy Lagergren attól 

fél, az újabb vád is napvilágot lát, ezért megpróbálja elhagyni 
az országot, és elrejtőzik, amíg ez az egész elcsitul. 

– És amikor új útlevelet igényelt… 
–… jó okot láttak rá, hogy őrizetbe vegyék. 
Alex összekulcsolta a kezét a tarkóján. 
– Én tényleg hittem az ártatlanságában. 
– De hisz nem tudjuk, miért igényelt új útlevelet. 
– Vajon miért tehette? 
– Talán mert szüksége volt rá? 
Alex lassan megcsóválta a fejét. 
– Valami másról van szó, Peder. 
Csendes kopogás szakította félbe a beszélgetésüket, és 

mindketten az ajtó irányába néztek. 
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– Bocsánat, ha zavarok – szólalt meg Torbjörn Ross. – De azt 
hiszem, fontos információ birtokába kerültem, amit veletek is 
meg kell osztanom. 

Hangjától Alexben megállt az ütő. Amit mondott, vissza-
rángatta a Rebecca Trolle-ügyhöz. 

– Gyere be – felelte önkéntelenül. 
Közben úgy érezte, szörnyű hibát követett el, amikor be-

vonta barátját és kollégáját a nyomozásba. 
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Jimmy Rydh tudta, hogy buta. Valami baj volt a fejével, mert 
beverte egy kőbe, amitől elromlott. Azt is tudta, hogy ezért 
nem élhet egyedül, mint Peder. Azaz Peder sem élt egyedül, 
mert egy egész család lakott még vele. De Jimmynek is helye 
volt ebben a családban, ezt Peder számtalanszor elmondta 
már. 

Néha mégis olyan nehéz volt. Hiszen Jimmy mégsem a 
bátyjával és a családjával élt, hanem a barátaival a szociális 
otthonban. Olykor unta már őket, nem bírta, ahogy a konyhá-
ban és a társalgóban nyavalyognak. Ezért örült, hogy van egy 
saját szobája, ahol nyugodtan ellehet a gondolataival. 

És a megfigyeléseivel. 
Jimmy teljes csendben állt az ablaknál, és a házuk meg a 

szemközti ház között elterülő pázsitot bámulta. Megint ott állt 
a férfi, és nézett befelé a néni szobájába. Jimmy tudta, hogy 
egy néni lakik abban a szobában, hiszen szinte minden nap 
látta. Néha odabent üldögélt, máskor – akár tél közepén is – 
kint a kis padján. Azon, amin most a férfi állt. Jimmy azon töp-
rengett, vajon a néni látja-e a bácsit. Látnia kellett, bár nyil-
vánvaló volt, hogy a bácsi leskelődik. Mintha valamilyen játé-
kot játszanának. 
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Jimmy már másodszor látta a férfit, és – bár maga sem tud-
ta, miért – megijesztette. Ezért remélte, hogy a néni nem látja, 
nehogy ő is megijedjen tőle. 

A férfi egyszer csak elindult a nyitott teraszajtó felé. És be-
ment. Jimmy levegő után kapkodott, mert mi van, ha valami 
rosszat akar a néninek? 

Előkapta a mobiltelefonját, Pedert akarta hívni. De eszébe 
jutott, hogy Peder legutóbb sem akarta végighallgatni. Talán 
valamelyik gondozónak szólhatna… 

Jimmy már nem látta a férfit. Görcsbe állt a gyomra. Nincs 
ideje vacakolni. Tennie kell valamit! 

Kitárta a teraszajtót és kiment. Cipő nem volt rajta, de olyan 
meleg volt, hogy ez nem számított. Hisz zoknit azért viselt. 

Egy percen belül átért a néni szobájához, és hirtelen nem 
tudta, mitévő legyen. Kopogjon be az ajtón, és kiáltson be, 
hogy jó estét? Ösztönösen érezte, hogy ez nem lenne helyes. 
Inkább a ház falához lapult, egészen közel az ablakhoz. Egy 
férfi hangját hallotta. 

– Ha már harminc éve hallgatsz, hallgass életed végéig! – 
mondta a hang. – Érted, amit mondok? 

A néni biztos nem érti, gondolta Jimmy, mert nem válaszol. 
– Tudom, miért hallgatsz – folytatta a férfi, ezúttal halkab-

ban. – És te is tudod, hogy tudom, Thea. Azért, hogy védd a 
fiadat, és minden elismerésem ezért. 

A férfi elnémult. 



411 

– De ha én elbukom, velem bukik ő is. Tönkreteszem, ha 
addig élek is! Megértetted? 

Először csend volt. Majd Jimmy hallotta, hogy a néni, akit 
ezek szerint Theának hívtak, rekedt hangon megszólal. 

– Ha még egyszer megfenyegeted a fiamat, meghalsz! 
Jimmy hallotta a szavakat odakint, az ablaknál. És mielőtt 

még meggondolhatta volna, felkiáltott. 
– Ne, ne, ne! 
Majd elhallgatott, megdermedt, mint akit odaszegeztek a 

ház falához, miközben a férfi lassan közelített felé. 

A külvilág megszűnt létezni. Fredrika minden erejét össze-
szedve próbálta felfogni, amit a vele szemben álló rendőr 
mondott, de képtelen volt megérteni a szavait. Spencert őri-
zetbe vették. Spencer beültette Sagát a babakocsiba, és elsétált 
vele Fredrika munkahelyére, hogy új útlevelet csináltasson. 
Jóllehet, az útlevele még pár hónapig érvényes volt. 

– Meg vagyunk győződve róla, hogy el akarta hagyni az or-
szágot – jelentette ki a rendőr. 

– Már a puszta gondolat is nevetséges – felelte Fredrika. 
– Egyáltalán nem. Tudta, hogy a nyomában vagyunk, ezért 

próbált megszökni. 
– Ártatlan! 
– Higgye el, megértem, hogy nehezére esik ezt hallani. De a 

tényeket tiszteletben kell tartania. Spencer Lagergren nem az 
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az ember, akinek hitte. Erőszaktevő. És az ilyeneknek sok ar-
cuk van, ezt maga is tudja. 

Fredrika olyan dühöt érzett, ami szinte felemésztette. 
– Több mint tíz éve ismerem! 
A rendőr hátradőlt. 
– Érdekes. És közben hány évig volt egy másik nő férje? 
Fredrikát elvakította a harag. 
– Ennek semmi jelentősége! 
– A maga számára. De az én számomra van. 
Fredrika felugrott. A karjába kapta a gyerekét, és elhagyta a 

szobát. Kérte, hadd beszéljen Spencerrel. De tájékoztatták róla, 
hogy pillanatnyilag nem lehetséges. 

– Előzetesbe fog kerülni – szólalt meg a háta mögött a rend-
őr. 

– Ezt még megbánják! – fenyegetőzött Fredrika. 
A rémület megbénította. Szorosan magához ölelte Sagát, és 

elhagyta a rendőr-főkapitányságot, miközben könnyek pereg-
tek végig az arcán. Egyetlen pillanatig sem kételkedett Spencer 
ártatlanságában. Az a lány nyilvánvalóan azért jelentette fel, 
hogy tönkretegye az életét, vagy legalábbis a pályafutását. De 
Fredrika úgy döntött, ezt nem engedi. 

Csak a testemen keresztül! 
Megcsörrent a mobilja a zsebében. Reszketett, amikor fel-

vette. Alex nyugodt hangját hallotta. 
– Hol vagy? – kérdezte. 
– Épp most jöttem ki a rendőrségről. 
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Saga elejtette a cumiját, és nyafogni kezdett. Fredrika visz-
szatette a szájába, és beültette a gyereket a babakocsiba. Gyors 
léptekkel távozott, hogy a kislány figyelmét elterelje a tovatű-
nő környékről, és arról, hogy nem ölben viszik. 

– Ne csinálj semmi hülyeséget, Fredrika! – figyelmeztette 
Alex. 

– Dehogy! 
– Komolyan mondom. Ha a saját kezedbe veszed az ügyet, 

csak azt kockáztatod, hogy rontasz Spencer helyzetén, és a 
magadén is. 

Alex bizonyára észrevette, hogy a nő meg se hallja, amit 
mond, mert tovább dorgálta, egészen addig, amíg Fredrika 
elnézést nem kért, és le nem tette a telefont. Megszaporázta a 
lépteit, és irányt váltott. Végigsietett a Luthag fasoron a 
Rackarberget felé. Megkeresi azt a rohadék csajt, és a falhoz 
keni! Megérteti vele, mit is tesz voltaképpen. 

Az Uppsalai Egyetemen eltöltött évek Fredrika életének leg-
jobb évei közé tartoztak, és most olyan távolinak tűntek. Min-
den utca és minden háztömb valami különleges esemény em-
lékét hordozta, amely fontos volt számára. Általában élvezte a 
városban tett sétát, de ez alkalommal nem. Olyan heves indu-
latot érzett, ami elhomályosította a tekintetét, vasmarokkal 
szorította a lelkét, és tudta, hogy nem fogja elereszteni. Élete 
rémálommá vált, és fogalma sem volt, hogy keveredjen ki be-
lőle. 
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Az óra lassan elütötte a hatot, és Peder haza akart menni. 
Tény, hogy a munkanapnak vége, és holnap is nap lesz. 

– Valter Lund csak holnap jön be, nem ma – közölte Alex. 
– És mi lesz Spencer Lagergrennel? – kérdezte Peder. 
Alex elgondolkodva bólintott. Az újabb holttest megváltoz-

tatott egyet s mást. 
– Menj el Uppsalába holnap, és kérd meg az ottaniakat, 

hogy kihallgathasd a mi ügyünkben. Hogy tisztázhassuk ezt 
az egészet egyszer s mindenkorra. A nyomozásunk szempont-
jából ugyan nincs jelentősége, de abban talán tud segíteni, 
hogy feltérképezhessük a történet hátterét. Kihallgatjuk a 
filmklubbal és Thea Aldrinnal kapcsolatban. És barátunk, Elias 
Hjort ügyében. 

Kettesben üldögéltek az Oroszlánbarlangban, egy olyan 
munkanap végén, amely több fordulatot tartogatott, mint a-
mennyit számon tudtak tartani. 

– És mit gondolsz arról, amivel Torbjörn Ross rukkolt elő? – 
kérdezte Peder. 

Alex arca megmerevedett. 
– Szerintem kellő óvatossággal kell kezelnünk – hangzott a 

lassú válasz. 
Némi habozás után elmesélte Pedernek, mi történt a hétvé-

gén. Beszámolt a közös horgászásukról és kollégájuk Thea 
Aldrin iránti szemmel láthatóan beteges érdeklődéséről. Peder 
megdöbbent. 

– Még mindig látogatja? Évtizedek múltán? 
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– Úgy tűnik, megszállottan igyekszik megtalálni a fiút, és 
Thea Aldrint akarja felelőssé tenni a haláláért. 

– De még ha meg is halt, az ügy már elévült, nem? 
– Annál furcsább ez az egész. És láthatólag Rossnak ez fi-

karcnyit se számít. 
Peder megmasszírozta a halántékát. 
Torbjörn Ross története mindannyiukra nyomasztóan ha-

tott. Elias Hjort volt a Merkúr és az Aszteroida című könyvek 
szerzőjének megbízottja. Ross elmondta, hogy a könyvek alap-
ján egy úgynevezett snuff-film készült, amelyet a rendőrség 
lefoglalt, amikor razziát tartott egy éjszakai bárban. Ross azt is 
állította, hogy Thea Aldrin írta azokat a hírhedt köteteket, ami 
szerinte ékes bizonyítéka annak, hogy a nő elmebeteg. 

De Peder számára mindegy volt, hogy elmebeteg-e vagy 
sem, hisz ez nem bűn. Ahogy az sem, ha valaki ízléstelen 
könyveket ír. És ami a filmet illeti, Peder nem értette, hová 
akar Ross kilyukadni. Ross és kollégái annak idején arra jutot-
tak, hogy minden bizonnyal hamis – ami annyit jelent, hogy 
egyáltalán nem snuff-film –, és Peder legjobb tudomása szerint 
azóta nem derült ki semmi olyasmi, ami változtatott volna 
ezen a megítélésen. 

– De van ebben az ügyben valami – fejtette ki Ross. – Vala-
mi, amire akkoriban nem derült fény. 

Peder biztos volt benne, hogy Alex mit sem törődik az efféle 
erőltetett érvelésekkel. Ezzel szemben azt Alex és Peder is tud-
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ta, hogy Thea Aldrint már nem hagyhatják figyelmen kívül a 
nyomozásban. 

Nem számít, hogy nem beszél. Fel kell keresniük, hogy 
megpróbáljanak kapcsolatot teremteni vele valami más mó-
don. Ha sikerül megértetniük vele az ügy fontosságát, bizo-
nyára hajlandó lesz együttműködni. 

Peder gondolatait Alex hangja szakította félbe. 
– Holnap kezdetnek kihallgatjuk Valter Lundot. A sajtó ha-

talmas cirkuszt fog csapni, de mit tegyünk? Tisztán kell lát-
nunk ebben az ügyben, tudnunk kell, hogyan jelölték ki a 
mentorokat, és hogy Valternak és Rebeccának volt-e viszonya. 

De Pedernek valami más jutott eszébe. 
– És Håkan Nilsson? Megtaláltuk már? 
– Még nem, de csak idő kérdése. Igaz, elég nagy a Malaren-

tó, de ahhoz nem elég nagy, hogy valaki csak úgy eltűnjön 
benne. 

De mi köt össze egy szökésben lévő fiatalembert egy nyug-
díjasotthonban élő néma írónővel és Svédország egyik legbefo-
lyásosabb üzletemberével? Peder nem tudott rájönni, de még 
csak sejtése sem volt. 

– Én most hazamegyek – jelentette ki. – Magammal viszem 
Fredrika anyagainak egy részét, Rebecca Trolle szakdolgoza-
tának másolatát. 

– Rendben – hagyta rá Alex. – Én is hazamegyek nemsoká-
ra. 
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Az az árnyalatnyi fáradtság a hangjában elbizonytalanította 
Pedert. Alex magányos volt, gyökértelen. Ugyan miért menne 
haza, ha ugyanilyen erővel bent is maradhat a munkahelyén? 

– Amúgy mondott már valamit az orvosszakértő a leg-
utóbbi holttestről? 

– Csak annyit, hogy feltehetőleg nő – felelte Alex. – Nagyjá-
ból egy-hatvanöt magas volt. Fiatal. Gyermeket nem szült. 
Nehéz megmondani, mióta volt elásva, de valószínűleg úgy 
negyven éve. 

– Hogyan halt meg? 
– Az orvosszakértő csak óvatos találgatásokba bocsátkozott. 

Jó néhány késszúrást talált rajta, de abban nem biztos, hogy 
közvetlenül ezek okozták-e a halálát. 

Peder uralkodott magán. 
– Késszúrást? 
– Igen, a bordán talált sérülések alapján lehet következtetni 

rá. És a fején is voltak hasonló sérülések. Az orvosszakértő egy 
vágott sebet figyelt meg a koponyán, amit mással nem tudott 
magyarázni. 

Az ablakon bekúszó esti napfény Alex arcára esett, a ráncai 
árnyékot vetettek. 

– Arra gondolsz, amire én? – tudakolta Peder. – Az elásott 
késre és baltára? 

– Igen, nekem is eszembe jutott – bólintott Alex. 
– Holnap talán már többet tudunk. Mármint kiderül, hogy 

ezek voltak-e a gyilkos fegyverek. 
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– Biztosan – helyeselt Alex. 
Peder felállt, haza akart menni Ylvához és a fiúkhoz. 
– Úgy nézel ki, mint akinek fő a feje valamin – jegyezte meg 

már az ajtóban állva. 
Alex valóban gondterheltnek látszott. 
– Fredrikán jár az eszem – felelte. – Remélem, nem csinál 

semmi butaságot Uppsalában. 

Órákig tartott, amíg Tova Eriksson hazaért. Ez alatt az idő alatt 
Fredrika Sagával együtt várt rá egy fapadon a ház előtt. Felis-
merte Tova Erikssont az egyetem honlapján látott képről. 

A szőke haja, mint valami elnyűtt glória, lobogott a feje kö-
rül. Ceruzával kihúzott szemöldöke alatt nagy kék szem ült. A 
bőrét már megbarnította a tavaszi napfény. Hosszú lábát alig 
takarta a rövid szoknya, a karján egy kosztümkabát volt. Nem 
vette észre Fredrikát, egészen addig, amíg nem álltak szemtől 
szemben, néhány méterre egymástól. 

– Tudja, ki vagyok? – kérdezte Fredrika. 
A fiatal lány megrázta a fejét. 
– Sajnálom, de nem. Nem hinném, hogy találkoztunk már. 
Fredrika tett egy lépést felé. A babakocsit otthagyta a pad 

mellett, nem akarta, hogy a kislányát beszennyezze Tova kö-
zelsége. 

– A nevem Fredrika Bergman. És Spencer Lagergren élet-
társa vagyok. 
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Tova addig nyílt arca zárkózottá vált, tekintete rémült lett. 
Gyorsan megpróbálta megkerülni Fredrikát, aki azonban az 
útjába állt. 

– Felejtse el! – dörrent rá Fredrika. – Addig nem megy innen 
sehová, amíg meg nem beszéltük, amit kell! 

Tova hunyorgott a szemébe sütő napfény miatt. 
– Nincs mit mondanom. 
Felszegte a fejét, megpróbált vagánynak látszani. 
De Fredrika még vagányabb volt, mivel neki lényegesen 

több vesztenivalója volt, mint a puszta becsülete. 
– De nekem igenis van mit mondanom! – vágta rá. – Épp 

porig akarja rombolni Spencer életét. Meg az enyémet. És a 
lányunkét. Egy egész családot tesz tönkre, Tova! 

Fredrika próbált Tova szemébe nézni, látni akarta, ahogy 
megváltozik a pillantása. 

– Véget kell vetnie ennek, amíg még lehet! 
Biztos a nap miatt volt, hogy Tova szeme megtelt könnyel. 
– Nem az én hibám, hogy egy beteges fickóval él együtt! 

Hogy egy ilyen szörnyszülött a gyereke apja! 
– Csodálatos ember! – felelte Fredrika, és érezte, hogy el-

csuklik a hangja. – Nem kétlem, olykor megbánt másokat, de 
maga nagyon magas tétekkel játszik, Tova. Mondja el, mi dü-
hítette fel ennyire! 

Tova Fredrika szeme előtt változott át. Kicsi lett és szánal-
mas. És Fredrika agyán ebben a pillanatban átvillant egy gon-
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dolat: amikor idejött, nem nagyon mérlegelte, mit tesz. Remél-
te, nem okoz még nagyobb galibát. 

– Rossz témavezető volt? 
Ez gyengére sikerült, de még mindig ez volt talán a legsza-

lonképesebb találgatás, amivel előrukkolhatott. Tova nem fe-
lelt Fredrika kérdésére. 

– Vagy arról van szó, hogy visszautasította magát? Akart tő-
le valamit? 

Fredrika maga is érezte már azt a szégyent, amit csak egy 
elutasítás válthat ki: lyukat éget a lélekbe, s Fredrika tudta, 
hogy a megaláztatás az őrületbe kergeti az embert. De olyas-
mit azért nem tesz, mint Tova. 

– Még megbánja, hogy felkeresett. 
A lány hangja remegett a visszatartott sírástól, és tekintete 

fénylett az összpontosítástól. 
– Maga pedig meg fogja bánni, hogy megpróbálta tönkre-

tenni az életemet! – vágott vissza Fredrika, amikor Tova már 
odébbállt. 

Jóllehet tudta, hogy ezek csak üres szavak. Aligha tehetett 
valamit abban a helyzetben, amelybe Spencer került. Csak a 
csodában reménykedhettek. És az úgynevezett bizonyítékok 
igazságos elbírálásában. 
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Egy héten belül ez már a harmadik este volt, és Alex immáron 
nem tagadhatta le – se önmaga, se mások előtt –, hogy alakul 
valami. És az érzéseit sem tagadhatta többé. 

Kedvet. Vágyat. És fájdalmat. 
Egy újabb este Diana Trollenál. 
Túl korai volt még új kapcsolatba bonyolódni alig egy évvel 

Lena halála után. 
Vagy nem? 
Mit szólnának a gyerekei? És a főnökei? Mindaddig, amíg 

Rebecca halálának ügyével foglalkozik, felelőtlenség volt ilyen 
közel kerülni az anyjához. 

De ő mégis ezt akarta. És az akarata mérföldes árnyékot ve-
tett kétségei fölé. 

A nő érezte rajta a vágyat és a kétségeket is, tudta, miért kell 
megint egyedül ülnie a kanapén, miközben a férfi a dohány-
zóasztal túloldalán ül. Alex bízott benne, hogy a nő tud még 
várni rá. 

– Még mindig szereted – állapította meg Diana és kiitta a 
borát. 

– Örökké szeretni fogom. 
Diana leszegte a pillantását. 
– De semmi sem tiltja, hogy egy másik nőt is szeress. 
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Alexet lenyűgözte ez a nagylelkűség. 
– Talán nem. 
A nő elmosolyodott a zavarán. 
– Egy séta? 
– Haza kellene mennem. 
– Még csak egy órája, hogy megittál egy pohár bort. 
– Akkor is piszkosul haza kellene mennem. 
És elmosolyodott. 
Diana szótlanul felállt a kanapéról, megkerülte az asztalt, és 

kézen fogta a férfit. 
– Drága felügyelőm, határozottan úgy érzem, hogy mind-

kettőnknek jót tenne egy kis friss levegő. 
Hiábavaló lett volna ellentmondani. Alex semmit sem akart 

jobban, mint ott maradni és semmit sem akart jobban, mint 
hazamenni. Egy séta megfelelő középútnak tűnt. 

Végigsétáltak a háztömb mellett, amelyben a nő lakott, aki 
most idegenvezetést tartott Alexnek. Megmutatta a játszóteret, 
ahol a gyerekei játszottak kiskorukban, és sírt, amikor a fához 
értek, amelyre Rebecca egykor szeretett felmászni. Majd eláll-
tak a könnyei, és egy félmosollyal rábökött egy másik házra, 
amelyben a gyerekek apja lakott a válásuk után. 

– Megpróbáltuk olyan elegánsan intézni, ahogy csak lehe-
tett – magyarázta. – Szörnyű lett volna, ha a gyerekek szenve-
dik meg. Ezt mindketten így gondoltuk. 

Alex is mesélt a gyerekeiről. A megtévedt fiáról, aki az any-
ja halála után érett férfivá. A lányáról, aki maga is anya volt 
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már, őt pedig nagyapává tette. Ekkor Diana újra sírva fakadt, 
Alex pedig bocsánatot kért tőle. 

– Bocsáss meg, elég szerencsétlen témaválasztás volt. 
A nő megrázta a fejét. 
– Nekem kell bocsánatot kémem. Mert ezen rágódom. Mert 

nem tudom kiverni a fejemből, hogy a lányom gyereket várt, 
amikor meghalt. 

Alex nyelt egyet, nem akart Rebecca haláláról beszélgetni. 
Megszorította a nő kezét. 
– Nem ismerjük a gyerekeinket úgy, ahogy szeretnénk. Egy-

szerűen nem ismerjük őket. 
Látta a nő arcán, hogy nem ért vele egyet, hiába nem szólt 

egy szót sem. Letörölte a könnyeit, és egy újabb helyet muta-
tott. 

– Amikor Rebecca még kisbaba volt, ide szoktam kihozni – 
mondta, és egy elhagyatott kis füves területre bökött, amely 
egy játszótér és egy nagy villa közé ékelődött be. – Ez volt az 
én oázisom. Leültem a fűbe, és olvastam, miközben ő a baba-
kocsiban aludt. 

És Alex vajon merre járt, amikor a gyerekei még kicsik vol-
tak? Neki nem voltak efféle emlékei. Oázisra sem volt szüksé-
ge, hisz mindig ott volt neki a munkája. Eközben otthon Lena 
gondoskodott mindenről. Hogy is képzelték? A lányára gon-
dolt. Bárcsak ne követte volna el ő is azt a hibát ellene, amelyet 
a szülei elkövettek! Még egy olyan férfi is, mint Spencer 
Lagergren, rájött, mi a jó abban, ha otthon marad a lányával. A 
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gyerekekkel való jó kapcsolatot még kiskorukban kell megala-
pozni, nem pedig akkor, amikor már felnőttek. Bizonyos dol-
gokat nem lehet visszacsinálni. Az ember gyerekkorát például. 

Bár ami Spencer Lagergrent illeti, Alexnek voltak kétségei. 
Az ő otthonmaradása sokkal inkább menekülés volt a problé-
mái elől, mint valódi érdeklődés a lánya iránt. Amikor Alex 
ezen morfondírozott, ráeszmélt, hogy semmit sem hallott 
Fredrikáról, amióta felhívta Uppsalában. Megdermedt a féle-
lemtől: mire vetemedhetett a nő, hogy rendbe tegye az életét? 

– Mire gondolsz? 
– Semmire – felelte. – Csak egy barátomra, aki most bajban 

van. 
Elindultak visszafelé. Honnan ezek a langyos tavaszi esték? 

A nő házának teteje feketén ragyogott az esti égbolt háttere 
előtt. Az ajtó úgy rajzolódott ki, mint valami kapu az ismeret-
lenbe. Oda, ahová Alex még nem mert elindulni. 

– Itt maradsz? 
Akart. De nem volt rá képes. 
De akart! 
Jobban akart maradni, mint bármi mást az elmúlt igen hosz-

szúidőben. Miért fájt ennyire a tétovázás? Küzdött, hogy meg-
találja a megfelelő szavakat. S amikor kinyitotta a száját, azok 
maguktól kibuktak belőle. 

– Nem vagyok rá képes. 
Ezért aztán a férfi kocsijánál váltak el egymástól. A nő, 

ahogy máskor is, előrehajolt, és megcsókolta a férfi arcát. Alex 
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pedig kinyitotta az autó ajtaját, és beült a volán mögé. Vagy 
száz métert tett meg lefelé az úton, amikor meggondolta ma-
gát. Megállította az autót, és visszatolatott a nő házához. Ki-
szállt a kocsiból, és becsengetett Diana ajtaján. 

Akarta. És képes is volt rá. 

Van valami megindító abban, ha az ember alvó kisgyereket 
néz, gondolta Peder Rydh, amikor szendergő fiait figyelte. A 
gyerekarcon tükröződő magabiztosság az egyetlen jel, amiből 
arra lehet következtetni, az ember jól végzi a dolgát. Időben 
hazaér a munkahelyéről. Felnőttként viselkedik, nem pedig 
úgy, mint egy kétségbeesett tinédzser. Felelősséget vállal és 
tiszteletet mutat. 

Ylva lépett a háta mögé. Vékony karját a férfi dereka köré 
fonta, fejét pedig a hátára hajtotta. Peder szerette érezni a kö-
zelségét. 

Kimentek a gyerekszobából, és leültek az erkélyen, ahol Pe-
der szétterítette az étkezőasztalon a munkahelyéről hozott pa-
pírjait. Ylva egy regényt olvasott, Peder pedig belemélyedt a 
Thea Aldrinról szóló cikkekbe. És máris összeállt a kép. Egy 
írónő és egy halott férfi. Egy filmklub és egy csodálatos írói 
pályafutás. Egy halott ügyvéd és egy halott fiúról szóló plety-
kák. 

A filmklub és az írónő a kapocs, ami összeköti ezt a sok 
mindent, gondolta Peder. Azért jutottunk zsákutcába, mert 
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nem vesszük észre, ami kiszúrja a szemünket. Mert makacsul 
tapogatózunk másfelé. 

Valter Lundra gondolt, akinek talán viszonya volt 
Rebeccával, és Morgan Axbergerre, aki Lund főnöke volt, rá-
adásul az Őrangyalok tagja. Lundot másnapra hívták be ki-
hallgatásra, és ez némiképp megnyugtatta Pedert. Megpróbál-
ta elképzelni, mi lehetett az az információ, amelybe Rebecca 
Trolle belebotlott, és ami aztán az életébe került. Végiglapozta 
a lány dolgozatával kapcsolatos papírokat, és azon tűnődött, 
ezekben rejlik-e minden nyomorúság kulcsa. 

És aki meggyilkolta, honnan tudta, mit tudott a lány? 
Peder elolvasta Fredrika jegyzeteit. Håkan Nilsson, a nyo-

mozás többi mellékszereplőjével ellentétben nem állt kapcso-
latban sem Thea Aldrinnal, sem a filmklub többi tagjával. 
Håkan mindössze egyetlen szálon kapcsolódott az ügyhöz, és 
ez a szál Rebeccán és a gyerekén keresztül vezetett. Ha Håkan 
gyilkolta meg a lányt, a szakdolgozatnak egyáltalán semmi 
jelentősége nem volt. 

Peder Håkan Nilsson egyik képét nézegette, és azt latolgat-
ta, hogyan bírhatnák szóra. Hogy érhetnének célt nála, hogy 
értethetnék meg vele, hogy jót akarnak neki? Tulajdonképpen 
egyetlen tény – az, hogy Rebecca sírja mellett egy másik sír is 
volt – tette bizonyossá Håkan ártatlanságát, mert Håkan nem 
ölhette meg Elias Hjortot. 

Márpedig valamiféle összefüggésnek kell lennie Rebecca és 
Hjort között. 
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Torbjörn Ross azt állította, hogy a rendőrség egy film miatt 
kereste Elias Hjortot, amit a Thea Aldrinnak tulajdonított 
könyvek alapján forgattak. Azok alapján a könyvek alapján, 
amelyekért Elias Hjort vette fel a szerzői jogdíjat. De a filmnek 
elég csekély a jelentősége, ha nem eredeti, ha nem valódi gyil-
kosságot mutat be. Ha nem snuff-film. Pedernek nem volt még 
szerencséje ilyen filmhez, de amennyire tudta, még sosem ta-
láltak olyat, ami valódi lett volna. A szervezett bűnözéssel fog-
lalkozó kollégái valószínűleg többet tudnak az efféle dolgok-
ról, holnap majd meg is kérdezi őket. 

Megcsörrent a telefon, és Ylva felállt, hogy felvegye. A férfi 
hallotta, hogy izgatott hangon beszél, s látta, hogy felé tart. 

– Peder! – szólt oda neki. 
A férfi felpillantott. Sosem fogja elfelejteni, hogy nézett rá 

ekkora felesége. Telefonnal a kezében, sápadtan és meredt 
szemmel. 

– Azt mondják, Jimmy eltűnt! 
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Alex Recht tanúvallomása, 2009. 05. 03., 15.00 
(magnófelvétel) 

Jelenlévők: Urban S., Roger M. (kihallgatásvezetők), 
Alex Recht (tanú) 

Urban: Tehát előkerült egy újabb hulla. 
Alex: Igen. 
Roger: Bizonyára kilátástalannak érezték a helyzetet. 
Alex: Tulajdonképpen nem. Úgy éreztem, ez az utolsó 

holttest lehet a megoldás kulcsa. 
Roger: Hát ez érdekes. Kifejtené részletesen? 
Alex: Egyszerűen csak az volt a benyomásom. 
Urban: Elias Hjort, az aranyórás ügyvéd esetében mire 

jutottak? 
Alex: Peder rájött, hogy köze van a filmklubhoz. Akkor 

már kezdett körvonalazódni, hogy is áll össze az 
egész, de… 

(Csend.) 
Alex: … a közelében sem jártunk az igazságnak. 
Roger: És Fredrika Bergman? 
Alex: Mi van vele? 
Roger: Mit akartak tenni az élettársával? 
Alex: Úgy határoztunk, hogy ki kell hallgatnunk. De ad-

digra az uppsalai rendőrség már bevitte. 
Urban: És mit szólt hozzá, hogy Fredrika lényeges in-

formációkat titkolt el a nyomozócsoport többi tagja 
elől? 
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Alex: Megbeszéltem vele a dolgot, és úgy ítéltem meg, 
elhanyagolható az okozott kár mértéke. 

Urban: Elhanyagolható? A józan ítélőképessége birtoká-
ban így ítélte meg? A fenébe is, hisz döntő bizonyíté-
kokat titkolt el! 

Alex: Az ügy szempontjából lényegtelenek voltak. Lager-
gren nevét nyugodtan kihúzhattuk a listánkról. 

Roger: De ezt aligha lehetett előre látni, nem igaz? És mi 
történt Peder öccsével? Ekkor jelentették az eltűné-
sét, nem? 

Alex: Minden olyan gyorsan történt. Piszok nagy volt a 
kavarodás. Jimmy felhívta Pedert, és azt mondta, lá-
tott valakit a szomszédos ház ablakán bekukucskál-
ni. 

Roger: És Pedert mit csinált? 
Alex: Semmit. Hiszen Jimmy olyan… Úgy értem, olyan 

volt, amilyen. Bizonyos nehézségekkel küzdött. Elég 
hihetetlenül hangzott, hogy valaki ott kémkedik a 
kertek alatt. 

Urban: Mindaddig, amíg rá nem jöttek, ki lakik a szom-
szédban. 

(Csend.) 
Roger: És amikor a harmadik holttestre rábukkantak, 

Peder még mindig kiegyensúlyozott volt? 
Alex: Nyugodt volt, és profi módjára viselkedett az egész 

nyomozás alatt. 
Urban: A végét leszámítva. Hisz ezért ülünk most itt. 
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Alex: Egy francot! Azért ülünk itt, mert maguknak nincs 
jobb dolguk, mint hogy kötelességtudó rendőrökben 
keressék a hibát! 



431 

SZERDA 

49 

A mesék birodalmában a testvériség szent dolog. Peder Rydh 
anyja gondoskodott róla, hogy a fia ezt sose felejtse el. Kelle-
mes emlékeket őrzött arról, hogyan vette az ölébe Pedert és 
Jimmyt, s hogyan olvasta fel nekik az egyik mesét a másik 
után, mely olyan fiatal legényekről szólt, akik a sárkányoktól 
kezdve a betegségekig mindennel megküzdöttek. Peder csak 
akkor értette meg, hogy ezeket a tanulságokat neki szánták, 
amikor idősebb lett. Neki és nem Jimmynek. Hiszen nagyobb 
korukban neki kellett megvédenie a testvérét, és felelősséget 
vállalnia érte. 

De az az este, amikor Peder megtudta, hogy az öccsének 
nyoma veszett, mindent tönkretett. Az első órákban még nem, 
de később annál inkább. Ahogy teltek-múltak az órák, ahogy 
sötétség borult a városra, ahogy nyilvánvalóvá vált, hogy 
Jimmy nem csak egyszerűen egy szokványos kirándulást tett a 
környéken, és rossz helyre tévedt be. Ahogy ténnyé vált, hogy 
az öccse eltűnt, a föld megnyílt Peder lába alatt, ő pedig olyan 
mély szakadékba zuhant, amelynek még a létezéséről sem tu-
dott. 
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Csak amikor mindennek vége lett, és már semmit nem lehe-
tett meg nem történtté tenni, akkor jött rá, mi történik vele. 
Ylva már a kezdet kezdetén látta, és minden tőle telhetőt elkö-
vetett, hogy megmentse. De hiába. Peder soha életében nem 
érezte még magát ennyire tehetetlennek. 

Miután beszéltek a szociális otthonnal, Ylva áthívta az any-
ját, hogy vigyázzon a fiúkra. Együtt indultak el az otthonba, 
ahol Jimmy lakott, és a személyzettel, valamint Peder szüleivel 
együtt kutatták át a környéket. Jimmy nevét kiáltozták újra és 
újra. Peder úgy érezte, a kiáltások beleégtek az elméjébe, és 
visszhangot vertek, amelytől képtelen volt megszabadulni. 
Majd felhívta a rendőrséget, és bejelentette az öccse eltűnését. 

