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Raymond Chandler vitathatatlanul a modern 

bűnügyi irodalom egyik legjelentősebb 

képviselője. Philip Marlowe, a magányos és 

rettenthetetlen magándetektív alakjának 

megformálásával műfajt teremtett, és újfajta, 

komor valóságot tárt fel a krimik kedvelői előtt. 

Jelen gyűjtemény lapjain végre a maga egészében 

tárulhat fel ez a sajátos világ: az esőmosta 

utcákon, a gazdag pompa alatt megbúvó 

szennyben, a kaszinókban, palotákban és koszos 

bérházakban kétes alakok, korrupt rendőrök és 

tisztességes magánhekusok vívják harcukat. 

Raymond Chandler Philip Marlowe történetei most 

először kerülnek teljes gyűjteményben az olvasók 

elé. 
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ELŐSZÓ 

Most, hogy elérkeztünk Raymond Chandler összes Philip 

Marlowe-története című sorozatunk utolsó darabjához, a 

szerkesztő úgy érzi, némi magyarázattal tartozik a kedves 

olvasónak a kötetben szereplő művek válogatása során 

követett irányelvekkel kapcsolatban. 

Az első két könyvben időrendi sorrendben jelentettük 

meg Raymond Chandler regényeit. Ezt a logikát követve 

került bele a harmadik kötetbe elsőként a Visszajátszás, 

az író utolsó befejezett regénye. Ezután két rövidebb 

történet következik: a Koronatanú és A ceruza, melyeknek 

– a sorozat címéhez híven – szintén Philip Marlowe a 

főszereplője. A további öt kisregény magánnyomozóját 

azonban John Dalmasnak hívják. Az ok, amiért mégis 

helyet kaptak ebben a kötetben az, hogy véleményünk 

szerint nem érdektelen a detektívtörténetek kedvelői 

számára megismerkedni a Philip Marlowe-regények 

előzményeivel is. Ezeket az alkotásokat Chandler 

többnyire híres regényei előtt írta, úgynevezett proto-

Marlowe történetek. Három közülük – A kínai nyaklánc, a 

Bűn és bánat és az Asszony a tóban – nem is jelent meg 

Chandler életében, mivel az író felhasználta őket későbbi 

regényeihez. Ennek ellenére úgy gondoltuk, nem 

foszthatjuk meg Chandler rajongóit a lehetőségtől, hogy 

segítségükkel némi bepillantást nyerjenek néhány regény 

keletkezésébe. A Dalmas-történetek gyűjteményét a Vörös 

szél és a Veszélyes szakma című művekkel tettük teljessé. 

Ezeket szintén keletkezésük sorrendjében közöljük. 



 

 

VISSZAJÁTSZÁS 

Jeannak és Helgának 

1 

A telefonból hallatszó hang éles volt és ellentmondást nem 

tűrő, de nem értettem pontosan, mit mondott – részben 

azért, mert még csak félig ébredtem fel, részben pedig 

azért, mert fordítva tartottam a kagylót. Nagy nehezen 

megfordítottam, és belemordultam. 

– Hallotta, mit mondtam? Azt mondtam, hogy Clyde 

Umney vagyok, az ügyvéd. 

– Clyde Umney, az ügyvéd? Úgy tudtam, ügyvédből sok 

van ebben az országban. 

– Maga Marlowe, igaz? 

– Igen. Azt hiszem. – A karórámra néztem. Hajnali fél 

hét volt, ilyenkor sosem vagyok a csúcson. 

– Ne pimaszkodjon velem, fiatalember! 

– Már megbocsásson, Mr. Umney, de nem vagyok 

fiatalember. Öreg vagyok, fáradt, és még nem kávéztam. 

Tehetek önért valamit? 

– Azt akarom, hogy menjen ki a washingtoni expressz 

elé nyolcra, megkeres egy lányt az utasok között, addig 

követi, míg valahová bejelentkezik, aztán felhív engem, és 

mindenről pontosan beszámol. Világos? 

– Nem. 



 

 

– Miért nem? – csattan fel. 

– Nem tudok eleget ahhoz, hogy kijelentsem: vállalom 

az ügyet. 

– Én Clyde Um… 

– Ne! – vágtam közbe. – Ezt hagyjuk, mert menten 

kiborulok. Csak az alapvető tényeket közölje. Persze az is 

lehet, hogy egy másik nyomozó jobban megfelel önnek. 

Sosem dolgoztam a FBI-nál. 

– Rendben van. A titkárnőm, Miss Vermilyea félórán 

belül felkeresi önt az irodájában. Tőle megkaphatja a 

szükséges információkat. Miss Vermilyea nagyon 

hatékonyan dolgozik. Bízom benne, hogy ön is. 

– Reggeli után általában hatékonyabb szoktam lenni. 

Szóval ide küldi a hölgyet? 

– Ha megmondja, hol van az az „ide”… 

Bediktáltam neki a Yucca Avenue-i címemet, és 

elmagyaráztam, a hölgy hogy talál oda legkönnyebben. 

– Rendben van – mondta kelletlenül. – Van azonban 

valami, amit tisztázni akarok. A lány nem szerezhet 

tudomás arról, hogy követik. Ez nagyon fontos. Egy 

fölöttébb befolyásos washingtoni ügyvédi iroda nevében 

járok el. Miss Vermilyea át fog adni önnek egy bizonyos 

összeget a költségeire, valamint kétszázötven dollár 

előleget a tiszteletdíjából. A lehető leghatékonyabb munkát 

várom el öntől. Most pedig ne vesztegessük tovább az időt 

fecsegésre. 

– Minden tőlem telhetőt el fogok követni, Mr. Umney. 

Bontotta a vonalat. Kikászálódtam az ágyból, 

lezuhanyoztam, megborotválkoztam. Már a harmadik 

csésze kávét szürcsölgettem, amikor megszólalt a csengő. 

– Miss Vermilyea vagyok, Mr. Umney titkárnője – 

közölte a nő csilingelő hangon. 



 

 

– Fáradjon be. 

Valódi csinibaba volt. Fehér, öves ballonkabátot viselt, 

kalapja nem volt. Platinaszőke, ápolt haj, a kabáthoz illő 

csizma, műanyag esernyő, szürkéskék szem, amivel úgy 

nézett rám, mintha valami csúnya szót mondtam volna. 

Lesegítettem róla a kabátot. Kellemes illata volt, a lába 

pedig – már amennyit láttam belőle – olyan tökéletes, hogy 

már szinte fájt ránézni. Fekete harisnya volt rajta. 

Alaposan szemügyre vettem, különösen akkor, amikor 

keresztbe tette a lábát, és előre tartott egy cigarettát, arra 

várva, hogy tüzet adjak neki. 

– Christian Dior – mondta, mintha olvasna a 

gondolataimban. – Kizárólag ezt használom. Kaphatnék 

tüzet? 

– Nem csak az illata figyelemreméltó – mondtam, és 

felkattintottam előtte az öngyújtómat. 

– Az igazat megvallva ilyen korán nincsenek rám 

hatással a bókok. 

– És mikor vannak, Miss Vermilyea? 

Kissé gúnyos mosoly jelent meg az arcán. Belenyúlt a 

kézitáskájába, és felém tolt egy barna borítékot. 

– Úgy vélem, ebben mindent megtalál, amire szüksége 

van. 

– Nos… Mindent biztosan nem. 

– Tőlem aztán beszélhet, maga nagymenő! Már 

hallottam magáról. Mit gondol, Mr. Umney választotta 

magát? Hát nem. Én tettem. És ne bámulja így a lábamat, 

jó? 

Felnyitottam a borítékot. Egy másik lezárt boríték volt 

benne, meg két csekk, a nevemre kiállítva. Az egyikre, 

amivel kétszázötven dollárhoz juthattam hozzá, ráírták: 

„Szakszerű szolgáltatás tiszteletdíjának előlege.” A 



 

 

másikon, a kétszáz dollároson ez állt: „Előleg Philip 

Marlowe kiadásainak fedezésére.” 

– A kiadásait velem kell elszámolnia. Részletesen – 

mondta Miss Vermilyea. – Az italát, ha egy mód van rá, ne 

ebből fizesse. 

A másik borítékot egyelőre nem nyitottam ki. 

– Miből gondolja Mr. Umney, hogy elvállalom az ügyet, 

ha semmit sem tudok róla? 

– El fogja vállalni. Semmi rosszat nem kell tennie. Erre 

akár szavamat adom. 

– Ezen kívül még mit kaphatnék? 

– Erről inkább egy ital mellett, egy esős estén 

beszélgessünk, ha esetleg ráérek. 

Felbontottam a másik borítékot. Egy lány fényképe volt 

benne. A pózából azt a következtetést vontam le, hogy vagy 

természetes könnyedséggel, vagy óriási tapasztalattal 

rendelkezik, mint fotómodell. A haja sötét volt – akár vörös 

is lehetett –, a homloka széles és sima, a tekintete komoly. 

Magas pofacsontok, ideges orrcimpák, és makacs vonalú, 

titoktartó száj. A finom vonású, már-már tökéletes arc 

nem tűnt valami boldognak. 

– Fordítsa meg – mondta Miss Vermilyea. 

A fénykép hátuljára adatokat gépeltek. 

„Név: Eleanor King. Magasság: százhatvanegy 

centiméter. Életkor: körülbelül 29 év. Haj: sötét 

vörösesbarna, természetes hullámokkal. Egyenes 

testtartás, mély, határozott hang, jól, de nem túlöltözött. 

Konzervatív smink. Látható sebhelyek nincsenek. 

Jellegzetes szokás: amikor belép egy szobába, csak a 

tekintetét járatja körbe, a fejét nem fordítja el. Ha ideges, a 

jobb tenyerét vakargatja. Balkezes, de jól titkolja. 

Teniszezik, úszik, kiváló búvár; nem veti meg az italt. 



 

 

Elítélve nem volt, de az ujjlenyomata szerepel a 

nyilvántartásban.” 

– Már látta belülről a kaptárt – mondtam, és felnéztem 

Miss Vermilyeára. 

– Nincs több információm, csak amit ott lát. Kövesse az 

utasításokat. 

– Valami hiányzik, Miss Vermilyea. Egy huszonkilenc 

éves baba, ha így néz ki, már biztos volt férjnél. Itt 

azonban nem találok utalást arra, hogy jegygyűrűt, vagy 

más ékszert visel. Ez azért érdekes, nem? 

Az órájára pillantott. 

– Ha el akarja érni a vonatot, jobban teszi, ha indul. 

Már nem maradt sok ideje. – Felállt. Felsegítettem rá a 

ballonját, kinyitottam előtte az ajtót. 

– A saját kocsijával jött? 

– Igen. – Kilépett az ajtón és megfordult. – Van valami, 

ami tetszik magában. Nem nyúlkál. És kellemes a 

modora… Bizonyos értelemben. 

– Elég undorító szokás. Mármint a nyúlkálás. 

– De van valami, ami nem tetszik magában. Találja ki, 

mi az. 

– Sajnálom, de fogalmam sincs. Hacsak nem az, hogy 

élek. Bizonyos emberek éppen emiatt gyűlölnek. 

– Nem erre gondoltam. 

Lekísértem a lépcsőn, kinyitottam előtte a kocsija 

ajtaját. Olcsó járgány volt, egy Fleetwood Cadillac. A nő 

kurtán biccentett, és az autó legurult a dombról. 

Visszamentem, és minden eshetőségre felkészülve 

belepakoltam néhány holmit egy kézitáskába. 
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Nem volt valami nagy ügy. A vonat pontosan érkezett, 

mint majdnem mindig. A célszemélyt olyan könnyű volt 

kiszúrni, mint a szmokingos kengurut. Nem volt nála más, 

csak egy ponyvaregény, amit belevágott az útjába kerülő 

első szemeteskosárba. Leült, és a földet nézte. Még sosem 

láttam ennyire boldogtalan lányt. Egy idő múlva felállt, és 

a könyvárushoz sétált. Anélkül hagyta ott, hogy bármihez 

hozzányúlt volna. A nagy faliórára nézett, aztán 

bezárkózott egy telefonfülkébe. Miután beledobált egy 

maréknyi aprót a készülékbe, beszélt valakivel. Az 

arckifejezése nem változott meg. Letette a kagylót, az 

újságoshoz ment, vett egy New Yorkert, ismét az órára 

pillantott, majd leült olvasni. 

Éjkék, méretre készült kosztümöt viselt, érdekesen 

kivágott fehér blúzt, meg egy nagy, kék zafirbrosst, ami 

valószínűleg illett a fülbevalójához. A fülét nem láttam. A 

haja sötétvörös volt. Pontosan úgy nézett ki, mint a 

fényképen, de egy kicsit magasabb volt annál, amire 

számítottam. Sötétkék, szalagos kalapján rövid fátyol, a 

kezén kesztyű. 

Kis idő múlva átsétált az árkádsor alatt, aminek a túlsó 

oldalán a taxik várakoztak. Balra nézett, a kávézóra. 

Megfordult, bement a váróterembe. Szemügyre vette az 

újságosbódét és a trafikot, az információs fülkét, a tiszta 

fapadokon ülő embereket. A pénztárak közül csak néhány 

volt nyitva; ezekkel nem foglalkozott. Ismét leült, felnézett 

a nagy órára. A jobb kezéről lehúzta a kesztyűt, beállította 

a karóráját. Apró platina játékszer volt, kövek nélkül. 

Gondolatban mellé állítottam Miss Vermilyeát. Nem 



 

 

látszott se finomnak, se prűdnek, se tartózkodónak, 

Vermilyea mégis elbújhatott volna mellette. 

Ezúttal sem maradt sokáig a fenekén. Felállt, 

sétálgatni kezdett. Kiment a kertbe, visszajött, odament a 

trafikhoz, aztán elidőzött a könyvárus pultja előtt. Egy 

dolog nyilvánvalónak tűnt. Ha úgy volt, hogy valaki kijön 

elé az állomásra, az illető késett. Pontosan úgy viselkedett, 

mintha átszállásra várna. Bement a kávézóba. Leült az 

egyik műanyag asztalhoz, elolvasta az étlapot, aztán 

elővette a magazinját. A pincérnő odalépett hozzá a 

minden vendégnek ingyen járó, pohárnyi jeges vízzel. Az 

alany leadta a rendelést. A pincérnő elsietett; a nő tovább 

olvasta a magazint. Ekkor körülbelül kilenc óra ötven volt. 

Átsétáltam az árkádok alatt. A taxiállomás oszlopánál 

egy hordár ácsorgott. 

– A washingtoni expressznél dolgozik? – kérdeztem. 

– Igen. Egy részénél. – Minden különösebb érdeklődés 

nélkül nézett az egydollárosra, amit az ujjaim között 

hajtogattam. 

– Vártam valakit. Az illető a Washington-San Diego-i 

kocsiban utazott. Kiszállt onnan valaki? 

– Mármint végleg, csomagokkal meg mindennel? 

Bólintottam. 

Elgondolkodott; intelligens, gesztenyebarna szemekkel 

nézett rám. 

– Egy utas leszállt – mondta végül. – Hogy néz ki az 

ismerőse? 

Leírtam egy férfit, aki nagyjából olyan volt, mint 

Edward Arnold. A hordár megrázta a fejét. 

– Nem segíthetek, uram. A leszállók közül egy sem 

hasonlított a barátjára. Egyébként abból a kocsiból nem 

muszáj kiszállni, hozzákapcsolják egy másik 



 

 

szerelvényhez, ami fél tizenkettőkor megy tovább. A 

mozdony még nem állt be. 

– Köszönöm – mondtam, és odaadtam neki az 

egydollárost. A nő poggyásza ezek szerint még mindig a 

vonaton volt. Csak ennyit akartam tudni. 

Visszamentem a kávézóhoz, és benéztem az üvegfalon. 

A célszemély a magazinját olvasgatta, kávézgatott és 

süteményt eszegetett. Átmentem egy telefonfülkéhez, 

felhívtam egy garázst, amit jól ismertem, és megkértem 

őket, ha délig nem jelentkeznék újra, küldjenek ki valakit 

a kocsimért. Már sokszor megtették, így volt náluk 

pótkulcs. Kimentem az autómhoz, kivettem a 

kézitáskámat, amit aztán betettem a csomagmegőrzőbe. 

Átsétáltam a hatalmas várócsarnokba, a pénztárnál 

váltottam egy San Diego-i retúrjegyet, aztán ismét 

visszamentem a kávézóhoz. 

A lány a helyén ült, de már nem volt egyedül. A vele 

szemközt terpeszkedő fickó mosolyogva beszélt. Egy 

pillantás elég volt ahhoz, hogy megállapítsam: a nő ismeri 

a pasast, de nem rajong érte. A férfi kiköpött kaliforniai 

volt, divatos cipője orrától kezdve állig begombolt, barna-

sárga kockás ingén keresztül – amelyhez nem kötött 

nyakkendőt – egészen krémszínű sportzakójáig. Nagyjából 

száznyolcvan-száznyolcvanöt centi magas lehetett, vékony 

volt, az arca keskeny, és mintha az átlagosnál több fog 

villogott volna a szájában. 

Sárga díszzsebkendője úgy hajlott ki a szivarzsebéből, 

mint egy csokor nárcisz. Egy dolog világosabb volt, mint a 

desztillált víz: a lánynak nem tetszett, hogy a madár a 

közelében van. 

A férfi csak beszélt, beszélt, és közben egy hengerré 

csavart újságot szorongatott. Végül aztán megvonta a 



 

 

vállát és felállt. Előredőlt, végighúzta az ujja hegyét a nő 

arcán. A megfigyelt alany hátrahőkölt. A férfi ekkor 

szétnyitotta az összecsavart újságot, letette a nő elé. 

Mosolyogva várt. 

A nő lassan, nagyon lassan az újságra nézett. 

Felfedezett benne valami érdekeset, mert felemelte a kezét, 

hogy elvegye, de a férfi gyorsabb volt nála. Még mindig 

mosolyogva visszavette az újságot, és a zsebébe dugta. 

Ezután elővett egy perforált lapokból álló noteszt, 

lefirkantott valamit, majd letépte és a nő elé tette a legfelső 

lapot. Ezt már nem vette vissza. A nő lassan elolvasta a 

sebtiben odakanyarított szavakat, eltette a noteszlapot a 

táskájába, azután felnézett a férfira. Végül mégis 

rámosolyogott, de én úgy láttam, elég nagy megerőltetést 

jelentett számára a dolog. A férfi megpaskolta a kezét, és 

kisétált az ajtón. 

Belépett egy telefonfülkébe, tárcsázott, beszélt egy 

ideig. Kijött a fülkéből, keresett egy hordárt, akivel együtt 

elment az egyik csomagmegőrzőhöz. A rekeszből egy 

világos, osztrigaszínű bőröndöt, meg egy ugyanolyan 

utazótáskát vett elő. Kisietett a parkolóba; a hordár a 

csomagokkal a kezében követte egy áramvonalas, két 

színnel dukkózott Buck Roadmesterhez. (A típust 

általában nyitható tetővel gyártják, ám ez a példány ebből 

a szempontból kivételnek számított.) A hordár betette a 

csomagokat az előre döntött ülés mögé, elvette a pénzét és 

elsietett. A sportzakós, sárga zsebkendős férfi beült a 

kocsijába, kitolatott a parkolóból. Megállt, feltette a 

napszemüvegét, cigarettára gyújtott, majd elhajtott. 

Feljegyeztem a rendszámot, és visszamentem az állomásra. 

A következő egy óra olyan hosszú volt, mint máskor 

három. A lány kijött a kávézóból, és a váróteremben 



 

 

olvasgatta a magazinját. Az arcán látszott, gondolatban 

egész máshol jár, mert újra és újra visszalapozott, elölről 

kezdte az oldalakat, mintha minduntalan elfelejtené, amit 

egy-két perccel korábban olvasott. Sokszor nem is 

olvasott, csak tartotta maga előtt a magazint, és a 

semmibe bámult. Nálam volt az egyik reggeli napilap egy 

példánya. Elbújtam mögötte, onnan figyeltem az alanyt, és 

közben megpróbáltam kielemezni a rendelkezésemre álló 

információkat. Nem sok tény volt közöttük; az egész 

gondolatjáték csak arra volt jó, hogy elüssem valamivel az 

időt. 

A fickó, aki a nő asztalánál ült, valószínűleg a vonattal 

érkezett, mert bőrönd és kézitáska volt nála. 

Lehetségesnek tűnt, hogy egy vonattal jöttek; ő lehetett az 

az utas, aki kiszállt. A nő viselkedése világossá tette, hogy 

nem akarja maga körül látni a pasast, a férfié pedig azt, 

hogy sajnálja a dolgot, de abban reménykedik, a nő 

megváltoztatja a véleményét, miután elolvasta az 

összepödört újságot. Abból, hogy a férfi nem a vonaton 

mutatta meg a lapot a nőnek, arra lehetett következtetni, 

hogy csak a pályaudvaron jutott hozzá. 

Nagyjából itt tartottam a gondolatjátékkal, amikor a 

lány hirtelen felállt, odasétált az újságoskioszkhoz, és vett 

egy csomag cigarettát. Visszament a helyére, feltépte a 

dobozt, rágyújtott. Olyan félszegen pöfékelt, mintha nem 

lenne hozzászokva a füsthöz. Dohányzás közben valahogy 

megváltozott a magatartása: kihívóbb és keményebb lett, 

olyan, mintha valamilyen okból kifolyólag szándékosan 

közönségesnek akarna látszani. Ránéztem az órára; 

háromnegyed tizenegy múlt két perccel. Jobb híján 

folytattam a töprengést. 



 

 

Tehát, adva volt egy összepödört újság, amit a nő végül 

el akart venni, ám a férfi ezt nem hagyta. A pasas ezután 

leírt pár szót egy noteszlapra, és átadta a nőnek. Ekkor az 

felnézett rá, és elmosolyodott. Következtetés: a szörnyeteg 

valamivel megfogta a szépséget, akinek úgy kellett tennie, 

mintha tetszene neki a dolog. 

A következő érdekes részlet az volt, hogy a férfi 

korábban egyszer már elhagyta a pályaudvart. Talán a 

kocsijáért ment el, de az is lehetséges, hogy azért az 

újságért, amit a nőnek mutogatott. Eszerint nem félt attól, 

hogy a lány elmenekül előle. Ez alátámasztotta azt az 

elgondolást, hogy ugyan kijátszotta egy-két aduját, de 

néhányat még a kabátujjában rejtegetett. Talán nem volt 

biztos a dolgában. Ellenőriznie kellett pár részletet. Azután 

nem terített, vagyis nem dobta az asztalra a lapjait, hanem 

bepakolt és beült a Buickjába, majd elhajtott. Mindebből 

az következett, hogy már nem félt attól, hogy elveszíti a 

lányt. A rejtélyes kapocs, ami összekötötte őket, erősnek 

bizonyult. 

Tizenegy után öt perccel félretoltam az elméletet, és 

nekiláttam egy új felállításának. Sehová sem jutottam. 

Tizenegy után tíz perccel a hangosbemondón bemondták, 

hogy a tizenegyedik vágányon álló, Santa Anába, 

Oceanside-ba, Del Marba és San Diegóba induló 704-es 

számú szerelvény utasai megkezdhetik a beszállást. 

Néhány ember elhagyta a várótermet, a lány is távozott. 

Egy másik csoport már a peron kapuja előtt ácsorgott. 

Végignéztem, ahogy az alany átmegy a kapun, majd egy 

telefonfülkéhez siettem. Bedobtam a készülékbe egy érmét, 

tárcsáztam Clyde Umney irodájának számát. 

Miss Vermilyea vette fel a kagylót; amikor 

bejelentkezett, csak az állomás számát mondta be. 



 

 

– Itt Marlowe. Mr. Umney az irodájában van? 

A hangja közömbös, hivataloskodó volt. 

– Sajnálom, Mr. Umney jelenleg a bíróságon 

tartózkodik. Kíván üzenetet hagyni? 

– Megkezdtem a munkát, amelynek következtében fel 

kell szállnom a San Diegóba induló vonatra. Még nem 

tudom, melyik állomáson fogok leszállni. 

– Értem. Köszönöm. Egyéb? 

– Igen, van. A nap süt, közös barátunk pedig 

korántsem menekül annyira, mint mondjuk ön tette. 

Megreggelizett az egyik kávézóban, egy darabig elüldögélt a 

váróteremben, körülbelül százötven ember társaságában. 

Ha bujkálni próbálna, fent maradhatott volna a vonaton. 

– Értem. Mindent lejegyeztem. Köszönöm. Amint lehet, 

átadom Mr. Umneynek az üzenetet. A jelek szerint még 

semmilyen következtetést nem vont le. 

– De igen. Azt, hogy maguk elhallgatnak előlem 

valamit. 

Hirtelen megváltozott a hangja; a jelek szerint valaki 

elhagyta az irodát. Valaki, aki előtt nem akart beszélni. 

– Na ide hallgasson, barátom! Maga kapott egy 

megbízást. Jobban tenné, ha a feladatával törődne, meg 

azzal, hogy a lehető legjobban végezze el. Ha esetleg nem 

tudná, Clyde Umney nagyon befolyásos ember ebben a 

városban. Úgy is mondhatnám: sok vizet zavar, ha akar. 

– Víz? Vízzel nem foglalkozom, drágám. A whiskymet is 

tisztán iszom, legfeljebb utána gurítok egy-két sört. 

Mindenesetre olyan vagyok, mint a bárzenészek. Szebben 

játszom ha dicsérnek. Dicséret helyett beérem azzal is, ha 

tájékoztatnak a részletekről. 



 

 

– Maga csak azzal foglalkozzon, hogy meg fogja kapni a 

pénzét. Persze csak akkor, ha elvégzi a munkát. Mert 

egyébként semmi sem jár magának. Világos? 

– Ez a legkedvesebb dolog, amit eddig mondott nekem, 

drágaságom. Viszlát, de csak egyelőre. 

– Ide hallgasson, Marlowe – mondta gyorsan, és kissé 

feszülten. – Nem akartam durva lenni magával. Ez az ügy 

nagyon fontos Clyde Umney számára. Ha esetleg rosszul 

jön ki belőle, könnyen meglehet, hogy elveszít egy nagyon 

értékes kapcsolatot. Az imént én csak… Csak kimondtam, 

ami eszembe jutott. 

– Semmi gond, Miss Vermilyea. Semmit gond. A szavai 

mindig óriási hatást gyakorolnak rám. Ha másra nem, a 

tudatalattimra. Jól van, ha módomban áll, még 

jelentkezem. 

Letettem a kagylót, átmentem a kapun, végigsiettem a 

peronon a tizenegyes vágány mellett, és felkapaszkodtam 

az egyik kocsira, ahol már olyan sűrű volt a cigarettafüst, 

hogy az embernek olyan érzése támadt, fél tüdővel fog 

leszállni az úti céljánál. Megtömtem a pipámat, 

rágyújtottam, és jelentős mértékben hozzájárultam a 

füstköd felduzzasztásához. 

A vonat elindult, hihetetlen lassan haladt Los Angeles 

keleti pereme mellett, aztán kissé felgyorsított, és már meg 

is érkezett az első megállóhoz, Santa Anába. Azután 

Oceanside, majd Del Mar következett. San Diegóba érve 

gyorsan leszálltam, fogtam egy taxit, beszálltam, és nyolc 

percen keresztül vártam a régi Spanyol-pályaudvar előtt, 

hogy megjelenjenek a csomagokat cipelő hordárok. A lány 

is kijött. 

Nem szállt taxiba. Átvágott az úttesten, befordult a 

sarkon, és besietett egy autókölcsönzőbe. Nem sokkal 



 

 

később csalódott arccal jött ki az ajtón. Akinek nincs 

jogosítványa, az nem bérelhet autót. Ezt azért ő is 

tudhatta volna… 

Beült egy taxiba, ami egy hajtűkanyart leírva északi 

irányba indult el. Az én kocsim is. A sofőrömnek nem 

igazán tetszett, amikor azt kértem tőle, hogy kövesse a 

másik taxit. 

– Ilyesmiről eddig csak könyvekben olvastam, uram. 

Errefelé, Diegóban nem szoktunk fogócskát játszani. 

Előredugtam neki öt dolcsit, meg az engedélyem 

kicsinyített másolatát. Ránézett a pénzre, aztán az 

igazolványra, mindkettőt elvette, majd kibámult az 

előttünk robogó taxira. 

– Oké, azt hiszem, így rendben van a dolog, de azért 

jelenteni fogom a diszpécseremnek – mondta. – Ő pedig 

talán felhívja a zsarukat. Nem is talán, hanem biztosan. 

Tudja, uram, errefelé így szoktuk csinálni az ilyesmit. 

– Azt hiszem, ebben a városban kellene laknom – 

mondtam. – Egyébként elvesztette a kocsit, pajtás. A 

kollégája már két sarokkal korábban balra fordult. 

Visszaadta a tárcámat. 

– Elhagytam a bal szemem – mondta nyersen. – Mit 

gondol, mire való a rádió adóvevő? – A szájához emelte a 

mikrofont, belebeszélt. 

Az Ash Streetnél jobbra kanyarodott, ráfordult a 101-

es országútra. Besorolt a forgalomba, és onnantól fogva 

hatvan kilométeres sebességgel totyogtunk. 

A sofőr tarkójára bámultam. 

– Nem kell aggódnia – szólt hátra a válla felett. – Az 

ötös a fuvardíjon felül van, hm? 

– Persze. Miért is nem kell aggódnom? 



 

 

– Az utas Esmeraldába megy. Ez innen tizenkét 

mérföld távolságra van, az óceán partján. A végállomása, 

ha útközben nem változtatja meg, és ha jól mondta a 

kolléga… a Rancho Descansado szálló. A „descansado” 

spanyol szó, olyasmit jelent, hogy pihenés, nyugizás, 

hasonlók. 

– A pokolba, nem is kellett volna taxiba ülnöm. 

– A szolgáltatásért fizetnie kell, uram. Mi se 

potyázhatunk a boltban. 

– Maga mexikói? 

– Mi nem így nevezzük magunkat, uram, hanem 

spanyolamerikainak. Az Egyesült Államokban születtem és 

nevelkedtem. Vannak köztünk olyanok, akik már alig 

tudnak spanyolul. 

– Es gran lástima – mondtam. – Una lengua muchísima 

hermosa.1 

Megfordult és elvigyorodott. 

– Tiene verdad razón, amigo. Estoy muy bien de 

acuerdo.2 

A Torrance Beachhez értünk, áthajtottunk rajta, és 

tovább haladtunk a célállomás felé. A sofőr időnként 

beleszólt a rádiójába. Egyszer aztán ismét hátrafordult. 

– Nem akarja, hogy észrevegyék, mi? 

– Mi a helyzet a másik sofőrrel? El fogja mondani az 

utasának, hogy követi valaki? 

– Hogy mondaná el? Még ő sem tudja. Én legalábbis 

nem szóltam neki. 

– Előzze meg, és érjen hamarabb a célhoz. Még egy ötös 

kap, ha sikerül. 

                     

1 Nagy kár; gyönyörű ez a nyelv. 

2 Igaza van, barátom. Ebben egyetértünk. 



 

 

– Hogy sikerül-e? Csak akarni kell… Meg fizetni. Észre 

se fog venni a srác. De azért egyszer, egy sör mellett majd 

elmesélem neki az egészet. 

Keresztülhajtottunk egy kisebb bevásárlóközponton. Az 

út kiszélesedett. Az egyik oldalán álló házak drágának és 

réginek látszottak, míg a másik oldalán lévők az „új, de 

nem olcsó” kategóriába tartoztak. Valamivel arrébb ismét 

összeszűkült az út; bejutottunk egy olyan zónába, ahol 

legfeljebb negyven kilométeres sebességgel haladhattunk. 

A sofőr hirtelen jobbra kanyarodott, és ügyet se vetve a 

stoptáblákra, átvágott pár keskeny utcán. Mire észbe 

kaptam, már egy kis kanyon oldalán haladtunk lefelé. 

Előttünk a Csendes-óceán vize csillogott. A széles, 

homokos partsáv peremén két strandőrállomás állt, nyitott 

fémtornyokkal. A kanyon aljában a taxis nekilátott, hogy 

beforduljon egy kapun, de megállítottam. Egy jókora zöld 

táblán arany betűkkel ez a felirat állt: El Rancho 

Descansado. 

– Húzódjunk félre – mondtam. – Biztos akarok lenni a 

dolgomban. 

A sofőr visszakanyarodott az országútra, gyorsan 

elhajtott a stukkófal végéig, azután ráfordult egy keskeny, 

kanyargós mellékutcára, majd megállt. Egy göcsörtös, 

villás törzsű eukaliptusz tornyosult fölénk. Kiszálltam a 

taxiból, feltettem a napszemüvegemet, visszasétáltam az 

országúthoz, nekitámaszkodtam egy piros dzsip oldalának, 

amelynek oldalára valami szerelőműhely nevét festették. A 

domb oldalán egy taxi jött lefelé; befordult a Rancho 

Descansado kapuján. Vártam három percet. A taxi ismét 

megjelent; amikor kihajtott a kapun, már nem ült benne 

az utasa. 



 

 

Ahogy a másik taxi elindult felfelé a domboldalon, 

visszaballagtam a sofőrömhöz. 

– 423-as kocsi – mondtam. – Ez a kollégája? 

– Az én kollégám, a maga madara. Most mi legyen? 

– Várunk. Járt már odabent? 

– Persze. Bungalók, előttük kocsiállások. Néhol egy, 

néhol két autó is elfér. Az iroda az a kis épület, ott elöl. 

Főidényben piszok drága hely, de mivel errefelé most van a 

holtszezon, szerintem féláron is kiadják a szobákat. Jó sok 

üres helyük lehet. 

– Várunk öt percet, aztán bejelentkezem, bedobom a 

holmimat a szobámba, és bérelek egy kocsit valahol. 

A taxis azt mondta, ez nem lesz nehéz, mivel 

Esmeraldában legalább három autókölcsönző van, ahol 

meghatározott időre, vagy meghatározott kilométerre lehet 

járgányt bérelni. Mindent a kedves kuncsaft igényei 

szerint. 

Kivártuk az öt percet. Három óra múlt; olyan üres volt 

a gyomrom, hogy képes lettem volna elcsórni egy kutya 

vacsoráját. 

Kifizettem a sofőrt, megvártam míg elhajt, majd 

átmentem az országút túlsó oldalára, és besétáltam az 

irodába. 

3 

Udvariasan rákönyököltem a pultra, és a polkapöttyös 

csokornyakkendőt viselő, boldog arcú fiatalember szemébe 

néztem. Oldalra fordítottam a fejem, és az egyik fal mellett, 

egy kisebb méretű telefonos pult előtt felfedeztem egy fiatal 



 

 

nőt. Sportos kis baba volt, enyhe sminkkel, lófarokba 

fogott középszőke hajjal. A szeme nagy volt és kedves 

pillantású, és különös fénnyel ragyogott, valahányszor 

ránézett a recepciósra. Ismét a fickóra pillantottam, és 

sikerült elfojtanom egy bosszús, vagyis inkább irigykedő 

morgást. A lány felém fordult. 

– Örömmel megmutatom önnek a szabad 

bungalóinkat, Mr. Marlowe – mondta a fiatalember 

udvariasan. – Később is bejelentkezhet, ha úgy dönt, hogy 

megszáll nálunk. Megtudhatnám, mennyi időre kívánja 

igénybe venni a szolgáltatásainkat? 

– Pontosan annyi időre, mint az a a fiatal nő – feleltem. 

– Az a kék ruhás, aki előttem jelentkezett be. Nem tudom, 

milyen nevet mondott maguknak. 

A fiatalember és a telefonos lány rám meredt. 

Mindkettejük arcáról ugyanazt lehetett leolvasni: 

kíváncsisággal keveredő bizalmatlanságot és gyanakvást. 

A kérdésre egyébként több száz választ adhattam volna, de 

ki akartam próbálni valami újat. A városban semmiképpen 

sem jöhetett be a dolog, de egy világvégi szállóban talán 

mégis. Egyébként nem nagyon izgatott, mennyire lesz 

sikeres az alakításom. 

– Ez most nem tetszik maguknak, igaz? – kérdeztem. 

A fiatalember megrázta a fejét. 

– Legalább őszintén válaszolt. 

– Elegem van a hazudozásból. Belefáradtam. Látta a 

szóban forgó hölgy gyűrűsujját? 

– A… mijét? Nem, nem figyeltem. – A fiatalember a 

lányra nézett, aki nemet intett a fejével. Egyetlen 

másodpercre sem vette le rólam a szemét. 

– Valószínűleg nem hordja a jegygyűrűjét – folytattam. 

– Már nem… Minden véget ért. Minden széttört. Azok az 



 

 

évek… Pokolba velük! Követtem őt, egészen a… Nos, 

teljesen mindegy, honnan. Még csak nem is szól hozzám. 

Mondják, mit keresek én itt? Bolondot csinálok magamból! 

– Gyorsan elfordultam, és kifújtam az orrom. Éreztem, 

feszülten figyelnek. – Jobb lesz, ha másutt szállok meg – 

néztem vissza. 

– Maga helyre akarja hozni a kapcsolatukat, a hölgy 

viszont nem? – kérdezte a telefonos lány halkan. 

– Valahogy így állunk… 

– Együttérzek önnel – mondta a fiatalember. – De 

tudja, hogy mennek az ilyen dolgok, Mr. Marlowe. A 

szállodák munkatársainak mindig óvatosnak kell lenniük. 

Az ilyen szituációk elfajulhatnak, esetleg lövöldözésbe 

torkollhatnak. 

– Lövöldözésbe? – Álmélkodva néztem rá. – Szent isten, 

miféle emberek képesek ilyet tenni? 

A fiatalember előredőlt a pult fölött. 

– Egészen pontosan mit szeretne tenni, Mr. Marlowe? 

– A közelében akarok lenni… Hátha szüksége lesz rám. 

Nem is fogom megszólítani. Nem kopogok be az ajtaján, de 

tudni fogja, hogy itt vagyok, és azt is, hogy miért. Várok. 

Én mindig csak vártam. 

A telefonos lánynak tetszett a mese; sikerült belopnom 

magam a szívébe. Mély lélegzetet vettem, és kijátszottam 

egy adut. 

– Az igazat megvallva, sehogy sem tetszett nekem 

annak a pasasnak a képe, aki idehozta őt. 

– A hölgynek nem volt kísérője… Taxival érkezett – 

mondta a recepciós, de ettől függetlenül pontosan tudta, 

mire célzok. 

A telefonos lány arcán halvány félmosoly jelent meg. 



 

 

– Az úr nem erre gondol, Jack. A szobafoglalásról 

beszél. 

– Erre magamtól is rájöttem, Lucille. Ennyire hülye 

azért nem vagyok. – A fiatalember előkapott egy kártyát az 

egyik fiókból, elém tette a pultra. 

Egy bejelentőlap volt, amelynek egyik sarkába, átlósan 

a Larry Mitchell nevet írták. Az űrlapot annak rendje s 

módja szerint kitöltötték. Miss Betty Mayfield neve 

szerepelt rajta, aki a New York államban lévő West 

Chathamből érkezett. A bal felső sarokba, ugyanazzal az 

írással, mint Larry Mitchell nevét, egy dátumot, egy 

időpontot, egy szobaszámot és egy összeget jegyeztek fel. 

– Igazán nagyon kedves öntől, hogy megmutatta – 

mondtam. – Ezek szerint ismét a leánykori nevét 

használja. Persze ez is törvényes… 

– Bármilyen név használata törvényes, feltéve, hogy 

nem gonosz szándék lappang mögötte. Szeretné megkapni 

a hölgyé melletti szobát? 

Tágra nyitottam a szemem. Talán csillogott egy kicsit. 

Szerintem ember még soha nem erőlködött annyira a 

szeme felcsillantásán, mint akkor én. 

– Nézze – mondtam –, ez igazán nagyon kedves 

magától, de nem adhatja nekem azt a szobát. Nem áll 

szándékomban bajt keverni, de maga ebben nem lehet 

száz százalékig biztos. Ha mégis zűrt okozok, elveszítheti 

az állását. 

– Nem érdekel – felelte a fiatalember. – Lehet, hogy 

óriásit tévedek, de rendes embernek nézem. Csak arra 

kérem, senkinek ne szóljon a dologról. – Felemelt egy 

tollat, elém tartotta. 



 

 

Elvettem tőle a tollat, és leírtam a nevem, valamint egy 

New York-i címet; a keleti Hatvanegyedik utcát jelöltem 

meg lakhelyemként. 

Jack ránézett. 

– Ez a Central Park közelében van, igaz? – kérdezte 

kissé ostobán. 

– Valamivel több, mint három saroknyira. A Lexington 

és a Harmadik sugárút között. 

Bólintott. Ismerte New Yorkot, és nem kapott 

hazugságon. A kulcsért nyújtottam a kezem. 

– Szeretném itt hagyni a bőröndömet – mondtam –, 

aztán ennék valamit, és esetleg bérelek egy kocsit, ha van 

rá lehetőség. Megmutatná, merre van a szobám? 

– Természetesen. – Kikísért az ajtóhoz, megállt, és egy 

facsemetékből álló liget túlsó végébe mutatott. A bungalók 

fehér falú, zöld tetős házikók voltak. Mindegyikhez 

tartozott veranda. Jack megmutatta, melyik az enyém. 

Megköszöntem neki, és amikor megfordult, még 

utánaszóltam. 

– Nézze, lenne itt még valami. Ha a hölgy megtudja, 

hogy itt vagyok, azonnal ki fog jelentkezni. 

Jack elmosolyodott. 

– Értem, Mr. Marlowe, de ez ellen semmit sem 

tehetünk. Számos vendégünk csak egy-két éjszakára száll 

meg. Nyáron persze más a helyzet… Egyébként már nem 

is reménykedünk abban, hogy az évnek ebben a szakában 

sikerül telt házat csinálnunk. 

– Belépett a recepciós pult mögé. Hallottam, ahogy a lány 
megszólítja: 

– Rendes fickónak látszik, Jack, de ezt azért mégsem 

kellett volna megtenned. 

Hallottam Jack válaszát is. 



 

 

– Gyűlölöm ezt a Mitchellt… Még akkor is, ha a 

tulajdonosunk legjobb cimborája. 
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A szoba elviselhető volt. A szokásos betonkemény ágy, 

párnázatlan székek, a bejárattal szemközt egy kis 

íróasztal, öltözőfülke beépített szekrénnyel, fürdőszoba 

ülőkáddal, neoncsöves borotválkozólámpa a mosdókagyló 

fölötti tükör mellett; egy kis teakonyha hűtőszekrénnyel, 

és háromlapos villanytűzhely. A mosogató fölött a falon kis 

szekrény, benne pár edény. Kivettem a hűtőszekrényből 

egy-két jégkockát, a csomagomból meg egy palackot, 

készítettem magamnak egy italt, és leültem gondolkodni. 

Az ablakot nem nyitottam ki, a redőnyt sem húztam fel. 

Kis idő múlva hallottam, hogy a szomszédban lehúzzák a 

vécét. A megfigyelt személy a szálláshelyén tartózkodott. 

Kiürítettem a poharamat, elnyomtam a cigarettámat, és 

alaposan szemügyre vettem a két lakrész közötti falon lévő 

hősugárzót. Egyszerű szerkezet volt, két hosszúkás, 

villanykörtére emlékeztető, fémdobozba zárt fehér 

üveggömbből állt. Nem úgy nézett ki, ami ontaná a 

meleget, de az öltözőfülkében láttam egy termosztátos, 

forgólapátos, 220 volttal működő melegítőt. Leemeltem a 

fali hősugárzóról a krómozott előrácsot, kicsavartam az 

egyik villanykörtét. A bőröndömből elővettem egy orvosi 

sztetoszkópot, odatartottam a hősugárzó belsejéhez, és 

hallgatózni kezdtem. Biztosra vettem, hogy a két 

lakrészben ugyanott helyezték el a hősugárzókat, és nem 



 

 

választ el más a szomszédomtól, csak egy vékony 

fémlemez, meg legfeljebb egy rétegnyi szigetelőanyag. 

Az első néhány percben semmit sem hallottam, aztán… 

A szomszédom telefonálni akart; tárcsázott. Mindent 

tökéletesen hallottam. 

– Az Esmeralda 4-1499-est legyen szíves – mondta egy 

női hang. 

Hűvös, visszafogott, középmagas hang volt, kissé 

fáradtnak tűnt. Már órák óta követtem a nőt, de a hangját 

ekkor hallottam először. 

Hosszú csend következett, aztán: 

– Mr. Larry Mitchellt kérném. 

Újabb csend, ezúttal rövidebb. 

– Itt Betty Mayfield. A Rancho Descansadóban vagyok. 

– A spanyol szót picit hibásan ejtette ki. Csend. – 

Mondom: Betty Mayfield. Ne szórakozzon, kérem. Akarja, 

hogy lebetűzzem? 

Csend. Az alany valószínűleg a vonal túlsó végén 

beszélő illető szavait hallgatta. 

– A bungalóm száma… 12/C. De ezt tudnia kéne, 

elvégre maga foglalta le, nem?… Ó, értem… Nos, ebben az 

esetben… Jól van. Itt leszek. 

Letette a kagylót. Csend. Teljes csend. Aztán ismét 

megszólalt a hang, bár tompább volt, mint korábban. 

– Betty Mayfield – mondta a nő lassan. – Jaj, Betty 

Mayfield, szegény Betty! Egyszer, valamikor nagyon 

régen… Olyan rendes lány voltál! 

A padlón ültem, az ágyról lekapott csíkos huzatú 

párnán, a hátamat a falhoz támasztottam. Óvatosan 

felálltam, letettem a párnára a sztetoszkópot, és 

végigheveredtem az ágyon. Tudtam, a pasas hamarosan 

megérkezik. A nő rá várt, mást nem tehetett. 



 

 

Komoly oka lehetett annak, hogy egyáltalán megjelent 

a szállóban. Pontosan ez érdekelt; mármint az ok. 

A fickó valószínűleg gumitalpú cipőt hordott, mert nem 

hallottam a lépteit. Arra kaptam fel a fejem, hogy 

megnyomja a szomszédom csengőjét. Ha kocsival jött, azt 

nem a bungaló előtt állította le. Gyorsan felkeltem, és 

visszasiettem a sztetoszkópomhoz. 

A nő kinyitotta az ajtót. A férfi belépett. Elképzeltem, 

hogy vigyorog. 

– Helló, Betty. Jól tudom, Betty Mayfield a neve? Szép 

név. Nekem legalábbis tetszik. 

– Ez az eredeti nevem. – A nő becsukta az ajtót. 

A férfi felnevetett. 

– Gondolom, elég okos volt, és megváltoztatta. De mi a 

helyzet a csomagjain lévő monogramokkal? 

Nem találtam szimpatikusnak a pasas hangját. Magas 

volt és vidámkodó, érezni lehetett rajta, hogy Mr. Mitchell 

azok közé tartozik, akik humorosnak találják, ha 

kigúnyolhatnak valakit. Tulajdonképpen nem volt benne 

semmi megvetés, de… majdnem. Ösztönösen 

összeszorítottam a fogamat. Sosem szerettem az ilyen 

madarakat. 

– Gondolom – mondta a nő – ez volt az első részlet, ami 

feltűnt magának. 

– Nem, bébi. Maga volt az első részlet, ami feltűnt 

nekem. A második az, hogy az ujján ott van ugyan a 

jegygyűrű nyoma, de maga a gyűrű sehol. A 

monogramokat csak ezután láttam meg. 

– Ne nevezzen bébinek, maga olcsó kis zsaroló! – 

mordult fel a nő visszafojtott dühvel. 

A férfi nem sértődött meg. 



 

 

– Lehet, hogy zsaroló vagyok, de… – Önelégült 

kuncogás. – Olcsónak igazán nem nevezhet. 

Léptek koppantak; a nő valószínűleg eltávolodott a 

zsarolótól. 

– Iszik valamit? Látom, hozott magával egy üveget. 

– A piától időnként rám jön a… Tudja, mire gondolok. 

– Nem, nem tudom. 

– Ha iszom, előfordul, hogy szeretnék ágyba bújni egy 

nővel. 

– Ettől nem félek, Mr. Mitchell. Én csupán egy dologtól 

tartok – mondta a nő hűvösen. -A maga nagy szájától. Túl 

sokat beszél, és túlságosan odavan magáért. Szót kellene 

értenünk egymással. Szeretem Esmeraldát. Már jártam itt, 

és mindig vissza akartam jönni. Pusztán a 

balszerencsémnek köszönhetem, hogy maga itt él, és hogy 

rajta volt a vonaton, ami ide hozott engem. A legnagyobb 

pech pedig az volt, hogy felismert. De ez minden, 

balszerencse, semmi egyéb. 

– Számomra szerencse, édeske – felelte a férfi 

vontatottan. 

– Lehetséges – mondta a nő. – De csak akkor, ha nem 

erőlteti túl a dolgot. Ha megteszi, elképzelhető, hogy a 

végén pofára esik. 

Rövid csend következett. Magam elé képzeltem őket, 

ahogy ott állnak és egymásra merednek. Gyanítottam hogy 

a férfi képéről lassanként leolvad a vigyor, de nem tűnik el 

egészen. 

– Csak annyit kell tennem – mondta halkan, hogy 

felveszem a telefont, és felhívom a San Diegó-i lapokat. 

Nyilvánosságra vágyik? Elintézhetem magának. 

– Éppen azért jöttem ide, hogy megszabaduljak tőle – 

felelte a nő keserűen. 



 

 

A férfi felnevetett. 

– Persze, de csak azért, mert egy vén balfék, egy 

szenilis bíró hozzásegítette, és mert éppen abban a 

bizonyos államban tárgyalták az ügyet, ahol ezt meg 

lehetett csinálni. Másutt sehol sem lehet szembeszállni az 

esküdtek akaratával. Utánanéztem. Maga kétszer 

változtatta meg a nevét. Ha nyomtatásba kerül a sztorija, 

ami fölöttébb érdekes, szerintem harmadszor is meg kell 

tennie, és kénytelen lesz továbbutazni. Mondja, nem 

fáradt még bele az állandó menekülésbe? 

– De igen. Éppen emiatt vagyok itt – mondta a nő. – És 

maga is ezért van itt. Mennyit akar? Gondolom, ez még 

csak az első összeg lesz, vissza fog térni hozzám. 

– Mondtam én egy szót is a pénzről? 

– Még nem, de meg fogja tenni. És, ha megkérhetem, 

beszéljen halkabban. 

– Az épületben csak maga lakik, édeske. Körbenéztem, 

mielőtt bejöttem. Az ajtók és az ablakok zárva vannak, a 

redőnyöket sem húzták fel. A parkolók üresek. De ha 

esetleg nem éri be ennyivel, beugorhatok az irodába, és 

ellenőriztethetem a dolgot. Van itt néhány barátom… 

Ismernie kellene őket. Olyan emberek, akik igazán 

kellemessé tehetnék az életét. Mert a látszat ellenére ez a 

város borzasztóan unalmas annak, aki nincs benne a 

társaságban. 

– Mondja, Mr. Mitchell, maga hogy került be ebbe a 

bizonyos társaságba? 

– A öregem nagymenőnek számít Torontóban. Nem 

jöttünk ki egymással, el akart távolítani onnan, de ennek 

ellenére az apám maradt. Igazán rendes velem. Rájött, 

akkor tarthat távol magától, ha fizet. 



 

 

A nő hallgatott. Járkálni kezdett, a léptei távolodtak. A 

neszekből arra következtettem, hogy kimegy a 

főzőfülkéjébe, és kiszórja a jeget a fagyasztótálcából. Víz 

csobbant; a nő visszasétált a szobába. 

– Iszom egyet – közölte. – Talán goromba voltam 

magával… Fáradt vagyok. 

– Persze. Fáradt. – Csend. – Nos, pihenje ki magát, és 

találkozzunk mondjuk fél nyolckor az Üvegcsarnokban. 

Eljövök magáért. Kellemes hely, ott megvacsorázhatunk. 

Táncolhatunk. Csendes, exkluzív étterem, már amennyire 

manapság lehet. A Beach Clubhoz tartozik. Idegenek nem 

is kaphatnak asztalt, de nekem ott is vannak barátaim. 

– Drága hely? 

– Meglehetősen. Ó, igen… Erről jut eszembe. Amíg az 

első havi csekkem megérkezik, adhatna néhány dollárt. – 

A férfi felnevetett. – Ez nem jellemző rám. Eddig tényleg 

nem tettem említést a pénzről. 

– Néhány dollárt? 

– Néhány száz dollárt. 

– Összesen hatvan van nálam… Számlát kell nyitnom, 

vagy be kell váltanom pár úticsekket. 

– Ezt itt, az irodán is elintézheti, bébi. 

– Rendben. Itt van ötven dollár. Fogja. Igazán nem 

szeretném elkényeztetni magát, Mr. Mitchell. 

– Tudja mit? Szólítson Larrynek. Ez valahogy… 

közvetlenebb. 

– Muszáj? – A nő hangja megváltozott, kissé kihívóbb 

lett. Elképzeltem, ahogy a pasas arcán ismét felragyog az 

elégedett mosoly. A hosszúra nyúló csendből arra 

következtettem, hogy magához húzta a lányt, esetleg 

megölelte, talán meg is csókolta. A nő nem ellenkezett. 

Végül a nő törte meg a csendet. 



 

 

– Elég, Larry! – mondta elfúló hangon. – Legyen rendes 

fiú, és menjen el. Fél nyolcra kész leszek. 

– Csak még egyet, útravalóul. 

Kinyílt az ajtó, és a férfi mondott valamit, amit nem 

értettem. Felálltam, az ablakhoz osontam, és óvatosan 

kilestem a redőny résein. Felkapcsolták az egyik magas 

fára erősített lámpát. A fényben tisztán láttam, hogy a 

pasas felsétál a dombon, majd eltűnik. Visszamentem a 

hősugárzóhoz. Egy ideig semmit sem hallottam; az igazat 

megvallva nem is tudtam, mit várok. 

Aztán meghallottam a hangokat. 

Gyors mozgás. A nő kihúzott majd visszatolt pár fiókot. 

Zár kattant. A bőrönd felhajtott teteje hozzákoppant 

valamihez. 

A nő csomagolt. Távozni készült. 

Visszacsavartam a helyére a villanyégőre hasonlító 

gömböt, visszaakasztottam a rácsot, és eltettem a 

sztetoszkópomat. Felkaptam a zakómat, és csak álltam. 

Kint már sötétedett, de nem gyújtottam lámpát. Álltam és 

gondolkodtam. Ha keresnék egy telefont, és leadnám a 

jelentésemet, mire visszaérnék, a nő már valószínűleg 

taxiban ülne, vagy vonaton, esetleg repülőgépen, és új úti 

célja felé tartana. Bárhová elmehetett, ahova akart, de 

mindig fennállt a veszély, hogy azok a fontos, washingtoni 

nagymenők kiküldenek elé valamit, és bármikor 

összefuthatott egy újabb Larry Mitchellel, esetleg egy jó 

memóriával rendelkező újságíróval. Mindig lesz rajta 

valami furcsa, és mindig lesz körülötte valaki, aki észre 

fogja venni ezeket a furcsaságokat. Az ember 

megpróbálhat elmenekülni önmaga elől, de el sosem 

szökhet. 



 

 

Már régebben rájöttem, piszkos munkát végzek 

olyanok számára, akiket nem kedvelek, de ilyen a 

magánnyomozók élete. Azt kell tenni, amivel megbíztak. 

Én elhordom a mocskot, ők kifizetik a számlát. Ilyen 

egyszerű. Ennél az ügynél azonban sehogy sem stimmelt 

valami. A nő nem úgy nézett ki, mint egy megveszekedett 

bűnöző. Ez két dolgot jelenthetett: vagy tényleg ártatlan 

volt, vagy a legrafináltabb csirkefogók közé tartozott, akik 

bárkit képesek megtéveszteni. 
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Kinyitottam az ajtót, átmentem a szomszédba, és 

megnyomtam a csengő gombját. Odabent semmi sem 

mozdult. Nem hallottam se hangokat, se lépéseket. Aztán 

megcsörrent a biztonsági lánc, résnyire kinyílt az ajtó. 

Mögötte fény égett, de mást nem láttam. 

– Ki az? – kérdezte a hang az ajtó mögül. 

– Kölcsönkérhetnék egy csésze cukrot? 

– Nincs cukrom. 

– Akkor esetleg pár dollárt, míg megérkezik a csekkem? 

Csend. Az ajtó kijjebb nyílt, egészen addig, míg a 

beakasztott lánc engedte. A résben megjelent a nő arca. 

Rám meredt; a szeme olyan volt, mint két sötét tó. A fára 

akasztott lámpa fényében titokzatosan megcsillant. 

– Ki maga? 

– A szomszéd. Szunyókáltam, de hangokat hallottam és 

felriadtam. Bevallom, hallgatózni kezdtem, és… Egyre 

jobban érdekelt, miről beszélgetnek. 



 

 

– Valóban? Mi lenne, ha jobb szórakozást keresne 

magának? 

– Megtehetném, Mrs. King… Ó, ezer bocsánat, Miss 

Mayfield… Megtehetném, de nem hiszem, hogy ön örülne 

ennek. 

Nem mozdult, a szeme se rebbent. Kiráztam egy 

cigarettát a dobozból, és a hüvelykujjammal 

megpróbáltam felpöckölni a Zippóm fedelét, elforgatni azt 

a kis kereket. Ezt állítólag fél kézzel kell csinálni. Néha 

sikerül, de őszintén megmondom, nem könnyű. Végül, 

nagy nehezen rágyújtottam. Mélyen leszívtam, és az 

orromon keresztül eresztettem ki a füstöt. 

– Mondja, tulajdonképpen miről beszél? – kérdezte. 

– Tulajdonképpen arról beszélek, hogy fel kellene 

hívnom azt az ürgét Los Angelesben, aki ide küldött. Ezt 

kellene tennem, de esetleg maga le tud beszélni a dologról. 

– Szent isten! – mondta idegesen. – Egy délután kettő! 

Hát tényleg elfordult tőlem a szerencse? 

– Azt nem tudom – feleltem. – Én semmit sem tudok. 

Azt hiszem, gyakorlatilag balek vagyok ebben a 

játszmában, de egyelőre ebben sem lehetek biztos. 

– Várjon egy percet. – Becsapta előttem az ajtót. 

Már azt hittem, ott hagy. De nem: kiakasztotta a 

biztonsági láncot, és kitárta előttem az ajtót. Lassan 

beléptem a szobájába. Elhátrált előlem. 

– Mennyit hallott? És kérem, csukja be az ajtót. 

A vállammal löktem be az ajtót, és amikor becsukódott 

nekitámasztottam a hátamat. 

– Egy gusztustalan párbeszéd foszlányait. Itt olyan 

vékonyak a falak, mint a színésze tárcája. 

– Maga is színész? 



 

 

– Néha ugyan megjátszom magam, de nem vagyok az. 

Én a bújócska nevű üzletágban tevékenykedem. A nevem: 

Philip Marlowe. Már látott engem. 

– Valóban? – Óvatosan még távolabb húzódott tőlem, 

és a nyitott bőröndhöz lépett. Rádőlt a szék karfájára. – 

Hol? 

– Los Angelesben, a pályaudvaron. A váróteremben 

voltunk, mind a ketten. Én érdeklődve figyeltem magát, és 

azt a kis jelenetet, ami ön és Mr. Mitchell között zajlott le. 

Ugye, Mitchell a pasas neve? Nem hallottam semmit, és 

nem sokat láttam, mert a kávézó előtt üldögéltem. 

– És miért érdeklődött ennyire, maga nagydarab, 

kedves hallgatózó? 

– Még nem mondtam el mindent. Nagyon meglepett, 

hogy ön mennyire megváltozott a Mr. Mitchellel folytatott 

beszélgetés után. Figyeltem az átalakulását. Szándékosan 

kemény, modern, izgalmas nőcskévé alakult. Miért? 

– Azelőtt milyen voltam? 

– Kedves, csinos, jól nevelt úrilány. 

– Az volt a játék – mondta. – A másik a természetes. 

Tudja, mi tartozik hozzá a kemény és modern nőkhöz? Ez. 

– Felemelt egy kis automatát. 

Ránéztem a stukkerre, és leültem a legközelebbi 

székre. 

– Jaj, egy fegyver! – mondtam. – Ne ijesztgessen 

fegyverekkel, jó? Egész életemben fegyverek közelében 

éltem. Gyerekkoromban kisvonat helyett egy ócska, 

egylövetű Derringerrel játszottam. Valamikor a folyóparti 

kocsmák kártyaasztalainak hősei jártak olyan stukkerrel. 

Amikor idősebb lettem, kaptam egy könnyű puskát, 

amolyan sportfegyvert, azután pedig lett egy 303-as 

céllövőm, és így tovább. Egyszer kilencszáz lépés 



 

 

távolságról találtam bele a céltábla közepére. Tudja, ez 

mekkora teljesítmény? Kilencszáz lépésről a céltábla 

akkora csupán, mint egy postabélyeg. 

– Lenyűgöző pályafutás – mondta. 

– Fegyverrel soha, semmit sem lehet elintézni – 

mondtam. – Csak arra jók, mint a gyorsan leeresztett 

függöny a színházban, a rossz második felvonás után. 

Halványan elmosolyodott, és átvette a pisztolyt a bal 

kezébe. A jobbjával megragadta a blúza elejét, és gyors, 

határozott mozdulattal szétszakított, egészen derékig. 

– Most pedig – mondta még mindig mosolyogva – szép 

ráérősen eresztjük le azt a bizonyos függönyt. Szépen 

megfordítom a fegyvert… – Átvette a pisztolyt a jobb 

kezébe, de a csövét fogta – …és képen vágom magam vele. 

Az arcom gyönyörűen fel fog dagadni, talán fel is 

horzsolódik.. 

– Azután pedig – mondtam – célra tartja a kis 

pisztolykáját, kibiztosítja, és meghúzza a ravaszt. Én pedig 

eközben a sportrovatot olvasgatom? 

– A szoba közepéig se jutna el. 

Keresztbe tettem a lábam, kényelmesen hátradőltem, 

elvettem a kisasztalról a zöld üvegből készült hamutartót, 

rátettem a térdemre. A cigarettámat a jobb kezem középső 

és mutatóujja között tartottam. 

– Nem is akarok eljutni a szoba közepéig. Itt fogok ülni. 

Szépen, nyugodtan, kényelmesen. 

– És kissé halottan – mondta. – Kiváló céllövő vagyok, 

és maga nincs kilencszáz lépésnyire tőlem. 

– Értem. Csak arra lennék kíváncsi, mit fog előadni a 

zsaruknak. Azt akarja majd elhitetni velük, hogy 

önvédelemből lőtt le, mert megtámadtam magát? 



 

 

A nyitott bőrönd tetejére dobta a pisztolyt, és őszintén 

felnevetett. 

– Elnézést – mondta. – Csak elképzeltem, ahogy ott 

üldögél, keresztbe tett lábbal, egy golyó ütötte lyukkal a 

homloka közepén, én pedig… Én pedig előadom a 

rendőröknek, hogy csak az erényeimet próbáltam 

megvédeni… Hát ez tényleg mulatságos! 

Lezökkent az egyik székre, előre dőlt. A könyökét a 

térdére tette, az állát az öklére hajtotta. Az arca feszült 

volt, sápadt és beesett – bár lehet, hogy csak a sűrű vörös 

hajkorona miatt tűnt ilyennek. 

– Mondja, mit akar tenni velem, Mr. Marlowe? Vagy 

fogalmazzunk másképpen? Mit akar tőlem annak fejében, 

hogy nem tesz semmit? 

– Ki az az Eleanor King? Mivel foglalkozott 

Washingtonban? Miért változtatta meg a nevét menet 

közben, és miért szedte le a monogramokat a bőröndjéről? 

Ezekre a kérdésekre szeretnék választ kapni, de gondolom, 

nem fogok. 

– Nem is tudom… A hordár szedte le a monogramokat 

a poggyászaimról. Elmondtam neki, hogy nagyon 

boldogtalan volt a házasságom, elváltam, és nem szeretem 

az asszonynevemet, valószínűleg a leánykorit fogom 

használni, ami Elizabeth vagy Betty Mayfield. Ez akár igaz 

is lehet, nem? 

– De igen. Viszont nem ad magyarázatot Mitchellre. 

Hátradőlt, ellazította a testét, de a tekintete figyelmes 

maradt. 

– Mitchell? Ó, ő csupán egy férfi, akivel útközben 

ismerkedtem meg. A vonaton volt. 

Bólintottam. 



 

 

– Aztán idejött a saját kocsijával. Lefoglalta magának 

ezt a szobát. Az itteniek nem szeretik, de a jelek szerint 

van valamilyen befolyásos barátja. 

– A vonatokon és hajókon kötött ismeretségek gyorsan 

fejlődnek, hamar barátsággá alakulnak – mondta a nő. 

– Persze. Mitchell is így gondolhatja, mert máris 

kölcsönkért magától. Ez aztán a gyorsan fejlődő 

ismeretség! De mondja, miért érzem úgy, hogy maga nem 

rajong a pasasért? 

– Tegyük fel, hogy ez a helyzet. Mi köze hozzá? 

Egyébként teljesen odavagyok érte. – Leeresztette a kezét, 

ránézett. – Mondja, Mr. Marlowe, ki bérelte fel magát? Mi a 

feladata? 

– A megbízást egy Los Angeles-i ügyvédtől kaptam, aki 

az egyik ügyfele kérését teljesítette ezzel. Az illető 

egyébként valahol a keleti parton lakik. Követnem kellett 

magát. Ki kellett derítenem, hol száll meg. Ezt megtettem. 

De mivel most, úgy látom, ismét utazni készül, kezdhetem 

elölről az egészet. 

– Most azonban már tudom, hogy szemmel tart – 

mondta metsző hangon. – Nehezebb dolga lesz, mint 

korábban volt. Az elmondottakból az derül ki, hogy ön 

valami magánnyomozó, vagy efféle. 

Megmondtam neki, hogy eltalálta. Elnyomtam a 

cigarettámat, visszatettem az asztalra a hamutartót, és 

felálltam. 

– Igazán nem szívesen hagyom magára, Miss Mayfield, 

de tényleg rengeteg dolgom van… 

– O, ebben egészen biztos vagyok. Én is sajnálom, nem 

mindennap találkozom ilyen kedves, finom úriemberrel. 

– A zsaruk nem keresik magát. Könnyen elcsíphették 

volna, tudták, melyik vonattal érkezik. Én még fényképet 



 

 

és személyleírást is kaptam önről. Ami Mitchellt illeti… Azt 

tehet magával, amit csak akar. Szerintem nemcsak a 

pénzre hajt. 

Azt hiszem, elpirult egy kicsit, de nem láttam jól, mert 

a fény nem egyenesen világított az arcába. 

– Lehetséges – mondta. – Talán nem is bánom. 

– De igenis bánja. 

Hirtelen felállt, közelebb lépett hozzám. 

– A maga mesterségével nem lehet vagyonokat keresni, 

igaz? 

Bólintottam. Ekkor már egészen közel álltunk 

egymáshoz. 

– Mennyibe kerülne az, ha kisétálna innen, és 

elfelejtené, hogy találkozott velem? 

– Az, hogy kisétáljak innen, ingyen meglesz. Ami a 

többit illeti… Nos, le kell adnom a jelentésemet. 

– Mennyit kér? – Komoly hangon kérdezte. – Nincs túl 

sok pénzem, de egy fájdalomdíjat még ki tudok fizetni. Úgy 

tudom, errefelé így hívják az ilyesmit… Mindenesetre jobb 

szó, mint a „vesztegetés”. 

– A kettő nem ugyanaz. 

– De lehet ugyanaz is. Higgye el, az orvosok és az 

ügyvédek esetében már most sincs különbség a két 

fogalom között. Tapasztalatból beszélek. 

– Kemény volt a válás, mi? 

– Távolról sem. Szerencsém volt, hiszen még mindig 

élek. 

– Jó magának. Én már rég nem. 

– Maga tudja… 

– És nem vagyok se orvos, se ügyvéd. 

– Hát az nem is. Csak egy szemétláda, egy csicskás, aki 

bármi áron végre akarja hajtani gazdája parancsát. Rajta, 



 

 

Marlowe magánnyomozó úr, keressen egy telefont, és hívja 

fel azt az illetőt! Csak rajta, nem tartom vissza. De azt nem 

várhatja el tőlem, hogy itt maradjak! 

Az ajtó felé indult, de elkaptam a csuklóját, és magam 

felé fordítottam. A szakadt blúz alól csak a dekoltázsa meg 

a melltartója felső része látszott ki. Ha nagyon akartam 

volna, mélyebbre is beleshetek, de nem vagyok az a típus, 

aki szakadt blúzokba szokott kukkolni. 

Ennek ellenére a nő úgy érezte, a kelleténél tovább 

bámultam rá, mert begörbítette az ujjait és megpróbált 

belém marni. 

– Minek néz? Tüzelő szukának? – vicsorgott. – Vegye le 

rólam a mancsát! 

Elkaptam a másik csuklóját is, és közelebb húztam 

magamhoz. Megpróbált beletérdelni az ágyékomba, de már 

túl közel voltunk ahhoz, hogy a mozdulat eredményes 

legyen. Váratlanul elernyedt, oldalra billentette a fejét és 

lehunyta a szemét. A száján gúnyos mosoly jelent meg; az 

ajkai szétváltak. Hát elég hideg este volt, főleg ott, az 

óceán közelében, én mégsem fáztam. Sőt inkább melegem 

lett. 

Kis idő múlva felsóhajtott, és közölte, át kellene 

öltöznie a vacsorához. 

– Ühüm – válaszoltam nem túl értelmesen. 

Újabb hallgatás következett, aztán elárulta, már jó 

hosszú ideje nem fordult elő vele, hogy egy férfi kapcsolta 

ki a melltartóját. Lassan a jókora franciaágy felé 

fordultunk. Az ágyterítő színe eléggé furcsa volt: 

rózsaszínű és ezüst. Az ember mindig kiszúrja és 

megjegyzi az ilyen szokatlan apróságokat. 

Nyitva tartotta a szemét, kérdőn nézett rám. Elkaptam 

a pillantását. 



 

 

– Drágám – mondta tényleg nagyon édes vagy, de 

nekem most nincs időm ilyesmire. 

Befogtam a száját, de nem a kezemmel. Azt hiszem, ez 

volt az a pillanat, amikor kintről kulcsot csúsztattak a 

zárba. Nem igazán figyeltem oda. 

Kattant a zár, kinyílt az ajtó. Mr. Larry Mitchell sétált 

be a szobába. 

Eltoltam magamtól a nőt, ő meg engem. Megfordultam. 

A száznyolcvan centinél is magasabb, kemény, izmos fickó 

félig lehunyt szemmel nézett rám. 

– Arra gondoltam, érdeklődöm az irodában – mondta 

már-már szórakozottan. – Kiderült, hogy Miss Mayfield 

érkezése után nem sokkal valaki kivette a szomszédos 

szobát. Ezt kissé furcsának találtam, mivel szinte az egész 

szálló üres… Ezután bátorkodtam elkérni a pótkulcsot. Ki 

ez a balfék, bébi? 

– Már megmondta magának, hogy ne szólítsa bébinek. 

Nem emlékszik? 

Nem látszott rajta, hogy eljutottak hozzá a szavaim. 

Lassan lóbálta maga mellett bütykös, ökölbe szorított 

kezét. 

– Marlowe a neve, és magánkopó – mondta a lány. – 

Valaki felbérelte, hogy kövessen. 

– És muszáj ilyen közelről követnie? Azt hiszem, 

sikerült megzavarnom egy gyönyörű barátság 

kibontakozását. 

A nő ellépett mellőlem, és kikapta a bőröndjéből a 

pisztolyt. 

– Csak pénzről volt szó – mondta Mitchellnek. 

– Jaj, ezek a félreértések! – A pasas arca vörös volt, a 

szeme furcsán csillogott. – Főleg ilyen helyzetben kínosak. 

Nem lesz szükséged a pisztolyra, édesem. 



 

 

Egy kemény jobbegyenessel indított. Piszok gyors volt, 

és energikus. Előrébb léptem; gyorsan, okosan és olyan 

hidegvérrel, mint mindig. De a jobbos csak arra szolgált, 

hogy elterelje a figyelmemet a lényegről. A pasas balkezes 

volt, ezt már a pályaudvaron észre kellett volna vennem. 

Aki abból él, hogy megfigyel bizonyos dolgokat, nem 

tévedhet ekkorát. Én mégis megtettem. A balos telibe 

kapott. 

A fejem hátralendült. Elvesztettem az egyensúlyomat, 

így a pasasnak elég ideje volt arra, hogy oldalra 

szökkenjen, és kikapja a stukkert a lány kezéből. A fegyver 

egy pillanatra a levegőbe emelkedett, aztán ahogy a madár 

a fészkén, megtalálta a helyét Mitchell markában. 

– Nyugi – mondta. – Tudom, nagyképűen hangzik, de 

kicsinálhatnálak, és megúsznám. Tényleg meg tudnám 

tenni. 

– Oké – mondtam lassan, kissé kótyagosan. – Napi 

ötven dolcsiért nem fogom kilyuggatni magam. Ehhez 

legalább hetvenötöt kellene kapnom. 

– Fordulj meg. Szeretnék belenézni a tárcádba. 

Feléje vetődtem; nem foglalkoztam a fegyverrel. 

Tudtam, csak akkor lőne, ha pánikba esne, márpedig ettől 

nem kellett tartani, hiszen hazai pályán játszott. A lány 

azonban másképp látta a helyzetet. A szemem sarkából 

láttam, hogy az asztalon álló whiskysüveg után nyúl. 

Mitchellnek a nyakát találtam el, oldalról. Rögtön kitátotta 

a száját. Ütött és eltalált, de nem volt veszélyes a dolog. Az 

én ütésem komolyabb volt, bár nem fogott tőle padlót. Azt 

hiszem, azért nem sikerült kiütnöm a madarat, mert 

abban a pillanatban olyan érzésem támadt, hogy tarkón 

rúgott egy öszvér. Nem is akármilyen, hétköznapi öszvér, 

hanem egy olyan állat, ami egész életét a hadseregben 



 

 

töltötte. Előredőltem, átszáguldottam egy sötét tenger 

fölött, azután… Szétrobbantam egy lángfalban. 
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Ha abban az első pillanatban valaki leszid, azonnal sírva 

fakadok. Azután olyan érzésem támadt, hogy a szoba túl 

kicsi a fejemnek. A homlokom valahogy túl távol volt a 

tarkómtól, a két halántékom között iszonyatos, üres tér 

tátongott, amin csak a rettenetes fájdalomhullámok voltak 

képesek keresztülhatolni. Hiába, gondoltam, manapság 

már nincsenek valódi távolságok… 

A harmadik gondolatom, vagyis inkább érzésem az volt, 

hogy valahol a közelben, vagyis tőlem nem túl távol valami 

kitartóan sivít. A negyedik és egyben utolsó érzésem az 

volt, hogy jeges víz csorog végig a hátamon. Kinyitottam a 

szemem. Egy ágyon hasaltam. Óvatosan oldalra gördültem 

és felültem. A sivítás abban a pillanatban elnémult. 

Valami megcsörrent mellettem; valami a padlóra esett. Egy 

törülköző volt, amibe valaki jégkockákat pakolt. A jég 

erősen megolvadt. 

Levontam a megfelelő következtetést. Valaki kedvelt 

annyira, hogy jeget tegyen a tarkómra. Valaki más, aki 

nem kedvelt túlságosan, széttörte a fejemen a 

whiskysüveget. Lehet, hogy ugyanaz a személy csinálta 

mindkét dolgot? Elképzelhető volt. Az embereknek 

időnként megváltozik a hangulatuk. 

Felálltam és a zsebemhez kaptam. A tárcám ott lapult 

a bal zsebemben, amire a megszokottól eltérően nem volt 

rágombolva a hajtóka. Megvizsgáltam a tárcám tartalmát. 



 

 

Semmi sem hiányzott. Az, aki kivette a zsebemből és 

átvizsgálta, nem tudhatott meg rólam túl sokat. Legalábbis 

semmi olyat, amit magamtól ne mondtam volna el. 

Körbenéztem. A táskám az ágy lábánál állt. Ez azt 

jelentette, hogy valaki átcipelt a saját szobámba. 

A tükör elé léptem. A rám bámuló arc ismerősnek tűnt. 

Az ajtóhoz mentem, kinyitottam. Ismét megszólalt a visító 

hang. Sokkal erősebb volt, mint korábban. 

Közvetlenül előttem, a veranda korlátjánál egy 

kövérkés ember állt. Csak közepesen volt testes, és 

egyáltalán nem látszott puhánynak. Szemüveget viselt meg 

szürkés kalapot, a füle elálló és nagy volt. A felöltője 

gallérját felhajtotta. A kezét a zsebében tartotta. A 

halántékán olyan szürke volt a haja, mint a hadihajók 

oldala. Ahogy a legtöbb kövér ember, ő is kemény fickónak 

látszott. A nyitott ajtón keresztül kiszűrődő fény 

megcsillant a szemüvegén. A szájában kisebb pipát tartott, 

olyan fajtát, amit a szenvedélyes dohányosok 

„kölyökbulldognak” neveznek. Még nem tisztult ki a fejem, 

ennek ellenére határozottan zavart valami az ipsében. 

– Szép esténk van – mondta. 

– Mit akar? 

– Keresek valakit. Egy férfit. Nem magát. 

– Egyedül vagyok idebent. 

– Helyes – mondta. – Köszönöm. – Hátat fordított 

nekem, és rátámasztotta a korlátra a pocakját. 

Végigmentem a verandán, a sivítás irányába tartottam. 

A 12/C ajtaja nyitva volt. Odabent égtek a lámpák. A 

sivítást egy porszívó produkálta, aminek a csövét egy zöld 

egyenruhás nő tartotta a kezében. 

Bementem, körbenéztem. A nő kikapcsolta a porszívót, 

rám nézett. 



 

 

– Mit kíván? 

– Hol van Miss Mayfield? 

Megrázta a fejét. 

– A hölgy, aki ezt a szobát bérli – mondtam. 

– Ja, az? Kijelentkezett. Félórája. – A nő bekapcsolta a 

porszívóját. – Jobb, ha az irodán kérdezősködik! – kiáltotta 

túl a zajt. – Új vendég érkezik a szobába! 

Hátranyúltam, és becsuktam az ajtót. Követtem a 

porszívó fekete kígyóra emlékeztető zsinórját, és amikor 

megtaláltam a konnektort, kihúztam belőle a dugaszt. A 

nő dühösen nézett rám. Odaálltam elé, és a kezébe 

nyomtam egy dollárt. Kissé megenyhült az arca. 

– Csak telefonálni akarok – mondtam. 

– A saját szobájában nincs telefon? 

– Ne gondolkozzon, ha kérhetném. Egy dollárért igazán 

megteheti. 

A készülékhez léptem, felemeltem a kagylót. 

– Iroda! – mondta egy nő hang. – Miben segíthetek? 

– Itt Marlowe. Nagyon szomorú vagyok. 

– Tessék? Ó, igen, Mr. Marlowe! Mit tehetünk önért? 

– Elment. Még csak nem is beszélhettem vele. 

– Igazán sajnálom, Mr. Marlowe – mondta a nő őszinte 

hangon. – Igen, a hölgy valóban távozott. Semmit sem állt 

módunkban… 

– Nem mondta, hová megy? 

– Csak fizetett és távozott, uram. Meglehetősen 

hirtelenül. Nem hagyta meg a címét. 

– Mitchellel ment el? 

– Sajnálom, uram, de nem láttam vele senkit. 

– Valamit azért biztos látott. Mivel távozott? 

– Taxival. Attól tartok… 



 

 

– Jól van. Köszönöm. – Letettem a kagylót, és 

visszamentem a szobámba, ahol a közepesen kövér férfi 

várt rám. Keresztbe tett lábbal üldögélt az egyik széken. 

– Kedves öntől, hogy benézett – mondtam. – Tehetek 

önért valamit? 

– Igen. Elárulhatná, hogy hol van Larry Mitchell. 

– Larry Mitchell? – Elgondolkodtam. – Ismerem az 

illetőt? 

A férfi elővette a tárcáját, és kiemelt belőle egy kártyát. 

Nagy nehezen talpra állt, a kezembe nyomta a 

papírdarabot, amin a következő szöveg állt: „Goble és 

Green – magánnyomozók. 310 Prudence Building, Kansas 

City, Missouri”. 

– Érdekes munkája van, Mr. Goble. 

– Ne szórakozzon velem, pajtás. Elég könnyen dühbe 

gurulok. 

– Remek. Akkor nézzük végig, hogyan csinálja. Mivel 

kezdi? Rágcsálni kezdi a bajuszát? 

– Nincs is bajuszom! 

– Esetleg megnöveszthetné. Én ráérek. 

A pasas lenézett az öklére, amiben hirtelen megjelent 

egy fegyver. 

– Vágták már szájon ilyesmivel, agyas? 

– Na, húzzon innen, jó? Utálom az ilyen seggfejeket. 

A keze megremegett, az arca elvörösödött. Visszadugta 

a stukkert a tokjába, és az ajtóhoz kacsázott. 

– Még nem végeztünk! – vicsorgott hátra a válla fölött. 

Nem álltam le vitatkozni. Kár lett volna a gőzért. 
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Nem sokkal később bementem az irodába. 

– Hát, ez nem jött be – mondtam. – Véletlenül nem 

ismerik a taxist, aki elvitte? 

– Joe Harms a neve – mondta a lány azonnal. – A 

főutca közepe táján van egy taxiállomás, ott biztosan 

megtalálja. Vagy esetleg beszólhat a központba. Rendes 

srác. Egy ideig csapta nekem a szelet. 

– Ahogy innen Paso Roblesig minden csinosabb nőnek 

– vigyorgott a recepciós. 

– Nem úgy, mint te. 

– Hát ez az! – sóhajtott fel a fiatalember. – Napi húsz 

órát dolgozom, hogy összespóroljak egy házra valót. Aztán 

amikor megvan a pénz, kiderül, hogy menet közben 

legalább tizenöt fickó tette a szépet a barátnőmnek. Erre 

szedjek össze egy barátnőt? 

– A kisasszony igazán nem ilyen – szóltam közbe. – 

Csak ugratja magát. Mindig felragyog az arca, 

valahányszor magára néz. 

Kisietettem az irodából, hagytam, hogy egymásra 

mosolyogjanak. 

Mint a legtöbb kisvárosnak, Esmeraldának is egyetlen 

főutcája volt, ezen sorakoztak a különböző árukat és 

szolgáltatásokat kínáló üzlethelyiségek. A lakóházak 

főként a keresztutcákban álltak. A legtöbb kaliforniai 

kisvárossal ellentétben itt az épületeknek nem volt 

álhomlokzatuk, az utcákon nem álltak hirdetőoszlopok, 

egyetlen autós gyorséttermet, trafikot és biliárdszalont 

sem láttam; az utcasarkokon nem lebzseltek helybéli 

vagányok. A Grand Street üzletei régiek voltak, kopottak 



 

 

és szűkösek; a városkát szemmel láthatólag nem érte el a 

modernség szele, amely másutt mindent telefújt 

neonfeliratokkal, rikító színekkel, sötétített üvegtáblákkal 

és rozsdamentes acél rudakkal. Esmeralda lakói közül 

nem volt mindenki gazdag, nem volt mindenki boldog, 

nem járt minden ember Cadillacen, Jaguáron vagy Rileyn, 

de a nyilvánvalóan jómódú polgárok aránya nagyon magas 

volt, a boltokban pedig azokat a luxuscikkeket is meg 

lehetett kapni, amikhez hasonlókat addig csak Beverly 

Hillsben láttam. És felfedeztem még egy érdekességet: 

Esmeraldában minden, még a legrégibb dolog is tiszta volt. 

Más kisvárosokban ami megöregszik, az roskataggá válik, 

és elindul az enyészet útján. 

A háztömb közepénél parkoltam le, közvetlenül a 

postahivatal előtt. Természetesen zárva volt, de a szemmel 

láthatólag nagy költséggel megépített külső és belső kapu 

között két, sötétzöldre festett telefonfülkét fedeztem fel. Az 

úttest túlsó oldalán, a járdára merőlegesen, egy taxitelefon 

közelében egy taxi várakozott. Egy ősz hajú férfi ült benne; 

újságot olvasott. Átmentem hozzá. 

– Maga Joe Harms? 

Megrázta a fejét. 

– Eltart egy darabig, míg visszajön. Akar taxit? 

– Nem, köszönöm. 

Elsétáltam a kocsitól, és nézegetni kezdtem az egyik 

kirakatot. Felfedeztem benne egy barna sportinget, amiről 

Larry Mitchell jutott eszembe. Dióbarna nadrágok, 

importból származó zakók, nyakkendők, ingek. Az 

üzlethelyiség fölötti vörösfenyőből készült táblán 

cirkalmas, vésett és festett betűkkel egy hajdan sikeres 

sportoló neve díszelgett. 



 

 

Megcsörrent a taxitelefon. A sofőr kiszállt a kocsijából, 

odament a készülékhez, felvette a kagylót. Beleszólt, 

bólogatott, aztán visszaakasztotta a kagylót, a kocsijához 

sietett, beszállt és kitolatott a járda mellől. Miután 

elhajtott, pár percre üres lett az utca. Azután elhúzott 

néhány autó. A járdán megjelent egy jól öltözött fekete fiú 

kicsinosított barátnőjével. A kirakatokat nézegették, és 

közben vidáman beszélgettek. Egy Chrysler New Yorker 

jelent meg. Valószínűleg nem a sofőré volt, mert egy 

londiner egyenruhát viselő mexikói srác ült benne. A fiú 

leállította a gépet, kiszállt, és besietett az egyik 

vegyesboltba. Amikor kilépett az ajtón, egy karton 

cigarettát tartott a kezében. Beült a Chryslerbe, 

visszahajtott a szállodába. 

Egy homokszínű taxi fordult be a sarkon. Az oldalára 

az Esmeralda Taxitársaság nevét és lógóját festették. 

Beállt a járdához. Egy nagydarab, vastag szemüveget 

viselő pasas szállt ki belőle. A szemközti telefonra nézett, 

aztán visszaült a kormány mögé, elővett egy magazint és 

olvasgatni kezdett. 

Átballagtam hozzá. Nem volt rajta zakó, az ingujját 

könyék fölé gyűrte, pedig nem volt éppen az a 

gatyarohasztó meleg. 

– Igen. Én vagyok Joe Harms. – A szájába dugott egy 

cigarettát, rágyújtott egy Ronsonnel. 

– Lucille, a Rancho Descansado telefonközpontosa azt 

mondta, esetleg segíthet rajtam pár információval. – 

Behajoltam a taxi ablakán, és szélesen rámosolyogtam 

Harmra. 

– Információval? Miféle információról van szó? 

– Ma este elhozott valakit a szálló egyik bungalójából. A 

12/C jelzésűből. Magas lány, vöröses haj, jó alak. Betty 



 

 

Mayfield a neve, de ezt valószínűleg nem árulta el 

magának. 

– Az utasok általában csak azt közlik, hogy hová 

akarnak menni. Érthető, nem? – Ráfújta a füstöt a 

szélvédő belsejére, majd révetegen végignézte, ahogy 

szétoszlik. 

– Miért keresi? 

– A barátnőm. Lelépett tőlem. Egy kicsit összekaptunk. 

Mindenről én tehetek. Szeretném megmondani neki, hogy 

sajnálom az egészet. 

– A barátnőjének van lakása valahol? 

– Van, de nem itt. Messze, nagyon messze. 

Felemelte a kezét, és anélkül, hogy kivette volna a 

cigarettát a szájából, a kisujjával leverte róla a hamut. 

– Talán nem akarja, hogy megtudja, hová ment. Talán 

örülnie kellene, hogy lelépett magától. Egyébként ebben a 

városban hamar elkapják azokat, akik nőket zaklatnak. 

Főként, ha szállodában csinálják. 

– Igaza van, lehet, hogy hazudok – mondtam. 

Elővettem a tárcámat, kihúztam belőle egy névkártyát. 

Átadtam a taxisnak, megvártam, hogy elolvassa. 

– Így már jobb – mondta. – Valamivel jobb. De nem 

akarok véteni a cég szabályai ellen. Tudja, nem azért 

vezetem ezt a batárt, mert nincs jobb dolgom. 

– Egy ötös? Érdekli? Vagy akkor is vét a szabályok 

ellen, ha elfogadja? 

– Nem mintha nem szeretném a pénzt, de a cég az 

öregemé, és nem szeretnék csalódást okozni neki. 

Megcsörrent a taxitelefon. Harms kiugrott a kocsijából, 

és három hosszú lépéssel a készülék mellett termett. 



 

 

Miközben beleszólt a kagylóba, én csak álltam a helyemen, 

és a szám szélét rágcsáltam. 

A taxis beszállt a kocsijába, és becsusszant a kormány 

mögé. 

– Mennem kell – mondta. – Sajnálom. Nagy a hajtás 

mostanában. Nemrég jöttem vissza Del Marból. Tudja, a 

Los Angelesbe induló hét-negyvenhetes is megáll ott… 

Általában ahhoz hordom az utasaimat. 

Beindította a motort, és kihajolt az ablakon, hogy a 

járdára pöckölje a cigarettája csikkjét. 

– Köszönöm – mondtam. 

– Mit? – Kitolatott, aztán elhajtott. 

Ismét az órámra néztem. Az idő és a távolság stimmelt. 

Del Mar tizenkét mérföld távolságban volt. Egy taxisnak 

körülbelül egy órára van szüksége ahhoz, hogy elvigyen 

egy utast Del Marba, kitegye a pályaudvaron, aztán 

megforduljon és visszatérjen Esmeralda közepére. Harms a 

maga módján mégis elmondta azt, amire kíváncsi voltam. 

Mi a fenéért beszélt volna Del Marról és a pályaudvarról, 

ha ez a részlet semmit sem jelent? 

Addig néztem a taxi után, amíg eltűnt a szemem elől, 

majd átmentem az úttest túlsó oldalára, a postahivatal 

nyilvános fülkéihez. Beléptem az egyikbe, az ajtót nyitva 

hagytam, és tárcsáztam a központot. 

– R-beszélgetést kérek Nyugat-Los Angelesszel. – 

Megadtam a számot. – Mr. Clyde Umneyt keresem. A 

nevem Marlowe, és Esmeraldából, egy nyilvános fülkéből 

beszélek, amelynek a száma… 4-2673. 

A központos olyan gyorsan kapcsolt, hogy szinte a 

végére se értem a mondókámnak, máris a fülembe 

reccsent az erős, éles, sürgető férfihang. 



 

 

– Marlowe? Már éppen ideje, hogy bejelentkezik. Nos… 

Halljuk, mit talált! 

– San Diegóban vagyok. Elvesztettem az illető nyomát. 

Lelépett, míg szundítottam egyet. 

– Sejtettem, hogy egy észkombájnt fogadok fel! – 

mondta kellemetlen hangon. 

– Nem olyan rossz a helyzet, Mr. Umney, amilyennek 

tűnik. Halvány fogalmam azért van arról, hogy hova ment 

a hölgy. 

– Halvány fogalmakkal semmire sem megyek. Amikor 

megbízok valakit egy munkával, elvárom az illetőtől, hogy 

pontosan azt adja, amit rendeltem. Mondja, egyáltalán mit 

ért azon, hogy „halvány fogalom”? 

– Lehetséges lenne, Mr. Umney, hogy némi 

felvilágosítással szolgáljon arról, hogy mi ez az egész? Az 

elején még csak arról volt szó, hogy ki kell mennem valaki 

elé az állomásra… A titkárnője nagyon nagy hatást 

gyakorolt rám, de nem kaptam tőle túl sok információt. 

Elégedett akar lenni a munkámmal, igaz, Mr. Umney? 

– Tudomásom szerint Miss Vermilyea mindent 

elmondott magának, amit tudnia kell – mordult fel az 

ügyvéd. – Egy nagyon fontos washingtoni ügyvédi iroda 

megbízásából ténykedem. Az ügyfelük egyelőre meg akarja 

őrizni inkognitóját. Magának csupán az a dolga, hogy 

kideríti, hol áll meg az illető, akinek a megfigyelésével 

megbíztam. Amikor azt mondom: megállás, akkor nem 

arra vagyok kíváncsi, hogy melyik gyorsétteremben 

étkezett, vagy milyen váróteremben üldögélt. Csak annyit 

szeretnék tudni, melyik szállodában, motelben, vagy 

melyik ismerősénél száll meg. Ez minden. Ennél 

egyszerűbben nem tudom megfogalmazni a feladatot. 



 

 

– Nem azt kértem, Mr. Umney, hogy egyszerűen 

fogalmazzon, csupán némi háttéranyagra lenne 

szükségem. Ki ez a lány, honnan jött, mi olyat tett, ami 

miatt szükségessé vált a megfigyelése? 

– Szükségessé? – csattant fel. – Ki az ördög maga, hogy 

meg meri határozni, mi szükséges és mi nem az? Találja 

meg a nőt, kövesse, aztán telefonálja meg nekem a 

tartózkodási helyét. Ha pénzt akar keresni, piszok gyorsan 

kell eredményeket produkálnia. Holnap délelőtt tízig adok 

magának időt. Azután, ha nem jár sikerrel, más irányban 

fogok lépéseket tenni. 

– Rendben. Értem. 

– Egészen pontosan hol tartózkodik? Mi a 

telefonszáma? 

– Csak csavargok egy kicsit. Egyébként azért 

szundítottam el, mert a koponyám közelebbi kapcsolatba 

került egy whiskysüveggel. 

– Nem lehetett valami kellemes – jegyezte meg 

csípősen. – Feltételezem, előtte kiürítette azt a bizonyos 

palackot. 

– Rosszabbul is elsülhetett volna a dolog, Mr. Umney. 

Esetleg a maga feje kerülhetett volna az üveg elé… 

Rendben van, holnap tíz körül felhívom az irodájában. 

Amiatt meg ne aggódjon, hogy valaki elveszít valaki mást. 

Egyébként még két fickó dolgozik az ügyön. Az egyik 

helybéli, és Mitchellnek hívják, a másik pedig Kansas 

Cityből jött, és a Goble magánnyomozója. Nos, jó éjszakát, 

Mr. Umney! 

– Várjon! – kiáltott fel. – Várjon egy percet! Mit jelent 

az, hogy… még ketten dolgoznak az ügyön? 



 

 

– Tőlem kérdezi? Ebben a játékban én vagyok az, aki 

semmit sem tud. A jelek szerint maga a munkának csak 

az egyik részletére kapott megbízást. 

– Várjon! Várjon egy kicsit! – kiáltotta, de aztán 

hallgatott. Vagy fél percig tartó csend után folytatta. A 

hangjából ekkor már hiányzott a korábbi gőg és 

felsőbbrendűség. – Holnap reggel az lesz az első dolgom, 

hogy felhívom Washingtont. Bocsásson meg, Marlowe, ha 

egy kicsit túl keményen beszéltem magával… A jelek 

szerint én sem rendelkezem megfelelő mennyiségű 

információval, mármint erre a bizonyos ügyre 

vonatkozólag. 

– A jelek szerint tényleg nem. 

– Ha ismét kapcsolatba lép velem, itt hívjon. Bármikor. 

A nap bármelyik szakában. 

– Értem. 

– Jó éjszakát – mondta, és bontotta a vonalat. 

Visszaakasztottam a kagylót a helyére, és mély 

lélegzetet vettem. A fejem még mindig sajgott, de már nem 

szédültem. Mélyen beszívtam a hűvös, óceáni köddel 

keveredő levegőt. Kiléptem a telefonfülkéből és 

végignéztem az utcán. Az idősebb taxisofőr, akit korábban 

már láttam, időközben visszaérkezett. Átmentem hozzá, és 

megkérdeztem tőle, hogyan jutok el az Üvegcsarnokba. Ez 

volt az a hely, ahová Mitchell el akarta vinni Miss Betty 

Mayfieldet vacsorázni. (Azzal nem igazán foglalkozott, hogy 

a nőnek tetszik-e az ötlet.) Az öreg elmagyarázta az utat. 

Megköszöntem neki, átmentem a bérelt kocsihoz, 

beszálltam, és elindultam visszafelé. 

Elképzelhető volt, hogy Miss Mayfield felszállt a 7.47-

kor induló vonatra, hogy eljusson Los Angelesbe, vagy 

valamelyik köztes állomásra, de valószínűbbnek tűnt, hogy 



 

 

ezt nem tette meg. A taxisofőr, aki kivitte a pályaudvarra, 

természetesen nem látta, hogy mit csinált. A nő nem 

rázhatta le ilyen könnyen Larry Mitchellt. A pasasnak volt 

valami a kezében, amivel rá tudta venni őt, hogy 

Esmeraldába utazzon, és ott is tartsa. 

Mitchell tudta, ki vagyok és mit csinálok. Az okokat 

persze nem ismerte, mivel ezekkel én magam sem voltam 

tisztában. Elég okosnak látszott, így biztosra vettem, hogy 

tudja, ki fogom deríteni, a taxi hova vitte a nőt. 

Azt tartottam a legvalószínűbbnek, hogy Mitchell, 

miután elment a nőtől, elhajtott Del Marba, leparkolta 

valahol a Buickját, megvárta, hogy a nő taxija feltűnjön és 

Miss Mayfield kiszálljon. Amikor aztán a taxi elindult 

visszafelé, odament a nőhöz, beültette a saját kocsijába, és 

visszavitte Esmeraldába. Valahogy éreztem, hogy a nő 

semmi olyat nem fog elmondani neki, amit már ne tudna. 

Mitchellt valószínűleg zavarta, hogy hirtelen megjelent 

a színen egy Los Angeles-i magánnyomozó, akit ismeretlen 

személyek béreltek fel arra, hogy kövesse a nőt. Erről a 

bizonyos magánnyomozóról aztán kiderült, hogy nem 

tökéletes, hiszen elkövette azt a hibát, hogy megpróbált túl 

közel kerülni a célszemélyhez. Mitchellben ennek ellenére 

kellemetlen érzéseket kelthettem, mivel a felbukkanásom 

igazolta a számára, hogy nem ő az egyetlen játékos a 

pályán. Tisztában volt azzal, hogy ha a birtokában lévő 

információk eljutnak valamelyik laphoz, már nem tudja 

kijátszani az aduit, és nem teheti pénzzé értesüléseit. Csak 

úgy zsarolhatta meg Miss Mayfieldet, ha ő az egyetlen, aki 

ismeri azokat a bizonyos titkokat, amelyek elhallgatásáért 

a nő hajlandó fizetni. Az viszont, hogy én megjelentem, azt 

a tényt támasztotta alá, hogy mások is érdeklődnek a 

célszemély iránt, és mások is tudnak róla legalább annyit, 



 

 

mint ő, így bármilyen anyagi vagy egyéb jellegű juttatást 

remélt Miss Mayfieldtől, a lehető leghamarabb be kellett 

kasszíroznia azt. 

Egyharmad mérföldet tehettem meg a kanyonban, 

amikor egy kis méretű, de remekül megvilágított táblához 

érkeztem, amelyen egy nyíl mutatott az óceán és az 

Üvegcsarnok irányába. Az út ezután a domb oldalán álló 

házak között kanyargott. A gondosan ápolt kertekkel és 

magas kerítésekkel körülvett, vöröstéglás vagy mexikói 

stílusú épületek ablakai mögül meleg fény szűrődött ki az 

éjszakába. 

Befordultam az utolsó domb melletti kanyarba, és az 

orromba csapott az óceán illata. A ködfátyol mögött az 

Üvegcsarnok lámpái világítottak; az épületből kiszivárgó 

zeneszó láthatatlan lepelként borult rá a parkolóra. 

Leállítottam a kocsimat, kiszálltam. Az óceán néhány lépés 

távolságban, de mélyen alattam hullámzott. A parkolóban 

nem volt őr, ezért bezártam az autóm ajtaját, és 

elindultam az épület irányába. 

A parkolóban húsz-huszonöt kocsit láttam. 

Végignéztem rajtuk, és megállapítottam, hogy az egyik 

sejtésem beigazolódott. A Buick Roadmaster, amelynek 

rendszámát korábban felírtam, a bejárat közelében állt. 

Mellette egy világoszöld és elefántcsontszínű Cadillac 

parkolt. Csinos, felspécizett kocsi volt. Az üléseire kockás 

plédet terítettek, hogy megvédjék a krémszínű bőrkárpitot 

a nedvességtől. Minden olyan mütyürt beleépítettek, amit 

a kereskedők ki tudtak találni, egyebek mellett volt két 

hatalmas, tükrös reflektora, egy olyan hosszú antennája, 

ami egy halászhajónak is megfelelt volna. Egy krómozott 

bőröndrácsot is rászereltek, felkészülve arra az esetre, ha 

a csomagtartó nem bizonyulna elég nagynak. Volt 



 

 

napellenzője, meg olyan prizmája, amelyen keresztül látni 

lehet napellenző által eltakart közlekedési lámpákat. A 

szivargyújtóval egybeépített hamutartó olyan modern volt, 

hogy szerintem a megfelelő gomb megnyomása után még a 

cigit is elszívta az ember helyett, a rádióra meg annyi 

kapcsolót raktak, hogy első pillantásra valami bonyolult 

gépezetnek látszott. Ahogy végignéztem a járgányon, 

komolyan mondom, az jutott eszembe, hogy nem kell 

sokat várnunk arra, hogy radart, hangrögzítő berendezést, 

bárt és légelhárító löveget is beépítsenek a kocsikba. 

Odasétáltam a csodakocsihoz, behajoltam a műszerfal 

fölé, és elolvastam a jogosítványtartóra írt szöveget. Ez állt 

rajta: „Clark Brandon, Hotel Casa del Poniente, 

Esmeralda, Kalifornia.” 
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Az előcsarnok egy erkélyre nyílt, ahonnan kiválóan lehetett 

látni a két különböző szinten kiépített bárt és éttermet. A 

bárhoz egy vastag szőnyeggel borított csigalépcsőn lehetett 

lejutni. Fent, az előcsarnokban senki sem tartózkodott, 

mármint a ruhatáros lányon, meg egy idősebb férfin kívül, 

aki az egyik telefonfülkében állt. Ahogy ránéztem, rögtön 

láttam az arcán, hogy azok közé tartozik, akikkel jobb, ha 

nem szórakozik az ember. 

Lementem a lépcsőn a bárhoz, leültem az egyik 

sarokasztalhoz, és úgy helyezkedtem el, hogy jó rálátásom 

legyen a táncparkettre. Az épület egyik falát egyetlen óriási 

üvegablak helyettesítette. Az ablakon túl azon az estén 

csak köd gomolygott, de feltételeztem, hogy tiszta estéken 



 

 

pompás kilátás nyílhat a holdfényben hullámzó óceánra. A 

háromtagú mexikói zenekar pontosan olyan zenét játszott, 

amilyet a mexikói zenekarok szoktak. Fogalmam sincs, 

hogy csinálják, de tény, hogy ezek a legények mindent 

ugyanúgy adnak elő, vagy legalábbis minden 

ugyanolyannak hangzik. Ugyanúgy énekelnek, ugyanolyan 

kiejtéssel. Az énekes mindig gitározik is, és olyan szavakat 

ismételget, hogy amor, meg mi corazón; a dalok általában 

valami nőről szólnak, aki linda, vagyis gyönyörű. Ennél 

többet nem is érdemes érteni a szövegből. A zenészek haja 

fekete és olajosan csillog, az énekesnek meg olyan az arca, 

hogy az ember feltételezi róla, hogy ha éppen nem megy a 

zenebiznisz, akkor valószínűleg félreeső sikátorokban, a 

kését villogtatva szerzi meg a mindennapi betevőre valót, 

és ezzel legalább olyan jól keres, mint a muzsikálással. 

A táncparketten öt-hat pár mocorgott; a mozgásukat 

talán úgy lehetne jellemezni, hogy valamennyien olyanok 

voltak, mint a köszvényes, nyugdíjas éjjeliőrök. A 

legtöbbjük a párjáéhoz szorította az arcát, úgy táncolt – 

már ha a „tánc” a helyes szó arra, amit produkáltak. A 

férfiak fehér szmokingot viseltek, a lányok szeme 

csillogott, az ajkuk rubinvörös volt, izmaikon pedig 

látszott, hogy tenisszel vagy golffal edzik magukat. Csak 

egy olyan pár volt, ami nem simult össze. A fickó túl 

spicces volt ahhoz, hogy érezze, vagy egyáltalán hallja a 

ritmust. A nő sem sokat észlelt a körülötte lévő dolgokból, 

mert minden idegszálával arra összpontosított, hogy a 

pasas ne tiporja szét a lábait. 

Tényleg nem kellett aggódnom amiatt, hogy elveszítem 

Miss Mayfieldet, hiszen ő volt az a nő, aki a lába épségét 

próbálta megóvni. Mitchell is előkerült: ő támaszkodott 

részegen Miss Mayfieldre. 



 

 

A nő arcán látszott, hogy nem igazán érzi jól magát. 

Mitchell szélesen vigyorgott, az arca vörös volt és izzadt, a 

tekintete homályos. Betty megpróbálta a lehető 

legtávolabb húzni a fejét a pasasétól; az embernek olyan 

érzése támadt, ha még egy milliméterrel hátrébb hajol, 

azon nyomban elroppan a csigolyája. Nyilvánvaló volt, 

hogy szeretett volna megszabadulni Mr. Larry Mitchelltől, 

csak éppen nem tehette meg. 

Odalépett hozzám a rövid, zöld zakót és zöld 

oldalcsíkkal díszített fehér nadrágot viselő mexikói pincér. 

Egy dupla Gibsont rendeltem, és megkérdeztem, 

kaphatnék-e egy klubszendvicset, vagy át kell ülnöm az 

étterembe, ha enni akarok. 

– Muy bien senor – mosolygott a pincér, és elsietett. 

Ebből azt szűrtem le, hogy nem muszáj helyet 

változtatnom. 

A zene elhallgatott, a közönség tessék-lássék tapsolt. A 

muzsikusokat ez annyira meghatotta, hogy azonnal 

belefogtak egy új számba. A fekete hajú főpincér (úgy 

nézett ki, mint egy éhenkórász csavargó, akit valami ok 

miatt megmosdattak és kiöltöztettek) fáradhatatlanul 

szlalomozott az asztalok között. Egyfolytában mosolygott, 

és időnként megállt, hogy kifényesítsen egy-egy almát vagy 

villát. Amikor elege lett a járőrözésből, kihúzott magának 

egy széket, és leült egy nagydarab, jóképű, őszülő hajú, ír 

típusú fazon asztalához, aki szemmel láthatóan egyedül 

volt. A pasas sötét szmokingot viselt, a gomblyukába 

valami bordó virágot tűzött. Látszott rajta, hogy eléggé 

megkeményítette az élet; az ilyenekkel az ember nem 

szívesen akaszkodik össze. Jaj annak, aki mégis megteszi. 

Elég távol ültem tőle, és a világítás sem volt a legjobb, 

ezért csak ennyit tudtam megállapítani róla. 



 

 

A főpincér közelebb hajolt a kemény írhez, és mondott 

neki valamit. Mindketten Mitchell és Mayfield irányába 

néztek. A főpincért aggasztotta valami, de az ír pasast nem 

különösebben izgatta a dolog. Váltottak még egy-két szót, 

aztán a főpincér felállt és magára hagyta a fazont, aki 

cigarettát dugott a szipkájába. Az egyik pincér olyan 

szolgálatkészen adott neki tüzet, mintha egész álló este 

erre a pillanatra várt volna. A nagydarab ír megköszönte 

neki, de közben fel se nézett rá. 

Megkaptam az italomat; rögtön belekortyoltam. A zene 

ismét elhallgatott, a muzsikusok szünetet tartottak. A 

párok szétváltak és visszasétáltak az asztalukhoz. Larry 

Mitchell azonban még ekkor sem eresztette el Bettyt. Még 

mindig vigyorgott, aztán lihegve közelebb húzta magához a 

nőt, a kezét a tarkója mögé dugta. Betty megpróbálta 

lerázni magáról, de Mitchell nem adta fel ilyen könnyen. A 

képét a nő nyaka felé dugta. Betty védekezni próbált, de 

Mitchellben a részegsége ellenére még mindig sok erő volt. 

Amikor aztán Mitchell megcsókolta vagy megnyalta a 

nő nyakát, Betty kétségbeesett mozdulatot tett: előre 

rúgott. Mitchell bosszúsan kapta hátra a fejét. 

– Eresszen el, részeg disznó! – mondta Betty halkan, de 

érthetően. 

Mitchell arca eltorzult. Elkapta a nő csuklóját, olyan 

erővel szorította, mintha szét akarná roppantani, magához 

húzta Bettyt, és ott is tartotta. Az emberek rosszalló 

pillantásokat vetettek rá, de senki sem mozdult meg. 

– Mi a baj, bébi? Hát már nem szereted apucit? – 

morgott Mitchell hangosan, akadozó nyelvvel. 

Nem láttam pontosan, hogy Betty mit csinált a 

térdével, de az biztos, hogy komoly fájdalmat okozott 

Mitchellnek. A részeg bolond ellökte magától a nőt; amúgy 



 

 

sem túl csinos arcát eltorzította a fájdalom és a düh. 

Megcsóválta a fejét, és félelmetes erővel lekevert egy pofont 

Bettynek. Aztán még egyszer szájon csapta, ezúttal 

visszakézből. A nő arcán azonnal megjelentek a vörös 

foltok, de nem mozdult. 

Feszült csend támadt, amit aztán Betty tört meg. 

– Legközelebb, ha ilyet akar tenni, Mr. Mitchell – 

mondta lassan –, nem árt, ha golyóálló mellényt vesz a 

szmokingja alá. – Megfordult és elsietett. Mitchell úgy állt 

ott, mint a sóbálvány. Az arca is olyan fehér volt és úgy 

csillogott – azt nem tudom, hogy a fájdalomtól vagy a 

dühtől. A főpincér lassan odament hozzá, és kérdőn 

felvonta az egyik szemöldökét. 

Mitchell ránézett a főpincérre, majd egyetlen szó 

nélkül, egy részeg orrszarvú határozottságával elindult 

előre. A főpincér alig bírt kitérni az útjából. Bettyt követte; 

nem nézett se jobbra, se balra, szerintem csak a nőt látta. 

Menet közben meglökte az egyik asztal mellett ülő férfi 

vállát, de nem fékezett le, hogy bocsánatot kérjen. 

Betty ekkor már az üvegfal melletti asztalnál ült, a 

sötét szmokingot viselő ír fazon közelében. A fickó 

ránézett, majd Mitchell felé fordult. Kivette a szájából a 

szipkáját, lehajtotta a fejét, szemügyre vette a cigarettája 

parazsát. Az arcáról semmit sem lehetett leolvasni. 

Mitchell odaért az asztalhoz. 

– Fájdalmat okoztál nekem, édesem – mondta 

hangosan. – Nagy hibát követ el, aki ártani próbál nekem. 

Felfogtad? Nagyot! Esetleg nem akarsz bocsánatot kérni? 

A nő felállt, levette a szék támlájáról a kendőjét, és 

Mitchell felé fordult. 

– Kifizessem a számlámat, Mr. Mitchell… vagy esetleg 

maga fizet abból, amit kölcsönvett tőlem? 



 

 

A férfi keze ismét ütésre emelkedett. Betty meg se 

moccant, az ír viszont igen. Könnyed, szinte folyékony 

mozdulattal állt fel, és elkapta Mitchell csuklóját. 

– Nyugi, Larry. Most megkaptad. – A hangja nyugodt 

volt, szinte szórakozottnak tűnt. 

Mitchell kiszabadította a kezét, és oldalra perdült. 

– Maradj ki ebből, Brandon! 

– Örömmel, öregfiú. Nem is vagyok benne. De jobban 

teszed, ha nem ütöd meg újra ezt a hölgyet. Innen nem 

sűrűn szokták kihajítani a vendégeket… de most még ez is 

előfordulhat. 

Mitchell idegesen felmordult. 

– Ne ugass bele az életembe! 

– Azt mondtam, Larry, hogy nyugodj meg. Még egyszer 

nem figyelmeztetlek. 

Mitchell rámeredt. 

– Rendben, később még találkozunk – mondta tompa, 

részeg hangon. Elindult, de hirtelen megállt. – Ebben 

biztos lehetsz! – tette hozzá félig hátrafordulva. 

Kitámolygott a helyiségből. Elég bizonytalanul, de gyorsan 

mozgott; menet közben nem nézett rá senkire. 

Brandon szótlanul állt a helyén. A nő sem mozdult, 

szemmel láthatólag fogalma sem volt arról, mit tegyen. 

Lassan ránézett Brandonra, aki udvariasan, könnyedén és 

vigasztalóan elvigyorodott. Végül Betty szája is mosolyra 

húzódott. 

– Tehetek önért valamit? – kérdezte Brandon. – Esetleg 

elvigyem valahová? – Oldalra fordította a fejét. – Carl! 

A főpincér odasietett hozzá. 

– Nem kérünk számlát – mondta Brandon. – Az adott 

körülmények között… 



 

 

– Kérem! – szólt közbe a lány éles hangon. – Nem 

szeretném, ha mások fizetnék ki a fogyasztásomat. 

Brandon lassan megrázta a fejét. 

– Ez itt így szokás – magyarázta. – Nem én találtam ki, 

itt ez a rendszer. De… Esetleg küldhetek önnek egy italt? 

Betty alaposan végigmérte az ír fazont. 

– Küldeni akar egy italt? – kérdezte. 

Brandon udvariasan elmosolyodott. 

– Nos, ide is hozathatom, ha esetleg helyet foglalna. – 

Visszament az asztalához, kihúzott egy széket. Betty 

elegáns mozdulattal leült. A következő pillanatban a 

főpincér jelt adott a zenekarnak; a muzsikusok a rövid 

pihenő után ismét rázendítettek egy dalra, ami nem 

sokban különbözött a korábban játszottaktól. 

Mr. Clark Brandon olyan ember volt, aki mindig 

megkapta, amit akart, méghozzá anélkül, hogy fel kellett 

volna emelnie a hangját. 

Nem sokkal később megérkezett a szendvicsem. Az 

igazat megvallva nem volt túl jó, de meg lehetett enni. Meg 

is ettem, aztán még vagy félórát maradtam. Brandon a 

jelek szerint remekül kijött Bettyvel. Nem sokat 

beszélgettek, de táncoltak egyet. 

Fizettem és kimentem a parkolóba. Beültem a 

kocsimba és rágyújtottam. Biztos voltam benne, hogy 

Betty észrevett, bár ennek egyetlen jelét sem mutatta. Azt 

is tudtam, hogy Mitchell nem látott meg; túl gyorsan ment 

fel a lépcsőn, és túl dühös volt ahhoz, hogy bármit 

felfogjon. 

Fél tizenegy táján Brandon kivezette az étteremből 

Bettyt. Beültek a nyitott Cadillacbe, elindultak. Követtem 

őket. Egyenesen Esmeralda belvárosa felé tartottak, a 



 

 

Casa del Ponientébe mentek. Brandon lehajtott a 

garázshoz. 

Ezután nem sok dolgom akadt. Leállítottam a kocsimat 

a parkolóban, bementem a szállodába, átvágtam a hallon, 

és kerestem egy telefont. 

– Miss Mayfieldet kérném – mondtam a központosnak. 

– Betty Mayfieldet. 

– Egy pillanat… – Csend. – Ó, igen. Éppen most 

jelentkezett be. Azonnal kapcsolom a szobáját, uram. 

Hosszabb csend. 

– Sajnálom, Miss Mayfield nem veszi fel a telefont, 

uram. 

Megköszöntem a központosnak, és letettem a kagylót. 

Kisiettem a hallból, mert számítani lehetett arra, hogy 

Betty és Brandon esetleg feltűnik. 

Visszamentem a bérelt szekérhez, átvergődtem a 

ködlepte kanyonon, és végül eljutottam a Rancho 

Descansadóhoz. Az irodát bezárták, az ajtaja fölött erőtlen 

lámpa világított. 

Átgurultam a 12/C elé, beállítottam a kocsit a 

parkolóba, és ásítozva beléptem a szobámba. Szánalmas 

és hideg volt. Amíg elvoltam, valaki levette az ágyról a 

csíkos térítőt, és kicserélte a párnahuzatokat. 

Levetkőztem, és álomra hajtottam fáradt, meglehetősen 

zúgó fejem. 

9 

Kopogásra ébredtem. A hang halk volt, de kitartó. Olyan 

érzésem támadt, hogy már hosszú ideje hallom – talán 



 

 

mert lassan, fokozatosan hatolt be az álmomba. Az 

oldalamra fordultam, és hallgatózni kezdtem. Valaki 

lenyomta a kilincset. Egy-két másodpercnyi csend 

következett, majd folytatódott a kopogás. A karórámra 

néztem. A halványan foszforeszkáló mutatók szerint 

három óra múlt. Felkeltem, átmentem a táskámhoz, és 

elővettem a fegyveremet. Az ajtóhoz léptem, és résnyire 

kinyitottam. 

Egy sötét alak állt előttem. Az illető nadrágot és valami 

esőkabátfélét viselt, a fejére fekete kendőt kötött. Nő volt. 

– Mit akar? 

– Eresszen be… gyorsan. Ne gyújtson fényt. 

Azonnal felismertem Betty Mayfield hangját. 

Kinyitottam az ajtót; a nő úgy surrant be a szobámba, 

mintha ködből lenne a teste. Gyorsan magamra kaptam a 

fürdőköntösömet. 

– Van még valaki odakint? – kérdeztem. – A szomszéd 

szoba üres… 

– Nincs ott senki. Egyedül jöttem. – Levegő után 

kapkodva támaszkodott a falnak. A zakóm zsebéből 

elővettem a zseblámpámat, és körbevillantottam, 

megkerestem a hősugárzó kapcsolóját. Közben Betty 

arcába világítottam. Pislogva elfordult, és a szeme elé 

emelte a kezét. A padlóra irányítottam a lámpát, az 

ablakokhoz mentem, mindkettőt becsuktam, leeresztettem 

a redőnyöket, azután felkapcsoltam a lámpát. 

A nő felsóhajtott, de egyetlen szót sem szólt. A falhoz 

támaszkodott. Látszott rajta, jólesne neki egy ital. 

Kimentem a főzőfülkébe, whiskyt töltöttem egy pohárba, 

bevittem neki. Intett, hogy nem kéri, aztán hirtelen 

meggondolta magát, és kiürítette a poharat. 



 

 

Leültem és rágyújtottam, olyan gépies mozdulatsorral, 

ami mindig bosszant, ha más csinálja. Nem szólaltam 

meg, csak ültem, néztem a nőt és vártam. 

Véletlenül összeakadt a tekintetünk. Egy idő után 

lassan belenyúlt az esőkabát zsebébe, és előhúzta a 

fegyverét. 

– Jaj, ne! – mondtam. – Már megint ezzel jön? 

Lenézett a pisztolyra. Remegett az ajka. A csövet 

másfelé fordította, eltolta magát a faltól, majd letette a 

fegyvert a könyökömhöz. 

– Már láttam ezt a játékszert – mondtam. – Régi 

barátok vagyunk. Utoljára Mitchell tartotta a kezében, 

igaz? Most mit akar vele? 

– Akkor éppen a fegyver miatt ütöttem le. Attól féltem, 

hogy Mitchell lelövi magát. 

– Nem tette volna meg. Egy gyilkosság csak 

összekuszálta volna a terveit. Fogalmam sincs, mit akar, 

de ilyesmivel biztos nem számolt. 

– Én nem lennék ennyire biztos benne. Egyébként 

sajnálom, hogy le kellett ütnöm magát… 

– Köszönöm a jeget – mondtam. 

– Nem is nézi meg a pisztolyt? 

– Már megnéztem. 

– Gyalog jöttem a Casából. Most ott lakom. Ma délután 

költöztem be. 

– Tudom. Taxival kivitette magát a Del Mar 

pályaudvarra, el akarta érni az esti vonatot, de Mitchell 

közbelépett és visszahozta. Együtt vacsoráztak, táncoltak 

is, aztán összekaptak egy kicsit. Egy Clark Brandon nevű 

pasas lépett közbe, ő vitte vissza magát a szálláshelyére. 

Egy nyitott Cadillacje van. 

Rám meredt. 



 

 

– Nem láttam magát az étteremben – mondta végül 

olyan hangon, mintha máson járna az esze. 

– A bárban voltam. Végignéztem, ahogy Mitchell 

felpofozza magát. Hallottam mit mondott neki. 

Óvatosságra intette, meg arra, hogy legközelebb, ha 

verekedni támad kedve, vegyen golyóálló mellényt. Később, 

amikor Brandon meghívta egy italra, háttal ült nekem. 

Maguk előtt léptem le, a parkolóban várakoztam. 

– Kezdem elhinni, hogy maga tényleg detektív – jegyezte 

meg halkan. Ismét a fegyverre pillantott. – Nem Mitchell 

adta vissza – mondta. – Persze ezt nem tudom bizonyítani. 

– Ez azt jelenti, hogy be szeretné bizonyítani? 

– Egy kicsit segítene. Bár nem eléggé. Akkor semmit 

sem számítana, ha minden kiderülne rólam. Azt hiszem, 

már rájött, miről beszélek. 

– Üljön le, és ne csikorgassa a fogát. 

Lassan az egyik székhez lépett, leült és előre dőlt. A 

padlóra meredt. 

– Tudom, hogy van valami, amit ki lehetne, talán ki is 

kellene deríteni – mondtam. – Mitchell már rájött, ez azt 

mutatja, hogy én is megismerhetném a részleteket, ha… 

Ha akarnám. Bárki megtehetné, aki tudja, hogy van mire 

rájönni. Én pillanatnyilag még semmit sem tudok. Csak 

arra béreltek fel, hogy figyeljem magát, és tegyek jelentést 

arról, hol szállt meg. 

Felkapta a fejét. 

– És? Megtette? 

– Bejelentkeztem – mondtam rövid hallgatás után. – 

Bevallottam, hogy nem tudom, hol van. Ez akkor igaz is 

volt. Említést tettem San Diegóról. Egyébként ezzel nem 

árultam el titkot, a megbízóm a telefonközpontostól is 

megkérdezhette volna, honnan hívtam fel. 



 

 

– Szóval akkor nem tudta, hol vagyok – mondta 

szárazon. – A megbízója biztos elégedett volt magával. – A 

hangja gúnyosan csengett. Az ajkába harapott. – Elnézést. 

Nem akartam megbántani, csak… Megpróbálom rendezni 

a gondolataimat. 

– Rajta, rendezkedjen nyugodtan. Hiszen még csak 

hajnali negyed négy. 

– Most meg maga gúnyolódik? 

A hősugárzóra néztem. Nem látszott rajta semmi, de 

mintha már nem lett volna annyira hideg a szobában, 

mint korábban. Úgy döntöttem, iszom egyet. Kimentem a 

főzőfülkébe, és töltöttem magamnak. Kiürítettem a 

poharat, töltöttem még egy adagot, majd visszamentem a 

szobába. 

A nő egy kis műbőr tokot tartott a kezében. Amikor 

beléptem, felemelte. 

– Ebben ötezer dollár van, százdolláros American 

Express csekkekben… Mire lenne hajlandó ötezer 

dolcsiért, Marlowe? 

Ittam egy korty whiskyt, és elgondolkoztam a kérdésen. 

– Ha a normál tarifával számolok, akkor ötezer 

dollárból jó néhány hónapra felbérelhetne. Persze csak 

abban az esetben, ha történetesen eladó lennék. 

A szék karfájára csapott a tokkal. A másik kezével 

idegesen dobolt a térdén. 

– Márpedig szerintem eladó! – jelentette ki 

határozottan. – És ez az összeg csupán előleg. Bármit 

megvehetek magamnak. Bármit! Több pénzem van, mint 

gondolná. A legutóbbi férjem szánalmasan gazdag volt, 

amikor elhagytam, kerek félmillió dollárt hoztam el tőle. 

Az arcán furcsa, elszánt mosoly jelent meg. Adott időt 

arra, hogy felfogjam szavai jelentését. 



 

 

– Gondolom, senkit sem kell megölnöm. 

– Nem. Senkit sem kell megölnie. 

– Maga szerint miért nem tetszik az, ahogy ezt 

kimondta? 

Oldalra fordítottam a fejem, és a pisztolyra néztem, 

amit már többször láttam, de még egyszer sem érintettem 

meg. A nő az éjszaka közepén átsétált a Casából, hogy 

elhozza nekem. Csak néztem. Lehajoltam, megszagoltam. 

Tudtam, előbb-utóbb kézbe kell vennem. 

– Kiben maradt a golyó? – kérdeztem, és olyan érzésem 

támadt, mintha a hideg levegő lehűtené a véremet. 

– A golyó? Miért nem azt kérdi: a golyók? Honnan 

tudja, hogy csak egy hiányzik belőle? 

Kézbe vettem a pisztolyt. Kicsúsztattam belőle a tárat, 

megnéztem, aztán visszalöktem a helyére. 

– Lehet, hogy tényleg kettőről van szó – mondtam. – A 

tárban hat van, de lehetett egy a csőben is. Persze az is 

lehet, hogy kilőtt egy egész tárat, aztán újat tett a régi 

helyére. 

– Most ugye csak beszélgetünk? – kérdezte lassan. – 

Semmit sem akarunk nyíltan kimondani, igaz? 

– Igaz. Hol a pasas? 

– A szobámban, a teraszon. Egy széken. A szálló egyik 

oldalán minden szobához külön terasz tartozik, amelyeket 

ferde betonfalak választanak el egymástól. Lehet, hogy egy 

alpinista vagy egy kéményseprő képes lenne megkerülni 

azokat a falakat, hogy átjusson az egyik erkélyről a 

másikra, de még ők sem tudnák végrehajtani a 

mutatványt úgy, hogy valamilyen súlyt cipelnek. A 

tizenegyediken van a szobám, fölötte nincs semmi, csak a 

tetőtér, vagyis egy lakosztály. – Elhallgatott, összeráncolta 

a homlokát, aztán tanácstalan mozdulatot tett azzal a 



 

 

kezével, amelyikkel addig a térdét ütögette. – Tudom, elég 

furcsán hangzik, de az az ember csakis a szobámon 

keresztül juthatott ki az erkélyre. Márpedig én nem 

eresztettem be. 

– Egészen biztos, hogy halott. 

– Igen. Halott. Halottabb már nem is lehetne. Nem 

tudom, mikor történt. Nem hallottam semmit. Egyszer 

csak felriadtam. Nem tudom, mire, de nem lövésre, az 

biztos. Egyébként akkor már hideg volt a teste. Szóval… 

Nem tudom, mi ébresztett fel. Nem is keltem fel azonnal. 

Csak feküdtem és gondolkoztam. Nem bírtam 

visszaaludni, ezért egy idő múlva felkapcsoltam a lámpát, 

felkeltem, járkálni kezdtem, rágyújtottam, hasonlók. 

Észrevettem, hogy szétoszlott a köd, és kisütött a hold. 

Mármint abban a magasságban, ahol a szobám van, már 

nem volt köd, de amikor kimentem az erkélyre, láttam, 

hogy lejjebb még mindig elég sűrű. Átkozottul hideg volt. A 

csillagok óriásinak látszottak. Csak álltam ott, a betonfal 

mellett… Jó darabig nézelődtem, és azután… Észrevettem 

őt. Tudom, tudom, ez eléggé valószerűtlenül hangzik, de 

így történt. Szerintem a zsaruk nem hinnének nekem. Az 

esélyem egy a millióhoz, ha valakitől nem kapok 

segítséget. 

Felálltam, megittam a maradék whiskymet, és 

odaléptem a nőhöz. 

– Mondok én magának két-három dolgot. Először: nem 

úgy reagál a történtekre, mint az várható lenne. Nem 

nyugodt, ez tisztán látszik, de nem is borult ki teljesen. 

Nem esett pánikba, nem hisztériázik, semmi. Olyan… 

fatalistán szemléli az egészet. Másodszor: hallottam, miről 

beszéltek ma délután Mitchellel. Kivettem azokat az 

izzókat… – A falba épített hősugárzóra böktem. – ...és 



 

 

sztetoszkóppal hallgatóztam. Annyit sikerült kiderítenem, 

hogy Mitchell tudja, ki maga. Az is biztos, hogy maga nem 

szeretné, ha ez az információ nyilvánosságra kerülne, 

esetleg lehoznák a lapok. Valamit el akar titkolni. Annyira, 

hogy nevet változtatott, és el akar rejtőzni. Egyszer 

kijelentette, hogy borzasztóan szerencsésnek érzi magát, 

mert még életben van. Most pedig ott egy halott ember az 

erkélyén. Egy férfi, akit a maga fegyverével lőttek le. Egy 

férfi, aki nem más, mint Mitchell. Vagy esetleg tévedek? 

Megrázta a fejét. 

– Nem téved. Larry az. 

– Azt mondja, nem maga ölte meg. Azt mondja, a 

zsaruk nem hinnének magának. Ugyan miért nem? Nagyot 

tévedek, ha azt mondom, hogy már korábban is járt 

errefelé? 

A szemembe nézett, lassan felállt. Az arcunk egészen 

közel volt egymáshoz. Farkasszemet néztünk, bár ennek 

semmi jelentősége nem volt. 

– Félmillió dollár rengeteg pénz, Marlowe. Vannak 

helyek a világon, ahol ennyiből már gyönyörűen meg lehet 

élni. Mondjuk Rióban, a tengerparton, azokban a magas 

apartmanházakban… Fogalmam sincs, meddig tartana ki, 

de az ember mindig kitalálhat valamit. Mindig, mindent el 

lehet rendezni, nem gondolja? 

– Olyan érzésem van, mintha több ember lakozna 

magában. Most úgy beszél, mint valami nagyvilági nő, aki 

mindent könnyen vesz. Amikor először láttam, olyan volt, 

mint egy jólnevelt úrilány, még azt sem vette jónéven, hogy 

Mitchell csapni próbálta magának a szelet. Aztán vett egy 

pakli cigarettát, rágyújtott, de úgy szívta a füstöt, mintha 

az egész világot gyűlölné. Azután meg hagyta, hogy 

Mitchell ölelgesse magát. Ez, ugye, már itt történt… Ezt 



 

 

követően, amikor először elbeszélgettünk egymással, 

eltépte a saját blúzát, és olyan cinikus volt, mint a 

legkiéltebb Park Avenue-i rosszlány, miután a szeretője 

hazament a családjához. Azután meg hagyta, hogy 

ölelgessem. Ezek után pedig széttört a fejemen egy 

palackot. Most meg arról beszél, milyen szép az élet 

Rióban. Mondja, reggel, amikor majd felkelek, ezek közül 

melyik nő fekszik majd mellettem? 

– Ötezer dollárt adok előlegbe. Később még többet is 

kaphat. A zsaruk öt nyomorult fogpiszkálót se adnának 

magának. Ha nem tetszik az ajánlatom, ott a telefon, 

tárcsázzon, akit akar. 

– Mit kell tennem az ötezerért? 

Olyan lassan eresztette ki a levegőt, mintha azt hinné, 

hogy túljutott a nehezén. 

– A szálloda a szirt szélén áll, a fal tövében van egy 

nagyon keskeny ösvény. Azalatt már csak kövek, és végül 

az óceán. Az erkélyem az óceán fölé nyúlik. 

Bólintottam. 

– Tűzlépcső van? 

– A garázsból. Közvetlenül az alagsori liftajtónál 

kezdődik, ami két-három lépcsőnyivel van magasabban, 

mint a garázs szintje. A tűzlépcsőn nehezen lehetne 

feljutni hozzám… 

– Ötezerért akár mélytengeri búváröltönyben is 

felmásznék. A hallon keresztül távozott? 

– Nem. A tűzlépcsőn. A garázsban van ugyan éjjeliőr, 

de aludt. Az egyik kocsiban horkolt. 

– Azt mondta, Mitchell egy széken ül. Sok a vér? 

Megrándult az arca. 

– Ezt… Ezt nem figyeltem. Azt hiszem, sok. 



 

 

– Nem vette észre? Ez hogy lehet? Hiszen elég közel 

ment hozzá, máskülönben nem állapíthatta meg, hogy 

halott. Hol hatolt bele a golyó? 

– Nem láttam. Lehet, hogy valahol hátul. 

– Hol volt a pisztoly? 

– Az erkélyen, Larry keze mellett. 

– Melyik keze mellett? 

Elkerekedett a szeme, de csupán egyetlen 

másodpercre. 

– Számít ez? Nem tudom, melyik keze mellett. Ott 

feküdt azon a nyugágyon… 

– Széket mondott. 

– Most nyugágyat mondok. Szóval ott feküdt, 

keresztben, a feje az egyik oldalon lógott le, a lába a 

másikon. Mondja, muszáj erről beszélnünk? 

– Jól van. Semmit sem tudok az itteni áramlatokról, se 

az árapályról. Lehet, hogy már holnap partra veti a víz, de 

az is elképzelhető, hogy két hétig nem kerül elő. Mármint 

akkor, ha… Hangsúlyozom: ha bedobjuk a tengerbe. Ha 

elég ideig marad a vízben, a zsaruk talán nem is jönnek 

rá, hogy lelőtték. Aztán az is lehetséges, hogy soha többé 

nem kerül elő. Erre persze nincs sok esély, de 

elképzelhető. Errefelé vannak barrakudák meg effélék a 

vízben. 

– Maga aztán tényleg ért ahhoz, hogyan borítsa ki az 

embert! – fakadt ki. 

– Valahol el kell kezdeni a munkát. Azon tanakodom, 

van-e valami esély az öngyilkosságra. Ha van, akkor 

természetesen vissza kell tennünk a fegyvert. Mitchell 

balkezes volt. Ezért kérdeztem, melyik kezénél találta meg 

a stukkert. 



 

 

– Ó! Igen, tényleg balkezes volt. Igaza van. De szó sem 

lehet öngyilkosságról. Egy ilyen önelégült, gőgös és mohó 

ember nem végezne magával. 

– Előfordul, hogy az ember éppen azt öli meg, akit 

legjobban szeret. Ő talán önmagát szerette a legjobban. 

– Nem volt öngyilkos típus – mondta határozottan. – Ha 

szerencsénk van, talán azt hiszik majd, hogy leesett az 

erkélyről. Többen látták, hogy berúgott az este. Egyébként 

csak egy kis időt kell nyernem, annyit, hogy eljussak Dél-

Amerikába. Az útlevelem még érvényes. 

– Az útlevele milyen névre szól? 

Felemelte a kezét, végighúzta az ujjait az arcomon. 

– Hamarosan sok mindent megtud rólam. Csak 

türelem! Már így is éppen elég információval rendelkezik. 

Nem tud várni egy kicsit? 

– De. Erre tudok várni. A csekkekre viszont nem. Még 

egy-két órán át sötét lesz. Azt javaslom, intézze el a 

csekkeket, míg felöltözöm. 

A zakóm zsebéből elővettem egy töltőtollat, a nő kezébe 

nyomtam. Leült a lámpa mellé, és elkezdte aláírogatni a 

csekkeket. Ahogy írt, kidugta a nyelve hegyét a fogai 

között. Lassan, óvatosan mozgatta a kezét; az Elizabeth 

Mayfield nevet írta alá. Ezzel elárulta, hogy már 

Washingtonban megváltoztatta a nevét. 

Öltözködés közben azon töprengtem, valóban elég 

ostoba-e ahhoz, hogy elhiggye, segítek neki megszabadulni 

a hullától. 

Ahogy kivittem a poharakat a főzőfülkébe, magamhoz 

vettem a pisztolyt. Ahogy becsukódott mögöttem a 

lengőajtó, becsúsztattam a fegyvert és a tárat a tűzhely 

sütőjében lévő fémtálca és vasrács közé. Leöblítettem és 

eltörölgettem a poharakat. 



 

 

Amikor visszamentem a szobába, még mindig írt. 

Miután befejezte, átvettem tőle a csekkeket, mindegyiken 

ellenőriztem az aláírást. Az összeg semmit sem jelentett a 

számomra. A zsebembe dugtam a műbőr tokot, leoltottam 

a lámpát és az ajtóhoz léptem. Kinyitottam; a nő ekkor 

már mellettem állt. 

– Most osonjon ki – mondtam. – Az országúton, a 

kerítés végénél fogom felvenni. 

Felém fordult, kissé közelebb hajolt hozzám. 

– Bízhatok magában? – kérdezte halkan. 

– Bizonyos pontig. 

– Legalább őszinte. És mi lesz akkor, ha nem sikerül? 

Ha valaki jelentette a lövést, ha megtalálják a hullát, ha a 

szállásomon már nyüzsögnek a rendőrök? 

Csak álltam, hagytam, hogy a tekintetével az arcomat 

fürkéssze. Nem válaszoltam. 

– Kitalálom, jó? – mondta nagyon halkan és lassan. – 

Átad a zsaruknak. De akkor nem lesz a magáé az ötezer 

dollár! A csekkek annyit se fognak érni, mint egy ócska 

újság, mert nem lesz mersze ahhoz, hogy akár egyet is 

beváltson. 

Még mindig hallgattam. 

– Piszok disznó! – Éppen csak egy kicsit emelte fel a 

hangját. – Ó, miért is kellett idejönnöm magához! 

A kezem közé fogtam az arcát és megcsókoltam a 

száját. Elhúzódott tőlem. 

– Nem ezért – mondta. – Az biztos, hogy nem ezért. És 

van még itt egy apróság. Tudom, borzasztóan kicsi és 

lényegtelen dolog, mert ez az igazság. És az igazság sosem 

számít. Ezt tapasztalt tanároktól tanultam. Kemény és 

fájdalmas leckékben volt részem… Nos, az igazság az, hogy 

tényleg nem én öltem meg azt az embert. 



 

 

– Talán hiszek magának. 

– Ne fárassza magát – mondta. – Senki sem fog hinni 

nekem. 

Megfordult, kilépett az ajtón, végigosont a verandán, 

lement a lépcsőn. Egy-két másodperccel később már a fák 

között járt. A köd eltakarta az alakját. 

Bezártam az ajtót, beültem a bérelt kocsiba, és 

végighajtottam a sötét úton, el az iroda csukott ajtaja előtt. 

A világ mélyen aludt, a csendet csak a kanyonon 

keresztülhajtó, építőanyagot, olajat szállító kamionok, a 

város életéhez szükséges holmikkal megrakott teherautók 

dübörgése törte meg. A sofőrök felkapcsolták a 

ködlámpákat; a méretes járművek lassan, libasorban 

kaptattak felfelé a dombok oldalán. 

A kaputól ötven lépésnyire, a kerítés végénél Betty 

kilépett az árnyékok közül, és gyorsan beszállt mellém. 