Túlságosan is jól tudta, hogy működik ez. A rendőrség lehe-
tőségei korlátozottak, és mindig be kell tartani a fontossági 
sorrendet. Ha valaki azért telefonál, hogy bejelentse, a felnőtt, 
értelmi fogyatékos öccse eltűnt egy bekerített telekről a város 
szélén, hát volt épp fontosabb dolguk is ennél… így érvelt 
volna ő maga, és így érveltek a kollégái is. 

– Még az éjszaka folyamán megtaláljuk – biztosította róla az 
a munkatársa, aki elsőként ért a helyszínre. 

Honnan is tudhatta már azon az első estén? – kérdezte ma-
gától utólag Peder. Hogy lehet, hogy a szíve összeszorult a 
félelemtől, habár nem ez volt az első eset, hogy Jimmy eltűnt, 
és eddig még mindig megkerült. 

– El szokott csámborogni? – kérdezte a kolléga. 
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Nem túl gyakran. Megtörtént már máskor is, de ritkán. Pe-
der számára az az emlék volt a leggyötrelmesebb, amikor 
Jimmynek sikerült bejutnia busszal a belvárosba, és a Sergels 
térnél találtak rá, amint egy narkóstól kapott cigit szívott. 

Akkor Peder nagyon közel állt hozzá, hogy sittre vágják, 
mivel a Jimmy eltűnése óta eltelt órák nyugtalansága szinte az 
őrületig fokozódott benne, és összevissza verte az egyik nar-
kóst. A belső vizsgálatot nem úszta volna meg, ha a narkós 
feljelentést tesz, de nem tett, és az ügy emléke pár hónap után 
elhomályosult. 

Mire új nap virradt, Jimmy még mindig nem volt meg. A 
reggeli napfény elvakította Peder szemét. A sötétben bizton-
ságban érezte magát, de most egy merő rettegés volt. 

– Haza kell mennünk, hogy aludjunk néhány órát – mondta 
Ylva, amikor behajtottak az otthon parkolójába, miután körbe-
járták a várost: az egyik utcán fel, a másikon le. 

Szemük lézersugárként pásztázta végig a tereket, arra vár-
va, hogy Jimmy felbukkanjon. 

A nő végigsimított Peder hátán. A férfi azonban elhúzódott 
tőle. 

– Én itt maradok. 
– Azzal nem segítesz – mondta a nő. – Mindketten teljesen 

kimerültünk. Jobb, ha ráhagyjuk a keresést a rendőrségre. 
– Én is rendőr vagyok, ha elfelejtetted volna. 
A nő hallgatott egy darabig. 
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– Tudod, hogy meg fogjuk találni. Csak idő kérdése, és elő-
kerül. 

De Peder fejében másféle képek kergették egymást. Van, aki 
eltűnik, és sosem tér vissza. Mint Rebecca Trolle. Vagy Elias 
Hjort. Vagy az a nő, akit már negyven éve ástak el. A vakré-
mület szinte szétfeszítette a mellkasát. Egy olyan életnek, 
amelyben Jimmy nem szerepelt, még a gondolata is kibírhatat-
lan volt. 

Édes istenem, csak adj egy nyamvadt sírhelyet, ahová ki-
mehetek! 

Ylva megmozdult mellette. 
– Haza kell mennem. Aludni pár órát. Betelefonálok a mun-

kahelyemre, és megmondom, hogy ma nem megyek be. 
Peder kinézett a kocsi ablakán. 
– Szerintem az lesz a legjobb, ha otthon maradsz – állapí-

totta meg. – Ha Jimmynek az jut az eszébe, hogy hozzánk 
menjen, legyen ott valaki, akit ismer. 

Jimmy képtelen lett volna egyedül eljutni Pederékhez, ezt 
mindketten jól tudták. De a remény az utolsó, amit felad az 
ember, ezért Ylva nem ellenezte Peder javaslatát. 

– Később te is hazajössz? 
– Majd hívlak. 
Keveset beszélt, és a tekintete még mindig a távolba révedt. 

A nő gyengéden megsimogatta az arcát. De Peder meg sem 
érezte. Számára az öccse keresésén kívül semmi sem létezett. 
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Fredrika még sosem érezte olyan nagynak az ágyat, mint 
most. Amikor felébredt, olyan érzése támadt, hogy egy szem-
hunyásnyit sem aludt. Testét fáradtnak és nehéznek érezte. 
Egyik oldaláról a másikra fordult, és végigsimított Spencer 
üres helyén. Heves, ösztönös sírás tört rá. A Tova Erikssonnal 
való találkozás jutott eszébe,és a fejére húzta a takarót. Mi van, 
ha valami jóvátehetetlen hibát követett el azzal, hogy felkeres-
te a lányt, aki szó szerint tőrbe csalta Spencert? Eszébe jutottak 
Alex szavai és figyelmeztetése. És tudta, hogy hibázott, amikor 
figyelmen kívül hagyta. 

Felemelte a fejét a párnáról, és letörölte a könnyeit. Nem 
most van itt az ideje a lelki összeomlásnak. Bírnia kell még, ha 
másért nem, hát Saga és Spencer kedvéért. 

Hat óra volt. Előtte állt az egész nap, mint valami elha-
gyatott autóút. Menjen be dolgozni? Jobban mondva: képes 
otthon maradni? A válasz: nem. Nem lett volna képes rá. Be 
kellett mennie, tudnia kellett, milyen erőfeszítéseket tesz a 
rendőrség, hogy tisztázza Spencer szerepét a gyilkossági ügy-
ben. És tennie kellett valamit, hogy az uppsalai rendőrség sza-
badon engedje a férfit. 

De mi a fenére kellett neki az az útlevél? 
Amikor Spencert őrizetbe vették, még fogalma sem volt ró-

la, hogy Tova megemelte a tétet, és nemi erőszakkal vádolja. 
Akkor meg mit akart az útlevéllel? 

Bizonyára rájött, hogy a neve felbukkant a gyilkossági 
nyomozásban, amelyen Fredrika is dolgozik. Ez volt az egyet-
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len értelmes magyarázat. Azt viszont nehezebben tudta meg-
érteni, miért nem fordult hozzá Spencer. Miért nem beszélte 
meg vele a dolgot? És ő miért nem próbálta meg szóra bírni? 

Vagy megtette? Fredrikának eszébe jutott minden alkalom, 
amikor kérdőre vonta Spencert az elmúlt héten. A munkahelyi 
problémáiról faggatta, és megkérdezte tőle, hogy ismerte-e 
Rebecca Trollet. A férfi pedig egy árva szót sem volt hajlandó 
kinyögni. Fredrika érezte, hogy ismét könnyek égetik a sze-
mét. Ha már nem tudnak beszélgetni, azzal a kapcsolatuk sa-
va-borsa veszett el. 

Akkor minden elveszett. 
Fredrika kikecmergett az ágyból, és megkereste a táskáját. 

Egy csomó anyagot hazahozott magával a munkahelyéről. 
Leült az ágyra törökülésben. Újra átolvasta azt a rövid szö-

veget, amit Rebecca Trolle írt az Őrangyalok nevű filmklubról. 
Arról a társaságról, amely egy újabb szállal kötötte Spencert az 
ügyhöz. Alex szerint Rebecca egyik évfolyamtársa azt állította, 
Rebecca több okból is érdeklődött Spencer iránt. Szerette volna 
felkérni témavezetőnek, de a szakdolgozatában is szerepelt. 

A filmklub miatt, gondolta Fredrika. 
És elolvasta az utolsó szót, amely az oldalon szerepelt. 
Snuff. 
Ez a szó több helyen nem fordult elő, és magyarázatot sem 

talált rá. De épp amikor Spencer felhívta Uppsalából, emlege-
tett valami ilyesmit Torbjörn Ross is. A Thea Aldrin-féle köny-
vek megfilmesítéséről beszélt. 
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Fredrika bement a házi könyvtárba, és kihúzta Spencer 
egyik filmlexikonját a könyvespolcról. Úgy tudta, a snuff-
filmek létezése csak mítosz. Ahogy az is, hogy lett volna rájuk 
igény. A snuff-film fogalma a hetvenes években született meg, 
az elnevezés az angol tosnuff szóból ered, ami annyit tesz: 
megöl. A legendák szerint egyesek titokban valódi gyilkossá-
gokat és erőszakos nemi közösüléseket vettek filmre, amiket 
aztán hatalmas összegekért adtak el. A filmekben szereplő ál-
dozatok gyakran hajléktalanok és prostituáltak voltak, a vevők 
pedig gazdag és befolyásos, perverz hajlamú emberek. 

A lexikon szerint egyetlen rendőri szerv sem jelentette, 
hogy valódi snuff-filmet talált volna, valamennyi gyanús eset-
ben kiderült, hogy a film ügyes hamisítvány, ami annyit jelent, 
hogy a filmben szereplő áldozat nem halt meg, nagyon is él. 
Voltak olyan filmek is, melyeket gyilkosok készítettek, akik 
lefilmezték a bűncselekményeiket, hogy aztán újra és újra 
megnézhessék őket. De ezekben az esetekben a gyilkosságok 
fontosabbak voltak, mint a felvétel, s a filmeket nem azért ké-
szítették, hogy árulják őket. 

Fredrika letette a lexikont. Mit keres egyáltalán ez a szó 
Rebecca jegyzeteiben? A lány rájött arra, amire Torbjörn Ross 
is? Kiderítette, mi köze volt Thea Aldrinnak a Merkúrhoz és az 
Aszteroidához? De hogyan? Az újságokban sosem írtak sem-
mit arról a filmről, amiről Ross beszélt. 

Fredrika újra átnézte az Őrangyalokról szóló szöveget. 
Rebecca arról nem tett említést, miből gondolta, hogy a film-
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klubnak bármi köze lenne a snuff-filmhez. Igaz, a klub több 
tagja is olyan figura volt, aki – a legenda szerint – vevő az effé-
le filmekre. De Fredrika nem tudott rájönni, miből vonta le 
Rebecca a végkövetkeztetést. 

Fáradt fejében ott kavargott az összes beszélgetés és infor-
máció, ami az elmúlt héten elhangzott. Rebecca témavezetője a 
lány szakdolgozatát rendőrségi nyomozáshoz hasonlította. És 
az anyja is valami ilyesmit mondott. De Fredrika nyomát sem 
találta, hogy Rebecca kapcsolatba lépett volna a rendőrséggel, 
és Thea Aldrin esetéről kérdezte volna őket. Legalábbis erről 
nem készített feljegyzést. 

Vagy készített, csak elkerülte a figyelmüket? Fredrika elő-
kereste Rebecca naptárának másolatát és az azonosítatlan mo-
nogramokról készült listát. 

H. H., U. A., S. L. és T. R. 
T.R.? 
Torbjörn Ross. Nem lehet más! 
Fredrika tovább kutakodott a papírjai között, a telefonbe-

szélgetések listáját kereste. Van valami arról, hogy Rebecca 
felhívta a rendőrséget? Emlékei szerint ilyesmi nem derült ki, 
másrészt viszont abban sem lenne semmi különös, ha felhívta 
volna. Az emberek örökké a rendőrséget hívják, a legkülönfé-
lébb okok miatt. 

Minél tovább töprengett, annál biztosabb lett a dolgában. 
Tuti, hogy Rebecca Trolle kapcsolatba lépett Torbjörn Ross-
szal! A kérdés csak az, hogy a kollégája miért nem tett említést 
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a dologról, sem Rebecca eltűnésekor, sem pedig akkor, amikor 
a lányt holtan találták. Torbjörn Ross, aki még mindig látogat-
ta Thea Aldrint, hogy rávegye, ismerjen el egy gyilkosságot, 
amiről senki sem tudta, egyáltalán elkövették-e. Aki hitt ab-
ban, hogy a nő a huszadik század legvitatottabb irodalmi mű-
veinek írója. És abban is, hogy Thea Aldrinnak köze van egy 
erőszakos filmhez, amelyet a kollégái hamisítványnak tartot-
tak. Mi rejtegetnivalója van Torbjörn Rossnak? 

Amikor Alex felébredt, először fogalma sem volt róla, hol van. 
A hosszú fehér, finom függönyök idegennek tűntek, akárcsak 
a világos csíkos tapéta és a fehér lepedők. Emlékezete rögtön 
visszatért, ahogy elfordította a fejét, és Dianát látta maga mel-
lett az ágyban, aki hason fekve aludt, arcát a másik irányba 
fordította. 

Ösztönösen felült, és egyik kezével végigsimított őszbe ve-
gyülő haján. A testét elárasztó érzés egyszerre volt kellemes és 
ijesztő. Egy másik nővel szeretkezett, nem Lenával. Vajon bo-
csánatot kellene kérnie valakitől? 

A gondolat hatására kis híján elnevette magát, hangosan és 
idegesen. A gyerekei nem akarnák, hogy bocsánatot kérjen 
tőlük, semmire sem vágynak jobban, mint hogy továbblépjen. 
Bizonyára meglepődnének azon, hogy minden olyan gyorsan 
történt. Másrészt viszont nem kell mindent egyszerre megtud-
niuk. 
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Alex visszafeküdt, számára eddig ismeretlen gondolatok és 
érzések rohanták meg. Ugyanakkor ami az éjjel történt, nem 
valami szerencsés fejlemény. Ágyba bújt az egyik áldozat any-
jával, akinek halála ügyében nyomozást vezet. Az ilyesmit 
nem nézik jó szemmel a rendőrségen. Komoly problémákkal 
kell szembenéznie, ha kiderül, mit tett. 

De már nem lehet visszacsinálni. 
Ez a vissza-visszatérő gondolat felszabadította. 
Az is felszabadította és megnyugtatta, hogy olyasvalaki 

mellett ébredt, akiről tudta, hogy újra akar vele találkozni. Sok 
olyan barátja és munkatársa volt, aki válás vagy haláleset mi-
att egyedül maradt, és örökösen olyan nőre vadászott, aki nem 
létezik – aki nem létezhet –, és ezért képtelen volt új tartós 
kapcsolatot létesíteni. 

Alex megesküdött rá, hogy nem fog közéjük tartozni. 
De maga alá gyűrte a fájdalom. Azt, amit Lenával átélt, so-

sem tudná átélni egy másik nővel. Nem lehet több gyereke, új 
családja. Minden, ami még előtte áll, örökké csak csonka, hiá-
nyos lehet. 

A mobiltelefonja megcsörrent. Diana megmozdult mellette, 
amikor felvette. 

– Jimmy eltűnt – panaszolta Peder. 
– Eltűnt? 
– Tegnap hívtak a szociális otthonból. Ylvával egész éjjel ke-

restük. De mintha a föld nyelte volna el. 
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A hangja erőtlen volt és metsző, s annyira aggodalmas, 
hogy Alex fejéből minden más gondolatot kiűzött. 

– Ugye értesítettétek már a rendőrséget? 
– Hát persze. De ők sem találják. 
– Peder, figyelj most rám! Ha egész éjjel odakint voltál, most 

haza kell menned aludni. Mert az biztos, hogy… 
– Addig nem megyek sehová, amíg meg nem találjuk! 
Az ember sosem cselekszik annyira ésszerűtlenül, mint 

amikor kialvatlan, ezt Alex nagyon is jól tudta. 
– Azzal kockára teszed a nyomozást – felelte. 
A szükségesnél nyersebb hangon mondta, de abban a re-

ményben, hogy észre térítheti Pedert. Látta, hogy a csapata 
darabokra szakad. Fredrika élettársa előzetesben ül. Peder öcs-
cse eltűnt. 

Nincs mese, segítséget kell kérnie. 
Peder fojtott hangon mondott valamit. 
– Bocsánat, mit mondtál? – kérdezett vissza Alex. 
– Azt mondtam, nem tudom, mit teszek, ha nem találjuk 

meg. Istenemre mondom, meg tudnám ölni azt, aki egy ujjal is 
hozzáért Jimmyhez! 

– De hisz semmi sem utal arra, hogy baja esett – vetette el-
len Alex. – Az égvilágon semmi! 

Szeretett volna vigaszt nyújtani, de érezte, hogy Peder nem 
hallgat rá. 

– Felhívott – szólt Peder. 
– Jimmy? 
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– Felhívott és azt mondta, látott valakit az egyik ablaknál 
leskelődni. Olyasvalakit, aki a frászt hozta rá. 

Alex nem tudta követni. 
– Valaki benézett Jimmy ablakán? 
– Nem, valaki másén. Jimmy meg meglátta, és megijedt. Azt 

mondta, amikor hívott, hogy egy férfit lát, aki benéz az abla-
kon… Háttal állt neki. 
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A talaj szinte tovasuhant Malena Bremberg lába alatt, annyira 
futott. Egész testében érezte, ahogy a szíve dübörög, miközben 
fejvesztve rohant tovább, s egyik kilométert a másik után tette 
meg. Két évvel ezelőtt még olyan volt, akár a többi diák. Végre 
rájött, mit is akar tanulni az egyetemen, és kollégiumi szobát is 
sikerült szereznie, valamint egy mellékállást a Holdudvar Idő-
sek Otthonában. 

Időbe telt, amíg jó útra tért, megannyi kerülő után. A gim-
náziumi évei a véget nem érő piálások, pasizások és bukdácso-
lások ködébe vesztek. Gyűlölt még csak rájuk gondolni is, nem 
akart emlékezni az akkori életére. Az érettségi után éveket töl-
tött külföldön, gyerekekre vigyázott, csont soványra fogyva 
modellkedett, idegenvezető volt. 

Majd hazatért, és üresebbnek érezte magát, mint valaha. 
– Az életed a tiéd – mondta az apja. – Magad választod 

meg, hogyan akarod élni. De ha úgy döntesz, sehogy, az na-
gyon elszomorítana. 

És Malena még azon az őszön munkát vállalt egy ruhaüz-
letben. Gondosan, új alapokra épített, és új barátokat szerzett. 
Másfajta barátokat, mint akikkel azelőtt együtt lógott. Nem 
volt fiúja, életében először senkire sem volt szüksége. 
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Akkor ünnepelte élete legfontosabb napját, amikor végre 
felvették a Stockholmi Egyetem jogi karára. A siker még na-
gyobb kedvet csinált neki. Tudta, milyen áron jutott be a kép-
zésre, és égett a vágytól, hogy előreléphessen. Ha az ember 
már elmúlt harminc, a legfőbb ideje, hogy rájöjjön, mi akar 
lenni, ha nagy lesz. 

Kezdetben azt hitte, véletlenül találkoztak. Egy új, előkelő 
étterem megnyitóján a Stureplannál. A férfi egyszer csak ott 
termett mellette. És túl közel állt hozzá. Ez eleinte zavarta 
Malenát, de az érzés hamarosan elmúlt. Túl könnyen engedte, 
hogy a férfi a közelébe férkőzzön, és magához édesgesse a 
bókjaival. 

És a hangja. Az a komor, már-már nyomasztó hang, amely-
től Malena szinte elvörösödött, és bármennyire is akarta, kép-
telen volt nem meghallgatni. Tehetetlennek érezte magát. 

Amikor a barátai együtt látták őket, megkérdezték Malenát, 
eszénél van-e. Hisz a férfi idősebb volt nála. Bizonyára gazdag 
és befolyásos, de mindenképpen öreg hozzá. Malena azzal a 
felkiáltással rázta le magáról az aggodalmat, hogy nyilván 
csak féltékenyek. 

Pedig voltak intő jelek, már elég korán. Akkor, amikor a fér-
fi Thea Aldrinról kezdett kérdezősködni. De Malenának akkor 
mégnem esett le a tantusz, hogy a férfi végig tudta, hol dolgo-
zik, és ezért érdeklődött iránta. 

Utólag nem érzett mást, csak undort és szégyent. Hagyta, 
hogy elcsábítsa és megvezesse egy beteges gondolkodású em-
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ber. Mert olyan érdekesnek tűnt! Mert Malena énjének egyik 
fele nem akart olyan lenni, mint mások, nem akart jó kislány 
lenni. A vágy, hogy tiltott és veszélyes dolgokat tegyen, a 
semmiből csapott le rá. A tűzzel játszott, és kis híján megégette 
magát. Miközben a férfi mindent filmre rögzített. 
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Már fél kilenc is elmúlt, mire Fredrika Bergman beért a mun-
kahelyére. Alex meglepődött, amikor meglátta. 

– Azt hittem, ma otthon maradsz a kislányoddal. 
– Az anyám vigyáz rá. Nem tudok csak úgy otthon lenni. El 

kell foglalnom magam valamivel. 
Alex nem vonta kétségbe Fredrika érvelését. Azt azonban 

világosan megmondta neki, hogy nem vehet részt a Spencerrel 
kapcsolatos ügyekben. 

– Az egyik nyomozót már elküldtem Uppsalába, hogy leve-
zessen egy formális kihallgatást – közölte Alex. – Aztán szerin-
tem részünkről lezártnak tekinthetjük a dolgot. Nem hivatalo-
san én már most is jelentéktelennek tekintem Spencert a nyo-
mozásunk szempontjából. De azért jó lenne meghallgatni, mi 
mondanivalója van a filmklubról és a tagjairól. Talán még 
Thea Aldrinról is tud mit mesélni. 

Fredrika némán bólintott. 
– És miért nem Peder hallgatja ki? – kérdezte Alextől. 
Alex elsápadt, és elmondta, mi történt Peder öccsével. 

Fredrika érezte, hogy a szemét elborítják a könnyek, és leült az 
egyik székre. 

– Mi a fene ütött mindkettőtökbe? – képedt el Alex a nő re-
akcióját látva. – Kétség sem fér hozzá, hogy megtaláljuk. Sétált 
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egy kicsit, és eltévedt. Az ilyesmi megesik egy olyan sráccal, 
mint Jimmy. 

Fredrika látta, hogy Alex hitt abban, amit mondott, és cso-
dálta ezért. Ő maga viszont épp nyakig ült a szarban, és egyet-
len pozitív gondolatra sem volt képes. 

– Később azért bejön? – kérdezte. 
– Talán – felelte Alex. – Majd meglátjuk. 
Fredrika kinyitotta a kézitáskáját. 
– A filmklubról jut eszembe – vetette közbe. – Rájöttem va-

lamire. Aminek egyébiránt semmi köze Spencerhez. 
Alex csak nézte, ahogy a nő előszedte a papírjait. Fredrika 

csak futólag pillantott rá. Volt valami idegenszerű az arcában, 
mintha a nyugalom szőtte volna be hálójával, ilyet Alex ko-
rábban nem látott rajta. 

Fredrika elvesztette a fonalat, gondolkodnia kellett azon, 
mit is akart mondani. Aztán eszébe jutott. Alex gyanakodva 
figyelte. 

– Tehát úgy gondolod, hogy Torbjörn Ross, aki a nyolc-
vanas évek óta a kollégám, kapcsolatban állt Rebecca Trolleval 
a halála előtt? És ezt eltitkolta előlünk? 

Fredrika nyelt egyet. Az éjjeli álmatlanság most meg-
bosszulta magát. 

– Elképzelhető. 
Azzal átadta Rebecca jegyzeteit Alexnek, és a legutolsó 

sorbanálló szóra bökött. Snuff. 
– Ez csak egy szó – állapította meg Alex. 
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– És Ross is ezt a szót használta – felelte Fredrika. – És ő ve-
tette fel, hogy a könyveket megfilmesíthették. 

Alex elgondolkodott. 
– Kérd meg Ellent, hogy fusson végig a híváslistákon – ren-

delkezett. – Ellenőrizze, hívta-e Rebecca a rendőrséget, akár 
közvetlen számon, akár a központon keresztül. Lehet, hogy mi 
elsiklottunk felette, abban a hitben, hogy valami egész más 
okból kereste a rendőrséget. 

Fredrika felállt. 
– Már megyek is. 
– És ha Peder nem jön be, szeretném, ha te vezetnéd le Val-

ter Lund kihallgatását. Egy órán belül itt lesz. 
– És Thea Aldrin? – érdeklődött Fredrika. 
– Mi van vele? 
– Nem látogatjuk meg? 
– Derítsd ki, hol lakik, később majd beugrunk hozzá. Nem 

mintha látnám értelmét, úgysem beszél. 
Fredrikának még mindig volt egy kérdése. 
– És mi van Morgan Axbergerrel? Vele nem akarunk be-

szélni? 
Alex lenyelt egy sóhajt. 
– Vele egyelőre várunk. Egyszerre csak egyet. 
Fredrika besietett a szobájába, majd tovább Ellenhez, aki 

megígérte, hogy azonnal átnézi a híváslistákat. 
– Amúgy több fax is érkezett neked a norvég rendőrségtől 

Valter Lunddal kapcsolatban – közölte Ellen. 



449 

Újabb papírok, újabb feladatok. 
Fredrika visszament a szobájába, és átolvasta norvég kollé-

gái beszámolóját. Több mindennek utánanéztek. Egyebek mel-
lett megírták, hogy Valter Lund eltűnését a nagybátyja jelen-
tette be a nyolcvanas évek elején, miután a fiút szerződtették 
egy teherszállító hajóra, és a nagybácsi nem hallott róla többé. 
A rendőrség szerint a nagybácsi folyton a goli rendőrőrsre járt, 
évről évre, és egyre azt kérdezgette, nem hallottak-e az unoka-
öccséről. 

De miért? – merülhet fel a kérdés. Hisz Valter Lund Észak-
Európa-szerte ismert ember, és elég gyakran szerepel a norvég 
újságokban is. Az idős férfi nem jött rá, hogy az a sikeres 
Stockholmban élő ember az ő elveszett unokaöccse? 

Fredrika a homlokát ráncolta. Lehet, hogy itt valami félreér-
tés van? Több Valter Lund nevű férfi is volt, aki ugyanabban 
az évben vándorolt ki Norvégiából Svédországba? 

Aligha. 
Fredrika elővett egy képet Valter Lundról, és megnézte. Mi-

ért nem adott életjelet magáról az egyetlen élő rokonának? És 
ami még fontosabb: a nagybátyja miért nem ismerte fel? 

Végtelenül hosszú volt az éjszaka. Minden ismeretlen hang, 
szag és benyomás mint megannyi apró tű, szúrta Spencer 
Lagergren bőrét, és nem hagyta elaludni. A magányosan töl-
tött órák alatt lassanként tört rá a bizonyosság. Hiába engedik 
szabadon, az az élet, amelyet korábban élt, mindörökre odave-
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szett. Úgy fognak emlékezni rá, mint a férfira, aki megerősza-
kolta a diákjait. Aki olyan megvetést érzett a másik nem iránt, 
hogy fizikai erőszakra vetemedett. 

Spencer tudta, hogy szexuális bűncselekmény esetében 
mindenki biztosra akar menni. Senki sem akarja, hogy utólag 
hibáztassák, mert szabadon engedett valakit, akit le kellett 
volna csukni. És végül is az sem számít, ha Spencert nem ülte-
tik le azért, amivel Tova megvádolta. A legsúlyosabb büntetést 
úgyis a kollégái és a külvilág rója ki rá. 

Nem zörög a haraszt… Főleg, ha szexuális bűncselekmény-
ről van szó. 

És mintha mindez még nem lett volna elég, a tulajdon élet-
társának munkatársai gyilkosságban való bűnrészességgel vá-
dolják. Utólag már keserűen bánta, hogy nem öntött tiszta vi-
zet a pohárba már a kezdet kezdetén. Nyilvánvaló hibáját 
részben a Tova-ügyre fogta. Két ilyen súlyos váddal nem tu-
dott megküzdeni, egyszerre egy is elég volt neki. A gyilkosság 
vádjával ráadásul túl későn szembesült ahhoz, hogy a megfe-
lelő módon tudjon viszonyulni hozzá. Voltaképpen csak 
egyetlen gondolat keringett a fejében, és az is pánikhangulat-
ban született. 

Útlevélre van szüksége, hogy elhagyhassa az országot, ha 
úgy fordulnak a dolgok. 

Hogy ez a ballépés mibe kerülhet, abba bele se mert gon-
dolni. És az sem szólt éppen mellette, hogy azért váltotta ki az 
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útlevelét, mert egy egész más bűncselekménnyel is gyanúsítot-
ták. Gyilkossággal. 

Kilenc óra elmúlt, mire elvitték kihallgatásra. Az őr elmond-
ta, hogy nem az uppsalai, hanem a stockholmi rendőrség kere-
si valamilyen ügyben. Spencer tűrte, hogy a kihallgatószobába 
vezessék. Túlságosan is jól tudta, miről akarnak vele beszélni. 

A stockholmi rendőr Cecilia Torsson néven mutatkozott be. 
Az uppsalai rendőrségtől is jelen volt valaki a kihallgatáson. 
Cecilia Torsson amolyan „zsarus” benyomást tett Spencerre. 
Kézfogásuk egy normális kézfogás paródiájának is beillett, túl 
erős volt, és túl hosszú. Ha a nő ezzel tiszteletet akart ébresz-
teni benne, hát nagyon melléfogott. Hangosan beszélt, és min-
den szót olyan nyomatékosan ejtett ki, mintha azt hinné, a férfi 
súlyosan halláskárosodott. Más helyzetben ez a színjáték mo-
solyt csalt volna Spencer arcára, így csak elkeserítette. 

– Mennyire ismerte Rebecca Trollet? – tudakolta Cecilia 
Torsson. 

– Egyáltalán nem. 
– Biztos benne? 
Spencer vett egy nagy levegőt, majd kifújta. Biztos benne? 
Viszonylag tiszta emlékei voltak arról a tavaszról, amikor 

Rebecca Trolle eltűnt. Számos tennivalója akadt, miközben 
Fredrikával is egyre gyakrabban találkoztak. Otthon sűrű 
csend honolt, Evával végtelenül eltávolodtak egymástól. Így 
hát még többet dolgozott, még többet volt távol, és még több 
estét töltött az östermalmi lakásban Fredrikával. 
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Talán ez volt felnőtt életének egyik legszebb tavasza. 
Hogy kerülhetett Rebecca Trolle a képbe? Olyan gyorsan 

suhant volna át az életén, hogy utólag már nem tudja felidéz-
ni? Kutatott az emlékeiben, úgy érezte, valami fölött elsiklott. 

– Egyszer felhívott. 
Ő maga is meglepődött a kijelentésén. 
– Egyszer felhívta? 
Cecilia Torsson előrehajolt a kihallgatószoba asztala fölött. 
Spencer bólintott, most már könnyebben ment a dolog. 
– Kaptam egy üzenetet a központból, hogy egy Rebecca 

Trolle nevű lány keresett, de többé nem jelentkezett. Ez úgy 
március-április környékén történhetett. 

– És nem közölte a rendőrséggel, miután a lány eltűnt? 
– Nem. Emlékszem, hogy az újságok cikkeztek az eltűnésé-

ről, de őszintén szólva nem voltam biztos benne, hogy tényleg 
ő keresett, még ha szokatlan volt is a neve. 

Úgy tűnt, Cecilia Torsson bevette ezt a szöveget. 
– Nem hagyott üzenetet? Nem kérte, hogy hívja vissza, 

vagy ilyesmi? 
– Nem, csak annyit mondtak, hogy keresett. És majd újra 

hív. A szakdolgozata miatt. 
Erről több emlék is eszébe jutott. 
– Emlékszem, arra gondoltam, hogy nincs rá időm. Elég 

gyakran megesik, hogy diákok keresnek fel, és segítséget kér-
nek. – Spencer megvonta a vállát. – De az embernek ritkán van 
rájuk ideje. Sajnos. 
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– Értem – felelte Cecilia. 
Majd lapozott egyet a jegyzetfüzetében. 
– Őrangyalok – szólalt meg. 
Ez a szó olyan váratlanul érte Spencert, mintha leszakadt 

volna a mennyezet. Nagyon rég nem hallotta már. 
– Igen? 
– Tagja volt az Őrangyalok nevű filmklubnak? 
– Igen. 
Spencer értetlenül állt a beszélgetés e fordulata előtt, és ettől 

feszült lett. 
– Mesélne erről egy kicsit részletesebben? 
Spencer karba tett kézzel ült, és azon erőlködött, hogy visz-

szaemlékezzen egy évtizedekkel korábbi időszakra. Mit mesél-
jen róla voltaképpen? Négy felnőtt ember, három férfi és egy 
nő rendszeresen filmeket nézett. Aztán elmentek enni, inni, és 
gonosz kritikákat írni. 

– Mit akar tudni? 
– Mindent. 
– Miért? Mi köze az Őrangyaloknak mindehhez? 
– Úgy gondoljuk, a filmklubnak köze lehet Rebecca Trolle 

halálához. 
Spencerből akaratlanul kitört a nevetés. De azonmód meg-

bánta, amikor meglátta Cecilia Torsson arckifejezését. 
– De kérem, az a filmklub már több mint harminc éve nem 

létezik. Bizonyára megértik, mennyire ésszerűtlennek tűnik, 
hogy… 
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– Ha válaszol a kérdéseimre, mindketten hamarabb sza-
badulunk innen. Sajnos, nem adhatok részletesebb felvilágosí-
tást arról, miért érdekel minket a filmklub, de nagyon hálásak 
lennénk minden információért, amit nyújtani tud. 

A végére már-már könyörgő lett a nő hangszíne. Mintha ar-
ra várt volna, hogy Spencer előkap egy varázspálcát, és egy 
pillanat alatt megváltoztatja a nyomozás állását. 

– Attól tartok, csalódást kell okoznom – mondta a férfi, és 
remélte, hogy ez őszintén hangzott. – Utolsóként kerültem a 
társaságba, mielőtt feloszlott volna. Morgan Axbergerrel is-
mertük egymást, mivel együtt jártunk egy esti francia nyelv-
tanfolyamra a hatvanas években. Akkor még nem volt olyan 
nagy ember, és folyton csak piált, dohányzott és verseket fab-
rikált. 

Az emlék hatására elmosolyodott. 
– Aztán beindultak a dolgai, és megváltozott, amikor rájött, 

hogy rekordsebességgel képes előrejutni. De a filmek iránti 
érdeklődését nem veszítette el. Valamikor a hetvenes évek ele-
jén futottunk újra össze egy kiállításon. Mesélt a filmklubról, 
amelyről persze már olvastam az újságokban, és célzott rá, van 
egy szabad hely, ha csatlakozni akarok. Hát persze, hogy igent 
mondtam. 

– Meséljen a tagokról! Még ma is tartja velük a kapcsolatot? 
– Nem, egyáltalán nem – felelte Spencer. – Miután Thea 

Aldrin börtönbe került, Elias Hjort pedig külföldre költözött, 
ketten maradtunk Morgannal. Nem sok közös volt bennünk, 
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finoman szólva. Magától értetődött, hogy nem járunk össze 
többé, és a klub feloszlott. 

Spencer elgondolkodott. 
– Igazából a filmklub 1975-1976 körül oszlott fel. Sosem ér-

tettem, miért. Amikor Thea Aldrint őrizetbe vették gyilkossá-
gért, már évek óta nem tartottunk klubtalálkozót. 

Úgy tűnt, Cecilia Torssont kezdte érdekelni a dolog. 
– Lehet, hogy voltak olyan nézeteltérések a tagok között, 

amelyekről nem tudott? 
– Az nagyon is lehetséges, de fogalmam sincs, mivel kap-

csolatban. Ha felkeresik Morgan Axbergert vagy Elias Hjortot, 
talán többet megtudhatnak. Persze Thea is tudna mit mesélni, 
de ha igaz az, amit az újságok írnak, nem szólalt meg azóta, 
hogy börtönbe került. 

– És a társaság többi tagja hogy fogadta, hogy Thea megölte 
a volt élettársát? 

Gőzöm sincs, gondolta Spencer. Mivel nem találkozott 
Morgannal és Eliasszal azok után, hogy Theát őrizetbe vették. 
Emlékezett, hogy felhívta Morgant, hogy megtárgyalják az 
ügyet. Morgant, aki ismerte Thea korábbi barátját, sokkolta az 
eset, és nem akart a történtekről beszélni. 

– Akkor már egyáltalán nem tartottuk a kapcsolatot – felelte 
Spencer. – Én voltam a négyes legfiatalabb tagja, és nem is vol-
tam tag a kezdetektől fogva. Ezért nem ismertem Thea volt 
párját, semmit sem tudtam a kapcsolatukról. De persze meg-
döbbentem, amikor megtudtam, mit követett el. 
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– Tehát sohasem kérdőjelezte meg Thea bűnösségét? 
Spencer megvonta a vállát. 
– Hiszen beismerte. 
A szobában dohos volt a levegő, a falak pedig kopottak. 

Hány órát kell még itt töltenie, hogy olyan dolgokról beszéljen, 
amelyeket nem ő követett el, és amikhez semmi köze? 

– A rossz nyelvek azt beszélték, hogy Thea Aldrin írta a 
Merkúr és Aszteroida című könyveket. Tényleg ő írta? 

– Amennyire én tudom, nem. Persze beszéltünk a dologról, 
de nem különösebben mélyrehatóan. Ez egy igen gonosz 
pletyka volt csupán, semmi más. 

Minden próbálkozás, amely Thea megítélésén igyekezett 
rontani, dühöt váltott ki Spencerből. Egyszerűen üldözték a 
nőt, mintha titokban hatalmas erők munkálkodtak volna azon, 
hogy tönkretegyék mindazt, amit elért. Spencer már annak 
idején sem értette ennek hátterét, és most sem. 

– Thea fia eltűnt – mondta Cecilia. – Emlékszik rá? 
– Hát persze – válaszolta Spencer. – Thea számára ez jelen-

tette a vég kezdetét, hogy úgy mondjam. Ezt a veszteséget so-
sem heverte ki. És ugyan ki kárhoztathatná ezért? Bár a film-
klub addigra feloszlott, én pedig nagyon ritkán találkoztam 
vele, de tudom, hogy így volt. 

– Azt beszélték, a fiát is megölte. 
Spencer megrázta a fejét. 
– Ez az egész képtelen ostobaság! A srác eltűnt és nem ke-

rült elő. Hogy mi történt vele, arról persze fogalmam sincs, de 
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száz százalékosan biztos vagyok benne, hogy nem az anyja 
ölte meg. 

Cecilia Torsson karján csillogott az órája a mennyezeti lám-
pák fényében. 

– Akkor mit gondol, mi történt vele? 
Spencernek már nem kellett erőlködnie, hogy visszaemlé-

kezzen azoknak az éveknek a történéseire. Pontosan tudta, mit 
gondolt a srác eltűnéséről. 

– Thea ritkán beszélt a fiával való kapcsolatáról, de annyit 
ki tudtam hámozni a szavaiból, hogy veszekedtek olykor. A 
srác folyton azt forszírozta, mi lett az apjával, és nem adta meg 
Theának azt a tiszteletet, amit elvárt volna tőle. 

Spencernek elakadt a szava, nagyobb erőfeszítésébe került a 
beszéd, mint eddig. 

– Rendben, veszekedtek – ismételte meg Cecilia. – Na és? 
– És szerintem a srác megszökött otthonról. Mindig is ezt 

hittem. Piszkosul vagány srác volt. 
– Szóval maga szerint megszökött, aztán valami baleset érte, 

és ezért nem találták meg? 
– Nem – felelte Spencer. – Szerintem kifejezetten azzal a 

szándékkal ment el, hogy nem jön vissza többé. Szerintem él. 
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A környéken csak úgy nyüzsögtek a zsaruk. Thea Aldrin ré-
mülten ült a szobájában, és az ablakából figyelte őket. 

Hogyan történhetett meg ismét? 
Hogy lehet, hogy a hatvanas évek eseményei még mindig 

áldozatokat követelnek? Mert afelől Theának nem voltak két-
ségei, milyen sorsra jutott az ablaka alatt álló fiú. Nem tudta 
megakadályozni. Amúgy meg nem is fiú volt. Voltaképpen 
férfi, de az ember többé-kevésbé azonnal látta rajta, hogy nem 
százas. A pillantása örökké kísérteni fogja Theát a hátralévő 
életében. A könyörgés és az értetlenség olyan groteszk egyve-
lege sütött belőle, melytől szinte megállt benne az ütő. 

Egy időben Thea azt hitte, gazdag és sikeres élete lesz. Ab-
ban az időben, amikor Manfreddel egymásba szerettek, ami-
kor közügyet csináltak a magánéletükből, és nem voltak haj-
landók összeházasodni, habár Thea teherbe esett. Sosem érezte 
úgy, hogy Manfred nehezen viselte volna a sikereit. Épp ellen-
kezőleg, istenítette, úgy nyilvánosan, mint odahaza. 

De mindabból, amit Thea magától értetődőnek tartott, 
semmi sem volt igaz, és semmi, amit szentnek hitt, nem ma-
radhatott érintetlen. Még most is érezte azt a rémületet, amely-
től a nyelvét is elharapta, miközben a képek peregtek a film-
vásznon. És a tehetetlenséget, amit akkor érzett, amikor szem-
beszegült Manfreddel. 
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– A francba is, de hát nem igazi! – üvöltötte a férfi. 
De Thea számára ez elhanyagolható jelentőséggel bírt. Nem 

akart egy olyan férfi közelében élni, akinek efféle hajlamai 
vannak. És legfőképp nem akarta a meg nem született gyer-
meke közelébe engedni. 

A férfi azt hitte, könnyű megvezetni, de Thea mérget mert 
volna venni rá, hogy a film eredeti. Hogy valódi gyilkosság 
történt. A szülei nyári lakában, melyben Thea számtalanszor 
járt, és a torokszorító rémület arra ösztökélte, hogy bizonyíté-
kokat keressen arra, ami történt. De nem talált. Mégis tudta, 
hogy ott voltak, és megszentségtelenítették a helyet. Manfred 
és egy ismeretlen, aki a kamerát tartotta. S Thea csak évekkel 
később tudta meg, ki volt az az ismeretlen. 

Bárcsak ne adta volna oda a filmet Manfrednek aznap este, 
amikor elköltözött! De ez volt az ár, amit meg kellett fizetnie. 
Manfred ugyanis nem volt hajlandó elmenni a film nélkül. 

– Nem bízom benned! – mondta a férfi. – Ha azt is képtelen 
vagy felfogni, hogy a film nem valódi, bármit kinézek belőled! 

Így a nő átadta neki a filmet, s azt remélte, hogy utoljára lát-
ja a férfit. Talán rá kellett volna jönnie, milyen rosszul ítélte 
meg a helyzetet. Minden, ami ezután történt, kétségtelenül az 
első katasztrófa következménye volt. De nem sejthette, milyen 
rossz vége lesz. Ha úgy lett volna, másképp cselekedett volna. 

Sok mindentől szorongott, ahogy ott ült a szobájában az 
önkéntes csendben és magányban. Leginkább azon aggódott, 
hogy hallotta-e valaki, mi történt nála előző este. Hogy látta-e 
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valaki, ahogy a fiú eltűnt. És – ami szinte még fontosabb volt – 
hallotta-e valaki Theát beszélni? 
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Pihenésre, megnyugvásra nem volt idő. Peder Rydh úgy dön-
tött, nem megy haza aludni, ahogy Alex javasolta, inkább tett 
még néhány kört, majd visszatért a szociális otthonba. 

Szóról szóra emlékezett az öccsével folytatott korábbi tele-
fonbeszélgetésükre. 

„Egy férfi az. Benéz az ablakon… Háttal áll nekem.” 
Mire Peder visszaért a szociális otthonba, a rendőrök már 

elmentek, nem volt értelme, hogy maradjanak. Peder megke-
reste az igazgatónőt, és arra kérte, hadd mehessen be Jimmy 
szobájába. Az igazgató nem győzött bocsánatot kérni. 

– Nem értem, hogy történhetett – sajnálkozott, miközben 
Peder előtt ment a folyosón. 

Nagyon úgy tűnt, hogy sírt. De Peder nem törődött vele. 
Nem értette, miért szabadkozik, hisz nem is volt szolgálatban, 
amikor Jimmynek nyoma veszett. 

– Az egyik percben még itt volt, a másikban meg már nem. 
Peder hallgatott, és bement Jimmy szobájába. Minden 

ugyanolyan volt, mint reggel, amikor ott járt. Az ágyon ott volt 
az ágytakaró, amelyet még apai nagyanyjuk varrt, a könyves-
polcokon ott sorakoztak a kisautók a fényképek és a könyvek 
mellett. 
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Rögtön telefonáltak Pedernek és a szüleinek, amikor rájöt-
tek, hogy Jimmy nincs meg. Hogy mióta volt távol, azt nehéz 
volt megállapítani, mivel délután óta senki sem látta. Ami ön-
magában még nem lett volna különös, hisz Jimmy szeretett 
egyedül lenni. Olykor még a vacsorát is kihagyta, és inkább a 
szobájában maradt. 

– Akkor vettük észre, hogy eltűnt, amikor bekopogtunk, 
hogy megnézzük, elkezdett-e készülődni a lefekvéshez. Hisz 
tudja, máskülönben sokáig fennmarad. 

Peder tudta. Jimmyt már gyerekkorában is lehetetlen volt 
ágyba dugni. Mindig ébren akart lenni, attól félt, hogy lema-
rad valami mókáról, ha előbb fekszik le, mint a többiek. 

Az igazgató tovább beszélt, elismételte mindazt, amit Peder 
már előző este is hallott. 

– Csak a kabátja hiányzik. És a teraszajtó nyitva állt, amikor 
beléptünk a szobába, úgyhogy szerintünk arra ment ki. 

Peder fel nem foghatta, hová mehetett az öccse. Egy kezén 
meg tudta számolni, hányszor indult Jimmy egyedül útnak. 

A kabátja eltűnt, az ajtó nyitva állt. 
Hová mentél, Jimmy? 
Peder kinézett az ablakon. 
– Kik laknak a szemközti házban? – érdeklődött. 
Jimmy szavaira gondolt: látott egy embert odakint benézni 

valaki ablakán. 
– Az az idősek otthona – felelte az igazgató. 
– Az is magánkézben van? 
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– Igen, évente csak néhány embert vesznek fel. Úgy hallot-
tam, sokáig kell sorban állni, ha valaki be akar jutni. 

Peder végignézett a pázsit túloldalán sorakozó kis padokon. 
Hol állhatott az a férfi, akit Jimmy látott? Pedernek egy idő-
sebb hölgyön akadt meg a szeme. Olyan sápadt volt és hét-
köznapi, hogy alig vette észre. Úgy tűnt, a hölgy egyenesen 
Jimmy szobája felé néz. 

Valahogy olyan ismerősnek tetszett. 
– Ő kicsoda? – kérdezte Peder, s a nőre mutatott. 
– Az egyik nagy különc a nyugdíjasotthonban, annyit bíz-

vást állíthatok – felelte az igazgató. – Egy idős gyerekkönyv-
író. Thea Aldrinnak hívják, ismeri? 

Valter Lund a megbeszélt időpontban a recepciónál várako-
zott. Sötét öltönyében és fehér ingében épp úgy nézett ki, mint 
bármelyik üzletember. Fredrika szemügyre vette az üvegajtón 
keresztül, amikor kiment elé. Megfigyelte nyílt arcát, magabiz-
tos tekintetét és barátságos mosolyát. A férfi lazán leeresztette 
a vállát, keresztbe tette a lábát, a kezét pedig a térdén pihentet-
te. 

Maga ölte meg Rebeccát, csomagolta zsákokba, majd cipelte be az 
erdőbe? 

Az ügyvédje nem volt vele, s ez meglepte Fredrikát. A kéz-
fogása szívélyes volt, a hangja pedig mély, amikor üdvözölték 
egymást. Ha máshol és máskor találkoznak, Fredrika vonzó-
nak találta volna. 
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Alex is jelen volt a kihallgatáson. Fredrikával az asztal egyik 
felén ültek, Valter Lund pedig a másikon. Fél tíz körüljárt az 
idő. 

– Köszönjük, hogy időt szakított ránk és idefáradt – mondta 
Alex. 

Mintha arra célzott volna, hogy egy kihallgatáson megjelen-
ni önkéntes cselekedet. 

– Természetesen szeretnék segíteni, amiben csak tudok. 
– Rebecca Trolleról van szó – kezdte Alex. 
– Igen? 
– Ismerte? 
– A mentora voltam. 
– Más kapcsolat nem volt maguk között? 
Fredrika remélte, hogy nem látszik az arcán, mennyire meg-

lepődött azon, hogy Alex ennyire közvetlen módon kezdi a 
kihallgatást. 

– Attól tartok, nem értem a kérdést. 
– Az érdekelne, találkoztak-e más okból is, vagy csak mint 

mentor és mentorált. 
– Igen, találkoztunk. 
A kihallgatás elakadt, még mielőtt egyáltalán elkezdőd-

hetett volna. Fredrika tudta, hogy nemcsak neki forrt a torkára 
a szó Valter Lund őszintesége hallatán, hanem Alex is elké-
pedt. 

Alexnek egy halvány mosoly suhant át az arcán. 
– Volna szíves beszélni erről? 
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Valter Lund végigsimított az asztallapon. 
– Természetesen. De előbb szeretnék valamiféle biztosítékot 

kapni, hogy bizalmasan kezelik, amit mondok. 
– Ezt aligha ígérhetem, amíg nem tudom, mit akar monda-

ni. 
– Értem. 
Fredrika megköszörülte a torkát. 
– Amennyiben az, amit elmond, a nyomozás szempontjából 

lényegtelen, természetesen gondoskodunk róla, hogy ne kerül-
jön napvilágra. 

Úgy tűnt, Valter Lundnak ennyi elég is volt. 
– Volt egy futó viszonyunk – közölte. 
– Rebeccának és magának? – kérdezett vissza Fredrika. 
– Elég hamar rájöttünk, hogy vonzódunk egymáshoz. Az 

események egymást követték, és 2006 decemberében randevú-
ra hívtam. Aztán diszkrét keretek között találkozgattunk janu-
ár elejéig, amikor is én úgy döntöttem, nem folytathatjuk. 

– Tehát rövid kapcsolat volt. 
– Mondhatjuk. 
– Koppenhágába is elvitte – vetette közbe Alex. 
– Igen. De ez már a szakításunk után történt. Külön szo-

bában aludtunk, és külön repülőgéppel utaztunk. Aztán rá 
kellett döbbennem, hogy Rebecca sajnos azt hitte, csak azért 
találtam ki az utazást, hogy helyrehozzuk a kapcsolatunkat. 
Nagyon csalódott volt, amikor megmondtam neki, hogy nem 
ez a helyzet. 
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Valter Lund hangja betöltötte a szobát, az egész lénye meg-
ingathatatlan nyugalmat árasztott. Uralta a kihallgatást, amit 
Fredrika bámulatosnak talált. 

– Hát engem nem lep meg, hogy félreértett egy ilyen meg-
hívást – mélázott hangosan Alex. – Egy romantikus hétvége 
Koppenhágában… Te jó ég! Ez bárkit levenne a lábáról. 

Valter Lund önkéntelenül elmosolyodott. 
– Persze, én is rájöttem, hogy hibát követtem el. De tudtam, 

hogy szomorú a szakításunk miatt, és az értésére akartam ad-
ni, hogy a mentori feladataimat azért komolyan veszem. Hü-
lye voltam, hogy nem gondoltam bele, milyen félreérthető ez 
az út. 

– És mi történt a koppenhágai kirándulás után? 
– Nem sok minden. Felhívott néhányszor, és megállapod-

tunk, hogy a munka befejeztével majd találkozunk, de ebből 
nem lett semmi. 

– Mert a lány eltűnt? 
– Igen. 
Alex ránézett a forradásos kezeire, majd Fredrikára sandí-

tott. 
– Maga jóval idősebb, mint Rebecca volt – állapította meg. 
Több mint húsz évvel idősebb, számolt utána Fredrika. 

Akárcsak Spencer nála. 
– Ez volt az egyik fő oka annak, hogy le akartam zárni a 

kapcsolatunkat. Semmi közös nem volt bennünk. 
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Úgy mondta, mintha egyszerű és magától értetődő lett vol-
na, de Fredrika tudta, hogy Rebecca bizonyára másképp látta a 
dolgokat, és tönkrement belé. 

Én is tönkrementem volna. 
– Beszélt valakinek a viszonyukról? – kérdezte Alex. 
– Nem. 
– És a lány? – tudakolta Fredrika. 
– Amennyire tudom, ő sem. 
– Tudta, hogy Rebecca állapotos volt? 
A kérdés a levegőben lebegett, miután Alex feltette. 
Fredrika pedig először látta, hogy Valter Lund most valami 

olyasmit hallott, amivel nem számolt a kezdetektől fogva. 
– Állapotos? 
Suttogva ejtette ki a szót. Hirtelen a fejéhez kapott, majd is-

mét leengedte a kezét. 
– Atyaisten! 
– Nem tudott róla? 
– Nem, tényleg nem. 
– De lehetséges, hogy a gyerek a magáé volt? 
Bár tudták, hogy nem, Fredrika mégis megkérdezte. 
– Nem hiszem. Azt mondta, fogamzásgátlót szed. 
Valter Lund hirtelen összeszakadt, és őszintén bánatosnak 

tűnt. 
– Hisz olyan fiatal volt még! – mondta halkan. 
Alex hagyta levegőhöz jutni. 
– Beszélgettek a lány szakdolgozatáról? – érdeklődött. 
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– Nem. 
Fredrika látta, hogy a férfi ismét összeszedi magát. Már ki is 

heverte a bánatot és a megrázkódtatást. 
– Valóban? 
– Igen. Úgy értem, természetesen tudtam, hogy a szak-

dolgozatát írja, és azt is, hogy miről szól. De ehhez a témához 
nem igazán tudtam érdemben hozzászólni. 

– Jó okunk van feltételezni, hogy a lány szeretett volna 
Morgan Axbergerrel beszélni a szakdolgozatáról. Nem kérte 
magát, hogy hozzon össze vele egy találkozót? 

– Nem. 
– Egészen biztos ebben? 
– Száz százalékig. Emlékeznék rá, ha így lett volna. 
– Beszéltek valaha Axbergerről Rebeccával? 
– Legfeljebb felszínesen. Rebeccát igazából nem nagyon ér-

dekelte, amivel foglalkozom. 
Alex közbevágott. 
– Részt vett a mentorok vacsoráján aznap este, amikor 

Rebecca eltűnt? 
– Igen. 
Valter Lund most először őszintén fáradtnak tűnt. 
– Meglepődött, amikor Rebecca nem jelent meg? 
– Persze, hisz elsősorban az ő kedvéért mentem el. 
Lund hosszasan töprengett, és úgy tűnt, mintha akart volna 

még valamit mondani. 
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– Az a helyzet – kezdett bele –, hogy történt valami aznap, 
amiről eddig még nem beszéltem. Egész egyszerűen, mert 
nem gondoltam, hogy jelentősége lehet. 

Ismét végigsimított az asztal lapján. 
– Arról jutott eszembe, hogy Morganról kérdeztek. Épp mi-

előtt a mentorok vacsorájára indultam volna, beugrottam 
Morgan irodájába valamilyen ügyben. Hallottam, hogy beszél 
valakivel a mobilján. Amikor közelebb mentem, hallottam, 
hogy valami ilyesmit mond: „Legyen ott háromnegyed nyolc-
ra, kimegyek maga elé a buszmegállóba. Tudok egy helyet a 
közelben, ahol beszélgethetünk.” 

Valter Lund széttárta a karját. 
– Egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy van jelentősé-

ge, úgy értem, bárkivel beszélhetett. Bármiről. De… valahol 
legbelül azóta is attól félek, hogy Rebeccával beszélt. Csak 
mert Rebecca nagyjából abban az időpontban tűnhetett el, amit 
megbeszéltek. Sajnálom, hogy korábban nem említettem. 

Fredrika megpróbálta felfogni az imént hallottak értelmét. 
Morgan Axberger felhívta volna a vacsora előtt Rebeccát, hogy 
találkozót beszéljen meg vele? A híváslistán találtak egy tele-
fonszámot, amit nem tudtak azonosítani. Valaki felhívta 
Rebeccát, épp mielőtt elindult volna otthonról. 

Morgan Axberger lett volna? 
Akkor Rebecca bizonyára úgy próbált meg kapcsolatba lép-

ni vele, hogy Valter Lundot nem avatta be a dologba. De hogy 
sikerült? 
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A kihallgatás befejeződött. Persze még ellenőrizniük kellett 
mindazt, amit Lund elmondott, de Fredrika nem számított rá, 
hogy hazugságon kapják. Valter Lund szemmel láthatólag 
azért jelent meg a kihallgatáson, hogy törölhessék a nevét a 
listájukról, és Fredrika szerint célt is ért. Morgan Axbergerrel 
ellenben Fredrika haladéktalanul beszélni akart. 

A recepció üvegajtajánál váltak szét. 
– Csak még egy kérdés – szólalt meg a nő. 
A férfi megfordult. 
– Gyakran találkozik a nagybátyjával? 
A férfi értetlenül bámult rá. 
– A nagybátyámmal? Nincs is nagybátyám. Az anyám és az 

apám is egyedüli gyerek volt. 

Felhős volt az égbolt, nem sütött a nap. Az éjszaka hirtelen oly 
távolinak tűnt, szinte teljesen elfedték az aznapi történések. 
Alex belső békét érzett, és hálás volt azért, hogy távolságot 
tarthat a történtektől. Továbbra is az volt a benyomása, hogy 
túl gyorsan zajlottak az események. Csak egy pillantást vetett 
Lena fényképére, s ennyi elég is volt ahhoz, hogy istenverte 
lelkiismeret-furdalása támadjon. 

Örökké szeretlek, nem hagylak el soha! 
Ellen jött be, és elmondta, hogy Rebecca Trolle valóban hív-

ta a rendőrséget az eltűnése előtti utolsó hetekben. Mivel a 
központtal beszélt, nem lehet tudni, kihez kapcsolták. De Alex 
úgy hitte, tudja. 
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Torbjörn Rosshoz. 
A kérdés csak az, kitől hallott róla a lány. Amikor Thea 

Aldrin ügyét tárgyalta a bíróság, Ross még fiatal volt, egy 
nagy rendőrségi nyomozás mellékszereplője. Rebecca nyilván 
átnézte az archívumot, betekintést kért a régi előzetes vizsgála-
ti anyagba, és ott talált rá Ross nevére is többek között. Lehet, 
hogy készített egy listát a rendőrökről, akik a nyomozásban 
részt vettek, és talán Ross volt az egyetlen, aki még nem vonult 
vissza. 

Vagy akkor tudta meg a nevét, amikor felkereste Thea 
Aldrint, akinél Ross rendszeres vendég volt, mert abban re-
ménykedett, hogy egy újabb bűnesetet sikerül megoldania. De 
ott ki árulhatta el Rebeccának, hogy Ross látogatja Theát? Thea 
Aldrin néma, és Rebeccának semmi oka nem lehetett megkér-
dezni a személyzetet. 

– Hiányos az anyag – jelentette ki Fredrika. 
Alex összerándult, amikor meghallotta a hangját. 
– Hogy érted? 
– Rebecca a legnagyobb alapossággal feljegyzett mindent, 

aminek a szakdolgozatához köze volt. De egyetlen átkozott 
sort sem találok sem a Thea Aldrinnál tett látogatásáról, sem a 
rendőrségi telefonhívásról. Egyébként ez utóbbit teljesen biz-
tosra vehetjük, mert a cikkei között hiába keresgélek, egyetlen 
szövegben sem említik a snuff-filmet. Ez az értesülése más-
honnan származott. 
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Olyan hevesen érvelt, hogy Alexnek erőt kellett vennie ma-
gán, ha meg is akarta érteni, mit mond. 

– Hogy vagy? – kérdezte Alex. 
– Rohadtul. Ha nem haragszol a szóhasználatért. 
Alex elmosolyodott. Fredrika leült egy székre. 
– Nem tudom, mihez kezdjek. 
– Majd elrendeződik. 
Ezt persze nem tudhatta biztosan, de hitt benne, hogy így 

lesz. Spencer Lagergrent nem fogják lecsukni nemi erőszakért, 
ha az egyetlen ellene szóló bizonyíték egy dühös diák tanúval-
lomása. Már ha a tanúvallomás az egyetlen bizonyíték. Adja 
az ég, hogy így legyen! 

– Spencer érzékenyebb, mint gondolná az ember – magya-
rázta Fredrika. – Nem tudom, hogy bírja ki, ha még sokáig be-
zárva tartják. 

– Legkésőbb holnap kiengedik – nyugtatta meg Alex. – 
Nem tarthatják bent tovább, nincs rá okuk. 

– Na és az útlevél? 
– Az útlevél nem számít, mivel teljesen más okból váltotta 

ki. Ugye? 
Fredrika sápadtan mosolygott. 
– Igen, de az az ok se sokkal jobb. 
– Az rohadtul mindegy. Ebben nekünk is felelősséget kell 

vállalnunk, nem végeztük valami jól a dolgunkat ebben az 
ügyben. 

Alex témát váltott. 
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– Azt mondtad, szerinted Rebecca Trolle felhívta a rendőr-
séget, és a híváslistákon is megtaláltuk a nyomát. 

– És valaki kivett néhány jegyzetet Rebecca hagyatékából. A 
rendőrséggel és a Thea Aldrinnal folytatott beszélgetés jegyze-
teit. 

Alex összekulcsolta a kezét a tarkóján. 
– Tegyük fel, hogy igazad van. De mi a francot jegyzetelhe-

tett, ha egyszer egy néma nővel beszélgetett? 
– Talán semmi különöset. De egy-két sort azért biztos leírt. 
Fredrikának feltehetőleg igaza volt. Alex úgy döntött, egy-

szer s mindenkorra a dolgok végére jár. 
– Morgan Axberger – szólalt meg. 
Fredrika arcán halvány mosoly játszott. 
– Lehet, hogy sáros. Legalábbis elképzelhető, hogy miatta 

buszozott a lány az ellenkező irányba, mint kellett volna. Már 
ha Axberger tényleg Rebeccát hívta akkor este. 

– Ki kell hallgatnunk – szögezte le Alex. – Másképp nem 
tudjuk meg. 

A telefon csengése szakította félbe őket. Alex vette fel. Peder 
rekedt hangját hallotta. 

– Hol voltál? Már többször kerestelek. 
– Kihallgattam Valter Lundot. Történt valami? 
Majd rögtön meg is bánta, amit mondott. Peder öccse eltűnt, 

erre ő meg azt kérdezi tőle, történt-e valami. 
– Tudod, ki lakik Jimmyvel szemben? 
– Gőzöm sincs. 
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– Thea Aldrin. 
Alex némán bámult a homlokát ráncoló Fredrikára. 
– Thea Aldrin Jimmy szomszédságában lakik? 
– A szemközti házban. A földszinten. Van egy kis terasza, 

ami Jimmy szobájára néz. Emlékszel rá, mit mondtam tegnap? 
A hangjától a hideg futkosott Alex hátán. 
– Hogy Jimmy látott valakit benézni másvalaki ablakán. 
– Pontosan. És mit gondolsz, kinek az ablakán nézett be az a 

valaki? 
– Peder, figyelj most rám! 
– Már úton vagyok a nyanyához, hogy egy kicsit felrázzam. 
Alex akkorát csapott a tenyerével az asztalra, hogy Fredrika 

ugrott egyet ijedtében. 
– A rossebet, nem csinálsz te semmit! Az a nő egy nagy 

gyilkossági nyomozás egyik kulcsfigurája. Nem mehetsz át 
hozzá ilyen állapotban. Hallod, amit mondok? 

Peder mélyet sóhajtott. 
– Akkor küldd át Fredrikát! Vagy valaki mást. Ha nincs itt 

valaki egy órán belül, magam beszélek vele! 
Majd egy gombnyomással megszakította a hívást. 
– A francba! 
Alex letette a kagylót, és Fredrikához fordult. 
– Most azonnal el kell menned Thea Aldrinhoz, hogy be-

szélj vele! 
Aztán elmagyarázta, mit tudott meg Pedertől. 
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– De hogyan függhet össze Jimmy eltűnése Thea Aldrinnal? 
Bizonyára félreértésről van szó. 

– Szerintem is. De Peder egész éjjel az utcákat rótta, és 
Jimmyt kereste, nem tud tiszta fejjel gondolkodni. Menj és 
hallgasd ki a nőt, nehogy dugába dőljön az egész nyomozás! 

Alexnek bevillant egy korábbi emlék. Amikor Fredrika még 
új volt, és nem tudta, hogy bánjon vele. Őszintén szólva nem 
gondolta volna, hogy valaha megbecsüli majd. Még kevésbé, 
hogy megbízik benne. Pedig most épp azt tette. 

– És Torbjörn Ross? – kérdezte Fredrika. 
– Majd szembesítem azzal, amink van. Még ha nem is ő be-

szélt Rebeccával, talán tudja, ki volt. 
Fredrika felállt. 
– Akkor Morgan Axbergert később hozzuk be? Úgy tűnik, 

sürgősen beszélnünk kellene vele is. 
– Arra is sort kerítek azonnal. 
– Rendben – felelte Fredrika. – Aztán elgondolkodhatunk 

azon, miért hazudott Valter Lund. 
Alex felvonta a szemöldökét. 
– Szerinted hazudott? 
Ekkor Fredrika elmesélte, mi történt, amikor elváltak útjaik. 
– Hívd fel a norvég kollégákat, és kérj tőlük egy régi igazol-

ványképet Valter Lundról, hogy megtudjuk, ugyanarról az 
emberről beszélünk-e – utasította Alex. – És kérd el a nagy-
bátyja elérhetőségeit is. 

– Már megvan – felelte Fredrika. 
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Alex telefonja ismét megcsörrent. 
Az egyik kollégájuk hívta, aki részt vett Håkan Nilsson ke-

resésében a Malaren-tavon. A csónakot megtalálták. Håkan 
Nilssonnak viszont bottal üthették a nyomát. 
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Az eső akkor eredt el, amikor Fredrika behajtott a nyugdíjas-
otthon parkolójába. Sosem járt még ott, és elámult, milyen zöld 
a környék. Az alacsony házakat fűszőnyegek választották el 
egymástól, amelyek most elhagyatottan áztak az esőben. 

A szociális otthont és az idősek otthonát nem is igen válasz-
tották el egymástól. Fredrika számára mégis világosnak tűnt, 
melyik melyik. A szociális otthon ablakaiban színes függönyö-
ket és zöldvirágcserepeket látott, az egyik ablakon pedig egy 
fiatal lány nézett ki. A másik oldalon, ahol az idősek laktak, az 
ablakokban nem látott életjelet. Miközben a szociális otthon 
ablakai már-már kémlelőnyílásként működtek, a másik oldal 
ablakai egyáltalán semmit nem árultak el a lakóikról. 

Pederrel az előtt a ház előtt találkozott, amiben Jimmy élt. 
Az egyik kezét a férfi vállára tette, és érezte, ahogy türelmetle-
nül igyekezett kibújni alóla. Megmutatta Jimmy szobáját. 

– Itt állt, amikor velem beszélt telefonon, ebben egészen biz-
tos vagyok. És ezt látta. 

Azzal rámutatott a szemközti házra. 
– Ott lakik a nő? – kérdezte Fredrika. 
Peder bólintott. Állkapcsa megfeszült, pillantása tompa volt 

a kimerültségtől. 
– Azonnal átmegyünk – jelentette ki. 
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Végigsiettek az ösvényen, mely megkerülte a pázsitot, és a 
túloldalon, a főkapun át mentek be az épületbe. 

– Peder Rydh vagyok a rendőrségtől. 
Peder felmutatta az igazolványát az egyik segédápolónak, 

aki azonnal letett mindent, ami a kezében volt, és odavezette 
őket Thea Aldrin szobájához. A folyosó friss illatot árasztott, 
nem pedig halálszagot, mint a többi nyugdíjasotthonban, amit 
Fredrika látott. 

A segédápoló megállt az egyik fehér faajtó előtt, és hatá-
rozottan bekopogott, majd megragadta a kilincset és belépett. 

– Tudják, hogy nem beszél? 
– Igen. 
Először egy kisebb előszobába jutottak, ahonnan tovább-

mentek a szobába. Viszonylag nagy és világos helyiség volt, 
amit egyszerűen bútoroztak be. 

Thea Aldrin egy fotelban ült, amelyet úgy fordítottak, hogy 
kilásson az ablakon. Mozdulatlanul ült. Ha hallotta is, hogy 
beléptek, semmi jelét nem adta. 

– Thea, látogatói jöttek. 
A nő továbbra sem reagált. Peder gyors léptekkel megkerül-

te a fotelt és belépett Thea látóterébe. 
– Peder Rydh vagyok. A rendőrségtől jöttem. 
Fredrika igyekezett felzárkózni a kollégája mellé. Kevésbé 

izgatott hangon mutatkozott be, mint Peder, és odahúzott egy 
széket, hogy leüljön. A férfi követte a példáját. 
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– Azért vagyunk itt, hogy feltegyünk pár kérdést egy bűn-
ténnyel kapcsolatban, ami után nyomozunk – közölte Fredri-
ka. – Emlékszik Rebecca Trollera? 

Se válasz, se semmilyen más reakció. 
Thea látszólag nem sokat öregedett, amióta a börtönbünte-

tése letöltésekor az utolsó képek megjelentek róla. Ősz haját 
egyszerű apródfrizurára vágták. Szemöldöke sötét volt, az or-
ra hegyes. Hétköznapi ember, olyan, mint bármelyik nyugdí-
jas. 

Fredrika elővett egy fotót Rebeccáról, és Thea orra alá dug-
ta. 

– Tudjuk, hogy járt itt egyszer – mondta Peder. – Azért, 
hogy a múltjáról kérdezze. 

– A volt élettársa meggyilkolásáról – magyarázta Fredrika. 
– És a fia eltűnéséről – tette hozzá Peder. 
Olyan sűrű csend volt, hogy Fredrika úgy érezte, ha kinyúj-

taná a kezét, megtapinthatná. Peder az állkapcsát mozgatta. 
Látszott rajta, hogy felrobban dühében, ha Thea továbbra se 
hajlandó kinyitni a száját. 

– Emlékszik a filmklubra? – kérdezte Fredrika. 
Fredrika úgy vélte, valami halvány mosolyt lát a nő arcán 

átsuhanni, de olyan gyorsan eltűnt, hogy utólag abban sem 
volt biztos,valóban látta-e. 

– Őszintén szólva most épp nagyon össze vagyunk zava-
rodva – jelentette ki. – Több holttestet is találtunk azon a he-
lyen, ahol Rebeccára rábukkantak, de nem értjük, mi az össze-
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függés közöttük. Az egyetlen, amit biztosan tudunk, hogy 
mindig magához lyukadunk ki, Thea, akárhogy csűrjük-
csavarjuk a dolgokat. 