Felkapcsoltam a reflektort. Az óceán irányából egy ködkürt 

üvöltése hallatszott. A fejünk fölött, a ködmentes égbolton 

alakzatban szálló vadászrepülők jelentek meg. A jetek 

iszonyatos sebességgel száguldottak, mire kihúztam a 

műszerfalból a szivargyújtót, és rágyújtottam egy 

cigarettára, már eldübörögtek a közelből. 

A lány mozdulatlanul ült mellettem, maga elé nézett és 

hallgatott. Nem látta se a ködöt, se az előttünk araszoló 

kamion hátulját. Semmit sem látott. Csak ült ott, mintha 

megfagyott volna. A kétségbeesés úgy lebénította, mint a 

halálra ítélt rabot az akasztófa látványa. 

Vagy tényleg megtört, vagy ő volt a legjobb színésznő, 

akivel valaha találkoztam. Ezt ekkor még nem tudtam 

eldönteni. 
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A Casa del Poniente a szirtek peremén, körülbelül 

háromhektárnyi füves, virágágyásokkal tarkított területen 

állt. Az óceántól távolabbi oldalán lévő kapu a tágas belső 

udvarra vezető lugasszerű folyosóra nyílt. Az udvar 

üvegfalakkal leválasztott részein asztalok álltak; az egyik 

oldalon bárt, a másikon kávézót építettek ki. Az épület 

mindkét oldalán aszfaltozott, száznyolcvan centi magas 

sövénnyel körbevett parkoló várta azoknak a vendégeknek 

a járműveit, akik valamilyen okból kifolyólag annak 

ellenére sem óhajtották igénybe venni a föld alatti garázst, 

hogy a páradús sós levegő nem tesz jót a krómozott 

alkatrészeknek. 

A garázsba vezető lejáró közelében állítottam le a bérelt 

szekeret. Az óceán mormogása egészen közelről 

hallatszott, szinte olyan érzésem támadt, hogy a bőrömre 

fröccsen a tajték, a számba jut a sós ízű és illatú víz. 

Kiszálltunk, és átmentünk a garázs bejáratához. A lefelé 

vezető út mellett keskeny járda húzódott. A kapu fölött 

táblát helyeztek el, amelyen arra hívták fel a sofőrök 

figyelmét, hogy lassan guruljanak le a lejtőn, és szükség 

szerint használják a dudájukat. 

A lány elkapta a karomat és megállított. 

– Bemegyek a hallba. Túl fáradt vagyok a lépcsőzéshez. 

– Rendben. Megteheti. Melyik a szobája? 

– A tizenkettő-huszonnégyes. Mit lesz, ha elkapnak 

minket? 

– Mármint mikor? 



 

 

– Tudja azt maga nagyon jól. Akkor, amikor átdobjuk a 

terasz korlátja fölött azt a… Azt a bizonyos valamit. Vagy 

akkor, ha valami mást csinálunk vele. 

– Engem valószínűleg kikötöznének egy hangyaboly 

mellett. Azt, hogy magával mit tennének, fogalmam sincs. 

Attól függ, hogy ezen kívül mit sikerül magára 

bizonyítaniuk. 

– Mondja, hogy tud így beszélni reggeli előtt? 

Elfordult, és gyors léptekkel távozott. Lesétáltam a 

garázs kapujához. A lejáró pontosan annyira volt 

kanyargós, mint a többi hasonló parkolóhoz vezető út. 

Megpillantottam az üvegfalú kis őrfülkét; az oldalánál 

lámpa égett. Ahogy előrébb mentem, tisztán láttam, hogy a 

fülkében nincs senki. Megálltam, hallgatózni kezdtem. 

Arra számítottam, hogy motoszkálást hallok, lépéseket, 

fütyörészést, esetleg horkolást, vagyis olyan hangokat, 

amelyek arra utalnak, hogy valamelyik kocsi tulajdonosa 

és az éjjeliőr jelen van, él és észrevehet. Semmit sem 

hallottam. 

Továbbmentem. Eljutottam a fülke távolabbi végéhez, 

oldalra húzódtam és megláttam a lifthez vezető lépcsőket. 

A falon a „FELVONÓ” felirat díszelgett. A tábla mellett egy 

üvegbetétes ajtót láttam, ami mögött lámpa világított. 

Ennyi. Semmi sem mozdult. 

Megtettem még vagy három lépést, és kővé dermedtem. 

Az éjjeliőr egyenesen felém fordult. Egy Packard szedán 

hátsó ülésén terpeszkedett. A lámpa megvilágította az 

arcát; szemüveges volt; a lencsék visszaverték a 

fénysugarakat. Kényelmesen hátradőlt, és meg se 

moccant. Megálltam és vártam, hogy csinál-e valamit. A 

fejét hátrahajtotta, a szája nyitva volt. Meg kellett tudnom, 

miért nem mozdul meg. Lehet, hogy csak színleli az alvást, 



 

 

és amint elhaladok mellette, azonnal kiugrik a kocsiból, 

odarohan a telefonjához, és riasztja a biztonságiakat? 

Rájöttem, ostobaság ilyet feltételezni. A pasas 

valószínűleg állandó éjszakás volt, így nem ismerhette a 

szálloda valamennyi vendégét. A lehajtó mellett azért 

építettek ki járdát, hogy használják. Már majdnem négy 

óra volt; még egy óra, és megvirrad. Az autótolvajok nem 

ilyen nyíltan szokták megközelíteni a prédát, és főként 

nem a napnak ebben a szakában, hanem valamivel 

hamarabb, úgy éjfél és két óra között. 

Odasiettem a Packardhoz, ránéztem az őrre. A kocsi 

valamennyi ablaka felhúzva, az ajtók bezárva. A pasas 

meg se mozdult. Megfogtam az egyik kilincset, 

megpróbáltam kinyitni az ajtót. A halványbarna bőrű őr 

erre sem riadt fel. Mélyen aludt; ahogy kinyitottam az 

ajtót, meghallottam halk horkolását. Közelebb hajoltam 

hozzá, és az orromat megcsapta a marihuanafüst 

jellegzetes szaga. A pasas kiszállt a világból, valahol a béke 

völgyében sétálgatott, ahol az idő és a tér elveszti a 

jelentőségét, ahol mindent pompás színek és káprázatos 

dallamok alkotnak. 

Arra gondoltam, hogy a szerencsétlen előbb-utóbb 

úgyis lebukik. Ha pedig ez megtörténik, az a legkevesebb, 

hogy elveszti az állását. Ha elhagyja a szerencséje, a 

főnökei nagy ügyet csinálnak a dologból, átadják a 

zsaruknak, akik majd gondoskodnak arról, hogy egy 

darabig hűvösön legyen. 

Becsuktam a Packard ajtaját, átmentem az üvegbetétes 

ajtóhoz. Beléptem a szűk, betonfalú előtérbe. A két lift 

fémajtaja mellett egy ajtót fedeztem fel; e mögött volt a 

tűzlépcső. Kinyitottam a második ajtót, és elindultam 

felfelé. Lassan lépkedtem. Tizenhárom szintet kellett felfelé 



 

 

haladnom, számtalan lépcsőt kellett megmásznom. Menet 

közben az egyes szintek folyosóira nyíló, jelölés nélküli 

fémajtókat számolgattam. Mire felértem a tizenegyedikre, 

már jócskán izzadtam és alig kaptam levegőt. Kinyitottam 

az ajtót, kiléptem a folyosóra, és elindultam a 1224-es 

szoba irányába. 

Próbaképpen lenyomtam a kilincset. Az ajtó zárva volt. 

Egy-két másodperccel később, miután levettem a 

kezem a kilincsről, az ajtó kitárult. Betty intett, lépjek 

beljebb. Elhaladtam mellette, leroskadtam az egyik 

karosszékbe, és megpróbáltam levegőhöz jutni. A szoba 

tágas volt, a hatalmas, magas ablakok az erkélyre nyíltak. 

A franciaágyon látszott, hogy valaki aludt benne – vagy 

valaki úgy rendezte el a takarót és a párnákat, hogy ezt 

higgyem. A székeken különféle ruhadarabok, a 

fésülködőasztalkán piperecikkek, a padlón csomagok. A 

berendezés elég jó volt; az ilyen szobákért legalább napi 

húsz dolcsit szoktak elkérni. 

Betty visszaakasztotta a biztonsági láncot. 

– Simán ment? 

– Az éjjelőr éppen papírsárkánynak képzeli és röpteti 

magát. Veszélytelen, akár egy kismacska. – 

Feltápászkodtam a székből, és elindultam az erkély 

irányába. 

– Várjon! – csattan fel a nő hangja. Hátranéztem. – 

Hiába – mondta. – Ilyesmit senki sem tehet. 

Álltam és vártam. 

– Inkább értesítem a rendőrséget – folytatta. – Bármi 

várjon is rám, nem érdekel. 

– Remek ötlet – mondtam. – Vajon miért nem jutott 

hamarabb az eszünkbe? 



 

 

– Jobb lesz, ha maga most szépen elmegy. Semmi 

szükség arra, hogy belekeveredjen az ügybe. 

Nem válaszoltam. A szemébe néztem, amit alig bírt 

nyitva tartani. Vagy a sokk fejtette ki rá a hatását, vagy 

beszedett valamit, ezt nem tudtam eldönteni. 

– Bekaptam két altatót – mondta, mintha olvasna a 

gondolataimban. – Ma este már nem bírnék elviselni több 

zűrt. Menjen el innen, nagyon kérem. Kérem! Ha majd 

felkelek, idehívom a szobaszolgálatot, aztán kiküldőm a 

pincért az erkélyre. Majd ő fogja megtalálni a… Azt, ami 

ott van. Én pedig semmit sem fogok tudni a dologról. – A 

nyelve egyre jobban akadozott. Megrázta magát, elszántan 

megdörzsölte a halántékát. – Elnézést a pénz miatt. Mert 

ugye, vissza kell adnia. Vagy maga másként gondolja? 

Odaálltam elé. 

– Ha nem adom vissza a pénzt, az egész sztorit el fogja 

a mondani a zsaruknak? 

– Kénytelen leszek megtenni – mondta álmosan. – Hogy 

is titkolhatnám el? Úgyis mindent kiszednek belőlem. 

Én… Már túl fáradt vagyok a harchoz. 

Megfogtam a karját, megráztam. A feje úgy járt előre-

hátra, mintha gumiból lenne a nyaka. 

– Tényleg csak két tablettát vett be? 

Erőlködve kinyitotta a szemét. 

– Igen. Sosem veszek be többet kettőnél… 

– Akkor figyeljen. Most kimegyek az erkélyre, és 

megnézem a hullát. Aztán visszamegyek a Ranchóra. Meg 

fogom tartani a pénzt, és a fegyvert is. Lehet, hogy a 

stukker miatt eljutnak hozzám a nyomozók, de… Térjen 

már magához! Figyeljen! 

– A feje oldalra billent, de megrázta, és nagyra nyitotta 

a szemét. A tekintete homályos volt. – Figyeljen, jó? Ha a 



 

 

fegyver nem vezeti el őket magához, akkor hozzám sem. 

Egy ügyvédnek dolgozom, az a feladatom, hogy figyeljem 

magát. A csekkek oda fognak jutni, ahová valók. A pisztoly 

is. A története pedig, amit elő akar adni a zsaruknak, 

fabatkát se fog érni. Ha jártatja a száját, csak annyit fog 

elérni, hogy felkötik. Megértette? 

– I-igen – motyogta. – De n-nem érdekel… 

– Az altató beszél magából. 

Előredőlt. Elkaptam és áttámogattam az ágyhoz. 

Rázuhant. Lehúztam a cipőjét, betakartam az ágyterítővel. 

Azonnal elaludt; halkan horkolni kezdett. Kimentem a 

fürdőszobába, körbenéztem. A polcon találtam egy doboz 

Nembutalt. Majdnem tele volt. A címkén rajta volt a recept 

sorszáma és dátuma. A szert egy hónappal korábban, 

Baltimore-ban vették. A tenyeremre szórtam és 

megszámoltam a sárga kapszulákat. Negyvenhét volt 

belőlük, majdnem megtöltötték a dobozt. Akik meg 

akarják ölni magukat, azok mindent beszednek, amit 

találnak, kivéve persze azokat a tablettákat, amiket 

elejtenek. Mert az öngyilkosok mindig elszórnak pár 

bogyót. Visszaszórtam a kapszulákat a dobozba, amit 

aztán zsebre vágtam. 

Visszamentem a szobába, a nőre néztem. A helyiség 

hűvös volt. Bekapcsoltam a hősugárzót, de nem állítottam 

maximumra. Amikor ezzel is megvoltam, kinyitottam az 

üvegajtót, és kiléptem az erkélyre. Pokoli hideg volt 

odakint. Az erkély körülbelül három és fél méter mély, 

négy és fél méter széles volt. Az ajtóval szemközt hetven-

nyolcvan centi magas falat építettek ki, annak a tetején 

volt az alacsony vaskorlát. Könnyen át lehetett ugrani, de 

véletlenül senki sem zuhant volna keresztül rajta. 



 

 

A teraszon két alumíniumból készült szék, meg két 

nyugágy állt. A bal oldali válaszfal pontosan olyan volt, 

amilyennek a nő korábban leírta. Szerintem még egy profi 

hegymászó se tudta volna megkerülni, mármint megfelelő 

felszerelés nélkül. A jobb oldali válaszfal meredeken 

emelkedett a tetőtéren kialakított lakosztály erkélyének 

aljáig. 

Se a székeken, se a nyugágyakon nem találtam hullát. 

A padlón sem. Vémyomok után kutatva néztem körbe. 

Egyet sem találtam. Sehol. Végigmentem a korlát mellett. 

Semmi vér. Egyetlen olyan nyom sem volt, ami arra utalt 

volna, hogy valakit, esetleg egy halottat átdobtak a korlát 

fölött. 

A korláthoz támaszkodtam, és amennyire tudtam 

előredőltem. Lenéztem. A fal tövében bokrok zöldelltek, 

előttük keskeny gyepsáv, azután egy kövezett ösvény, 

majd egy újabb füves rész következett. Azon túl kerítés, 

amelynek mindkét oldalán bokrok nőttek. Felmértem a 

távolságot. Nem ment valami könnyen. Úgy becsültem, a 

kerítés tíz-tizenegy méterre lehet a faltól. A kerítésen túl az 

óceán nyaldosta a félig víz alatt lévő sziklákat. 

Larry Mitchell körülbelül két centivel volt magasabb 

nálam, de minimum nyolc kilóval kevesebbet nyomott. 

Olyan ember még nem született, aki képes lenne egy 

körülbelül nyolcvan kilós testet annak az erkélynek a 

korlátja fölött az óceánba hajítani. Elképzelhető volt, bár 

nem túl valószínű, hogy erre a lány nem jött rá. 

Kinyitottam az üvegajtót, beléptem a szobába, 

becsuktam az ajtót, és az ágy mellé álltam. A nő mélyen 

aludt, még mindig horkolt. Megérintettem az arcát. Nedves 

volt. Megmoccant, motyogni kezdett álmában, aztán 

felsóhajtott, és arrébb húzta a fejét a párnán. 



 

 

Egyenletesen lélegzett, a jelek szerint nem esett kómába, 

egyszerűen csak aludt. Vagyis tényleg nem vett be túl sok 

altatót. Ebben az egy dologban legalább igazat mondott. 

A fésülködőasztal felső fiókjában megtaláltam a 

retiküljét. Az oldalán volt egy cipzáras zseb, abba tettem 

bele a csekkeket. Amikor ez megvolt, átkutattam a táska 

tartalmát; információkat kerestem. Találtam pár ropogós 

bankjegyet, egy Santa Fé-i menetrendet, előkerült egy 

műbőr tok, egy kezelt vasúti menetjegy, meg egy 

hálókocsi-foglalást igazoló papír, amely szerint 

Washingtonból a 19-es kocsi E jelzésű fülkéjében utazott a 

kaliforniai San Diegóba. Semmi levél, semmi olyasmi, ami 

a személyazonosságát igazolta volna. Az iratait 

valószínűleg a bőröndjében tartotta. Találtam még pár 

olyan holmit, amit általában minden nő magával hurcol: 

rúzs, púderdoboz, kis erszény az aprópénznek, néhány 

kulcs egy karikán, amin egy pici bronztigris fityegett. Egy 

csomag cigaretta. A dobozt felbontották, de még majdnem 

tele volt. Gyufásdoboz, amiből csak egy szálat használtak 

el. Három monogram nélküli zsebkendő, körömreszelők, 

apró olló, valami szemöldökkence, egy bőrtok, benne fésű, 

egy kis, kerek körömlakkos üvegcse, egy apró jegyzettömb. 

Belelapoztam. Minden lap üres volt. Találtam még egy 

szemüvegtokot, amiben egy napszemüveg volt; a kerete 

úgy csillogott, mintha csillámporral szórták volna be. A 

tokon sem volt monogram vagy név. Találtam egy 

töltőtollat, egy kis aranyceruzát. Nagyjából ez minden. 

Visszapakoltam a retikülbe, a táskát visszatettem a fiókba. 

Átmentem az íróasztalhoz, és magam elő húztam egyet a 

szálloda nevével és címerével ellátott levélpapírok közül. 

Kézbe vettem a szállodás tollat, írni kezdtem. 



 

 

„Kedves Betty! Igazán sajnálom, de nem bírtam halott 

maradni. Holnap mindent megmagyarázok. Larry.” 

Összehajtottam a lapot, betettem egy borítékba, amit 

leragasztottam és megcímeztem: Miss Betty Mayfield. 

Úgy helyeztem el a borítékot a padlón, mintha az ajtó 

alatt dugták volna be. 

Kinyitottam az ajtót, kimentem. Automatikusan a 

tűzlépcső felé indultam el. Megtorpantam. 

– A pokolba vele! – mondtam fennhangon. 

Megfordultam, és a lifthez siettem. Megnyomtam a 

hívógombot. 

A lift nem jött. Ismét csengettem, aztán még egyszer és 

még egyszer. Végül megérkezett a fülke; az ajtót egy álmos 

szemű mexikói fiú nyitotta ki. A képembe ásított, aztán 

bocsánatkérően elvigyorodott. Rámosolyogtam, de nem 

szóltam hozzá. 

A földszinten, a lifttel szemközti recepciós pult mögött 

senki sem állt. A mexikói srác levetette magát az egyik 

karosszékbe. Hat lépést se tettem, amikor már aludt. A 

jelek szerint mindenki álmos volt, egy Marlowe nevezetű 

magánkopót kivéve, aki mindig csak talpal, agyondolgozza 

magát, mégsem jut ötről a hatra. De mit lehet tenni, ilyen 

az élet. 

Visszahajtottam a Rancho Descansadóba. Ott is 

mindenki aludt. A szobámba érve vágyakozó pillantást 

vetettem az ágyra, de aztán nekiláttam csomagolni. Betty 

pisztolyát a táskám aljára tettem. Elővettem tizenkét 

dollárt, borítékba dugtam, amit kifelé menet a szoba 

kulcsával együtt becsúsztattam az iroda ajtaja alatt. 

Átautóztam San Diegóba, leadtam a bérelt kocsit, majd 

megreggeliztem a pályaudvarral szemközi büfében. Negyed 



 

 

nyolckor felszálltam a Los Angeles felé induló vonatra; 

pontban tízkor megérkeztem. 

Taxiba szálltam, hazavitettem magam. 

Megborotválkoztam és lezuhanyoztam, másodszor is 

megreggeliztem, és átnéztem a reggeli lapokat. Tizenegy 

óra körül felhívtam Mr. Clyde Umney irodáját. 

Ő vette fel a kagylót; Miss Vermilyea talán még nem ért 

be. 

– Itt Marlowe. Itthon vagyok. Beugorhatnék magához? 

– Megtalálta a nőt? 

– Meg. Felhívta Washingtont? 

– Hol van? 

– Ezt inkább személyesen. Felhívta Washingtont? 

– Előbb maga válaszoljon a kérdésemre! Zsúfolt napom 

lesz. – A hangja kemény volt, a barátságosság legapróbb 

nyomát sem lehetett felfedezni benne. 

– Félórán belül ott vagyok. – Gyorsan letettem a 

kagylót, és felhívtam a helyet, ahol az Oldsomat őrizték. 
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Rengeteg olyan iroda van, mint amilyen ezé az ügyvédé 

volt. A falakra négyzet alakú, fényezett falapokat 

helyeztek, megfelelő szögben, hogy sakktáblahatást 

érjenek el. Rejtett világítás, padlószőnyeg, világos tónusú 

bútorok, kényelmes székek, csillagászati bérleti díj. A 

fémkeretes ablakok kifelé nyíltak. Az épület mögött kicsi, 

de csinos parkolót találtam, amelyben minden 

kocsiállásnál tábla jelezte, kinek az autója szokott ott 

állni. Clyde Umney helye üres volt (talán sofőrrel vitette be 



 

 

magát az irodába), ezért azt foglaltam el. Az épület 

négyszintes volt, nagyon új, minden irodáját ügyvédek 

vagy orvosok bérelték ki. 

Amikor beléptem, Miss Vermilyea éppen felkészült az 

előtte álló kemény munkanapra: platinaszőke frizuráját 

igazgatta. Felesleges volt törnie magát, amúgy is jól nézett 

ki. Eltette a kézitükrét, és rágyújtott egy cigarettára. 

– Lám, lám. Mr. Keményfiú, méghozzá személyesen! 

Minek köszönhetjük ezt a megtiszteltetést? 

– Találkozóm van Umneyvel. 

– Magának mister Umney, kispajtás! 

– Magának, öreganyám, tényleg kispajtás vagyok. 

Dühbe gurult. 

– Ne merészeljen öreganyámnak szólítani, maga olcsó 

kis bérkopó! 

– Rendben. De akkor maga se szólítson kispajtásnak, 

titkárnők gyöngye. Egyébként mit csinál ma este? Nehogy 

azt mondja, hogy megint négy matrózzal randizik! 

A szeme körül elfehéredett a bőr, az ujjai karmokká 

keményedtek egy papírnehezék körül, de nem emelte fel a 

tárgyat, hogy hozzám vágja. 

– Piszok disznó! – mondta élesen, aztán elkattintott egy 

kapcsolót az előtte lévő táblán. Miután a főnöke 

belevakkantott a készülékbe, bejelentette: – Mr. Marlowe 

van itt, Mr. Umney. – Hátradőlt, és tetőtől-talpig 

végigmért. – Van pár barátom, akik olyan apróra vágnák 

magát, hogy csak létrával érné fel a cipőjét. 

– Páran már megpróbálkoztak ilyesmivel – feleltem de a 

próbálkozás még nem garantálja a sikert. Ahhoz azért 

valamivel több kell. 

Hirtelen mindkettőnkből kirobbant a nevetés. Kinyílt az 

ajtó, Umney dugta ki a fejét a szobájából. Bólintással 



 

 

jelezte, hogy menjek be, aztán a platinaszőke babára 

meresztette a szemét. 

Bementem a belső helyiségbe. Umney becsukta 

mögöttem az ajtót, és besietett a hatalmas, félkör alakú, 

zöld bőrrel borított tetejű, fontosnak látszó iratokkal 

megrakott íróasztal mögé. Ápolt férfi volt, elegáns ruhákat 

viselt. A lába valahogy túl rövidnek, az orra túl hosszúnak, 

a haja túl ritkának tűnt. Barna szeme őszinteségről és 

megbízhatóságról árulkodott, ami kész csoda, hiszen 

ügyvéd volt. 

– Mondja, kikezdett a titkárnőmmel? – kérdezte nem 

túl kedves hangon. 

– Nem. Csak váltottunk néhány szót. 

Leültem az íróasztal előtt álló székre, udvariasságot 

erőltettem az arcomra, és Umney felé fordultam. 

– Én úgy láttam, a hölgy meglehetősen dühös. – Helyet 

foglalt bőrborítású forgószékében, és keményen a 

szemembe nézett. 

– Három hétre előre minden perce foglalt – mondtam. – 

Ennyit azért nem tudok várni rá. 

– Vigyázzon magára, Marlowe. Csak vigyázzon! Állítsa 

le magát. Az a nő magántulajdon. Nem fog találkozni 

magával. Egyébként amellett, hogy a női nem fölöttébb 

szemrevaló képviselője, az esze is úgy vág, mint a borotva. 

– Ez most azt jelenti, hogy gépelni meg gyorsírni is tud? 

– Mi az, hogy „is”? – Umney elvörösödött. – Elég ebből. 

Nem érdekelnek az ostobaságai, én csak annyit mondok, 

vigyázzon magára. Legyen nagyon óvatos. Elég hatalmam 

van ebben a városban ahhoz, hogy okozzak magának pár 

kellemetlenséget. Most pedig, ha egy mód van rá, halljuk a 

jelentését. De csak röviden, a lényegre szorítkozva. 

– Beszélt már Washingtonnal? 



 

 

– Maga csak ne foglalkozzon azzal, hogy kivel beszéltem 

és kivel nem! A jelentését akarom hallani, méghozzá 

azonnal. Jelenleg hol tartózkodik a King lány? – Elővett 

egy hegyes ceruzát, meg egy tiszta lapot. Letette a ceruzát, 

felemelte az asztalán álló fekete és ezüstszínű termoszt, és 

töltött magának egy pohár hideg vizet. 

– Kössünk üzletet – mondtam. – Maga elmondja, miért 

akarja megtalálni, én pedig elárulom, hogy hol van. 

– Maga az alkalmazottam! – csattant fel. – Semmiféle 

információt nem fogok kiadni magának! – Még mindig 

keménykedett, de már láttam rajta a puhulás apró jeleit. 

– Nem vagyok az alkalmazottja, Mr. Umney, és csak 

akkor dolgozom magának, ha úgy tartja a kedvem. Eddig 

még egyetlen csekket sem váltottam be, és valójában nem 

kötöttünk szerződést. 

– Elfogadta a megbízást. Átvette az előleget. 

– Miss Vermilyea adott nekem egy csekket kétszázötven 

dollárról, előlegként, és adott egy másikat is, ami 

kétszázról szól. Ezt a költségeim fedezésére kaptam. Még 

egyiket sem váltottam be. Tessék, itt vannak. – Elővettem 

a két csekket, letettem Umney elé az asztalra. – Tartsa 

őket magánál mindaddig, amíg sikerül eldöntenie, hogy 

nyomozóra, vagy olyan csicskásra van szüksége, aki 

mindenre csak bólogat. Én eközben megpróbálok rájönni, 

hogy valóban egy megbízást kaptam, vagy csak baleknek 

kellettem egy olyan játékhoz, aminek a szabályairól 

semmit sem tudok. 

A csekkekre nézett. Nem látszott túl boldognak. 

– Eddig is felmerültek bizonyos költségei – mondta 

lassan. 



 

 

– Ez igaz, Mr. Umney, de volt egy kevés megtakarított 

pénzem. A költségek levonhatók az adóból. Egyébként 

remekül éreztem magam ezen a kis kiránduláson. 

– Maga makacs ember, Marlowe. 

– Lehetséges, de az én szakmámban ilyennek kell 

lennie az embernek. Ha nem volnék makacs, 

becsukhatnám a boltot. Már mondtam magának, hogy a 

lányt megzsarolták. A washingtoni barátai valószínűleg 

tudják, miért. Ha szélhámos, rendben van, de tudnom 

kell. Mellesleg kaptam egy olyan ajánlatot, amivel maga 

nem igazán tud versenyezni. 

– Ha több pénzt kap, hajlandó átállni a másik 

csapatba? – kérdezte dühösen. – Ez nem túl etikus eljárás. 

Felnevettem. 

– Szóval most még etikus vagyok. Na látja, talán mégis 

sikerül közös nevezőre jutnunk. 

Kivett egy szál cigarettát az asztalán lévő fadobozból, 

rágyújtott. Az öngyújtója ugyanabba a készletbe tartozott, 

mint a termosza meg a tolla. 

– Még mindig nem tetszik a viselkedése – mordult fel. – 

Tegnap én sem tudtam többet, mint maga. Feltételeztem, 

hogy egy jó hírű washingtoni ügyvédi iroda semmi 

olyasmit nem kíván majd tőlem, ami a törvényekbe vagy az 

etika szabályaiba ütközik. Mivel azt a nőt minden 

nehézség nélkül le lehetett volna tartóztatni, arra 

gondoltam, esetleg valamilyen családi zűrzavarról van szó. 

Tudja, egy otthonról menekülő lány vagy feleség, vagy egy 

fontos, de a vallomástételtől ódzkodó szemtanú, akit 

törvényes és hivatalos eszközökkel semmire sem lehet 

rákényszeríteni. Valami ilyesmi járt a fejemben, de csak 

találgattam. Ma reggel azonban már másként látom a 

helyzetet. 



 

 

Felállt, átment az ablakhoz, és feljebb húzta a redőnyt, 

de éppen csak annyival, hogy a rések között beszűrődjön 

néhány napsugár. Csak állt ott, dohányzott, kifelé bámult, 

aztán hirtelen megfordult, visszalépett az íróasztalához és 

ismét leült. 

– Ma reggel – folytatta lassan, a homlokát ráncolva – 

beszéltem a washingtoni ismerőseimmel, és azt az 

információt kaptam tőlük, hogy a kérdéses hölgy egy 

gazdag és befolyásos úriember… Az illető nevét nem 

mondták meg. Szóval egy úriember titkárnője volt, és 

munkaadója legteljesebb bizalmát élvezte. Egészen addig, 

amíg magához nem vett néhány fontos és veszélyes 

dokumentumot az illető magánaktáiból. Olyan iratokról 

van szó, amelyek nyilvánosságra kerülésük esetén 

tönkretehetik ezt a bizonyos embert. Nem tudom 

pontosan, miről van szó. Talán egy-két kikozmetikázott 

adóbevallásról… Manapság sokszor előfordulnak ilyen 

esetek. 

– Szóval a nő elvette a papírokat. De miért? Meg akarta 

zsarolni a férfit? 

Umney bólintott. 

– Igen, ez a legkézenfekvőbb indok. Azoknak az 

okmányoknak önmagukban véve nincs értékük. A 

kliensnek, nevezzük Mr. A.-nak, csak későn tűnt fel a 

hölgy távozása. Átnézte az aktáit, és rájött, hogy néhány 

anyag hiányzik. Nem akart hivatalos feljelentést tenni. 

Arra számít, hogy a lány előbb-utóbb, amikor már 

biztonságban érzi magát, megkeresi őt, és megkezdődhet 

az egyezkedés. A hölgy vélhetőleg magas összeget fog 

kérni. Mr. A. meg akarja előzni; tudni szeremé, hol 

tartózkodik. Az is lehet, hogy el akarja csípni, mielőtt az 

illető kapcsolatba lép valamilyen erkölcstelen ügyvéddel… 



 

 

Mert el kell ismernem, sajnos sok erkölcstelen fickó létezik 

a szakmában… Tehát az előtt akar lépni, hogy a nő és 

mondjuk egy ügyvéd közösen kiagyal valamit, amivel még 

nagyobb bajba keverik őt. Most pedig itt van maga, és 

közli, hogy valaki megzsarolta a nőt. Vajon mivel? 

– Ha a történet, amit most előadott, igaz, elképzelhető, 

hogy a zsaroló valamilyen módon bele tud köpni a nő 

levesébe – mondtam. – Vagy talán tud róla valamit, 

aminek semmi köze sincs ehhez az ügyhöz. 

– Miből gondolja, hogy nem igaz, amit elmondtam? – 

csattant fel. 

– Abból, hogy annyi lyuk van rajta, mint egy jobb fajta 

szitán. Magát felültették, Mr. Umney. Mit gondol, van 

olyan épeszű ember, aki megőrzi azokat a papírokat, 

amelyekkel bárki tönkreteheti? Vagy ha már megtartja, 

akkor vajon hová dugja őket? Semmi esetre sem olyan 

helyre, ahol a titkárnője megtalálhatja. De ez nem is olyan 

lényeges, térjünk át a következő részletre. Ön azt mondta, 

hogy Mr. A. későn fedezte fel a titkárnője és az iratok 

eltűnését. Rendben, de akkor hogyan küldhetett utána 

valakit? Honnan tudta, hogy vonattal hagyta el a várost? 

Aztán… Az rendben van, hogy kiderítette, hogy a nő 

Kaliforniáig váltott jegyet. De útközben bárhol leszállhatott 

volna, nem igaz? Mr. A. azonban tudja, hogy itt van, ebben 

az államban, ebből pedig az következik, hogy figyeltette a 

vonaton. Na már most, ha amúgy is figyeltette, akkor 

miért volt szükség énrám? Lássuk, mi van még. Ön azt 

állítja, hogy a washingtoni cég, amelyik megbízta magát 

ezzel a munkával, kiterjedt kapcsolatokkal rendelkezik. Ha 

valóban ez a helyzet, akkor miért egyetlen embertől teszik 

függővé ennek a fontos ügynek az elintézését? Tegnap 

tényleg majdnem szem elől tévesztettem a nőt. Ez ismét 



 

 

előfordulhat. Ha azt akarjuk, hogy a célszemély még 

véletlenül se lépjen meg, akkor minimum hat szakemberre 

van szükségünk. Minimum! Egy nagyobb városban akár 

tíz, esetleg tizenkét ember tudja elvégezni a munkát. A 

megfigyelést végző személyeknek időnként enniük, 

aludniuk kell, néha muszáj inget váltaniuk. Ha autóval 

követjük a célszemélyt, akkor előfordulhat, hogy azért 

veszítjük el, mert egyszerűen nem találunk parkolóhelyet. 

Az áruházaknak és a szállodáknak több kijáratuk is 

lehet… Hogy mi zavar még, arra kíváncsi? Például az, hogy 

ez a lány három teljes órán keresztül üldögélt a 

pályaudvaron. Nem is próbált elrejtőzni. Most pedig 

nézzük, mit kapott maga a washingtoni barátaitól. Egy 

fényképet. Egy telefonhívást. Ennyit tettek csupán, aztán 

mentek vissza tévét nézni. 

– Világos – mondta. – Van még valami? – Az arca 

sápadt volt és merev. 

– Van. Ha a nő nem számított arra, hogy követni 

fogják, akkor miért változtatta meg a nevét? Ha viszont 

számított arra, hogy rátapadnak, miért ilyen könnyű rajta 

maradni? Már említettem magának, hogy még két fickó 

dolgozik az ügyön. Az egyik egy magándetektív Kansas 

Cityből, Goble a neve. Tegnap ott volt Esmeraldában. 

Egyszerűen tudta, hova kell mennie. Ki mondta meg neki? 

Én csak úgy tudtam követni a célszemélyt, hogy 

megvesztegettem egy taxist… A fickó a központjától tudta 

meg, hová tart a másik kocsi, amiben a nő ült. Aztán van 

itt még valami. Engem miért fogadtak fel? 

– Erre is rá fogunk térni – mondta Umney kurtán. – És 

ki az a másik ember, aki állítólag követi a nőt? 

– Egy Mitchell nevezetű playboy. Abban a városban 

lakik. A vonaton találkozott a lánnyal, ő foglalt neki 



 

 

szállást Esmeraldában. Így vannak egymással… – 

Felemeltem a kezem, és egymásra tettem a mutatóujjamat 

meg a középsőt. – Attól eltekintve, hogy a nő gyűlöli a 

pasast. Tart tőle, mert Mitchellnek van valami a 

birtokában, amivel sakkban tudja tartani. Kíváncsi rá, 

hogy mi ez? Egyszerű: tudja, hogy a nő kicsoda, honnan 

jött, mi történt vele azon a helyen, amit maga mögött 

hagyott, és miért próbál álnév mögé bújni. Éppen eleget 

hallottam a beszélgetésükből ahhoz, hogy ebben biztos 

legyek, de a pontos információk nem állnak 

rendelkezésemre. 

– A nőt természetesen figyelték a vonaton – mondta 

Umney csípősen. – Vagy talán azt hitte, hülyékkel van 

dolga? Maga valójában csak csalimadárnak kellett. Így 

akartuk kideríteni, hogy vannak-e a nőnek társai. Egy 

kicsit utánanéztem magának, és úgy gondoltam, pontosan 

egy ilyen emberre van szükségem. Egy olyan fickóra, aki 

éppen elégszer megmutatja magát ahhoz, hogy a nő 

rájöjjön bizonyos dolgokra. Gondolom, tudja, mi a nyílt 

árnyék. 

– Persze. Olyan személy, aki hagyja, hogy a célszemély 

észrevegye. Aki hagyja magát lerázni annak érdekében, 

hogy a valódi árnyék végig rejtve maradjon. 

– Pontosan erről van szó. – Umney önelégülten 

elvigyorodott. – De azt még mindig nem mondta meg, hogy 

hol a nő. 

Nem akartam megmondani neki, de tudtam, hogy meg 

kell tennem. Bizonyos értelemben véve elfogadtam a 

megbízását; azzal, hogy visszaadtam neki a csekkjeit, csak 

arra akartam rábírni, hogy megosszon velem néhány 

információt. 



 

 

Felvettem az asztalról a kétszázötven dollárról szóló 

csekket. 

– Ezt elteszem. Az összeg fedezi a költségeimet és a 

munkadíjamat. A lány jelenleg a Betty Mayfield nevet 

használja, és az esmeraldai Casa del Poinentében lakik. 

Tele van pénzzel. De ezt már bizonyára tudja a 

szakértőitől, a valódi árnyékoktól. 

Felálltam. 

– Köszönöm a játékot, Mr. Umney. 

Kimentem az irodából, becsuktam magam mögött az 

ajtót. Miss Vermilyea felnézett a magazinból, amit éppen 

olvasgatott. Az íróasztalában halkan kattant valami. 

– Sajnálom, ha goromba voltam – mondtam. – Tudja, a 

múlt éjjel nem aludtam valami sokat. 

– Felejtsük el. Egyébként döntetlennel zárult a 

meccsünk. Ki tudja, idővel talán meg tudnám szokni 

magát. Egészen jópofa fiú, persze a maga faragatlan 

módján. 

– Köszönöm. – Az ajtóhoz léptem. Azt nem 

mondhatnám, hogy vágyakozva nézett utánam, de a 

tekintete mindenesetre nem volt olyan szúrós, mint a 

minőségellenőröké a General Motorsnál. 

Megfordultam, és becsuktam az ajtót. 

– Mit gondol, esni fog ma este? Szerintem lehetséges… 

A múltkor beszéltünk valamiről, amit kitárgyalhatnánk 

egy ital mellett, egy borongós estén, ha éppen ráér. 

Hűvösen, de csodálkozva nézett rám. 

– Hol? 

– Magától függ. 

– Ugorjak be magához? 



 

 

– Az pokolian kedves lenne öntől. Ha valahol meglátják, 

hogy a maga kocsijából szállok ki, gondolkodás nélkül 

adnak hitelt. 

– Nem egészen erre gondoltam. 

– Én sem. 

– Akkor legyen mondjuk… Esetleg fél hét? Előre szólok: 

vigyázni fogok a harisnyámra. 

– Pontosan ezt vártam magától. 

Összekapcsolódott a tekintetünk. 

Gyorsan elhagytam az irodát. 
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Fél hétkor a kapu elé gurult Miss Vermilyea kocsija, az 

elegáns Fleetwood. Felugrottam, és amíg a nő felért a 

lépcsőn, gyorsan kinyitottam az ajtót. 

Kalap nélkül jött. Hússzínű kabátot viselt, aminek 

felhajtotta a gallérját. Megállt a nappali közepén, és 

szórakozottan körbefordította platinaszőke fejét. Kecses 

mozdulattal kibújt a kabátból, ledobta a kanapéra és leült. 

– Nem hittem, hogy tényleg eljön – mondtam. 

– Nem? Maga olyan félénk típusú ember? Egyébként 

nem hiszek magának. Nagyon jól tudta, hogy eljövök. 

Whiskyt kérek szódával, ha tart ilyesmit. 

– Tartok. 

Elkészítettem az italokat, leültem a nő mellé, de nem 

túl közel hozzá, nehogy félreértsen valamit. Koccintottunk 

és ittunk. 

– Mi lenne, ha a Romanoffban vacsoráznánk? 

– És azután? 



 

 

– Hol lakik? 

– Los Angeles nyugati részén. Egy csendes utcában, 

egy öreg házban, ami egészen véletlenül az enyém. Nos? 

Vacsora után mi lesz? 

– Ez természetesen magától függ. 

– Azt hittem, kemény fiú. Vegyem úgy, hogy nem kell 

kifizetnem a saját számlámat? 

– Na, ezért a poénért le kéne kevernem egy pofont. 

Hirtelen felnevetett. A pohara fölött a szemembe nézett. 

– Vegyük úgy, hogy megkaptam a pofonomat. Azt 

hiszem, kicsit félreismertük egymást. Mondja, a Romanoff 

nem tud várni egy kicsit? 

– De. Előtte átugorhatunk Los Angeles nyugati részébe, 

egy bizonyos csendes utcába, egy öreg házba… 

– Itt miért nem jó? 

– Ha erre most őszintén válaszolok, feláll és itthagy. 

Úgy másfél évvel ezelőtt volt egy álmom. Egy foszlánya még 

mindig itt van. Szeretném, ha nem tűnne el. 

Gyorsan felállt, felkapta a kabátját. Felugrottam, 

felsegítettem rá. 

– Sajnálom. Ezt előbb is mondhattam volna. 

Hátrafordult, az enyémhez tolta az arcát. 

– Sajnálja, hogy volt egy álma, ami még mindig életben 

van? Nekem is voltak álmaim, de már mind meghalt. Nem 

volt elég bátorságom ahhoz, hogy életben tartsam őket. 

– Nem egészen erről van szó. Volt egy nő. Gazdag volt. 

Azt hitte, feleségül akar jönni hozzám. Nem működött 

volna a dolog. Valószínűleg soha többé nem látom. De 

emlékszem rá. 

– Menjünk – mondta halkan. – Hagyjuk békén az 

emlékeit. Bárcsak nekem is lennének olyanok, amiket jó 

felidézni! 



 

 

Amíg kiértünk a kocsihoz, hozzá se értem. Remekül 

vezetett. Ha egy nő jól vezet, akkor az már nem is pusztán 

„jó”, hanem egyszerűen tökéletes. 
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A ház egy kanyargós, csendes utcában állt, valahol a San 

Vincente és a Sunset Boulevard között. Egy hosszú 

behajtón lehetett megközelíteni. A bejárata hátul volt, a 

másik oldalon; az ajtó előtt egy kisebb patiót építettek ki. 

A nő kinyitotta az ajtót, felkapcsolta a lámpákat, aztán 

egyetlen szó nélkül eltűnt. A nappali szépen berendezett, 

kényelmes és komfortos helyiség volt. 

Nem ültem le, megvártam, míg Miss Vermilyea 

előkerül. Két hosszúkás poharat hozott magával. A 

kabátját már levette. 

– Szóval férjnél volt – mondtam. 

– Nem tartott sokáig. Ezt a házat és némi pénzt 

kaptam, amikor vége lett a dolognak. Nem mintha 

különösebben hajtottam volna rá. A férjem rendes fickó 

volt, de sehogy sem illettünk egymáshoz. Azóta meghalt… 

Lezuhant a repülőgépe. Vadászpilóta volt. Gyakran 

megesik az ilyesmi. Itt és San Diegóban egy csomó lányt 

ismerek, akik halott vadászpilóták özvegyeiként élnek. 

Ittam egy kortyot, és letettem a poharamat. 

Kivettem a kezéből az övét, azt is letettem. 

– Emlékszik? Tegnap reggel azt mondta, ne bámuljam 

a lábát. 

– Mintha tényleg mondtam volna valami ilyesmit… 

– Na, most hiába mondaná. 



 

 

Átöleltem. Egyetlen szó nélkül hozzám simult. Ölbe 

vettem, elindultam vele, és valahogy megtaláltam a 

hálószobát. Ráfektettem az ágyra. Felhajtottam a 

szoknyáját, jó magasra, hogy kilátszott a combja, a 

harisnya fölötti, hófehér rész. Hirtelen felemelte a kezét, és 

lehúzta a fejemet a melléhez. 

– Te vadállat! Nem kapcsolhatnánk le pár lámpát? 

Az ajtóhoz mentem, és lekattintottam a 

villanykapcsolót. A hallból így is elég fény szűrődött be. 

Amikor megfordultam, olyan meztelenül állt előttem, mint 

a tenger habjai közül kiemelkedő Vénusz. Csak állt ott, 

büszkén, szégyenkezés vagy különösebb izgalom nélkül. 

– A jó francba! – mondtam. – Fiatal koromban még 

lassan, fokozatosan kellett levetkőztetni a lányokat. 

Manapság pedig a nők már meztelenül fekszenek az 

ágyban, mire kigombolom az ingem gallérját. 

– Na, akkor igyekezz azzal a gombolgatással! 

Felhajtotta az ágytakarót, és lefeküdt. Nem volt más, 

mint egy gyönyörű, meztelen nő, aki egyáltalán nem 

szégyenkezett amiatt, amivel a teremtő vagy a természet 

megáldotta. 

– Elégedett vagy a lábammal? – kérdezte. 

Nem válaszoltam. 

– Tegnap reggel – mondta révetegen – azt mondtam, 

hogy van valami benned, ami tetszik, és valami, ami nem 

tetszik. Az tetszett, hogy nem kezdtél fogdosni. És tudod, 

mi nem tetszett? 

– Nem. 

– Az, hogy nem próbáltál ágyba csalni. 

– Talán elriasztott a modorod. 

– Állítólag nyomozó vagy… Nem akarod megkeresni és 

leoltani a többi lámpát is? 



 

 

* 

A sötétben aztán ismételgetni kezdte, mintha valami 

mantrát darálna: 

– Drágám, drágám, drágám… – Azon a különleges 

hangon beszélt, amit a nők csak azokban a bizonyos, 

egészen kivételes pillanatokban használnak. Aztán lassan, 

szelíden elernyedt, megbékélt és nyugodttá vált. 

– Most viszont már eleged van a lábamból, mi? – 

kérdezte álmodozó hangon. 

– Nincs az a férfi, aki ezt megunná. A te lábad… mindig 

elcsábítana… Teljesen mindegy, hányszor szeretkezem 

veled. 

– Te disznó! Te piszok disznó! Gyere közelebb. 

A vállamra hajtotta a fejét; egymáshoz simultunk. 

– Nem szeretlek – mondta. 

– Miért szeretnél? De ne legyünk ennyire cinikusak. 

Vannak magasztos pillanatok, amiket bűn tönkretenni. 

Nem sok van belőlük, és tényleg csak pár pillanatig 

tartanak, de léteznek. 

Éreztem, ahogy hozzám feszül forró combja és az 

ágyéka. A testében pezsgett az élet. Gyönyörű karjaival 

ismét magához ölelt. 

* 

A sötétségben ismét felhangzott az az elfojtott sikoly, 

azután megint a béke másodpercei következtek. 

– Gyűlöllek – mondta, miközben a számra szorította az 

övét. – Nem ezért, hanem mert a tökély mindig egyedül jár, 

és mert mi már kétszer is találkoztunk vele. Soha többe 



 

 

nem fogok találkozni veled. Nem akarlak látni. Az ilyen 

dolgoknak örökké kell tartaniuk, vagy elő sem szabad 

fordulniuk. 

– Úgy viselkedtél, mint egy begerjedt spiné, aki hagyja 

felcsípni magát, de elege van mindenből, mert már túl jól 

ismeri az élet árnyékos oldalát. 

– Te is ilyen voltál. És mindketten helytelenül 

viselkedtünk. Az ilyen színjáték mindig hiábavaló. Csókolj 

meg! 

Nem sokkal később felkapcsolta a lámpát az előtérben. 

Amikor megállt a nyitott ajtóban, már egy hosszú pongyola 

volt rajta. 

– Viszlát – mondta nyugodtan. – Hívok neked egy taxit. 

Odakint várd meg. Soha többé nem találkozunk. 

– És mi a helyzet Umneyvel? 

– Szánalmas, rémült pojáca. Szüksége van valakire, aki 

megerősíti az önbizalmát, akinek a közelében erősnek, 

hódítónak képzelheti magát. Tőlem pontosan ezt kapja. A 

női test nem annyira szent, hogy ne lehetne felhasználni 

bizonyos célokra. Főleg akkor, ha a szóban forgó test 

gazdája már kudarcot vallott a szerelemben. 

Eltűnt. Felkeltem, felöltöztem, és hallgatózni kezdtem. 

Semmi. Felkiáltottam, de nem kaptam választ. 

A taxi éppen akkor érkezett meg, amikor kiértem a 

járdára. Visszanéztem. A ház sötét volt, mintha lakatlan 

lenne. Olyan érzésem támadt, hogy az egészet csak 

álmodtam. 

Álom volt… 

Habár valaki mégis csak odarendelte nekem a taxit. 

Beszálltam, és hazavitettem magam. 
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Magam mögött hagytam Los Angelest, és rátértem az 

Oceanside mellett elhúzó autópályára. Volt időm 

gondolkodni. 

Oceanside huszonhét kilométernyire van Los 

Angelestől. Huszonhét kilométert tettem meg a hatsávos 

sztrádán, amely mellett itt-ott összetört, lecsupaszított, 

elhagyottan rozsdálló kocsik állnak, amíg valaki nem 

gondoskodik az elszállításukról. Azon töprengtem, miért 

megyek vissza Esmeraldába. Az ügyet lezártam, ami nem 

volt különösebben nehéz, mert gyakorlatilag nem is az 

enyém volt. A magánnyomozók sokszor találkoznak olyan 

ügyfelekkel, akik kevés pénzért rengeteg információt 

akarnak. Az ember vagy elvállalja az ilyen melókat, vagy 

nem. Minden a körülményektől függ. Ugyanez a helyzet a 

tiszteletdíjjal. Egyszer-egyszer azonban előfordulhat, hogy 

az ember a vártnál jóval több információ birtokába jut, 

megtud valami olyasmit, ami felpiszkálja a kíváncsiságát, 

ami nem hagy nyugtot neki. Hogy mikor történik ilyesmi? 

Például akkor, amikor az embernek előadnak egy mesét 

valami hulláról, ami egy erkélyen fekszik, és ami rejtélyes 

körülmények között köddé válik. A józan ész ilyenkor azt 

súgja, hogy menjünk haza, hagyjuk a fenébe az egészet. 

Minek erőlködnénk, amikor úgysem kapunk pénzt a 

munkánkért? Sajnos a józan ész általában túl későn 

hallatja a hangját. A józan ész olyan, mint az a fickó, aki a 

baleset után egy héttel magyarázza el, hogy szerinte már 

legalább két hete ki kellett volna cserélni a kocsin a féket. 

A józan ész olyan, mint a kibic, aki minden egyes meccset 

megnyerne, de sosem lép pályára. A józan ész pontosan 



 

 

olyan, mint az az alacsony, szürke öltönyös emberke, aki 

sosem téveszti el az összeadást. Igaz, mindig valaki más 

pénzét számolgatja. 

Az autópálya kijáratától ahhoz a kanyonhoz jutottam, 

aminek a végén a Rancho Descansado állt. 

Végigszáguldottam az ismerős úton. Jack és Lucille a 

szokásos helyen, az irodában tartózkodott. Ledobtam a 

táskámat, és rádőltem a pultra. 

– Elég pénzt hagytam? 

– Igen, köszönjük – mondta Jack. – Gondolom, 

ugyanazt a szobát szeretné megkapni. 

– Ha lehetséges… 

– Miért nem említette, hogy detektív? 

– Ejnye, micsoda kérdés! – Elvigyorodtam. – A 

detektívek sosem árulják el, hogy mivel foglalkoznak. 

Mondja, maga nem szokott tévét nézni? 

– De igen. Néha. Nincs rá túl sok lehetőségem. 

– A tévében mindig fel lehet ismerni a detektívet. 

Sosem veszi le a kalapját. Mondja, tud valamit Larry 

Mitchellről? 

– Semmit – mondta Jack kimérten. – Csak annyit, hogy 

Mr. Brandon barátja. Itt minden Mr. Brandoné. 

– Könnyen megtalálta Joe Harmst? – csicsergett közbe 

Lucille. 

– Igen, köszönöm. 

– És sikerült…? 

– Igen. 

– Fogd be a szád! – szólt rá Jack nyersen. Rám 

kacsintott, és elém tolt egy kulcsot. 

– Lucille nagyon unatkozik, Mr. Marlowe. Be kellene érnie 

velem, meg a telefonközponttal, meg… Meg azzal az icipici 
gyémántgyűrűvel, amit eddig nem mertem odaadni neki. 



 

 

Mert, Mr. Marlowe, a férfiember már csak ilyen. Ha szeret 
egy nőt, azt akarja, hogy ez a választottja ujján is látsszon. 

Lucille felemelte a bal kezét, és megcsillantotta az ujján 

a gyűrűt. Tényleg kicsi volt. 

– Utálom – jelentette ki. – Úgy utálom, mint a napfényt, 

a nyarat, a csillagokat, a teliholdat. Ennyire utálom! 

Felkaptam a kulcsot meg a táskámat, és magára 

hagytam a párocskát. Úgy éreztem, ha még egy percig 

maradok, menthetetlenül beleszeretek valakibe. Jobb 

híján magamba. Ha pedig a férfiember szeret valakit… 

Nem akartam gyémántgyűrűt hordani, venni még kevésbé. 

15 

Hiába szóltam fel a Casa del Poniente házi telefonján, a 

1224-esben senki sem vette fel a kagylót. Átmentem a 

recepciós pulthoz, amely mögött egy komoly tekintetű férfi 

éppen leveleket válogatott. Ilyenek ezek a recepciósok; 

mindig találnak maguknak valamit, amit rendezgethetnek. 

– Miss Mayfield itt szállt meg, ugye? – kérdeztem. 

Mielőtt válaszolt, betett egy levelet az egyik fakkba. 

– Igen, uram. Kit jelenthetek be nála? 

– Tudom a szobaszámát. Felhívtam, de nem vette fel a 

telefont. Látta már ma? 

Figyelmesebben végigmért, ennek ellenére lerítt róla, 

hogy nem különösebben érdeklem. 

– Nem emlékszem. – A válla mögé nézett. – A kulcsa 

nincs itt. Hagy neki üzenetet? 

– Kissé aggódom. Tegnap este nem volt túl jól. Lehet, 

hogy a szobájában van, és rosszul lett. Talán emiatt nem 



 

 

veszi fel a telefont. Az egyik barátja vagyok, Marlowe a 

nevem. 

A recepciós a szemembe nézett. A tekintete 

bölcsességről, tapasztaltságról árulkodott. Bement az 

oldalsó kis ajtón a pénztároshoz, váltott pár szót valakivel. 

Amikor visszatért, mosolygott. 

– Nem hiszem, hogy Miss Mayfield beteg, Mr. Marlowe. 

Kiadós reggelit rendelt a szobájába. És ebédet is. 

Rengeteget telefonált. 

– Köszönöm. Ha így állunk, mégis hagynék neki egy 

üzenetet. Csak mondja meg, hogy kerestem, és hogy 

később még jelentkezem. 

– Elképzelhető, hogy a kertben sétálgat, esetleg kiment 

a partra – mondta a recepciós. – Kellemes, meleg a 

partszakaszunk, a sziklák megvédik a széltől. – A háta 

mögött függő órára nézett. – Ha sétálni ment, hamarosan 

vissza kell jönnie. Kezd hűvösebbre fordulni az idő. 

– Köszönöm. Még visszajövök. 

A hall középső részébe három lépcsőn és egy fordulón 

át lehetett feljutni. Néhány ember üldögélt ott, tipikus 

hallbeli ücsörgők voltak: idősek gazdagok, és általában 

semmit sem csináltak, mármint azon kívül, hogy éhes 

szemekkel figyeltek. Az egész életüket így töltötték. Két 

komor arcú, festett hajú hölgy egy hatalmas kirakós 

játékkal küszködött egy különleges, hatalmas asztal 

mellett. Tőlük nem messze kanasztaparti folyt; két nő és 

két férfi játszott. Az egyik nő tekintete olyan jeges volt, 

hogy a Mojave-sivatagot le tudta volna fagyasztani egyetlen 

pillantásával, és annyi festéket kent magára, amennyivel 

egy kisebb jachtot le lehetett volna mázolni. Mindkét nő 

hosszú szipkát tartott a kezében. A férfiak szürkék voltak, 

fáradtak – valószínűleg a csekkek aláírogatása merítette ki 



 

 

őket. Valamivel távolabb, a kártyázók látómezején belül 

egy fiatal pár ült kéz a kézben. A lánynak gyémánt 

nyakéke és smaragdbrossa volt, az ujján jegygyűrű 

csillogott, egyfolytában azt piszkálgatta. Kissé kábultnak 

tűnt. 

Átmentem a báron, és kisétáltam a kertbe. 

Végigmentem a szirtek tetején húzódó ösvényen, és 

viszonylag könnyen megtaláltam azt a helyet, ahová előző 

este Betty Mayfield erkélyéről kiláttam. Az éles 

kiszögellésről ismertem fel. 

A strand és a keskeny, ívelt hullámtörő gát alig száz 

lépésnyire volt onnan. A sziklákról lépcsőn lehetett lejutni 

a partra. A homokon emberek heverésztek. Páran 

fürdőruhát vagy úszónadrágot viseltek, de voltak olyanok 

is, akik felöltözve üldögéltek a gyékényeken. Sivítozó 

gyerekek rohangáltak. Betty Mayfieldet sehol sem láttam. 

Visszamentem a szállodába, és leültem a hallban. 

Csak ültem és dohányoztam. Átballagtam az újságos 

kioszkhoz, vettem egy délutáni lapot, átolvastam, aztán 

félredobtam. Elsétáltam a recepciós pult mellett. A 

papírlap, amire a portás az üzenetemet írta, még mindig 

ott volt a 1224-es fakkban. A házi telefonhoz mentem, 

felhívtam Mr. Mitchellt. Semmi válasz. Mr. Mitchell nem 

vette fel a telefonját. 

– A recepciós mondta – szólalt meg a hátam mögött egy 

női hang –, hogy látni szeretne. Mr. Marlowe… Ön Mr. 

Marlowe? 

A nő olyan friss volt, akár a bimbózó rózsa. Sötétzöld 

nadrágot, könnyű bőrcipőt, zöld esőkabátot és fehér inget 

viselt, a nyakába lazán selyemsálat kötött. Egy pánt 

segítségével úgy fogta fel a haját, hogy frizurája olyan volt, 

mintha a szél kócolta volna össze. 



 

 

A londinerek főnöke tőlünk alig két méterre ácsorgott. 

– Miss Mayfield? 

– Én vagyok. 

– Odakint áll a kocsim. Lenne egy kis ideje, hogy 

megtekintse az ingatlant? 

A karórájára pillantott. 

– Igen, azt hiszem. Hamarosan át kell öltöznöm, de… 

Jól van, menjünk. 

– Erre tessék, Miss Mayfield. 

Elindultunk. Átvágtunk a hallon. Már egészen 

otthonosan mozogtam. Betty Mayfield idegesen a kirakós 

játékkal piszmogó hölgyekre nézett. 

– Gyűlölöm a szállodákat – mondta. – Jöjjön vissza 

tizenöt év múlva, és ugyanezeket az embereket fogja itt 

látni, ugyanezekben a székekben. 

– Lehetséges, Miss Mayfield. Mondja, ismer egy 

bizonyos Clyde Umneyt? 

Megrázta a fejét. 

– Kellene? 

– És egy Helen Vermilyea nevű hölgyet? A Ross Goble 

név ismerős magának? 

Újabb fej rázás. 

– Iszik valamit? 

– Most nem, köszönöm. 

Kiértünk a bárból, végigmentünk a hosszú járdán. 

Kinyitottam előtte az Olds ajtaját. Kitolattam a parkolóból, 

és a Grand Streeten a dombok irányába indultam. A nő 

feltett egy sötét napszemüveget. 

– Megtaláltam az úticsekkeket – mondta. – Maga igazán 

különleges nyomozó. 

A zsebembe nyúltam, és átadtam neki az altatós 

dobozt. 



 

 

– Múlt éjjel egy kicsit féltem – mondtam. – 

Megszámoltam a kapszulákat, de nem tudom, eredetileg 

mennyi volt a dobozban. Maga azt mondta, kettőt vett be… 

Úgy gondoltam, annyi elég is. El akartam kerülni, hogy 

esetleg utánuk küldjön még vagy tízet. 

Elvette a dobozt, bedugta az esőkabát zsebébe. 

– Ittam néhányat. Az alkohol és az altató nem a legjobb 

koktél. Kissé kiütöttem magam. Ennyi történt. Nem 

komoly az egész. 

– Nem tudhattam. Ha ebből az altatóból bevesz 

harmincat, soha többé nem ébred fel. A pulzusa és a 

légzése rendben volt, de nem lehettem biztos semmiben. 

Orvost nem hívhattam, el akartam kerülni a 

magyarázkodást. Ha esetleg túl sokat vett volna be, és 

mondjuk túléli, a gyilkosságiak biztos megszorongatják. 

Minden öngyilkossági kísérletet meg kell vizsgálniuk… 

Őszintén mondom, aggódtam, és most örülök, hogy itt ül 

mellettem. És ha maga nincs itt, én hol lennék? 

– Érdekes kérdés – mondta. – De nem mondhatnám, 

hogy különösebben izgat a válasz. Kik ezek az emberek, 

akikről az imént beszélt? 

– Clyde Umney az az ügyvéd, aki felbérelt, hogy 

kövessem magát. Állítólag egy washingtoni ügyvédi iroda 

bízta meg ezzel a feladattal. Helen Vermilyea a titkárnője. 

Ross Goble Kansas Cityből érkezett, magánnyomozó, és 

állítólag Mitchellt keresi. – Megadtam a pasas 

személyleírását. 

A nő arca hirtelen merevvé változott. 

– Mitchell? Ugyan miért keresi Larryt? 

A Fourth és a Grans sarkán megálltam, hogy az 

előttem óránkénti hat kilométeres sebességgel száguldó 



 

 

motoros rokkantkocsi balra fordulhasson. Közben újfent 

megállapítottam, hogy Esmeralda tele van fura fazonokkal. 

– Miért keresi Larry Mitchellt? – kérdezte Betty 

keserűen. – Hát itt már tényleg senkit sem hagynak 

békén? 

– Tényleg így lesz a legjobb – bólintottam. – Semmire se 

válaszoljon, csak sorolja a kérdéseket, amikre úgysem 

tudom a feleletet. Ez nagyon jót tesz a kisebbségi 

érzésemnek. Már nem dolgozom az ügyön. Hogy miért 

vagyok itt mégis? Egyszerű. Ismét a zsebemben akarom 

érezni azt az ötezer dollárt érő csekk-köteget. 

– A következő sarkon forduljon balra. Akkor kijutunk a 

dombok közé. Odafentről pompás a kilátás. Azon a 

környéken sok csinos, vagyis inkább pazar ház áll. 

– Pokolba velük! 

– Nagyon nyugodt környék. – Elővett egy cigarettát, 

rágyújtott. 

– Két nap alatt két szál! – bólintottam. – Maga aztán 

tényleg nagy dohányos. Este megszámoltam a cigarettáit. 

Meg az gyufáit. Átvizsgáltam a retikülje tartalmát. Ha 

felhúznak, ha úgy érzem, hogy át akarnak vágni, mindig 

feltámad bennem a zsaruösztön. Ilyenkor 

körbeszaglászom. 

– Felhúzták magát? Mivel? 

– Mondjuk azzal, hogy a kliensem ájult álomba zuhan, 

és így gyakorlatilag faképnél hagy. 

Oldalra fordította a fejét, rám nézett. 

– Már megmondtam: az ital meg a gyógyszer miatt 

voltam olyan. Kiütöttem magam… Na és? 

– A Rancho Descansadón még remek formában volt. 

Kemény volt, mint a szeg. Rióba készült velem, luxusban 

akart élni. És, a jelek szerint bűnben is. Mehettem volna 



 

 

magával, csak a hullától kellett megszabadulnom. De jaj, 

milyen balszerencse ért! A halott eltűnt. 

Még mindig rám meredt, de nem fordulhattam felé, 

mert vezetnem kellett. Hirtelen a gázra tapostam, és 

befordultam balra. Végighajtottam egy zsákutcán, aminek 

a közepén még megvoltak a régi villamossínek. 

– Annál a lámpánál balra. Az ott a középiskola… 

– Ki lőtt a pisztollyal, és mire? 

Erősen megnyomta a halántékát. 

– Azt hiszem, én tettem. Nem voltam magamnál. Hol 

van? 

– A pisztoly? Jó helyen. Azért, hogy ha valóra válik az 

álma, elő tudjam adni. 

Felfelé haladtunk. Hármasba kapcsoltam. Betty 

érdeklődve figyelt. A világos bőrrel borított ülésre, a 

műszerfalra pillantott. 

– Hogy engedhet meg magának egy ilyen drága kocsit? 

Nem keres valami sokat, igaz? 

– Manapság minden sokba kerül. Még az is, ami olcsó. 

Az embereknek általában mindegy, milyen kocsijuk van, 

az a lényeg, hogy guruljon. Valahol azt olvastam, hogy a 

kopóknak egyszerű, sötét autóval kell járniuk, hogy ne 

keltsenek feltűnést. Aki ezt írta, még sosem járt Los 

Angelesben. Abban a városban az nem kelt feltűnést, aki 

rózsaszínű Mercedes-Benzzel furikázik, aminek a tetején 

napozóterasz, meg három bikinis leányzó van. 

Halkan felnevetett. 

– Egyébként kell a reklám – folytattam. – Talán arról 

álmodtam, hogy Rióba megyek. Ott többet kapok érte, 

mint amennyiért vettem. Teherhajón nem is kerülhet 

sokba a szállítás. 

Felsóhajtott. 



 

 

– Jaj, hagyja már ezt a butaságot! Ma valahogy nincs jó 

kedvem. 

– Látta mostanában a barátját? 

Mozdulatlanná vált. 

– Larryt? 

– Más barátja is van? 

– Nos… Akár Clark Brandonra is gondolhatna, bár őt 

alig ismerem. Larry tegnap este eléggé berúgott. Nem, nem 

láttam. Talán még mindig alszik. 

– Nem vette fel a telefonját. 

Az út elágazott. Az egyik fehér sáv balra tartott. Nem 

fordultam el, magam sem tudom miért. Elhaladtunk 

néhány régi, spanyol stílusban épült ház előtt, felértünk a 

domb tetejére. A lejtős rész mellett újabb, modernebb 

épületek sorakoztak. Az út széles ívben jobbra 

kanyarodott. Az aszfalt egészen frissnek látszott. 

Az út kifutott a mező széléig, aztán visszakanyarodott. 

A huroknál két nagy ház állt egymással szemben. Az 

óceánra néző ablakok zöld üvegből készültek. A kilátás 

valóban csodás volt, három teljes másodpercet szántam 

rá. Leállítottam a kocsit a járda mellett. Nagyjából 

háromszáz méter magasan lehettünk; a város úgy terült el 

alattunk, mint egy negyvenöt fokos szögből készített légi 

felvétel. 

– Mi lehet ezzel a Larry fiúval? Talán rosszul van – 

mondtam. – De az is lehet, hogy elment hazulról. Vagy 

esetleg meghalt. 

– Már megmondtam, hogy… – Reszketni kezdett. 

Kivettem a kezéből a cigarettát, elnyomtam a 

hamutartóban. Feltekertem az ablakokat, átkaroltam 

Bettyt, a vállamra húztam a fejét. Erőtlen volt, ideges, 

egész testében remegett. 



 

 

– Maga nagyon kedves ember, de ne próbáljon 

letámadni! 

– A kesztyűtartóban van egy üveg. Kér egy kortyot? 

– Igen. 

Elővettem a palackot, a térdeim közé szorítottam, 

lecsavartam a kupakját. Betty szájához tartottam. Ivott 

egy-két kortyot; megremegett. Visszacsavartam a kupakot, 

eltettem az üveget. 

– Nem szeretek üvegből inni – mondta. 

– Érthető. Alpári szokás. Nem akarok lefeküdni 

magával, Betty. Aggódom. Nem akar elintézni valamit? 

Hallgatott egy sort, aztán bizonytalanul megkérdezte: 

– Mire gondol? Visszakaphatja a csekkeket. Mind a 

magáé. 

– Ötezer dollártól senki sem válik meg ilyen könnyen. 

Ennek nincs semmi értelme. Ezért jöttem vissza Los 

Angelesből. Egész korán ideértem… Senki sem kezd 

lelkizni egy hozzám hasonló pasassal. Épeszű ember nem 

beszél arról, hogy van félmillió dollárja, és nem ajánl fel 

nekem egy riói luxusutazást. Nincs olyan ember, aki 

részegen vagy józanon halottakat lát az erkélyén, és 

elrohan hozzám, hogy segítsek rajta, dobjam a hullát az 

óceánba. Ilyesmi egyszerűen nem létezik. Mondja, 

tulajdonképpen mit akart tőlem? Miért hívott a szobájába? 

Azt szerette volna, ha fogom a kezét, amíg alszik? 

Elhúzódott tőlem, a lehető legtávolabb csúszott. 

– Jól van, hazudtam. Mindig is hazug voltam. 

A visszapillantó tükörbe néztem. Mögöttünk éppen 

akkor fordult be egy kisebb méretű, fekete kocsi. Megállt. 

Nem láttam, ki ül benne. Egy-két másodpercig állt, aztán 

tolatni kezdett, megfordult, és elindult visszafelé. Valaki 



 

 

eltévesztette az irányt; a fickó valószínűleg túl későn vette 

észre, hogy zsákutcába jutott. 

– Amikor én felfelé tartottam azon az istenátka 

tűzlépcsőn – folytattam –, maga gyorsan bekapott pár 

kapszulát, hogy hitelesebben tudja eljátszani, milyen 

borzasztóan fáradt. Aztán egyszer csak tényleg 

elálmosodott, és valóban elaludt. Azt hiszem… Oké, 

gondoltam, és kimentem az erkélyre. Sehol egy hulla. 

Sehol egy vérnyom. Semmi. Ha ott lett volna, talán sikerül 

átsegítenem a korlát fölött. Nehéz feladat, de nem 

kivitelezhetetlen, ha az ember tudja, hogyan emelje meg a 

terhet. De ahhoz, hogy a tetemet az óceánba hajítsam, 

legalább hat elefánt ereje kellett volna. A kerítés legalább 

tíz méterre van a faltól. Minimum ilyen távolságba kellett 

volna eljuttatni a hullát. Minimum! Számításaim szerint a 

tetemnek legalább tizenöt métert kellett volna repülnie, 

hogy átjusson a kerítés fölött, és az óceánban zuhanjon. 

– Már megmondtam: hazudtam. 

– De azt még nem árulta el, hogy miért. Beszéljünk 

komolyan. Tételezzük fel, hogy tényleg volt egy halott az 

erkélyén. Mit várt tőlem? Mit kellett volna tennem vele? 

Talán arra számított, hogy leviszem a tűzlépcsőn, 

bedugom a kocsiba, kifuvarozom az erdőbe, és eltemetem? 

Ha hullák hevernek maga körül, muszáj a bizalmába 

fogadnia valakit. 

– Maga elfogadta a pénzemet – mondta színtelen 

hangon. – Kijátszott! 

– Mert csak így tudhattam meg, ki az őrült. 

– Megtudta. Elégedett lehet. 

– Semmit sem tudtam meg. Még azt sem tudom, hogy 

ki maga. 

Dühös lett. 



 

 

– Már mondtam: nem voltam magamnál – hadarta. – 

Félelem, aggodalom, izgalom, szesz és altató… Még szép, 

hogy kikészültem! Mi a fenéért nem hagy már békén? 

Megmondtam: visszakapja azt a pénzt. Mit akar még? 

– Mit kell tennem a pénzért? 

– Semmit. Fogadja el, és kész. Ez minden. Fogja és 

vigye. Messzire. Nagyon messzire. 

– Szerintem szüksége lenne egy jó ügyvédre. 

– Ilyen nem létezik. Valaki vagy jó, vagy ügyvéd – 

mordult fel. 

– Ez igaz. Gondolom, ezt is tapasztalatból mondja. 

Előbb-utóbb ezt is meg fogom tudni. Vagy magától, vagy 

máshonnan. De még mindig komolyan beszélek. Bajban 

van. Attól eltekintve, hogy mi történt Mitchellel, ha 

egyáltalán történt vele valami, elég nagy bajban van 

ahhoz, hogy keressen egy ügyvédet. Megváltoztatta a 

nevét. Ennek biztos volt valami oka. Mitchell zsarolta 

magát. Neki is megvoltak az okai. Egy washingtoni ügyvédi 

iroda keresteti magát. Nekik is megvannak az okaik, ahogy 

a kliensüknek is, aki megbízott, találjam meg magát. 

Elhallgattam, és ránéztem a nőre. Alig láttam a 

gyorsan leszálló sötétben. Alattunk az óceán 

ultramarinkék lett; erről az árnyalatról Miss Vermilyea 

szeme jutott az eszembe. Egy csapatnyi sirály déli irányba 

repült. A madarak elég közel voltak egymáshoz, de nem 

alkottak olyan alakzatot, amilyet North Islanden gyakran 

látni. A Los Angelesből érkező esti repülőgép leszálláshoz 

készülődött, a farkán, a hátán és a hasán ütemesen 

villogtak a jelzőfények. Hirtelen irányt váltott, és kissé 

esetlenül a Lindbergh Field felé fordult. 

– Szóval maga valójában valami szélhámos ügyvédnek 

dolgozik? Neki szerez kuncsaftokat? – kérdezte 



 

 

gonoszkodva, és kivett egy újabb szálat a cigarettás 

dobozomból. 

– Nem hiszem, hogy különösebben szélhámos lenne. 

Csak próbálkozik. De nem ez a lényeg. Pár dollárt 

nyugodtan rááldozhat. Itt a kulcsszó a privilégium. Ezzel 

még egyetlen magánnyomozó sem rendelkezik, még azok 

sem, akik engedéllyel működnek. Az ügyvédek viszont 

igen. Az ő érdekeiket a törvény védi, ők pedig az ügyfeleik 

érdekeit képviselik. Ha egy ügyvéd felfogad egy 

magánnyomozót, hogy dolgozzon egy bizonyos ügy 

érdekében, akkor a kopó is kap némi kiváltságot. Más 

módon nem juthat hozzá ilyesmihez. 

– Tudja, mit csináljon a privilégiumaival? – kérdezte. – 

Különösen akkor, ha ez a szóban forgó ügyvéd fogadta fel 

arra, hogy engem figyeljen. 

Elvettem tőle a cigarettát, beleszívtam néhányat, majd 

visszaadtam. 

– Jól van, Betty. Nem lehetek a hasznára. Felejtse el, 

hogy megpróbáltam segíteni. 

– Szép szavak, de csak azért beszél így, mert azt hiszi, 

többet is hajlandó vagyok fizetni magának azért, hogy 

hasznomra legyen. Maga is olyan, mint a többi. Közéjük 

tartozik. Már az átkozott cigarettája sem kell! – Kidobta a 

cigit az ablakon. – Vigyen vissza a szállodába. 

Kiszálltam a kocsiból, megkerestem és eltapostam a 

cigarettát. 

– Ilyet soha ne tegyen a kaliforniai dombok között – 

mondtam. – Még az évnek ebben a szakában se. – 

Visszaültem a helyemre, és beindítottam a motort. 

Tolattam, megfordultam, majd visszahajtottam az 

útelágazásig. A másik ágon, ahol a fehér sáv 



 

 

elkanyarodott, egy kisebb méretű autó parkolt. Nem égett 

a fényszórója; akár üres is lehetett. 

Egy hirtelen mozdulattal megfordítottam a kocsit, és 

felkapcsoltam a reflektorokat. Fordulás közben az erős 

fénycsóvák korbácsként vertek végig a várakozó autón. A 

kormány mögött ülő férfi gyorsan a szemébe húzta a 

kalapját. Annyira azért nem volt gyors, hogy ne lássam 

meg a szemüvegét, széles arcát, és elálló füleit. 

Felismertem a pasast: Mr. Ross Goblet volt, aki Kansas 

Cityből érkezett. 

Rátértem az út másik ágára, és végighajtottam a lustán 

kanyargó, lejtős úton. Nem tudtam pontosan, hová vezet, 

de abban biztos voltam, hogy a környék valamennyi útján 

és ösvényén előbb-utóbb az óceánhoz lehet lejutni. 

A domb aljában egy kereszteződést találtam. Jobbra 

fordultam, majd miután magunk mögött hagytunk egy-két 

sarkot, ismét jobbra kanyarodtam. Ekkor már visszafelé, 

Esmeralda központjának irányába tartottunk. 

A nő egész úton hallgatott, csak a szállodánál szólalt 

meg. Rögtön kiugrott a kocsiból, ahogy lefékeztem. 

– Ha megvár, hozom a pénzt. 

– Követnek minket. 

– Tessék? – Megtorpant, és félig oldalra fordította a 

fejét. 

– Egy kisebb méretű autó. Nem vehette észre, legfeljebb 

csak akkor, amikor a domb tetején visszafordultam annál 

az elágazásnál. 

– Ki lehet az? – kérdezte feszülten. 

– Honnan tudjam? Valószínűleg már itt, a városban 

ránk szállt, ezért bizonyára vissza fog térni. Lehet, hogy 

zsaru? 



 

 

Betty mozdulatlanul, kővé dermedve bámult rám. Tett 

egy lassú lépést, aztán úgy rohant hozzám, mintha arra 

készülne, hogy kikaparja a szemem. Elkapta a karomat, és 

megpróbált megrázni. Erősen zihált. 

– Vigyen el innen! Az isten szerelmére, vigyen ki innen! 

Bárhová mehetünk. Rejtsen el! Hadd legyek már egy kicsit 

nyugodtan… Vigyen egy olyan helyre, ahol nem 

követhetnek, nem vadászhatnak rám, nem fenyegetnek. 

Larry megesküdött, hogy követni fog, hogy a világ végére, a 

Csendes-óceán legapróbb szigetére is eljön utánam, ha 

muszáj. 

– A legmagasabb hegy csúcsára, a legelhagyatottabb 

sivatag szívébe – mondtam. 

– Azt hiszem, van itt valaki, aki nemrég egy régimódi 

könyvet olvasott… 

Leeresztette a karját. 

– Magába annyi szimpátia szorult, mint egy nyomorult 

uzsorásba. 

– Sehová sem viszem el – jelentettem ki. – Bármi rágja 

magát, Betty, most már bele kell törődnie a helyzetébe. 

Amit vetett, most arassa le! 

Megfordultam, és beszálltam a kocsiba. Amikor 

visszanéztem, Betty már gyors léptekkel haladt a bár 

irányába. 
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Ha lett volna egy csöpp kis eszem, fogom a táskámat, 

hazamegyek, és elfelejtem Bettyt. Sejtettem, hogy mire 

kitalálja, hogy milyen szerepet játszik, a színdarab melyik 



 

 

felvonásának melyik jelenetében szerepel, már 

valószínűleg túl késő lesz ahhoz, hogy tegyek valamit az 

érdekében, hacsak azt nem, hogy fülön csípnek, mert túl 

sokat őgyelgek a postahivatal környékén. 

Vártam és cigarettáztam. Goble és az ócska kis 

tragacsa bármelyik pillanatban feltűnhetett és 

begurulhatott a parkolóba. Máshol nem tapadhatott ránk. 

Azzal ő is tisztában volt, hogy nem játszhatja az 

árnyékunkat, de valamiért tudni akarta, merre járunk, 

tehát nem maradt más választása. 

Nem bukkant fel. Elszívtam a cigimet, kidobtam az 

ablakon, aztán kitolattam. Ahogy ráfordultam a város felé 

vezető útra, megláttam Goble kocsiját. Ott állt az úttest 

túlsó oldalán, a járda mellett, bal oldalt. Továbbhajtottam, 

a boulevard-nál jobbra fordultam, és úgy visszavettem a 

sebességet, hogy ne kelljen szétrobbantania a motorját ha 

követni akar. Úgy másfél kilométerrel arrébb volt egy 

étterem, az Ínyenc. Alacsony épület volt, kerítés helyett 

vörös téglafal választotta el az utcától; természetesen bárja 

is volt. A bejárata oldalt volt. Leparkoltam és bementem. A 

vendégek még nem kerültek elő. A pultos a főpincérrel 

beszélgetett, aki még fel se vette a szmokingját. Annál a 

magas asztalkánál állt, ami pontosan olyan, mint a régi 

szerzetesek íróállványa; a jobb helyeken ilyenen tartják az 

asztalfoglalási könyvet. A könyv nyitva volt; a jelek szerint 

estére elég sokan bejelentkeztek, de még korán volt, gond 

nélkül kaphattam asztalt. 

Az étterem félhomályos, gyertyafényes helyiség volt, 

amit alacsony fallal két részre osztottak. Harminc ember 

zsúfolásig megtöltötte volna. A főpincér betessékelt az 

egyik sarokasztal mögé, meggyújtotta a gyertyát. Egy 

dupla Gibsont kértem. Előkerült a pincér, és nekilátott, 



 

 

hogy leszedje a másik terítéket. Mondtam neki, nyugodtan 

ott hagyhatja a cuccot, mert lehet, hogy az egyik barátom 

csatlakozik hozzám. Végigböngésztem az étlapot, ami 

majdnem akkora volt, mint a helyiség. Jól jött volna egy 

zseblámpa, mert nem sokat láttam a szövegből. Még soha 

életemben nem jártam ennél félhomályosabb étteremben; 

az anyámat se ismertem volna fel, ha a szomszéd asztalnál 

ül. 

Megérkezett a dupla Gibson. A pohár körvonalait azért 

ki tudtam venni, és azt is megállapítottam, hogy tényleg 

lötyög benne valami. Megkóstoltam; nem volt túl rossz. 

Goble ezt a pillanatot választotta ki arra, hogy leüljön a 

velem szemben lévő székre. Amennyire fel tudtam mérni, 

ugyanúgy nézett ki, mint előző nap. Olvasgatni kezdte az 

étlapot, amit inkább Braille-írással kellett volna 

kinyomtatniuk. 

Goble kinyújtotta a kezét, megfogta a vizespoharamat, 

beleivott. 

– Jutott valamire a lánnyal? – kérdezte közömbösen. 

– Semmire. Miért? 

– Miért mentek fel a dombra? 

– Gondoltam, élvezzük egymást egy kicsit, de nem volt 

hozzá kedve. Miért érdekli? Úgy tudtam, egy Mitchell nevű 

madarat akar befogni. 

– Nagyon vicces. „Egy Mitchell nevű madarat…” Hát ez 

jó. Mintha azt mondta volna, sose hallott róla. 

– Azóta már hallottam róla. Láttam is. Részeg volt. 

Nagyon részeg. Kidobatta magát egy étteremből. 

– Tényleg vicces! – mondta Goble. – És honnan tudta 

meg a nevét? 

– Onnan, hogy valaki megszólította. Ez így már túl 

vicces, nem? 



 

 

Dühösen fújt egyet. 

– Figyelmeztettem, ne álljon az utamba. Tudom, ki 

maga. Körbenéztem egy kicsit. 

Rágyújtottam, az arcába fújtam a füstöt. 

– Menjen, hegyezzen zabot. 

– Hűha, de kemény itt valaki! Találkoztam már 

magánál keményebbekkel is, el is törtem kezüket-lábukat. 

– Könyörgöm, csak két nevet mondjon! 

Előredőlt az asztal fölött, de nem válaszolhatott, mert 

mellénk lépett a pincér. 

– Bourbont és sima vizet – mondta Goble. – De márkás 

legyen, ne valami ócska lötty! Ne próbáljanak átverni, 

messziről megismerem a jó bourbont. És palackozott vizet 

kérek. Ebben a városban ihatatlan a csapvíz. 

A pincér csak nézett. 

– Nekem még egy ugyanilyet – mondtam, és előrébb 

toltam a poharamat. 

– Mi ehető ma? – kérdezte Goble. – Sosem vacakolok 

ezekkel a reklámújságokkal. – Megvetően az étlapra 

mutatott. 

– A plat du jour fasírt – mondta a pincér kelletlenül. 

– Kis hús, sok mócsinggal – morgott Goble. – De jól 

van, csináljanak egy valódi fasírtot, és hozza ki. 

A pincér rám nézett. Közöltem, nekem megfelel a fasírt. 

A pincér elment, Goble pedig ismét az asztal fölé hajolt. 

Gyorsan körbenézett, és folytatta. 

– Elfogyott a szerencséje, barátom – mondta vidáman. – 

Ezt nem ússza meg. 

– Hát ez bizony nagy kár. De egész pontosan mit is 

nem úszok meg? 

– Magának pechje van, barátom. Óriási pechje. 

Megfordult az áramlat, vagy valami ilyesmi. Egy búvár, 



 

 

tudja, egy olyan pasas, aki békalábbal meg gumimaszkkal 

úszkál, beszorult egy szikla alá. 

– Egy búvár beszorult egy szikla alá? – Végigfutott a 

hátamon a hideg. Amikor a pincér kihozta az italokat, erőt 

kellett vennem magamon, hogy ne ürítsem ki azonnal a 

poharamat. 

– Nagyon vicces, barátom. 

– Ha ezt még egyszer kimondja, vagy a poharát, vagy 

magát töröm szét! – vicsorogtam. 

Felemelte a poharát, megízlelte az italt, elgondolkodott, 

aztán biccentett. 

– Azért jöttem ide, hogy pénzt keressek – merengett. – 

Nem azért, hogy bajt keverjek. A bajkeveréssel nem lehet 

pénzt keresni. Az ember csak akkor kereshet pénzt, ha 

semmibe sem üti bele az orrát. Érti, miről beszélek? 

– Azt hiszem, mindkettő újdonság a maga számára. 

Mármint a pénzkeresés és a bele nem avatkozás. – Halkan, 

nyugodtan beszéltem, de ez óriási erőfeszítésembe került. 

Hátradőlt. A szemem kezdett hozzászokni a 

félhomályhoz. Goble kövér arca felderült – ezt elég tisztán 

láttam. 

– Csak ugrattam – mondta. – Egyetlen búvárról sem 

hallottam. Tulajdonképpen csak tegnap este hallottam 

arról, hogy így nevezik azokat a békalábasokat. Viszont 

van itt egy-két érdekes dolog. Például az, hogy nem 

találom Mitchellt. 

– A szállodában lakik. – Ittam egy kortyot, de nem túl 

nagyot. Abban a helyzetben nem menekülhettem az 

italhoz. 

– Tudom, hogy a szállodában lakik, barátom. Azt 

viszont nem tudom, hogy jelenleg hol tartózkodik. Nincs a 

szobájában. A szállodai alkalmazottak nem látták. Arra 



 

 

gondoltam, esetleg maga vagy a lány segíthetne. Talán van 

elképzelésük arról, hol lehet. 

– Az a nő nem normális – mondtam. – Hagyja ki ebből 

az egészből. Egyébként nem ártana, ha megtanulna 

rendesen beszélni. Tudja, Esmeraldában közerkölcs elleni 

vétségnek számít a kansasi tájszólás. 

– Na hagyjuk a mellébeszélést, kispajtás! Ha meg 

akarom tudni, hogy kell helyesen beszélni, nem egy ilyen 

nyomorult kis kaliforniai szimattól fogok tanácsokat kérni. 

– Oldalra fordította a fejét és felüvöltött: – Pincér! 

Néhányan rosszalló tekintettel néztek rá. Előkerült a 

pincér, az ő arcán is látszott, undorodik a kansasi 

bunkótól. 

– Még egyet – mondta Goble. 

– Nem szükséges kiabálnia – mondta a pincér. Elvitte 

az üres poharat. 

– Ha azt akarom, hogy kiszolgáljanak – kiáltott utána 

Goble –, akkor szolgáljanak ki, mert azt akarom! 

– Remélem, szereti a denaturált szeszt – jegyeztem 

meg. – Mert most biztos azt fog kapni. 

– Maga meg én, mi ketten jól kijönnénk egymással. Ha 

lenne egy csöppnyi esze. 

– Tényleg jól kijönnénk, ha volna egy kis modora, ha 

tizenöt centivel magasabb lenne, más lenne az 

arcberendezése és a neve, és ha nem úgy viselkedne, 

mintha azt hinné, hogy a seggéből rántotta elő a világot. 

– Hagyjuk a bókolást, térjünk vissza Mitchellhez – 

mondta gyorsan. – Meg a nőhöz, akiről maga a dombon 

megpróbálta lehúzni a bugyit. 

– A nő a vonaton találkozott Mitchellel. A pasas 

ugyanolyan hatást gyakorolt rá, mint maga énrám: 



 

 

feltámadt benne a vágy, hogy az ellenkező irányba utazzon 

tovább. Mindegy hova, csak ne oda, ahova Mitchell. 

Csak az időmet vesztegettem. Az ükapám hulláját 

hamarabb kiborítottam volna, mint őt. 

– Szóval – mondta – csak a vonaton ismerkedtek meg, 

és a nőnek nem igazán tetszett. Ezért aztán lecserélte, 

magát állította a helyére. Még szerencse, hogy maga éppen 

kéznél volt. 

Megérkezett a pincér, letette elénk a tányérokat. Fasírt, 

zöldségek, saláta – jól nézett ki. 

– Kávét parancsolnak? 

Azt feleltem, én inkább később kérek. Goble rendelt 

egyet, és megkérdezte, hol késik az itala. A pincér azt 

felelte, hogy már úton van; a hangjából arra 

következtettem, hogy kiküldött valakit a városba, szerezze 

be a fellelhető legrosszabb piát. 

Goble megkóstolta a fasírtját és meglepetten felnézett. 

– A pokolba, ez jó! Amilyen kevés itt a vendég, az ember 

az gondolná, vacak a konyha. 

– Talán pillantson az órájára – mondtam. – Itt csak 

később indul be az élet. Ez egy ilyen város. Egyébként is 

holtszezon van. 

– Később? – kérdezte rágás közben. – Hát persze. 

Később… Itt tényleg későn történnek a dolgok. Az emberek 

néha hajnali három körül látogatják meg a barátaikat. 

Mondja, most is a Ranchon szállt meg? 

Szótlanul néztem rá. 

– Hallja amit mondok? Vagy inkább rajzoljam le? 

Tudja, ha dolgozom, én alig alszom. Ráhajtok egy kicsit. 

Hallgattam. 

Megtörölte a száját. 



 

 

– Eléggé elsápadt, amikor arról a búvárról meséltem. 

Vagy talán rosszul láttam? 

Nem feleltem. 

– Oké, akkor csak hallgasson – mondta. – Pedig arra 

gondoltam, hogy talán össze tudunk hozni egy kis üzletet. 

Magának elég jó a felépítése, és ért a bunyóhoz, viszont 

semmit sem tud. Nincs meg magában az, ami ehhez a 

szakmához kell. Ahonnan én jövök, ott csak azok 

boldogulnak, akiknek van némi sütnivalójuk. Itt? Itt az 

emberek csak napozgatnak, és elfelejtik összegombolni a 

gallérjukat. 

– Tegyen ajánlatot. 

Gyorsan evett, már amikor éppen nem beszélt. Eltolta 

maga elől az üres tányért, ivott egy korty kávét, aztán 

elővett a mellényzsebéből egy fogpiszkálót. 

– Ez egy gazdag város, barátom – mondta lassan. – 

Utánanéztem. Alaposan. Elbeszélgettem pár fickóval. Azt 

mondták, ez is egyike azoknak a helyeknek a mi gyönyörű 

országunkban, ahol a pénz nem elég. Esmeraldában az 

ember vagy benne van az elitben, vagy semmit sem számít. 

Ha benne akar lenni a társaságban, akkor össze kell 

barátkoznia a megfelelő személyekkel, de ez csak a valódi 

úriembereknek sikerülhet. Van itt például egy pasas, aki 

félmilliót kapart össze szerencsejátékkal odaát, Kansas 

Cityben. Vett egy telket, felparcellázta, házakat épített, a 

város legjobb házait. De nem tagja a Beach Clubnak, mert 

senki sem hívta meg. Ezért aztán megvette magának a 

tagságot. Ismerik, pontosan tudják róla, hogy kicsoda. 

Amikor adakozásra kerül sor, mindig legombolnak róla egy 

csomó pénzt. Megkapja a megfelelő kiszolgálást, fizeti a 

számláit, az adót, szóval rendes állampolgár. Nagy partikat 

ad, de a vendégei általában a városon túlról érkeznek, 



 

 

eltekintve azoktól a semmirekellő csóróktól, akik mindig 

ott szökdécselnek, ahol pénzt szagolnak. Hogy milyen a 

kapcsolata a város előkelőségeivel? Semmilyen. Az itteni 

elit számára ő a nigger. 

Hosszú monológ volt. Beszéd közben időnként rám 

nézett, néha körbelesett a helyiségben. Hátradőlt a 

székében, és a fogát piszkálgatta. 

– Gondolom, ettől megszakad az illető szíve – jegyeztem 

meg. – Honnan jöttek rá, miből van pénze? 

Goble előrehajolt. 

– A pénzügyminisztérium egyik nagymenője minden 

tavasszal itt vakációzik. Egészen véletlenül meglátta Mr. 

Pénzeszsákot, akiről történetesen mindent tudott. Aztán 

eljárt a szája. Még szép, hogy az illető porig van sújtva! 

Maga nem ismeri az ilyen gengsztereket. Megszedik 

magukat, aztán tiszteletreméltó polgárokká akarnak válni. 

Némelyiknek sikerül. Ennek az embernek vérzik a szíve, 

barátom. Van valami, amire vágyik, de amit nem 

vásárolhat meg. Ettől aztán teljesen kikészült. 

– Honnan tudta meg mindezt? 

– Okos vagyok. Járok-kelek, szimatolok. Rájövök 

bizonyos dolgokra. 

– Egyet kivéve. 

– Mi lenne az? 

– Akkor se tudná, ha megmondanám. 

Megérkezett a pincér, letette Goble poharát, elvitte a 

tányérokat, de előtte még elénk tolta az étlapot. 

– Sosem eszem desszertet – mondta Goble. – Tűnés! 

A pincér a fogpiszkálóra nézett. Lassan előrenyúlt, és 

kikapta Goble ujjai közül. 

– Itt van vécé, pajtás – mondta. A fogpiszkálót 

beleejtette a hamutartóba, amit aztán gyorsan elvitt. 



 

 

– Látja, miről beszéltem? – kérdezte Goble. – Az elit! 

Csokoládéfagylaltot és kávét kértem. 

– És legyen szíves, hozza ki az úriember számláját – 

tettem hozzá. 

– Örömmel – mondta a pincér. 

Goble fancsali képet vágott. A pincér elsietett. Az asztal 

fölé hajoltam. 

– Maga a legnagyobb hazug, akivel két napja 

találkoztam – kezdtem lassan. – Pedig összeakadtam 

néhánnyal. Szerintem magát nem is érdekli, mi van 

Mitchellel. Szerintem tegnap hallott róla először, amikor 

rájött, hogy milyen remek fedősztorit kerekíthet a 

segítségével. Magát azért küldték ide, hogy a lányt figyelje. 

Pontosan tudom, ki a megbízója. Nem azt az ürgét 

ismerem, akivel kapcsolatban áll, hanem a főnökét. Azt is 

tudom, miért kell szemmel tartani a lányt, meg azt is, hogy 

mit tegyek annak érdekében, hogy senki ne leskelődjön 

utána. Ha van valamilyen adu a kezében, Goble, akkor 

játssza ki minél előbb. Holnap talán már késő. 

Hátralökte a székét és felállt. Egy gyűrött bankót ejtett 

az asztalra. Hűvösen rám nézett. 

– Nagy száj, kis agy – mondta. – Ez a dumát vágja 

szemétbe. Maga semmit sem tud, barátom. Semmit. 

Szerintem soha nem is fog. 

Harciasan felszegte a fejét, és elviharzott. 

Átnyúltam az asztal túlsó felére, felemeltem Goble 

pénzét. A sejtésem beigazolódott: egy nyomorult dollárt 

hagyott ott. Az olyan fickók számára, akik olyan tragaccsal 

furikáznak, aminek a maximális sebessége hatvan, hegyről 

lefelé; akik az országutak melletti lepusztult csehókban 

szoktak vacsorázni, egy nyolcvanöt centes étel már vad 

szombat esti tobzódásnak számít. 



 

 

Mellém lépett a pincér, elém tette a számlát. Fizettem. 

Goble dollárosát az asztalon hagytam. 

– Köszönöm – mondta a pincér. – Ez az ember… A 

barátja, uram? 

– Én inkább a segédemnek nevezném. 

– Biztos szegény. – A pincér megértően bólogatott. – Ez 

is a város érdekességei közé tartozik. Aki itt dolgozik, az 

nem engedheti meg magának, hogy itt is éljen. 

Amikor távoztam, már vagy húsz vendég ült az asztalok 

mellett; az alacsony mennyezetről szinte visszapattantak a 

vidám hangok. 
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A garázsba vezető lejáró pontosan úgy nézett ki, mint 

hajnali négykor, a különbséget csupán az jelentette, hogy 

vízcsobogást hallottam, amikor befordultam a sarkon. Az 

üvegfalú iroda üres volt. A közelben valaki kocsit mosott, 

de sejtettem, hogy nem a garázsmester az. Átmentem a lift 

előterébe vezető ajtóhoz, kinyitottam. A hátam mögött, az 

irodában megszólalt egy csengő. Hagytam becsukódni az 

ajtót, elé álltam, és megvártam, hogy előkerüljön egy 

hosszú, fehér köpenyt viselő, hórihorgas fickó. 

Szemüveges volt, a bőre színéről az állott, bebarnult 

zabkása jutott az eszembe. Mélyen ülő szeme fáradt volt és 

karikás. Az arcán határozottan fel lehetett fedezni valami 

mongolos beütést, valami mexikóist, valami indiánost, és 

még valamit, amit nem tudtam pontosan meghatározni. 

Keskeny koponyájához szinte hozzásimult egyenes szálú 

haja. 



 

 

– Az autójáért jött, uram? Megtudhatnám a nevét? 

– Mr. Mitchell kocsija bent van? Tudja, az a két színnel 

dukkózott Buick. 

Nem válaszolt azonnal. Félig lehunyta a szemét, és 

olyan arcot vágott, mintha már hallotta volna ezt a 

kérdést. 

– Mr. Mitchell ma, kora reggel elvitte a kocsiját. 

– Milyen korán? 

A köpeny mellzsebének szélére vörös cérnával 

ráhímezték a szálloda nevét. Abban a zsebben tartotta a 

ceruzáját, amit a kérdésem hallatán elővett és megvizsgált. 

– Nem sokkal hét előtt – mondta, mintha a ceruzáról 

olvasná. – Én hétkor adtam le a szolgálatot. 

– Tizenkét órás műszakban dolgoznak? Most is hét óra 

van… Este hét. 

Visszadugta a zsebébe a ceruzát. 

– Nyolc órás műszakban dolgozom, de váltva. 

– Értem. Szóval tegnap este tizenegytől reggel hétig volt 

bent. 

– Pontosan. – Elnézett a vállam mellett, a tekintete a 

semmibe révedt. – Nemrég jöttem vissza. 

Elővettem egy csomag cigarettát, megkínáltam a 

pasast. 

Megrázta a fejét. 

– Sajnálom, csak az irodában szabad dohányoznom. 

– Meg az egyik Packard hátsó ülésén. 

A jobb keze úgy rándult meg, mintha egy láthatatlan 

kést szorítana. 

– Milyen az anyag? – kérdeztem. 

Csak bámult. 

– Most – folytattam – meg kellene kérdeznie, hogy 

milyen anyagról beszélek. 



 

 

Hallgatott. 

– Ha megkérdezné, azt mondanám, nem dohányról – 

mondtam vidáman. – Inkább valami olyasmiről, amit 

bizonyára mézzel kezelnek, mert nagyon édeskés a füstje. 

Találkozott a tekintetünk. 

– Maga… díler? 

– Szóval reggel hétig volt szolgálatban… így könnyű! 

Idejön, aztán pár órára szépen kivonja magát a 

forgalomból. Mondja, hogy sikerült magához térnie? Óra 

van a fejében? Mint Eddie Arcarónak? 

– Eddie Arcarónak? – ismételte. – Ja, a zsoké. Neki van 

óra a fejében, igaz? 

– Azt mondják. 

– Talán köthetnénk üzletet – mondta révetegen. – Mi az 

ár? 

Az irodában ismét megszólalt a csengő. Kinyílt a 

liftajtó; egy fiatal pár lépett ki rajta. Már láttam őket, a 

hallban ők szorongatták egymás kezét. A lányon estélyi 

ruha, a fiún szmoking volt. Egymás mellett álltak, és olyan 

arcot vágtak, mint két, csókolózáson kapott kamasz. A 

garázsmester rájuk nézett és elsietett. Valahol beindult egy 

motor. 

Egy szép, új Chrysler gurult elő a garázs végéből. A fiú 

olyan óvatosan segítette be a lányt, mintha az már terhes 

lenne. A garázsmester türelmesen állt, tartotta az ajtót. A 

szmokingos fiú megkerülte a kocsit, megköszönte a 

garázsmester segítségét és beszállt. 

– Mondja, nagyon messze van az Üvegház? – kérdezte. 

– Nem, uram. – A garázsmester elmagyarázta, hogy 

jutnak el az étteremhez. 

A fiú elmosolyodott, a zsebébe nyúlt, és egy dolcsit 

nyomott a garázsmester markába. 



 

 

– Odavihettem volna a kocsiját a bejárat elé, Mr. 

Perston. Legközelebb csak szóljon, és már viszem is! 

– Ó, köszönöm, de így is jó – mondta a fiú gyorsan. 

Óvatosan felhajtott a rámpán; a Chrysler halkan 

dorombolva tűnt el az éjszakában. 

– Nászutasok – mondtam. – Aranyosak. Éppen azt nem 

akarják, hogy mindenki megbámulja őket. Fiatalok, 

ártatlanok… 

A garázsmester ekkor már ismét előttem állt. 

– Mi viszont korántsem vagyunk ártatlanok – tettem 

hozzá. 

– Ha zsaru, akkor mutassa a plecsnijét. 

– Maga szerint zsaru vagyok? 

– Úgy viselkedik. – Bármit mondott, a hangja végig 

ugyanolyan tompa és halk maradt. 

– Majdnem eltaláltad, pajtás – bólintottam. – 

Magánkopó vagyok. Tegnap este követtem valakit. Ide, a 

parkolóba. Maga ott ült, egy Packardban… Odamentem 

magához, kinyitottam az ajtót, és megéreztem a fű szagát. 

Akár négy Cadillacet is elvihettem volna anélkül, hogy 

felriad. De ez a maga dolga. 

– Itt most a mai árról van szó – mondta. – A tegnap 

estéről nem vitatkozom. 

– Mitchell egyedül ment el? 

Bólintott. 

– Poggyász nélkül? 

– Ki mondta? Kilenc csomagja volt. Segítettem neki 

bepakolni. Kijelentkezett. Most elégedett? 

– Elkísérte a recepcióra? 

– Már nála volt a számla. Minden fizetett, mindent 

elintézett. 



 

 

– Értem. Gondolom, ha ennyi csomagja volt, akkor 

valamelyik londiner is vele tartott. 

– A liftesfiú kísérte le. A londinerek fél nyolckor 

kezdenek. Ez körülbelül egykor történt. 

– Melyik liftesfiú volt az? 

– Egy mexikói srác, Chico a neve. 

– Maga is mexikói? 

– Nem. Én részben kínai vagyok, részben hawaii, 

részben filippíno, részben meg néger. Szerintem nem 

szívesen cserélne velem. 

– Csak még egy kérdés. Hogy lehet, hogy még nem 

bukott le? Úgy értem, a fűvel. 

Körbenézett. 

– Csak akkor szívok, ha nagyon magam alatt vagyok. 

De mi köze hozzá? Ehhez senkinek semmi köze sincs! 

Magánügy. Ha elkapnak, elvesztem ezt a szar állást. 

Esetleg kaptárba zárnak. Azt hiszi, érdekel? Egész 

életemet cellában töltöttem. Egy hordozható, test formájú 

cellában. Most már mindent tud? – Túl sokat beszélt. A 

bizonytalan idegrendszerű emberek sajátossága. Az egyik 

percben félszavas válaszokat adnak, aztán meg dől belőlük 

a szó. A monoton monológ álmosító volt. – Senkit sem 

utálok. Élek. Eszem. Néha alszom. Egyszer ugorjon be 

hozzám. Egy bolhafészekben lakom, egy ócska házban a 

Polton Lane-en. Az egy sikátor. Közvetlenül az Esmeraldai 

Vasárubolt mögött. A budi az udvaron. A konyhában, a 

mosogató fölött mosakszom. Az ágyamban egy ép rugó 

sincs. Ott minden legalább húszéves. Ez a gazdagok 

városa. Csak jöjjön el, nézze meg, hogy élek. Egy gazdag 

ember tulajdonában tengődöm. 

– Valami hiányzik a sztoriból, amit Mitchellről mesélt. 

– Mi lenne az? 



 

 

– Az igazság. 

– Majd benézek az ágy alá, hátha oda gurult. Lehet, 

hogy már egy kicsit beporosodott. 

A rámpa teteje felől egy érkező autó erős motorzaja 

hallatszott. A garázsmester elfordult, én meg beléptem az 

ajtón, és hívtam a liftet. Fura fazon volt a fickó, érdekes és 

valahogy szánalmas is. A szomorú, kallódó emberek közé 

tartozott. 

A lift sokáig jött lefelé. Mire megérkezett, társaságot 

kaptam: a Clark Brandon nevű ötvenes, jóképű, izmos, 

magas pasas állt mellettem. Bőrdzseki volt rajta, alatta 

vastag, kék, magas nyakú pulóver. Kopottas kordnadrágot 

viselt, aminek a szárát olyan magas szárú, fűzős 

bakancsba gyűrte be, amilyet az olajkutatók meg az 

agronómusok szoktak hordani az ország bizonyos, 

elhagyatott részein. Úgy nézett ki, mint valami művezető, a 

legjobb esetben főmérnök. Sejtettem, hogy egy óra múlva 

már az Üvegházban lesz, szmokingban és elegánsan, és 

úgy fog festeni, ahogy egy menő étterem tulajdonosának 

kell. Biztos sok pénze volt, jó egészségnek örvendett, és 

mindkét dolog rengeteg örömet okozott neki. Az ilyen 

emberek mindig magukhoz ragadják a főnök szerepét, 

bárhová mennek, bármilyen társaságba keverednek. És 

általában mindenki hallgat rájuk. 

Rám nézett, és megvárta, hogy beszálljak a liftbe. A 

liftesfiú tisztelettudóan szalutált neki. Brandon bólintott. 

Mindketten a hallban szálltunk ki. Brandon átment a 

recepciós pulthoz, szélesen rámosolygott a portásra (ezt a 

fazont még nem láttam), aki átadott neki egy köteg levelet. 

A nagymenő ekkor a pulthoz támasztotta a hátát, 

egyenként feltépte a borítékokat, megnézte mi van 

bennük, majd laza mozdulattal majdnem mindegyiket 



 

 

belehajította a szemétkosárba. A közelben volt egy állvány, 

amelyen utazási katalógusokat helyeztek el. Leemeltem 

egyet, cigarettára gyújtottam, és úgy tettem, mintha 

piszkosul érdekelne a reklámozott ajánlat. 

Brandon a végén csak egy levelet tartott meg. Többször 

is végigolvasta. Rövid, kézzel írott levélke volt, a szálloda 

nevével és címerével ellátott papírra írták, de csak ennyit 

láttam belőle. Brandon vagy egy percig csak állt, és fogta a 

lapot, aztán lehajolt, belenyúlt a szemétkosárba, és 

kiemelt belőle egy borítékot. Megnézte. A levelet a zsebébe 

süllyesztette, és visszament a recepcióshoz. Átnyújtotta 

neki a borítékot. 

– Ez nem postán érkezett. Nem látta véletlenül, ki 

hozta? Nem ismerem ezt az embert. 

A recepciós a borítékra nézett és bólintott. 

– Igen, Mr. Brandon… Emlékszem. Egy férfi hagyta itt, 

nem sokkal azután, hogy átvettem a szolgálatot. 

Középkorú, szemüveges, kövér ember volt. Szürke öltöny 

és felöltő, szürke kalap. Nem helybeli… Kissé 

elhanyagoltnak látszott. Egy… Egy senki volt. 

– Kérdezősködött felőlem? 

– Nem, uram. Csak arra kért, hogy tegyem be a levelet 

az ön fakkjába. Valami gond van, Mr. Brandon? 

– Nem látszott egy kicsit ütődöttnek? 

A recepciós megrázta a fejét. 

– Olyan volt a külseje, amilyennek leírtam. Egy senki. 

Egy nulla. 

Brandon halkan felnevetett. 

– Mormon püspököt akar csinálni belőlem. Ötven 

dollárért. Biztos valami dilinyós. – Felvette a pultról a 

borítékot, a zsebébe dugta. Megfordult. – Látta Larry 

Mitchellt? 



 

 

– Amióta szolgálatban vagyok, nem láttam őt, Mr. 

Brandon. De csak néhány órája érkeztem. 

– Köszönöm. 

Brandon visszament a lifthez, beszállt. Ez egy másik 

lift volt, de a kezelője ugyanúgy vigyorgott, mint az előzőé. 

Mondott valamit Brandonnak, aki nem válaszolt, rá se 

nézett. A srác sértődött képet vágott, és becsukta a fülke 

ajtaját. Azt még láttam, hogy Brandon a homlokát 

ráncolja. Ráncos homlokkal már nem volt olyan jóképű, 

mint különben. 

Visszatettem a brosúrát az állványra, és a pulthoz 

léptem. A recepciós az érdeklődés legcsekélyebb jele nélkül 

bólintott felém. A tekintetén látszott, nem szívesen 

bajlódik olyanokkal, akik nem tartoznak a szálloda 

vendégei közé. 

– Igen, uram? 

Ősz hajú, idősebb fickó volt, de remekül tartotta 

magát. 

– Én is Mr. Mitchell felől szerettem volna 

kérdezősködni, de véletlenül hallottam, mit mondott ennek 

az úrnak az imént. 

– A házi telefonokat ott találja, uram – intett a fejével. – 

A központos kapcsolja önnek a kért szobát. 

– Kétlem. 

– Ezt hogy érti, uram? 

Benyúltam a zakóm belső zsebébe, és elővettem a 

tárcámat. Láttam, hogy a recepciós szeme elkerekedik – 

meglátta a hónom alá szíjazott fegyvert. A tárcámból 

kiemeltem egy névkártyát. 

– Válthatnék néhány szót a ház detektívjével? 

Feltételezem, van ilyen alkalmazottjuk. 



 

 

A férfi elvette a kártyát, elolvasta a ráírt szöveget. 

Felnézett rám. 

– Foglaljon helyet a hallban, Mr. Marlowe. 

– Köszönöm. 

Mielőtt megfordultam volna, már a telefonon lógott. 

Átmentem a boltív alatt, és leültem a fal mellé, olyan 

helyre, hogy láthassam a pultot. Nem kellett sokat vámom. 

A detektív egyenes hátú, merev és kemény arcú pasas 

volt, az a fajta, akinek a bőre sosem barnul le, csak 

kivörösödik, aztán megint kifakul. Vörösesbarna 

kefefrizurát hordott. Megállt a boltív alatt, és lassan 

végigpillantott a hallon. Rajtam se időzött tovább a 

tekintete, mint másokon. Odajött hozzám, leült az enyém 

melletti székre. Barna öltöny volt rajta, meg barna-sárga 

csokornyakkendő. Remekül állt rajta a ruhája. Az arcán, a 

pofaszakáll helyén finom, szőke szőrszálak sorakoztak, a 

hajában közelről fel lehetett fedezni néhány szürkés szálat. 

– Javonen vagyok – mondta anélkül, hogy rám nézett 

volna. – Tudom, ki maga. A zsebemben van a kártyája. Mi 

a gondja? 

– Egy Mitchell nevű férfi. Őt keresem. Larry Mitchellt. 

– Miért keresi? 

– Üzleti ügy. Van valami ok, ami miatt nem kellene 

keresnem? 

– Nincs semmiféle ok. Mr. Mitchell nincs a városban. 

Ma kora reggel távozott. 

– Ezt már hallottam, és meg is lepett a dolog, mivel 

csak tegnap érkezett haza. Vonattal utazott Los Angelesig, 

ahol beszállt a saját kocsijába, és idehajtott. Eléggé le volt 

égve, a vacsoráját sem tudta kifizetni, úgy kellett 

kölcsönkérnie. Az Üvegházban együtt vacsorázott egy 



 

 

lánnyal. Eléggé részeg volt, bár lehetséges, hogy csak 

megjátszotta. Távoznia kellett, a számláját sem fizette ki. 

– Itt csekkel is fizethet – mondta Javonen közömbösen. 

A szeme úgy járt ide-oda a hallban, mintha arra 

számítana, hogy a kanasztázók egyike hirtelen felugrik és 

lelövi valamelyik partnerét, vagy hogy a kirakós játékkal 

szórakozó idős hölgyek közül az egyik visítva tépni kezdi a 

másik haját. Ennek a fickónak csupán kétféle 

arckifejezése volt: kemény és még keményebb. – Mr. 

Mitchellt mindenki ismeri Esmeraldában. 

– Értem. Gondolom, olyannak tartják, mint a rossz 

pénzt. 

Felém fordította a fejét, és zord pillantást vetett rám. 

– Itt én vagyok az igazgatóhelyettes, Mr. Marlowe, de a 

biztonsági tiszt feladatkörét is én látom el. Nem áll 

módomban megvitatni magával szállóvendégeink 

tulajdonságait, nem fogok vitába szállni magával a jó 

hírükkel kapcsolatos mendemondákat illetően. 

– Ezt nem is kértem magától. Amúgy is ismerem 

Mitchellt. Különböző forrásokból szereztem róla 

információkat. Megfigyeltem munka közben. Tegnap este 

megzsarolt valakit, és elég pénzt szerzett ahhoz, hogy 

leléphessen a városból. Úgy tudom, a csomagjait is 

magával vitte. 

– Ezt kitől hallotta? – Olyan keményen nézett, hogy 

annál keményebben már nem is lehet. 

Megpróbáltam az övéhez hasonló arckifejezést ölteni, 

és úgy tettem, mintha nem is hallottam volna a kérdését. 

– Ezen felül még három érdekességgel is szolgálhatok – 

folytattam. – Egy: Mitchell ágyában senki sem aludt az 

éjjel. Kettő: a mai nap folyamán jelentették az irodában, 

hogy a szobája üres. Három: az éjszakás alkalmazottak 



 

 

közül valaki ma már nem fog munkába állni. Mitchell 

segítség nélkül nem vihette el valamennyi holmiját. 

Javonen rám nézett, aztán ismét a hallt pásztázta a 

tekintetével. 

– Van valami, amivel bizonyítani tudja, hogy valóban 

azonos azzal a személlyel, akinek a kártyáját megmutatta? 

Ilyen névjegyet bárki nyomathat. 

Elővettem a tárcámat, kihúztam belőle az engedélyem 

másolatát, átadtam Javonennek. Ránézett, aztán 

visszaadta, én meg gyorsan eltettem. 

– Megvannak a módszereink arra, hogyan bánjunk el a 

potyázókkal – mondta. – Ilyesmi minden szállodában 

előfordul. Nincs szükségünk a segítségére. És nem 

szeretjük, ha a hallban valaki pisztolyt tart magánál. A 

recepciós látta a magáét. Egyszer, úgy kilenc hónappal 

ezelőtt volt itt egy rablási kísérlet. Az egyik csirkefogó 

meghalt. Én lőttem le. 

– Igen, olvastam róla az újságban – mondtam. – Úgy 

megrémültem, hogy napokig nem tudtam aludni. 

– Azért mindent az újságok sem írtak meg. Az esetet 

követő hetekben négy-ötezer dollárral kevesebb volt a 

bevételünk, mint egyébként. A vendégeink csapatostul 

távoztak. Érti már, miről beszélek? 

– Szándékosan hagytam, hogy a recepciós meglássa a 

fegyveremet. Egész nap Mitchell felől kérdezősködtem, de 

hiába futottam a köröket. Ha egyszer kijelentkezett, miért 

nem mondja meg senki? Azt nem kellett volna elárulni, 

hogy távozás előtt nem rendezte a számláját. 

– Senki sem mondta, hogy nem rendezte a számláját. 

Mr. Mitchell számlája, Mr. Marlowe, a lehető legnagyobb 

rendben van. Van még valami, amiben segíthetek? 



 

 

– Azon töprengek, miért tartották titokban, hogy 

kijelentkezett. 

Megvetően nézett rám. 

– Ezt így senki sem jelentette ki. Nem figyelt eléggé. Azt 

mondtam, Mr. Mitchell nem tartózkodik a városban. Azt 

mondtam, a számlája rendezve van. Egyetlen szóval sem 

említettem, mennyi poggyászt vitt magával, és azt sem 

állítottam, hogy mindenét elvitte… Mondja, 

tulajdonképpen hova akar kilyukadni? 

– Ki fizette ki a számláját? 

Elvörösödött. 

– Nézze, pajtás, már megmondtam. Ő fizetett. 

Személyesen, tegnap este. Mindent kifizetett, sőt még 

előleget is adott. Egy hétre valót. Eddig türelmes voltam 

magával, de most már tényleg árulja el: mire gyanakszik? 

– Semmire. Már semmire. Minden gyanakvásomat 

szétoszlatta azzal, amit mondott. Csak azt nem értem, 

Mitchell miért adott előleget… 

Javonen elmosolyodott, de csak halványan. Azt hiszem, 

ezt nevezik lefegyverző mosolynak. 

– Nézze, Marlowe, én öt évet húztam le a katonai 

hírszerzésnél. Ismerem az embereket, átlátok rajtuk. Még 

azt az illetőt is meg tudtam ítélni, akiről beszélünk. Azért 

fizetett előre, mert nekünk így sokkal jobb. Szeretjük az 

ilyesmit, és mivel a kedvünkre tett, ő is jobban érezte 

magát. 

– Máskor is adott már előleget? 

– Az istenit magának, ez most már…! 

– Vigyázzon a szájára! – vágtam közbe. – Az az idősebb 

úriember, az a botos igen érdeklődve néz minket. 

Átnézett a hall közepére, ahol egy vékony, idős, 

vértelen arcú férfi üldögélt egy alacsony, legömbölyített 



 

 

támlájú, párnázott széken. Állát kesztyűs kezére hajtotta; 

a kezét a botja végén nyugtatta. Pislogás nélkül nézett 

felénk. 

– Ja, ő? – mondta Javonen. – El se lát idáig. 

Nyolcvanéves. 

Felállt, felém fordult. 

– Rendben van, elmondta amit akar. Maga magánkopó, 

van egy kliense, akitől utasításokat kapott. Engem viszont 

csak az érdekel, hogyan védjem meg a szállodát. A 

stukkert legközelebb hagyja otthon. Ha van valamilyen 

kérdése, hozzám jöjjön. A személyzetet hagyja békén. Az 

ilyesminek hamar híre megy, és ezt nem szeretjük. Nem 

fogja barátságosnak találni az itteni zsarukat, ha szólok 

nekik, hogy csak bajt kever. 

– Ihatok valamit a bárban, mielőtt elmegyek? 

– Ihat, de ne gombolja ki a zakóját. 

– Öt év a katonai hírszerzésnél? Maga aztán tényleg 

tapasztalt lehet. – Tisztelettel néztem fel rá. 

– Elégnek kell lennie. – Biccentett, és egyenes háttal, 

megfeszített vállakkal, felszegett állal átmasírozott a boltív 

alatt. Valódi profi volt, agyafúrt és kemény. Mindent 

sikerült kiszednie belőlem, ami rá volt nyomtatva a 

névjegyemre. 

Észrevettem, hogy az alacsony széken üldögélő, 

kesztyűs öregúr felemeli a kezét, és rám mutat. Én is 

felemeltem a kezem, és a mellkasomnak szegeztem a 

mutatóujjamat. Kérdőn néztem rá. Az öreg bólintott, ezért 

aztán odamentem hozzá. 

Öreg volt, de látott, méghozzá jól, és az agya is kiválóan 

működött. Hófehér haját csinosan választotta el. Az orra 

hosszú volt, hegyes és eres, fakó kék szeme élénken 

csillogott, bár a szemhéja eléggé eltakarta. Az egyik fülén 



 

 

testszínű műanyagból készült hallókészüléket fedeztem 

fel. A szarvasbőr kesztyű szárát visszahajtotta a 

csuklójára. Fényesre kefélt fekete cipőjén csúnya, szürke 

sárfoltok szürkélltek. 

– Húzzon ide egy széket, fiatalember. – A hangja 

vékony volt és olyan száraz, mint a tavalyelőtti bambusz 

levele. 

Leültem mellé. Rám sandított, és mosolyra húzódott a 

szája. 

– A mi kiváló Mr. Javonenünk öt évet nyomott le a 

katonai hírszerzésnél. Gondolom, ezt magának is 

elmondta. 

– Igen, uram. Valóban beszélt erről. 

– Katonai hírszerzés… Már az elnevezése is 

ellentmondásos, nem gondolja? Mintha azt mondanánk, 

hogy „tévedhetetlen tévedők”. Szóval magát az érdekli, 

hogyan fizette ki a számláját az a bizonyos Mr. Mitchell? 

Értetlenül néztem rá, aztán a hallókészülékre 

pillantottam. Megpaskolta a mellénye zsebét. 

– Már azelőtt megsüketültem, hogy felfedezték ezt az 

izét. Egy balesetben vesztettem el a hallásomat. A lovam 

megtorpant a sövény előtt… Az én hibám volt. Túl korán 

emeltem fel. Még fiatal voltam, el sem tudtam képzelni 

magam hallócsővel, ezért megtanultam szájról olvasni. 

Elég sok gyakorlás kell hozzá. 

– Mit tud Mitchellről, uram? 

– Mindjárt rátérek. Ne sürgessen. – Felnézett és 

bólintott. 

– Tiszteletem, Mr. Clarendon – szólalt meg egy hang. Az 

egyik londiner köszönt rá az öregre. A fickó a bár felé 

tartott. Clarendon követte a tekintetével. 



 

 

– Ne izgassa magát Mitchell miatt – mondta. – Az egy 

strici. Sok évet töltöttem különböző szállodák halljában és 

bárjában, verandákon és teraszokon, díszkertekben. 

Szerte az egész világon. Minden családtagomat túléltem. 

Ilyen haszontalanul és kíváncsian fogok élni, egészen 

addig, amíg hordágyra fektetnek, és elvisznek valamelyik 

kórház csendes, szellős sarokszobájába, ahol aztán 

hófehér, keményített köpenybe öltözött sárkányok fognak 

gondoskodni rólam. Megágyaznak, aztán bevetik az ágyat. 

Hozzák a tálcákat, amiket megpakolnak azzal a rettenetes 

kórházi étellel. Rendszeresen mérik majd a 

vérnyomásomat, ellenőrzik a pulzusomat. Még akkor is, ha 

történetesen alszom. Ott fogok feküdni… Hallgatom majd 

a kikeményített köpenyek suhogását, a fertőtlenítőszerrel 

felmosott linóleumpadlón csikorgó gumitalpú cipők 

hangját, és látni fogom az orvos mosolyának néma 

iszonyatát. Egy idő után aztán oxigénsátrat borítanak 

fölém, paravánokat állítanak az ágyam köré, és akkor… 

Akkor aztán meg azt fogom csinálni, amit még soha, senki 

sem tett meg kétszer. 

Lassan elfordította a fejét és rám nézett. 

– Nyilván túl sokat beszélek. Elárulná a nevét, uram? 

– Philip Marlowe. 

– Én Henry Clarendon vagyok, szám szerint a 

negyedik. Abba a valamibe tartozom, amit felsőbb 

osztálynak szokás nevezni. Groton, Harvard, Heidelberg, a 

Sorbonne. Még Uppsalában is eltöltöttem egy évet. Nem 

emlékszem, miért. Talán mert nem volt más dolgom… 

Szóval ön magándetektív. Tudja, néha előfordul, hogy 

nemcsak magamról beszélek. 

– Igen, uram. 



 

 

– Ha információkat akart szerezni, rögtön hozzám 

kellett volna fordulnia. De persze ezt nem tudhatta. 

Megráztam a fejem. Rágyújtottam, de előbb 

természetesen megkínáltam IV. Henry Clarendont. Alig 

észrevehető fejcsóválással jelezte, hogy nem kér. 

– Nos, Mr. Marlowe, van itt valami, amiről bizonyára 

már ön is tudomást szerzett. A világ valamennyi 

luxusszállodájában van vagy féltucatnyi olyan ráérő 

öregember, férfiak és nők vegyesen, akik azzal töltik a 

napjaikat, hogy csak ülnek, és lesnek, mint a bagoly. 

Figyelnek. Hallgatóznak. Összeillesztik a részleteket, és 

mindenről, mindenkiről mindent szeretnének megtudni. 

Nincs más dolguk, mert a szállodai élet valójában nem 

más, mint az unalom leghalálosabb formája. Gondolom, 

nagyon untatom magát. 

– Én inkább Mitchellről szeretnék hallani, uram. 

Legalábbis most, ha lehet… Mr. Clarendon. 

– Persze. Eléggé önző vagyok, meg abszurd is, és néha 

úgy csacsogok, akár egy iskoláslány. Látta már azt a 

csinos, fekete hajú hölgyet, aki ott kanasztázik? Azt, 

amelyiken túl sok ékszer van. Akinek aranykeretes a 

szemüvege. 

Nem mutatott rá a nőre, nem is nézett felé, én viszont 

igen. Arról a gazdag, terebélyes spinkóról beszélt, akiről én 

már korábban megállapítottam, hogy túlságosan fagyos, és 

túl sok rajta a festék. 

– Margo West a neve. Hétszer vált el. Rengeteg pénze 

van, és viszonylag jól néz ki, mégse tudja maga mellett 

tartani a férfiakat. Pedig próbálkozik ám! Talán túl 

elszántan csinálja… Ennek ellenére nem buta nő. Lehet, 

hogy összeállna egy ilyen fickóval, mint ez a Mitchell, 

pénzt is adna neki, kifizetné a számláját, de nem menne 



 

 

hozzá feleségül. A múlt éjjel eléggé összekaptak, ennek 

ellenére biztos vagyok benne, hogy ő fizette ki a kis strici 

számláját. Nem először tette meg. 

– Úgy tudtam, Mitchell minden hónapban kap egy 

csekket Torontóból, az apjától. Annyi pénz nem elég neki? 

IV. Henry Clarendon gúnyosan elmosolyodott. 

– Kedves barátom, Mitchellnek nincs apja Torontóban. 

Nem kap semmiféle csekket havonta. A nőkön élősködik. 

Ezért lakik ilyen szállodákban. Az ilyen helyeken mindig 

vannak gazdag, magányos hölgyek. Lehet, hogy már nem 

túl szépek és nem túl fiatalok, de van bennük vonzerő. 

Vagyis nem bennük, inkább a bankszámlájukon. 

Esmeraldában, a holtszezonban, vagyis a Del Mar-i 

lóversenyek végétől körülbelül január közepéig, elég gyér a 

kínálat. Ilyenkor Mitchell kénytelen utazgatni. Mallorca, 

Svájc, ha éppen telik neki ilyesmire. Florida. Valamelyik 

karibi sziget, ha éppen nincs pénze. Idén eléggé rájárt a 

rúd, ezért, úgy tudom, csak Washingtonig jutott el. 

Rám pillantott. Udvarias képet vágtam, mert úgy 

gondoltam, hogy egy fiatalembernek (mármint egy ilyen 

vénemberhez képest fiatalnak) tisztelettudóan kell 

viselkednie, ha egy szószátyár öregúrnak ahhoz támad 

kedve, hogy elbeszélgessen vele. 

– Értem – mondtam. – Szóval a nő fizette ki a számlát. 

De miért adott egyheti előleget? 

Az öreg egymásra tette a kezeit, előre döntötte a botját, 

és valamivel előrébb hajolt. A szőnyeg mintázatát bámulta. 

Végül összecsettintette a fogsorát. Megoldotta a problémát. 

Felegyenesedett. 

– Ez amolyan végkielégítés lehetett – mondta szárazon. 

– Egy románc lezárásának jele. Mrs. West, ahogy a britek 

mondják, besokallt. Meg aztán itt van Mitchell új társa is, 



 

 

egy vörös hajú lány, akivel tegnap jelent meg. Olyan 

gesztenyevörös a haja, nem tűzvörös, vagy szamócapiros. 

Amennyit láttam, abból arra lehet következtetni, hogy 

kissé különös a kapcsolatuk. Valami furcsa feszültség 

sugárzott belőlük. 

– Mit gondol, Mitchell képes lenne arra, hogy 

megzsaroljon egy nőt? 

Felnevetett. 

– Ő akár egy csecsemőt is képes lenne megzsarolni. Az 

olyan férfi, aki a nőkből él, egyfolytában zsarol. Bár 

általában nem ezt a szót szokták használni az ilyenekre. 

És lop is, feltéve, hogy pénz közelébe kerül. Mitchell két 

csekkre is ráhamisította Margo West nevét. 

Tulajdonképpen ez vetett véget a kapcsolatuknak. A 

csekkek a nőnél vannak, de nem tesz velük semmit. Csak 

őrzi őket. 

– Mr. Clarendon, tisztelettel megkérdem… Honnan a 

pokolból tud ennyi mindent? 

– Margo Westtől. Az én vállamon sírta ki magát. – A 

sötét hajú nő felé nézett. – Ebben a pillanatban nem úgy 

néz ki, mint aki vénemberek vállán szokott pityeregni, de 

elhiheti, ez az igazság. 

– És nekem miért mondja el mindezt? 

Az arcán furcsa, kísérteties mosoly jelent meg. 

– Mert nincs bennem tapintat. Én akarom feleségül 

venni Margo Westet. Megfordítanám a sémát. Az én 

koromban már csak a kis dolgok okoznak örömet az 

embernek. Egy pacsirta, egy kinyíló stelíciabimbó. És a 

kérdések…! Mi az oka annak, hogy a növekvő bimbó 

egyszer csak elfordul, méghozzá a legmegfelelőbb szögben? 

Mi az oka annak, hogy a bimbó fokozatosan nyílik ki, hogy 

a szirmok meghatározott sorrendben mozdulnak meg? 



 

 

Látott már ilyet? A bimbók hegyes végei olyanok, mint a 

madárcsőrök, a kék meg narancssárga szirmok pedig akár 

az édenkert madárkái… Vajon milyen különös, 

felfoghatatlan erő, milyen isten alkotott ilyen bonyolult 

növényeket? Miért tette, miért nem érte be az egyszerűbb 

megoldásokkal? Valóban mindenható, aki ezt létrehozta? 

Hogyan lehet az? Egyáltalán létezik? Hiszen annyi 

szenvedés van a világon, és általában az ártatlanok húzzák 

a rövidebbet. Mi az oka annak, hogy az anyanyúl, ha a 

menyét elzárja előle az üreg kijáratát, maga mögé tolja a 

kicsinyeit, és hagyja, hogy a ragadozó felszakítsa a torkát? 

Miért teszi ezt? Hiszen két hét múlva már meg se ismeri a 

kölykeit, úgy megnőnek… Maga hisz istenben, 

fiatalember? 

Hosszú kerülőút volt, de úgy tűnt, muszáj 

végigmennem rajta. 

– Ha most a mindentudó és mindenható istenre 

gondol, aki mindent pontosan ilyennek képzelt el, akkor 

nem. Nem hiszek benne. 

– Pedig hinnie kellene, Mr. Marlowe. Nem ártana, és 

nagy megnyugvást okoz az embernek. Egyszer mind 

eljutunk erre a pontra, mert valamennyiünknek el kell 

mennünk és porrá kell válnunk. Lehet, hogy az egyén 

számára ezen a ponton minden véget ér, de talán nem. A 

halál utáni létről senki sem tud semmit. Én a magam 

részéről nem érezném magam igazán jól a mennyek 

országában, ha egy kongói pigmeussal, egy kínai kulival, 

egy arab szőnyegkufárral, vagy esetleg egy hollywoodi 

producerrel kellene megosztanom a szállásomat. Sznob 

vagyok, de ez az iménti megjegyzésemből már kiderült. Azt 

sem tudom elképzelni, hogy odafönt éppen az a jóságos, 

fehér szakállú lény a főnök, akit idelent istennek 



 

 

neveznek. Az éretlen elmékben zagyva elképzelések 

fogannak, az emberek vallásos hitét azonban nem lehet 

megkérdőjelezni. Még akkor sem, ha ostobaságnak tűnik. 

Persze nincs jogom azt feltételezni, hogy a mennyországba 

fogok jutni. Valójában nem is nagyon érdekel az a hely, 

mert abból, amit tudok róla… Hát, az igazat megvallva 

eléggé unalmasnak találom. Másrészt viszont a poklot sem 

tudom elképzelni. A rendelkezésemre álló információk 

alapján olyan hely, ahol a keresztelője előtt meghalt 

csecsemőnek ugyanaz a sors jut, mint a bérgyilkosnak, a 

náci haláltáborok vezetőinek, vagy a kommunista országok 

politikai rendőreinek. Milyen furcsa, hogy az embernek, 

ennek a piszkos kis állatnak az a legszentebb célja, hogy a 

mennyországba kerüljön! Gondoljon csak bele: ezért 

dolgozunk, ezért hajtunk, ezért cselekszünk jót, ezért 

vállalkozunk hősi tettekre és ezért cipeljük a mindennapok 

igáját. Pedig, ha lenne egy kis eszünk, akkor úgy 

intéznénk a dolgainkat, hogy már itt, ezen a földön valóra 

váljanak az álmaink. Mennyivel kellemesebb lenne, ha itt 

volna a mennyország! Persze ez csupán álom, és az is 

marad. Az embereknek olyan jutalmat kell beígérni, amiért 

hajlandóak küzdeni. Ne próbálja bemagyarázni, hogy az a 

fickó, aki szánt szándékkal, tudatosan feláldozza magát a 

társaiért, az csupán valamilyen titkos, mélyen lappangó 

ösztönnek engedelmeskedik! Vajon boldog az isten, ha azt 

látja, hogy egy megmérgezett macska egyedül, szörnyű 

kínok között múlik ki a hirdetőtábla mögött? Vajon örül 

annak, hogy az élet kegyetlen, és hogy a gyengék mindig 

elhullanak? Mert ugye, csak a legmegfelelőbbek 

maradhatnak meg. Megfelelőek? Ugyan mire? És tényleg 

azok? Igaz az, hogy a legerősebbek maradnak életben? Ó, 

nem, korántsem! Ha isten mindenható és mindentudó 



 

 

lenne, a szó legszorosabb értelmében, akkor nem is 

vacakolt volna azzal, hogy megteremtse a 

világmindenséget. Ahol jelen van a kudarc lehetősége, ott 

sosem lehet teljes a siker. A művészet sem létezhet a 

médium ellenállása nélkül. Istenkáromlás azt terjeszteni, 

hogy istennek is vannak rossz napjai, amelyeken valahogy 

semmi sem jön össze neki. De ha esetleg tényleg ez az 

igazság, akkor nekünk rég rossz, mert isten napjai 

nagyon, nagyon, nagyon hosszúak, és… 

– Ön igazán bölcs ember, Mr. Clarendon. Az imént 

mondott valamit egy bizonyos sémáról. 

Halványan elmosolyodott. 

– Most azt hiszi, hogy annyira belebonyolódtam a 

mondókámba, hogy nem is emlékszem a saját szavaimra? 

Nos uram, ha ezt hiszi, akkor téved. Pontosan tudom, mit 

mondtam. Az olyan nők, mint Mrs. West, mindig úgy 

végzik, hogy feleségül mennek valami elegáns 

szerencsevadászhoz, csinos oldalszakállal rendelkező 

tangótáncoshoz, szőke és izmos síoktatóhoz, valami 

francia vagy olasz, elszegényedett arisztokratához, egy 

közel-keleti hercegecskéhez, vagy hasonlóhoz. Egyik 

rosszabb, mint a másik! Még az is megeshet, hogy Mrs. 

West leküzdhetetlen vágyat érez majd aziránt, hogy egy 

ilyen Mitchell felesége legyen. Ha viszont hozzám jön nőül, 

akkor a férje egy boldog, vén bolond lesz, aki mellesleg 

talpig úriember. 

– Értem. 

– Nos, ebből az egyszavas válaszból arra következtetek, 

hogy kezd elege lenni IV. Henry Clarendonból. Jól van, Mr. 

Marlowe, elárulná, hogy miért érdeklődik Mitchell iránt? 

Gondolom, ezt inkább szeretné megtartani magának. 



 

 

– Így van uram. Erről valóban nem beszélhetek. Az 

érdekelne igazán, hogy miért ment el ilyen kevéssel 

azután, hogy megérkezett. Szeretném kideríteni, ki fizette 

ki a számláját, és miért. Ha kiderül, hogy valóban Mrs. 

West, esetleg Mitchell valamelyik barátja, mondjuk Clark 

Brandon intézte el az ügyet, szeretném megtudni, hogy 

miért tartották fontosnak az előleget. 

A vénember vékony, ritkás szemöldöke lassan felfelé 

kúszott a homlokán. 

– Brandon garanciát vállalhatna Mitchellért; egyetlen 

telefonnal elintézné a dolgot. Mrs. West valószínűleg 

készpénzt adna neki, hogy ő maga fizethesse ki a számlát. 

De az előleg? Ejnye, ejnye… Ez a fránya előleg! Vajon 

Javonen barátunk miért árulta el magának ezt a részletet? 

– Talán van valami Mitchell körül, amiről a szálloda 

nem akar tudomást venni. Valami, ami ismét a nem kívánt 

figyelem középpontjába állítaná ezt az intézményt. 

– Mire gondol? 

– Öngyilkosság. Gyilkosság. Ilyesmire. Például… 

Feltűnt már magának, hogy a nagyobb szállodák neve még 

akkor sem hangzik el vagy íródik le, amikor valamelyik 

vendégük kiugrik az ablakon? A híradásokban csak annyi 

áll, hogy belvárosi hotel, vagy jól ismert luxusszálloda… 

Név sehol. A valóban elegáns helyek halljában még akkor 

sem látni rendőrt, ha valamelyik szobában esetleg tényleg 

történt valami. 

Oldalra kapta a tekintetét; én is abba az irányba 

néztem. A kanasztázók abbahagyták a játékot. A Margo 

West nevezetű ember formájú jéghegy a bár felé tartott az 

egyik férfival. 

– Vagyis? – kérdezte Mr. Clarendon. 



 

 

– Tehát – mondtam az agyamat erőltetve. – Ha Mitchell 

fenntartja a szobáját, legalábbis látszólag… Melyik is az ő 

szobája? 

– A négy-tizennyolcas – felelt Clarendon nyugodtan. – 

Az óceán felőli oldalon. Holtszezonban napi tizennégy, 

szezonban napi tizennyolc dollár. 

– Nem túl olcsó egy ilyen kis senki számára. Jól van, 

tételezzük fel, hogy még mindig övé a szoba. A hivatalos 

verzió az, hogy elutazott pár napra. Elvitte a kocsiját, a 

poggyászát, reggel hét körül távozott. Ez elég különös, 

mivel előző este olyan részeg volt, mint a szamár. 

Clarendon hátradőlt. Az egyik keze lecsúszott a bot 

végéről. Láttam rajta, elfáradt. 

– Ha így történt, akkor már csak az a kérdés, hogy a 

szálloda fejesei miért nem azt mondják, hogy végleg 

távozott. Ebben az esetben ugyanis valahol másutt kellene 

keresni… Mármint annak, akit komolyan érdekel, mi lett 

vele. 

A vénember fakó, kék szemébe néztem. Elvigyorodott. 

– Maga nem lát át rajtam, Mr. Marlowe. Csak beszélek, 

beszélek, de nem pusztán azért, hogy halljam a saját 

hangomat. Tulajdonképpen e nélkül a kis műszer nélkül 

azt se hallanám… De nem is ez a lényeg. Miközben 

beszélek, alkalmam nyílik arra, hogy megfigyeljem az 

embereket anélkül, hogy tolakodónak hatnék. Magát is 

alaposan szemügyre vettem. Az az érzésem, hogy… Nem is 

tudom, jól fogalmazok-e… Szerintem ön meglehetősen 

felületesen érdeklődik Mitchell iránt. Ha nem így lenne, 

nem beszélne róla ennyire nyíltan. 

– Hm. Lehetséges – feleltem. Csak ennyit mondtam, 

semmi többet. IV. Henry Clarendon feltételezhetően boldog 

volt az újabb egyszavas választól. 



 

 

– Magára hagyom – jelentette ki. – Fáradt vagyok. 

Felmegyek a szobámba, és ledőlök egy kicsit. Örülök, hogy 

megismerhettem, Mr. Marlowe. – Lassan felállt, és a 

botjára támaszkodva kiegyenesedett. Nagy erőfeszítésébe 

került a mozdulat. 

Én is felálltam. 

– Sosem fogok kezet – közölte. – Az enyém már csúnya 

és mindentől megfájdul. Ezért is hordok kesztyűt. 

Viszontlátásra. Ha nem találkoznánk: sok szerencsét! 

Lassú léptekkel elindult. A háta görnyedt volt, de a 

fejét büszkén tartotta. Látszott rajta, nem okoz neki 

örömet a séta. Fájdalmas lassúsággal haladt, minden 

lépés után megállt szusszanni. Mindig a jobb lábát tette 

előre, a balt úgy húzta maga után, közben ránehezedett a 

bal kezében tartott botra. Áttotyogott a boltív alatt, és 

elindult a lift irányába. Magamban megállapítottam, hogy 

IV. Henry Clarendon is megéri a pénzét. 

Átsétáltam a bárhoz. Mrs. Margo West és az egyik 

kanasztapartnere már ott ült az ámbraszínű lámpák alatt. 

A pincér éppen akkor tette le eléjük a poharakat. Nem 

foglalkoztam velük, mert valamivel távolabb, az egyik 

boxban felfedeztem valakit, akit sokkal jobban ismertem. 

Az illető egyedül volt. 

Ugyanazt a ruhát viselte, mint korábban, csak a 

hajpántjától szabadult meg. A tincsei szabadon hullottak 

az arcába. 

Leültem. Odalépett a pincér, rendeltem. A pincér 

elsietett. A láthatatlan lemezjátszóból halk, édeskés zene 

szólt. 

A nő bágyadtan elmosolyodott. 

– Sajnálom, elvesztettem a fejem – mondta. – Nagyon 

goromba voltam. 



 

 

– Felejtsük el. Én tehetek róla. 

– Engem keresett? 

– Nem igazán. 

– Esetleg… Jaj, elfelejtettem! – Az ölébe kapta a 

táskáját. Belekotort, majd egy kisebb méretű tárgyat tett 

az asztalra. Azonnal felismertem: a csekkeket tartalmazó 

tok volt az. – Ezeket magának ígértem. 

– Nem. 

– Tegye el, maga bolond! Nem akarom, hogy a pincér 

meglássa. 

Elvettem a tokot, belecsúsztattam a belső zsebembe. A 

zakóm oldalsó zsebéből elővettem egy kis nyugtatömböt. 

Gyorsan kitöltöttem a legfelső lapot. A szöveg ezután így 

nézett ki: 

„A mai napon, a Hotel Casa del Ponientében 

(Esmeralda, Kalifornia) átvettem Miss Betty Mayfieldtől, 

5000, azaz ötezer dollár értékű American Express 

úticsekket, százas címletekben, a tulajdonos aláírásával 

ellátva. A csekkek a tulajdonos birtokában maradnak, 

kérésére bármikor rendelkezésére állnak, amíg a 

tiszteletdíjamról, illetve az általam elfogadott megbízásról 

megállapodás születik.” 

Aláírtam a lapot, aztán odatoltam a nő elé a tömböt. 

– Olvassa el, és a bal alsó sarokban írja alá. 

Elvette, a fény felé tartotta. 

– Tudja, hogy nagyon fárasztó ember? – kérdezte. – 

Erre miért van szükség? 

– Azért, hogy megmutassam, becsületes vagyok. És 

azért, hogy ezt el is higgye. 

Elvette a tollamat, aláírta az elismervényt, aztán 

visszaadta a tömböt. Kitéptem az eredeti példányt, 

átadtam neki. A tömböt a zsebembe dugtam. 



 

 

Megérkezett a pincér, elém tette a poharamat. Betty 

megrázta a fejét; a pincér távozott. Még azt sem várta meg, 

hogy fizessek. 

– Miért nem kérdezi meg, hogy megtaláltam-e Larryt? 

– Jól van. Megtalálta Larryt, Mr. Marlowe? 

– Nem. Meglépett a szállodából. A harmadikon volt a 

szobája, abban a szárnyban, ahol a magáé. Vagyis… 

Majdnem pontosan a magáé alatt. Kilenc táskát és 

bőröndöt pakolt a Buickjába, és elhajtott. A szálloda 

detektívje, egy bizonyos Javonen, aki igazgatóhelyettesnek 

és biztonsági tisztnek nevezi magát, nem idegeskedik, 

mivel Mitchell kiegyenlítette a számláját, sőt, még egy heti 

előleget is adott. Javonen nyugodt, és persze nem igazán 

kedvel engem. 

– Miért, van olyan ember, aki igen? 

– Például maga… Ötezer dollár erejéig. 

– Jaj, maga tényleg nem normális! Mit gondol, Mitchell 

visszajön még? 

– Már mondtam: egy hetet előre kifizetett. 

Ivott egy kortyot. 

– Igen, tényleg mondta… Ez jelenthet valamit. 

– Persze. Például azt, hogy nem ő fizette ki a számlát, 

hanem valaki más. És hogy ez a bizonyos valaki másnak 

időre volt szüksége ahhoz, hogy megcsináljon valamit. 

Például, hogy megszabaduljon attól a hullától, amit tegnap 

este talált az erkélyen. Ha egyáltalán volt ott hulla. 

– Jaj, hagyja már abba! 

Felhajtotta az italát, elnyomta a cigarettáját, felállt, és 

otthagyott a számlával. Fizettem, és visszasétáltam a 

hallba. Fogalmam sincs, miért. Talán ösztönösen 

megéreztem valamit. 



 

 

Ahogy kiléptem a bárból, azonnal megláttam Goble-ot. 

Éppen beszállt a liftbe. Meglehetősen feszült volt. Ahogy 

megfordult, találkozott a pillantásunk, de úgy tett, mintha 

nem ismerne. Az ajtó becsukódott, a lift elindult felfelé. 

Kimentem a kocsimhoz, és visszahajtottam a Rancho 

Descansadóhoz. Lefeküdtem a díványra, és elaludtam. 

Kemény napom volt. Abban reménykedtem, ha pihenek 

egy kicsit, kitisztul az agyam, és lesz valami elképzelésem 

arról, mihez kezdjek. 
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Egy órával később leparkoltam a vasbolt előtt. Nem ez volt 

az egyetlen ilyen jellegű üzlet Esmeraldában, de éppen e 

mögött húzódott a Polton Lane nevű sikátor. Kiszálltam a 

kocsiból, elindultam kelet felé, és számolgatni kezdtem a 

boltokat. A sarokig összesen hét volt belőlük. Tiszta, 

krómozott keretű kirakatok. A sarkon egy ruhaüzletet 

találtam; a kirakatában próbababák, sálak, kesztyűk, 

divatékszerek. Árcédula sehol. Befordultam a sarkon, és 

déli irányba mentem tovább. A járda mellett alacsony, 

kemény törzsű eukaliptuszfák álltak. A Polton Lane másik 

végében egy autókereskedés volt. Elindultam a magas fal 

mellett, néztem a törött ládákat, a dobozhalmokat, a 

szemetesvödröket, a poros parkolóhelyeket, a gazdagság és 

az elegancia hátsó udvarát. Megszámoltam az épületeket. 

Nem volt nehéz. Nem kellett kérdezősködnöm. A kis, fából 

épül házikó apró ablakában fény égett. A veranda korlátja 

törött volt. Látszott rajta, hogy valamikor lefestették; 

valamikor nagyon régen, mielőtt a boltok odatelepedtek 



 

 

elé. Egykor az lehetett a kert, ahol a szeméthalmokat 

találtam. A tető repedezett zsindelyei eltávolodtak 

egymástól. A koszos bejárati ajtót mustársárgára festették. 

A csukott ablakra is ráfért volna egy alapos mosás. A belső 

oldalán egy félig leszakadt, elkoszlott vászonroló függött. A 

verandára két lépcsőn lehetett feljutni, de az egyik deszka 

már rég elkorhadt és széthasadt. A viskó és a vasbolt 

rakodórámpája mögött félúton egy rozzant kalyiba állt; 

valamikor ez lehetett az árnyékszék, amit majdnem valódi 

mellékhelyiséggé alakítottak. Az oldalán tisztán látszott a 

lyuk, ahol bevezették a vízcsövet. Ilyen körülmények 

között élt egy szegény ember egy gazdag ember ingatlanán, 

az egyszemélyes nyomornegyedben. 

Felléptem a verandára, az ajtó elé álltam és 

bekopogtam. Csengőgombot nem találtam. 

Semmi válasz. 

Lenyomtam a kilincset. Az ajtó nyitva volt. Belöktem, 

és előreléptem. Ismerős érzés fogott el. Tudtam, hogy 

valami szörnyűséget találok odabent. 

Az állólámpa koszos papírernyőjén jókora lyukak 

tátongtak. A foglalatban égő izzó sárgás fényt szórt. A fal 

mellett priccs, rajta mocskos takaró. Mellette egy régi 

hintaszék, egy koszos viaszosvászonnal letakart asztal. Az 

asztalon a kávéscsésze mellett az El Diario, az egyik 

spanyol nyelvű napilap egy példánya. Az újság előtt tányér 

és egy apró rádió. Valaki bekapcsolva hagyta. 

A rádióból szűrődő zene elhallgatott; egy férfi kezdett 

hadarni. Beletelt egy-két másodpercbe, míg rájöttem, hogy 

spanyol nyelvű reklámot hallok. Kikapcsoltam a 

készüléket. A csend úgy zuhant rám, mintha egy nagy 

zsák toll lenne. A félig nyitva hagyott ajtó mögött egy 



 

 

ébresztőóra ketyegett. Halk lánccsörrenés, 

szárnycsapkodás, aztán egy rekedtes hang: 

– Quién es? Quién es? Quién es?3 

Csend, aztán dühös majommakogás. Megint csend. 

A kalitkából egy papagáj kerek szeme meredt rám. 

– Amigo – mondtam. 

A madár eszelős röhögésre emlékeztető hangot 

hallatott. 

– Vigyázz a csőrödre, pajtás – figyelmeztettem. 

A papagáj hátrébb szökkent, megkapaszkodott, és 

belevágta a csőrét egy fehér műanyag csészébe. Csipegetni 

kezdte a zabszemeket. Egy másik fehér műanyag 

edényben víz volt. A víz tetején a korábban elfogyasztott 

zabszemek héja úszkált. 

– Le merem fogadni, hogy nem vagy szobatiszta – 

mormoltam. 

A papagáj rám bámult, és oldalra lépett a rúdján. 

Elfordította a fejét, és a másik szemével is végigmért. 

Előredőlt és felemelte a farktollait. Megnyertem volna a 

fogadást… 

– Necio! – rikoltozta közben. – Fuera!4 

Valahol víz csöpögött. Ketyegett az óra. A papagáj 

megpróbálta utánozni a monoton, mechanikus hangot. 

– Szép kis madárka vagy… 

– Hijo de la chingada – válaszolt. Ha ember mond ilyet, 

nem ússza meg szárazon. 

Rámeredtem a madárra, és belöktem a félig nyitott 

ajtót. Belestem a konyhára hasonlító helyiségbe. A padlót 

borító linóleum a mosogató előtt egészen a padlódeszkákig 

                     

3 Ki az? 

4 Bolond! Fattyú! 



 

 

átkopott. Háromégős, rozsdás gáztűzhely, egy polc pár 

edénnyel, az ébresztőóra, a sarokban, két falikaron egy 

kopott vízmelegítő, abból az ősrégi típusból, amelyikben 

nincs biztonsági szelep, ezért bármikor felrobbanthat. 

Keskeny hátsó ajtó, a kulcs a zárban. Egyetlen ablak, 

bezárva. A mennyezetről egy dróton meztelen villanykörte 

lógott alá. A mennyezet repedezett volt, itt-ott átlyukadt, a 

réseken keresztül látni lehetett a korhadó gerendákat. 

A hátam mögött a papagáj ide-oda totyogott a rúdján, 

és időnként unott rikoltást hallatott. 

A mosogató melletti rozsdás szárítópulton fekete 

gumicső, egy injekciós fecskendő, tűvel. A mosogatóban 

három apró üvegcső, mindegyikben pici dugók. Már láttam 

ilyen csövecskéket… 

Kinyitottam a hátsó ajtót, kiléptem az udvarra. 

Átmentem a modernizált árnyékszékhez. A teteje ferde 

volt, a magassága elöl két és fél méter lehetett, hátul alig 

száznyolcvan centi. Az ajtó kifelé nyílt – befelé nem 

nyílhatott, el se fért volna. Megmarkoltam a kilincset. 

Lenyomtam. Magam felé húztam. Az ajtót kulcsra zárták, 

de a zárnyelv olyan rozsdás volt, hogy viszonylag könnyen 

kiszakadt a helyéről. 

A férfi lábujjai majdnem leértek a padlóig. A feje 

valahol fent, egy-két arasznyira a ferde tetőt tartó rézsútos 

gerendától. Egy fekete villany dróton lógott. A lábfeje úgy 

feszült le, mintha az utolsó pillanatban ágaskodott volna. 

Kekiszínű vászonnadrágjának rongyos szára túlért a 

sarkán. Megérintettem a nyakát, és megállapítottam, hogy 

már kihűlt. Nem lett volna értelme levágni. 

Gondoskodott arról, hogy ne ússza meg. Elképzeltem, 

hogyan történt. Megállt a konyhában, a mosogató mellett. 

Rátekerte a karjára a gumicsövet és ökölbe szorította a 



 

 

kezét, hogy kidudorodjon a vénája. Beledöfte a tűt, a 

véráramába fecskendezte a morfiumszulfátot. Mivel mind 

a három fiola üres volt, valószínűleg tripla adagot nyomott 

magába. Ez pontosan háromszor volt több a kelleténél. 

Kihúzta magából a tűt, a fecskendőt letette a mosogató 

mellé, leoldotta a gumicsövet. Ezután kitámolygott a 

mellékhelyiségbe, felállt az ülőkére, és a nyaka köré 

tekerte a fekete drótot. Hatni kezdett a szer; a pasas 

megszédült, egyre elmosódottabbá vált előtte a világ. 

Valószínűleg addig állt ott, amíg megroggyant a térde. 

Amikor megfulladt, már nem volt magánál. Akkor már 

álmodott… 

Rázártam az ajtót. Nem mentem vissza a házba. Ahogy 

elsietettem a viskó mellett, a papagáj meghallotta a 

neszezésemet, és ismét felrikoltott. 

– Quién es? Quién es? Quién es? 

Hogy ki az? Senki, barátom. Senki. Csak léptek az 

éjszakában. 

Nesztelenül siettem el. 
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Sietős léptekkel haladtam, minden különösebb cél nélkül, 

de előre tudtam, hol fogok kikötni. Ahol mindig: a Casa del 

Ponienténél. A Grand Streeten beültem a kocsimba, 

céltalanul autózgattam egy kicsit, aztán irányba álltam, és 

pár perccel később leparkoltam a bár bejárata előtt. Ahogy 

kiszálltam, megnéztem magamnak az enyém mellett álló 

kocsit. Goble fekete, agyonstrapált tragacsa volt az. A 

pasas a jelek szerint úgy rám ragadt, mint a sebtapasz. 



 

 

Máskor talán azon törtem volna a fejem, hogy mi a 

fenére készül, miért nem száll már le rólam, de akkor és 

ott sokkal komolyabb problémáim is voltak. El kellett 

mennem a rendőrségre, hogy bejelentsem az akasztott 

embert, arról azonban fogalmam sem volt, mit mondjak. 

Miért mentem el abba a viskóba? Azért, mert az a 

szerencsétlen hajnalban állítólag látta Mitchellt, amikor 

elment. Hogy ez miért lényeges? Mert Mitchellt keresem. 

Szerettem volna hosszabban elbeszélgetni a 

garázsmesterrel. Hogy miről? 

Na, ettől a ponttól kezdve nem tudtam volna úgy 

válaszolni, hogy ne keverjem bele az ügybe Betty 

Mayfieldet. Ha pedig felmerül a neve, akkor már azt is el 

kell mondanom, hogy ki ő, honnan jött, miért változtatta 

meg a nevét, mi történt Washingtonban, vagy Virginiában, 

vagy a fene tudja hol – azon a helyen, ahonnan 

elmenekült. Aztán zsebemben ott lapult a nő ötezer dollárt 

érő csekk-kötege, pedig formálisan még nem volt a 

kliensem. 

Csapdába estem, és elképzelni sem tudtam, hogy 

másszak ki belőle. 

Kimentem a szirt pereméhez, és a hullámok moraját 

hallgattam. Az öböl előtt álló sziklák fölé fröccsenő 

tajtékon kívül semmit sem láttam. Az öbölben a hullámok 

nem törtek meg, oda udvariasan, szinte óvatosan kúsztak 

be. Tudtam, éjszaka telihold lesz, de erre még várnunk 

kellett. 

Tőlem nem messze egy alak állt. Pontosan azt csinálta, 

amit én. Egy nő. Vártam, hogy megmozduljon. Ennyi is 

elég lett volna ahhoz, hogy megállapítsam, ismerem-e. Az 

emberek mozdulatai legalább annyira különböznek 

egymástól, mint az ujjlenyomatok. 



 

 

Cigarettára gyújtottam. Hagytam, hogy az öngyújtóm 

megvilágítsa az arcomat. 

A nő felismert, odaállt mellém. 

– Nem lenne helyénvaló, ha nem követne többé? 

– Maga a kliensem. Meg akarom védeni. Ne kérdezze, 

hogyan jutottam erre az elhatározásra, de ha nagyon tudni 

akarja, majd a tizenhetedik születésnapomon elmesélem. 

– Nem kértem védelmet, és nem vagyok az ügyfele. 

Miért nem megy haza? Mondja, van egyáltalán otthona? 

Ha van, akkor menjen, ne bosszantsa tovább az 

embereket! 

– Maga igenis a kliensem. Ötezer dollár erejéig. 

Csinálnom kell valamit a pénzemért. Valamit, bármit… 

Esetleg bajuszt növesztek. 

– Lehetetlen alak! Azért adtam oda magának a pénzt, 

hogy békén hagyjon. Lehetetlen, érthetetlen fickó! Maga a 

legfurább figura, akivel életemben találkoztam, pedig már 

összefutottam néhánnyal, elhiheti. 

– Mi lesz azzal az elegáns szállodai lakosztállyal 

Rióban? Azzal, ahol selyempizsamában akartam lófrálni, 

ahol a maga hosszú, selymes hajával akartam játszadozni, 

miközben a komornyik megterít, kipakolja az ezüstneműt 

meg a porcelánt, és olyan hamis mosoly bujkál az ajkán, 

mint azoknak a meleg fodrászoknak, akik a 

filmsztárocskák körül röpdösnek? 

– Jaj, hallgasson már el! 

– Nem volt komoly az ajánlat, igaz? Csak eszébe jutott 

valami, és kimondta, de semmi alapja sem volt az 

egésznek. Csak trükk volt… Azt akarta, hogy legyen miről 

álmodoznom, miközben mindenféle hullák után 

kutakodom, és… 

– Mondja, utoljára mikor csapták orrba? 



 

 

– Gyakran megesett, de néha sikerült kitérnem az ütés 

elől… 

Megragadtam, magamhoz húztam. Megpróbált eltolni, 

de csak izomból dolgozott, nem karmolt. Megcsókoltam a 

feje búbját. Hirtelen rám csimpaszkodott, és felfelé 

fordította az arcát. 

– Na jól van. Csókoljon meg, ha ez kielégíti. Gondolom, 

jobban örülne, ha most ágyban lennénk. 

– Ember vagyok… 

– Ne áltassa magát. Maga nem ember, csak egy piszkos 

kis nyomozó. Csókoljon meg! 

Megtettem, de előtte, amikor már majdnem összeért az 

ajkunk, még közöltem vele valamit: 

– Ma este felkötötte magát. 

Hevesen ellökött. 

– Kicsoda? – kérdezte elakadó lélegzettel. 

– Az éjszakás garázsmester. Azt hiszem, sosem 

találkoztak. Füvezett. Teázott. Meszkalinozott. Szerintem 

már elég régóta. De ma este telenyomta magát 

morfiummal, és felakasztotta magát a viskója 

árnyékszékében, a Polton Lane-en. Ez egy sikátor a Grand 

Street mögött. 

Reszketett. Úgy kapaszkodott belém, mintha attól 

félne, hogy darabokra hullik. Mondani akart valamit, de 

hang helyett csak valami furcsa károgás jött ki a torkán. 

– Ő volt az, aki azt mondta, hogy ma reggel látta 

Mitchellt elmenni a kilenc táskával. Nem is tudtam, 

hihetek-e neki. Elmondta, hol lakik, ezért este elmentem 

hozzá, hogy feltegyek neki pár kérdést. Most pedig 

mehetek a zsarukhoz… Ezt jelentenem kell. De mit 

mondjak nekik anélkül, hogy beszámolnék Mitchellről és 

magáról? 



 

 

– Kérem...kérem… kérem hagyjon ki ebből! – suttogta. 

– Adok még pénzt. Annyit kap, amennyit akar! 

– Az ég szerelmére! Már így is többet adott annál, mint 

amennyit megtarthatok. Nem pénzt akarok, csak végre 

szeretném megtudni, mi folyik itt, mit csinálok és miért! 

Talán már hallott a szakmai etikáról. Foszlányokban még 

létezik bennem. Az ügyfelemnek tartja magát? 

– Igen. Feladom. Végül mindenki feladja magát, nem? 

– Hát, nem igazán. Előfordul, hogy a bolondját járatják 

velem. 

Elővettem a csekkek tokját meg a zseblámpámat. 

Felkapcsoltam a lámpát, és kivettem a tokból öt darab 

százdolláros csekket. A tokot a nő kezébe nyomtam. 

– Ötszázat megtartok. Most már hivatalosan is a 

kliensem. Rajta, mondjon el mindent! Mi ez az egész? 

– Nem! Senkinek sem kell elmondania, ami azzal az 

emberrel történt! 

– De igen. Kell, és meg is fogom tenni. El kell mennem 

a rendőrségre. Most. Muszáj megtennem! De sajnos nincs 

olyan sztorim, amit három perc alatt ne szednének 

darabokra. Tessék, vigye innen az átkozott csekkjeit… Ha 

még egyszer megpróbálja rám tukmálni őket, esküszöm, 

hogy elfenekelem! 

Rám meredt, aztán a tokkal a kezében megfordult, és 

belerohant a sötétbe. Úgy álltam ott, akár egy szánalmas 

bolond. Nem is tudom mennyi idő után mozdultam meg, 

de végül zsebre vágtam az öt csekket, fáradtan kiballagtam 

a kocsimhoz, és elindultam oda, ahová el kellett mennem. 
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Egy Fred Pope nevű pasas, aki egy kis motelt üzemeltetett, 

egyszer, régebben elmondta nekem a véleményét 

Esmeraldáról. Idősebb, beszédes ember volt, sok 

ostobaságot összehordott, de mindig érdemes volt 

odafigyelni arra, amit mond. Időnként előfordul, a 

legkevesebbet ígérő forrásokból jutok egy-két olyan 

tényhez, ami sokat jelent a munkám során. 

– Harminc éve vagyok itt – mondta Fred Pope. – Amikor 

idejöttem, száraz asztmám volt. Most nedves asztmám 

van. Akkoriban ez a város még olyan csendes és nyugodt 

volt, hogy a kutyák ott aludtak a főutca közepén. Az 

embernek ki kellett szállnia a kocsijából, már ha volt 

kocsija, hogy félrerugdossa őket. Azok a dögök meg csak 

vicsorogtak, nem tetszett nekik a bánásmód. 

Vasárnaponként olyan érzésem támadt, mintha élve 

eltemettek volna. Minden bezárt, de úgy ám, mint a bank 

széfje. Ha végigsétáltam a Grand Streeten, legfeljebb annyi 

szórakozásban volt részem, mint a halottasházban. Még 

egy pakli cigarettát se lehetett venni sehol. Olyan csend 

volt, hogy hallani lehetett, ahogy az egerek a bajszukat 

pödrik. Én, meg az asszony… Szegénykém már tizenöt éve 

elment, nyugodjék békében… Nem is tudtunk mást 

csinálni, csak kártyázni. Ott volt a kocsmánk, azon az 

úton, ami megkerüli a szirtet. Csak ültünk és vártuk, hogy 

valami izgalmas dolog történjen… Mondjuk elsétáljon az 

ajtónk előtt egy botos vénember. Mert már ez is 

látványosságnak számított. Nem is tudom, talán a 

Hellwigek akarták, hogy így legyen, vagy esetleg az öreg 

Hellwig rosszindulatának az eredménye volt az egész. 



 

 

Akkoriban az öreg még nem lakott itt, nagymenő volt, 

mezőgazdasági gépekkel foglalkozott. 

– Az is lehet – jegyeztem meg hogy okos volt. Előre 

tudta, hogy az olyan helyek, mint Esmeralda, idővel 

értékes befektetésnek bizonyulnak. 

– Lehetséges – mondta Fred Popé. – De bárhogy is volt, 

ő teremtette meg a várost. Aztán, egy idő után ideköltözött. 

Fent lakott a dombon, az egyik nagy zsindelytetős villában. 

Elég szép hely. Teraszos kertje volt, virágzó bokrokkal, 

meg jó nagy darab pázsittal. A kovácsoltvas kaput 

Olaszországból hozatta, úgy hallottam, a járólapokat meg 

valahonnan Arizonából. És nemcsak egy kertje volt neki, 

hanem legalább hat. Meg annyi földje, hogy nem kellett 

foglalkoznia a szomszédokkal, nem lihegtek a nyakába. 

Naponta megivott pár üveggel, és azt beszélték, elég 

goromba fickó volt. Egyetlen lánya volt, Miss Patrícia 

Hellwig. Valódi úrinő volt, és még ma is az. 

– Akkoriban aztán kezdtek beköltözni az emberek 

Esmeraldába. Először csak pár öregasszony jött a férjével. 

Én mondom, a legjövedelmezőbb vállalkozás a temetkezés 

volt, annyi fáradt vénség telepedett ide. Mert ide jöttek, 

aztán nem sokkal később meghaltak. A legtöbbet ott 

kaparták el a saját kertjében. Azok az átkozott 

vénasszonyok viszont jó sokáig éltek… Persze nem 

mindegyik, az én feleségem például meghalt. 

Elhallgatott, egy-két másodpercre félrefordította a fejét, 

majd folytatta. 

– Volt itt egy villamos, San Diegóból járt ide, de a város 

ennek ellenére csendes maradt. Túlságosan csendes. Alig 

születtek gyerekek. Akkoriban nem volt ildomos terhesnek 

lenni… A háború azonban mindent megváltoztatott. Most 

már vannak káromkodó kamaszaink, vadóc iskolásaink, 



 

 

akik farmernadrágban meg koszos ingben flangálnak a 

főutcán. Vannak művészeink és alkoholistáink, meg 

vannak olyan bárjaink, ahol négyszeres áron kínálják a 

legolcsóbb italokat. Vannak éttermeink meg italboltjaink, 

de hirdetőoszlopaink, biliárdszalonjaink meg autós 

gyorséttermeink még nincsenek. Tavaly fel akartak állítani 

a parkban egy olyan pénzbedobós teleszkópot. Na, 

hallania kellett volna, hogy tiltakozott a városi tanács! Azt 

az egyet nem hozták ide, de a város már nem az a 

madárfészek, ami régen volt. Az üzleteink éppen olyan 

flancosak, mint azok ott, Beverly Hillsben. És Miss 

Patrícia az egész életét azzal töltötte, azért dolgozott, 

méghozzá szorgalmasan, hogy minél többet adjon a 

városnak. Hellwig öt éve halt meg. Az orvosok azt mondták 

neki, ha abbahagyja a piálást, elélhet még egy évet. 

Elzavarta őket, de kijelentette, ha nem ihat akkor, amikor 

megkívánja, vagyis reggel, délben meg este, akkor soha 

többé egy kortyot se nyel le. Le is tette az üveget, de 

végleg. Egy évre rá meg is halt. 

– Az orvosok megmondták, mi volt a baja. Ezek mindig 

megmondják. Miss Hellwig meg megmondta nekik, hogy 

minek tartja őket. Kirúgatta valamennyit a kórházból, 

aztán Esmeraldából is. Nem számított, így is maradt éppen 

elég orvosunk. Most is van vagy hatvan. A város egyébként 

tele van Hellwigekkel. Van, amelyiknek nem ez a neve, de 

egy családhoz tartoznak. Van, amelyik gazdag, de olyan is 

akadt köztük, aki dolgozik. Azt hiszem, Miss Hellwig 

keményebben robotol, mint valaha. Most már hatvannyolc 

éves, de szívós, akár az öszvér. Nem rág bagót, nem iszik, 

nem dohányzik, nem káromkodik és nem használ púdert. 

Kórházat adott a városnak, magániskolát alapított, 

könyvtárat, művészeti központot, nyilvános teniszpályát 



 

 

építtetett, meg az isten tudja, még mi mindent csinált. Még 

mindig egy harmincéves Rolls-Royce-on jár, aminek annyi 

hangja sincs, mint a svájci karórának. Úgy tudom, a 

városházát is ő építtette, aztán az épületet egyetlen árva 

dollárért adta el a városnak. Hát, ilyen asszony… Persze 

már vannak itt zsidók is, de mondok én magának valamit. 

Azt tartják róluk, hogy az üzletben mindig átvágják az 

embert, kilopják a másik szemét, ha valaki nem elég 

óvatos. Hazugság! A zsidók imádnak üzletelni, szeretik az 

alkudozást, a kereskedést, és csak a felszínen kemények. 

Legbelül a zsidó üzletember nagyon rendes, becsületes és 

jószívű. Emberséges. De ha valaki arra vágyik, hogy 

megnyúzzák, akkor is jó helyen jár Esmeraldában. 

Újabban van itt pár olyan csirkefogó, akik mindenre 

képesek. Lehántják az ember csontjáról a húst, aztán 

benyújtják a számlát az elvégzett munkáért. Az utolsó 

dollárt is elszedik a szerencsétlen balekoktól, aztán olyan 

képet vágnak, mintha őket lopták volna meg. 

21 

A rendőrkapitányság a Hellwig és az Orcutt sarkán, egy 

hosszúkás, modern épület egyik részében volt. 

Leparkoltam, és bementem a kapun. Közben azon 

töprengtem, hogy adjam elő a történetemet anélkül, hogy 

elárulnám a részleteket. 

A szolgálati helyiség kicsi volt, de tiszta. Az ügyeletes 

tiszt a pult mögött állt. Fehér, keményített inget viselt, az 

egyenruhája pedig úgy nézett ki, mintha tíz perce vasalták 

volna. A falra hangszórókat szereltek, ezeken lehetett 



 

 

meghallgatni a megyéből beérkező jelentéseket. A pultra 

ferde táblácskát állítottak, amire felírták az ügyeletes 

nevét. Griddellnek hívták. Amikor beléptem, pontosan úgy 

nézett rám, ahogy a zsaruk szoktak: várakozóan. 

– Mit tehetünk önért, uram? – A hangja kellemes és 

hűvös volt, érződött rajta, hogy Griddell magabiztos és 

fegyelmezett, tehát jó rendőr. 

– Egy halálesetet szeretnék bejelenteni. Egy férfi 

felakasztotta magát. A Grand mögötti Polton Lane-en álló 

viskóban, vagyis a viskóhoz tartozó árnyékszékben van. 

Meghalt. Esély sem volt a megmentésére. 

– Megtudhatnám a nevét, uram? – kérdezte Griddell, és 

közben megnyomott pár gombot. 

– Philip Marlowe. Los Angelesből jöttem, és 

magánnyomozó vagyok. 

– Megjegyezte a házszámot? 

– A házon nem volt szám, legalábbis én nem láttam. De 

közvetlenül az Esmeralda Vasbolt mögött áll. 

– Figyelem, mentősök! – szólt bele Griddell a 

mikrofonjába. – Sürgős eset. Feltételezett öngyilkosság az 

Esmeralda Vasbolt mögött. Egy férfi felakasztotta magát a 

házhoz tartozó árnyékszékben. – Rám nézett. – Ismerte az 

illetőt? 

Megráztam a fejem. 

– Nem. Csak azt tudom róla, hogy a Casa del Poinente-

ben dolgozott garázsmesterként, és általában éjszakás 

volt. 

A rendőr belelapozott egy könyvbe. 

– Ismerjük az illetőt. Priusza van marihuana 

birtoklásának vádjával. Nem is tudom, hogy volt képes 

megtartani az állását. Nem szeretett dolgozni, pedig ilyen 

típusú munkát elég nehéz kapni, legalábbis mifelénk. 



 

 

Egy magas, gránitarcú őrmester lépett be a helyiségbe. 

Gyorsan rám nézett, és kisietett a másik ajtón. Odakint 

beindult egy kocsi. 

Az ügyeletes elkattintott egy kapcsolót a telefonkezelő 

pulton. 

– Kapitány, itt Griddel ügyeletes tiszt. Egy bizonyos Mr. 

Philip Marlowe éppen most jelentett be egy halálesetet a 

Polton Lane-en. A mentőkocsik elindultak. Green őrmester 

is hamarosan odaér. Jelen pillanatban két járőrkocsink 

tartózkodik a körzetben. 

Hallgatott, aztán rám nézett. 

– Alessandro kapitány úr beszélni szeretne önnel, Mr. 

Marlowe. Menjen végig a folyosón. Utolsó ajtó jobbra. – 

Biccentett, és ismét a szája elé emelte a mikrofonját. 

A folyosó végén, jobb oldalt lévő utolsó ajtóra két nevet 

írtak ki. A felcsavarozott fatáblán Alessandro kapitányé, a 

könnyen levehető, ragasztócsíkkal felerősített műanyag 

lapon Green őrmesteré díszelgett. Bekopogtam a félig 

nyitva hagyott ajtón; beléptem. 

Az íróasztal mögött ülő férfi öltözéke pontosan olyan 

makulátlan volt, mint az ügyeletes tiszté. Nagyítóüvegen 

keresztül egy kártyát tanulmányozott, az asztalán lévő 

magnetofonból valaki száraz fahangon egy érdektelen 

történetet mesélt. A kapitány százkilencven centi magas 

lehetett. A haja sűrű és fekete volt, a bőre olajosan 

világosbarna. Az egyenruhához tartozó sapka a keze 

ügyében, az asztalon hevert. 

Felnézett rám, leállította a magnetofont, letette a 

kártyát és a nagyítót. 

– Foglaljon helyet, Mr. Marlowe. 



 

 

Leültem. Egy percig némán nézett rám. A szeme barna 

volt, a tekintete kedves, de a szája keménységről 

árulkodott. 

– Úgy tudom, a Casában már megismerkedett Javonen 

őrnaggyal. 

– Találkoztam vele, kapitány úr. Nem sikerült 

összebarátkoznunk. 

Halványan elmosolyodott. 

– Ez várható volt. Az őrnagy úr nem szereti, ha 

magánnyomozók kérdezősködnek a szállodában. A katonai 

hírszerzésnél szolgált, ezért hívjuk még mindig őrnagynak. 

Ez a legudvariasabb város, ahol valaha megfordultam. 

Nagyon kedvesen és udvariasan végezzük a munkánkat, 

de ennek ellenére rendőrök maradtunk. Nos, mi a helyzet 

Ceferino Changgal? 

– Szóval így hívják? Nem tudtam. 

– Igen. Ismerjük az illetőt. Megtudhatnám, milyen céllal 

tartózkodik Esmeraldában? 

– Egy Los Angeles-i ügyvéd, bizonyos Clyde Umney 

bízott meg azzal, hogy menjek ki a pályaudvarra, egy 

bizonyos vonathoz, keressek meg egy személyt, aki azzal 

érkezik, és kövessem az illetőt. Meg kellett tudnom, hol 

száll meg. Az okokról nem kaptam felvilágosítást, de Mr. 

Umney azt mondta, egy washingtoni ügyvédi iroda kérését 

teljesíti, és ő maga sem ismeri a részleteket. Elvállaltam a 

munkát, hiszen az, hogy ha követek valakit, nem 

illegális… Egészen addig, amíg nem zavarom meg az 

illetőt. A megfigyelt személy Esmeraldába utazott. 

Visszamentem Los Angelesbe, és megpróbáltam megtudni, 

mi a van az ügy hátterében. Ez nem sikerült, ezért 

elfogadtam a méltányosnak tartott tiszteletdíjamat, ami 



 

 

kétszázötven dollár volt. A felmerült költségeket én álltam. 

Mr. Umney nem volt túl elégedett velem. 

A kapitány bólintott. 

– Ezzel még nem magyarázta meg, miért járt a kérdéses 

helyen, és mi dolga volt Ceferino Chenggel. És mivel már 

nem dolgozik Mr. Umneynek, nem élvez védettséget. 

Hacsak időközben nem kapott megbízást egy másik 

ügyvédtől. 

– Egy pillanat, kapitány úr. Megmagyarázom. Rájöttem, 

hogy a személyt, akit követtem, megzsarolták, vagy 

legalábbis megpróbálták megzsarolni. A zsaroló neve Larry 

Mitchell, és itt lakik vagy lakott a Casában. Megpróbáltam 

kapcsolatba lépni vele, de csupán két helyről sikerült 

információhoz jutnom: Javonentől és ettől a Ceferino 

Changtól. Javonen azt mondta, Mitchell kijelentkezett, 

kifizette a számláját, még egyheti előleget is hagyott. 

Chang elmondta, hogy Mitchell reggel hét órakor távozott, 

és kilenc táskát vagy bőröndöt vitt magával. Volt valami 

különös Chang viselkedésében, ezért még egyszer el 

akartam beszélgetni vele. 

– Honnan tudta, hol lakik? 

– Ő mondta el. Megkeseredett ember volt. Azt mondta, 

egy gazdag ember tulajdonában lakik, és dühös volt 

amiatt, hogy nem tartják karban a házat. 

– Ez így nem hangzik túl meggyőzően, Marlowe. 

– Tényleg nem. A fickó füvezett, akkor is kábítószer 

hatása alatt állt. Azt állítottam, hogy díler vagyok. Tudja, 

az én szakmámban az embernek időnként színlelnie kell. 

– Így már jobb. De valami még mindig hiányzik. A 

kliense neve… Ha van egyáltalán. 

– Köztünk marad? 



 

 

– Az attól függ. Nem szoktuk nyilvánosságra hozni a 

zsarolási ügyek sértettjeinek nevét, legfeljebb csak a 

bíróságon. Ha viszont az illető elkövetett valamilyen 

bűncselekményt, vagy ilyesmivel gyanúsítható, esetleg 

szökési szándékkal lépte át az államhatárt, mint a törvény 

képviselőjének, kötelességem jelenteni a hölgy 

tartózkodási helyét, valamit azt is, hogy jelenleg milyen 

nevet használ. 

– A hölgy? Tehát már tudja. Akkor miért kérdezte meg? 

Fogalmam sincs, miért menekült. Nem árulta el nekem. 

Csak annyit tudok, hogy bajban van, retteg, és hogy 

Mitchell tudott róla valamit, amivel sakkban tartotta. 

A kapitány laza mozdulattal elővett egy szál cigarettát a 

fiókjából. A szájába dugta, de nem gyújtott rá. Keményen 

a szemembe nézett. 

– Rendben van, Marlowe. Egyelőre ennyi is elég. De ha 

sikerül előásnia valamit, azonnal jelentkeznie kell nálam. 

Felálltam. Ő is felállt, a kezét nyújtotta. 

– Nem akarunk keménykedni. Csak a munkánkat 

végezzük. Ne legyen túl barátságtalan Javonennel. A 

szálloda tulajdonosa nagyon befolyásos embernek számít 

errefelé. 

– Köszönöm, kapitány. Megpróbálok jó fiú maradni. És 

kedves leszek az őrnagy úrhoz. 

Végigmentem a hosszú folyosón. A pult mögött álló 

ügyeletes tiszt bólintott. Kiléptem az ajtón, beszálltam a 

kocsimba. A kezemet a kormánykerékre tettem, de nem 

indítottam be a motort. Nem voltam hozzászokva, hogy a 

rendőrök emberszámba vesznek. Csak ültem és vártam. 

Sejtettem, hogy ezzel még nincs vége a menetnek. 



 

 

Kinyílt az ajtó, az ügyeletes tiszt kukkantott ki rajta. 

Odakiáltott nekem, fáradjak be, mert Alessandro kapitány 

ismét beszélni kíván velem. 

Amikor másodszor is beléptem az irodába, Alessandro 

kapitány éppen telefonált. Rámutatott az egyik székre, és a 

kagylóval a fülén gyorsan jegyzetelt. Azt a gyorsírásra 

hasonlító jelrendszert használta, amivel a riporterek 

dolgoznak. 

– Köszönöm szépen – mondta egy idő elteltével. – 

Maradjunk kapcsolatban. 

Hátradőlt a székén, összeráncolta a homlokát, és 

dobolni kezdett az ujjaival az asztal lapján. 

– Éppen most kaptam jelentést Escondidóból, az ottani 

seriffhelyettestől. Megtalálták Mitchell kocsiját. Üresen. 

Gondoltam, ez érdekelni fogja magát. 

– Köszönöm, kapitány. Egészen pontosan hol találták 

meg? 

– Húsz mérföldnyire innen, a 395-ös országúthoz 

vezető úton, de nem azon a bekötőúton, amit általában 

használni szoktunk. A hely neve… Los Penasquitos 

Canyon. Egy külszíni fejtésen, kopár földön meg egy 

száraz folyómedren kívül semmi sincs arrafelé. Ismerem a 

helyet. Ma reggel egy Gates nevű gazdálkodó kiment oda, 

mert kőre volt szüksége egy fal építéséhez. Az út mellett 

látott egy Buickot. Nem foglalkozott vele, mert látta, hogy 

nem roncs, nincs összetörve, tehát várható, hogy valaki 

elviszi. 

– Valamivel később, négy óra tájban Gates visszafelé 

tartott a megrakott teherautóval. A Buick még mindig ott 

állt. Az illető úriember ezúttal lefékezett és megvizsgálta a 

kocsit. Az ajtót nyitva találta, a kulcsok sehol. Sérülésnek 

semmi nyoma. Gates leírta a rendszámot, meg a 



 

 

regisztrációs okmányon szereplő nevet és címet. Amikor 

visszaért a farmjára, felhívta a seriffhelyettes irodáját. Az 

ott dolgozó kollégák természetesen ismerik a Los 

Penasquitos Canyont. Egyikük kiment, és megvizsgálta a 

kocsit. Mindent úgy talált, ahogy Gates. Sikerült kinyitnia 

a csomagtartót. Üres volt, eltekintve egy pótkeréktől és 

néhány szerszámtól. A kolléga visszament Escondidóba, is 

idetelefonált. Éppen vele beszéltem, amikor ön 

megérkezett. 

Rágyújtottam, és Alessandrót is megkínáltam. 

Megrázta a fejét. 

– Van valamilyen ötlete, Marlowe? 

– Nincs több, mint önnek. 

– Azért csak mondja el… 

– Ha Mitchellnek oka volt arra, hogy eltűnjön, és ha 

volt egy barátja, aki útközben felvette… Egy olyan barátra 

gondolok, akit itt senki sem ismer… Nos, ebben az esetben 

egy garázsban állította volna le a kocsiját. Ezzel senkiben 

sem ébresztette volna fel a gyanút. A garázsban sem 

kíváncsiskodtak volna. A bőröndöket átpakolták volna a 

barát autójába. 

– Vagyis? 

– Vagyis Mitchellnek nem volt ilyen barátja. Ez azt 

jelenti, hogy köddé vált. Kilenc bőrönddel, egy olyan úton, 

amit alig használnak. 

– Akkor induljunk ki innen! – A kapitány hangja 

kemény, már-már durva volt. 

Felálltam. 

– Ne akarjon megfélemlíteni, Alessandro kapitány. 

Semmi rosszat nem tettem. Eddig normálisan viselkedett. 

Ha arra gondol, hogy van valami közöm Mitchell 

eltűnéséhez, gyorsan felejtse el. Nem tudtam, és még most 



 

 

sem tudom, mivel szorította sarokba az ügyfelemet. Csak 

annyit tudok, hogy az illető hölgy magányos, fél, és 

szomorú. Ha megismerem az okokat, és úgy tartom 

célszerűnek, mindent elmondok magának. Vagy hallgatok. 

Ha hallgatok, akkor nyugodtan megszorongathat. Nem 

először történne velem ilyesmi… De leszögezem: még egy 

ilyen jó rendőrnek sem fogom kiadni a kliensem titkait. 

– Reméljük, hogy nem így fog alakulni, Mr. Marlowe. 

Bízzunk benne. 

– Én is remélem, kapitány. És köszönöm, hogy ilyen 

kedvesen bánt velem. 

Végigsiettem a folyosón, odabólintottam az 

ügyeletesnek, és ismét beültem a kocsimba. Húsz évvel 

öregebbnek éreztem magam. 

Tudtam, és biztos vagyok benne, hogy Alessandro is 

tudta, hogy Mitchell már nem él, nem ő vitte ki a kocsiját 

a Los Penasquitos Canyonba, hanem valaki más. Hogy hol 

volt Mitchell? Holtan feküdt a hátsó ülés előtt. 

A részletekből csak ezt a képet lehetett összerakni. 

Vannak tények, amelyeket statisztikai adatok, papírra és 

magnószalagra rögzített adatok, bizonyítékok támasztanak 

alá, és léteznek olyan tények, amelyeket azért kell 

elfogadnunk, mert másként semminek sincs értelme. 
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Olyan, mint egy váratlan sikoly az éjszakában, de nem 

hallatszik hang. Szinte mindig éjszaka történik, mert a 

sötétség a veszély fészke, én azonban már fényes nappal is 

megtapasztaltam azt a különös, megvilágosodott 



 

 

pillanatot, amikor az ember hirtelen megért valamit, 

felfogja azt, amihez semmi sem vezette el. Hogy mi erre a 

magyarázat? Nem tudom. Talán a hosszú évek során 

összegyűjtött tapasztalat, a rengeteg ideg- feszültség, a 

tudás. Ilyenkor teljes biztonsággal azt érzem, amit a 

bikaviadorok az „igazság pillanatának” nevezett 

másodpercben. 

Nem volt más magyarázat, legalábbis logikus 

magyarázat. Nem tudom, miért tettem. 

Amikor megérkeztem a Rancho Descansado 

bejáratához, lekapcsoltam a kocsim fényszóróját, és 

leállítottam a motort. Üresben gurultam ötvenlépésnyit, 

lefelé a lejtőn, aztán hirtelen rátapostam a fékre. 

Átsétáltam az irodához. Az éjszakai csengő fölött 

szokás szerint égett a lámpa, de a helyiség zárva volt. Még 

csak fél tizenegy volt… A fák között mentem hátra. Két 

parkoló kocsit találtam. Az egyik bérelt autó volt, olyan 

jellegtelen, mint a tízcentes a parkolóórában. Lehajoltam 

elé, és leolvastam a rendszámát. A másik kocsi Goble kis 

tragacsa volt. Nem sokkal korábban még a Casa del 

Poniente előtt láttam. 

A fák között osonva közelítettem meg a szobámat. Sötét 

volt, egyetlen nesz sem hallatszott felőle. Lassan az ajtóhoz 

mentem, lehajoltam és fülelni kezdtem. Egy darabig 

semmit sem hallottam, aztán… Elfojtott zokogás ütötte 

meg a fülemet. Nem nő sírt, hanem… Egy férfi? Egy 

másodperccel később halk, mekegésre emlékeztető 

röhögést hallottam. Aztán csend. 

Megfordultam, és a fák között visszasiettem a 

kocsimhoz. Kinyitottam a csomagtartót, elővettem az 

emelővasat. Visszaóvakodtam a szobámhoz, és újra 

hallgatózni kezdtem. Csend. Semmi. Az éjszaka némasága. 



 

 

Elővettem a zseblámpámat, egyszer rávillantottam az 

ablakra, aztán gyorsan elhúzódtam az ajtó mellől. 

Az ajtó lassan kinyílt. 

Megindítottam a rohamot. Előre vetődtem. Az ajtó 

szélesre tárult, a küszöb előtt álló férfi visszatántorodott, 

aztán felnevetett. A kezében fegyver csillant. Rácsaptam a 

csuklójára a vassal. Felüvöltött. Rávágtam a másik kezére 

is. A fegyver a padlóra koppant. 

Hátranyúltam, és felkapcsoltam a lámpát. Belerúgtam 

az ajtóba; becsukódott. 

A férfi arca fehér volt, a haja vörös, a tekintete 

semmitmondó. A vonásait eltorzította a fájdalom, de a 

szeme kifejezéstelen maradt. Szenvedett, de tartotta 

magát. 

– Nem fog sokáig élni, jó barát – mondta. 

– Maga viszont egyáltalán nem fog élni. Tűnjön előlem! 

Sikerült kipréselnie magából egy nevetést. 

– A lába még megvan, igaz? – kérdeztem. – Akkor most 

szépen hajlítsa be, és feküdjön le… Arccal a padlóra! 

Csinálja, ha nem akarja, hogy szétüssem a képét! 

Megpróbált leköpni, de kiszáradt a torka. Térdre 

roskadt, előre tartotta a kezét. Nyöszörögni kezdett, aztán 

hirtelen összerogyott. Mindig ez történik. A pasi 

keménykedik, aztán amikor kap a fejére, vagy történetesen 

a kezére, egyből megpuhul. Aztán padlót fog. Olyan ember 

nincs, akit ne lehetne leküldeni. 

Goble az ágyon feküdt. Az arca nem látszott a sebektől 

és vágásoktól. Az orra eltörött. Nem volt magánál, úgy 

lélegzett, mintha félig megfojtották volna. 

A vörös hajú pasas ájultan hevert a padlón. A fegyvere 

a keze ügyében. Lerángattam róla a nadrágszíjat, 

összekötöztem a lábait. Megfordítottam, és átkutattam a 



 

 

zsebeit. A tárcájában 670 dollárt találtam, meg egy 

jogosítványt, amit Richard Harvest nevére állítottak ki. Az 

illető San Diegóban, egy kisebb panzióban lakott. A 

noteszében körülbelül húsz bank sorszámozott csekkjeit 

találtam, meg pár hitelkártyát. Fegyvertartási engedély 

sehol. 

Ott hagytam a padlón, és átmentem az irodába. 

Megnyomtam a csengő gombját, és nem vettem le róla az 

ujjam. Kis idő múlva egy alak közeledett felém a sötétben. 

Jack volt az; pizsama és fürdőköntös volt rajta. Még 

mindig a kezemben tartottam a pajszert. 

Jack meghökkent. 

– Valami baj van, Mr. Marlowe? 

– Ó, nem. Semmi gond. Csak éppen egy gazember várt 

a szobámban, hogy megöljön. Tényleg nincs baj, csak 

éppen egy péppé vert férfi fekszik az ágyamon. De ez nem 

baj, ugye? Feltételezem, errefelé mindennapos dolognak 

számít az ilyesmi. 

– Azonnal értesítem a rendőrséget. 

– Ez igazán nagyon kedves lenne magától, Jack. Amint 

látja, még élek. Tudja, mit kellene tennie ezzel a hellyel? 

Az lenne a legjobb, ha átalakítaná. Mondjuk állatkórházzá. 

Kinyitotta az ajtót, beviharzott az irodába. Amikor 

hallottam, hogy már a rendőrséggel beszél, visszamentem 

a szobámba. A vörös hajú pasas tényleg kemény volt: 

sikerült felülnie. Ott kuporgott, háttal a falnak. A szeme 

még mindig kifejezéstelen volt, a szája furcsa, csúf 

vigyorra húzódott. 

Az ágyhoz léptem. Goble kinyitotta a szemét. 

– Nem sikerült – suttogta. – Nem voltam olyan jó, 

amilyennek hittem magam. Kiütöttek a menők közül… 

– Már jönnek a zsaruk. Hogy történt? 



 

 

– Belesétáltam. Az én hibám. Ez a fazon bérgyilkos. 

Szerencsém volt. Még mindig lélegzem. Kényszerített, hogy 

ide hajtsak. Leütött, megkötözött, aztán eltűnt egy időre. 

– Valaki felszedte ezt a szemetet, Goble. Egy bérelt 

kocsi áll a magáé mellett. Ha a Casánál hagyta, akkor 

hogy jutott vissza hozzá? 

Goble lassan elfordította a fejét és rám nézett. 

– Piszok okosnak hittem magam. Rá kellett 

döbbennem, hogy tévedtem. Már csak arra vágyom, hogy 

visszajussak Kansas Citybe… A kisfiúk sosem verhetik 

meg a nagyfiúkat. Soha. Azt hiszem, most megmentette az 

életemet. 

Megérkeztek a rendőrök. 

Először két járőr jött, jóképű, komoly srácok voltak. 

Makulátlan uniformis, fapofa. Aztán megjelent egy 

nagydarab őrmester, akit Holzmindernek hívtak. Ő volt a 

járőrök ügyeletes tisztje. A vörös hajú pasasra nézett, 

aztán az ágyhoz sietett. 

– Hívjátok fel a kórházat! – szólt hátra. 

Az egyik srác kisietett a kocsijához. Az őrmester Goble 

fölé hajolt. 

– Elmondja, mi történt? 

– A vörös pasas megvert. Elvette a pénzemet. A 

Casánál fegyvert nyomott a képembe. Kényszerített, hogy 

elhozzam ide. Aztán szétvert. 

– Miért? 

Goble felsóhajtott; a feje visszahanyatlott a párnára. 

Vagy elájult, vagy megjátszottá. Az őrmester 

felegyenesedett és felém fordult. 

– Magának is van egy meséje? 

– Nincs, őrmester. Az ágyon fekvő ember ma velem 

vacsorázott. Találkoztunk párszor. Azt mondta, Kansas 



 

 

Cityből jött, és magándetektív. Nem tudom, mi dolga van a 

városban. 

– És ez? – Az őrmester a vörös disznóra nézett, aki még 

mindig vigyorgott. 

– Most látom először. Nem ismerem, csak annyit tudok, 

hogy fegyverrel várt rám. 

– Ez a maga emelővasa? 

– Igen, őrmester. 

A másik zsaru visszajött a kocsitól. 

– Elindultak. 

– Szóval magánál volt egy emelővas – mondta az 

őrmester ridegen. – Szabad tudnom, hogy miért? 

– Mondjuk úgy: megéreztem, hogy valaki vár rám. 

– Vagy mondjuk inkább úgy, hogy nem érzett meg 

semmit, hanem pontosan tudta, hogy lesz itt valaki. És 

nem csak ennyit tudott, igaz? 

– Mi lenne, őrmester úr, ha nem nevezne hazugnak, 

amíg fogalma sincs, mi ez az egész? És mi lenne, ha nem 

érezné magát ilyen piszok nagymenőnek? Ettől a három 

stráftól ennyire kemény? De rendben, társalogjunk. Ez a 

fickó bérgyilkos, de most mindkét csuklója eltört. Maga is 

tudja, ez mit jelent. Vagy nem tudja? Azt jelenti, őrmester 

úr, hogy a pasas soha többé nem tud fegyvert fogni. 

– Vagyis nyugodtan bevihetem magát. 

– A vád? 

– Súlyos testi sértés. 

– Ha így gondolja, őrmester… 

Megérkeztek a mentők. Először Goble-ot vitték ki, 

aztán sínbe rakták a vörös pasas karjait. A lábáról levették 

a derékszíját. A szemétláda a képembe röhögött. 



 

 

– Még találkozunk, haver! Legközelebb valami egészen 

eredeti dolgot találok ki neked. De el kell ismernem, jól 

csináltad. Piszok jól! 

Kiment. A mentőautó ajtaját becsukták; a sziréna 

vijjogását elnyelte a távolság. Az őrmester leült, levette a 

sapkáját, és megtörölte a homlokát. 

– Fussunk neki még egyszer – mondta. – Kezdjük 

elölről. Tegyünk úgy, mintha nem utálnánk egymást. 

Menni fog? 

– Igen, őrmester. Menni fog. Talán… Mindenesetre 

köszönöm, hogy megadja a lehetőséget. 

23 

Végül mégis a rendőrségen kötöttem ki. Alessandro 

kapitány már hazament, Holzminder őrmester előtt kellett 

aláírnom a vallomásomat. 

– Emelővas, mi? – tűnődött. – Magának aztán piszok 

nagy szerencséje van. Az a pasas négy golyót küldhetett 

volna magába, amikor rárontott. 

– Nem hiszem, őrmester, ugyanis elég keményen 

nekilöktem az ajtónak. És nem is emeltem fel túl magasra 

a vasat. Egyébként az is elképzelhető, hogy nem kellett 

lelőnie. Valószínűleg nem ő döntötte el, mi történjen 

velem. 

Beszélgettünk még egy kicsit, aztán eleresztettek. Túl 

késő volt már mindenhez; ilyenkor az ember nem tehet 

mást, lefekszik. Talán éppen ezért döntöttem úgy, hogy 

telefonálok egyet. Bepréseltem magam a postahivatal előtti 

fülkébe, és tárcsáztam a Casa del Poniente számát. 



 

 

– Miss Mayfieldet kérem. Miss Betty Mayfieldet. 1224-

es szoba. 

– Az kívánja, hogy ilyen későn csengessek fel az egyik 

vendégünkhöz? 

– Miért, mi a gond? Eltört a csuklója? – Azon az estén 

nagyon kemény fickó voltam. – Gondolja, hogy felhívnám, 

ha nem lenne sürgős a dolog? 

A központos kapcsolt; Betty felvette a kagylót. Álmos 

volt a hangja. 

– Itt Marlowe. Baj van. Átmenjek magához, vagy inkább 

maga jön énhozzám? 

– Mi? Miféle baj? 

– Most az egyszer higgyen nekem, és érje be ennyivel. 

Felvegyem a parkolóban? 

– Felöltözöm. Adjon egy kis időt. 

Kimentem a kocsimhoz, és elhajtottam a Casához. A 

harmadik cigarettámat szívtam és egy italról ábrándoztam, 

amikor a nő előkerült, és nesztelenül beült mellém. 

– Fogalmam sincs, mi ez az egész – kezdte, de 

közbevágtam. 

– Pedig maga az egyetlen, aki tudja. És ma éjjel 

mindent el fog mondani nekem. Ne próbáljon megint 

megsértődni. Most nem fog bejönni. 

Beindítottam a kocsit, és áthajtottam a Rancho 

Descansadóhoz. A néptelen utcákon hamar odaértünk. A 

fák alatt állítottam le a kocsit. Betty kiszállt. Kinyitottam 

előtte a szobám ajtaját, felkapcsoltam a lámpát. 

– Egy italt? 

– Kérek. 

– Beszedett valamit? 



 

 

– Ma nem, már ha az altatókra gondol. Clarkkal 

töltöttem az estét, elég sok pezsgőt ittunk. Mindig 

elálmosodom a pezsgőtől. 

Készítettem két italt, az egyik poharat átadtam neki. 

Leültem, és hátradőltem. 

– Bocsásson meg – mondtam. – Egy kicsit fáradt 

vagyok. Két-három naponta egyszer nekem is le kell 

ülnöm. Gyengeség, tudom, és megpróbáltam leküzdeni, de 

már nem vagyok fiatal. Mitchell meghalt. 

A torkán akadt a levegő. Remegni kezdett a keze. 

Elsápadt. 

– Meghalt? – suttogta. – Meghalt? 

– Jaj, hagyja már abba! Ahogy Lincoln mondta: egy 

ideig minden nyomozót bolonddá lehet tenni, van olyan is, 

akit mindig meg lehet szédíteni, de… 

– Hallgasson! Hallgasson el, de azonnal! Ki a fenének 

képzeli magát? 

– Egy olyan embernek, aki mindent elkövet, hogy 

valami jót tegyen magával. Egy olyan férfinak, aki elég 

tapasztalt és okos ahhoz, hogy felfogja, maga nagy bajban 

van. Segíteni akarok, annak ellenére, hogy maga nem segít 

ebben. 

– Mitchell meghalt – suttogta. – Ne haragudjon, nem 

akartam megbántani. Hol történt? 

– Megtalálták a kocsiját. Egy elhagyatott helyen, amit 

maga úgysem ismer. Körülbelül húsz mérföldnyire innen, 

egy ritkán használt út mellett. A helyet Los Penasquitos 

Canyonnak hívják. Amolyan senkiföldje. A kocsiban 

semmi sem volt. A bőröndök is eltűntek. Egy üres kocsi, 

egy olyan út mellett, amin alig jár ember… 

A poharára nézett, ivott egy nagy kortyot. 

– Azt mondta, meghalt. 



 

 

– Úgy tűnik, hetekkel ezelőtt történt, pedig csupán 

néhány óra telt el azóta, hogy nekem ígérte fél Riót, ha 

eltüntetem Mitchell hulláját. 

– De hiszen nem is volt… Úgy értem, biztos csak 

álmodtam. 

– Hölgyem, maga átjött hozzám. Hajnali háromkor. 

Sokkos állapotban. Részletesen elmondta, hol és hogyan 

fekszik a halott. Átmentem magához, felmásztam a 

tűzlépcsőn, és minden trükköt bevetettem, ami igazán jóvá 

teszi a magánkopókat. Mitchellt azonban sehol sem 

találtam. Aztán maga szépen leheveredett az ágyikójára, és 

két altató tablettácskájának ölelésében kilépett ebből a 

világból, hogy… 

– Rajta, csak színészkedjen – csattant fel. – Tudom, 

hogy imádja az ilyesmit. De miért nem maga ölelt át? Ha 

megteszi, akkor talán nincs szükségem altatóra, nem? 

– Csak szépen, sorjában, ha lehet. És az első dolog az, 

hogy igazat mondott, amikor idejött. Mitchell valóban ott 

feküdt az erkélyen, és tényleg nem élt. Ám amíg maga 

felkeresett, hogy balekot csináljon belőlem, jött valaki, aki 

eltüntette a hullát. Ez a valaki aztán szépen bepakolta 

Mitchellt meg a bőröndjeit a Buickba. Mindehhez két 

dologra volt szükség: időre és indítékra. Valami nagyon 

komoly indítékra. Vajon ki az, aki hajlandó ilyesmire, 

pusztán azért, hogy megkímélje önt a kósza tetemekkel 

kapcsolatos, esetleges kellemetlenségektől? 

– Jaj, hallgasson már el! – Kiürítette és félretette a 

poharát. – Fáradt vagyok. Nem bánja, ha lefekszem az 

ágyára? 

– Nem, ha előtte levetkőzik. 

– Jól van… Levetkőzöm. Úgyis erre ment ki a játék, 

igaz? 



 

 

– Talán nem fog tetszeni magának az ágyam… Goble-ot 

azon verték péppé ma este. Egy bérgyilkos csinálta, 

bizonyos Richard Harvest. Elég szépen elintézte az öreget. 

Emlékszik Goble-ra, igaz? Az a kövér fazon, aki azzal a kis 

autóronccsal közlekedik. Ő követett minket, amikor 

felmentünk a dombra. 

– Semmiféle Goble-ot nem ismerek. És ha már itt 

tartunk: a Richard Haverst nevet is most hallom először. 

De honnan tud ennyi mindent? Miért voltak itt azok az 

emberek? 

– A bérgyilkos rám várt. Miután megtudtam, hogy a 

zsaruk megtalálták Mitchell kocsiját, furcsa érzés vett 

rajtam erőt. A tábornokoknak, meg a fontos embereknek 

rendszeresen vannak előérzeteik. Nekem miért ne 

lehetnének? A gond csak az, hogy az ember sosem tudja, 

mikor higgyen nekik… Ma este szerencsém volt. Megérez- 

tem valamit. A pasasnál pisztoly volt, de én is vittem 

magammal egy pajszert. 

– Ó, milyen erős, legyőzhetetlen férfi maga! – mondta 

keserűen. – Nem érdekel, milyen az ágya. Most vessem le a 

ruhámat? 

Odaléptem hozzá, talpra állítottam és megráztam. 

– Hagyja abba ezt az őrültséget, Betty! Vágyom a 

testére, erre a gyönyörű, fehér testre, de amíg az ügyfelem, 

semmi sem lehet közöttünk. Tudni akarom, mitől fél. Hogy 

a pokolba védhetném meg, ha semmit sem tudok? Csak 

maga árulhatja el a részleteket. 

Sírva fakadt. 

A nőknek nem sok önvédelmi eszközük van, de ezt a 

keveset remekül alkalmazzák. 



 

 

– Jól van, sírjon, sírjon csak, Betty. Rajta. Én tudok 

várni. Türelmes vagyok. Ha nem lennék az, akkor… A 

fenébe! Akkor… 

Eddig jutottam. Az enyémhez szorította a combját. 

Felemelte az arcát, és lehúzta a fejemet. Kénytelen voltam 

megcsókolni. 

– Van valakid? – lehelte a fogaim közé. 

– Volt. 

– Valaki, aki különleges? 

– Volt. Egy röpke pillanatra. De ez már régen történt. 

– A tiéd vagyok. Mindenem a tiéd… Tégy a magadévá! 
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Arra ébredtem, hogy dörömbölnek az ajtómon. Kinyitottam 

a szemem; elég ostobán nézhettem ki. Betty olyan 

szorosan simult hozzám, hogy alig bírtam megmozdulni. 

Szelíden, óvatosan kiszabadítottam a karomat. A nő nem 

riadt fel. 

Kikászálódtam az ágyból, felkaptam egy fürdőköntöst, 

és az ajtóhoz mentem. Nem nyitottam ki. 

– Mi a gond? Aludtam. 

– Alessandro kapitány az irodájába kéreti. Azonnal! 

Nyissa ki az ajtót. 

– Sajnálom, nem lehet. Borotválkoznom kell. Le akarok 

zuhanyozni. Hasonlók. 

– Nyissa ki az ajtót! Green őrmester vagyok. 

– Sajnálom, őrmester, nem nyitom ki. De amint lehet, 

beugrok magukhoz. 

– Nővel van? 



 

 

– Őrmester, ilyen kérdéseket nem tehet fel. 

Hallottam, hogy Green lemegy a verandáról. Valaki 

felnevetett, aztán megszólalt egy hang: 

– Jó ennek az ürgének. Kíváncsi lennék, mivel 

foglalkozik a szabadnapján. 

A járőrkocsi elhúzott. Átmentem a fürdőszobába, 

lezuhanyoztam, megborotválkoztam, felöltöztem. Betty 

még mindig a párnához tapadt. Ráfirkantottam egy lapra 

pár szót; a levélkét a párna mellé tettem. 

„A zsaruk kíváncsiak rám. Mennem kell. Tudod, hol a 

kocsim. Itt van a kulcsa.” 

Halkan kimentem, becsuktam az ajtót, és odasétáltam 

az előző este látott bérelt kocsihoz. Tudtam, hogy benne 

lesz a kulcs; a Richard Harvesthez hasonló vadbarmok 

sosem vacakolnak kulcsokkal, mindig van náluk egy 

tucatnyi, amivel bármilyen kocsit be tudnak indítani. 

Alessandro kapitány pontosan úgy nézett ki, mint előző 

nap. Szerintem mindig elegáns. Egy idősebb, kőarcú, 

kellemetlen tekintetű férfi volt vele. 

A kapitány bólintással jelzett, hogy üljek le. Bejött egy 

egyenruhás rendőr, letett elém egy csésze kávét. Félszegen 

elmosolyodott, aztán kisietett. 

– Az úr Mr. Henry Cumberland, a carolinai, 

pontosabban az észak-carolinai Westfieldből. Nem tudom, 

hogy jutott el ide, de itt van. Azt állítja, Betty Mayfield 

megölte a fiát. 

Hallgattam. Mit mondhattam volna? Ittam egy korty 

kávét. Túl forró volt, de legalább jó. 

– Adna némi felvilágosítást a részletekről, Mr. 

Cumberland? 

– Ki ez? – A fickó hangja éppen olyan metsző volt, mint 

a pillantása. 



 

 

– Philip Marlowe, magánnyomozó. Általában Los 

Angelesben dolgozik. Azért van itt, mert Betty Mayfield az 

ügyfele. A jelek szerint, uram, neki egészen másfajta 

elképzelései vannak a hölgyről, mint önnek. 

– Nekem nincs semmiféle elképzelésem, kapitány – 

mondtam. – Csak időnként szeretném megölelgetni egy 

kicsit. Tudja, az ilyesmi mindig megnyugtat. 

– Maga egy gyilkos mellett akar megnyugodni? – 

vakkantotta Cumberland. 

– Nos, fogalmam sem volt, hogy embert ölt, Mr. 

Cumberland. Ez új a számomra. Elmagyarázná? 

– A nő, aki Betty Mayfieldnek nevezi magát… Valójában 

ez a leánykori neve… A fiam, Lee Cumberland felesége 

volt. Én sosem helyeseltem ezt a házasságot, ez is egyike 

volt azoknak az őrültségeknek, amit az emberek a háború 

ideje alatt elkövettek. A fiam a harctéren csigolyatörést 

szenvedett, ezért fűzőt kellett viselnie, hogy védje a 

gerincoszlopát. Egyik éjjel a nő elvette tőle ezt a fűzőt, és 

addig idegesítette, míg a fiam nem bírt tovább magával, és 

rárontott. Sajnos, miután hazatért a frontról, elég erősen 

italozott. Gyakran veszekedtek… Azon az estén is részeg 

volt. Nos, a fiam megbotlott, és rázuhant az ágyra. Amikor 

beléptem a szobába, a nő éppen vissza akarta tenni a 

fűzőt a fiamra, aki ekkor… Aki ekkor már nem élt. 

A kapitányra néztem. 

– Erről készült valamilyen feljegyzés? 

– Minden szóról – bólintott. 

– Rendben van, Mr. Cumberland. Azt hiszem, ezzel még 

nincs vége. 

– Nincs. Westfieldben a befolyásos emberek közé 

tartozom. Az én tulajdonomban van a bank, a vezető 



 

 

napilap, a legtöbb ipari létesítmény. A város lakói a 

barátaim. 

A menyemet letartóztatták, és bíróság elé állították. A 

vád gyilkosság volt. Az esküdtek bűnösnek találták. 

– Gondolom, valamennyi esküdt westfieldi lakos volt. 

– Igen. Miért ne lettek volna azok? 

– Nem is tudom, uram, de olyan érzésem van, hogy a 

várost egyetlen ember tartja a markában. 

– Ne merjen ilyen hangot használni, fiatalember! 

– Elnézést. Befejezné? 

– A mi államunkban van egy különleges törvény, és én 

nem is hiszek másfajta igazságszolgáltatásban. Normális 

esetben a védőügyvéd felmentő ítéletért folyamodik az 

esküdtekhez, de ezt általában automatikusan elutasítják. 

A mi államunkban a bírónak jogában áll felülbírálni az 

esküdtek ítéletét. Ebben az esetben a bíró egy szenilis, vén 

bolond volt. Élt a jogával. Amikor az esküdtek 

bejelentették, hogy véleményük szerint a vádlott bűnös, az 

a vénember hosszú beszédet tartott, amiben elemezte, 

hogy az esküdtek figyelmen kívül hagytak valamit. Azt 

állította, elképzelhető, hogy a fiam, miután berúgott és 

feldühödött, maga vette le a fűzőt, mert így akart 

ráijeszteni a feleségére. Azt mondta, hogy ebben a 

kapcsolatban bármi elképzelhető volt, és hogy esetleg a 

menyem mondott igazat, amikor azt vallotta, hogy nem ő 

vette le a fűzőt, éppen ellenkezőleg, ő akarta visszatenni 

azt a fiamra… Száz szónak is egy a vége: felülbírálta az 

esküdtek döntését, és felmentette a vádlottat. Én 

odaálltam a menyem elé, és közöltem vele, gyilkosnak 

tartom, és hiába menekül, sehol sem fog nyugalmat lelni. 

Sehol ezen a világon. Most is ezért vagyok itt. 



 

 

A kapitányra néztem. Kifejezéstelen arccal bámult 

maga elé. 

– Mr. Cumberland – mondtam. – Lehet, hogy önnek 

más a véleménye, de Mrs. Lee Cumberlandet, akit én Betty 

Mayfield néven ismerek, bíróság elé állították és 

felmentették a vádak alól. Ennek ellenére ön gyilkosnak 

nevezi, és ezzel becsület-sértést követ el. Be fogjuk perelni, 

és egymillió dollár kártérítést fogunk követelni. 

Groteszk, már-már sátáni kacajt hallatott. 

– Maga suttyó! – ordította. – Ahonnan én jövök, ott rács 

mögé vágják az ilyen semmirekellő csavargókat! 

– Egy és negyed milliónál tartunk – mondtam. – Én 

nem vagyok olyan értékes, mint az ön menye. 

Cumberland a kapitány felé fordult. 

– Mi folyik itt? – hörögte. – Maguk itt mind 

gazemberek? 

– Ön egy rendőrtiszttel beszél, Mr. Cumberland! 

– Teszek én arra, hogy maga micsoda! – dühöngött az 

öreg. – Rengeteg korrupt zsaru létezik ám! 

– Mielőtt ilyen kijelentést tesz, nem ártana 

megvizsgálni, van-e alapja a véleményének – mondta 

Alessandro nyugodtan. Rágyújtott, és rámosolygott 

Cumberlandre. – Nyugodjon meg, Mr. Cumberland. Úgy 

látom, önnek gyenge a szíve. Bizonyára árt magának az 

izgalom. Valamikor foglalkoztam orvostudománnyal, de 

aztán valahogy rendőr lett belőlem. Azt hiszem, a háború 

törte ketté a pályafutásomat. 

Cumberland felállt. Az állán egy nyálcsepp csillogott. 

Fuldokló hangot hallatott. 

– Még nem hallották a történet végét! – vicsorgott. 

Alessandro bólintott. 



 

 

– Éppen ez a szép a rendőri munkában. Az ember 

sosem tudja, miből mi fog kisülni. Mindig vannak 

elvarratlan szálak. Mondja, mit vár tőlem? Tartóztassak le 

valakit, aki a bíróság felmentett? Tegyem ezt pusztán 

azért, mert maga nagymenőnek számít a carolinai 

Westfieldben? 

– Megmondtam neki, hogy sehol sem talál nyugtot! – 

dühöngött Cumberland. – Követni fogom, akár a világ 

végére is elmegyek utána! Gondoskodni fogok arról, hogy 

mindenki megtudja, ki is ő valójában! 

– Tényleg, ki ő valójában, Mr. Cumberland? 

– Gyilkos! Megölte a fiamat. Csak azért van életben, 

mert egy bolond bíró szabadon eresztette! Igen, gyilkos, 

gyilkos! 

Alessandro kapitány felállt, teljes magasságában 

kihúzta magát. 

– Elég volt, uram – mondta kimértem. – Most már kezd 

az idegeimre menni. Már sok mocskos emberrel 

találkoztam. A többségük csóró, hülye kölyök volt… Most 

először akadok össze olyan gazdag és befolyásos férfival, 

aki ostobább és veszélyesebb, mint a tizenöt éves 

csavargók. Lehet, hogy Westfield a magáé, vagy azt hiszi, 

hogy a magáé, de az én városomban nincs semmije. 

Menjen innen, mielőtt lecsukatom a rendőrség 

rágalmazásáért, a rendőri munka akadályozásáért! 

Cumberland megsemmisülten támolygott az ajtóhoz. 

Reszkető kézzel megfogta a kilincset, kilépett. Alessandro 

hosszan nézett utána, majd leült. 

– Ez kemény volt, kapitány. 

– Az, de a szívem szakadt belé… Szeretném azt hinni, 

hogy mondtam neki valamit, aminek a hatására magába 

száll, elgondolkodik, és… Ó, a pokolba! 



 

 

– Az ilyenek nem szállnak magukba. Elmehetek? 

– Igen. Goble nem emel vádat. Már ma visszamegy 

Kansas Citybe. Amit ezt a Richard Harvestet illeti… Biztos 

rá tudnánk húzni valamit, de mit érnénk vele? Kis időre 

kivonjuk a forgalomból, de száz hozzá hasonló lép a 

helyére. 

– Mit tegyek Betty Mayfielddel? 

– Valami azt súgja, hogy már tett vele valamit – mondta 

fapofával. 

– Addig semmit sem teszek, amíg ki nem derül, mi 

történt Mitchellel – feleltem. 

– Csak annyit tudok, hogy eltűnt. Emiatt még nem kell 

megindítanom a nyomozást. 

Felálltam. Egymás szemébe néztünk, aztán kisiettem 

az irodából. 
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Még mindig aludt. Akkor se kelt fel, amikor beléptem. Úgy 

feküdt ott, mint valami kislány; az arca végre nyugodt volt. 

Elnéztem pár percig, aztán rágyújtottam, és kimentem a 

főzőfülkébe. Feltettem főni egy kávét. Visszasétáltam az 

ágyhoz, leültem a szélére. A levelem és a kocsim kulcsa ott 

volt a párna mellett. 

Szelíden megráztam. Lassan, pillogva nyitotta ki a 

szemét. 

– Mennyi az idő? – kérdezte nyújtózkodva. – Istenem, 

úgy aludtam, mint a bunda. 



 

 

– Ideje felöltöznöd. Mindjárt lefő a kávé. A rendőrségről 

jövök… Behívtak. Sajnálattal közlöm, Mrs. Cumberland, 

hogy az apósa a városban tartózkodik. 

Felült, és döbbenten rám meredt. Levegőt se vett, úgy 

megijedt. 

– Előadta a műsorát – folytattam –, de Alessandro 

kapitány leépítette. Nem árthat neked. Tőle féltél? 

– Elmondta, mi történt Westfieldben? 

– Azért jött ide. Olyan dühös, hogy bárkit torkát 

átharapná. Remélem, a sajátjával kezdi. De kit érdekel? 

Ugye nem tetted meg, amivel vádol? 

– Nem… 

– Most már az sem számítana, ha megtetted volna. 

Habár, ebben az esetben nem tenne ilyen boldoggá az, ami 

tegnap este történt. Mitchell honnan tudta meg? 

– Véletlenül a környéken volt. Szent isten, heteken át 

minden újság erről írt. Könnyen felismerhetett. Itt is 

lehozták a lapok a sztorit? 

– Valószínűleg, már csak a szokatlan haláleset miatt is. 

Én nem olvastam. Lefőtt a kávé… Hogy kéred? 

– Feketén. Cukor nélkül. 

– Remek. Úgy sincs se cukrom, se tejszínem. Miért 

nevezted magad Eleanor Kingnek? Ne, erre ne válaszolj. 

Buta vagyok. Az öreg Cumberland ismerte a leánykori 

neved. 

Kimentem a főzőfülkébe, kitöltöttem a kávét. Bevittem 

neki a csészét. Leültem a székbe. Találkozott a 

tekintetünk, de láttam, ismét idegenek vagyunk egymás 

számára. Ennek megfelelően viselkedtem. 

Félretette a csészéjét. 

– Ez jó volt – mondta. – Nem fordulna el, míg 

felöltözöm? 



 

 

Tehát ő is érezte, hogy eltávolodtunk egymástól… 

– De, persze. – Felvettem az asztalról egy 

ponyvaregényt, és úgy tettem, mintha olvasnék. A sztori 

valami magánkopóról szólt, aki szerint a legforróbb jelenet 

az, amikor egy halott, meztelen nő függ a zuhanyzó 

csövén, a testén kegyetlen kínzások nyomaival. Betty 

közben kiment a fürdőszobába. A papírkosárba dobtam a 

könyvet, aztán azon kezdtem gondolkodni, hogy az ember 

kétféle nővel fekhet le. Vannak azok a lányok, akik nem 

gondolnak a saját testükre, és mindenüket odaadják a 

férfiaknak, és vannak az öntudatosak, akik mindig 

takargatnak valamit. Eszembe jutott Anatole Francé egyik 

története; abban szerepelt egy lány, aki ragaszkodott 

ahhoz, hogy levegye a harisnyáját. Ha magán tartja, 

kurvának érezte volna magát. Igaza volt. 

Amikor Betty kijött a fürdőszobából, olyan volt, mint a 

frissen nyíló rózsa. Tökéletes smink, csillogó szem, minden 

hajszál a helyén. 

– Megtenné, hogy visszavisz a szállodába? Beszélni 

akarok Clarkkal. 

– Szerelmes belé? 

– Azt hittem, magába vagyok szerelmes. 

– Tévedés volt – mondtam. – Ne csináljunk elefántot a 

bolhából. Ha kér kávét, még maradt egy kevés. 

– Nem, köszönöm. Reggeli előtt ennyi is elég. Maga még 

sosem volt szerelmes? Úgy értem, sosem fordult elő, hogy 

ugyanazzal a nővel akart lenni minden nap, minden 

hónapban, mindig? 

– Menjünk. 

– Hogy lehet gyengéd egy ilyen kemény férfi? – 

tűnődött. 



 

 

– Ha nem lennék kemény, már nem élnék. Ha nem 

tudnék gyengéd lenni, nem érdemelném meg, hogy éljek. 

Felsegítettem rá a kabátját. Kimentünk a kocsimhoz. 

Egész úton hallgatott. Amikor megérkeztünk a 

szállodához, a megszokott helyen parkoltam le. Kivettem a 

zsebemből az öt csekket, odatartottam Betty elé. 

– Remélem, utoljára cserélnek gazdát – mondtam. – 

Kezdenek megkopni. 

A csekkekre nézett, de nem nyújtott értük a kezét. 

– Azt hittem, ez a munkadíja – mondta csípősen. 

– Ne vitatkozzon, Betty. Nagyon jól tudja, hogy nem 

fogadhatok el pénzt magától. 

– Amiatt, ami az éjjel történt? 

– Nem. Egyszerűen nem fogadhatom el, és kész. 

Semmit sem tettem ezért a pénzért. Most mit fog csinálni? 

Hova megy? Egyelőre biztonságban van. 

– Fogalmam sincs. Majd kitalálok valamit. 

– Szerelmes Brandonba? 

– Talán. 

– Brandon régebben gengszter volt. Felbérelt egy 

pasast, hogy ijessze el Goble-ot. A fickó engem is meg 

akart ölni. Mondja, képes lenne szeretni egy ilyen embert? 

– A nő mindig a férfit szereti. Őt, és nem azt, ami. 

Talán nem is akarta megöletni magát. 

– Viszlát, Betty. Mindent odaadtam, amim van, de nem 

volt elég. 

Lassan kinyújtotta a kezét, és elvette a csekkeket. 

– Azt hiszem, maga nem normális. Sőt maga a 

legőrültebb fazon, akivel életemben találkoztam! – Kiszállt 

a kocsiból, és elsietett. 
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Adtam neki időt, hogy felérjen a szobájába, aztán 

bementem a hallba, és a házi telefonon felhívtam Clark 

Brandont. Javonen lépett mellém, szigorúan rám nézett, 

de nem szólalt meg. 

Egy férfi vette fel a kagylót. 

– Mr. Brandon, ön nem ismer engem, de a minap 

együtt utaztunk a liftben. A nevem Philip Marlowe. Los 

Angeles-i magándetektív vagyok, Miss Mayfield barátja. 

Szeretnék beszélni önnel, ha szánna rám néhány percet. 

– Azt hiszem, már hallottam magáról valamit, Marlowe. 

Sajnálom, éppen indulni készülök. Mi lenne, ha 

meginnánk valamit ma este? Mondjuk hatkor? 

– Szeretnék visszamenni Los Angelesbe, Mr. Brandon. 

Nem tartanám fel sokáig. 

– Rendben van – mondta kelletlenül. – Jöjjön fel. 

Kinyitotta az ajtót. Magas volt, erős, izmos, se túl 

kemény, se túl puha. Tökéletes kondícióban volt. Nem 

nyújtott kezet. Félrehúzódott, én meg beléptem. 

– Egyedül van, Mr. Brandon? 

– Persze. Miért? 

– Nem szeretném, ha valaki hallaná, amit mondani 

fogok. 

– Jól van, mondja el szépen, aztán mehet. 

Leült egy székre, a lábát feltette egy párnázott 

zsámolyra. Arany öngyújtóval gyújtott rá. Nagymenőnek 

látszott, és az is volt. 

– Először egy Los Angeles-i ügyvédi iroda megbízásából 

jöttem ide. Miss Mayfieldet kellett követnem, az kellett 

kiderítenem, hogy hová megy. Azt nem tudtam, miért kell 



 

 

jelentést tennem a mozgásáról, és az az ügyvéd sem 

ismerte a dolog hátterét, akitől a megbízást kaptam. Csak 

annyit tudtam, hogy az illető egy washingtoni ügyvédi 

iroda kérésére cselekszik. 

– Tehát követte a nőt. Mi van még? 

– A hölgy kapcsolatba került Larry Mitchellel, esetleg a 

férfi kezdeményezte a kapcsolatot, ezt nem tudom. A 

lényeg, hogy Mitchell sarokba szorította Miss Mayfieldet. 

Zsarolni kezdte. 

– Előfordul az ilyesmi – mondta Brandon kimérten. – 

Mitchell egyébként is ezzel foglalkozott. 

– Már nem foglalkozik ezzel? 

Mereven nézett rám. 

– Ezt hogy érti? 

– Már nem foglalkozik ezzel, mert már nem él, igaz? 

– Úgy tudom, elhagyta a szállodát. A saját kocsiján. Mi 

közöm nekem ehhez? 

– Nem kérdezte meg, honnan tudom, hogy már nem él. 

– Nézze, Marlowe. – Előkelő mozdulattal leverte a 

cigarettájáról a hamut. – Lehet, hogy nem érdekel az 

egész. Térjen rá arra, ami rám tartozik, vagy tűnjön innen. 

– Ebben a városban megismerkedtem, vagyis inkább 

összeakadtam egy Goble nevezetű magándetektívvel, aki 

Kansas Cityből érkezett. Bosszantó pasas. Egyfolytában 

követett, és folyton Mitchellről beszélt. Nem sikerült 

rájönnöm, mi érdekelte. Aztán egy nap ön kapott egy 

névtelen levelet. Láttam, ahogy végigolvasta. A recepciós 

pultnál történt. Újra és újra elolvasta. Megkérdezte a 

portástól, ki hagyta ott. A portás nem tudta. Ön még az 

üres borítékot is kiemelte a papírkosárból. Aztán felment a 

lifttel. Nem látszott túl vidámnak. 



 

 

Brandon kezdte elveszteni a nyugalmát. A hangja 

élesebb lett. 

– Nem gondolja, hogy túl kíváncsi, Mr. 

Magánnyomozó? Meg se fordult a fejében, hogy az ilyesmi 

ártalmas lehet? 

– Nem. Ebből élek. 

– Akkor jobban teszi, ha elhúz innen, amíg még járni 

bír. 

Felnevettem. Ettől begurult. Felpattant, és elém állt. 

– Ide hallgasson, kisfiú! Elég nagy befolyásom van 

ebben a városban. Nem hagyom, hogy egy ilyen kis senki 

zaklasson. Kifelé! 

– Nem kíváncsi a sztori folytatására? 

– Azt mondtam: kifelé! 

Felálltam. 

– Sajnálom. Azt hittem, négyszemközt is elintézhetjük a 

dolgot. Most nehogy azt higgye, hogy zsarolni akarom… 

Ahogy Goble tette. Én nem foglalkozom ilyesmivel. De ha 

kidob, anélkül, hogy végighallgatna, kénytelen leszek 

felkeresni Alessandro kapitányt. Ő kíváncsi lesz arra, amit 

mondok. 

Mozdulatlanul állt, aztán hirtelen kíváncsi mosoly 

jelent meg az arcán. 

– Szóval ő meghallgatná magát? És? Egyetlen 

telefonomba kerül, hogy leváltsák. 

– Nem hiszem. Őt nem. Alessandro kapitányt nem 

lehet megfélemlíteni. Ma délelőtt például kemény csatát 

vívott Henry Cumberlanddel, amit ő nyert meg. És Henry 

Cumberland nem olyan ember, aki hozzászokott a vereség 

ízéhez… A kapitány néhány jól irányzott szóval 

megsemmisítette az öregurat. Mit gondol, magának 

sikerülne lefektetnie egy ilyen embert? Nem hiszem… 



 

 

– Jézusom! – Vigyorogva megcsóválta a fejét. – 

Valamikor ismertem ilyen embereket. Már túl régóta élek 

itt, szinte el is felejtettem, hogy vannak ilyen fazonok. Oké. 

Hallgatom. 

Visszaült a székre, elővett egy szál cigarettát, 

rágyújtott. 

– Kér? 

– Nem, köszönöm. Ez a szemétláda, ez a Richard 

Harvest… Szerintem hibás lépés volt felbérelni. Nem volt 

elég jó ehhez a munkához. 

– Ebben, Marlowe, igaza van. Csak egy ócska kis 

szadista. Ez az eredménye annak, ha az ember elveszti a 

régi kapcsolatait. Nem talál megfelelő embereket, rosszul 

méri fel a lehetőségeket. Harvestnek egyetlen ujjal sem 

kellett volna hozzányúlnia Goble-hoz, elég lett volna, ha 

csak ráijeszt. De nem, neki pofozkodnia kellett. Ráadásul 

elvitte a madarat a maga szállására. Micsoda amatőr! De 

megkapta, ami nekijár. Semmire se jó. Élete végéig 

ceruzákat fog árulni. Iszik valamit? 

– Nem hiszem, hogy ilyen jóban vagyunk, Brandon. 

Engedje meg, hogy befejezzem. Azon az éjszakán, amikor 

kapcsolatba léptem Betty Mayfielddel, amikor maga 

kidobta Mitchellt az Üvegházból… El kell ismernem, 

nagyon ügyesen csinálta. Nos, azon az éjszakán Betty 

eljött hozzám a Rancho Descansadóba. Azt hiszem, az is 

az öné. Azt mondta, Mitchell holtan fekszik az erkélyén. 

Felajánlott nekem pár jelentős dolgot, ha eltüntetem a 

hullát. Visszamentem vele a szobájába, de egyetlen hullát 

sem találtam az erkélyén. Másnap reggel az éjszakás 

garázsmester elmondta, hogy Mitchell elhagyta a szállodát, 

a saját kocsiján ment el, és magával vitt kilenc bőröndöt. 

Kifizette a számláját, és egyheti előleget hagyott, hogy 



 

 

fenntartsák a szobáját. Aznap megtalálták a kocsiját a Los 

Penasquitos Canyonnál. Üresen. Se bőröndök, se Mitchell. 

Brandon farkasszemet nézett velem, de hallgatott. 

– Vajon mi volt az oka annak, hogy Betty Mayfield nem 

merte elmondani nekem, mitől fél? Az, hogy az észak-

carolinai Westfieldben gyilkosság miatt állt bíróság előtt. 

Felmentették, de Henry Cumberland, az áldozat apja, a 

hölgy apósa nem hagyta ennyiben a dolgot, bosszút 

esküdött. Kijelentette, mindenhová követi Bettyt, és 

mindenhol elmondja, mit tett. Nem hagyja, hogy békében 

éljen. Nos, ezek után Betty egy hullát talál az erkélyén. 

Tudja, ha a zsaruk nyomozgatni kezdenek, kiderül, hogy ő 

valójában kicsoda. Félt és összezavarodott. Érezte, 

másodszor nem lesz szerencséje. Az első esetben az 

esküdtszék bűnösnek találta… 

– Mitchellnek kitört a nyaka – mondta Brandon 

halkan. – Leesett az erkélyemről. A nő nem tudta volna így 

elintézni. Jöjjön, megmutatom, honnan esett le. 

Kimentünk a napsütötte erkélyre. Brandon a fal 

széléhez lépett. Lenéztem és megállapítottam, ha onnan 

lezuhan valaki, akkor Betty Mayfield erkélyén landol. 

– Nem túl magas ez a korlát – mondtam. – Nem elég 

biztonságos. 

– Szerintem sem az – mondta Brandon nyugodtan. – 

Most pedig, tegyük fel, hogy Mitchell itt állt. – Hátat 

fordított a korlátnak, ami a combja közepéig sem ért fel. 

Mitchell is magas volt. – Itt állt, és Bettyt hívogatta, lépjen 

közelebb hozzá, hogy megölelgesse, hasonlók. Aztán Betty 

meglökte… De az is lehet, hogy Mitchell véletlenül 

vesztette el az egyensúlyát. A lényeg az, hogy lezuhant, és 

kitörte a nyakát. Pontosan úgy halt meg, ahogy Betty férje. 



 

 

Csodálja, hogy szegény lány pánikba esett? Talán őt 

okolja? 

– Én nem okolok senkit, Brandon. Még magát sem. 

Ellépett a faltól, kinézett az óceánra, aztán hirtelen 

felém fordult. 

– Legfeljebb – folytattam – mert eltüntette Mitchell 

hulláját. 

– Hogy az ördögbe tüntethettem volna el? 

– Maga, egyebek mellett, horgászni is szokott. 

Lefogadom, hogy itt, a szobájában is találnánk egy jó 

hosszú, erős kötelet. Maga erős ember. Le tudott mászni 

Betty erkélyére. Ráhurkolta a kötelet Mitchell testére, és 

leeresztette a földre, a fal tövébe, a bokrok közé. Persze 

előbb még kivette a kulcsokat Mitchell zsebéből. Bement a 

szobájába, összecsomagolta a holmiját, és mindent 

lehordott a garázsba. Három fordulóval elintézte az 

egészet. Aztán kihajtott a garázsból. Valószínűleg tudta, 

hogy az éjszakás garázsmester drogozik, így nem fog 

beleköpni a levesébe. Esetleg megzsarolta azt a 

szerencsétlent, azt mondta neki, nem árulja be, ha ő is 

tartja a száját. A garázsmester természetesen hazudott 

nekem… Nos, odaállt a kocsival Mitchell hullájához, 

betette a testet, aztán elhajtott a Los Penasquitos 

Canyonba. 

Brandon keserűen felnevetett. 

– Szóval ott vagyok a senkiföldjén egy kocsival, egy 

hullával meg kilenc bőrönddel. Hogy jöttem el onnan? 

– Helikopterrel. 

– És ki vezette? 

– Maga. Egyelőre nem nagyon ellenőrzik a 

helikoptereket, de ahogy szaporodnak a magánkézben lévő 

gépek, ennek is több figyelmet fognak szentelni. Előre 



 

 

elintézhette, hogy odavigyenek egyet magának, és 

szerezhetett valakit, aki felvette a pilótát. Egy olyan ember, 

aki a maga pozíciójában van, Brandon, bármit elintézhet. 

– És azután mit csináltam? 

– Betette Mitchell hulláját és bőröndjeit a helikopterbe, 

kirepült az óceán fölé, aztán mindent beleszórt a vízbe. Ezt 

követően visszavitte a helikoptert a bázisára. Szép, 

szervezett, tiszta munka. 

Bradon vidáman – talán kissé túl vidáman – 

felnevetett. Úgy is mondhatnám: erőltetetten. 

– Tényleg azt hiszi, hogy mindezt vállalnám egy olyan 

nőért, akit csak most ismertem meg? 

– Hm. Gondolja végig a dolgot, Brandon. Nem érte, 

hanem önmagáért tette. Megfeledkezett Goble-ról? Goble 

Kansas Cityből érkezett. Maga nem onnan jött? 

– És ha igen? Akkor mi van? 

– Semmi. Pálya vége. Kész. Goble azonban nem 

nyaralni jött, és nem is Mitchellt kereste, bár ismerte őt. 

Lehet, hogy éppen Mitchelltől tudta meg, hogy maga 

valóságos aranybánya lehet a számára. Talán közösen 

akarták megzsarolni. Ki tudja? De Mitchell meghalt, Goble 

pedig egyedül maradt. Egy egér harcolt a tigrissel. Azt nem 

akarja elmagyarázni, Mitchell hogy esett ki az erkélyéről? 

Esetleg nézzek utána az előéletének, Brandon? Ha a 

rendőrség nyomozni kezdene, esetleg kiderülni, hogy maga 

segített Mitchellnek kiesni. De tegyük fel, hogy nem 

találnak bizonyítékokat. Milyen lenne az élete 

Esmeraldában a botrányt követően? 

Lassan átment az erkély túlsó végébe, majd visszajött. 

Megállt előttem. Az arca kifejezéstelen volt. 

– Megölhettem volna magát, Marlowe, de amióta itt 

élek, valahogy megváltoztam. Nem akartam megtenni. Jól 



 

 

van, most megkóstolt. Ha meg akarom védeni magam, 

csak egyet tehetek: mégis megölöm magát. Mitchell 

egyébként alávaló szemét volt. Nőket zsarolt, élősködött 

rajtuk. Lehet, hogy minden igaz, amit maga itt előadott. 

Nem érdekel. Aztán… Az is elképzelhető, hogy 

beleszerettem Betty Mayfieldbe. Lehetséges. De mindegy, 

térjünk a lényegre. Mennyi? 

– Mi mennyi? 

– Mennyit akar azért, hogy nem megy el a zsarukhoz? 

– Már mondtam. Semennyit. Csak tudni akartam, mi 

történt. Körülbelül eltaláltam? 

– Telibe talált, Marlowe. Még el is kaphatnak. 

– Lehetséges. Nos, én most kilépek a képből. Mint 

mondtam, vissza akarok menni Los Angelesbe. Talán lesz 

valaki, aki megbíz valami könnyű kis munkával. Valamiből 

élnem kell, nem igaz? 

– Hajlandó kezet fogni velem? 

– Nem. Bérgyilkost küldött rám, emiatt nem tartozhat 

azok közé, akikkel kezelek. Ha este nem támad az a furcsa 

érzésem, ma már nem élnék. 

– Senkit sem akartam megöletni azzal az idiótával. 

– De maga bérelte fel. Viszlát, Brandon. 

27 

Kiszálltam a liftből. Javonen az ajtó előtt várt rám. 

– Jöjjön be a bárba! Beszélni akarok magával. 

Bementünk a bárba, leültünk az egyik sarokasztalhoz. 

– Most szemét alaknak tart, igaz? – kérdezte. 



 

 

– Nem. Megvan a saját munkája. Nekem is az enyém. 

Az enyém zavarja magát. Nem bízott bennem, de ettől még 

nem vált szemét alakká. 

– A szállodát próbálom megvédeni. Maga kit véd? 

– Azt sosem lehet tudni. Amikor tudom, kit kell 

védenem, nem tudom, hogyan csináljam. Ilyenkor csak 

teszek-veszek, és megpróbálom hasznossá tenni magam. 

Az is előfordul, hogy semmire sem vagyok jó. 

– Alessandro kapitány is valami ilyesmit mondott. Ha 

nem veszi tolakodásnak… Mennyit kap egy ilyen 

munkáért? 

– Nos, ez nem volt rutinmeló, őrnagy. Tulajdonképpen 

semmit sem fogadtam el. 

– A szálloda hajlandó ötezer dollárt fizetni magának 

azért, mert megóvta a hírnevünket. 

– A szálloda? Úgy érti: Clark Brandon. 

– Lehet. Ő a főnök. 

– Jól hangzik. Ötezer dollár… Nagyon jól hangzik! 

Egész úton ezt fogom ismételgetni, míg hazaérek Los 

Angelesbe. – Felálltam. 

– Hova küldjem a csekket, Marlowe? 

– A rendőrök önsegélyező alapítványa minden 

bizonnyal örömmel fogadná az adományt. Tudja, a zsaruk 

nem keresnek valamit sokat. Amikor bajba jutnak, csak az 

alapítványra számíthatnak. Igen, azt hiszem, ők nagyon 

hálásak lennének. 

– Maga nem? 

– Nézze, maga őrnagy volt a katonai hírszerzésnél. 

Bizonyára sok lehetősége volt arra, hogy megtömje a 

zsebét, de nem tette, nem vált korrupttá, hiszen most is 

dolgozik. Azt hiszem, én is a magam útján megyek tovább. 



 

 

– Ide hallgasson, Marlowe! Maga nem normális. Csak 

annyit akarok mondani, hogy… 

– Álljon a tükör elé, ott mondja el, Javonen. Figyelmes 

hallgatósága lesz. Sok szerencsét! 

Kisétáltam a bárból, megkerestem a kocsimat. 

Áthajtottam a Cescansadóba, összeszedtem a 

holmimat, és megálltam az irodánál, hogy kifizessem a 

számlámat. Jack és Lucille a megszokott helyén üldögélt. 

Lucille rám mosolygott. 

– Nincs számla, Mr. Marlowe – közölte Jack. – Ezt az 

utasítást kaptam. És bocsánatát kérjük a tegnap esti 

események miatt. Bár azt hiszem, ezzel nem sokra megy. 

– Mennyi lenne a számla? 

– Nem sok. Úgy tizenkét és fél dolcsi. 

Letettem a pénzt a pultra. Jack homlokráncolva nézett 

rá. 

– Azt mondtam, Mr. Marlowe, nincs számla. 

– Miért nincs? Itt laktam. 

– Mr. Brandon… 

– Vannak emberek, akik semmiből sem tanulnak? 

Örülök, hogy megismerhettem magukat. Erről a pénzről 

pedig számlát kérek. Költség, le lehet vonni az adóból… 
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Legfeljebb száznegyvennel mentem, csak néha tapostam 

bele annyira a pedálba, hogy százötvenig kúszott a 

mutató. Ahogy beértem a Yucca Avenue-ra, beállítottam az 

Oldsot a garázsba, és kinyitottam a postaládámat. Semmi, 

csak a szokásos szemét. Felmentem a hosszú lépcsőn, 



 

 

kinyitottam az ajtómat. Minden olyan volt, mint mikor 

elmentem. Poros, kopott, személytelen szoba… 

Kinyitottam pár ablakot, és a konyhában kevertem 

magamnak egy italt. Leültem a díványra, és a falra 

bámultam. Bárhová megyek, bármit csinálok, ebben a 

lakásban van mindenem, amihez visszatérhetek. Ez 

mindenem. Egy üres fal egy jellegtelen ház jellegtelen 

lakásában. 

Letettem a poharat a kis asztalra. Egyetlen kortyot sem 

ittam. Ezt a betegséget nem gyógyítja az alkohol. Ilyen 

helyzetben az ember állapotán csak az a tudat segít, hogy 

nem vesztette el az arcát. A tartását. A fene tudja, mijét. 

Megszólalt a telefon. Felvettem a kagylót. 

– Marlowe. 

– Mr. Philip Marlowe? 

– Igen. 

– Párizsból keresik, Mr. Marlowe. Hamarosan 

visszahívom. 

Lassan letettem a kagylót. Azt hiszem, egy kicsit 

remegett a kezem. Túl gyorsan hajtottam, túl keveset 

aludtam. 

Tizenöt perccel később befutott a hívás. 

– A párizsi hívó a vonalban van, uram. Ha valami 

gondja támad, kérem, jelezze a központosnak. 

– Itt Linda. Linda Loring. Emlékszel rám, drágám? 

– Hogy felejthettelek volna el? 

– Hogy vagy? 

– Fáradtan… Mint mindig. Éppen most zártam le egy 

kimerítő ügyet. És te? Hogy vagy? 

– Magányosan. Nélküled mindig magányos vagyok. 

Megpróbáltalak elfelejteni. Nem sikerült. Csodás volt a 

szerelmünk. 



 

 

– Ennek már másfél éve. És csak egyetlen éjszakáig 

tartott az egész. Most mit kellene mondanom? 

– Hűséges voltam hozzád. Nem tudom, miért. A világ 

tele van férfiakkal, de én hűséges maradtam. 

– Én nem, Linda. Nem hittem, hogy újra látlak. Nem 

tudtam, hogy hűséget vársz tőlem. 

– Nem is vártam. Nem… Most csak annyit szeretnék 

mondani, hogy… Szeretlek. Szeretném, ha feleségül 

vennél. Azt mondtad, hat hónapig se tartana, de miért ne 

próbálhatnánk meg? Ki tudja, talán örökké tart majd. 

Kérlek, könyörgöm! Mit kell tennie egy nőnek azért, hogy 

megkapja a férfit, akit akar? 

– Fogalmam sincs. Azt sem tudom, egy nő honnan 

tudja, hogy akar egy bizonyos férfit. Más világban élünk. 

Te gazdag vagy, megszoktad a kényeztetést. Én? Én csak 

egy fáradt kopó vagyok, bizonytalan jövővel. Az apád azt 

mondaná, hogy még arra se vagyok jó. 

– Nem félsz az apámtól. Te senkitől sem félsz, csak a 

házasságtól. Az apám első látásra felismeri a valódi 

férfiakat. Kérlek, kérlek! A Ritzben vagyok. Azonnal 

küldetek neked egy repülőjegyet. 

Felnevettem. 

– Te küldesz nekem jegyet? Minek nézel? Én küldök 

neked jegyet! Így lesz időd arra, hogy meggondold magad. 

– De drágám, nincs szükségem arra, hogy jegyet küldj. 

Nekem… 

– Persze. Annyi pénzed van, hogy ötezer repülőjegyet is 

vehetnél. De ez az én jegyem lenne. Fogadd el, vagy ne 

gyere. 

– Megyek, drágám. Megyek! Megyek, hogy átölelj, hogy 

magadhoz szoríts. Nem akarlak birtokolni. Ez soha, 



 

 

senkinek sem fog sikerülni. Egyszerűen csak… Szeretni 

akarlak. 

– Itt leszek. Ahogy mindig. 

– Ölelj át! 

Kattanás. Halk zúgás. A vonal megszakadt. 

A poharamért nyúltam. Körbenéztem az üres 

szobában, ami többé már nem is volt olyan üres. Volt 

benne egy hang, és megjelent előttem egy magas, karcsú, 

gyönyörű nő. Sötét hajszál a párnámon. Finom parfümillat 

a levegőben. A nő hozzám simul, az ajkai szétválnak, a 

szemhéja félig lecsukódik… 

Újra megcsörrent a telefon. 

– Igen? 

– Itt Clyde Umney, az ügyvéd. Az öntől kapott jelentés 

nem kielégítő. Nem vagyok hajlandó fizetni a vakációzását. 

Pontos és részletes beszámolót kérek a tevékenységéről. 

Követelem, hogy mindent írjon le, mindent, amit azóta 

csinált, hogy visszatért Esmeraldába! 

– Lássuk, mit is csináltam… Jól éreztem magam. A 

saját költségemre. 

– Követelem, hogy azonnal juttassa el hozzám a 

részletes jelentést! Ha nem teszi meg, gondoskodom róla, 

hogy bevonják az engedélyét! 

– Van egy ötletem, Mr. Umney. Bújjon vissza oda, 

ahonnan jött! 

A hangok, amit az ad ki, aki fuldoklik a dühtől, sosem 

szépek, nem is érdekesek. Letettem a kagylót. A telefon 

szinte azonnal megcsörrent. 

Alig hallottam. A levegő megtelt muzsikával. 



 

 

KORONATANÚ 
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Nem sokkal négy óra után, mikor elszabadultam a Nagy 

Esküdtszék elől, felsurrantam a hátsó lépcsőn Mr. 

Fenweather irodájába. Fenweather, a kerületi ügyész, 

szigorú, keményen metszett arcvonású férfi volt, deresedő 

halántékkal, amit a nők annyira szeretnek. Az íróasztalán 

heverő tollal játszadozott, s azt mondta: 

– Az a gyanúm, hogy hittek magának. Esetleg még ma 

délután vádat fognak emelni Manny Tinnen ellen Shannon 

meggyilkolásáért. Ha ez megtörténik, akkor itt lesz az 

ideje, hogy vigyázzon magára. 

Cigarettát forgattam ujjaim között, végül a számba 

tettem. 

– Ne kövessenek az emberei, Mr. Fenweather. 

Meglehetősen ismerem a dörgést ebben a városban, amúgy 

sem tudnának annyira a közelemben maradni, hogy 

segítségemre legyenek. 

Elfordult az egyik ablak felé. 

– Mennyire ismeri Frank Dorrt? – kérdezte, s továbbra 

sem fordította felém a tekintetét. 

– Tudom, hogy nagy kutya: politico, olyasvalaki, aki el 

tud intézni ezt-azt, hozzá kell fordulnia annak, aki 

játékbarlangot vagy kupit akar felállítani… vagy netán 

tisztes árut szeretne a városnak eladni. 



 

 

– Úgy van – mondta Fenweather kurtán, s felém 

fordította a fejét. Majd lejjebb fogta a hangját: – Sokakat 

meglepetésként ért, hogy Tinnenre ráhúzták a vizes 

lepedőt. Minthogy Frank Dorrnak érdekében állott, hogy 

Shannontól megszabaduljon – Shannon elnöke volt annak 

az állami bizottságnak, melytől Dorr bizonyos szerződések 

odaítélését várja –, eléggé közel csapott le hozzá a 

mennykő, hogy most megkockáztasson egyet s mást. 

Amellett úgy értesültem, hogy Dorrnak voltak közös 

ügyletei Manny Tinnennel. A maga helyében szemmel 

tartanám az ipsét. 

– Magamra vagyok utalva – mosolyodtam el. – Frank 

Dorrnak pedig messzire elér a keze. Azért meg fogom 

tenni, ami rajtam áll. 

Fenweather felállt, s a kezét nyújtotta az asztal fölött. 

– Néhány napig távol leszek a várostól – mondta. – Ha 

az ügyészség keresztül tudja verekedni a vádemelést, én 

még ma éjjel elutazom. Legyen óvatos… és ha netán rossz 

vágányra terelődne valami, keresse meg Bernie Ohlst, a 

főfelügyelőmet. 

– Feltétlenül – válaszoltam. 

Kezet ráztunk, aztán kimentem. Az előszobában egy 

unott pillantású lány nézett utánam, méla mosollyal, 

miközben egy elszabadult hajtincset forgatott a tarkóján. 

Fél öt után néhány perccel már ismét az irodámban 

voltam. A kis előtér előtt egy percre megtorpantam, az 

ajtóra szegeztem tekintetemet, azután benyitottam, s az 

előtérben, természetesen nem volt senki. 

Nem volt ott semmi más, csak egy öreg, piros kerevet, 

két nem összeillő szék, egy szőnyegdarab meg egy 

íróasztal, rajta néhány régi képes újsággal. Ez a kis előtér 

mindig nyitva áll, hogy a látogatóim bemehessenek, s ülve 



 

 

várakozhassanak… amennyiben egyáltalán voltak 

látogatóim, s volt hangulatuk várakozni. 

Keresztülmentem a helyiségen, és kulccsal kinyitottam 

a saját szobám ajtaját, melyen ez a felirat állt: PHILIP 

MARLOWE DETEKTÍVIRODA. 

Lou Harger ült odabent egy fafaragású székben, az 

ablaktól távolabb eső íróasztal mellett. Világossárga 

kesztyűs keze egy sétapálca fogantyújára kulcsolódott, 

lehajtogatott karimájú zöld kalapját pedig túlzottan 

hátratolta a feje búbján. Igen sima szálú, fekete haja volt: 

kibukkant a kalap alól, s túl mélyen lenőtt a tarkóján. 

– Helló – mondta lomhán elmosolyodva. – Már vártalak. 

– ’ló, Lou. Hogy jöttél be ide? 

– Bizonyára nem volt bezárva az ajtó. Vagy talán 

nekem volt egy kulcsom, ami a zárba illik. Baj? 

Megkerültem az asztalt, és leültem a forgószékbe. Az 

asztalra tettem a kalapomat, kiemeltem egy kurta szárú 

pipát a hamutartóból, s hozzáláttam, hogy megtömjem. 

– Amíg rólad van szó – feleltem –, addig nincs semmi 

baj, csupán azt hittem, hogy megbízhatóbb a zár az 

ajtómon. 

Mosolygott telt, piros ajkával. Rettentően csinos fiú 

volt. 

– Még mindig a szakmában dolgozol? – kérdezte 

azután. – Vagy az elkövetkező hónapot most már úgy 

akarod eltölteni, hogy hotelszobában ülsz és szeszt 

szopogatsz két zsekás társaságában? 

– Még a szakmában dolgozom… amennyiben akad 

nekem való munka. 

Rágyújtottam a pipámra, és néztem a fiú világos, olajos 

bőrét, sötét, egyenes szemöldökét. 



 

 

Letette a sétapálcáját az asztal tetejére, sárga kesztyűs 

kezét az üveglapon nyugtatta. Előrebiggyesztette, majd 

újra beharapta az ajkát. 

– Volna a számodra egy kis megbízásom. Nem valami 

óriási üzlet. De a taxiköltséget behozza. 

Vártam. 

– Játszani készülök ma este Las Olidasban – mondta. – 

Canales kaszinójában. 

– A Fehér füstben! 

– Aha. Az a gyanúm, hogy szerencsével fogok járni… és 

szeretném, ha lenne mellettem valaki egy stukkerrel. 

Megbontatlan csomag cigarettát vettem elő a legfelső 

fiókból, és az íróasztalon át Lou elé csúsztattam. 

Felemelte a csomagot, kezdte kibontani. 

– Milyen játékról van szó? – kérdeztem. 

– Egy hónapja már, hogy felszámoltam a boltot. Nem 

jött be rajta annyi, amennyi a fenntartáshoz szükséges 

ebben a városban. A tisztújítás óta fenemód rákapcsoltak 

a fiúk ott, a főkapitányságon. Ahányszor eszükbe jut, hogy 

mi lenne, ha egyszer meg kellene próbálniuk, hogy a 

fizetésükből éljenek meg, lidérces álmok gyötrik őket. 

– Itt sem kerül többe a bolt, mint máshol – mondtam. – 

Itt legalább egy cégnek kell legombolni az egészet. Az is 

valami. 

Lou Harger a szájába lökte a cigarettáját. 

– Na igen… Frank Dorrnak – vicsorogta. – Annak a 

dagadt, vérszopó stricinek! 

Nem szóltam semmit. Kinőttem már abból, hogy 

szitkozódással segítsek magamon, ha nem árthatok 

valakinek. Figyeltem, ahogy Lou rágyújt az asztali 

öngyújtómmal. Egy füstfelhőn át folytatta: 



 

 

– Nevetséges história, ami azt illeti. Canales új 

rulettkereket vásárolt… Van a seriffhivatalában néhány 

lepénzelt csirkefogó, azoktól. Jól ismerem Tonyt, Canales 

fő krupiéját. A kerék azok közül való, amiket tőlem szedtek 

el. Megvannak a rigolyái… és én ismerem azokat a 

rigolyákat. 

– Canales pedig nem ismeri… Ez rávall Canalesra. 

Lou nem nézett rám. 

– Szép kis ricsaj van nála odalent – folytatta. – Van egy 

kis táncparkettje meg egy öttagú mexikói zenekara, ami 

mellett ki se kapcsolódhatnak a kliensei. Táncolnak egy 

keveset, aztán ahelyett, hogy undorral távoznának, 

visszaballagnak a kerékhez, és tejelnek tovább. 

– És mit csinálsz te? – vágtam közbe. 

– Azt hiszem, úgy is lehetne mondani, hogy bizonyos 

szisztémával rendelkezem – mondta halkan, s rám 

tekintett hosszú pillái alól. 

Elfordítottam róla a tekintetemet, végignéztem a 

helyiségen. Volt benne egy rozsdavörös szőnyeg, egy 

reklámnaptár alatt, egy oszlopban öt zöld 

kartotékszekrény, néhány diófa szék, s az ablakokon 

csipkefüggönyök. Az asztalra rásütött a délutáni nap, s a 

fénykévében porszemek táncoltak. 

– Ha jól értem – szólaltam meg –, az ábra a következő: 

arra számítsz, hogy az a rulettkerék a füttyödre pörög 

majd, és reméled, hogy elég sok pénzt nyersz ahhoz, hogy 

Canales pipa legyen rád. Szeretnél magad mellett tudni 

valamelyes védelmet… engem. Szerintem ez képtelenség. 

– Távolról sem képtelenség – mondta Lou. – Minden 

rulettkerék hajlamos arra, hogy bizonyos ritmus szerint 

pörögjön. Ha az ember csakugyan igen alaposan kiismert 

egy kereket… 



 

 

Mosolyogtam, és megvontam a vállamat: 

– Oké, lehet, hogy ehhez nem értek. Nem sokat 

konyítok a ruletthez. Valahogy az az érzésem, hogy te a 

saját bizniszedben is nagy pancser vagy, de meglehet, 

hogy tévedek. Egyébként sem ez a bökkenő. 

– Hanem? – kérdezte vékony hangon Lou. 

– Nem vagyok különösebben oda a testőrmunkáért… 

de lehetséges, hogy még csak nem is itt a bökkenő. Ha jól 

értettem, nekem azt kell hinnem, hogy nincs semmi rázós 

a játékban. Tegyük fel, hogy nem hiszem azt, és kiszállok 

a buliból, te meg ott maradsz a majréban. Vagy tegyük fel, 

mégis úgy találom, hogy minden frankó, de Canales 

másként gondolja majd, és megzabosodik. 

– Ez az, amiért szükségem van egy ürgére a 

stukkerével – mondta Lou, s közben, eltekintve attól, ami 

feltétlenül szükséges a beszédhez, egy arcizma sem 

rándult. 

– Ha elég belevaló fickó vagyok ehhez a munkához… – 

válaszoltam nyugodtan, bár nem is sejtettem, hogy így 

van… – nos, még csak nem is ez az, ami aggaszt. 

– Tudod mit? – mondta Lou. – Felejtsd el a dolgot. 

Eléggé reménytelen, ha már annyit tudok, hogy téged 

egyáltalán aggaszt valami. 

Újra elmosolyodtam, a sárga kesztyűjét figyeltem, 

amint szünet nélkül az asztal üveglapján babrál, s azt 

mondtam lassan: 

– Ha csakugyan lehetséges lenne ilyen módon némi 

zsebpénzhez jutni, hát te lennél a legutolsó, akinek ez 

sikerül. És én lennék a legutolsó, aki ott áll a hátad 

mögött, amíg megteszed. Ennyi az egész. 

– Ühüm. – Lou leverte a cigarettája hamuját, rá az 

asztal üveglapjára, azután előrehajolt, hogy lefújja. Úgy 



 

 

folytatta, mintha nem is ugyanerről a dologról volna szó: – 

Velem jön Miss Glenn. Magas, jóképű, vörös baba. 

Fotómodell volt. Megállja a helyét akárhol, és most 

gondoskodni fogok róla, hogy Canales ne lógjon állandóan 

a nyakamon. Szóval fog ez menni. Gondoltam, jobb, ha 

elmondom, mégis tudjál róla. 

Egy percig hallgattam, és csak azután szólaltam meg: 

– Éppolyan jól tudod, mint én magam, hogy most 

vallottam a Nagy Esküdtszék előtt, hogy Manny Tinnen 

volt az, akit kihajolni láttam abból a kocsiból, ő vágta el a 

kötelet Art Shannon csuklóján, miután néhány golyóval a 

testében kivonszolták az úttestre. 

Lou halvány mosolyt vetett rám. 

– Most már könnyebb dolguk lesz a korrupt 

csirkefogóknak, amikor eljön a nagy buli pillanata, 

azoknak az alakoknak, akik felmarkolják a szerződéseket, 

s az üzletben azután nincsenek sehol. Azt mondják, 

Shannon tisztességes volt, és kordában tartotta a 

bizottságot. Mocskos egy dolog volt, ahogy eltették láb alól. 

Megráztam a fejemet. Erről az ügyről nem óhajtottam 

tárgyalni. 

– Canalesnek – mondtam – legtöbbször kéznél van egy 

rakás gengsztere. És előfordulhat, hogy a vörös nem az 

esete. 

Lou lassan felállt, és elvette a sétapálcáját az asztalról. 

Elmélyülten tanulmányozta a sárga kesztyű ujjainak 

helyét. Szinte álmos volt az arckifejezése. Azután, a 

sétapálcát lóbálva, az ajtó felé indult. 

– Nos – szólt vontatottan –, majd felugrom hozzád 

valamikor. 

Hagytam, hogy kezét rátegye a kilincs gombjára, s csak 

akkor mondtam: 



 

 

– Ne menj el haraggal, Lou. Majd leruccanok Las 

Olidasba, ha már egyszer szükséged van rám. De nem 

kérek egy fillért sem, és ha egy mód van rá, ne törődj 

velem többet, mint amennyit okvetlenül szükséges. 

Puhán megnyalta az ajkát, nem nézett a szemembe. 

– Kösz, öregfiú. Pokolian óvatos leszek. 

Azután kiment, és behúzta maga után az ajtót. Eltűnt 

a sárga kesztyű. 

Vagy öt percig némán ültem ott, akkor nagyon 

bemelegedett a pipám. Letettem, a karórámra 

pillantottam, majd felálltam, hogy bekapcsoljam a kis 

rádiókészüléket, mely a sarokban állt, az íróasztal mögött. 

Ahogy tisztult a vétel, egy harangjáték utolsó kondulása 

hallatszott a hangszóróból, aztán egy hang: 

– A KLI. rádióállomás szokásos kora esti 

hírösszefoglalóját sugározzuk, a helyi érdekességű 

újságokból. Jelentős eseménye volt a mai délutánnak a 

vádirat, melyet a késő esti órákban bocsátott ki Maynard 

J. Tinnen ellen a Nagy Esküdtszék. Tinnen jól ismert 

alakja a City Hall politikai világának s a város társadalmi 

életének. A vádirat, mely megrázkódtatásként érte 

számtalan barátját, csaknem teljes egészében egyetlen 

tanúvallomáson alapszik… 

Élesen csengett a telefon, és egy rideg női hang szólt 

bele a kagylóba: 

– Egy pillanat türelmet kérek, Mr. Fenweather óhajt 

önnel beszélni. 

Fenweather máris jelentkezett. 

– Kibocsátották a vádiratot. Tartsa szemmel az 

emberét. 

Mondtam neki, hogy épp most hallottam rádión a 

dolgot. Röviden beszéltünk, majd miután közölte, hogy 



 

 

azonnal indulnia kell, ha a repülőgépét el akarja érni, 

letette a kagylót. 

Hátradőltem újra a székemben, hallgattam a rádiót, de 

nem fogtam föl, hogy miről beszél. Az motoszkált a 

fejemben, hogy micsoda átkozott egy marha ez a Lou 

Harger, és hogy én mit sem segíthetek ezen. 
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Ahhoz képest, hogy keddet mutatott a naptár, elég szép 

közönség volt együtt, bár senki sem táncolt. Tíz óra tájban 

a kis öttagú zenekar ráunt, hogy keverje a rumbát, 

amellyel a világon senki sem törődött. A marimbás ledobta 

az ütőit, és egy poharat húzott elő a széke alól. A többiek 

rágyújtottak, s csak ültek ott unott képpel. 

Féloldalasan a bárpultra könyököltem, ugyanazon az 

oldalán volt a teremnek, ahol a zenekari emelvény. Egy kis 

pohár tequilát forgattam magam előtt a pult lapján. Csak a 

középső rulettasztalnál volt mozgás. 

A mixer, a pult belső oldalán, odahajolt hozzám. 

– Úgy nézem, hogy a tűzvörös baba viszi el a nagy 

pénzeket – jegyezte meg. 

– Marokszám teszi meg a zsetonokat – bólintottam, 

nem nézve a mixer felé. – Most már nem is számolja. 

A vörös hajú nő magas termetű volt. A köréje tömörült 

fejek között jól láthattam rézszínben fénylő haját. Lou 

Harger lenyalt fejét is láttam a nő mellett. Állva játszott 

mindenki. 

– Ön nem játszik? – kérdezte tőlem a mixer. 



 

 

– Kedden nem. Amióta egy keddi napon egyszer 

kellemetlenség ért. 

– Csakugyan? Tisztán szereti ezt a micsodát, vagy 

hígítsam valamivel? 

– Hígítani? Mivel? – kérdeztem. – Van talán kéznél egy 

kis fűrészpor? 

A fickó vigyorgott. Hörpöltem egyet a tequilából, és 

elfintorodtam: 

– Mondja, volt valami célja vele annak, aki ezt az izét 

feltalálta? 

– Nem tudhatom, uram. 

– Mi a limit odaát? 

– Azt sem tudhatom. Gondolom, az a főnök pillanatnyi 

hangulata szerint változik. 

A rulettasztalok a szemközti fal mellett álltak egy 

sorban. 

Alacsony, aranyozott fémkorlát vett körül minden 

asztalt, s a játékosok a korláton kívül álltak. 

Egyszerre valami zavaros vita támadt a középső 

asztalnál. 

Vagy féltucatnyi vendég a két szélső asztalnál 

összeszedte a zsetonjait, s a középső felé tartott. 

Aztán egy kicsit idegenes hangsúllyal beszélő, magas, 

rendkívül udvarias hang vált ki a zűrzavarból: 

– Szíveskedjék türelemmel lenni, asszonyom… Egy 

percen belül itt lesz Mr. Canales. 

Keresztülvágtam a termen, és odafurakodtam a 

korláthoz. Két krupié állt mellettem: összedugták a 

fejüket, s lapos oldalpillantásokat vetettek a közönségre. 

Az egyik előre-hátra tologatott a lomhán forgó kerék 

mellett egy kis gereblyét. A vörös nőt nézték. 



 

 

Mélyen kivágott, fekete estélyi ruha volt rajta. Szép, 

fehér válla volt, kevesebb volt mint szép, és több mint 

csinos. Az asztal széléhez támaszkodott, a kerékkel 

szemközt. Hosszú szempillái meg-megrebbentek. Nagy 

halom pénz és zseton állt előtte. 

Monoton hangon beszélt, mint aki már számtalanszor 

elismételte ugyanazt: 

– Mozgás, indítsa meg azt a kereket! Fene könnyen 

elszedik az embertől a pénzt, de hogy egyszer kiguberálják, 

attól már fáznak. 

A vezető krupié nyugodt, hűvös mosollyal válaszolt. 

Magas férfi volt, fekete és közömbös. 

– Az asztal nem tudja fedezni az ön tétjét – mondta 

hideg kiszámítottsággal. – Mr. Canales, talán… – 

Elegánsan vállat vont. 

– A maguk pénze, öregem – felelt a nő. – Nem akarják 

visszaszerezni? 

Lou Harger, mellette, megnyalta a szája szélét, rátette a 

kezét a nő karjára, s lázas tekintettel meredt a 

pénzhalomra. Csendesen mondta: – Várd meg Canalest… 

– A fenébe veled! Én most vagyok jó szériában… most 

rögtön akarom folytatni. 

Ajtó nyílt az asztalsor végénél, és egy nagyon vékony, 

nagyon sápadt férfi lépett be a terembe. Sima szálú, 

fénytelen, fekete haja volt, csontos, magas homloka és 

kifürkészhetetlen, álmos szeme. Vékony bajuszt viselt, 

melynek két szára csaknem derékszögben állt egymással 

szemben. A bajusz egy teljes hüvelyknyire lelógott a szája 

sarka mellett. Az összhatás keleti volt. Enyhe, sápadt 

fénnyel csillogott a bőre. 

A krupiék mögé lépett, a középső asztal sarkánál 

megállt, a vörös hajú nőre pillantott, s két ujjal 



 

 

megtapogatta a bajusza hegyét. Némi bíboros árnyalata 

volt a körmének. 

Hirtelen elmosolyodott, a következő pillanatban pedig 

már úgy tetszett, mintha nem mosolygott volna soha 

életében. Unott, gunyoros hangon beszélt. 

– Jó estét, Miss Glenn. Nem ártana, ha megengedné, 

hogy elkísértessem hazafelé. Nem szívesen látnám, ha 

ebből a pénzből akár egy fillér is illetéktelen zsebekbe 

kerülne. 

A vörös hajú nő nem valami kedvesen pillantott rá: 

– Nem megyek még… hacsak ki nem dobat. 

– Nem? – kérdezte Canales. – És mit óhajt cselekedni? 

– Megtenni az egészet… emberevő úr! 

A tömeg zaja halálos csenddé dermedt. Egy suttogás 

sem hallatszott. Harger képe lassan elefántcsontfehér színt 

öltött. 

Canales arca kifejezéstelen maradt. Felemelte kezét, 

gyengéd és mégis súlyos mozdulattal előhúzott a 

szmokingja zsebéből egy nagy tárcát, és odalökte a magas 

krupié elé. 

– Tíz rongy – mondta tompa, érdes hangon. – Nálam ez 

a limit…. mindig. 

A hosszú krupié felvette a tárcát, kiterítette, kiemelt 

belőle két kövér csomag ropogós, új bankjegyet, 

végigpörgette a kötegeket, majd ismét összehajtotta a 

tárcát, s az asztal széle mentén Canales elé csúsztatta. 

Canales nem nyúlt a tárca után. Senki sem mozdult, 

kivéve a krupiét. 

– A pirosra tegye – mondta a nő. 

A krupié áthajolt az asztal fölött, s nagyon gondosan 

egy halomba húzta a nő pénzét és a zsetonjait. Az egész 



 

 

tétet rátette a káró pirosra. Kezét a kerék kerületére 

helyezte. 

– Ha senkinek sincs ellenvetése – mondta Canales, s 

nem nézett föl senkire –, ezúttal csak kettőnk között folyik 

a játszma. 

Néhány fej bólintott. Senki sem szólt. A krupié 

meglódította a kereket, s bal csuklójának egy könnyed 

lökésével elindította a golyót a barázdában. Aztán 

visszahúzta mind a két kezét, s az asztal tetejére tette, 

hogy láthassa mindenki. 

A vörös nőnek csillogott a szeme, s lassan szétnyílt a 

szája. 

A golyó sodródott a barázdában, az egyik fényes fém 

káró mellett beugrott, a közép felé siklott a kerék küllője 

mentén, és előrekocogott a számok melletti fogazatokon. 

Egyszerre száraz kattanással megállt. A kettős nulla 

mellett állt a golyó, a piros huszonhetesben. A kerék 

mozdulatlan maradt. 

A krupié felemelte a gereblyéjét, s lassan áttolta az 

asztalon a két bankjegycsomót, hozzátette a téthez, aztán 

az egész halmot letolta a játéktérről. 

Canales visszatette a tárcáját a mellső zsebébe, 

megfordult, lassú léptekkel az ajtó felé tartott, majd 

kilépett rajta. 

Görcsösen markoló ujjaim elengedték a korlát tetejét. 

Mindenki a bárpult felé tódult. 
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Amikor Lou előkerült, egy kerámialapokkal borított 

asztalkánál ültem, s egy újabb pohár tequilával 

vacakoltam. A kis zenekar egy ványadt tangót nyúzott, s 

egyetlen pár imbolygott öntudatosan a táncparketten. 

Lou felvette már krémszínű felöltőjét, melynek gallérját 

felhajtotta a fehér selyemsál körül. Finoman fénylett az 

arca. Ezúttal fehér disznóbőr kesztyű volt nála, azt letette 

az asztalomra, és hozzám hajolt. 

– Több mint huszonkétezer – mondta halkan. – 

Barátom, micsoda húzás! 

– Nagyon szép pénz, Lou – válaszoltam. – Milyen 

kocsival vagy? 

– Szerinted valami nincs rendjén vele? 

– A játékkal? – Vállat vontam, s a poharammal 

babráltam. – A rulettben nem vagyok otthonos, Lou… A 

cafkád modorával viszont komoly bajok vannak, azt látom. 

– Nem cafka – mondta Lou. Egy kis zavar érződött a 

hangján. 

– Oké. Ha szemmel gyilkolni lehetne, Canales már 

végzett volna vele. Milyen kocsival vagy? 

– Buick limuzin. Nílus-zöld, két reflektorral és rudakon 

elhelyezett kis helyzetjelző lámpákkal. 

Változatlanul zavart éreztem a hangjában. 

– Szép lassan hajts át a városon. Hadd legyen valami 

esélyem rá, hogy ott legyek a balhénál. 

Felvette a kesztyűjét, és elment. A vörös hajú nő nem 

volt látható. A karórámra pillantottam. Mikor újra 

felnéztem, Canales állt az asztalom előtt. Szeme élettelenül 

tekintett rám, a ravasz kis bajusza fölött. 



 

 

– Magának nem tetszik a kaszinóm? – mondta. 

– Ó, ellenkezőleg. 

– Nem játszani jött ide. – Ezt állította, nem kérdezte. 

– Talán kötelező? – kérdeztem szárazon. 

Egészen halvány mosoly suhant át az arcán. Egy kissé 

előrehajolt: 

– Szerintem maga hekus. Egy dörzsölt hekus. 

– Csak műkedvelő – feleltem. – És nem is olyan 

dörzsölt. Ne ugorjon be az előre bukó felső ajkamnak. Ez 

nálunk családi vonás. 

Canales ujjai rákulcsolódtak a szék támlájára, s 

megmarkolták. 

– Ne tegye be ide többet a lábát… semmilyen céllal. – 

Nagyon halkan, szinte álmosan beszélt. – Nem szeretem, 

ha palinak néznek. 

Kivettem a számból a cigarettát, figyelmesen 

megnéztem, s csak azután pillantottam fel őrá: 

– Tanúja voltam, ahogy megsértették az imént. Szépen 

fogadta… Úgyhogy ezt a mostanit nem fogjuk beszámítani. 

Egy pillanatig furcsán nézett rám. Azután hátat 

fordított, és finoman ingatva a vállát, odébbállt. Egyenesen 

rakta le lábait, s amikor lépett, jócskán kifelé fordította. 

A járása, miként az arca is, enyhén negroid volt. 

Felemelkedtem, a nagy, kétszárnyú, fehér ajtón át 

kiléptem egy homályos előtérbe, ott megkaptam a 

kalapomat, a kabátomat, s felvettem. Keresztülmentem 

egy újabb kettős ajtón, s egy tágas verandára jutottam ki, 

melynek tetejét cirádás kovácsoltvas munka díszítette. 

Tengeri köd ülte meg a levegőt, s csepergett a ház előtt 

álló, szélfútta Monterey ciprusokról. A háttér puhán 

veszett a sötét messzeségbe. Köd takarta az óceánt. 



 

 

A kocsimat kint az utcán hagytam, a ház túlsó oldala 

mellett. A szememre húztam a kalapomat, és nesztelen 

léptekkel indultam el a dérlepte, nyirkos úttesten, 

megkerültem a tornác sarkát, s megmerevedve álltam 

meg. 

Az orrom előtt közvetlenül egy revolveres férfi állt… de 

nem látott engem. A fegyver, melyet a felöltője szövetéhez 

szorítva, csípőmagasságban tartott, egészen kicsinek 

látszott hatalmas markában. A csövéről visszatükröződő 

gyönge csillogás mintha a ködből jött volna elő, mintha 

része lett volna a ködnek. Nagydarab ember volt, s 

lábujjhegyre emelkedve igen csöndesen állt ott. 

Lassan, nagyon lassan felemeltem a jobb kezemet, 

kigomboltam a két felső gombot a kabátomon, benyúltam, 

és elővettem a hosszú csövű hat-harmincnyolcasomat. 

Becsúsztattam a felöltőm zsebébe. 

Az előttem álló férfi megmozdult, az arcához emelte a 

bal kezét. Szippantott a tenyerébe rejtett cigarettából, és a 

parázs egy röpke pillanatra megvilágította erős állát, 

széles, sötét orrlyukait s bokszolóra valló, széles, agresszív 

orrát. 

Aztán eldobta a cigarettát, rálépett, én pedig egy gyors 

könnyű lépés gyönge neszét hallottam a hátam mögött. 

Már késő volt megfordulnom. 

Valami suhant, és én simán kinyúltam. 
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Amikor magamhoz tértem, hideg és nedves volt a testem, 

irgalmatlan görcsöt éreztem a fejemben. A jobb fülem 



 

 

mögött kitapogattam egy kis zúzódást: nem vérzett. 

Ólmosbottal ütöttek le. 

Feltápászkodtam – eddig a hátamon hevertem – s 

láttam, hogy néhány yardnyira vagyok az úttesttől, két, 

ködtől csatakos fa között. A cipősarkaimra hátul egy kevés 

sár tapadt. Félrehúztak az ösvényről, de nem túl messzire. 

Megvizsgáltam a zsebeimet. A pisztolyom persze eltűnt, 

de ez volt minden… ez, meg az a gondolat, hogy baromság 

volt az egész kiruccanás. 

Körülszimatoltam a ködben, nem találtam semmit, 

nem láttam senkit, így többet nem is törődtem az egésszel, 

végigmentem a ház tűzfala mellett, egy elkanyarodó 

pálmafasorhoz, ahol régimódi ívlámpa sziszegett, pislákolt 

a mellékútféléhez vezető bejárat fölött, itt hagytam az 

1925-ös Marmon túrakocsit, mellyel még mindig jártam. 

Letörültem egy ronggyal az ülést, beszálltam, életre 

piszkáltam a motort, és kigurultam egy széles, üres 

utcára, melynek közepén használatlan kocsiút futott. 

A Do Gazens Boulevardra hajtottam, onnan Las 

Olindas fő autóútjára, melyet arról az emberről neveztek 

el, aki Canales kaszinóját építette valamikor. Hamarosan 

elértem a várost, itt már épületek voltak, kihalt üzletek, 

egy szervizállomás, éjszakai csengővel, s végül egy drug-

store, mely még most is nyitva tartott. 

Felcicomázott limuzin parkolt a drug-store előtt, 

beálltam mögé, kiszálltam, s láttam, hogy egy férfi ül bent, 

kalap nélkül, s a kék köpenyes eladóval beszélget. Látható 

volt, hogy a külvilág megszűnt létezni számukra. Befelé 

indultam, azután megtorpantam mégis, és még egyszer 

megnéztem magamnak a cifra limuzint. 