Az idős nő elsápadt, de továbbra is hallgatott. Hátradőlt a 
fotelban és behunyta a szemét, minden rendelkezésére álló 
eszközzel megpróbálta kizárni a jelenlétüket. 

– Egy férfit is találtunk az erdőben. Elias Hjort. Emlékszik 
rá? 

Peder hangja éles volt, és remegett az elfojtott idegességtől. 
Amikor nem kapott választ, így folytatta: 
– A szemközti ház egy szociális otthon. Ismeri a lakókat? 
Odahajolt Theához. 
– Az egyikük tegnap este eltűnt. Tudta? 
Thea megdermedt, és a szemhéja remegni kezdett. Kétség 

sem fért hozzá, hogy hallotta, amit mondtak neki. De mi a fe-
néért hallgat ilyen makacsul? 

– Egy fiatal srác, aki bizonyos dolgokban jó, más dolgokban 
kevésbé. Látta, Thea? Magas, sötét hajú. Szinte mindig kék 
ruhát visel. 

Úgy tűnt, a nő mindjárt sírva fakad. 
Fredrika óvatosan Peder karjára tette a kezét és elcsípte a 

pillantását. Megrázta a fejét. 
Így nem megyünk semmire, abba kell hagynunk. 
Ekkor látta meg, hogy Thea elsírta magát. A könnycseppek 

átlátszó csíkokat húztak az arcán. Még mindig be volt hunyva 
a szeme. 
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Peder lecsúszott a székről, és leguggolt a nő elé. 
– Segítsen! – kérte. 
A hangja olyan könyörgő volt, hogy Fredrika nem tudta, 

mitévő legyen. 
– Ha látott valamit, bármit, mondja el! Ha megfenyegették, 

azt is elmondhatja. 
Thea letörölte a könnyeit a kézfejével. Fredrika nem tudta 

eldönteni, mit gondoljon róla. Az idős nőnek volt tartása és 
hajlíthatatlannak bizonyult, ugyanakkor nyilván megtörte az 
élet. Egykor minden az övé volt, amit csak ember kívánhat. 
Most pedig magányosan üldögél egy otthonban, és elvették 
tőle mindazt, amit elérhetett volna. 

A nő felkelt a fotelból, és lefeküdt az ágyba, hátat fordítva 
látogatóinak. Peder és Fredrika is felállt. 

– Még visszajövünk – szólt Peder az öregasszony hátának. – 
Hallja? Nem hagyjuk annyiban ezt a dolgot, csak azért, mert 
maga nem hajlandó együttműködni! 

Amikor kis idővel később elhagyták a szobát, Thea még 
mindig ugyanabban a pózban feküdt. 

– Átkozott boszorkány! – morogta Peder, amikor már oda-
kint álltak a folyosón. 

Fredrika oda sem figyelt rá, és a személyzet keresésére in-
dult. Tekintete megakadt egy fiatal nőn, aki egy könyvet olva-
sott. 

– Ne haragudjon! – szólította meg. 
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A nő felpillantott. Ilyen űzött pillantást Fredrika még sosem 
látott, s ez elbizonytalanította. A nő arca sápadt volt és elgyö-
tört. 

– Ne haragudjon! – szólalt meg ismét. – Feltehetnék pár 
kérdést Thea Aldrinnal kapcsolatban? 

A nő nyelt egyet és mosolyogni próbált. 
– Hát persze. De biztos nem tudok valami sokat segíteni, 

mivel épp az imént léptem szolgálatba. Általában csak közvet-
lenül előtte hívnak fel, mint ma is. 

– Tegnap is dolgozott? 
A nő arca megkönnyebbülést tükrözött. 
– Nem. 
Mintha valójában nem is akarna segíteni. 
Fredrika elolvasta a nő névtábláját. Malena Brembergnek 

hívták. 
Pillantása olyan hajszolt volt, hogy megrendítette Fredrikát, 

és látta Pederen, hogy ő is észrevette. 
– Arra vagyunk kíváncsiak, volt-e Theának látogatója teg-

nap – mondta Fredrika. 
– Akkor valaki mást kell megkérdezniük, mivel én, ahogy 

már mondtam, nem dolgoztam tegnap. 
Malena egyik kollégája jött ki a folyosóra. Bizonyára hallot-

ta a beszélgetésüket, és felelt Fredrika kérdésére. 
– Theához szinte sosem jönnek látogatóba. A tegnapi nap 

sem volt kivétel. 
– Maga szolgálatban volt? 



483 

– Egész nap. Az egyetlen, aki rendszeresen látogatja Theát, 
az a rendőr. Rossnak hívják, azt hiszem. 

Fredrika nem fűzött megjegyzést hozzá. Torbjörn Ross he-
lyett is szégyellte magát, és szerette volna, ha nem jön többé. 

Mivel Fredrika nem szólalt meg, Peder pedig úgy állt mel-
lette, mint egy néma viaszbábu, a segédápoló folytatta a mon-
dandóját. 

– Ez a Ross olyan gyakran jár ide, hogy már-már arra kezd-
tünk gyanakodni, ő küldi a virágcsokrot minden szombaton. 

Nocsak! Egy aprócska új információ. 
– A hölgy minden szombaton virágot kap? 
– Aha. 
– És mióta? 
– Amióta csak itt lakik. 
Fredrika ösztönösen érezte, hogy ez fontos. Peder is hason-

lóképp érezhetett, mert hirtelen bekapcsolódott a beszélgetés-
be. 

– És nem tudják, ki küldi? 
A segédápoló elmosolyodott, és szemmel láthatólag jobban 

élvezte, hogy a figyelmük középpontjába került, mint Malena 
Bremberg, aki elnézést kért, majd besurrant az egyik szobába. 

– Fogalmunk sincs. Futár hozza délelőtt tizenegykor. Min-
dig ugyanolyan virágok, és mindig ugyanaz az üzenet áll a 
kártyán: Köszönöm! Csak ennyi. 
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Tehát valaki úgy érzi, köszönettel tartozik Thea Aldrinnak. 
Talán olyasvalaki, aki pornográf könyveket írt álnéven, és 
megkéselte az exét. 

– Szeretnénk megkapni a szállító nevét – mondta Peder. 
Fredrika visszatartotta a lélegzetét. Eddig minden út, amin 

megpróbáltak elindulni a nyomozás során, Theához vezetett. 
Most végre találtak egy olyat, amely elvezetett tőle. A kérdés 
csak az volt, ki rejtőzik a végén. 

Amíg arra várt, hogy többet tudjon meg Håkan eltűnéséről és 
munkatársainak Thea Aldrinnál tett látogatásáról, Alex farkas-
szemet nézett Ross-szal. 

– Információkat titkoltál el előlünk, Torbjörn! 
Ez az egyenes beszéd nem adott lehetőséget a tiltakozásra. 
Torbjörn Ross elnézett az asztal lapja fölött, amikor Alex le-

ült egy székre vele szemben. 
– Találkoztál vele, igaz? Segítettél Rebecca Trollenak a 

szakdolgozata megírásában, ugye? 
Amikor Ross nem felelt, Alex így folytatta: 
– Hogy az ember milyen ügyefogyott tud lenni! Egész a mai 

napig nem ütött szöget a fejembe a dolog, hogy a francba is! 
Hisz részt vettél a nyomozásban, amikor Rebecca eltűnt! De 
csak az első héten, amikor mindannyian kihallgatásokat tartot-
tunk és átvizsgáltuk Rebecca cuccait. Aztán kérted, hogy állít-
sanak egy másik ügyre, nem igaz? 

Alex érezte, hogy a csalódottságtól gombóc nő a torkában. 
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– Kivettél egyet s mást Rebecca hagyatékából, aminek hasz-
nát vehettük volna. Fontos nyomokat tüntettél el előlünk! 

Erre Torbjörn Ross végre kinyitotta a száját. 
– A rossebet tüntettem el! Teljességgel szartatok Thea 

Aldrinra, csak arra a rejtélyes titkos szeretőre vadásztatok, 
akinek szentül hittetek a létezésében, bár senki se látta soha! 
Jómagam a végére jártam az Aldrin-szálnak, de nem vezetett 
sehová, és nem akartalak mellékvágányra terelni benneteket. 

– Ezt te magad se hiszed el! Azért tartottad a szád, hogy 
magadat védd, és hogy az örökkévalóságig folytathasd ezt az 
eszetlen nyomozást Thea Aldrin eltűnt fia után! 

Kollégája arca vörös lett, mint a főtt rák. 
– A nő megölte a fiát, Alex! Hogy gondolod, hogy ezt meg-

úszhatja? 
Alex megcsóválta a fejét. 
– Te vagy az egyetlen ezen a világon, aki ezt gondolja. Ez 

nem normális, segítségre van szükséged. 
Torbjörn Ross indulatosan felpattant a székéből. 
– Thea Aldrin ott volt az orrotok előtt, de ti totálisan szarta-

tok rá! 
– Akkor igen, de ezúttal nem. És ezt te is tudtad! 
Az elmúlt hétvégére gondolt. A beszélgetésükre a csónak-

ban. Torbjörn Ross volt, aki először nevén nevezte Thea 
Aldrint, s meglepődést színlelt, amikor meghallotta, hogy 
Rebecca Trolle róla írta a szakdolgozatát. De ez csak olcsó 
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szemfényvesztés volt. Torbjörn igazából meg akart bizonyo-
sodni róla, hogy Alex ezúttal nem téveszti Theát szem elől. 

– Mit vettél ki Rebecca hagyatékából? 
– Valami jegyzeteket, amiket egy tömbbe írt. 
Torbjörn Ross halkan felelt. Majd visszaült a székére. 
– Olyan jegyzeteket, amelyekben a te neved is előfordul, 

ugye? 
Ross nem felelt. 
– És még mit? 
Torbjörn szó nélkül egy vékony mappa után nyúlt, amely a 

széfjében volt legfelül. Átnyújtotta Alexnek. 
Annak a jegyzetfüzetnek egy kitépett oldala volt benne, 

amelybe Rebecca Thea volt élettársának meggyilkolásával 
kapcsolatos nyomozásáról készített feljegyzéseket. Időpontok, 
nevek. Többek között Torbjörn Rossé. 

– Kik a többiek, akiknek a neve itt szerepel? 
– Azok a rendőrök, akik a nyomozásban részt vettek. Több-

ségük már nyugdíjba ment. Rebecca megkereste a rendőrséget, 
és betekintést kért a régi előzetes vizsgálati anyagba. Így talált 
rá a nevemre és a többiekére is. 

– És aztán felhívott? 
Torbjörn bólintott. 
– Mindössze egyszer találkoztunk. Az Ugo kávéházban a 

Scheelegatanon. Végigvettük a nyomozást, és feltett néhány 
meglehetősen bugyuta kérdést. Ennyi volt. 
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– Csak lassan a testtel! Azért több volt az, mint pár bugyuta 
kérdés! Hisz te vezetted el a snuff-filmhez?! 

Torbjörn meglepettnek látszott. 
– Megfeledkeztél a lemezről, amire elmentette a jegyzeteit – 

világosította fel Alex, és megpróbált nem túl fellengzősnek 
tűnni. 

– Nem értettük, miért kerül elő a snuff szó az egyik szöveg-
ben, de most már sejtjük, honnan vette. 

Torbjörn jobbra-balra pillantgatott. 
– Én vezettem rá. De nélkülem is jó úton járt. 
– Hát már hogy a francba ne járt volna! – üvöltötte Alex. – 

Bogarat ültettél a fülébe! Most pedig halott. 
– Hát ez az! 
Torbjörn is felemelte a hangját. 
– Halott! És miért, Alex? Nem véletlenül halt meg! Bizo-

nyára rájött valamire, ami fölött te meg a kollégáid elsiklotta-
tok! 

– Szerintem sem véletlenül halt meg! A kérdés csak az, van-
e még esélyünk, hogy megtudjuk, mire jött rá. Mert tőled elté-
rően ő abban hitt, hogy Theát ártatlanul börtönözték be. Ez 
hogy lehet? Honnan szedte? 

Torbjörn erre a kérdésre nem tudott felelni. 
– Említette neked? 
– Nem. Amikor találkoztunk, még nem volt kiforrott véle-

ménye. 
Alex töprengett. 
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– Tudod, merre kutakodott tovább a találkozásotok után? 
Beszélt másokkal is, akik dolgoztak az Aldrin-ügyön a nyolc-
vanas években? 

Torbjörn tétovázott. 
– Szerintem a snuff-film nyomán haladt tovább, miután em-

lítettem neki. Úgy hallottam, megkereste Janne Bergwallt, aki 
ott volt, amikor a filmet megtalálták, de Janne és én sosem be-
széltünk erről. 

Janne Bergwall. A kegyetlenek legkegyetlenebbike. Egy 
korrupt seggfej, aki magát az atyaúristent is a markában tartja, 
s ez az egyetlen oka, hogy még nem rúgták ki. Már csak pár 
éve van hátra a nyugdíjig. Alex sok embert ismert, aki meg-
könnyebbül majd, ha Janne visszavonul. 

Már csak ez hiányzott, hogy még őt is bele kelljen rángatni-
uk a nyomozásba! 

– Látni akarom azt az átkozott filmet, mielőtt beszélek Berg-
wall-lal – jelentette ki Alex. – Hol van? 

– Az archívumban. Akarod, hogy… 
– Nem, kösz, már így is épp eleget tettél. 
Alex felemelte az egyik karját, hogy jelezze, a kollégája ezu-

tán tartson tisztes távolságot tőle. 
Egyedül akarta megnézni a sokat vitatott filmet. Kíváncsi 

volt rá, mit mond neki. 
Kinek volt ennyi rejtegetnivalója, Rebecca? 
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Az idő gyorsan szaladt Malena számára. Amikor felhívták az 
otthonból, hogy tudna-e aznap túlórát vállalni, úgy érezte, 
megfogta az isten lábát, de miután a rendőrökkel beszélt, min-
den ereje elhagyta. 

Most már tisztábban látta, hogyan függnek össze a dolgok, 
és hogyan kényszerítették bele abba a játékba, amelynek a sza-
bályait nem értette, és amelyben nem is akart részt venni. És 
rájött, hogy jó oka van távol tartania magát tőle. 

A pokolbéli szörnyetegtől. 
Malena gyűlölte Thea Aldrint. Gyűlölte a hallgatásáért, és 

azért, hogy nem volt hajlandó felelősséget vállalni. Az egész 
történet köré szövődött. De őt nem kapta el senki, hogy rá-
kényszerítse, mondja el, amit el kell mondania, és mindenki 
mehessen tovább a maga útján. És mindenki visszakaphassa 
az életét. 

Az ebédidő közeledtével a félelme merő rettegésbe csapott 
át. Alig mert kimenni az otthon keskeny folyosójára, inkább a 
lakók szobájában keresett menedéket. Anélkül, hogy értette 
volna az egészet, érezte, hogy túl sokat tud, és csúnyán meg-
ütheti a bokáját. 

A félelem késként hatolt a gyomrába. 
Mi van, ha meghal? Az nem olyan lesz, mint amit a filmben 

eljátszott. A halál visszafordíthatatlan dolog. 
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Még annyi mindent szeretnék csinálni! 
És ekkor telt be a pohár. Mert ha valamiből már elege volt – 

sőt, egyenesen besokallt –, akkor az az áldozati szerep. Ennek 
véget kell vetni! Többé nem lesz áldozati bárány. 

Szét sem nézett, amikor kicsivel dél előtt kilépett az idősek 
otthonának ajtaján, és a kerékpárja felé indult. A reggeli felhők 
már felszakadoztak, és úgy tűnt, ismét szép tavaszi nap kö-
szönt a városra. 

Malena mély lélegzetet vett. 
Mától nyugodt lesz az élete. 
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Peder Rydh tanúvallomása, 2009. 05. 04., 14.00 
( magnófelvétel) 

Jelenlévők: Urban S., Roger M. (kihallgatásvezetők), 
Peder Rydh (gyanúsított) 

Urban: Hogy érzi magát, Peder? 
(Csend.) 
Roger: Megértjük, hogy ez most nehéz, de a sajátérdeké-

ben működjön együtt velünk. 
Urban: Maga is tudja, hogy megy az ilyesmi. Azok a kol-

légák járnak a legrosszabbul, akik nem hajlandók 
együttműködni a belső vizsgálat során. 

(Csend.) 
Roger: Viszonylag pontosan tudjuk, mi történt odaát 

Storholmenen, de nagyon szeretnénk hallani a maga 
verzióját is. 

Peder: Nekem nincs verzióm. 
Roger: Rendben. És mit jelent ez? 
Peder: Csak ennyit. Hogy nincs úgynevezett saját verzi-

óm a történtekről. Csak én voltam ott. Tehát az a 
változat, amiről beszámoltam, az egyetlen. 

Urban: Megértjük, de ez így nem megy, ezt maga is tud-
ja. 

Roger: Vizsgálódtunk, miután megkaptuk a tanúvallo-
mását, és egész egyszerűen nem áll össze a kép. 

Peder: Tényleg? 
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Roger: Tényleg. Teljességgel kizárt, hogy a gyanúsítottat 
önvédelemből lőtte le. Fegyvertelen volt és védtelen, 
maga meg épp a szeme közé lőtt. 

Urban: Maga ügyes rendőr, ráadásul magas és erős is. 
Számtalan lehetősége lett volna ártalmatlanná tenni, 
anélkül, hogy megölte volna. 

Peder: Én másképp ítéltem meg. 
(Csend.) 
Urban: Biztos, hogy jól ítélte meg, Peder? 
Peder: Tessék? 
Roger: Hány órát aludt azóta, hogy Jimmy eltűnt? 
Peder: Sehányat. 
Roger: Majdnem két teljes nap alvás nélkül. És óriási 

fizikai stressz érte. így érthető, hogy egy csomó min-
den félresikerült. 

Peder: Semmi sem sikerült félre. 
Urban: Minden félresikerült. 
(Csend.) 
Peder: Mit képzelnek maguk tulajdonképpen? 
(Csend.) 
Urban: Azt, hogy szándékosan lőtte le a gyanúsítottat, 

azt képzeljük. Az ilyet emberölésnek hívják. A legjobb 
esetben. De az ügyész akár előre megfontolt, szándé-
kos emberölésnek, azaz gyilkosságnak is nevezheti. 

Roger: Ha van valami mondanivalója, legjobb, ha most 
mondja el, Peder. Máskülönben az életfogytiglani íté-
letet kockáztatja. Megértette? 

Peder: Nincs mit hozzátennem. Egyetlen szót sem. 



493 



494 

56 

Úgy tűnt, a filmet valamiféle nyári lakban vették fel. Annak 
ellenére, hogy valamennyi ablakon fehér lepedők lógtak, a 
napfény átszüremlett a vásznon. Alex a főkapitányság fény-
képlaborjának egyik termében játszotta le. 

– Hát jó rég volt, hogy utoljára vetítőgépet akartatok köl-
csönkérni – mondta a fotós srác, aki segített Alexnek elindítani 
a vetítést. 

Alex megkérte, hogy hagyja magára. A hatodik érzéke azt 
súgta, így lesz a legjobb. Kikapcsolta a mobiltelefonját, és félre-
tette minden gondolatát, mely folyton-folyvást a Diana 
Trolleval töltött szerelmes éjszaka körül forgott, majd bekap-
csolta a vetítőgépet. 

Elég hamar rájött, hogy a kamera nem állványon állt, ha-
nem valaki tartotta, valaki, aki a filmben mindvégig arctalan 
maradt. Az Alex által nyári laknak vélt épület ajtaja kitárult. 
Egy fiatal nő állt a küszöbön, aztán tétován belépett. 

Szép nő volt. Üde és ártatlan, olyan lány, akit Alex szívesen 
látott volna a fia mellett. Vagy aki iránt fiatal korában ő maga 
is érdeklődött volna. A nő ujjatlan ruhája azt sejtette, hogy 
nyár van. A divat, ami szerint öltözött, arra utalt, hogy vala-
mikor a hatvanas években készülhetett a felvétel. Színes film 
volt, így jól látszott, hogy a bőrét lebarnította a nap. Erőltetet-
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ten belemosolygott a kamerába, és mondott valamit, amit nem 
lehetett hallani, mivel némafilm volt. 

A szobában nem voltak sem bútorok, sem egyéb tárgyak. 
Kiváló háttér bármihez. Az ajtó újra kinyílt, és most egy férfi 
lépett be. Magas volt, erős, és álarcot viselt. Egyik kezében egy 
baltát tartott. A férfi külseje időtlen volt, úgy nézett ki, ahogy a 
gonosz mindig is. Alex érezte, hogy a rosszullét kerülgeti, 
amikor a nő hátrálni kezdett, és nekizuhant az egyik lepedő-
nek. A férfi elkapta, nem hagyta elesni. A szoba közepe felé 
húzta. 

Aztán felemelte a baltát és lazán meglóbálta a nő felé. A nő 
elvágódott, és a férfi egyre csak szabdalta a testét a baltával, 
még akkor is, amikor már élettelen volt, majd egy késsel esett 
neki, amit isten tudja, honnan szedett elő. A nő ruhája csurom 
vér lett, és amikor a férfi végül felállt, hosszú hasadásokat le-
hetett látni az anyagon. 

Alex csak ült némán, miután a film véget ért. Aztán újra 
megnézte. És még egyszer. Majd kitépte a vetítőből, és szapora 
léptekkel Torbjörn Rosshoz sietett. 

– Miből gondoltátok, hogy a film nem igazi? 
– Túl látványos volt ahhoz, hogy igazi legyen. Úgy véltük, a 

hatvanas években készíthették, s egész egyszerűen a kor hatá-
sára született. És nem találtunk olyan áldozatot, akinek a fil-
men szereplő nőéhez hasonló sérülései lettek volna. 

– Ez minden, amire jutottatok? 
Ross megvonta a vállát. 
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– Sokáig hittem benne, hogy valódi, de végül meggyőztem 
magam, hogy akkor egy holttestnek is lennie kellene valahol. 
Valakinek csak hiányzott volna. De számomra ennek nem volt 
jelentősége. A film is beteges, és nyilván az is, aki csinálta. 

Alex belegondolt, hogy is szólt a snuff-filmeket övező mí-
tosz. Az áldozatok olyan emberek, akik senkinek sem hiá-
nyoznak. 

– Gondolod, hogy Thea Aldrin készítette ezt a filmet? 
Azzal felmutatta a kezében tartott filmtekercset. 
– Mindenesetre benne volt. – Ross felvillanyozódott. – A 

trágár könyveivel való összefüggés túlságosan is nyilvánvaló. 
Mindkettőben van egy jelenet, amiben kivégeznek egy nőt egy 
nyári lakban. Ez másképp nem magyarázható. 

Alexnél ekkor telt be a pohár. 
– De a francba is, hisz azt sem tudjuk, valóban ő írta-e azo-

kat a kibaszott könyveket! Ti meg azt hittétek, a film csak ka-
mu! 

– Megtaláltuk a barátját, Elias Hjortot, és kiderült, hogy ő 
vette fel a szerzői jogdíjakat. És tudod, mit, Alex? Amikor ki 
akartuk hallgatni, megtudtuk, hogy elhagyta az országot. 
Hogy hangzanak ezek a tények? Annak fényében, hogy tud-
juk, egyáltalán nem is hagyta el az országot, hanem meghalt. 

– Az egyetlen Theához vezető szálad Elias Hjort volt – 
okoskodott Alex. – Meg az a rohadt filmklub! 

– És a pletykák! Nem zörög a haraszt… De hát ezt te is tu-
dod. 
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Alex megrázta a fejét. 
– A film valódi! – vágta rá. 
Torbjörn Ross elsápadt. 
– Valódi? 
– Megmutatom az orvosszakértőnek, de egészen biztos va-

gyok benne, hogy valódi. És a meggyilkolt lány nem más, mint 
akit Rebecca Trolle sírja mellett találtunk. 

Spencer akkor telefonált, amikor Fredrika úton volt visszafelé 
Thea Aldrintól a főkapitányságra. 

– Kiengedtek. 
Lelkében üresség, mellkasában melegség. 
Milyen messzire kerültünk egymástól! 
– Ejtették az ügyet? 
– Nem, de szerintük nem szököm meg, úgyhogy nem tettek 

előzetesbe. Bevonták az útlevelemet, amíg ennek az egésznek 
nincs vége. 

Fredrika nem szólt egy szót sem. A történet már túllépte 
azokat a kereteket, amikre még léteztek szavak. 

– Nem csak nekem voltak titkaim. És a te titkaid az én titka-
im voltak. 

A nő hallotta, mit mondott Spencer, de képtelen volt befo-
gadni a mondatokat. 

Azt akarta felelni, hogy neki tulajdonképpen semmilyen tit-
ka nincs, de tudta, hogy ez hazugság lenne. Napok teltek el, 
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amióta Spencer neve először felbukkant a nyomozás során, s ő 
azóta hallgatott. 

De Spencer hallgatása rosszabb volt. A közös életükkel ját-
szott, hogy palástolja a gondjait. Azt mondta, otthon akar ma-
radni a gyerekkel, miközben az igazság az volt, hogy meg 
akart úszni egy rémes helyzetet a munkahelyén. Egy olyan 
helyzetet, amely az állásába és a jövőjébe kerülhet. 

– Segíthettem volna – szólalt meg Fredrika. 
– Hogyan? 
– Tanácsot adhattam volna. 
Ez nem volt igaz, és ezt Fredrika is tudta. Nem tudott volna 

segíteni Spencernek, nem tudta volna támogatni. Jóllehet, a 
férfi a hallgatásával nemcsak Fredrika szakmai segítségéről 
mondott le, hanem az érzelmi támogatásáról, a szeretetéről is. 
Amikor a legnagyobb szüksége lett volna rá, nem lehetett mel-
lette. 

És ez az, ami pokolian fájt. 
– Otthon találkozunk. 
A férfi letette a telefont, csend támadt. 
Fredrika leparkolt a garázsban, és felsietett az irodába. Pe-

der persze nem volt bent – nyilván Jimmyt kereste –, és 
Fredrika Alexet sem látta. 

Ellen lépett hozzá. Morgan Axberger jelentkezett, miután 
Ellen – Alex megbízásából – beszélt a titkárnőjével. Ígéretet 
tett, hogy késő délután bejön. 
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– Aztán mióta válogathat az ember, hogy mikorra kéri a ki-
hallgatását? – fortyant fel Fredrika. 

– Amióta a svéd gazdasági élet vezető személyiségeit idéz-
getjük be – felelte Ellen. 

Telefonált az egyik rendőr, aki jelen volt, amikor Håkan 
Nilsson hajóját megtalálták. De Håkannak még mindig nem 
bukkantak a nyomára. 

Fredrikát nyugtalansággal töltötte el a beszélgetés. Feltéte-
lezték, hogy Håkan Nilsson a rendőrség elől szökött meg. De 
lehet, hogy tévedtek. Mi van, ha úgy érezte, veszélyben van az 
élete, és ezért próbált magának biztonságos helyet keresni? De 
akkor miért nem szólt a rendőrségnek, és miért nem kért vé-
delmet? 

Fredrika átvette magában a nap történéseit. A találkozó Val-
ter Lunddal beváltotta a hozzá fűzött reményeit. Beszélgetésük 
mindössze egyetlen kérdést vetett fel: ki ez a férfi valójában? 
Nyilvánvaló volt, hogy rejtegetni próbál valamit, de mit? És 
egyáltalán van-e az ügyhöz valami köze annak, ha Valter 
Lund esetleg nem az,akinek kiadja magát? 

Egy férfi, aki a gyönyörű Hemsedal melletti Golból szárma-
zik. Akinek – legalábbis az iratok szerint – szörnyű gyerekkora 
volt, és már nem élnek a rokonai. Egy tévelygő nagybácsitól 
eltekintve, aki évről évre felkeresi a helyi rendőrőrsöt, hogy 
megkérdezze, megtalálták-e már az unokaöccsét. S aki nyil-
vánvalóan nem ismerte fel a rokonát a Valter Lundról készült 
fényképeken. 
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Majd ott volt még a Thea Aldrinnál való találkozás. Egy nő, 
aki évtizedek óta önkéntes némaságban él, akit szándékos em-
berölésért ítéltek el, és aki minden idejét egy otthonban tölti, 
amióta szabadon engedték. Valóban lehet valami köze Jimmy 
eltűnéséhez, vagy csak merő véletlen, hogy egymás szomszéd-
ságában laknak? 

Már nem hiszek a véletlenekben. 
Valószínűleg Rebecca Trolle sem hitt bennük, és lenyomoz-

ta a snuff-filmet, mert feltételezte, hogy jelentősége van. 
Fredrika és kollégái még mindig nem teljesen értették, hogy 
függ mindez össze a halálesetekkel, csak annyit tudtak, mi az 
állítólagos kapcsolat Thea Aldrin és a snuff-film között. 
Fredrika ódzkodott tőle, hogy túl mélyre ásson a snuff-film 
ügyében, hisz ez Alex asztala volt. Feltehetőleg most is azzal 
foglalatoskodik, hogy utánanézzen a részleteknek. 

Átkozottul csendes volt a folyosó. Fredrika Alex szobájához 
ment. Még mindig üres volt. Úgy tűnt, az összes többi kolléga 
is házon kívül van, különféle küldetéseket teljesítenek. 

Fredrika visszament a szobájába. Egyetlen út vezetett ki eb-
ből a zűrzavarból, mely minduntalan visszakényszerítette őket 
Thea Aldrinhoz és a csendhez: a virágcsokor, amelyet szomba-
tonként visznek az idősek otthonába. 

Az a készséges segédápoló gyorsan megtalálta a futárszol-
gálat nevét. Virágmester, egy kis üzlet az östermalmi Nybro-
gatanon. Fredrika nem is vesztegette tovább töprengéssel az 
időt, hanem felhívta a boltot. 
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– Egy rendszeres megbízásukról lenne szó, amit szomba-
tonként teljesítenek egy bizonyos Thea Aldrin nevű hölgy cí-
mére. 

– Sajnálom, de szigorú titoktartás kötelez minket a megren-
delőink felé. És jogosan bíznak a diszkréciónkban. 

– Természetesen kellő óvatossággal kezeljük az információt. 
De épp egy gyilkossági nyomozás kellős közepén vagyunk, és 
tényleg szükségünk van a segítségükre. 

Az üzlettulajdonos még mindig tétovázott, és Fredrika már 
kezdte azt hinni, csak ügyészi határozattal fogja tudni szóra 
bírni. 

– Egy állandó megrendelésről van szó – közölte végül a tu-
lajdonos. – Már több mint tíz éve minden héten szállítunk arra 
a címre. A fizetés készpénzzel történik, a megrendelő megbí-
zottja havonta egyszer bejön hozzánk, és rendezi a számlát. 
Egy nő. 

– De ki a megrendelő? 
– Ezt őszintén szólva nem tudom. 
– Nem tudja? 
Fredrika hallotta a tulajdonos sóhaját. 
– Eleinte nem akartuk vállalni a megbízást, de aztán feltet-

tük magunknak a kérdést: miért is ne? Úgy értem, nem bünte-
tendő, a pénzt pedig annak rendje és módja szerint megkap-
juk. Persze, kíváncsiak voltunk, hisz ismerjük Thea Aldrint, 
hogy úgy mondjam, de… 

Elhalkult a hangja. 
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Fredrikát magukkal ragadták a gondolatai. Valaki minden 
szombaton virágot küld Thea Aldrinnak. Névtelenül. Egy 
megbízottja fizet érte készpénzzel. 

– Egyáltalán nem tudják a megrendelő elérhetőségeit? – 
kérdezte. – Se telefonszám, se e-mail cím, se semmi más? 

– Várjon egy kicsit! 
Fredrika hallotta, ahogy az üzlettulajdonos papírlapokkal 

zörög. Egy perc múlva vissza is tért. 
– Igazság szerint van egy mobilszámunk. Azért kértük, 

hogy legyen kit értesítenünk sikertelen szállítás esetén. 
Fredrika érezte, hogy kétszeres sebességgel ver a szíve. 
– Megkaphatnám a számot? Nagyon nagy segítség lenne. 
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Az embernek szakszerűen kell végeznie a munkáját, különben 
elszabadul a pokol. Alexnek először is gondja volt rá, hogy a 
filmet és a vetítőgépet elküldje az orvosszakértőnek. 

– Ülj be egy sötét szobába, és nézd meg ezt a szemetet – kér-
te Alex telefonon. – Aztán hívj vissza, és mondd el, mit gon-
dolsz. 

Ha a legutóbb megtalált női holttest azé a lányé, akit a film-
ben megölnek, hirtelen megvilágosodik a gyilkosságok közötti 
összefüggés. Először egy perverz filmben meghal a lány. Az-
tán a többiek, hogy a titok titok maradjon. 

De miféle titok? 
Alex az irodájában találta Janne Bergwallt. Nyilván túlórá-

zott. A szoba falai zsúfolásig tele voltak különféle oklevelek-
kel, újságcikkekkel és egyéb emléktárgyakkal, amelyeket Janne 
Bergwall az évek során összegyűjtött. Alex vetett rájuk egy 
pillantást és megállapította, hogy egyik sem tanúskodott külö-
nösebb hőstettről, ami egybe is vágott a kollégájáról alkotott 
véleményével. Bergwall az a fajta ember volt, aki élete során 
több százszor is átsétálhatna a jégen, anélkül, hogy beszakad-
na alatta, vagy megfagyna. Sőt, mintha kimondottan a legvé-
konyabb jégtáblákat kereste volna, hogy lássa, össze tudja tömi 
őket. 

De most olyan jégfoltra lépett, amin el fog csúszni. 
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Alex nem is fecsérelte üdvözlésre a szót, inkább minden 
erejét arra fordította, hogy világossá tegye, miért jött. 

– Rebecca Trolle – kezdett bele. – Az a lány, akit feldara-
bolva találtunk Midsommarkransenben. 

A kollégája résnyire húzott szemmel méregette. 
– Mi van vele? 
– Ha jól tudom, járt nálad. 
Bergwall nem felelt. 
– Lehet. 
Alex levegő után kapkodott. 
– Nem lehet, Bergwall! A legfőbb ideje, hogy dalolni kezdj! 

A lány meghalt, én pedig tudni akarom, hogy került abba a 
parcellába, ahol már ketten feküdtek, méghozzá évtizedek óta! 

Leült Bergwall-lal szemben, aki elég savanyú arcot vágott. 
Az elmúlt évek nyomot hagytak rajta, olyan gondok nyomát, 
amelyekért senki mást nem hibáztathatott, csak saját magát. 

– Most aztán beszélj! Mikor keresett fel, és mit kotyogtál ki 
neki? 

Bergwall egy pillanatra lehunyta a szemét, mintha fontolóra 
venné, mitévő legyen. 

Amikor ismét kinyitotta, a tekintete zavaros volt. 
– Sose gondoltam volna, hogy baja esik. 
Mégis így történt, nemde? 
Alex hallgatott. 
– Azután keresett meg, hogy beszélt Torbjörn Ross-szal. 

Végignézte az előzetes vizsgálati anyagot, amely Thea Aldrin 
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volt élettársának meggyilkolásáról készült, és ott találta meg 
Ross nevét. A nyomozásban résztvevők közül már csak ő volt 
szolgálatban, gondolom. Egy szó mint száz, szerintem nem-
csak a gyilkosságról beszélgettek, hanem a nyanya régi ízlésfi-
camos könyveiről, a Merkúrról és az Aszteroidáról is. A csaj 
kétségbe vonta, hogy Aldrin írta volna őket, és ekkor említette 
meg Ross, hogy még film is készült abból a mocsokból. Így 
bukkant rá a lány annak a nyomozásnak az anyagára is. 

– Az Éjjeli pillangók nevű éjszakai klubban tartott razziára 
gondolsz? – kérdezett vissza Alex. 

– Pontosan. 
– És mit mondtál neki? 
– Túl sokat. 
Bergwall megköszörülte a torkát, és keresztbefonta a karját 

a mellkasán. 
– Elmondtam, hogy találtuk meg a filmet, és hogy próbál-

tunk rábukkanni azoknak az átkozott könyveknek a szerzőjé-
re, hogy tisztázhassuk, valódi-e a film. De csak Elias Hjortig 
jutottunk, aki felvette a jogdíjakat a Box kiadótól. Először azt 
hittük, kihűlt a nyom, de aztán tudomást szereztünk a film-
klubról. Elias Hjort és Aldrin ott ismerte meg egymást. 

Bergwall elhallgatott, de Alex úgy sejtette, lenne még mon-
danivalója. Hamarosan folytatta is. 

– Megmutattam Rebecca Trollenak a régi nyomozati anya-
got, és együtt végigvettük. Azt is elmondtam, kik voltak ott az 
éjszakai klubban aznap este, amikor razziát tartottunk. 
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Alex idegesen fészkelődött a kényelmetlen széken, szerette 
volna, ha Bergwall gyorsabban beszél. Munkatársa egy papír-
dossziét vett elő, amelyet a széfjében tárolt. A dossziéból kivett 
egy lapot, amit átnyújtott Alexnek. 

Egy lista volt. Szinte kizárólag férfinevek. 
– Ezek a vendégek voltak a klubban aznap este. Látsz isme-

rős nevet? 
Bergwall fölényesen vigyorgott. 
Alex végignézte a listát. Az utolsó előtti néven megakadt a 

szeme. 
Morgan Axberger. 
Felpillantott. 
– Megint az Őrangyalok egyik tagja… 
– Pontosan – helyeselt Bergwall. 
Alex megvonta a vállát. 
– Egy vállalatigazgató, aki éjszakai klubba jár, nem különö-

sebben érdekes. 
– Ha csak nem lenne egy pikáns kis részlet, ami a nyomo-

zati anyagból kimaradt. – Bergwall Alexre meresztette a sze-
mét. – Axbergernél volt a film. 

Alex megrökönyödve bámult a kollégájára. 
– Úgy bizony – bólintott Bergwall. – Most aztán leesett az 

állad, mi? Ahogy annak idején az enyém is. Sajnos azt nem 
tudtuk meg, hogyan és miért került hozzá, mert még a hely-
színen szép kis summát fizetett az egyik srácnak, hogy mondja 
azt, a filmet a klub irodájában találták. Csak évekkel később 
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tudódott ki, amikor az a hülye barom, mármint a megveszte-
getett zsaru, bepiált egy karácsonyi bulin, és kipofázta. 

Bergwall szárazon felkacagott. 
– És aztán mi történt? 
– Lószar se! Az ügyész úgy ítélte meg, a film érdektelen, mi 

meg nem akartunk szembeszállni Axbergerrel. Végül is nincs 
abban semmi törvénytelen, ha az ember úgy mászkál, hogy 
egy film van a belső zsebében. 

– Kivéve, ha egy valódi snuff-filmről van szó – vágott vissza 
Alex. 

– De nem arról volt szó. 
A kollégája annyira fölényesen nézett rá, hogy Alexnek 

kedve támadt pofon vágni. Dühében összekulcsolta a kezét a 
térdén. 

– Fogalmad sincs róla, mennyire visszavetette a nyomozá-
sunkat a hallgatásod! Hogy a francba titkolhattad el, hogy el-
járt a szád Rebecca Trollenak? 

– Mégis mi titkosat mondtam neki? Semmi információértéke 
nem volt annak, amit mondtam, hadd szögezzem le. A film 
kamu volt, Axberger pedig támadhatatlan. Ilyen egyszerű az 
egész. 

Alex olyan hirtelen állt fel, hogy megbillent mögötte a szék. 
– Erre még visszatérünk, Bergwall! Addig pedig tegyél laka-

tot a szádra. Világos? 
Látta, hogy Bergwall szemében megcsillant valami. 
– Megkeserülöd, ha fenyegetni mersz, Recht! 
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Alex egy lépéssel közelebb ment hozzá, előrehajolt és azt 
sziszegte: 

– A film valódi volt, te hülye barom! Rábukkantál egy titok-
ra, ami miatt legalább három embernek kellett meghalnia. Ha 
a helyedben lennék, nagyon picire összehúznám magam! 

Ezekkel a szavakkal hagyta el Bergwall szobáját, és becsapta 
maga mögött az ajtót. A csapódás pillanatában azonban újabb 
gondolata támadt. Mi van, ha több ilyen film is van? Morgan 
Axberger feltehetőleg választ tud adni a kérdésre. 

Pederen ebéd után lett úrrá a fáradtság. Többször azon kapta 
magát, hogy kénytelen sűrűn pislogni, mert elhomályosult a 
szeme előtt minden. Tudta, hogy ennie kellene, bár nem volt 
éhes. 

Ylva felhívta. 
– Még mindig nincs meg? 
Peder azt sem tudta, mit feleljen. Nincs meg, ezt mondják 

arra az emberre, aki eltűnik? 
– Nem, még nem találtuk meg. 
Még. Vajon ez túl derűlátó kifejezésnek számít az adott 

helyzetben? Lehetséges, hogy már késő? 
Ne képzeld el az elképzelhetetlent! 
Peder érezte, hogy könnyek szöknek a szemébe. Ha Jimmy 

meghalt, Peder az életében először olyan helyzetbe kerül, amit 
képtelen elfogadni, jól tudta. Eltéphetetlen szálak fűzték az 
öccséhez. Jimmy volt az örök gyerek, az örök felelősség. 
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– Mi lesz Jimmyvel, ha apád és én már nem leszünk? – kér-
dezte az anyja pár évvel ezelőtt. 

Peder tisztára begurult tőle. 
– Jimmy velem marad! Sosem hagynám cserben. Egyetlen 

pillanatra sem veszem le róla a szemem. 
Ígéretét most is betartotta, amikor Jimmy eltűnt. Peder so-

sem hagyja Jimmyt cserben, sosem hagyja abba a keresését. A 
kérdés csak az, miért volt olyan iszonyú nehéz rájönni, hová 
ment. Bár megmagyarázni nem tudta, a zsigereiben érezte, 
hogy az öccse eltűnésének valami módon köze van Thea 
Aldrinhoz. Jimmy látott valakit, aki az idős nő után kémke-
dett. Peder meg azt hitte, hogy csak képzelődik! 

Mit láttál, Jimmy? 
Nem kellett az embernek túl hosszan beszélgetnie Jimmy-

vel, hogy rájöjjön, az elméje nem egy felnőtt emberé. Valaki 
mégis olyan veszélyesnek tartotta, hogy eltüntette. 

A nyugtalanság szorongássá nőtt, és Peder izzadni kezdett 
a kocsiban. Gondolataiba beférkőzött a bizonyosság, hogy 
Jimmy nem eltévedt, hanem elrabolták. Elrabolta valaki, aki-
nek az útjában állt. Valaki, akinek már több gyilkosság szárad 
a lelkén, és aki bizonyára nem riad vissza attól, hogy elköves-
sen egy újabbat. 

Pedernek sírni támadt kedve. Gyorsan össze kell szednie 
magát. Még nem szabad azt hinnie, hogy veszített, még nem 
adhatja fel! Vissza kell mennie a főkapitányságra, hogy ki-
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ókumlálja, hogyan illik bele a Thea Aldrin-féle ügybe az öccse 
eltűnése. 

Nincs idő pihenésre vagy evésre! Csak az a fontos, hogy 
megtalálja Jimmyt. 

Fredrika egyenesen Alex karjaiba futott, amikor kilépett Ellen 
irodájából. A férfi örült, hogy látja, de az arcáról lerítt az ide-
gesség. 

– Piszok gyorsan ki kell hallgatnunk Morgan Axbergert! – 
jelentette ki, és megosztotta Fredrikával mindazt, amit Janne 
Bergwall-tól megtudott. 

Alexet is megrázták a tények, és most Fredrikát is. 
– Hogy titkolhatta el mindezt Bergwall és Ross? 
– Azt gondolták, csak mellékvágány – magyarázta Alex. – 

Hogy semmi köze a lány eltűnéséhez. Pedig lehetett volna 
annyi eszük, hogy tudják, az ilyesmit nem lehet eldönteni, ha 
az ember nem látja át tisztán az egészet. 

Megcsörrent Alex mobiltelefonja. 
– Trombitáld össze a többieket az Oroszlánbarlangba, ne-

gyed óra múlva ott találkozunk! – utasította Fredrikát. – Én 
még elintézem ezt. 

Három percig sem tartott összeszedni azokat, akik épp nem 
házon kívül dolgoztak. Fredrika leült és átfutotta a norvég 
Kripostól legutóbb kapott faxot. Benne volt a tizennyolc éves 
Valter Lund igazolványképe is. 

Ez nem ő! 
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Habár a fotó nem volt valami jó minőségű, Fredrika több 
méteres távolságból is rájött volna, hogy a képen látható férfi 
nem azonos azzal a Valter Lunddal, akit délelőtt kihallgattak. 

Lehet, hogy hibát követtek el? Ez gyakorlatilag lehetetlen! 
Fredrika megpróbálta kirekeszteni a kollégái beszélgetését. 

Ha Valter Lund felvette másvalaki személyazonosságát, na-
gyon fiatalon kellett megtennie. Már ha ez lehetséges egyálta-
lán. 

Az igazolványképen látható férfira nézett. Zord tekintet, le-
nőtt haj, tetoválás a nyakán, ami kikandikált a pólója alól. Va-
jon hol és mikor keresztezték egymást az útjaik ezzel a ma oly 
ismert üzletemberrel? És hogy történt a személyazonosság-
csere? Úgy, hogy ezt a férfit meggyilkolták? 

Valter Lund – függetlenül attól, ki is valójában – túl fiatal 
volt ahhoz, hogy ő legyen az első áldozat gyilkosa. Elias 
Hjortot megölhette, de ebben az esetben ismernie kellett azt 
vagy azokat, akik a nővel végeztek, másképp nem talált volna 
rá a tisztásra, ahová a nő holttestét temették. 

Alex lépett be a terembe. A csapat elcsendesült. 
– Az emberek nem normálisak! – dohogott Alex, és letette a 

telefont. – A múlt éjjel már nem őrizték az ásatási helyszínt, 
mivel befejezték a munkát, erre odament valami barom, és 
nekiállt betemetni a gödröt. 

Megcsóválta a fejét. 
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– Micsoda? – nézett nagyot az egyik kolléga. – Valaki oda-
ment az éjszaka közepén, és nekifogott visszalapátolni a föl-
det? 

– Úgy tűnik – morogta Alex. – De mindezt csak zárójelben 
jegyeztem meg, most fontosabb dolgokat kell megvitatnunk. 

Fredrika letette a papírokat, hogy jobban tudjon figyelni, de 
a testében valami erős, kellemetlen érzés kezdett szétáradni. 
Miért megy oda valaki a sötétben a földet túrni? 

Alex tájékoztatta a kollégáit a legfrissebb fejleményekről. 
Valter Lund kihallgatásával kezdte, majd a snuff-filmmel kap-
csolatos kutatásaival folytatta. 

Amikor befejezte mondandóját, az egyik nyomozó füttyen-
tett egyet. 

– Egy valódi snuff-film! A kurva életbe! 
Alex figyelmeztetően feltartotta a mutatóujját. 
– Ami a filmet illeti, még sok minden nem tiszta. Többek 

között az, hogy milyen kapcsolatban van az említett könyvek-
kel. A filmet ugyanis a hatvanas években készítették, miköz-
ben a könyveket csak a hetvenes években adták ki. Így aztán 
felmerül a kérdés, nem fordítva történt-e a dolog. Vagyis lehet, 
hogy a film ihlette meg a könyv íróját, és nem a könyv a film-
készítőt. És azt sem tudjuk, miért gyanította Rebecca Trolle, 
hogy az Őrangyalok nevű társaság kapcsolatba hozható a 
snuff-filmmel. 
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– Biztos, hogy talált közvetlen összefüggést? – tudakolta 
Fredrika. – Úgy tűnik, elég sok információt kapott Janne 
Bergwalltól. 

A snuff-film elvezette Elias Hjorthoz és Morgan Axberger-
hez, az pedig nem titok, hogy ők is az Őrangyalok tagjai voltak 
Thea Aldrinnal együtt. 

– És mi van a csapat negyedik tagjával, Spencer Lagergren-
nel? – érdeklődött az egyik vendégnyomozó. 

Fredrika elvörösödött, és az asztallapra szegezte a tekinte-
tét. 

– Minden gyanú felett áll – jelentette ki Alex. – Tájékozódás 
céljából kihallgattuk, és kiderült, hogy semmi köze sincs az 
ügyünkhöz. 

Hányán tudhatták, hogy Fredrika Spencer párja? Nehéz volt 
leolvasni az arcokról. De Alex szeméből Fredrika támogatást 
és bizonyosságot olvasott ki. A férfi halványan rámosolygott. 

– Morgan Axberger jelentkezett már? – kérdezte Alex. 
– Még nem – felelte Fredrika. – Azóta, hogy délelőtt felhívta 

Ellent. 
– Még egy órát adunk neki, aztán érte megyünk és behoz-

zuk – szögezte le Alex. 
– Már ha el nem hagyta az országot – tette hozzá Fredrika. – 

Úgy értem, ha érzi, hogy szorul a hurok, talán menekülőre 
fogja. Amennyiben ő az, akit keresünk. 

– És ő az? – kérdezte Alex. 
– Lehet – felelte Fredrika. – Vagy ő, vagy Valter Lund. 
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Aztán elmondta, mit tudott meg a Kripostól. 
– Valter Lund túl fiatal – szólalt meg Cecilia Torsson, aki 

szintén az asztalnál foglalt helyet. 
– Én is ezt gondoltam – helyeselt Fredrika. – De hamis sze-

mélyazonossággal él, noha ez nagy kockázatot jelent. 
Elhallgatott. Azon morfondírozott, mi lehet Lund múltjá-

ban. Képek kavarogtak a fejében, egy erős kéz képei, amely 
kiásott egy gödröt Midsommarkransenben. 

Nem ő az. 
A hatodik érzéke nem hagyott semmi kétséget: nem Valter 

Lundot keresik. Mégis fontos bábunak tűnt a játékban. 
– Ismét beszélnünk kell Lunddal – állapította meg Alex. – 

Teszek rá, hogy mindössze pár órája járt nálunk, vissza kell 
jönnie! 

– És Axbergerrel is. 
Peder hangja a semmiből csendült fel. Senki sem hallotta, 

amikor kinyitotta a tárgyalóterem ajtaját. 
Fredrika nyelt egyet, amikor meglátta a kollégáját az ajtó-

ban állva. A szeme fáradt volt, csak résnyire tudta kinyitni, az 
arca sápadt. Görnyedten tartotta magát, a haja egy merő kóc. 
Semmi értelme nem volt megkérni, hogy menjen haza, min-
daddig, amíg Jimmyt meg nem találják. 

– Természetesen vele is beszélünk – felelte lágy hangon 
Alex. – Gyere, ülj le, Peder. 

Peder odahúzott egy széket, és leült Fredrika mellé. 
Ellen lépett be a terembe. 
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– Megtudtam, ki küldözget virágot Thea Aldrinnak. Vagy 
legalábbis majdnem. 

– És ki az? 
– A nőt Solveig Jakobssonnak hívják. Amikor megtudta, 

miért keresem, hirtelen megtagadta az együttműködést. De 
aztán felhívtam az adóhivatalt, és kiderítettem, ki a munka-
adója. A nő az Axberger vállalatnál dolgozik. A cég telefon-
központosa szerint Valter Lund titkárságának vezetője. 
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Csak idő kérdése, és minden véget ér, ezt Thea Aldrin is jól 
tudta. A rendőrség látogatása jelezte, hogy a dráma utolsó fel-
vonása megkezdődött, és már csak percek vannak hátra addig, 
amíg az összes szereplőt felhívják a színpadra, hogy fogadhas-
sák a nézők tapsát. 

Semmit sem csinálhatott volna másképp. A legfontosabb 
mindig az volt, hogy gondoskodjon a fiáról. A gyerekről, akit 
magányosan hordott ki és szült meg. A fiúról, aki fiatalember-
ré cseperedett, és aznap vesztette el az őt körülvevő világba 
vetett bizodalmát, amikor felment a padlásra egy bőröndért, és 
megtalálta a Merkúr és az Aszteroida kéziratát. 

Üvöltése és szitkozódása azóta is Thea fülében visszhang-
zik. 

– Te elmebeteg pokolfajzat! – ordította. – Istenemre, igaz, 
amit mondanak, neked tényleg elment az eszed! 

Thea azt hitte, jót tesz a fiának azzal, ha nem mondja el neki 
az igazat. Azt hitte, majd elmúlik a dühe. De nem így történt. 
Másnap reggel üresen találta az ágyát, és a fiú később sem jött 
vissza. Theát nem lepte meg, hogy sikerült elrejtőznie. Mivel 
született tehetség volt, és elég bevállalós gyerek. Na meg per-
sze jóképű is. 
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Épp ezért nem aggódott annyira, mint ahogy az emberek 
szemmel láthatólag elvárták tőle. Persze elment a rendőrségre, 
és bejelentette, hogy eltűnt a gyermeke, és minden követ 
megmozgatott,hogy előkerítse. De ahogy teltek-múltak a na-
pok, és még mindig nem omlott össze, a rendőrök elkezdtek 
másképp nézni rá. Ez az anya miért nem gyászol úgy, ahogy 
illendő volna? Miért olyan nyugodt és magabiztos még mindig 
az arca? 

Thea odalépett az ablakhoz, és a háztömb felé nézett, ahol 
az elhurcolt fiú lakott. Kimondhatatlanul fájt neki, hogy a fia-
talember az útjukba került. Hisz látszott rajta, mi a helyzet, 
hogy úgysem tudná értelmesen elmondani, amit látott és hal-
lott. 

Főleg amit hallott. Hogy Thea megszólalt. A fiú világában 
bizonyára nem számított különösebb szenzációnak, hogy be-
szélni hall egy idős nőt, annál nagyobb újság lett volna azok-
nak, akik tudták,hogy 1981 óta nem szólalt meg. Az a hír járta, 
hogy Thea örök hallgatást fogadott, de nem így volt. Minden 
nap próbálgatta a hangját,amikor biztos volt benne, hogy 
egyedül van. Amikor a zuhany alatt állt. Vagy felhangosította 
a rádiót. 

Thea sírt, amikor a fiatalember testvérére gondolt. Bár senki 
nem mondta, hogy a rendőr, aki a kolléganőjével délután meg-
látogatta, az elrabolt fiú testvére, Thea azonnal rájött. Hason-
lóak voltak az arcvonásaik: egyforma volt a szemük, az orruk 
és a hegyes álluk. 
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És az az aggodalom! Mintha lángolt volna a rendőr szeme. 
Thea letörölte a könnyeit. A rendőr valószínűleg sosem fog-

ja megtalálni a testvérét. És a helyet sem, ahová temették. 
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– Tudom, ki ő! 
Fredrika Bergman magasra emelte az állát, ahogy mindig 

szokta, amikor biztos volt benne, hogy ellentmondanak neki. 
– Én is – felelte Alex. 
– Valter Lund, Thea Aldrin fia. 
Alex maga is erre a következtetésre jutott. 
– És biztos, hogy Thea tudja, ki küld neki minden héten vi-

rágot? 
– Én eléggé biztos vagyok benne – állította Fredrika. 
– Tehát anya és fia. Vajon mit rejtegetnek? 
Fredrika mobilja megcsörrent, és Alex látta, hogy nem fo-

gadja a hívást. 
– Ha Spencer az, beszélj vele nyugodtan. 
A nő megrázta a fejét. 
– Most egyszerre csak egy dologgal tudok foglalkozni. 
Úgy csillogott a szeme, mint a vizes kavics. 
A francba is, hogy egyik kollégám sem száz százalékos! – 

gondolta Alex. Mindannyian leharcoltak vagyunk. 
Peder kopogott be Alexhez, majd belépett, és becsukta ma-

ga mögött az ajtót. 
– Nem zavarok? 
– Hát persze, hogy nem. 
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Alex aggódni kezdett, amint meglátta Peder elnyűtt ábráza-
tát. Teljesen tisztában volt vele, mennyire gyötrődik az öccse 
eltűnése miatt. A baj csak az volt, hogy nem fogta fel, jelenleg 
nincs a józan ítélőképessége birtokában, s ezzel kockára teszi 
az egész nyomozást. Ezt pedig Alex nem engedhette. 

– Nem akarsz hazamenni pihenni néhány órát? 
Peder megrázta a fejét. 
– Jól vagyok, nem érzem magam fáradtnak. 
Hazugság. 
Alex Fredrikához fordult. 
– Ha Valter Lund valójában Johan Aldrin, akkor ki az igazi 

Valter Lund? Beszéltél már a nagybátyjával? 
– Még nem. De a norvég kollégák már többször is beszéltek 

vele, és szerintük Valtert 1980-ban egy teherhajóra szerződtet-
ték, azóta pedig senki se hallotta hírét. 

– Johan Aldrin fiatalon tűnt el, még a tanulmányait sem fe-
jezte be. Lehet, hogy ő is a hajón dolgozott? 

– Megkereshetem a hajótársaságot. 
A nő a jegyzetfüzetébe pillantott. 
Peder egyikükről a másikukra nézett. 
– És mi lesz Morgan Axbergerrel? – kérdezte. 
– Épp az imént küldtünk érte egy járőrt az irodájába. 
– Jó. 
Peder nyugtalanul fészkelődött. 
– Gondoljátok, hogy Rebecca Trolle rájött, kicsoda Valter 

Lund? 
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Alex megdermedt. 
– Képzeljétek el, mi van, ha anya és fia egyformán zavaro-

dott! Ha Valter Lund ölte meg a lányt! 
– Végül is viszonyuk volt – okoskodott Fredrika. – Rebecca 

tudta, hogy teherbe esett, de azt nem, kitől. Lehet, hogy össze-
veszett Valter Lunddal, követelte tőle, hogy vállalja a felelős-
séget. 

– De akkor Valter Lund elképesztően jó színész – felelte 
Alex. – Mert nekem határozottan az volt a benyomásom, hogy 
nem tudott a terhességről, amíg mi el nem mondtuk neki. 

– Újból beszélnünk kell vele – állapította meg Fredrika. – 
Egy kicsit ráijeszthetnénk. Úgy kellene tennünk, mintha tud-
nánk, hogy ő a bűnös, és akkor talán megered a nyelve. 

Peder fáradtan nézett rájuk. 
– És mi a fészkes fenéért olyan hálás? 
– Mi? – kerekedett el Alex szeme. 
– A kísérőkártyára mindig azt írja: Köszönöm! Mit köszön-

het az anyjának? 

Amikor Fredrika visszatért a dolgozószobájába, úgy kapko-
dott, hogy először észre sem vette Spencert. 

– Sok a dolgod? 
Fredrika majdnem felsikított. 
– Te jó ég, de megijesztettél! 
Az egyik pillanatban még bizonytalan volt. A másikban 

egyáltalán nem. 
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– Annyira aggódtam! 
A könnyei váratlanul eredtek el, és egyenesen a férfi karjai-

ba futott. 
Érezte, ahogy a férfi a hajába fújja a lélegzetét, miközben 

végigsimít a hátán. Úgy hallotta, ő is sír. 
– Találkoztam anyukáddal otthon. 
Fredrika felszárította a könnyeit. 
– Rábíztam Sagát, mert én képtelen voltam ölbe tett kézzel 

ülni. 
Spencer hátrált egy lépést. Még mindig voltak közöttük tisz-

tázatlan ügyek. Olyan dolgok, amiket meg kellett beszélniük, 
de nem akkor és ott. 

– Ha jól értem, már nem gyanúsítotok semmivel – puhatoló-
zott a férfi. 

– Már nem. 
A nő nagyot nyelt, és félretűrt pár makacs hajtincset az ar-

cából. 
– Már nincs szükséged új útlevélre. 
Spencer úgy nézett ki, mint aki mindjárt nevetésben tör ki, 

de aztán újból elkomolyodott. Fredrikát felzaklatta a helyzet. 
– Beszélnünk kell, de majd otthon. 
– És mikor jössz haza? 
– Csak későn. 
Spencer felvette a kabátját, amit idáig a kezében tartott, és 

az ajtó felé indult. 
– Nem szándékosan hazudtam neked – szólalt meg. 
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Fredrika megint úgy érezte, menten elsírja magát. 
– Ne csinálj ilyet többet, Spencer. 
A férfi lassan megcsóválta a fejét. 
– De te is hazudtál. 
– Én nem hazudtam, csak eltitkoltam, amit tudtam. És ez 

rohadt nagy különbség. 
A férfi erre bánatosan elmosolyodott. 
– Talán – felelte. 
És már ott sem volt. 
Fredrika ott maradt egyedül. Összefonta a karját. Magányos 

volt akkor is, ha egyedül volt, akkor is, ha kettesben voltak. 
Alex lépett be a szobájába. 
– Ki volt az? 
Fredrika feltételezte, hogy Spencerre gondol. 
– A lányom apja. 
Alex úgy elképedt, hogy Fredrika nevetni kezdett. Nevetés 

közben pedig újabb könnycseppek buggyantak ki a szeméből. 
– Ne haragudj! – mondta gyorsan, és megtörölte a szemét. 
Alex a vállára tette a kezét. 
– Figyelj, ha szükséged van egy kis szünetre, menj haza 

nyugodtan. 
Már majdnem négy óra volt, nem épp a megfelelő idő egy 

kis szünetre. 
– Dolgozom, amíg nem végzünk – határozta el Fredrika. – 

Hogy ment a dolog Morgan Axbergerrel? 
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– Nem volt bent az irodájában. A titkárnője azt mondta, egy 
váratlanul összehívott gyűlésre ment. 

– És ezt higgyük is el? 
– Most még elhisszük, de már nem sokáig. Világosan meg-

mondtuk neki, hogy fontos ügyben keressük, mégis igyekszik 
kibújni a kötelessége alól. Viszont Valter Lund ott volt, és be is 
hoztuk. 

Fredrika fogott egy jegyzettömböt és egy tollat. 
– Sok mindent meg kell magyaráznia. 
– Bizony – helyeselt Alex. – De kénytelen lesz várni, mert 

előbb egy bizonyos Malena Bremberggel kell beszélned. 
– Malena Bremberggel? 
Fredrika meglepődött. Azon törte a fejét, ki lehet az a 

Malena Bremberg. Nem az a szégyellős segédápoló, akivel az 
idősek otthonában találkozott? 

A folyosón Peder száguldott végig. Aztán megpördült és 
visszalépett. Bedugta a fejét Fredrika szobájába. 

– Én megyek, folytatom a keresést. 
Az öccse után, aki lassan egy teljes napja tűnt el. Akinek a 

nyomát se látta senki. Akit szabályosan elnyelt a föld, amire 
egy lélek sem tudott magyarázatot adni. 

Thea Aldrint leszámítva, aki viszont nem volt hajlandó be-
szélni. 

Az a kellemetlen érzés, amely Fredrikát a gyűlésen kerül-
gette, visszatért. Volt valami abban, amit Alex mondott. Egy 
gondolat, ami olyan gyorsan elillant, hogy el sem tudta csípni. 
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Alex telefonja csengett, a férfi felvette. Peder köszönésre 
emelte a kezét, majd eltűnt a folyosón. 

– Az egyik srác volt a midsommarkranseni ásatásról – kö-
zölte Alex. – Most fejezik be a tereprendezést. A lyukat bete-
mették, az elkerítő szalagot pedig le fogják szedni. 

Ez az! 
Megint ugyanaz a gondolat. 
Fredrika szíve megdermedt. 
– Azt mondtad, valaki ott járt az éjjel, és elkezdte betemetni 

a gödröt – mondta. 
– Csak valami átkozott huligán – nyugtatgatta Alex. – Egye-

sek nem tudják, mihez kezdjenek magukkal unalmukban. 
– Újból ki kell ásni a gödröt! 
Alex úgy nézett rá, mint az őrültekre szokás. 
– Jimmy… – suttogta a nő. – Szerintem Jimmyt temették oda 

az éjjel. 
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Peder álmában Jimmy egyre magasabbra és magasabbra len-
dült a hintával. Fülig érő szájjal kiáltott oda a bátyjának: 

– Ide nézz! Látod, milyen magasra megyek? 
Aztán lezuhant. 
Pontosabban repült. 
Peder mindig egy pillanattal azelőtt ébredt fel, hogy Jimmy 

földet ért volna. Olyan volt, mintha az emlékezete meg akarta 
volna kímélni a fájdalmas és elkerülhetetlen végkifejlettől. Pe-
der egyszer már látta, ahogy az öccse koponyája és élete egy 
kövön ripityára tört, és ennyi elég is volt. 

Az anyja akkor hívta, amikor éppen a kocsiban ült, és úton 
volt az otthon felé. 

– Haza kell menned pihenni! 
A hangja megtört volt az aggodalomtól. 
Az egyik fiamat már elvesztettem, ne taszíts újra ugyanabba a po-

kolba! 
– Jól vagyok, anya. 
– Aggódunk érted, Peder. Nem jönnél haza enni valamit? 
Aggódunk. Ez a többes szám bizonyára a szüleit és Ylvát je-

lentette. Enni? Peder már nem is emlékezett rá, mikor evett 
utoljára. Aznap este, amikor Ylvával kinn ültek az erkélyen? 
Olyan távolinak tűnt már. 

– Hová mész? 
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– Jimmyhez. Akarom mondani: az otthonba. 
– Jelentkezz majd, jó? 
– Persze. 
Nem sokkal később leállította a kocsit a parkolóban. Becsap-

ta az ajtót, majd sietős léptekkel bement az épületbe, ahol a 
lakók épp ettek. Az egyik fiatal ápoló felállt, amikor Peder be-
lépett. 

– Ismerem a járást – mondta Peder, és továbbment Jimmy 
szobájába. 

Becsukta maga mögött az ajtót, és megállt a szoba közepén. 
Szemével valami szokatlan dolgot keresett, valamit, ami vá-
laszt adhat a kérdésre, hová tűnhetett Jimmy. De semmi sem 
hiányzott, és semmiben sem esett kár. Semmiben. 

Nem mehetett ki csak úgy az éjszakába, és tűnhetett el! 
– Peder! 
Az ápoló hangjára összerezzent. 
– Igen? 
Megfordult, és látta, hogy az ápoló az ajtóban áll, s mellette 

Jimmy egyik lakótársa. Vajon kopogtak, mielőtt benyitottak? 
Nem tudta biztosan. 
– Michael szeretne valamit mondani. 
Michael. Peder már számtalanszor találkozott a sráccal. 

Nagytermetű, sötét hajú fiú volt. Valami meghatározhatatlan 
fogyatékosságban szenvedett, amitől ő is, akárcsak Jimmy, 
örökre gyerek maradt. A srác imádta Jimmyt, és úgy gondolta, 
Peder a legmenőbb arc egész Svédországban, mivel zsaru. 
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– Hát akkor beszélj, Micke. 
– Tulajdonképpen nem szabad elmondanom. 
Peder megpróbált mosolyogni. 
– Dehogynem. Hisz rendőr vagyok! Meg tudom őrizni a tit-

kot. 
– Jimmy azt mondta, látott egy embert leskelődni. Odaát. 
Majd Thea Aldrin szobája felé mutatott, az udvar túlsó ol-

dalára. 
– Ez volt a titok? 
Michael ünnepélyesen bólintott. 
– Igen. Ő mondta, hogy az. Hogy titok. Ezért nem mertem 

eddig a többit se elmondani. 
– Milyen többit? 
– Azt, hogy láttam, ahogy Jimmy tegnap kiment a szobájá-

ból. Az ablakomból láttam, ahogy odament a nénihez, és meg-
állt az ablaka alatt. Aztán benézett. 

Michael nyelt egyet. Pedernek minden erejére szüksége 
volt, hogy megőrizze a hidegvérét. 

– És aztán mi történt? 
Michael arcára megint a tétovázás jelei ültek ki. 
– Egy ember jött ki a néni szobájából. Az ajtón. A teraszra. 

Beszélt Jimmyvel, de csak nagyon keveset. Aztán elmentek. 
Peder szíve kalimpálni kezdett. 
– Hová, Micke? Hová mentek? 
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– Nem tudom. A parkolóba, és elmentek egy kocsival. Az-
tán nem jöttek vissza. Pedig én egész éjjel vártam. Gondoltam, 
biztos fázik, mert nem volt rajta cipő. 

Bizonyos titkok túl nagyok ahhoz, hogy cipeljék őket. Titkok, 
amelyek nem férnek el egy szokványos testben és lélekben, s 
az idő múlásával egyre nagyobb és nagyobb teret követelnek 
maguknak. 

Úgy látszott, Malena Bremberg is ilyen titkot cipel. Fáradt 
volt és eltompult, amikor Fredrika fogadta. Kávét, köszönte, 
nem kér, de teát igen. 

– Mit szeretne elmondani? 
Kevés volt az idejük. Mindenre. Semmiségekre. 
Alex visszarendelte az ásógépet a midsommarkranseni er-

dőbe, hogy kihantolják a sírt annyira, hogy a kutyák megérez-
hessék a hullaszagot. 

– Imádkozzunk, hogy ne legyen igazad – mondta Fredriká-
nak. 

Fredrika olyan tehetetlennek érezte magát, hogy sikítani lett 
volna kedve. 

Egy másik kihallgatóteremben pedig ott várt Valter Lund, 
vagyis Johan Aldrin a kihallgatására. 

Malena Bremberg a teáját kortyolgatta, és elkeseredetten 
igyekezett megtalálni a szavakat arra, amit el akart mondani. 
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– Nem tudom, mi ez az egész – mondta végül. – De szerin-
tem tudok valamit, amit maguknak is tudniuk kell. Rebecca 
Trolleval kapcsolatban. 

Mély lélegzetet vett, és kortyolt még a teából. Fredrika várt. 
Várt és figyelt. 

– Két évvel ezelőtt volt egy kérészéletű kapcsolatom egy 
idősebb férfival, akivel egy étteremben találkoztam. Morgan 
Axbergernek hívták. 

Fredrika elképedt. 
– De hisz maga sokkal fiatalabb nála! 
Malena elvörösödött. 
– Hát épp ez az! Negyven évvel! Tudom, hogy a fényképe-

ken unalmas figurának tűnik, de elképesztően vonzó tud len-
ni. 

Ehhez Fredrikának nem volt mit hozzáfűznie, hisz még so-
sem találkozott Morgan Axbergerrel. 

– És mi történt? – tudakolta. 
Malena Bremberg elsápadt. 
– Tudni akarta, látogatják-e Thea Aldrint. Először azt hit-

tem, azért érdeklődik irántam, mert… Mert járni akar velem. 
De nem. Egy kémre volt szüksége a Holdudvarban. 

– Maga csak eszköz volt számára. 
– Amikor rájöttem, szakítani akartam vele. Nem voltam haj-

landó segíteni neki. És akkor elszabadult a pokol. 
Malena kiborult. Nagy könnycseppek gördültek végig az 

arcán. 
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– És Thea melyik látogatója érdekelte? – tudakolta Fredrika. 
– Mindegyik. De olyan kevesen voltak. Csak egy rendőr, 

Torbjörn Ross, aki már évek óta jár hozzá, meg egy-két újság-
író. De aztán egyszer csak felbukkant Rebecca Trolle. Azt 
mondta, azért akar Theával beszélni, mert róla írja a szakdol-
gozatát. 