Buick volt, s a színe napfényben könnyen lehetett 

Nílus-zöld. Két reflektor volt rajta és két apró, tojás alakú 



 

 

helyzetjelző lámpa, melyeket vékony nikkelrúddal 

erősítettek az elülső sárhányókra. A vezetőülés melletti 

ablak le volt eresztve. Visszamentem a Marmonhoz, 

elővettem egy zseblámpát, benyúltam a Buickba, 

megfordítottam a forgalmi engedély tokját, s gyorsan 

meggyújtottam a lámpát, aztán eloltottam újra. 

Az engedély Louis N. Harger nevére szólt. 

Helyére tettem a zseblámpát, és beléptem a drug-store-

ba. Az egyik oldalon italt is árultak, vettem a kék köpenyes 

eladótól egy fél liter Canadian Club whiskyt, aztán 

átvittem a bárpulthoz, és kinyitottam. Tíz bárszék 

sorakozott a pult mellett, de én a kalap nélküli férfi 

mellettire ültem le. A fickó rendkívül óvatosan kezdett 

végigmérni engem a tükörben. 

Kértem egy feketekávét, kétharmadig töltve a 

poharamat, s jócskán öntöttem hozzá a rozspálinkából. 

Lehajtottam, és vártam egy percig, hogy átmelegítsen. 

Azután megnéztem magamnak a kalap nélküli férfit. 

Talán huszonnyolc éves lehetett, kissé vézna 

felsőtesttel, egészséges, szőrös arccal, tiszta, becsületes 

tekintettel, piszkos mancsokkal, és úgy festett, mint aki 

nem akaszt le nagy pénzeket. Szürke kordbársony kabátot 

viselt, fémgombokkal, és a kabáthoz nem illő nadrágot. 

Halkan, nemtörődöm hangon kérdeztem: – A maga 

batárja áll odakint? 

Ült némán, mozdulatlanul. A szája kicsire, vékonyra 

húzódott össze, és igyekezett elszakítani tekintetét a 

tükörben az enyémtől. 

– A bátyámé – válaszolta némi késedelem után. 

– Iszik egyet velem? – kérdeztem. – A bátyja jó barátom. 

Lassan bólintott, nyelt egyet, tétován nyújtotta előre a 

kezét, végül azért megfogta az üveget, és megöntözte vele a 



 

 

kávéját. Egy hajtásra kiitta az egész keveréket. Aztán 

végignéztem, ahogy előkotor egy összetöredezett csomag 

cigarettát, a szájába tesz egyet, s a pulton végighúzva, 

meggyújt egy gyufát, miután ugyanez a művelet 

mutatóujja körmén kétszer nem sikerült, s végül 

beleszippant, jókora adag gyengén megjátszott közönnyel, 

melyről maga is tudja, hogy nem tudja elhitetni. 

Közelebb hajoltam hozzá, és közömbösen mondtam: 

– Nem elkerülhetetlen, hogy baja legyen ebből. 

– Aha – mondta. -… Van valami hézag? 

Az eladó felénk oldalazott. Szóltam neki, hogy hozzon 

kávét. Amikor megkaptam, addig néztem, amíg odébb nem 

ment, s háttal megállt az italkiadó ablaknál. Megkevertem 

a második pohár kávémat, és belekortyoltam. A kiszolgáló 

hátára szögeztem a tekintetemet, úgy mondtam: 

– Annak a fejnek, aki ezen a kocsin jár, nincsen 

testvére. 

Egyenesen tartotta magát, de azért felém fordult: 

– Azt hiszi, hogy szajrézott kocsi? 

– Nem. 

– Szóval nem hiszi, hogy szajréztam a kocsit? 

– Nem. Mindössze kíváncsi vagyok a sztorijára. 

– Maga hekus? 

– Aha… de nem akarom megvágni, ha netán ez 

nyugtalanítja. 

Hevesen beleszívott a cigarettájába, és körbe-körbe 

forgatta a kanalat az üres pohárban. 

– Az állásomba kerülhet ez a história – mondta. – De 

szükségem volt arra a százasra. Taxisofőr vagyok. 

– Mindjárt gondoltam. 

Látszott, hogy meglepődik, felém fordította a fejét, és 

rám bámult. 



 

 

– Igyon velem még egyet, és ki vele – folytattam. – Az 

autótolvajok nem szokták a lopott kocsit a főútvonalon 

leállítani, s azután egy közeli drug-store-ban üldögélni. 

Az eladó visszajött a kis ablaktól, és mellettünk 

matatott, egy ronggyal dörzsölget- te buzgón a 

kávéskannát. Súlyos csönd lett. A kiszolgáló letette a 

rongyot, továbbment a helyiség hátsó része felé, az 

elosztófal mögé, és kihívóan fütyörészni kezdett. 

A mellettem ülő férfi újra töltött magának a whiskyből, 

kiitta, azután elgondolkozva bólintott felém. 

– Ide hallgasson… kihoztam egy fuvart, meg kellett 

volna várnom. Mellém gurult egy géza meg egy nyuszi a 

Buickban, és a géza felajánl egy százast, ha hagyom, hogy 

felvegye a sapkámat, és a taximon menjen vissza a 

városba. Nekem itt kell lógnom vagy egy óra hosszat, 

azután visszavinnem a tragacsát a Hotel Carrillon elé, a 

Town Boulevard-ra. Az én kocsim ott fog várni rám. Aztán 

a kezembe nyomja a száz ficcset. 

– Hogy adta be a dolgot? 

– Azt mondta, hogy egy játékkaszinóból jönnek, s 

ezúttal egy kis szerencséjük volt. Félnek, hogy kirabolják 

őket az úton. Úgy hiszik, hogy mindig vannak az ilyen 

helyeken vagányok, akik a játékot figyelik. 

Kivettem egyet a cigarettájából, és az ujjam között 

egyengettem. 

– A mese nagyjából klappol – mondtam. – Láthatnám 

az igazolványát? 

A kezembe adta. Tom Sneyd volt a neve, és a Zöld Taxi 

Vállalat alkalmazásában állt. Bedugaszoltam az üvegemet, 

az oldalzsebembe süllyesztettem, és az ivópultra pörgettem 

egy féldollárost. 



 

 

A kiszolgáló előjött, és visszaadott. Majd elpusztult a 

kíváncsiságtól. 

– Gyerünk, Tom – mondtam úgy, hogy hallja a fickó. – 

Szerezzük vissza azt a taxit. Nem hiszem, hogy helyes 

lenne ezután még itt várakoznia. 

Kimentünk, azután a Buick nyomában hajtottam, 

elhagytuk Las Olindas kósza fényeit, keresztülvágtunk egy 

sor kis part menti üdülőtelepen, melyeket teleszórtak az 

óceánhoz közelebb eső telkekre épített kis villákkal, meg 

hátrább, a hegyoldalakba épült nagyobb házakkal. Itt-ott 

egy-egy ablakban égett a villany. A kerékgumik énekeltek 

a nedves betonon, s a kanyarokból a Buick kis helyzetjelző 

lámpái visszakukucskáltak rám. 

West Cimarronnál befelé fordultunk a tengertől, 

átzötyögtünk Canal Cityn, és rákanyarodtunk a San 

Angelóba vezető mellékútra. Csaknem egy órába telt, amíg 

a Town Boulevard 5640. szám alá értünk, a Carrillon 

Hotel elé. Ez a szálló nagy, szerteágazó, palatetős épület, 

föld alatti garázzsal, az előkertben szökőkúttal, melyet zöld 

fénnyel világítanak meg esténként. 

A 469-es számú Zöld Taxi az út túlsó oldalán parkolt, a 

sötétben. Nem úgy festett, mintha rálőtt volna valaki 

útközben. Tom Sneyd megtalálta a vezetőülésen a 

sapkáját, és sietve a kormánykerék mögé siklott. 

– Rendben van az ügy? Most már elmehetek? – Áradt a 

hangjából a megkönnyebbülés. 

Megmondtam neki, hogy részemről rendben levőnek 

találom a dolgot, és odaadtam neki a névjegyemet. Egy óra 

múlt tizenkét perccel, amikor befordultam a sarkon. 

Bemásztam a Buickba, levittem a garázsba, és átadtam 

egy színes bőrű fiúnak, aki a kocsikat törülgette odalent 

lassú mozdulatokkal. Előre mentem a szálló halljához. 



 

 

Az ügyeletes – egy aszkétikus külsejű fiatalember – a 

Kaliforniai Fellebbviteli Bíróság döntései című kötetet 

olvasta a portáspult lámpája alatt. Lou nincs bent, 

mondta, s nem is járt itt, amióta ő szolgálatba lépett 

tizenegy órakor. A kései óra, majd a látogatásom 

fontossága felőli rövid vita után felhívta Lou szobáját, de 

nem vették fel a kagylót. 

Kimentem, néhány percig ültem a Marmonomban, 

elszívtam egy cigarettát, s egy kicsit meghúztam a félliteres 

Canadian Club-üvegemet. Azután visszamentem a 

Carrillonba, és magamra húztam egy nyilvános 

telefonfülke ajtaját. A Telegram számát tárcsáztam, a 

városi rovatot kértem, és hamarosan összekapcsoltak egy 

Von Ballin nevű emberrel. 

Amikor meghallotta, ki vagyok, felvakkantott: 

– Maga még a saját lábán jár? Ezt nevezem. Azt hittem, 

hogy mostanra már elküldték deszkát árulni Manny 

Tinnen haverjai. 

– Hanyagolja el ezt – mondtam és figyeljen ide. Ismer 

egy Lou Harger nevű férfit? Hazárdjátékos. Saját 

játékbarlangja volt, amit egy hónappal ezelőtt átfésült a 

razzia, és becsukták. 

Von Ballin azt mondta, hogy személyesen nem ismeri 

Lout, de tudja, hogy kiről van szó. 

– Ki ismerheti közelebbről abban a kócerájban? 

Egy pillanatig gondolkozott. 

– Van itt egy Jerry Gross nevű pofa – mondta azután. – 

Az éjszakai élet szakértőjeként fut. Mit akar tudni? 

– Hova menne Lou, ha meg akar ünnepelni valamit? – 

kérdeztem. Azután elmondtam a történet egy részét, de 

nem túl sokat. Kihagytam azt, amikor engem leütöttek, 



 

 

meg a taxiügyet. – A szállójában nem jelentkezett – 

fejeztem be. – A nyomára kellene akadnom. 

– Hát, ha maga barátja Lounak… 

– Lounak… de nem a brancsának – mondtam élesen. 

Von Ballin félbeszakította a beszélgetést, hogy 

odakiabáljon valakinek: vegye fel a másik kagylót, azután 

a telefonhoz hajolva, halkan mondta nekem: 

– Ki vele, fiú. Ki vele. 

– Na, jól van. De magának mondom, és nem a 

lapjának. Leütöttek Canales kaszinója előtt, és eltűnt a 

revolverem. Lou meg a nője elcserélte a kocsiját egy 

taxival, úgy csípték fel az úton. Ezután nyomuk veszett. 

Nem nagyon tetszik nekem a dolog. Lou nem szívott be 

eléggé ahhoz, hogy kószálni kezdjen a városban azzal a 

rengeteg lóvéval a zsebében. De még ha részeg lett volna 

is, a nő nem engedi. Nem hiányzott belőle a gyakorlati 

érzék. 

– Meglátom, mit tudok venni – válaszolta Von Ballin. – 

Bár nem hangzik valami biztatóan a história. Majd 

odacsöngetek. 

Megmondtam neki, hogy a Merritt Plazán van a 

lakásom, ha netán már elfelejtette volna, kiléptem az 

épületből, és visszaszálltam a Marmonba. Hazahajtottam, 

meleg vizes törülközőket raktam a fejemre, tizenöt percre, 

azután pizsamában üldögéltem, forró whiskyt ittam 

citrommal, és időközönként felhívtam a Carrillont. Fél 

háromkor hívott Van Ballin azzal, hogy nem járt 

szerencsével. Lout nem kapcsolták le, nincs egyik baleseti 

kórházban sem, s nem bukkant fel semelyik olyan 

lokálban sem, amely Jerry Gross szerint számításba jöhet. 

Háromkor utoljára felhívtam a Carrillont. Azután 

eloltottam a villanyt, és lefeküdtem. 



 

 

Reggelre sem változott a helyzet. Megpróbáltam egy 

kissé utánajárni a vörös hajú nőnek. A telefonkönyvben 

huszonnyolc Glenn volt, köztük három nő. Egy nem vette 

fel, a másik kettő biztosított, hogy nem vörös a haja. Az 

egyik felajánlotta, hogy megmutatja nekem. 

Megborotválkoztam, zuhanyoztam, megreggeliztem, és 

lesétáltam három saroknyit a Condor Buildinghez. 

Az irodám kis előszobájában ülve Miss Glenn várt rám. 
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Kulcsot vettem elő, kinyitottam a másik ajtót, a nő 

bement, és leült abba a székbe, ahol Lou ült előző délután. 

Kinyitottam az ablakot, kulcsra zártam az előtér külső 

ajtaját, s tüzet adtam Miss Glenn-nek, aki kesztyűtlen, 

gyűrűtlen bal kezében tartotta a cigarettáját. 

Blúzt, skót kockás szoknyát, s fölötte bő kabátot viselt, 

és szorosan a fejére simuló kalapot, mely eléggé 

divatjamúlt volt ahhoz, hogy az ember megállapíthassa: a 

viselőjének nincsen jó napja. Viszont a haját csaknem 

teljesen eltakarta. Nem festette ki magát, úgy harminc év 

körülinek látszott, a letagadhatatlan kimerültség 

tükröződött az arcán. 

Keze, melyben a cigarettát tartotta, túlzottan is 

nyugodt volt, mintha állandóan résen állna. 

A falat bámulta a fejem fölött, és nem szólt semmit. Kis 

idő múlva megtömtem a pipámat, aztán szívtam egy ideig. 

Utána felkeltem, kinyitottam a hallba vezető ajtót, és 

felszedtem a padlóról néhány levelet, melyeket a 

levélnyíláson dobott be a postás. 



 

 

Visszaültem az asztal mellé, s elolvastam a leveleket, az 

egyiket kétszer is, mintha egyedül volnék. Miközben ezt 

tettem, nem néztem egyenesen rá, nem szóltam hozzá, de 

azért mindenesetre szemmel tartottam. Olyan hölgy 

benyomását keltette, akit határozottan idegesít valami. 

Végül megmozdult. Kinyitott egy nagy, fekete 

lakktáskát, és elővett belőle egy vastag manilaborítékot. A 

borítékról lehúzott egy gumigyűrűt, aztán csak ült, két 

tenyere között a borítékkal, a fejét hátradöntve, s szürke 

füstöt eregetve a szája sarkában lógó cigarettából. 

– Lou – szólalt meg lassan – azt mondta, hogy ha 

bármikor szorul a hurok a nyakam körül, magát kell 

megkeresnem. Most pedig ez a helyzet. 

Mereven néztem a manilaborítékot. 

– Lou meglehetősen jó barátom – mondtam. – Ami a 

józan ésszel összefér, azt megteszem érte. Egy-két olyan 

dolgot is, ami nem fér össze vele… mint a múlt éjszaka. Ez 

nem jelenti azt, hogy Lou meg én mindig egy lapra 

teszünk. 

A cigarettáját a hamutartóba dobta, s hagyta, hadd 

füstöljön. Egyszerre sötét szikra villant a szemében, aztán 

kihunyt. 

– Lou halott. – A hangja egészen színtelen volt. 

Átnyúltam a ceruzával, és megpiszkáltam a cigaretta 

parazsát, amíg csak meg nem szűnt füstölögni. 

– Canales két embere intézte el, a lakásomon – 

folytatta. – Egyetlen lövést adtak le rá egy kis fegyverrel, 

mely úgy festett, mint az enyém. Amikor később kerestem 

a revolveremet, nem találtam. Az éjszakát ott töltöttem a 

halott Lou mellett… így kellett tennem. 

Ekkor egészen váratlanul összecsuklott. A szeme 

kifordult, a feje pedig lebillent, és odakoccant az asztalhoz. 



 

 

Mozdulatlanul feküdt, ernyedten lógó keze előtt a 

manilaborítékkal. 

Kirántottam a fiókot, üveget és poharat vettem elő, 

töltöttem egy kiadós adagot, s az asztalt megkerülve, 

feljebb húztam őt a székben. Erősen a szájához nyomtam 

a pohár szélét, fájhatott is neki. Küszködött, azután nyelt. 

A whisky egy része lecsurgott a szája sarkán, de megint 

élet költözött a szemébe. 

Otthagytam előtte a poharat, és leültem újra. A boríték 

füle kinyílott, láttam, hogy bankjegyeket, egész 

bankjegyköteget tartalmaz. Szinte álmos hangon kezdett 

beszélni. 

– Csupa nagy címletű bankjegyet kaptunk a 

pénztárostól, de így is szép kis csomagot tesz ki. Csak a 

borítékban van huszonkétezer. Egy pár száz dollárt nem 

tettem bele. Lou aggódott – folytatta. – Úgy gondolta, 

könnyű dolga lenne Canalesnek, ha el akar kapni minket. 

Megeshet, hogy maga mögöttünk marad, és mégsem sokat 

tud segíteni rajtunk. 

– Canales mindenki szeme láttára vesztette el a pénzt – 

szóltam közbe. – Jó reklám volt… ha fájdalmas is. 

Éppen úgy folytatta, mintha én nem szóltam volna egy 

szót sem: 

– Ahogy keresztülhajtottunk a városon, megláttuk a 

sofőrt egy parkoló taxiban, és Lounak támadt egy ötlete. 

Felajánlott egy kilót a fiúnak, hogy engedje őt a taxin San 

Angelóba hajtani, és valamivel később hozza oda a Buickot 

a szállodához. A pasas belement, mi áthajtottunk egy 

másik utcára, és lebonyolítottuk a kocsicserét. Sajnáltuk, 

hogy lerázzuk magát, de Lou azt mondta, hogy nem fogja 

rossz néven venni… S esetleg még módunk lesz arra, hogy 

jelt adjunk. – Lou nem ment a szállodájába. Egy másik 



 

 

taxit fogtunk, és hozzám hajtattunk. A Hobart Armsben 

lakom, a South Minter keresztutcájában, a nyolcszázas 

háztömbnél. Olyan hely, ahol a portás nem szokott 

feleslegesen kérdezősködni. Felmentünk a lakosztályomba, 

villanyt gyújtottunk, s ekkor két álarcos pali lépett elő a 

nappali meg az ebédlő közötti elosztófal mögül. Alacsony, 

vékony alak volt az egyik, a másik meg nagy darab, 

tohonya férfi, úgy csillogott az álarc alól a bőre, mint a 

kagyló héja. Lou egy rossz mozdulatot tett, és ekkor a 

nagyobbik egyetlenegyszer rálőtt. Csak tompán kattant a 

fegyver, nem nagyon hangosan. Lou a padlóra zuhant, 

aztán nem mozdult többé. 

– Lehet, hogy ugyanazok voltak, akik belőlem is 

majmot csináltak – szóltam közbe. – Magának még nem 

beszéltem erről. 

Mintha nem hallotta volna meg ezt sem. Az arca fehér 

volt, s bár összeszedte már magát, olyan kifejezéstelenül 

meredt rám, mintha ragtapasz szorítaná. 

– Azt hiszem, rám férne még egy ujjnyi abból a tütüből 

– mondta. Töltöttem mind a kettőnknek, és kiittuk. 

– Átkutattak bennünket – folytatta azután de a pénzt 

már nem találták nálunk. Útközben megálltunk egy egész 

éjjel nyitva tartó drug-store-nál, a hozzátartozó 

postahivatalban lemérettük a csomagot, és feladtuk. 

Átkutatták a lakást is, de hát persze akkor léptünk be, s 

nem lett volna rá időnk, hogy bármit is eldugjunk. A nagy 

mélák ököllel leütött, s mire magamhoz tértem, már nem 

voltak ott, egyedül maradtam Lou holttestével a padlón. 

Egy ütés nyomára mutatott az állkapcsa szélén. Volt 

ott valami, de alig látszott. Egy kissé körbefordultam 

székemmel: 



 

 

– Útközben hagyták el magukat. Dörzsöltebb fiúk is 

elvesztettek volna ezen az úton egy taxit. Honnan tudták, 

hogy maguk merre fognak menni? 

– Az éjszaka folyamán volt időm, hogy gondolkozzam 

ezen – felelte Miss Glenn. – Canales tudja, hogy hol lakom. 

Egyszer hazáig követett, és megpróbálta elérni, hogy 

felhívjam magamhoz. 

– Ühüm – bólintottam. – Mégis miért mentek éppen a 

maga lakására, és hogy jutottak be? 

– Az nem nagy dolog. Közvetlenül az ablakom alatt van 

egy párkány, azon bárki nyugodtan végigsétálhat a 

tűzlétrától. Mások meg valószínűleg Lou szállodáját 

figyelték. Ezzel az esettel számoltunk, de azzal nem, hogy 

a lakásomat ismerik. 

– Mondja el a többit. 

– Az én címemre adtuk fel a pénzt – magyarázta Miss 

Glenn. – Rendes fiú volt Lou, de egy nőnek gondolnia kell 

a saját érdekeire. Ezért kellett ott maradnom egész 

éjszaka, a padlón holtan fekvő Lou mellett. Hogy 

megvárjam a posta érkezését. Akkor idejöttem. 

Felemelkedtem, és kinéztem az ablakon. Az udvar túlsó 

oldalán egy kövér lány püfölt egy írógépet. Jól hallottam a 

kopogását. Leültem újra, és a hüvelykujjamat bámultam. 

– Elrejtették valahová a revolvert? – kérdeztem aztán. 

– Hacsak a holttest alatt nincs, nem. Ott nem néztem 

meg. 

– Túl könnyen elengedték magát. Lehet, hogy nem is 

Canales volt. Mennyire tárta ki magának a szívét Lou? 

Csendesen megrázta a fejét. Most palakék volt a szeme 

s elgondolkozó, az üres tekintet eltűnt belőle. 

– Rendben van – mondtam. – És mit gondolt, mit 

tehetek én az egész dologban? 



 

 

Egy kissé összehúzta a szemét, aztán fél kézzel 

előrenyúlt, és lassan áttolta a tömött borítékot az asztalon. 

– Nem vagyok kisgyerek, és gázban vagyok. Azért 

mégsem mentem el a dekásokhoz. Ennek a pénznek a fele 

az enyém, és ezt a felét én simán akarom megkapni. A 

felét, tisztán. Ha az éjszaka a törvényt értesítem, 

megtalálták volna a módját, hogy kiforgassanak belőle… 

Azt hiszem, Lou azt akarná, hogy a másik fele a magáé 

legyen, ha mellém áll ebben a játszmában. 

– Nagy pénz ez egy magánhekusnak, Miss Glenn – 

mosolyogtam bágyadtan. – Egy kicsit ront a helyzetén, 

hogy nem hívta ki a zsarukat az éjszaka. De lehet feleletet 

találni mindenre, amit kérdezhetnek. Gondolom, nem fog 

ártani, ha átmegyek, és megnézem odaát, mi a gikszer, ha 

ugyan van valami. 

Gyorsan előrehajolt, úgy kérdezte. 

– A pénzt?… Nem fél magához venni? 

– Persze, hogy nem. Majd leszaladok, és bérelek egy 

széffiókot. Az egyik kulcsot magánál tarthatja… később 

azután apróra megbeszéljük az ügyet. Gondolom, jó ötlet 

lenne, ha Canales megtudná, hogy velem kell tárgyalnia, 

és még jobb, ha maga eltűnne szem elől egy kis 

szállodába, ahol nekem van egy barátom… Legalábbis 

addig, amíg körülszimatolok egy kissé. 

Bólintott. Feltettem a kalapomat, és a borítékot az 

övembe rejtettem. Ahogy kifelé indultam, megmondtam 

neki, hogy a bal oldali felső fiókban talál egy revolvert, ha 

idegesnek érezné magát. 

Amikor visszatértem, úgy ült, mintha meg sem mozdult 

volna közben. De azt mondta, hogy telefonált Canaleshez, 

és üzenetet hagyott számára, amit, gondolja, meg fog 

érteni. 



 

 

Meglehetősen kanyargós úton jutottunk el a Lorraine-

hez, a Brant utca és a C Avenue sarkára. Nem lőttek ránk 

útközben, és amennyire láttam, nem is követett senki. 

Jim Dolann-nel, a Lorraine nappali portásával úgy 

fogtam kezet, hogy a tenyeremet kibéleltem egy húszassal. 

A zsebébe süllyesztette a kezét, és azt mondta, hogy 

örömmel fog gondoskodni róla, hogy „Miss Thompsont” ne 

érhesse zaklatás. 

Távoztam. A délutáni újságban nem találtam semmit 

Lou Hargerről vagy a Hobart Arms-i esetről. 
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A Hobart Arms egy lakóházakból álló tömb egyik épülete 

volt. Hatemeletes ház, sárgásbarna vakolattal. A háztömb 

mentén végig rengeteg kocsi parkolt, mind a két járda 

mellett. Lassan végighajtottam az utcán, és felmértem a 

helyzetet. A környéken nem látszott, hogy bármi izgalmas 

esemény dúlta volna fel a közelmúltban. Békés volt, 

napsütött, s a parkoló kocsik is rendjénvalónak, 

otthonosnak látszottak a járdák mentén. 

Befordultam egy mellékutcába, melyet kétoldalt magas 

deszkakerítés határolt, s ezt számtalan silány építésű 

garázs szakította meg. Megállítottam a kocsit az egyik 

garázs előtt, melyen a Kiadó tábla függött, két 

szemetesedény között beléptem a Hobart Arms 

betonudvarára, majd az utcai oldal felé kerültem. Itt egy 

férfi golfütőket rakott be egy coupékocsi hátsó ülésére. Az 

előcsarnokban egy Fülöp-szigeti fiú porszívót tologatott a 



 

 

szőnyegen, a kapuspultnál pedig egy sötét bőrű zsidó 

asszony írt valamit. 

Beléptem az önműködő felvonóba, s végigóvakodtam 

egy emeleti folyosón a bal oldali utolsó ajtóig. Kopogtam, 

vártam, aztán ismét kopogtam, majd bementem Miss 

Glenn kulcsával. 

Senki sem feküdt holtan a padlón. 

Megláttam magamat a lehajtott ágy hátát képező 

tükörben, átmentem a szobán, és kinéztem az ablakon. 

Alattam párkány húzódott, mely egy fal teteje lehetett 

valaha. Egyenesen a tűzoltólétrához vezetett. Egy vak 

ember is besétálhatott volna rajta. Lábnyomokat vagy 

hasonlót nem vettem észre a párkányt borító porban. 

Az ebédlőben vagy a konyhában sem láttam semmi oda 

nem valót. A hálószobát vidám szőnyeg borította, a falakat 

szürkére festették. A sarokban egy szemétkosár körül nagy 

halom hulladék hevert, a fésülködőszekrényen fekvő törött 

fésűben pedig néhány vörös hajszálat találtam. A 

faliszekrények, néhány gines üvegtől eltekintve, üresen 

álltak. 

Visszamentem a lakószobába, benéztem a lehajtható 

ágy mögé, ácsorogtam egy percig, azután elhagytam a 

lakást. 

Az előcsarnokban a Fülöp-szigeti mintegy hat métert 

haladt időközben porszívójával. Rátámaszkodtam a házi 

telefonközpont melletti pultra. 

– Miss Glenn? 

– Öt-kettő-négy – mondta a sötét bőrű zsidó asszony, 

és bejegyzett valamit a mosodai számlára. 

– Nincs otthon. Nem járt itt a közelmúltban? 

Az asszony felnézett rám: 

– Nem láttam. Miről van szó… valami számlát hozott? 



 

 

Azt feleltem, hogy semmi, mindössze az ismerőse 

vagyok, megköszöntem a felvilágosítást, és távoztam. Ez 

mindenesetre tisztázta azt a tényt, hogy különösebb 

izgalomra okot adó esemény nem történt Miss Glenn 

lakásában. Visszamentem a mellékutcába, a Marmonhoz. 

Most már mindenesetre nem vettem egészen 

készpénznek Miss Glenn történetét. 

Keresztülvágtam a Cordován, egy saroknyit hajtottam, 

és megálltam egy elfelejtett drug-store előtt, mely két 

hatalmas dél-amerikai pálma meg egy poros, tömött 

kirakat mögött aludta álmát. Nyilvános telefonfülke állt a 

sarokban. Öregember csoszogott felém szolgálatkészen, 

aztán látva, hogy mit akarok, továbbment – s acélkeretes 

szemüvegét lebocsátva az orra hegyére, ismét letelepedett 

az újságjával. 

Bedobtam az ötcentesemet, tárcsáztam, mire egy 

elnyújtott, bádogszerű női hang ezt kiáltotta a kagylóba: 

„Telegraaaam”! Von Ballint kértem. 

Amikor megkaptam, és meghallotta, hogy ki vagyok, 

megköszörülte a torkát. Azután közelebb hajolt a 

kagylóhoz, és tisztán hallottam: 

– Van a maga számára valami újságom, de nem jó. 

Pokolian bánt. A barátja, Harger a hullaházban van. 

Körülbelül tíz perce kaptuk a hírt. 

A fülke oldalának dőltem, és éreztem, hogy kiszárad a 

szám. 

– Mit tudnak még? – kérdeztem. 

– Két rádiós zsaru szedte föl valakinek az előkertjében 

vagy ilyesféle helyen, West Cimarronban. Szíven lőtték. Az 

elmúlt éjszaka történt, de valamiért csak most adták ki a 

közleményt. 



 

 

– Szóval West Cimarronban? – ismételtem. – Nos, ez 

egyet-mást mindenesetre tisztáz. Beugrom magához, hogy 

személyesen beszélhessünk. 

Megköszöntem az információt, és visszaakasztottam a 

kagylót, aztán egy másodpercig azt a középkorú ősz férfit 

néztem, aki közben belépett az üzletbe, s a folyóirat-

állványon lapozgatott. 

Majd bedobtam még egy ötcentest, s a Lorraine számát 

tárcsázva, a portást kértem. 

– Jim? Kérlek, mondd meg a kisasszonyodnak, hogy 

kapcsoljon össze a vörös hölggyel. 

Elővettem egy cigarettát, meggyújtottam, és füstöt 

leheltem az ajtó üvegére. A füst ellapult az üvegen, s 

kavargott a zárt térben. Azután kattant a készülék, és a 

telefonoskisasszony hangja hallatszott: 

– Sajnálom, a hívott fél nem válaszol. 

– Kapcsolja újra Jimet – mondtam. Aztán, amikor a 

portás felelt: 

– Megtennéd, hogy fölszaladsz és megnézed, miért nem 

veszi föl a kagylót? Lehet, hogy egyszerűen csak majrézik? 

– Igazad lehet. Most mindjárt felszaladok egy kulccsal. 

Csorgott rólam a verejték. Letettem a kagylót a kis 

polcra, és kitártam a fülke ajtaját. Az ősz férfi gyorsan 

felpillantott a képeslapok közül, azután komoran az 

órájára nézett. A fülkéből cigarettafüst szivárgott kifelé. 

Kis idő múltán becsaptam az ajtót, és megint felemeltem a 

kagylót. 

Messziről ért el hozzám Jim hangja: – Nincs itt. Lehet, 

hogy elment sétálni. 

– Az… – mondtam. – Vagy vitték. Sétakocsikázni. 

A helyére tettem a kagylót, és kiléptem a fülkéből. Az 

ősz férfi lecsapott egy képeslapot olyan erővel, hogy a 



 

 

földre esett. Lehajolt, hogy felemelje, épp ahogy elmentem 

mellette. Aztán kiegyenesedett, pontosan mögöttem, és 

halk, de határozott hangon mondta: 

– Nyugalom, a kezét tartsa, ahol van. Menjen ki a 

tragacsához. Üzleti ügy. 

Láttam a szemem sarkából, hogy az öregember 

rövidlátó pillantást vet utánunk. 

De nemigen volt mit néznie, még ha el is látott odáig. 

Valami a hátamba nyomódott. Lehetett egy ujj is, de egy 

percig sem hittem, hogy az. 

Igen békésen vonultunk ki az üzletből. 

Szorosan a Marmon mögött hosszú, szürke kocsi 

parkolt. A hátsó ajtaja nyitva állt, szögletes arcú, 

nyúlszájú férfi ült benne, fél lábbal a kocsihágcsóra 

támaszkodva. A jobb kezét a háta mögött tartotta, a kocsi 

belsejében. 

– Szálljon a kocsijába, és induljon nyugat felé – 

hallottam az én emberem hangját. – Mindjárt az első 

sarkon forduljon be, és huszonöttel hajtson, ne többel. 

Napfényes és csendes volt a szűk utca, suttogtak a fák. 

A Cordován, egy rövid saroknyival odébb, áradt a 

forgalom. Vállat vontam, kinyitottam a kocsim ajtaját, és 

beültem a kormánykerék mögé. Az ősz férfi gyorsan 

mellém siklott, szemmel tartva közben a két kezemet. Egy 

tömpe orrú, rövid csövű pisztollyal a kezében körkörös 

mozdulattal intett. 

– Jó lesz vigyázni, pajtás, ahogyan előszedi a kulcsait! 

Vigyáztam. Ahogy ráléptem az indítógombra, kocsiajtó 

csapódott mögöttem, gyors lépteket hallottam, s valaki 

beült a Marmon hátsó ülésére. Felengedtem a kuplungot, 

és körbefordultam a sarkon. Láttam a tükörben, hogy a 



 

 

szürke kocsi mögöttem kanyarodik. Azután valamivel 

hátrébb maradt. 

Nyugati irányban hajtottam egy, a Cordovával 

párhuzamos utcán, s amikor másfél saroknyit haladtunk, 

egy kéz nyúlt át hátulról a vállam fölött, és elvette a 

pisztolyomat. Az ősz férfi leeresztette a combjára a rövid 

csövű revolvert, s a szabad kezével gondosan 

végigmotozott. Azután megelégedetten dőlt hátra az 

ülésen. 

– Oké. Forduljon ki a főútvonalra, aztán nyomás – 

mondta. – De ez nem jelenti azt, hogy ha kiszúr egy 

portyázó járőrautót, akkor megpróbáljon nekiszaladni… 

Vagy ha úgy gondolja, hát csak próbálja meg, aztán várja 

ki, mi következik. 

Kétszer kanyarodtam, felgyorsítottam harmincötig, 

aztán csak tartottam. Keresztülhajtottunk néhány csinos 

lakónegyeden, azután kezdett kihaltabbá válni a táj. Ahol 

már egészen néptelen volt, a szürke kocsi hátramaradt, 

visszafordult a város irányába, és eltűnt. 

– Mire való a gyerekrablás? – kérdeztem. 

Az ősz férfi felnevetett, és megdörzsölte durva, vörös 

állát. 

– Pusztán üzleti ügy. A nagyfőnök óhajt beszélni 

magával. 

– Canales? 

– Canales, a fészkes fenét! Azt mondtam: a nagyfőnök. 

Figyeltem a forgalmat, már amennyire egyáltalán volt 

forgalom a városon kívül, s hallgattam néhány percig. 

Aztán megkérdeztem: 

– Miért nem a lakásban csinálták vagy a 

mellékutcában? 

– Biztosak akartunk lenni, hogy nem követi senki. 



 

 

– Ki az a nagyfőnök? 

– Ez ne piszkálja a csőrét… amíg odaérünk. Van még 

valami óhaja? 

– Van. Dohányozhatok? 

Amíg rágyújtottam, tartotta a kormánykereket. A hátsó 

ülésen ülő férfi egész idő alatt nem szólt egy szót sem. Egy 

idő múlva az ősz férfi megállított, helyet cseréltünk, és ő 

vezetett tovább. 

– Ilyen kocsim volt nekem is, amikor még szegény 

ember voltam, hat évvel ezelőtt -jegyezte meg kedélyesen. 

Nem jutott eszembe semmi, valóban értelmes válasz 

erre, így hát csak hagytam, hogy a füst leáradjon a 

tüdőmbe, és azon töprengtem, hogy ha West Cimarronban 

ölték meg Lout, hogyhogy nem szerezték meg a gyilkosok a 

pénzt. Ha pedig csakugyan Miss Glenn lakásán végeztek 

vele, milyen céllal vette valaki magának a fáradságot, hogy 

visszaszállítsa West Cimarronba. 
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Húsz perc múlva elértünk a hegyek lábához. Áthajtottunk 

egy emelkedőn, legurultunk egy fehér betonszalagon, 

keresztül egy hídon, félig felkapaszkodtunk a következő 

lejtőn, s ott elfordultunk egy kaviccsal behintett földútra, 

melynek folytatása egy tölgycserjéssel és manzanitával 

borított hegyhát mögött veszett a messzeségbe. 

Pampafűcsomók lobogtak a hegy oldalán, mint megannyi 

fellövellő vízsugár. Ropogtak a kerekek a kavicson, s meg-

megcsúsztak a kanyarokban. 



 

 

Széles tornácú terméskő alapzattal épült hegyi 

nyaralóhoz értünk. A ház mögött harmincméternyire, egy 

sziklakiszögellésen, lassan forgott egy áramfejlesztő 

szélkereke. Az út fölött átcikázott egy szürkéskék szajkó, 

röptében éleset kiáltott, majd kibukott a látómezőnkből, 

mint az elhajított kő. 

Az ősz férfi felkormányozta a kocsit a tornáchoz, beállt 

vele egy cserszínű Lincoln coupé mellé, levette a gyújtást, 

és behúzta a Marmon hosszú fogantyús kézifékjét. A 

kulcsokat kivette, gondosan belerakta a bőr kulcstartóba, 

a tartót pedig zsebre vágta. 

A hátsó ülésről kiszállt a másik férfi, s kitárta 

mellettem az ajtót. Revolvert tartott a kezében. Kiszálltam. 

Az ősz férfi is kiszállt. Aztán valamennyien bementünk a 

házba. 

Nagy terembe értünk, melynek falát gyönyörű, 

fényezett fenyőberakás borította. Keresztülhaladtunk 

rajta, indiai szőnyegeken lépdelve végig, s az ősz férfi 

óvatosan kopogott egy ajtón. 

– Mi kell? – kiáltotta egy hang. 

Az ősz férfi az ajtóhoz hajolt, úgy mondta: 

– Beasley van itt… és az az ember, akivel beszélni 

akart. 

A hang az ajtó mögött azt mondta, hogy menjünk be. 

Beasley kinyitotta az ajtót, betolt rajta, és becsukta a 

hátam mögött. 

Nagy volt ez a terem is, fenyőberakásos falakkal, indiai 

szőnyegekkel a padlón. A kőkandallóban hasábfából rakott 

tűz sziszegett, füstölgött. 

A zömök íróasztal mögött Frank Dorr ült, a politico. 

Az a fajta pasas volt, aki azért él, hogy legyen előtte egy 

íróasztal, nekitámaszthassa a kövér pocakját, 



 

 

babrálhasson a rajta levő vackokkal, és rettentően bölcs 

képet vágjon hozzá. Az arca kövér volt és tésztás, a feje 

búbján néhány szál fehér haj ágaskodott, éles tekintetű 

apró szempár és két kicsi, nagyon finom kéz egészítette ki 

a figurát. 

Amennyit a testéből láthattam, azt lompos, szürke 

öltöny takarta, s egy megtermett perzsamacska nyúlt el 

előtte az asztalon. Az egyik csinos kis praclijával a macska 

fejét vakargatta, az állat pedig odadörgölődzött hozzá. 

Lompos farka hullámokban feküdt el az asztal széléig, 

onnan függőlegesen lógott le. 

– Üljön le – mondta Dorr, s közben nem vette le 

tekintetét a macskáról. 

Leültem egy különösen mély ülésű borszékbe. 

– Hogy tetszik magának idefent? – kérdezte. – Csinos 

kis lak, nemde? Ez itt Toby, a barátnőm. Az egyetlen 

barátnőm. Igaz-e, Toby? 

– Tetszik nekem idefent – mondtam, de ahogy 

idekerültem, azt már kevésbé szeretem. 

Dorr néhány ujjnyival feljebb emelte a fejét, s száját 

kissé eltátva nézett rám. Gyönyörű fogai voltak, csak 

éppen nem az ő szájában nőttek. 

– Elfoglalt ember vagyok, fiam – közölte. – Egyszerűbb 

volt így, mint vitatkozni. Iszik egyet velem? 

– Feltétlenül. 

Vigyázva a két tenyere közé fogta a macska fejét, s 

eltolta magától az állatot, majd a fotel karfájára tette 

mindkét kezét. Erősen rátámaszkodott, s némileg 

belevörösödött az arca, amíg fel tudott emelkedni. 

Átkacsázott a szobán a beépített italszekrényhez, kivett 

belőle egy tömzsi whiskys korsót és két arany erezésű 

poharat. 



 

 

– Ma nincs jegünk – mondta, ahogy visszakacsázott az 

asztalhoz. – Kénytelenek leszünk anélkül meginni. 

Kitöltött, intett a poharak felé, odaléptem, és elvettem a 

magamét. Újra leült. Leültem én is az italommal. Dorr 

rágyújtott egy hosszú, barna szivarra, kétujjnyira felém 

taszította a dobozt, s teljesen átadta magát a pihenésnek, 

hátradőlt. 

– Maga az a pasas, aki köpött Manny Tinnen ellen – 

kezdte. – Nem fog beválni. 

Belekortyoltam a whiskymbe. Elég jó volt, érdemes az 

ilyet kortyolva inni. 

– Olykor bonyolult tud lenni az élet – folytatta Dorr, 

ugyanabban a csöndes, nyugodt hangnemben. – A 

politika, bár sok szórakoztató van benne, néha igénybe 

veszi az ember idegeit. Maga ismer engem. Kemény ember 

vagyok, mindig megszerzem, amit megkívánok. Nem sok 

dolog van már a világon, amit kívánnék, de amit kívánok, 

azt fenemód kívánom. És nem vagyok valami kényes arra, 

hogy milyen eszközökkel szerzem meg. 

– Így szól a híre is – válaszoltam udvariasan. 

Dorr pislantott egyet. Körülnézett, a macskát keresve, 

magához húzta a farkánál fogva, oldalára döntötte, és 

vakargatni kezdte a hasát. A macska láthatóan élvezte a 

dolgot. 

Dorr rám tekintett, és igen halkan mondta: 

– Maga tette hidegre Lou Hargert. 

– Miből gondolja? – kérdeztem szenvtelenül. 

– Maga tette hidegre Lou Hargert. Lehet, hogy 

megérdemelte… mindenesetre magától kapta meg. 

Egyetlenegy lövéssel intézték el, a szívén ment keresztül 

egy harmincnyolcas revolvergolyó. Maga 

harmincnyolcassal jár, és köztudomású, hogy mesterien 



 

 

kezeli. Ott volt Hargerrel Las Olindasban az elmúlt 

éjszaka, és látta, hogy egy rakás pénzt nyert. Ő azért vitte 

le magát, hogy testőre legyen, csakhogy magának jobb 

tippje támadt. West Cimarronban utolérte Hargert és a 

nőt, belepumpálta az adag ólmot a fiúba, és elszedte a 

pénzt. 

Kiittam a whiskymet, azután töltöttem magamnak még 

egyszer. 

– Megállapodott a nővel – mondta Dorr –, de az nem 

vált be. A vörös hölgy másképp fogta fel az ügyet. De nem 

is ez a lényeg, hanem az, hogy Lou holtteste mellett a 

rendőrség megtalálta a revolverét. És a dohány magánál 

van. 

– Van vád ellenem? – kérdeztem. 

– Addig nincs, amíg én meg nem adom a jelt… És a 

revolvernek nem kell feltétlenül eljutnia a rendeltetési 

helyére… tudja, nekem rengeteg barátom van. 

– Canales kaszinója előtt leütöttek – mondtam lassan. 

– Úgy kell nekem. A revolveremet elszedték. Nem értem 

utol Hargert, egyáltalán nem is láttam többé. Ma reggel 

eljött hozzám a nő, egy borítékban hozta a pénzt, és 

előadta a meséjét, mely szerint Hargert az ő lakásán 

megölték. A pénz ezért van nálam… hogy megőrizzem. 

Nem voltam biztos benne, hogy a nő meséje igaz, de az, 

hogy a pénzt magával hozta, komoly súlyt adott a 

történetének. S Harger a barátom volt. Elindultam, hogy 

megvizsgáljam a dolgot. 

– Jobban tette volna, ha ezt a zsarukra hagyja – 

vigyorgott Dorr. 

– Előfordulhatott, hogy behúzták a csőbe a nőt. 

Azonkívül lehetségesnek látszott, hogy megkeressek 



 

 

néhány dollárt – törvényesen. Volt már ilyen, még San 

Angeló-ban is. 

Dorr egy ujjal a macska pofája felé bökött, s az unott 

képpel bekapta az ujját. Azután elhúzódott a gazdájától, 

leült az asztal sarkára, és nyaldosni kezdte a talpát. 

– Huszonkét rongy, és a pipi csak úgy a maga kezébe 

nyomta, hogy tegye el neki – mondta Dorr. – Ez éppen 

rávall egy ilyen pipire, mi? – A dohány magánál van – 

folytatta. – A maga revolverével ölték meg Hargert. A nő 

eltűnt… bár én elő tudnám keríteni. Azt hiszem, szükség 

esetén használható tanú lehet belőle. 

– Volt valami firka a rulettnél, Las Olindasban? – 

kérdeztem. 

Dorr kiitta a whiskyjét, és megint ráharapott a 

szivarjára. 

– Persze – mondta nemtörődöm hangon. – A krupié – 

egy Tony nevű fej – a mi emberünk volt. A kerék 

preparálva volt árammal a kettős nullára. A régi trükk. 

Rézgomb a padlón, rézgomb Tony cipőtalpán, vezeték fel a 

lábszárán, elem a farzsebben. A régi trükk. 

– Canales nem úgy festett, mint aki tud róla. 

Dorr felvihogott. 

– Tudta, hogy a kerék preparálva van. Csak azt nem, 

hogy a vezető krupiéja a másik csapatnak játszik. 

– Nem szeretnék Tony helyében lenni – mondtam. 

Dorr fitymálóan intett a szivarjával. 

– Elintézett dolog… csöndesen, óvatosan folyt a játék. 

Nem voltak nagy, látványos nyereségeik, csak tétre 

fogadtak, és nem nyertek állandóan. Nem is nyerhettek. 

Nincs az a jól preparált kerék. 

Vállat vontam, forgolódtam a székemben: 



 

 

– Sokat tud az iparról – szóltam azután. – Ez az egész 

csak azért volt, hogy az én nyakamat a markába 

kaparinthassa? 

– Az ördögöt – vigyorgott lágyan Dorr. – A legnagyobb 

része egyszerűen magától alakult így. Ahogy ez már a 

legjobb terveknél lenni szokott. – Ismét széles mozdulatot 

tett a szivarjával, s sápadt, halványszürke füstinda 

kígyózott el ravaszkás szeme előtt. Halkra fogott 

beszélgetés hallatszott a külső szobából. – Vannak 

kapcsolataim, melyeknek olykor kedvére kell tennem… ha 

nem is vagyok oda az összes piti mitugrászért – tette hozzá 

egyszerűen. 

– Manny Tinnenért például? – kérdeztem. – Sokat 

forgolódott a City Hall körül. Túl sokat tudott. Oké, Mr. 

Dorr. Csak azt mondja meg, mi az elképzelése, mit 

tehetnék az ön érdekében. Öngyilkos legyek? 

Nevetett. Dagadt válla vidáman rázkódott. Csinos kis 

kezét kifelé fordított tenyérrel felém tolta: 

– A világért sem – mondta szárazon. – Különben is, van 

alkalmasabb megoldás. Ahogyan a közvélemény Shannon 

meggyilkolására tekint, nem vagyok meggyőződve arról, 

hogy az a tetű kerületi ügyész ne tudná elérni, hogy 

Manny Tinnent maga nélkül is elítéljék… ha be tudja adni 

a népnek, hogy magát azért tették el láb alól, hogy a 

pampuláját befogják. 

Felemelkedtem a székemből, az asztalhoz léptem, és 

keresztülhajoltam rajta, Dorr felé. 

– Csak semmi heveskedés – mondta gyorsan, egy kissé 

elakadó lélegzettel. A keze lenyúlt egy fiókhoz, s félig 

kihúzta. A kézmozdulatai a testmozgásával ellentétben, 

igen gyorsak voltak. 



 

 

Mosolyogva néztem le a kezére, és akkor elvette a 

fióktól. Láttam a revolvert a fiókban. 

– Már tanúvallomást tettem a nagy esküdtszék előtt – 

mondtam. Dorr hátradőlt, és rám mosolygott: 

– Tévedni emberi dolog – válaszolt. – Még dörzsölt 

magánhekusokkal is megesik… Elképzelhető, hogy 

megváltozott a véleménye – s ezt írásba adta nekünk. 

– Nem – mondtam igen halkan. – Vádat emelnének 

ellenem hamis tanúzás címén – és az alól nem tudnám 

tisztázni magamat. Szívesebben nézek szembe a 

gyilkossági váddal – amit meg tudok cáfolni. 

Különösképpen most, hogy Fenweather rajta lesz, hogy 

cáfolni tudjam. Vigyázni fog, hogy ilyesmivel tönkre ne 

tegye a saját tanúját. Fontosabb számára a Tinnen-ügy 

annál. 

– Nos, fiam, akkor meg kell próbálni, sikerül-e tisztázni 

magát – felelte közömbösen Dorr. – S ha ez sikerül, még 

mindig épp elég mocsok fog az ügyből magára tapadni 

ahhoz, hogy ne legyen a világon esküdtszék, amely 

kizárólag a maga meséje alapján elítélné Mannyt. 

Lassan előrenyújtottam a kezem, és megvakartam a 

macska fülét. 

– Mi a helyzet a huszonkét darab ezressel? 

– A magáé lehetne az egész, ha benne van a buliban. 

Elvégre nem az én pénzem… S ha Mannyt tisztára mossa, 

még hozzá is tehetek valamennyit az enyémből. 

Megmarkoltam a macskát az álla alatt. Dorombolni 

kezdett. Felvettem, és puhán a karomban tartottam. 

– Mondja, Dorr, ki ölte meg Lou Hargert? – kérdeztem, 

s nem néztem rá. 

Megrázta a fejét. 

Mosolyogva pillantottam rá: 



 

 

– Helyes macskája van – mondtam. 

Dorr megnyalta a szája szélét. 

– Úgy sejtem, maga rokonszenves a kis dögnek – 

vigyorgott. Láthatóan kedvét lelte ebben a gondolatban. 

Bólintottam – és az arcába hajítottam a macskát. 

Felkiáltott, de a kezét felemelte, hogy az állatot elkapja. 

Az gyönyörűen megfordult a levegőben, és mindkét mellső 

lábával dolgozva landolt. Az egyik úgy hasította fel a bőrt 

Dorr arcán, mint a banánhéjat. A kövér ordított. 

Mire Beasley meg a szögletes képű berontott, kikaptam 

a fegyvert a fiókból, s csövét Dorr nyakának szögeztem. 

Csinos állóképet alkottunk egy pillanatig. Azután a 

macska kiszabadította magát Dorr kezéből, a földre ugrott, 

és bekotródott az asztal alá. Beasley felemelte kurta csövű 

pisztolyát, de nem úgy festett, mint akinek van valami 

elképzelése arról, hogy mire akarja használni. 

Erősen Dorr nyakába nyomtam a fegyver csövét, úgy 

mondtam: 

– Frannie-é az első, fiúk… Ez nem blöff. 

Dorr ott előttem felröffent. 

– Csigavér – morgott a testőreire. 

Elővett a mellső zsebéből egy zsebkendőt, és 

nyomogatni kezdte vele felhasított, vérző arcát. A 

nyúlszájú oldalazva sompolyogni kezdett a fal mentén. 

– Ne higgyék, hogy kedvemre való az ilyesmi – 

szólaltam meg –, de nem is viccelek. Maguk, vagányok, 

maradjanak veszteg ott. 

A nyúlszájú felhagyott a hadmozdulatával, és veszett 

pillantást vetett rám. A karja a törzse mellett lógott. 

Dorr félig felém fordította a fejét, és igyekezett a vállán 

keresztül beszélni velem, így nem láthattam az 

arckifejezését, de nem úgy festett, mint aki berezelt. 



 

 

– Ezzel semmire nem fog menni – mondta. – Könnyen 

eltehettem volna láb alól, ha ez a célom. Így mit ért el? 

Nem lőhet rá senkire, hogy még nagyobb gázba ne 

kerüljön, mint hogyha megtenné, amire kértem. Úgy 

látom, pattba kerültünk, egyikünk sem léphet. 

Gondolkoztam ezen egy pillanatig, közben Beasley 

egészen derűsen tekintett rám, mintha mindennapos dolog 

volna számára mindez. A másikban semmi derűset nem 

találtam. Erősen füleltem, de a ház többi részében teljes 

csend uralkodott. 

Dorr elhajolt a revolvercsőtől: 

– Nos? 

– Ki fogok menni innen – mondtam. – Van egy 

revolverem, ami úgy fest, hogy kilyukaszthatom vele a 

bőrét bárkinek, ha netán rákényszerülnék. Szeretném ezt 

elkerülni, és ha Beasleynek megparancsolja, hogy dobja 

ide a kulcsaimat, s a másiknak, hogy adja vissza a 

fegyvert, amit elszedett tőlem, hajlandó vagyok elfelejteni 

az egész kirándulást. 

Dorr felvonta a karját, egy lusta vállvonogatás 

kezdeteként: 

– És hogyan tovább? 

– Gondolja csak végig egy kicsit alaposabban a 

helyzetét – mondtam. – Ha megfelelő védelmet tud 

felsorakoztatni mögöttem, lehet, hogy ön mellé állok… és 

ha olyan nehéz vagány, mint amilyennek tartja magát, 

akkor az a pár óra különbség nem fogja elbillenteni a 

mérleget sem erre, sem amarra. 

– Megfontolandó – állapította meg Dorr, és ismét 

vihogott. Majd Beasleyhez fordult: 

– Tegyék el a stukkereket, és adják vissza neki a 

kulcsait. A revolverét is… amit úgy szedtek el. 



 

 

Beasley felsóhajtott, és rendkívül óvatosan benyúlt a 

nadrágja zsebébe. Átdobta a helyiségen a bőr 

kulcstartómat: az asztal szélére esett. A nyúlszájú a zakója 

oldalsó zsebébe nyúlt, ezalatt én lejjebb húzódtam Dorr 

háta mögé. Előkerült a revolverem, a földre ejtette, és 

messze rúgta magától. 

Kiléptem Dorr háta mögül, felemeltem a kulcsaimat 

meg a revolvert a padlóról, s oldalazva a helyiség bejárata 

felé igyekeztem. Dorr üres, semmitmondó tekintettel nézett 

rám. Beasley körbefordult utánam, és ahogy közelebb 

értem, félrelépett az ajtóból. A másik alig türtőztette 

magát. 

Az ajtóhoz értem, és kívülre tettem a kulcsot. Dorr 

álmosan mondta: – Olyan, mint a similabda, amit 

rákötnek egy szál gumira. Minél messzebb repül, annál 

gyorsabban fog visszapattanni. 

– Az a szál gumi el is szakadhat – replikáztam. 

Kimentem az ajtón, ráfordítottam a kulcsot, és 

felkészültem a lövésekre, de nem került rájuk sor. A 

blöfföm silányabb volt, mint az aranyozás az egy víkendre 

szóló jegygyűrűn. Egyszerűen azért sikerült, mert Dorr 

hagyta, hogy sikerüljön. 

Kiléptem a házból, beindítottam a Marmont, 

körbefordítottam, erősen farolva vezettem, a hegyhátat 

megkerülve, le az országút felé. Nem hallottam, hogy 

bármi is jönne utánam. 

Amikor elértem az országút betonhídját, nem sokkal 

múlt két óra, s én egy darabig egy kézzel vezettem, hogy 

letörölhessem a tarkómról a verejtéket. 
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Hosszú, csendes és világos folyosó végében nyílott a 

hullaház, a folyosó pedig a megyeközpont épületének 

főcsarnokából indult ki. Két ajtó állt a végében és egy 

márvánnyal borított fal. Az egyik ajtón a Boncterem felirat 

állt egy üveglapra ráfestve, mely mögött nem égett a 

villany. A másik ajtó kissé derűs irodahelyiséget takart. 

Egy férfi lapozgatott néhány nyomtatott űrlap között az 

asztalnál: vízkék szeme volt, s rozsdavörös haját pontosan 

a feje felezővonalában választotta ketté. Felpillantott, 

végignézett rajtam, azután egyszerre elmosolyodott. 

– Halló, Landon… – üdvözöltem. – Emlékszik még a 

Shelby-ügyre? 

A világoskék szempár pislantott egyet. Landon felállt, 

és kinyújtott kézzel előrejött. 

– Hogyne. Mit tehetünk az… – Váratlanul elhallgatott 

és csettintett egyet. – A pokolba is! Maga az a vagány, aki 

a revolverhősre ráhúzta a vizes lepedőt. 

A nyitott ajtón keresztül kihajítottam a folyosóra a 

csikkemet. 

– Nem ezért vagyok itt – mondtam. – Legalábbis most 

nem. Van itt egy tag, Lou Harger a neve… az elmúlt 

éjszaka vagy ma reggel szedték fel, keresztüllőve. West 

Cimarronban, ha jól értesültem. Megtekinthetném? 

– Ennek semmi akadálya – felelte Landon. 

Előttem ment az irodája hátsó falán elhelyezett ajtóhoz, 

egy fehérre festett, zománccal és üveggel borított, élesen 

megvilágított helyiségbe. Kettős polcsor húzódott a fal 

mentén: nagy ládák, üvegajtóval. Fehér lepelbe csomagolt 



 

 

kötegek látszottak a kémlelőnyílásokon át, hátrébb pedig 

dérlepte csővezetékek. 

Egy asztalon, mely a fejnél magas volt, s láb felé lejtett, 

lepedővel letakart test feküdt. Landon közömbösen lehúzta 

a lepedőt a halott nyugodt, sárga fényű arcáról. Egy kis 

párnán lazán terült el a hosszú, fekete haj, mely még vizes 

volt. A szeme félig nyitva, közönyösen meredt a 

mennyezetre. 

Közelebb léptem, és az arcába néztem, Landon még 

lejjebb húzta a lepedőt, s ujjával megkopogtatta a halott 

mellkasát: üresen csengett, mint valami deszkalap. A szív 

fölött lőtt seb látszott. 

– Szép, biztos találat – mondta Landon. 

Gyorsan elfordultam, előhúztam egy cigarettát, és a 

kezemben forgattam. A padlóra bámultam. 

– Ki állapította meg a személyazonosságát? 

– A zsebében talált holmiból tudjuk. Természetesen 

ellenőrizzük az ujjlenyomatokat is. Maga ismeri? 

– Igen. 

Landon megdörzsölte a hüvelykujjával az álla hegyét. 

Visszamentünk az irodába, és Landon újra az asztal mögé 

telepedett. 

Átforgatott néhány papírlapot, kivett egyet a csomóból, 

s egy percig tanulmányozta. 

– A seriff egyik rádióskocsija találta meg éjjel 12 óra 

35-kor – szólalt meg azutána West Cimarronból kifelé 

vezető régi országút mentén, mintegy negyed mérföldnyire 

onnan, ahol a mellékút kezdődik. Itt alig van forgalom, de 

a járőrautó olykor végigszalad rajta, az odahúzódó 

párocskák miatt. 

– Meg tudná mondani, mennyi idővel azelőtt állt be a 

halál? – kérdeztem. 



 

 

– Nem régen. Meleg volt még a tetem, pedig arrafelé 

hidegek az éjszakák. 

A számba vettem a meggyújtatlan cigarettámat, s az 

ajkammal fel-le mozgattam. 

– S fogadni mernék, hogy egy hosszú, harmincnyolcas 

golyót szedtek ki belőle – mondtam. 

– Honnan tudta? – kérdezte gyorsan Landon. 

– Csak gondolom. Elég jellegzetes a seb. 

Rám vetette világos szemének kíváncsi tekintetét. 

Megköszöntem neki a segítséget, mondtam, egyszer majd 

benézek hozzá, aztán kiléptem az ajtón, és rágyújtottam. 

Visszamentem a felvonókhoz, beszálltam az egyikbe, 

felvitettem magam a hetedik emeletre, aztán végigmentem 

egy folyosón, mely hajszálra ugyanolyan volt, mint a lenti, 

azzal a különbséggel, hogy ez nem a hullaházba vezetett. 

Az a néhány üres kis irodahelyiség nyílt belőle, melyeket a 

kerületi ügyész nyomozói használtak. Benyitottam az 

egyikbe. 

Bernie Ohls puhán előrekönyökölve ült a fal mellett 

álló íróasztalnál. Ő volt az a főfelügyelő, akit Fenweather 

utasítása alapján fel kellett keresnem, ha bármiféle 

balhém támad. 

Középtermetű, szőke férfi volt, fehér szempilláival és 

előreugró, mélyen bevágott állal. Még egy asztal állt a 

másik fal mellett, néhány kemény ülésű szék, sárgaréz 

köpőcsésze egy gumiszőnyegen, más nemigen. 

Ohls úgy mellékesen felém bólintott, felállt a székéből, 

és bezárta az ajtót. Azután elővett az íróasztalából egy 

zömök bádogszelencét, melyben apró szivarok sorakoztak, 

rágyújtott egyre, majd elém taszította a dobozt, s rám 

bámult az orra fölött. Leültem az egyik sima székbe, és 

hátrabillentettem. 



 

 

– Nos? – kérdezte Ohls. 

– Lou Harger – mondtam. – Arra gondoltam, hogy 

esetleg nem is ő az. 

– Affenét! Én megmondhattam volna magának, hogy 

Harger. 

Valaki megpróbált benyitni, majd kopogtatott. Ohls rá 

sem hederített, Bárki volt az, elment. 

– Tizenegy óra harminc és tizenkettő harmincöt között 

ölték meg – szóltam lassan. – Ez az idő csak arra volt elég, 

hogy ott végezzenek vele, ahol rátaláltak. Arra semmiképp 

sem, hogy úgy történjék, ahogy a nő mesélte. Sem arra, 

hogy én tegyem. 

– Ühüm. Ezt talán bizonyítani is tudná? Esetleg azután 

még azt is, hogy nem egy barátja tette a maga fegyverével? 

– A barátom nem valószínű, hogy az én fegyveremmel 

megtette volna… amennyiben csakugyan a barátom. 

Ohls felhorkant, s fanyar, féloldalas mosolyt vetett 

felém. 

– Mindenki így gondolná – mondta. – Épp ezért 

elképzelhető, hogy megtette az illető. 

Hagytam, hogy a székem lába lezökkenjen a földre. 

Rámeredtem. 

– Eljönnék akkor, hogy beszéljek magának a pénzről 

meg a fegyverről… mindenről, ami az üggyel kapcsolatba 

hoz? 

– Eljönne – mondta kifejezéstelenül Ohls –, ha jól 

tudná, hogy előzőleg valaki már elmondta maga helyett az 

egészet. 

– Dorr nem az a fajta ember, aki sokat vesztegeti az 

idejét – válaszoltam. Kicsippentettem a számból a 

cigarettavéget, és elpöcköltem a réz köpőcsésze irányába. 

Azután felálltam. 



 

 

– Oké. Eddig még nem emeltek vádat ellenem… 

átmegyek, és elmondom a történetemet. 

– Üljön le egy percre – mondta Ohls. 

Leültem. Kivette a szájából a kis szivart, és egy 

lendületes mozdulattal messzire hajította magától. 

Végiggurult a barna linóleum padlón, és tovább füstölgött 

a sarokban. Ohls az asztalra tette a kezét, s mind a tíz 

ujjával dobolni kezdett rajta. 

Az alsó ajka előreugrott, a felsőt beharapta. 

– Dorr valószínűleg jól tudja, hogy maga hol van most – 

kezdte. – Az egyetlen ok, amiért maga még nincs odalent a 

tartályban, az, hogy biztosak a dolgukban. Mindenesetre 

úgy vélheti, hogy biztosabb, ha elteszik láb alól, mintha 

bármit is megkockáztatnának. Ha Fenweather elveszíti a 

választásokat, nekem lőttek, ha a maga oldalán állva 

elbaltázom a dolgokat. 

– Ha elítélteti Manny Tinnent, nem fogja elveszíteni a 

választásokat. 

Ohls újabb kis szivart vett elő a dobozból, és rágyújtott. 

Felvette az asztalról a kalapját, egyengette egy percig, 

azután a fejébe nyomta. 

– Mire volt jó, hogy a vörös nő leadja magának azt az 

egész fal dumát a lakásán kicsinált Hargerről, a padlón 

fekvő micsodáról… mire volt jó ez az egész nagy paláver? 

– Azt akarták, hogy átmenjek oda. Úgy számítottak, 

hogy átmegyek, és megnézem, nem rejtették-e el a fegyvert 

valahová… akár azért, hogy a nő meséjének utánajárjak. 

Ezzel eltávolítottak a város forgalmas részéből. 

Könnyebben meg tudták állapítani, nem követnek-e a 

kerületi ügyész emberei. 

– Ez csak feltételezés – mondta komoran Ohls. 

– Persze, hogy az – feleltem rá. 



 

 

Ohls körbelendítette vastag lábát, keményen 

megvetette a padlón, s kezével térdére támaszkodott. A 

szája sarkában ide-oda ugrált a kis szivar. 

– Kíváncsi volnék ezekre a fickókra, akik huszonkét 

rongyot veszni hagynak, csak azért, hogy meggyőzőbbé 

tegyenek vele egy dajkamesét – dühöngött. 

Megint felálltam, és az ajtó felé tartottam. 

– Hova siet? 

Megfordultam, vállat vontam, s bárgyú képpel néztem 

rá: 

– Nem látszik magán, hogy különösebben érdekelné ez 

a história. 

Feltápászkodott, és lomhán dünnyögte: 

– A taxisofőr valószínűleg valami koszos kis alak. De az 

is előfordulhat, hogy a Dorr-fiúk nem tudják, hogy neki 

fontos szerepe lehet ebben a buliban. Gyerünk, kapjuk el 

a frakkját, amíg még friss az emlékezőtehetsége. 
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A Zöld Taxi Vállalat garázsa a Deviveras úton volt, a 

főútvonaltól három saroknyira kelet felé. Egy tűzcsap előtt 

leállítottam a Marmont, és kiszálltam. Ohls elnyúlt az 

ülésen: 

– Én itt maradok – mormolta. – Ha követ valaki, így 

kiszúrhatom. 

Bementem a nagy, visszhangos garázsba, melynek 

homályos belsejében néhány újonnan festett kocsi 

odafreccsentett színfoltja világított. Kicsi, piszkos, üvegfalú 

irodahelyiség állt a sarokban, s kurta emberke ült benne, 



 

 

a feje búbján hátratolva zsokésapka, a borostás álla alatt 

vörös nyakkendő. Dohányt vágott, egyenesen a markába. 

– Maga itt a munkairányító? – kérdeztem. 

– Eegen. 

– Az egyik sofőrjüket keresem – mondtam. – Bizonyos 

Tom Sneyd nevűt. 

Letette kését meg a dohánykötegét, s morzsolni kezdte 

a két tenyere között a felvágott dohányt. 

– Mi a panasza? – kérdezte óvatosan. 

– Nem panaszról van szó. A barátja vagyok. 

– Nacsak. Újabb barátok?… Éjszakai műszakos, 

uram… Úgyhogy most nyilván nincs itt. Renfrew tizenhét-

huszonhárom. A Szürke Tónál. 

– Kösz – mondtam. – Telefon? 

– Az nincs. 

Előhúztam a belső zsebemből az összehajtogatott 

várostérképet, s egy részét szétterítettem az orra alatt az 

asztalon. Mogorván rám pillantott. 

– Ott van egy nagy térkép a falon – morogta, és kezdte 

megtömni a dohánnyal rövid pipáját. 

– Én ehhez szoktam – mondtam. A nyitott térkép fölé 

hajoltam, és keresni kezdtem a Renfrew Streetet. Aztán 

abbahagytam, és hirtelen a zsokésapkás ember arcába 

néztem: 

– Csoda hamar eszébe jutott az a cím. 

A szájába vette a pipát, keményen ráharapott, s két 

tömzsi ujját a begombolatlan mellénye zsebébe bökte. 

– Egy kicsivel ezelőtt már érdeklődött utána két másik 

madár is. 

Villámgyorsan összehajtottam a térképet, és az ajtó felé 

menet a zsebembe csúsztattam. Átugrottam a járdát, 

besiklottam a kerék mögé, és beleléptem a gázba. 



 

 

– Megelőztek – vetettem oda Bernie Ohlsnak. – 

Valamivel ezelőtt két tag megszerezte innen a srác címét. 

Könnyen lehet… 

Ahogy csikorgó kerekekkel befordultunk a sarkon, 

Ohls megmarkolta a kocsi oldalát, és káromkodott. A 

kormányra hajoltam, és beletapostam a gázba. A 

Centralnál piros lámpába szaladtunk. Befordultam egy 

sarki szervizállomás elé, áthajtottam a benzinkutak előtt, 

kibuktam a Centralra, s keresztülfurakodtam a forgalmon, 

hogy azután keletnek véve az utamat, megint jobbra 

forduljak. 

Egy színes bőrű közlekedési rendőr rám fütyült, aztán 

a szemét meresztette, hogy elolvassa a rendszámot. 

Hajtottam tovább. 

Raktárépületek, egy zöldségpiac, egy nagy gáztartály, 

újabb raktárépületek, vasúti sínpárok, majd két híd 

maradt el mögöttünk. Három forgalmi lámpán egy 

hajszálra csúsztam át, a negyediknél belehajtottam a tilos 

jelzésbe. Hat sarokkal odább meghallottam a motoros 

zsaru szirénáját. Ohls a kezembe nyomott egy bronz 

seriffcsillagot, én kinyújtottam a kocsiból, s úgy 

fordítottam, hogy a nap fénye visszatükröződjék rajta. 

Vagy egy tucat keresztutcán át még a nyomunkban 

maradt a motorkerékpár, aztán lekopott. 

A Szürke Tó mesterséges víztároló, két hegyvonulat 

közé bevágódó völgyben, San Angelo keleti szélén. Szűk, 

de költséges burkolatú utak vezetnek oda a hegyek között, 

bonyolult kanyarokat írva le az oldalba, annak a néhány 

szegényes, toldozott-foldozott villának a kedvéért. 

Felkapaszkodtunk a hegyekbe, s menet közben 

olvastuk az utcatáblákat. A hátunk mögött elmaradt a tó 

szürke selyemlapja, az öreg Marmon kipufogója dörögve 



 

 

szólt az út málladozó partjai között, melyek piszkot 

szórtak az alig használt járdákra. Korcs kutyák lézengtek 

a gazosban, az ürgelyukak között. 

A Renfrew utca csaknem a hegy tetején volt. Csinos kis 

villa állt az elején, előtte egyetlen szál pelenkába öltöztetett 

gyerek döcögött erre-arra, egy kis darab, fémdróttal 

körülhatárolt gyepen. Beépítetlen szakasz következett. 

Majd két ház, azután lejteni kezdett az út, éles kanyarokat 

rajzolt, s a két töltés, melyek között haladt, itt elég magas 

volt már ahhoz, hogy az egész utcát árnyékba borítsa. 

Azután fegyver dördült egy útkanyar mögül. 

– Hohó! – ült fel hirtelen Ohls. – Ez nem sörétes puska 

volt! – Előrántotta a szolgálati fegyverét, és kinyitotta a 

kocsi ajtaját maga mellett. Kikeveredtünk a kanyarból, s 

két újabb házat láttunk a völgy felé eső oldalban, köztük 

néhány lejtős, üres telekkel. Odafaroltatott hosszú, szürke 

kocsi állt a két ház közötti téren. A bal első gumija 

leeresztett, a két első ajtaja pedig tárva-nyitva állt, mint 

két széttárt elefántfül. 

A jobb oldali nyitott ajtó mellett apró, sötét képű 

emberke kuporgott a két térdére támaszkodva. A jobb 

karja bénán csüngött le, s ez a keze véres volt. A baljával 

igyekezett felemelni egy önműködő revolvert, mely előtte 

hevert a betonon. 

Gyors farolással lefékeztem a Marmont, Ohls kipattant 

belőle. – Hé, ember, dobja el azt a fegyvert! – kiáltotta. 

A lógó kezű emberke vicsorított egyet, aztán elhagyta 

magát, visszahanyatlott a kocsihágcsóra, miközben lövés 

dörrent az autó mögül, s egy golyó a füle mellett süvített 

el. Addigra már az úton álltam. A szürke kocsi hegyes 

szögben farolt a ház falához, a bal oldalából így nem 

láttam, csak a nyitott ajtót. Láthatóan mögüle jött a lövés. 



 

 

Ohls beleeresztett kettőt az ajtóba. Leguggoltam, a kocsi 

alá néztem, s megláttam két lábat. Odalőttem, elhibáztam. 

Körülbelül ezzel egy időben a közelebb álló ház sarka 

mögül halk, de igen éles csattanás hallatszott. Üveg 

csörömpölt a szürke kocsinál. Mögötte eldördült a fegyver, 

és a ház falának sarkáról, a bokrok fölött egy darabon 

lepattant a vakolat. Akkor láttam meg a bokrok között 

rejtőző férfi felső testét. Hegynek lefelé hasalt, és egy kis 

kaliberű puskát fogott a vállához. 

Tom Sneyd volt, a taxisofőr. 

Ohls felmordult, és megcélozta a szürke kocsit. Még 

kétszer odapörkölt az ajtóba, aztán lebukott a Marmon 

teteje mögé. Újabb dördülések hallatszottak a kocsi mögül. 

Félrerúgtam a sebesült elől a revolverét, elsiklottam 

mellette, és átlestem a benzintartály fölött. A kocsi mögött 

bújó férfinak túl sok szöget kellett szemmel tartania. 

Nagy darab ember volt, barna öltönyben, s már futott 

is a két villa közötti hegynyelv felé. Eldördült Ohls 

revolvere. A férfi megfordult, és megállás nélkül hátra lőtt. 

Ohls most tiszta célpontot nyújtott. Láttam, hogy lerepül a 

fejéről a kalapja. Egyenesen állt, a két lábát jól megvetve, s 

nem remegett a pisztolya, mintha csak rendőrségi 

éleslövészeten venne részt. 

A nagy darab férfi azonban már az utolsókat rúgta. Az 

én golyóm a nyakán ment keresztül. Ohls nagyon 

gondosan célozva rálőtt, pisztolyának hatodik és egyben 

utolsó golyója mellén találta el a férfit. Az megpördült 

maga körül. Émelyítő zajjal csapódott a koponyája a 

járdának. 

A kocsi két oldala felől tartottunk a holttest felé. Ohls 

lehajolt, s a hátára fordította a tetemet. Az arca könnyed, 

szeretetreméltó kifejezést öltött a halálban, a nyakát 



 

 

teljesen ellepő vér ellenére. Ohls kezdte átkutatni a 

zsebeit. 

Visszanéztem, hogy lássam, mit csinál a másik. Nem 

csinált semmit, ült a kocsihágcsón, magához szorította a 

jobb karját, és fintorgott a fájdalomtól. 

Tom Sneyd felkapaszkodott a hegyoldalon, és felénk 

tartott. 

– Poke Andrews a neve a pasasnak – mondta Ohls. – 

Láttam már a képét a bukiirodák körül. – Felállt, leporolta 

a térdét. Néhány apróbb tárgyat tartott a bal kezében. – Na 

igen, Poke Andrews. Amúgy bérgyilkos. Óra- vagy 

hetibérben. Azt hiszem, meg lehetett élni belőle egy ideig. 

– Engem nem ez ütött le – állítottam. – De őt láttam, 

amikor leütöttek. És ha egy csepp igazság van a vörös nő 

ma reggeli sztorijában, valószínűleg ez az, aki lelőtte Lou 

Hargert. 

Ohls bólintott, odább ment, és felemelte a kalapját. Kis 

lyuk ékeskedett a karimáján. 

– Nem lepne meg különösebben – mondta, miközben 

nyugodt mozdulattal feltette a kalapját. 

Tom Sneyd előttünk állt, s mereven tartotta maga előtt 

a kis puskáját. Nem volt rajta kalap, sem zakó, a lábát 

teniszcipőbe bújtatta. A szeme megszállottan fénylett, s 

elkezdett remegni. 

– Tudtam, hogy elkapom, a kis aranyosokat! – károgta. 

– Tudtam, hogy elintézem a nyomorult stricijeit! – Aztán 

elhallgatott, s egyszerre színt változtatott az arca. Egészen 

elzöldült. Lassan lehajolt, eldobta magától a puskát, és 

mindkét kezével a térdére támaszkodott. 

– Jobb lesz, ha most lefekszik valahová, öregfiú – 

mondta Ohls. – Ha bízhatok a színismeretemben, most ki 

fogja adni a reggeli papit. 
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Tom Sneyd kis házának elülső szobájában feküdt a 

díványon. Vizes törülközővel borogatta a homlokát. Egy 

mézszín hajú kislány ült mellette, fogta a kezét. A 

fiatalasszony, akinek néhány árnyalattal sötétebb volt 

haja, mint a kislányé, a sarokban ült, és fáradt 

elragadtatással bámult Tom Sneydre. 

Fülledt meleg volt a szobában, amikor beléptünk. 

Valamennyi ablak csukva állt, a redőnyöket leeresztették. 

Ohls kinyitott két elülső ablakot, leült, és kifelé nézett a 

szürke kocsira. A sötét bőrű mexikói az ép csuklójánál 

fogva oda volt horgonyozva a volánhoz. 

– Amit a kislányomról mondtak – mondta Tom Sneyd a 

a törülköző alól – attól gorombultam be. Azt mondták, 

hogy visszajönnek, és őt kapják el, ha nem szállok be a 

buliba. 

– Oké, Tom – válaszolt Ohls. – Kezdjük az elején. – A 

szájába vett egyet a kis szivarjaiból, bizonytalan tekintetet 

vetett Tom Sneydre, és nem gyújtott rá. 

Én egy nagyon kemény támlájú Windsor-székben 

ültem, s az olcsó, új szőnyegekre meredtem. 

– Egy képeslapot olvasgattam, enni készültem és 

indulni munkába – kezdte Tom Sneyd óvatosan. – A 

kislány nyitott ajtót. Bejöttek, fegyvert tartottak ránk, és 

becsukták az ablakokat. Egy kivételével az összes redőnyt 

leeresztették, a mex odaült, és kifelé nézett. Egész idő alatt 

nem szólt egy szót sem. Az a melák ideült az ágyra, és 

elmondatott velem mindent az elmúlt éjszakáról… kétszer. 

Azután azt mondta, el kell felejtenem, hogy bárkivel is 



 

 

találkoztam, vagy bárkit a városba hoztam volna. 

Egyébként rendben van minden. 

Ohls bólintott. 

– Hánykor látta először ezt az embert itt? 

– Nem figyeltem meg – felelte Tom Sneyd úgy fél 

tizenkettőkor, háromnegyedkor. Egy óra ötvenkor 

jelentkeztem az irodán, rögtön azután, hogy megkaptam a 

Garillonnál a kocsimat. Egy jó órába tellett, amíg a 

tengerparttól a városba értünk. Vagy egy negyedórát 

dumáltunk a drug-store-ban, esetleg valamivel többet. 

– Eszerint éjfél körül találkozott vele. 

Tom Sneyd megrázta a fejét, s leesett a törülköző a 

homlokáról. Visszatette. 

– Na, nem egészen – mondta. – Az a fej a drug-store-ban 

azt mondta, hogy tizenkettőkor zárják a boltot. És mikor 

eljöttünk, akkor még nem készült zárni… 

Ohls felém fordította a fejét, és semmitmondó arccal 

nézett rám. Aztán ismét Tomhoz fordult. 

– Mondjon el a két gengszterről mindent – utasította 

azután. 

– A melák pasas azt mondta, hogy a legvalószínűbb, 

hogy nem kell majd beszélnem a dologról senkinek. Ha 

mégis, és én azt mondom, amit kell, vissza fognak jönni 

némi dohánnyal. Ha mást mondok, visszajönnek a 

kislányomért. 

– Folytassa – mondta Ohls. – Tiszta humbug, amit 

műveltek. 

– Elmentek. Miközben néztem, ahogy felfelé hajtanak 

az utcán, begorombultam. Ez a Renfrew Street csak egy 

kabátzseb, olyan zsákutca. Körülfut a hegyen vagy egy fél 

mérföldnyit, azután véget ér. Ott nem lehet kijutni. Így hát 

erre kellett visszajönniük… Előszedtem a 



 

 

huszonkettesemet, más fegyverem nincs, és elbújtam a 

bokrok közé. A második lövéssel találtam el a gumijukat. 

Az a gyanúm, azt hitték, durrdefekt. A következőt 

elhibáztam, ettől aztán okosabbak lettek. Előszedték a 

revolvereiket. Akkor eltaláltam a mex kezét, mire a másik 

a kocsi mögé dekkolt… Ez az egész, amit elmondhatok. 

Aztán jöttek maguk. 

Ohls csettintett tömzsi, kemény ujjaival, és 

kesernyésen rámosolygott a. sarokba húzódott kislányra. 

– Ki lakik a szomszéd házban, Tom? – kérdezte. 

– Egy Grandy nevű férfi, sofőr a távolsági buszjáraton. 

Egyedül lakik. Most munkában van. 

– Sejtettem mindjárt, hogy nincs itthon – vigyorgott 

Ohls. Felkelt, átsétált a szobán, barackot nyomott a 

kislány fejére. – Szükség lesz majd rá, hogy lejöjjön a 

városba, Tom, és tanúvallomást tegyen. 

– Persze. – Szórakozottan, fáradtan csengett Tom 

Sneyd hangja. – Gondolom, el fogom veszíteni az állásomat 

is, amiért az éjszaka pénzért kiadtam a kezemből a 

tragacsot. 

– Ebben nem vagyok olyan biztos – mondta halkan 

Ohls. – Különösen, ha a főnöke szereti az olyan 

munkatársakat, akiknek nem savó folyik az ereiben. 

Megint barackot nyomott a kislány feje búbjára, aztán 

az ajtó felé indult, kinyitotta. Bólintottam Tom Sneyd felé, 

és Ohls nyomában kiléptem a házból. Ohls halkan 

mondta: 

– Nem tud még a halottról. Nem akartam a gyerek előtt 

beszélni róla. – Átmentünk a szürke kocsihoz. A villa 

alagsorában találtunk néhány zsákot, leterítettük velük a 

néhai Andrewst, majd köveket raktunk a szélükre, 



 

 

nyomatéknak. Ohls megnézte a kupacot, és elgondolkozva 

mondta: 

– Sürgősen telefonközelbe kell érnem. 

A kocsi ajtaja fölé hajolt, és a mexikóira nézett. Az a 

fejét hátratámasztva, félig csukott szemmel ült ott, barna 

bőrű arcáról halálos kimerültség sugárzott. A bal csuklója 

a kormánykerék küllőihez volt bilincselve. 

– Mi a neve? – vetette oda Ohls. 

– Luis Cadena – mondta halkan a mexikói, miközben 

hajszálnyival sem nyitotta tágabbra a szemét. 

– Melyik strici volt kettőjük közül, amelyik hidegre tette 

azt a palit tegnap éjjel West Cimarronban? 

– Én nem értek, senor – szólt doromboló hangon a 

mexikói. 

– Hallgasson ide, maga vagány – mondta szenvtelenül 

Ohls –, ne játssza nekem itt a hülyét, arra érzékeny 

vagyok. – A kocsiablak fölé hajolt, és megforgatta a 

szájában a kis szivart. 

Látszott a mexikóin, hogy bizonyos fokig szórakoztatja 

az ügylet, ugyanakkor halálosan kimerült volt. Jobb kezén 

a vér egészen fekete volt már. 

– Andrews tette hidegre a palit egy taxiban, West 

Cimarronban. Egy nő is volt vele. A nőt elkaptuk. 

Magának még van némi esélye rá, hogy bebizonyítsa, nem 

volt benne. 

A mexikói félig nyitott szemében felvillant valami, de 

aztán kihunyt a fény. Apró, fehér fogait megvillantva 

mosolygott. 

– Mit csinált a revolverrel? – kérdezte Ohls. 

– Én nem értek, senor. 

– Szívóskodik az ipse – mondta Ohls. – Ha szívóskodni 

kezdenek, attól halálra rémülök. 



 

 

Elsétált a kocsitól, és a halottat borító zsákok mellett 

elkapart egy kis sarat a járdáról. A cipője sarkával 

fokozatosan felfedezte az aszfaltban a vállalkozó cégjegyét. 

Hangosan olvasta: 

– „Dorr Útburkoló és Építőipari Vállalat, San Angelo.” 

Csak tudnám, hogy miért nem marad meg az a dagadt 

tetű a saját csibész üzletei mellett. 

Ohls mellé álltam, és lefelé tekintettem a hegyoldalban 

a két ház között. Messze lent, a Szürke tavat szegélyező 

úton elhúzó kocsik szélvédőjén fel-felvillant a 

visszatükröződő napfény. 

– Tehát? – szólalt meg Ohls. 

– A gyilkosok tudtak a taxiról, talán – mondtam –, és a 

nő elérte a lóvéval a várost. Ami annyit jelent, hogy nem 

Canales keze van az ügyben. Canales nem az a fiú, aki 

eltűri, hogy bárki az ő huszonkét rongyával bomoljon. A 

vörös nő ott volt a gyilkosságnál, és meghatározott céllal 

csinálták az egészet. 

– Persze – vigyorgott Ohls. – Azért, hogy utána magát 

be lehessen feketíteni vele. 

– Gyalázat – mondtam hogy egyesek milyen kevésre 

tartanak egy-egy emberéletet… vagy huszonkét darab 

ezrest. Eltették Hargert láb alól, hogy engem tudjanak 

bemártani, és hogy a bemártás még jobban sikerüljön, 

elküldték nekem a stekszet a nővel. 

– Talán arra gondoltak, hogy simán csőbe húzhatják 

vele – dünnyögte Ohls. – Akkor egyszerre kész lett volna. 

Egy cigarettával babráltam. 

– Azért az kissé gügye dolog lett volna, még tőlem is. 

Most mit csinálunk? Várunk tapsra… vagy lemegyünk 

innen, és megfelelő helyen leadunk még egy kiadós fal 

szöveget? 



 

 

Ohls kiköpött, rá a Poke Andrews zsákjára. Nyersen 

mondta: 

– Ez a terület itt a megyei igazságszolgáltatás alá 

tartozik. El tudom intézni, hogy ezt az egész históriát 

áttegyem a solanói kirendeltséghez, s ott egy darabig véka 

alatt tartsák. A taxisofőr odalesz a buzgalomtól, hogy 

napfényre ne kerüljön a dolog. Én pedig elég messzire 

mentem el, s úgy szeretném látni a mexet az aranyhalas 

medencében, hogy magam is ott vagyok. 

– Így szeretném én is – válaszoltam. – Nem hiszem, 

hogy túl sokáig idelent tarthatná a dolgot, de arra elég lesz 

az idő, hogy én elmenjek, és meglátogassak egy dagadt fiút 

meg a macskáját. 
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Késő délután lett, mire a szállodába visszatértem. A portás 

egy cédulát nyomott a kezembe: „Szíveskedjék F. D.-t 

mielőbb felhívni.” 

Felmentem, és kiittam azt a keveset, ami még 

megmaradt az üveg alján. Aztán telefonáltam egy újabb fél 

literért, lehúztam a sörtémet, átöltöztem, és kikerestem a 

könyvben Frank Dorr telefonszámát. A Greenview Park 

soron lakott, egy gyönyörű, ódon házban. 

Erős koktélt kevertem magamnak, koccanó 

jégdarabokkal, s a kagylót a fülemhez szorítva, leültem egy 

kényelmes karosszékbe. Először egy szobalány 

jelentkezett. Azután egy férfi, aki úgy ejtette ki Mr. Dorr 

nevét, mintha attól tartana, hogy felrobbanhat a szájában. 

Majd egy végtelenül selymes hang. Hosszú szünet 



 

 

következett. A szünet végén Frank Dorr állt személyesen a 

vonal másik végén. Úgy tetszett, örül, hogy jelentkezem. 

– Ma délelőtt gondolkoztam ezen az egész histórián – 

kezdte –, s akadt egy jobb tippem. Ugorjon fel hozzám… 

Magával hozhatná a pénzt is. Még éppen ki tudja venni a 

bankból. 

– Csakugyan – mondtam. – A széffiókokat hatkor 

zárják. Csakhogy az nem a maga pénze. 

Dorr felvihogott. 

– Ne legyen csacsi. Megjelölt bankjegyek. Egytől egyig, 

s nem szívesen tennék feljelentést maga ellen, hogy 

ellopta. 

Végiggondoltam ezt, és nem hittem el – mármint a 

megjelölt bankjegyekről szóló részét. Belekortyoltam a 

whiskymbe. 

– Esetleg hajlandó lennék rá – válaszoltam –, hogy 

annak a félnek, akitől átvettem, visszaszolgáltassam… az 

ön jelenlétében. 

– Nézze… megmondtam magának, hogy az a fél 

elhagyta a várost. De majd meglátom, mit tehetek. Csak 

semmi stikli, ha kérhetem erre. 

– Természetesen nem lesz semmi stikli – mondtam, és 

letettem a kagylót. Kiittam, ami a poharamban maradt, és 

felhívtam Von Ballint a Telegramnál. Azt mondta, hogy a 

seriff embereinek láthatóan fogalmuk sincs Lou 

Hargerről… legalábbis nem hajlandók nyilatkozni. Zabos 

volt egy kicsit, amiért még mindig nem engedem meg, hogy 

a sztorimat felhasználja. A beszélgetésünkből 

megállapítottam, hogy a Szürke tónál történtekről még 

nem hallott semmit. 

Hívtam Ohlst, de nem tudtam megkapni. 



 

 

Kevertem még egy italt magamnak, egyetlen kortyra 

kiittam a felét, és ekkor már határozottan a fejembe 

szaladt. Feltettem a kalapomat, meggondoltam magamat, 

otthagytam a whisky másik felét, és lementem a 

kocsimhoz. Sűrű volt a kora esti autóforgalom a vacsorára 

hazafelé tartó háziasszonyoktól. Nem tudtam biztosan 

megállapítani, hogy két kocsi követ-e vagy csak egy. 

Mindenesetre senki sem próbált feltartóztatni és az ölembe 

pottyantani egy tojásgránátot. 

A ház sima, kétemeletes vörös téglaépület volt, 

körülötte vörös téglafal, fehér szegéllyel. Az oldalsó 

kocsibehajtó alatt csillogó, fekete limuzin parkolt. Vörös 

szőnyeges lépcsőn mentem fel, keresztül két, terasszá 

kiszélesedő lépcsőpihenőn, aztán egy frakkba bújtatott 

pamacsnyi, sápadt emberke egy tágas, csöndes hallba 

vezetett, melyben sötét, régi bútorok álltak, s hátul egy 

pillantást engedett a kertre. Keresztülvezetett ezen, majd 

egy rá derékszögben elhelyezkedő másik hallon, s némán 

bebocsátott egy faburkolatos dolgozószobába, melyet 

homályosan világítottak meg az összegyűlő porhasábokon 

áthatoló napsugarak. 

Kiment, és magamra hagyott. 

A terem végén nyitva álló franciaablakok sorakoztak, 

melyeken át látszott a rézszínű égbolt egy rezzenetlen fasor 

fölött. A fák előtt öntözőrózsa forgott lassan körbe egy 

darab bársonyos gyep fölött, melyre ráborult már a 

sötétség. Nagy, komor olajfestmények függtek a falakon, a 

terem egyik végét hatalmas, sötét könyvespolc foglalta el, s 

néhány öblös fotel meg egy faltól falig futó nehéz, süppedő 

szőnyeg egészítette ki a berendezést. Jó szivarok enyhe 

illata lengte be a helyiséget, s mögötte, valamerről, kerti 

virágok s nedves föld szaga érződött. Kinyílt az ajtó, egy 



 

 

fiatalos külsejű férfi lépett be, keret nélküli szemüveggel az 

orrán, finoman, szertartásosan, parányit bólintott felém, 

bizonytalanul körülnézett, majd bejelentette, hogy Mr. 

Dorr egy percen belül itt lesz. Újra kiment, én 

rágyújtottam. 

Nem sokkal ezután ismét nyílt az ajtó, és Beasley jött 

be, vigyorogva elment mellettem, s leült, közvetlenül az 

ablakok mellett. Aztán bejött Dorr, s mögötte Miss Glenn. 

Dorr a kezében hozta a fekete macskát, és végig a jobb 

arcán két sebkenőcstől ragyogó, helyes kis vörös karmolás 

látszott. 

Miss Glenn ugyanazt az öltözéket viselte, amelyben 

reggel láttam. Komor volt, kimerült és élettelen, s úgy 

ment el mellettem, mintha nem látott volna még soha 

életében. 

Dorr belepréselte magát az asztal mögött álló, magas 

támlájú karosszékbe, és letette a macskát maga elé. A cica 

elsétált az asztal sarkáig, és hosszú, átfogó, szakszerű 

mozdulatokkal nyalogatni kezdte a mellkasát. 

– Nos hát – mondta Dorr. – Itt volnánk. – S jólesően 

kuncogott. 

A frakkos figura lépett be, egy tálcán koktélokat hozott, 

körbekínálta, majd a tálcát az italkeverővel együtt letette a 

Miss Glenn melletti asztalra. Aztán kiment, s úgy hajtotta 

be az ajtót, mint aki attól reszket, hogy netalán 

becsapódik mögötte. 

Ittunk valamennyien, s igen ünnepélyesen 

pillantottunk egymásra. 

– Itt volnánk – válaszoltam –, kettő híján. Úgy látom, a 

közgyűlés határozatképes. 

– Ez mi akar lenni? – kérdezte élesen Dorr, és oldalt 

billentette a fejét. 



 

 

– Lou Harger a hullaházban van, Canalesnek pedig 

jelenleg arra irányul minden igyekezete, hogy a zsekásokat 

lerázza – mondtam. – Egyébként valamennyien itt 

vagyunk. Valamennyi érdekelt fél. 

Miss Glenn egy hirtelen mozdulatot tett, aztán 

egyszerre visszahanyatlott, s megmarkolta a széke 

karfáját. 

Dorr kettőt kortyintott a koktéljából, félretette a 

poharat, s összekulcsolta az íróasztalon csinos kis kezét. 

Az arckifejezése meglehetősen baljós volt. 

– A pénz – mondta hidegen. – Majd én most már 

magamra veszem a gondját. 

– Sem most, sem máskor – feleltem. – Nem hoztam 

magammal. 

Dorr rám bámult – s kissé nekivörösödött az arca. 

Beasleyre néztem. Beasleynek cigaretta volt a szájában, a 

kezét zsebre vágta, s a tarkójával nekidőlt a széke 

támlájának. Úgy ült ott, minha csak félig volna ébren. 

Dorr elgondolkozva, lassan mondta: 

– Állja a sarat, mi? 

– Állom – feleltem komoran. – Amíg nálam van, addig 

meglehetős biztonságot nyújt nekem. Ez egyszer túllőtt a 

célon, amikor megengedte, hogy rátegyem a mancsomat. 

Bolond volnék, ha önként feladnám azt az előnyt, amit ez 

jelent nekem. 

– Biztonságot nyújt? – kérdezte Dorr a maga nemesen 

baljóslatú hanglejtésével. 

Felnevettem: 

– Nem nyújt biztonságot az ellen, hogy valami 

disznóságot rám kenjenek. De hát a legutolsó ilyen akció 

nem klappolt valami kitűnően… Nem nyújt biztonságot az 

ellen, hogy megint megautóztassanak. Bár legközelebb ez 



 

 

is nehezebb lesz már egy fokkal… De meglehetős 

biztonságot nyújt az ellen, hogy hátulról lepuffantsanak, s 

még perbe is fogják az örököseimet a dohányért. 

Dorr megcirógatta a macskát, és rám pillantott a 

szemöldöke alól. 

– Lássuk csak – folytattam. – Van itt még egy pár 

dolog, ami tisztázásra szorul. Ki tartja a hátát Lou Harger 

haláláért? 

– Mitől olyan biztos benne, hogy nem maga lesz az? – 

kérdezte pimaszul Dorr. 

– Az én alibim tisztázódott időközben. Nem is sejtettem, 

hogy ilyen kitűnő alibi, amíg tudomásomra nem jutott, 

milyen pontosan meg lehet határozni Lou halálának 

időpontját. Most már tisztázva állok… függetlenül attól, 

hogy ki milyen fegyvert szolgáltat be, s milyen dajkamesét 

ad hozzá körítésnek… Aztán meg annak a két hapsinak, 

akiket az alibim megsemmisítésére küldtek ki, némi 

nehézségei támadtak. 

– Csakugyan? – kérdezte látható felindulás nélkül 

Dorr. 

– Egy Andrews nevű vagány meg egy mexikói, aki Luis 

Cadenának mondja magát. Merem állítani, hogy hallott 

már róluk. 

– Nem ismerek ilyen nevű embereket – mondta Dorr 

élesen. 

– Akkor nem fogja feldúlni, ha meghallja, hogy 

Andrews határozottan halottnak mondható, Cadena pedig 

a törvény kezére került. 

– Persze hogy nem – állapította meg Dorr. – Ezeket 

Canales küldte. Canales ölette meg Hargert. 

– Szóval ez az újabb tippje – mondtam. – Az a gyanúm, 

hogy elég vérszegény a dolog. 



 

 

Előrehajoltam, és a székem alá toltam az üres 

poharamat. Miss Glenn felém fordította a fejét, és rettentő 

nyomatékosan beszélt, mintha az emberiség jövője 

szempontjából lenne végtelenül fontos, hogy én elhiggyem, 

amit mond: 

– Természetesen… Természetesen Canales gyilkoltatta 

meg Lout… Legalábbis az a két ember ölte meg, akiket ő 

küldött utánunk. 

Udvariasan bólintottam: 

– Aztán milyen céllal? Egy rakás pénzért, amit ezzel 

nem szereztek meg? Ők nem ölték volna meg. Magukkal 

vitték volna. Magukkal vitték volna mindkettőjüket. Maga 

kártyázta meg így ezt a gyilkosságot, a taxitrükk pedig 

arra volt jó, hogy engem vezessen hamis nyomra, nem 

pedig Canales embereit. 

Kapkodó mozdulattal maga elé tartotta a kezét. A szája 

reszketett. Folytattam: 

– Nem viselkedtem valami okosan, de ilyen vaskos 

históriára nem is gondoltam. Ki a fene gondolt volna? 

Canalesnek nem volt oka arra, hogy Lout lepuffantsa, 

hacsak így vissza nem szerezheti a pénzt, amivel átverték. 

Feltéve, ha olyan gyorsan rájött volna, hogy egyáltalán 

átverték. 

Dorr szája szélét nyaldosta, az állát vakargatta, s apró, 

szűk szemének pillantása egyikünkről a másikunkra 

kalandozott. Miss Glenn szenvtelenül mondta: 

– Lou tudott a játékról. Ő tervelte ki az egészet Tonyval, 

a krupiéval. Tony ki akart szállni a buliból, lelépni 

Havannába, s némi végkielégítést akart szerezni magának. 

Canalesnek persze kinyílt volna a szeme, de ha én nem 

csapok olyan nagy ricsajt, akkor csak jóval később. Én 



 

 

voltam az oka, hogy Lout megölték, de nem úgy, ahogy 

gondolja. 

Három centiméteres hamut vertem le a cigarettámról, 

melyről addig egészen megfeledkeztem. 

– Na jó – mondtam sötéten. – Canales lesz az, aki tartja 

a hátát… S gondolom, maguk, piócák, mind a ketten azt 

hiszik, hogy engem ez izgat az egészből… Hol kellett volna 

lennie Lounak, amikor Canales állítólag rájön, hogy 

átrázták? 

– El kellett volna tűnnie addigra – mondta színtelen 

hangon Miss Glenn. – Messze, messze. S vele kellett volna 

mennem nekem is. 

– A fészkes fenét! – kiáltottam fel. – Úgy látszik, maga 

elfeledkezik róla, hogy én tudom, hogy miért ölték meg 

Lout. 

Beasley felült a székében, s a jobb keze finoman a bal 

válla felé mozdult. 

– Főnököm, terhére van ez az okos ürge? 

– Még nem – mondta Dorr. – Hadd ugráljon. 

Úgy ültem, hogy egy kicsit jobban Beasley felé 

forduljak. Odakint besötétedett időközben, s az 

öntözőrózsát elzárták. Lassan kúszott be a terembe a 

nedves hűvösség. Dorr felnyitott egy cédrusfa dobozt, 

hosszú, barna szivart vett a szájába, és hamis fogsorának 

száraz csattanásával leharapta a végét. Egy meggyulladó 

gyufa éles sercenése hallatszott, aztán a szivarozó Dorr 

lassú, igen kínos lélegzetvétele. 

Füstfelhőn keresztül, vontatottan mondta: 

– Felejtsük el az egészet, és állapodjunk meg valahogy 

a pénzről… Manny Tinnen ma délután felakasztotta magát 

a cellájában. 



 

 

Miss Glenn hirtelen felállt, s a két karja ernyedten 

csüngött le a teste mellett. Aztán visszacsuklott a székbe, 

s megint mozdulatlanul ült ott. 

– Segített is valaki neki? – kérdeztem. Aztán egy 

hirtelen mozdulatot tettem, de megálltam vele. 

Beasley villámgyors pillantást vetett felém, de én nem 

rá néztem. Árnyék rajzolódott az egyik ablakra… 

világosabb volt, mint a fekete fűszőnyeg és a még feketébb 

fák. Aztán tompa, keserű, köhögő pukkanás hallatszott, s 

vékony fehér füstkígyó emelkedett az ablakból. 

Beasley megvonaglott, félig fölemelkedett, aztán arcra 

bukott, s karja a teste alá csavarodott. 

Canales lépett be az ablakon, elment Beasley teste 

mellett, előrejött háromlépésnyit, s csendben állt ott, 

kezében kis, fekete revolverrel, amelynek végén a 

hangtompító hosszú csöve fénylett. 

– Maradjanak nagyon csöndben – mondta. – 

Meglehetősen jó lövő vagyok… még ezzel az 

elefántpuskával is. – Az arca olyan sápadt volt, hogy 

csaknem világított. Sötét szemének bogara nem látszott, 

mintha csak füstszürke szivárványhártya lett volna az 

egész. 

– Éjszaka jól terjed a hang a nyitott ablakon át – 

közölte színtelen hangon. 

Dorr mindkét kezét az asztalra tette, és babrálni 

kezdett rajta. A fekete macska egészen lelapult, átugrott az 

asztal szélén, és egy szék alá bújt. Miss Glenn igen lassan, 

mintha valami gépezet mozgatná, Canales felé fordította a 

fejét. 

– Esetleg van egy csengőgomb azon az íróasztalon – 

mondta Canales. – Ha az ajtó kinyílik, lövök. Nagy 



 

 

élvezettel fogom nézni, ahogy kilövell a vér a dagadt 

nyakából. 

Két hüvelyknyire előrecsúsztattam a jobb kezem ujjait 

a székem karfáján. A hangtompítós fegyver felém lendült, 

és én megmerevedtem. Canales igen kurtán elmosolyodott 

a szögletes bajusza alatt. 

– Ügyes hekus maga – mondta. – Azt hittem, hogy már 

tisztában vagyok magával. De vannak dolgai, amik nem 

tetszenek nekem. 

Nem szóltam. Canales tekintete megint Dorr felé 

fordult. Tárgyilagosan mondta: 

– Hosszú idő óta csapolja a maga bandája a véremet. 

De az más dolog. Az elmúlt éjszaka kicsaltak tőlem némi 

készpénzt. Az sem különösebben érdekes. Köröznek ennek 

a Hargernek a meggyilkolásáért. Valaki azt a vallomást 

tétette egy Cadena nevű emberrel, hogy én béreltem fel… 

Ez már egy kicsit sok ahhoz, hogy elintézetlenül maradjon. 

Dorr finoman himbálódzott az íróasztala felett, erősen 

rátámaszkodott a könyökével, a két kis kezébe fogta a 

fejét, és elkezdett remegni. A szivarja a padlón füstölgött. 

– Vissza szeretném kapni a pénzemet, és azt akarom, 

hogy tisztán kerüljek ki ebből a körözésből… de leginkább 

azt szeretném, hogy maga most megszólaljon, és úgy 

lőhessem keresztül, hogy nyitva van a szája, és látnám, 

ahogy kicsordul rajta a vér. 

A szőnyegen megmozdult Beasley teste. A keze kezdett 

tapogatózni. Dorr szemén látszott a halálos erőfeszítés, 

hogy oda ne nézzen. Canalest ekkorra már teljesen 

elragadta a vak düh. Egy kicsit előrébb csúsztattam a szék 

karfáján az ujjamat. De hosszú útja maradt még a 

kezemnek. 



 

 

– Tony köpött – folytatta Canales. – Erről 

gondoskodtam. Maga ölte meg Hargert, mert titkos tanú 

volt Manny Tinnen ellen. A kerületi ügyész megőrizte a 

titkot, és ez a hekus itt, ez is. Harger azonban képtelen 

volt rá, hogy megőrizze. Elmondta a nőjének – a nője meg 

elmondta magának… A gyilkosságot tehát úgy firkálták 

meg, hogy rám terelődjön a gyanú, és gondoskodtak, hogy 

okom is legyen rá. Először erre a hekusra akarták kenni, 

aztán, ha az nem megy, akkor rám. 

Csönd volt. Beszélni akartam, de egy árva szó sem jött 

ki a torkomon. Úgy éreztem, hogy más, mint Canales, itt 

már nem fog szóhoz jutni. – Maga elintézte, hogy Tony 

engedje Hargernek meg a nőjének, hogy a pénzemet 

elnyerjék. Nem volt nehéz dolog, mert én nem játszom 

cinkelt kerékkel. 

Dorr abbahagyta a reszketést. Krétafehéren 

feltekintett, s az arca lassan Canales felé fordult. Olyan 

volt, mintha epilepsziás roham előtt állna. Beasley 

eközben félvállra emelkedett. A szeme csaknem csukva 

volt, de kínos lassúsággal fegyver emelkedett felfelé a 

kezében. 

Canales előrehajolt, és mosolyogni kezdett. Abban a 

pillanatban fehéredett el a ravaszon nyugvó ujja, mikor 

Beasley fegyvere eldördült. 

Canales homorított a hátával, amíg csak egyetlen 

merev ívbe nem görbült az egész teste. Mereven előreesett, 

nekiütődött az íróasztal szélének, a padlóra zuhant, s esés 

közben nem tartotta maga elé a kezét. Beasley elejtette a 

revolverét, és ismét arcra zuhant. Elernyedt a teste, az 

ujjai görcsösen kaparásztak, aztán elcsitult. 

Végre meg tudtam mozdulni, felálltam, és – most már 

teljesen értelmetlenül – az asztal alá rúgtam Canales 



 

 

revolverét. Amíg ezt tettem, láttam, hogy Canales egyszer 

mindenesetre tüzelt, mert Dorrnak nem volt többé jobb 

szeme. Csöndesen, nyugodtan ült, a mellére támasztva az 

állát, szép búskomor kifejezés telepedett a képe ép felére. 

Kinyílt a terem ajtaja, és a szemüveges titkár óvakodott 

be rajta bamba ábrázattal. Zavartan hátrált az ajtóig, 

aztán becsukta maga mögött. Gyors lélegzése elhallatszott 

a szoba másik végéig. 

– Valami baj van? – hebegte. 

Ezt még abban a percben is viccesnek találtam. Aztán 

rájöttem, hogy valószínűleg rövidlátó a fiú, és onnan, ahol 

áll, Frank Dorr elég természetesnek látszhat. Dorr 

környezete számára a többi nyilván merő rutin lehetett. 

– Van – mondtam. – De majd elintézzük. Ne 

zaklassanak. Maradjanak kívül. 

– Igen, uram – felelte, és kiment újra. Ez annyira 

meglepett, hogy eltátottam a számat. Keresztülmentem a 

szobán, és az ősz hajú Beasley fölé hajoltam. Nem volt 

eszméletnél, de gyengén vert a pulzusa. Az oldalából vér 

szivárgott. 

Miss Glenn felállt, és majdnem ugyanolyan 

kifejezéstelen volt a képe, mint Canalesnek. Gyorsan 

beszélni kezdett hozzám, törékeny, de tisztán érthető 

hangon: 

– Nem tudtam, hogy meg akarják ölni Lout, de 

különben sem tehettem volna ellene semmit. Izzó vassal 

égettek – csak mutatóba abból, amit csinálhatnak velem. 

Nézzen ide! 

Odanéztem. Elhúzta elöl a ruháját, és a mellkasán, 

csaknem a két melle között, iszonyú égett sebet láttam. 



 

 

– Jól van, lányom – mondtam. – Ez ocsmány kezelés 

volt. Most azonban ki kell hívnunk gyorsan valami 

hatósági közeget meg egy mentőautót Beasleyhez. 

Elsiettem mellette, a telefon felé, s leráztam magamról 

a karját, ahogy belém kapaszkodott. Tovább beszélt a 

hátamba, kétségbeesett, erőtlen hangon. 

– Azt hittem, hogy csak kivonják a forgalomból Lout a 

per lezajlásáig. De kirángatták a taxiból, és szó nélkül 

keresztüllőtték. Aztán a kicsi visszavitte a taxit a városba, 

a mélák meg fölcipelt engem a hegyek közé egy 

kunyhóhoz. Ott volt Dorr. Elmondta, hogy kell 

beugratnom magát. A pénzt ígérte arra az esetre, ha 

végigcsinálom, és megfenyegetett, hogy halálra kínoztat, 

ha vízben hagyom őket. 

Eszembe jutott, hogy túl sok embernek fordítok hátat 

egyszerre. Gyorsan megpördültem, felvettem a 

telefonkészüléket, még a villáján volt a kagyló, és magam 

elé tettem az asztalra a revolveremet. 

– Ide figyeljen! Hallgasson végig – mondta vadul. – Dorr 

keverte így az egészet Tonyval, a krupiéval. Tony benne 

volt abban a bandában, amelyik Shannont elintézte. Én 

nem… 

– Persze – nyugtattam meg. – Ezzel nem lesz semmi 

baj. Nyugodjon meg. 

A helyiség s a ház nagyon csendesnek tűnt, mintha egy 

csomó ember hallgatózna az ajtó előtt kuporogva. 

– Nem volt rossz ötlet – mondtam, mintha mi sem 

sürgetne. – Lou jelentéktelen sakkfigura volt Dorr 

szemében. A játszma, amit kiagyalt, mindkettőnket kiütött 

volna a tanúk sorából. Csakhogy túlzottan kidolgozott volt, 

túl sok embert vont bele. Az ilyesmi mindig visszafelé sül 

el. 



 

 

– Lou el akarta húzni a csíkot az államból – lihegte 

Miss Glenn, a ruhájába markolva. – Félt. Azt gondolta, 

hogy a rulett-trükk csak az előjátéka valamiféle 

leszámolásnak. 

– Aha – mondtam. Felemeltem a telefonkagylót, és a 

rendőrséget kértem. 

Ismét kinyílt a szobaajtó, és a titkár osont be rajta, 

pisztollyal. Mögötte egyenruhás sofőr állt, szintén 

revolverrel a kezében. 

Jó hangosan mondtam a telefonba: 

– Frank Dorrtól beszélek. Gyilkosság történt. 

A titkár meg a sofőr kifarolt. Futó léptek zaját 

hallottam a hallból. Lenyomtam a telefon villáját, a 

Telegram szerkesztőségét hívtam, és sikerült 

összeköttetést kapnom Von Ballinnal. Amikorra 

elmondtam neki főbb vonalakban a történetet, Miss Glenn 

kilépett az ablakon, s eltűnt a kert homályában. 

Nem mentem utána. Nem nagyon bántam, hogy sikerül 

olajra lépnie. Megpróbáltam beszélni Ohlsszal, de azt 

mondták, hogy még mindig lent van Solanóban. S ekkorra 

már betöltötte az éjszakát a szirénák vijjogása. 

Volt némi kellemetlenségem, de nem túl sok. Annál 

nagyobb súlya volt Fenweathernek. Az egész ügy nem 

került nyilvánosságra, de ahhoz mindenesetre épp elég 

kiszivárgott, hogy a City Hall-beli szivarok a kétszáz 

dolláros öltönyeikben egy ideig ne nagyon sétáljanak a 

napon. 

Tonyt Salt Lake Cityben kapcsolták le. Megtört, és 

bemártott még négyet Manny Tinnen bandájából. Kettőt 

megöltek ellenállás közben, a másik kettő életfogytiglant 

kapott, a fellebbezés lehetősége nélkül. 



 

 

Miss Glenn simán meglépett, soha többé nem 

hallottam róla. Azt hiszem, nagyjából ez minden. Talán 

még annyit, hogy a huszonkét darab ezrest be kellett 

szolgáltatnom a közjegyzőnek. Kétszáz dolláros 

tiszteletdíjat ítélt meg nekem, továbbá kilenc dollár húsz 

cent benzinpénzt. Néha elgondolkodom rajta, vajon mit 

csinált a maradékkal. 



 

 

A CERUZA 

 

BEVEZETŐ MEGJEGYZÉS 

Húsz év óta ez az első Marlowe-novellám, elsősorban az 

angoloknak készült. Sokáig nem szántam rá magam 

novellára, kisregényre, mert úgy éreztem, írói létem 

természetes közege a regény. Mégis rávettek azok, akiket 

nagyra becsülök, ezt az ő kedvükért írtam. Egyébként pedig 

mindig is szerettem volna megmutatni, milyen technikákkal 

gyilkol a szindikátus. 

1959 

Raymond Chandler 

1 

Enyhén kövér férfi volt, szája sarkát fél centire 

felkunkorította az álságos mosoly, de míg a vastag ajkak 

megfeszültek, a szeme üresen bámult. Ahhoz képest, hogy 

mekkora teste volt, lassan járt. A legtöbb kövér ember 

szapora, könnyű léptekkel halad. Szürke, halszálkás 

öltönyt viselt, kézzel festett nyakkendőt, amin egy vízbe 

ugró lány részlete látszott. Az inge tiszta volt, ez 



 

 

megnyugtatott. Barna cipője (bebújós), amely épp annyira 

nem illett az öltönyéhez, mint a nyakkendője, ragyogott, 

látszott, hogy nemrégiben suvickolták fényesre. 

Beoldalazott mellettem, amikor kinyitottam a 

várószoba és a belső iroda közti ajtót. A szobában aztán 

gyorsan körbenézett, mindent felmért, szemrevételezett. 

Külsejéből ítélve gengszter lehetett, másodosztályúnak 

mondtam volna, ha kérdeznek. Ez egyszer igazam volt. Ha 

volt nála fegyver, akkor azt a nadrágjába rejthette. 

Túlságosan szűk kabátot hordott ahhoz, hogy észrevétlen 

maradt volna alatta egy hónalj-tok. 

Óvatosan helyet foglalt. Én vele szemben ültem le, és 

szemügyre vettük egymást. A tekintetében a róka 

ravaszsága. Enyhén izzadt. A magam részéről szerettem 

volna, ha az én arcom érdeklődést tükröz, és mégis 

távolságtartó marad. A pipámért nyúltam, elővettem a bőr 

dohányzacskómat, ebben tartottam Pearce’s dohányomat. 

Őt cigarettával kínáltam. 

– Nem bagózok. – Rekedtes volt a hangja. Egy cseppet 

sem tetszett jobban, mint a ruhája vagy az arca. Miközben 

megtömtem a pipámat, a kabátja zsebébe nyúlt, egy 

bankót húzott elő, rápillantott, és az asztalon át elém 

lökte. Új bankó volt, tiszta és ropogós. Egy ezerdolláros. 

– Megmentette már valakinek az életét? 

– Talán, olykor-olykor. 

– Mentse meg az enyémet. 

– Mi a pálya? 

– Hallottam, hogy maga ki szokott jönni a megbízóival. 

– Ezért vagyok még mindig szegény. 

– Összesen két barátom van. Ha maga lenne a 

harmadik, az anyagi problémái is megoldódnának. Öt 

lepedőt adok, ha leakaszt a horogról. 



 

 

– Honnan? 

– Fene beszédes ma reggel. Nem is sejti ki, vagyok? 

– Nem. 

– Nem járt keleten, mi? 

– Dehogynem. Csak nem a maguk környékén. 

– Hanem merre? 

Kezdtem belefáradni. – Ne legyen már olyan fene 

titokzatos, vagy megmondja, ki maga, vagy fogja az ezresét 

és tűnjön el. 

– Ikky Rosenstein vagyok. És ha még mindig nincs 

semmi tippje, tényleg eltűnök. Ehhez mit szól? 

– Mit szólnék? Szóltam már eleget. Mondja, mit akar, 

de gyorsan. Nem érek rá egész nap, hogy kivárjam, amíg 

cseppenként adagolja a történetét. 

– Kiszálltam. A nagyfiúk pedig ezt nem igazán kedvelik. 

Szerintük ez annyit jelent, hogy vagy fülest kaptál, vagy a 

magad feje után akarsz menni, esetleg el akarsz adni 

valamit, vagy az inadba szállt a bátorságod. Ami engem 

illet, az enyém az inamba szállt. Félek. Ennyire – 

kinyújtott keze mutatóujját az ádámcsutkájához érintette. 

– Csúnya dolgokat műveltem. Ráijesztettem emberekre, 

és bántottam őket, de ölni nem öltem. Ez pedig nem elég a 

szervezetnek. Kilógok a sorból. Úgyhogy fogtak egy 

ceruzát, és meghúzták a vonalat. Valaki figyelmeztetett. A 

fiúk már úton vannak. Csúnyán hibáztam. Megpróbáltam 

Vegasban elbújni. Azt hittem, soha nem gondolják rólam, 

hogy pont az ő fészkükben keresek menedéket. De addigra 

már egy lépéssel előttem jártak. Máskor is történt már 

ilyesmi, de én nem tudtam róla. Amikor felszálltam az L. 

A.-ba tartó gépre, valaki már biztosan rám tapadt. Tudják, 

hogy hol lakom. 

– Költözzön el. 



 

 

– Már nincs értelme. Követnek. 

Tudtam, hogy igaza van. 

– Mért nem intézték el eddig? 

– Nem így működnek. Mindig szakemberrel dolgoznak. 

Nem tudja, hogy megy az ilyesmi? 

– Csak hozzávetőlegesen. Egy pasi, tisztes kis 

vaskereskedéssel Buffallóban. Vagy valaki egy kis 

tejboltban Kansas Cityben. A kirakat csillog-villog. New 

Yorkba vagy máshová küldik a jelentésüket. Amikor 

felszállnak a keletre vagy akárhová tartó repülőre, az 

aktatáskájukban fegyver van. Csendesek és jól öltözöttek, 

és sosem ülnek egymás mellé. Azt hihetik róluk, ügyvédek, 

vagy adószakértők – mindegy, mivel foglalkoznak, a 

lényeg, hogy jó modorúak legyenek és minden gyanú felett 

álljanak. Rengeteg ember hord magával aktatáskát. Még a 

nők is. 

– Rohadtul így van. És amikor földet érnek, elvezetik 

őket hozzám, de nem egyenesen a reptérről. Megvannak a 

módszereik. Ha a zsarukhoz fordulok, valaki már ott is 

tudni fog rólam. Amennyire tudom, a városi tanácsban is 

ülhet egy-két maffiatag. Beépültek. A zsaruk huszonnégy 

órát adnak, hogy hagyjam el a várost. Felesleges. Mexikó? 

Ott még rosszabb, mint itt. Kanada? Jobb, de nem jó. 

Mindenütt vannak kapcsolataik. 

– Ausztrália? 

– Nem kaphatok útlevelet. Huszonöt éve élek itt 

illegálisan. Addig nem deportálhatnak, amíg valamilyen 

bűncselekményt nem bizonyítanak rám. A maffia meg 

gondoskodik róla, hogy ez ne fordulhasson elő. Tegyük fel, 

hogy bekasztliznak. Huszonnégy órán belül kint vagyok. 

És a drága barátaim kint várnak egy autóval, hogy haza 

vigyenek… ahová persze soha nem érkeznék meg. 



 

 

Meggyújtottam a pipámat. Jól szelelt. Lepillantottam az 

ezresre. Igazán tudnék vele mit kezdeni. A 

bankszámlámon jóformán egy büdös cent sem volt. 

– Na akkor fordítsuk komolyra a szót – mondtam. – 

Tételezzük fel – de ez csak feltételezés –, hogy sikerül 

kiókumulálnom valamit. Valahol találok egy rést. Mi lenne 

a következő lépés? 

– Tudok egy helyet. Oda kéne eljutnom úgy, hogy senki 

sem követ. A kocsimat itt hagynám, és bérelnék egy 

másikat. Az államhatárnál letenném, és vennék 

magamnak egy használt járgányt. Félúton a cél felé 

lecserélném egy vadi újra egy most kifutó szériából. Most 

mindenki ezt csinálja. Olcsóbban adják, mert a legújabb 

modellek hamarosan piacra kerülnek. Én persze nem 

spórolni akarok, csak így kevésbé feltűnő. Ahová mennék, 

meglehetősen nagy hely, viszont elég tiszta. 

– Aha – mondtam. – Utoljára Wichitáról hallottam ezt. 

De lehet, hogy azóta megváltozott. 

Összevonta a szemöldökét. – Ne legyen már olyan 

rohadtul okos, Marlowe. 

– Olyan okos vagyok, amilyen csak tudok. Nekem ne 

írja elő, hogy mit gondoljak. Ha elvállalom az ügyet, nem 

lesznek szabályok. Előlegnek ezt az ezrest kapom, a többit 

akkor, ha sikerült kijuttatnom. Ne tegyen keresztbe. 

Lehet, hogy kiszivárogtatok valamit. Ha elintéznének, elég, 

ha egy szál vörös rózsát visz a síromra. Nem szeretem a 

vágott virágot. Viszont jólesik a szememnek, ha láthatom, 

hogy növekednek. Magától azért csak egyet kérek, mert 

olyan édes pofa. Mikor érkezik a gép? 

– Valamikor a nap folyamán. New Yorkból kilenc óra az 

út. Valószínűleg délután fél hat körül. 



 

 

– Jöhetnek San Diego felől, és átszállnak. Vagy San 

Franciscóból érkeznek, szintén átszállással. Rengeteg gép 

érkezik Diegóból és Friscóból. Szükségem lesz egy segítőre. 

– Az isten verje meg, Marlowe… 

– Nyugalom! Ismerek egy lányt. Egy becsületben 

tönkrement rendőrfőnök lánya. Akkor sem beszélne, ha 

megkínoznák. 

– Nincs joga kockára tenni a lány életét – mondta 

dühösen Ikky. 

A meglepetéstől leesett az állam, tátva maradt a szám. 

Lassan becsuktam, és nagyot nyeltem. 

– Te jó ég, ennek az embernek szíve van! 

– A nőket nem efféle durva munkára teremtették – 

morogta kelletlenül. 

Felkaptam az ezerdollárost és eltettem. – Bocs, 

elismervényt nem adok – mondtam. 

– Nem engedhetem meg magamnak, hogy kapcsolatba 

hozzanak magával. Nem igazán durva meló, ha 

szerencsém van. Abban klasszisokkal jobbak lennének 

nálam. Csak egy megoldás van. Na, adja meg a címét, az 

összes bizalmas értesülést, neveket, és azoknak a 

hóhércsemetéknek a személyleírását, akiket valaha hús-

vér alakban látott. 

Megtette. Piszok jó megfigyelő volt. A bibi csak az, hogy 

ezt a szervezet is tudta. Az ügynökeiket tutin nem fogja 

ismerni. 

Szótlanul felállt, és kinyújtotta a kezét. Meg kellett 

ráznom, bár amit a nőkről mondott, megkönnyítette a 

dolgomat. A tenyere nyirkos volt. Az enyém is az lett volna 

hasonló helyzetben. Biccentett, és egy szó nélkül távozott. 
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Bay City egyik csendes utcájában jártam, már ha létezik 

csendes utca a beatnik korban, amikor nem lehet úgy 

enni, hogy egy énekes ne böfögne fel valami szerelmes 

dalt, ami legalább olyan ósdi, mint a turnűr, esetleg egy 

Hammond orgona igyekszik feljavítani a kedves vevő 

levesét. 

A kis, egyemeletes ház olyan nett volt, mint a frissen 

vasalt kötényke. A ház előtti csodazöld gyepet gondosan 

nyírták. A kocsifeljárót egyetlen piszkos jármű sem 

csúfította el. Az utat szegélyező sövény pontosan úgy 

nézett ki, mint amit naponta nyírnak. 

A fehérre mázolt ajtó kopogtatója tigrisfejet formázott, a 

kukucskálóablak mellett egy kis szerkentyű lehetővé tette, 

hogy bentről úgy beszéljenek a kívülállóval, hogy a kis 

ablakot se kelljen kinyitni. 

A fél lábamat adtam volna egy ilyen házért. Nem 

hiszem, hogy szükség lenne rá. 

Bent megszólalt a csengő, és egy kis idő múlva a lány 

kinyitotta az ajtót. Halványkék sportos inget, fehér sortot 

viselt, amely elég rövid volt ahhoz, hogy megmelengesse a 

szívemet. Szürkéskék szeme, bronzvörös haja, és finom 

arccsontja volt. A szürkéskék szemekben rendszerint egy 

cseppnyi keserűség honolt. Nem tudta elfelejteni, hogy az 

apja életét egy szerencsejáték-hajót működtető maffia 

gonosz hatalma tette tönkre, ráadásul az anyja is meghalt. 

El tudta nyomni a keserűségét, amikor a fényes 

magazinoknak a bimbózó szerelemről írt ostobaságokat, de 

az élet, az ő élete nem ilyen volt. Nem is volt igazán élete. 

Különösebb fájdalom nélkül, az olaj nyújtotta viszonylagos 



 

 

biztonságosságban élt. De ha közelebbről megfigyelted, 

olyan hideg, nyugodt és leleményes volt, mint egy igazi, jó 

zsaru. Anne Riordannak hívták. 

Oldalt állt, én meg jó szorosan mellette bementem. 

Nekem is vannak szabályaim. Becsukta az ajtót, leült a 

pamlagra, majd eljátszottuk a szokásos 

cigarettaszertartást, és láss csudát, ez a csaj, meg tudta 

magának gyújtani a cigarettáját. 

Álldogáltam, nézelődtem. Nem sok minden változott. 

– Szükségem lenne a segítségedre. 

– Csak ilyenkor látlak. 

– Van egy ügyfelem, egy kiugrott maffiózó; a szervezet 

ügyeit simítgatta egykoron, a szindikátusét, a maffiáét, 

nevezd, aminek akarod. Te is jól tudod, hogy létezik ilyen 

szervezet, és olyan gazdag, mint az öreg Rockefeller. Nem 

lehet legyőzni, mert nem akarja elég ember, különösen 

nem az évi egymilliót kaszáló ügyvédek, akik nekik 

dolgoznak, no meg a jogászok szövetsége sem, mert úgy 

látszik, fontosabb, hogy megóvják ezeket az ügyvédeket, 

mint az, hogy megvédjék az országukat. 

– Szent isten, valami hivatalra pályázol? Sosem 

hallottalak még ilyen erkölcsösnek. 

Keresztbe rakta a lábait, nem volt ebben semmi 

provokatív – nem az a fajta volt – , de ettől függetlenül 

nehezemre esett, hogy továbbra is tisztán gondolkozzam. 

– Ne rakosgasd a lábaidat – mondtam. – Vagy ha igen, 

akkor bújj hosszú nadrágba. 

– Az istenit, Marlowe, te semmi másra sem tudsz 

gondolni? 

– Igyekszem. Szívesen gondolok arra, hogy legalább egy 

olyan szép és elbűvölő lányt ismerek, aki nem hagy 

cserben. – Nagyot nyeltem, és folytattam. – A pasas neve 



 

 

Ikky Rosenstein. Nem jóképű, nincs benne semmi, amit 

kedvelnék – egy kivétellel. 

Irgalmatlanul dühös lett, amikor azt mondtam, hogy 

egy lány segítségére lenne szükségem. Azt mondta, hogy 

nem nőknek való a durva munka. Ezért vállaltam el az 

ügyet. Egy igazi gengszternek a nő nem több egy zsák 

lisztnél. Használják őket, és ha jobbnak látják 

megszabadulni tőlük, habozás nélkül megteszik. 

– Eddig csak a szád járt, de semmit se mondtál. Talán 

egy csésze kávéra vagy egy pohár italra lenne szükséged. 

– Édes vagy, de reggel nem élek vele – vagyis csak 

ritkán, és most ez nem tartozik a kivételek közé. Kávét 

majd később. Ikkyt kihúzták. 

– Ez meg mit jelent? 

– Van egy lista. A pasi nevét ceruzával áthúzzák. És 

annak annyi. A szervezetnek biztos volt rá oka. Ma már 

nem gyilkolnak élvezetből. Egyáltalán nem élvezkednek. 

Azt is könyvelni kell. 

– És mit tudnék én tenni? De mondhatnám azt is, mit 

tudsz te lépni? 

– Próbálkozhatok. Amit viszont te tehetsz, az az, hogy 

segítesz belőni, melyik géppel érkeznek, és megnézed, hová 

mennek – mármint az ügynökök, akiknek el kell végezni a 

munkát. 

– Ezt értem, de mi lesz a te szereped? 

– Mondom, próbálkozom. Ha éjszakai gépet 

választottak, akkor már itt vannak. Ha reggel jönnek, 

akkor öt előtt nem valószínű, hogy megérkeznek. Rengeteg 

időnk van felkészülni. Te tudod, hogy néznek ki. 

– Persze. Naponta találkozom gyilkosokkal. Rendszerint 

meghívom őket egy whiskyre és forró kaviáros pirítósra. – 

Elmosolyodott. Amíg mosolygott, négy nagy lépéssel 



 

 

átvágtam a mintás szőnyegen, felkaptam, és szájon 

csókoltam. Nem küzdött, de reszketni sem kezdett. 

Visszamentem a helyemre, és leültem. 

– Pontosan úgy néznek ki, mint akik valami nyugodt, 

sikeres vállalkozást vezetnek, vagy komoly hivatásuk van. 

Rendesen öltöznek és udvariasan viselkednek – amikor 

úgy akarják. Aktatáskát cipelnek, ebben tartják a fegyvert, 

amely olyan gyakran cserélt gazdát, hogy nem lehet már 

lenyomozni. Amikor elvégezték a munkát, 

megszabadulnak tőle. Nagy valószínűséggel revolvert 

használnak, de lehet náluk automata is. A hangtompítót 

nem kedvelik, mert az nehezíti a pontos célzást. A gépen 

nem ülnek egymás mellett, de leszállás után lehet, hogy 

úgy tesznek, mint akik korábbról már ismerik egymást, 

csak a gépen nem vették észre a másikat. A megfelelő 

mosollyal kezet ráznak, együtt elsétálnak, és ugyanabba a 

taxiba szállnak. Azt hiszem, először egy hotelba mennek. 

De nagyon hamar valami olyan helyre távoznak, ahonnan 

szemmel tarthatják Ikky mozgását, és alaposan 

megismerik a napirendjét. Nem fognak sietni, hacsak Ikky 

nem lép. Mert abból tudják, hogy szagot kapott. Még 

mindig van néhány barátja – legalábbis ezt állítja. 

– És a szemben lévő lakásból vagy házból fogják lelőni 

– már ha van ilyen? 

– Nem. Egy méterről, közvetlen közelből. Mögé lépnek, 

hogy: – Hello, Ikky! – Vagy megdermed, vagy megfordul. 

Teletömik ólommal, eldobják a fegyvereket, és beugranak a 

várakozó autójukba. Aztán a felvezető kocsi nyomában 

elhúznak a színről. 

– És ki vezeti a felvezető kocsit? 

– Egy jól bebetonozott, makulátlan polgártárs, akiről 

egy sort sem találsz a rendőrségen. A saját autójával lesz. 



 

 

Megtisztítja az utat, akkor is, ha kénytelen szándékosan 

belehajtani egy másikba, akár egy rendőrautóba is. 

Piszokul fogja sajnálni, végigbőgi az utat a monogramos 

ingében, és addigra a gyilkosok már rég messze járnak. 

– Te jó ég – mondta Anne. – Hogy tudod elviselni az 

életedet? Ha sikerrel jársz, rád küldik az embereiket. 

– Ezt nem hinném. Nem szoktak tisztes polgárokat, 

kívülállókat gyilkolni. Az egészet a kivitelezők számlájára 

írják. Ne feledd, a maffia felső vezetése üzletemberekből 

áll. Sok-sok pénzt akarnak. Csak akkor keményítenek be 

úgy istenigazából, ha tényleg meg kell szabadulniuk 

valakitől, és ezt a megoldást nem nagyon csípik. Ugyanis 

ilyenkor van esély arra is, hogy elcsúsznak egy 

banánhéjon. Nem sok, az igaz. Errefelé, két vagy három 

esettől eltekintve, még nem göngyölítettek fel egyetlen 

bandagyilkosságot sem. Emlékszel Anastasiára? Rettentő 

nagydarab volt, és rettentő kemény. Túl nagy és túl 

kemény. Ceruzát kapott. 

A lány megborzongott. – Azt hiszem nekem most 

jólesne egy pohárral. 

Rávigyorogtam. – Jól érzékeled a hangulatot, drága. 

Igazad van. Én is kérnék. 

Hozott két Scotchot jéggel. Miután megittuk, 

megszólaltam: – Ha kiszúrod, vagy úgy gondolod, hogy 

kiszúrtad őket, menj utánuk – de csak ha biztonságban 

teheted. Máskülönben ne. Ha szállodába mennek – és tíz 

az egyhez, hogy ezt teszik –, jelentkezz be, és addig hívj, 

amíg el nem érsz. 

Ismerte az irodai számomat, lakni meg még mindig a 

Yucca úton laktam. Ezt is tudta. 



 

 

– Pokoli egy alak vagy – állapította meg. – A nők 

bármire hajlandóak a kedvedért. Hogy lehet, hogy 

huszonnyolc éves koromra még mindig szűz vagyok? 

– Elkélne belőled még pár darab. Miért nem mész 

férjhez? 

– Kihez? Valamelyik cinikus nőcsábászhoz, aki már 

csak a technikához ért? Nem ismerek egyetlen kedves 

embert sem – kivéve téged. Én nem olvadok el egy hófehér 

fogsortól és talmi mosolytól. 

Hozzá léptem, és felemeltem. Hosszan és keményen 

megcsókoltam. – Becsületes vagyok – mondtam szinte 

suttogva. – Ez is valami. De túlságosan elhasználódtam. 

Sokat gondolok rád. Mindig is kívántalak, de az az édes, 

tiszta tekinteted azt mondja, hagyjalak békén. 

– Fogadj el – mondta gyengéden. – Nekem is vannak 

álmaim. 

– Nem tehetem. Nem ez lenne az első eset. Túl sok nőt 

ismertem ahhoz, hogy megérdemeljek egy olyat, mint 

amilyen te vagy. Meg kell mentenünk egy ember életét. 

Megyek. 

Felállt, és nézte, ahogy kifejezéstelen arccal távozom. 

A nők, akiket megkapsz, és a nők akiket nem – két 

különböző világban élnek. Egyiket sem tartom többre a 

másiknál, magam mindkettő lakója vagyok. 
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A Los Angeles-i nemzetközi repülőtéren csak akkor 

kerülhetsz egy gép közelébe, ha utas vagy. Szerencsés 

esetben, ha éppen a megfelelő helyen álldogálsz, láthatod, 



 

 

ahogy leszállnak, de egyébként csak egy korlát mögül 

vethetsz pillantást az érkezőkre. Maguk az épületek sem 

könnyítik meg a helyzetet. Tyúkszemet kapsz, míg a TWA-

tól elgyalogolsz az American Légitársaságig. 

Lemásoltam az érkező járatok listáját a tábláról, és 

körbeszaglásztam, akár egy kutya, aki elfelejtette, hová is 

ásta el a csontját. Gépek jöttek, gépek mentek, a hordárok 

csomagokat cipeltek, az utasok izzadtak és siettek, a 

gyerekek nyafogtak, és a hangosbeszélő minden zajt 

túlharsogott. 

Többször is elhaladtam Anne mellett. Ügyet sem vetett 

rám. 

5.45-kor kellett megérkezniük. Anne eltűnt. Adtam 

neki fél órát, csak azért, ha mégis valami más miatt 

párolgott volna el. De nem. Rendesen lelépett. Kimentem a 

kocsimhoz, és hosszú, zsúfolt mérföldeket vezettem 

Hollywoodig, az irodámhoz. Ittam és üldögéltem. 6.45-kor 

megcsörrent a telefon. 

– Azt hiszem – mondta –, a Beverly-Western Hotel, 410-

es szoba. A nevüket nem tudtam megszerezni. Manapság a 

recepciós nem hagyja a pulton szanaszét a bejelentkező 

kártyákat. Kérdezősködni pedig nem akartam. De együtt 

voltam velük a liftben, és kiszúrtam a szobájukat. Éppen 

akkor mentem el mellettük, amikor a boy a kulcsot a 

zárba helyezte, azután a félemeleti teázóból egy csapat 

nővel lementem a földszintre. Nem vettem ki szobát. 

– Hogy néznek ki? 

– A rámpára együtt érkeztek, de beszélni nem 

hallottam őket. Mindkettőnél aktatáska volt, mindketten 

öltönyt viseltek, semmi kirívó nincs bennük. Fehér ing, 

keményített, az egyiken kék, a másikon kék-szürke csíkos 

nyakkendő. Fekete cipő. Üzletemberek a keleti partról. 



 

 

Lehetnek könyvkiadók, ügyvédek, orvosok, főkönyvelők – 

nem, az utolsót felejtsd el, ahhoz nem voltak elég 

csiricsárék. Kétszer sem néznél rájuk. 

– De te nézd meg őket kétszer is. Az arcukat. 

– Középbarna haj, az egyiké kicsit sötétebb. Sima arc, 

meglehetősen kifejezéstelen. Az egyiknek szürke a szeme, 

akinek világosabb a haja, annak meg kék. A tekintetük az 

érdekes. Nagyon gyorsan, figyelmesen nézelődtek, 

mindenkit megfigyeltek a közelükben. Ez talán hiba volt. 

Kicsit jobban kellett volna, hogy érdekelje őket az, hogy 

miért jöttek ide, hogy Kaliforniában vannak. De leginkább 

az emberek arcát figyelték. Jó, hogy én szúrtam ki őket, és 

nem te. Igaz, hogy nem úgy nézel ki, mint egy zsaru, de 

nem is látszol olyasvalakinek, aki nem az. Meg vagy 

jelölve. 

– Húha. Pokoli jóképű szívtipró vagyok. 

– Ők viszont pontosan olyanok, mint akik a 

futószalagról léptek le. Sorozattermék. Egyik sem látszott 

olasznak. Felvették a repülős kofferjeiket. Az egyik táska 

szürke, két piros és fehér csíkkal felfelé és lefelé, 

körülbelül hat vagy hét hüvelyknyíre a szélektől, a másiké 

kék-fehér skótkockás. Nem tudtam, hogy ilyen is létezik. 

– Létezik, de a nevét elfelejtettem. 

– Azt hittem, te mindent tudsz. 

– Csak majdnem mindent. Most futás haza. 

– Kaphatok vacsorát, és esetleg egy csókot? 

– Később, és ha nem vigyázol, többet is, mint amennyit 

szeretnél. 

– Erőszak, mi? Lesz nálam fegyver. Átveszed őket? 

– Ha ők azok, biztos a nyomunkban lesznek. Már 

kivettem egy lakást Ikkyvel szemben. A Poynternél van a 



 

 

tömbház, két oldalán hat lelakott épület. Fogadok, hogy a 

narkósok aránya nagyon magas arrafelé. 

– Manapság mindenütt nagyon magas. 

– Viszlát, Anne, majd találkozunk. 

– Amikor segítségre lesz szükséged. 

Letette. Én is. Meghökkentett. Elképesztett. Túl okos 

ahhoz, hogy ilyen helyes legyen. Gondolom, minden helyes 

nő egyben okos is. Felhívtam Ikkyt. Nem volt otthon. 

Töltöttem a kávés termoszból, fél órát cigarettáztam, majd 

újra próbálkoztam. Ezúttal sikerrel. 

Beszámoltam az eddigi eredményekről, meg hogy 

reményeim szerint Anne a megfelelő embereket szúrta ki. 

És a lakásról is beszéltem. 

– Fedezi a kiadásaimat? – kérdeztem. 

– Ötezer elég kell hogy legyen a költségek fedezésére. 

– Megdolgoztam érte, meg is akarom kapni. Hallottam, 

hogy magának vagy negyedmilliója van – mondtam nagy 

merészen. 

– Meglehet fiacskám, de hogy jutok hozzá? A nagyfiúk 

tudják, hol tartom. Hosszú ideig kell annak pihennie. 

Mondtam, hogy rendben. Magam is hosszú ideig 

pihentem. Természetesen nem számítottam arra, hogy 

megkapom a négyezret, akkor sem, ha elvégeztem a 

feladatomat. Az ilyen Ikky Rosenstein-féle pasasok az 

anyjuk aranyfogát is ellopnák. Valahol mélyen lakozott 

benne valami kis jóság – de ebben az esetben a kis szón 

van a hangsúly. 

A következő félórában terveket kovácsoltam. Egyik sem 

tűnt valami ígéretesnek. Már majdnem nyolc óra volt, 

kezdtem éhes lenni. Gondoltam, ma este a fiúk még nem 

mozdulnak. Másnap reggel majd elkocsikáznak Ikky 

lakása előtt, és feltérképezik a környéket. 



 

 

Épp indulni készültem, amikor a várószobámba vezető 

ajtónál megszólalt a csengő. Kinyitottam az átjáró ajtaját. 

Alacsony, kemény fickó állt a szoba közepén, a sarkán 

hintázott, két keze a háta mögött. Rám mosolygott, de nem 

állt igazán jól neki. Elindult felém. 

– Maga Marlowe? 

– Ki más lennék? Mit tehetek önért? 

Egészen közel jött. Villámgyorsan előkapta háta mögül 

a kezét. Fegyvert szorongatott benne. A gyomromnak 

nyomta. 

– Leszállni Ikky Rosensteinről – mondta az arcához illő 

hangon –, vagy ólommal töltöm meg a hasát. 
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Amatőr volt. Ha négylábnyira áll tőlem, akkor talán sikerül 

a dolog. Hanyagul kivettem a számból a cigarettát. 

– Miből gondolja, hogy ismerek bármilyen Ikky 

Rosensteint? 

Éles, magas hangon felnevetett, és mélyebben nyomta 

a hasamba a pisztolyt. 

– Szeretné tudni, mi? – Olcsó sziszegés, üres győzelem, 

annak az embernek a boldogsága, aki jó nagy pisztolyt tart 

a kis kezében. 

– Úgy lenne tisztességes, ha elmondaná. 

Amikor kinyitotta a száját, hogy visszavágjon, eldobtam 

a cigarettát, és elkaptam a kezét. Ha kell, nagyon gyors 

tudok lenni. Vannak nálam gyorsabb fiúk, de azok nem 

nyomnak fegyvert a hasamba. A hüvelykem a ravasz mögé 

került, a kezem a csuklójára kulcsolódott. A térdemmel 



 

 

tökön rúgtam. Nyöszörögve összegörnyedt. Jobbra 

csavartam a karját és elvettem a pisztolyát. A sarkammal 

hátulról elgáncsoltam, egy pillanat, és máris a földön 

hevert. A meglepetéstől és fájdalomtól pislogni kezdett, a 

térdét egészen magasra, a gyomráig húzta. Nyöszörögve 

fetrengett a padlón. Lenyúltam, elkaptam a bal kezét, és 

talpra rántottam. Jó tíz centivel magasabb és húsz kilóval 

több voltam nála. Nagyobb, jobban képzett küldöncöt 

kellett volna rám uszítaniuk. 

– Gyerünk az irodámba – ajánlottam. – 

Beszélgethetünk, és közben kap egy italt, hogy össze tudja 

szedni magát. Legközelebb ne menjen olyan közel, hogy el 

lehessen kapni a kezét, amiben a fegyvert tartja. De most 

ellenőrizném, hogy van-e magán még valami fém. 

Nem volt. Betuszkoltam az ajtón, és lelöktem egy 

székre. Már nem kapkodott annyira levegő után. Előcibált 

egy zsebkendőt és megtörölgette az arcát. 

– Legközelebb – sziszegte a foga között. – Legközelebb. 

– Ne legyen optimista. Nem illik magához. 

Papírpohárba töltöttem neki egy adag Scotchot, és 

leültem, szemben vele. Magam elé tettem a 38-asát, és a 

tárat a fiókomba ürítettem. Visszatoltam a tölténytartót, és 

letettem a revolvert. 

– Visszakapja, amikor elmegy. Ha elmegy. 

– Piszkos dolog így harcolni – mondta. Még mindig 

nehezen szedte a levegőt. 

– Az. Lelőni valakit sokkal tisztább. Na, hogy került 

ide? 

– Baszd meg magad. 

– Ne legyen ostoba. Vannak barátaim. Nem sok, de van 

néhány. Bekasztliztathatom fegyveres támadásért, és 

tudja, mi történik akkor magával. Felfüggesztettel vagy 



 

 

óvadék ellenében szabadlábra helyezik, és az lesz az utolsó 

alkalom, hogy valaki is hallott magáról. A nagyfiúk nem 

szeretik a kudarcot. Szóval ki küldte, és honnan tudta, 

hová kell jönnie? 

– Ikkyt követik – mondta kelletlenül. – Tiszta hülye. 

Idáig minden gond nélkül a nyomában voltam. Arra 

kíváncsiak, hogy mire kell neki egy magánhekus. 

– Tovább. 

– Menjen a pokolba. 

– Jut eszembe, nincs is szükség a fegyveres támadás 

meséjére. Itt és most kiverem magából. 

Felálltam a székről, ő meg felemelte a tenyerét. 

– Ha kiüt, egy csapat igazán kemény alak látogatja meg 

magát. Ha nem jelentek, ugyanez történik. Nem maga 

kapta az adu ászt. Csak azt hiszi. 

– Nincs mit jelentenie. Nem tudja, hogy miért jött 

hozzám ez az Ikky, és azt sem, hogy elvállaltam-e az ügyet. 

Ha a maffiához tartozik, akkor nem foglalkozom vele. 

– Azért jött, hogy megkérje magát, segítsen neki 

elrejtőzni. 

– Ki elől? 

– Azt már nem mondhatom meg. 

– Ki vele. Tud maga beszélni, ha akar. És mondja meg 

a fiúknak, ez lesz az első alkalom, hogy szembeszállok egy 

huligánnal. 

Ebben a szakmában olykor kicsit hazudni is kell. Most 

is hazudtam egy csöppet. 

– Mit csinált Ikky, hogy ennyire nem szeretik? Vagy ez 

is árulkodás lenne? 

– Túl sokat képzel magáról, ember – morogta, és 

megdörgölte magát ott, ahol a térdemmel találkozott. – 

Nálam még labdaszedő sem lehetne. 



 

 

A képébe nevettem. Azután elkaptam a jobb csuklóját, 

és a kezét a háta mögé csavartam. Visítani kezdett. Bal 

kézzel benyúltam a mellényzsebébe, és előhalásztam a 

tárcáját. Utána elengedtem. Az asztalon heverő pisztolyért 

kapott, így kénytelen voltam egy erős ütést mérni a 

felkarjára. A klienseknek fenntartott székre zuhant, és 

felnyögött. 

– A fegyvert akkor veheti el – mondtam –, amikor 

megengedem. Most legyen jó fiú, máskülönben a magam 

szórakoztatására péppé verem. 

A tárcában találtam egy Charles Hickon nevére 

kiállított jogosítványt. Sokra nem mentem vele. A hozzá 

hasonló alakoknak rendszerint valami alvilági álnevük 

van. Egyébként valószínűleg Tinynek, Slimnek vagy 

Marblesnek hívták. De lehet, hogy egyszerűen csak „te”-

nek. Felé löktem a tárcát. A földre csúszott. Még arra sem 

volt képes, hogy elkapja. 

– Az ördögbe is – mondtam. – Gazdasági megszorító 

intézkedések, spórolniuk kell, ha nemcsak azért küldték, 

hogy csikkeket szedegessen. 

– Baszd meg. 

– Jól van, köcsög. Húzz vissza a mosodába. Itt a 

pisztolyod. 

Elvette, nagy körülményesen visszatette a tokba, felállt, 

gyűlölködő pillantást vetett rám, és elindult az ajtó felé 

hanyagul, mint egy kurva az új nercstóIájában. Az ajtóban 

megfordult, és kiguvadt szemmel rám meredt. 

– Maradj ki, bádogember. A bádog könnyen hajlik. 

Ezzel a ragyogó poénnal kinyitotta az ajtót, és 

kikacsázott. 

Kis idő múltán bezártam a másik ajtót, kikapcsoltam a 

csengőt, leoltottam a villanyokat és elmentem. Senkit nem 



 

 

láttam, aki úgy nézett ki, mintha az életemre törne. 

Elvezettem a házamig, bepakoltam egy bőröndbe, 

elgurultam a benzinkúthoz, ahol majdhogynem szeretnek, 

leparkoltam a kocsimat, és kibéreltem egy Hertz 

Chevroletet. Ezzel a Poynter útra gurultam, bedobtam a 

koffert a lerobbant lakásba, amit még kora délután vettem 

ki, és elmentem Viktorhoz valami táplálékért. Kilenc óra 

volt, már túl késő ahhoz, hogy kivezessek Bay Citybe és 

elvigyem Anne-t vacsorázni. Ő már régen megfőzte a 

magáét. 

Rendeltem egy dupla Gibsont, friss citrommal, 

megittam: olyan éhes voltam, mint egy kisiskolás. 
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Útban vissza a Poynter útra rengeteget kanyarogtam, 

megkerültem a háztömböket, meg-megálltam, s közben az 

anyósülésen hevert a pisztolyom. Amennyire 

megállapíthattam, senki sem akart követni. 

A Sunseten megálltam egy garázsnál, és a fülkéből 

elintéztem két hívást. Bernie Ohlst éppen akkor csíptem 

el, amikor el akart menni hazulról. 

– Itt Marlowe beszél, Bernie. Évek óta nem csatáztunk. 

Kezdek elmagányosodni. 

– Akkor nősülj meg. Én már a seriffiroda főnyomozója 

vagyok. A vizsgáig kinevezett kapitány. Alig állok szóba 

magánnyomozókkal. 

– Eggyel azért állj szóba. Segítségre lenne szükségem. 

Rázós ügybe keveredtem, még az is megeshet, hogy 

otthagyom a fogamat. 



 

 

– Tőlem pedig elvárnád, hogy avatkozzam bele a 

természet rendjébe? 

– Ne viccelj, Bernie. Nem voltam rossz fiú. Egy kiugrott 

maffiózó életét igyekszem megmenteni. A kivégző osztag 

már a nyomában van. 

– Minél többet esnek egymás torkának, annál 

boldogabb vagyok. 

– Eegen. Ha hívlak, akkor vagy te rohanj ide, vagy 

magad helyett küldj egy pár jó fiút. Volt időd betanítani 

őket. 

Váltottunk még keresetlen enyhe sértést, majd letettem 

a kagylót. Utána Ikky Rosenstein számát tárcsáztam. 

Meglehetősen kellemetlen hangon szólt bele: – Oké, 

mondja. 

– Itt Marlowe. Készüljön, éjfél körül elköltözik. 

Kiszúrtuk a barátait, a Beverly- Westernben szálltak meg. 

És ne feledje, nem tudják, hogy maga tud róluk. 

– Kockázatosnak hangzik. 

– A  jó  életbe, nem vasárnapi iskolai piknikről volt szó. 

Óvatlan volt, Ikky. Az irodámig követték. Így aztán 

kevesebb időnk maradt. 

Egy pillanatig csöndben volt. Hallottam a lélegzetét. – 

Ki volt az? – kérdezte a végén. 

– Valami kisstílű alak, aki fegyvert nyomott a 

gyomromba, és kényelmetlen helyzetbe hozott, mert el 

kellett tőle vennem. Csak arra gondolhatok, azért küldték 

hozzám a fickót, mert nem akarták, hogy megtudjak 

valamit, amit még esetleg nem tudok. 

– Bajban van, barátom. 

– És mikor nem? Éjfél körül átmegyek magához. 

Legyen kész. Hol a kocsija? 

– A ház előtt. 



 

 

– Vigye egy mellékutcába, és gondosan zárja be. Hol a 

hátsó kijárat? 

– Hátul. Hol másutt? A sikátorra nyílik. 

– Hagyja ott a bőröndjét. Együtt sétálunk ki, és a maga 

kocsijához megyünk. Autóval megyünk a sikátorba, és 

felvesszük a bőröndöt, vagy bőröndöket. 

– És ha valaki tételezzük fel, ellopja? 

– És ha azt tételezzük fel, hogy maga halott? Melyiket 

választja? 

– Oké – morogta. – Várom. De nagy kockázatot 

vállalunk. 

– Az autóversenyzők is. És ettől abbahagyják? Csak egy 

módon keveredhetünk ki a slamasztikából: gyorsan. A 

lámpákat tízkor oltsa el, és bújjon ágyba. Jó lenne, ha ott 

tudna hagyni néhány csomagot. Nem lenne annyira 

feltűnő. 

Újabb beleegyező horkantást hallatott, majd letettem a 

kagylót. A telefonfülke kívülről jól meg volt világítva. A 

szervizekben rendszerint így szokás. Sokáig bóklásztam, 

átnéztem egy csomó elvihető térképet az üzletben. Semmi 

zavarót sem vettem észre. Elvettem egy San Diego-

térképet, csak úgy, a móka kedvéért, és visszamentem a 

bérelt autómhoz. 

Poynterben, a sarkon parkoltam, azután felmentem a 

második emeleti mocskos lakásba. A sötétben üldögéltem, 

kibámultam az ablakon. Semmi olyasmit nem láttam, ami 

aggodalomra adott volna okot. Néhány középkategóriájú 

narkós jött ki Ikky házából, egy vadi új kocsi szedte föl 

őket. Egy nagyjából Ikkyhez hasonló magasságú és 

testalkatú férfi ment be kapun. Mindenféle emberek jöttek 

és mentek. Az utca viszonylag csöndes volt. Amióta 



 

 

megépül a Hollywood Freeway, alig használják a sugárút 

mellékutcáit, hacsak nem a környéken laknak. 

Szépen alkonyodott – legalábbis amilyen szépen Los 

Angeles mérgező klímája ezt lehetővé tette tiszta volt az 

este, de egy cseppet sem csípős. Fogalmam sincs, mi 

történhetett az időjárással túlzsúfolt városunkban, de már 

nem olyan, mint amilyen akkor volt, amikor ide költöztem. 

Messzinek tűnt még az éjfél. Nem láttam senkit, aki 

figyelt volna, és a hat, számba jöhető házba egyetlen férfi 

páros sem ment be. Szinte biztosra vettem, hogy elsőnek 

majd az én házammal próbálkoznak, ha Anne a megfelelő 

embereket szúrta ki, és ha jön valaki egyáltalán. Azon 

merengtem, hogy a küldöncüknek átadott üzenetem a 

hasznomra lesz-e, vagy épp ellenkezőleg. Noha Anne száz 

okból is tévedhetett, volt egy olyan érzésem, hogy sikerrel 

járt. A gyilkosoknak semmi okuk arra, hogy óvatosak 

legyenek, ha nem tudják, hogy valaki figyelmeztette Ikkyt. 

Semmi okuk, kivéve egyet. Követték, amikor eljött az 

irodámba. De a maffia, akármilyen arrogáns is, csak 

nevethetett azon, hogy valaki súgott neki, vagy hogy 

segítségért fordult hozzám. Olyan kicsi voltam, jószerivel 

észre sem vettek. 

Éjfélkor elhagytam a lakást, két háztömbnyit sétáltam, 

figyeltem, követnek-e, majd átmentem a túloldalra, és 

bementem abba a házba, ahol Ikky lakott. A kapu nem 

volt zárva, liftnek se híre, se hamva. Felballagtam a 

harmadikra, és megkerestem, melyik ajtó mögött lakik. 

Halkan kopogtam. Pisztollyal a kezében nyitott ajtót. Azt 

hiszem, meg volt rémülve. 

A bejárat mellett két bőrönd, a harmadik a távolabbi 

falnál hevert. Odamentem, felemeltem. Elég nehéz volt. 

Kinyitottam. Nem volt bezárva. 



 

 

– Nem kell aggódnia – mondta. – Minden van benne, 

amire három-négy éjszakára szükség lehet, de csak ruhák, 

olyasmi, amit nem tudok ellopni a boltból. 

Felemeltem a másik koffert. – Ezt vigyük le a hátsó 

ajtóhoz. 

– Mi is leléphetünk a sikátoron át. 

– A főbejáraton megyünk. Arra az esetre, ha 

figyelnének – bár ezt nem hinném –, egyszerűen csak két 

pasas vagyunk, akik együtt mennek valahova. Még egy 

dolog. Tartsa mind a két kezét a kabátja zsebében, a 

jobbjában legyen a fegyver. Ha valaki hátulról a nevét 

kiáltja, egy pillanat alatt forduljon meg és lőjön. Csak 

bérgyilkos lehet az illető. Én is ezt teszem. 

– Félek – mondta rekedtes hangon. 

– Én is, ha ez segít valamit. De meg kell csinálnunk. 

Ha körbefogják, biztos a kezükben lesz a fegyver. Ne 

kérdezzen semmit. Úgysem válaszolnának. Ha csak a kis 

barátom az, akkor leütjük, és bepakoljuk az ajtó mögé. 

Világos? 

Bólintott, megnyalta az ajkát. Lecipeltük, és a hátsó 

ajtó elé tettük a bőröndöket. Végignéztem a kis 

utcácskában. Sehol senki, az első mellékutca pedig alig 

pár lépésnyire van. Visszamentünk, azután 

végigballagtunk a hallon, a főbejárathoz. Kimentünk a 

Poynter útra, olyan közömbösen, mint amikor az asszony 

elindul, hogy megvegye a férje születésnapi nyakkendőjét. 

Senki nem mozdult. Az utca üres volt. Befordultunk a 

sarkon, Ikky bérelt autójához igyekeztünk. Kinyitotta. 

Visszamentem vele a kofferekért. Minden mozdulatlan. 

Betettük a bőröndöket, beindítottuk a kocsit, és 

átgurultunk a következő utcába. 



 

 

A jelzőlámpa nem működött, átgurultunk néhány 

kereszteződésen, azután az autópályára vezető feljárathoz 

értünk. Annak ellenére, hogy éjfél volt, nagy volt a 

forgalom. Kalifornia tele van olyan emberekkel, akik 

sietősen akarnak megérkezni valahová. Ha nem nyolcvan 

mérföldes óránkénti sebességgel haladsz, mindenki elhúz 

melletted. Ha viszont annyival tépsz, akkor állandóan a 

visszapillantót kell lesned, nem bukkan-e fel mögötted az 

országúti járőrkocsi. A patkányversenyek 

patkányversenye. 

Ikky nyugodt hetvennel zúzott. Elértünk a 66-os 

útelágazáshoz, itt befordult. Eddig semmi. Pomonáig vele 

maradtam. 

– Ez nekem elég is – mondtam. – Ha van, innen már 

busszal megyek vissza, vagy stoppolok. Menjen egy 

benzinkúthoz, ott megkérdezzük, hol a buszmegálló. Nem 

lehet messze a sztrádától. És most térjünk az üzletre. 

Szót fogadott. Megállt egy háztömb előtt. Elővette a 

zsebkönyvét, kihúzott egy ezerdollárost. 

– Úgy érzem, nem érdemlek meg ennyit. Túl könnyű 

volt. 

Elnevette magát, kényszeredett mosoly jelent meg a 

pufók képén. – Ne legyen ostoba. Sikerült. Nem tudhatta, 

mibe lépett bele. Ráadásul magának még csak most 

kezdődik a zűr. A maffiának mindenütt van szeme és füle. 

Én talán biztonságban leszek, ha pokoli óvatos vagyok! 

Esetleg nem is vagyok akkora biztonságban, mint hiszem. 

Akár így, akár úgy, megtette, amire kértem. Fogja a pénzt. 

Nekem rengeteg van. 

Elvettem és eltettem. Beállt egy éjjel-nappal nyitva 

tartó benzinkúthoz, ahol megmondták, hol van a 

buszmegálló. – 2.25-kor jön egy Greyhound – mondta a 



 

 

kutas, miután megnézte a menetrendet. – Ha van hely, 

biztosan felszállhat. 

Ikky elvitt a megállóig. Kezet ráztunk, majd kilőtt a 

sztráda irányába. Megnéztem az órámat, találtam egy 

nyitva tartó kocsmát, vettem egy pint Scotchot. Azután 

rábukkantam egy bárra is, és rendeltem egy duplát vízzel. 

Ikky azt mondta, hogy csak most kezdődnek a bajaim. 

Mennyire igaza volt. 

A Hollywood megállónál szálltam le, kerítettem egy 

taxit, és bementem az irodámba. Megkértem a sofőrt, hogy 

várjon pár percig. Ebben az éjszakai órában boldogan 

megtette. A színes bőrű éjszakai portás engedett be az 

épületbe. 

– Soká dolgozik, Mr. Marlowe. Mint mindig, igaz? 

– Ez egy ilyen foglalkozás – mondtam. – Kösz Jasper. 

Az irodámban megnéztem a padlón, nincs-e postám. 

Mindössze egy hosszúkás, keskeny doboz érkezett, 

expressz hozták, a postai pecsét szerint Glendale-ból. 

Semmi más nem volt benne, csak egy frissen hegyezett 

ceruza: a maffia halálos ítéletének jele. 
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Nem rázott meg túlságosan. Amikor tényleg komolyan 

gondolják, nem küldenek semmit. Úgy vettem, hogy 

nyomatékosan figyelmeztettek. Talán nagyobb verésre 

számíthatok. Az ő szempontjukból jó fegyelmező eszköz 

lenne. – Aki segíti azt, akit leírtunk, nagy verést kap. – Ez 

lehetett az üzenet lényege. 



 

 

Arra gondoltam, hogy elmegyek a Yucca Avenue-n lévő 

házamba. Nem jó, túl magányos. Talán Anne-t kéne 

inkább meglátogatnom Bay Cityben. Még rosszabb. Ha 

tudnak róla, akkor az igazi nehéz fiúk egy percig sem 

haboznak, megerőszakolják és összeverik. 

Nem maradt más számomra, csak a Poynter út. Most 

ez a legbiztonságosabb hely. Lementem a várakozó 

taxihoz, és elvitettem magam a háromtömbnyire lévő 

úgynevezett apartmanházba. Felmentem a lépcsőn, 

levetkőztem és elaludtam. Egy törött rugón kívül semmi 

sem zavarta álmomat. Az viszont nyomta a hátamat. 3.30-

ig feküdtem, és töményen igyekeztem elemezni a helyzetet. 

Úgy aludtam el, hogy a pisztolyom a párnám alatt volt, 

ami nem a legjobb hely, ha az embernek csak egy van 

belőle, ráadásul olyan vastag és puha, mint egy deszka. 

Jobbnak láttam, ha a jobb kezemben szorongatom. A 

gyakorlat megtanított arra, hogy álmomban se lazuljon a 

fogásom. 

Arra ébredtem, hogy süt a nap. Úgy éreztem magam, 

mint egy darab romlott hús. Bevergődtem a fürdőszobába, 

hideg vízzel lemosakodtam, és megtörültem magam egy 

olyan törülközővel, amit, ha oldalról nézted, észre sem 

vettél. Tényleg fantasztikus lakás volt. Már csak 

Chippendale-bútorra lett volna szükség, hogy 

benevezhessen a nyomortelepre. 

Semmi ennivalóm nem volt, ha viszont elmegyek 

hazulról, könnyen lemaradok valamiről. Ellenben 

rendelkeztem fél liter whiskyvel. Megnéztem, 

megszagoltam, de reggeli helyett, üres gyomorra mégsem 

tehettem magamévá, akkor sem, ha elértem a gyomromat, 

ami valahol a mennyezet táján lebegett. Benéztem a 

konyhaszekrénybe, hátha az előző lakó ottfelejtett egy 



 

 

darabka kenyeret, amikor sietve távozott. Semmi. Igaz, 

amúgy sem lett volna hozzá gusztusom, még akkor sem, 

ha whiskyvel öblítem le. Az ablak mellé ültem. Még egy 

ilyen óra, és a kifutófiúból harapok ki egy darabot. 

Felöltöztem, lementem a sarkon álló bérelt kocsihoz, és 

elgurultam egy étkezdébe. A pincérnő is rosszkedvű volt. 

Egy ronggyal letörölte előttem a pultot, így az előző 

látogató morzsamaradékai az ölemben landoltak. 

– Nézze aranyom, ne legyen már ilyen nagylelkű – 

mondtam kedvesen. – Hagyjuk a morzsákat szűkösebb 

napokra. Én mindössze két háromperces tojást kérek – ne 

legyen több –, egy szeletet a maguk híres betonpirítósából, 

egy nagy pohár paradicsomlevet, egy löketnyi Lea and 

Perrinsszel, egy nagy, boldog mosolyt, és ne adjon 

senkinek kávét. Azt hiszem, az összesre szükségem lesz. 

– Megfáztam – mondta. – Ne ugráltasson. Véletlenül 

szájon találom kapni. 

– Legyünk barátok. Nekem is nehéz éjszakám volt. 

Félig-meddig rám mosolygott, és beoldalazott a 

lengőajtón. Így többet mutathatott a domborulataiból, 

melyek bőségesek, mondhatni túlméretezettek voltak. De 

megkaptam a tojásokat, mégpedig pontosan úgy, ahogy 

szeretem. Az olvadt vajjal megkent pirítós viszont látott 

már szebb napokat is. 

– Lea and Perrins-szünk nincs – mondta, mikor elém 

rakta a paradicsomlevet. – Mit szólna egy kis Tabascóhoz? 

Az is frissen érkezett méreg. 

Két csepp Tabascóval ízesítettem a paradicsomlevet, 

befaltam a tojásokat, megittam két csésze kávét, a pirítóst 

borravalóként akartam ott hagyni, de ellágyultam, és 

inkább egy negyeddollárost tettem a pultra. Ez tényleg 



 

 

felderítette. Olyan hely volt, ahol vagy egy tízcentest 

hagynak ott, vagy semmit. Rendszerint semmit. 

Visszatértem Poynterbe, minden maradt a régiben. 

Megint az ablakhoz ültem. Fél kilenc körül észrevettem, 

hogy a szemben lévő házból egy Ikkyhez hasonló pasas – 

magassága, testfelépítése megegyezett Ikkyével – 

bőrönddel a kezében kilépett a kapun, és keleti irányba 

indult. Egy sötétkék szedánból két férfi szállt ki. Nagyjából 

egyforma magasak voltak, visszafogottan öltöztek, puha 

kalapjukat mélyen a homlokukba húzták. Mind a kettő 

revolvert kapott elő. 

– Hé, Ikky – kiáltotta az egyik. 

A férfi megfordult. – Viszlát, Ikky – mondta a másik. A 

házak között visszhangot vertek a lövések. A férfi 

összecsuklott, és mozdulatlanul hevert az úton. A két 

pasas a kocsijához rohant, és a következő pillanatban 

teljes sebességgel elhajtottak nyugati irányba. 

Észrevettem, hogy a háztól féltömbnyire egy Cadillac 

vágott eléjük. 

Egy szempillantás alatt eltűntek. 
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Gyorsan az utcára értem, majdnem olyan gyorsan, mint a 

két gyilkos. Kisebb tömeg gyűlt össze a halott ember körül. 

Nem kellett ahhoz odanéznem, hogy tudjam, vége van – a 

fickók profik voltak. A túloldali járdán hevert, nem láttam 

belőle semmit, mert eltakarta a tömeg. De azért pontosan 

tudtam, hogy néz ki, és már hallottam a távolban a 

szirénák vijjogását. A Sunseten ez megszokott esemény 



 

 

lett volna, de nem az volt. Tehát valaki telefonált. Ahhoz 

még korán volt ugyanis, hogy a zsaruk ebédelni menjenek. 

Kezemben a bőrönddel elsétáltam a sarokig, ott 

befordultam, beültem a bérelt kocsiba, és elhajtottam. A 

környék a továbbiakban nem felelt meg az ízlésemnek. El 

tudtam képzelni, milyen kérdések fognak elhangzani. 

– És mégis, mi hozta ide, Marlowe? Saját lakása van a 

környéken, mi?? 

– Egy volt maffiózó bérelt fel, aki összeütközésbe került 

a szervezettel. Bérgyilkosokat küldtek utána. 

– Ne akarja bemesélni, hogy tisztességes útra akart 

térni! 

– Azt nem tudom. De a pénze tetszett. 

– Nem kellett sokat dolgoznia érte, igaz? 

– Tegnap este megszöktettem. Azt nem tudom, most 

hol van. Nem is akarom tudni. 

– Megszöktette? 

– Azt mondtam, nem? 

– Egen – csakhogy most lőtt sebekkel a hullaházban 

hever. Próbálkozzon valami jobb mesével. Valaki 

mindenesetre a hullaházban van. 

És így tovább, és így tovább. A szokásos rendőrségi 

szöveg. Pállott. Ócska cipős dobozból szedik elő. Semmit 

nem jelent, hogy mit mondanak, az sem, hogy mit 

kérdeznek. Addig untatnak, amíg egyszerűen annyira 

kimerülsz, hogy véletlenül kicsúszik valami a szádon. 

Akkor boldogan vigyorognak, és dörzsölgetik a kezüket. – 

Kicsit óvatlan volt, nem igaz? Na akkor kezdjük az egészet 

elölről. 

Minél kevesebb efféle beszélgetésben van részem, annál 

jobb. A szokásos helyemen leparkoltam, és felmentem az 

irodámba. Állott levegőn kívül semmit nem találtam. 



 

 

Valahányszor beléptem erre a szeméttelepre, egyre 

fáradtabb és fáradtabb lettem. Mi a fenéért nem szereztem 

magamnak valami kormánytisztséget tíz évvel ezelőtt? Na 

mondjuk, tizenöttel. Volt annyi eszem, hogy levelező 

szakon megszerezzem a jogi diplomát. Az ország tele van 

olyan ügyvédekkel, akik könyv nélkül egy panaszos levelet 

sem tudnak megírni. 

Szóval, üldögéltem az irodai székemben, és utáltam 

magamat. Egy idő után eszembe jutott a ceruza. Bizonyos 

előkészületeket végeztem a negyvenötösömmel – egyébként 

nem szoktam használni, túl nehéz. Feltárcsáztam a seriff 

irodáját, és Bernie Ohlsot kértem. A hangja savanyú volt. 

– Itt Marlowe. Bajban vagyok – igazi bajban. 

– Miért nekem mondod? – morogva. – Mostanra már 

hozzászokhattál volna. 

– Az efféle zűrökhöz nem lehet hozzászokni. Szeretnék 

átmenni hozzád beszélgetni. 

– Ugyanabban az irodában vagy még? 

– Ugyanabban. 

– Akkor ugyanaz az út. Beugrom hozzád. 

Letette a kagylót. Kinyitottam két ablakot. Az enyhe 

szellő a szomszédos Joe’s Eatsból kávé és állott zsír szagát 

sodorta a szobába. Gyűlöltem. Gyűlöltem magamat. 

Mindent gyűlöltem. 

Ohls nem sokat törődött az elegáns várószobámmal. Az 

irodám ajtaján kopogtatott, én meg beengedtem. 

Egyenesen a klienseknek fenntartott székhez ment. 

– Oké, kezdjed. 

– Hallottál már egy Ikky Rosenstein nevű alakról? 

– Miért hallottam volna? Priusza van? 

– Egykori maffiatag, aki összerúgta a port a bandával. 

Áthúzták a nevét, és repülőn ide küldték a szokásos két 



 

 

nehézfiút. Fülest kapott, és engem kért meg, hogy húzzam 

ki a slamasztikából. 

– Szép, tiszta munka. 

– Állj már le, Bernie. – Rágyújtottam, és az arcába 

fújtam a füstöt. Visszavágásként elkezdett rágni egy cigit. 

Sosem gyújtotta meg, egyszerűen megrágta. 

– Figyelj – folytattam. – Lehet, hogy becsületes útra 

akart térni, lehet hogy nem. Mindenképpen joga van az 

élethez, ha ő maga nem csinált ki senkit. Azt mondta, 

hogy nem ölt. 

– És te elhitted, mi? Mikor mész tanítani a vasárnapi 

iskolába? 

– Nem hittem, de nem is kételkedtem. Elvállaltam. Nem 

volt semmi okom rá, hogy ne ezt tegyem. Egy lány, akit jól 

ismerek, meg én tegnap figyeltük a repülőket. Ő vette 

észre a fiúkat, és követte őket a szállodáig. Biztos volt 

benne, hogy ők azok. Tökéletesek voltak, egészen a fényes 

fekete cipőjükig. Külön szálltak ki a gépből, úgy tettek, 

mint akik ismerik egymást, csak a gépen nem vették észre 

a másikat. Ez a lány… 

– Neve lesz? 

– Csak neked. 

– Rendben, ha semmi törvénytelent nem követett el. 

– Anne Riordannak hívják. Bay Cityben él. Az apja 

valamikor ott volt rendőrfőnök. És ne mondd, hogy ettől 

gazember lett, mert nem volt az. 

– Aha. Halljuk tovább. Ha lehet, gyorsan. 

– Ikkyvel szemben vettem ki egy lakást. A bérgyilkosok 

még a szállodában voltak. Éjfélkor kicsempésztem Ikkyt, 

és Ponoméig elkísértem. Onnan bérelt kocsival ment 

tovább, én meg egy Greyhounddal visszajöttem. Egyenesen 

a Poynter utcai bérelt lakásba mentem. 



 

 

– Miért – ha már egyszer elment? 

Kihúztam a középső asztalfiókot, és elővettem a helyes 

kis hegyes ceruzát. Felírtam a nevemet egy darab papírra, 

aztán a ceruzával áthúztam. 

– Mert valaki ezt küldte nekem. Nem hiszem, hogy 

meggyilkolnának. Nagy verés van kilátásban, hogy 

elijesszenek a további szimatolástól. 

– Tehát tudták, hogy benne vagy? 

– Ikkyt idáig követte egy kismókus, aki később 

meglátogatott, és pisztolyt nyomott a gyomromba. 

Lecsaptam, de hagytam elmenni. Arra gondoltam, hogy a 

Poynter utca a legbiztonságosabb. Egyedül lakom, tudod. 

– Mindenfelé járkálok – mondta Bernie. – Hallom a 

jelentéseket. Szóval nem azt lőtték le, akit kellett volna. 

– Pont olyan magas, ugyanolyan a felépítése, egészében 

véve hasonlít Ikkyre. Nem tudom megmondani, hogy 

ugyanaz a két pasas volt-e, akik a Beverly-Westerne-ben 

szálltak meg. Én ugyanis sosem láttam őket. Két pasas, 

sötét öltönyben, homlokba húzott puha kalappal. Egy kék 

Pontiac szedánba ugrottak, kábé kétéves lehetett, és 

elhúztak, előttük egy nagy Caddy törte az utat. 

Bernie felállt, és egy hosszú percig bámult rám. – Nem 

hinném, hogy ezek után veled is foglalkoznának – mondta 

végül. – Rossz embert kaptak el. A maffia most egy darabig 

csöndben lesz. Te tudsz valamit? Ez a város lassan már 

épp olyan rothadt lesz, mint New York, Brooklyn vagy 

Chicago. A végén tényleg eluralkodik a teljes korrupció. 

– Pokoli jól kezdtünk. 

– Semmi olyat nem mondtál, ami miatt akcióba kéne 

lépnem, Phil. Beszélek a városi gyilkosságiakkal. Nem 

hinném, hogy bajban lennél. De láttad a lövöldözést. A 

vallomásodra szükségünk lesz. 



 

 

– Senkit nem tudnék azonosítani, Bernie. Nem 

ismerem azt az embert, akit lelőttek. Te honnan tudod, 

hogy nem ő volt a kiszemelt célpont? 

– Te mondtad, te ostoba! 

– Azt hittem, talán a városi fiúk tudják, kicsoda. 

– Akkor sem mondanák meg, ha így lenne. Egyébként 

még reggelizni sem volt idejük. Addig, amíg valaki nem 

azonosítja, csak egy lesz a hullaháziak közül. De beszélni 

akarnak veled, Phil. Egyszerűen imádják a magnójukat. 

Kiment, és az ajtó nagy lendülettel becsapódott 

mögötte. Én meg csak ültem, és azon töprengtem, nem 

volt-e nagy marhaság beszélni neki. Egyáltalán, felvállalni 

Ikky gondjait. Ötezer zöldhasú azt mondta, hogy nem. De 

még ők is tévedhetnek. 

Valaki dörömbölt az ajtómon. A táviratkihordó volt. 

Aláírtam az elismervényt, és feltéptem a borítékot. 

A következő állt benne: „Útban vagyok Flagstaffba. 

Mirados Motor Court. Azt hiszem, kiszúrtak. Jöjjön 

gyorsan”. 

Apró darabokra téptem a táviratot, és elégettem a nagy 

hamutartóban. 
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Felhívtam Anne Riordant. 

– Valami furcsa dolog történt – mondtam, és mindent 

elmeséltem. 

– Nem tetszik nekem ez a ceruza – mondta. – És az sem 

tetszik, hogy rossz embert lőttek le. Talán egy szegény 

könyvelő volt valami ócska kis vállalatnál, máskülönben 



 

 

nem azon a környéken lakott volna. Egyáltalán, nem 

kellett volna ebbe belekeveredned, Phil. 

– Ikky életben maradt. Akárhova megy, újrakezdheti, 

tisztességes lehet. Megváltoztathatja a nevét. Biztos tele 

van pénzzel, különben nem fizetett volna nekem olyan 

sokat. 

– Mondtam, hogy nem tetszik az a ceruza. Okosabb 

lenne, ha egy kis időre ide költöznél. A postádat 

átirányíthatod – ha kapsz egyáltalán leveleket. Most egy 

ideig úgysem kell dolgoznod, ha nem akarsz. És L. A. tele 

van magándetektívekkel. 

– Nem érted a lényeget. Még nem fejeztem be a 

munkát. A városi zsaruknak tudniuk kell, hogy hol 

vagyok, és ha ők tudják, akkor az összes bűnügyi riporter 

is tudni fogja. Azok közül, akik látták a lövöldözést, senki 

sem fog használható személyleírást adni. Az amerikaiak 

tudják, hogy jobban teszik, ha nem tanúskodnak 

maffiagyilkosságoknál. 

– Rendben, nagyokos. De az ajánlatom továbbra is áll. 

A külső szobában felberregett a csengő. Mondtam 

Anne-nak, hogy most le kell tennem. Kinyitottam az átjáró 

ajtaját, és egy jól öltözött – mondhatnám elegáns – 

középkorú férfit láttam a bejárati ajtótól hatlábnyira. 

Kellemes műmosoly terjengett az arcán. Fehér Stetsont 

viselt, és azt a keskeny nyakkendőt, amelyet díszes 

csomóba illik kötni. Krémszínű flanelöltönye szabászati 

remekmű volt. 

Arany öngyújtóval gyújtotta meg a cigarettáját, és az 

első füstkarikán keresztül szemügyre vett. 

– Mr. Marlowe? 

Bólintottam. 



 

 

– Foster Grimes vagyok, Las Vegasból. Én vezetem a 

Déli Ötödiken a Rabcho Esperanzát. Hallottam, hogy 

kapcsolatba került egy bizonyos Ikky Rosensteinnel. 

– Nem jönne beljebb? 

Elrobogott mellettem, bement az irodámba. A külseje 

semmit nem árult el róla. Jómódú férfi, aki szeretett kicsit 

déliesen öltözni, de az is lehet, hogy üzleti szempontból 

találta megfelelőnek. Tucatnyi ilyennel találkozni Palm 

Springsben a téli szezonban. A kiejtése alapján keleti 

partvidékinek gondoltam, de semmi esetre sem New 

England-inak. New York, vagy Baltimore a legvalószínűbb. 

Long Island, Berkshires – nem túl távol a várostól. 

Egy csuklómozdulattal a vendégszékre mutattam, 

magam letelepedtem az ósdi nyikorgó forgószékre. Vártam. 

– Hol van most Ikky? 

– Nem tudom, Mr. Grimes. 

– Miért foglalkozott vele? 

– Pénzért. 

– Pokoli nyomós indok – mosolyodott el. – Meddig 

jutottak? 

– Segítettem neki elhagyni a várost. Azért mondom el 

magának, noha fogalmam sincs róla, ki az ördög maga, 

mert már elmeséltem egy régi barátomnak-ellenségemnek, 

a seriffiroda egyik vezető emberének. 

– Hogy érti azt, hogy barát-ellenség? 

– A törvény emberei nem a puszipajtásaim, de őt már 

évek óta ismerem, és amennyire egy magánkopó és egy 

zsaru barát lehet, annyira barátok vagyunk. 

– Megmondtam magának, ki vagyok. Egyedülálló 

létesítményünk van Las Vegas-ban. Az egész terület a 

miénk, kivéve egyetlen nyavalyás újságszerkesztőt, aki 

állandóan a nyakunkba liheg, a mienkbe, és a 



 

 

barátainkéba. Azért hagyjuk életben, mert ez jobb fényt 

vet ránk, mintha kinyírnánk. A gyilkosság többé már nem 

jó üzlet. 

– Lásd Ikky Rosensteint. 

– Az nem gyilkosság volt. Hanem kivégzés. Ikky kilépett 

a sorból. 

– És a maga lövészei valaki mást terítettek le. Talán egy 

kicsit tovább kellett volna maradniuk, hogy biztosra 

mehessenek. 

– Nem kellett volna, ha maga nem üti bele az orrát. 

Siettek. De ez elfogathatatlan. Nekünk nyugodt 

hatékonyságra van szükségünk. 

– És ki ez a kövér „mi”? 

– Ne gyerekeskedjen velem, Marlowe. 

– Jó, jó. Mondjuk, hogy tudom. 

– Nos, elmondom, mit akarunk. – A zsebébe nyúlt, és 

előhúzott egy bankjegyet. Az asztalra, a maga térfelére 

helyezte. – Találja meg Ikkyt, és mondja meg neki, ha 

visszaáll a sorba, minden rendben lesz. Most, hogy 

lelőttünk egy ártatlan gyalogost, nem akarunk több zűrt, 

sem további nyilvánosságot. Ilyen egyszerű. Ezt most 

kapja – intett a bankó felé. Ezres volt. Talán ez a legkisebb 

címlet, amit maguknál tartanak. – És kap még egyet, ha 

megtalálta Ikkyt, és átadta az üzenetet. Ha nemet mond – 

fátylat az egészre. 

– És mi van, ha elveszem ezt a rohadt ezrest, és 

kifújom bele az orromat? 

– Ostobaság lenne. – A zsebébe nyúlt, és elővett egy 

hangtompítós Colt Woodsmant. A Colt Woodsman minden 

nyikk nélkül kicsinál bárkit. És gyors is volt a pasi, gyors 

és ügyes. Az arcáról mindeközben nem tűnt el a jóindulatú 

kifejezés. 



 

 

– Én nem hagytam el Vegast – mondta nyugodtan. – Be 

is tudom bizonyítani. Maga itt hever holtan az irodai 

székében, és senki sem tud semmit. Csak egy újabb 

magánhekus, aki próbálkozott, és rossz irányt vett. Tegye 

a kezét az asztalra, és gondolkozzon egy kicsit. Véletlenül 

remekül célzok, még evvel az ostoba hangtompítóval is. 

– Szálljon le a magas lóról, Mr. Grimes. Dehogy teszem 

a kezemet az asztalra. Viszont szeretném, ha mesélne erről 

valamit. 

Elé löktem a szépen hegyezett ceruzát. Előbb gyorsan 

áttette a baljába a revolvert, majd megfogta a ceruzát – 

elég volt hozzá egy szemvillanásnyi idő. Felemelte, úgy 

akarta megnézni, hogy közben engem is szemmel 

tarthasson. 

– Expressz hozták – mondtam. – Semmi üzenet, semmi 

feladó. Csak a ceruza. Gondolja, hogy sosem hallottam a 

ceruzáról, Mr. Grimes? 

Elkomorodott, és leejtette a ceruzát. Mielőtt ismét a 

jobbjába vette volna a fegyvert, az asztal alatt 

megmarkoltam a 45-ös agyát, és az ujjamat a ravaszra 

szorítottam. – Nézzen az asztal alá, Mr. Grimes. Egy nyitott 

pisztolytáskában egy 45-öst fog látni. Ha szíven is lő, a 

rándulástól az ujjam meghúzza a ravaszt, és a maga belei 

cafatokban lógnak majd, így zuhan ki a székből. A 45-ös 

ereje hatlábnyira lökheti hátra. Ezt még a filmesek is 

megtanulták végre. 

– Mintha mexikói gyártmány lenne – állapította meg 

teljes nyugalommal. Eltette a fegyverét. Vigyorgott. – Szép 

és gyors munka, Marlowe. Tudnánk magát használni. De 

az átképzése sokáig tartana, nekünk meg nincs időnk. 

Keresse meg Ikkyt, és ne legyen gerinctelen. A pasas 



 

 

hallgat az észérvekre. Nem akar ő élete végéig menekülni. 

A végén úgyis megtalálnánk. 

– Egy valamit áruljon el, Mr. Grimes. Miért én? Ikkytől 

eltekintve, mi az ördögöt csináltam, hogy így megutált? 

Egy pillanatig mozdulatlanul gondolkodott, vagy 

legalábbis úgy tett, mintha gondolkodna. – A Larsen-ügy. 

Maga segített abban, hogy az egyik emberünk a 

gázkamrában végezze. Ezt sosem feledjük el. Arra 

gondoltunk, hogy maga megfizethetne Ikkyért. Áldozat lesz 

magából Marlowe, hacsak nem a mi szabályaink szerint 

játszik. Akkor történik majd valami magával, amikor a 

legkevésbé számít rá. 

– Az én szakmámban az ember mindig mások bűnéért 

lakol, Mr. Grimes. Vigye a pénzét, és húzzon el. Lehet, 

hogy úgy döntök, a maguk útját járom, de ezt még meg 

kell gondolnom. Ami a Larsen-ügyet illeti, minden munkát 

a zsaruk végeztek el. Én csak véletlenül tudtam, hol van. 

Nem hinném, hogy olyan rettenetesen hiányzik maguknak. 

– Nem szeretjük, ha beleszólnak a dolgainkba. – Felállt. 

Közömbösen a zsebébe süllyesztette az ezrest. Eközben 

elengedtem a 45-öst, és elővettem az öthüvelykes 38-as 

Smith and Wessonomat. 

Lenézően végigmért. – Vegasban leszek, Marlowe. A 

helyzet az, hogy nem is hagytam el a várost. Az 

Esperanzában megtalálhat. Egyébként egy fikarcnyit sem 

érdekelt bennünket Larsen személye. Csak egy lesipuskás 

volt. Tucatáru. Viszont azzal nagyon is törődünk, hogy egy 

nyamvadt kis magánhekus adta föl. 

Biccentett, és az irodai ajtón át távozott. 

Én meg gondolkodtam. Azt tudtam, hogy Ikky nem 

menne vissza a társasághoz. Még akkor sem tudna 



 

 

megbízni bennük, ha tényleg kapna rá esélyt. De most 

már volt egy másik ok is. Ismét felhívtam Anne Riordant. 

– Elmegyek, megkeresem Ikkyt. Muszáj. Ha három 

napon belül nem jelentkezem, lépj kapcsolatba Bernie 

Ohlsszal. Flagstaffba megyek, Arizona állam. Ikky azt 

mondta, ott megtalálom. 

– Te bolond vagy – sikította. – Ez valami csapda. 

– Egy bizonyos Mr. Grimes látogatott meg Vegasból. 

Hangtompítós pisztollyal. Egy pont előnnyel legyőztem, de 

nem leszek mindig ilyen szerencsés. Ha megtalálom Ikkyt, 

és jelentek Grimesnek, a maffia békén hagy. 

– Halálra ítélnél egy embert? – A hangja éles és 

hitetlenkedő volt. 

– Nem. Mikor jelentek, már nem lesz ott. Felugrik egy 

montreali gépre, hamis papírokat vesz – Montreal 

majdnem olyan züllött, mint mi és irány Európa. Ott 

valószínűleg biztonságban lesz. De a maffiának hosszú a 

karja, és Ikkynek rohadt unalmas élete lesz, ha nem akar 

meghalni. Más választása nincs. Vagy elrejtőzik, vagy a 

ceruza. 

– Milyen okos vagy, drágám. És mi a helyzet a te 

ceruzáddal? 

– Ha komolyan gondolták volna, el sem küldik. Csak 

ijesztgetnek. 

– De te nem ijedtél meg, te csodásan jóképű bestia. 

– Dehogynem. De a félelem nem bénít meg. Viszlát. Ne 

szedj fel szeretőt, amíg vissza nem érkezem. 

– Dögölj meg, Marlowe. 

Lecsapta a kagylót. Én csak a helyére tettem. 

Egyik specialitásom, hogy rosszkor és rosszat mondok. 

Eldöngettem a városból, mielőtt a gyilkos fiúk a 

híremet vehették volna. Beletelik egy kis időbe, mire 



 

 

felveszik a fonalat. Bernie Ohls pedig egy használt 

papírzacskót sem adna a városi zsaruknak. A seriff 

emberei és a városi rendőrség között olyan jó az 

együttműködés, mint két kandúr között a kerítés tetején. 
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Estére Phoenixbe értem, és elszállásoltam magam egy 

város széli autósmotelbe. Phoenix piszok forró volt. A 

motel éttermében vacsoráztam. A kasszában váltottam egy 

kis pénzt, negyeddollárosokat meg tízcenteseket, és 

magamra csuktam a telefonfülke ajtaját. A flagstaffi 

Miradort hívtam. Mennyire hülyültem el? Ikky akármilyen 

néven bejelentkezhetett, Cohentől Cordileonéig, Watsontól 

Woichehovskiig. De én hiába hívtam. Mosolygós hang 

utasított vissza. Így aztán a következő éjszakára szobát 

foglaltattam. Nem volt sok esély rá, hacsak valaki ki nem 

jelentkezik, de felvettek a várólistára, vagy mire. Flagstaff 

túl közel van a Grand Canyonhoz. Ikky bizonyára előre 

lefoglalta a szállást, megszervezett mindent. Ez is 

olyasvalami volt, amin el kellett gondolkozni. 

Olvasnivalónak vettem egy puha kötésű könyvet. A 

vekkert 6.30-ra állítottam be. A ponyva úgy megijesztett, 

hogy két pisztolyt dugtam a párnám alá. Egy pasiról szólt, 

aki szembeszegült Milwaukee gengszterfőnökével, és 

minden tizenötödik percben agyba-főbe verték. Valahogy el 

tudtam képzelni, hogy a feje és az arca már csak véres 

bőrcafatokkal borított csont. De a következő fejezetben 

olyan boldog volt, mint a mezei pacsirta. Akkor 

megkérdeztem magamtól, hogy minek olvasom ezt a 



 

 

szemetet, evvel az erővel a Karamazov testvéreket is 

megtanulhatnám kívülről. Mivel elfogatható válasz nem 

jutott az eszembe, lekapcsoltam a lámpát, és elaludtam. 

6.30-kor megborotválkoztam, lezuhanyoztam, 

megreggeliztem, majd elindultam Flagstaffba. Ebédidőre 

értem oda. Az étteremben ott ült Ikky, és hegyi pisztrángot 

zabált. Letelepedtem vele szembe. Csodálkozott, amikor 

meglátott. 

Magamnak is pisztrángot rendeltem, és kívülről befelé 

haladva ettem, ahogy ezt helyesen enni kell. A szálkák 

kicsit rontottak az élvezeten. 

– Mi van? – kérdezte teli szájjal. – A kényes zabagép. 

– Olvasta az újságot? 

– Csak a sportrovatot. 

– Menjünk a szobájába, és beszélgessünk. Valamivel 

többről van szó. 

Kifizettük az ebédünket, és felmentünk egy kellemes 

kétágyasba. A Motor Courts egyre jobb lesz, már azt is 

sikerült elérnie, hogy egy csomó hotel olcsónak látszik. 

Leültünk, és rágyújtottunk. 

– A két faszi túl korán kelt, és elment a Poynter útra. A 

maga háza előtt parkoltak le. Sajnos nem kaptak kellő 

eligazítást. Lelőttek egy hapsit, aki egy kicsit hasonlított 

magára. 

– Ez komoly – vigyorgott. – De a zsaruk rá fognak jönni, 

és a szervezet is rá fog jönni. Úgyhogy a cédula még 

mindig rajtam van. 

– Maga biztos azt hiszi, hogy hülye vagyok – mondtam. 

– Igaza van. 

– Maga első osztályú munkát végzett, Marlowe. Mi 

ebben a hülyeség? 

– Milyen munkát végeztem el? 



 

 

– Simán kihozott. 

– Volt itt valami, amit maga egyedül nem tudott volna 

megoldani? 

– Egy kis szerencsével, talán. De jó, ha az embernek 

van segítsége. 

– Úgy érti, egy balekja. 

Megkeményedett az arca. Rekedtes hangja elmélyült. – 

Nem értem. És adjon vissza abból az ötezresből, jó? 

Rosszabbul állok, mint gondoltam. 

– Majd ha piros hó esik. 

– Ne szórakozzon velem – szinte sóhajtotta, és a 

markába kapta a pisztolyt. Nekem nem kellett 

kapkodnom, az enyém a zsebemben volt. 

– Nem kellett volna átverni – mondtam. – Tegye el a 

füstölőt. Semmivel sem kifizetődőbb, mint egy vegasi 

játékautomata. 

– Téved. Azok a gépek elég gyakran kihozzák a 

főnyereményt. Máskülönben nincs, aki játsszon. 

– Úgy érti nagyon ritkán. Na figyeljen, de nagyon. 

Vigyorgott. A fogorvosa belefáradhatott a hiába való 

várakozásba. 

– A feladat felkeltette az érdeklődésemet – kezdtem, 

elegánsan, mint Milo Vance egy Van Dyne-történetben, 

csak én sokkal okosabb voltam. – Először is, hogy meg 

lehet-e csinálni. Másodszor, ha igen, akkor hol leszek én? 

De lassacskán észrevettem a piszkos kis ujjnyomokat a 

képen. Miért jött hozzám egyáltalán? A szervezet egy 

cseppet sem naiv. Miért küldtek volna egy olyan kisstílű 

alakot, mint Charles Hickon, vagy tudom is én, milyen 

nevet használt csütörtökön? Hogyan lehetséges, hogy egy 

olyan tapasztalt róka, mint maga, hagyja, hogy egy 

veszedelmes kapcsolatához nyomon kövessék? 



 

 

– Maga megöl engem, Marlowe. Úgy világít az agya, 

hogy sötétben is megtalálnám. Maga annyira ostoba, hogy 

egy fehér-kék foltos zsiráfot sem venne észre. Fogadok, 

hogy amikor visszament az agyatlan birodalmába, úgy 

játszott avval az ötezressel, mint a macska a 

pamutgombolyaggal. Fogadok, össze is csókolta a 

bankókat. 

– Azután, hogy a maga kezében voltak? Fenét. No, ott 

van még a ceruza. Miért küldték? Csúnya fenyegetés. Ez 

megerősített mindent. De ahogy már mondtam a maguk 

vegasi nyikhajának, ha komolyan gondolták volna, nem 

küldik el. Egyébként nála is volt fegyver. Egy 

hangtompítós Woodsman 22-es. Kénytelen voltam rávenni, 

hogy tegye el. Nagyon szófogadó volt. Mindenféle lepedőket 

lebegtetett az orrom előtt, hogy találjam meg magát, és 

aztán jelentsem neki. Jól öltözött, rendes frontember egy 

csapat mocskos patkánnyal a háta mögött. A Keresztény 

Nők Szövetsége, meg pár seggnyaló politikus pénzt adott 

nekik, ők meg megtanulták, hogyan kell élni vele, hogyan 

kell gyarapítani. Most már gyakorlatilag nem lehetett 

megállítani őket. De akkor is csak egy csapat mocskos 

patkány. És csak oda mennek, ahol nem lehet hibázni. Ez 

nem emberhez méltó. Az embernek ugyanis joga van 

olykor tévedni. A patkányoknak nincs. Mindig 

tökéletesnek kell lenniük. Különben magával kell 

számolniuk. 

– Fogalmam sincs, miről beszél. De az biztos, hogy túl 

hosszan mondja. 

– Nos, engedje meg, hogy lefordítsam. Az East Side-on 

egy nyomorult alak bekerül a maffia hátsó harcvonalába. 

Tudja, mi az a harcvonal, Ikky? 

– Szolgáltam a seregben – sziszegte. 



 

 

– Ott nevelkedik, de nem lesz velejéig romlott. Nem 

eléggé romlott. Tehát megpróbál kitörni. Idejön, szerez 

magának valami ócska állást, megváltoztatja a nevét, és 

csendben éldegél egy olcsó bérházban. De a maffiának 

mostanra már sokfelé vannak ügynökei. Valaki kiszúrja, 

felismerik. Lehet, hogy egy nepper, vagy valaki a 

fogadóirodából, egy éjszakai pillangó, talán egy zsaru, aki 

rajta van a listán. Tehát a maffia, vagy a szervezet, 

nevezze, ahogy akarja, azt mondja a szivarfüstkarikákon 

keresztül: – Ikky, ezt nem teheti velünk. Nem nagy ügy, 

nem fontos alak, de akkor is bosszant bennünket. Nem 

tesz jót a fegyelemnek. Hívjunk pár fiút, és húzassuk ki a 

nevét. – No, de milyen fiúkat hívnak? Olyanokat, akikből 

már elegük van. Túl régen szolgálnak. Talán hibáztak, 

vagy kezd elegük lenni. De az is lehet, hogy éppenséggel 

élvezik a gyilkolást. Az sem jó. Attól nyugtalanok lesznek. 

Azok a legjobbak, akiket az egész egyáltalán nem érdekel. 

Úgyhogy a fiúk, akiket kiszemelnek, bár nem tudnak róla, 

szintén a kihúzandók listájára kerültek. De milyen fájintos 

lenne, ha belevennének még valakit, akit a Larsen-ügy óta 

nagyon nem szeretnek. Ez amolyan kis maffiatréfa, de a 

srácok nagyokat röhögnek rajta, no meg dicsekedni is 

lehet vele. – Nézzétek, fiúk, még arra is van időnk, hogy 

eljátszogassunk egy magánhekussal. Jézusom, mi bármit 

megcsinálhatunk! Még az ujjunkat is szophatjuk. – Szóval 

küldenek két hamisítványt, két felfújt hólyagot. 

– A Torri testvérek nem hamisítványok. Igazi nehéz 

fiúk. Bebizonyították – akkor is, ha hibáztak. 

– Hibáztak egy fenét! Elkapták Ikky Rosensteint. Maga 

volt az elterelő mozdulat. Ettől a pillanattól fogva 

gyilkosság vádjával le van tartóztatva. De ez nem a 

legrosszabb. A szervezet habeas corpusként kihozza magát 



 

 

a sittről és leteríti. Elvégezte a dolgát, engem viszont nem 

tudott bolonddá tenni. 

Az ujja szorosabban tapadt a ravaszra. Kilőttem a 

kezéből a fegyvert. A zsebemben lévő pisztoly kicsi volt 

ugyan, de távolra is pontosan lehetett célozni vele. És ez 

egyike volt azoknak a napoknak, amikor magam is 

nagyfokú pontosságra törekedtem. 

Halkan felnyögött, és a szájába kapta a kezét. 

Átmentem a térfelére, és erősen mellbe rúgtam. Nem 

tartozik a műsorszámomba, hogy kedves legyek a 

gyilkosokkal. Hanyatt esett, oldalra dőlt, négy- vagy 

ötlépésnyit odébb kúszott. Felkaptam a fegyverét és 

ráfogtam, miközben megmotoztam – nemcsak a zsebeit 

meg a fegyvertokját –, mindenütt, ahova az ember 

elrejtheti a második pisztolyt. Tiszta volt – legalábbis 

ebben az értelemben. 

– Mit akar csinálni velem? – vinnyogta. – Megfizettem. 

Maga tiszta. Piszok jól megfizettem. 

– Azt hiszem, mind a kettőnknek van egy kis gondja. A 

magáé, hogy miképp maradjon életben. – A zsebemből 

elővarázsoltam egy pár bilincset, hátracsavartam a karját, 

és rácsattintottam a csuklójára. Vérzett a keze. A 

díszzsebkendőjével kötöztem be. A telefonhoz mentem. 

Flagstaff elég nagy város ahhoz, hogy saját rendőrsége 

legyen. Talán még a kerületi ügyésznek is van itt irodája. 

Ez Arizona, viszonylag szegény állam. Az sem kizárt, hogy 

itt talán becsületesek a zsaruk. 
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Pár napig maradnom kellett, de nem bántam, amíg olyan 

pisztránggal tömhettem magam, amelyet hét- vagy 

nyolcezer láb magasságban fogtak ki. Telefonáltam Anne-

nak és Bernie Ohlsnak. Felhívtam az üzenetrögzítőmet. Az 

arizonai kerületi ügyész fiatal, éles szemű alak volt, a 

rendőrfőnöknél nagyobb pasast pedig életemben nem 

láttam. 

Még időben értem vissza L. A.-ba, hogy elvigyem Anne-t 

Romanoffhoz vacsorázni. És pezsgőzni. 

– Egy valamit nem értek – mondta a harmadik pohár 

buborékos után. – Miért ráncigáltak bele téged, és miért 

volt szükség egy hamis Ikky Rosensteinre? Miért nem volt 

elég, hogy a két bérgyilkos elvégezze a munkát? 

– Magam sem tudom pontosan. Hacsak nem arról van 

szó, hogy a nagyfiúk annyira biztonságban érezték 

magukat, hogy azt hitték, megengedhetik maguknak a 

viccelődést. Vagy az a Larsen, aki a gázkamrában végezte, 

nagyobb hal volt, mint gondoltuk. Csak három vagy négy 

igazán jelentős maffiózó végezte villamosszékben, kötélen 

vagy gázkamrában. Senkiről sem tudok, aki életfogytot 

kapott volna az olyan államokban, mint Michigan. Ha 

Larsen nagyágyú volt, csak mi nem tudtunk róla, akkor az 

én nevem is felkerülhetett a várólistájukra. 

– De mire vártak? – kérdezte. – Azonnal végezhettek 

volna veled. 

– Idejük mint a tenger. Ki zaklatná őket? Kefauver? Ő 

minden tőle telhetőt megtett, de észreveszel bármilyen 

változást a felállásban? Kivéve, amikor maguk szervezik 

meg. 



 

 

– Costello? 

– Adócsalás – mint Caponénál. Lehet, hogy Capone 

több száz embert gyilkoltatok meg, és jó néhánnyal saját 

kezűleg végzett. De az adóellenőrökre volt szükség, hogy 

ráhúzhassák a vizes lepedőt. A maffia nem sokszor követ 

el ilyen hibát. 

– Azt szeretem benned, eltekintve lehengerlő személyes 

varázsodtól, hogy amikor valamire nem tudod a választ, 

kitalálsz helyette mást. 

– A pénz miatt aggódom – mondtam. – Ötezer a 

mocskos pénzükből. Mihez kezdjek vele? 

– Ne legyél már ilyen idióta. Megdolgoztál azért a 

pénzért, az életedet is kockáztattad. Vegyél egy sorozat E. 

Bondsot. Így tiszta lesz a pénzed. Szerintem ez remek 

része lenne a tréfának. 

– Akkor most te mondd meg nekem, hogy szerinted 

miért ráncigáltak bele. 

– Jobb a híred, mint gondolnád. És mi lett volna, ha a 

hamis Ikky találta ki ezt az egészet? Amolyan okostóninak 

látszik, aki képtelen egyszerűen intézni az ügyeit. 

– A szervezet megfizetteti vele, ha a saját feje után ment 

– feltéve, hogy igazad van. 

– Ha nem a kerületi ügyész csap le rá elsőnek. 

Egyébként a legkevésbé sem érdekel, hogy mi lesz vele. 

Kérek még pezsgőt. 
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„Ikkyt” kiadták, a nyomás alatt megtört, és megnevezte a 

két bérgyilkost – miután én már megtettem: a Torri 



 

 

testvérek voltak. Egyébként nyomuk veszett. Nem mentek 

haza. És egyetlen embert nem lehet összeesküvéssel 

vádolni. A törvény még a bűnrészességét sem tudta 

tényekkel alátámasztani. Nem tudták rábizonyítani, hogy 

tudta, a valódi Ikkyt lelőtték. 

Valami apróságért lecsukhatták volna, de jobb 

megoldást találtak. A barátaira bízták. Szabadon 

engedték. 

Hogy most hol van? Érzésem szerint sehol. 

Anne Riordan örült, hogy vége, és biztonságban 

vagyok. Biztonság – ezt a szót a mi munkánkban nem 

használjuk. 



 

 

A KÍNAI NYAKLÁNC 

1. 

A 300 karátos Fei Csui 

Amikor Violets M’Gee hívott, éppen pipáztam és pofákat 

vágtam az iroda üvegezett, nevemmel ékesített ajtaja felé. 

Egy hete nem volt semmilyen munkám. 

– Hogy megy a szimatolás, he? – kérdezte Violets. 

Hekus a gyilkosságiaknál, a seriff hivatalában. – Nincsen 

kedve sétafikálni egy kicsit a parton? Testőrködésről, vagy 

valami hasonlóról lenne szó. 

– Ami egy dollárba belefér – mondtam. – Csak 

gyilkossági ügyet ne. Azért három ötvenet kérek. 

– És biztosan nagyon takaros munkát is végez. A 

következő az ábra, John. 

Megadta egy Lindley Paul nevű férfi címét és 

telefonszámát, aki Castellamare-ban lakott, az úri 

társasághoz tartozott és mindenfelé eljárt otthonról, csak 

éppen dolgozni nem, egyedül élt egy japán inassal, és 

nagyon nagy autót vezetett. A seriff hivatala semmit sem 

tudott felhozni ellene, azon kívül, hogy túlságosan jól 

érezte magát a bőrében. 

Castellamare még a város határain belül volt, de nem 

látszott rajta, mert alig néhány tucatnyi különböző méretű 



 

 

és formájú házból állt, amelyek foggal-körömmel 

kapaszkodtak a hegyoldalba, és úgy festettek, mintha egy 

kiadósabb szellő bármikor lesodorhatná őket a tengerparti 

uzsonnás kosarak közé. A főút mellett állt egy kávézó, 

mellette betonív magasodott, ami valójában gyalogosoknak 

épített átjáró volt. Ahol a híd a hegyfallal találkozott, beton 

lépcsősor indult felfelé, egyenesen, akár a vonalzó. 

A Quional Avenue, mint azt Mr. Lindley Paultól 

megtudtam, a harmadik utca felfelé, ha nincsen ellenemre 

egy kis séta. Mint mondta, ha először járok erre, így a 

legegyszerűbb megtalálni a helyet, mert az utcákat 

érdekes, ám igen bonyolult kanyarokkal tervezték. 

Állítólag akadtak emberek, akik órákon keresztül 

mászkáltak ide-oda, de nem jutottak messzebbre, mint 

giliszta a csalikonzervben. 

Így aztán odalent leparkoltam az öreg Chrysleremet, és 

felsétáltam. Kellemes este volt, és amikor elindultam, még 

csillogott némi fény a vízen. Mire felértem a tetőre, eltűnt. 

Leültem a legfelső lépcsőfokra, megmasszíroztam a 

lábamat, és megvártam, míg a pulzusom visszaesik 

százötven alá. Aztán lefejtettem a hátamról a rátapadt 

inget, és megindultam a ház felé, ami az egyetlen épület 

volt a közelben. 

Pofás házikónak néztem, de igazából nem üvöltött róla 

a pénz. Sótól megzöldült vaslépcső vezetett a bejárathoz, a 

garázs a ház alatt volt. Óriási, fekete, csatahajó méretű 

autó állt odabent, orral kifelé, az áramvonalas tetőből 

három másik kocsiét ki lehetett volna szabni, a 

hűtősapkára kojotfarkat kötöztek. Első pillantásra többe 

kerülhetett, mint a ház. 

A férfi, aki a vaslépcső tetején kinyitotta az ajtót, fehér 

flanelöltönyt viselt, nyakába lazán megkötött ibolyaszínű 



 

 

szaténsálat vetett. Puha, barna nyaka volt, mint egy 

izmosabb nőnek. Szeme halvány volt és zöldeskék, mint az 

akvamarin, az arca kissé kemény vonású, de nagyon 

jóképű, sima homloka fölött három precíz hullámba 

fésülte sűrű, szőke haját. Három centivel lehetett 

magasabb nálam – vagyis összesen száznyolcvanhárom 

centiméter volt és általánosságban olyan fickó benyomását 

keltette, aki fehér flanelöltönyt viselne ibolyaszín sállal. 

Megköszörülte a torkát, elnézett a bal vállam fölött és 

azt mondta: 

– Igen? 

– Engem ajánlottak magának. Violets M’Gee említette a 

nevemet. 

– Violets? Istenkém, micsoda különös becenév. Lássuk 

csak – ön pedig… 

Tétovázott, én meg hagytam, hadd erőlködjön, amíg 

ismét meg nem köszörülte a torkát, és zöldeskék szemével 

a távolba nem meredt egy pontra, néhány mérföldre a 

hátam mögött. 

– Dalmas – mondtam. – Ugyanaz, mint ma délután. 

– Jöjjön be, Mr. Dalmas. Bizonyára megbocsát nekem. 

Az inasnak kimenője van ma este. Így hát… – Rosszallóan 

a csukódó ajtóra mosolygott, mintha annak nyitogatásával 

bepiszkolta volna a kezét. 

A bejárat egy alacsony, fémkorlátos erkélyre nyílt, ami 

egy üvegfalú szoba három oldala mentén futott, alig három 

lépcsőfoknyira a helyiség szintje felett. Amikor lesétáltunk 

a lépcsőn, Lindley Paul szemöldöke egyetlen mozdulatával 

egy rózsaszín fotelre mutatott, és én leültem, remélve, 

hogy nem koszolom össze. 

Olyan szoba volt, ahol az emberek törökülésben 

kucorognak és abszintot szopogatnak kockacukron 



 

 

keresztül, rekedt torokhangon beszélgetnek, vagy néha 

csak nyüszítenek. Az erkély mellett könyvespolcok álltak, 

és akadt néhány szögletes formájú, talapzatra helyezett 

mázas agyagszobor is. Akadt néhány kényelmes kis dívány 

és apró, hímzett selyemkendők hevertek mindenfelé, a 

lámpák talapzatán és egyéb helyeken. Volt itt egy nagy, 

rózsafa zongora, rajta egy nagyon magas váza, benne 

egyetlen szál sárga rózsával és alatta barackszín, bolyhos 

szőnyeg, amiben egy menyét egy hétre nyomtalanul 

eltűnhetett volna. 

Lindley Paul nekitámaszkodott a zongora ívének, 

meggyújtott egy cigarettát, de engem nem kínált meg. 

Hátrahajtott fejjel a mennyezet felé fújta a füstöt, és a 

torka ettől még nőiesebbnek tűnt. 

– Valójában egészen jelentéktelen ügyről van szó – 

mondta közönyösen. – Aligha érdemes különösebben 

foglalkozni vele. De úgy gondoltam, nem árt, ha van egy 

kísérőm. Meg kell ígérnie, hogy nem lengeti a pisztolyát 

vagy valami hasonlót. Feltételezem, hord magánál fegyvert, 

igaz? 

– Ó, igen – mondtam. – Igen. – A gödröcskét néztem az 

állán. Kavicsot lehetett volna beleejteni. 

– Nos, nem szeretném, ha használná, vagy bármi 

hasonló. Mindössze arról van szó, hogy találkozóm van 

néhány emberrel, akiktől megvásárolok valamit. Lesz 

nálam némi készpénz. 

– Mennyi pénz és mire? – kérdeztem, és az egyik 

gyufámmal meggyújtottam az egyik cigarettámat. 

– Nos, ami azt illeti… – Kedvesen mosolygott, de 

különösebb rossz érzés nélkül bele tudtam volna csapni az 

öklömmel ebbe a mosolyba. Egyszerűen nem kedveltem 

ezt az embert. 



 

 

– Az egyik barátom meglehetősen bizalmas küldetéssel 

bízott meg. Nem igazán szeretnék részletekbe bocsátkozni 

– mondta. 

– És mit akar tőlem? Menjek magával és tartsam a 

kalapját? – érdeklődtem. 

Megrándult a keze, és némi hamu hullott fehér 

kézelőjére. Ez felbosszantotta. 

Fintorogva meredt a foltra, aztán halkan megszólalt, 

mint egy szultán, aki selyemzsinórt küld kivénhedt 

háremhölgyének: 

– Remélem, nem próbál velem pimaszkodni. 

– A remény tart minket életben – mondtam. 

Egy kis ideig szótlanul bámult rám. 

– Átkozottul szívesen behúznék egyet magának – 

mondta. 

– Ezt már inkább a kedvemre való – mondtam. – Kicsit 

ugyan gyúrnia kellene hozzá, de tetszik a harciassága. 

Most pedig térjünk rá az üzletre. 

Kicsit még mindig neheztelt rám. 

– Testőrt rendeltem – mondta hidegen. – Ha 

magántitkárt alkalmaznék, neki sem kellene elmesélnem a 

privát ügyeimet. 

– Ha sokat dolgozna magánál, úgyis ismerné az 

összeset. Kívülről, belülről. Én viszont csak egy napra 

jöttem. Kénytelen lesz elárulni nekem. Miről van szó… 

zsarolásról? 

Hosszú szünet után azt mondta: 

– Nem. Egy nyakláncról, Fei Csui jadéból, ami legalább 

hetvenötezer dollárt ér. Hallott már a Fei Csui jadéról? 

– Nem. 

– Igyunk egy kis brandyt, és mesélek róla. Igen, igyunk 

egy kis brandyt. 



 

 

Ellökte magát a zongorától, és elsétált. Úgy mozgott, 

mint egy táncos, a csípőjefölött nem mozdult a teste. 

Elnyomtam a cigarettámat és a levegőbe szimatoltam, ahol 

mintha szantálfa illatát éreztem volna, aztán Lindley Paul 

visszatért egy kellemes külsejű palackkal és két öblös 

pohárral. Mindegyikbe töltött egy kávéskanálnyit, majd az 

egyiket átnyújtotta nekem. 

Én érintetlenül letettem az enyémet, és megvártam, 

míg eleget lötyögteti az orra alatt a sajátját és beszélni 

kezd. Nagy nehezen sikerült is neki. 

Egészen kellemes hangon beszélt. 

– A Fei Csui az egyetlen értékes jadefajta. A többi is 

értékes a maga módján, de főleg a megmunkálás miatt. A 

Fei Csui önmagában is sokat ér. Nem bányásszák sehol, 

nagyon kevés létezik belőle, és több száz éve kimerült 

minden ismert lelőhelye. Az egyik barátom rendelkezett 

egy ilyen nyaklánccal. Ötvenegy faragott, tökéletesen 

csiszolt mandaringyöngy, darabonként hatkarátosak. Nem 

sokkal ezelőtt egy rablótámadás során elvették tőle. Mást 

nem vittek el, és figyelmeztettek minket – véletlenül én is a 

hölgy társaságában voltam, és ez az egyetlen oka annak, 

hogy személyesen vállalom a pénz kifizetésének kockázatát 

–, hogy ne szóljunk sem a rendőrségnek, sem a 

biztosítónak, hanem várjuk meg, amíg telefonálnak. A 

hívás néhány nappal később érkezett, az árat tízezer 

dollárban szabták meg, az időpont ma éjjel tizenegy. A 

helyet még nem árulták el. De valahol a közelben lesz, a 

szirtek körül. 

Belenéztem az üres poharamba és megrázogattam. 

Töltött még egy kevés brandyt. Azt is az első adag után 

küldtem, aztán megint rágyújtottam, ezúttal az ő 

cigarettájából, a monogramos, finom Virginia Silk Cutból. 



 

 

– Ékszerrablási história – mondtam. – Szervezett banda 

lehet, különben nem tudták volna, mikor és hol kell 

lecsapni. Az emberek ritkán viselnek értékes ékszereket, 

és az esetek felében legfeljebb utánzatot. A jadét nehéz 

hamisítani? 

– Mint anyagot, nem – mondta Lindley Paul. – Ami 

viszont a megmunkálását illeti… ahhoz egy emberi élet is 

kevés lenne. 

– Vagyis a szajrét nem lehet szétdarabolni – mondtam. 

– Azaz nem lehet feketén értékesíteni, legfeljebb az értéke 

töredékéért. Tehát a banda egyetlen bevételi lehetősége a 

váltságdíj. Én azt mondom, együtt fognak működni. Elég 

sokáig halogatta a testőr problémáját, Mr. Paul. Honnan 

tudja, hogy nem lesz ellenükre a dolog? 

– Sehonnan – mondta fáradtan. – De nem vagyok hős. 

Nem szívesen maradok egyedül a sötétben. Ha a terv 

csődöt mond… hát csődöt mond. Először arra gondoltam, 

egyedül megyek, aztán az jutott eszembe, miért ne 

rejtőzhetne valaki a kocsi hátuljában, minden eshetőségre 

készen? 

– Hátha egy üres csomagot kap a pénzért cserébe? És 

azt hogyan akadályozhatnám meg? Ha lövöldözni kezdek, 

és tényleg üres csomagot kapott, soha többé nem látja azt 

a nyakláncot. A kapcsolata nem fogja tudni, ki áll a banda 

mögött. Ha nem kezdek el lövöldözni, még azelőtt 

eltűnnek, hogy megnézhetné, mit adtak magának. Az is 

lehet, hogy semmit. Esetleg annyit mondanak, hogy majd 

postán elküldik a holmit, miután megnézték, nincsenek-e 

megjelölve a bankjegyek. Meg vannak jelölve? 

– Istenem, dehogy! 

– Nagy kár – mordultam fel. – Manapság megoldható, 

hogy csak ultraviola fényben vagy mikroszkóp alatt 



 

 

látszódjon. De ahhoz felszerelés kell, az meg csak a 

rendőrségnek van. Oké. Benne vagyok. Az én szereplésem 

ötven dollárba kerül magának. Jobb lenne, ha most 

odaadná, hátha nem jövünk vissza. Szeretem, ha pénz van 

nálam. 

Széles, csinos arca mintha egy árnyalattal fakóbbá és 

csillogóbbá vált volna. 

– Igyunk még egy kis brandyt – mondta gyorsan. 

Ezúttal emberi adagot töltött. 

Ültünk és vártuk a hívást. Játszogathattam az ötven 

dollárommal. 

A telefon négy alkalommal csördült meg, és Lindley, a 

hangjából ítélve, nőkkel beszélgethetett. A várt hívás csak 

tíz óra negyvenkor futott be. 

2. 

Elveszítem az ügyfelemet 

Én vezettem. Pontosabban a nagy, fekete autó 

kormánykerekét fogtam, és hagytam, hadd guruljon 

magától. Lindley Paul sportos, világos színű kabátját és 

kalapját viseltem. Az egyik zsebemben tíz rongyot cipeltem 

százdollárosokban. Paul a hátsó ülésen ült. Ezüstözött 

Lugert hozott magával, amire ránézni is gyönyörűség volt, 

és reméltem, tudja, hogyan kell használni. Ebben a 

munkában eddig semmi olyasmit nem találtam, ami 

tetszett volna. 



 

 

A találkozót a Purissima-kanyon bejáratához, egy 

sziklamélyedéshez szervezték, körülbelül negyedórányira a 

háztól. Paul azt mondta, elég jól ismeri a helyet, és gond 

nélkül el tud kalauzolni odáig. 

Két percen át szlalomoztunk és tolatgattunk a hegyi 

utcákon, amíg el nem szédültem, aztán hirtelen 

kilyukadtunk a sztrádára, ahol mindkét irányban szinte 

szilárd fénycsíkká álltak össze az elsuhanó járművek 

lámpái. Távolsági kamionok mentek az útjukra. 

A Sunset Boulevard egyik benzinkútjánál befordultunk 

a szárazföld felé. Elhagyatott volt a vidék, hínárszag 

terjengett, nem túl erősen, a sötét lejtőkről viszont 

sűrűbben csörgött lefelé a vadzsálya illata. Néhol tompa, 

távoli, sárga ablakszem pislogott le ránk fentről, egy-egy 

olyan szikláról, amiről minden ingatlanügynök álmodik. 

Morogva elhaladt mellettünk egy autó, fehér ragyogása egy 

pillanatra eltakarta előlünk a hegyeket. Ködpamacsok 

kergették a félhold sarlóját az égen. 

– Az a fény ott jobbra a Bel-Air Beach Club – mondta 

Paul. – A következő kanyon a Las Pulgas, utána jön majd 

Purissima. A második emelkedő tetején kell befordulnunk 

jobbra. 

– Húzza le a fejét – mordultam rá. – Lehet, hogy egész 

úton szemmel tartanak minket. Ez a kocsi olyan feltűnő, 

mint néger a hómezőn. 

A kocsi dorombolva haladt tovább, míg Paul a 

következő domb tetején élesen oda nem szisszent nekem: 

– Itt forduljon be. 

A fekete autót széles, gazzal felvert útra 

kormányoztam, amit sohasem kapcsoltak be a forgalom 

vérkeringésébe. A felrepedezett járdából fekete tönkökként 

meredtek elő a befejezetlen lámpaoszlopok. A szomszédos 



 

 

senkiföldjéről bokrok hajoltak rá a betonra. Tücskök 

ciripeltek, kecskebékák kuruttyoltak mögöttük. Ilyen halk 

volt Marriott kocsija. 

Itt alig álltak házak, azok is mind sötétek voltak. A 

környékbeliek minden jel szerint a tyúkokkal feküdtek. Az 

út végén hirtelen vége szakadt a betonnak, és egy poros 

lejtőn legurultunk egy párkányra, azután újabb lejtő 

következett, és fehérre festett korlát hajolt a földút fölé. 

Fészkelődés hallatszott a hátam mögül, aztán Paul 

nézett át az ülés felett, és alig hallhatóan felsóhajtott. 

– Ez az a hely. Kénytelen lesz kiszállni, félretolni a 

sorompót és legurulni a völgybe. Valószínűleg azért, hogy 

ne tudjunk gyorsan távozni, mert csak tolatva tudunk 

visszajönni. Időt akarnak szerezni a meneküléshez. 

– Fogja be a száját, és maradjon lent, amíg nem 

kiabálok – mondtam. 

Leállítottam a majdnem hangtalan motort, és csak 

ültem, hallgatóztam. A békák meg a tücskök hangja 

felerősödött. Nem hallottam semmi mást. Senki sem 

mozdult a közelben, különben a tücskök elhallgattak 

volna. Megérintettem a hónaljam alá szíjazott pisztoly 

hideg markolatát, kinyitottam az ajtót, kiléptem a 

szikkadt, agyagos földre, és egy darabig csak álltam ott. 

Bokrok vettek körbe. Zsálya illatát éreztem. Itt akár egy 

hadsereg is elrejtőzhetett volna. Elindultam a sorompó 

felé. 

Talán az egész csak próba volt, hogy lássák, vajon Paul 

tényleg megteszi-e, amit mondanak neki. 

Kinyújtottam a kezemet – mindkettőre szükségem volt 

–, aztán elkezdtem felemelni a sorompó egyik felét. Nem 

próba volt. Az egyik bokorból, alig öt méterre onnan, a 



 

 

világ legnagyobb zseblámpája villant, egyenesen a 

szemembe. 

Vékony, magas, fekete akcentussal beszélő hang sípolt 

fel a lámpafény mögötti sötétségből. 

– Ketten vagyunk, sörétessel. Mancsokat a levegőbe, 

üresen. Nem kukoricázunk. 

Nem szóltam semmit. Egy pillanatig csak álltam ott és 

a sorompót tartottam, pár centire a talajtól. Paul vagy a 

kocsi felől nem hallatszott semmi. Aztán az izmaimat 

húzni kezdte a sorompó súlya, és az agyam azt mondta, 

hagyjam, ezért visszaengedtem a helyére. Lassan a 

levegőbe emeltem a kezemet. A fénysugártól mozdulni sem 

bírtam, akár a falra kent légy. Semmilyen megfogható 

dologra nem gondoltam, mindössze halovány csodálkozás 

ébredt bennem, vajon nem választhattunk-e volna jobb 

megoldást. 

– Emmá’ jobb – mondta a vékony, magas, vinnyogó 

hang. – Tartsa szépen így, míg oda nem mászok. 

A hang bizonytalan visszhangokat ébresztett bennem. 

De ez nem jelentett semmit. Túl sok ilyen visszhang élt az 

emlékeimben. Kíváncsi voltam, vajon Paul mit csinál. 

Vékony, éles körvonalú alak vált ki a fény paravánja 

mögül, és ezzel rögtön meg is szűnt élesnek vagy 

bármilyen alakúnak lenni, és halk csörtetés maradt belőle 

oldalt. Aztán a zörgés a hátam mögé ért. A magasban 

tartottam a kezemet és pislogva bámultam a lámpa 

ragyogásába. 

Először egy gyengéd ujj bökött a hátamba, aztán egy 

pisztoly keményebb vége. A félig ismerős hang azt mondta: 

– Emmeg egy picikét fájni fog. 

Kuncogás és suhanó hang. Fehér, forró lobbanás 

lángolt fel a fejem tetején. A sorompóra zuhantam, 



 

 

megmarkoltam és ordítottam. Jobb kezemmel 

megpróbáltam a bal karom alá nyúlni. 

Másodszorra nem hallottam a suhanó hangot. Csak azt 

láttam, hogy a fehér izzás egyre nagyobb és nagyobb lesz, 

míg a végén nem maradt más, mint durva, sajgó fehér 

fény. Aztán sötét lett, csak valami vörös vergődött benne, 

mint baktérium a mikroszkóp alatt. Aztán eltűnt a vörös, 

és nem vergődött semmi, a sötétség maradt, az üresség és 

a zuhanó érzés. 

Amikor magamhoz tértem, kábán bámultam a 

csillagokat, és két, fekete kalapos manó beszélgetését 

hallgattam. 

– Lou Lid. 

– Az micsoda? 

– Lou Lid. 

– Ki az a Lou Lid? 

– Egy kemény gengszter. Egyszer a szemed előtt 

vallatták a bíróság épületében. 

– Ó… Lou Lid. 

Átfordultam, a földbe markoltam és fél térdre 

küzdöttem magamat. Felnyögtem. Nem volt itt senki. 

Magamban beszéltem, miközben kezdtem lassan 

magamhoz térni. A két tenyeremmel a földre 

támaszkodtam, hallgatóztam, nem hallottam semmit. 

Amikor megmozdítottam a kezemet, száraz tüskék szúrtak 

a bőrömbe és a ragacsos zsályanedvbe nyúltam, amiből a 

méhek a mézet készítik. 

A méz édes. Túlságosan is édes, megüli az ember 

gyomrát. Lehajtottam a fejemet és hánytam. 

Eltelt egy kis idő, és én ismét úrrá lettem a 

szervezetemen. Még mindig nem hallottam mást, csak a 

zúgást a fülemben. Felálltam, nagyon óvatosan, mint egy 



 

 

öregember, aki kikászálódik a fürdőkádból. A lábfejemet 

nem igazán éreztem, a combom mintha gumiból lett volna. 

Támolyogva letöröltem a rosszullét hideg verejtékét a 

homlokomról és megtapogattam a tarkómat. Puha volt és 

pépes, mint egy szétnyomott barack. Amikor 

megérintettem, a bokámig nyilallt a fájdalom. Minden 

fájdalmas ütést éreztem, amit azóta kaptam, hogy 

általános iskolában először fenékbe rúgtak. 

Aztán eléggé kitisztult a szemem ahhoz, hogy lássam 

az elvadult, sekély teknőt, ahol körülöttem alacsony 

falként nőttek a bokrok, meg a földutat, ami alig 

kivehetően kúszott oldalra az ereszkedő hold alatt. Aztán 

megláttam az autót. 

Egészen közel volt hozzám, alig több mint hat méterre. 

Eddig nem néztem abba az irányba. Lindley Paul kocsija 

volt és teljesen sötét. Botladozva elindultam felé és 

ösztönösen a hónom alá nyúltam a pisztolyomért. 

Természetesen nem volt ott semmilyen pisztoly. A nyafogó 

hangú férfi, aki emlékeztetett valakire, nyilvánvalóan 

gondolt erre. De a zseblámpával keresztezett töltőtollam 

megmaradt. Előhúztam, kinyitottam az autó hátsó ajtaját 

és bevilágítottam. 

Nem láttam semmit – se vért, se felszaggatott kárpitot, 

se megrepedt vagy törött üveget, se holttestet. Az autóban 

láthatóan nem dulakodott senki. Egyszerűen üres volt. A 

kulcsok a díszes műszerfalon lógtak. Lehozták ide és 

itthagyták. A kis lámpát a föld felé fordítottam és 

cserkészni kezdtem. Pault kerestem. Ha a kocsi itt van, 

neki is itt kell lennie. 

A hideg csendben autó motorja dohogott fel odafent, a 

mélyedés peremén túl. A kezemben kialudt a zseblámpa. 

Helyette másik fény – reflektor fénye – ragyogott át a 



 

 

bokrokon. A földre vetettem magamat és fürgén 

bemásztam Lindley Paul autója mögé. 

A fények még lejjebb kúsztak és fényesebbé váltak. A 

földúton közeledtek, le a teknőbe. Most már a hangot is 

hallottam, egy kisebb motor tompa, renyhe zaját. 

Félúton megállt. Reflektor villant fel az ablak mellett, 

és oldalra lendült. Lejjebb kúszott, megtorpant egy 

ponton, amire én nem láttam rá. Aztán megint kialudt, és 

a kocsi lejött a domb aljáig. 

Kicsit elfordult, a fényszórója végigsimított a fekete 

szedánon. A fogam közé haraptam a felső ajkamat, és nem 

is éreztem a fájdalmat, amíg meg nem ízleltem a vért. 

A kocsi egy kicsit tovább fordult. Hirtelen kialudt a 

fényszórója. A motorzaj elhalt, és az éjszaka hirtelen ismét 

hatalmas volt, üres, fekete és csendes. Semmi sem 

mozdult, csak a tücskök meg a békák zümmögtek a 

távolban, mint egészen eddig, csak akkor még nem 

hallottam őket. Aztán ajtózár csattant és fény gyulladt, 

fürge léptek dobbantak a földön, fénysugár suhant át a 

fejemen, mint egy kard. 

Aztán nevetés. Fiatal lány nevetése – feszült volt, mint 

egy lanthúr. És a fehér fénysugár bekúszott a nagy, fekete 

kocsi alá, majd megpihent a lábamon. 

A női hang élesen azt mondta: 

– Rendben van, maga ott. Jöjjön elő, emelje fel a kezét, 

és azt ajánlom, ne hozzon magával semmit. Fegyver van 

nálam. 

Nem mozdultam. 

A hang újra felém szúrt. 

– Nézze, három skulót tartogatok a lábára, mister, 

hetet a hasára, de van nálam tartalék tár és nagyon 

gyorsan ki tudom cserélni. Kijön? 



 

 

– Tegye le azt a játékszert – mordultam fel. – Vagy 

kidurrantom a kezéből! – Mintha nem is én beszéltem 

volna. A hangom rekedt volt és durva. 

– Ó, egy kemény úriember. – A hang megremegett. 

Aztán ismét megkeményedett. 

– Előbújik végre? Háromig számolok. Gondolja végig az 
esélyeit – tizenkét kövér golyó, lehet, hogy tizenhat. De a 

lába fájni fog. És hosszú-hosszú évekbe is beletelik, mire a 
bokája meggyógyul, és néha… 

Lassan felegyenesedtem és belenéztem a fénybe. 

– Én is túl sokat beszélek, ha félek – mondtam. 

– Ne tegye! Ne mozduljon! Ki maga? 

– Egy pitiáner magánhekus… magának detektív. Kit 

érdekel? 

Kiléptem a kocsi mögül. Nem lőtt. Amikor két méterre 

lehettem, megálltam. 

– Maradjon csak ott! – csattant fel… miután már 

megálltam. 

– Persze. Mit nézett ott azzal a fényszóróval? 

– Egy férfit. 

– Súlyos sérült? 

– Attól tartok, meghalt – mondta egyszerűen. – És 

maga is úgy fest, mint aki félig hulla. 

– Leütöttek – mondtam. – Attól mindig karikás egy 

kicsit a szemem. 

– Remek humorérzéke van – mondta. – Mint egy 

hullamosónak. 

– Nézzük meg – mondtam nyersen. – Maradjon a hátam 

mögött a játékpisztolyával, ha úgy nagyobb biztonságban 

érzi magát. 

– Életemben nem éreztem magamat nagyobb 

biztonságban – mondta dühösen, és elhátrált mellőlem. 



 

 

Megkerültem a kis autót, amivel érkezett. Átlagos kocsi 

volt, takaros és tiszta, szépen csillogott az elfogyott hold 

fényében. Hallottam a hátam mögött a nő lépteit, de nem 

foglalkoztam vele. Félúton járhattunk a lejtőn, amikor 

megpillantottam a lábat. 

A zseblámpám fényét a testre irányítottam, aztán a 

lány is a csatlakozott a saját lámpájával. A test kiterülve, a 

hátán hevert a földön, egy bokor tövében. Abban a 

rongykupacszerű helyzetben feküdt, ami mindig ugyanazt 

jelenti. 

A lány nem szólt semmit. Nem lépett oda hozzám, 

szaggatottan szedte a levegőt, és rezzenéstelenül állt ott, 

mint egy veterán gyilkossági helyszínelő. 

A férfi egyik keze mozdulat közben dermedt meg. Az 

ujjai görcsbe rándultak. A másik kezét maga alá temette, 

kabátja gyűrött volt, mintha legurították volna fentről. 

Szőke haja összetapadt a vértől, ami a holdfényben fekete 

volt, mint a cipőpaszta. Az arcát még több vér borította, 

ami szürke nyálkával keveredett. A kalapját nem láttam. 

Akkor jutott eszembe, hogy tulajdonképpen le kellett 

volna lőniük engem. Addig a pillanatig el is felejtettem a 

pénzt a zsebemben. A gondolat olyan hirtelen jött és olyan 

durván zúdult rám, hogy rögtön zsebre vágtam a kezemet. 

Úgy nézhettem ki, mint aki fegyvert akar rántani. 

A zsebem üres volt. Kihúztam a kezemet és a lányra 

néztem. 

– Mister – ezt félig sóhajtva mondta –, az előbb már 

eldöntöttem, hogy maga nem… 

– Tíz rongy volt nálam – mondtam. – Az ő pénze. Nálam 

tartotta. Váltságdíj volt. Csak most jutott eszembe a pénz. 

És még nem találkoztam olyan nővel, akinek ilyen bájos 

idegei lettek volna, mint magának. Nem én öltem meg. 



 

 

– Szerintem sem maga ölte meg – mondta. – Valaki 

nagyon gyűlölhette, ha képes volt ennyire szétverni a fejét. 

– Ahhoz nem ismertem eléggé, hogy gyűlöljem. Tartsa 

rajta a fényt. 

Letérdeltem a test mellé és átkutattam a zsebeit, de 

vigyáztam, hogy ne mozdítsam el túlságosan. Volt nála 

némi apró, pár bankjegy, egy préselt bőr tasakban 

kulcsok, a szokásos tárcában, a szokásos átlátszó lap 

mögött a jogosítvány, mögötte meg a szokásos biztosítási 

kártyák. A tárcában nem találtam pénzt. Nem értettem, 

miért feledkeztek meg a zsebeiről. Talán megriadtak a 

fénytől. Egyébként gatyára vetkőztették volna. Újabb 

holmikat tartottam fel a fénybe: két vékony batiszt 

zsebkendőt, finomakat és fehéreket, mint a porhó; fél 

tucat papírgyufát, elegáns éjszakai bárokból; egy nehéz, 

ezüst cigarettatárcát, tele importált cigarettákkal; egy 

másik tárcát, teknőccsont kerettel, hímzett selyemből, 

mindkét oldalán vonagló sárkánnyal. Felpattintottam a 

kapcsot és a tárcába pillantottam: a gumiszalag alatt 

három túlméretezett orosz cigaretta feküdt. Kivettem az 

egyiket. Száraz volt és régi. 

– Talán hölgyeknek tartogatta – mondtam. – Ő nem 

ilyet szívott. 

– Esetleg füves cigi – szólalt meg a lány mögöttem, és 

lélegzete a tarkómat legyezgette. – Ismertem egy srácot, aki 

ilyesmikkel élt. Megnézhetem? 

Felnyújtottam neki a tárcát, mire belevilágított a 

lámpájával, amíg rá nem mordultam, hogy fordítsa vissza 

a fényt. Nem maradt semmi más. Bekattintotta a tárcát, 

visszaadta nekem, és én a férfi szivarzsebébe csúsztattam. 

– Ennyi az egész. Akárki ütötte le, nem mert maradni, 

hogy eltüntesse a nyomokat. Kösz. 



 

 

Nyugodtan felálltam, megfordultam és kitéptem a 

kezéből a kis pisztolyt. 

– A mindenségit, ne durvuljon! – csattant fel. 

– Ki vele – mondtam. – Ki maga, és mit kocsikázik 

errefelé éjfélkor? 

Úgy tett, mintha fájna a keze: rávilágított és alaposan 

megnézte. 

– Én kedves voltam magához, nem? – panaszkodott. – 

Majd elemészt a kíváncsiság, félek, és egyetlen árva 

kérdést sem tettem fel magának, igaz? 

– Pompásan viselkedett – mondtam. – De ebben a 

helyzetben nem követhetek el ostobaságot. Ki maga? És 

kapcsolja le azt a lámpát. Nincs szükségünk fényre. 

Leoltotta a fényt, és a sötétség fokozatosan enyhült 

körülöttünk, míg a végén már láttuk a bokrok körvonalait, 

a halott ember kiterült testét és a délkeleti ég ragyogását, 

ami Santa Monica lehetett. 

– A nevem Carol Pride – mondta. – Santa Monicában 

élek. Riportokat próbálok írni egy nagyobb újságnak. Néha 

nem bírok aludni éjszakánként, és kocsikázok… 

mindenfelé. Úgy ismerem a környéket, mint a tenyeremet. 

Láttam, hogy fény pislákol itt lent, a teknőben és arra 

gondoltam, kicsit hideg van ahhoz, hogy fiatal szerelmesek 

legyenek – ha ők egyáltalán világítanak közben. 

– Fogalmam sincsen – mondtam. – Én sohasem 

világítottam. Szóval van néhány tartalék tár magánál. 

Engedélye is van hozzá? 

Megbecsültem a kis fegyver súlyát. A sötétben 

huszonötös Coltnak tűnt. Jól ki volt egyensúlyozva, a 

méretéhez képest. Nem kevés embert küldtek már örök 

álomba ezekkel. 



 

 

– Természetesen van engedélyem. Igaz, a tartalék tár 

blöff volt. 

– Nem egy félős fajta, igaz, Miss Pride? Vagy talán 

Mrs.? 

– Nem, nem félek… Ez nem egy veszélyes vidék. Még az 

ajtókat sem zárjuk errefelé. Gondolom, néhány 

rosszfiúnak eszébe jutott, milyen elhagyatott itt a környék. 

Csövénél fogva átnyújtottam neki a pisztolyt. 

– Tessék. Ma éjjel nem érdemes okoskodnom. Most 

pedig, ha lenne olyan kedves, és levinne Castellamare-ba, 

idehoznám a kocsimat és keresnék néhány rendőrt. 

– Nem kellene itt maradnia valakinek? 

Az órám halványan világító mutatóira néztem. 

– Háromnegyed egy – mondtam. – Hagyjuk itt, a 

tücskök meg a csillagok majd vigyáznak rá. Menjünk. 

A retiküljébe tette a pisztolyt, aztán lesétáltunk a 

dombon és beszálltunk az autójába. A sötétben 

megfordult, aztán elindultunk felfelé. A hátunk mögött álló 

nagy, fekete kocsi egy sírkőre emlékeztetett. 

Az emelkedő tetején kiszálltam és visszacibáltam a 

fehér sorompót az útra. Ma éjjel már biztonságban lesz, és 

nagy valószínűséggel még sok más éjszaka is. 

A lány nem szólalt meg, amíg el nem értük az első 

házat. Akkor felkapcsolta a fényszórót és azt mondta: 

– Mr. Akármi-is-a-neve, véres az arca, és még 

életemben nem láttam senkit, akinek ennyire szüksége lett 

volna egy italra. Miért nem iszunk valamit nálam? Onnan 

is telefonálhatunk a hatóságoknak. Amúgy is Nyugat-Los 

Angelesből jönnének. Idefent, egy tűzoltóállomást 

leszámítva, nincsen semmi. 



 

 

– A nevem John Dalmas – mondtam. – Szeretem, ha 

véres az arcom. Maga ne akarjon belekeveredni. Még csak 

említést sem teszek magáról. 

– Árva vagyok és egyedül élek. A legkevésbé sem 

számítana. 

– Menjen csak tovább a part felé. Ezt szólóban játszom 

végig. 

De egyszer még meg kellett állnunk Castellamare előtt. 

A kocsi mozgásától felkavarodott a gyomrom, és 

könnyítenem kellett magamon a gazban. 

Amikor megérkeztünk az autómhoz, ahol a lépcsők 

indultak felfelé a hegyoldalra, jó éjszakát kívántam neki, 

és addig ültem a Chryslerben, amíg el nem tűnt a kocsija 

hátsó lámpája. 

Az út menti büfé még nyitva volt. Bemehettem volna 

egy italra és telefonálhattam volna. De okosabb volt úgy 

csinálni, ahogyan fél órával később tettem – besétáltam 

Nyugat-Los Angeles rendőrkapitányságára, reszketve, 

zölden és véres arccal. 

A zsaruk is emberek. És a whiskyjük van olyan jó, 

mint amit egy bárpulton csúsztatnak a vendég elé. 

3. 

Lou Lid 

Nem sikerült szépen előadnom. Egyre ocsmányabbul 

hangzott. Reavis, aki a belvárosi gyilkossági csoporttól 

érkezett, lehajtott fejjel hallgatott és a padlót nézte, 



 

 

mögötte pedig két civil ruhás rendőr ácsorgott, mintha 

testőrök lennének. Egy járőrkocsi már jóval ezelőtt elment 

biztosítani a holttestet. 

Reavis sovány, keskeny arcú, csendes férfi volt, úgy 

ötven körül járhatott, sima, szürke bőrrel és makulátlan 

ruhában. A nadrágjának pengeéles vasalása volt, és 

óvatosan felhúzta, amikor leült. Inge és nyakkendője úgy 

festett, mint amit tíz perccel ezelőtt vett fel, a kalapját meg 

akár útközben is vásárolhatta volna. 

A nappalos kapitány irodájában ültünk, a Nyugat-Los 

Angeles-i rendőrkapitányságon, rögtön a Santa Monica 

Boulevard mellett, Sawtelle-től nem messze. Csak négyen 

voltunk. Az épületben csend honolt, leszámítva egy 

részeget a cellájában, aki az ausztrál birkapásztorok 

kurjantásával szórakozatta magát, miközben a reggeli 

tárgyalására várt. 

– Szóval én voltam ma estére a testőre – fejeztem be 

végül. – És igazán remek munkát végeztem. 

– Én nem emészteném magamat miatta – mondta 

Reavis közönyösen. – Bárkivel megtörténhet. Nekem úgy 

tűnik, hogy magát összekeverték ezzel a Lindley Paullal, 

vitatkozás helyett, időkímélés céljából leütötték, vagy talán 

nem is volt náluk a holmi, vagy nem akartak ilyen olcsón 

megszabadulni tőle. Amikor rájöttek, hogy maga nem 

Paul, bepipultak, és rajta töltötték ki a dühüket. 

– Volt fegyvere – mondtam. – Egy príma Luger, de ha az 

ember két sörétessel néz farkasszemet, nem hepciáskodik. 

– És itt van még a testvér a néger negyedből – mondta 

Reavis. Az asztalon álló telefon felé nyúlt. 

– Csak egy hang volt az éjszakában. Nem vagyok benne 

biztos. 



 

 

– Egen, de mindjárt megtudjuk, mit csinált a kérdéses 

időpontban. Lou Lid. Egy ilyen nevet nem felejt el az 

ember. 

Felemelte a kagylót. 

– Kapcsolj össze a kapitánysággal, Joe… – mondta a 

központosnak. – Itt Reavis Nyugat-L. A.-ből, a 

rablógyilkosság ügyében. Egy néger vagy félvér fegyverest 

keresek, a neve Lou Lid. Huszonkettő vagy huszonnégy 

lehet, bőre világosbarna, kellemes külsejű, alacsony, 

mondjuk százötven, egyik szemére kancsal, de nem 

emlékszem, melyikre. Van ellene valami, de nem sok, és 

elég sokszor megfordult már nálunk. A Hetvenhetesen 

ismerni fogják a fiúk. Tudni akarom, mit csinált ma este. 

Adj a színes csoportnak egy órát, aztán mehet a rádióban 

a körözés. 

A helyére tette a kagylót és rám kacsintott. 

– Nekünk vannak a legjobb fekete hekusaink 

Chicagótól keletre. Ha a városban van, bekötött szemmel 

megtalálják. Indulhatunk a helyszínre? 

Lementünk a lépcsőn, beszálltunk a rohamkocsiba, és 

Santa Monicán keresztül a hegyekbe autóztunk. 

Jóval később, a hideg, szürke hajnali órákban értem 

haza. Aszpirint nyakaltam meg whiskyt és nagyon forró 

vízben pihentettem a tarkómat, amikor felcsilingelt a 

telefonom. Reavis volt az. 

– Nos, megtaláltuk Lou Lidet – mondta. – Pasadena 

bukkant rá, egy Mexikói Fuente nevű alakkal együtt. Az 

Arroyo Seco Boulevard-on… ásó nem kellett hozzá, de nem 

ártott az óvatosság. 

– Folytassa – mondtam, és úgy szorítottam a kagylót, 

hogy majdnem elrepedt. – Hadd halljam a poént. 



 

 

– Már úgyis kitalálta. A Colorado Street hídja alatt 

találták meg őket. Felpeckelt szájjal, régi drótokkal 

összekötözve. Szétloccsanva, mint a túlérett narancs. 

Tetszik? 

Nehezen vettem a levegőt. 

– Pont ez kellett nekem – mondtam –, most már úgy 

fogok aludni, mint a tej. 

Az Arroyo Seco Boulevard kemény betonburkolata 

legalább húsz méterre van a híd alatt – néha az 

Öngyilkosok Hídjának is nevezik. 

– Hát – szólalt meg Reavis rövid hallgatás után –, úgy 

fest, mintha valami pudvásba harapott volna. Most mit 

szól? 

– Ha gyorsan kell találgatni, azt mondanám, néhány 

okostóni próbálta meglovasítani a váltságdíjat, akik 

valahonnan szimatot kaptak, kerestek maguknak egy 

megfelelő helyet, és megpattantak a pénzzel. 

– Ehhez belső segítségre lett volna szükségük – mondta 

Reavis. – Maga olyan pacákokra gondol, akik tudtak az 

ellopott gyöngyökről, de nem náluk volt. Nekem jobban 

tetszik az az ötlet, hogy megpróbálták elhagyni a várost az 

egész szajréval, amit nem passzoltak tovább a főnöknek. 

Vagy talán a főnök találta hirtelen soknak az éhes szájak 

számát. 

Jó éjszakát és szép álmokat kívánt. Elég whiskyt ittam 

ahhoz, hogy elmúljon a fejfájásom. Részemről bőven 

beértem ennyivel. 

Elég későn érkeztem az irodába ahhoz, hogy még 

elegánsnak tűnjön, de én nem éreztem annak. A két öltés 

a fejemen húzódni kezdett, a leborotvált részre ragasztott 

tapasz égett, mint egy csapos bütyke. 



 

 

Az irodám két szobából állt, közvetlenül a Mansion 

House Hotel ételszagában. A kisebbik helyiség fogadószoba 

volt, amit mindig nyitva tartok, hátha akad egy ügyfelem, 

és az ügyfélnek kedve támadna megvárni. 

Carol Pride a fogadószobában várt, és fintorogva 

nézegette a kifakult, piros kanapét, a két össze nem illő 

széket, a kis szőnyegdarabot meg a kamaszokra méretezett 

íróasztalt a régi magazinokkal. 

Barnás színű, pöttyös tweedkosztümöt viselt, széles 

hajtókával és férfias inggel meg nyakkendővel, szép cipőt 

meg egy fekete kalapot, ami legjobb tudásom szerint 

legalább húsz dollárba kerülhetett, és úgy nézett ki, mint 

amit bárki hajtogat magának egy régi itatóspapírból. 

– Hát csak felébredt – mondta. – Jó tudni. Már kezdtem 

azt hinni, hogy ágyban végzi a munkáját. 

– Ugyan, ugyan – mondtam. – Fáradjon be a 

budoáromba. 

Kulccsal kinyitottam az átjáróajtót, ami jobban festett, 

mintha egyszerűen belerúgtam volna – bár ugyanaz volt a 

végeredmény –, és átsétáltunk a lakás másik részébe, ami 

egy rozsdavörös szőnyegből állt, rengeteg tintafolttal, öt 

zöld kartotékszekrényből, amiből hármat csordultig töltött 

az egészséges kaliforniai levegő, meg egy falinaptárból, ami 

a Szaturnusz öt holdját ábrázolta, néhány, majdnem 

mogyorófa karosszékből meg a szokásos íróasztalból, rajta 

a szokásos könyéknyomokkal, és mögötte a szokásos 

nyikorgó forgószékkel. Ez utóbbin helyet is foglaltam, és a 

telefonra borítottam a kalapomat. 

Eddig igazából nem is nagyon néztem meg magamnak 

a lányt, még a Castellama-re fényeiben sem. 

Huszonhatnak látszott, aki nem aludt túl jól az éjszaka. 

Bodorított, barna haja alatt fáradt, csinos arca volt, 



 

 

kifejezetten keskeny homloka, kicsit talán magasabb is 

annál, amit elegánsnak tartanak, apró, fitos orra, a felső 

ajka árnyalatnyit túl vastag, a szája árnyalatnyit túl 

széles. A szeme biztosan nagyon kék tudott lenni, ha 

megpróbálta. Csendesnek tűnt, de nem egérkének. 

Okosnak látszott, de nem hollywoodi módra okosnak. 

– Olvastam az ügyről az esti lapban, ami reggel jön ki – 

mondta. – Már amit olvasni lehetett róla. 

– Ez azt jelenti, hogy a rendőrök nem csinálnak belőle 

nagy ügyet. Akkor a reggeli újságoknak tartogatták volna. 

– Mindenesetre én végeztem egy kis kutatást magának 

– mondta. 

Átható pillantást vetettem rá, magam elé húztam egy 

doboz gyufát, és megtömtem a pipámat. 

– Tévedésben van – mondtam. – Nem dolgozom az 

ügyön. Múlt éjjel megkaptam, ami járt, álomba ringattam 

magamat egy üveg piával. Ez rendőrségi ügy. 

– Szerintem nem – mondta. – Nem az egész. Egyébként 

is, dolgozzon meg a díjazásáért. Vagy kapott egyáltalán 

pénzt? 

– Ötven dolcsit – mondtam. – Majd visszaadom, ha 

találok valakit, akinek vissza lehet adni. Még a saját 

anyám is úgy gondolná, hogy nem érdemeltem meg. 

– Kedvelem magát – mondta. – Pontosan úgy fest, mint 

aki már majdnem gazember lett, de valami megállította… 

még éppen az utolsó pillanatban. Szeretné tudni, kié volt 

az a jade nyaklánc? 

Olyan hirtelen egyenesedtem ki, hogy fájt. 

– Miféle jade nyaklánc? – Majdnem kiabáltam. Egy szót 

sem szóltam neki a jade nyakláncról. Az újságok sem írtak 

semmit a jade nyakláncról. 



 

 

– Nem kell hozzá sok ész. Beszéltem azzal a férfival, aki 

megkapta az ügyet… Reavis hadnaggyal. Beszámoltam 

neki az elmúlt éjszakáról. Jól kijövök a rendőrökkel. Azt 

hitte, többet tudok. Szóval elmesélt nekem ezt-azt. 

– És… kié a nyaklánc? – törtem meg végül a súlyos 

csendet. 

– Egy bizonyos Mrs. Philip Courtney Prendergasté, aki 

a Beverly Hillsben él… legalábbis az év bizonyos részében. 

A férjének van úgy egymilliója meg egy beteg mája. Mrs. 

Prendergast fekete szemű szőkeség, aki sokfelé jár 

szórakozni, miközben Mr. Prendergast otthon marad és 

hashajtókat szed. 

– A szőkék nem kedvelik a szőkéket – mondtam. – 

Lindley Paul szőke volt, mint egy svájci jódliénekes. 

– Ne butáskodjon. Ezzel jár, ha bulvármagazinokat 

olvas. Ez a szőke kedvelte azt a szőkét. Tudom. A 

Chronicle társasági rovatának a szerkesztője mondta. Száz 

kilót nyom, bajuszos és Kerge Gertie-nek hívják. 

– Ő mesélt magának a nyakláncról? 

– Nem. Azt a Blocks Ékszerészet igazgatójától tudom. 

Azt mondtam neki, cikket írok a ritka jadefajtákról… a 

rendőrségi hírmondónak. Most…  

Harmadszorra is meggyújtottam a pipámat, és addig 

nyikorgattam a székemet hátrafelé, amíg majdnem 

felborultam. 

– Reavis tud minderről? – kérdeztem, és megpróbáltam 

úgy bámulni rá, hogy ne legyen feltűnő. 

– Nem említette. Elég könnyen megtudhatja. Biztosan 

meg is fogja. Nem bolond. 

– Csak magába bolondult bele – mondtam. – Említette 

Lint meg a Mexikói Fuentét? 

– Nem. Ők kik? 



 

 

Elmeséltem neki. 

– Hát ez borzalmas – mondta, és mosolygott. 

– Az örege nem volt hekus véletlenül? – kérdeztem 

gyanakodva. 

– Pamona rendőrfőnöke volt majdnem tizenöt évig. 

Nem szóltam semmit. Emlékeztem rá, hogy Pamona 

rendőrfőnökét, John Pride-ot négy évvel ezelőtt lelőtte két 

fiatalkorú bandita. 

Kis idő múlva azt mondtam: 

– Gondolhattam volna. Rendben, mi a következő? 

– Ötöt az egy ellen, hogy Mrs. Prendergast nem kapta 

vissza a nyakláncát, és epebajos férjének van elég pénze, 

ezért a történetnek ez a része, a nevükkel együtt, kimarad 

az újságokból. A hölgynek meg szüksége lehet egy kedves 

detektívre, aki mindent elsimít… botrány nélkül. 

– Miért lenne botrány? 

– Ó, nem is tudom. Ő az a típus, akinek az 

öltözőfülkéjében kupacban állnak a botrányos esetek. 

– Feltételezem, ma már vele reggelizett – mondtam. – 

Hánykor kelt? 

– Nem, csak kettőkor találkozom vele. Hatkor keltem. 

– Istenem – mondtam, és elővettem egy üveget az asztal 

legmélyebb fiókjából. – Hihetetlenül fáj a fejem. 

– Csak egyet – mondta Carol Pride élesen. – És csak 

azért, mert megverték. De megkockáztatom, hogy ez 

magával egészen gyakran megeshet. 

Magamba töltöttem az italt, visszacsavartam a palack 

tetejét, de nem túl szorosan, és mély lélegzetet vettem. 

A lány a barna retiküljébe túrt. 

– Van itt még valami más. De talán ezt már egyedül is 

el tudja intézni. 

– Jó tudni, hogy még van állásom – mondtam. 



 

 

Három hosszú, orosz cigarettát gurított végig az 

asztalon. Nem mosolygott. 

– Nézzen bele a szipkákba – mondta és vonja le a 

következtetéseket. Abból a kínai tárcából csórtam őket 

tegnap éjjel. Mindegyikben van valami, amitől tátva marad 

a szája. 

– És maga egy rendőr lánya – mondtam. 

Felállt, letörölt némi pipahamut az asztal pereméről a 

retiküljével, és az ajtó felé indult. 

– De nő is vagyok. Most pedig meglátogatom egy másik 

társasági rovat szerkesztőjét, és még többet megtudok 

Mrs. Philip Courtney Prendergastról meg a szerelmi 

életéről. Mókás, nem? 

Egyszerre csukódott be az iroda ajtaja meg a szám. 

Felemeltem az egyik orosz cigarettát. Az ujjaim közé 

szorítottam, és az üreges szipkába sandítottam. Mintha 

lett volna benne valami összetekerve, egy papírlap talán, 

névjegy, vagy valami más, ami szintén nem javított az ízén. 

Végül sikerült kibányásznom a zsebkésem 

körömreszelőjével. 

Valóban névjegy volt, vékony, elefántcsont színű, 

férfiméretű kártya. Három szót gravíroztak rá, semmi 

mást. 

Soukesian, a médium. 

A többi szipkába is belenéztem, és ugyanilyen 

névjegyeket találtam bennük. Nekem nem mondott 

semmit. Életemben nem hallottam Soukesianról, a 

médiumról. Kis idő után megnéztem a telefonkönyvben. 

Találtam benne egy Soukesian nevű embert, a Nyugati 

Hetedik utcában. A névnek örmény csengése volt, ezért 

megnéztem a Keleti szőnyegek címszó alatt is, a 

szaknévsorban. Ott is megtaláltam, de ez nem bizonyított 



 

 

semmit. Nem kell ahhoz médiumnak lenni, hogy az ember 

keleti szőnyegeket áruljon. Csak ahhoz kell egy kis 

szellemi defekt, hogy valaki megvegye őket. És valami azt 

súgta nekem, hogy a névjegyen szereplő Soukesiannak 

semmi köze a keleti szőnyegekhez. 

Volt egy hozzávetőleges elképzelésem arról, milyen 

szélhámosság lehet ez, és milyen ügyfelek járhatnak 

hozzá. Ha elég időt és pénzt biztosítanak neki, minden 

problémára gyógyírt talál, a fáradt férjektől a sáskajárásig. 

Szakértője a frusztrált nőknek, a trükkös, kusza szerelmi 

ügyeknek, az elkóborolt fiúknak, akik nem írnak haza, 

annak, hogy idén vagy jövőre kell-e eladni a birtokot, ez a 

szerep vajon árt-e a színésznő ügyfélről kialakult képnek 

vagy javítja. Még férfiak is járnak hozzá – olyan alakok, 

akik bikaként bömbölnek az irodában, de közben belül 

jéghideg pempő mind. Mindenekelőtt azonban nők – nők, 

akiknek pénzük van, ékszerük, akiket selyemfonálként 

lehet csavargatni a karcsú ázsiai ujjak körül. 

Újratöltöttem a pipámat, különösebben heves 

fejmozdulatok nélkül elhessegettem a gondolataimat, és 

inkább azt próbáltam kitalálni, milyen okból hordhat 

magával egy férfi egy másik tárcát, amiben mindössze 

három cigarettát tart, de nem szívja el őket, és a szipkájuk 

egy másik férfi nevét rejtik. Ki találná meg azt a nevet? 

Félretettem az üveget és elvigyorodtam. A névjegyet 

bárki megtalálhatja, aki sűrű fésűvel megy végig Lindley 

Paul zsebein – óvatosan és megfontoltan. Ki lenne erre 

képes? Egy zsaru. És mikor? Ha Lindley Paul meghalna 

vagy rejtélyes körülmények között súlyosan megsérülne. 

Levettem a kalapomat a telefonról és felhívtam egy 

Willy Peters nevű férfit, aki a biztosítási üzletben utazott, 

legalábbis azt mondta, és mellékesként sofőrökből meg 



 

 

szobalányokból kiszedett titkos telefonszámokkal üzletelt. 

Öt dollár volt a díjazása. Úgy gondoltam, Lindley Paul ezt 

megengedheti az ötveneséből. 

Willy Peters tudott szolgálni azzal, amit akartam. Egy 

Brentwood Heights-i szám volt. 

Felhívtam Reavist a kapitányságon. Azt mondta, 

minden rendben van, leszámítva az alvásra fordítható 

idejét, fogjam be a számat, ne aggódjak, és igazán 

mesélhettem volna neki a lányról. Azt feleltem, igaza van, 

de talán neki is van egy lánya és biztosan nem szeretné, 

ha lesifotósok rohamoznák meg. Azt mondta, van lánya, és 

az eset nem vet rám túl jó fényt, de mindenkivel 

megtörténhet és viszlát. 

Felhívtam Violets M’Gee-t, hogy megkérdezzem, nincs-e 

kedve velem ebédelni valamelyik nap, amikor éppen 

fogmosás után van és fáj a torka. De Venturába vitt egy 

rabot. Ezután a Brentwood Heights-i számon felhívtam 

Soukesiant, a médiumot. 

Kis idő múlva női hang szólt bele a telefonba, enyhén 

külföldies akcentussal: 

– ’Álló? 

– Beszélhetnék Mr. Soukesiannal? 

– Ah, nem. Sajnálom. Náádjon sajnálom. Soukesian 

sohasem használ telefont. Én váádjok az ő titkárrra. Háádj 

üzenetet? 

– Aha. Van önnél ceruza? 

– Háppersze van nálam ceruza. Aáz üzenet, ha szíves 

lenne? 

Először megadtam a nevemet, a címemet, a 

foglalkozásomat és a számomat. A biztonság kedvéért 

lebetűztettem vele. Aztán azt mondtam: 



 

 

– Egy Lindley Paul nevű férfi meggyilkolásáról van szó. 

Múlt éjjel történt, Santa Monica közelében. Szeretném 

kikérni Mr. Soukesian tanácsát. 

– Náádjon lesz boldog. – A nő hangja nyugodt volt, mint 

egy osztriga. – De terrrmészetesen márra nem tudok adni 

időpont. Soukesian mindig szörrnyen elfoglalt. Ta’án 

holnap… 

– Nekem a következő hét is megfelel – mondtam 

szívélyesen. – Gyilkossági ügyekben sohasem kapkod az 

ember. Akkor csak annyit mondjon neki, hogy két órája 

van, aztán kitálalom a rendőrségnek, amit tudok. 

Csend lett. Talán elakadó lélegzetvétel hangját 

hallottam, talán csak a vezeték sercegett. Aztán a lassú, 

külföldi hang azt mondta: – Megmond neki. Én nem ért… 

– Siessen, angyalom. Az irodámban várok. 

Letettem, megtapogattam a tarkómat, eltettem a 

tárcámba a három névjegyet és úgy éreztem, tudnék enni 

valamit. Elmentem ennivalót szerezni. 

4. 

Második Aratás 

Az indián bűzlött. Amikor meghallottam a külső ajtó 

nyikorgását, és kinyitottam a másikat, hogy megnézzem, 

ki az, a szaga már akkor teljesen betöltötte az apró 

várószobát. Az ajtóban állt és úgy nézett ki, mintha 

bronzból öntötték volna. Deréktól felfelé igen 

nagydarabnak tűnt és széles mellkasa volt. 



 

 

Ezt leszámítva csavargónak látszott. Barna öltönyt 

viselt, ami szűk volt rá. Kalapja legalább két számmal 

kisebb volt a kelleténél, és valaki, akire jobban illett, mint 

rá, már bőségesen teleizzadta. Úgy állt rajta, mint 

szélkakas a ház tetején. Gallérja a nyakára tapadt, mint 

egy nyakörv, és majdnem ugyanolyan piszkosbarna 

színben pompázott, mint az öltönye. Nyakkendője a 

begombolt zakóját verdeste: fekete nyakkendő volt, amit 

mintha két csipesszel kötött volna borsónyi csomóba. 

Mezítelen, lélegzetelállító nyakán, a mocskos gallér felett 

széles, fekete szalag feszült. 

Nagy, széles arca volt és nagy, húsos sasorra, ami 

keménynek tűnt, akár egy autó eleje. Örökké éber szeme 

volt, csapott álla, a válla, mint egy kovácsé. Ha kicsit 

megmosakszik és felvesz egy fehér tógát, úgy festett volna, 

mint egy különösen erkölcstelen római szenátor. 

Primitív bennszülöttek földszagát árasztotta magából; 

koszos volt, de nem a város porától koszos. 

– He – mondta. – Jönni gyorsan. Jönni most. 

A hüvelykujjammal az iroda felé böktem és 

visszamentem. Súlyos léptekkel követett, akkora zajjal, 

mint amikor légy mászik a falon. Leültem az asztalom 

mögé és a szemközti székre mutattam, de nem ült le. 

Apró, fekete szeme rosszindulatúan meredt rám. 

– Jönni hová? – kérdeztem. 

– He. Lenni Második Aratás. Lenni Hollywood indián. 

– Foglaljon helyet, Mr. Aratás. 

Felhorkantott, és kitágult az orrlyuka. Előtte is 

elmehetett volna egérlyuknak. 

– Hívni Második Aratás. Nem hívni Mister Aratás. 

Bolondság. 

– Mit akar? 



 

 

Felemelte a hangját, és öblösen, zengzetesen kántálni 

kezdett. 

– Ő mondani jönni gyorsan. Nagy fehér atya mondani 

jönni gyorsan. Ő mondani… 

– Hagyjon ezzel a süket dumával – mondtam. – Nem 

most jöttem le a falvédőről. 

– Bolondság – mondta az indián. 

Lassan, undorodva levette a kalapját és felfordította. 

Ujjával beletúrt a zsírfogó szalag alá. Ettől láthatóvá vált a 

szalag is, és bizony méltó volt a nevére. Leszedett róla egy 

gemkapcsot, és összehajtogatott, koszos selyempapírt 

hajított az asztalra. Dühösen a papírra mutatott. Egyenes 

szálú haján meglátszott a túlságosan szűk kalap nyoma. 

Kibontogattam a selyempapírt, és egy névjegyet 

találtam benne, amin ez állt: Soukesian, a médium. 

Takarosan gravírozott, vékony papírlap volt. Három 

ugyanilyen volt a tárcámban. 

A pipámmal játszadoztam, az indiánt bámultam és 

megpróbáltam felbosszantani a pillantásommal. 

– Oké. Mit akar Mr. Soukesian? 

– Mondani jönni most. Jönni gyorsan. 

– Bolondság – mondtam. Ez tetszett az indiánnak. Mint 

egy titkos, testvéri kézfogás. Már majdnem vigyorgott. – 

Száz dollár foglalójába fog kerülni. 

– He? 

– Száz dollárt – mondtam. – Dezsőt. Dolcsit, szám 

szerint százat. Én nem kapni pénzt, én nem menni. 

Kapiskálja már? – Elkezdtem elszámolni százig az 

ujjaimon. 

Az indián újabb papírcsomagot hajított felém. 

Elkaptam és kicsomagoltam. Ropogós, új százdolláros 

lapult benne. 



 

 

– Tényleg médium – mondtam. – A fickó olyan okos, 

hogy szinte félek tőle, de azért elmegyek. 

Az indián visszahúzta a kalapot a fejébe, még a zsírfogó 

szalagot sem tűrte vissza a helyére. Így csak kicsit nézett 

ki komikusabban. 

Előhúztam a pisztolyt a hónaljtokból, de nem azt, 

amelyik előző éjjel volt nálam – gyűlölök fegyvert 

elveszíteni –, a tenyerembe ugrattam a tárat, visszalöktem 

a helyére, vacakoltam egy kicsit a biztonsági pöcökkel, 

aztán eltettem a tokba. 

Az indiánt annyira érdekelte, mintha a nyakamat 

vakargattam volna. 

– Lenni kocsim – mondta. – Nagy kocsi. Bolondság. 

– Kár – mondtam. – Már nem szeretem a nagy kocsikat. 

Mindegy, menjünk. 

Bezártam az irodát és távoztunk. Az indián a liftben is 

nagyon bűzlött. Még a liftesnek is feltűnt. 

Az autó egy cserszínű Lincoln túrakocsi volt, nem új, 

de jól karbantartva, a hátsó ablakban lyukacsos 

függönnyel. Elhajtottunk egy ragyogóan zöld pólópálya 

mellett, zúgó motorral felgurultunk a lejtőn, ahol a sötét 

bőrű, külföldinek kinéző sofőr rákanyarodott egy fehér 

betonnal burkolt, keskeny útra, ami majdnem olyan 

meredek volt, mint Lindley Paul lépcsősora, de nem 

annyira egyenes. Már régen kint jártunk a városból, 

Westwoodon is túl, Brentwood Heightsben. 

Két narancsliget mellett is elhaladtunk, ami gazdagok 

kedvtelése lehetett, mert ez nem narancstermő vidék, és 

mellettünk úgy tapadtak a házak a hegyoldalhoz, mint 

megannyi lapos dombormű. 

Aztán elfogytak a házak, és a kiégett hegyoldal maradt, 

meg az út betonszalagja, a bal oldalán szakadék zuhant 



 

 

egy névtelen kanyon hűvös mélységébe, jobbról pedig a 

hőség verődött vissza az agyagos partfalról, ahol néhány 

szál makacs vadvirág kapaszkodott, mint a rossz 

gyerekek, akik nem hajlandóak elmenni lefeküdni. 

És előttem két ember háta, egy karcsú, ostorszíjra 

emlékeztető hát, felette barna nyak, fekete haj, a fekete 

hajon ellenzős sapka, meg egy széles, görnyedt hát régi, 

barna öltönyben, az indián vastag nyaka és busa feje, a 

fején pedig a vén kalap, a még mindig kilógó izzadtságfogó 

szalaggal. 

Aztán az út hajtűkanyart írt le, a hatalmas gumik 

kavicson csikordultak, és a sárgásbarna Lincoln behajtott 

egy nyitott kapun, és végiggurult egy rózsaszín 

muskátlikkal szegélyezett meredek kocsibejárón. A felhajtó 

tetején sasfészek állt, egy fehér vakolatú, üveg és króm ház 

a hegytetőn, modern, mint egy röntgengép, és magányos, 

mint egy világítótorony. 

A kocsi elérte a felhajtó végét, megfordult, megállt egy 

üres, fehér fal előtt, ahol egy fekete ajtó nyílt. Az indián 

kiszállt és megbámult. Kiléptem és a bal felkarommal 

megérintettem a felszíj azottpisztolyt. 

A fekete ajtó lassan kinyílt, bár hozzá sem értünk, és 

feltárult egy nagyon hosszú, keskeny folyosó. Villanykörte 

világított a mennyezeten. 

Az indián azt mondta: 

– Huh. Nagykutya, bemenni. 

– Csak ön után, Mr. Aratás. 

Fintorogva belépett, és amikor követtem, hangtalanul 

bezárult mögöttünk a fekete ajtó. Egy kis hókuszpókusz az 

ügyfeleknek. A keskeny folyosó végén egy lift volt. Meg 

kellett osztanom az indiánnal. Lassan emelkedtünk, és 

gyengéd, doromboló zajjal zümmögött egy apró motor. A 



 

 

lift megállt, az ajtó egy mukkanás nélkül kinyílt és beáradt 

a napfény. 

Kiszálltam a liftből. Az ereszkedni kezdett, az indiánnal 

együtt. Egy toronyszobában voltam, ami szinte kizárólag 

ablakokból állt. Némelyiket függöny védte a délutáni 

napfénytől. A padlószőnyegek lágy színe régi 

perzsaszőnyegeket idézett, és volt itt egy asztal, ami úgy 

festett, mintha egy templom faragott oltárlapjaiból 

ácsolták volna. Az asztal mögött egy nő ült, felém 

mosolygott, és mosolya száraz volt, feszült és fonnyadt, 

mintha egyetlen érintésre porrá omlana. 

Csillogó, vékony haját kontyban viselte, és sötét, 

keleties arca volt. Fülében gyöngyök lógtak, ujjain nehéz, 

olcsó gyűrűket viselt, többek között egy holdkövet meg egy 

metszett foglalatú smaragdot, ami annyira volt valódi, 

mint az áruházban kapható filléres bilincs. És a keze 

száraz volt, sötét, öreg, nem illettek rá a gyűrűk. 

– Ah, Míszter Dalmas, náádjon jó, hogy eljött. 

Soukesian lesz majd náádjon boldog. 

– Örvendek – mondtam. Kivettem a tárcámból a 

százdollárost és letettem az asztalára, a sötét, csillogó 

kezek elé. Nem nyúlt érte és rá sem nézett. 

– Nincs rá szükség – mondtam. – De örülök, hogy 

eszükbe jutott. 

Lassan felállt, rezzenéstelen mosollyal, megkerülte az 

asztalt a szűk ruhájában, ami úgy tapadt rá, mint sellőre a 

bőre, és az is látszott, hogy egészen jó alakja van, már ha 

valaki kedveli a négy számmal nagyobb méretet derék 

alatt. 

– Máájd mutatom utat – mondta. 

Egy keskeny falszakaszhoz lépett, ami az ablakok meg 

a keskeny liftakna között még elfért. Kinyitott egy vékony 



 

 

ajtót, ami mögül tejfehér ragyogás áradt, határozottan 

nem napfény. Mosolya most öregebb volt, mint Egyiptom. 

Meglöktem a hónaljtokot és beléptem. 

Nyolcszögletű helyiség volt, padlótól plafonig fekete 

bársonyba burkolva, magas, fekete mennyezettel. Egy 

fekete szőnyeg közepén nyolcszögletű fehér asztal állt, 

mindkét oldalán egy-egy fehér, nyolcszögletű zsámollyal, 

amelyek az asztal kicsinyített másolatainak tűntek. A 

fekete selyemfüggönyök mellett állt még egy. Az asztal 

közepén nagy, tej fehér üveggömb pihent egy fekete 

állványon. Abból áradt a fény. Nem láttam semmi mást. 

Úgy tizenöt másodpercet állhattam ott, azzal a halvány 

gyanúval, hogy figyelnek. Aztán meglibbent az egyik 

függöny, belépett egy férfi, egyenesen az asztalhoz sétált és 

leült. Csak ezután nézett rám. 

Megszólalt. 

– Foglaljon helyet, kérem, velem szemben. Ne 

dohányozzon és ne mozogjon, ha lehetséges. Nos, miben 

állhatok a szolgálatára? 

5 

Soukesian, a médium 

Magas férfi volt, egyenes, mint egy acélrúd. Sohasem 

láttam még ilyen világos és puha hajat, mint az övé. 

Lehetett harminc, vagy akár hatvan. Körülbelül annyira 

látszott örménynek, mint én. Haját kifésülte az arcából, 

amelynek olyan éle volt, mint a huszonnyolc éves John 



 

 

Barrymore-nak. Igazi nők bálványa, pedig én egy 

titokzatos, sötét és zsíros alakra számítottam, aki 

állandóan a kezét dörzsölgeti. 

Duplasoros, fekete öltönyt viselt, páratlan darabot, 

fehér inget, fekete nyakkendőt. Takaros volt, mint egy 

ajándékba vitt könyv. 

Nyeltem egyet és azt mondtam: 

– Nem szükséges jövőt mondani a tenyeremből. Tudok 

mindent, amit az ilyesmiről tudni kell. 

– Igen? – mondta gyengéden. – És mit tud róla? 

– Hagyjuk – mondtam. – A titkárnőt még értem, mert ő 

az, aki kedvesen felkészíti a látogatókat a döbbenetre, ami 

akkor éri őket, amikor meglátják magát. Az indián kicsit 

kilóg, de egyébként semmi közöm hozzá. Nem otromba, 

járőröző rendőr vagyok. Én egy gyilkosság miatt jöttem. 

– Az indián mellesleg született médium – mondta 

Soukesian lágyan. – Sokkal ritkábbak, mint a gyémánt, és 

néha őket is mocskos helyeken lelheti fel az ember. Lehet, 

hogy ez sem érdekli magát. Ami a gyilkosságot illeti, 

kénytelen lesz felvilágosítani. Nem olvasok újságot. 

– Ugyan már – mondtam. – Még azért sem, hogy 

megtudja, kik azok, akik az előszobában kiállítják a zsíros 

csekkeket? Oké, legyen. 

És kitálaltam neki mindent, az egész átkozott 

történetet, a névjegyeivel együtt, és azzal, hol találtam meg 

őket. 

Egyetlen izma sem rándult. Nem azt akarom mondani, 

hogy nem sikoltozott, vagy csapkodott, vagy rugdosta a 

padlót, vagy rágcsálta a körmét. Azt akarom mondani, 

hogy meg sem mozdult, a szempillája sem, még a szeme 

sem. Csak ült ott és engem nézett, mint egy kőoroszlán a 

közkönyvtár előtt. 



 

 

Amikor befejeztem, rögtön rátapintott a lényegre. 

– Eltitkolta a névjegyeket a rendőrség elől. Miért? 