Malena megtörölte az orrát. 
– És beszámolt róla Morgan Axbergernek? 
– Igen, épp én voltam aznap szolgálatban. 
Fredrika nagyot nyelt. Úgy tűnt, Morgan Axbergernek na-

gyon is jó oka volt rá, hogy bujkáljon a rendőrség elől. Ezenkí-
vül elég idős volt, valamennyi Midsommarkransenben talált 
áldozatot megölhette. 

– Azt mondja, akkor kezdtek rosszra fordulni a dolgok, 
amikor megpróbált véget vetni az egésznek? – tapogatózott 
tovább Fredrika. 

Malena színtelen hangon felelt. 
– Egyik reggel, amikor egy előadásra mentem volna, eljött 

értem. Akkoriban értettem meg, hogy veszélyes ember, és el-
kezdtem kerülni. De nem igazán sikerült. Egy teljes napig fog-
va tartotta lakásban. 

– És mit csinált? 
Malena megint sírva fakadt, és az orra is folyni kezdett. Vé-

gül suttogva azt mondta: 
– Mutatott egy filmet. 
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Fredrika kényelmetlennek érezte a beszélgetést, mégis tud-
nia kellett. 

– Milyen filmet? 
– Egy istentelen filmet. Nem volt hangja, és csak pár percig 

tartott. 
Fredrika visszatartotta a lélegzetét. 
– Eleinte fel sem fogtam, mit látok. Egy olyan szobában vet-

ték fel, ahol az összes ablakot beborították lepedőkkel. Egy 
fiatal lány jött be, majd egy álarcos férfi… 

Fredrika tudta. Alex mesélt neki a filmről. Ő maga inkább 
nem akarta megnézni. 

Malena sírt. 
– A nőt összevissza kaszabolták egy baltával. Majd egy kés-

sel. Azt hittem, ez valami rossz vicc. Amíg vége nem lett. Ak-
kor a férfi ráhajolt a lányra, majd belenézett a kamerába, vagy 
inkább arra, aki tartotta. Olyan iszonyatos képet vágott, ami-
kor levette az álarcot! Nagyon régi film volt, de tisztán látszott 
az arca. Maga volt a megtestesült gonosz. 

Fredrikának kiszáradt a szája. 
– Várjon csak egy kicsit! Azt mondja, hogy miután a lány 

meghalt, a férfi, aki megölte, levette az álarcot? 
A kihallgatóteremben megállt az idő. 
Malena bólintott. 
– Fogalmam sincs, ki volt az. A kamerát tartó férfira mo-

solygott, és nagyon elégedettnek tűnt. Amikor a film véget ért, 
Morgan kiment az előszobába, és amikor visszajött, egy balta 
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volt a kezében. Szerintem sose sikítottam még akkorát életem-
ben. 

Malena megremegett, az arca holtsápadt lett. 
– Szaladtam, ő meg üldözőbe vett, szabályosan vadászott 

rám, mint valami állatra. Megpróbáltam kijutni az erkélyre, de 
gyorsabb volt nálam. Letepert a földre, és meglóbálta a fejem 
felett a baltát. Párszor a parkettába vágta, néhány centiméterre 
a fejemtől. Meg voltam győződve róla, hogy megöl. Amikor 
utoljára felemelte a baltát, hirtelen megdermedt, és fölém ha-
jolt. Megkérdezte, élni akarok-e vagy meghalni. Ha élni aka-
rok, tartsam a számat, és dolgozzak továbbra is az idősek ott-
honában, mindaddig, amíg Thea Aldrin életben van. És ha új-
ból szembe merek szegülni vele, visszajön a baltával. 

Malena végigsimított kócos haján, és Fredrika arra gondolt, 
biztosan vannak másolatok a snuff-filmről. Az egyik változatot 
lerövidítették, hogy ne árulkodjon az elkövető kilétéről, így ezt 
másoknak is meg lehetett mutatni. Akár még árusítani is lehe-
tett. 

– És maga nem mert a rendőrségre menni? – kérdezte 
Fredrika. 

– Nem lett volna értelme. Megmondta, hogy az olyanokat, 
mint ő, a rendőrség sosem kapja el. Senki sem hinné el nekem, 
ha azzal jönnék, hogy Morgan Axberger nálam járt egy baltá-
val és halálosan megfenyegetett. 

Ez így igaz. Szomorú, de igaz. 
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Fredrika sejtette, hogy Malena még nem mondott el min-
dent. 

– Lefilmezett – suttogta Malena. 
– Tessék? 
– Utána megmutatta. Lefilmezte, ahogy nézem a filmet, az-

tán menekülni próbálok. Ez nagyon beteges! 
Fredrika elgondolkodott, hagyott időt Malenának, hogy 

összeszedje magát. 
– Tanúskodnia kell, Malena! 
– Tudom. 
– Ja, és még valami. – Fredrika beleolvasott a jegyzeteibe. – 

Azt mondta, a gyilkos rámosolygott a kamerát tartó férfira. 
Látta az arcát? Mármint a kamerásnak? 

– Nem, nem láttam. 
– De mégis biztos benne, hogy férfi volt? 
Malena bólintott. Suttogva válaszolt, s Fredrika érezte, hogy 

didereg. 
– Morgan mondta el. Amikor utoljára felemelte a baltát, 

egész közel hajolt hozzám, és azt mondta: az én kezemben volt 
a kamera… 
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Peder Rydh a teraszajtón át hagyta el Jimmy szobáját, amelyen 
át a feltételezése szerint az öccse is kiment. Hátat fordított az 
ápolónak és Mickének, majd hosszú léptekkel átvágott a pázsi-
ton Thea Aldrin szobája felé. Thea fel sem tudta fogni ilyen 
gyorsan, hogy hozzá tart. Ha felfogta volna, bizonyára meg-
próbálja bezárni az ajtót. 

Az idős nő összerázkódott, amikor a férfi belépett a szobá-
ba. 

– Jobban tenné, ha zárná az ajtót, Thea! 
A hangja annyira más volt, mint múltkor. 
Thea mereven bámult rá, és leeresztette a könyvet, amit ol-

vasott. 
– Legutóbb, amikor a kollégámmal itt jártam, elfelejtett 

megemlíteni néhány apróságot. Ha nem hajlandó beszélni, 
akkor írja le. Mert én innen addig el nem megyek, amíg meg 
nem tudom, mi történt az öcsémmel, Jimmyvel. A fiúval, aki 
az udvar túloldalán lakik, és aki tegnap átjött magához. 

Amikor Thea továbbra is hallgatott, Peder érezte, hogy fel-
lángol benne az őrület. 

Erős kezével megragadta az öregasszony vállát, és felrántot-
ta a székből. 

– Most. Pedig. Beszéljen‼ 
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Thea tett egy gyenge kísérletet, hogy kiszabaduljon Peder 
szorításából, de tudta, hogy hiábavaló. 

– Beszéljen‼ 
A nő hallgatása eldöntötte a kérdést. 
Peder hosszan nézett rá, majd ezt suttogta: 
– Tudjuk, ki küld virágot magának. 
Ezek a szavak azonnal megtették a hatásukat. Thea a fejét 

rázta, és újból megpróbált kiszabadulni. 
De Peder erősen tartotta. 
– De bizony, hogy tudjuk! Hogy Valter Lund valójában a 

maga eltűnt fia, Johan. Az egyetlen, amit nem tudunk, maga 
átkozott boszorkány, az az, hogy miért hálálkodik magának az 
a szarcsimbók! Minden kibaszott szombaton! 

A nő továbbra is a fejét rázta, majd megszólalt. 
Megszólalt! 
Peder meglepetésében eleresztette. 
– Kérem. Kérem! 
A hangja rekedt, érdes volt. Érződött rajta, hogy nem szo-

kott beszélni. 
– Maga beszél! 
Peder átkozta magát a gyerekes felkiáltás miatt, mert ezzel 

elvesztette minden tekintélyét. 
– Szinte mindenki beszél – felelte Thea. 
Még mindig bénult volt a rémülettől. Nem bírt megállni a 

lábán, vissza kellett ülnie a székbe. 
– És hagyja ki ebből Johant! Megértette? 
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Pedernek is le kellett ülnie. Kóválygott a feje. Az öccse iránt 
érzett aggodalom egy pillanatra alábbhagyott. Egyik nyomot 
követték a másik után. És a nyomok mindannyiszor Theához 
vezettek. Most pedig itt ült a nő székében, és azt sem tudta, 
hogy fog felkelni. 

– Csak egyvalamit akarok tudni. – A szíve olyan hevesen 
dobogott, hogy majd' kiugrott. – Azt akarom tudni, mi történt 
Jimmyvel. 

Thea megmarkolta a szék karfáját. 
– Johannak semmi köze az eltűnéséhez. 
– Mondja el, mi történt! 
Fel kellene hívnia Alexet és Fredrikát. Megosztani velük a 

fejleményeket. Azt, hogy a nagy írónő végre kinyitotta a száját. 
Azt, hogy a fia hihetetlenül érzékeny pont számára, és látható-
lag bármit képes feláldozni érte. Még azt a biztonságot is, ame-
lyet a némaság nyújtott. 

A nő párszor megköszörülte a torkát, és szárazon köhögött. 
Peder egy ideig azt hitte, a hangja mégis cserbenhagyja. 

Akkor majd leírja. 
– Hallott egy beszélgetést, amit nem kellett volna hallania. 
Peder látta, hogy Thea habozik, és kellő alapossággal válo-

gatja meg a szavait. 
– Ide figyeljen! – Felemelte egyik ujját, és érezte, hogy re-

meg. – Most ne merészeljen hazudni! Figyelmeztetem! Az iga-
zat akarom! 

A nő megrázta a fejét. 
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– Nem hazudok. Az ablak előtt állt. Először észre sem vet-
tük, de aztán kiabálni kezdett. Mintha megijedt volna. Épp egy 
elég heves vitát folytattunk. 

– Kivel? Ki járt itt? 
A nő szeme könnybe lábadt. 
– Nem mondhatom meg. Sajnálom. 
– Dehogyisnem! – sziszegte Peder. 
Visszanyerte a fölényét. 
– A fia volt az, Johan? 
Thea szeme tágra nyílt. 
– Nem, dehogy! Ő nem járt itt. Soha. 
– Akkor kicsoda? 
Újabb hatásszünet. Majd elhangzott a név, amitől a vér is 

megfagyott Peder ereiben. 
– Morgan Axberger. 
Peder lassan felállt. Axberger, az a rohadék milliárdos! Aki 

az egész nyomozás alatt pengeélen táncolt, de senki sem merte 
beidézni gyanúsítottként. 

– Mi történt? 
– Nem tudom. Én csak annyit láttam, hogy Morgan elvitte. 

Azóta nem jelentkezett. Bocsásson meg, kérem, bocsásson 
meg! 

Vajon mit bocsásson meg? Peder majd' belebetegedett az iz-
galomba. 

– Miről beszéltek, mit hallgatott ki Jimmy? 
– A múltról. 
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Időszűkében volt. Voltaképpen Thea egész történetét halla-
ni akarta, de akkor és ott erre nem volt lehetősége. Jimmy volt 
a legfontosabb. De hol a fenében lehet Jimmy? 

– Rendben, nem tudja, mi történt Jimmyvel. De valami el-
képzelése csak van! 

Thea a kezébe temette arcát, és sírt. 
– Szerintem a testvére nagyon pórul járt. Gyorsan meg kell 

találniuk, mert Morgan Axberger nem ismer kegyelmet, nem 
tiszteli sem az élőket, sem a holtakat. 

Nem ismer kegyelmet. A szavak beleivódtak Peder elméjé-
be, és új értelmet nyertek. Ha Jimmy meghalt… 

Akkor én sem ismerek kegyelmet! 
– Hol találom meg? Hol van most Morgan Axberger? A 

rendőrség már kereste a munkahelyén, de nem találták. 
– Néhány éve az Axberger vállalat egy új ingatlant vásárolt. 

Storholmen szigetén, Lidingö mellett. Ott keressék. Szinte tel-
jesen biztos vagyok benne, hogy ott bujkál. 

– Pontos címet nem tud? 
Thea pillantása ellágyult, úgy tűnt, mindjárt elmosolyodik. 
– A szüleim régi házát vette meg. Egyszer-kétszer ott tartot-

tuk az Őrangyalok gyűlését. Morgan azt mondta, azért vette 
meg, mert mindig is szerette a telken álló nyári lakot. 

Ez lesz a sorsdöntő kihallgatás. Nem az utolsó, de a legfon-
tosabb. Alex Recht mélyeket lélegzett. Ha nem sikerül kiszed-
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niük Valter Lundból a történet legapróbb részleteit is, elvesz-
tek. 

Peder nem vette fel a mobilját. A felesége sem tudta, hol le-
het. Az anyja sem. 

– Mi a helyzet Jimmyvel? – kérdezte a nő, amikor Alex fel-
hívta. – Megtalálták már? 

Már megint valaki, aki egy közeli hozzátartozóját keresi. 
Már megint valaki, aki biztos akar lenni benne, hogy Alex 
minden tőle telhetőt megtesz, hogy megtalálja az eltűnt család-
tagját. 

Alex az ásógépre gondolt, amit visszavezényelt Midsom-
markransenbe. Arról szó sem lehetett, hogy megint kézzel ás-
sanak. Ezúttal gyorsabbnak kell lenniük. Mert Alex minden 
kiásott földröggel biztosabb lett benne, hogy Fredrikának iga-
za volt. Jimmy feküdt a föld alatt. Holtan, elásva. 

Így a kör bezárul. Alex ismét megajándékoz egy családot 
egy sírral. 

Váratlanul tört rá a sírás, elemi erővel, fojtogatóan. Vissza-
tartotta a lélegzetét, és csendben számolt magában. Fredrika 
már odabent ült Valter Lunddal. A fene tudja, hogy képes így 
tartani magát, azok után, ami történt. 

Ekkor telefonált Diana. Alex első gondolata az volt, hogy 
kinyomja a hívást, de aztán összeszedte magát és felvette. 

– Eléggé el vagyok havazva – mentegetőzött. 
– Nem baj. Csak hallani akartam a hangodat. 
Én is a tiédet. 
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Lehet, hogy ez ilyen egyszerű? Hogy Diana az új barátnője? 
De akarja egyáltalán? 

És én akarom? 
Fredrika feltépte a kihallgatószoba ajtaját, és kikémlelt a fo-

lyosóra. 
– Jössz már? 

Storholmenre csak hajóval lehet kijutni. Peder a mólón állt, és 
tekintetével Stockholm káprázatosán szép szigetvilágát pász-
tázta. Mindenütt ezek az apró szigetek. Mindegyiknek megvan 
a maga titka. Mindenféle emberek lakják őket. 

És épp ezen az átkozott napon az egész táj meseszép nap-
fényben úszott. Minden tekintetben elég szép nap volt a halál-
ra. 

Egy fiatal fiú jött le a mólóra. Mindkét kezében egy-egy 
szatyrot cipelt. 

– Keres valamit? 
Peder a kezével beárnyékolta a szemét, és a szigetek felé né-

zett. 
– Szükségem lenne egy fuvarra Storholmenre. 
A fiú bólintott. 
– Elviszem. Látogatóba megy? 
– Igen. 
Peder segített a csomagokat a hajóra pakolni. A fiú kinyitot-

ta a nagy lakatot, ami a mólóhoz rögzítette a hajóra erősített 
láncot. Majd bedobta a láncot a hajópadlóra. 
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– Mentőmellényt? 
Átnyújtott Pedernek egy nagy, piros mentőmellényt. Peder 

magára vette, és bekapcsolta a műanyag csatot a hasánál. 
– Nagyon rövid az út Storholmenig, de sosem lehet elég 

óvatos az ember – mondta a fiú. 
– Milyen igaz! – helyeselt Peder. 
A hely és az idő eggyé olvadt. Hallotta, mit mond a másik, 

és ösztönösen válaszolt is rá. Megpróbált kedvesnek látszani. 
Normálisnak. De a felszín alatt kusza volt minden. A gondola-
tok egymást kergették a fejében. 

A motor bőgve indult be. 
– Nem tudtak magáért jönni? 
Peder az orrban ült, és nézte, ahogy a víz kettévált, amikor a 

fiú kikormányozta a hajót a kikötőből. 
– Félreértettük egymást. Azt hitték, korábban jövök. 
Az szóba sem jöhetett, hogy az igazat mondja. Hogy éppen 

vadászik valakire. 
– De legalább visszahozzák majd? 
A srác mosolygott a kormánykerék mögött. 
– Persze, biztos. 
Pedernek fogalma sem volt róla, hogy jön vissza. Ez a kér-

dés most másodlagos volt. Egyedül az számított, hogy megta-
lálja az öccsét. 

Jimmy, Jimmy, Jimmy. 
Thea Aldrin elmondta, hol van a szülei régi háza, így nem 

lehet gond odatalálni. A nő egy régi filmről kezdett beszélni, 
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látszólag azt feltételezte, hogy Peder tudja, miről van szó. De 
Peder nem emlékezett rá, hogy valaha látott volna olyan fil-
met, amelyet egy nyári lakban vettek fel. Lehet, hogy erről me-
sélt Torbjörn Ross? 

A hajóút tíz percig sem tartott. 
– A nagy mólónál teszem ki, ott elöl, jó lesz? 
A fiú megmutatta, hol. 
– Remek. 
Amikor odaértek, Peder nekirugaszkodott, és kiugrott a 

mólóra. 
– Köszönöm a fuvart! 
– Nincs mit. 
A fiú tétova köszönésre emelte a kezét. 
– Nem akarja, hogy megvárjam, vagy ilyesmi? 
– Nem, szerintem jó ideig itt leszek. 
Peder a kabátja zsebébe dugta a kezét, s látta, hogy a srác 

aggódó pillantásokat vet rá. 
– Rendben, hát akkor viszlát! 
A hajó megfordult, majd elhagyta a mólót. 
Peder követte a szemével, ahogy tovasiklott a vízen. Aztán 

hátat fordított neki, és végigment az ösvényen, ami a sziget 
belsejébe vezetett. 

– Kicsoda Valter Lund? 
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Alex Recht nem vesztegette az időt lényegtelen dolgokra, a 
legfontosabb kérdéssel kezdte. Fredrika csendben ült mellette. 
De a férfi nem kételkedett benne, hogy legalább annyi kérdése 
van, mint neki. 

Az ismert üzletember, aki immáron három évtizede Valter 
Lundnak neveztette magát, pedig valójában Johan Aldrinnak 
hívták, összeomlott. 

– Egy srác a norvégiai Golból. Ugyanarra a hajóra vettek fel 
minket 1980-ban. Annie-nak hívták. Mármint a hajót. Egy nagy 
teherhajó volt. Be akartuk járni az egész világot, át akartuk 
szelni az összes nagy tengert. 

– Ismerték egymást már azelőtt is? – kérdezte Fredrika. 
– Nem. Merő véletlenségből akadtunk össze. Egykorúak 

voltunk, és újoncok. Ezért közös kajütben laktunk. Ő aludt a 
felső ágyon, én az alsón. 

– Hát nem nagyon hasonlítottak egymásra. Sem a külsejük, 
sem a személyiségük. 

Fredrika éles pillantást vetett Valter Lund régi igazolvány-
képére. 

– Nem, de akkoriban ez nem sokat számított. Bár én még 
most is rendszeresen festem a hajamat. Valójában egészen 
szőke vagyok. 
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Alex a férfi barna haját nézte. Elég természetesnek tűnt. 
– Hol van most Valter Lund? 
– Meghalt. 
– Hogyan? 
– Baleset érte a hajón. – Johan Alex felé fordult. – Akkor tör-

tént, amikor éjszakai műszakot teljesítettünk. Piszkosul ivott. 
Megpróbáltam felhívni a parancsnokság figyelmét a problé-
májára, de ők rá se bagóztak. Végül is olcsó munkaerő vol-
tunk, és úgy gondolták, amíg rendesen végzi a munkáját, nem 
kell törődniük vele. De én tudtam, hogy csak idő kérdése, és 
kárt tesz magában vagy valaki másban. Folyton útban volt. 
Ügyetlen volt és nehézkes. Nem csak az alkohol miatt, hanem 
úgy egyébként is. 

Johan magához vette a fényképet, amit Fredrika a kezében 
tartott. 

– Elcsúszott. Átkozottul zuhogott az eső aznap éjjel, és ré-
szegen nem bírt megállni a lábán a síkos fedélzeten. 

– Elesett, és kitörte a nyakát? 
– Rosszabb. Az egyik mentőcsónak horgonyának hegye be-

leszaladt a nyakába, pont a feje alatt. Már halott volt, amikor 
rátaláltam. Nem volt mit tenni. 

– És mit csinált? – tudakolta Alex. 
Látta maga előtt a jelenetet. Éjszaka, sötét égbolt. Szakadó 

eső, rossz látási viszonyok. Nem szerencsés ilyenkor bepiálni, 
függetlenül attól, milyen beosztásban dolgozik az ember a ha-
jón. 
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– Áthajítottam a korláton. 
Johan a legkisebb tétovázás nélkül ejtette ki a szavakat. Ösz-

szefonta a karját a mellkasán. 
– Senkinek se hiányzott. Én meg éppen új személyazonos-

ságot kerestem. így bedobtam a tengerbe. Másnap kikötöttünk. 
Sydneyben. A legénység egészen délutánig nem hiányolta. Én 
pont akkor ébredtem fel az éjszakai műszak után. Azt mond-
tam, úgy hallottam, hogy délelőtt kiment a kajütből, de nem 
tudom, hová készült. Majd kieszeltem még egy utolsó hazug-
ságot, és azt mondtam, hogy mindig is szeretett volna Auszt-
ráliában élni, és azt tervezte, elhagyja a hajót, amikor kikötünk. 
Amit csak úgy tehetett meg, ha megszökik, mivel szigorú 
szerződés kötött minket. 

Johan megvonta a vállát. 
– És bevették ezt a mesét? – kérdezte Fredrika. 
– Nem volt más választásuk. Két nap múlva elhagytuk 

Sydneyi. A kapitány tombolt. Árulónak nevezte Valtert. Nem 
jelentették be az eltűnését, mivel mindenki hitt nekem. Bele-
nyugodtak, hogy Valter partra szállt, hogy új életet kezdjen 
Ausztráliában. 

Alex lassan letette a tollat. 
– És sosem gondolt arra, hogy helytelenül cselekedett? 
– De, számtalanszor. Ha lettek volna szülei vagy valaki, aki 

törődik vele, másképp csináltam volna. 
– Pedig volt, aki törődött vele! – vágta rá izgatottan Fred-

rika. – Egy nagybátyja Golban, akinek nincs más rokona. Még 
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mindig jár a rendőrségre, hogy az unokaöccse felől érdeklőd-
jön. 

Johan hosszan nézett Fredrikára. 
– Hát ezért kérdezte múltkor, hogy gyakran találkozom-e a 

nagybátyámmal? 
A nő nem felelt. Csendben szemügyre vette Johan Aldrint. 

Kire hasonlított? Az anyjára vagy az apjára? A nagy szemét az 
anyjától örökölte, de az orrát valaki mástól. Vagy csupán a 
véletlen műve. 

– Miért volt olyan szörnyű Thea Aldrin fiának lenni? Miért 
volt szüksége új személyazonosságra? 

– Ó, micsoda kérdés! 
Johan a kezével az asztalra csapott, és azon töprengett, ho-

gyan folytassa. 
– Ismerik a Merkúrt és az Aszteroidát? 
Fredrika és Alex egy aprót biccentett. Nagyon is jól ismerték 

a vitatott köteteket. 
– Én is tudtam róluk – folytatta Johan. – Az egész ország 

ezekről beszélt. Az iskolában összenevettek a hátam mögött. 
Azt mondták, az a kurva anyám írta őket. Akinek elment az 
esze. Annyira belefáradtam ebbe az egész szarságba! Kisko-
romtól fogva mindig megvédtem az anyámat. Mindig egyedül 
voltam, többnyire több ellenféllel szemben. De az anyám min-
dezek ellenére nem volt hajlandó felelni a kérdéseimre. Azt 
mondta, úgysem érteném meg, miért hagyott el minket az 
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apám, meg hogy túl fiatal vagyok még ahhoz, hogy ilyen 
szörnyű történekkel traktáljon. Értik? 

Fredrikára és Alexre nézett. 
– Tett egy célzást valami szörnyű történetre, de többet nem 

mondott. Képzelhetik, milyen gondolataim támadtak. Egy szó 
mint száz, egy nap felmentem a padlásra, mert anyám kérte, 
hogy hozzak le egy bőröndöt. Az anyámnak sok jó tulajdonsá-
ga volt, de sosem volt rendszerető ember. A padláson pokoli 
kupleráj volt, kartondobozok és egyéb lomok egymás hegyén-
hátán. Véletlenül lelöktem egy kisebb papírdobozt egy na-
gyobb kartonláda tetejéről, ami az egyik sarokban állt. A do-
bozban förtelmes mennyiségű papír volt. Kéziratok, gondol-
tam. Őrült sebességgel kezdtem összeszedni őket. Az anyám 
kéziratai szentek voltak. Senki más nem nyúlhatott hozzájuk. 
Így aztán siettem. Míg bele nem olvastam egy kicsit az egyik-
be. 

Johan az órájával babrált, és úgy nézett ki, mint akit igen-
csak megkínoztak a felszínre törő emlékek. 

– Ez volt a legbetegesebb dolog, amit valaha olvastam. Em-
lékszem, szinte úgy roskadtam a padlóra. Annyi erőm sem 
volt, hogy feltápászkodjak. Egy teljes órán át ültem ott és ol-
vastam. A szóbeszéd tehát igaz volt. Tényleg az anyám írta az 
évszázad legőrültebb könyveit. – Johan megrázta a fejét. – Hir-
telen minden a helyére került. Hogy miért élt egyedül. Hogy 
miért nem szült több gyereket. Egész egyszerűen zavarodott 
volt. Elmebeteg. Talán még közveszélyes is. Egy világ omlott 
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össze bennem. Minden elromlott, minden bemocskolódott. Így 
leléptem, egy évre beálltam halpucolónak Norvégiában. Majd 
felvettek arra a hajóra, és egy műszakba osztottak be Valter 
Lunddal. 

– Annyi különös pletyka terjedt el az anyjáról – mondta 
Fredrika. – A könyveiről, a maga eltűnéséről, a helyzetéről. Ki 
terjesztette ezeket? 

– Erre soha nem jöttünk rá – felelte Johan. – De tudom, hogy 
anyám sokat töprengett rajta. Akkoriban nem volt különöseb-
ben furcsa, hogy az emberek megrökönyödtek azon, hogy 
egyedül él, de az összes többi… Egyszerűen felfoghatatlan 
volt! 

Miután Johan befejezte a mondókáját, a csendbe egy mobil-
telefon csengése hasított bele. Alex elnézést kért, és kiment, 
hogy felvegye. 

Az a tiszt volt, aki az újabb ásatást felügyelte a terepen. Már 
kivitték a kutyákat, és szagot is fogtak. 

– Egy fél órán belül megtudjuk, hogy Peder öccse-e az – je-
lentette a tiszt. 

Alex elmondott egy imát, hogy ne ő legyen. 

– Aztán maga visszajött, és megkereste az anyját – állapította 
meg Fredrika. 

Johan levette a zakóját és a szék háttámlájára akasztotta. 
– Igen. Hiszen nem csak úgy egyszerűen leléptem. Amikor 

megtaláltam azokat az átkozott szövegeket a padláson, az 
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anyám orra alá dörgöltem őket. Megkérdeztem, milyen bete-
ges egy ember ő. Azt tudniuk kell, hogy elszántan védekezett. 
Azt mondta, épp ettől akart megóvni. Hogy nem ő írta azokat 
a förmedvényeket, hanem az apám. És pont ezért tette lapátra, 
mielőtt még megszülettem volna. 

– De maga nem hitt neki? – érdeklődött Fredrika. 
Johan története elképesztő volt. 
– Nem. Nem értettem, miért őrizte meg azokat a papírokat, 

ha ez volt a teljes igazság. Miért nem adta oda őket az apám-
nak? Hajlottam rá, hogy az egész pont fordítva volt. A szöve-
gek valóban olyan régiek voltak, mint állította, de ő írta őket, 
és az apám véletlenül rájuk bukkant. Majd elhagyta az anyá-
mat. 

– Mikor jött rá, hogy az anyja igazat mondott? 
– A tárgyalás után felkerestem. Hisz az eset hatalmas port 

vert fel. Elolvastam mindent, amit csak lehetett, a távolból kö-
vettem az eseményeket, amennyire tudtam. 

– Ez idő alatt Stockholmban élt? – tudakolta Alex. 
Johan tétovázott. 
– Ideiglenesen. Hivatalosan csak később telepedtem le Své-

dországban. 
Egy ifjú svéd férfi, szökésben a saját anyja elől. Norvégiába 

költözik, ellopja egy munkatársa személyazonosságát, majd 
bevándorol a szülőhazájába. 

– Bizonyára nagyon örült, hogy látja. 
– Igen. 
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Johan bánatosan mosolygott. 
– És miért élt a továbbiakban Valter Lundként? 
– Gyakorlati okokból. Eszement ötletnek tűnt, hogy én le-

gyek Thea Aldrin elveszett fia, aki hirtelen feltámadt poraiból. 
Mert egyesek szemlátomást azt hitték, hogy az írónő megölte a 
gyerekét. 

– Elmondta, miért jelentette meg a könyveket? – érdeklődött 
Fredrika. 

– Azért, hogy megvédjen. 
– Hogy megvédje? Mitől? 
– A helyzet az, hogy nem a könyvek miatt dobta ki az apá-

mat. Hanem azért, mert az apám meg még valaki felvett egy 
filmet a nagyszüleim régi nyári lakában. Olyat, amit manapság 
snuff-filmnek hívnak. Az anyám véletlenül megtalálta, és tett 
rá, hogy valódi-e vagy sem. Az apámnak örökre el kellett 
hagynia a házukat. Elment, és magával vitte a filmet is. Később 
az anyám megtalálta a kéziratokat a padláson, és rájött, hogy 
apám írta őket. Aztán az apám egyszercsak visszatért, épp 
azután, hogy betöltöttem a tizenkettőt. Titokban felkereste 
anyámat, mire ő kiadatta a kéziratokat, és megfenyegette az 
apámat, hogy elárulja, ki a valódi szerzőjük, ha nem tűnik el. 
Ez látszólag elég jól bejött, de egy nap aztán az apám megint 
visszatért. Hogy bosszút álljon. Ekkor ölte meg az anyám. 

Fredrika féloldalt hajtotta a fejét, és próbálta megérteni 
Johan Aldrin történetét. Tehát Thea volt párja készítette a fil-
met. Fredrikának még megszámlálhatatlanul sok kérdése ma-
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radt, de nem tudta mindet feltenni. Sietniük kellett, választ 
kellett kapniuk a legfontosabbakra. 

– Maga is látta azt a filmet? – érdeklődött Alex. 
– Nem. 
– És nem tudja, kivel készítette az apja? 
– Nem. 
Alex hátradőlt. 
– És meglepődne, ha azt mondanám, Morgan Axbergerrel? 
Alexnek is leesett az álla, amikor Fredrika beszámolt 

Malena Bremberg vallomásáról. 
– Hát azon nagyon meglepődnék. 
Johan felvonta a szemöldökét. 
– Tudja, Johan – kezdte Alex óvatosan –, ha van valami, 

amiben nemigen hiszek, akkor az a véletlen. Hogy lehet, hogy 
maga épp az Axberger vállalathoz került? 

– Morgan tudja, ki vagyok. Anyám szerint Morgan segíteni 
akart, amikor visszatértem Svédországba. Úgy tűnik, adós volt 
anyámnak egy szívességgel. 

– Gondolja, hogy az anyja tudta, hogy ő is benne volt a 
filmben? – töprengett Fredrika. 

– Elképzelhető – hagyta jóvá Johan. – Én sosem láttam azt a 
filmet. Lehet, hogy az anyám tudta, hogy Axberger is sáros, és 
úgy döntött, hallgat róla. Hogy aztán később kihasználhassa. 
Tényleg nem tudom. 

Fredrika sem tudta. De azt igen, hogy bár a film legalább 
két változatban létezett, egyikben sem látszott, ki áll a kamera 
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mögött. Ha Thea tudta, hogy Axberger volt az, valaki bizonyá-
ra elárulta neki. 

Fredrika kíváncsi volt, Thea melyik filmváltozatot láthatta. 
Egyáltalán tisztában volt vele, hogy a film igazi? 

– Hol találjuk Morgan Axbergert? – kérdezte Alex. 
– Nem tudom. 
– Erőltesse meg magát egy kicsit! Hova mehet egy ilyen 

helyzetben? 
Johan elgondolkodott. 
– Talán a cég vidéki ingatlanába. Storholmenre. Axberger 

megvette a nagyszüleim ottani házát. 
– És miért vette meg? 
– Arra én is kíváncsi lennék. 
Alex végigsimított a haján. Johannak volt még mit megma-

gyaráznia. Sok mindent. 
– Rebecca Trolle – szólalt meg. 
Johan bólintott. 
– Megtudta, hogy maga Thea fia? 
– Amennyire én tudom, nem, legalábbis egy szót sem szólt 

róla. Én meg nem meséltem el neki. 
– Vagyis a véletlen műve volt, hogy épp maga lett a mento-

ra? – kérdezte Fredrika. 
– Igen. Tudom, hogy hihetetlenül hangzik, de amikor a 

mentora lettem, még halvány fogalmam se volt róla, miről írja 
a szakdolgozatát. Ha tudtam volna, akkor nem vállaltam vol-
na el, erre mérget vehetnek. 
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Nocsak. Az egyetlen véletlen, amit Alex hajlandó volt el-
hinni, hogy Valter Lund azért lépett be a mentori programba, 
mert őszintén érdekelték az ambiciózus fiatalok, és épp egy 
olyan lánnyal került össze, aki az ő anyjáról írt dolgozatot. Ez-
zel szemben Alex úgy érezte, teljességgel valószínűtlen, hogy 
Johan visszautasította volna a megbízást, ha tudja, mi a lány 
szakdolgozati témája. Ahhoz túlságosan szerette ellenőrzése 
alatt tartani a dolgokat. 

– Visszautasította volna? – ismételte meg a férfi szavait. – 
Hisz még viszonya is volt vele! Akkor már bizonyára tudta, 
miről szól a szakdolgozata. 

– Elismerem, hogy hibát követtem el. Olyan sok időt ölt a 
szakdolgozatába, és tudni akartam, mire jutott. 

Hát persze! 
– És mire jutott? 
Johan türelmetlen lett. 
– Ne higgye, hogy nekem nincsenek kérdéseim az anyám 

történetével kapcsolatban. Természetes, hogy kíváncsi voltam. 
– Ezért elcsavarta a lány fejét, és meghagyta abban a hitben, 

hogy beleszeretett? 
Johan vékony hangon válaszolt. 
– Igen. 
Fredrika feltette az utolsó kérdést, amire csak Johan tudott 

felelni. 
– Mit köszön meg az anyjának a kísérőkártyán, amit a virá-

gokhoz mellékel? 
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A férfi kis ideig habozott. Majd ugyanolyan egyenes választ 
adott, mint eddig is. 