– Mondja meg maga. Egyszerűen megtettem. 

– Az a száz dollár, amit magának küldtem, 

egyértelműen nem volt elég. 

– Ez sem rossz ötlet – mondtam. – De igazából még 

nem jutott időm foglalkozni vele. 

Annyit mozdult csak, hogy karba fonta a kezét. Fekete 

szeme sekély volt, mint egy önkiszolgáló étterem tálcája, 

vagy mély, mint egy üreg innen Kínáig – amelyik jobban 

tetszik. Bármelyik is legyen, nem árult el semmit. 

Azt mondta: 

– Elhinné nekem, ha azt mondanám, hogy a lehető 

legfelszínesebben ismertem ezt az embert… szakmailag? 

– Megfontolnám a lehetőséget – mondtam. 

– Látom, nem bízik bennem különösebben. Talán Mr. 

Paul bízott bennem. Volt még valami azokon a 

névjegyeken, a nevemet leszámítva? 

– Aha – mondtam. – És nem fog tetszeni magának. – 

Óvodás szöveg volt, a rádiójátékokban próbálkoznak 

ilyesmivel a hekusok. Rá se hederített. 

– Kényes szakma az enyém – mondta. – Még itt, a 

csalók paradicsomában is. Hadd nézzek meg egy 

névjegyet. 

– Vicceltem – mondtam. – Nincsen rajtuk semmi, csak 

a neve. – Elővettem a tárcámat, előhúztam egy névjegyet 

és letettem elé az asztalra. Eltettem a tárcát. Egy ujjal 

megfordította a lapot. 

– Tudja, mire gondolok? – kérdeztem szívélyesen. – 

Arra gondolok, hogy Paul szerette volna, ha maga 

megmondja, ki ejtette át, ha már a rendőrségtől nem tudta 

meg. Ez azt jelenti, hogy félt valakitől. 



 

 

Soukesian megmozdult és most máshogyan fonta 

karba a kezét. Nála ez valószínűleg egyenértékű volt azzal, 

mintha felmászott volna a mennyezetre és leharapta volna 

az égőt onnan. 

– Nem gondol maga semmi ilyesmit – mondta. – 

Mennyit kér… gyorsan… a három névjegyért meg egy 

aláírt nyilatkozatért, miszerint még a rendőrség előtt 

átkutatta a testet? 

– Nem rossz – mondtam –, egy fickótól, akinek 

szőnyegkereskedő a testvére. 

Elmosolyodott, nagyon szelíden. Majdnem volt valami 

kedves ebben a mosolyban. 

– Vannak becsületes szőnyegkereskedők – mondta. – 

De Arízmian Soukesian nem a testvérem. Ez gyakori név 

Örményországban. 

Bólintottam. 

– Maga természetesen azt hiszi, csak egy szélhámos 

vagyok – tette hozzá. 

– Bizonyítsa be, ha nem. 

– Talán nem is pénzt akar – mondta óvatosan. 

– Talán nem. 

Nem láttam, hogy megmozdította volna a lábát, de 

minden bizonnyal megnyomott egy padlóba rejtett gombot. 

A fekete bársonyfüggöny meglibbent, és az indián lépett be 

a szobába. Már egyáltalán nem látszott mocskosnak vagy 

viccesnek. 

Bő, fehér nadrágot viselt és feketével hímzett fehér 

tunikát. Derekára fekete selyemövet kötött, a homlokára 

fekete pántot. Fekete szeme álmosan nézett. A függöny 

mellett álló székhez csoszogott, leült, karba fonta a kezét 

és a mellkasára hajtotta a fejét. Még termetesebbnek tűnt, 



 

 

mint eddig, mintha a ruhájára vette volna rá ezt az 

öltözéket. 

Soukesian a kettőnk közötti fehér asztalon álló tejszínű 

gömb felett tartotta a kezét. A mennyezeten, a magasban 

megtört a fény és különös formákba, alakzatokba 

rendeződött, de a fekete szín miatt alig kivehetően. Az 

indián nem emelte fel a fejét vagy az állát, de lassan 

felpillantott és Soukesian kezére meredt. 

A keze fürge, kecses, bonyolult mintákat írt le a 

levegőben, ami vagy jelentett valamit, vagy nem, mint a 

rögbijátékosok görög táncmozdulatai vagy a padlóra 

hajított karácsonyi szalagok tekervényei – ahogy tetszik. 

Az indián tömör álla tömör mellkasán pihent, és 

lassan, mint egy varangyos- békának, lecsukódott a 

szeme. 

– Enélkül is hipnotizálhattam volna – mondta 

Soukesian halkan. – Ez pusztán a műsor része. 

– Aha. – Karcsú, kemény nyakát néztem. 

– Most pedig kérek valamit, amihez Lindley Paul 

hozzáért – mondta. – A névjegy is megteszi. 

Nesztelenül felállt, az indiánhoz lépett, a homlokpántja 

alá csúsztatta a névjegyet és otthagyta. Visszaült. 

Halk torokhangon motyogni kezdett egy számomra 

ismeretlen nyelven. A torkát figyeltem. 

Az indián megszólalt. Nagyon lassan és súlyosan 

beszélt, mozdulatlan, résnyire nyitott ajkakkal, mintha a 

szavak nehéz kövek lennének, amiket perzselő forróságban 

kell felhordani egy hegytetőre. 

– Lindley Paul rossz ember. Szerelmes főnök 

asszonyába. Főnök nagyon dühös. Főnöknek ellop 

nyaklánc. Lindley Paulnak vissza kell hoz. Rossz ember öl. 

Grrr. 



 

 

Soukesian tapsolt, és az indiánnak hátrabicsaklott a 

feje. Felpattant apró, átható pillantású szeme. Soukesian 

rám nézett, arcán az égvilágon semmilyen kifejezést nem 

fedeztem fel. 

– Kedves – mondtam. – És egy hangyányit sem 

hatásvadász. – Felemelt hüvelykujjammal az indián felé 

intettem. – Ahhoz egy kicsit nehéz, hogy a térdére ültesse, 

igaz? Azóta nem láttam profi hasbeszélő mutatványt, 

mióta a tánckar lányai leszoktak a harisnya viseléséről. 

Soukesian nagyon halványan elmosolyodott. 

– Figyeltem a nyakizmait – mondtam. – Nem számít. 

Azt hiszem, értem. Paul összeszűrte a levet valakinek a 

feleségével. Ez a valaki elég féltékeny volt ahhoz, hogy 

eltegye láb alól. Mint elmélet, vannak hihető részei. A nő 

nem viselhette gyakran a jade nyakláncot, ezért valakinek 

tudnia kellett, hogy azon a bizonyos éjszakán, a 

rablótámadás éjjelén viselni fogja. Egy férjnek például. 

– Egészen elképzelhető – mondta Soukesian. – És mivel 

magát életben hagyták, talán Lindley Pault sem akarták 

megölni. Pusztán megleckéztetni egy kicsit. 

– Igen – mondtam. – És van még egy ötletem. Korábban 

is eszembe juthatott volna. Ha Lindley Paul tényleg félt 

valakitől, és szeretett volna üzenet hagyni maga után, 

akkor talán van valami azokon a névjegyeken… 

láthatatlan tintával. 

Ez átütött. A mosoly maradt, de kicsit több ránc gyűlt 

a szája sarkába, mint az előbb. Nem maradt időm 

megítélni. 

A tejszínű gömbben hirtelen kialudt a fény. A szobában 

azonnal szuroksötét lett. A saját kezemet sem láttam. 

Hátrarúgtam a zsámolyt, előrántottam a pisztolyomat a 

tokból és hátrálni kezdtem. 



 

 

Körülöttem hangtalanul felkavarodott a levegő és 

átható földszagot éreztem. A tökéletes sötétségben az 

indián először megütött hátulról, aztán átnyalábolt. 

Elkezdett felemelni. Nekiállhattam volna vaktában 

lövöldözni. De nem próbáltam meg. Nem sok értelme lett 

volna. 

Az indián felemelt. Mindkét karomat az oldalamhoz 

szorította, mint egy gőzdaru. Keményen levágott a földre és 

elkapta a csuklómat. Hátraszorította a karomat és 

csavarni kezdte. Térd fúródott a hátamba, keményen, mint 

egy szikla. Ordítani próbáltam. A levegő zihálva a 

torkomban maradt. 

Az indián félrehajított, és esés közben ollóba fogta a 

testemet. Keményen a padlónak vágódtam, a hústoronnyal 

a hátamon. 

Még megvolt a pisztolyom. Az indián nem tudott róla. 

Legalábbis nem úgy tett, mintha tudna. A fegyver kettőnk 

közé szorult. Elkezdtem elfordítani. 

Ismét fellobbant a fény. 

Soukesian a fehér asztalra támaszkodott. Öregebbnek 

tűnt. Nem tetszett az arckifejezése. Úgy nézett, mint aki 

olyasmire készül, ami nincsen ínyére, de mindenképpen 

meg fogja tenni. 

– Nos – mondta halkan. – Láthatatlan tinta. 

Aztán félrecsapódott a függöny, és a sovány, sötét bőrű 

nő rontott be a szobába egy nagyon büdös fehér ronggyal a 

kezében, amit az arcomba csapott és közben lángoló, 

fekete tekintettel meredt rám. 

Az indián halkan felmordult mögöttem és megfeszítette 

a karomat. 



 

 

Kénytelen voltam belélegezni a kloroformot. Túl nagy 

súly szorongatta a torkomat. A fojtogató, édeskés bűz 

belém ette magát. 

Elájultam. 

Még mielőtt minden elsötétült volna, valaki kétszer 

elsütött egy fegyvert. A hangnak semmi köze nem volt 

hozzám. 

Ismét a szabadban hevertem, mint az előző éjjel. 

Ezúttal nappal volt és a nap lyukat égetett a jobb 

lábamba. Megdörzsöltem. Megmasszíroztam a 

gyomorszájamat. Perzselő kék eget láttam, egy hegygerinc 

csíkját, csökevényes tölgyfát, virágzó jukkafákat egy 

hegyoldalon, még több perzselően kék eget. 

Felültem. Aztán a bal lábam apró tűszúrásokkal 

bizseregni kezdett. Kloroform bűze csípte az orromat. Üres 

voltam és büdös, mint egy kihajított olajoshordó. 

Felálltam, de nem maradtam állva. Az öklendezés 

rosszabb volt, mint előző éjjel. Még több reszketéssel, 

hideg borzongással járt, és sokkal jobban fájt a gyomrom. 

Ismét felálltam. 

Tengeri szellő sodródott végig a lejtőn és reszketeg 

életet lehelt belém. Kábán támolyogtam, és keréknyomokat 

láttam a vörös agyagon, meg egy ónozott bádogból emelt 

feszületet, ami valaha fehér lehetett, de lemállott róla a 

festék. Üres foglalatok tátongtak rajta a villanykörtéknek, 

az alapzat repedezett betontömb volt, ásító ajtónyílással, 

odabent rézrozsdával borított kapcsolóval. 

A betonalapzat mögött megláttam a lábat. 

Egy bokor alól meredt elő. Kemény orrú cipő volt rajta, 

olyasmi, amit iskolásfiúk viseltek a háború előtt. Évek óta 

nem láttam ilyen cipőt, egyetlen alkalmat kivéve. 



 

 

Odamentem, széthúztam az ágakat, és lenéztem az 

indiánra. 

Széles lapátkeze az oldala mellett hevert, üresen és 

ernyedten. A zsíros, fekete hajba agyagcsomók, száraz 

levelek és a vad bakszakáll magvai tapadtak. A beszűrődő 

napfény erezett mintát rajzolt barna arcára. A legyek 

találtak egy nyirkos, véres foltot a hasán. A szeme ismerős 

volt – túl sok ilyet láttam már –, félig nyitott és tiszta, de 

odabent már lekapcsolták a villanyt. 

Megint a mulatságos utcai ruháját viselte, és a zsíros 

kalapja is a közelben hevert, a még mindig kitűrt 

szalaggal. Már nem volt vicces, se kemény, se gonosz. 

Egyszerű, szerencsétlen halott fickó volt, aki egy pillanatig 

sem tudta, mi folyik körülötte. 

Én öltem meg, természetesen. A lövések, amiket 

hallottam, az én fegyveremből származtak. 

Nem találtam meg a pisztolyt. Átkutattam a ruhámat. 

A másik két Soukesian-névjegy eltűnt. Semmi más. 

Követtem a keréknyomokat a mély kátyúkkal szabdalt 

úton, le a hegy lábáig. Lent, a messzeségben autók 

szélvédőjén vagy lámpaburáján csillogott a napfény. Egy 

benzinkút is volt odalent, meg néhány ház. Még távolabb a 

víz kékje, mólók, a part hosszan kanyarodó csíkja a 

Firmin-fok felé. Kicsit párás volt az idő. Nem láttam a 

Catalina-szigetet. 

Úgy tűnt, hogy akikkel dolgom akadt, szeretik ezt a 

környéket. 

Félórába telt, mire elértem a benzinkutat. Hívtam egy 

taxit Santa Monicából. Egészen a berglundi lakásomig 

kocsival mentem, három saroknyira az irodámtól, 

átöltöztem, a hónaljtokba löktem az utolsó pisztolyomat és 

leültem telefonálni. 



 

 

Soukesian nem volt otthon. Senki sem vette fel a 

telefont. Carol Pride-nál sem. Nem is számítottam rá. 

Valószínűleg Mrs. Philip Courtney Prendergasttal teázott. 

A rendőrségen viszont felvették a telefont és Reavis még 

odabent volt. Nem tűnt túl boldognak, amikor meghallotta 

a hangomat. 

– Valami újdonság a Lindley Paul-ügyben? – 

kérdeztem. 

– Mintha szóltam volna, hogy felejtse el. Komolyan 

gondoltam. – Nem tetszett a hangsúlya. 

– Rendben van – mondtam –, de engem idegesít a 

dolog. Szeretek tiszta munkát végezni. Szerintem a nő férje 

csinálta. 

Egy pillanatig hallgatott. 

– Kinek a férje, okos fiú? – kérdezte végül. 

– Annak a fehérnépnek a férje, természetesen, aki 

elveszítette a jade nyakláncot. 

– És magának persze bele kellett ütnie az orrát abba is, 

kicsoda az a nő. 

– Csak úgy meghallottam valahol – mondtam. – 

Mindössze oda kellett figyelnem, ennyi. 

Megint hallgatott. Ezúttal olyan hosszú ideig, hogy 

hallottam a rendőrségi hangosbeszélőt a szobájában, ami 

bejelentette egy lopott autó körözését. 

Aztán nagyon kedvesen és érthetően azt mondta: 

– Szeretnék megértetni valamit magával, hekuskám. 

Talán sikerül. A lelki nyugalma érdekében. Maga valaha 

megkapta az engedélyét a testülettől, a serriftől, meg a 

különleges jelvényét. Egy picit zabos rendőrkapitány egy 

este alatt mind a kettőtől megfoszthatja magát. Talán 

elegendő hozzá egy hadnagy is… mint én. Na most. Mi 

mindene volt magának, amikor megkapta azt az engedélyt 



 

 

meg a jelvényt? Ne válaszoljon, majd én megmondom. Egy 

csótány társadalmi státusával rendelkezett. Kibérelhető 

szaglász volt. Onnantól kezdve nem akadt más dolga az 

égvilágon, mint elkölteni a maradék száz dollárját egy 

olcsó irodára, némi bútorra, és ülni meg malmozni, amíg 

valaki be nem hoz magának egy oroszlánt… és maga 

szépen az agyarai közé dugta a fejét, hogy megtudja, 

harap-e. És amikor leharapta a fülét, magát beperelték 

súlyos testi sértésért. Kezdi kapiskálni? 

– Ez jó szöveg – mondtam. – Évekkel ezelőtt magam is 

használtam. Szóval nem akarja megoldani az ügyet? 

– Ha megbízhatnék magában, elárulhatnám, hogy 

szeretnék lefülelni egy nagyon ravasz ékszertolvaj bandát. 

De nem bízhatok meg magában. Hol van éppen… egy 

biliárdszalonban? 

– Ágyban – mondtam. – Rákaptam a telefonálgatásra. 

– Nos, töltsön meg egy szép meleg vizes palackot, rakja 

az arcára és szenderedjen álomba, mint egy jó kisfiú, 

rendben? 

– Neeem. Inkább megyek és lelövök egy indiánt, csak a 

gyakorlás kedvéért. 

– Csak egy indiánt, fiacskám. 

– Ezt jól jegyezze meg! – kiáltottam, és az arcába 

vágtam a telefont. 



 

 

6. 

Hölgy, itallal 

Kicsit lejjebb, a sugárúton, egy helyen, ahol ismertek, 

brandy-vel bélelt feketekávét rendeltem. A gyomromat 

mintha kicserélték volna tőle, de a fejem továbbra is 

nagyon elhasznált volt. És a borostámon még mindig 

éreztem a kloroform szagát. 

Felmentem az irodába és beléptem a várószobába. 

Ezúttal ketten voltak, Carol Pride meg egy szőke. Egy 

fekete szemű szőke. Egy püspök kitért volna miatta a 

hitéből. 

Carol Pride felállt, csúnya grimaszt küldött felém, és 

azt mondta: 

– A hölgy Mrs. Philip Courtney Prendergast. Elég régóta 

vár. Őt nem szokták megvárakoztatni. Szeretné alkalmazni 

magát. 

A szőke felém mosolygott és kezet nyújtott. 

Megérintettem a kezét. Talán harmincöt éves lehetett, és 

tágra nyílt, álmodozó tekintettel nézett rám, már 

amennyire az egy fekete szemtől kitelik. Amiről bárki csak 

álmodhatott, amire bárki vágyhatott 

– benne megtalálta. A ruhájával nem foglalkoztam 

különösebben. Fekete volt meg fehér. Hozzáértő ember 

öltöztette, aki úgyis tökéletesen tudta, mit kell viselnie, 

különben nem dolgozhatott volna neki. 

Kinyitottam privát gondolkodó szentélyem ajtaját és 

beinvitáltam őket. 



 

 

Az asztalom sarkán félig üres piásüveg állt. 

– Elnézést, amiért megvárakoztattam, Mrs. Prendergast 

– mondtam. – Volt egy kis elintéznivalóm. 

– Nem értem, minek kellett elmászkálnia – mondta 

Carol Pride jegesen. – Nekem úgy tűnik, itt a keze ügyében 

van minden, amire szüksége lehet. 

Kerítettem nekik széket, leültem és az üveg után 

nyúltam, amikor a bal könyököm mellett megcsörrent a 

telefon. 

Eltelt egy kis idő, aztán megszólalt egy furcsa hang. 

– Dalmas? Oké. Nálunk van a stukker. Gondolom, 

szeretné visszakapni, igaz? 

– Mindkettőt. Szegény ember vagyok. 

– Nálunk csak egy van – mondta a hang bársonyosan. 

– Ami a hekusokat is nagyon érdekelné. Később még 

hívom. Gondolja végig. 

– Kösz. – Letettem a telefont, a padlóra állítottam az 

üveget és Mrs. Prendergastra mosolyogtam. 

– Majd én beszélek – mondta Carol Pride. – Mrs. 

Prendergast egy kicsit megfázott. Kímélnie kell a hangját. 

Gyors oldalpillantást vetett a szőkére, amiről a nők azt 

hiszik, hogy a férfiak nem értik, és olyan érzéssel jár, mint 

a fogorvos fúrója. 

– Nos… – mondta Mrs. Prendergast, és egy kicsit eltolta 

a székét, hogy belássa az asztal végét, ahová az üveget 

tettem. 

– Mrs. Prendergast a bizalmába fogadott – mondta 

Carol Pride. – Nem tudom, miért, hacsak azért nem, mert 

elmagyaráztam neki, hogyan kerülhetné el a kellemetlen 

hírverést. 

Elfintorodtam. 



 

 

– Semmi ilyesmi nem lesz. Korábban beszéltem 

Reavisszel. Olyan védőernyőt húzott az ügy köré, hogy egy 

dinamit robbanása akkora lármát csapna alatta, mint egy 

zálogos, aki egydolláros órát lát. 

– Nagyon vicces – mondta Carol Pride –, mármint 

annak, aki kedveli az efféle humort. De mit hoz a véletlen, 

Mrs. Prendergast szeretné visszakapni a nyakláncát… de 

Mr. Prendergast nem tudhatja meg, hogy ellopták. A jelek 

szerint még nem értesült róla. 

– Az más – mondtam. (Az ördögöt nem tud róla!) 

Mrs. Prendegast akkora mosolyt ragyogtatott rám, hogy 

a farzsebemig elért. 

– Imádom a tiszta rozspálinkát – turbékolta. – Nem 

akarunk… csak egy kortyocskát? 

Elővettem pár feles poharat és visszatettem az üveget 

az asztalra. Carol Pride hátradőlt a székében és rágyújtott 

egy cigarettára. Őt könnyebben szemügyre lehetett venni. 

Ha őt néztem, nem szédültem el. De Mrs. Prendergast 

egyetlen pillantással porrá zúzta az embert. 

Töltöttem a hölgyeknek. Carol Pride hozzá sem nyúlt a 

sajátjához. 

– Abban az esetben, ha nem tudná – mondta révetegen 

–, Beverly Hills, ahol Mrs. Prendergast él, több 

szempontból is különleges hely. Vannak adóvevővel 

felszerelt autóik, és csak egy kis területet kell lefedniük, és 

azt le is fedik, mint egy takaró, mert Beverly Hillsben nem 

sajnálják a pénzt a rendfenntartókra. A jobb házak 

közvetlen kapcsolatban állnak a kapitányságokkal, 

elvághatatlan vezetékekkel. 

Mrs. Prendergast egyetlen lökéssel kivégezte az italát, 

és az üvegre pillantott. Facsartam neki még egy kicsit. 



 

 

– Az semmi – mondta ragyogva. – Még fotocellás 

érzékelők is vannak a széfen meg a szekrényen, ahol a 

bundákat tartjuk. Meg lehet oldani, hogy a ház bizonyos 

részeibe még a személyzet se léphessen be anélkül, hogy 

fél percen belül ne a rendőrök kopogtassanak az ajtón. 

Csodálatos, nem? 

– Igen, csodálatos – mondta Carol Pride. – De ez csak 

Beverly Hills. Ha egyszer kilép onnan… és senki sem élheti 

le az egész életét Beverly Hillsben… mármint ha nem egy 

hangya az illető… akkor már nincsenek biztonságban az 

ékszerei. Ezért Mrs. Prendergast másolatot készíttetett a 

jade nyakláncról, szteatitból. 

Kihúztam magamat a székben. Lindley Paul elejtett egy 

megjegyzést arról, hogy a Fei Csui gyöngyök másolásához 

egy emberöltő kellene – még akkor is, ha az anyagok 

hozzáférhetőek. 

Mrs. Prendergast a második italát dédelgette, de nem 

sokáig. Mosolya egyre barátságosabb lett. 

– Így amikor Mrs. Prendergast elment egy partira, a 

másolatot kellett volna viselnie. Mármint akkor, ha 

egyáltalán jadét hordott. Mr. Prendergast nem tűrt 

ellentmondást a kérdésben. 

– És neki aztán nyavalyás stílusa van – mondta Mrs. 

Prendergast. 

Újabb italt toltam a keze alá. Carol Pride végignézte, 

aztán szinte rám mordult, amikor folytatta. 

– A rablás éjszakáján azonban hibát követett el, és az 

igazit vette fel. 

Gúnyos pillantást vetettem rá. 

– Tudom, mi jár a fejében – csattant fel. – Ki sejthette, 

hogy elcserélte őket? Történetesen Lindley Paul megtudta, 

nem sokkal indulás után. Ő volt a kísérője. 



 

 

– Ő… öö… megérintette a nyakláncot – sóhajtott Mrs. 

Prendergast. – Tapintás alapján felismerte a jadét. 

Hallottam róla, hogy néhányan képesek erre. 

Ismét hátradőltem a nyikorgó székemben. 

– A pokolba – mondtam undorodva. – Régóta 

gyanakodnom kellett volna a fickóra. A bandának 

szüksége volt valakire az előkelő társaságban, aki súg 

nekik. Máskülönben honnan tudhatták volna, mikor 

szedik elő a finomságokat a jégszekrényből? Bizonyára 

keresztbe tett nekik, ezért első adandó alkalommal 

kivonták a forgalomból. 

– Micsoda eltékozlása ez egy ekkora tehetségnek, nem 

gondolja? – kérdezte Carol Pride kedvesen. Egy 

pöccintéssel átcsúsztatta a poharát az asztalon. – Igazából 

nem kívánom, Mrs. Prendergast… ha esetleg kér még 

egyet… 

– Hogy maga milyen visszafogott – mondta Mrs. 

Prendergast, és legurította az italt. 

– Hol és hogyan történt a rajtaütés? – szóltam közbe 

gorombán. 

– Nos, ez is különös egy kicsit – mondta Carol Pride, 

aki csak fél szóval előzte meg Mrs. Prendergastot. – A parti 

után, ami Brentwood Heightsben volt, Mr. Paul be akart 

ugrani a Trocaderóba. Az ő kocsijával mentek. Ha 

emlékszik, akkortájt szélesítették a Sunset Bouelevard-ot. 

Miután lehúztak egy kis időt a Trocban… 

– Meg néhány kupicát is – kuncogott Mrs. Prendergast, 

és az üvegért nyúlt. Újratöltötte az egyik poharát. Úgy 

értem, egy kis whisky jutott a pohárba is. 

– … Mr. Paul hazavitte a Santa Monica Boulevard-on. 

– Ez az egyetlen logikus út – mondtam. – Szinte az 

egyetlen, ha valaki nem akar port nyelni. 



 

 

– Igen, de el kellett haladniuk egy bizonyos, 

meglehetősen lerongyolódott szálloda előtt, amit Tremaine-

nek hívnak, meg van ott, az utca szemközti oldalán egy 

kocsma is. Mrs. Prendergastnak feltűnt, hogy egy autó 

kikanyarodott a kocsma elől, és követni kezdte őket. 

Egészen biztosan ugyanez a kocsi szorította le az övékét a 

padkára egy kicsit később… és a rablók pontosan tudták, 

mit akarnak. Mrs. Prendergast nagyon jól emlékszik 

mindenre. 

A szőke az ötödik pohárkával is lecsorgatta a torkán. 

– Átkozzottul se-semmit nem láttam azokból az 

emberekből – közölte velem egy kicsit kásás hangon. – 

Lin… má’mint Mr. Paul… én Linnek hívtam… neki rossz 

sejtései voltak. Ezért dugta ki a fejét. 

– A maga pénze volt az a tízezer a váltságdíjra? – 

kérdeztem. 

– Nem is a komornyiké, édesem. És vissza akarom 

szerezni a gyöngyöket, mielőtt Court rájönne. Mi lenne, ha 

elnéznék abba a kocsmába? 

Turkált egy kicsit a fekete-fehér retiküljében, aztán 

csomóba gyűrt bankjegyeket lökött át az asztalon. 

Kisimítottam és megszámoltam őket. Négyszázhatvanhét 

dollár volt összesen. Szép summa. Hagytam heverni. 

– Mr. Prendergast – nyúzta tovább a témát Carol Pride 

kedvesen akit Mrs. Prendergast csak „Court”-nak hív, azt 

hiszi, hogy a másolat az eredeti nyaklánc. A jelek szerint 

képtelen megkülönböztetni őket egymástól. A tegnapi 

éjjelről semmit sem tud, azt leszámítva, hogy néhány 

bandita végzett Lindley Paullal. 

– Az ördögöt nem tud. – Ezúttal hangosan mondtam és 

savanyúan. Visszalöktem a pénzt az asztal túloldalára. – 

Én úgy vélem, Mrs. Prendergast, hogy maga azt hiszi, 



 

 

zsarolják. Téved. Szerintem ez a történet azért nem került 

be az újságokba úgy, ahogyan történt, mert valaki 

nyomást gyakorolt a rendőrségre. Ők meg amúgy is 

hajlottak a dologra, mert nekik az ékszertolvaj bandára fáj 

a foguk. Azok a senkik, akik végeztek Paullal, már nem 

élnek. 

Mrs. Prendergast kemény, csillogó, alkoholista 

tekintettel meredt rám. 

– Sejtelmem sem volt róla, hogy valaki zsa-zsarolna – 

mondta. Ezúttal az „s” betűkkel akadtak problémái. – A 

gyöngyöket akarom és gyorsan. A pénz nem számít. Nem 

ám. Adjon inni. 

– Ott van maga előtt – mondtam. Felőlem akár az 

asztal alá is ihatta magát, annyira nem érdekelt. 

– Nem gondolja, hogy meg kellene néznie azt a 

kocsmát, hátha megtud valami használhatót? – kérdezte 

Carol Pride. 

– Lerágott csont – mondtam. – Bolond ötlet. 

A szőke a két pohár felett lengette az üveget. Végül 

sikerült megtöltenie az egyike poharat, megitta, aztán 

könnyed és nemtörődöm mozdulattal átlökte a pénzt az 

asztalon, mint ahogy egy kisgyerek játszik a 

homokozóban. 

Elvettem, összetekertem egy csomóba, megkerültem az 

asztalt és visszatettem a retiküljébe. 

– Ha csinálok valamit, majd szólok – közöltem vele. – 

Nincs szükségem foglalóra magától, Mrs. Prendergast. 

Ez tetszett neki. Majdnem ivott még egy pohárral, 

aztán jobbat gondolt, felállt és az ajtó felé indult. 

Időben értem utol ahhoz, hogy ne az orrával nyissa ki. 

Megragadtam a karját és kinyitottam helyette. Odakint 

egyenruhás sofőr támaszkodott a falnak. 



 

 

– Oké – mondta unottan, aztán messzire pöckölte a 

cigarettát. – Gyerünk, kislány. El kellene vernem a 

hátsóját. Átkozott legyek, ha nem teszem meg. 

A nő kuncogott, megkapaszkodott a férfiban, és 

végigsétáltak a folyosón, aztán a sarok mögött eltűntek 

szem elől. Visszamentem az irodába, leültem az asztal 

mögé és Carol Pride-ra néztem. Az asztalt törölgette egy 

porronggyal, amit nem tudom, hol talált. 

– Maga meg az irodai üvege – mondta keserűen. A 

pillantása gyűlölt engem. 

– A pokolba a nővel – mondtam dühösen. – A lyukas 

zoknimat nem bíznám rá. Remélem, hazafelé 

megerőszakolják. És a pokolba a kocsmájával is. 

– Az erkölcsei nem tartoznak ide, Mr. John Dalmas. 

Tömve van pénzzel és nem fukarkodik vele. Találkoztam a 

férjével, aki egy paszulykaró, soha ki nem apadó 

csekkfüzettel a zsebében. Ha eddig intézett valamit, azt 

egyedül csinálta. Nekem azt mondta, egy ideje már 

gyanította, hogy Paul szennyes alak. Addig nem törődött 

vele, amíg őt békén hagyta. 

– Ez a Prendergast egy unalmas tökfej, nem? Persze, 

mi más. 

– Magas, sovány, sárga. Mintha az első korty tej 

megsavanyodott volna benne és még mindig azt érezné. 

– Paul nem lopta el a nyakláncot. 

– Nem? 

– Nem. És a nőnek sincsen másolata belőle. 

A lány szeme összeszűkült és elsötétedett. 

– Felételezem, ezt Soukesian, a médium árulta el 

magának. 

– Az kicsoda? 



 

 

Egy pillanatra előrehajolt, aztán hátradőlt és magához 

szorította a retiküljét. 

– Értem – mondta lassan. – Magának nem tetszik, amit 

csinálok. Elnézést, amiért beleütöttem az orromat. Úgy 

gondoltam, segítek egy kicsit. 

– Mondtam már, hogy semmi közöm ehhez az ügyhöz. 

Menjen haza és írjon cikket. Nincs szükségem segítségre. 

– Azt hittem, barátok vagyunk – mondta. – Azt hittem, 

kedvel. – Egy percig üres, fáradt tekintettel bámult rám. 

– Meg kell élnem valamiből. Ha kibabrálok a 

rendőrséggel, nem fog menni. Felállt, és egy pillanatig 

szótlanul meredt rám. Aztán az ajtóhoz lépett és kiment. 

Hallottam, amint elhalnak a léptei a folyosó 

mozaikcsempés padlóján. 

Tíz vagy tizenöt percig ültem ott, szinte mozdulatlanul. 

Megpróbáltam rájönni, Soukesian miért nem öletett meg. 

Egyiknek sem volt értelme. Lementem a parkolóba és 

beszálltam a kocsimba. 

7. 

Pult alatt 

A Tremaine Hotel messze kint volt Santa Monicában, a 

szeméttelepek közelében. Az utcát városi iparvágány vágta 

ketté, és amint megérkeztem a keresett háztömb elé, két 

vagonból álló szerelvény érkezett zörögve, negyvenöt 

mérföldes sebességgel, majdnem akkora zajjal, mint egy 

leszálló repülőgép. Elsöpörtem mellette, a tömb végéig, 



 

 

ahol lekanyarodtam egy betonozott parkolóba egy bolt 

előtt, amit már régen kivontak a forgalomból. Kiszálltam, 

és a sarokról végignéztem az utcán. 

Innen látni lehetett a Tremaine Hotel tábláját egy 

keskeny ajtó felett, két üres kirakat között – régi, 

kétemeletes bérház volt. A fagerendák biztosan kerozintól 

bűzlenek, a roletták megrepedeztek, a függönyök mocskos 

csipkéből vannak, és az ágyrugók átfúrják az ember hátát. 

Mindent tudtam a Tremaine Hotelról, számtalan ilyen 

helyen aludtam, leselkedtem, veszekedtem keserű, cingár 

házinénikkel, hagytam, hogy lelőjenek, és talán egyszer 

egy ilyenből visznek ki a hullaszállítók. Bolhafészek mind, 

ahol olcsó embereket találni, besúgókat, benarkózott 

gazembereket, akik bárkit lepuffantanak, mielőtt egy szót 

szólhatna. 

A kocsma ezen az oldalon volt. Visszamentem a 

Chryslerhez, és miközben beszálltam, áttettem a 

pisztolyomat az övembe, aztán visszasétáltam. 

Vörös neonfelirat – SÖR – világított felette. A törvénnyel 

dacolva széles, lehúzható redőny takarta a kirakatot. Csak 

egy átalakított bolt volt. Kinyitottam az ajtót és bementem. 

A csapos a ház pénzén dobált célba egy táblára, az 

egyik bárszéken egy férfi ült, tarkójára lökött barna 

kalapban, és egy levelet olvasott. Az árakat fehérrel 

kaparták fel a pult mögötti tükörre. 

A pult maga egyszerű, nehéz fatömb volt, mindkét 

végén egy-egy vadnyugati 44-es lógott, olyan tokban, amit 

egyetlen pisztolyhős sem hordott volna soha. A falra 

nyomtatott feliratokat tűztek: senki ne kérjen hitelt, mit 

kell tenni a másnapossággal és az alkoholos lehelettel, 

néhány fényképen pedig szép lábakat lehetett látni. 

A hely nem úgy festett, mint ahol rezsit fizetnének. 



 

 

A csapos otthagyta a játékot és visszament a pult 

mögé. Ötvenes, savanyú férfi volt. Nadrágja szára 

kirojtosodott, és úgy mozgott, mintha tyúkszeme lenne. A 

bárszéken ülő férfi kuncogva olvasgatta a levelét, amit 

rózsaszín papírra írtak zöld tintával. 

A csapos a pultra tette májfoltos kezét, és egy faarcú 

komédiás arckifejezésével nézett rám. 

– Sört – mondtam. 

Lassan csapolta a sört, és egy régi konyhakéssel tolta 

le róla a habot. 

Belekortyoltam a sörbe és bal kézzel fogtam a korsót. 

Egy idő után azt mondtam: 

– Látta mostanában Lou Lidet? – Ez tűnt a 

legmegfelelőbb kérdésnek. Egyszer sem láttam, hogy 

bármelyik újságban említették volna Lou Lidet és a 

Mexikói Fuentét. 

A csapos üres tekintettel nézett rám. A szemhéja 

ráncos volt, mint egy gyíknak. Végül megszólalt, rekedten 

suttogó hangon. 

– Nem ismerem. 

Vastag, fehér forradás volt a torkán. Egy kés nyoma, 

ami megmagyarázta a rekedt suttogást. 

A levelet olvasó férfi hirtelen ugató hangon felnevetett, 

és a combjára csapott. 

– Ezt el kell mesélnem a Bivalynak! – harsogta. – Ez 

mindennek a teteje. 

Leszállt a székről, a hátsó ajtóhoz ballagott és kiment. 

Izmos, sötét bőrű férfi volt, nem láttam rajta semmi 

különöset. Becsukódott mögötte az ajtó. 

– Lou Lid, he? – kérdezte a csapos rekedten suttogva. – 

Mókás név. Sokan járnak ide. Nem ’tom a nevüket. 

Hekus? 



 

 

– Privát – mondtam. – Ne izgassa magát miatta. Csak 

sörözök. Ez a Lou Lid bokszos volt. Világosbarna. Fiatal. 

– Talán láttam már. Nem emlékszem rá. 

– Ki az a Bivaly? 

– Ő? A főnök. Bivaly Magoon. 

Vastag törlőrongyot dobott egy vödörbe, beáztatta, 

kicsavarta és a két végét megmarkolva összegöngyölte a 

pulton. Hat centi vastag, fél méter hosszú bunkósbot lett 

belőle. Ha valaki érti a módját, egy ilyennel bárkit át tud 

repíteni a szomszéd államba. 

A levelet olvasó férfi még mindig kuncogva visszatért a 

hátsó ajtón, a zsebébe gyűrte a levelet, és a célbadobó 

táblához lépett. Ezzel a hátam mögé került. Kezdtem egy 

kicsit aggódni. 

Gyorsan végeztem a sörömmel és felálltam. A csapos 

még nem kért tőlem pénzt. Az összecsavart rongyot 

szorongatta és lassan lengette. 

– Jó a sör – mondtam. – Köszönöm. 

– Jöjjön máskor is – suttogta, és fellökte a poharamat. 

Ez egy pillanatra elterelte a figyelmemet. Amikor ismét 

felnéztem, a hátsó ajtó nyitva volt, és egy nagydarab férfi 

állt ott, egy jókora pisztollyal a kezében. 

Nem szólt semmit. Csak állt. A fegyver felém mutatott. 

Mintha egy alagútba néztem volna. A férfinak nagyon 

széles válla és sötét bőre volt. A felépítése, mint egy 

birkózóé. Elég kemény alaknak tűnt. Nem úgy festett, mint 

akit tényleg Magoonnak hívnak. 

Senki sem szólt semmit. A csapos meg a férfi a nagy 

fegyverrel állhatatosan meredtek rám. Aztán 

meghallottam, hogy vonat közeledik az utcai vágányokon. 

Gyorsan és csörömpölve. Erre vártak. A kirakaton le volt 

húzva a redőny, és nem lehetett belátni kintről. Az 



 

 

elhaladó vonat nagy lármát csap majd. Elnyomja azt a pár 

lövést. 

A közeledő szerelvény hangja egyre erősebb lett. 

Lépnem kellett, mielőtt túl hangossá vált volna. 

Fejjel előre átvetettem magamat a bárpulton. 

A vonat robaján túl dörrenést hallottam, és a fejem 

felett valami csattant, valószínűleg a falon. Nem tudtam 

meg soha, mi volt az. A vonat csörömpölő hangorkánnal 

vonult el odakint. 

Egyszerre kaptam telibe a csapos lábát meg a padlót. A 

férfi rázuhant a nyakamra. 

Ezzel az orromat állott sörtócsába vertem, az egyik 

fülemet meg a nagyon kemény betonpadlóba. A fejemben 

felvonyított a fájdalom. Egy lécrácson hevertem a pult 

mögött, félig a bal oldalamon heverve. Előkaptam a 

fegyvert a derékszíjamból. Nagy meglepetésemre nem 

csúszott be a nadrágomba, hogy megakadjon a térdemnél. 

A csapos bosszús hangot hallatott, és valami meleg 

szúrt belém, és pillanatnyilag nem hallottam újabb 

lövéseket. Nem lőttem le. A fegyver csövével odaböktem, 

ahol néhányan elég érzékenyek tudnak lenni. Ő is közéjük 

tartozott. 

Úgy szakadt le rólam, mint egy megkergült légy. Ha 

csöndben maradt, nem azért tette, mert nem lett volna 

kedve. Egy kicsit közelebb gurultam hozzá a padlón, és a 

nadrágja korcába nyomtam a fegyvert. 

– Maradsz! – mordultam rá. – Nem akarok durvulni. 

Újabb két lövés robajlott. A vonat már régen elment, de 

valakit ez egyáltalán nem érdekelt. A lövedékek átütötték a 

deszkát. A pult régi, tömör darab volt, de annyira nem, 

hogy egy 45-ös golyóit is megállítsa. A csapos felsóhajtott. 

Forró, nedves valami csöppent az arcomra. 



 

 

– Eltaláltatok, fiúk – sóhajtotta, aztán megindult lefelé, 

egyenesen rám. 

Még éppen időben gurultam ki alóla, a pult kijárathoz 

közelebb eső része felé. Kinéztem. Húsz centire tőlem egy 

barna kalapot viselő alak arca nézett rám, ugyanebből a 

magasságból. 

Egy másodperc töredékéig bámultuk egymást, ami 

akkor elegendőnek tűnt ahhoz, hogy egy cserje lombos 

fává serdüljön, pedig igazából olyan rövid volt, hogy a 

csapos még le sem ért a földre mögöttem. 

Ez volt az utolsó pisztolyom. Senki sem veheti el tőlem. 

Gyorsabban felkaptam, mintsem a férfi egyáltalán 

felfoghatta volna, mi történik. Nem csinált semmit. Csak 

az egyik oldalára dőlt, és közben sűrű, vörös valami 

csordult ki a száján. 

Ezt a lövést már hallottam. Olyan hangos volt, mintha 

éppen vége lenne a világnak, olyan hangos, hogy alig 

érzékeltem a hátsó ajtó csapódását. Tovább kúsztam a 

pult mellett, zsémbesen félresöpörtem egy másik pisztolyt 

az utamból, és kidugtam a kalapomat a sarkon. Senki sem 

lőtt rá. Fél szemmel, fél arccal én is kilestem. 

A hátsó ajtó csukva volt, nem állt előtte senki. Térdre 

kászálódtam és hallgatóztam. Újabb ajtó csapódott, autó 

motorja dübörgőit. 

Megőrültem. Átviharzottam a helyiségen, feltéptem az 

ajtót és kirontottam. Beugratás volt. Csak cselből csapták 

be az ajtót és indították be a kocsit. A kéz, ami felém 

sújtott, egy üveget szorongatott. 

Huszonnégy órán belül harmadszorra kapott el az 

ájulás. 

Ez alkalommal ordítva tértem magamhoz, és csípős 

ammóniaszag marta az orromat. Az arcom felé kaptam. De 



 

 

nem volt mivel odakapom. A karom négytonnás horgony 

volt. Nyöszörögve fetrengtem a padlón. 

Egy arc jelent meg előttem, egy unott, de mégis 

figyelmes férfi arca. Fehér köpenyes mentőorvos volt. 

– Tetszik? – vigyorgott rám. – Régebben akadtak, akik 

ezt itták… boros-tonikos kísérővel. 

Feltámogatott, aztán csípést éreztem a vállamon és egy 

tű szúrt belém. 

– Könnyed kis keverék – mondta. – Elég csúnya a feje. 

Nem fog elájulni. 

Eltűnt az arca. A szememet erőltettem. A férfi mögött 

homályos üresség volt. Aztán megpillantottam egy lányt, 

aki kipirult, szemrehányó, figyelmes arccal nézett rám. 

Carol Pride. 

– Aha – mondtam. – Követett. Mégis. 

Elmosolyodott és megmozdult. Aztán éreztem, hogy az 

ujja végigsimít az államon, de nem láttam az arcát. 

– A rendőrjárőr éppen időben ért ide – mondta. – Ezek 

a gazemberek becsavarták egy szőnyegbe… és egy 

teherautóval akarták elvinni. 

Nem láttam túl jól. Egy kék kabátot viselő, nagydarab, 

vörös arcú férfi jelent meg előttem. Egy kibiztosítatlan 

pisztoly volt a kezében. A háttérben valaki nyöszörgött. 

– A másik kettő is megvan – mondta a lány. – De 

halottak. Uhh! 

– Menjen haza – mormogtam tétován. – Írjon cikket. 

– Ezt már elsütötte, kemény fiú. – Tovább simogatta az 

arcomat. – Azt hittem, ezeket menet közben találja ki. 

Szédül? 

– Ennyi – szólalt meg egy új hang élesen. – Szállítsátok 

el a meglőtt pofát, és vegyétek kezelésbe. Azt akarom, hogy 

életben maradjon. 



 

 

Reavis alakja bontakozott ki a ködből. Lassan 

felderengett előttem az arca: szürke, figyelmes és 

meglehetősen komor volt. Lejjebb ereszkedett, mintha leült 

volna egy székre mellettem. 

– Szóval mégis meg kellett játszania az okos fiút – 

mondta éles, metsző hangon. 

– Rendben van, beszéljen. Az ördögbe a fejével. Maga 

kérte, hát megkapta. 

– Adjon inni. 

Bizonytalan mozdulat, fényes csillanás, és egy flaska 

ért a számhoz. Forró erő csörgött végig a torkomon. Egy 

része hidegen folyt végig az államon. Elfordítottam a 

fejemet a palacktól. 

– Kösz. Elkapták Magoont… a legnagyobbat? 

– Tömve van ólommal, de még él. Úton van a belváros 

felé. 

– Az indián megvan? 

– He? – Nyelt egy nagyot. 

– Kint, a Palisadesben, a kereszt alatt, egy bokorban. 

Én lőttem le. Nem direkt. 

– Szent… 

Reavis megint távozott. Az ujjak lassan és ütemesen 

simogatták az arcomat. 

Reavis visszajött és leült. 

– Ki az az indián? – csattant fel. 

– Soukesian verőlegénye. Soukesian, a médium. Egy… 

– Tudunk róla – vágott a szavamba Reavis keserűen. – 

Egy egész óráig ki volt ütve, cimbora. A hölgy mindent 

elmondott azokról a névjegyekről. Azt mondja, az ő hibája, 

de nem hiszek neki. Mindenképpen lökött egy helyzet. De 

néhány fiú elindult körülnézni arrafelé. 



 

 

– Jártam ott – mondtam. – A házában. Tud valamit. Azt 

nem tudom, mit. Fél tőlem… mégsem ölt meg. Fura. 

– Amatőr – mondta Reavis szárazon. – Azt meghagyta 

Bivaly Magoonnak. Bivaly Magoon kemény legény volt… 

mostanáig. A bűnlajstroma innen Pittsburghig érne… 

Tessék. Csak óvatosan. Ez ante mortem vallatópia. Kár 

magába. 

A flaskó ismét az ajkamhoz ért. 

– Hallgasson ide – mondtam kásás hangon. – Ez volt az 

útonálló brigád. Soukesian volt az agy. Lindley Paul a kéz. 

Bizonyára átverte őket valamivel… 

Reavis azt mondta erre: 

– Bolondság – és ekkor felcsörömpölt egy telefon és egy 

hang azt mondta: – Magát keresik, hadnagy. 

Reavis elment. Amikor visszajött, nem ült le. 

– Talán igaza van – mondta halkan. – Abban, amit 

mondott. Brentwood Heightsben, egy hegytetőn álló 

házban egy halott, aranyszőke fickó ül egy fotelben és egy 

nő zokog mellette. Öngyilkosság. Az asztalon egy jade 

nyaklánc hever. 

– Túl sok a halott – mondtam, és elájultam. 

Egy mentőautóban tértem magamhoz. Először azt 

hittem, egyedül vagyok. Aztán megéreztem az a puha 

érintést, és tudtam, hogy mégsem. Nem láttam semmit. 

Még a fényt sem. Csak a kötés miatt. 

– Az orvos előrement, a sofőr mellé – mondta a lány. – 

Fogja meg a kezemet. Szeretné, ha megcsókolnám? 

– Ha ezzel nem kötelezem magamat semmire. 

Halkan felnevetett. 

– Azt hiszem, életben marad – mondta. Megcsókolt. – A 

haja bűzlik a skót whiskytől. Ebben fürdik? Az orvos azt 

mondta, ne beszéljen. 



 

 

– Egy egész üveggel csaptak fejbe. Mondtam Reavisnek 

az indiánt? 

– Igen. 

– Mondtam neki, hogy Mrs. Prendergast szerint Paul 

belekeveredett… 

– Mrs. Prendergastot meg sem említette – mondta 

gyorsan. 

Erre nem szóltam semmit. Egy idő múlva azt kérdezte: 

– Ezt a Soukesiant… kedvelték a nők? 

– Az orvos azt mondta, ne beszéljek – feleltem. 

8. 

Méregszőke 

Néhány héttel később felhajtottam Santa Monicába. Tíz 

napot kórházban töltöttem, saját költségemen, amíg ki 

nem hevertem azt a csúnya agyrázkódást. Bivaly Magoon 

nagyjából ugyanennyi időt hevert a megyei kórház 

börtönrészlegén, ahol hét vagy nyolc rendőrségi skulót 

bányásztak ki belőle. A végén eltemették. 

Addigra az ügyet is szépen eltemették. A lapok 

elcsámcsogtak rajta, aztán újabb témákra bukkantak, és 

egyébként is csak egy ékszerrablás volt, ami rosszul 

végződött, mert mindenki megpróbált átejteni mindenkit. 

Legalábbis a rendőrök ezt mondták, és ők csak tudták. 

Nem találtak több ékszert, de nem is nagyon számítottak 

erre. Úgy vélték, hogy a banda egyszerre csak egy 

áldozatot szemelt ki, és azt is felbérelt emberekkel 



 

 

fosztották ki, akiket rögtön kifizettek és soha nem látták 

őket. Vagyis mindössze három ember tudta a teljes 

igazságot: Bivaly Magoon, akiről kiderült, hogy örmény; 

Soukesian, aki a kapcsolatait felhasználva találta meg 

azokat, akiknek értékes ékszereik voltak, meg Lindley 

Paul, aki kitervelte a balhét, és leadta a tippet, mikor kell 

lecsapni. Legalábbis a rendőrök ezt mondták, és ők csak 

tudták. 

Kellemes, meleg délután volt. Carol Pride a 

Huszonötödik utcában lakott, egy kicsi, takaros, vörös 

téglás, fehérrel tarkított házban, egy sövény mögött. 

A nappalijában volt egy rozsdaszín szőnyeg, rajta fehér 

és rózsaszín székek, egy magas rézbakokkal ellátott fekete 

márványkandalló, falba épített, nagyon magas 

könyvespolcok, durva, krémszínű függönyök az ugyanilyen 

árnyalatú redőnyök előtt. 

Semmi nőieset nem találtam ebben a szobában, 

leszámítva az egész alakos tükröt, előtte némi üres térrel. 

Leültem egy kellemes, puha fotelbe, pihentettem, ami a 

fejemből megmaradt, szódás whiskyt szürcsölgettem, és 

Carol Pride göndör, barna haját néztem a magas gallérú 

ruha felett, amitől az arca kicsinek, szinte kislányosnak 

látszott. 

– Lefogadom, hogy mindezt nem az írogatásból szerezte 

– mondtam. 

– És az apám sem hekusként robotolva jutott hozzá – 

csattant fel. – Volt néhány birtokunk a Playa Del Rey 

mentén, ha tudni akarja. 

– Egy kis olaj – mondtam. – Kellemes. Semmi közöm 

hozzá. Nem kell leharapnia a fejemet. 

– Megvan még az engedélye? 



 

 

– Ó, igen – mondtam. – Remek ez a whisky. Gondolom, 

nincsen sok kedve autókázni egyet egy öreg roncsban, 

igaz? 

– Ki vagyok én, hogy lefitymáljak egy öreg autót? – 

kérdezte. – Túl sok keményítőt rakhattak a nyakába. 

A két szemöldöke között megjelenő vékony ráncra 

vigyorogtam. 

– A mentőautóban megcsókoltam – mondta. – Ha 

emlékszik rá, ne csináljon belőle nagy ügyet. Csak 

megsajnáltam, amiért annyira összeverték a fejét. 

– Karrierista vagyok – mondtam. – Ilyesmire biztosan 

nem építenék. Menjünk kocsikázni. Meg kell látogatnom 

egy szőkeséget Beverly Hillsben. Tartozom neki egy 

beszámolóval. 

Felállt és rám meredt. 

– Ó, a Prendergast nő – mondta gonoszul. – Akinek 

üreges falába van. 

– Lehet, hogy üreges – mondtam. 

Elpirult és kiviharzott a szobából, majd úgy három 

másodperc múlva visszatért, egy mókás, nyolcszögletű kis 

kalapban, amin volt egy piros gomb, meg egy antilopbőr 

gallérral, mandzsettával ellátott kockás kabátban. 

– Menjünk – mondta levegőért kapkodva. 

A Philip Courtney Prendergast család azoknak széles, 

kanyargó utcáknak az egyikében lakott, ahol a házak a 

méretükhöz és a tulajdonosaik vagyonához képest 

túlságosan közel húzódnak egymáshoz. Egy japán kertész 

a több hektárnyi puha, zöld gyepet manikűrözte, a japán 

kertészekre jellemző, megvető kifejezéssel az arcán. A 

háznak angol palateteje és nagy, rácsos kapuja volt, 

mellette néhány szép, átültetett fa és egy bougainvilleával 

benőtt lugas állt. Kellemes hely volt és nem túl hangos. De 



 

 

Beverly Hills akkor is Beverly Hills, ezért a komornyik 

keményített gallért hordott és orrhangú akcentussal 

beszélt. 

Áthaladtunk néhány nagyon csendes helyiségen, majd 

egy szobába vezetett minket, ahol pillanatnyilag nem 

tartózkodott senki. Csinos szoba volt, széles kanapékkal, a 

kandalló körül halványsárga bőrhuzatú fotelekkel, és a 

fényes, de nem síkos padlón pókhálóvékony szőnyeggel, 

ami öreg lehetett, mint Aesopus nagynénje. Az egyik 

sarokban és egy alacsony asztalkán egy-egy csokornyi 

virág pompázott, a falakat tompa árnyalatú 

pergamentapéta fedte, és volt itt kényelem, tér, 

meghittség, csipetnyi modern és csipetnyi antik. Nagyon 

elegáns szoba volt. 

Carol Pride elhúzta a száját. 

A komornyik félig kinyitott egy bőrbevonatú ajtót és 

belépett Mrs. Prendergast. Halványkékbe öltözött, 

hozzáillő kalappal és retiküllel, mint aki szórakozni indult. 

Halványkék kesztyű csapkodta gyengéden a halványkék 

combokat. Mosoly, árnyalatnyi mélység azokban a fekete 

szemekben, kipirult arc, és még mielőtt megszólalt volna, 

látni lehetett, hogy picit spicces. 

Mindkét karját előrenyújtva sietett hozzánk. Carol 

Pride-nak sikerült elkerülnie a kézfogást. Én erős 

szorítással viszonoztam. 

– Micsoda kellemes meglepetés! – kiáltotta. – Nagyon 

örülök, hogy meglátogattak. Még mindig érzem a számban 

a whiskyje ízét. Borzalmas volt, nem? 

Leültünk. 

– Igazából nem is kellene személyesen rabolnom az 

idejét, Mrs. Prendergast – mondtam. – Minden rendbe jött, 

és maga is visszakapta a gyöngyöket. 



 

 

– Igen. Az a különös férfi. Milyen furcsa, hogy mivel 

foglalkozott valójában. Én is ismertem. Tudta? 

– Soukesiant? Gondoltam, hogy esetleg ismeri. 

– Ó, igen. Meglehetősen jól. Biztosan rengeteg pénzzel 

tartozom magának. És a szegény feje. Hogy érzi magát? 

Carol Pride közelebb húzódott hozzám. 

Acélos hangon, a fogai között suttogta, szinte csak 

magának, de nem teljesen: 

– Fűrészpor és tartósítószer. De még így is belemásztak 

a termeszek. 

Mrs. Prendergastra mosolyogtam, és ő viszonozta a 

mosolyt. Majdnem elsodort vele. 

– Egy fillérrel sem tartozik – mondtam. – Mindössze 

egyetlen dolgot… 

– Lehetetlen. Tartozom magának. De miért nem iszunk 

egy kortyot? – A térdére fektette a retiküljét, megnyomott 

egy gombot a szék alján és azt mondta: – Egy kis whiskyt 

meg szódát, Vernon. – Sugárzott az arca. – Aranyos, nem? 

Nem is látni a mikrofont. Az egész ház tele van ilyen 

apróságokkal. Mr. Prendergast imádja az ilyesmit. Ez a 

tálalóba van bekötve. 

– Az is aranyos lehet, amelyik a sofőr ágyába van 

bekötve – mondta Carol Pride. 

Mrs. Prendergast meg sem hallotta. Megjelent a 

komornyik egy tálcával, italt kevert, mindenkinek adott 

egyet, aztán kiment. 

– Nagyon kedves magától, amiért nem említette a 

rendőrségnek, hogy gyanakodtam Linre, mert… hiszen 

tudja – jegyezte meg Mrs. Prendergast a pohár pereme 

felett. 

– Vagy hogy miattam ment el abba a borzalmas kocsmába. 
Mellesleg ezt hogyan magyarázta meg? 



 

 

– Könnyedén. Azt mondtam, Paultól hallottam róla. Ő 

is magával volt, emlékszik? 

– De nem tőle hallotta, igaz? – Egy kicsit mintha 

alamuszi pillantással nézett volna rám. 

– Gyakorlatilag semmit sem mondott nekem. Ez a nagy 

igazság. És persze azt sem említette, hogy zsarolta magát. 

Mellettem Carol Pride-nak mintha elakadt volna a 

lélegzete. Mrs. Prendergast engem nézett a pohár pereme 

felett. Az arca egy kurta pillanatra megváltozott, és félig 

butácska lett, mint egy fürdőzés közben meglepett 

nimfának. Aztán lassan letette az italt, kinyitotta az ölében 

heverő retikült, elővette egy zsebkendőt és ráharapott. 

Csend volt. 

– Ez – mondta halkan – meglehetősen fantasztikus 

ötlet, nem? 

Hidegen rávigyorogtam. 

– A rendőrök sokban hasonlítanak az újságírókra, Mrs. 

Prendergast. Például nem használhatnak fel mindent, 

amiről tudnak. De ettől még nem ostobák. Reavis nem 

ostoba. Igazából ő sem hiszi… akárcsak én… hogy ez a 

Soukesian nevű alak valóban egy ékszertolvaj bandát 

irányított volna. Öt percig nem bírt volna kordában tartani 

egy olyan embert, mint Bivaly Magoon. Pusztán a 

szórakozás kedvéért az arcába másztak volna. Mégis nála 

volt a nyaklánc. Ez magyarázatot követel. Szerintem 

megvette: Bivaly Magoontól. Abból a tízezer dolláros 

váltságdíjból, amit magától kapott. És még néhány 

apróságért cserébe, amit maga előre biztosított neki, hogy 

bérelje fel Bivaly Magoont. 

Mrs. Prendergast lehunyta a szemét, majdnem teljesen 

le is csukta, aztán ismét felpillantott és elmosolyodott. 



 

 

Kísérteties mosoly volt. Carol Pride meg sem moccant 

mellettem. 

– Valaki meg akarta öletni Lindley Pault – mondtam. – 

Ez nyilvánvaló. Egy ólmosbottal meg lehet gyilkolni 

valakit, ha az illető nem tudja, mekkorát kell vele ütni. De 

akkor nem kenik szét az agyát az arcán. És ha egyszerűen 

tanító célzattal vernek meg valakit, akkor a fejéhez hozzá 

sem érnek. Mert akkor nem érzi az illető, mennyire 

szeretné valaki, ha neki fájna. És maga biztosan 

szeretné… ha valóban móresre kívánja tanítani. 

– Mi-mi – kérdezte a szőke rekedten – mi közöm nekem 

ehhez? 

Az arca egy álarc volt. Szeme meleg volt és keserű, 

mint a mérgezett méz. Egyik kezével a táskájában turkált. 

Aztán abbahagyta. 

– Bivaly Magoon kapható az efféle munkára – 

dörmögtem tovább. – Ha jól megfizetik. Mindenféle 

munkára kapható. És Magoon örmény volt, ezért 

Soukesian tudhatta, hol lehet elérni. És Soukesian pont 

olyan férfi volt, aki mindent megtesz a nagyvilági 

dámájáért, még akár meg is gyilkol valakit, különösen 

akkor, ha az illető a vetélytársa, különösen akkor, ha ez a 

vetélytárs az a fajta, aki ülőpárnákon hempereg, és talán 

még rejtett felvételeket is készít hölgybarátairól, akik 

alkalmanként kicsit túl közel kerülnek az Édenkerthez, 

igaz, Mrs. Prendergast? 

– Igyon inkább – mondta Carol Pride jegesen. – 

Mindjárt kicsordul a nyála. Felesleges közölnie a 

kicsikével, mekkora ringyó. Tudja ő azt. De hogy az 

ördögbe zsarolhatta meg bárki? Ahhoz nem árt, hajó híre 

van az illetőnek. 



 

 

– Hallgasson! – csattantam fel. – Minél kevesebbel bír 

valaki, annál többet fizet, hogy megtarthassa. – A szőke nő 

kezét figyeltem, ami hirtelen eltűnt a retikülben. – Ne 

fáradjon azzal a pisztollyal – közöltem. – Tudom, hogy nem 

fogják felakasztani. 

Csak szerettem volna közölni magával, hogy nem vert 

át, és tudom, hogy abban a sörözőben vártak rám, és 

végezni akartak velem, amikor Soukesian megrémült, és 

maga csak azért küldött abba a kocsmába, hogy 

megkapjam, amit nekem szántak. A többi meg már amúgy 

sem számít. 

De ebben a pillanatban mégis előrántotta a pisztolyt, 

megtámasztotta egyik halványkék térdén és rám 

mosolygott. 

Carol Pride hozzávágta a poharát. A nő elhajolt, és a 

pisztoly elsült. A lövedék puhán, udvariasan a 

pergamenszínű falba fúródott, fent a magasban, alig 

hangosabban, mint amikor egy kéz belecsúszik a 

kesztyűbe. 

Kinyílt az ajtó és belépett egy hihetetlenül magas, 

sovány férfi. 

– Engem lőj le – mondta. – Én csak a férjed vagyok. 

A szőke a férfira nézett. Egy pillanatra azt hittem, 

megteszi. 

Aztán még szélesebb lett a mosolya, visszatette a 

pisztolyt a retiküljébe, és a poharáért nyúlt. 

– Megint hallgatóztál? – kérdezte tompán. – Egyszer 

olyasmit hallasz, ami nem fog tetszeni. 

A magas, sovány férfi bőrkötéses csekkfüzetet húzott 

elő a zsebéből, felhúzott szemöldökkel rám nézett és azt 

kérdezte: 

– Mennyiért hajlandó hallgatni – örökre? 



 

 

Tátott szájjal meredtem rá. 

– Maga mindent hallott? 

– Azt hiszem, igen. Ilyen időben nagyon jó a vétel. Ha 

jól értettem, azzal vádolta a feleségemet, hogy köze van egy 

férfi halálához, igaz? 

Továbbra is tátott szájjal meredtem rá. 

– Nos, mennyit akar? – csattant fel. – Nem fogok 

alkudozni. Hozzászoktam a zsarolókhoz. 

– Legyen egymillió – mondtam. – És csak egyszer lőtt 

ránk. Az még négy dollár. 

A szőke tébolyultan felnevetett, és a nevetés éles 

kacagássá változott, aztán kiabálás lett belőle. A következő 

pillanatban sikoltozva fetrengett a padlón és vadul 

rugdalózott. 

A magas férfi odalépett hozzá, lehajolt és nyitott 

tenyérrel arcon törölte. Amikor felegyenesedett, az arca 

sötétvörös volt, a szőke pedig zokogva hevert a padlón. 

– Kikísérem önöket – mondta. – Holnap felhívhat az 

irodámban. 

– Minek? – kérdeztem, és vettem a kalapomat. – Maga 

az irodájában is csak egy idióta marad. 

Karon fogtam Carol Pride-ot és kikormányoztam a 

szobából. Szótlanul kisétáltunk a házból. A japán kertész 

éppen akkor húzott ki egy szál gazt a gyepből és fintorogva 

nézte. 

Beszálltunk a kocsiba és elhajtottunk. A régi Beverly 

Hills Hotelnél meg kellett állnunk egy piros lámpánál. 

Csak ültem és a kormányt markoltam. A lány mellettem 

szintén nem mozdult. Nem szólt semmit. Csak nézett 

maga elé. 



 

 

– Nem érzem azt a kellemes melegséget – mondtam. – 

Nem pofoztam fel senkit. Nem tanítottam meg neki a 

leckét. 

– Valószínűleg nem hidegvérrel tervelte ki – suttogta a 

lány. – Csak megőrült, megkeseredett, és valaki a fülébe 

súgta ezt az ötletet. Az ilyen nők felcsípik a férfiakat, rájuk 

unnak, eldobják őket, és a férfiak tébolyultan próbálják 

visszaszerezni őket. Talán csak a két szerető viaskodott 

egymással – Paul meg Soukesian. De Mr. Magoon durván 

játszott. 

– Ő küldött abba a kocsmába – mondtam. – Nekem 

ennyi elég. És Paul gyanakodott Soukesianra. Tudtam, 

hogy elhibázza. Mármint a lövést. 

Magamhoz öleltem. Reszketett. 

Egy autó állt meg mögöttünk és a vezetője rátenyerelt a 

kürtre. Egy darabig hallgattam, aztán elengedtem Carol 

Pride-ot, kiszálltam a kocsimból és hátrasétáltam. A 

szedán vezetőülésében egy termetes férfi ült. 

– Ez egy közlekedési lámpa – mondta élesen. – A 

Szerelmesek Sugárútja fent van a hegyekben. Tűnjön el 

előlem, mielőtt én tolnám el innen. 

– Csak még egyszer nyomja meg a dudát – 

könyörögtem. – Csak egyszer. Aztán közölje, melyik szeme 

alá kéri a monoklit. 

A mellényzsebéből előhúzott egy rendőrkapitányi 

jelvényt. Aztán elvigyorodott. Aztán mindketten 

vigyorogtunk. Nem az én napom volt. 

Visszaültem a kocsiba, megfordultam és elindultam 

Santa Monica felé. 

– Menjünk haza, és igyunk még egy kis whiskyt – 

mondtam. – A magáéból. 



 

 

VÖRÖS SZÉL 

1 

Sivatagi szél fújt azon az éjszakán. Ezektől a hegyi 

hágókon átcsapó száraz, perzselő homokviharoktól Santa 

Annában felállt a szőr az emberek hátán, vibráltak az 

idegek s a bőr viszketni kezdett. Az ilyen éjszakákon 

minden ivászat verekedéssel zárult. Félénk, szende kis 

feleségek a kenyérvágó kés élét tapogatták, s férjeik 

nyakát mustrálták. Bármi megtörténhetett. Az ember még 

egy teli pohár sört is kaphatott a bárban. 

A lakásomul szolgáló bérházzal szemben, az utca túlsó 

oldalán lévő puccos kis helyen éppen egy ilyen pohárhoz 

volt szerencsém. Már egy hete, hogy megnyitott, de 

vendége még nem volt. A pult mögött álló, valahol a 

húszas éveinek elején járó fiú úgy festett, mintha még 

életében nem ivott volna egy kortyot se. 

Rajtam kívül csupán egyetlen vendég, egy elázott fickó 

ücsörgött egy bárszéken, háttal az ajtónak. Tízcenteseket 

tornyozott maga elé akkurátus gonddal. Apró kupicákból 

rozspálinkát ivott tisztán, és teljesen el volt merülve saját 

világában. 

Tőle távolabb ültem le a bárpulthoz, megkaptam a 

sörömet, s odafordultam a csaposhoz: 

– Nos, ettől felkopik az álluk, öregem! Az biztos! 



 

 

– Még csak most nyitottunk – felelte a fiú. – Be kell 

járatai az üzletet. Járt itt már korábban is, uram? 

– Aha! 

– A környéken lakik? 

– A Berglund házban, az utca túlsó oldalán – 

válaszoltam. – A nevem pedig John Dalmas. 

– Köszönöm, uram. Az enyém pedig Lew Petrolle – 

hajolt közelebb hozzám a csillogó bárpulton keresztül. – 

Ismeri azt a fickót? Talán haza kéne vinni. Hívok egy taxit, 

s hazaküldöm. Hamarosan már a jövő heti adagját is 

megissza. 

– Egy ilyen éjszaka? – néztem rá. – Hagyja békén! 

– Ez neki se jó – pillantott rám savanyú ábrázattal a 

fiú. 

– Pálinkát! – recsegte a részeg anélkül, hogy tekintetét 

felemelte volna. Ujjával is pattintott egyet, de gondosan 

ügyelt arra, hogy fel ne borítsa a tízcentesekből maga elé 

emelt tornyocskát. A fiú vetett felém egy pillantást s 

megvonta a vállát. 

– Adjak neki? 

– Kinek a gyomra? Az enyém nem! 

A fiú töltött neki még egy kupicával, de azt hiszem, 

hogy a bárpult alatt egy kis vízzel is feljavította, mert 

amikor ismét felegyenesedett, olyan bűntudat látszott a 

képén, mintha bokán rúgta volna a nagymamáját. A 

részeg rá se hederített. Egy híres agysebész pontosságával 

emelt le két tízcentest a tornyocskából. 

A fiú közben visszatért, és még egy sört töltött a 

poharamba. Kintről behallatszott a szél süvöltése. 

Időnként még a színes üvegből készült bejárati lengőajtót 

is résnyire beljebb nyomta. Súlyos, vastag üvegből készült 

az ajtó. 



 

 

– Először is, ki nem állhatom a részegeket – szólalt meg 

a fiú. – Másodszor nem szeretem, ha itt isszák le magukat, 

harmadszor pedig az első miatt utálom őket. 

– Ezt akár a Warner Brothers is megvehetné magától. 

– Meg is vette. 

Újabb vendég érkezett. Csikorogva fékezett egy autó, s 

a lengőajtó kitárult. Egy magas férfi lépett be a bárba, 

sietős léptekkel. Az ajtószárnyat nyitva tartva, csillogó, 

sötét szemeinek pillantásával gyorsan felmérte a 

helyiséget. Jó felépítésű, kreol bőrű, vonzó külsejű, vékony 

arcú, keskeny ajkú fickó volt. Sötét öltönyt viselt, 

zakójának felső zsebéből diszkréten fehér zsebkendő 

villant elő. Nyugalom áradt belőle, de mégis, mintha 

valami feszültség is látszott volna rajta. Gondolom, a forró 

szél miatt. Magam is hasonlóképpen éreztem, csak éppen 

nem voltam nyugodt. 

A részeg hátra pillantott. Éppen dámajátékot játszott 

üres poharaival. Az új vendég egy pillantást vetett felém, 

majd végignézett a nyitott boxokon s tekintete a terem 

túlsó végében állapodott meg. A boxok üresek voltak. A 

fickó belépett, elment az ültében is imbolygó, magában 

motyogó részeg mellett, s a fiúhoz fordult. 

– Nem látott itt egy hölgyet, öregem? Magas, csinos, 

barna hajú nő. Kék selyemkrepp ruhája fölött nyomott 

mintás kis bolerót visel. Széles karimájú, bársonyszalagos 

szalmakalapja van. 

– Nem, uram. Még hasonló se járt erre – felelte a 

bárpincér. 

– Kösz! Egy whiskyt, tisztán. Ha lehet, siessen vele! 

A fiú kiszolgálta, a férfi fizetett, egy hajtásra lenyelte a 

whiskyt, s elindult kifelé. Két-három lépést tehetett meg, 

majd megtorpant, s megállt a részeggel szemben. Az 



 

 

elvigyorodott. Aztán valahonnan olyan gyorsan rántott elő 

egy pisztolyt, hogy még a mozdulatait se lehetett látni. 

Biztos kézzel tartotta, és semmivel se látszott 

részegebbnek nálam. A magas, kreol bőrű fickó 

mozdulatlanul állt, majd fejét kicsit hátrahajtotta, és újra 

mozdulatlanságba merevedett. 

Odakint elszáguldott egy autó. A részeg egy 22-es 

automata, jókora céltüskével ellátott céllövő pisztolyt 

tartott a kezében. Két kemény csattanás hallatszott, s 

kicsiny – de valóban aprócska – füstcsík szivárgott a 

fegyver csövéből. 

– Viszlát, Waldo! – szólalt meg a részeg. 

Ezután a pisztoly csövét a bárpincérre és rám szegezte. 

Úgy tűnt, hogy egy hétbe is beletelik, amíg a fickó 

elterül a földön. Tántorogni kezdett, kiegyenesedett, 

karjaival kalimpált, majd ismét megtántorodott. Kalapja 

leesett, aztán arccal a földre zuhant. A csattanás alapján 

ítélve talán a betont is felverte a képével. 

A részeg lecsúszott a székéről, a tízcenteseket zsebre 

vágta s oldalazva elindult az ajtó felé. A pisztolyt a teste 

előtt keresztben tartotta. Nálam nem volt fegyver. Nem 

gondoltam, hogy egy pohár sör mellett szükségem lesz rá. 

A pult mögött a fiú néma mozdulatlanságba dermedt. 

A részeg könnyedén megtolta vállával az üvegajtót, s 

tekintetét továbbra is ránk szegezve, hátával szélesre tárta 

az ajtószárnyat. Erős széllökés söpört végig a termen, s 

meglengette a földön heverő férfi haját. 

– Szegény Waldo – szólalt meg a részeg. – Biztosan 

betörtem az orrát. – Az ajtó bezárult mögötte. A kijárat felé 

vetettem magamat… régi gyakorlatom van abban, hogy 

mindig azt csináljam, amit nem kellene. Ennek ezúttal 

nem volt jelentősége. Odakint felbőgött egy autó motorja, s 



 

 

mikor kiértem a járdára, már csak a közeli sarkon 

beforduló kocsi piros féklámpáinak villanását láttam. Úgy 

sikerült megjegyeznem a rendszámát, ahogy az első 

milliómra tettem szert. 

Az utcán, szokás szerint, emberek és kocsik járkáltak. 

Senkin se látszott, hogy fegyverdörrenést hallott volna. A 

szél épp elég lármát csapott ahhoz, hogy a 22-es gyors, 

kemény csattanása ajtócsapódásnak tűnjön, még akkor is, 

ha valaki észrevette. Visszaléptem a bárba. 

A fiú még mindig mozdulatlanul állt. Tenyerével a 

bárpultra támaszkodott, s kicsit előredőlve a kreol bőrű 

fickó hátát bámulta. Az se moccant. Lehajoltam mellé, s 

megtapintottam a nyaki ütőerét. Az se mozgott… egy 

cseppet se. 

A csapos arca olyan kifejező volt, mint egy szelet 

marhahúsé, s színe is nagyjából megegyezett vele. 

Tekintetében döbbenet helyett inkább haragot láttam. 

Rágyújtottam s a mennyezet felé fújtam a füstöt. 

– Telefonáljon! – vetettem oda neki kurtán. 

– Lehet, hogy nem is halt meg – szólalt meg a fiú. 

– Aki 22-est használ, az nem szokott hibázni. Hol a 

telefon? 

– Nincs. Anélkül is nagyok a költségeim. Nyolcszáz 

dollárt már így is elvertem! 

– Ez a maga üzlete? 

– Mostanáig az enyém volt. 

Fehér mellényét és kötényét levetette s belülről 

megkerülte a bárpultot. 

– Bezárom az ajtót – közölte s elővette a kulcsait. 

Kilépett az utcára, behajtotta maga mögött az ajtót, 

kívülről babrálni kezdte a zárat, míg a nyelv a helyére nem 

csapódott. Lehajoltam, s a hátára fordítottam Waldót. 



 

 

Először nem is láttam, hol hatoltak testébe a golyók. Aztán 

észrevettem a szíve fölött, a zakóján a két aprócska kis 

lyukat. Az ingén is kevés volt a vér. 

A részeg bárki lehetett, de az biztos, hogy profi gyilkos 

volt. 

A zsaruk a járőrkocsival úgy nyolc perc múlva 

érkezhettek meg. A fiú, Lew Petrolle ekkor már újra a pult 

mögött állt. Fehér mellényét ismét magára húzta, a 

kasszában lévő pénzt számolgatta, a zsebébe rakta, s egy 

kis könyvecskébe írogatott valamit. 

Az egyik box szélén ültem, cigarettáztam s néztem 

Waldo arcát, ahogy egyre inkább egy hullára kezdett 

hasonlítani. Azon tűnődtem, hogy vajon ki lehetett az a 

nyomott mintás bolerót viselő nő, miért hagyta odakint 

járó motorral a kocsiját Waldo, miért volt olyan sietős a 

dolga, a részeg éppen rá várhatott, vagy csak véletlenül 

volt-e ott. 

A fiúk a járőrkocsiból izzadtan léptek be a bárba. A 

szokásos megtermett legények voltak, egyikük enyhén 

félrecsapott sapkája mellé egy kis virágot tűzött. A halott 

férfit megpillantva megszabadult a virágtól s lehajolt, hogy 

megtapintsa Waldo pulzusát. 

– Halottnak látszik – fordította kicsit még jobbra a 

testet. – Igen, látom is, hol mentek be a golyók. Szép, 

tiszta munka volt. Maguk látták, amikor megkapta a 

lövéseket? 

Mondtam, hogy igen, de a pult mögött álló fiú egy szót 

se szólt. Elmondtam nekik a történteket s azt, hogy a 

gyilkos minden bizonnyal Waldo autójával távozott. 

A rendőr előhúzta a halott irattárcáját, gyorsan 

átnézte, s halkan füttyentett egyet. 



 

 

– Jó sok dohány van benne, de jogosítványa nincs – 

mondta s eltette a tárcát. – Oké! Nem nyúltunk hozzá, 

rendben? Talán megtudjuk, hogy milyen kocsija volt, s 

akkor kiadjuk a körözést. 

– A francot nem nyúltak hozzá – szólalt meg Lew 

Petrolle. 

– Oké, fiú! – vetett rá a járőr egy megsemmisítő 

pillantást. – Akkor hozzányúltunk. 

A csapos kézbe vett egy hosszú, talpas poharat s 

törülgetni kezdte. Amíg ott voltunk, végig azt csuszatolta. 

Egy perc elteltével a gyilkossági csoport rohamkocsija 

érkezett meg szirénázva, s hatalmas fékcsikorgással állt 

meg az ajtó előtt. Négyen szálltak ki belőle, két zsaru, egy 

fényképész és a laboros. Egyik zsarut se ismertem. Az 

ember akármilyen régóta legyen is nyomozó, nem 

ismerheti egy ekkora város összes rendőrét. 

Egyikük alacsony, simára borotvált, kreol bőrű, 

nyugodt, mosolygós ember volt, göndör, fekete hajjal és 

intelligens tekintettel. A másiknak, egy megtermett, vastag 

csontú, hosszú állkapcsú fickónak az orrán vérerek 

rajzolódtak ki, s kifejezéstelen tekintettel bámult a világba. 

Nagy iszákosnak látszott. Kemény fickónak tűnt, de úgy 

nézett rám, mintha egy kicsit keményebbnek akarná 

mutatni magát, mint amilyen valójában. Engem a fallal 

szemközt lévő utolsó boxba parancsolt, partnere a fiút 

terelte a pult elé, ezután mindketten kiléptek az utcára. Az 

ujjlenyomatos és fényképész hozzákezdett a munkához. 

Megérkezett a halottkém is. Már épp elég időt eltöltött a 

helyszínen ahhoz, hogy megfelelően feldühödjön, amiért 

nem volt a közelben telefon, hogy kihívhassa a 

hullaszállítókat. 



 

 

Az alacsonyabb zsaru kiürítette Waldo zsebeit és 

irattárcáját, majd összes holmiját a boxban lévő asztalra 

terített jókora zsebkendőre szórta. Egy csomó pénzt, 

kulcsokat, cigarettát, más aligha lehetett nála. 

A magasabbik beljebb tuszkolt a boxba. 

– Engedjen! – mondta. – Copernik nyomozó hadnagy 

vagyok. 

Elé tettem a tárcámat. Egy pillantást vetett rá, gyorsan 

átnézte a benne lévő papírokat, visszadobta elém, s 

valamit írogatott a noteszába. 

– John Dalmas? Egy szimat? Valami ügyben szaglászik 

itt? 

– Ivászati ügyben – válaszoltam. – Itt lakom szemben, a 

Berglundban. 

– Ismeri azt a fiút a pult mögött? 

– Mióta megnyitottak, még csak egyszer jártam itt. 

– Nem lát valami furcsát rajta? 

– Nem. 

– Ahhoz képest, amilyen fiatal, elég könnyen veszi az 

ügyet, nem gondolja? De ne is foglalkozzon a dologgal. 

Meséljen! 

Elmondtam a történetet – egymás után háromszor. 

Először neki, hogy képbe kerüljön, másodszor neki, hogy 

megjegyezze a részleteket, harmadszor is neki, mert 

ellenőrizni akarta, hogy ugyanazt mondom-e, mint 

korábban. 

– Ez a hölgy érdekel engem. És a gyilkos Waldónak 

nevezte a fickót, de azt előre nem tudhatta, hogy betéved 

ide. Arra gondolok, hogy ha Waldo nem tudta, hogy itt 

van-e a hölgy, akkor azt se tudhatta senki, hogy Waldo itt 

fogja keresni. 

– Magvas gondolat – jegyeztem meg. 



 

 

Az arcomat tanulmányozta. Nem volt kedvem 

mosolyogni. 

– Valami bosszúról lehet szó, nem igaz? Nem úgy néz 

ki, mintha előre megtervezték volna. Menekülni is csak 

véletlenül tudott. A kocsijukat se hagyják sokan nyitva 

ebben a városban. A gyilkos pedig két szemtanú előtt 

dolgozik. Ezt nem szeretem. 

– Én se szeretek tanú lenni – vontam meg a vállamat. – 

Nem fizetnek jól érte. 

– Tényleg részeg volt a pali? – vigyorodott el a zsaru. 

Fogai elég foltosak voltak. 

– Ilyen lövésekkel? Nem hinném. 

– Én se. Egyszerű ügynek látszik. A fickónak biztosan 

van priusza, és egy csomó ujjlenyomatot is hagyott. Ha 

most, azonnal nem is kapjuk el a pofát, akkor is csak órák 

kérdése az egész. Valami ügye lehetett Waldóval, de ma 

estére nem beszélhettek meg találkozót. Waldo csak 

beugrott ide s a hölgy felől érdeklődött, akivel randevúja 

volt, de valahogy elkerülhették egymást. Meleg este van, és 

ez a szél a lánynak az agyára mehetett. Biztosan egy 

másik helyre ment és ott várt rá. A gyilkos tehát jó helyen 

várta, aztán meglépett, magukkal fiúk, pedig nem 

foglalkozott. Ilyen egyszerű! 

– Hát, igen! – sóhajtottam. 

– Annyira egyszerű, hogy már bűzlik is benne valami – 

jegyezte meg Copernik. 

Letette nemezkalapját, vékony szálú, szőke haját kicsit 

felborzolta, s állát a tenyerébe támasztotta. Hosszú, 

gonosz, lópofája volt. Előhúzott egy zsebkendőt és a 

tarkóját, majd a kézfejét kezdte törülgetni. Egy fésűt is 

előkerített, megfésülködött – így sokkal rosszabbul nézett 

ki –, majd visszatette a kalapját. 



 

 

– Valami eszembe jutott – szólaltam meg. 

– Nocsak! Éspedig? 

– Ez a Waldo tudta, hogy volt öltözve a lány. Ma este 

tehát már találkozniuk kellett. 

– És akkor mi van? Lehet, hogy a fickó kiment a 

tragacsához, s mire visszajött, a nő eltűnt. Biztosan elege 

lett belőle. 

– Így van – válaszoltam. 

Közben egyáltalán nem erre gondoltam. Az jutott 

eszembe, hogy Waldo úgy írta le a lány ruházatát, ahogy 

egy átlagférfi nemigen tenné. Kék selyemkrepp ruhája 

fölött nyomott mintás kis bolerót viselt. Azt se tudom, 

hogy mi az a boleró. Azt is mondhatta volna, hogy kék 

ruhát, vagy kék selyemruhát viselt, de azt, hogy kék 

selyemkrepp ruhát… 

Kis idő elteltével két ember érkezett egy hordággyal. 

Lew Petrolle még mindig a poharát fényesítette, és az 

alacsonyabb zsaruval beszélgetett. 

Aztán mindnyájan bementünk a belvárosi őrsre. 

Ellenőrizték, és kiderült, hogy Lew Petrolle teljesen 

tiszta. Apjának Contra Costa megyében egy grapefruit 

ültetvénye volt. Ezer dollárt adott Lewnak, hogy kezdjen 

valami vállalkozásba, Lew pedig nyolcszázból kinyitott egy 

koktélbárt, és még egy neonreklámot is vásárolt. 

Elengedték, de megmondták neki, hogy egy darabig 

tartsa zárva az üzletét, mert lehet, hogy újabb 

ujjlenyomatokra lesz szükség. Lew mindenkivel kezet 

fogott, vigyorgott, s azt mondta, hogy a gyilkosság talán jót 

is tesz az üzletnek, mert az újságoknak úgy se hisz senki, 

ezért az emberek tőle akarják majd hallani a történteket, s 

mesélés közben majd italt is rendelnek. 



 

 

– Ezt a fiút semmi se izgatja – jegyezte meg Copernik 

Lew távozása után. – Senki se érdekli. 

– Szegény Waldo! – sóhajtottam. – Jók az 

ujjlenyomatok? 

– Egy kicsit elmosódottak – felelte Copernik savanyú 

ábrázattal. – De majd kartotékozzuk, és még valamikor az 

éjszaka elküldjük Washingtonba. Ha nem jön ki belőle 

semmi, akkor el kell töltenie egy napot odalenn a 

nyilvántartóban a képekkel. 

Kezet fogtam vele és Ybarra nevű partnerével, majd 

elhúztam a csíkot. Azt, hogy Waldo ki volt, ők se tudták. A 

zsebéből semmi se került elő, ami alapján azonosítani 

tudták volna. 

2 

Este kilenc óra tájban értem vissza. Mielőtt beléptem volna 

a Berglundba, végignéztem a környéken. Kicsit lejjebb, az 

utca túlsó oldalán az elsötétített koktélbár üvegajtajához 

néhány kíváncsi orr tapadt, de tömeg tulajdonképpen nem 

verődött össze. A népek látták a törvény embereit, meg a 

hullaszállítókat is, de nem tudták, mi történhetett. Kivéve 

azokat a fiúkat, akik a sarki vegyesboltban a 

játékautomatákkal szórakoztak. Ők mindent tudtak, csak 

azt nem, hogy milyen egy munkahely. 

A szél – mintha egyenesen a kályhából jött volna – forró 

port fújt, és papírfecniket hordott a házak tövébe. 

Beléptem a ház előcsarnokába s az automata lifttel 

felmentem a negyedik emeletre. Elhúztam az ajtót, 



 

 

kiléptem a folyosóra. Az ajtó előtt egy magas lány várt az 

érkező fülkére. 

Hullámos, barna haján laza masnira kötött, 

bársonyszalagos, széles karimájú szalmakalapot viselt. 

Nagy, kék szemei s olyan hosszú szempillája volt, hogy 

szinte már az állát verte. Egyszerű vonalú, de elegáns kék 

ruhát viselt, ami akár selyemkrepp is lehetett. A ruhája 

fölött hordott valamiről is elképzelhető volt, hogy az 

nyomott mintás boleró. 

– Ez boleró? – kérdeztem. 

Átnézett rajtam, s olyan mozdulatot tett, mintha egy 

pókhálót akarna félresöpörni. 

– Igen. De ha nem haragszik… Nagyon sietek. 

Szeretnék… 

Továbbra se mozdultam. Elálltam útját a lift ajtajában. 

Egymásra bámultunk, majd a lány arca lassan kipirult. 

– Jobb, ha nem megy ki az utcára ebben a ruhában – 

jegyeztem meg. 

– Hogy merészel… 

A lift ajtaja bezárult s a fülke elindult lefelé. Nem 

tudom, hogy a lány mit akart mondani. Hangjából 

hiányzott a sörözőkben megszokott, rekedtes affektálás. 

Olyan lágy és könnyed volt, mint a tavaszi eső. 

– Nem akarom leszólítani – közöltem vele. – Bajban 

van. Ha a lifttel erre az emeletre jönnek, akkor elég ideje 

van ahhoz, hogy a folyosón át eltűnjön. Először is vegye le 

a kalapot és a kabátkát… gyorsan tüntesse el! 

A lány nem mozdult. A finoman felhordott festék alatt 

arca mintha kicsit elsápadt volna. 

– A rendőrök magát keresik – közöltem. – És ebben a 

ruhában. Ha megengedi, akkor azt is elmondom, hogy 

miért. 



 

 

A lány hirtelen elfordította a fejét és végignézett a 

folyosón. Tekintetét látva nem hibáztatom, hogy 

megpróbálkozott még egy húzással. 

– Bárki is legyen, maga nagyon szemtelen. Mrs. Leroy 

vagyok a harmincegyes lakásból. Biztosíthatom, hogy… 

– Akkor rossz emeleten jár – közöltem vele. – Ez a 

negyedik. 

A lift odalent megállt. A nyíló ajtó zaja felhallatszott a 

liftaknán keresztül. 

– Levenni! – csattantam rá. – Azonnal! 

Gyorsan lekapta kalapját, kibújt bolerójából, én pedig 

az egészet összetekertem s a hónom alá csaptam. 

Könyökénél fogva megragadtam, megfordítottam, s 

elindultam vele vissza a folyosón. 

– Én a negyvenegyesben lakom. A magáéval szemben, 

csak a negyedik emeleten. Választhat… Még egyszer 

mondom, hogy nem akarom felcsípni. 

A lány egy gyors mozdulattal megigazította a haját. 

Olyan volt, mintha egy madár tollászkodott volna. Tízezer 

év gyakorlata húzódott meg mozdulatai mögött. 

– Az enyémet választom – felelte a lány s táskáját hóna 

alá csapva gyors léptekkel elindult a folyosón. A lift egy 

emelettel lejjebb megállt. A lány is megtorpant. Megfordult 

s az arcomba nézett. 

– A lépcső a liftakna mögött van – szóltam oda neki 

tapintatosan. 

– Nincs is itt lakásom. 

– Nem is hittem, hogy van. 

– Engem keresnek? 

– Igen, de ma még nem teszik tűvé a környéket maga 

után. Holnap is csak akkor, ha nem sikerül Waldót 

azonosítani. 



 

 

– Waldót? – bámult rám a lány. 

– Óh, persze, maga nem ismeri Waldót! – vontam meg a 

vállam. 

Lassan megrázta a fejét. A lift ismét megindult lefelé. 

Mint apró fodrocskák a víztükrön, a kék szempáron pánik 

futott át. 

– Nem – vágta rá azonnal –, de vigyen ki erről a 

folyosóról! 

Már majdnem a lakásom előtt jártunk. Előhúztam a 

kulcsaimat, elfordítottam a zárban, s belöktem magam 

előtt az ajtót. Előrenyúltam és felkapcsoltam a villanyt. A 

lány könnyű hullámként siklott be mellettem a lakásba. 

Alig észrevehető szantálillat csapta meg az orromat. 

Betoltam magam mögött az ajtót, kalapomat ledobtam 

egy székre, s figyeltem, ahogy a lány egyenesen odalép a 

kártyaasztalhoz, ahol a sakktáblán éppen egy olyan állás 

volt, melyet nem tudtam megoldani. Ahogy az ajtó 

bezárult, a félelem is eltűnt az arcáról. 

– Tehát maga sakkozik – jegyezte meg visszafogottan, 

mintha csak azért jött volna, hogy a problémámat 

megoldja. Bár csak ez lett volna a helyzet! 

Mindketten mozdulatlanságba merevedtünk, a liftajtó 

halk csapódását és a távolodó léptek zaját figyeltük. 

Elvigyorodtam, de a feszültségtől, s nem azért, mert 

különösen jól éreztem volna magam, majd kimentem a 

teakonyhába, matatni kezdtem a poharakkal, amikor 

rájöttem, hogy a lány kalapját és boleróját még mindig a 

hónom alatt szorongatom. Beléptem a falba hajtható ágy 

mögötti öltözőfülkébe, a csomagot begyömöszöltem egy 

fiókba, majd visszatértem a teakonyhába, előkerítettem 

valami különlegesen finom whiskyt, s két jeges, szőke italt 

kevertem. 



 

 

Amikor az italokkal a szobába léptem, a lány már 

pisztolyt tartott a kezében. Egy olyan kis automata 

gyöngyház nyelűt. A fegyver csöve felém irányult, s a lány 

tekintete tele volt rémülettel. 

Kezemben a poharakkal megtorpantam. 

– Ettől a forró széltől magának is elment az esze? – 

kérdeztem. – Magánnyomozó vagyok. Ha hagyja, akkor be 

is bizonyítom. 

A lány falfehér arccal csak bólintott. Lassan odaléptem 

mellé, letettem elé egy poharat, aztán kicsit eloldalaztam 

mellőle, a sajátomat is letettem, és előhúztam egy 

névjegyet, melynek még nem volt betörve a sarka. A lány 

leült, bal kezével végigsimította kék ruhás térdét, jobbjával 

pedig továbbra is rám szegezte a pisztolyt. Pohara mellé 

tettem a névjegykártyámat s leültem a sajátom mellé. 

– Soha ne engedjen magához ilyen közel valakit! – 

mondtam. – Legalábbis akkor, ha komolyan gondolja a 

dolgot. Különben is, a fegyvere még nincs kibiztosítva. 

A lány lesütötte a szemét, megrázkódott és visszatette a 

pisztolyt a táskájába. Anélkül hogy szájától elvette volna, 

félig megitta az italát, a poharat hangos koppanással az 

asztalra tette s kezébe vette a névjegyet. 

– Nem mindenkit kínálok meg ezzel az itallal – 

jegyeztem meg. – Erre nem lenne elég dohányom. 

– Tehát pénzt akar! – húzta el a száját a lány. 

– Micsoda? 

Nem válaszolt. Kezével ismét a táskája körül matatott. 

– Ne felejtse el kibiztosítani! – figyelmeztettem. A lány 

keze félúton megállt. – Ez a Waldo nevű fickó – folytattam 

– elég magas, száznyolcvan körül lehet, vékony, kreol 

bőrű, csillogó, barna szemekkel. Orra és ajkai keskenyek. 



 

 

Sötét ruhája van, fehér díszzsebkendővel, és gyorsan meg 

akarta találni magát. Jó helyen járok? 

– Igen, ő Waldo – vette ismét kézbe poharát a lány. – Mi 

van vele? – kérdezte s hangján halványan érezhető volt az 

elfogyasztott ital. 

– Valami furcsa dologba keveredett. Az utca túlsó 

oldalán van egy koktélbár… Különben hol volt ma este? 

– A kocsimban ültem – válaszolta hűvösen –, 

többnyire… 

– Nem látott valami nyüzsgést az utcán? 

Mintha azt akarta volna mondani, hogy nem, biztosan 

elkerülte a figyelmét. Aztán mégis mást hallottam: 

– Láttam valami zűrzavart. Rendőröket, meg villogó 

lámpákat is láttam. Valaki biztosan megsérülhetett. 

– Valaki igen. Ezt megelőzően pedig Waldo maga után 

érdeklődött. Személyleírást is adott magáról meg a 

ruhájáról. 

Szemei most már olyanok voltak, mint egy-egy szegecs, 

s kifejezés is annyi lehetett bennük. Ajkai szüntelenül 

remegtek. 

– Én is ott voltam – folytattam –, a tulajdonossal 

beszélgettem. Csak hárman voltunk, egy részeg a 

bárszéken, a csapos, meg én. A részeget semmi se 

érdekelte. Aztán megérkezett Waldo, maga után 

érdeklődött, mi mondtuk neki, hogy nem láttuk, s Waldo 

már távozni is készült. 

Kortyoltam egyet az italomból. A hatást vártam, a lány 

pedig a történet folytatását. Majd felfalt a szemével. 

– Éppen elindult kifelé. Aztán a részeg, akit eddig 

semmi se érdekelt, Waldónak szólította és fegyvert húzott 

elő. Kétszer is belelőtt – pattintottam kettőt az ujjammal. – 

Így ni! Meghalt. 



 

 

A lány teljesen bolondnak nézett. Az arcomba nevetett. 

– Tehát a férjem felbérelte magát, hogy szaglásszon 

utánam! – mondta. – Tudhattam volna, hogy ez az egész 

csak játék. A maga és a maga Waldójának a játéka. 

Szájtátva bámultam rá. 

– Soha nem gondoltam volna róla, hogy ennyire 

féltékeny! – csattant fel a nő. – Legalábbis rá, aki végtére is 

csak a sofőrünk volt. Lehet, hogy Stanre kicsit az volt… de 

ez természetes. De hogy Joseph Choate… 

– Hölgyem – tártam szét tanácstalanul a kezemet –, 

kettőnk közül valaki nem jó helyen lapozta fel ezt a 

könyvet. Nem ismerek semmiféle Stant vagy Joseph 

Choatét – morgolódtam. – Segíthetne nekem, hiszen még 

azt se tudtam, hogy sofőrjük van. Az itteni emberek nem 

nagyon alkalmaznak ilyeneket. Ami a férjeket illeti… nos, 

hozzám néha valóban beesik egy-egy férj. Sajnos, nem elég 

gyakran. 

A lány a fejét csóválta, keze továbbra is a táska 

közelében maradt, kék szemei élénken csillogtak. 

– Ez nem elég jó, Mr. Dalmas. Nem, a jót még csak meg 

se közelíti. Jól ismerem én a magánnyomozókat! Maguk 

mind rohadtak! Becsal ide a lakásába, ha ez egyáltalán a 

maga lakása. Sokkal valószínűbb, hogy valami rémes 

alaké, aki néhány dollárért mindenre hajlandó 

megesküdni. Most meg akar ijeszteni, hogy aztán 

megzsarolhasson… vagy a férjemet zsebelje ki. Rendben – 

mondta anélkül, hogy levegőt vett volna –, mennyit akar? 

Üres poharamat letettem az asztalra s hátradőltem. 

– Megbocsát, ha rágyújtok? – érdeklődtem. – Az 

idegeim kicsit megviseltek. 



 

 

Meggyújtottam egy cigarettát, a lány mogorván figyelt, 

de félelem nem látszott rajta… legalábbis nem akkora, 

mintha valami bűntudat terhelné. 

– Tehát Joseph Choaténak hívják? – kérdeztem. – A 

fickó, aki a bárban megölte, Waldónak szólította. 

– Ne húzza az időt! – nézett rám a lány némi 

megvetéssel, de majdnem elnézően. – Mennyit akar? 

– Miért akart ezzel a Joseph Choatéval találkozni? 

– Vissza akartam vásárolni valamit, amit ellopott 

tőlem. Egy értékes dolgot. Majdnem tizenötezer dollárt ér. 

Egy férfitől kaptam, akit szerettem. Ő már halott. Érti? 

Halott! Egy égő repülőgépben veszett. Most pedig mehet és 

elmondhatja a férjemnek, maga vézna kis patkány! 

– Levetkőzve nyolcvanöt kiló vagyok! – szóltam rá 

emeltebb hangon. 

– Akkor is vézna! – kiáltott rám a lány. – És nyugodtan 

mondja csak el a férjemnek! Én is elmondom neki. 

Különben is, biztosan tudja. 

– Ez ügyes! – mosolyodtam el. – Akkor nekem mit is 

kellett megtudnom? 

– Azt hiszi, hogy találkozgatok Josephfel! – vonta meg 

vállát a lány, majd felkapta a poharat s felhajtotta 

maradék italát. – Nos, tényleg találkozgattunk. De nem 

azért, hogy szeretkezzek vele. Egy sofőrrel! Aki az ajtómon 

kopogtatott, és munkát adtam neki. Ha szórakozni 

akarok, nem kell nekem ilyen messzire mennem! 

– Hölgyem, erre valóban nem lenne szüksége – 

mosolyogtam rá. 

– Most pedig elmegyek! – közölte. – És csak próbáljon 

visszatartani! – ismét előrántotta táskájából a gyöngyház 

nyelű pisztolyt. 

Elmosolyodtam, de nem mozdultam. 



 

 

– Maga kis semmirekellő! – füstölgött tovább a lány. – 

Honnan tudjam, hogy maga tényleg magánnyomozó? Akár 

szélhámos is lehet! Az a névjegy semmit se mond nekem. 

Bárki csináltathat magának. 

– Hát persze – bólogattam. – És elég dörzsölt vagyok 

ahhoz is, hogy a maga jövetelére várva már két éve itt 

lakjam és megzsaroljam, amiért nem találkozott egy 

Joseph Choate nevű fickóval, akit az utca túlsó oldalán 

Waldo néven kicsináltak. Egyáltalán van annyi pénze, 

hogy megvegye azt a tizenöt rongyot érő valamit? 

– Oh! Gondolja, hogy ezzel vissza tud tartani? 

– Oh! – utánoztam csúfolkodva. – Talán visszatartó 

művésznek gondol? Hölgyem, vagy tegye el azt a fegyvert, 

vagy biztosítsa ki! Szakmai önérzetemet sérti, hogy egy 

ilyen szép kis darab majmot csinál valakiből. 

– Úgy utálom magát, ahogy van! – közölte a lány. – 

Menjen az utamból! 

Meg se moccantam. Ő se mozdult. Mindketten ültünk, 

s elég távol egymástól. 

– Mielőtt elmenne, áruljon el egy titkot! – néztem rá 

kérőén. – Mi az ördögöt keresett egy emelettel feljebb? 

Azért, hogy találkozzon egy fickóval az utcáról? 

– Ne hülyéskedjen! – csattant rám a nő. – Nem azért. 

Az előbb hazudtam. Ott van az ő lakása. 

– Joseph Choatéé. 

A nő csak biccentett. 

– Waldo személyleírása ráillik Joseph Choatére? 

A nő ismét csak biccentett. 

– Rendben! Egy dolgot tehát sikerült megtudni. Nehéz 

felfogni, hogy Waldo, mielőtt lelőtték volna és magát 

kereste, leírta a maga ruházatát. Ezt a rendőrség is 

megkapta… és ők nem tudják, hogy Waldo ki lehetett, és 



 

 

ezért egy olyan öltözékű nőt keresnek, aki ezt meg tudja 

mondani. Olyan nehéz ezt megérteni? 

A nő kezében lassan remegni kezdett a pisztoly. Üres 

tekintettel rápillantott, majd ismét visszacsúsztatta a 

táskájába. 

– Bolond vagyok – suttogta –, hogy egyáltalán szóba 

állok magával. – Hosszú ideig némán bámult rám. – 

Megmondta, hogy hol lakik. Nem tartott semmitől. A 

zsarolók mind ilyenek. Az utcán kellett volna 

találkoznunk, de én elkéstem. Mire odaértem, a környék 

már tele volt rendőrrel. Visszamentem a kocsimhoz, s ott 

üldögéltem egy ideig. Aztán kiszálltam, majd ismét 

visszaültem és vártam. Háromszor jöttem fel az emeletre. 

Utoljára egy emeletet gyalog mentem s ott szálltam be a 

liftbe. A harmadik emeleten is már kétszer láttak. Aztán 

találkoztam magával. Ennyi az egész. 

– Valamit a férjéről is említett… – morgolódtam. – Ő 

most hol van? 

– Értekezleten. 

– Óh, értekezleten! – jegyeztem meg csúfondárosan. 

– A férjem nagyon fontos ember. Sok értekezlete van. 

Mérnök és vízierőművekkel foglalkozik. Már bejárta az 

egész világot. Tudja… 

– Hagyja csak! – legyintettem. – Majd egyszer 

meghívom ebédre, s akkor majd ő elmeséli. Amit Joseph 

tudott magáról, az már halott ügy. Legalább annyira 

halott, mint Joseph. 

Végre eljutott a tudatáig. Nem hittem, hogy valaha is 

felfogja, hogy miről van szó. 

– Valóban meghalt? – suttogta. – Tényleg? 

– Halott! – válaszoltam. – Halott, halott, halott! Halott, 

hölgyem! 



 

 

Arca úgy szétesett, mint a vajas tészta. Nem volt nagy 

szája, de most akár az öklöm is belefért volna. A nagy 

csendben az emeleten állt meg a lift. 

– Visítozzon csak – reccsentem rá és kap két monoklit 

a szeme alá! 

Nem hangzott valami finoman, de ez megtette a 

hatását. Mindenesetre eltérítettem szándékától. Ajkát 

keskenyre összeszorította. 

Lépteket hallottam a folyosóról. Mindenkinek vannak 

megérzései. Ujjamat az ajkam elé tettem. A lány meg se 

moccant. Arca is rezzenéstelen maradt. Nagy kék szemei 

most olyan sötétek voltak, mint alattuk a karikák. 

Dörömbölt a forró szél a becsukott ablakon. Amikor Santa 

Anában fúj a szél, akkor az ablakokat csukva kell tartani. 

A folyosóról hallatszó léptekben nem volt semmi 

rendkívüli, normális férfiléptek voltak. Ajtóm előtt 

megszűntek, majd kopogtak. 

A lehajtható ágy mögötti öltözőfülke felé mutattam. A 

lány hang nélkül felállt, táskája az oldalát verte. Ujjammal 

a poharára böktem. A lány gyorsan azt is felkapta, 

átsuhant a szőnyegen, az ajtóhoz lépett, félrehúzta, majd 

csendesen becsukta maga után. 

Fogalmam se volt, hogy miért kerestem magamnak ezt 

a zűrzavart. 

Újra kopogtak. Tenyerem izzadni kezdett. Nagy zajjal 

felálltam és hangosan ásítottam. Odaléptem az ajtóhoz és 

kinyitottam… Fegyver nem volt nálam. Hibáztam. 
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Először nem ismertem meg. Talán ellenkező okokból, mint 

amiért Waldo se ismerte fel először. A bárban mindvégig 

kalapot viselt, most pedig nem volt rajta. Haja pontosan 

ott ért véget, ahol a kalap takarta volna. A vonal fölött 

fehér, száraz, kemény bőr feszült, s úgy fénylett, mintha 

be lenne hegesedve. Húsz évvel idősebbnek látszott. 

Teljesen más ember volt. 

A kezében tartott, nagy céltüskével ellátott 22-es 

céllövő pisztolyt viszont felismertem. A szeme is ismerős 

volt. Csillogó és kifejezéstelen tekintete olyan volt, mint 

egy gyíké. 

Egyedül érkezett. Könnyedén az arcom elé tartotta a 

pisztolyt, s foga között odavetette: 

– Igen, én vagyok. Menjünk be! 

Visszahátráltam s megálltam. Épp olyan távol voltam 

tőle, mint amennyire azt szerette volna, be tudta csukni az 

ajtót s nem kellett túlságosan sokat mozognia. 

Tekintetéből láttam, hogy pontosan így képzelte. 

Féltem. Szinte teljesen megbénultam. 

Amikor hallotta maga mögött becsukódni az ajtót, 

akkor a szoba belseje felé mutatott. Lassan hátrálni 

kezdtem, amíg sarkammal bele nem ütköztem valamibe. 

Tekintete a szemembe fúródott. 

– Kártyaasztal – állapította meg. – Valami féleszű 

biztosan sakkozik. Maga? 

– Nem egészen – nyeltem egy nagyot. – Csak 

hülyéskedek. 



 

 

– Ez azt jelenti, hogy ketten vannak – jegyezte meg 

olyan érdes lágysággal a hangjában, mintha harmadfokú 

vallatás közben egy rendőr torkon vágta volna gumibottal. 

– Éppen erről van szó – mondtam. – Ez nem sakkparti. 

Nézze meg a bábukat. 

– Nem tudhatom. 

– Egyedül vagyok – közöltem, s hangom már éppen 

eléggé remegett. 

– Semmit se számít – vonta meg a vállát. – Nekem már 

úgyis csengettek. Valami szimat úgyis rám száll holnap, a 

jövő héten, mit számít. Egyszerűen nem tetszik a képed, 

öregem. És annak a sima pofájú buzinak a képe se tetszik 

a bárban. A francba az ilyenekkel. 

Mozdulatlanul álltam és egy szót se szóltam. A nagy 

céltüske könnyedén, szinte becézően simított végig az 

arcomon. A férfi elmosolyodott. 

– Ez is jó buli – jegyezte meg. – A biztonság kedvéért. 

Egy ilyen öreg csibész nem hagy maga után 

ujjlenyomatot… még akkor se, ha piás egy kicsit. Ha pedig 

nem hagytam magam után jó ujjlenyomatokat, akkor két 

szemtanú is van ellenem. A francba velük. Neked már 

annyi, öregem. Remélem, ezzel tisztában vagy? 

– Mit csinált Waldo magával? – próbáltam úgy 

megkérdezni, mintha érdekelt volna a dolog, és nem a 

remegésemet akartam volna palástolni. 

– Belepiszkított egy banki buliba, Michiganben, és négy 

évet elintézett nekem. Ellene elejtették a vádat. Négy év 

Michiganben nem sétalovaglás. Egy életre megjavítanak. 

– És honnan tudta, hogy ide fog jönni? – kérdeztem 

rekedtes hangon. 

– Nem tudtam. Óh igen, keresni kerestem. Szerettem 

volna vele találkozni. Tegnap este egy pillanatra megláttam 



 

 

az utcán, de szem elől tévesztettem. Addig nem kerestem. 

Azután viszont érdekelt a dolog. Aztán tényleg. Ravasz 

fickó ez a Waldo. Most hogy van? 

– Halott – válaszoltam. 

– Én még mindig jól vagyok – kuncogott. – Akár 

részegen, akár józanul. Ő már nekem nem oszt, nem 

szoroz. Odabent tudnak már rólam? 

Biztosan nem volt megelégedve válaszom 

gyorsaságával. Torkomhoz bökött a fegyver csövével, 

nyeltem egy nagyot, s ösztönösen majdnem odakaptam. 

– No-no! – figyelmeztetett halkan. – Nem szabad! 

Annyira azért nem lehet hülye! 

Visszahúztam a kezemet, magam mellé engedtem, s a 

tenyerem pontosan feléje nézett. Ez se tetszett neki. A 

pisztoly csövén kívül egy ujjal se érintett. Úgy látszik, 

egyáltalán nem érdekelte, hogy nekem van-e fegyverem. 

Ha valóban azt akarta, amit akart, akkor ezzel most nem 

foglalkozott. 

Különben se érdekelhette túlzottan semmi, ha 

visszajött ide a környékre. Talán ez a forró szél tette meg a 

hatását. Most is úgy dörömbölt az ablakomon, mint a 

hullámverés a móló deszkái alatt. 

– Különben találtak ujjlenyomatokat – közöltem. – 

Hogy milyenek, azt nem tudom. 

– Elég jók lesznek… de nem elég jók ahhoz, hogy 

fénymásolatban tovább tudják küldeni. Az is idő, míg 

légipostával Washingtonba küldik, ellenőrzik, majd 

visszaküldik ide. Tudod, hogy kerülök ide, haver? 

– Hallotta, amikor a fiúval a bárban beszélgetek. 

Megmondtam neki a nevemet és azt is, hogy hol lakom. 



 

 

– Így van, haver! Azt is megmondom, hogy miért – 

mosolyodott rám. Olyan ocsmány mosoly volt ez, amit 

életében az ember utoljára szokott látni. 

– Hagyja csak! – mondtam. – A hóhér se fogja kérni 

magától, hogy találja ki, miért van ott. 

– Kemény fiú! Utánad majd meglátogatom a kölyköt is. 

Az őrsről követtem hazáig, de aztán arra gondoltam, hogy 

először veled kell a dolgot elintézni. A zsaruktól a lakásáig 

mentem utána Waldo bérelt kocsiján. Ezek a kiberek… 

kész röhej! Az ember akár az ölükbe is ülhet, mégse veszik 

észre. Ha a villamos után futsz, akkor géppuskával lőnek 

rád, két embert eltalálnak, egy kocsijában alvó hülyét, meg 

a második emeleten felmosó takarítónőt. Akit kergetnek, 

azt pedig elszalasztják. Hülye, mocskos zsaruk! 

A fegyver csövét a torkomnak fordította. Tekintetében 

több volt a megszállottság, mint korábban. 

– Van időm – jegyezte meg. – Waldo bérelt kocsiját még 

nem keresik. Waldót se fogják gyorsan azonosítani. 

Ismerem Waldót. Rafinált fickó volt. Waldo, a kis 

hízelkedő! 

– Hányni fogok – szólaltam meg –, ha nem veszi el a 

fegyvert a torkomról. 

A férfi elmosolyodott, s a fegyver csövét lejjebb engedve 

a szívemre irányította. 

– Így jó? Szóljon, ha jó lesz! 

Hangosabban beszéltem, mint ahogy szerettem volna. 

A lehajtható ágy melletti öltözőfülke ajtajánál ujjnyi, sötét 

rés nyílott. A rés pár centivel szélesebbre tárult. Aztán 

tízcentisre tágult. Szemeket láttam, de nem néztem 

arrafelé. Keményen a kopasz férfi szemébe néztem. Nagyon 

keményen. Nem akartam, hogy a tekintetét elfordítsa. 

– Megijedt? – kérdezte halkan. 



 

 

Fegyvere csövének dőltem s reszketni kezdtem. 

Gondoltam, élvezi, hogy remegni lát. A lány kilépett az 

ajtón. Kezében a fegyverét tartotta. Pokolian sajnáltam. 

Biztosan el akar jutni az ajtóig, vagy sikoltozni kezd. 

Bármelyiket is választja, nekünk befellegzett… 

mindkettőnknek. 

– Úgy se fog egész éjszaka eltartani – mekegtem, s 

hangom olyan távolinak tűnt, mint az utca túlsó oldalán 

szóló rádióé. 

– Pedig tetszik nekem, haver! – mosolyodott el a férfi. – 

Kifejezetten tetszik! 

A lány közben valahogy, szinte a levegőben, mögéje 

lebegett. Még soha semmi nem mozgott nála 

hangtalanabbul. Bár ettől még nem lesz jobb neki. A fickó 

egy pillanatig se fog játszadozni vele. Úgy éreztem, mintha 

egész életemben ismertem volna, pedig még csak öt perce 

néztünk farkasszemet egymással. 

– Tegyük fel, hogy kiabálni kezdek… – szólaltam meg. 

– Jó! Tegyük fel! Rajta, kezdjen csak kiabálni! – 

válaszolta, s ismét rám villantotta gyilkos mosolyát. 

A lány nem indult meg az ajtó felé. Már szorosan a férfi 

mögött volt. 

– Nos, akkor most fogok ordítozni! – mondtam. 

Mintha csak erre a jelre várt volna, a lány hangtalanul 

a férfi bordái közé vágta az apró fegyvercsövet. 

Erre már neki is reagálnia kellett. Olyan volt, mint egy 

térdreflex. Száját kitátotta, két karja oldalra lendült, teste 

kissé hátrahajlott. Fegyverének csöve pontosan a jobb 

szememnél volt. 

Lebuktam, és teljes erővel ágyékon rúgtam. 

Arccal előre bukott, s én megütöttem. Akkora erővel 

vágtam állon, mintha az utolsó szeget verném be az első 



 

 

transzkontinentális vasút utolsó talpfájába. Még mindig 

érzem, amikor ökölbe szorítom a kezem. 

A fegyver elsuhant az arcom előtt, de nem szólalt meg. 

A fickó már kész volt. Bal oldalára zuhanva a padlón 

vergődött. Belerúgtam a jobb vállába… jó alaposan. A 

fegyver kirepült a kezéből, s a szőnyegen végigszánkázva 

az egyik szék alatt kötött ki. Hátam mögött valahol a 

sakkbábuk halk csörömpölését hallottam. 

A lány a férfi fölött állt s lenézett rá. Nagy, sötét 

szemeinek rémült pillantása lassan felvetődött, s 

arcomnak szegeződött. 

– Teljesen lenyűgözött – mondtam. – Mától mindenem a 

magáé… most és mindörökre. 

A lány nem is hallotta, mit mondok. Szemeit annyira 

tágra nyitotta, hogy világoskék írisze körül körben 

kilátszott a szemfehérje. Fegyverét még mindig felém 

tartva hátrálni kezdett, kitapogatta maga mögött a 

nyitógombot és elfordította. Az ajtó bezárult mögötte. 

Fedetlen fővel és boleró nélkül távozott. 

Csak a bebiztosított fegyver volt nála, amivel lőni úgyse 

tudott volna. 

A szélrohamok ellenére csend ülte meg a szobát. 

Hallottam, ahogy a földön vonagló férfi levegő után 

kapkod. Arca sápadt, zöldes színben játszadozott. Mögé 

kerültem, fegyver után kutatva végigtapogattam. Nem 

találtam nála másikat. Íróasztalom fiókjából előhúztam 

egy boltban vásárolt karperecet, előre húztam a karjait s 

rákattintottam a csuklójára. Ha nem rázza őket 

túlságosan, akkor talán rajta is marad. 

A kopasz kis fickó a bal oldalán, a szoba közepén 

összegörnyedve, összezsugorodva, széthúzott ajkakkal 

hevert, fogaiból elővillantak az olcsó amalgámtömések. 



 

 

Kínjai ellenére olyan pillantást vetett felém, mintha 

koporsót keresne a számomra. Szája olyan volt, mint egy 

fekete gödör, a lélegzet apró hullámokban, szaggatottan 

tört fel belőle, majd megszakadt, aztán elhalóan újra 

zihálni kezdett. 

– Sajnálom, öregem – morogtam feléje. – Mit tudtam 

volna csinálni? 

Legalábbis egy effajta gyilkossal… 

Beléptem az öltözőfülkébe s kihúztam az egyik 

szekrényfiókot. A lány kalapja és bolerója ott hevert az 

ingeimen. Betettem alulra, a fiók hátuljába, s rájuk 

simítottam az ingeimet. Kimentem a teakonyhába, 

öntöttem magamnak egy jókora adag whiskyt, benyeltem, 

majd néhány pillanatig hallgattam, ahogy a forró szél 

rázza az ablaküveget. Valahol becsapódott egy garázsajtó, 

a lazára hagyott villanyvezetékek pedig úgy verték az 

épület oldalát, mintha valaki szőnyeget porolt volna. 

Az ital megtette a hatását. Visszamentem a nappaliba s 

kinyitottam az ablakot. A fickónak a földön nem volt 

szantálillata, de valaki másnak az lehetett. Megtörültem a 

tenyeremet, s tárcsáztam a belvárosi őrsöt. 

Copernik még bent volt. Okoskodó hangján beleszólt a 

kagylóba: 

– Igen? Dalmas? Na ne mondja! Fogadok, támadt 

valami ötlete! 

– Elfogták már a gyilkost? 

– Nem mondunk semmit, Dalmas! Rémesen sajnálom 

és így tovább… Tudja, hogy van ez… 

– Engem nem is érdekel, hogy kicsoda. Csak jöjjenek 

ide a lakásomra, és szedjék össze a padlóról. 

– Szent ég… – halkult el a hangja. – Várjon csak! 

Várjon egy kicsit! – Később, távolról, mintha egy ajtó 



 

 

csapódását hallottam volna. – Meglőtte? – hallatszott ismét 

a hangja. 

– Karperecet tettem rá – feleltem. – A maguké. Bele 

kellett rúgnom, de különben nincs semmi baja. Azért jött, 

hogy eltüntesse a tanúkat. 

Ismét szünet következett. 

– Figyeljen ide, öregem – szólalt meg ismét, s hangja 

tele volt lépes mézzel –, ki van még benne magán kívül? 

– Ki lenne? Senki. Egyedül vagyok. 

– Maradjon is így. Szépen, csendben. Oké? 

– Gondolja, hogy ide akarom csődíteni a környék össze 

hülyéjét egy kis bámészkodásra? 

– Jó, jó, rendben van! Nyugodjon meg! Csak csendben 

üljön le és figyeljen! Már ott is vagyok! Ne nyúljon 

semmihez! Ért engem? 

– Igen – morogtam, majd, hogy időt spóroljunk, 

megadtam neki a címemet és a lakásom számát. 

Már lelki szemeim előtt láttam hosszú, csontos 

képének ragyogását. A szék alól előszedtem a 22-es céllövő 

pisztolyt, s mindaddig magamnál tartottam, amíg döngő 

lépteit meg nem hallottam, s kopogásával ki nem tetoválta 

lakásom ajtaját. 

Copernik egyedül érkezett. Alakja betöltötte a 

bejáratot, feszes mosollyal ajkán visszasodort a lakásba s 

becsukta maga után az ajtót. Megállt szemben velem, 

kezét kabátjának bal oldali szárnya alatt tartotta. 

Megtermett, kemény, csontos ember volt, kifejezéstelen, 

könyörtelen tekintettel. 

Pillantását lassan a földön fekvő ember felé fordította. 

A fickó nyakán apró rángások futottak végig. Tekintete 

ide-oda csapódott… szemei betegségről árulkodtak. 

– Biztosan ez az a fickó? – kérdezte Copernik érdesen. 



 

 

– Persze! És hol van Ybarra? 

– Óh, ő most el van foglalva – válaszolta, de közben 

nem nézett rám. – Ez a maga bilincse? 

– Igen. 

– A kulcsok? 

Odadobtam a markába, ő gyorsan a gyilkos mellé 

térdelt, levette bilincsemet a csuklójáról s félredobta. 

Oldaláról lecsatolta sajátját, a kopasz ember karjait 

hátracsavarta s rákattintotta a karpereceket. 

– Rendben, de… – szólalt meg színtelen hangon a 

gyilkos. 

Copernik elvigyorodott, ökölbe szorította a kezét és 

borzalmas erővel szájon vágta a megbilincselt embert. A 

fickó feje annyira hátracsuklott, hogy a nyaka is majdnem 

kitört. Szája sarkából vér kezdett csorogni. 

– Hozzon egy törülközőt! – szólt rám parancsolóan 

Copernik. 

Hoztam egy kéztörlőt s a kezébe nyomtam. Gonoszul a 

megbilincselt ember fogai közé tömte, majd felállt, s 

csontos ujjaival beletúrt ritkás, szőke hajába. 

– Rendben! Meséljen! 

Mindent elmondtam… de a lányt teljesen kihagytam a 

történetből. Egy kicsit furcsán hangzott. Copernik a 

képembe bámult, de nem szólt egy szót se. Megvakargatta 

véreres orrának egyik oldalát. Ezután elővett egy fésűt, s 

egy ideig ugyanúgy dolgozott a frizuráján, mint korábban, 

a koktélbárban. 

Odaléptem hozzá s átadtam neki a pisztolyt. Egy 

közömbös pillantást vetett rá, majd hanyagul az 

oldalzsebébe tette. Volt a szemében valami furcsa fény, 

arca pedig kemény, széles mosolyra húzódott. 



 

 

Lehajoltam, kezdtem összeszedegetni a sakkbábuimat 

s beledobáltam őket egy dobozba. A dobozt a 

kandallópárkányra tettem, a kártyaasztal egyik lábát 

kiegyenesítettem, s ezzel elszórakoztam egy ideig. 

Copernik mindvégig figyelt. Szerettem volna, ha már 

dűlőre jut magával. 

Végre eszébe jutott valami. 

– A fickó huszonkettest használ – állapította meg. – 

Azért ezt, mert elég jó ahhoz, hogy egy ilyen fegyverrel is 

elboldoguljon. Tehát profi a szakmában. Bekopog a maga 

ajtaján, hasába nyomja ezt a stukkert, visszatereli a 

szobába, s közli, hogy azért jött, mert örökre be akarja 

fogni a száját… aztán maga megcsípi. És nem is volt 

magánál fegyver. Egyedül kapta el. Maga is nagyon jó 

lehet a szakmában, öregem! 

– Figyeljen – pásztáztam tekintetemmel a szőnyeget. 

Felvettem egyik-másik sakkfigurát s az ujjaim közt 

forgattam. – Éppen egy sakkfeladvánnyal foglalkozom. 

Megpróbálok elfelejteni dolgokat. 

– Valamit forgat a fejében, öregem! – szólalt meg 

Copernik halkan. – Remélem, nem akar hülyét csinálni 

egy öreg zsaruból? Ugye nem, fiacskám? 

– Ez jókora fogás és én magának adom – feleltem. – 

Még mi a francot akar? 

A földön fekvő ember a törülköző mögül alig 

észrevehető hangot hallatott. Kopasz fején 

izzadtságcseppek gyöngyöztek. 

– Miről van szó, öregem? Valamit forgat a fejében – 

szólalt meg ismét Copernik szinte suttogva. 

Gyorsan rápillantottam, majd elkaptam róla a 

tekintetemet. 



 

 

– Rendben van! – sóhajtottam. – Átkozottul jól tudja, 

hogy nem csíphettem meg egyedül. Fegyvert fogott rám, ő 

pedig oda ereszti a golyót, ahova éppen akarja. 

Copernik egyik szemét lehunyta, a másikkal pedig 

bátorítóan rám kacsintott. 

– Folytassa, öregem! Nekem is valami ilyesmi jár az 

eszemben. 

Még egy kicsit matattam, hogy jobban hangozzék a 

történet. 

– Van itt egy kis fickó, aki egy munkát akart 

megcsinálni a Boyle Heightsen. Befürdött vele, nem 

markolt semmit. Egy kétszemélyes szervizt akart 

kirámolni. A családját is ismerem. Tulajdonképpen nem 

rossz gyerek. Próbált egy kis útiköltséget kikönyörögni 

tőlem. Amikor kopogtak, akkor besurrant… oda – 

mutattam a lehajtható ágy melletti ajtóra. 

Copernik lassan abba az irányba fordította a fejét. 

– És a fiúnak fegyvere is volt – kacsintott rám ismét. 

Bólintottam. 

– És akkor mögéje került – folytattam a történetet. – 

Ehhez azért kellett bátorság, Copernik! Békén kell hagyni 

a fiút. Ki kell hagyni az ügyből. 

– Keresik a srácot? – érdeklődött halkan a zsaru. 

– Azt mondja, hogy még nem. De tart tőle. 

– A gyilkosságiaktól vagyok – mosolyodott el Copernik. 

– Mit csinált, öregem? 

A földön heverő, megbilincselt, betömött szájú emberre 

mutattam. 

– Maga kapta el, nem igaz? – kérdeztem csendesen. 

Copernik továbbra is csak mosolygott. Nagy, húsos 

nyelvével alsó ajkát masszírozta. 

– És hogy csináltam? – kérdezte suttogva. 



 

 

– Kivették már a golyókat Waldóból? 

– Persze. Huszonkettes, hosszú hüvelyű. Az egyik 

ellapult a bordán, a másik jó helyre ment. 

– Maga alapos ember. Nem kerüli el semmi a figyelmét. 

Rólam se tud semmit. Eljött hozzám, hogy megnézze, 

milyen fegyverem van. 

Copernik felállt a helyéről s letérdelt a gyilkos mellé. 

– Hallasz engem, fiú? – kérdezte egész közel hajolva a 

férfi arcához. 

A földön fekvő férfi torkából valami gyenge nyögés tört 

fel. Copernik felállt s egy nagyot ásított. 

– Ki a francot érdekel, hogy mit mond! Folytassa, 

öregem! 

– Nem hitte komolyan, hogy talál nálam valamit, de 

körül akart nézni a lakásomon. Miközben maga ott 

egerészett – mutattam az öltözőfülke felé –, én pedig nem 

szóltam egy szót se, mert sértve éreztem magamat, 

kopogtak az ajtón. Ez a fickó érkezett. Ezután maga 

kisurrant és elkapta. 

– Hah! – sóhajtott széles vigyorral Copernik, s legalább 

annyi foga volt, mint egy lónak. – Jól kapizsgálja, öregem. 

Megijesztettem, felrúgtam és megfogtam. Magánál nem 

volt fegyver, a fickó felém kapta a sajátját, én pedig egy 

balhoroggal kikapcsoltam. Oké? 

– Oké! – bólogattam. 

– Így mondja majd el odabent az őrsön is? 

– Igen – válaszoltam. 

– Én megvédem magát, öregem! Legyen rendes velem, 

én mindig veszem a lapot. Arról a kölyökről pedig 

felejtkezzen el! Szóljon, ha tudok neki valamiben segíteni! 

Odalépett hozzám s kezét nyújtotta. Kezet ráztunk. 

Keze olyan nyirkos és hideg volt, mint egy döglött hal. A 



 

 

nyirkos, hideg kezektől és gazdáiktól mindig hányingerem 

támad. 

– Még egy dolog! – szólaltam meg ismét. – A partnere… 

az az Ybarra! Nem sértődik meg, hogy nem hozta magával? 

Copernik a hajába túrt, s kalapjának belső szalagját 

egy nagy, sárgás, selyem zsebkendővel végigtörülgette. 

– Az a digó? – vigyorodott el. – A francba vele! – 

Közelebb lépett hozzám s az arcomban éreztem a leheletét. 

– Csak semmi hiba, öregem… már ami a történetünket 

illeti! 

Bűzös volt a szája. Erre is számítottam. 
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Öten voltunk a főnyomozó irodájában, amikor Copernik 

előadta a történetet. A gyorsíró, a főnök, Copernik, én és 

Ybarra. Ybarra egy falnak döntött széken ült. 

Kalapját szemére húzta, de még így se tudta elrejteni 

tekintetének lágyságát, s szabályos, latin metszésű szája 

sarkában csendes mosoly játszadozott. Nem nézett 

egyenesen Copernikre. Társa pedig figyelemre se méltatta. 

Odakint a folyosón fényképeket készítettek 

Copernikről, amint kezet ráz velem, aztán amint 

szabályosan feltett kalappal pisztolyt tart a kezében, s 

céltudatosan tekint a világba. 

Azt közölték, hogy tudják ki volt ez a Waldo, de nem 

mondták meg nekem. Nem hittem el, hogy tudják, mert a 

főnyomozónak az asztalán ott hevert a Waldóról a 

hullaházban készített fénykép. Jó felvétel volt, haját 

megfésülték, nyakkendőjét megigazították, s a rávetődő 



 

 

fénytől szinte még a szeme is csillogott. Senki se mondta 

volna meg, hogy a fénykép egy hulláról készült, akinek két 

golyó ütötte lyuk is van a szívében. Úgy nézett ki, mint a 

parkett ördöge, aki éppen azon tanakodik, hogy a szőkét 

vagy a vöröset vigye el egy fordulóra. 

Éjfél tájban értem haza. A ház ajtaja már zárva volt, s 

míg kulcsaimmal babráltam, egy halk hang szólalt meg a 

sötétből. 

– Kérem… – csak ennyit mondott, de már tudtam, hogy 

kicsoda. Megfordultam, s pontosan a teherbejárat mellett 

egy sötét Cadillacet láttam parkolni. Lámpái nem égtek. Az 

utcáról beszűrődő lámpafény egy nő szemében csillant 

meg. 

– Maga teljesen meg van őrülve! – léptem oda hozzá. 

– Szálljon be! – szólt ki a lány a kocsiból. 

Bemásztam, a nő indított, vagy másfél háztömbnyit 

végiggurult a Franklinon, majd letért a Kingsley Drive-ra. 

A tomboló, forró szél továbbra is égetett. Odakint, az egyik, 

szélárnyékban lévő bérházból rádió hangja szűrődött az 

utcára. Sok volt a szabad parkoló, de a lány csak egy 

vadonás új, még a kereskedés matricáját is a szélvédőjén 

viselő Packard cabrio mögött talált helyet. Miután a 

járdaszegély mellé bűvészkedte magát, félig az ajtónak 

támaszkodva hátradőlt, kesztyűbe bújtatott kezét pedig 

továbbra is a kormánykeréken nyugtatta. 

Teljesen feketébe, vagy sötétbarnába volt öltözve, és 

egy aprócska, ostoba kalapot viselt. Parfümjében 

megéreztem a szantálfa illatát. 

– Nem voltam túl kedves magához, igaz? – kérdezte a 

lány. 

– Csak megmentette az életemet. 

– Mi történt? 



 

 

– Hívtam a zsarukat, egy utálatos rendőrt megetettem 

néhány hazugsággal, átadtam neki a dicsőséget a 

fogásért… ennyi az egész. Waldót az a fickó ölte meg, akit 

maga leszedett rólam. 

– Azt akarja mondani, hogy… hogy rólam nem is tett 

említést? 

– Hölgyem – ismételtem meg az előbbieket –, maga csak 

annyit tett, hogy megmentette az életemet. Mit kell még 

tennem önért? Örömmel és szívesen megpróbálkozom vele. 

A lány némán és mozdulatlanul ült. 

– Senki se tudja, hogy nálam járt – tettem még hozzá. – 

Végső soron én sem tudom. 

– Mrs Frank C. Barsaly vagyok. Freemont Place 

kettőhuszonkettő. Olympia. Kettő-négy-öt-kilenc-hat. Ezt 

akarta tudni? 

– Kösz – válaszoltam, s egy meggyújtatlan cigarettát 

morzsolgattam az ujjaim között. – És miért jött vissza? – 

érdeklődtem, majd pattintottam egyet az ujjammal. – A 

kalap és a kabát! Odafent van, nálam. 

– Többről van szó! – válaszolta. – A gyöngyeimet 

akarom visszakapni. 

Lehet, hogy az ügy már egy kicsit az agyamra ment. 

Úgy éreztem, hogy a gyöngyök nélkül is elegem van az 

egészből. 

Egy autó húzott végig az utcán, a megengedettnél 

kétszer nagyobb sebességgel. Vékony, kesernyés porfelhőt 

kavart, befordult, aztán eltűnt szem elől. A lány gyorsan 

felhúzta az ablakokat. 

– Rendben! – sóhajtottam megadóan. – Meséljen nekem 

a gyöngyökről! Van egyszer egy gyilkosság, egy titokzatos 

nő, egy eszement gyilkos, hősies mentőakció és egy 

bepalizott rendőr, aki hamis jelentést tett. Most pedig itt 



 

 

vannak a gyöngyök. Rendben van… ezt adagolja most be 

nekem! 

– Ötezer dollárt kellett volna fizetnem értük. Annak az 

embernek, akit maga Waldónak, én pedig Joseph 

Choatének hívok. 

– Semmiféle gyöngy nem volt nála – közöltem. – 

Láttam, hogy mi került ki a zsebéből. Egy csomó dohány 

volt nála, de gyöngyöknek a színét se láttam. 

– Lehet, hogy a lakásán rejtegette őket? 

– Igen – vonogattam a vállamat. – Ismereteim szerint 

Kaliforniában bárhol elrejthette őket, kivéve a zsebeit. És 

Mr. Barsaly hogy érzi magát ezen a forró éjszakán? 

– Még mindig a belvárosban van az értekezleten. 

Különben nem tudtam volna eljönni. 

– Éppen őt is elhozhatta volna – mondtam. – Elüldögélt 

volna a hátsó ülésen. 

– Nem is tudom – tűnődött a lány. – Frank kilencven 

kiló körül van és meglehetősen masszív. Nem hiszem, hogy 

szívesen elüldögélt volna hátul, Mr. Dalmas. 

– Egyébként mi az ördögről beszélgetünk? 

A lány nem válaszolt. Kesztyűs kezével türelmetlenül 

tapogatta a karcsú kormánykereket. A meggyújtatlan 

cigarettát kidobtam az ablakon. Kicsit megfordultam s 

átöleltem. 

Enyhén remegtem, mikor elengedtem. A lány olyan 

távol húzódott tőlem a kocsi oldalához, amennyire csak 

tudott, s kesztyűs kézfejével megtörölte a száját. 

Mozdulatlanul ültem. 

Egy ideig egyikünk sem moccant. Aztán lassan, nagyon 

lassan megszólalt: 

– Ezt is akartam. De nem mindig voltam ilyen. Csak 

azóta, hogy Stan Phillips meghalt a gépében. Ha ez nem 



 

 

történik meg, akkor most Mrs. Phillips vagyok. Stantől 

kaptam a gyöngyöket. Egyszer említette, hogy tizenötezer 

dollárt érnek. Fehérek és negyvenegy van belőlük. A 

legnagyobb majdnem centis átmérőjű. Hogy mennyire 

tiszták, azt nem tudom. Soha nem értékeltettem fel, és 

ékszerésznek se mutattam meg őket, nem értek ezekhez a 

dolgokhoz. Stan miatt viszont nagyon kedvelem őket… 

Szerettem Stant. Úgy, ahogy az ember csak egyszer tud 

szeretni. Meg tudja ezt érteni? 

– Mi a keresztneve? – kérdeztem. 

– Lola. 

– Folytassa, Lola! – Egy újabb, száraz cigarettát 

húztam elő a zsebemből, ujjaim közt forgattam, hogy 

azoknak is legyen valami elfoglaltságuk. 

– Egyszerű, ezüstből készült kétszárnyú légcsavar 

formájú kapoccsal voltak összefogva. A légcsavar 

tengelyének helyén egy apró kis gyémánt volt. Csak azért 

rakattam rá ilyet, mert Franknek azt mondtam, hogy 

műgyöngy és magamnak vettem. Nem tudja 

megkülönböztetni őket. Meg kell mondanom, hogy nem is 

olyan egyszerű dolog. Tudja… Frank elég féltékeny 

természetű. 

A sötétben közelebb húzódott hozzám, s oldala az 

oldalamat érintette. Mozdulatlan maradtam. Süvöltött a 

szél s rázta a fák lombjait. Továbbra is a cigarettámat 

morzsolgattam. 

– Azt hiszem, már tudja a történetet – szólalt meg ismét 

a lány. – A feleségről, az igazi gyöngyökről s arról, hogy ezt 

el is mondja a férjének… 

– Igen, tudom – válaszoltam. 

– Felvettem Josephet. A férjem akkor Argentínában 

volt. Nagyon egyedül éreztem magamat. 



 

 

– Egyedül is kellett volna maradnia – jegyeztem meg. 

– Josephfel sokat autókáztunk. Néha egy-két italt is 

megittunk. Ennyi az egész. Nem kezdtem ki vele… 

– De beszélt neki a gyöngyökről! – morogtam rá. – 

Amikor aztán az a kilencven kilós húsdarab visszajött 

Argentínából és kirúgta… akkor Joseph a gyöngyöket is 

magával vitte, mivel ő tudta, hogy valódiak. Majd 

felajánlotta, hogy öt rongyért visszavásárolhatja őket. 

– Igen – válaszolta a lány színtelen hangon. – 

Természetesen nem akartam a rendőrséghez fordulni. És 

az adott helyzet miatt Joseph se aggódott, hogy ismerem a 

címét. 