– Hogy megbocsátott, amikor visszajöttem. És hogy hallga-
tott. Ennek köszönhetően szabadulhattam meg a múltamtól. 

De csak múlt időben, gondolta Fredrika. Most, hogy a rend-
őrség leleplezte a hamis személyazonosságát, az egész élete 
tótágast áll majd. Messze nem biztos, hogy mindazok, akik 
eddig felnéztek Valter Lundra, azután is tisztelni fogják, hogy 
megtudják, mekkora hazugság volt ez az egész. 

Ekkor Alex telefonja ismét megcsörrent. Ez alkalommal a 
midsommarkranseni ásatást felügyelő tiszt biztos volt a dol-
gában. Sikerült kiásni a frissen eltemetett testet. Semmi kétség. 

Jimmy halott. 
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Storholmenre leszállt az est. Az ég gyönyörű kék volt, és ma-
gányos felhőpamacsok ékesítették, amelyek – mintegy szánt-
szándékkal – távol tartották magukat az esti napfénytől. Peder 
több kört is ment már a szigeten. Szemügyre vette a magányo-
san álló házakat, amelyek közül jó néhány üresen a nyári ven-
dégekre várt. Telkek és különböző méretű és színű épületek. 
Csend és béke. Olyan hely, amit Ylva imádna. 

A jövőben esetleg vehetnének ott egy kis nyaralót. Ha meg-
engedhetik maguknak. Amikor mindez véget ér. Amikor Pe-
der megtalálja Jimmyt, és visszaviszi az otthonba. 

A rosszullét kerülgette. 
Jimmy, Jimmy, Jimmy. 
Egész testében érezte a félelmet, mindent elsöprő érzés volt. 

Úgy tűnt, a szíve képtelen természetes ütemben verni, és össz-
pontosítania kellett, hogy szabályosan lélegezzen. Belégzés, 
kilégzés. Belégzés, kilégzés. 

Mivel nem evett, nem aludt, és borzalmasan sokat ideges-
kedett az elmúlt huszonnégy órában, az egyik tudatos képes-
ségét a másik után veszítette el. Két kezébe fogta a fejét, mert 
egy ideig azt hitte, szétrobban. 

A mobilja kikapcsolva a zsebében volt. Fel kellene hívnia 
Alexet. Vagy Ylvát. Vagy az anyját. Senki sem tudta, hol van. 
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Senki. A felismerés nyugtalanította. Meg is halhatna itt, Stor-
holmenen, meg se találják. 

Megállt a ház előtt, amit Thea Aldrin olyan pontosan leírt. 
Napsárga volt, a sarkai fehérek. Szabálytalan alaprajzú épület 
két nagy erkéllyel. A telek hatalmas volt. Benne nagy gyü-
mölcsfák és tarka bokrok. Az egyik hátsó sarkában észrevett 
egy nyári lakot. Az ablaküvegeken megcsillant a napfény. 
Olyan szép volt, hogy Pedernek belefájdult a szeme. 

Tehát itt töltötte Thea Aldrin a nyarakat gyerekkorában. 
Peder szinte látta maga előtt a jelenetet. A lány végiglohol az 
udvaron, a kezében jegyzettömb és toll. Majd elrejtőzik a nyári 
lakban. De lehet, hogy nem is futkározott a kertben, csak oda-
bent kuksolt. 

Nem lehetett tovább halogatni. A ház üresnek és sötétnek 
tűnt, de Peder érezte, hogy közel az ellenség. 

Óvatosan elindult felfelé a kavicsos úton. 

Alex a főkapitányság előtt állt, amikor Ylvának sikerült elér-
nie. 

– Peder telefonja ki van kapcsolva. 
Alexet egy időre elnémította a fájdalom, amelytől könnybe 

lábadt a szeme. 
Ó, istenem, létezhet rosszabb, mint a halál? 
– Alex, ott vagy még? 
Hányszor találkozott Peder feleségével? Háromszor? Négy-

szer? Alex nem emlékezett rá pontosan, de Ylvára annál in-
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kább. Olyan volt, amilyennek Peder leírta. Erős és szép. Az 
utóbbi évek viharai minden bizonnyal nyomot hagytak benne, 
mégis szilárd jellem benyomását keltette. 

Biztos elviseli az igazságot. 
– Itt vagyok. 
Beszéd közben a hangja kissé remegett. 
– Ylva, figyelj rám! Attól tartok, nagyon rossz híreim van-

nak. 
A nő biztosan megérezte, mit akar mondani, mert már aze-

lőtt sírni kezdett, hogy Alex kiejtette volna azokat az undorító 
szavakat. 

– Jimmy meghalt. Épp… most találtunk rá. 
– Hogyan…? 
– Az nem számít. Most nem. Csak az a fontos, Ylva, hogy 

Peder nem tudhatja meg telefonon keresztül. Hallod, amit 
mondok? Személyesen kell elmondanunk neki, ha megtalál-
tuk. Attól tartok, máskülönben valami nagy butaságot tesz. 

Az elhatározás magától született meg Johan Aldrin kihall-
gatása után. Alex kiküldött egy járőrt Storholmenre, hogy 
hozza be Morgan Axbergert, egy másik járőrt meg az idősek 
otthonába irányított. Ha Thea Aldrin leírná, hogyan tűnt el 
Jimmy, kiderülne az igazság. Amikor kiásták a holttestet, egy 
nagy sebet láttak a tarkóján. Nem fért hozzá kétség: az eltűné-
se közvetlen kapcsolatban áll az ügyükkel, amely úgy kezdő-
dött, hogy holtan találták Rebecca Trollet. 
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Amúgy az igazságügyi orvosszakértő is telefonált, és meg-
erősítette, hogy a nemrég megtalált lány valószínűleg ponto-
san úgy halt meg, ahogy a filmben szereplő lány. Tehát ugya-
naz a lány volt a filmen és a sírban. 

És Morgan Axberger volt a gyilkos, akit egész végig keres-
tek. 

Először kéjvágyból meggyilkolt egy fiatal lányt. Aztán eltett 
láb alól egy ötvenéves ügyvédet, nehogy bárki is eljuthasson 
hozzá vagy Thea élettársához, Manfredhez azoknak az átko-
zott könyveknek a nyomán, amelyeket nyilvánvalóan a film 
készítése előtt írtak. Majd végzett egy másik fiatal lánnyal is, 
aki túl közel járt az igazsághoz. 

Morgan Axberger. Az a gyilkos, akiről a legkevésbé gondolták, 
akiről el sem tudták képzelni. 

Alex átkozta a szűklátókörűségét. 
Nehéznek érezte a kezében a mobiltelefont. Bárcsak megta-

lálnák Morgan Axbergert, mielőtt még leszáll az éj! Iszonyú 
sok minden szárad a lelkén, és a fene tudja, mire képes, ha szo-
rongatott helyzetben érzi magát. 

Alex megmarkolta a mobilját, tudta, kit kell hívnia. 
Dianát. 
Lena, megbocsátasz nekem valaha? 
Vannak, akik azt gondolják, az ember képes a holtakkal be-

szélni. Alex nem hitt ebben. De amióta Lena meghalt, vala-
hogy érezte a jelenlétét. Amikor egyedül feküdt a közös 
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ágyukban. Amikor reggelizett. Amikor a gyerekeivel találko-
zott. 

Tétovázva emelte fel a telefont, és ütötte be a számot, amit 
az ujjai már maguktól tudtak. A nő az első csengetésre felvette. 

– Kérdezni akartam valamit – mondta Alex. 
Sietnie kellett, így röviden fogalmazta meg mondandóját. 
– Igen? 
Alex hallotta, hogy a nő örül a hívásának, és ez kíváncsivá 

tette. Lehet, hogy ismét egy olyan nővel hozta össze a sors, aki 
hajlandó elfogadni, hogy mindig elérhetetlen, mindig időszű-
kében van, és mindig valahol máshol jár? 

Ez a kérdés még ráér. 
– Találkozunk ma este? 
Na, végre! 
Végre megtette. Először fordult elő, hogy ő kezdeménye-

zett, és nem Diana. 
– Szívesen. Nagyon szívesen. 
– Rendben. Akkor még beszélünk. 
Alighogy letette, a telefon megcsörrent. 
– Hol vagy? – kérdezte Fredrika. 
– Házon kívül. Váltottam pár szót a járőrrel, aki Storhol-

menre indult. 
– Sürgesd meg! 
– Miért? 
– Peder miatt. 
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– Semmit sem tud, Fredrika. Nem tudja, hogy Jimmy meg-
halt. 

– De lehet, hogy rájön – felelte nyugodtan a nő. – Attól tar-
tok, hogy Morgan Axberger nyomába ered, mivel ő az egyet-
len, akit még nem hallgattunk ki. Jimmy áll hozzá legközelebb 
a világon. Hidd el, Peder képes éjjel-nappal hajkurászni 
Axbergert, ha kell! 

Alex olyan érzéssel tette le a telefont, amit túlságosan is jól 
ismert. Azzal az érzéssel, hogy ismét elszabadul a pokol. 

Gyorsan visszament a főkapitányságra, s közben felhívta a 
járőrt. 

– Siessenek! – üvöltötte. – Átkozottul sürgős! 

Amikor felemelte a karját, hogy becsengessen, hirtelen elbi-
zonytalanodott. Mit fog csinálni, amikor… vagyis: ha Morgan 
Axberger nyit ajtót? Kérdezze meg, nem tartja-e fogva 
Jimmyt? És ha igen, nem engedné-e el? 

Fegyvere volt. Bár ez sovány vigaszt nyújtott, de azért vi-
szonylagos biztonságban érezte magát tőle. Viszketett a szeme, 
és akárhogy pislogott is, egyre homályosabban látott. Azon 
gondolkodott, nem kellene-e inkább lemennie a lépcsőn, és 
tennie egy kört a ház körül. Még nem volt alkalma alaposan 
felmérni a telket. Ha kicsúsznak a kezéből a dolgok, tudnia 
kell, hogy juthat ki. Főleg ha Jimmy is vele van. 

Jimmy. Életben lehet még egyáltalán? 
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Thea Aldrin annyira őszinte választ adott, amilyet csak 
mert. Megmondta, hogy sietnie kell. Mert Morgan Axberger 
nem ismer kegyelmet. Peder a sírokra gondolt. Látta Morgan 
Axbergert, amint egyik holttestet a másik után cipeli végig az 
erdőn, hogy eltemethesse egy olyan helyen, amelyet senki más 
nem ismer. 

Mit szólnának ehhez a hozzátartozóik?! 
Peder az ásatási területen tett látogatására gondolt. A föld-

kupacokra, amiket kiástak, a napokra, amiket a kollégái annak 
szenteltek, hogy óvatosan, centiméterről centiméterre átkutas-
sák a terepet, miközben attól tartottak, hogy az ásójukat egye-
nesen egy holttestbe vágják. 

Különös, hogy az emberek még a holtak nyugalmát sem 
tartják tiszteletben. Az egyik munkatársa elmesélte, hogy egy 
idióta odasettenkedett a gödörhöz, és szórakozásból nekiállt 
betemetni. De miért csinál ilyet valaki? 

Egy madár rebbent fel a közeli fáról, és Peder összerezzent. 
A madár átrepült az udvaron, majd eltűnt a szomszéd telek 
irányában. 

De miért csinál ilyet valaki? 
A válasz egyszerű volt. Ilyet nem csinál senki. Esetleg oda-

megy, hogy kíváncsiskodjon, de nem fog neki, hogy betemesse 
a gödröt. Egyre gyorsabban forgott vele a világ, és már-már 
azt hitte, kénytelen lesz leülni. 

Hirtelen egészen bizonyos lett benne. 
Jimmy meghalt. 



563 

A halál angyala ismét átkelt az erdőn, ezúttal azért, hogy 
Peder öccsét ássa el. 

De ez volt az utolsó sír, amit megástál! 
Határozottan bekopogott az ajtón. Hallotta magát, ahogy 

bekiabál – visított vagy üvöltött? –, hogy a rendőrségtől jött, és 
azonnal nyissák ki. A csendet, ami körülvette, csak a szél süví-
tése törte meg, megzörgette a fák lombkoronáját. Újra döröm-
bölt, és azt remélte, hogy kinyitják. De úgy tűnt, senki sem 
hallja ismétlődő kopogását, ütéseit, rúgásait. Senki sem felelt a 
kiáltására és sikolyaira. 

Gyorsan körbefutotta a házat. Felsietett a hátsó kertre néző-
veranda lépcsőjén, és megállapította, hogy ott senki sincs. A 
verandára egy üvegajtó nyílt. Be volt csukva, de nem volt 
kulcsra zárva. Peder megrázta a kilincset, és érezte, hogy a zár 
enged. 

A szíve olyan hevesen dobogott, hogy hallotta a szívverését. 
Lassan kitárta az ajtót. Benézett a házba. Majd belépett. Min-
denütt sötét volt. Az ablakok csukva. Sehol egy mosatlan 
edény. Semmilyen hangot nem hallott, mindenütt csak az az 
átkozott csend. Tett pár lépést a házban. Amikor kiáltott, a 
hangját visszaverték a falak. 

– Hahó! Van itthon valaki? Én Peder Rydh vagyok, és a 
rendőrségtől jöttem. 

Az előszobában volt egy lépcső, ami az emeletre vezetett. 
Nem igazán vágyott rá, hogy felmenjen. 

Maradok a földszinten, ahonnan legalább van kiút. 
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Visszament abba a szobába, amelybe először lépett be. Va-
lamiféle társalgó volt. A figyelmét egy tárgy ragadta meg, 
amely a szoba egyik sarkában állt egy asztalon. 

Egy vetítőgép. 
Film is volt benne. Ugyanaz a film lehet, ami a nyomozás 

során többször is szóba került? Peder közelebb ment a vetítő-
höz, és megpróbált rájönni, hogy működik. A kertből hallatszó 
hang félbeszakította a gondolatait, és arra késztette, hogy ki-
nézzen az ablakon. A nyári lak ajtaja tárva-nyitva állt. Az 
előbb is nyitva volt? 

Gyorsan a veranda felé sietett, és megállt a küszöbön. A 
kertben még mindig teljes csend honolt, de Peder most tisztán 
érezte, hogy nincs egyedül. A nap már alacsonyan állt, minden 
hosszú árnyékot vetett. És ez árulta el Morgan Axbergert. A 
férfi az egyik fa alatt guggolt, amelyet Peder csak a szeme sar-
kából látott. De a fatörzs árnyékán egy furcsa kidudorodás 
éktelenkedett, ezért vette észre Peder a férfit, mielőtt még ki-
surranhatott volna a kertből. 

Egy szót sem szóltak. Vajon Axberger tudta, kicsoda Peder? 
Peder lassan végigsétált a verandán, ki a pázsitra. 
– Peder Rydh vagyok a rendőrségtől. Feltennék pár kérdést 

egy eltűnt személyről. 
Maga ölte meg az öcsémet? 
Egy lépéssel közelebb ment a rejtekhelyéről előbújó daliás-

férfihoz. 
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Alaposan szemügyre vette. Magasabb volt, mint amilyen-
nek az újságok képein látszott. A testfelépítése erős volt. A 
szeme gránitszürke, a tekintete éles. Egy nappal sem tűnt öre-
gebbnek harmincöt évesnél. A haja sűrű és sötét volt. Mindent 
egybevetve nem sok jel tanúskodott arról, hogy Axberger el-
múlt már hetven. 

– Egy fiúról van szó, aki a Holdudvar Szociális Otthonból 
tűnt el tegnap este. Tud valamit róla? 

Morgan Axberger óvatosan megrázta a fejét. 
– Attól tartok, tévedés történt. Én nem tudok semmiféle el-

tűnt fiúról. 
Valóban? 
Ez a hazugság beindította Pederben az adrenalin termelést. 
– Thea Aldrin szerint maga vitte el a kocsijával. Látta, ahogy 

elindultak. A fiút Jimmy Rydhnek hívják. 
Morgan Axberger elvigyorodott. 
– Ezt Thea Aldrin mondta? 
– Igen. 
– Thea nem beszél. 
– De velem igen. 
A férfi arcáról lehervadt a vigyor. 
– Ki maga? 
– Peder Rydh, ahogy már mondtam. Rendőr vagyok. 
Peder nyelt egyet, mert gombócot érzett a torkában. A 

hangja rekedtté vált, és úgy hangzott, mintha suttogna. 
– Jimmy bátyja vagyok. 
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Morgan Axberger tett egy hirtelen mozdulatot, beledugta a 
kezét a zakója zsebébe, mire Peder azonnal fegyvert rántott. 

– Ne ugráljon, a franc egye meg! 
A férfi, aki évtizedeken át gyilkolt, megállt a mozdulat kel-

lős közepén. Kezét a zsebében hagyta. 
– Lassan emelje fel a kezét! Lassan! 
Axberger úgy tett, ahogy Peder mondta neki. 
– Tudom, hogy tudja, hol van. Mondja el, hol van Jimmy! 
A pisztoly megremegett Peder kezében. Erősen megmarkol-

ta. Még erősebben. Nem ejtheti el! 
Sem most, sem máskor. 
Miután Axberger nem felelt, csak acélos tekintettel nézett 

rá, Peder így folytatta: 
– Vége a dalnak! Mindent tudunk. Tudjuk, hogy maga ölte 

meg Rebecca Trollet és azt az ügyvédet. Nincs tovább. 
– Értem. 
Ez az egyetlen szó. Értem. 
– Mi a francot ért? 
Az öreg arcán halvány mosoly játszott. 
– Hogy megfordult a vadászszerencsém. 
Majd újból elkomolyodott. 
Peder mélyeket lélegzett. Egy beismerés a sziget csendjében. 

Rebeccára gondolt. Se keze nem volt, se feje. 
– Itt aprította fel a lányt? 
Ezt meg miért kérdezte? Hisz Jimmy volt a legfontosabb. 
Meglepődött, amikor Axberger válaszolt. 
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– Nem, nem itt. A cég egyik nagy raktárába vittem, Hager-
stenbe. 

– És miért? Túl nehéz lett volna kicipelni a sírhoz? 
– Hát az ember nem lesz fiatalabb – felelte Axberger. – Ami 

a kezét és a fejét illeti, az persze csak azért volt, hogy ne lehes-
sen azonosítani. Nem tudom, emlékszik-e arra a télre, de hosz-
szú ideig tartott a hideg. Amikor megástam a lány sírját, a föld 
még fagyos volt, ezért nem tudtam túl mélyre ásni. 

Mivel tehát nem sikerült Rebeccát rendesen elásni, el kellett 
érni, hogy ne lehessen azonosítani. Pedert a rosszullét kerül-
gette Axberger ésszerű magyarázataitól. Kíváncsi volt, mit csi-
nált a lány fejével és kezével. A kérdést nem bírta ugyan meg-
fogalmazni, Axberger mégis megválaszolta. 

– A levágott testrészeket elégettem, itt, a szigeten. 
Peder egy kis ideig úgy érezte, hányni fog. 
Jimmy, jutott eszébe. Jimmyre kell gondolnom! 
Axberger törte meg a csendet. 
– Peder, ugye, így hívják? Jó. Peder, javaslom, kössünk egy 

egyszerű csereüzletet. Rendben? 
Peder szorosan markolta a pisztolyt. 
– Nem lesz itt semmiféle csereüzlet! 
– De hisz még nem is hallotta az ajánlatomat! Őszintén szól-

va, szerintem szarik maga arra a fiatal lányra meg az ügyvéd-
re. Nem igaz? De a testvére! Vele már más a helyzet. Tehát a 
következőt ajánlom: maga megtudja, hol az öccse, aztán ad 
nekem pár órát, hogy elhagyjam Storholment, és hogy úgy 
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mondjam, búcsút intsek Svédországnak, na meg a helyzetnek, 
amibe kerültem. 

Peder pislantott egyet. 
Csereüzlet? 
Hirtelen két évet visszarepült az időben, egy másik esethez, 

amikor egy másik tettes javasolt csereüzletet. Akkor kataszt-
rófával végződött a dolog. 

– Él még? Életben van? 
Morgan Axberger dühödten nézett rá. 
– Mit képzel rólam? Hát persze, hogy él. Sajnos meghallotta, 

amiről Theával beszéltem, ezért egy időre ki kellett iktatnom. 
Hisz maga is került már ilyen helyzetbe, nem? 

Nem, Peder még nem került. Sosem voltak olyan titkai, 
mint Morgan Axbergernek. 

– Hol van? 
– Csak lassan a testtel! Először is eressze le azt a pisztolyt. 
– Arról szó sem lehet. Mondja meg, hol van, és adok magá-

nak háromórányi előnyt. Három órát! Többről szó sem lehet! 
Morgan Axberger elgondolkodott. 
– Rendben, benne vagyok. 
Egy fuvallattól Peder önkéntelenül megborzongott. Fázott. 
– Hol van? 
– A norrtaljei nyaralómban. 
A válasz egyszerű volt és tárgyilagos. Tehát Jimmy él. És 

egy nyaralóban van. Norrtaljében. Pedert elöntötte a meg-
könnyebbülés. 
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– A francba! – suttogta, és érezte, hogy könnyek égetik a 
szemét. 

– Én meg már azt hittem… Azt gondoltam… 
– A képzelet gyakran felülmúlja a valóságot. Még ha úgy 

tanultuk is, hogy épp fordítva van. 
Morgan Axberger együtt érzőnek mutatta magát. 
– Mint már mondtam, nagyon sajnálom, hogy a testvére az 

utunkba került, és remélem, most már rendeződnek a dolgok. 
Az útról hangok hallatszottak, valaki kerékpárral hajtott át 

rajta. A hang elillant, és Peder rájött, hogy még egy csomó 
kérdése van. 

– Honnan tudjam, hogy nem blöfföl? 
– És én honnan tudjam, hogy maga nem blöfföl? 
Axberger szeme réssé szűkült. 
– Most komolyan, mi van, ha felhívja a kollégáit abban a pil-

lanatban, ahogy kilépek az udvarról? Magánál van az előny, 
nem nálam. 

Peder nyelt egyet. Axberger érvelése logikus volt és még-
sem. 

Tudnom kell! 
– Apropó! – jutott Axberger eszébe valami. 
Peder feszülten figyelt. 
– Igen? 
– A lány… nem egyedül tettem. 
Peder rábámult. 
– Hát kivel? – kérdezte bambán. 
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Már megint az a vigyor. 
– Szerintem mind a ketten tudjuk. 
Peder nem értette. 
– Håkan Nilssonnal? 
– Kivel? 
Axberger előbb értetlenül, majd idegesen nézett rá. 
– Jobbat is tud maga ennél – mondta. – Mit gondol, honnan 

szedtem, hogy a Stockholmi Egyetem egyik diákja Thea 
Aldrinról írja a szakdolgozatát? 

Pedernek kiszáradt a szája, és kóválygott a feje. 
A rosseb tudja! 
Témát váltott. 
– Na és az ügyvéd? 
– Az az én saram. Elias Hjort elég kényes dolgokat tudott 

rólam, és nem hagyhattam, hogy megszellőztesse őket. 
Peder végiggondolta a hallottakat, és igyekezett megtalálni 

az összefüggéseket. 
– Azokkal a könyvekkel kapcsolatban? 
– A könyveket Manfred írta. De az én ötletem volt, hogy bi-

zonyos részeit megfilmesítsük. Ebben a remek kis nyári lak-
ban, egyébként. 

És rámutatott a kis épületre. 
– És ki volt a lány, akit megöltek? 
– Egy jelentéktelen ribanc, akit az utcán szedtem fel. Senki-

nek sem hiányzott, a halála elenyésző veszteség volt. 
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– De mit tudott Elias Hjort? Ő is részt vett a film elkészíté-
sében? 

Morgan Axberger lebiggyesztette az ajkát. 
– Aligha. De Thea Aldrin megtudta, hogy én vettem fel, és 

az ő drága párja volt a gyilkos, és sajnálatos módon megosztot-
ta ezt az értesülését Eliasszal. Amikor aztán szorult a hurok a 
könyvek miatt, és kiderült, hogy Elias a közvetítő a szerző és a 
kiadó között, megpróbált tőlem pénzt kicsikarni. Ígéretet tett 
rá, hogy lelécel külföldre, ha eleget kap, azt mondta, többé be 
sem teszi a lábát Svédországba, ha kifizetem neki, amit kér. 

– Maga meg ehelyett megölte? 
– Így volt a legjobb minden érintettnek. Mert miután a film 

a rendőrség kezére jutott, a helyzet tarthatatlanná vált. Eliast el 
kellett tüntetni. 

Peder azon tanakodott, hogy merészel valaki ilyet tenni. 
Élet és halál urát, Istent játszani. Eldönteni, ki éljen és ki haljon 
meg. 

Érezte, hogy a mobilja dörzsöli a lábát a nadrágzseb vékony 
szövetén keresztül. Tétován elővette. 

– Már ne haragudjon, de mit csinál? 
Morgan Axberger hangja zord és sértett volt. 
– Felhívom a főnökömet és megmondom, hogy kaptam egy-

fülest, hol lehet Jimmy – felelte Peder. – Ő nem tudja, hogy 
maga vitte el. Theánál is egyedül jártam. Ha felhívom, lega-
lább abban biztos lehetek, hogy a rendőrség azonnal kivonul, 
ahogy futni hagyom magát. 
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Axberger tétovának tűnt, de csendben elfogadta, amit Peder 
mondott. 

Alex a második csengetésre vette fel. 
– Hol a büdös francban vagy? 
Amint Alex hangját meghallotta, Peder megnyugodott, és 

rátört a fáradtság. 
– Jimmyt kerestem. Azt hiszem, tudom, hol van. 
Alex egy darabig csendben maradt, majd így szólt: 
– Peder, ezt ne telefonon beszéljük meg. Légy szíves, gyere 

be a főkapitányságra. Fredrikával rád várunk. Ylva is itt van. 
Ylva? 
– Mi? Mit csinál ott Ylva? 
– Épp az előbb ért ide. Hisz már órák óta nem jelentkeztél, 

természetes, hogy aggódtunk. 
Valami felett elsiklott. A füléhez nyomta a telefont. 
– Mit mondtál? 
– Azt mondtam, hogy órák óta nem… 
– Az előtt. 
– Azt, hogy ezt ne telefonon beszéljük meg. Nem mondanád 

el, hol vagy? Érted megyünk. 
– Mit? Mit ne beszéljünk meg telefonon? Tudom, hol van 

Jimmy! 
Hallotta, ahogy Alex sóhajt, majd halkan beszél valakivel, 

aki mellette van. 
– Peder, őrülten sajnálom, hogy magadtól kellett rájönnöd. 

Ha eltudtalak volna érni, másképp alakult volna. 
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Morgan Axberger lassan eloldalgott Peder mellől, akinek 
mintha földbe gyökerezett volna a lába. 

– Alex, ezt nem értem. 
– Nem tudnál bejönni? 
– Tudom, hol van… 
Hangja vékony volt. Erőtlen. Mint egy gyereké. 
– Én is tudom – felelte Alex nyugodtan. – Újból kiástuk a 

sírt és megtaláltuk Jimmyt. Gyere már be, Peder! 
Nem. 
Nem, nem. 
Nem, nem, nem! 
Peder egy sikolyt hallott, és látta, hogy Morgan Axberger 

futásnak ered. A saját üvöltését hallotta, ami elég metsző volt, 
hogy halálra rémítse a fákon csendben üldögélő madarakat. 
Pánikszerűen hagyták ott pihenőhelyeiket, és csapatba verőd-
ve rebbentek fel az égre. 

Peder úgy hajította el a telefonját, mintha megégette volna 
magát vele. Alex eltűnt. És Morgan Axberger is. 

– Állj! 
Axberger megállt, amikor Peder lomha lépteit hallotta mag 

amögött. 
– Igaz ez? 
Nem tudta abbahagyni az üvöltést. Újra és újra ugyanazt 

ismételgette. 
– Igaz ez? Jimmy meghalt? 
Morgan Axberger végül unottan ránézett. 
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– Igen. Miért, mi a fenét gondolt? 
Egy pillanatra megállt az idő. Nem voltak hangok, nem lé-

teztek mozdulatok. 
Jimmy. Meghalt. 
És Peder úgy érezte, számára megállt az élet is. 
Ezzel soha nem fogok megtanulni együtt élni. 
Felemelte a fegyvert. Morgan Axbergerre célzott. És leadott 

két lövést. 
Majd ismét csend lett. 
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MÁJUS ELEJE 

64 

A Kronoberg parkot nem értékelték megfelelőképpen. Ez volt 
Fredrika Bergman határozott véleménye. Zöldellő rétjével és 
szabálytalan alakú dombjaival elsőre mindenkinek rémálom-
nak tűnt, aki babakocsival tévedt ide, de ha valaki egyszer is 
vette a fáradságot, hogy kitolja a gyermekét a játszótérre, biz-
tosan visszatért máskor is. 

Fredrika és Alex vett egy-egy salátát a Vurma kávézóban, és 
kisétált a zöldbe. 

– Ide – javasolta Alex, és egy napos padra mutatott. 
Leültek, és nekiláttak enni. 
– Mi van Spencerrel? 
Fredrika nem nagyon tudta, mit feleljen. 
– Próbálja összeszedni magát. 
– Pokoli érzés lehet. Nem is tudom, mihez kezdenék a he-

lyében. 
– Alighanem a kollégái álnoksága viselte meg a legjobban – 

felelte Fredrika és beletúrt a salátájába. 
Spencer. Az ő imádott élettársa. Akit jobban letörtek az 

utóbbi idők eseményei, mint a tavalyi autóbaleset. 
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– Túl kell lépned ezen – súgta a fülébe Fredrika előző este. – 
Saga kedvéért, és az enyémért. 

A férfi nem felelt, és hallgatása kínozta Fredrikát. 
– De jó, hogy felmentették – jegyezte meg Alex szárazon. – 

Különben biztos még kutyábbul érezné magát. 
Vigasz a vigasztalanságban. Az ügyész a bizonyítékot túl 

kevésnek ítélte, és nem vitte perre az ügyet. Spencer továbbra 
is gyesen maradt. Fredrika meglepetésére és kétségbeesésére 
az idő előtti nyugdíjazásáról kezdett beszélni. 

– Ez egyszerűen nem történhet meg! – fakadt ki a nő az 
egyik barátjának, amikor néhány napja elmentek meginni egy 
pohár bort munka után. – Ha abbahagyja a munkát, neki vége. 

Fredrika elhessegette a Spencerrel kapcsolatos gondolatait. 
– És a barátunk, Håkan Nilsson mikor jön haza? 
Håkan Nilsson, aki a nyomozás első napjától kezdve bolon-

dot csinált belőlük, s aki eltűnt a motorcsónakjáról. Manapság 
már nem olyan könnyű önkéntes száműzetésbe vonulni, mint 
harminc évvel ezelőtt, amikor Johan Aldrin bujdosott Norvé-
giában. Håkan nem jutott Athénnál messzebb, ott találtak rá a 
görög hatóságok és vették őrizetbe testi sértés miatt. 

– Hétvégére hazaküldik. 
Haza, de minek? – töprengett Fredrika. Az egyik nyomozó 

Athénba repült, és kihallgatta, miután elfogták. Elsősorban 
azért, hogy egyszer s mindenkorra tisztázzák, miért viselke-
dett úgy, ahogy. 

És Håkan végre elmondta. 
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A Rebecca halála előtti napon Håkan a lány orra alá dugta 
az ultrahangképet, és számon kérte, miért nem szólt a szüle-
tendő gyermekükről. Rebecca azt felelte, hogy nem biztos 
benne, hogy Håkan a gyerek apja. A fiatalember – saját állítása 
szerint – elvesztette a fejét, amikor megtudta, hogy Rebeccá-
nak szeretője volt. Hiába nyaggatta a lányt, nem volt hajlandó 
elárulni, ki. 

Az indulatok elszabadultak, Håkan teljesen elvesztette az 
önuralmát, és ráüvöltött Rebeccára: 

– Nagyon vigyázz magadra! Megöllek, te mocskos kurva! 
Később persze megbánta, de akkor Rebecca már nem akart 

szóba állni vele. Aztán pedig eltűnt. Håkan mindent megtett, 
hogy megtalálja, és hogy ne vonja magára a rendőrség gyanú-
ját. Egy ideig szinte meg volt győződve róla, hogy Rebecca 
azért tűnt el, mert olyan csúnya dolgokat vágott a fejéhez. Ret-
tegett, hogy valami olyasmivel vádolják meg, amit nem köve-
tett el, és borzasztó bűntudat kínozta. 

Amikor aztán rábukkantak Rebeccára, újból félni kezdett, 
hogy őt fogják vádolni a gyilkossággal, és elhatározta, hogy 
lakatot tesz a szájára, ami persze csak még gyanúsabbá tette a 
rendőrök szemében. 

A kihallgatás vezetője azt mondta, hogy Håkan Nilsson úgy 
néz ki, mint egy élőhalott, és arra kérte a görög hatóságokat, 
hogy erősítsék meg a cellájának őrzését. Látott rá esélyt ugya-
nis, hogy a fiatalember öngyilkosságot kísérel meg. 
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– Elviselhetetlenül magányos lehet – állapította meg Fred-
rika. 

– Håkan? Igen, enyhén szólva. Senki más nem volt neki, 
csak Rebecca – helyeselt Alex. 

– Neki meg nem kellett a fiú. 
Fredrika nyelt egyet, majd témát váltott. 
– Mi van Pederrel? 
Alex megdermedt. 
– Legkorábban júniusban tudunk valami biztosat. De nem 

valami rózsás a helyzet, annyit mondhatok. 
– Azt állítja, önvédelemből tette. 
– Mint ahogy azt is állítja, hogy Thea Aldrin beszél, pedig 

tudjuk, hogy nem. Egy szót sem szólt a nyomozókhoz. El kell 
fogadnunk a tényt, hogy Peder megzavarodott, belebetegedett 
Jimmy halálába. 

– De ha nem Thea Aldrin árulta el neki, hogy Morgan 
Axberger vitte el Jimmyt, akkor honnan tudta? Honnan tudta, 
hogy Storholmenre kell mennie? 

Újra és újra átbeszélték az ügyet. És mindig ugyanoda lyu-
kadtak ki. 

– Pihentessük a témát, mielőtt megint összevesznénk – óva-
toskodott Alex. – Biztos kiokoskodta, hogy Jimmyt temették el 
éjjel. Teljesen egyedül, ahogy te is. És arra jutott, hogy Morgan 
Axberger a tettes. 

A nap Fredrika arcába tűzött. Kibújt a tavaszi dzsekijéből. 
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– És mi van azokkal a dolgokkal, amiket állítólag Morgan 
Axberger mondott? 

– Hogy nem csak ő felelős Rebecca Trolle haláláért? 
– Igen. 
– Hagyd ezt, Fredrika! Egyszerűen csak ne foglalkozz vele. 
– De most komolyan! A nyomozati anyagban nincs semmi, 

ami magyarázatot adna arra, hogy jött rá Morgan Axberger, 
milyen messzire jutott Rebecca a kutatásaiban. 

– A francba is! 
Alex letette a salátáját, és megtörölte a száját. Egy pillantást 

vetett a mellette könyvet olvasó nőre, majd visszavett a hang-
erejéből. 