– Szegény Waldo! – csóváltam meg a fejemet. – Már 

kezdem sajnálni. Borzalmas dolog lehetett belebotlani egy 

régi barátba, aki ráadásul neheztel is rá. 

Cipőtalpamon végighúztam egy szál gyufát s 

rágyújtottam. A forró széltől annyira kiszáradt a dohány, 

hogy úgy égett, mint a fű. A lány némán ült mellettem, 

kezét újra a kormánykeréken pihentette. 

– Ezek a nők… ezek a pilóták… – sóhajtottam. – És 

még mindig szereti, vagy azt hiszi, hogy szereti. Hol 

tartotta azokat a gyöngyöket? 

– Egy kis orosz malachitból készült ékszerdobozban, az 

öltözőasztalomon. Néhány jobb ékszerrel együtt. Ott kellett 

tartanom, ha viselni akartam őket. 

– És tizenöt rongyot értek. Azt hiszi, hogy Joseph a 

lakásán rejtette el őket. A harmincegyesben, igaz? 

– Igen – válaszolta a lány. – De azt hiszem, ez túl nagy 

kérés lenne. 

– Már kifizettek érte – szálltam ki a kocsiból. – Megyek, 

megnézem. Ebben a házban az ajtók nem sokat 

makacskodnak. A zsaruk majd megtudják, hogy Waldo hol 



 

 

lakott és közzéteszik a fényképét, de az nem ma éjszaka 

lesz. Legalábbis azt hiszem. 

– Rém kedves magától – mosolyodott el a lány. – Itt 

várjak? 

Egyik lábammal a kocsi küszöbére támaszkodtam, 

behajoltam s az arcába néztem. Kérdésére nem 

válaszoltam. Csak álltam s néztem szemeinek csillogását. 

Aztán becsaptam a kocsi ajtaját, s elindultam a Franklin 

felé. – Még az arcomba csapó szél ellenére is éreztem 

hajának szantálillatát. És ajkainak érintését… 

Kinyitottam a Berglund ajtaját, átballagtam a kihalt 

előcsarnokon s felmentem a harmadikra. Puha léptekkel 

végighaladtam a folyosón, s megálltam a némaságba 

burkolózott 31-es előtt. Bekopogtam… egy mély farzsebű, 

öreg szeszcsempész diszkrét mozdulataival, halkan, 

csendesen érintettem az ajtót. Semmi válasz. Elővettem a 

tárcámban lévő, állítólag a jogosítványomat védő vastag 

celluloidlemezt, becsúsztattam a zár tolla mellé, keményen 

megfogtam a nyitógombot s az egész ajtót a zsanérok felé 

kezdtem tolni. A celluloid széle belekapott a rugószár 

végébe, s a toll apró, jégcsap elpattanására emlékeztető 

nesszel hátracsúszott a zárban. Az ajtó engedett, s 

beléptem a majdnem teljes sötétségbe. Imitt-amott, apró 

foltokban lámpafény szűrődött be az utcáról. 

Becsuktam magam mögött az ajtót, felkapcsoltam a 

villanyt s egy ideig csak álltam. Furcsa szag terjengett a 

lakásban. Azonnal felismertem… erősen pácolt, fekete 

dohány illata volt. Odaporoszkáltam az ablaknál lévő 

hamutartóhoz s alaposabban szemügyre vettem a négy 

benne heverő csikket… mexikói vagy dél-amerikai 

cigaretták lehettek. 



 

 

Fent, az én emeletemen lépések zaját hallottam, s 

valaki bement a fürdőszobába. Hallottam, hogy lehúzza a 

WC-t. Bementem a 31-es fürdőszobájába. Volt egy kis lim-

lom, azon kívül semmi. Nincs ott semmi alkalmas hely, 

ahova valamit is el lehetett volna rejteni. A teakonyhához 

már több idő kellett, de csak ímmel-ámmal kerestem. 

Tudtam, hogy nincsenek gyöngyök a lakásban. Azt is, 

hogy Waldo útban volt valahova, nagyon sietős volt a 

dolga, valami nagyon hajthatta, amikor felbukkant és 

megkapta a két golyót a haverjától. 

Visszamentem a nappaliba, meglazítottam a lehajtható 

ágyat, s tükrös oldala mellett bepillantottam az 

öltözőfülkébe, hogy nincs-e jelenleg is valami lakója. A 

fekhelyet kicsit jobban lehajtva már nem a gyöngyökkel 

foglalkoztam. Egy férfit bámultam. 

Az alacsony termetű, középkorú, szürkülő halántékú, 

nagyon sötét bőrű pasas őzbarna öltönyt és bordó 

nyakkendőt viselt. Apró, ápolt kezei tehetetlenül lógtak 

mellette. Fényes, hegyes orrú cipőbe bújtatott kicsiny lábai 

majdnem a földet érték. 

Egy nadrágszíjjal a nyakán az ágy felső fémkeretére 

volt akasztva. Nyelve olyan hosszan kilógott, amit fel sem 

tételezhettem volna. Egy kicsit himbálózott, s ez nem 

nagyon tetszett, ezért leengedtem az ágyat, ő pedig két 

párna között csendesen elhelyezkedett. Még nem nyúltam 

hozzá. Nem is kellett, anélkül is tudtam, hogy jéghideg. 

Megkerültem, beléptem az öltöző fülkébe, s 

zsebkendővel a kezemben kinyitogattam a fiókokat. A 

lakás teljesen ki volt takarítva, eltekintve attól a kis 

szeméttől, ami a magányos férfiaknál néha előfordul. 

Kiléptem az öltözőfülkéből, s ismét a férfival kezdtem 

foglalkozni. Irattárcája nem volt. Waldo biztosan magához 



 

 

vette és eldugta valahová. Egy félig üres, lapos 

cigarettásdoboz aranyszínű pecsétjén a következő szöveg 

állt: „Louis Tapia y Cia, Calle de Paysand, 19, 

Montevideo”. A gyufa a Spezzia Clubból származott. A férfi 

hónalja alatt egy sötét bőrből készült pisztolytáska, benne 

pedig egy 9 mm-es Mauser lapult. 

A Mauser alapján szakember lehetett, s már nem is 

éreztem magam olyan rosszul. Gyilkosnak nem lehetett 

valami jó, ha puszta kézzel így el lehetett bánni vele, 

hiszen egy ilyen Mauserrel a falat is át lehet lyukasztani 

anélkül, hogy elő kellene húzni a tokjából. 

Keveset értettem az egészből, már ha egyáltalán 

értettem valamit. Négy, barna cigarettát elszívtak, tehát 

valami várakozásról, vagy tárgyalásról lehetett szó. A 

beszélgetés során Waldo valamikor elkaphatta a kis ember 

nyakát, szorongatta, hogy az néhány másodperc alatt 

kilehelte a lelkét. A Mausernek annyi hasznát se vehette, 

mint egy fogpiszkálónak. Waldo ezután egy nadrágszíjra 

felakasztotta… ekkor már valószínűleg nem lehetett benne 

élet. Ez indokolja a sietséget, a lakás kiürítését, s Waldo 

idegeskedését a lány miatt. A koktélbár előtt bezáratlanul 

hagyott kocsit is ez magyarázhatja. 

Pontosabban, ez magyarázhatná mindezt, ha az 

emberkét Waldo ölte volna meg és ez valóban Waldo 

lakása… ha engem éppen nem ültettek fel ezzel az egész 

dologgal. 

Még néhány zsebet átnéztem. Bal oldali 

nadrágzsebében egy aranyozott nyelű bicskát és némi 

aprópénzt találtam. Bal farzsebében egy összehajtogatott, 

illatos zsebkendő lapult. A másik farzsebében is találtam 

egyet, az nem volt összehajtogatva, de tiszta volt. Jobb 

nadrágzsebében is volt négy, vagy öt papír zsebkendő. 



 

 

Tiszta kis emberke lehetett. Nem szerette textil 

zsebkendőbe fújni az orrát. A papír zsebkendők alatt egy 

kulcstartót találtam, rajta négy új kulccsal – 

kocsikulccsal. A kulcstartón aranyozott betűkkel a 

következő állt: Üdvözlettel az R. K. Vogelsang Társaságtól. 

„Packard Ház”. 

Mindent visszaraktam oda, ahol találtam, felhajtottam 

az ágyat, zsebkendőmmel végigtörültem a fogantyúkat és 

sima felületeket, majd lekapcsoltam a villanyt és kidugtam 

az orromat az ajtón. A folyosó üres volt. Lementem az 

utcára s a sarkon befordultam a Kingsley Drive-ra. A 

Cadillac most is ott állt, ahol hagytam. 

Kinyitottam a kocsi ajtaját s nekitámaszkodtam. Úgy 

tűnt, hogy a lány is végig mozdulatlan maradt. Szemén és 

állán kívül alig láttam belőle valamit, de nem volt nehéz 

megérezni a szantálillatot. 

– Ez a parfüm… – jegyeztem meg – még egy szerzetest 

is megbolondítana. 

– Nos… köszönöm, hogy megpróbálta… – szólalt meg 

halk, lágy s kissé remegős hangon. – Menjek… menjünk… 

vagy…? 

– Maga most szépen hazamegy – mondtam. – És bármi 

történik, soha nem látott engem. Bármi is történik! Lehet, 

hogy valóban nem is lát többet. 

– Nem szeretném, ha… 

– Sok szerencsét, Lola! – csaptam be a kocsi ajtaját, s 

hátraléptem. 

Felgyulladtak a kocsi fényei, a motor is beindult. A 

széllel szemben a jókora kocsi szemtelen lassúsággal 

fordult be a sarkon s eltűnt szem elől. Ott álltam a 

megüresedett helyen, ahol az előbb az autó parkolt. 



 

 

Most már teljesen sötét volt. Annak a lakásnak az 

ablakai is elsötétültek, ahol az előbb még a rádió szólt. Ott 

álltam a Packard cabrio hátuljánál s néztem a kocsit. 

Teljesen újnak látszott. Már láttam korábban is… még 

mielőtt elindultam volna felfelé, ugyanezen a helyen, Lola 

Cadillacje előtt. Csendben, sötéten állt, csillogó 

szélvédőjének jobb sarkában kék matrica virított. 

Gondolataim teljesen máshol jártak, A fönti, halott 

ember zsebében lévő új kocsikulcsokra és a „Packard 

House” feliratot viselő kulcstartóra gondoltam. 

Megkerültem a cabriót, s egy aprócska lámpával 

megvilágítottam a kék matricát. Ugyanaz a kereskedő volt. 

Címe és neve is rajta volt… Eugenie Kolchenko, 5315 

Arvieda Street, Nyugat-Los Angeles. 

Teljesen bepörögtem. Visszamentem a 31-es lakáshoz, 

megbűvöltem az ajtót, mint korábban, beléptem a 

lehajtható ágy mögé s az elegánsan lógó hulla 

nadrágzsebéből kivettem a kulcstartót. Öt perc múlva már 

ismét lent voltam az utcán és ott álltam a cabrio mellett. A 

kulcsok pontosan illettek a zárba. 

5 

A szélben nyögdécselő eukaliptuszoktól takart kis ház 

Sawtelle fölött, a kanyon peremén állt. Szemben, kicsit 

följebb, valami olyan buli zajlott, ahol üvegeket szoktak 

csapdosni a járdához, s olyan hangon üvöltenek, mintha a 

Yale pontot ért volna el a Princeton ellen. 

A keresett ház drótkerítéssel és rózsabokrokkal volt 

körbevéve, egy kikövezett út vezetett valahova, és volt 



 

 

mellette egy tárva-nyitva hagyott garázs is, de kocsi nem 

állt benne. A ház előtt se parkolt autó. Megnyomtam a 

csengőt. Hosszú ideig várakoztam, aztán az ajtó elég 

hirtelen mozdulattal kinyílt előttem. 

Nem az a férfi voltam, akire számított. Fekete festékkel 

vastagon kihúzott szemén ezt azonnal láttam. Aztán 

semmit sem látszott ezekben a szemekben. A magas, 

sovány, kiéhezett, barna nő, kiálló pofacsontokkal, 

középen elválasztott, sűrű fekete hajjal, háromemeletes 

szendvicsre méretezett szájjal, korallpiros és aranyszínű 

pizsamájában, szandálba bújtatott, aranyszínűre lakkozott 

lábkörmeivel csak állt előttem, s az arcomba bámult. 

Fülcimpáiban miniatűr harangocskákat lengetett a szél. 

Lassú, megvető mozdulatot tett szipkába bújtatott 

cigarettájával, mely akkora volt, mint egy baseballütő. 

– Ná, mi ván jóember? Akar válamit? Eetévedt árról a 

jó kis buliról a túúsó ódalon? 

– Ha-ha! – kacagtam fel hangosan. – Jó kis buli, nem 

igaz? Nem onnan jövök. Csak hazahoztam a kocsiját. 

Elvesztette, nem igaz? 

Az utca túloldalán, az előkertben valakinek delírium 

tremense támadt, és egy vegyes kvartett apró darabokra 

tépte mindazt, ami még az éjszakai csöndből megmaradt, 

és mindent megtett annak érdekében, hogy még ezek a 

darabkák is elviselhetetlenek legyenek. Míg mindez 

lezajlott, az egzotikus külsejű barna hölgynek a 

szempilláján kívül minden porcikája mozdulatlan maradt. 

Nem volt szép, még csak csinos sem, de úgy nézett ki, 

mintha mindig történne valami rendkívüli a jelenlétében. 

– Mit beszél? – szólalt meg végül, s hangja olyan 

bársonyos volt, mint egy megégett pirítós héja. 



 

 

– A kocsija – böktem hátra a vállam fölött, s 

tekintetemet továbbra is rajta tartottam. Olyan típus volt, 

aki kést szokott használni. 

Hosszú szipkáját nagyon lassan maga mellé engedte, s 

a cigaretta kiesett belőle. Eltapostam, s ezzel a 

mozdulattal már be is léptem a folyosóra. A nő egy lépést 

tett hátrafelé s becsukta mögöttem az ajtót. 

A hosszú folyosó olyan volt, mint egy hálókocsié. 

Fémfoglalatban rózsaszín lámpák világítottak. A végén 

gyöngysorokból álló függöny lógott, padlóját tigrisbőr 

borította. Minden pontosan illett hozzá. 

– Maga Miss Kolchenko? – érdeklődtem, amikor 

továbbra se történt semmi. 

– I-igen. Míz Kolchenko. Mi az ördögöt ákar? 

Úgy nézett rám, mintha ablakot jöttem volna pucolni, 

csak éppen nem a megfelelő időben érkeztem. 

Bal kezemmel előhúztam egy névjegyet és feléje 

tartottam. Fejét alig mozdítva elolvasta a kezemben lévő 

kártya szövegét. 

– Detektív? – sóhajtotta. 

– Igen. 

Pattogó nyelven mondott valamit, aztán ismét angolra 

váltott. 

– Jöjjön be! Ez az átkozott szél úgy kiszárítja a 

bőrömet, hogy olyan lesz, mint a papír. 

– Már bent vagyunk – feleltem. – Éppen most csuktam 

be az ajtót. Ki vele, Nazimova! Ki volt az? Az az apró fickó! 

A függöny mögött egy férfi köhögése hallatszott. A nő 

megpördült, mintha kígyó csípte volna meg. Megpróbált 

mosolyogni. Nem volt valami sikeres kísérlet. 

– A jutalom… – mondta halkan. – Maga várni itt? Tíz 

dollár jó kis pénz, nem? 



 

 

– Nem! – válaszoltam, s mutatóujjammal lassan feléje 

bökve még hozzátettem: – Meghalt! 

Legalább egy méternyit ugrott, majd felsikított. 

Egy szék élesen megreccsent. A gyöngyfüggöny mögül 

léptek hallatszottak, feltűnt egy jókora mancs, félrecsapta 

az egymás mellett sorakozó gyöngysorokat, s máris egy jól 

megtermett, kemény tekintetű, szőke fickóval szaporodott 

a társaság. Köpenyének jobb zsebében tartott valamit. A 

függöny elé érve mozdulatlanul állt, lábát erősen 

megvetette, állát kissé előretolta, színtelen szeme, mint egy 

szürke jégdarab. Olyan fickónak látszott, akivel nem lenne 

könnyű elbánni egy végjátékban. 

– Mi a probléma, édesem? 

Kicsit raccsolt, hangja erőteljesen zengett, s volt benne 

egy árnyalatnyi érzelgősség is, ami illett is egy olyan 

férfihoz, aki egy aranyozott lábkörmű nő után futkos. 

– Miss Kolchenko kocsija miatt jöttem – közöltem. 

– Azért a kalapját levehetné! – mondta. – Csak úgy a 

próba kedvéért. 

Levettem és elnézést kértem. 

– Oké! – szólalt meg ismét a férfi, s jobb kezét továbbra 

is erőteljesen lila köpenyének zsebébe mélyesztette. – 

Tehát Miss Kolchenko kocsija miatt jött. Innen folytassuk! 

Elmentem a nő mellett, s közelebb léptem a férfihoz. A 

nő hátrahőkölt, s mindkét tenyerét a falnak támasztotta. 

Olyan volt, mint Camille egy gimnazisták által előadott 

színdarabban. Hosszú szipkája üresen a lábainál hevert. 

Már kétméternyire voltam a megtermett fickótól, 

amikor könnyedén megszólalt: 

– Onnan is hallom. Fegyver van a zsebemben s 

használni is megtanultam. Most pedig meséljen a kocsiról! 



 

 

– Aki kölcsönvette, nem tudta visszahozni – mondtam s 

orra elé nyomtam a még mindig kezemben lévő 

névjegykártyát. Pillantásra is alig méltatta. Tekintete ismét 

az arcomra szegeződött. 

– És akkor mi van? – kérdezte. 

– Mindig ilyen kemény fiú – érdeklődtem –, vagy csak 

ha a pizsamája is magán van? 

– És ő miért nem tudta visszahozni? – érdeklődött, s 

figyelembe se vette dercés megjegyzésemet. 

A sötét hajú nő tompán felnyögött a könyökömnél. 

– Minden rendben, csillagom! – szólt oda a férfi. – Majd 

én intézem a dolgokat. Menj csak be nyugodtan! 

A nő elsurrant mindkettőnk mellett, és eltűnt a 

gyöngyfüggöny mögött. 

Kicsit vártam. A nagydarab férfinak egy porcikája se 

rezdült. Izgatottabb se volt, egy napfényben sütkérező 

varangynál. 

– Nem tehette, mert valaki kicsinálta – válaszoltam. – 

Magának kellene kezelni az ügyet. 

– Igen? – kérdezte. – Magával hozta, hogy bebizonyítsa? 

– Nem! – feleltem. – De ha felvesz egy nyakkendőt és 

fejébe nyom egy kalapot, akkor elviszem magát és 

megmutatom. 

– Mit mondott, ki a franc maga? 

– Nem mondtam semmit. Azt gondoltam, hogy tud 

olvasni – nyújtottam ismét feléje a névjegykártyámat. 

– Oh, igaza van! – bólogatott. – John Dalmas, 

magánnyomozó. Nos rendben! Tehát magával kellene 

mennem, hogy megnézzek valakit? És miért? 

– Lehet, hogy lopta a kocsit – válaszoltam. 

– Ez is egy ötlet – bólogatott a megtermett férfi. – Lehet, 

hogy lopta. De kicsoda? 



 

 

– Az a pöttöm kis ember, akinek a zsebében voltak a 

kulcsok, és a Berglund ház környékén parkolt. 

A zavar legkisebb jele nélkül gondolta át a hallottakat. 

– Tehát talált valamit. Sokat nem, csak egy kicsit. A 

füst biztosan a rendőröktől érkezik. Tehát maga dolgozik 

helyettük. 

– Micsoda? 

– A kártyán az áll, hogy magánnyomozó – mondta. – 

Zsaruk is vannak odakint, akik szégyelltek bejönni? 

– Nincsenek. Egyedül vagyok. 

A férfi elvigyorodott. Napbarnított bőre ráncaiban fehér 

csíkok jelentek meg. 

– Tehát talált egy hullát, elvett tőle néhány kulcsot, 

talált egy autót is, és kijött ide… teljesen egyedül. 

Rendőrök nélkül? Így van? Menjünk beljebb! – sóhajtotta, 

majd félrehúzta a gyöngyfüggönyt, s utat engedett. – Talán 

van valami ötlete, amit érdemes meghallgatni. 

Elmentem mellette, ő is követte mozdulataimat, és 

súlyos zsebét is felém fordította. Amíg közel nem értem 

hozzá, észre se vettem, hogy arcán nehéz izzadságcseppek 

gyöngyöznek. Lehet, hogy csak a forró szél tette, de nem 

hiszem. 

A ház nappalijába értünk. Leültünk s bámultuk 

egymást a sötétre festett padló fölött, melyet néhány 

jócskán használt és összezsúfolt bútoron kívül navajo és 

török szőnyegek borítottak. Kandalló is volt, meg egy rövid 

kis zongora, kínai spanyolfal, egy hosszú, kínai lámpa a 

tikfából készült asztalon, és aranyszínű csipkefüggöny a 

kazettás ablakon. A dél felé néző ablakok nyitva voltak. A 

szúnyoghálón túl egy fehérre meszelt törzsű gyümölcsfa 

hajladozott, s az utcáról beszűrődő zajhoz még az is 

hozzátett valamit. 



 

 

A megtermett fickó hátradőlt a brokáttal kárpitozott 

fotelben. Lábát feltette egy ülőzsámolyra. Jobb kezét 

továbbra is ott tartotta, ahol találkozásunk óta 

folyamatosan… a fegyvere markolatán. 

A barna nő a sötétben motoszkált, egy üveg 

kluttyogása, majd a fülében lévő harangocskák 

csilingelése hallatszott. 

– Minden rendben, édesem! – szólalt meg a férfi. – 

Kézbe vettem az ügyeket. Valaki kicsinált valakit, és a 

fickó azt hiszi, hogy ez érdekel bennünket. Ülj csak le és 

pihenj! 

A nő hátradőlt, s magába borított egy fél pohár 

whiskyt. 

– A francba! – jegyezte meg közönyös hangon s 

felkuporodott egy kerevetre. Az egészet betöltötte. Jókora 

lábai voltak. Csak aranyozott lábkörmei csillogtak a 

homályos sarokból, ahol attól fogva csendesen üldögélt. 

Kérdezés nélkül elővettem egy cigarettát, 

meggyújtottam, s folytattam a történetemet. Nem volt 

minden igaz belőle, de volt benne az is. Beszéltem nekik a 

Berglund házról, hogy én is ott lakom, és Waldo is ott 

lakott egy emelettel lejjebb, a 31-es lakásban, akit 

munkámból fakadóan szemmel tartottam. 

– Ki az a Waldo? – kérdezte a szőke férfi. – És milyen 

munkából fakadóan? 

– Uram – érdeklődtem –, magának nincsenek titkai? 

A férfi lassan elvörösödött. 

Beszéltem neki az utca túlsó oldalán, a Berglunddal 

szembeni koktélbárról és az ott lezajlott eseményekről. A 

nyomott mintás boleróról egy szót se szóltam, és viselőjét, 

a lányt se említettem. Őt teljesen kihagytam a történetből. 



 

 

– Az én szempontomból ez titkos munka volt – 

közöltem. – Már ha sejti, hogy mire gondolok… 

A férfi ismét elvörösödött és összeszorította a fogait. 

– Visszajöttem a zsaruktól – folytattam a történetet –, 

de nem mondtam meg senkinek, hogy ismertem Waldót. 

Amikor rájöttem, hogy az éjszaka folyamán úgyse derítik 

ki, hol lakott, akkor úgy döntöttem, hogy megfelelő időben 

átvizsgálom a lakását. 

– És mit keresett? – kérdezte rekedtes hangon a férfi. 

– Néhány levelet. Megemlíteném közben, hogy semmit 

se találtam… kivéve egy hullát. Megfojtották és 

felakasztották egy nadrágszíjra, a lehajtható ágy mögé… 

jól eldugva. Apró termetű, negyvenöt év körüli férfi volt, 

mexikói vagy dél-amerikai lehetett, jólöltözött, 

világosbarna ruhát… 

– Ennyi elég! – vágott közben a nagydarab férfi. – 

Vettem a lapot, Dalmas. Valami zsarolási ügyről volt szó? 

– Hát, igen. A dologban csak az volt érdekes, hogy az 

apró embernek egy méretes stukker volt a hóna alatt. 

– És nem volt ötszáz dolcsi a zsebében húszas 

címletekben? Vagy azt említette? 

– Nem említettem. De Waldónak, amikor a 

koktélbárban megölték, több mint hétszáz volt a zsebében 

különböző pénzekben. 

– Úgy látszik, alábecsültem ezt a Waldót – jegyezte meg 

nyugodtan a megtermett fickó. – Elkapta az emberemet, 

elvette a fizetségét, fegyverét és mindent. Waldónak volt 

fegyvere? 

– Nála nem. 

– Hozz nekünk egy italt, édesem! – szólalt meg ismét a 

szőke. – Ezt a Waldo nevű palit valóban nem becsültem 

többre, mint egy inget az árleszállításon. 



 

 

A sötét hajú nő kiegyenesítette összekulcsolt lábait, 

majd két italt hozott szódával és jéggel. Ő is öntött 

magának egyet tisztán, s visszakuporodott vele a 

kanapéra. Nagy, fekete szemével komolyan bámult rám. 

– Nos, hogy is állunk! – emelte felém üdvözlésre 

poharát a férfi. – Én nem öltem meg senkit, de van egy 

folyamatban lévő válóperem. Elmondása szerint maga se 

ölt meg senkit, de megbukott a rendőrségnél. A fenébe! Az 

élet tele van bajjal, bárhonnan is nézzük! Itt van nekem ez 

a kedvesem. Fehérorosz és Sanghajban találkoztam vele. 

Megbízható, mint egy páncélszekrény, s úgy néz ki, mint 

aki öt centért is elvágná az ember torkát. Ezt szeretem 

benne. Bűbáj, kockázat nélkül. 

– Hülyeségeket beszélsz! – csattant rá a nő. 

– Maga okénak látszik – folytatta a megtermett fickó, s 

rá se hederített az asszonyra. – Már amennyire egy 

kukkoló oké lehet. Van valami megoldás? 

– Van, de az egy kis pénzbe kerül. 

– Erre számítottam. Mennyibe? 

– Mondjuk, egy másik ötszázasba. 

– A francba! – szólalt meg ismét az orosz nő bosszúsan 

–, ez a forró szél még a lelket is kiszárítja belőlem. 

– Ötszáz megteszi – bólogatott a szőke férfi. – És mit 

kapok érte? 

– Ha megbulizom, akkor kimarad a történetből. Ha 

nem… akkor nem kell fizetni. 

A férfi elgondolkozott. Arca ráncosnak és megviseltnek 

látszott. Rövid, szőke hajszálai tövében izzadtságcseppek 

jelentek meg. 

– Ettől a gyilkosságtól majd beszélni fog! – morogta. – 

Úgy értem, hogy a másodiktól. És akkor nem kapom meg, 



 

 

amit venni akarok. Ha meg el kell hallgattatni valakit, 

akkor inkább direktben fizetek a dologért. 

– Ki volt az a barna kis emberke? – kérdeztem. 

– Leon Valesanosnak hívták, egy uruguayi. Egy másik 

importom. Üzleti ügyben sok helyen megfordulok. 

Chiseltownban, a Spezzia Clubban dolgozott… tudja, a 

Sunset mellett, a Beverly Hillsen. Azt hiszem, hogy rulettet 

pörgetett. Adtam neki ötszázat, hogy menjen el ehhez… 

ehhez a Waldóhoz… és vásároljon vissza néhány nyugtát, 

amivel Miss Kolchenko az én számlámat terhelte meg, 

amikor néhány motyót hazahozott. Ez nem volt okos 

húzás, nem igaz? A nyugták ott voltak a táskában, s 

ennek a Waldónak alkalma nyílt ellopni őket. Mit gondol, 

mi történhetett? 

Kortyoltam egyet az italomból, s rosszallóan néztem rá. 

– Ez a maga uruguayi embere biztosan fennhangon 

kezdte, és Waldo nem bizonyult hálás közönségnek. Az 

emberke akkor talán arra gondolt, hogy a Mauserrel majd 

alátámasztja érveit… Waldo pedig túlságosan is gyors volt 

számára. Nem azt mondom, hogy Waldo gyilkol… 

legalábbis nem szándékosan. A zsarolók ritkán gyilkolnak. 

Lehet, hogy kijött a sodrából és túl hosszan szorongatta az 

emberke nyakát. Ezután ész nélkül elrohant. De volt egy 

másik találkozója is, ahonnan szintén dohányra számított. 

Átkutatta a környéket, s az emberét kereste. Véletlenül 

belefutott egy ürgébe, aki épp elég dühös volt rá, s már 

épp eleget is ivott ahhoz, hogy kicsinálja. 

– Nagyon sok a véletlen ebben a dologban – csóválta 

fejét a nagydarab fickó. 

– A forró szél teszi! – mosolyodtam rá. – Ma éjszaka 

mindenki bolond egy kicsit. 



 

 

– Ötszázért maga semmit se garantál? Ha nem sikerül 

elkenni az ügyet, akkor nem kapja meg a dohányát. Erről 

van szó? 

– Erről – válaszoltam továbbra is mosolyogva. 

– Igaza van, bolond mindenki! – mondta s kiürítette 

poharát. – Rendben, csinálja a dolgot! 

– Két dolog is van – mondtam halkan s előredőltem. – 

Waldónak menekülésre készen, járó motorral, ott volt a 

nyitva hagyott kocsija a bár előtt. A gyilkos elvitte. Mindig 

megvan az esélye, hogy onnan visszacsap valami. Tudja, 

Waldo összes holmijának a kocsiban kellett lenni. 

– Beleértve az én számláimat és a maga leveleit is. 

– Igen. De a rendőrök megértők ezekben a dolgokban… 

Hacsak nem fél a nyilvánosságtól. Ha igen, akkor lenyelem 

a békát a zsaruknál és megúszom a dolgot. De ha nem… 

akkor teljesen más a helyzet. Mit is mondott, hogy hívják? 

Hosszú ideig nem kaptam választ. Amikor végre felelt, 

akkor nem örültem neki annyira, mint gondoltam volna. 

Egy csapásra minden túlságosan is logikussá vált. 

– Frank C. Barsaly – mondta a férfi. 

Nem sokkal később az orosz nő rendelt nekem egy 

taxit. Mikor elmentem az utca túlsó oldalán tartott buli 

mellett, akkor ott minden úgy zajlott, ahogy a bulikon 

zajlani szokott. Láttam, hogy a ház falai még állnak. Ez 

elszomorított. 
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Mikor kinyitottam a Berglund bejárati üvegajtaját, azonnal 

megéreztem a rendőrszagot. Az órámra pillantottam. 



 

 

Majdnem hajnali három volt. Az előcsarnok egyik sötét 

szegletében, szétterített újsággal az arcán, egy férfi 

szunyókált. Jókora lábait előre nyújtotta. Az újságpapír 

széle időnként megemelkedett, majd visszasimult eredeti 

helyére. Ettől eltekintve a férfi mozdulatlan volt. 

Végigmentem a hallon, s lifttel felmentem az 

emeletemre. Halk léptekkel osontam végig a folyosón, 

kinyitottam az ajtót, szélesre tártam magam előtt, s a 

villanykapcsoló felé nyúltam. 

Egy húzókapcsoló lánca csörrent meg halkan, s a még 

mindig szétszórt sakkfigurákkal borított kártyaasztal 

mögött lévő fotel melletti állólámpa fénnyel árasztotta el a 

szobát. 

A fotelben Copernik terpeszkedett, merev, kellemetlen 

mosollyal az arcán. Az alacsony, kreol bőrű Ybarra tőlem 

balra, a szoba másik oldalán ücsörgött csendesen, s ajka 

körül a szokásos mosoly játszadozott. 

– Helló! Rég nem láttam. A lánnyal volt valahol? 

Becsuktam az ajtót, levettem a kalapomat s lassan, 

hosszasan a tarkómat kezdtem vakargatni. Copernik 

tovább mosolygott. Ybarra sötét szemeivel a semmibe 

meredt. 

– Sejthettem volna – szólaltam meg, s a falnak 

támaszkodtam. 

– Mindig is utáltam a magánszimatokat – folytatta 

Copernik mosolyogva –, de még soha nem volt szerencsém, 

hogy úgy bepalizzak egyet közülük, mint ma éjszaka. 

Lustán lenyúlt maga mellé, felvett egy bolerót s a 

kártyaasztalra dobta. Ismét lenyúlt és egy széles karimájú 

kalapot tett mellé. 

– Így azért jobban fest, mintha ezeket is magára húzná 

– állapította meg. 



 

 

Fogtam egy egyenes támlájú széket, megfordítottam, 

lovagló ülésben helyet foglaltam rajta, s könyökömmel a 

karfára támaszkodva Coperniket bámultam. 

Nagyon lassan felállt, majd mesterkélt lassúsággal 

átsétált a szobán, megállt előttem s lesimogatta 

zubbonyát. Ezután felemelte a kezét s nyitott tenyérrel 

pofon vágott… keményen. Csípett, de nem mozdultam. 

Ybarra a falat, a padlót, a semmit bámulta. 

– Szégyellje magát, öregem! – jegyezte meg lustán 

Copernik. – Hogy lehet így bánni az ilyen finom holmikkal? 

Be voltak gyűrve a régi ingei mögé. Maguktól, szemét 

szimatoktól mindig hányingerem támad! 

Még néhány pillanatig ott tornyosult fölöttem. Nem 

mozdultam és egy szót se szóltam. Iszákosságra valló, 

zavaros szemébe néztem. Ökölbe szorult kezét oldalához 

szorította, vállat vont, megfordult és visszament a fotelhez. 

– Oké! – mondta. – A többi még várhat. Hol szedte ezt a 

holmit? 

– Egy hölgyé. 

– Na ne mondja! Egy hölgyé! Nagyon vidám kedve 

van… Majd én megmondom, hogy melyik hölgyé. Azé a 

hölgyé, aki után az a Waldo nevű fickó érdeklődött a 

bárban... ott a túloldalon… alig két perccel azelőtt, hogy 

lelőtték volna. Ez talán kiesett az emlékezetéből? 

Nem válaszoltam. 

– Maga is kíváncsi volt rá – mosolygott Copernik 

gúnyosan. – De ügyes volt, öregem. Sikerült átvernie. 

– Ettől még nem vagyok ügyes – válaszoltam. 

Arca hirtelen megrándult, s kezdett ismét 

feltápászkodni. Ybarra, hirtelen és halkan, szinte a 

bajusza alól felnevetett. Copernik tekintete feléje vetődött, 



 

 

majd megállapodott rajta. Utána üres tekintettel újra 

engem kezdett el bámulni. 

– Maga tetszik ennek a digónak – mondta. – Azt hiszi, 

hogy érti a dolgát. 

A mosoly lefagyott Ybarra arcáról, s vonásai 

kifejezéstelenné váltak. Vonásain semmi se látszott. 

– Mindvégig tudta, ki ez a nő – szólalt meg ismét 

Copernik. – Azt is tudta, hogy ki az a Waldo és hol lakik. 

Pontosan szemben, a folyosó túlsó oldalán, egy emelettel 

lejjebb. Azt is tudta, hogy ez a Waldo nevű fickó kicsinált 

egy palit és meg akart lépni, de ez a csaj valahol 

belekeveredett a terveibe, és nagyon találkozni akart vele, 

mielőtt elhúzza a csíkot. Csak erre már nem volt 

lehetősége. Ez a valahonnan keletről idecsöppent, Al 

Tessilore nevű lopós fickó erről gondoskodott, amikor 

Waldót is gondjaiba vette. Maga találkozott a lánnyal, 

eldugta a holmiját, útjára engedte és csapdát állított. 

Maguk mind így dolgoznak. Igazam van? 

– Igen – válaszoltam. – Azzal a különbséggel, hogy 

mindezekről csak éppen most értesültem. Ki volt az a 

Waldo? 

Copernik rám vicsorította a fogát. Arcán vörös foltok 

jelentek meg. Apadiót bámuló Ybarra csendesen 

megszólalt: 

– Waldo Ratigan. Telexen kaptuk meg az adatait 

Washingtonból. Kisstílű besurranó tolvaj, néhány kisebb 

börtönbüntetéssel. Ő vezette a kocsit egy detroiti 

bankrablásnál. Később feladta a gengsztereket és a vádat 

ejtették ellene. Az egyik gengszter Al Tessilore volt. Nem 

mondott egy szót se, de azt hisszük, hogy teljesen véletlen 

volt a találkozás az utca másik oldalán. 



 

 

Ybarra halkan, nyugodtan formálta a szavakat, olyan 

embernek tűnt, aki számára a hangok jelentenek is 

valamit. 

– Kösz, Ybarra! – biccentettem feléje. – Rágyújthatok… 

vagy Copernik azt is kirúgja a számból? 

– Persze, hogy rágyújthat – mosolyodott el hirtelen 

Ybarra. 

– A digó kedveli magát! – jegyezte meg gúnyosan 

Copernik. – Az ember soha nem tudhatja, hogy egy 

digónak milyen az ízlése. 

Rágyújtottam egy cigarettára. Ybarra Copemikre nézett 

s nagyon halkan megszólalt: 

– Ezt a digót túl gyakran emlegeted. Nem szeretem, ha 

ilyen gyakran mondják rám. 

– A francot se érdekli, hogy mit szeretsz, digó! 

– Hibát követsz el – mondta Ybarra tovább mosolyogva. 

Zsebéből előhúzott egy összecsukható körömreszelőt, s 

azzal kezdett foglalatoskodni. 

– Kezdettől fogva bűzlött valami magán, Dalmas! – 

recsegte Copernik. – A két robotkép után Ybarrával arra 

gondoltunk, hogy átugrunk s váltunk még magával 

néhány szót. Magammal hoztam azt a fényképet is, amit 

Waldóról készítettek a hullaházban… szép munka, a fény 

is tükröződik a szemében, nyakkendője meg van igazítva, 

és még a díszzsebkendő is látszik. Szép munka! Idefelé, 

már csak rutinból is, megkerestük a gondnokot, hogy 

tájékozódjunk a helyzetről. Ismerte is a fickót. Itt A. B. 

Hummel néven szerepelt, a harmincegyes lakásban lakott. 

Felmentünk hozzá és megtaláltuk a hullát. Ezután vele 

jártuk körbe a környéket. Még senki se ismerte fel, de a 

nyakán, a nadrágszíj alatt néhány duzzadt ujjnyom látszik 

és – ahogy hallom – Waldo ujjai pontosan ráillenek. 



 

 

– Ez már valami – jegyeztem meg. – Már azt hittem, 

hogy én öltem meg. 

Copernik hosszasan bámult rám. Arcáról már lefagyott 

a mosoly s csak durva, brutális vonásai maradtak a 

helyükön. 

– Van még valami más is! – szólalt meg ismét. – 

Megvan a kocsi is, amivel Waldo akart meglépni… és az is, 

amit magával akart vinni. 

Szaggatottan fújtam ki a cigarettafüstöt. A szél 

szakadatlanul verte a bezárt ablakokat. A szobában fülledt 

volt a levegő. 

– Ügyes fiúk vagyunk – vigyorodott el Copernik. – Soha 

nem gondoltuk volna, hogy ennyi mersze van. Nézzen csak 

ide! 

Csontos kezét kabátzsebébe mélyesztette, s valamit 

lassan lerakott a kártyaasztal szélére, végighúzta a zöld 

posztón és ott hagyta kiterítve csillogni. Fehér 

igazgyöngyökből álló nyakék volt, melyet egy kétszárnyú 

légcsavar formájú kapocs fogott össze. A gyöngyök tompán 

fénylettek a sűrű, füstös levegőben. 

Lola Barsaly gyöngyei. Azok, melyeket a pilótától 

kapott. Attól a fickótól, aki már halott volt és akit még 

mindig szeretett. 

Mozdulatlanul bámultam a gyöngyöket. Hosszú 

pillanatok elteltével Copernik szinte komor 

ünnepélyességgel szólalt meg: 

– Ugye szépek? Nem érzi úgy, hogy el kellene mondania 

egy történetet, Mister Dalmas? 

Felálltam, kitoltam magam alól a széket, lassan 

átsétáltam a szobán, megálltam s lenéztem a gyöngyökre. 

A legnagyobb közülük talán egy centi átmérőjű is lehetett. 

Tiszta fehérek voltak, lágy, szivárványos fénnyel, 



 

 

bársonyosan csillogtak. A lány kártyaasztalon heverő 

holmija mellől felemeltem a gyöngysort. Súlyosnak, 

simának és finom munkának látszott. 

– Szépek – mondtam. – Már egy csomó bajt okoztak. 

Rendben, most már beszélni fogok. Biztosan sokat 

érhetnek. 

Mögöttem Ybarra elnevette magát. Diszkrét, finom 

nevetése volt. 

– Akár száz dollárt is érnek – mondta. – Jó 

hamisítványok… de hamisítványok. 

Ismét felemeltem a gyöngyöket. Copernik kárörvendő 

tekintettel nézett rám. 

– Honnan tudja? – kérdeztem. 

– Ismerem a gyöngyöket – felelte Ybarra. – Ezek itt 

jobbfajták. A biztonság kedvéért a nők gyakran viselnek 

ilyesmit. A valódi igazgyöngyök elég érdesek, ha az ember 

a fogai közé veszi őket. Próbálja ki! 

Kettőt-hármat a számba vettem, fogaimat előre, hátra, 

majd oldalra mozgattam, de nem haraptam meg erősen a 

gyöngyöket. Keménynek és simának éreztem őket. 

– Igen, nagyon jók! – bólogatott elismerően Ybarra. – 

Néhányon még apró hullámok és lapos felületek is 

vannak, mint az igazgyöngyökön. 

– Megérnének tizenöt rongyot… ha igaziak lennének? – 

érdeklődtem. 

– Si! Valószínűleg. De ezt nehéz lenne megmondani. 

Sok dologtól függ. 

– Ez a Waldo nem is lehetett olyan rossz – jegyeztem 

meg. 

Copernik felállt, de nem láttam a mozdulatát. Még 

mindig a gyöngyöket nézegettem. Ökle oldalt, a 

rágófogaknál érte az arcomat. A vér ízét azonnal megérez- 



 

 

tem. Hátratántorodtam, s úgy tettem, mintha az ütés 

nagyobb lett volna, mint valójában. 

– Üljön le és beszéljen, maga… – szólt rám Copernik 

szinte suttogva. 

Leültem s a zsebkendőmmel törülgetni kezdtem a 

számat. Nyelvemmel nyalogattam a belülről felrepedt 

arcomat. Felálltam s felemeltem a számból kiütött 

cigarettát. Elnyomtam a hamutartóban és újra leültem. 

Ybarra a körmét reszelgette, s egyik ujját a lámpafény 

felé tartotta. Copernik szemöldökének belső végében 

izzadtságcsepp fénylett. 

– A gyöngyöket Waldo autójában találták? – kérdeztem 

Ybarrára pillantva. – Papírok nem voltak ott? 

Tagadóan rázta a fejét anélkül, hogy felpillantott volna. 

– Magának elhiszem – mondtam. – Nos, a helyzet a 

következő! Waldót soha nem láttam azelőtt, ameddig ma 

este be nem lépett a koktélbárba és a lány után 

érdeklődött. Semmit se tudtam, semmit se mondtam neki. 

Mikor hazajöttem és kiszálltam a liftből, akkor a nyomott 

mintás bolerót, széles karrimájú kalapot és kék 

selyemkrepp ruhát viselő lány – pontosan olyan volt, 

ahogy leírta – itt várt az én emeletemen. Szép lánynak 

látszott. 

Copernik gúnyosan felnevetett. Egyáltalán nem 

érdekelt a nevetése. Neki már úgyis vége. Egyetlen dolga 

az volt, hogy ezt felismerje. Most majd megtudja, mégpedig 

nagyon hamar. 

– Tudtam, hogy nem akar rendőrségi tanú lenni – 

folytattam a történetet. – Gyanítottam, hogy van még 

valami más is. Arra viszont egy pillanatig se gondoltam, 

hogy valami probléma lenne vele. Csak egy helyes lány 

volt, aki belekerült valami zűrzavarba… és még azt se 



 

 

tudta, hogy belekerült. Behoztam ide hozzám. Pisztolyt 

fogott rám. Használni viszont nem akarta. 

Copernik hirtelen felállt a helyéről, és nyalogatni 

kezdte a szája szélét. Arca mintha megkövült volna. Úgy 

nézett ki, mintha valami nedves, szürke kőből lenne. Egy 

szót se szólt. 

– Waldo a sofőrje volt – folytattam. – Sofőrként Joseph 

Choate volt a neve. A lány Mrs. Frank C. Barsaly. Férje 

neves, erőműveket építő mérnök. Az asszony valamikor 

gyöngyöket kapott egy fickótól, a férjének pedig azt 

mondta, hogy csak egyszerű műgyöngyök. Waldo valahogy 

szagot kapott, hogy valami románc is meghúzódhat az ügy 

mögött, és amikor Barsaly Dél-Amerikából hazajött és 

kirúgta, mert túlságosan is jóképű volt, akkor elemelte a 

gyöngyöket is. 

– Azt akarja mondani, nem tudta, hogy hamisak? – 

kapta fel hirtelen Ybarra a fejét. 

– Azt hiszem, az igazit elpasszolta és helyébe tette az 

utánzatot – válaszoltam. 

– Ez elképzelhető – bólintott Ybarra. 

– Még valami mást is elemelt – közöltem. – Néhány 

iratot Barsaly tárcájából, ami azt bizonyította, hogy együtt 

él egy nővel… valahol Brentwoodban. Zsarolta a férjet és a 

feleséget is anélkül, hogy az egyik tudott volna a másikról. 

Eddig világos? 

– Én értem! – vágta rá Copernik érdesen a foga közül. 

Arca továbbra is olyan volt, mint egy nedves kődarab. – A 

francba, folytassa már! 

– Waldo nem tartott tőlük – mondtam. – A lakcímét se 

titkolta előlük. Ez ostobaság volt, de vállalta, így 

megspórolt magának egy csomó ügyeskedést. A lány ma 

este öt ronggyal jött ide, hogy visszavásárolja a gyöngyeit. 



 

 

Waldóval viszont nem találkozott. Feljött ide, hogy 

megkeresse, de egy emelettel feljebb jött, s innen akart 

lemenni hozzá. Így akar egy nő ravaszkodni. Ezért 

találkoztunk össze. Behoztam ide hozzám. Ott volt az 

öltözőfülkében, amikor Al Tessilore meglátogatott, hogy 

kiiktasson a tanúk közül – mutattam az öltözőfülke 

ajtajára. – Onnan jött elő egy kis pisztollyal a kezében, 

amit a hátába nyomott, s ezzel megmentette az életemet – 

mondtam. 

Copernik meg se mozdult. Arcára valami rémes 

kifejezés költözött. Ybarra egy kis bőrtokba csúsztatta 

körömreszelőjét, s lassan a zsebébe tette. 

– Ez minden? – kérdezte szelíden. 

Bólintottam. 

– Még annyi, hogy megmondta Waldo lakásának a 

számát is, én pedig bementem és a gyöngyök után 

kutattam. Egy hullára bukkantam. A zsebében találtam 

egy új kocsikulcsot a Packard cég emblémájával. Lent az 

utcán meg is találtam a Packardot, és elvittem oda, 

ahonnan érkezett. Barsaly nőjéhez. Barsaly elküldte egyik 

haverját, hogy vegyen meg neki valamit, az pedig 

pisztollyal akarta megvásárolni, amire Barsalytól pénzt 

kapott. Waldo aztán jobb belátásra bírta. 

– Ennyi az egész? – kérdezte Ybarra halkan. 

– Ennyi! – válaszoltam s belülről továbbra is az 

arcomat nyalogattam. 

– És most mit akar? – kérdezte. 

– Mi van ott a kártyaasztalon? Egy kabát, egy kalap, 

meg egy hamis gyöngysor. És néhány, újságok elől 

elhallgatott név. Ez túl sok talán? 

– Igen… túl sok! – szólalt meg Copernik szinte már 

nyájasan. Oldalra hajolt s pisztolya már ott is volt a 



 

 

kezében. A térdére könyökölt és a fegyver csövét a 

gyomromnak szegezte. 

– Jobban szeretném, ha golyót kapna a beleibe, mert 

ellenállt a letartóztatásnak – közölte. – Az Al Tessilore 

letartóztatásáról és a fogásról írt jelentésem miatt 

szeretném jobban. Azért is, mert most hordják szét azokat 

a reggeli lapokat, melyekben a fényképeim is benne 

vannak. Jobban szeretném, ha nem élne elég hosszú ideig 

ahhoz, hogy kiröhöghessen, bébi! 

A szám hirtelen kiszáradt és forróságot éreztem benne. 

Távolról a szél dörömbölését hallottam. Olyan volt, mint a 

fegyverropogás. 

Ybarra felállt a helyéről s hűvösen megszólalt: 

– Van néhány ügyed, ami megoldódott, rendőr! Csak az 

kell, hogy hagyj itt néhány szemetet és hallgass el néhány 

nevet a sajtó elől. Ami azt jelenti, hogy a körzeti ügyész 

elől is. Ha a tudomására jut, akkor mindenképpen rossz 

lesz neked. 

– Én másképpen gondolom – szólalt meg ismét 

Copernik, s a kékesen csillogó fegyver egy kicsit 

megremegett a kezében. – És az isten legyen irgalmas 

neked, ha ebben nem támogatsz! 

– Ha a nő felbukkan, akkor kiderül, hogy hazudott a 

rendőri jelentésben, és még a partnerét is becsapta. Egy 

hét múlva még a nevét is elfelejtik az őrsön. Attól is 

hányingerük lesz, ha kimondják. 

Kattant az ütőszeg Copernik pisztolyán, s láttam, 

ahogy nagy, csontos ujja közelebb csúszik az elsütő 

billentyűhöz. A tarkóm olyan nedves volt, mint a kutya 

orra. 

Ybarra felállt. A fegyver csöve azonnal felé irányult. 



 

 

Elindult és négy egyenletes lépést tett a társa felé. 

Copernik szinte teljesen megkövült. 

– Most majd meglátjuk milyen sárga a citrom, milyenek 

is a digók. Azt mondom, tedd le azt a fegyvert, Sam – 

mondta Ybarra még egy lépést téve előre, s a fegyvert tartó 

kéz hirtelen remegni kezdett. 

– Tedd le, Sam! – szólalt meg ismét Ybarra, szinte már 

közönyösen. – Ha megtartasz minden hazugságot, akkor 

minden így marad. Ha nem… akkor kész vagy! 

Még egy lépést tett feléje. Copernik szája tágra nyílt, 

halkan felnyögött, majd mint akit fejbe vágtak, lerogyott a 

székre. Szempillája is lecsukódott. 

Ybarra olyan gyors mozdulattal csavarta ki a fegyvert a 

kezéből, hogy az már mozdulatnak se volt nevezhető. 

Hirtelen hátralépett, s a fegyvert alacsonyan maga mellett 

tartotta. 

– A forró szél teszi, Sam! Felejtkezzünk el a dologról – 

mondta ugyanazzal a nyugalommal, ami már-már 

finomkodásnak tűnt. 

Copernik még jobban magába roskadt, s arcát a 

tenyerébe temette. 

– Oké! – mondta halkan az ujjai között. 

Ybarra csendesen átment a szoba túlsó oldalára s 

kinyitotta az ajtót. Félig csukott szemével egy lusta 

pillantást vetett rám. 

– Én is sokat megtennék egy nőért, aki megmenti az 

életemet – mondta. – Lenyelem ezt a békát, de ne kívánja, 

hogy mint rendőr, élvezzem is. 

– Az ágy mögött lógó emberkét Leon Valesanosnak 

hívják. Krupié volt a Spezzia Clubban. 

– Kösz! – biccentett Ybarra. – Induljunk, Sam! 



 

 

Copernik nagynehezen feltápászkodott. Lassan átsétált 

a szobán, kiment a nyitott ajtón s eltűnt a szemem elől. 

Ybarra is kilépett, s már be akarta húzni maga mögött az 

ajtót, amikor utána szóltam. 

– Várjon egy kicsit! 

Lassan felém fordult, bal kezét az ajtó gombján 

nyugtatta, jobbjában még mindig a kékesen csillogó 

fegyvert lógatta maga mellett. 

– Az egészet nem pénzért csinálom – mondtam. – 

Barsalyék a Fremont Place huszonkettőben laknak. 

Elvihetnék a gyöngyöket az asszonynak. Ha Barsaly neve 

kimarad az újságokból, akkor öt százas üti a markomat. 

Befizetem a rendőrségi segélyalapba. Nem vagyok olyan 

nagyokos, mint gondolják. Csak éppen megtörtént… 

magának meg ott van ez a partnere. 

Ybarra a kártyaasztalon heverő gyöngyök felé 

pillantott. 

– Majd maga elviszi – mondta. – Az ötszáz rendben van. 

Azt hiszem, hogy be fog érkezni az alapba. 

Csendesen behúzta maga mögött az ajtót, s néhány 

pillanattal később a liftajtó csukódását is hallottam. 
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Kinyitottam az ablakot, kidugtam a fejemet a szélbe, s 

láttam a háztömb előtt elhaladó rendőrautót. A szél 

hatalmas erővel tódult be a szobába, s én hagytam, hadd 

tóduljon. Egy kép leesett a falról, két sakkbábu a 

kártyaasztalról a földre hullott. Lola Barsaly bolerója 

megemelkedett s fodrozódott a szélben. 



 

 

Kimentem a teakonyhába, ittam egy Scotchot, majd 

visszamentem a nappaliba s bármilyen későre is járt, 

felhívtam. 

Nagyon gyorsan vette fel a kagylót s hangjában nem 

éreztem semmi álmosságot. 

– Dalmas – szóltam bele a telefonba. – Tud beszélni? 

– Igen… igen, egyedül vagyok. 

– Találtam valamit – mondtam. – Pontosabban a 

rendőrség talált. A kreol bőrű fiúja mindenesetre átejtette 

magát. Nálam van a gyöngysor. Nem igazi. Azt hiszem, 

hogy az igazit eladta, magának vett egy másikat és rátette 

az eredeti kapcsot. 

Hosszú ideig nem érkezett válasz. 

– A rendőrség találta meg? – kérdezte elhaló hangon. 

– Waldo kocsijában. De nem mondják senkinek. 

Megállapodtunk. Nézze meg a reggeli újságokat, s akkor 

rájön, hogy miért. 

– Azt hiszem erre nincs mit mondanom – válaszolta a 

lány. – Megkaphatnám a kapcsot? 

– Igen. Találkozhatnánk holnap délután négykor az 

Esquire bárjában? 

– Nagyon kedves – mondta vontatottan. – Igen. Frank 

még mindig az értekezleten van. 

– Ezek az értekezletek… kikészítik az embert – 

mondtam. Aztán elköszöntünk egymástól. 

Felhívtam egy Los Angeles-i számot. A pasas még 

mindig ott volt az orosz nővel. 

– Reggel küldheti az ötszáz dolláros csekket – közöltem 

vele. – A rendőrségi segélyalap részére állítsa ki, ha akarja. 

Úgyis ott fog kikötni. 

A reggeli lapok harmadik oldalán megjelent cikkek 

Copernik fényképeivel voltak illusztrálva. A 31-es lakásban 



 

 

lévő barna bőrű emberke már nem érdekelte az újságokat. 

A Bérházak Szövetségének is jó kapcsolatai voltak. 

Reggeli után elindultam. A szél teljesen elállt. Lágy, 

hűvös, kicsit párás volt a levegő. A szürke égbolt 

kellemesen alacsonynak látszott. Végighajtottam a 

bulváron, kinéztem a legjobb ékszerüzletet, s kiterítettem 

a gyöngysort a nappali világítást adó, kékes fényű lámpa 

alatti fekete bársonnyal bevont tálcára. Egy 

keménygalléros, csíkos nadrágot viselő férfi egykedvű 

pillantást vetett rá. 

– Mennyire jók? – kérdeztem. 

– Sajnálom, uram. Mi nem foglalkozunk 

értékbecsléssel, de megadhatom a címét a becsüsnek. 

– Ne szórakozzon velem! – háborogtam. – Ezek 

Hollandiából valók. 

A férfi megigazította a lámpát, lehajolt és néhány 

gyönggyel kezdett babrálni. 

– Szeretnék egy ugyanilyen láncot, ezzel a kapoccsal, 

de nagyon gyorsan! 

– Hogyhogy? Tetszik magának? – kérdezte a férfi, de 

rám se nézett. – És nem Hollandiából, hanem 

Csehországból valók. 

– Oké! Tud egy másolatot csinálni róla? 

Megrázta a fejét, s eltolta magától a bársonytálcát, 

mintha csak bepiszkoltam volna. 

– Talán három hónap alatt. Az országban nem fújnak 

ilyen üveget. Ha azt akarja, hogy ilyen legyen… ahhoz kell 

három hónap. És ebben a házban ilyesmivel egyáltalán 

nem foglalkoznak. 

– Elegáns dolog lehet ilyen felvágósnak lenni – 

mondtam és egy névjegyet csúsztattam fekete kabátujja 



 

 

alá. – Adja meg a nevét, aki – nem három hónap alatt – 

valami nem pontosan ugyanilyet csinál nekem! 

A férfi vállat vont, eltűnt a kártyával, aztán öt perc 

elteltével újra megjelent és visszaadta a névjegyet. 

Kézírással volt valami a hátulján. 

Az öreg levanteinek a Melrose-on volt az ócskásüzlete, 

melynek kirakatában az összecsukható babakocsitól, a 

vadászkürtön és gyöngyház nyelű lornyetten át volt 

minden. Egészen a megfakult, bársonyból készült 

pisztolytáskáig, melyben azt a hatlövetű, 44-es speciált 

tartották, amit még ma is használnak a nyugati part 

rendőrei, akiknek nagypapái valóban kemény fickók 

voltak. 

Az öreg levantei sábeszdeklit, szemüveget és tekintélyes 

szakállt viselt. Nézegette a gyöngysort, s szomorúan 

csóválgatta a fejét. 

– Még húsz dollár is sok érte. Tudja, nem olyan jók. 

Nem a legjobb üvegből készültek. 

– Hogy kellene kinézni neki? 

Széttárta erős, csontos kezeit. 

– Megmondom magának az igazat. Ezzel egy gyereket 

se lehetne átejteni. 

– Csinálja meg! Ezzel a kapoccsal. És a másikat is 

szeretném visszakapni. 

– Rendben. Két órára meglesz. 

Négy órakor beléptem az Esquire hosszú, hűvös 

bárjába s elindultam az egymás után sorakozó boxok 

mellett, míg meg nem találtam azt, ahol a nő ült egyedül. 

Olyan kalapja volt, mint egy nagyon széles peremű, nem 

mély levesestányér. Jól szabott, barna ruhát, szigorú, 

férfias szabású blúzt és nyakkendőt viselt. 

Leültem, s egy csomagot mellé csúsztattam a padon. 



 

 

– Ne nyissa ki – mondtam. – Tulajdonképpen a 

szemétbe is kidobhatja, ha akarja. 

Sötét, fáradt szemekkel nézett rám. Ujjai közt egy 

mentaillatot árasztó, vékony falú poharat forgatott. 

– Köszönöm – mondta s arca nagyon sápadt volt. 

Rendeltem egy whiskyt szódával. 

– Olvasta az újságokat? – érdeklődtem, amikor a pincér 

ellépett az asztalunktól. 

– Igen. 

– Akkor most már érti, hogy ez a Copernik nevű fickó 

kisajátította, amit maga csinált. Ezért nem fogják 

megváltoztatni a történetet és nem keverik magát is bele. 

– Ez már nem jelent semmit – mondta a lány. – 

Mindenesetre köszönöm. Kérem… kérem, mutassa meg. 

Zsebemből elővettem a papír zsebkendőbe lazán 

becsomagolt gyöngysort és eléje csúsztattam. A falilámpa 

fényében megcsillant a légcsavar formájú, ezüst kapocs. 

Az apró gyémánt is ott csillogott benne. A gyöngyök – mint 

egy fehér szappan – tompán fénylettek. Méretben se 

nagyon illettek egymáshoz. 

– Igaza volt – szólalt meg színtelen hangon a lány. – 

Ezek nem az én gyöngyeim. 

A pincér közeledett az italommal s a lány gyorsan a 

nyakláncra tette a táskáját. 

Távozása után még egyszer lassan megtapogatta a 

gyöngysort, majd beleejtette a táskájába és száraz 

szomorúsággal elmosolyodott. 

– Ahogy mondtam… a kapcsot megtartom. 

– Maga semmit se tud rólam – szólaltam meg lassan. – 

Tegnap este megmentette az életemet, volt egy 

pillanatunk, de az csak egy pillanat volt. És maga még 

mindig nem tud rólam semmit. Van a belvárosi őrsön egy 



 

 

Ybarra nevű nyomozó, egy kellemes mexikói fickó, aki 

éppen szolgálatban volt, amikor a gyöngyöket Waldo 

táskájában megtalálták. Ezt csak azért mondom, hogy ha 

meg akar győződni… 

– Ne bolondozzon! – vágott közbe a lány. – Vége. Emlék 

volt. Még túlságosan fiatal vagyok ahhoz, hogy emlékeket 

dédelgessek. Talán így a jó. Szerettem Stan Phillipset… de 

ő már elment… rég elment… 

Némán ránéztem. 

– A férjem ma reggel mondott valamit, amit még nem 

tudtam – folytatta a lány csendesen. – El fogunk válni. Ma 

tehát nagyon kevés okom van a nevetésre. 

– Sajnálom – mondtam kicsit akadozva. – Erre nincs 

mit mondani. Talán még látjuk egymást. Talán nem. Nem 

nagyon fordulok meg a maga köreiben. Sok szerencsét! 

Felálltam s néhány pillanatig szótlanul bámultuk 

egymást. 

– Nem is nyúlt az italához – szólalt meg a lány. 

– Igya meg! Attól a mentás vacaktól csak rosszul lesz. 

Néhány pillanatig tenyeremmel az asztalra 

támaszkodva álltam. 

– Ha valakivel gondja lenne – mondtam –, akkor csak 

szóljon! 

Kimentem a bárból anélkül, hogy visszanéztem volna. 

Beültem a kocsimba, végighajtottam a Sunseten s 

rátértem a part menti autópályára. Az út két oldalán a 

kertek tele voltak a forró széltől megperzselt, hervadt, 

megfeketedett levelekkel és virágokkal. 

Az óceán viszont hűvösnek és nyugodtnak látszott, 

ugyanolyan volt, mint mindig. Elmentem majdnem 

egészen Malibuig, leparkoltam, kiszálltam s leültem egy 

nagy sziklára, mely valakinek a drótkerítésén belül volt. A 



 

 

dagály már elkezdődött s a közepén tarthatott. Tengeri 

hínár szagát éreztem. Egy darabig a vizet bámultam, majd 

zsebemből előhúztam az üvegből készült, cseh nyakláncot, 

levágtam végéről a csomót, s a gyöngyöket egyenként a 

markomba ejtettem. 

Mikor már az összes a tenyeremben hevert, akkor egy 

darabig magam előtt tartottam és elgondolkoztam. 

Valójában nem is volt min gondolkoznom. Ebben biztos 

voltam. 

– Mr. Stan Phillips emlékére! – szólaltam meg 

fennhangon. – Egy másik nagy szélhámosra! 

A gyöngyöket egyenként a vízen lebegő sirályok felé 

dobáltam. 

Az üveggolyók apró csobbanással hullottak a vízbe, a 

sirályok felröppentek s lecsaptak a csillogó buborékokra. 



 

 

BŰN ÉS BÁNAT 

1. 

Hamupipőke öngyilkossága 

Pénteknek kellett lennie, mert a szomszédos Udvarház 

büféből olyan vastagon dőlt a halszag, hogy rá lehetett 

volna akasztani egy kisbaltát. Ettől eltekintve kellemesen 

meleg tavaszi nap volt, késő délután, és nekem egész 

héten nem volt munkám. Felpolcoltam a lábamat az 

asztallapon a vápába, és a bokámat süttettem egy 

fényháromszögben, amikor megszólalt a telefon. Levettem 

a kalapomat a készülékről, és beleásítottam a kagylóba. 

– Úgyis hallottam! – mondta egy hang. – Szégyellhetnéd 

magadat, Johnny Dalmas! Hallottál már az Austrian-

esetről? 

Violets M’Gee volt, egy gyilkossági dekás a seriff 

irodájából, és nagyon rendes ember, kivéve azt a rossz 

szokását, hogy meredek ügyeket passzol át nekem, 

amelyekkel rendre megütöm a bokámat, és annyi pénzt 

keresek rajtuk, ami meleg vízre sem elég. 

– Nem. 

– Van egy ilyen helység arra odale a parton. Bay City. 

Úgy hallom, már megint elkajszult a kis porfészek, amikor 

utoljára választottak maguknak polgármestert, de hát a 



 

 

seriff ott lakik, és mi szeretünk kedvesek lenni. Nem 

gyalogolunk beléjük. Azt mondják, a játékos fiúk harminc 

rongyot dobtak be a kampányba, úgyhogy most a számla 

mellé egy turfos tabellát is kapsz a lóbüfékben. 

Ismét ásítottam. 

– Ezt is hallottam! – vakkantott rám M’Gee. – Ha nem 

érdekel, akkor leeszem a másik hüvelykujjamról a körmöt, 

és hagyom az egészet. A szivar azt mondja, hogy leeshet 

egy kis kápé. 

– Miféle szivar? 

– Ez a Matson, a szivar, aki megtalálta a hullát. 

– Miféle hullát? 

– Te semmit se tudsz az Austrian-esetről, he? 

– Nem mondtam, hogy nem? 

– Másse csinálsz, mint ásítozol, és azt mondod: „Mi?” 

Oké. Mi csak hagyjuk, hogy a szegény szivart kinyílják, és 

fájjon miatta a városi rendőrség feje, most, hogy itten van. 

– Ez a Matson? Ki akarja kinyírni? 

– Hát ha tudná, nem akarna szimatot fogadni, ügyi. 

Ott fő a saját leviben, aztán amióta megruházták, ki se 

nagyon mer járni a pisztolyos fiúk miatt, akik abajgassák. 

– Gyere át – javasoltam. – Kezd fáradni a bal karom. 

– Szolgálatban vagyok. 

– Most akartam lemenni a vegyesboltba egy literes skót 

whiskyért. 

– Repülök – ígérte M’Gee. 

Nem egészen egy óra múlva megérkezett a nagydarab, 

nyájas arcú, ezüsthajú, gödrös állú ember, akinek icipici 

száját csecsemők puszilgatására teremtették. Jól vasalt 

kék öltönyt viselt, kerek orrú, fényesre kefélt cipővel, és 

arany láncon szarvasfog lógott a hasára. 



 

 

Körülményesen leült, ahogy a kövér emberek szoktak, 

lecsavarta a whiskys üveg kupakját, és körültekintően 

megszimatolta, hogy nem töltöttem-e fel a márkás 

palackot kilencvennyolc százalék kerítésszaggatóval, ahogy 

a bárokban csinálják. Aztán töltött magának egy rendes 

adagot, öblögetett, és végigtapogatta szemével az irodámat. 

– Nem csoda, ha csak ülsz, és várod, hogy beessen a 

munka – mondta. – Manapság szükség van homlokzatra. 

– Kímélj meg – kértem. – Mi van ezzel a Matsonnal, és 

ezzel az Austrian-esettel? 

M’Gee kiürítette a poharát, és újra töltött, ezúttal 

kevesebbet. Nézte, hogy matatok a cigarettámmal. 

– Széngázos balhé – mondta. – Van egy Austrian nevű 

szőke nőci, egy doktor felesége, arra odale Bay Cityben. 

Egy ilyen szivar, aki minden éjszaka furikázik, és gondot 

visel a ripacsokra, nehogy lila egereket fogdossanak a 

komódon. Szóval a spiné magára volt hagyva. Azon az 

éjszakán, amikor beadta a kulcsot, odaát volt Vance 

Conried klubjában, arra fent észak felé a szirtfokon. 

Ismered? 

– Ja. Strand klub, mutatós magánstranddal a mélyben, 

ahol Hollywood legprímább lábai mutogatják magukat a 

fürdőkunyhók előtt. Rulettezni járt oda, hm? 

– Hát – mondta M’Gee –, ha léteznek játékbarlangok 

ebben az országban, akkor ki merném jelenteni, hogy 

közéjük tartozik a Conried-klub is, és ruletteznek benne. 

Azt is mondanám, hogy Austrianné rulettezett. Úgy 

hallom, személyesebbeket is játszadozott Conrieddel, de 

azt mondanám, hogy mellette még rulettezett. Veszít, mert 

a rulett arra való. Azon az éjszakán a kombinéját is 

elveszíti, amitől felkapja a vasszert, és országos balhét 



 

 

csap. Conried átviszi a magánlakosztályába, és megkeresi 

az ügyeleten át a férjet, a doktort. Szóval, mikor a doktor… 

– Várj csak! – szóltam közbe. – Ne mondd, hogy ezt 

mind látták egy ilyen szerencsejátékos szakszervezet 

mellett, ami nekünk van, már ha létezik ilyesmi. 

M’Gee szánalommal nézett rám. – A feleségemnek van 

egy öccse, aki egy ottani zuglapnál dolgozik. Nem volt 

semmiféle vizsgálat. Na szóval, a doki odatép Conried 

lebujába, és bead a feleségének egy inekciót, hogy 

lenyugodjon. De nem viheti haza, mert van egy súlyos 

esete Brentwood Heightsen. Úgyhogy Vance Conried kiáll 

a saját autójával, és hazafuvarozza a spinét, közben pedig 

a doki telefonált az asszisztensnőjének, és megkérte, hogy 

menjen át a házhoz, és nézzen utána, rendben van-e a 

felesége. Ami meg is történik, és Conried visszatér a 

késdobálójába, és az asszisztensnő lássa, hogy az asszony 

ágyban fekszik, mire elmegy, és a szobalány is 

visszafekszik az ágyába. Történhet mindez éjfélkor, vagy 

kevéssel utána. 

Na szóval kábé hajnali kettőkor beállít ez a Harry 

Matson. Mert éjjeliőr, és azon az éjszakán is szolgálatban 

van. Az utcán, ahol Austrianék laknak, hallja, hogy jár a 

motor egy üres garázsban, mire bemegy, hogy 

utánanézzen. Ott találja hanyatt a földön a szőke spinét, 

átlátszó pizsamában, papucsban, és a haja egy merő 

korom a kipufogógáztól. 

M’Gee szünetet tartott, hogy belenyalhasson a 

whiskybe, és még egyszer körbe- sandíthasson az 

irodámban. Néztem, ahogy az utolsó napsugár végigoson 

az ablak- párkányomon, és fejest ugrik a sikátor sötét 

repedésébe, 



 

 

– Mire mit tesz az a tökéletlen? – kérdezte M’Gee, 

megtörülgetve a száját egy selyem zsebkendővel. – Úgy 

dönt, hogy a nőci halott, ami lehetséges, bár gázos esetnél, 

ezzel az új metilénkék kezeléssel sose tudhassa az 

ember… 

– Az ég szerelmére! – kértem. – Mit csinál az éjjeliőr? 

– Nem értesíti a rendőrséget – felelte M’Gee sötéten. – 

Kikapcsolja a motort, elótsa az elemlámpáját, eltép haza, 

ami onnan pár sarok, onnan telefonál a dokinak, és 

röviddel rá mindketten visszamennek a garázshoz. A doki 

azt mondja, hogy a felesége meghalt. Felküldi Matsont a 

házhoz, hogy menjen be a mellékajtón, és személyesen 

telefonáljon a helyi rendőrfőnöknek. Ezt Matson meg is 

teszi, és röviddel rá odateper a főnök két mitfárerrel, és 

röviddel rá megérkezik a helyi ravatalozóból a testrabló, 

aki azon a héten az ügyeletes halottkém. Eltalicskázzák a 

hullát, valami laboros ember vért vesz tőle, és 

megállapítsa, hogy tele van szén-monoxiddal. A halottkém 

kiállít egy jelentést, a nyanyát elhamvasszák, eset lezárva. 

– Na és mi vele a baj? – kérdeztem. 

M’Gee eltüntette a második pohár italt, és fontolóra 

vett egy harmadikat. Úgy döntött, hogy előbb szivarra 

gyújt. Nem volt szivarom, amin kissé bosszankodott, aztán 

rágyújtott a magáéból. 

– Én csak egy hekus vagyok – mondta, és flegmán 

hunyorgott rám a füst mögül. 

– Honnan tudjam? Annyit tudok, hogy ennek a 

Matsonnak elvették az engedélyét, elzavarták a városból, 

és most retteg. 

– Vigye el az ördög! – mondtam. – Mikor utoljára evett 

oda a fene egy kisvárosba, beverték a fejemet. Hogy 

léphetek kapcsolatba Matsonnal? 



 

 

– Megadom neki a számodat. Majd ő kapcsolatba lép 

veled. 

– Mennyire jól ismered? 

– Eléggé, hogy megadjam neki a nevedet – felelte 

M’Gee. – Persze, ha olyasmi adódik, amit nekem is látnom 

kell… 

– Naná – mondtam. – Leteszem az asztalodra. Bourbont 

vagy rozst? 

– Menj a pokolba – javasolta M’Gee. – Skótot. 

– Hogy néz ki ez a Matson? 

– Átlagos súly, öt láb hét hüvelyk, méter hetven, szürke 

haj. 

Kortyolt még egy sietőst, aztán elment. 

Ültem egy órát, és túlságosan sokat cigarettáztam. 

Besötétedett, a torkom kiszáradt. Villanyt gyújtottam, 

kezet mostam, bedobtam egy ujjnyit, elzártam a palackot. 

Ideje volt enni. 

Kalapot tettem, és éppen kiléptem az ajtón, mikor 

feltűnt a folyosón a Zöld Toll futárszolgálat küldönce. A fiú 

a számokat nézegette. Az enyémet kereste. Átvettem egy 

szabálytalan alakú kis csomagot, amelyet a mosodákban 

használatos, vékony sárga papírba burkoltak. Az 

asztalomra tettem, átvágtam a madzagot. Selyempapírt 

találtam, meg egy borítékot, a borítékban papírt, és egy 

lapos kulcsot. A levél ajtóstul rontott a házba: 

Egy barátom a seriff irodájában adta meg a nevét, mint 

olyan emberét, akiben bízhatok. Simliztem, benne vagyok a 

pácban miatta, és most már nem akarok mást, mint 

kimászni belőle. Kérem, jöjjön sötétedés után a Tennyson 

Lakópark 524. számú apartmanjába, Harvard, a Hatodik 

utca közelében, ha nem vagyok ott, használja a kulcsot, és 



 

 

menjen be. Vigyázzon Pat Reellel, a gondnokkal, mert nem 

bízom benne. Kérem, tegye el a papucsot biztos helyre, és 

vigyázzon, nehogy bepiszkolódjék. Ui. A barátomat 

Violetsnek hívják, sose tudtam, miért. 

Én tudtam, miért. Azért, mert ibolyaillatú 

leheletfrissítő pasztillákat rág. A levelet nem írták alá. 

Némileg idegsokkosnak éreztem a stílusát. 

Széthajtogattam a selyempapírt. Fehér sevróbőrrel bélelt, 

zöld bársonypapucs volt benne, nagyjából 

harmincnyolcas. A fehér sevró talpbélésen a folyóírásos 

Verschoyle név aranylott. Az oldalára, oda, ahova a 

méretnek kellett volna lennie, a parányi S465 számot írták 

vegytintával, de tudtam, hogy nem a méret száma, mert a 

Verschoyle Inc. a hollywoodi Chirokee utcából, azon kívül, 

hogy színpadi lábbeliket és lovaglócsizmákat készít, 

kizárólag megrendelésre dolgozik. 

Hátradőltem, rágyújtottam, és gondolkoztam egy 

darabig. Végül fogtam a telefonkönyvet, kikerestem a 

Verschoyle számát, és tárcsáztam. Többször kicsengett, 

mire belecsipogta egy hangocska: – Halló! Igen? 

– Verschoyle-t kérem, személyesen – mondtam. – Itt 

Peters, a Nyilvántartótól. – Nem közöltem, milyen 

nyilvántartótól. 

– Ó, Mr. Verschoyle hazament! Már zárva vagyunk. Fél 

hatkor zárunk. Pringle vagyok, a könyvelő. Esetleg 

valamiben… 

– Ja. Van itt egy pár cipőjük valami lopott holmik 

között. A márka S-négy-hat-öt. Mond ez magának valamit? 

– Ó, igen, természetesen! Vadonatúj márka. 

Utánanézzek? 

– Okvetlenül – mondtam. 



 

 

Egykettőre visszajött. – Ó, igen, valóban, ez Mrs. 

Leland Austrian száma! Altair utca hetes-harmincas-

hatos, Bay City. Mi készítettük valamennyi cipőjét. Milyen 

szomorú. Ugye. Körülbelül két hónapja két pár 

smaragdzöld bársony körömcipőt készítettünk neki. 

– Hogyhogy szomorú? 

– Ó, meghalt, tudja. Öngyilkos lett. 

– Mit nem mond! Két pár körömcipő? 

– Ó, igen, teljesen egyformák. Gyakori, hogy ilyen 

kényes színekből párosán rendelnek. Elég egy pötty vagy 

egy pecsét, tudja – valamint csináltathatják direkt egy 

bizonyos ruhához… 

– Hát nagyon köszönöm, és minden jót. – Azzal 

letettem. 

Megint fölvettem a papucsot, és alaposan megnéztem. 

Nem hordták el. A keskeny sarok sevróbőrén sehol egy 

kopás. Ugyan mire kellett Harry Matsonnak ez a papucs? 

Bezártam az irodai páncélszekrénybe, és elmentem 

vacsorázni. 

2. 

Gyilkosság hozomra 

Sötétvörös téglával burkolt, régimódi garzonház volt a 

Tennyson Lakópark, valami hét emelet magas. Pálmafák, 

beton szökőkút, és néhány finnyás virágágy volt a tágas 

belső udvaron. Lámpák lógtak a gótikus bejárat mellett, az 

előteret piros plüssel kárpitozták be. A tágas előtérben 



 

 

senki sem tartózkodott, csak egy kanári unatkozott a 

hordó nagyságú, aranyozott kalitkában. Olyasfajta 

garzonháznak látszott, amelyikben özvegyek – nem túl 

fiatal özvegyek – élik fel az életbiztosítást. Olyan 

önműködő lift járt benne, amely, ha megáll, magától nyitja 

ki a kettős ajtaját. 

Mentem az ötödik emeleti folyosó keskeny, barna 

szőnyegén, és nem láttam senkit, nem hallottam semmit, 

nem éreztem főzésnek a szagát. Olyan csend volt, mint egy 

lelkész dolgozószobájában. Az 524-es apartman a belső 

udvarra nyílhatott, mert színes üvegablak volt az ajtaja 

mellett. Kopogtattam, nem túl hangosan, és mert senki 

nyitotta ki, magam mentem be a lapos kulcs segítségével, 

aztán bezártam magam után az ajtót. 

Szemközt egy tükör csillogott egy lecsapható ágy fölött. 

Ugyanazon a falon, ahol az ajtó nyílt, két ablak is volt, 

mindkettő csukva, a sötét függönyök félig összehúzva, ám 

az udvar túloldaláról, valamelyik lakrészből átszivárgóit 

annyi fény, hogy lássam a nehéz, agyontömött bútorokat, 

amelyek tíz éve kimentek a divatból, és a két réz 

kilincsgomb csillogását. Az ablakokhoz léptem, 

összehúztam a függönyöket, majd zseblámpám 

segítségével visszatértem az ajtóhoz. A kapcsoló lángvörös 

gyertyaégők bokrát keltette életre a csilláron. A szoba 

olyan lett tőle, mint egy ravatalozó társalgója. 

Felkapcsoltam egy vörös állólámpát, lekapcsoltam a 

csillárt, és leltározni kezdtem a szobát. 

A lecsapható ágy melletti keskeny öltözőszobában volt 

egy beépített tükörasztal, az asztalon fekete kefe és fésű, a 

fésűben ősz hajszálak. Egy doboz hintőpor, egy 

elemlámpa, egy gyűrött férfi zsebkendő, egy tömb 

levélpapír, töltőtoll, egy üveg tinta, itatósmappa – annyi, 



 

 

amennyi egy kisebb bőrönd zsebeiben elfér. Az ingeket Bay 

City egyik férfikonfekció-üzletében vásárolták. Egy vállfán 

sötétszürke öltöny lógott, a padlón fekete bakancs állt. A 

fürdőszobában volt egy önborotva, egy tubus borotvakrém, 

néhány borotvapenge, három bambusz fogkefe egy 

pohárban, és még pár apróság. A porcelán kézmosó 

kagylón piros vászonkötésű könyv – Dorseytől a Miért 

viselkedünk úgy, mint az emberek, a 116-ik oldalnál 

befőttesgumi, mint könyvjelző. Fellapoztam, és éppen a 

föld, az élet és a szex evolúciójáról olvastam, amikor a 

nappaliban csörögni kezdett a telefon. 

Lekattintottam a fürdőszobai villanyt, és a kanapéhoz 

trappoltam. Annak a végénél, egy asztalkán volt a telefon, 

ami kitartóan csörömpölt, és kint az utcán is tutult egy 

autó, mintha a telefonnak válaszolna. A nyolcadik csörrnél 

vállat vontam, és fölvettem a kagylót. 

– Pat? Pat Reel? – kérdezte a hang. 

Nem tudtam, hogy beszélne Pat Reel, tehát 

röffentettem. A hang a túlvégen egyszerre volt éles és 

rekedt. Olyan, mint egy nehéz vagány hangja. 

– Pat? 

– Aha – mondtam. 

Csönd. Nem jött be. Aztán azt mondta a hang: – Itt 

Harry Matson. Marhára sajnálom, de ma este nem tudom 

visszacsinálni. Csak még az egyszer. Nagyon zavarna? 

– Aha – mondtam. 

– Hogy? 

– Aha. 

– Istenfádat, te semmi más szót nem tudsz, mint 

„aha”? 

– Görög vagyok – mondtam. 

A hang nevetett. Hallhatólag elégedett volt magával. 



 

 

Azt kérdeztem: – Milyen fogkefét használsz, Harry? 

– He? 

Meglepődött fújás – most már nem olyan elégedett. 

– Fogkefe. Az a kis micsoda, amivel az emberek 

tisztítják a fogukat. Milyen fajtát használsz? 

– Á, menj a pokolba! 

– A lépcsőn várlak – ígértem. 

A hang megharagudott. – Idehallgass, okos mikulás! 

Hiába jáccod meg magad, értve? Megvan a neved, megvan 

a címed, és van egy hely, ahova elpaterolnunk, ha nem 

maracc ki a balhéból, értve? És Harry már nem is lakik 

ott, háháhá! 

– Kikészítettétek, mi? 

– Naná hogy. Mér, mit képzeltél, moziba vittük? 

– Az baj – mondtam. – Az nem fog tetszeni a főnöknek. 

Köszönés nélkül bontottam a vonalat, letettem a 

telefont a kanapé végében levő asztalkára, és 

megdörgöltem a tarkómat. Kivettem a zsebemből a 

kulcsot, fényesre dörgöltem a zsebkendőmmel, és 

gondosan elhelyeztem az asztalon. Felálltam, az egyik 

ablakhoz mentem, és félretoltam a függönyszárnyakat, 

annyira, hogy kilássak az udvarra. A pálmás négyszög 

másik oldalán, ugyanazon az emeleten, mint én, kopasz 

fejű ember ült a szobája közepén a bántó fényben, és meg 

se moccant. Nem látszott kémnek. 

Visszaengedtem a függönyöket, fejembe nyomtam a 

kalapot, átmentem a szoba másik végébe, és lekapcsoltam 

a villanyt. Letettem a zseblámpámat a padlóra, 

ráterítettem a zsebkendőmet a kilincsre, és halkan 

kinyitottam az ajtót. 



 

 

Kampóvá görbült ujjakkal csüngött az ajtófélfáról 

valami, ami ember volt valamikor. Ezek az ujjak egy híján 

olyan fehérek voltak, mint a viasz. 

Mélyen ülő, porcelánkék, meredt szeme engem nézett, 

de nem látott. Durva szálú, szürke haján lilának látszott a 

szétkent vér. Az egyik halántékából püré lett, és vérvonal 

vezetett belőle az álla hegyéig. Az egyetlen ujjat, ami nem 

volt fehér, rojtosra verték a második ízületig. Éles 

csontszilánkok álltak ki a roncsolt húsból. Valami, ami 

csorba üvegcserépre emlékeztetett, a köröm lehetett 

valaha. 

Az ember barna öltönyt viselt, aminek három rátett 

zsebe volt. A leszakított, csáléra álló zsebek megmutatták 

sötét alpakkabélésüket. 

Lélegzete gyengén sihegett, mint a távoli lépések az 

avaron. Kerekre tátott potyka-szájából vér bugyogott. 

Mögötte a folyosó üresebb volt egy frissen ásott 

sírgödörnél. 

Váratlanul gumisarkak nyiszorogtak a folyosó 

deszkapadlóján, a futószőnyeg mellett. Az ember 

megfeszülő ujjai lecsúsztak az ajtófélfáról, a test súlya a 

lábra nehezedett, úgy próbálta egyenes helyzetbe csörlőzni 

magát. A láb nem bírta, összecsuklott, a test elfordult a 

levegőben, mint az úszó a hullámban, aztán rám borult. 

Keményen összeszorítottam a fogamat, terpeszbe 

álltam, és hátulról kaptam el, mivel a felsőteste félig 

elfordult. Két embernek elég lett volna a súlya. Egy lépést 

hátráltam, és majdnem elestem; még két lépést tettem, és 

ezzel sikerült bevonszolnom az ajtóból. Leengedtem a 

földre, olyan lassan, ahogy tudtam, és lihegve guggoltam 

mellette. Egy másodperccel később felegyenesedtem, az 

ajtóhoz mentem, becsuktam, és rátoltam a reteszt. Azután 



 

 

felkapcsoltam a mennyezetvilágítást, és a telefonhoz 

indultam. 

Meghalt, mielőtt odaértem a készülékhez. Hallottam a 

hörgést, a gyenge sóhajt, és már vége is volt. Oldalra 

hullott keze, az ép rángott egyet, aztán az ujjak lassan 

begörbültek, és úgy maradtak. Odamentem hozzá, 

megtapintottam a nyaki ütőerét, erősen rányomtam az 

ujjamat. Semmi. Apró acéltükröt vettem elő a tárcámból, 

és egy hosszú percig tartottam a tátott száj elé. Nem volt 

rajta pára, mikor elvettem. Harry Matson letette a gondját. 

Kint kulcs zörgött a zárban. Gyorsan mozogtam. Mire 

kinyílt az ajtó, a fürdőszobában voltam, pisztollyal a 

kezemben, és a szemem az ajtó résére tapadt. 

A jövevény egy-kettőre bent volt a szobában, ahova úgy 

osont be, mint okos macska a forgóajtón. Szeme a csillárra 

villant. Aztán a padlóra. Aztán megállt. Az egész drabális 

testben nem volt egy porcika, ami mozdult volna. Csak állt 

és bámult. 

Tagbaszakadt ember volt, kigombolt nagykabátban, 

mint aki most jött, vagy most megy. Szürke filckalapját 

hátratolta sűrű tejfelszín haján. Vastag fekete szemöldöke, 

széles rózsaszín arca volt, mint egy krakéler politikusnak, 

a száján látszott, hogy a mosolya is megvan hozzá – de 

most nem mosolygott. Az arca csupa csonttá hegye- 

sedett, és a szája cuppogva táncoltatott egy félig elszívott 

szivart. 

Visszagyűrt a zsebébe egy kulcskarikát, és azt mondta: 

– Úristen! – majd ezt még többször és nagyon halkan 

elismételte. Majd egyet lépett előre, és lassan, nehézkesen 

letérdelt a halott mellé. Rátette vastag ujjait a holt ember 

nyakára, levette, megrázta a fejét, lassan körülnézett. 



 

 

Ránézett a fürdőszoba ajtajára, amely mögött rejtőztem, de 

nem változott meg a tekintete. 

– Friss halott – mondta valamivel hangosabban. – 

Lekvárrá verték. 

Lomhán fölegyenesedett, és előre-hátra billegett. Neki 

se tetszett jobban a csillár, mint nekem. Fölkapcsolta az 

állólámpát, lekapcsolta a csillárt, és billegett még párat. Az 

árnyéka fölmászott a túlsó falon, elindult a mennyezeten, 

megállt, visszaesett. Az ember körbeforgatta a szájában a 

szivart, gyufát vett elő a zsebéből, körülményesen 

meggyújtotta a csutkát, többször megforgatva a lángban. 

Elfújta a gyufát, visszadugta a dobozt a zsebébe. Mindezt 

úgy csinálta végig, hogy egyszer se vette le közben a 

szemét a padlón fekvő halottról. 

Oldalazva a kanapéhoz ment, és leült a végébe. A 

rugók gyászosan megnyikkantak. Oda se nézve, még 

mindig a holtat bámulva nyúlt a telefonért. 

Már fogta, mikor megint csörömpölni kezdett a 

készülék. Az ember összerázkódott. A szeme forgott, és 

belekönyökölt a saját vastag, kabátos oldalába. Aztán 

roppant sunyin elvigyorodott, leemelte a villáról a kagylót, 

és beleszólt szalonnás hangon: – Halló… Ja, Pat vagyok. 

Száraz, tagolatlan károgást hallottam a kagylóból, és 

láttam, miként változtatja Pat Reel arcát a lassú vértolulás 

olyan színűvé, mint a friss marhamáj. Nagy keze hevesen 

reszketett a telefonon. 

– Hát szóval Nagyállú úr! – bőgte. – Hát jól figyelj ide, 

agyalágyult, mondjak valamit? A hullád itten van a 

szőnyegemen, de itt ám… Hogy került ide? Honnan az 

ördögből tudjam? Még engem kérdezel, te vágtad haza, hát 

hadd mondjak neked valamit. Ez nagyon sokba fog kerülni 

neked, tudod, nagyon sokba. Az én házamban nincsen 



 

 

gyilkosság hozomra. Feldobok neked egy pacákot, erre te 

itt csapod le, bele a tányéromba, hogy rohadj meg! Ez egy 

ezres, egy centtel se kevesebb, te pedig idejössz, és 

elviszed, ami itt van, de ezt komolyan mondom, tudod? 

Újabb károgás jött a telefonból. Pat Reel figyelt. 

Pillantása majdnem álmatag lett, és arcából elszivárgott a 

lilásvörös. Valamivel higgadtabban mondta: – Oké, oké, 

csak hülyéskedtem… Félóra múlva hívjál vissza lent. 

Letette a kagylót, felállt. Nem nézett a fürdőszoba ajtaja 

felé, sehova se nézett. Fütyörészni kezdett. Aztán 

megvakarta az állát, egyet lépett az ajtó felé, megállt, ismét 

az állát vakargatta. Nem tudta, van-e valaki, nincs-e valaki 

az apartmanban – és nem volt pisztolya. Még egy lépést 

tett az ajtó felé. Nagyállú mondott valamit neki, és ő el 

akart húzni. Megtette a harmadik lépést, aztán 

meggondolta magát. 

– Á, francba! – mondta. – Ilyen egy stikkes pacák! – 

Pillantása körbesöpört a szobán. – Engem akar hülyíteni? 

Keze a húzós kapcsolóért nyúlt, majd hirtelen 

visszahullott, és Pat Reel ismét letérdelt a halott mellé. 

Megpiszkálta, erőlködés nélkül elfordította, egészen közel 

hajtotta az arcát a szőnyeghez, és hunyorogva vizsgálta azt 

a helyet, ahol a koponya volt. Viszolyogva csóválta a fejét. 

Felállt, megragadta a hónaljánál fogva a holttestet. A sötét 

fürdőszobára pillantott, majd hátrálni kezdett felém, 

morogva cibálta a halottat, és a szájából még akkor is 

lógott a szivarcsutka. Tejfelszín haja tisztán csillogott a 

lámpafényben. 

Mielőtt felegyenesedhetett volna, mögéje léptem. Talán 

meghallott az utolsó pillanatban, de nem számított. A 

pisztolyt áttettem a bal kezembe, a jobbomban egy rövid 



 

 

gumibotot tartottam. A bottal a fejére sújtottam, a jobb 

füle mögött, úgy, mintha különös élvezettel tenném. 

Pat Reel rázuhant a halottra, akit vonszolt, feje 

becsapódott a tetem két lába közé. Kalapja elgurult. Nem 

mozdult. Az ajtóhoz siettem, és elmentem. 

3. 

Újságíró úr 

A Nyugati sugárúton kerestem egy telefonfülkét, és 

felhívtam a seriff irodáját. Violets M’Gee még bent volt, 

éppen készült haza. 

– Hogy is hívják a sógorodat? – kérdeztem. – Aki lent 

Bay Cityben dolgozik a zuglapnál? 

– Kincaid. Kincaid Babusnak hívják. Kis csipisz ember. 

– Hol lehet mostanában? 

– A városháza körül lófrál. Azt hiszi, hogy van valami 

bomba rendőrségi fülese. Miért? 

– Láttam Matsont – mondtam. – Tudod, hol lakik? 

– Á. Csak telefonon hívott. Mit szólsz hozzá? 

– Megteszem érte, amit tehetek. Otthon leszel ma 

éjszaka? 

– Nem tudom, miért ne lennék. Miért? 

Nem mondtam meg neki, hogy miért. Beültem az 

autómba, és Bay City felé fordultam. Kilenc körül értem le. 

A rendőrségnek fél tucat szobája volt a városházán, 

amelyiknek a bibliaövezetben lett volna a helye. 

Átnyomakodtam az ajtóban álló báj gúnárok mellett egy 



 

 

helyre, ahol volt világosság, egy pult, a sarokban egy házi 

telefonközpont, és a mellett egy ember, egyenruhában. 

A pultra könyököltem, mire egy civilbe öltözött ember, 

akin nem volt kabát, és akkora pisztolytokot csatolt a 

hóna alá, amiben egy faláb elfért volna, fölemelte a fél 

szemét az újságjából, megkérdezte: – Ja? – és kidobta a 

cselédkönyvet a köpőcsészébe, úgy, hogy mindössze egy 

ujjnyira fordította el a fejét. 

– Egy Kincaid Babus nevű illetőt keresek – mondtam. 

– Enni ment. Itt tartogatom neki a szenzációt – mondta 

tömör, egykedvű hangon. 

– Kösz. Van itt egy sajtóiroda? 

– Ja. Toalett is van. Akarja látni? 

– Ne izguljon – mondtam. – Nem akarok bizalmaskodni 

a városával. 

Ismét megcélozta a köpőcsészét. – Sajtóiroda a folyosó 

végén. Senki sincs ott. Babus majd jön, ha nem fullad bele 

egy üdítős üvegbe. 

Besétált egy vékony csontú, finom arcú fiatalember. 

Rózsaszín arca, ártatlan szeme volt, és félig elfogyasztott, 

fasírozottas szendvicset tartott a kezében. Kalapját, ami 

olyan volt, mint a filmbeli riportereké, hátratolta kis szőke 

fején. Az inge nem volt begombolva a nyakán. Ferdén állt a 

nyakkendője, és a végei kilógtak a zakóból. Egyedül az 

különböztette meg a filmbeli sajtóhiénáktól, hogy nem volt 

részeg. – Mi a nagy helyzet, srácok? – vetette oda 

hanyagul. 

A nagydarab, fekete hajú, civil ruhás ember ismét 

megbombázta a személyes köpőcsészéjét. – Hallom, hogy a 

polgármester alsónadrágot váltott, de ez csak pletyka. 

A kis fiatalember gépiesen mosolygott, és elfordult. – 

Babus, ez az illető akar beszélni veled – mondta a hekus. 



 

 

Kincaid a fasírtján nyámmogott, és reménykedve nézett 

rám. 

– Violets barátja vagyok – mondtam. – Hol 

beszélgethetünk? 

– Menjünk a sajtóirodába – mondta. A fekete hajú 

hekus megszemlélt, mialatt kimentünk. Olyan nézése volt, 

mint aki szeretne verekedni valakivel, és úgy gondolja, 

hogy én éppen megtenném. 

Végigmentünk a folyosón, be egy szobába, ahol volt egy 

hosszú, üres, összekaristolt asztal, három-négy 

deszkaszék, és egy csomó újság a padlón. Volt még két 

telefon az asztal végén, és minden falnak a mértani 

közepén egy-egy légypiszkos kép: Washington, Lincoln, 

Horace Greeley, és egy negyedik, akit nem ismertem fel. 

Kincaid becsukta az ajtót, feltelepedett az asztal végére, 

lóbálta a lábát, és megette a maradék szendvicsét. 

– John Dalmas vagyok – mondtam –, magánnyomozó L. 

A.-ből. Mit szólna hozzá, ha átmennénk az Altair utca 736. 

alá, és közben elmondaná, mit tud az Austrian-esetről? 

Vagy esetleg felhívhatja M’Gee-t, és ő majd elvégzi a 

bemutatást. – A kezébe nyomtam egy névjegyet. 

A rózsaszín fiatalember nagyon gyorsan lesiklott az 

asztalról, a névjegyemre rá se nézett, úgy dugta zsebre, és 

a fülembe súgta: – Várjon. 

Odaosont Horace Greeley képéhez, leakasztotta a 

falról, és megnyomta alatta a festést. A fal behorpadt – 

festett vászon volt. Kincaid rám nézett, felvonta a 

szemöldökét. Bólintottam. – Mikrofon – mormolta. – Persze 

nem tudom, ki figyel, vagy mikor, azt se, hogy egyáltalán 

működik-e még a vacak. 

– Horace Greeleynek tetszett volna – mondtam. 



 

 

– Ja. Ma nincs forgalom, asszem, elmehetek. Al De 

Spain úgyis mindenképpen falaz. – Most már hangosan 

beszélt. 

– A nagydarab fekete hajú hekus? 

– Ja. 

– Mitől olyan harapós? 

– Lefokozták járőrré. Ma este még csak nem is dolgozik. 

Csak lebzsel itt, és amilyen kemény, az egész rendőrség 

kellene hozzá, hogy kidobják. 

A mikrofon felé sandítottam, és felvontam a 

szemöldökömet. – Oké – mondta Kincaid. – Kell, hogy 

adjak nekik valamit, amin rágódhatnak. 

A sarokban álló mosdóállványhoz ment, megmosta a 

kezét egy háziszappan- csonkkal, megtörölgette a 

zsebkendőjével. Éppen eltette volna a zsebkendőt, amikor 

kinyílt az ajtó. Alacsony, középkorú, szürke hajú ember 

állt a küszöbön, és kifejezéstelenül nézett ránk. 

– Jó’stét, főnök – mondta Kincaid Babus. – Tehetek 

magáért valamit? 

A főnök szótlanul és örömtelenül nézett. Tengerzöld 

szeme, keserű, keskeny szája, hegyes menyétorra és 

beteges bőre volt. Nem látszott akkorának, hogy hekus 

lehessen. Nagyon takarékosan bólintott, és megkérdezte 

Babustól: – Ki a barátja? 

– A sógorom barátja. Magánnyomozó L. A.-ből. Lássam 

csak… – Reménytelenül kotorászott a zsebében a kártya 

után. Még a nevemre se emlékezett. 

– Hogyhogy? – kérdezte élesen a főnök. – 

Magánnyomozó? Mi keresni valója van itt? 

– Nem mondtam, hogy keresni jöttem – nyugtattam 

meg. 



 

 

– Örömmel hallom – mondta. – Nagyon nagy örömmel 

hallom. Jó éjszakát. 

– Anders főnök príma pasas! – mondta hangosan 

Kincaid. – Jobbat nem is kaphattak volna! – Úgy nézett 

rám, mint egy rémült nyúl. 

– Nem is fognak – helyeseltem. – Bay Cityben. 

Egy pillanatig azt hittem, hogy Kincaid el fog ájulni, de 

nem tette. Kimentünk a városháza elé, beültünk a 

kocsimba, elhajtottunk. 

Leparkoltam az Altair utcán, dr. Leland Austrian 

házával átellenben. Nem fújt a szél, ritkás köd fátyolozta el 

a holdat. A szirtfal tövéből, a partról feljött a sós víz és a 

hínár enyhe, finom szaga. Apró jelzőfények pontozott 

vonalai rajzolták ki a jachtkikötőt, és a három mólót. Kint 

a tengeren egy halászbárka magas árbocairól 

lámpafüzérek vezettek a hajó orráig és tatjáig. Más is 

folyhatott rajta, mint halászás. 

Az Altair zsákutcában ért véget, egy nagy kert magas, 

díszes, kovácsoltvas kerítése zárta le. Csak a szárazföldi 

oldalon álltak házak, jól elosztva, egymástól 

huszonötharminc méterre. A tenger felőli oldalon keskeny 

járda húzódott és egy alacsony fal, amely mögött csaknem 

merőlegesen zuhant le a szikla. 

Kincaid Babus behúzódott az ülés sarkába, kis arca 

időnként fölizzott a cigaretta vörös parazsának fényében. 

Az Austrian ház sötét volt, csak a főbejáratnak kialakított 

fülke fölött égett egy kis lámpa. Stukkós ház, fallal 

körülvett élőkért, vaskapu, garázs a falon kívül. A garázs 

mellékajtajától lebetonozott ösvény vezetett a ház hátsó 

bejáratához. A kapu mellett, a falon bronztábla. Tudtam, 

mit olvashatnék rajta: Leland M. Austrian, M. D. 



 

 

– Na jó – mondtam. – Tehát mi volt a baj az Austrian-

esettel? 

– Semmi baj nem volt vele – felelte Kincaid lassan. – 

Kivéve, hogy maga miatt benne leszek a lekvárban. 

– Miért? 

– Valakinek hallania kellett a mikrofonban, mikor 

említette Austrian nevét. Azért jött be Anders főnök, hogy 

megnézze magát. 

– De Spain kitalálhatta, hogy szimat vagyok. Csak 

ránézésből. Ő is megsúghatta a főnöknek. 

– Nem. De Spain meg tudná fojtani a főnököt. A fenébe, 

egy hete még nyomozó hadnagy volt! Anders nem akarja, 

hogy piszkálják az Austrian-esetet. Nem engedné, hogy 

megírjuk. 

– Príma sajtójuk van Bay Cityben. 

– Príma éghajlatunk van, a sajtó pedig egy rakás 

kutyaütőből áll. 

– Oké – mondtam. – Tehát van egy sógora, aki 

gyilkossági dekás a seriff hivatalában. L. A.-ben egy 

kivételével az összes újság a seriff pártján áll. Mégis ebben 

a városban lakik, és sok más hapsihoz hasonlóan ő se 

takarít a saját udvarán. Szóval fél, hm? 

Kincaid Babus kidobta a cigarettáját az ablakon. Kis 

vörös ívet rajzolt estében, és halványrózsaszínen pihent el 

a járdán. Előrehajoltam, megnyomtam az indítót. – 

Bocsásson meg – kértem. – Nem háborgatom többé. 

Indítottam, és az autó mászott néhány métert. Akkor 

Kincaid előrehajolt, és behúzta a kéziféket. – Nem vagyok 

nyúl! – mondta élesen. – Mit akar tudni? 

Ismét kikapcsoltam a motort, és hátradőltem, 

kezemmel a kormányon. – Először is. Miért veszítette el az 

engedélyét Matson? Az ügyfelem. 



 

 

– Ó, Matson! Azt mondták, megpróbálta megzsarolni 

Austrian doktort. És nemcsak az engedélyét vették el, a 

városból is kikergették. Egy este két pisztolyos pasas 

belökte egy autóba; eltángálták, és felszólították, hogy 

húzzon el a városból, különben… Matson jelentette a 

kapitányságon, és hallani lehetett, hogy majd 

megszakadnak a nevetéstől. De nem gondolom, hogy 

hekusok voltak. 

– Ismer valakit, akit Nagyállúnak hívnak? 

Kincaid Babus gondolkozott. – Nem. A polgármester 

sofőrjének, egy Moss Lorenz nevű ökörnek akkora álla 

van, hogy elférne rajta egy zongora, de sose hallottam, 

hogy Nagyállúnak szólították. Dolgozott Vance 

Conriednek. Hallott Conriedről? 

– Benne vagyok a témában – mondtam. – Tehát, ha ez 

a Conried el akar takarítani valakit, aki zsenírozza, főleg 

olyat, aki egy kis balhét csapott Bay Cityben, ez a Lorenz 

éppen kézre állt, mivel a polgármester úgyis falazott volna 

neki – legalábbis egy pontig. 

– Hogyhogy eltakarítani? – kérdezte Kincaid Babus, aki 

hirtelen berekedt. 

– Nemcsak elzavarták Matsont a városból – mondtam. 

– Követték L. A.-ben is, egy garzonházig, és valami 

Nagyállú nevű pofa elintézte. Matson nyilván nem hagyta 

abba, hogy abban mesterkedjék, amiben mesterkedett. 

– Jesszusom! – suttogta Kincaid Babus. – Erről egy 

szót se hallottam! 

– A L. A.-i hekusok sem – legalábbis addig, amíg 

eljöttem. Ismerte Matsont? 

– Kicsit. Nem közelről. 

– Merné becsületesnek nevezni? 



 

 

– Hát, van olyan becsületes, mint – jó, na, szerintem 

egész tűrhető volt. Jesszusom, hát hidegre tették? 

– Olyan becsületes, mint egy magándetektív szokott? – 

kérdeztem. 

Vihogott a hirtelen feszültségtől, az idegességtől, a 

megrendüléstől – igen kevéssé jókedvből. Az utca végén 

befordult egy autó, megállt a járdánál, eloltotta a lámpáit. 

Senki se szállt ki belőle. 

– Mi van Austrian doktorral? – kérdeztem. – Hol volt, 

amikor a feleségét meggyilkolták? 

Kincaid Babus ugrott egyet. – Jesszusom! – hápogta. – 

Ki mondta, hogy meggyilkolták? 

– Úgy gondolom, Matson próbálta mondani. De még 

ennél is inkább meg akarta fizettetni magát azért, hogy ne 

mondja. Mindkét eljárás garantálja az ellenszenvet, de 

nála ólomcső lett a vége, amelyikkel hidegre tették. 

Gyanúm szerint Conried csináltathat ilyet, mert ő akkor 

szereti csak a fizetési meghagyást, ha törvényes 

kenőpénzről van szó. Másrészt viszont Conried lokáljának 

szempontjából valamivel jobb lenne, ha Austrian doktor 

gyilkolja meg a feleségét, és nem az asszony csinálja a 

grimbuszt, mert minden pénzét elnyelte Conriedék 

rulettje. Talán nem sokkal jobb, de valamivel. Úgyhogy el 

nem tudom képzelni, miért kellett Conriednek 

eltakaríttatnia Matsont, csak azért, mert az éjjeliőr 

gyilkosságot emlegetett. Úgy képzelem, beszélhetett másról 

is. 

– Jutott valaha valamire ezzel a sok képzelődéssel? – 

kérdezte udvariasan Kincaid Babus. 

– Nem, de muszáj csinálni valamit, miközben este a 

krémet pacsmagolom az arcomra. Térjünk át a laborosra, 

aki a vérelemzést végezte. Ki volt? 



 

 

Kincaid újabb cigarettára gyújtott, és a másik autót 

nézte, amelyik a tömb utolsó házánál parkolt. Az autó 

ismét felkapcsolta a lámpáit, és araszolva jött. 

– Egy Greb nevű pasas – mondta. – Kis irodája van a 

poliklinikán, ahol a doktoroknak dolgozik. 

– Nem hivatalosan, hm? 

– Nem, de nem is vagyunk bőviben a laboránsoknak. A 

temetkezési vállalkozók heti váltásban ugranak be 

halottkémnek, úgyhogy ez van. A főnök úgy intézi, ahogy 

neki tetszik. 

– Egyáltalán miért akarja intézni? 

– Asszem, talán a polgármestertől kapja az utasításait, 

aki talán a játékos fiúktól, Conried munkáltatóitól kapja 

ugyanazt, esetleg magától Conriedtől direktben. Conried 

esetleg nem szeretné, ha a főnökei megtudnák, hogy úgy 

keveredett bele egy spiné halálába, ami visszaüthet a 

klubra. 

– Helyes – mondtam. – Ott a sarkon az az alak nem 

tudja, hol lakik. 

A kocsi továbbra is a járda mellett araszolt. A lámpáit 

megint eloltotta, de mozgott. 

– Amíg egyben vagyok – mondta Kincaid Babus – akár 

azt is megtudhatja, hogy Austrian doki asszisztensnője 

Matsonnak volt a felesége. Vörös hajú férfifaló, arcra 

semmi, de foghatós. 

– Részemről a kiadós kosztat kedvelem – mondtam. – 

Szálljon ki a kocsiból, menjen a hátuljába, és feküdjön le, 

de gyorsan! 

– Jesszusom… 

– Tegye, amit mondtam! – förmedtem rá. – Gyorsan! 

A jobb oldali ajtó kattanva kinyílt, és a kis ember úgy 

surrant ki rajta, mint egy füstfoszlány. Az ajtó 



 

 

becsukódott. Hallottam, hogy nyílik a hátsó; 

megkockáztattam egy pillantást hátra, és egy sötét 

kupacot láttam az autó padlóján. Átcsusszantam a jobb 

oldalra, ismét kinyitottam az ajtót, és kiléptem a szirt 

szélén húzódó, keskeny járdára. 

A másik autó már közeljárt. Felkapcsolta a lámpáit, és 

én lebuktam. A fénykévék oda-vissza végigsöpörtek a 

kocsimon, a másik kocsi megállt a túloldalon, és kioltotta 

a lámpáit. Kis fekete kupé volt. Egy percig semmi sem 

történt, aztán nyílt a bal oldali ajtaja, kiszállt egy 

tagbaszakadt ember, és ráérősen elindult felém. Kihúztam 

a pisztolyomat a karom alá szíjazott tokból, az övembe 

szúrtam, és begomboltam a zakóm legalsó gombját, aztán 

kiléptem a kocsim mögül a közeledő elé. 

Megtorpant, mikor meglátott. Lazán lógó keze-üres 

volt. A szájában szivar. – Rendőrség – közölte kurtán. Jobb 

keze lassan elindult a jobb csípője felé. – Szép az éjszaka, 

ugyi? 

– Príma – mondtam. – Kicsit ködös, de én szeretem a 

ködöt. Meglágyítja a levegőt, és… 

– Hol a másik pacák? – vágott a szavamba. 

– He? 

– Ne hülyítsen, idegen. Láttam egy cigarettát a kocsija 

jobb oldalán. 

– Az én voltam – mondtam. – Nem tudtam, hogy 

törvényellenes az autó jobb oldalán cigarettázni. 

– Na nézd az okostónit! Ki maga, és mit keres itt? – 

Faggyús, durva arca visszaverte a puha, ködös levegő 

szűrt fényét. 

– A nevem O’Brien – válaszoltam. – Csak onnan San 

Mateóból jöttem fel egy kis kéjutazásra. 



 

 

A keze már nagyon közel járt a csípőjéhez. – 

Megnézném a jogosítványát. – Olyan közel jött, hogy elérje 

a jogosítványt, ha mindketten kinyújtjuk a karunkat. 

– Megnézném, ami jogot ad magának, hogy megnézze – 

mondtam. 

Jobb keze hirtelen megmozdult. Az én jobb kezem 

kirántotta a pisztolyt az övemből, és a hasának szögezte. 

Úgy merevedett meg, mintha belefagyott volna egy 

jégkoloncba. 

– Lehet, hogy maga csak egy ganef - vélekedtem. – Még 

mindig megcsinálják a jelvénnyel. 

Bénultan állt, és nehezen lélegzett. – Van engedélye 

arra a stukkerre? – kérdezte kásás hangon. 

– A hét minden napjára – feleltem. – Lássuk a 

jelvényét, és akkor elteszem. Nem ott viseli a bizsut, ahol 

ülni szokott, ugye? 

Állt még egy fagyott másodpercig, aztán úgy nézett a 

sarok felé, mintha újabb autó feltűnésében reménykedne. 

Mögöttem halk, sípoló lélegzés hallatszott a kocsim aljából. 

Nem tudom, hogy a tagbaszakadt ember észrevette-e. Az ő 

lélegzése olyan nehéz volt, hogy vasalni lehetett volna vele. 

– Hagyja abba a hülyéskedést! – vicsorgott váratlan 

vadsággal. – Maga csak egy ócska, negyeddolláros dekás L. 

A.-ből! 

– Emeltem a tarifát – közöltem vele. – Most már 

harminc centet kapok. 

– Menjen a pokolba! Nem akarjuk, hogy itt szaglásszon, 

világos? Most még szépen mondom. 

Sarkon fordult, visszament a kupéjához, rátette a lábát 

a felhágóra. Vastag nyaka lassan elfordult. Ismét 

láthattam a faggyús bőrét. – Menjen a pokolba – ismételte 

mielőtt kosárban küldjük oda. 



 

 

– Viszlát ott, Zsíros Puszi! – búcsúztam. – Örülök, hogy 

letolt gatyával láthattam! 

Bevágódott az autójába, nagy rántással indított, 

nehézkesen megfordult, és villámgyorsan eltűnt a sarok 

mögött. 

Beugrottam a saját kocsimba, és mindössze saroknyira 

voltam tőle, mikor meg kellett állnia az Arguello 

Boulevard-hál. Jobbra fordult. Balra fordultam. Kincaid 

Babus feljött a mélységből, és rátette az állát a vállam 

mellett az ülés támlájára. 

– Tudja, ki volt ez? – károgta. – Revko Weems, a főnök 

első számú gorillája! Le is lőhette volna magát! 

– Fannie Brice-nek is lehetett volna pisze orra – 

mondtam. – Annyira volt szoros. 

Megkerültem néhány háztömböt, aztán megálltam, 

hogy Kincaid beülhessen mellém. – Hol az autója? – 

kérdeztem. 

Levette gyűrött riporterkalapját, a térdére csapott vele, 

visszatette a fejére. – Hát lent a városházánál! A rendőrség 

udvarán! 

– Az baj – mondtam. – Akkor busszal kell mennie L. A.-

be. Hellyel-közzel alhat- na a nővérénél. Főleg ma éjszaka. 

4. 

Vörös hajú nő 

Az út kígyózott, a mélybe vetette magát, a magasba 

szökkent az előhegyek lábánál. Északnyugaton elszórt 



 

 

fények világítottak, délen egy fényszőnyeg. Innen távolinak 

tetszett a három móló. Három vékony fényceruza egy 

fekete bársonypárnán. A bozótillatú kanyonokban köd 

gomolygott, de a szakadékok közötti magaslatok tiszták 

voltak. 

Elrobogtam egy éjszakára bezárt, félhomályos kis 

benzinkút mellett, le egy újabb, széles kanyonba, föl egy 

láthatatlan birtokot határoló, fél mérföld hosszú, költséges 

drótkerítés mellett. Aztán még jobban megritkultak a 

hegyekben szétszórt házak, és átható tengerszaga lett a 

levegőnek. Balra fordultam egy kerek, fehér tornyú ház 

mellett, majd a köztéri lámpák mellett egy szirttetőn álló, 

stukkós házhoz, amely a parti műút fölött magasodott. Az 

ovális pázsitot keretező, ferde vonalak között parkoló, 

szorosan álló autók tompán csillogtak a függönyös 

ablakokból és a stukkós árkádsorból kiszűrődő fényben. 

Ez volt a Conried-klub. Pontosan nem tudtam, mit 

akarok itt, de úgy tűnt, ez az egyik hely, ahova el kell 

jönnöm. Austrian doktor még mindig a város ismeretlen 

részein bolyong, névtelen betegeket kezel. Az ügyeleten azt 

mondták, hogy tizenegy tájban szokott bejelentkezni. Most 

negyed tizenegy volt. 

Leparkoltam egy üres helyen, és végigmentem az 

árkádsor alatt. Egy Latin-Amerikában játszódó vígopera 

táborszernagyának egyenruháját viselő, kétméteres néger 

félig kinyitotta belülről a rácsos ajtót. – Kérem a kártyát, 

uam. 

Egy dollár értékű papírpénzt helyeztem orgonalila 

tenyerébe. Az irdatlan ében ujjak úgy zárultak rá a 

bankóra, mint a kotrógép egy vödör kavicsra. A másik kéz 

egy szöszt emelt le a bal vállamról, és egy fémlemezt 



 

 

csúsztatott zakóm szivarzsebébe, az ünnepi zsebkendőm 

mellé. 

– Az új mandiner elég durva – súgta. – Köszönöm, uam. 

Az előtér – ezek foyer-nak hívták – olyan volt, 

amilyennek a MGM díszletezne be egy lokált a Broadway 

Melodyhoz. Akkora volt, mint egy lovaspólópálya, és ahogy 

elnéztem a mesterséges fényben, úgy saccoltam, hogy 

egymillió dollárba kerülhetett. Majdnem bokáig süllyedtem 

a szőnyegbe. Hátul hajófeljáróra emlékeztető, krómozott 

lépcső vezetett az étteremhez. Ennek a lépcsőnek a tetején 

pufók olasz főpincér állt merev mosollyal, kétujjnyi 

szaténlampasszal ékes nadrágban, hóna alatt egy köteg 

aranyozott menükártyával. 

Volt egy csigalépcső, aminek olyan korlátja volt, mint a 

fehérre zománcozott szántalp. Nyilván ez megy föl az 

emeleti játéktermekbe. A mennyezetbe csillagokat 

foglaltak, és a csillagok hunyorogtak. A bár bejárata 

mellett, amely sötét bíborlilás fényben derengett, mint egy 

félig elfelejtett lidércnyomás, hatalmas kerek tükröt 

építettek be egy fehér alkóvba. Az alkóv tetejét egyiptomi 

fejék díszítette, és a tükör előtt egy zöld ruhás igazgatta 

fémszőke haját. Estélyi ruhájának háta olyan mélyen ki 

volt vágva, hogy egy fekete szépségtapaszt kellett 

ragasztania a keresztcsontjára, körülbelül egy ujjnyival 

mélyebben annál, ahol a bugyija széle lett volna, ha viselt 

volna bugyit. 

Odajött egy barackrózsaszín alapon apró fekete 

sárkányokkal mintázott pizsamát viselő ruhatáros lány, 

hogy elvegye kalapomat, és helytelenítését fejezze ki 

öltözetem fölött. A szeme olyan fekete, fényes és 

kifejezéstelen volt, mint a lakkcipő orra. Adtam neki egy 

negyeddollárost, és megtartottam a kalapomat. Lejött a 



 

 

pallón egy cigarettaárus lány, akkora tálcával, mint egy 

két és fél kilós cukorkás doboz. Hajában tollakat viselt, 

magán annyi ruhát, hogy elfért volna egy háromcentes 

bélyeg alatt, egyik gyönyörű, hosszú, meztelen lábát 

bearanyozták, a másikat beezüstözték. Annak a macának 

a hideg megvetése ült az arcán, aki úgy be van táblázva, 

hogy kétszer is meggondolja, kiutaljon-e egy fuvart a 

kosárnyi rubinnal jelentkező maharadzsának. 

Bementem a bár puha, bíbor félhomályába. Poharak 

csilingeltek, halk beszélgetés hullámzott, a sarokban 

zongora szólt, egy nőies tenor „Az én kicsi gigerlim”-ről 

énekelt olyan bratyizó modorban, ahogy a bárpincér keveri 

a szeszbe a klórhidrátot. Lassanként megszokta a szemem 

a bíborfényt. A bár rendesen tele volt, de nem zsúfolásig. 

Egy férfi falsul nevetett, és a zongorista azzal adott 

kifejezést a bosszúságának, hogy glissandóban végighúzta 

a hüvelykujját a billentyűkön. 

Kiszúrtam egy üres asztalt, odamentem, leültem, háttal 

a párnásra kárpitozott falnak. Már annyira kitisztult 

előttem a bíborfény, hogy még a gigerli énekest is láttam. 

Hullámos vörös haját vélhetőleg hennázta. A szomszéd 

asztalnál ülő lánynak is vörös haja volt. Középen 

kettéválasztotta, és olyan keményen hátrafésülte, mintha 

utálná. Éhes, nagy, sötét szeme, kelletlen arca volt, és 

nem festette magát, kivéve a száját, amely rikítóit, mint 

egy neonreklám. Kosztümkabátjának túlságosan 

kivattázott válla, túlságosan feltűnő kihajtója volt. 

Nyakához narancsszín pulóver simult, tarkójára 

csúsztatott Robin Hood-kalapjába fekete-narancsszín 

tollat tűzött. Rám mosolygott, és a foga olyan vékony és 

éles volt, mint a szegény ember karácsonya. Nem 

mosolyogtam vissza. 



 

 

Kiitta a poharát, aztán megkocogtatta vele az asztalt. A 

sötétből elősuhant egy csinos spencert viselő pincér, és 

megállt előttem. 

– Whiskyt szódával! – förmedt rá a lány. Fűrészfogas 

hangjának éleit felpuhította a szesz. 

A pincér ránézett, épp csak megmozdítva az álla 

hegyét, aztán visszafordult hozzám. 

– Bacardit gránátalmalével – mondtam. 

A pincér elment. 

– Attól fel fog fordulni a gyomrod, nagyfiú – mondta a 

lány. 

Nem néztem rá. – Szóval nem akarsz játszani – 

állapította meg hanyagul. Rágyújtottam, füstkarikát 

fújtam a puha, lilás levegőbe. – Húzd le magad! – mondta. 

– Tíz ilyen gorillát találok magamnak a Hollywood 

Boulevard minden sarkán! Hollywood Boulevard, egy 

túróst! Egy rakás munkanélküli pitiáner, és halpofájú 

szőkék, akik a macskajajukat kúrálják! 

– Ki mondott bármit is a Hollywood Boulevard-ról? – 

érdeklődtem. 

– Te! Csak egy Hollywood Boulevard-ról jött pacák nem 

szól vissza egy olyan lánynak, aki megsértette! 

Egy közeli asztalnál egy férfi és egy nő felénk fordult, és 

ránk meresztették a szemüket. A férfi kurta, együttérző 

vigyort küldött felém. – Ez rád is vonatkozik! – közölte vele 

a vörös lány. 

– Még nem sértettél meg – felelte a férfi. 

– A természet lekörözött, cukorbaba! 

Visszajött a pincér az italokkal. Engem szolgált ki 

elsőnek. – Gondolom, nem szoktál úrinőket kiszolgálni! – 

mondta emelt hangon a lány. 



 

 

A pincér letette a szódás whiskyt. – Elnézését kérem, 

asszonyom – felelte fagyosan. 

– Ja. Majd gyere erre valamikor, és csinálok neked egy 

manikűrt, ha addig tudok szerezni egy kapát. A fiúm fizeti. 

A pincér rám nézett. Adtam neki egy bankót, és vállat 

vontam. Visszaadott, elvette a borravalóját, és felszívódott 

az asztalok között. 

A lány felkapta a poharát, és átült hozzám. Az asztalra 

könyökölt, és a tenyerébe hajtotta az állát. – Lám, lám, 

valaki, aki dobálja a pénzt! – mondta. – Nem is tudtam, 

hogy csinálnak még ilyeneket. Hogy tetszem? 

– Ezen még gondolkozom – feleltem. – Fogd halkabbra 

a hangot, különben kidobnak. 

– Kétlem – mondta. – Majd ha összetörtem a tükröket. 

Mellesleg így vagyok a főnökükkel. – Fölmutatta 

összeszorított két ujját. – Ilyenek lennénk, ha 

megismerhetném. – Bádoghangon kacagott, és ivott egy 

kicsit. – Hol láttalak én már téged? 

– Akárhol. 

– Hol láttál engem? 

– Ezer helyen. 

– Igen – mondta. – Így van ez. Egy lány már nem 

ragaszkodhat az egyéniségéhez. 

– Egy flaskából nem szerezheti vissza – mondtam. 

– Francokat. Csomó fényes nevet tudnék mondani 

neked, akik úgy alszanak el, hogy flaska van mind a két 

kezükben! Szurkálni kell őket, nehogy ordítva ébredjenek. 

– Egen? – kérdeztem. – Piás filmesek, hm? 

– Ja. Egy olyan pacáknak dolgozom, aki szurkálja őket. 

Tíz dezső egy szuri, karba. De van, hogy huszonöt vagy 

harminc. 

– Formás kis zsarolásnak hangzik – állapítottam meg. 



 

 

– Ha kitart. Gondolod, hogy kitart? 

– Ha innen elkergetnek, még mindig át lehet menni 

Palm Springsbe. 

– Ki akar kikergetni, kit és honnan? 

– Nem tudom – feleltem. – Miről beszéltünk? 

Vörös haja volt. Nem volt szép, de foghatós volt. És a 

munkáltatója embereket szurkál. Megnyaltam az ajkamat. 

Bejött egy nagy, sötét ember, és megállt az ajtónál, 

hogy a szeme szokja a félhomályt. Aztán ráérősen 

pásztázni kezdte a bárt. Pillantása megtalálta az asztalt, 

ahol ültem. Előre döntötte nagy testét, és megindult 

felénk. 

– Ó, ó! – mondta a lány. – A kidobó! Hát hinnéd? 

Nem feleltem. Megsimogatta színtelen arcát erős, fakó 

kezével, és gúnyosan vigyorgott rám. A zongorista leütött 

néhány billentyűt, és nyivákolni kezdett: „Álmodni azért is 

lehet, ugye?” 

A nagy, sötét ember megállt. Kezét rátette a velem 

szemben levő székre. Levette tekintetét a lányról, és rám 

mosolygott. A lányt kereste. Azért vágott keresztül a báron, 

hogy a lány közelében lehessen. De mostantól engem 

nézett. Sima haja sötéten csillogott, a szeme hidegszürke 

volt, a szemöldökét mintha ceruzával rajzolták volna, a 

szája színpadiasan szép vonalú, az orrát valamikor 

betörték, de ügyesen kiegyengették. Úgy beszélt, hogy alig 

nyitotta ki a száját. 

– Rég láttam – vagy megcsal az emlékezetem? 

– Nem tudom – mondtam. – Mire próbál emlékezni? 

– A nevére, doki. 

– Ne próbálkozzon – tanácsoltam. – Sose találkoztunk. 

– Kihalásztam a szivarzsebemből a fémlemezt, és az 

asztalra dobtam. – Itt a belépőm, amit az operetthuszártól 



 

 

kaptam. – Kivettem egy névjegyet a tárcámból, azt is az 

asztalra dobtam. – Itt a nevem, korom, magasságom, 

súlyom, esetleges különös ismertető jegyeim, és hogy 

hányszor voltam büntetve. A dolgom pedig az, hogy 

Conriedet akarom látni. 

A fémlemezről nem vett tudomást, a névjegyet kétszer 

elolvasta, megfordította, megnézte a hátulját, majd ismét 

az elejét, átvetette a karját a szék támláján, és cukrosán 

mosolygott. Egyszer se nézett a lányra. Végighúzta a 

kártya élét az asztalon, és halkan megnyikkant, mint egy 

nagyon iíjú egér. A lány a mennyezetet bámulta, és ásítást 

mímelt. 

– Szóval maga is egy olyan – mondta szárazon a sötét 

ember. – Annyira sajnálom! Mr. Conriednek föl kellett 

mennie északra egy kis üzleti ügyben. Korai géppel 

utazott. 

– Akkor a dublőrét láthattam délután az Alkony és a 

Repkény sarkán, egy szürke Cord szedánban – mondta a 

lány. 

A sötét nem nézett rá. Halványan mosolygott. – Mr. 

Conriednek nincsen szürke Cord szedánja. 

– Ne engedd, hogy hülyítsen – mondta nekem a lány. – 

Fogadnék, hogy Conried az emeleten van, és e percben épp 

egy rulettkerékkel buherál. 

A sötét ember nem nézett rá. Ez többet mondott, 

mintha pofon csapta volna. Láttam, hogy a lány 

elfehéredik, nagyon lassan, és fehér marad. 

– Nincs itt, nincs itt – mondtam. – Köszönöm a 

figyelmét. Talán majd máskor. 

– Hát persze. De mi itt nem alkalmazunk 

magándetektívet. Annyira sajnálom. 



 

 

– Ha még egyszer azt mondod, hogy „annyira 

sajnálom”, visítani fogok! – fenyegetőzött a vörös lány. – 

Isten bizony! 

A fekete hajú ember a szmokingja zsebébe tette a 

névjegyemet. Hátratolta a széket, felállt. 

– Tudja, hogy van ez – mondta. – Annyira… 

A lány fölrikácsolt, és az arcába öntötte az italát. 

A sötét ember zökkenve hátralépett. Ropogós fehér 

zsebkendőt rántott elő a zsebéből. Gyorsan megtörölgette 

az arcát, miközben a fejét csóválta. Amikor leengedte a 

zsebkendőt, nagy, lucskos folt volt az ingén, amely 

meglöttyedt a fekete gyöngy gomb fölött. A gallérja 

tönkrement. 

– Annyira sajnálom – mondta a lány. – Azt gondoltam, 

hogy köpőcsésze vagy. 

A sötét leengedte a kezét, a foga élesen megvillant. – 

Vigye ki innen – dorombolta. – Gyorsan vigye ki. 

Megfordult, nagyon fürgén elsietett az asztalok között, 

szájához szorítva a zsebkendőjét. Két pincér közeljött, és 

minket nézett. Mindenki minket nézett. 

– Első menet – mondta a lány. – Kissé lassú. Mindkét 

ökölvívó óvatos volt. 

– Nem szeretnék veled lenni, amikor kockáztatsz –, 

mondtam. 

A feje megrándult. Abból a lidérces lila fényből 

valósággal nekem ugrott arcának fehérsége. Még mintha a 

rúzsozott szájában se maradt volna vér. A szájához kapta 

karomként begörbült ujjú kezét. Köhögött, szárazon, mint 

egy tüdőbajos, és elvette a poharamat. Zajosan nyeldekelte 

a gránátalmalés bacardit. Aztán reszketni kezdett. A 

táskájáért nyúlt, de leverte az asztalról. A földre hulló 

retikül szétnyílt, és tárgyak estek ki belőle. Egy aranyozott 



 

 

cigarettatárca a székem alá került. Fel kellett állnom, 

arrébb tettem a széket, hogy fölvehessem. Az egyik pincér 

mögöttem állt. 

– Segíthetek? – kérdezte mézédesen. 

Még nem egyenesedtem föl, amikor a pohár, amelyből a 

lány ivott, legurult az asztalról, és a kezem mellett 

csapódott a padlóhoz. Fölvettem a cigarettatárcát, futó 

pillantást vetettem rá, és láttam, hogy egy sötét hajú, 

nagycsontú ember kézzel színezett fényképe díszíti a 

tetejét. Visszatettem a retikülbe, karon fogtam a lányt. A 

pincér, aki megszólított, mellénk suhant, és megfogta a 

lány másik karját. Ő üresen bámult ránk, és úgy 

tekergette a fejét, mintha görcsös nyakizmain próbálna 

lazítani. 

– Mama mindjárt kifekszik – károgta. Vezetni kezdtük 

a termen át. Összevissza rakta a lábát, dobálta magát, 

mintha minket próbálna felidegesíteni. A pincér 

folyamatosan káromkodott, monoton suttogással. 

Kijöttünk a bíborfényből a ragyogó előtérbe. 

– Női vécé – morogta a pincér, és az állával egy ajtó felé 

bökött, ami úgy nézett ki, mint a Tádzs Mahal 

oldalbejárata. – Ott bent van egy színes nehézsúlyú, aki 

mindent el tud intézni. 

– Francokat női vécé – mondta undokul a lány. – És 

engeggye el a karomat, inas! Kizárólag a barátomra van 

szükségem, mint szállítóeszközre. 

– Nem a barátja, asszonyom. Még csak nem is ismeri 

magát. 

– Kopj le, digó! Vagy túlságosan udvarias vagy, vagy 

nem eléggé vagy udvarias. Kopj le, mielőtt mellőzöm a 

kultúrát, és behúzok egyet. 



 

 

– Oké – mondtam a pincérnek. – Majd én kiviszem a 

hűvösre. Egyedül jött? 

– Elképzelni sem tudom, miért ne jött volna egyedül – 

felelte a pincér, és elpárolgott. A főpincér félig 

leereszkedett a pallón, és vasvillaszemmel méregetett, a 

ruhatári tünemény olyan unott képet vágott, mint egy 

négymenetes nyitójáték bírója. 

Kitoltam új barátnőmet a ködös hidegbe, végigvezettem 

az árkádsoron, és éreztem, miként tér vissza a testébe a 

fegyelem és a tartás. 

– Maga rendes pacák – mondta tompán. – Olyan simán 

csináltam, mint egy smirgli. Maga rendes pacák, mister. 

Nem gondoltam, hogy élve kikerülök. 

– Miért? 

– Volt egy rossz ötletem, hogy keresek egy kis pénzt. 

Felejtse el. Dobjuk a többi rossz ötletem közé, amik 

világéletemben voltak. Kaphatok egy fuvart? Taxival 

jöttem. 

– Persze. Megkaphatom a nevét? 

– Helen Matson – mondta. 

Nem hozott lázba vele. Rég kitaláltam. 

Kicsit még akkor is rám dőlt, amikor a kikövezett 

ösvényen mentünk a parkoló autók felé. Mikor a 

sajátomhoz értünk, kinyitottam az ajtaját, és tartottam, 

neki. Bemászott, bezuhant a sarokba, és a párnára 

hajtotta a fejét. 

Becsuktam az ajtót, majd ismét kinyitottam, és azt 

mondtam: – Elárulna még valamit? Ki az a pofa a 

cigarettatárcáján? Mintha láttam volna már valahol. 

Kinyitotta a szemét. – Régi szívszerelem – mondta ami 

elkopott. Ő… – Tágra nyílt a szeme, leesett az álla. Épp 

hogy meghallottam mögöttem a halk surrogást, amikor 



 

 

valami kemény fúródott a hátamba, és egy fojtott hang 

mondta: – Csak nyugalom, haver. Rablótámadás. 

Aztán tengerészeti tarack dördült a fülemben, fejem 

hatalmas, rózsaszín tűzijátékká robbant az ég boltozatján, 

szétszóródott, majd lassan visszahullott, előbb sápadtan, 

majd sötéten, a hullámokba. Megevett a feketeség. 

5. 

Halott szomszédom 

Ginszagot éreztem. Nemcsak úgy felszéllel, mintha 

legurítottam volna néhány pohárral, hanem mintha a 

Csendes-óceán lenne ginből, és abban úsztam volna 

ruhástól. Gines volt a hajam, a szemöldököm, az arcom, 

az állam alatt az ingem. A kabátomat levették, valakinek a 

szőnyegén feküdtem, és egy bekeretezett fényképet 

néztem, amely egy gipsz kandallópárkány végén állt. A 

keret valamilyen szemcsés fából készült, a fényképet 

művészi fotónak szánták, csúcsfényekkel egy hosszú, 

vékony, siralmas arcon, de az arc az összes csúcsfényével 

együtt se látszott másnak, mint hosszúnak, vékonynak, 

siralmasnak a fakó haj alatt, ami úgy lelapult, mintha 

ráfestették volna egy szikkadt koponyára. Írtak is valamit 

a kép sarkába az üveg alatt, de azt nem tudtam elolvasni. 

Megtapogattam a halántékomat, amitől azonnal a 

sarkamig döfött a fájdalom. Felnyögtem, a nyögést 

szakmai büszkeségből átstilizáltam morgássá, aztán 

lassan, óvatosan hasra fordultam, és egy ikerágy 



 

 

leengedett felének lábát láttam. A másik ágy még mindig 

föl volt csapva, a lakkozott fára cirkalmas mintát festettek. 

Mikor megfordultam, egy gines üveg gördült le a 

mellemről, és koppanva hullott a padlóra. Az üveg átlátszó 

volt, üres. Az jutott eszembe, hogy egyetlen palackban 

nem lehet ennyi gin. 

Magam alá húztam a térdemet, egy darabig négykézláb 

imbolyogtam, és szaglásztam, akár a kutya, amelyik nem 

bírja megenni a vacsoráját, mégis rühellné otthagyni. 

Fejkörzést végeztem. Fájt. Köröztem még néhányat. 

Továbbra is fájt, így hát felálltam, és láttam, hogy nincs 

rajtam cipő. 

Kellemes lakásnak tűnt, nem volt sem túl olcsó, sem 

túl költséges – a szokásos berendezés, a szokásos lámpa, 

henger alakú ernyőjével, a szokásos padlószőnyeg. A 

leengedett ágyon egy lány feküdt, egy szál őzbarna 

selyemharisnyában. Mély karmolásaiból vér szivárgott, a 

derekára majdnem labdává gyűrt, vastag frottírtörülközőt 

dobtak. A szeme nyitva. Középen elválasztott, vörös haja 

most is olyan feszesen hátra volt fésülve, mintha utálná. 

Pedig már nem utálta. 

Meghalt. 

Bal melle fölött, a szegycsont mellett férfitenyérnyi 

területen megperzselődött a bőr, és a perzselt bőr közepén 

gyűszűnyi vér vöröslött. A vér lefolyt az oldalán, de 

mostanra megalvadt. 

Egy kanapén ruhákat láttam, zömmel az övéit, de közte 

volt az én kabátom is. A padlón cipők hevertek, az övé és 

az enyém. Odamentem, lábujjhegyen, mintha nagyon 

vékony jégen járnék, elvettem a kabátomat, 

végigtapogattam a zsebeket. Még mindig bennük volt 

minden, amit emlékezetem szerint zsebre tettem. A 



 

 

fegyvertok is rajtam volt, de persze kiürítették. Felhúztam 

a cipőmet, felvettem a zakómat, az üres tokot áttoltam a 

hónom alá, aztán az ágyhoz mentem, és fölemeltem a 

vastag törülközőt. Egy pisztoly hullott ki belőle, az én 

pisztolyom. Letörülgettem a csövéről a vért, minden 

különösebb ok nélkül megszaglásztam a csövet, és 

csendesen visszacsúsztattam a fegyvert a tokjába. 

Nehéz léptek dübörögtek a folyosón, és megálltak a 

lakás ajtaja előtt. Hangok motyogtak, aztán valaki 

kopogtatott, élesen, gyorsan, türelmetlenül. Az ajtóra 

néztem, és fontolóra vettem, mennyi időbe telhet, hogy 

megnyissák, és hogy nyitva van-e, mely esetben 

besétálhatnak, illetve, ha nincsen nyitva, mennyi időbe 

telhet, hogy idehívják a gondnokot a pótkulccsal, ha 

ugyan nincs már itt. Még akkor is fontolgattam, amikor 

egy kéz megnyitotta az ajtót. Zárva volt. 

Ezt annyira viccesnek találtam, hogy majdnem 

fölnevettem. 