– Morgan Axberger beteg volt. Perverz. Amikor a rendőrség 
lefoglalta a filmet, Axberger megölte Elias Hjortot, aki tudta, ki 
a valódi szerző. Talán Axberger társszerző volt. Egy szó mint 
száz, teltek-múltak az évek, és egyszer csak egy fiatal lány ne-
kiállt felgöngyölíteni ezt az egész kusza históriát, amiről 
Axberger a kémén, Malenán keresztül tudomást szerzett. Hidd 
el nekem, szigorú ellenőrzés alatt tartotta azt a nyugdíjas-
otthont, már mielőtt Malena a horgára akadt volna. Akárhogy 
is, Rebecca megkereste Theát, és Axberger iránt is érdeklődést 
mutatott, ő meg úgy érezte, lassan itt az ideje behúzni a kézi-
féket. 

Alex ismét magához vette a salátáját. 
– Ez nem áll össze – töprengett Fredrika. – Nem lehet, hogy 

Rebeccát kizárólag azért ölték meg, mert meglátogatta Theát 
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az otthonban. Axberger biztosan egészen pontosan tudta, mit 
derített ki. És honnan szedte Morgan, hogy Rebecca beszélni 
akar vele, hacsak nem szólt neki valaki? Hisz átnéztük a lány 
e-mailjeit és híváslistáját, és semmi nem utalt arra, hogy felvet-
te volna vele a kapcsolatot. 

– Hagyd a francba, Fredrika! Nincs más gyilkos, csak Mor-
gan Axberger. Rebecca a kedves kollégánktól, Janne Bergwall-
tól tudta meg, hogy Axbergert elkapták egy éjszakai klubban 
egy snuff-filmmel a belső zsebében, és ez elvezette a lányt a 
Merkúrhoz és az Aszteroidához. Ezután pedig nyoma veszett. 

Fredrika a pad mellett álló szemétkosárba hajította a salátá-
ját. 

– Ez nagyon is lehetséges – helyeselt. – De Axberger nem 
okoskodhatta ki magától, mit tud a lány. Valaki nyomra vezet-
te. Valaki, aki holtan akarta látni Rebeccát, hamarabb, mint 
Axberger. 

Johan Aldrin, aki továbbra is Valter Lundnak hívatta magát, és 
akinek minden esélye megvolt, hogy beleülhessen Morgan 
Axberger vezetői székébe, miután az visszavonult, azt állította, 
hogy Axberger azért vette fel a vállalatához, mert tartozott 
Theának egy szívességgel. Ez akár igaz is lehetett, bár ismerve 
Johan nagyravágyását Fredrika kételkedett benne, hogy az a 
fajta ember, akinek az anyjára van szüksége ahhoz, hogy előre-
jusson az életben. 



581 

Ez volt az első olyan körülmény az ügyben, ami zavarta 
Fredrikát. Vajon Johan miért nem próbált inkább szabadulni 
egy olyan embertől, mint Morgan Axberger, amikor visszatért 
Svédországba? 

A másik zavaró tényező Johan Aldrin személyazonossága 
volt. Miért adta ki magát még mindig Valter Lundnak, és mi-
ért nem ismerte be, hogy Thea Aldrin fia? Miért nem állt ki az 
anyja mellett, és miért nem mondta el, milyen borzalmas ese-
mények előzték meg az apja meggyilkolását? 

A harmadik dolog, ami bökte Fredrika csőrét, a férfi Rebec-
ca Trolleval való kapcsolata volt. A lány hónapokig összejárt 
Thea Aldrin fiával, eleinte a diákjaként, majd a szeretőjeként, s 
mindeközben egyre több időt töltött Thea ügyének felderítésé-
vel. Mindezek dacára Johan Aldrinnak eszébe se jutott, hogy 
felfedje magát a lány előtt. Még viszonyt is kezdett vele, miu-
tán megtudta, miről szól a szakdolgozata. Ezt nem lehet egye-
dül kíváncsisággal magyarázni, ahogy a férfi tette. 

De amit Fredrika a legkevésbé értett, az volt, miért állította 
Rebecca Trolle olyan őrülten makacsul, hogy Thea Aldrin ár-
tatlan. Hogy beismert egy gyilkosságot, amit nem ő követett 
el. Miért gondolta ezt Rebecca? 

Fredrika kért egy másolatot a Manfred megkéselésének 
ügyében lefolytatott előzetes vizsgálat anyagából. Volt valami, 
ami felkeltette Rebecca gyanúját, hogy nincs minden rendjén. 
És Fredrika addig nem akarta feladni, amíg rá nem jön arra, 
amire a lány. 
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Majdnem egy teljes munkanapjába került, de végül talált 
valamit. Egy különös részletet, amelyet a jegyzőkönyvben nem 
említettek külön. A helyszíni vizsgálat során ugyanis három 
ember ujjlenyomatát rögzítették. Theáét, Manfredét és egy is-
meretlenét. Fredrika felhívta Torbjörn Rosst, aki épp otthon 
volt, és arra várt, hogy a fegyelmi bizottság döntést hozzon a 
jövőbeni rendőrségi pályafutásáról. Fredrika abban remény-
kedett, hogy kirúgják. 

– Az ujjlenyomatok – kezdte. – Ki járt Theán és Manfreden 
kívül a garázsban? 

– Egy srác, aki Thea füvét nyírta. De nem volt értelme nyo-
mozni utána. Az ujjlenyomatok bármikor odakerülhettek, nem 
csak a gyilkosság elkövetésekor. 

Fredrika továbblapozott a papírok között. 
– És hogy jutottatok erre a következtetésre? Hogy az ujjle-

nyomat azé a fiúé, aki a füvet nyírta? 
Ross hallgatása mindent elárult, amit a nőnek tudnia kellett. 
– Nem is ellenőriztétek, igaz? 
A kollégája védekezni kezdett. 
– Nem volt rá szükség. Minden bizonyítékunk megvolt, ami 

kellett. 
– Pedig találtatok néhány hajszálat is – vetette közbe 

Fredrika. 
– Ami se nem Theáé, se nem Manfredé. 
– Ezzel is ugyanaz a helyzet. A fűnyíró srácé volt. 
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Torbjörn, mintha olvasni tudott volna Fredrika gondolatai-
ban, így szólt: 

– Thea beismerte. Ezt ne felejtsd el! Semmi okunk nem volt 
tovább kutatni a többi nyomon. 

Fredrika befejezte a beszélgetést. A virágokra gondolt, ami-
ket Thea kapott minden szombaton. A fiától. Aki köszönetét 
mondott az anyjának azért, hogy visszafogadta az életébe. Mi-
után az anyja megölte az apját. 

Fredrika újabb számot hívott, ezúttal a virágkereskedőét, 
aki a csokrokat szállította. 

– Van egy kérdésem – mondta bemutatkozás után. – Érdek-
lődött valaki más is rajtam kívül, hogy ki rendelte azokat a 
virágokat Thea Aldrinnak? 

– Mostanában nem. 
– És régebben? 
A vonal túlsó végén csend volt. 
– Ami azt illeti, pár évvel ezelőtt volt itt egy lány. Azt 

mondta, nagyon fontos, hogy megtudja, ki a megbízónk, de 
nem mondhattam meg neki. 

Az üzlettulajdonos nevetni kezdett. 
– Már ne haragudjon, de mi olyan vicces? – tudakolta 

Fredrika. 
– Csak az jutott eszembe, mennyire önfejű volt. A nyakamra 

járt, nem akarta feladni. Végül megadtam neki az időpontot, 
amikor a megrendelő megbízottja el szokott jönni, hogy fizes-
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sen. És a lány akkor is idejött. Állt és várt. De egy árva szót 
sem szólt a nőhöz. 

– Tényleg? 
– Tényleg. Miután a nő fizetett és kiment a boltból, követni 

kezdte. 
Tehát Rebecca magánnyomozót játszott, és követte Johan 

Aldrin titkárságvezetőjét, aki a számlát rendezte. Feltehetőleg 
egész úton a sarkában maradt az irodáig. Ott jött rá, kinek 
dolgozik. De az is lehet, hogy felismerte. 

De milyen messzire juthatott Rebecca a kutatásaiban? Vajon 
rájött, ki is a szeretője valójában? A képébe vágta, amit megtu-
dott, és követelt tőle magyarázatot? 

Fredrika az emlékeiben kutatott olyan részletek után, ame-
lyek előre vihetik. 

Segíts nekem, Rebecca! Segíts, hogy rájöjjek arra, amire te is! 
Már vagy századszor tette időrendbe a legfontosabb esemé-

nyeket, de mindig ugyanoda lyukadt ki. Rebecca azért halt 
meg, mert túl közel jutott az igazsághoz a könyveket és a 
snuff-filmet illetően. És Morgan Axberger nyilvánvalóan nem 
úgy szopta ki a kisujjából, hogy Rebecca ilyen sok tényt feltárt. 
Tehát tájékoztatta valaki, aki többet tudott nála, és aki szintén 
el akarta tenni Rebeccát az útból. 

És Fredrika gondolatvilágában ez a valaki nem lehetett más, 
mint Johan Aldrin. 

– Ez kevés – közölte Alex, amikor Fredrika felkereste. 
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– Tessék? 
Alex elcsigázottan nézett rá. 
– Semmivel nem tudsz előrukkolni! Semmivel! Csak a gya-

núval. Az is elég gyenge. Johan Aldrin tájékoztatta Morgan 
Axbergert Rebecca munkájáról, hátha az megöli a lányt? Ez 
teljesen… eszementen hangzik. 

Fredrika elfojtott egy sóhajt. 
– Alex, ez az egész ügy eszement. Minden tekintetben. 

Kénytelenek vagyunk elméletekre hagyatkozni. Rebecca is hitt 
az elméleteiben. Azért, mert ott voltak egy ismeretlen nyomai 
is a helyszínen, ahol Manfredet holtan találták. Nyomok, ame-
lyekről Torbjörn Ross elismerte, hogy sosem vizsgálták meg 
őket alaposan. Szerintem Rebecca rájött, ki küld Theának min-
den héten virágot, és miért írja a kártyára, hogy köszönöm. 

– Ezt mi is tudjuk. 
– Nem, mi csak azt tudjuk, amit Johan Aldrin el akart hitet-

ni velünk. De szerintem azért küldi a csokrot, hogy megkö-
szönje, hogy az anyja magára vállalta az apja meggyilkolását, 
miközben valójában Johan volt a tettes. 

– De hisz Johan akkor Norvégiában volt, nem? 
– Honnan tudhatnánk? Maga mondta, hogy járt Svédor-

szágban, mielőtt visszaköltözött volna. Miért ne lehetett volna 
itt, amikor az apja meghalt? Szerintem Rebecca is így gondol-
kodott. És ezért gondoskodott Johan Aldrin arról, hogy Mor-
gan Axbergert is belerángassa a játékba. Egy olyan embert, aki 
bizonyíthatóan gyilkolt már, és akinek nem okoz gondot az 
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ilyesmi. Johan Aldrin ugyanannyit nyert azon, hogy Rebecca 
eltűnt, mint Morgan. De Johan túl gyenge volt ahhoz, hogy 
elvégezze a piszkos munkát, még ha egykor az apjával végzett 
is dühében. 

Alex ránézett az íróasztalon nyugvó sebhelyes kezére. Tud-
ta, mibe kerülhet, ha tévednek egy nyomozás során. 

– Bizonyítsd be! – mondta. – Az nem elég, hogy Torbjörn 
Ross meg a többiek hanyagul végezték a munkájukat. 

– Ha behozod Johant egy újabb kihallgatásra, és megszer-
zed az ujjlenyomatait meg a DNS-ét, én megyek, és beszélek 
Thea Aldrinnal. 

Alex elképedt. 
– Atyaisten, te is épp olyan őrült vagy, mint Peder! Az a nő 

nem beszél! Ami pedig az ujjlenyomatot és a DNS-t illeti… 
Szerintem az ügyészt nem lesz könnyű meggyőzni. 

– Bármelyik ügyészt meggyőzöm, mert tudom, hogy iga-
zam van – jelentette ki Fredrika. – Egyébként meg úgy tűnik, 
Thea igen is szóba áll azokkal, akik azzal fenyegetik, hogy le-
leplezik a fiát. És én épp erre készülök. 
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65 

A Holdudvar Idősek Otthona éppolyan csendes volt, mint 
amikor legutóbb ott járt. Thea is éppoly csendben volt. 
Fredrikát a rosszullét kerülgette, amikor belépett Thea szobá-
jába. Gondolatai Jimmyn jártak, és azokon a szörnyűségeken, 
amelyeket a fiúnak ki kellett állnia. Átsuhantak az agyán a te-
metés emlékképei. Sosem felejti el azt a végtelen fájdalmat, 
ami Jimmy szüleinek arcán tükröződött. 

A francba is, ne gondolj most erre! 
Fredrika gombócot érzett a torkában. Hogy mi a fenéért van 

ezen a világon olyan kevés mese, ami jól végződik? 
Thea a székében ült és kifelé nézett az ablakon. Pont úgy, 

mint legutóbb. Azzal az apró különbséggel, hogy most egy 
árnyalatnyi megkönnyebbülés látszott az arcán. 

Hát persze. Bizonyára úgy gondolta, Morgan Axberger ha-
lálával minden gondja véget ért. 

Fredrika odahúzott egy széket, és leült vele szemben. 
– Kiskoromban olvastam az angyalos könyveit – kezdte 

némi gondolkodás után. – Ahogy mindenki más is. – Elmoso-
lyodott. – Bizonyára nagyszerű érzés a legnagyobbak között 
lenni. 

Theának egyetlen arcizma se rándult, de Fredrika látta a 
szemében a változást. Fény és árnyék keveredett benne. Theá-
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nak egykor mindene megvolt, most pedig semmije sincs. Csak 
a fia. Aki pedig mostanság nem nagyon mer mutatkozni. 

– Tudom, hogy szokott beszélni – jelentette ki Fredrika. – 
Tudom, hogy a kollégámmal, Pederrel is beszélt nemrég. Em-
lékszik rá? 

Mivel Thea nem felelt, Fredrika így folytatta: 
– Egy szó mint száz, lenne néhány kérdésem. Az ügyünk-

ben ugyanis maradtak még homályos pontok. 
Rendben, Thea nyugtalankodni kezdett, ez már messziről 

látszott. 
– Úgy gondoljuk, Morgan Axberger segítséget kapott 

Rebecca Trolle meggyilkolásához. Valter Lundtól. Azaz a ma-
ga fiától. Johan Aldrintól. 

Theából kiszaladt a szusz. Úgy hangzott, mintha meg akar-
na fulladni, ahogy torkán akadtak a szavak. 

– Épp most vittük be. Ezért alaposan megbűnhődik majd! 
Csak gondoltam, tudni akarja. 

Hazugság volt az egész. Alex nem volt hajlandó bevitetni 
Johan Aldrint, hacsak Fredrika nem mutat fel elég meggyőző 
bizonyítékot arra, hogy benne volt az ügyben. Az apja meg-
gyilkolásáért nem lehet lecsukni, még akkor sem, ha Theát 
utólag rehabilitálják. Az eset ugyanis már elévült. 

Fredrika felállt. Thea bámulatos sebességgel ugrott talpra. 
– Kérem, nem úgy van, ahogy gondolják! 
Thea hangjától Fredrika megdermedt a mozdulat kellős kö-

zepén. Peder igazat mondott, a nő beszél! 
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– Tényleg? 
– Nem, nem! Ő sose csinálna ilyet! 
Thea kétségbeesésében megragadta Fredrika karját. 
– Ezt nem tehetik! 
– De megtehetjük és meg is kell tennünk – felelte Fredrika. – 

Gondoljon Rebecca Trolle anyjára. Joga van tudni, mi történt a 
lányával. 

Thea ismét lerogyott a székre. 
Motyogott valamit, amit Fredrika nem értett. 
– Manfred – mondta Thea. – Az ő hibája az egész. De ha ő 

nem lett volna… 
–… akkor Johan sosem született volna meg. Nem igaz? 
Fredrika kis híján sírógörcsöt kapott. Hát hogyne értette 

volna meg Theát, nagyon is értette. Ő mit meg nem tenne 
Sagáért? Bármit megtenne. Mert semmi sem fontosabb, mint a 
gyerek jólléte. 

Fredrika egész teste megfeszült, felkészült rá, hogy leadja az 
utolsó sortüzet. 

– Tudjuk, hogy Johan ott volt aznap este, amikor Manfred 
meghalt – jelentette ki. – Ma már modernebb technikákkal 
dolgozunk. A vizsgálatok kimutatták, hogy az ő ujjlenyomatát 
és DNS-ét találtunk meg a helyszínen. 

Az utóbbi szintén hazugság volt. Még nem sikerült egyez-
tetniük sem az ujjlenyomatokat, sem a DNS-t, de Fredrika tud-
ta, mit mutatnának a tesztek. 

És Thea is tudta. 
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– Én öltem meg. 
– Nem, Thea – állította Fredrika. – Nem így történt. Maga 

elvette a kést Johantól, letörölte róla az ujjlenyomatokat, azu-
tán megmarkolta a nyelét. Hogy azt higgyük, maga volt, nem 
Johan. 

– Nem tudják bizonyítani. 
– Higgye el, tudjuk. Már elegendő bizonyítékunk van. 
Újabb hazugság. 
– Maga nem volt ott – suttogta Thea. – Ha a maga apja lett 

volna… ugyanezt tette volna. 
Tényleg? Fredrikának eszébe jutott a csapat egyik tavalyi 

ügye. Egy gyerek megölte a szüleit, de nem volt épp szokvá-
nyos eset. 

– Hogy történt? 
Thea a tenyerébe temette az arcát. 
– Az én drága Johanom visszatért. Én végig tudtam, hogy 

él, de nem hittem, hogy látom még valaha. Ugyanaznap este 
Manfred is felbukkant. Nem akart tovább bujkálni, hiába adat-
tam ki azokat a förtelmes könyveket, és fenyegettem meg az-
zal, hogy elmondom, ki a szerzőjük. Azzal zsarolt, hogy ha 
kitálalok, azt fogja állítani, épp fordítva van a dolog, és én ír-
tam a könyveket. És hogy a filmben is benne voltam, végtére is 
az én szüleim nyári lakában készült. Elfajult a helyzet. Johan-
nal kimenekültünk a garázsba, hogy kocsiba szálljunk. 
Manfred késsel a kezében utánunk rohant. Még mielőtt fel-
ocsúdhattam volna, már a földön feküdt. Johan meg… csak állt 
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felette. Üres tekintettel bámult maga elé. Így megtettem, amit 
meg kellett tennem. 

– És beismert egy bűncselekményt, amit nem maga követett 
el. 

Thea bólintott. 
Szobája egyik falán az óra elütötte a négyet, és Fredrika 

Bergman keserű megnyugvást érzett. Johan Aldrin ölte meg az 
apját. Ismét megváltozott a játék állása, ezúttal Fredrika tett 
szert előnyre. 

– Rebecca Trolle itt járt, mielőtt meghalt – jelentette ki. 
Thea megint bólintott. 
– Mennyit tudott? 
Mély sóhaj hagyta el az öregasszony száját. 
– Látta a régi előzetes vizsgálati anyag egyes részleteit, és 

lázasan beszélt arról, hogy úgy tűnik, a rendőrség nem vette 
figyelembe egy lehetséges elkövető nyomait. A filmről is tu-
dott. 

Thea beszélt, Fredrika pedig bénultan figyelte. 
– Bárcsak megelégedett volna ennyivel! Akkor talán minden 

másképp végződött volna. De meglátta a virágcsokrot, amit 
kaptam. 

A nő elhallgatott. 
– És a virágok elvezették egy még súlyosabb titokhoz, 

ugye? – kérdezte Fredrika. 
– Láttam, ahogy megváltozott a pillantása, amikor elolvasta 

a kártyát – felelte Thea. – Nyíltan megkérdezte, ki küldte, és 
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mit köszön meg. Persze nem feleltem, de ez mit sem számított. 
Rebecca már elmerült a gondolataiban, és tudtam, nem adja 
fel, amíg rá nem jön, ki küldte a virágokat. Ezt persze nem 
hagyhattam, ezért felvettem a kapcsolatot Morgannal és… 

Újra csend telepedett a szobára. Fredrika türelmetlen lett. 
Thea nem burkolózhat megint hallgatásba, most, hogy ilyen 
közel a végkifejlet! 

– És? – tudakolta. 
Thea suttogva válaszolt. 
– És elmondtam, hogy a lány túl sokat tud. Én sugalltam 

neki, hogy lelepleződhet, ha nem cselekszik. 
– És hogyan lépett vele kapcsolatba? 
Thea a fáradtságtól ideges lett. 
– Tudok járni, és amint hallja, a beszéddel sincs komolyabb 

gondom. Egyik éjjel felhívtam, amikor mindenki aludt. 
Fredrika csak ekkor vette észre, hogy Thea szobájának falá-

ra telefont rögzítettek. 
– Hát nem vicces? – kérdezte Thea a telefonra nézve. – Min-

den szobában van telefon. Mivel csak ideiglenes lakó vagyok 
itt, mert egy nagyobb szobára várok, ami a ház túlsó végében 
van, itt hagyták nekem a telefont. Nyilván elég kis esélyt láttak 
rá, hogy aki utánam költözik majd be ide, szintén néma lesz. 

Fredrika egy ideig csendben ült. Vajon amit Thea elmon-
dott, elegendő ahhoz, hogy lecsukják gyilkosságra való felbuj-
tásért? 
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– Ha jól tudjuk, Morgant már a maga hívása előtt figyelmez-
tették a veszélyre – mondta. 

– Nem hiszem. Ki figyelmeztette volna? 
– A maga fia, Johan. 
Thea megrázta a fejét. 
– Dehogyis! 
Már megint a fia pártját fogta, magára vállalta a felelősséget 

a tetteiért. 
Egyre kimerültebbnek tűnt, Fredrikának nem maradt sok 

ideje a további kérdezősködésre. 
– Tudott róla, hogy Morgan Axberger is részt vett a film el-

készítésében? 
– Igen. 
– És hogy jött rá? 
– Manfred mondta, amikor először tért vissza. Gúnyosan 

kinevetett, mert Morgant a barátomnak hittem, őt meg eltaszí-
tottam magamtól. 

Hát persze, esett le a tantusz Fredrikának. 
Hogy előbb nem jöttem rá?! 
– Ekkor oszlottak fel az Őrangyalok? 
– Igen. 
Egy újabb gondolat hasított Fredrikába. 
– Miért adatta ki Manfred kéziratát? 
– Mert a filmet magával vitte aznap este, amikor lelépett. És 

amikor először visszatért, nem tarthattam sakkban mással, 
mint a kézirattal, amit megtaláltam. Nyilván megérti. 
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Manfredből nem hiányzott az írói becsvágy. De ha kiderül, 
hogy két ilyen elfajzott könyvet írt, az derékba törte volna a 
pályafutását. 

– És amikor legközelebb felkereste, akkor történt a kataszt-
rófa? 

– Igen. 
Fredrika mérlegelte, amit Thea mondott. Odáig érthető, 

hogy a nő igyekezett ellehetetleníteni az exe írói pályafutását. 
De miért olyan áron, hogy rá háruljon két ilyen borzalmas 
könyv megírásának gyanúja? És ki indította útjára ezt a plety-
kát tulajdonképpen? Morgan? Vagy esetleg Elias Hjort? 

Egy utolsó kérdés. 
– Johan tudott róla, hogy Morgannak köze volt a filmhez? 
– Csak annyit mondtam neki, hogy Morgan adós nekem egy 

szívességgel, és ezért hajlandó alkalmazni – suttogta Thea. – A 
többiről nem tudott. 

Fredrika tudta, hogy itt a vége. Ennél messzebbre nem jut 
Theával. 

– Még jelentkezünk – közölte, miközben az ajtó felé tartott. 
– Még szeretnénk beszélni magával. 

Az írónő, aki csaknem harminc éve egy szót sem szólt, kö-
vette a pillantásával, amikor elhagyta a szobát. Lehet, hogy itt 
az ideje felhagyni a hallgatással. 

Fredrika Rebeccára gondolt. Így vagy úgy, de sikerült neki, 
amit kitűzött maga elé: bebizonyította, hogy Thea Aldrin nem 
követte el azt a gyilkosságot, amiért elítélték. Ám arról szó 
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sem lehet, hogy rehabilitálják Theát, mert rengeteg vér tapadt 
a kezéhez, noha maga sosem gyilkolt. 

Amikor Fredrika kicsivel később megállt a parkolóban, felhív-
ta Alexet, és beszámolt neki arról, amit megtudott. A férfi 
megígérte, hogy ismét behívja Johan Aldrint kihallgatásra, de 
rávilágított, hogy ez feltehetőleg sehová sem vezet majd. 

– Pontosan azt fogja mondani, amit legutóbb – jövendölte 
megadóan. – Hogy Rebecca sosem kérte tőle, hogy hozza össze 
Axbergerrel. Hogy nem tudott róla, hogy Rebecca ismerte a 
múltját. És hogy nem adott Axbergernek olyan információkat, 
amelyek később Rebecca meggyilkolásához vezettek. Ami pe-
dig az apja megölését illeti… Hiába bizonyítjuk be, hogy ott 
volt, egy rohadt bizonyítékunk sincs, amely alátámasztaná, 
hogy tényleg ő a tettes. Az nem elég, hogy Thea, akit elítéltek a 
gyilkosságért, azt állítja, hogy a fia tette. És ahogy már koráb-
ban megállapítottuk, az ügy elévült. 

– Teszek rá! – csattant fel Fredrika. – Csak látni akarom, 
ahogy Johan nevét sárba tiporják. Nem számít, hogy az anyja 
magára vállalta, mi tudjuk, hogy Johan adta a tippet Axberger-
nek. 

De jól tudták? 
Fredrika biztos volt a dolgában. Thea másodszor is meg-

mentette a fiát. Fredrika úgy érezte, mindegy, meddig tart, egy 
nap véget vet Johan Aldrin sikertörténetének, és eléri, hogy 
felelősségre vonják a tetteiért. 
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Befejezte a beszélgetést Alexszel, majd egy másik számot 
hívott. Margaréta Berlin, a személyzeti osztály vezetője azon-
nal felvette. 

– Fredrika Bergman vagyok. Gondoltam, felhívom, hogy je-
lentést tegyek. Arra kért, amikor visszatértem a gyesről, hogy 
tartsam a szememet Alexen. 

– Igen, és? 
– Teljesen rendbe jött. Ne fájdítsa többet a fejét azon, hogy 

alkalmas-e a szolgálatra. 
Le akarta tenni, de Margaréta Berlin közbevágott: 
– Én viszont nyugtalanító híreket kaptam, amelyek épp az 

ellenkezőjéről tanúskodnak. 
– Nocsak! 
– Viszonyt kezdett Rebecca Trolle anyjával, Dianával. Mi-

közben zajlott a nyomozás. Ez nem épp a józan ítélőképesség 
jele. 

Fredrika azt sem tudta, mit mondjon. 
– Alex és Diana Trolle együtt vannak? 
– Úgy tűnik, még ha Alex bizonyára nem is szívesen hasz-

nálná rá ezt a kifejezést. 
A személyzeti osztály vezetője szárazon felkacagott. 
Fredrika a kocsi oldalának dőlt, és felnézett a mélykék ég-

boltra. Miért csinálnak egyesek mindig valami rosszat abból, 
ami voltaképpen nagyon is jó? 
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– Alex megjárta a poklot oda-vissza – szólalt meg. – Ha ma-
ga és a kollégái Alex boldogságának útjába állnak, én azonnali 
hatállyal felmondok! 

S anélkül, hogy megvárta volna Margaréta Berlin válaszát, 
megszakította a beszélgetést. 

Majd felhívta Spencert. Aki az Őrangyalok filmklubjának 
legtájékozatlanabb tagjának tűnt. A filmklub és a snuff-film 
kapcsolatának gondolata halálra ijesztette Fredrikát. Az a tény, 
hogy a film több változatban létezett, arra utalt, hogy Manfred 
és Morgan be akarta mutatni a nyilvánosság előtt. Talán még 
terjeszteni is szerették volna, anélkül, hogy kockáztatták volna 
a lelepleződésüket. Valóban van igény ilyen filmekre? 
Fredrika próbált megszabadulni a kényelmetlen érzéstől. Nem 
hitt ebben. Ki akart volna megnézni egy több mint negyven-
éves filmet, ami arról szólt, hogyan gyilkolnak meg egy fiatal 
lányt? 

Spencer fáradtan szólt a kagylóba, és Fredrika a háttérből 
hallotta a kislánya gügyögését. A füléhez szorította a telefont, 
és azt aszót suttogta, amit mondania kellett, és amit szerinte a 
férfi is hallani akart: 

– Hiányzol! 
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Amikor leszállt a sötétség, többnyire úrrá lett rajta az elégedet-
lenség érzése, mely a magányos estéken volt a legerősebb. 
Őszintén szólva már nem állíthatta, hogy szerelmes a feleségé-
be, de a nő kihozta belőle a jó és a rossz tulajdonságait is. Ezért 
nem volt hazugság, amikor azt suttogta a fülébe, hogy nélküle 
nem boldogulna. Ez volt a színtiszta igazság. A felesége nélkül 
elveszett volna. Még ha a nő csak álca volt is. 

A férfi tudta, hogy ő az a fajta ember, akinek jól alakult az 
élete. Időnként írtak róla az újságok, kijelentéseit idézték, 
mintha valami felsőbb hatalom megnyilatkozásai lettek volna. 
Élvezte a szerepét, elbújhatott a cég éves beszámolói és telje-
sítményei mögött, másrészt viszont elérhető volt bárki számá-
ra, aki fel akarta keresni. 

Átlagos. Úgy gondolta, annak tartják, és ez némiképp meg-
nyugtatta a lelkét azokon az estéken, amikor túl erősen csapott 
le rá a vágy. Amikor először érezte, nem tudta, mi baja. Úgy 
terjedt szét a testében, mint valami nyavalya, és nem hagyta 
békén. 

Örökké hálás lesz a modern technikának. Az utóbbi évti-
zedben sokkal könnyebben fel tudta venni a kapcsolatot a 
hozzá hasonló emberekkel. Persze óvatos volt. Mármint nem 
hagyott nyomokat maga után. Máskülönben mindig fennállt 
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volna a veszély, hogy meghurcolják, és utólag csak a rossz cse-
lekedeteire emlékeznek majd. 

Megborzongott. 
Ismét hűvösebb lett. Az utolsó hideg napok, mielőtt a nyár 

ízelítőt adott volna magából. Mint mindig. 
A vágy egyre csak nőtt benne, ahogy felegyenesedett, tom-

pa szívdobogásával azonos ütemben. Ez tehát egy ilyen este 
volt. A férfi fáradtan felsóhajtott, és végigment a házon. Min-
denütt a nő parfümjének illatát érezte. Időnként átfutott az 
agyán, hogy a nő titokban befújja az összes helyiséget, azért, 
hogy érezze a közelségét, bármerre is jár. Még akkor is, ha ott 
sincs. 

Kinyitotta dolgozószobája ajtaját és bement. A parfümillat 
azonnal elillant, ahogy becsukta maga mögött az ajtót. Itt lega-
lább már nem állt a nő uralma alatt, aki rég abbahagyta a kér-
dezősködést, miért nem teheti be ide a lábát. Talán bevette a 
férfi érvelését, miszerint egyetlen helyiséget akar a házban, 
ami csupán az övé. De az is lehet, hogy rájött, nem akarja tud-
ni, miért nem szabad bemennie. 

A férfi meggyújtotta az íróasztali lámpát és térdre rogyott a 
könyvespolc előtt, majd lepakolta a legalsó polc egy részét. 
Gyakorlott kézzel rakta halomba a köteteket a padlón, és elő-
húzott valamit mögülük. Egy vetítőgépet. A modem technika 
a kapcsolat-teremtés szolgálatában állt, nem pedig az élmény-
szerzésében. Persze olykor szívesebben nézett hangosfilmeket, 
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de ma este egy klasszikuson volt a sor. A klasszikusok pedig 
némafilmek. 

A vetítőgépet az íróasztalra tette, s a szoba túlsó felében álló 
fehér fal felé fordította. Leült az asztal melletti fotelba, és bele-
tette a filmszalagot a gépbe. Elfordította az indítógombot, és a 
falon megjelentek az első képek. Azt a különös nyári lakot mu-
tatták, amelynek minden ablaka le volt fedve, és máris belépett 
a fiatal lány. 

A férfi akaratlanul elmosolyodott, amikor meglátta a lány 
nyugtalan ábrázatát. Olyan tökéletes volt, hogy fájt nézni. A 
film egy kisebb vagyonba került, de biztosították felőle, hogy 
csak nagyon szűk körben terjesztik. A férfi mindig is tudta, 
hogy elég különös vágyai vannak, és kevesen olyanok, mint ő. 
A kiválasztottság érzésétől könnybe lábadt a szeme. 

Ennél jobb már nem is lehetne. 
Anélkül, hogy levette volna a szemét a nő arcáról, kinyújtot-

ta a karját, és lekapcsolta az íróasztali lámpát. 
Aztán már csak a film volt és a nő halk sikolya a nyári lak-

ban. 
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Köszönetnyilvánítás 

A könyv, amelyet a kezében tart, kitalált történet. Amennyire 
én tudom, semmi köze a valósághoz. Ha mégis lenne valami 
hasonlóság, az a véletlen műve. 

Ez már a harmadik kötet. És én még mindig nem értem, 
hogy történt. Hogy lehet, hogy egyszer csak elkezdtem köny-
veket írni? Emlékszem, unatkoztam, és nem tudtam, hogyan 
szabadulhatnék meg gyorsan ettől az érzéstől. Így írtam egy 
krimit. Lehunytam a szemem, hagytam, hogy magával ragad-
jon a képzeletem, és csípőből tüzelni kezdtem. Bumm! Bumm! 

És miután elkezdtem, nem bírtam abbahagyni. Egy könyv 
nem volt elég, még többet akartam írni. Így egy újabb kötet 
született, majd még egy. Épp most vetettem papírra a negye-
dik vázlatát. Bár azt hittem, tartani fogok egy kis szünetet. 

Képzeletből nálam nincs hiány. Türelmem viszont annál 
kevesebb van. Ami azt illeti, szinte semmi. Az Őrangyalok írá-
sa közben irtózatos elégedettséggel állapítottam meg, hogy 
bizonyos dolgokban javultam. Egyszer csak kevésbé éreztem 
magam elveszettnek, és a történet szinte magát kezdte írni. De 
csak szinte. Éppen ezért helyénvaló, hogy köszönetet mondjak 
azoknak, akik segítették a munkámat. 

Mindenekelőtt köszönet a csodálatos Piratförlagetnek, 
könyvem kiadójának! Belőletek nyugalmat és erőt merítek! 
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Külön köszönet a kiadómnak, Sofiának és a szerkesztőmnek, 
Annának, akik együttesen hajtanak az írásban előre, előre, elő-
re. 

Szintén köszönet a Salomonsson Agencynek, amely tovább-
ra is kezeskedik érte, hogy a könyveim világszerte eljussanak 
az olvasókhoz. Lenyűgöző! 

Köszönet Nina Leinónak az újabb szép borítóért! 
És köszönet Matsnak és Malenának, hogy még több időt 

kaptam az írásra. Malena, mindent egybevetve, élmény volt! 
Mats, sok szerencsét az új munkahelyeden! 

Végül köszönet a családomnak és a barátaimnak, akik to-
vábbra is szédületes rajongással vesznek körül, és szívből 
örülnek írói munkásságomnak és sikereimnek. Felbecsülhetet-
len erőt ad, hogy támogattok, amikor a számítógép előtt ülök 
és gépelek. 

Köszönöm. 
Kristina Ohlsson 

Bécs, 2011 tele 