A másik ajtóhoz léptem, és benéztem a fürdőszobába. A 

földön két mosdókesztyű, a kád szélén rendesen 

összehajtott kádszőnyeg, a kád fölött katedrálüveg ablak. 

Halkan becsuktam a fürdőszoba ajtaját, felálltam a kád 

szélére, és feltoltam az alsó ablaktáblát. Kidugtam a 

fejemet, és lenéztem a fákkal szegélyezett mellékutcára az 

ötemeletnyi mélységben. Ehhez egy világítóudvarhoz 

hasonló résből kellett kitekintenem, amelyet két rövid 

vakfal határolt. Az ablakok párosával álltak a rés nyitott 

végével átellenes falon. Még mélyebben kihajoltam, és úgy 

döntöttem, hogy ha megpróbálnám, átmászhatnék a 

másik ablakba. Nem tudtam, zárva van-e, érdemes-e 

megcsinálnom, és lesz-e rá időm, mielőtt kinyitják az 

ajtót? 



 

 

Mögöttem, túl a fürdőszoba becsukott ajtaján, 

hangosabb lett a dübörgés, és valaki vicsorgott: – Nyissa 

ki, vagy betörjük! 

Ezzel nem kellett törődni. Ez csak a hekusok 

szabványszövege. Nem törik be, mert szerezhetnek hozzá 

kulcsot, és az ilyen típusú ajtóhoz tűzoltószekerce kell; 

anélkül rugdosni nagyon fárasztó, és megfájdul tőle a láb. 

Becsuktam az ablak alsó tábláját, lehúztam a felsőt, és 

levettem a tartóról egy törülközőt. Aztán ismét kinyitottam 

a fürdőszoba ajtaját, és farkasszemet néztem a kandalló 

párkányára állított képpel. Mielőtt távoznék, el kell 

olvasnom a képre írott szöveget. Odamentem, átfutottam. 

Kintről közben továbbra is dühösen verték az ajtót. Azt 

írták rá: Szívem minden szerelmével, Leland. 

Austrian doktornak minimum nagy baleknek kell 

lennie. Kaptam a fotót, visszasiettem a fürdőszobába, 

magamra csuktam az ajtót, aztán eldugtam a fényképet a 

szennyestartóba, a piszkos törülközők és fehérnemű alá. 

Beletelik egy kis időbe, hogy megtalálják, hajó hekusok. 

Ha Bay Cityben lennénk, valószínűleg meg se találnák. 

Nem tudtam, miért kellene Bay Cityben lennünk, kivéve 

talán, hogy Helen Matson itt akart volna élni, és túl a 

fürdőszoba ablakán mintha tengerszagú lenne a levegő. 

Kezemben a törülközővel kiszuszakoltam magamat az 

ablak felső részén, és a rámába kapaszkodva átlódítottam 

magamat a szomszéd ablakhoz. Épp odáig ért a kezem, 

hogy fellökhessem az ablaktáblát, feltéve, ha nyitva van. 

Nem volt nyitva. Lendületet vettem, és berúgtam az üveget 

a kallantyú fölött. Akkora zajjal járt, amit egy mérföldre is 

meghallhattak. Az egyhangú dübögés folytatódott. 

Öklömre csavartam a törülközőt, annyira kinyújtottam 

a karomat, amennyire bírtam, bedugtam a kezemet a 



 

 

törött üvegen, és elfordítottam a kallantyút. Aztán 

átlendültem a másik ablakpárkányra, és visszanyúltam, 

hogy a helyére toljam az ablakot, amelyen kijöttem. Az 

ujjlenyomatokat megkaphatják. Úgyse tudnám 

bizonyítani, hogy nem jártam Helen Matson lakásán. Csak 

azt szerettem volna bizonyítani, hogy kerültem oda, arra 

akartam egy esélyt. 

Lenéztem az utcára. Egy ember akkor szállt be egy 

autóba. Még csak föl se nézett rám. A lakásban, ahova 

betörtem, nem gyűlt fény. Lenyomtam a tolóablakot, 

bemásztam. A kád tele volt üvegcseréppel. Leugrottam a 

földre, felkapcsoltam a villanyt, kiszedegettem az 

üvegcserepet a kádból, belecsavartam a törülközőmbe, és 

elrejtettem. Valaki másnak a törülközőjével ledörgöltem az 

ablakpárkányt, és a kád szélét, amelyen álltam. Aztán 

előhúztam a pisztolyomat, és kinyitottam a fürdőszoba 

ajtaját. 

Ez nagyobb lakás volt. A szobában, amelyet néztem, 

rózsaszín porvédővel letakart ikerágy állt. Rendesen 

bevetették őket, és senki sem aludt bennük. A hálószoba a 

nappaliba nyílt. Az ablakok be voltak csukva, a lakásban 

porosán áporodott a levegő. Meggyújtottam egy állólámpát, 

aztán végighúztam az ujjamat az egyik szék karfáján, és 

megnéztem. Poros volt. Láttam egy szekrényes rádiót, egy 

szenesládára emlékeztető könyvespolcot, egy nagy 

könyvszekrényt, tele könyvekkel, amelyeken még mindig 

rajta volt a borító, egy sötét fából készült, fiókos szekrényt, 

a tetején egy autoszifont, egy italos palackot, és négy 

csíkos poharat, szájjal lefelé. Megszagoltam az italt. Skót 

whisky volt, vételeztem egy keveset. A fejem még jobban 

megfájdult tőle, de a közérzetem jobb lett. 



 

 

Felkapcsolva hagytam a villanyt, visszatértem a 

hálószobába. Benéztem a komódba, a gardróbba. Az egyik 

faliszekrényben méretre készült férfiruhákat találtam, a 

szabó a George Talbot nevet írta a címkékre. George ruhái 

cseppet kicsik lettek volna rám. Próbát tettem az egyik 

komóddal, találtam egy pizsamát, és úgy döntöttem, hogy 

ez jó lesz. A faliszekrényben találtam fürdőköpenyt és 

papucsot. Pucérra vetkőztem. 

Amikor kijöttem a zuhany alól, már csak gyengén 

érzett rajtam a gin szaga. A dübögés elhallgatott, ebből 

tudtam, hogy Helen Matson lakásában lehetnek a 

krétáikkal és madzagjaikkal. Felvettem Mr. Talbot 

pizsamáját, papucsát, fürdőköpenyét, kissé rendbe 

szedtem magamat Mr. Talbot hajszeszével, keféjével, 

fésűjével. Reménykedtem, hogy Talbot és Talbotné jól érzik 

magukat ott, ahol vannak, és nem kell hazarohanniuk. 

Visszamentem a nappaliba, vételeztem még 

valamicskét Talbot whiskyjéből, rágyújtottam az egyik 

cigarettájára, aztán kinyitottam a bejáratot. A közelben 

egy ember köhécselt a folyosón. Szélesebbre tártam az 

ajtót, a félfának dőltem, kinéztem. Egyenruhás ember 

támaszkodott a szemközti falhoz – alacsony, szőke, szúrós 

szemű ember. Kék nadrágját borotvaélesre vasalták. 

Nettnek, tisztának, rátermettnek és fontoskodónak 

látszott. 

Ásítottam, és megkérdeztem: – Mi folyik itt, biztos úr? 

Rám bámult szúrós rőtbarna szemével, amelyben 

arany szemcsék úsztak. Ilyen szem ritkán párosul szőke 

hajjal. – Egy kis baj a szomszédjában. Hallott valamit? – 

Enyhén epés volt a hangja. 

– A gyufafejű? – kérdeztem. – Háhá! Csak a szokott 

hajtás, nagyvadra. Italt? 



 

 

A hekus ugyanolyan gyanakodva fürkészett, aztán 

elkurjantotta magát: – Hé, Al! 

Egy ember lépett ki egy nyitott ajtóból. Majdnem 

százkilencven centire nőtt, nagyjából mázsát nyomhatott. 

Durva szálú fekete haja, és mélyen ülő, kifejezéstelen 

szeme volt Al De Spainnek, akivel este találkoztam Bay 

City kapitányságán. 

Ráérősen közeledett a folyosón. – Itt az az illető, aki a 

szomszédban lakik – mondta az egyenruhás hekus. 

De Spain közel jött, és a szemembe nézett. Az ő 

szemében annyi volt az élet, mint két fekete kőben. 

– Neve? – kérdezte majdnem szelíden. 

– George Talbot – mondtam szemrebbenés nélkül. 

– Hallott valamilyen zajt? Mármint mielőtt ideértünk? 

– Ó, hát gondolom, verekedés lehetett. Éjfél tájban. 

Nem újdonság errefelé – böktem a hüvelykujjammal a 

halott lány ajtajára. 

– Igen? Ismeri a hölgyet? 

– Nem, és nem is akarom. 

– Most már nem kell – mondta De Spain. – Beadta a 

kulcsot. 

Rátenyerelt kemény mancsával a mellkasomra, és 

nagyon finoman visszatolt a lakásba. Szeme rávillant a 

fürdőköpeny zsebére, aztán vissza az arcomra. Mikor két 

és fél méterre eltávolított az ajtótól, hátraszólt: – Gyere 

csak, Tökmag, csukd be az ajtót! 

Tökmag jött, becsukta az ajtót. Szúrós kis szeme 

villogott. – Ügyes trükk – vetette oda De Spain félvállról. – 

Fogd csak rá a pisztolyt, Tökmag. 

Tökmag villámgyorsan kipattintotta fekete bőr 

pisztolytokját, és előrántotta a szolgálati fegyvert. – Hú, 

apám! – mondta halkan. – Hú, apám! – mondta halkan. – 



 

 

Hú, apám! – Feltépte a bilincstartót, és félig kihúzta a 

karperecet. – Honnan tudtad, Al? 

– Mit honnan? – De Spain farkasszemet nézett velem. – 

Mit akart csinálni? – kérdezte szelíden. – Le akart menni 

újságért? 

– Ja – mondta Tökmag. – Naná, hogy ő a gyilkos. Bejött 

a fürdőszoba ablakán, és fölvette annak az illetőnek a 

ruháját, aki itt lakik. Az itteniek elvannak. Nézd csak a 

port. Csukott ablakok. Áporodott levegő. 

– Tökmag egy tudományos hekus – mondta De Spain 

halkan. – Ne engedje, hogy magára szálljon. Időnként 

nagyon durva tud lenni. 

– Ha ilyen ász, mit keres egyenruhában? – kérdeztem. 

Tökmag elvörösödött. – Keresd meg a ruháit, Tökmag – 

rendelkezett De Spain. – És a pisztolyát. Gyorsan. Ez a mi 

fogásunk, ha gyorsan csináljuk. 

– Még nem is jelentetted az esetet – mondta Tökmag. 

– Mit veszíthetek? 

– Én elveszíthetem itten ezt az egyenruhát. 

– Kockáztass, fiú. Az a fafejű Reed egy molyt se tud 

megfogni egy cipősdobozban. 

Tökmag elrúgtatott a hálószobába. Ott álltunk De 

Spainnel mozdulatlanul, illetve ő levette rólam a kezét, és 

lelógatta a karját. – Ne szóljon – mondta vontatott 

orrhangon. – Hadd találgassak. 

Hallgattuk a matató Tökmagot, ahogy ajtókat nyitogat. 

Aztán megnyikkant, mint a terrier, ha kiszimatolja a 

patkánylyukat. Visszajött, jobbjában hozta a pisztolyomat, 

bal kezében a tárcámat. A fegyvernek a célgömbjét fogta, 

zsebkendővel. – Lőttek belőle – jelentette. – És ez az illető 

nem Talbot. 



 

 

De Spain nem fordította el a fejét. Az arca sem 

változott. Fukaron mosolygott rám, csak a legeslegsarkát 

görbítve föl nagy, durva szájának. 

– Ne mondjad! – álmélkodott. – Ne mondjad! – Eltolt 

magától, a keze olyan kemény volt, akár a szerszámacél. – 

Öltözzön, angyalka – és ne bajlódjon a nyakkendővel. 

Bizonyos helyeken már várnak minket. 

6. 

Visszakapom a pisztolyomat 

Kiléptünk a lakásból, végigmentünk a folyosón. Helen 

Matson lakásának nyitott ajtajából még mindig ömlött a 

fény. Két koporsós állt a folyosón, és cigarettázott. A 

lakásban veszekedtek. 

Befordultunk a folyosón, lefelé indultunk a lépcsőn, 

emeletről emeletre, aztán egyszer csak megérkeztünk az 

előtérbe. Féltucat ember gúvasztotta a szemét – három 

asszony fürdőköpenyben, egy kopasz férfi zöld 

szemellenzővel, mint egy olvasószerkesztő, és még ketten, 

akik hátul ólálkodtak az árnyékban. A bejárat előtt egy 

másik egyenruhás sétált, és halkan fütyörészett. 

Kimentünk mellette, ami őt egyáltalán nem látszott 

érdekelni. A járdán is összeverődött egy emberfürt. 

– Nagy éjszaka ez kis városunkban – jegyezte meg De 

Spain. 

Odamentünk egy fekete szedánhoz, amelyen nem volt 

rendőrségi jelzés. De Spain besiklott a kormány mögé, és 



 

 

intett, hogy üljek mellé. Tökmag hátúira ült. A pisztolyát 

rég visszatette a tokba, de nem kapcsolta rá a leffentyűt, 

és a keze sem mozdult el a tok közeléből. 

De Spain akkora rántással indított, hogy 

belezöttyentem az ülés párnájába. Az első sarkon két 

keréken fordultunk be keleti irányba. Az a sebesen 

közeledő, nagy fekete autó, amelyen kettős jelzőfény 

vöröslött, csak fél háztömbnyire volt tőlünk, mikor 

kanyarodtunk. 

De Spain kiköpött az ablakon. – A főnök – mondta 

vontatott orrhangon. – A saját temetéséről is le fog késni. 

Apám, most leradíroztuk! 

– Ja – mondta Tökmag undorral a hátsó ülésről. – 

Aztán majd harminc napra felfüggesztenek. 

– Tartsad a pofádat, és nyugodtan visszamehetsz a 

gyilkosságira – tanácsolta De Spain. 

– Jobb szeretem a jelvényt, meg ha ehetek – mondta 

Tökmag. 

De Spain keményen hajtotta az autót tíz sarok 

hosszan, aztán lassított egy kicsit. 

– Nem erre kell menni a kapitányságra – jegyezte meg 

Tökmag. 

– Ne légy marha – mondta De Spain. 

Mászásig lassított, majd befordult balra egy csendes, 

sötét, kertvárosi negyed tűlevelű fákkal szegélyezett 

utcájába, ahol akkurátus kis házikók csücsültek 

akkurátus kis pázsitokon. Óvatosan fékezett, a járda mellé 

gurult, kikapcsolta a motort. Aztán, karjával az ülés 

támláján hátrafordult a szúrós szemű, egyenruhás 

emberkéhez. 

– Tökmag, szerinted ez az illető szedte le? 

– Ki volt lőve a pisztolya. 



 

 

– Vedd csak ki a zsebből azt a nagy elemlámpát, és 

nézd meg a tarkóját. 

Tökmag horkantott, matatni kezdett az autó 

hátuljában. Fémes kattanás hallatszott, és a fejemet 

befogta egy jókora nyeles elemlámpa vakító fehér 

fénykévéje. 

A kis embernek elakadt a lélegzete. Kinyújtotta a kezét, 

megnyomta a tarkómon a zúzódást. Felnyüszítettem. A 

fény kialudt, és megint ránk vetette magát a sötét utca 

feketesége. 

– Szerintem gumibottal csapták le – vélte Tökmag. 

– Akárcsak a lányt – felelte fahangon De Spain. – Nem 

nagyon látszott, de így volt. Lecsapták, hogy 

levetkőztethessék és összekarmolhassák, mielőtt 

agyonlövik, mert akkor a karmolások véreznek, és úgy 

néznek ki, hogy tudod, hogy miért. Aztán agyonlőtték egy 

törülközőbe csavart pisztollyal. Senki se hallotta a lövést. 

Ki jelentette, Tökmag? 

– Honnan a pokolból tudjam? Egy hapsi telefonált, két-

három perccel azelőtt, hogy te bejöttél a városházára, 

amikor Reed még fényképészt keresett. Egy vastag hangú 

hapsi, ahogy a központos mondta. 

– Oké, Tökmag, ha te csinálod, hogy távozol onnan? 

– Kisétálok – felelte Tökmag. – Miért ne? Hé! – 

vakkantott rám. – Maga miért nem sétált ki? 

– Nekem is kell, hogy legyenek apró titkaim – 

válaszoltam. 

– Te nem mászkálnál világító aknákon át, igaz, 

Tökmag? – kérdezte fahangon De Spain. – Te nem törnél 

be a szomszéd lakásba, és nem játszanád, hogy te vagy az 

az illető, aki ott lakik, ugye? És nem telefonálnál a 



 

 

rendőrségre, hogy sürgősen jöjjenek, mert akkor még ott 

érik a gyilkost. 

– A fenébe! – mondta Tökmag. – Ez a pasi telefonált? 

Nem, én nem tennék ilyet. 

– A gyilkos se – mondta De Spain. – Kivéve az utolsót. 

Ő telefonált. 

– Ezek a perverzek furi dolgokat csinálnak – jelentette 

ki Tökmag. – Ennek a pasinak lehetett segítsége, aki 

lecsapta a gumibottal, aztán megpróbálta belekeverni a 

lekvárba. 

De Spain rekedten fölnevetett. – Halló, perverz! – 

mondta, és oldalba bökött. Olyan kemény volt az ujja, 

mint egy pisztolycső. – Hát csak nézzen meg minket, 

hatökröket, ahogy épp elpuskázzuk a kenyérkeresetünket 

– már akinek van. Itt vitatkozunk, miközben maga, aki 

mindenre tudja a választ, még egy büdös szót se mondott 

nekünk. Még azt se tudjuk, ki volt a spiné. 

– Egy vörös hajú nő, akit a Conried bárjában csíptem 

föl – mondtam. – Nem, ő csípett föl engem. 

– Nevet vagy mást nem tud? 

– Nem. El volt ázva. Kitámogattam a levegőre, ő 

megkért, hogy vigyem el onnan, és miközben raktam volna 

be az autómba, valaki leütött. A lakásban, a padlón tértem 

magamhoz, és a lány halott volt. 

– Mit keresett maga a Conried bárjában? – kérdezte De 

Spain. 

– Nyiratkozni akartam – mondtam. – Mit keres az 

ember egy bárban? Ez a vörös hajú lány teljesen el volt 

ázva, láthatólag rettegett valamitől, és szemen öntötte 

itallal az ügyeletes kidobót. Egy kicsit megsajnáltam. 



 

 

– Én is mindig sajnálom a vörös hajúkat mondta De 

Spain. – Ennek az illetőnek, aki lecsapta magát, 

elefántnak kellett lennie, ha így felvitte a lakásba. 

– Ütötték már le magát gumibottal? – kérdeztem. 

– Nem – válaszolta. – Téged, Tökmag? 

Tökmag közölte, hogy őt se ütötték még le gumibottal. 

Undok hangon közölte. 

– Na jó – mondtam. – Olyan, mint az erős ittasság. 

Vélhetőleg magamhoz tértem a kocsiban, mire az az alak 

pisztolyt fogott rám, hogy csendben legyek. Kényszerített, 

hogy menjek föl a lakásba a lánnyal. Lehet, hogy a lány 

ismerte. Mikor pedig fent voltam, ismét lecsapott, én pedig 

nem emlékszem semmire, ami a két csapás között történt. 

– Hallottam már ilyet – mondta De Spain. – De sose 

hittem el. 

– Hát pedig igaz – mondtam. – Igaznak kell lennie. 

Mivel nem emlékszem, az illető pedig segítség nélkül nem 

vihetett föl az emeletre. 

– Én felvihettem volna – mondta De Spain. – Vittem 

már magánál nehezebb hapsikat is. 

– Jó – hagytam rá. – Felvitt. Akkor most mit csinálunk? 

– Még mindig nem értem, minek vállalta azt a sok 

strapát – mondta Tökmag. 

– Lecsapni egy illetőt, az nem strapa – magyarázta De 

Spain. – Add csak ide azt a stukkert meg a tárcát. 

Tökmag tétovázott, aztán odaadta őket. De Spain 

megszaglászta a pisztolyt, aztán hanyagul beleejtette a 

felém eső zsebébe, Kinyitotta a tárcát, a műszerfal fényébe 

tartotta, eltette. Bekapcsolta a motort, két sarok között 

megfordult, visszarobogott az Arguello Boulevard-ra. Kelet 

felé indult, majd megállt egy italboltnál, amely fölött vörös 



 

 

neoncégér lángolt. Az intézmény tárva-nyitva volt, még 

ebben a kései órában is. 

– Szaladj csak be, Tökmag, és telefonálj az 

ügyeletesnek! – szólt hátra De Spain. – Mondd meg az 

őrmesternek, hogy forró nyomunk van, és úton vagyunk, 

hogy elkapjuk a Brayton sugárúti gyilkosság egyik 

gyanúsítottját. Továbbá közölheti a főnökkel, hogy most 

aztán zabolhat! 

Tökmag kiszállt, becsapta a hátsó ajtót, mondani akart 

valamit, aztán gyorsan keresztülvágott a járdán, és 

bement a boltba. 

De Spain abban a pillanatban elrugaszkodott, és az 

első sarokra elérte a negyven mérföldet. Mély torokhangon 

nevetett. A következő saroknál felgyorsult ötvenre, aztán 

elkezdett cikcakkozni az utcákon, ki, be, ki, be, majd végül 

megállt egy iskola előtt, egy borsfa alatt. 

Kiemeltem a zsebéből a pisztolyt, mikor előrehajolt a 

kézi fékért. Szárazon nevetett, és kiköpött az ablakon. 

– Oké – mondta. – Azért tettem oda. Beszéltem Violets 

M’Gee-vel. Az a riporter srác felhívott L. A.-ből. 

Megtalálták Matsont. Most éppen valami garzonházi 

gondnokot izzasztanak. 

Elhúzódtam, becsúsztam a saját sarkamba, és lazán 

lógattam a pisztolyt a térdeim között. – Kívül vagyunk Bay 

City határán, közeg – világosítottam fel. – Mit mondott 

M’Gee? 

– Azt mondta, hogy ő vezette el magát Matsonhoz, de 

nem tudja, kapcsolatba lépett-e vele vagy sem. Ez a 

garzonházi gondnok – nem hallottam a nevét – egy hullát 

próbált ott hagyni a sikátorban, amikor két járőr 

letámadta. M’Gee azt mondta, hogy ha maga fölvette a 

kapcsolatot Matsonnal, és meghallgatta a sztoriját, akkor 



 

 

valahol errefelé igyekszik belemászni a lekvárba, és 

vélhetőleg kupán vágott állapotban fog felocsúdni, 

vélhetőleg egy hulla mellett. 

– Nem vettem föl a kapcsolatot Matsonnal – feleltem. 

Láttam, hogy De Spain mereven bámul a bozontos 

fekete szemöldöke alól. – De a lekvárban benne van – 

összegezte. 

Cigarettát húztam elő a zsebemből a bal kezemmel, és 

meggyújtottam a műszerfal szivargyújtójával. Jobb kézzel 

közben is szorítottam a pisztolyt. – Van egy olyan érzésem, 

hogy magának kifelé áll a rúdja – közöltem. – Még csak 

nem is jelentette a gyilkosságot. Most pedig átvitt egy 

foglyot a város határán. Mi lesz ebből? 

– Nagy határ dalesz – ha csak nem szállítok valami jót. 

– Az vagyok én – következtettem. – Szerintem össze 

kéne állnunk, hogy megfejtsük ezt a három gyilkosságot. 

– Hármat? 

– Ja. Helen Matson, Harry Matson és Austrian doki 

felesége. Ez a három összetartozik. 

– Azért ráztam le Tökmagot – mondta halkan De Spain 

– mert kis ember, és a főnök szereti a kis embereket – és 

Tökmag rám kenheti a felelősséget. Hol kezdjük? 

– Kezdhetjük azzal, hogy megkeresünk egy Greb nevű 

embert, akinek laboratóriuma van a poliklinikán. Úgy 

gondolom, fals jelentést nyújtott be az Austrian-ügyben. 

És ha körözni fogják? 

– L. A. hullámhosszán vannak. Azt nem fogják arra 

használni, hogy lefüleljék a saját hekusukat. 

Előrehajolt, ismét elindította az autót. 

– Ideadhatná a tárcámat – véltem. – Hogy eltehessem 

ezt a pisztoly. 

Érdesen fölnevetett, és odaadta a tárcát. 



 

 

7. 

Nagyállú 

A laboráns a Kilencedik utcában lakott, a város rossz 

oldalán, egy otromba, favázas bungalóban. Az ösvény 

melletti nagy, poros hortenziabokron és a néhány satnya 

növénykén egy olyan ember keze nyoma látszott, aki egész 

életében a semmiből próbált kihozni valamit. 

De Spain eloltotta a lámpákat, amikor a ház elé 

értünk. – Fütyüljön, ha segítségre van szükség – mondta. – 

Ha netán rendőrök szuttyongatnák, iszkiri a Tizedik 

utcába; én majd megkerülöm a háztömböt, és fölszedem. 

Bár nem hiszem, hogy ezt tennék. Ma éjszaka kizárólag a 

Brayton sugárúti spinével foglalkoznak. 

Jobbra-balra végignéztem a csendes háztömbön, 

keresztülmentem az úttesten, és felsiettem az ajtóhoz 

vezető ösvényen a ködös holdsütésben. Az ajtó arra az 

utcára merőleges kiszögellésből nyílt, amelyet mintha 

utólag toldottak volna a homlokzathoz. Megnyomtam a 

csengőgombot. Valahol a ház mélyén csengett. Semmi 

válasz. Még kétszer csengettem, és próbáltam az ajtót. Be 

volt zárva. 

Lejöttem az apró tornácról, majd a ház északi oldalát 

megkerülve hátramentem egy kis garázshoz. A garázs 

ajtaja is be volt zárva, és olyan lakatot akasztottak rá, 

amelyet egy lélegzettel le lehetett volna törni. Lehajoltam, 

bevilágítottam a zseblámpámmal az ajtó résén. Láttam egy 



 

 

autó kerekeit. Visszatértem a bejárathoz, és ezúttal 

kopogtattam, jó hangosan. 

Azt utcai szoba ablaka megnyikkant, és lassan 

leereszkedett, körülbelül félútig. Az ablak mögött roletta 

volt, a roletta mögött sötétség. – Ja? – kérdezte egy vastag, 

rekedt hang. 

– Mr. Greb? 

– Ja. 

– Szeretnék beszélni magával. Fontos ügyben. 

– Nekem alvásra van szükségem, mister. Gyöjjön vissza 

holnap. 

Nem olyan hangja volt, mint egy laboratóriumi 

technikusnak. Olyan hangja volt, amelyet mintha már 

hallottam volna valamikor réges-régen, kora este a 

Tennyson garzonházban. 

– Hát akkor – mondtam – majd bejövök az irodájába, 

Mr. Greb. Mi is a cím? 

A hang nem szólt egy darabig, aztán azt mondta: – 

Nézze, menjen innen, tűnjön el, mielőtt kimegyek, és 

bemosok magának egyet. 

– Így nem szokás üzletről tárgyalni, Mr. Greb – 

közöltem vele. – Biztos, hogy nem tud szakítani rám 

néhány percet, lévén, hogy úgyis font van? 

– Fogja be! Felébreszti az asszonyt. Beteg. De ha 

kimegyek… 

– Jó éjszakát, Mr. Greb – mondtam. 

Lementem az ösvényen a puha, ködös holdsütésben, és 

átkerültem a sötét autó másik oldalára. – Ez kétemberes 

munka – jeleztem. – Valami nehéz vagány van bent. Úgy 

vélem, L. A.-ben ezt szólíthatták Nagyállúnak a telefonban. 

– Jesszusom! Az illető, aki megölte Matsont, he? – De 

Spain átcsúszott az én oldalamra, kidugta a fejét, és 



 

 

legalább kétmétereset köpött, át egy tűzoltócsap fölött. 

Nem szóltam. 

– Ha ez az illető, akit maga Nagyállúnak nevez, azonos 

Moss Lorenzcel, akkor azt ismerem. Be is mehetünk. 

Esetleg pont belegyalogolunk egy forró nyomba. 

– Ahogy a rádióban szokta a rendőrség – mondtam. 

– Fél? 

– Én? – kérdeztem vissza. – Persze, hogy félek. Az autó 

a garázsban van, lehet, hogy fogva tartja bent Grebet, és 

most azon jártatja az eszét, hogy mit csináljon vele… 

– Ha Moss Lorenz az, annak nincs esze – morogta De 

Spain. – Hülye az, kivéve, ha volán mögött ül, vagy pisztoly 

van a kezében. 

– Vagy ólomcső – egészítettem ki. – Szóval ott 

tartottam, hogy Greb autó nélkül is elmehetett valahova, 

és ez a Nagyállú… 

De Spain előrehajolt, megnézte a műszerfal óráját. – 

Nekem az a sejtésem, hogy lelépett. Különben itthon 

lenne. Kapott egy tippet, hogy lépjen olajra. 

– Bejön, vagy nem jön be? – förmedtem rá. – Kitől 

kapott volna tippet? 

– Attól, aki megkente, ha ugyan megkenték. – De Spain 

kattanva kinyitotta az ajtót, kisiklott az ülésből, megállt, 

és az autó fölött nézte az utca túloldalát. Kigombolta a 

zakóját, és meglazította a válltáskában a pisztolyt. – Talán 

bolonddá tudnám tenni – morfondírozott. – Tartsa úgy a 

kezét, hogy látni lehessen, hogy üres. Ez a legjobb 

esélyünk. 

Keresztülvágtunk az utcán, felmentünk az ösvényen a 

tornáchoz. De Spain rátenyerelt a csengőre. 

– Ja? – mordult ránk egy hang a félig nyitott ablakból, 

a rojtos sötétzöld roletta mögül. 



 

 

– Halló, Moss – mondta De Spain. 

– He? 

– Al De Spain vagyok, Moss. Beszállok a játékba. 

Csend. Hosszú, gyilkos csend. Majd azt kérdezte a 

rekedt, vastag hang: – Ki az ott veled? 

– Egy haverom L. A.-ből. Teljesen oké. 

Ismét csend, aztán: – Mi az ábra? 

– Csak te vagy a házban? 

– Meg egy nyanya. De ő nem hallja. 

– Hol van Greb? 

– Ja tényleg, hol van? Mi az ábra, hekus? Elő a 

farbával! 

De Spain olyan nyugodtan beszélt, mintha otthon ülne 

a karosszékben, a rádió mellett. – Ugyannak az illetőnek 

dolgozunk, Nagyállú. 

– Há-há! – mondta Nagyállú. 

– Matsont holtan találták L. A.-ben, és a városi 

dekások már kapcsolatba is hozták az Austrian spinével. 

Gyorsan kell lépnünk. A góré felment északra, hogy 

meglegyen az alibije, de miben jó az nekünk? 

– Á, marhaság! – mondta a hang, némi kétkedő 

árnyalattal. 

– Igencsak büdösnek látszik a helyzet – folytatta De 

Spain. – Ejnye, nyisd már ki! Láthatod, hogy semmink 

sincs, amit rád foghatnánk. 

– Mire ajtót nyitnék, lenne – mondta Nagyállú. 

– Ennyire nem lehetsz nyúl – mondta gúnyosan De 

Spain. 

A roletta suhogott, mintha egy kéz elengedte volna, a 

tolóablak a helyére csusszant. A kezem emelkedni kezdett. 

– Ne legyen hülye! – mordult rám De Spain. – Ez a mi 

emberünk. Egészben akarjuk. Halk lépések hallatszottak a 



 

 

házból. A bejárat zárja elfordult, az ajtó kitárult, egy 

árnyalak állt a küszöbön, kezében kiadós colttal. Találó 

név volt rá, hogy Nagyállú. Széles álla úgy ugrott előre, 

mint mozdonyból a bölényhárító. Drabálisabb volt De 

Spainnél – jóval drabálisabb. 

– Csipkedd magad! – mondta, és hátra akart húzódni 

az ajtóból. 

De Spain, aki hanyagul lógatta üres kezét, nyugodtan 

lépett egyet a pisztoly felé, és a legcsekélyebb habozás 

nélkül ágyékon rúgta Nagyállút. 

Nagyállú még javában fetrengett, amikor előrántottuk a 

pisztolyunkat. A jobbja azon erőlködött, hogy fölemelje a 

sajátját, és meghúzza a ravaszt. Ugyanakkor annyira fájt 

neki, hogy nem akart mást, mint hétrét görnyedni, és 

ordítani. A vívódással elpazarolt egy töredék másodpercet, 

tehát se lőnie, se ordítania nem sikerült még, amikor 

lecsaptuk. De Spain a fejét találta el, én a jobb csuklóját. 

Az állát akartam – ellenállhatatlan volt – de a csuklója 

közelebb volt a pisztolyhoz. A pisztoly a földre hullott, 

Nagyállú majdnem olyan hirtelen megroggyant, és felénk 

dőlt. Elkaptuk, ő az arcunkba fújta forró, büdös lélegzetét, 

aztán összenyaklott a térde, és minket is magával rántva 

előre omlott a folyosón. 

De Spain morogva feltápászkodott, és becsukta az 

ajtót. Aztán hasra fordította a félájult, nyögdécselő 

húshegyet, és megbilincselte a csuklóját. 

Elindultunk a folyosón. A bal oldali szobából homályos 

fény szűrődött ki, az éjjeliszekrényen álló, újsággal 

letakart, kis lámpa fénye. De Spain levette a lámpáról az 

újságot, és akkor megláttuk az ágyban fekvő asszonyt. 

Nagyállú legalább nem gyilkolta meg. Lompos pizsamát 

viselt, meredt szemének pillantása félőrült volt a 



 

 

rémülettől. Bokáját, térdét, csuklóját ragasztószalaggal 

kötözték össze, a száját is beragasztották, a füléből vastag 

vattacsomók meredeztek. A szájára tapasztott, kétujjnyi 

széles ragasztószalag alól elmosódó bugyborékolás 

hallatszott. De Spain kissé megdöntötte a lámpaernyőt. Az 

asszonynak foltos bőre, a tövénél fekete, hidrogénezett 

haja, és nyúzott, horpadt arca volt. 

– Rendőr vagyok – mondta De Spain. – Maga Mrs. 

Greb? 

Dobott egyet magán, és rettegve bámult. Kihúztam a 

füléből a vattát. – Most próbálja – mondtam. 

– Maga Mrs. Greb? 

Bólintott. De Spain megfogta a szájára tapasztott 

ragasztószalag szélét. Az asszony összeszorította a szemét. 

De Spain erélyesen megrántotta a ragasztót, majd rögtön 

be is fogta az asszony száját. Ott állt görnyedten, kezében 

a ragasztószalaggal a nagydarab, fekete, flegma rendőr, 

akinek láthatólag ugyanúgy nem voltak idegei, mint egy 

betonkeverőnek. 

– Megígéri, hogy nem sikít? – kérdezte. 

Az asszony erőlködve bólintott. De Spain levette a 

szájáról a kezét. – Hol van Greb? – kérdezte. 

Teljesen lerántotta a ragasztószalagot. 

Az asszony nyeldekelt, fogta vörös körmű kezével a 

homlokát, és a fejét rázta. – Nem tudom! Nem jött haza! 

– Miről beszéltek a gorillával, mikor bejött? 

– Semmiről! – mondta az asszony tompán. – 

Csengettek, kinyitottam, a nagy marha bejött, elkapott, 

megkötözött, és kérdezte, hol a férjem, és én mondtam, 

hogy nem tudom, mire párszor pofon vágott, de egy idő 

után úgy látszott, hogy hisz nekem. Kérdezte, miért nem 

kocsival ment a férjem, mire azt feleltem, hogy a férjem 



 

 

mindig gyalog megy munkába, sose használja az autót. 

Aztán csak ült ott a sarokban, és nem mozdult, nem 

beszélt. Még csak nem is cigarettázott. 

– Telefonált? – kérdezte De Spain. 

– Nem. 

– Látta már valaha? 

– Nem. 

– Öltözzön – szólította fel De Spain. – Keresse meg 

valamelyik barátját, akihez átmehet éjszakára. 

Az asszony meredten bámult. Lassan felült, beletúrt a 

hajába. Aztán kinyílt a szája, ám De Spain rögtön rácsapta 

a tenyerét, keményen. 

– Fojtsa vissza! – ripakodott rá. – Tudomásunk szerint 

semmi se történt a férjével. Bár úgy vélem, maga nem is 

nagyon csodálkozna, ha történt volna. 

Az asszony eltolta a kezét, felkelt, megkerülte az ágyat, 

odament egy fiókos szekrényhez, és kivett egy pintes 

whiskyt. Lecsavarta a kupakot, és az üvegből ivott. – Ja – 

mondta erős, karcos hangon. – Maga mit tenne, ha egy 

rakás doktornak kellene jattolnia az összes ötcentesért, 

mikor úgyis olyan rohadtul kevés az ötcentes? – Ismét 

meghúzta a whiskyt. 

– Esetleg kicserélném a vérmintákat – mondta De 

Spain. 

Az asszony üresen bámult. De Spain rám nézett, és 

vállat vont. – Talán koksz – mondta. – Talán azzal házal a 

férj. Bár marhára kicsiben csinálhatja, ha azt nézzük, 

hogy lakik. – Lenézően végighordozta tekintetét a szobán. – 

Öltözzön, hölgyem. 

Kimentünk a hálószobából, és becsuktuk az ajtót. De 

Spain lehajolt Nagyállúhoz, aki félig hanyatt, félig az 

oldalán hevert a padlón. A nagy embernek nyitva volt a 



 

 

szája, és egyfolytában nyögött. Nem egészen volt 

eszméletlen, és nem egészen tudta, mi történik körülötte. 

De Spainnek, ahogy állt meghajolva a folyosói villany 

tompa fényében, amit ő kapcsolt fel, ráhullott a pillantása 

a ragasztószalagra, és elnevette magát. Erélyesen 

rányomta a ragasztót Nagyállú szájára. 

– Gondolja, hogy rábírhatjuk a gyaloglásra? – kérdezte. 

– Marhára utálnám, ha vinni kellene. 

– Nem tudom – feleltem. – Én csak a mitfárer vagyok 

ezen az úton. Hova akarja gyalogoltatni? 

– Fel a hegyekbe, ahol csönd van, és madarak dalolnak 

– felelte De Spain sötéten. 

Ültem a kocsi hágcsóján, térdeim között lógatva a 

harang alakú, nagy elemlámpát. Nem volt valami világos, 

de ahhoz igen, hogy lássam, mit csinál De Spain a 

Nagyállúval. Fölöttünk fedett víztartály magasodott, és a 

víztartálytól kezdve a talaj lejtősen ereszkedett le egy mély 

kanyonba. Fél mérföldre két ház állt a hegytetőn, 

mindkettő sötét, csak a stukkós faluk derengett a 

holdfényben. Hideg volt itt fent, de a levegő tiszta, és a 

csillagok úgy villogtak, akár a krómozás. Nagyon távolinak 

tetszett a fényköd Bay City fölött, mintha egy másik 

megyében lenne, pedig csak tíz percet hajtottunk erős 

tempóban. 

De Spain levetette a zakóját, felgyűrte az inge ujját. 

Csuklója, vastag, szőrtelen karja óriásinak látszott a fakó, 

rideg fényben. A zakója a földön hevert, közte és Nagyállú 

között. A fegyveröv a zakón hevert, a pisztoly benne volt a 

tokban, a markolata Nagyállú felé mutatott. A zakó nem 

egészen egy vonalban volt velük, így De Spain és Nagyállú 

között maradt egy foltnyi holdsütötte, kopott kavics. A 

pisztoly jobbra esett Nagyállútól, és balra De Spaintől. 



 

 

Hosszú csend után, amelyben csak a zihálás 

hallatszott, De Spain azt mondta: – Próbáljuk meg még 

egyszer. – Félvállról beszélt, mintha egy tivolijátszmáról 

lenne szó. 

Nagyállú arca egy merő vér volt. Nem láthattam a 

pirosságát, de egyszer-kétszer felkattintottam az 

elemlámpát, onnan tudtam, hogy véres. A kezén nem volt 

bilincs, és amit az ágyékába kapott rúgás művelt vele, az 

már rég elmúlt, odaát volt a fájdalomóceán túlpartján. 

Károgó hang szakadt föl belőle, váratlanul balra fordította 

törzsét, jobb térdére vetette magát, és a pisztoly után 

kapott. 

De Spain arcon rúgta. 

Nagyállú elhenteredett a kavicson, az arcát fogta, és 

nyüszített. De Spain hozzá lépett, és bokán rúgta. 

Nagyállú vonított. De Spain visszaállt az eredeti helyére a 

zakó és a tokba tett pisztoly mögé. Nagyállú az oldalára 

fordult, feltérdelt, és a fejét rázogatta. Arcából kövér, sötét 

cseppek hullottak a kavicsra. Lassan föltápászkodott, és 

görnyedten állt. 

– Szedd össze magad – mondta De Spain. – Kemény fiú 

vagy te. Mögötted ott áll Vance Conried, és Conried mögött 

ott áll a szindikátus. Talán még Anders rendőrfőnök is 

mögötted állt. Én egy nulla fakabát vagyok, a zsebemben 

egy átszállóval a nagy semmibe. Állj föl, és harcolj. 

Nagyállú rávetődött a pisztolyra. A keze súrolta a 

markolatot, de csak annyira, hogy megpördítse a fegyvert. 

De Spain rátaposott a kézre, és megforgatta rajta a sarkát. 

Nagyállú ordított. De Spain hátraugrott. – Csak nem főztek 

le, cukorbaba? – kérdezte fáradtan. 

– Az isten áldja meg, miért nem hagyja beszélni? – 

kérdeztem rekedten. 



 

 

– Nem akar beszélni – mondta De Spain. – Nem az a 

beszélős fajta. Ő egy kemény fiú. 

– Akkor lője le a szegény ördögöt. 

– Kizárt. Én nem az a fajta hekus vagyok. Hé, Moss, ez 

a hapsi azt gondolja, hogy én is azok közé a szadista 

hekusok közé tartozom, akiknek muszáj rendszeresen 

szétverniük ólomcsővel valakinek a fejét, nehogy ideges 

gyomorhurutjuk legyen. Ugye, nem hagyod, hogy ezt 

gondolja, ugye, nem? Ez becsületes mérkőzés. Tíz kilóval 

többet nyomsz nálam, és látod, hogy ott a pisztoly. 

– Na és mi van, ha megszerzem? – motyogta Nagyállú. – 

A haverod lepuffant. 

– Kizárt. Gyere, nagyfiú! Csak még egyszer! Még sok 

maradt benned! 

Nagyállú feltápászkodott. Olyan lassan kelt fel, mintha 

falon mászna fölfelé. Imbolygóit, és a vért törülgette az 

arcáról. Fájt a fejem. Émelyegtem. 

Nagyállú váratlanul rúgott a jobb lábával. Egy töredék 

másodpercig tarthatott. Aztán De Spain elkapta a lábat és 

megrántotta. A nagy behemót fél lábon dülöngélve 

próbálta megőrizni az egyensúlyát. 

– Akkor oké volt, mikor én csináltam – vetette oda De 

Spain csevegő hangon –, mert neked akkor pisztoly volt a 

mancsodban, nekem pedig semmi, és nem gondoltad, hogy 

ekkora kockázatot vállalok. Most már látod, hogy 

pillanatnyilag milyen rosszul áll a játék. 

Gyorsan, két kézzel megcsavarta a lábfejét. Nagyállú 

teste mintha felpattant volna a levegőbe, aztán oldalra 

dőlt. Válla és arca a kavicsba csapódott. De Spain 

továbbra is fogta és csavargatta a lábfejét. Nagyállú 

vergődni kezdett a földön, rekedt, állatias bőgését félig 



 

 

elfojtotta a kavics. De Spain váratlan eréllyel tekert egyet a 

bokáján. Nagyállú visított, mint akit nyúznak. 

De Spain előre szökkent, és ráállt Nagyállú másik 

bokájára. Ránehezedett a lábfejre, amelyet markolt, és 

terpeszbe feszítette Nagyállú lábát. Nagyállú egyszerre 

akart zihálni és üvölteni, amitől olyan hangot adott, 

mintha egy nagyon nagy és nagyon öreg kutya csaholna. 

– Emberek pénzt keresnek azzal, amit most csinálok – 

mondta De Spain. – Nem aprópénzt – igazi dohányt. 

Gondolkoznom kellene rajta. 

– Engedj el! – ordította Nagyállú. – Beszélni fogok! 

Beszélni fogok! 

De Spain még feszesebbre húzta a terpeszt, aztán 

csinált valamit a lábbal, és Nagyállú hirtelen elernyedt. 

Mintha egy oroszlánfóka ájult volna el. De Spain is 

beletántorodott, amikor a láb a földhöz csapódott. De 

Spain félreszökkent, előhúzott egy zsebkendőt, és lassan 

törülgette arcát, kezét. 

– Puha – állapította meg. – Túl sok sör. Egészségesnek 

látszik. Talán attól van, hogy folyton a volán mögött 

aszalja a farát. 

– És pisztollyal pótolja a kezét – tettem hozzá. 

– Jó meglátás – mondta De Spain. – Nem akarjuk, hogy 

elveszítse az önbecsülését. 

Odalépett Nagyállúhoz, és oldalba rúgta. A harmadik 

rúgás után röffenés hallatszott, és valami felcsillant 

Nagyállú szemhéjának üres félholdjai alatt. 

– Állj föl – mondta De Spain. – Nem bántalak többé. 

Nagyállú felállt. Egy teljes percébe telt. A száját – ami 

maradt belőle – szélesre tátotta. Egy másik ember szája 

jutott eszembe róla, és már nem sajnáltam. A levegőt 

markolászta, keresett valamit, aminek támaszkodjon. 



 

 

– Ez az én haverom itt azt mondja, hogy puha vagy 

pisztoly nélkül – közölte vele De Spain. – Nem akarom, 

hogy egy ilyen erős fiú puha legyen. Szolgáld ki magadat a 

revkómmal. – Könnyedén megrúgta a tokot, amely lesiklott 

a zakóról, és megállt Nagyállú lábának közelében. 

Nagyállú a vállát görnyesztette meg, úgy nézte. A nyakát 

nem tudta mozdítani. 

– Beszélni fogok! – hörögte. 

– Senki se kérte, hogy beszélj. Azt mondtam, hogy vedd 

föl azt a pisztolyt. Ne várd meg, amíg azzal beszéllek rá, 

hogy megint orrba csaplak. No látod, már meg is fogtad! 

Nagyállú nehézkesen térdre rogyott, és lassan megfogta 

a pisztoly. De Spain rezzenéstelenül figyelte. 

– Ügyes fiú! Most már szereztél pisztolyt. Most már 

megint kemény vagy. Most megint kinyírhatsz pár nőt. 

Vedd ki a tokból. 

Nagyállú iszonyú lassan, láthatólag mérhetetlen 

erőfeszítéssel kivette a tokból a pisztolyt, és maga előtt 

lógatta. 

– Na, hát nincsen senkid, akit kinyírj? – gúnyolta De 

Spain. 

Nagyállú elejtette a pisztolyt, és zokogott. 

– Hé, te! – rivallt rá De Spain. – Teszed vissza azt a 

pisztolyt oda, ahonnan kivetted! De tiszta legyen, mert 

magam is mindig tisztán tartom! 

De Spain a pisztoly után tapogatózott, és miután 

megtalálta, lassan visszatuszkolta a bőrtokba. Ezzel aztán 

oda is lett minden ereje. Arccal rázuhant a fegyverövre. 

De Spain a karjánál fogva felrántotta, félregördítette, 

aztán felemelte a fegyverövet. Kézzel letörülgette a pisztoly 

markolatát, felcsatolta a tokot. Fölemelte a zakóját, és 

belebújt. 



 

 

– Hagyjuk, hadd sírja ki magát – mondta. – Nem hiszek 

benne, hogy rá lehet kényszeríteni a beszédre olyasvalakit, 

aki nem akar beszélni. Van egy cigarettája? 

Bal kézzel kivettem a zsebemből a csomagot, kiráztam 

belőle egy szálat, odakínáltam. Felkattintottam a nagy 

elemlámpát, odatartottam a kiálló cigarettához, és a 

közeledő, vastag ujjakhoz. 

– Arra nincs szükségem – mondta. Előkotort egy 

gyufát, meggyújtotta, lassan letüdőzte a füstöt. 

Lekapcsoltam az elemlámpát. De Spain lenézett a dombról 

a tengerre, az ívelt partra, a kivilágított mólókra. – Egész 

szép itt fent – állapította meg. 

– Csak hideg – mondtam. – Még nyáron is. Rám férne 

egy ital. 

– Rám is – mondta De Spain. – Csak nem tudok 

dolgozni, ha iszom. 

8. 

Szurkáló 

De Spain megállította az autót a poliklinika előtt, és 

felnézett egy ötödik emeleti, világos ablakra. Az épület 

sugár alakú szárnyakból állt össze, hogy minden szobába 

besüssön a nap. 

– Jó ég! – mondta De Spain. – Még ilyenkor is bent van! 

Szerintem ez a hapsi sose alszik. Nézze csak meg azt a 

tragacsot arra, ott lejjebb. 



 

 

Kiszálltam, elmentem a bejárat melletti, sötét 

vegyesbolt előtt. Hosszú, fekete szedán parkolt rézsútosan 

és szabályosan két fölfestett vonal között, mintha fényes 

dél lenne, és nem hajnali három. A szedán elején a 

rendszám mellett az orvosok emblémája volt, a 

hippokratészi botra tekeredő kígyó. Felkattintottam a 

zseblámpámat, félig elolvastam a jogosítvány 

tulajdonosának a nevét, eloltottam a lámpát, aztán 

visszamentem De Spainhez. 

– Talált – mondtam. – Honnan tudta, melyik az ablaka? 

És mit keres itt ilyen késő éjszaka? 

– Töltögeti a tűcskéit – felelte. – Figyeltem egy darabig a 

hapsit, onnan tudom. 

– Figyelte? Miért? 

Rám nézett, és nem szólt. Aztán hátranézett az 

autóban. – Mizujs, haver? 

Az autó padlójára vetett szőnyeg alól rekedt röffenés 

hallatszott, ami emberi hang is lehetett. – Szeret 

kocsikázni – állapította meg De Spain. – Ezek a kemény 

vagányok mind szeretnek kocsikázni. Oké, kidobom a 

szemetet a sikátorba, aztán felmegyünk. 

Kioltott lámpákkal befordult az épület sarkán. A motor 

berregése elhallgatott a holdfényes sötétségben. Az utca 

másik oldalán hatalmas eukaliptuszfák kereteztek egy sor 

nyilvános teniszpályát. Az egész út hínárszagú volt az 

óceántól. 

De Spain kibukkant a sarok mögül. Odamentünk az 

előtér bezárt ajtajához, és kopogtattunk a vastag 

táblaüvegen. Valahol bent egy nyitott felvonó lámpája 

világított egy nagy bronz postaláda mögött. A felvonóból 

kilépő, kulcsos öregember végigjött a folyosón, és kinézett 

ránk. De Spain felmutatta a jelvényét. Az öregember a 



 

 

jelvényre hunyorgott, kinyitotta az ajtót, majd egyetlen szó 

nélkül bezárta utánunk. Visszabaktatott a lifthez, 

megigazgatta a sámlin a házi készítésű párnát, állított a 

nyelvével a műfogsorán, és megkérdezte: – Mit akarnak? 

Hosszú, szürke arca volt, amely még akkor is dohogni 

látszott, ha egy szót se szólt. Nadrágjának felhajtója 

kirojtosodott, és egyik félretaposott, fekete cipőjét jókora 

bütyök dagasztotta. A kék egyenkabát úgy állt rajta, mint 

tehénen a gatya. 

– Austrian doki fent vagy, ugye? – kérdezte De Spain. 

– Nem lennék meglepve. 

– Ha meg akartam volna lepni, a rózsaszín 

harisnyámat veszem fel – közölte De Spain. 

– Ja, fent van – mondta savanyúan az öregember. 

– Mikor látta utoljára Grebet, a laborost a 

harmadikról? 

– Nem láttam. 

– Mikor végez, tata? 

– Hatkor. 

– Oké. Vigyen föl az ötödikre. 

Az öregember becsukta a suhogó ajtót, lassan, 

óvatosan felvitt az emeletre, kinyitotta a suhogó ajtót. Úgy 

ült ott, mint egy darab szürke uszadékfa, amit 

emberformára faragtak. 

De Spain leemelte a tolvajkulcsot, ami az öregember 

feje fölött lógott. 

– Hé, azt nem szabad! – tiltakozott az öreg. 

– Azt meg ki mondja? 

Az öregember haragosan rázta a fejét, de nem szólt. 

– Mennyi idős, tata? – kérdezte De Spain. 

– Hatvan leszek. 



 

 

– Hatvan a frászt. Vastagon megvan maga hetven. 

Hogyhogy kapott liftkezelői engedélyt? 

Az öregember nem szólt, csak a műfogsorát 

kattogtatta. 

– Így már jobb! – dicsérte De Spain. – Szóval csak 

tartsa csukva az öreg silózót, és minden klafa lesz. Vigye le 

a liftet, tata. 

Kiszálltunk a felvonóból, amely csendesen elsüllyedt az 

aknában. De Spain állt, nézte a folyosót, és a karikára 

fűzött tolvajkulcsot zörgette. – Most pedig figyeljen ide – 

mondta. – Austrian rendelője a folyosó végén van, négy 

szoba. Van benne egy recepció; egy irodából alakítottak ki 

két recepciót, szomszédos rendelőknek. A recepcióból 

nyílik egy szűk folyosó, abból két kis lyuk, és a doki 

irodája. Értve? 

– Ja – mondtam. – Mit tervez? Betör? 

– Egy ideig rajta tartottam a szememet a hapsin, 

miután a felesége meghalt. 

– Kár, hogy a vörös asszisztensnőn nem tartotta rajta a 

szemét – vélekedtem. – Azon, akit elparentáltak ma 

éjszaka. 

Jól megnézett magának azzal a pléhpofába ágyazott, 

mélyfekete szemével. 

– Talán mégis – mondta. – Amennyire tehettem. 

– Fenét, még a nevét se tudta! Azt is én mondtam meg 

magának. 

Ezen elgondolkozott. – Nohát, más valakit fehér 

egyenruhában látni, mint pucéran és holtan egy ágyon. 

– Persze – mondtam, de nem vettem le róla a 

szememet. 

– Oké. Mármost maga bekopogtat a doki irodájába, ami 

a harmadik szoba a folyosó végétől számítva. Mikor 



 

 

kinyitja, besurranok a recepcióba, onnan a belső 

folyosóra, és meghallgatom, mit mond Austrian. 

– Jól hangzik – mondtam –, ennek ellenére nem érzem 

túl jól magamat. 

Végigmentünk a folyosón. A tömör, jól záró faajtók 

mögül nem szűrődött ki fény. 

Hallgatóztam azon, amit De Spain mutatott. 

Motoszkáltak bent. Bólintottam a folyosó végén álló De 

Spainnek. Óvatosan a zárba illesztette az álkulcsot. 

Erélyesen kopogtattam, és láttam közben a szemem 

sarkából, amint De Spain beoson az ajtón, és egy 

szempillantás alatt becsukja. Még egyszer kopogtattam. 

Az ajtó szinte azon nyomban felpattant. Magas ember 

állt tőlem harminc centiméterre. Fakó, homokszín haja 

csillogott a mennyezetvilágításban. Ingujjban volt, lapos 

bőrtáskát tartott a kezében. Csont-bőr volt, a szemöldöke 

szürkésbarna, a tekintete búbánatos. A keze gyönyörű 

volt, az ujjai hosszúak, vékonyak, a végük szögletes, de 

nem tömpe. Tükörfényes körmeit nagyon rövidre vágta. 

– Austrian doktor? – kérdeztem. 

Bólintott. Ádámcsutkája idegesen megmozdult sovány 

nyakán. 

– Sajátos idő ez a látogatásra – folytattam –, de magát 

nagyon nehéz elkapni. Magándetektív vagyok Los 

Angelesből. Egyik ügyfelem Harry Matson. 

Vagy nem lepődött meg, vagy megtanulta, hogyan 

titkolja el a felindulását. Az ádámcsutka még egy 

körmozgást írt le, a kézben megrándult a bőrtáska. Az 

orvos értetlenformán nézett a táskára, aztán hátralépett. 

– Most nincs időm magára – mondta. – Jöjjön vissza 

holnap. 

– Greb is ezt mondta – feleltem. 



 

 

Ettől megrendült. Nem sivalkodott, nem kapott 

nyavalyatörős rohamot, de láttam, hogy ez telibe találta. – 

Jöjjön be – mondta rekedten. 

Beléptem. Becsukta utánam az ajtót. A szobában volt 

egy asztal, amely mintha fekete üvegből készült volna. A 

krómozott csővázas székeket érdes vászonnal kárpitozták. 

A szomszédba vezető ajtó félig nyitva állt. Sötét volt abban 

a szobában, de azért láttam a vizsgálóasztalon feszülő, 

fehér vásznat, és a végében a kengyelféleségeket. Egyetlen 

hang sem hallatszott abból az irányból. 

Az asztal fekete üveglapján egy tiszta törülközőt 

terítettek szét. A törülközőn tucatnyi injekciós fecskendő 

és tű sorakozott, amelyeket még nem illesztettek össze. A 

falba épített, villamos sterilizáló szekrényben egy másik 

tucat fecskendő és tű rotyoghatott, mert a forraló be volt 

kapcsolva. Odaballagtam, megnéztem, mialatt a magas, 

csont-bőr ember visszament az asztalához, és leült. 

– Jó sok tű kell a munkához – állapítottam meg, és 

odahúztam egy széket az asztalhoz. 

– Mi dolga velem? – kérdezte még mindig rekedten. 

– Talán tehetek magának egy szívességet a felesége 

halálával kapcsolatban – válaszoltam. 

– Nagyon kedves magától – mondta flegmán. – Miféle 

szívességet? 

– Talán közölhetem, ki gyilkolta meg – válaszoltam. 

Villogó fogú, görcsös, mesterkélt mosolyra húzta a 

száját. Aztán vállat vont, és mikor megszólalt, oly kevéssé 

volt drámai a hangja, mintha az időjárásról értekezne. – Az 

igen kedves lenne magától. Azt gondoltam, hogy a 

feleségem öngyilkosságot követett el. A halottkém és a 

rendőrség egyetérteni látszott velem. Bár természetesen 

egy magándetektív… 



 

 

– Greb nem így gondolta – mondtam, nem törekedve 

különösebben az igazságra. 

– Ő az a laboráns, aki kicserélte a felesége vérmintáját 
valakiével, aki valóban szén- gázmérgezésben halt meg. 

Bús egykedvűséggel bámult rám, valahonnan 

messziről, a szürkésbarna szemöldöke alól. – Maga nem 

találkozott Grebbel – közölte már-már csúfondárosan. – 

Történetesen tudom, hogy délben elutazott Ohióba, mert 

meghalt az apja. – Felállt, a sterilizátorhoz ment, a 

karórájára pillantott, és kikapcsolta a forralót. Visszajött 

az asztalhoz, felnyitott egy lapos cigarettásdobozt, egyet a 

szájába tett, majd elém tolta a dobozt. Vettem egyet. Lapos 

pillantást vetettem a vizsgálóba, de semmi olyat nem 

észleltem, ami ne lett volna ott korábban is. 

– Érdekes – elmélkedtem. – A felesége nem tudta. 

Nagyállú nem tudta. Ma éjszaka ott ült a megkötözött 

Grebné ágya mellett, úgy várta, hogy Greb hazajöjjön, és 

kinyírhassa. 

Austrian doktornak most már elmosódott a tekintete. 

Gyufa után matatott az asztalán, aztán kihúzott egy fiókot, 

elővett egy fehér markolatú, apró automatát, és a tenyerén 

tartogatta. A másik kezével egy csomag gyufát dobott 

felém. 

– A pisztolyra nem lesz szüksége – mondtam. – Ez 

üzleti megbeszélés, amelyen meg fogom győzni, hogy 

érdemes tartani magunkat az üzleties stílushoz. 

Kivette a szájából a cigarettát, és az asztalra ejtette. – 

Nem dohányzom – közölte. – Ez csak az ilyenkor szükséges 

gesztus volt, ahogy mondani szokták. Örömmel hallom, 

hogy nem lesz szükségem a pisztolyra. De inkább legyen a 

kezemben, és ne legyen szükségem rá, mint hogy 

szükségem legyen rá, és ne legyen a kezemben. Nos hát, ki 



 

 

az a Nagyállú, és mi fontosat mondhat még nekem, mielőtt 

értesítem a rendőrséget? 

– Hadd mondjam el – kértem. – Azért vagyok itt. A 

felesége rengeteget rulettezett Vance Conried klubjában, és 

majdnem olyan gyorsan verte el a maga pénzét, mint 

ahogy maga megkeresi a tűcskéivel. Pletykálják, hogy 

meghitt kapcsolata is volt Conrieddel. Ez magát talán nem 

érdekelte, lévén, hogy az éjszakáit házon kívül töltötte, és 

a dolga mellett nem maradt ideje férji aggályokra. De a 

pénz valószínűleg érdekelte, mert sokat kockáztatott a 

megszerzéséért. Erre majd később térek rá. 

Felesége a halála éjszakáján hisztérikus rohamot 

kapott a Conriedben. Maga, miután értesítették, odament, 

adott neki karba egy injekciót, hogy lecsendesítse, Conried 

pedig hazavitte. Maga telefonált az asszisztensnőjének, 

Helen Matsonnak – Matson elvált feleségének –, hogy 

menjen át a házukhoz, és nézzen utána, nincs-e rosszul a 

felesége. Később Matson holtan találta a maga feleségét a 

garázsban, az autó alatt, rászállt magára, mire maga 

rászállt a polgármesterre, és akkora kusst rendeltek el az 

ügyben, hogy ahhoz képest egy déli szenátor is olyan 

lenne, mint a kuka, mikor másodszor kér a máléból. 

Csakhogy Matsonnak, aki elsőként járt a tetthelyen, volt 

valamije. Magánál nem házalhatott, mert magának, a 

maga csendes módján, ugyancsak van kurázsija. És talán 

azt is megtudta a barátjától, Anders főnöktől, hogy nincs 

bizonyíték. Matson tehát Conriedet próbálta zsarolni, úgy 

okoskodva, hogy ha a mostani kemény vádesküdtszék elé 

kerülne az ügy, annak a lebuj látná kárát, mert Conried 

azonnal lehúzhatná a rolót, mely esetben a mögötte álló 

egyének is megsértődnének, és esetleg elvennék tőle a 

cocóit. 



 

 

Conriednek egyáltalán nem tetszett az ötlet, és szólt 

egy Moss Lorenz nevű pofának, az ő korábbi gorillájának, 

jelenleg a polgármester sofőrjének – őt neveztem 

Nagyállúnak –, hogy vegye gondjaiba Matsont. Matson 

pedig elveszítette az engedélyét, és el kellett húznia Bay 

Cityből. Csakhogy Matsonnak is megvolt a maga adag 

kurázsija, tehát bevette magát L. A.-ben egy garzonházba, 

és próbálkozott tovább. A garzonház gondnoka valahogyan 

kiplankolta – nem tudom, hogy, majd a L. A.-i rendőrök 

kiderítik –, és feldobta, mire az este Nagyállú fölment a 

városba, és kinyírta Matsont. 

Elhallgattam, és ránéztem a magas, sovány emberre. 

Semmit sem változott az arca. Pislogott néhányszor, és 

forgatta a kezében a pisztolyt. Az iroda nagyon csendes 

volt. Füleltem, hogy hallok-e lélegzést a szomszédból, de 

nem hallottam. 

– Matson meghalt? – kérdezte nagyon lassan Austrian 

doktor. – Remélem, nem gondolja, hogy bárminemű közöm 

lenne hozzá. – Az arca felderült kissé. 

– Hát, nem tudom – mondtam. – Greb volt a gyenge 

láncszem a machinációjában, őt pedig valaki – még 

Matson meggyilkolása előtt – rábeszélte, hogy sürgősen 

tűnjön el a városból. És pénzt is adott neki valaki, mert 

láttam, hol lakott Greb, és az nem egy olyan illető lakása, 

akinek van jövedelme. 

– Az isten verje meg Conriedet! – vágta rá nagyon 

gyorsan Austrian doktor. – Tegnap kora reggel telefonált, 

és mondta, hogy tüntessem el Grebet a városból. Én 

adtam neki a pénzt, de… – Elhallgatott. Látszott rajta, 

hogy dühös magára. Ismét a pisztolyt nézte. 



 

 

– De maga nem tudta, mi folyik. Hiszek magának, doki. 

Komolyan hiszek. Tegye le azt a pisztolyt, csak egy kis 

időre, jó? 

– Folytassa – mondta mereven. – Folytassa a sztoriját. 

– Oké – feleltem. – A java még csak most jön. Először 

is, a L. A.-i rendőrség megtalálta Matson hulláját, de ide 

csak holnap szállnak ki; először, mert túl késő van, és 

másodszor, mert nem akarják elszúrni az ügyet. A 

Conried-klub L. A. közigazgatási területe, és a 

vádesküdtszék, amelyet említettem, egyszerűen imádni 

fogja. Lecsapnak Moss Lorenzre, aki óvást emel, és majd 

kap pár évet a San Quentinben. Így intézik ezeket a 

dolgokat, ha a törvény így akarja intézni őket. Következő 

pont: honnan tudom, hogy Nagyállú tette. Mert ő mondta. 

Egy haverommal kilátogattunk Grebhez, és Nagyállú ott 

csücsült a sötétben, Grebné mellett, aki úgy össze volt 

kötözve, mint a sonka, mi pedig nyakon fogtuk. Felvittük a 

hegyekbe, megrugdostuk, ő pedig beszélt. Egészen 

megsajnáltam a szegény ördögöt. Két gyilkosság, és még 

csak nem is fizettek neki érte! 

– Két gyilkosság? – kérdezte sajátos hangon Austrian 

doktor. 

– Majd mindjárt rátérek. Most már láthatja, hol áll. 

Rövidesen elmondja nekem, ki ölte meg a feleségét, 

amiben az a vicces, hogy nem fogom elhinni magának. 

– Istenem! – suttogta. – Istenem! – Rám szögezte a 

pisztolyt, de rögtön le is engedte, még lebukni se volt 

időm. 

– Én vagyok a csodalény – mondtam. – Én vagyok az 

amerikai nagy detektív, akinek nem fizetnek. Sose 

beszéltem Matsonnal, bár megpróbált felfogadni. Most 

pedig el fogom mondani, mivel zsarolta magát, hogyan 



 

 

gyilkolták meg a maga feleségét, és hogy miért nem maga 

követte el. Mindezt egy csipet porból, ahogy a bécsi 

rendőrség szokta. 

Austrian doktor nem talált viccesnek. Pengeszájjal 

sóhajtott, és az arca szürke, kopott és öreg volt a fakó 

homokszín haja alatt, amelyet mintha úgy festettek volna 

föl a koponyájára. 

– Matsonnál volt egy zöld bársonypapucs – folytattam. 

– Ezt a papucsot a hollywoodi Verschoyle varrta a maga 

feleségének, méretre. Vadonatúj volt, sose viselték. Két, 

hajszálra egyforma párt készítettek neki. Ez volt a fél 

lábán, amikor Matson megtalálta. És maga tudja, hol 

találta meg: a garázs padlóján, márpedig, hogy oda jusson, 

végig kellett volna mennie a ház mellékajtajától induló, 

kibetonozott ösvényen. Abban a papucsban tehát nem 

járhatott. Aki ráadta a papucsot, az egyik lábára újat 

húzott, a másikra használtat. Matson kiszúrta ezt, és 

elemelte a papucsot. Maga pedig, miután felküldte a 

házba, hogy telefonáljon a rendőrfőnöknek, ugyancsak 

átosont, megkereste a másik kopott papucsot, és felhúzta 

a felesége lábára. Tudta, hogy Matsonnak kellett elemelnie 

a papucsot. Azt nem tudom, hogy közölte-e valakivel vagy 

sem. Oké? 

A feje egy ujjnyit süllyedt. Kissé megremegett, ám a 

csontnyelű automatát tartó kéz nem remegett. 

– Így gyilkolták meg a feleségét. Greb veszélyt jelentett 

valakinek, ami azt bizonyítja, hogy a feleségével nem a 

szén-monoxid végzett. Halott volt, mikor betolták az autó 

alá. Morfiumtól halt meg. Ez, bevallom, csak feltételezés, 

de príma feltételezés, mert a gyilkosságnak ezzel az 

egyetlen módjával lehet kényszeríteni magát, hogy fedezze 

a gyilkost. És könnyű is volt, annak, akinek van 



 

 

morfiumja, és alkalma, hogy használja. Mindössze be 

kellett adni a maga feleségének egy halálos adagot, 

ugyanarra a helyre, ahol maga korábban megszúrta 

ugyanazon az estén. Aztán hazajött, és holtan találta. És 

falaznia kellett, mert tudta, mitől halt meg a felesége, azt 

pedig nem engedhette, hogy ez kipattanjon, mert nyakig ül 

a morfiumban. 

Mosolygott. A mosoly úgy csüngött a szája szögletéről, 

mint a pókháló egy ócska mennyezet sarkából. Még csak 

azt se tudta, hogy mosolyog. – Maga érdekel engem – 

mondta. – Azt hiszem, meg fogom ölni, ezzel együtt 

érdekel. 

A sterilizátorra mutattam. – Két tucat magafajta doki 

éldegél Hollywoodból. Ilyen szurkálók. Járják az éjszakát, 

tele a bőrtáskájuk betöltött injekciós tűkkel. Segítenek a 

narkósoknak és a részegeknek, hogy ne kapják meg a 

dilihoppot – egy darabig. Egyszer-másszor ők is rákapnak 

a szerre, és akkor baj van. Talán azoknak a többsége, 

akiket maga helyrepofoz, is a jergliben vagy az 

elmeosztályon kötnének ki, ha maga nem venné gondjaiba 

őket. Az tuti, hogy elveszítenék az állásukat, ha van 

állásuk. És egyeseknek szép, zsíros állásuk van. Persze 

veszélyes, mert akárki, aki megorrol valamiért, bármikor 

magára uszíthatja a szövetségieket, ha pedig elkezdik 

ellenőrizni a pácienseit, előbb-utóbb találnak olyat, aki 

beszélni fog. Maga azzal próbál védekezni, hogy az anyag 

egy részét nem törvényes úton szerzi be. Mondanám, hogy 

Conried is az egyik beszerzője volt, magának ezért kellett 

tűrnie, hogy elvegye a pénzét és a feleségét. 

– Maga aztán kimondja, ami a szívén fekszik, ugye? – 

kérdezte majdnem udvariasan Austrian doktor. 



 

 

– Miért ne? Férfiak vagyunk, egymás között. Semmit 

sem tudok bizonyítani. Ez a papucs, amit Matson ellopott, 

jó egy próbálkozáshoz, de nem állná meg a helyét a 

bíróság előtt. És bármelyik védőügyvéd majmot csinálna 

egy ilyen kis mitugrászból, mint ez a Greb, már ha 

egyáltalán visszahozatnák tanúskodni. Magának azonban 

nagyon sok pénzébe kerülhet, hogy megtarthassa az 

engedélyét. 

– Tehát jobb lenne, ha magának is adnék egy részt. Így 

van? – kérdezte szelíden. 

– Nem. Tartsa meg a pénzét, vegyen belőle 

életbiztosítást. Már csak egy kérdésem van. Beismerné-e, 

mint férfi a férfinak, hogy megölte a feleségét? 

– Igen – felelte olyan egyszerűen és magától értetődően, 

mintha cigarettát kértem volna tőle. 

– Gondoltam, hogy be – mondtam. – Pedig nem kell. A 

tettestársa ölte meg a maga feleségét, mert elverte a pénzt, 

amit valaki olyan nagy élvezettel költhetett volna; továbbá 

tudta, amit Matson tudott, és ő próbálta revolverezni 

Conriedet. Ezért hát kinyírták – ma éjszaka, a Brayton 

úton –, úgyhogy magának nem kell falaznia többé. Láttam 

a maga fényképét a kandallópárkányán – Szívem minden 

szerelmével, Leland –, és eldugtam. De nem szükséges 

falaznia többé. Helen Matson meghalt. 

Oldalra vetődtem a székből, amikor elsült a pisztoly. 

Eddig áltattam magamat, hogy úgyse próbál lelőni, de 

kellett, hogy legyen egy részem, amelyik nem dőlt be. A 

szék felborult, négykézláb találtam magamat a szőnyegen, 

aztán eldördült egy sokkal hangosabb fegyver annak a 

szobának a sötétjében, ahol a vizsgálóasztal volt. 

De Spain belépett a szobába, hatalmas jobbjában a 

füstölgő szolgálati fegyverrel. 



 

 

– Apám, ez volt ám a lövés! – mondta, és vigyorgott. 

Feltápászkodtam. Austrian doktor mozdulatlanul ült az 

asztalánál, fogta a jobbját a ballal, és óvatosan rázogatta. 

Nem volt a kezében pisztoly. Körülnéztem a szobában, és 

megláttam az asztal sarkánál. 

– Jesszus, még csak el se találtam! – mondta De Spain. 

– Csak a pisztolyt! 

– Bűbájos – mondtam. – És ha a fejemet találta volna 

el? 

De Spain egykedvűen nézett rám. A szájáról lehervadt 

a vigyor. – Jól végigcsinálta, ezt elismerem – dörmögte. – 

De mi értelme volt, hogy tájékoztatott a zöldpapucs-

ügyről? 

– Belefáradtam, hogy a mitfárere vagyok – feleltem. – 

Önállóan is játszani akartam egy kicsit. 

– Mennyi volt igaz belőle? 

– Matson elvitte a papucsot, tehát kellett értékének 

lennie. Kezdem azt gondolni, hogy igaz, amit kitaláltam. 

Austrian doktor lassan kikászálódott a székéből. De 

Spain rögtön rászegezte a pisztolyt. A hosszú, nyúzott 

ember lanyhán megrázta a fejét, a falhoz ment, nekidőlt. 

– Én öltem meg – mondta élettelen hangon, csak úgy 

bele a világba. – Nem Helen. Én öltem meg. Hívják a 

rendőrséget. 

De Spain arca megrándult. Lehajolt, fölvette a 

csontmarkolatnál fogva a pisztolyt, és a zsebébe ejtette. A 

saját fegyverét visszacsúsztatta a hóna alatti tokba, leült 

az asztalhoz, és maga elé húzta a telefont. 

– Csak nézze majd meg, hogy leszek ettől a 

gyilkosságiak vezetője! – mondta elnyújtottan, orrból. 



 

 

9. 

Egy ember, akinek kurázsija van 

Ruganyos lépésekkel szökdécselt be a kis rendőrfőnök; 

kalapját a tarkójára tolta, kezét vékony, sötét felöltője 

zsebébe fúrta. A jobb zsebben volt valami, amit fogott, 

valami nagy és nehéz. Két civil ruhás jött utána, az egyik 

Weems, a zsíros képű, tagbaszakadt ember, aki követett az 

Altair utcába. Tökmag volt a hátvéd, az egyenruhás, akit 

az Arguello Boulevard-on ráztunk le. 

Anders rendőrfőnök az ajtó előtt megállt, és 

kellemetlenül mosolygott rám. – Hallom, jól szórakozott 

városunkban. Bilincseld meg, Weems. 

A zsíros képű ember megkerülte a főnökét, és kézi 

bilincset húzott elő a bal farzsebéből. – Örülök, hogy ilyen 

tré helyzetben láthatom viszont – mondta olajos hangon. 

De Spain a falnak dőlt a vizsgáló ajtaja mellett. Egy 

gyufaszálat forgatott a szájában, és szótlanul bámult a 

levegőbe. Austrian doktor visszaült az asztalához, két 

kézzel fogta a fejét, és felváltva fixírozta a fényes, fekete 

asztallapot, az injekciós tűket a törülközőn, a kis fekete 

öröknaptárt, a tollkészletet, meg a többi ezt-azt. Az arca 

porszürke volt, és meg se mozdult. Mintha nem is lélegzett 

volna. 

– Ne siessen annyira, főnök – szólalt meg De Spain. – 

Ennek a legénynek barátai vannak L. A.-ben, akik most 

éppen a Matson-gyilkosságon dolgoznak. A riporter 



 

 

kölyöknek pedig van egy sógora, aki hekus. Ezt nem 

tudta. 

A főnök bizonytalan mozdulatot tett az állával. – Várj 

egy percet, Weems. – De Spainhoz fordult. – Úgy érti, L. A.-

ben tudják, hogy Helen Matsont meggyilkolták? 

Austrian doktor fölkapta a fejét. Azután visszaejtette, 

és eltakarta hosszú ujjaival nyúzott, űzött arcát. 

– Harry Matsont értettem, főnök – mondta De Spain. – 

Tegnap este nyírta ki L. A.- ben Moss Lorenz. 

A főnök valósággal visszahúzta a szájába a vékony 

ajkát, és így beszélt: – Ezt honnan tudja? 

– A szimat és én elkaptuk Mosst. Egy Greb nevű ember 

házában rejtőzött, a laboránséban, aki bedolgozott az 

Austrian-halálesetbe. Azért rejtőzött ott, mert úgy nézett 

ki, hogy valaki akkora nagydobra akarja verni az Austrian-

ügyet, amitől a polgármester azt hiszi, új sugárutat 

avatnak, és maga is odamegy egy csokrétával, hogy 

beszédet mondjon. Mármint ha Greb és Matsonék nem 

tesznek róla. Úgy tűnik, Matsonék a válás után is 

összedolgoztak, együtt revolverezték Conriedet, aki 

eltetette őket láb alól. 

A főnök elfordult, és rávicsorgott a sameszeire. – Kifelé 

a folyosóra! Ott várjatok. 

A civil ruhás, akit nem ismertem, kinyitotta az ajtót és 

kiment. Weems rövid tétovázás után követte. Tökmag már 

az ajtót fogta, mikor megszólalt De Spain: – Tökmag 

maradjon. Tökmag tisztességes hekus, nem olyan, mint az 

a két erkölcsrendész gauner, akiket mostanában ajnároz. 

Tökmag elengedte az ajtót, a falnak támaszkodott, és a 

kezével takargatta a mosolyát. A főnök arca veresedett. – 

Ki tájékoztatta a Brayton úti gyilkosságról? – vakkantotta. 



 

 

– Magam tettem, főnök. A dekások szobájában voltam, 

percre rá, hogy befutott a hívás, és átmentem Reeddel, aki 

Tökmagot is hozta. Se Tökmag, se én nem voltunk 

szolgálatban. 

De Spain lustán és marón vigyorgott. Nem volt a 

vigyorában se derű, se diadal. Csak vigyor volt. 

A főnök pisztolyt rántott elő a zsebéből. Rőf hosszú 

volt, szabályos disznóláb, de láthatólag tudta, hogy kell 

tartani. – Hol van Lorenz? – kérdezte fagyosan. 

– El van dugva. Becsomagoltuk magának. Kicsit meg 

kellett raknom, de beszélt, így van, szimat? 

– Mond valamit, ami lehet igen, vagy nem, de a 

megfelelő helyen mondja – feleltem. 

– Ez a beszéd! – helyeselt De Spain. – Úgyhogy főnök, 

nem kéne arra a gyilkosságra pazarolni az energiáját. Azok 

a bohóc dekások, akiket mostanában futtat, annyit 

értenek a rendőri munkához, hogy hogy kell hipist tartani 

a bérházakban, és megmotozni az összes nőt, aki egyedül 

lakik. Adja vissza a munkakörömet, mellé nyolc embert, és 

én majd megmutatom, hogy kell nyomozni gyilkossági 

ügyben. 

A főnök a nagy pisztolyra, aztán Austrian doktor 

lehajtott fejére nézett. – Szóval ő ölte meg a feleségét – 

mondta halkan. – Tudtam, hogy volt rá esély, de nem 

hittem el. 

– Most se higgye – szóltam közbe. – Helen Matson ölte 

meg. Austrian doktor tudja. Falazott neki, maga meg 

falazott a doktornak, aki még most is falazni akar 

Helennek. Vannak, akiknél ilyen a szerelem. Ez pedig egy 

olyan város, főnök, ahol egy tyúk gyilkolhat, rábírhatja a 

barátait és a rendőrséget, hogy falazzanak neki, aztán még 

ő zsarolhatja azokat, akik kihúzták a slamasztikából. 



 

 

A főnök az ajkát harapdálta. Pocsék volt a nézése, de 

gondolkozott – nagyon erősen gondolkozott. – Nem csoda, 

ha elintézték – mondta halkan. – Lorenz… 

– Gondolkozzon egy percet – tanácsoltam. – Lorenz 

nem ölte meg Helen Matsont. Azt mondta, hogy igen, de 

amennyire De Spain elverte, azt is bevallotta volna, hogy ő 

lőtte le McKinley elnököt. 

De Spain levált a falról. Lustán zsebre gyűrte a kezét, 

és zsebben is tartotta. Egyenes gerinccel, széles 

terpeszben állt, kalapja alól kibuggyant egy fekete fürt. 

– Hm? – kérdezte majdnem szelíden. – Mi volt ez? 

– Lorenz több okból nem ölte meg Helen Matsont – 

válaszoltam. – Ez túlságosan babra munka volt az ő 

észjárásához. Ő azt csinálta volna, hogy fejbe vágja, és 

otthagyja. Másodszor, nem tudta, hogy Greb elutazott a 

városból, mert tippet kapott Austrian dokitól, aki tippet 

kapott Vance Conriedtől, aki most északon szerzi be 

magának a szükséges alibiket. Ha Lorenz ennyit se tudott, 

akkor semmit se tudott Helen Matsonról. Főleg, miután 

Helen Matson sose jutott el Conriedig. Csak próbálkozott. 

Ő maga közölte, és eléggé be volt rúgva, hogy az igazat 

mondja. Szóval Conried sose vállalta volna azt a hülye 

kockázatot, hogy a saját lakásán nyírássá ki Helen 

Matsont, olyan emberrel, akire mindenki emlékezni fog, ha 

meglátják a lakás közelében. Matsont kicsinálni L. A.-ben, 

az már megint más. Az távol volt a hazai pályától. 

– A Conried-klub L. A.-hez tartozik – mondta a főnök 

fagyosan. 

– Törvényesen – ismertem el. – De pozíciója és vevőköre 

szempontjából Bay Cityhez. Bay City része – és segít 

irányítani Bay Cityt. 



 

 

– Így nem lehet beszélni a főnökkel – figyelmeztetett 

Tökmag. 

– Hagyja békén – mondta a főnök. – Olyan régen 

hallottam olyan pasast, aki gondolkozik, hogy nem is 

tudtam, nem szoktak-e le róla. 

– Kérdezze meg De Spaintől, ki ölte meg Helen Matsont 

– javasoltam. 

De Spain rekedten nevetett. – Hát persze, hogy én 

öltem meg – mondta. 

Austrian doktor fölemelte az arcát a tenyeréből, lassan 

elfordította a fejét, és De Spainre nézett. Az arca 

ugyanolyan halott és kifejezéstelen volt, mint a nagydarab 

flegma hekusé. Aztán kinyújtotta a kezét, és kihúzta az 

asztala jobb oldali fiókját. Tökmag pisztolyt rántott: – Ne 

mozduljon, doki! 

Austrian doktor vállat vont, és csendesen elővett a 

fiókból egy üvegdugós, széles szájú palackot. Kidugaszolta, 

az orrához emelte. – Csak repülősó – mondta tompán. 

Tökmag megkönnyebbülten leengedte a pisztolyt. A 

főnök engem bámult, és az ajkát rágcsálta. De Spain nem 

nézett semmire és senkire, csak vigyorgott lazán, 

egyfolytában vigyorgott. 

– Azt hiszi, hülyülök – mondtam. – Maga is azt hiszi, 

hogy hülyülök. Nem hülyülök. Ismerte Helent, annyira 

ismerte, hogy megajándékozta egy aranyozott cigaretta- 

tárcával, amelyen az ő fényképe van. Láttam. Kicsi, kézzel 

színezett fotó, nem valami jó minőségű, és csak egyszer 

láttam. Helen mondta, hogy régi szívszerelem, ami 

elkopott. Utólag kaptam észbe, hogy ki van azon a 

fényképen. Ám De Spain elhallgatta, hogy ismerte Helent, 

és ma éjszaka nem viselkedett túlságosan rendőriesen, 

több szempontból sem. Nem szívjóságból húzott ki a 



 

 

lekvárból, és kocsikázott velem. Azért tette, mert ki akarta 

deríteni, mit tudok, még mielőtt a kapitányságon a 

szemembe világítanak a lámpával. Nem azért verte 

félholtra Lorenzet, hogy mondja meg az igazat. Azért tette, 

hogy Lorenz mondjon föl mindent, amit ő a szájába ad, 

többek között vallja be a Matson-lány meggyilkolását, akit 

Moss még csak nem is ismert. 

Ki telefonált a kapitányságra, ki súgta meg a fiúknak a 

gyilkosságot? De Spain. Ki állított be egy percre rá, ki 

túrta bele magát a nyomozásba? De Spain. Ki karmolta 

össze a lányt féltékeny dührohamában, mert Helen ejtette 

egy jobb fuvarért? De Spain. Kinek a körme alatt van még 

mindig bőr és vér, amivel egy jó rendőrségi vegyész sokat 

kezdhet? De Spainnek. Nézzék csak meg jól. Én többször 

megnéztem. 

A főnök olyan lassan fordította el a fejét, mintha srófra 

járna. Füttyentett. Az ajtó kinyílt, a két ember visszajött. 

De Spain nem mozdult. Az arcán ott maradt a vigyor, 

mintha ráfaragták volna azt a teljesen kifejezéstelen, 

értelmetlen, üres mosolyt, amely úgy nézett ki, mintha 

nem is akarna elmúlni. 

– És én még a haveromnak hittem magát – szólt 

csendesen. – Jó vad dolgokat talál ki, szimat, ezt az egyet 

meg kell mondanom. 

– Értelmetlen! – vágott közbe nyersen a főnök. – Ha De 

Spain ölte meg a nőt, akkor be kellett volna mártania 

magát, ahelyett, hogy kihúzza a pácból. Hogy van ez? 

– Figyeljen – mondtam. – Azt kiderítheti, ismerte-e De 

Spain a lányt, és mennyire közelről ismerte. Kiderítheti, 

mennyi idő van a mai éjszakában, amivel De Spain nem 

tud elszámolni, és elszámoltathatja. Kiderítheti, van-e bőr 

és vér a körme alatt, bizonyos megszorításokkal azt is, 



 

 

lehet-e a lány bőre és vére. És hogy ott volt-e a körme 

alatt, mielőtt megverte Mosst, mielőtt megvert akárkit. És 

nem karmolta meg Mosst. Ez minden, amire szüksége van, 

és amit használhat – nem számítva a vallomást. Nem is 

gondolom, hogy megkapja. 

Ami a bemártást illeti, erre azt mondanám, hogy De 

Spain követte a lányt a Conried-klubhoz, vagy tudta, hogy 

Helen ott lesz, ezért maga is odament. Látta, hogy Helen 

velem jön ki, látta, hogy beültetem az autómba. Ettől 

őrjöngeni kezdett. Leütött gumibottal, a lány pedig annyira 

megrémült, hogy segített felcipelni engem a lakására. Nem 

emlékszem semmire. Szép lenne, ha emlékeznék, de nem 

emlékszem. Valahogy felvonszoltak, aztán összevesztek, és 

De Spain leütötte, aztán pedig hidegvérrel meggyilkolta. Az 

a fafejű ötlete támadt, hogy beállítja nemi erőszaknak, és 

én leszek a bűnbak. Aztán lelépett, megfújta a riadót, 

betolakodott a nyomozásba, én meg kiszöktem a lakásból, 

mielőtt elkaphattak. 

De Spain addigra belátta, hogy bolondságot művelt. 

Tudta, hogy magándetektív vagyok L. A.-ből, hogy 

beszéltem Kincaid Babussal, és a lánytól valószínűleg 

megtudta, hogy Conrieddel akartam találkozni. Azt is 

könnyen megtudhatta, hogy érdekel az Austrian-eset. Oké. 

Amit ostobán kezdett, ügyesen folytatta, mikor összeállt 

velem a saját nyomozásomban, segített, kiszedte belőlem a 

sztorimat, végül pedig talált magának egy sokkal különb 

bűnbakot a Matson-lány meggyilkolásához. 

– Főnök, én egy percen belül rámászom a hapsi képére 

– mondta De Spain fahangon. – Oké? 

– Egy perc – mondta a főnök. – Egyáltalán mi volt az, 

amitől gyanúsnak találta De Spaint? 



 

 

– A vér és a bőr a körme alatt, a brutalitás, ahogy 

Lorenzcel elbánt, az, hogy azt állította, nem ismeri Helent, 

akinek, a lány szerint, a szívszerelme volt. Mi az ördögöt 

kívánhattam még? 

– Ezt – mondta De Spain. 

Zsebből lőtt a fehér markolatú pisztollyal, amit 

Austrian doktortól elvett. Zsebből lőni alapos képzést 

igényel, olyat, amilyet a rendőrök nem kapnak. A golyó 

harminc centivel a fejem fölött ment el, miközben a padlón 

ültem. Austrian doktor nagyon gyorsan felállt, 

meglendítette a jobbját, amelyikben a széles szájú, barna 

üveget tartotta, és szemen öntötte De Spaint valami 

színtelen folyadékkal, ami füstölt, mikor lefolyt az arcán. 

Mindenki más ordított volna. De Spain csak nyúlkált 

maga elé a levegőben, a zsebében levő pisztoly dörrent még 

hármat, és Austrian doktor keresztülesett az asztala 

végén, aztán lerogyott a padlóra, ahol nem volt lőtávolban, 

de a pisztoly ettől sem hallgatott el. 

A többiek térdre vetették magukat. A főnök előrántotta 

a mordályát, és kétszer belelőtt De Spainbe. Abból a 

pisztolyból egy is elég lett volna. De Spain megfordult 

maga körül, és akkora robajjal csapódott a padlóhoz, mint 

egy páncélszekrény. A főnök odament hozzá, letérdelt, 

szótlanul nézte. Felállt, megkerülte az asztalt, és Austrian 

doktor fölé hajolt. 

– Ez él – vakkantotta. – Telefonálj, Weems. 

A zsíros képű, vaskos ember átment az asztal másik 

oldalára, maga elé húzta a telefont, és tárcsázni kezdett. 

Sav és megperzselt hús orrfacsaró szaga érzett az 

irodában. Ocsmány szag volt. Megint felálltunk, és a kis 

rendőrfőnök üres tekintettel nézett rám. 



 

 

– Nem kellett volna magára lőnie – mondta. – Úgyse 

bizonyíthatott volna semmit. Nem engedtük volna. 

Nem válaszoltam. Weems letette a telefont, és újból 

megnézte Austrian doktort. 

– Azt hiszem, ennek kampec – mondta. 

A főnök egyfolytában engem nézett. – Irtó nagy 

kockázatot vállal, Mr. Dalmas. Nem tudom, mire játszik, 

de remélem, drága magának az irhája. 

– Elégedett vagyok – mondtam. – Nem bántam volna, 

ha tudok beszélni az ügyfelemmel, mielőtt kinyírják, de azt 

hiszem, megtettem érte mindent, amit tehettem. Az a 

feneség, hogy kedveltem De Spaint. Több kurázsija volt, 

mint a többieknek együttvéve. 

– Ha tudni akarja, mi a kurázsi, próbáljon meg 

felcsapni egy napon kisvárosi rendőrfőnöknek – javasolta 

Anders. 

– Ja – bólintottam. – Szóljon valakinek, főnök, hogy 

kössék be Austrian doktor jobb kezét egy zsebkendővel. 

Most már magának lesz szüksége bizonyítékra. 

Valahol a távolban sziréna jajgatott az Arguello 

Boulevard-on. A zárt ablakokon átszűrődő hang olyan volt, 

mintha prérifarkas üvöltene a hegyekben. 



 

 

ASSZONY A TÓBAN 

1. 

A megbízás 

Azon a délelőttön egy vadonatúj pár cipőt próbáltam 

betörni, vagyis éppen az íróasztalom tetején tartottam az 

új cipőbe bújtatott lábamat, amikor Violets M’Gee 

felhívott. Fáradt, forró, tikkasztó augusztusi nap volt, egy 

fürdőlepedő kevés lett volna ahhoz, hogy szárazon tartsam 

a nyakam. 

– Hogy van az én öreg haverom? – kezdte Violets 

szokásához híven. – Már egy hete nem akadt semmi 

melód, mi? Van itt egy pasas, bizonyos Howard Melton, 

odaát az Avenant Buildingben, aki szem elől vesztette a 

feleségét. Az illető a Doreme Kozmetikai Társaság területi 

igazgatója. Valami oknál fogva nem akarja az eltűnt 

személyekkel foglalkozó osztályra bízni az ügyet. A főnök 

ismerőse. Nem akarsz átugrani hozzá? Figyelj csak, 

mielőtt felkeresed, válts cipőt. Arra a helyre általában 

elegáns üzletemberek járnak. 

Violets M’Gee a gyilkossági csoport egyik főszimata; ha 

nem látna el olyan munkákkal, amikkel egy vasat se 

tudok keresni, azt hiszem, talán egész jól élnék. Ez az ügy 

azonban már így, elsőre másnak látszott, mint a 



 

 

korábbiak, ezért gyorsan letettem a lábam a padlóra, 

megtöröltem izzadó tarkómat, és átmentem az Avenant 

Buildingbe. 

Az épület az Olive-on, a Hatodik sugárút közelében állt. 

A bejárata előtt fekete-fehér kockás gumiszőnyeg fedte a 

járdát. A liftes kislányok szürke, oroszos selyemblúzt, meg 

olyan svájci sapkára emlékeztető fejfedőt viseltek, 

amilyeneket a művészek szoktak hordani, hogy ne 

festékezzék össze a hajukat. A Doreme Kozmetikai 

Társaság a hatodik emeleten székelt, majdnem teljes 

egészében elfoglalta a szintet. Ahogy kiléptem a liftből, 

tágas, üvegfalú előcsarnokba jutottam, amelyet virágokkal, 

perzsaszőnyegekkel, és vitrinekbe zárt apró, fura 

szobrokkal díszítettek. Az egyik sarokban felállított 

fedezékszerű telefonos pult mögött egy csini szőke ült. A 

recepciós egy hatalmas, virágokkal telepakolt asztalnál 

trónolt; az asztal szélén elhelyezett névtáblán büszkén 

virított a neve: MISS VAN DE GRAAF. Harold Lloyd 

topánkát viselt, a haját pedig úgy hátrasimította, hogy úgy 

tűnt, a feje egyetlen hatalmas, széles homlokból áll. 

Miss Van de Graaf közölte velem, hogy Mr. Howard 

Melton értekezleten van, de szívesen átadja neki a 

névjegyemet, amint lehetősége nyílik rá. Udvariasan 

megkérdezte, milyen ügyben járok. Azt feleltem, nincs 

névjegyem, de John Dalmasnak hívnak, és Mr. West 

küldött. 

– Ki az a Mr. West? – tudakolta a hölgy rideg hangon. – 

Mr. Melton talán ismeri? 

– Fogalmam sincs, kisasszony. Mivel nem ismerem Mr. 

Meltont, nem igazán tudhatom, kik a barátai. 

– Megtudhatnám, milyen ügyben keresi? 

– Magánjellegű dologról van szó. 



 

 

– Értem. – A hölgy gyorsan ráfirkált valamit három 

papírlap tetejére. Talán csak azért csinálta, hogy valami 

elfoglaltságot adjon a kezének; ha nem teszi, biztos 

hozzám vágja a tollait. 

Elsétáltam az asztala elől, és leültem egy kék, króm 

karfás bőrfotelba, ami a külseje, a tapintása és a szaga 

alapján ítélve pontosan olyan volt, mint egy borbélyszék. 

Úgy félórával később egy bronzkorlát mögött kinyílt az 

ajtó. Két kacagó férfi hátrált ki rajta. A harmadik ember 

kitámasztotta az ajtót; ő is nevetett. Kezet ráztak 

egymással, és a két pasas elsietett. A harmadik 

szempillantás alatt letörölte a képéről a vigyort, és Miss 

Van de Graafra nézett. 

– Kerestek telefonon? – kérdezte főnökös hangon. 

A nő idegesen a papírlapjaira pillantott. 

– Nem, uram. De van itt egy bizonyos Mr… Dalmas. 

Találkozni kíván önnel. Egy bizonyos Mr… Westtől 

érkezett. Magánjellegű ügyről van szó. 

– Nem ismerem az illetőt – vakkantotta a fickó. – Már 

így is sokkal több biztosításom van, mint amennyit fizetni 

tudok. – Kissé megvetően rám villantotta a szemét, majd 

besietett az irodájába, és becsapta maga mögött az ajtót. 

Miss Van de Graaf finom sajnálkozással mosolygott rám. 

Cigarettára gyújtottam, és pózt váltottam ültömben. Öt 

perccel később ismét kinyílt a korlát mögötti ajtó. A főnök 

lépett ki rajta, kalappal a fején. Odavetette a recepciósnak, 

hogy félórára elmegy. 

Kisietett a bronzkorlát mögül, és elindult a kijárat felé. 

Már majdnem a liftnél járt, amikor egy ügyes pördüléssel 

megfordult, és odatrappolt elém. Lenézett rám; magas 

fickó volt, lehetett vagy egy kilencven, és a testfelépítése 

miatt se nyafoghatott. Ápolt arcán tisztán kirajzolódtak az 



 

 

ingerültség ráncai. A szeme fekete volt, a pillantása 

kemény, kissé ravaszkás. 

– Találkozni akart velem? 

Felálltam, elővettem a tárcámat, és átadtam a 

pasasnak egy névjegyet. Rámeredt a kártyára, a tenyerébe 

rejtette. A szemén látszott, hogy elgondolkodik. 

– Ki az a Mr. West? 

– Fogalmam sincs. 

Keményen, érdeklődve a szemembe nézett. 

– Ügyes húzás volt – mondta. – Menjünk be az 

irodámba. 

Amikor elhaladtunk mellette, és átmentünk a korlát 

túlsó oldalára, a recepciós olyan dühös volt, hogy 

egyszerre próbált firkálni a három lapra. 

A főnöki iroda hosszúkás, félhomályos és csendes volt, 

de hűvösnek nem igazán lehetett nevezni. A falon egy 

kemény tekintetű, vén pacák fotója díszelgett; az öregen 

látszott, hogy a maga idejében annyit dolgozott, mint egy 

állat, és annyit keresett, mint egy császár. A magas fickó 

beült a legalább nyolcszáz dolcsit érő íróasztal mögé, 

hátradőlt a magas támlájú, párnázott direktori székben, és 

elém tolt egy humidort. Szivarra gyújtottam, ő pedig rideg, 

merev tekintettel figyelt. 

– Nagyon bizalmas az ügy – mondta. 

– Aha. 

Ismét elolvasta a kártyám szövegét, aztán eltette egy 

aranyozott tárcába. 

– Ki küldte ide magát? 

– Az egyik barátom. A seriffnél dolgozik. 

– Ennél azért egy kicsit többet kellene tudnom 

magáról. 



 

 

Megadtam neki pár nevet és telefonszámot. A 

készülékért nyúlt, vonalat kért, és tárcsázott. 

Elbeszélgetett az általam említett illetőkkel. Négy perccel 

később letette a kagylót, és ismét hátradőlt. Mindketten a 

nyakunkat törölgettük. 

– Eddig minden rendben – mondta. – Most pedig 

bizonyítsa be, hogy valóban az, akinek mondja magát. 

Elővettem a tárcámat, és odamutattam neki a 

fényképes engedélyemet. Ez már elégedetté tette. 

– Mi a tarifája? 

– Húsz dolcsi naponta, plusz a költségek. 

– Ez túl sok. Milyen természetű költségei merülhetnek 

fel? 

– Üzemanyag. Talán némi kenőpénz. Étel. Whisky. 

Főként whisky. 

– Amikor nem dolgozik, nem eszik? 

– De igen. Csak nem olyan sokat. 

Elvigyorodott. A vigyora is éppen olyan volt, mint a 

tekintete: kemény és humortalan. 

– Azt hiszem, szót fogunk érteni egymással – mondta. 

Kihúzta a fiókját, és elővett egy üveg Scotchot. Ittunk. 

Letette az üveget a padlóra, megtörölte a száját, rágyújtott 

egy monogramos cigarettára, és lassan beszívta a füstöt. 

– Talán jobb lenne, ha csak napi tizenötöt kapna – 

mondta. – Manapság ez is sok pénz. És lehetőleg igyon 

kevesebbet, mint máskor. 

– Csak ugrattam – feleltem. – Az ember soha ne bízzon 

meg azokban, akiket még ugratni se lehet. 

Újra elvigyorodott. 

– Rendben, áll az alku. Először is meg kell ígérnie, hogy 

történjék bármi, semmilyen körülmények között nem fogja 

belekeverni az ügybe a zsaru barátait. 



 

 

– Ha nem fog kiderülni, hogy kinyírt valakit, részemről 

rendben. 

Felnevetett. 

– Azt azért nem! De ettől függetlenül átkozottul kemény 

fickó vagyok. Szeretném, ha nyomozna a feleségem után. 

Derítse ki, hol tartózkodik és mit csinál. Természetesen 

úgy, hogy ő erről ne szerezzen tudomást. Tizenegy nappal 

ezelőtt tűnt el. Augusztus tizenkettedikén, a nyaralónkból, 

a Szarvasborjú-tó mellől. Tudja, ez egy egészen kis tó, 

harmadrészben én vagyok a tulajdonosa. Három mérföldre 

van a Pumaszirt nevű kisvárostól. Gondolom, tudja hol 

van. 

– A San Bernardino melletti hegyekben, úgy negyven 

mérföldre a várostól. 

– Pontosan. – Az íróasztalára pöckölte a hamut a 

cigarettája végéről, majd előredőlt, hogy lefújja a padlóra. – 

A Szarvasborjú-tó nagyjából háromnyolcad mérföld 

hosszú. Van ott egy kis gát, amit azért építettünk, hogy 

megnöveljük a környéken az ingatlanok árát. Rosszkor 

csináltuk… Van odafönt négy faház. Az egyik az enyém, 

kettő bizonyos barátaimé, akik ezen a nyáron még egyszer 

se mentek ki oda. A negyedik a tó távolabbi partján áll, 

ebben egy William Haines nevű ember lakik a feleségével. 

Nyomorék veterán, a nyugdíjából él. Nem fizet bérleti díjat, 

de amolyan gondnokként dolgozik nekünk. A feleségem az 

egész nyarat odafönt töltötte. Úgy volt, hogy 

tizenkettedikén jön vissza a városba, valami hétvégi 

társasági rendezvényre. Úgy volt, de… Nem került elő. 

Bólintottam. Melton kinyitotta és kihúzta az íróasztala 

egyik kulcsra zárt fiókját, és elővett egy borítékot. Kiemelt 

belőle egy fényképet meg egy táviratot. Ez utóbbit elém 

tolta. A texasi El Pasóból küldték, augusztus 15-én, reggel 



 

 

9.18-kor. Howard Meltonnak címezték Los Angelesbe, az 

Avenant Building 715.-be. A szövege a következő volt: 

Mexikóba utazom, el akarok válni. Hozzámegyek Lance-

hoz. Sok szerencsét, ég áldjon. Julia. 

Letettem a sárga lapot az íróasztalra. 

– Julia a feleségem neve – mondta Melton. 

– Ki ez a Lance? 

– Lancelot Goodwin. A személyi titkárom volt, egy évvel 

ezelőtt váltunk el egymástól. Váratlanul nagyobb 

összeghez jutott, és felmondott. Már jó ideje tudtam, hogy 

Juliát meg őt… Hogy úgy mondjam, gyengéd szálak fűzték 

őket egymáshoz. 

– Értem. Ez önmagában még nem gond. 

Melton a fényképet is elém tette. A kissé csillogó 

felületű papíron egy karcsú, alacsony szőke nőt, meg egy 

magas, vékony, fekete hajú, jóképű fickót láttam. A pasas 

nagyjából harmincöt évesnek látszott, és valahogy 

túlságosan csinos volt az arca. A szőke nő korát nem 

lehetett megállapítani, tizennyolc és negyven között 

bármennyi lehetett. Vannak ilyen nők, típus kérdése. Jó 

teste volt, semmit sem sajnált tőle a természet. Olyan 

fürdőruha volt rajta, hogy az embernek nem kellett 

különösebben erőltetnie a fantáziáját, hogy elképzelje a 

maga valójában. A pasas úszónadrágot viselt. Csíkos 

napernyő alatt, egy homokos parton ültek. 

A táviratra tettem a fényképet. 

– Mutatni nagyjából ennyit tudok – mondta Melton –, 

de további tényekkel szolgálhatok. Iszik még egyet? – 

Töltött, és ittunk. Ismét letette a padlóra az üveget. 

Megcsörrent a telefonja. Felvette, röviden beszélt, majd 

megkérte a központost, hogy egy darabig senkit ne 

kapcsoljon be hozzá. 



 

 

– Szóval, ebben az egészben még nem lett volna semmi 

különös vagy gyanús – mondta de múlt pénteken 

véletlenül összefutottam az utcán Lance Goodwinnel. 

Kijelentette, hogy hónapok óta nem látta Juliát. Hittem 

neki. Tudja, Lance őszinte ember, és soha, semmitől nem 

ijed meg. Megmondta volna nekem az igazat, elég bátor 

hozzá. Egyébként biztos vagyok benne, hogy ezután sem 

fog eljárni a szája. 

– Voltak még más férfiak is, akikkel a felesége 

összejött? Akikre esetleg gyanakodott? 

– Nem. Ha voltak, nem ismerem őket. Van egy olyan 

érzésem, hogy Juliát valahol letartóztatták, börtönben van, 

de megvesztegetéssel vagy más módon sikerült eltitkolnia 

a valódi nevét. 

– Miért került volna börtönbe? 

Melton habozott, majd nagyon halkan folytatta. 

– Julia kleptomániás. Nem túlságosan, és nem mindig. 

Általában csak akkor, ha iszik. Mert az italt is szereti… Az 

„akciói” többségét itt, Los Angelesben hajtotta végre, olyan 

nagyobb áruházakban, ahol számlánk van. Néhányszor 

elcsípték, de ki tudta beszélni magát, és az elcsent áruk 

értékét ráterhelték a számlánkra. Eddig nem tört ki 

botrány, az eseteket könnyedén kezelni tudtam. Ám egy 

idegen városban… – Elhallgatott, összeráncolta a 

homlokát. – Tudja, emiatt még az állásomat is 

elveszíthetem! 

– Bedossziézták a hölgyet? 

– Ez mit jelent? 

– Levették az ujjlenyomatait? Nyilvántartásba vették? 

– Tudomásom szerint nem. – Melton aggodalmasan 

nézett rám. 

– Ez a Goodwin tud a hölgy furcsa szokásáról? 



 

 

– Nem tudom. Remélem, nem. Természetesen erről 

egyszer sem beszéltünk. 

– Megkaphatnám a címét? 

– Benne van a telefonkönyvben. A Chevy Chase 

negyedben van egy bungalója, Glendale közelében. Menő 

hely. Azt hiszem, Lance-nak mostanában jól megy a sora. 

Volt egy olyan érzésem, hogy egy szimpla 

házasságtörési ügy közepébe csöppentem, de ezt persze 

nem mondtam ki hangosan. A változatosság kedvéért 

szerettem volna könnyen pénzt keresni. 

– Gondolom, járt a tónál, mióta a felesége eltűnt. 

Meglepődött. 

– Nos, nem. Nem volt okom rá. Amíg nem futottam 

össze Lance-szal az atlétikai klub előtt, azt feltételeztem, 

hogy együtt van valahol Juliával… Esetleg már össze is 

házasodtak. Tudja, Mexikóban pillanatok alatt kimondják 

a válást. Az sem kell, hogy mindkét fél jelen legyen. 

– Mi a helyzet a pénzzel? A felesége mekkora összeget 

tartott magánál? 

– Nem tudom. Elég sok pénzzel rendelkezett, tudja, az 

apjától örökölt. Nagyobb összeg is lehetett nála. 

– Értem. Milyen ruhát viselt, vagy viselhetett? 

Melton megrázta a fejét. 

– Az eltűnése előtt két héttel láttam utoljára. Általában 

sötét ruhákban járt. Haines ebben talán többet segíthet 

önnek. Azt hiszem, neki is tudnia kell, hogy Julia eltűnt. 

Szerintem, bízhatok benne… Tartani fogja a száját. – 

Szárazon elmosolyodott. – Juliának volt egy nyolcszögletű 

platina karórája, amihez egy nagy szemekből álló lánc 

tartozott. Az egyik születésnapjára kapta. Az óra 

hátlapjába belevésték a nevét. Volt egy gyémántgyűrűje, 

meg egy smaragdgyűrűje is. És igen, volt egy platina 



 

 

jegygyűrűje, ennek a belső felére a ,,Howard és Julia 

Melton, 1926. július 27. ” szöveget gravíroztattuk rá. 

– Nem tartja valószínűnek, hogy a hölgy csak játszik 

önnel? 

– Nem. – Melton elvörösödött. – Már mondtam, mit 

tartok valószínűnek. 

– Mit tegyek, ha a hölgy tényleg valamelyik börtönben 

van? Jelentsem önnek, és várjak? 

– Természetesen. Ha nincs börtönben, akkor tartsa 

szemmel, amíg odaérek. Csupán ennyit kérek magától. Azt 

hiszem, ezt követően egyedül is elboldogulok. 

– Hm. A termete mindenesetre megvan hozzá… Azt 

mondta, a felesége augusztus tizenkettedikén jött el a 

tótól. De ön nem járt fönt. Valószínűnek tartja, hogy a 

hölgy valóban tizenkettedikén jött el? Miből gondolja, hogy 

ez történt? Csak mert így kellett volna történnie? Vagy a 

távirat miatt? 

– Hohó! Tényleg van még valami. Majdnem 

megfeledkeztem róla. Julia tizenkettedikén jött el. 

Sötétben sosem vezetett, ezért már délután elindult a 

hegyekből. Éjszakára az Olympia Hotelben szállt meg, 

legalábbis bejelentkezett, és vonattal utazott tovább. Ez 

egészen biztos, mert úgy egy héttel később felhívtak a 

szállodából. Közölték, hogy Julia kocsija a garázsukban 

van, és megkérdezték, nem akarom-e elvitetni. Azt 

feleltem, amint lesz egy kis időm, azonnal elmegyek érte. 

– Rendben van, Mr. Melton. Azt hiszem, elindulok. 

Először ezt a Lancelot Goodwint fogom felkeresni. 

Elképzelhető, hogy mégsem mondott önnek igazat. 

A kezembe nyomott egy telefonkönyvet. Kikerestem 

Lancelot Goodwin nevét és címét. A Chester Lane 3416. 



 

 

alatt lakott. Nem ismertem a helyet, de volt egy térkép a 

kocsimban. 

– Kimegyek oda, és körülszaglászok egy kicsit. Nem 

ártana, ha lenne némi pénz a számlámon. Mondjuk száz 

dollár. 

– Kezdetnek ötven is elég lesz – mondta. Elővette a 

tárcáját, és átadott két húszast, meg egy tízest. – 

Szeretném, ha aláírna egy számlát. Tudja, csak a formaság 

végett. 

Elővette a számlatömbjét, kitöltötte, én meg aláírtam. A 

zsebembe tettem a táviratot és a fényképet; felálltam. 

Kezet fogtunk. 

Amikor kisétáltam tőle, olyan érzésem volt, hogy ez a 

fickó sosem követ el hibákat, még jelentékteleneket sem. 

Főleg akkor nem, ha pénzről van szó. Ahogy elhaladtam a 

recepciós előtt, a hölgy morcosán rám villantotta a szemét. 

Idegesített a nézése – egészen addig, míg beszálltam a 

liftbe. 

2. 

A néma ház 

A kocsim az út túlsó oldalán, a parkolóban állt. Először 

északi irányba mentem, egészen a Fifthig, aztán 

nyugatnak fordultam Flower felé, onnan pedig 

végighajtottam a Glendale Boulevard-on, és megérkeztem 

Glendale-be. Dél körül járt az idő, ezért megálltam, és 

bekaptam egy szendvicset. 



 

 

Chevy Chase egy mély kanyon a dombok lábánál, ez 

választja el Glendale-t Pasadenától. Az egész olyan, akár 

egy hatalmas liget; a mellékutcák mellett álló fák szinte 

eltakarják az eget, és félhomályba borítják a közlekedőket 

meg a házakat. 

A Chester Lane is ezen mellékutcák közé tartozott. 

Olyan sötét volt, mint egy sűrű erdő közepén. Goodwin 

otthona, a nem túl nagy, brit stílusú, csúcsos tetejű épület 

az utca végén állt. A fémpántos fatáblákkal fedett 

ablakokon még akkor sem szűrődött volna keresztül túl 

sok fény, ha a fák nem takarják el a napot. A ház 

közvetlenül a dombok lábánál épült, az elülső verandája 

előtt egy gigantikus tölgyfa őrködött. Kedves, kellemes 

helynek tűnt. 

A ház melletti garázs kapuját csukva találtam. 

Végigsétáltam a járókövekkel kirakott, kanyargós 

ösvényen, és megnyomtam a csengő gombját. 

A csengő valahol a ház belsejében szólalt meg; 

pontosan olyan hangja volt, mint az üres házakban 

megszólaló csengőknek. Még kétszer megnyomtam a 

gombot. Senki sem nyitott ajtót. A veranda előtti ápolt 

gyepre leereszkedett egy madár. A csőrével belebökött a 

földbe, előrántott valami kukacot, és elégedetten elrepült. 

Az utcán, a kanyaron túl valaki beindította a kocsiját. 

Szemközt, az úttest túlsó oldalán álló vadonatúj ház előtt 

táblát vertek a földbe, a pázsit közepére; a táblán az 

„ELADÓ” felirat virított. A többi házat nem láttam onnan, 

ahol álltam. 

Még egyszer próbát tettem a csengővel, azután 

kísérletképpen megragadtam az ajtóra szerelt bronz 

oroszlánfej szájából lógó kopogtatókarikát, és levertem vele 

egy furcsa, gyors ritmust. Hiába. Ott hagytam a bejárati 



 

 

ajtót, átmentem a garázshoz, és belestem a kapuszárnyak 

közötti résen. Odabent egy kocsi állt, bágyadtan csillogott 

az erőtlen fényben. Átsétáltam a hátsó udvarhoz, ahol két 

másik tölgyfát találtam, meg egy szemétégetőt. Az egyik fa 

alatt egy zöld kerti asztal állt, ami körül három széket 

helyeztek el. A hely valóban kellemes, és főként árnyékos, 

vagyis hűvös volt. Őszintén bevallom, a legszívesebben 

leültem volna egy kicsit. Átmentem az üvegezett hátsó 

ajtóhoz, és magam sem tudom miért, lenyomtam a 

kilincset. Tulajdonképpen butaság volt azt feltételezni, 

hogy az ajtó kinyílik, ám pontosan ez történt. Mély 

lélegzetet vettem, és beléptem. 

Arra gondoltam, Lancelot Goodwinnek, ha fülön csíp a 

házában, lesz annyi esze, hogy végighallgat. Hogy mi van 

akkor, ha tényleg nem tartózkodik az otthonában? Semmi 

gond, sőt annál jobb! Azzal, hogy körülnézek nála, még 

nem ártok neki. Sosem találkoztam vele, mégis úgy 

éreztem, van benne valami különös. Valami, ami nem 

hagyott nyugodni. Talán a keresztneve. 

A hátsó ajtón keresztül egy zárt verandaszerűségre 

jutottam, aminek a túlsó végében egy másik ajtót találtam. 

Ez is kinyílt. Beléptem a csempézett falú, gáztűzhelyes 

konyhába. A mosogatópulton üres üvegek sorakoztak. A 

két újabb ajtó közül azt választottam ki, amelyik a ház 

elülső része felé nyílt. Egy étkezőbe jutottam; a 

tálalószekrényen italos palackokat láttam, de ezek nem 

voltak üresek. 

A boltíven túl a nappali következett. Sötét volt, bár dél 

körül járt az idő. Szépen berendezett helyiség volt, méretre 

készült könyvespolcokkal, és nem sorozatban, nem 

nagyobb tételben vásárolt könyvekkel. Az egyik sarokban 

egy jókora rádiókészüléket láttam, a tetején egy pohár állt. 



 

 

A pohárban valami ámbraszínű folyadék volt; a 

folyadékban jég. A rádióból halk, zümmögő hang 

hallatszott, az állomáskereső sáv mögött erőtlenül égtek a 

pici lámpák. Valaki bekapcsolta, de teljesen lehalkította. 

Különösnek találtam a dolgot. Megfordultam, és ahogy 

körbenéztem, észrevettem valamit, ami még ennél is 

furcsább volt. 

Az egyik mély, brokát kárpitozású karosszékben egy 

férfi ült. Papucsos lábát a székhez passzoló zsámolyon 

nyugtatta. Puha gallérú sportinget viselt, fehér nadrágot és 

fehér derékszíját. A bal kezét a karosszék széles karfáján 

pihentette, a jobbja a másik karfán túlra, a borvörös 

szőnyeg fölé lógott. Vékony, sötét hajú, csinos arcú madár 

volt, elég jó kötésű. Azok közé tartozott, akik mindig 

gyorsan mozognak, és emiatt sokkal erősebbnek 

látszanak, mint amilyenek valójában. A száját kissé nyitva 

tartotta, látni lehetett a fogai peremét. A fejét enyhén 

oldalra billentette; pontosan úgy festett, mint aki 

elszenderedett a karosszékében, rádióhallgatás közben, 

miután felhajtott pár pohárkával. 

A jobb keze alatt, a szőnyegen egy pisztoly hevert. A 

férfi homlokának közepén megpörkölődött szélű, vörös 

lyuk virított. Az állán végigcsorgó vér a fehér sportingre 

csöpögött. 

Egy pillanatig (ilyen helyzetben egy pillanat iszonyúan 

hosszú idő) egyetlen izmomat sem mozdítottam. Nem is 

tudom, vettem-e levegőt. Csak álltam ott, üres fejjel, 

megkövültén, és bámultam, ahogy Mr. Lancelot Goodwin 

állán meghízik a vércsepp, körte formájúvá nyúlik, majd 

lassan, puhán lepottyan, és beleolvad a fehér sportinget 

elcsúfító, karmazsinvörös foltba. Akkor és ott úgy éreztem, 

még a vér is lassabban csöpög, mint máskor. Végül aztán 



 

 

felemeltem az egyik lábamat, és kirántottam a láthatatlan 

betonágyból, amibe beleragadt. Léptem egyet, és úgy 

húztam magam után a másik lábam, mintha hatalmas 

vasgolyóval ellátott lánc lenne rajta. Átmentem a sötét, 

néma helyiség túlsó végébe. 

Ahogy közeledtem hozzá, megcsillant a szeme. 

Lehajoltam, megpróbáltam elkapni a tekintetét. 

Természetesen nem sikerült; a halottakkal nem lehet 

szemezni. Megérintettem az arcát. Meleg volt és kissé 

nyirkos. Valószínűleg az elfogyasztott ital miatt. Alig húsz 

perce lehetett halott. 

Hirtelen körbefordultam, úgy mozogtam, mintha 

észrevettem volna, hogy valaki megpróbál a hátam mögé 

osonni egy bikacsökkel. Természetesen senki sem volt 

mögöttem. A csend tovább mélyült, az egyre 

elviselhetetlenebb némaság úgy töltötte meg a szobát, mint 

víz a medencét. Odakint madár dalolt, de ettől még 

vastagabbá vált a házban uralkodó csend. Igen, ez rá a 

legjobb szó: vastag volt. Szeletekre lehetett volna vágni, 

vajat lehetett volna rákenni. 

Szemügyre vettem a helyiségben lévő tárgyakat. A 

padlón, közvetlenül a kandallópárkány előtt egy 

ezüstkeretbe foglalt fénykép hevert, a hátuljával felfelé. 

Odamentem, egy zsebkendővel megfogtam és 

megfordítottam. Az üveg megrepedt, a csík a keret egyik 

sarkától a másikig húzódott. A fényképen Goodwin mellett 

egy karcsú, világos hajú, veszedelmes mosolyú nőt láttam. 

Elővettem a Meltontól kapott fotót, odatartottam a 

bekeretezett kép mellé. Az arc ugyanaz volt, de az 

arckifejezés teljesen más. Megállapítottam, hogy a hölgy 

vonásai meglehetősen hétköznapiak, nincs rajtuk semmi 

különös. 



 

 

Vigyázva átvittem a fényképet a szépen berendezett 

hálószobába, és kihúztam az egyik, hosszú lábakon álló 

komód fiókját. Kivettem a képet a keretből, a 

zsebkendőmmel letörölgettem a keretet, és bedugtam 

néhány ing alá. Nem volt valami okos megoldás, de akkor, 

abban a pillanatban ennyi tellett tőlem. 

Nem kellett kapkodnom. Ha a lövést meghallotta 

valaki, és rájött, hogy amit hall, az lövés, a rendőrök már 

rég kiérkeztek volna. Átvittem a fényképet a fürdőszobába, 

a zsebkésemmel levágtam róla a szélét, a fecniket 

lehúztam a vécén. A körbevágott képet betettem a másik 

mellé, a belső zsebembe. Ezután visszamentem a 

nappaliba. 

A halott ember bal keze ügyében, egy alacsony 

asztalkán egy poharat láttam. Az volt a legvalószínűbb, 

hogy a férfi ujjlenyomatai vannak rajta, de elképzelhetőnek 

tűnt, hogy valaki más is ivott belőle egy kortyot. Mondjuk 

egy nő. Egy nő, aki édes, kedves mosollyal az arcán odaült 

a szék karfájára, miközben a háta mögött tartotta a 

fegyvert. Csakis egy nő tehette; egy férfi nem lőhette volna 

le így az áldozatot. Ha férfi teszi, Goodwin nem ül ilyen 

nyugodtan, más helyzetben marad a teste. Volt egy 

ötletem arra vonatkozólag, hogy ki lehetett ez a bizonyos 

nő. Ügyetlen húzás volt tőle, hogy a padlón hagyta a saját 

fényképét. Az ilyesmi káros az egészségre. 

Nem vállalhattam a kockázatot, amit a pohár 

jelenthetett. Letöröltem, aztán valami olyasmit csináltam, 

amit egyáltalán nem élveztem. A halott férfi kezébe adtam 

a poharat, majd visszatettem az asztalkára. Ugyanezt 

végigcsináltam a stukkerral is. Amikor eleresztettem a 

madár kezét, az úgy himbálózott, mint egy falióra ingája. A 

rádióhoz léptem, a tetején hagyott poharat is letöröltem. 



 

 

Úgy gondoltam, ebből a zsaruk azt a következtetést fogják 

levonni, hogy egy okos nő követte el a gyilkosságot, egy 

másfajta nő – ha egyáltalán létezik különbség nő és nő 

között. Összeszedtem négy darab cigarettacsikket. 

Mindegyiken „Carmen” árnyalatú rúzsfolt volt; ezt a színt 

általában a szőke nők használják. Kivittem a csikkeket a 

fürdőszobába, ezeket is lehúztam a vécén. Egy 

törülközővel gondosan letisztítottam néhány fényes, 

krómozott felületet, aztán letöröltem a bejárati ajtó 

kilincsét is. Befejeztem a takarítást. Az egész házat 

úgysem törölgethettem át. 

Megálltam, és még egyszer Lancelot Goodwinre néztem. 

Már nem csöpögött a vére. Az állán lévő utolsó csepp már 

nem hullott alá, ott fog lógni, besötétedik és fényessé válik, 

olyan lesz, mint valami bibircsók. 

Visszamentem a konyhába, onnan pedig a hátsó 

verandára. Menet közben áttöröltem minden kilincset. 

Megkerültem a házat. Teremtett lelket sem láttam. A 

bejárati ajtóhoz mentem, és ismét megnyomtam a csengőt. 

Közben azt is letöröltem. Visszasiettem a kocsimhoz, 

beszálltam és elhajtottam. Az egész nem tartott tovább 

harminc percnél, mégis úgy éreztem magam utána, 

mintha végigharcoltam volna a polgár- háborút. 

Visszafelé menet megálltam az Alesandro Street elején, 

bementem egy vegyesboltba, és bepréseltem magam a 

telefonfülkébe. Howard Melton hivatali számát tár 

csáztam. 

– Doreme Kozmetikai Társaság. Jó napot, miben 

segíthetek? 

– Mr. Meltont kérem. 

– Azonnal kapcsolom a titkárnőjét – dalolta a kis szőke, 

aki a lifttől jó távol, a pultja mögött üldögélt. 



 

 

– Miss Van de Graaf! – A kőarcú nő hangja akár kedves 

is lehetett volna, ha változtat egy kicsit a kiejtésén. – 

Megtudhatnám, ki keresi Mr. Meltont? 

– John Dalmas. 

– Ah… Mr. Melton ismeri önt, Mr… ah… Dalmas? 

– Ne kezdje már megint, jó? Kapcsolja a főnökét, 

kislány. Ha fontoskodó nőket akarok hallgatni, elmegyek a 

sóhivatalba, oké? 

Olyan hangosan vett levegőt, hogy szinte berepedt a 

dobhártyám. 

Csend, kattanás, aztán megszólalt Melton erős, 

üzletemberes hangja. 

– Igen? Itt Melton. Igen? 

– Találkoznunk kell. Sürgősen. 

– Mi történt? 

– Hallotta, mit mondtam, nem? Van valami, amit 

zsaruéknál „fejleménynek” neveznek. Mondja, tudja 

egyáltalán, kivel beszél? 

– Ó… Igen. Igen. Nos, lássuk csak… Egy pillanat, 

azonnal megnézem a határidőnaplómat... 

– Pokolba a határidőkkel meg a naplókkal! – mondtam. 

– Komoly a helyzet. Ha nem lenne az, nem zavarnám. 

Ennyit azért kinézhetne belőlem! 

– Az atlétikai klubnál. Tíz perc múlva – mondta 

pattogós hangon. – Az olvasószobában. 

– Ennél egy kicsit tovább fog tartani, hogy odaérjek. – 

Letettem, mielőtt vitatkozni kezdett volna. 

Húsz perccel később érkeztem meg. 

Az atlétikai klub halljában ácsorgó kis csicskás beszállt 

a liftbe, és amikor egy perccel később visszajött, némán 

odabólintott nekem. Felvitt a harmadikra, és bevezetett az 

olvasószobába. 



 

 

– Körben balra, uram. 

Az olvasószobát nem arra alakították ki, hogy 

olvasgassanak benne. A hosszú mahagóniasztalon ugyan 

voltak újságok és magazinok, a falak mentén elhelyezett 

könyvszekrények polcain, az üvegajtók mögött bőrkötéses 

könyvek sorakoztak (a két legnagyobb szekrény között ott 

függött a klub alapítójának portréja, egy diszkrét 

eleganciával megvilágított olajfestmény), de a kis, 

kényelmes zugokban, a gigantikus fotelekben üldögélő 

öregurak nem erőltették, inkább pihentették a szemüket. 

A legtöbbjük békésen szunyókált; az arcuk lila volt a 

kortól és a magas vérnyomástól. 

Nesztelenül balra kerültem. Melton két könyvszekrény 

között a szobának háttal üldögélt. A fotel magas 

háttámlája fölött kilátszott a feje búbja. Egy üres 

karosszék állt mellette, amit gyorsan elfoglaltam. 

Mélyen Melton szemébe néztem. 

– Kérem, beszéljen halkan – mondta. – A klub tagjai itt 

szoktak sort keríteni az ebéd utáni szunyókálásra. Nos, mi 

történt? Azért fogadtam fel, hogy megkíméljen bizonyos 

kellemetlenségektől, és nem azért, hogy tovább szaporítsa 

a gondjaimat. 

– Értem – mondtam, és közelebb dugtam a fejem az 

arcához. Italszaga volt; nem nagyon, csak úgy diszkréten. 

– A nő lelőtte a pasast. 

Melton szemöldöke feljebb emelkedett, a tekintete 

üvegessé vált. Összekoccantak a fogai. Lassan lélegzett, a 

térdére tette az egyik kezét, lenézett rá. 

– Folytassa! – mondta erőtlen, reszelős hangon. 

Hátranéztem a székem támlája fölött. A hozzánk 

legközelebb lévő vén szivar halkan hortyogott, minden 



 

 

egyes lélegzetvételkor olyan hangot adott ki, mintha 

gyapotgombócok lennének az orrlyukaiban. 

– Odamentem. Goodwin lakására. Becsöngettem. 

Semmi válasz. Megnéztem a hátsó ajtót. Nyitva volt. 

Bementem. A rádió bekapcsolva, de lehalkítva. Két pohár. 

A kandallópárkány alatt, a padlón egy bekeretezett fotó, az 

üveg megrepedt. Goodwin a karosszékében. Közelről lőtték 

le, a seb széle megpörkölődött. A fegyver a padlón, a jobb 

keze mellett. Huszonötös automata. Női stukker. 

Szerintem a pasas észre se vette, hogy megölték. 

Letöröltem a poharakat, a fegyvert, a kilincseket, 

mindenre rátettem Goodwin ujjlenyomatát, aztán eljöttem. 

Melton kinyitotta, aztán becsukta a száját. Hallhatóan 

vacogott a foga. Mindkét kezét ökölbe szorította, aztán 

keményen, mereven a szemembe nézett. 

– A fotó – nyögte. 

Benyúltam a belső zsebembe, elővettem és 

megmutattam a képet Meltonnak. Nem adtam át neki. 

– Julia – mondta. Furcsa, vinnyogó hangot hallatott. 

Elernyedt a keze. Visszacsúsztattam a fényképet a 

zsebembe. – Ezután mi történt? – suttogta. 

– Semmi. Lehet, hogy megláttak, de azt senki sem 

vehette észre, hogy bent jártam a házban. Eltakartak a 

fák. Elég árnyékos hely. Volt a feleségének ilyen fegyvere? 

Melton lehajtotta a fejét, a tenyerébe temette az arcát. 

Pár percig így maradt, aztán hirtelen felemelte a fejét, és 

szétnyitotta az ujjait. Nem eresztette le a kezét, a falat 

bámulta. 

– Igen. De azt hittem, nem hordja magával. Az a 

patkány biztos bántani akarta! – Halkan, szenvedély 

nélkül beszélt. – Magának aztán helyén van a szíve meg az 

esze. Most már öngyilkosságnak látszik, igaz? 



 

 

– Nem tudom. Ha nincs gyanúsított, így fogják kezelni 

az ügyet. De megvizsgálják a kezét, paraffinnal, hogy 

kiderüljön, elsütött-e valamilyen fegyvert. Manapság ez 

már a rutineljárások közé tartozik. Szerencsére nem 

mindig sikeres a dolog, és ilyenkor, ha nem gyanakszanak 

senkire, hagyják elcsitulni a dolgokat. Egyébként ezt a 

padlóra dobott fotót, ezt nem értem. 

– Én sem – suttogta Melton. Még mindig az ujjai közül 

beszélt, és még mindig nem nézett rám. – Julia biztos… 

Biztos pánikba esett, és elmenekült. 

– Hm. Tisztában van azzal, Mr. Melton, hogy mibe 

kevertem magam? Ha lebukom, annyi az engedélyemnek. 

Persze még mindig megvan a halvány esély arra, hogy 

tényleg öngyilkosság történt, de Goodwin nem tűnt olyan 

öngyilkolós típusnak. Most rákényszerült, hogy lépjen 

valamit, Melton. 

Zordan felnevetett, azután elfordította a fejét, éppen 

csak annyira, hogy lásson. A kezét még mindig az arca 

előtt tartotta, a szeme az ujjai közül villant rám. 

– Miért tüntette el a nyomokat? – kérdezte csendesen. 

– Átkozott legyek, ha tudom! Azt hiszem, nem 

kedveltem volna ezt a Goodwint… Szerintem egy ilyen 

pasas miatt bűn lenne meghurcolni egy nőt, meg egy olyan 

embert, mint maga. 

– Ötszázat adok. Prémiumként – mondta. 

Hátradőltem, és mereven ránéztem. 

– Nem próbálok nyomást gyakorolni önre. Eléggé 

kemény fickó vagyok, de nem ilyen helyzetekben. Mondja, 

ez minden, amit mutatni tud? 

Egy hosszú percig hallgatott. Felállt, körbenézett a 

helyiségben, zsebre vágta a kezét, elmotyogott pár szót, 

aztán visszaült a helyére. 



 

 

– Bárhonnan nézem, rosszul közelíti meg a dolgot – 

mondta. – Eszembe se jutott, hogy megvesztegessem, sem 

az, hogy megfizessem azt, amit tett. Ez a pénz erre nem 

elég. Nehéz időket élünk. Ön nagyobb kockázatot vállalt a 

megbeszéltnél, ezért én nagyobb összeget fizetek a 

kialkudottnál. Tegyük fel, hogy Juliának semmi köze sincs 

a történtekhez. Ez mindenesetre magyarázatot adna arra, 

hogy a fotó ott maradt a padlón. Goodwin életében számos 

nő volt. De ha kirobban a botrány, és én is belekeveredem, 

búcsút mondhatok az állásomnak. Nagyon érzékeny 

üzletágban dolgozom, és manapság amúgy sem megy túl 

jól a bolt. A főnökeim örömmel megragadnák az alkalmat, 

hogy megszabaduljanak tőlem. 

– Nem ugyanarról beszélünk – mondtam. – Azt 

szeretném megtudni, hogy mindent átadott-e nekem, ami 

a rendelkezésére áll. 

Lesütötte a szemét, a padlóra meredt. 

– Nem. Valamit visszatartottam. Akkor még nem 

tartottam fontosnak, de belátom, tévedtem. Néhány 

nappal ezelőtt, azután, hogy összefutottam Goodwinnel a 

belvárosban, telefonhívást kaptam a banktól. Közölték 

velem, hogy megjelent náluk Mr. Lancelot Goodwin, és be 

akar váltani egy ezer dollárról szóló csekket, amelyet Julia 

Melton állított ki. Azt válaszoltam, hogy Mrs. Melton jelen 

pillanatban nem tartózkodik a városban, de nagyon jól 

ismerem Mr. Goodwint, ezért nincs ellenvetésem az ellen, 

hogy kifizessék számára a kért összeget. Természetesen 

csak azután, hogy megfelelően igazolta 

személyazonosságát. Az adott körülmények között nem 

mondhattam mást. Gondolom, a bank kifizette az ezer 

dollárt. Nem tudom biztosan. 

– Úgy tudtam, Goodwinnek van dohánya. 



 

 

Melton megvonta a vállát. 

– Lehet, hogy zsarolta a nőit? – kérdeztem. – Elegánsan 

csinálta, csekket kért, és a jelek szerint kapott is. Jól van, 

Melton, azt hiszem, maga mellé állok. Nem szívesen 

nézném végig, ahogy azok az újságírónak nevezett hiénák 

rávetnék magukat erre a sztorira. De ha mégis eljutnak 

magához, én kiszállok. Feltéve, hogy ki tudok szállni. 

Ekkor olyat tett, amit korábban soha. Elmosolyodott. 

– Most azonnal átadom magának az ötszáz dollárt – 

mondta. 

– Ezt egyelőre hagyjuk. Azért fogadott fel, hogy 

megtaláljam a feleségét. Ha ez sikerül, kapok ötszáz 

dolcsit, és nem tartok igényt a korábban megbeszélt 

összegre. 

– Meglátja, bízhat bennem. 

– Szeretnék beugrani ahhoz a Haineshez, odafönt a 

tónál. Szét akarok nézni a nyaralójában. Az lesz a legjobb, 

ha úgy teszek, mintha nem is jártam volna Chevy Chase-

ben. 

Melton bólintott. Az egyik asztalhoz lépett, ráfirkantott 

pár sort egy, a klub címerével ellátott levélpapírra, majd 

visszajött hozzám. 

Mr. Williams Haines részére! 

Szarvasborjú-tó 

Kedves Bill! 

Kérem, tegye lehetővé, hogy jelen levelem átadója, Mr. 

John Dalmas szétnézzen a nyaralómban. Legyen a 

segítségére abban, hogy alaposan szemügyre vegye a 

birtokot. 



 

 

Köszönettel: 

Howard Melton 

Összehajtottam a lapot, és becsúsztattam az aznap 

begyűjtött fotók mellé. Melton a vállamra tette a kezét. 

– Ezt soha sem fogom elfelejteni magának – mondta. – 

Mikor indul a tóhoz? 

– Azt hiszem, most. 

– Mire számít, mit fog találni? 

– Semmire sem számítok, de ostobaságot követnék el, 

ha nem ott kezdeném a kutatást, ahol a nyomok 

megszakadtak. 

– Ez igaz. Haines remek fickó, bár kissé mogorva. Van 

egy szép, szőke felesége, aki sokszor kiborítja. Sok 

szerencsét! 

Kezet ráztunk. A keze olyan nyirkos és hideg volt, mint 

a béka hasa. 

3. 

A falábú ember 

Kevesebb mint két óra alatt eljutottam San Bernardinóba. 

A hely furcsa módon majdnem olyan hűvös volt, mint Los 

Angeles, és közel sem annyira tikkasztó. Ittam egy csésze 

kávét, vettem egy pint rozspálinkát, tankoltam, és 

elindultam a hegyek közé. Beborult az ég, és csak a 

Bugyborgó-forrás után derült ki. Hűs szél fújt végig a 

hegyek között. Eljutottam egy magas töltéshez. Megálltam, 



 

 

és végignéztem a Puma-tó kék tükrén. A vízen kenusok 

eveztek, ladikok lebegtek, közöttük motorcsónakok 

száguldoztak, felkavarva a nyugalmat és a békét, 

tulajdonképpen ok és cél nélkül. A parton olyan emberek 

áztatták a kukacot, akik két dollárért váltottak maguknak 

horgászengedélyt, hogy aztán kifogjanak körülbelül tíz 

cent értékű halat. 

A töltés után az út elágazott. Nekem a déli parton 

kellett továbbmennem. Az út hatalmas gránittömbök 

között kanyargóit. Az ég hasát több száz láb magas fenyők 

bökdösték. Ahol nem álltak fák, ott manzanita zöldellt, vad 

írisz, fehér és bíborszínű farkasbab virított, ínfű 

burjánzott. Az út lejtőssé vált, közvetlenül a tó mellett 

futott tovább. Elhagytam néhány tábort, megelőztem egy 

biciklis leánycsapatot (valamennyien rövidnadrágban 

voltak), aztán pár kirándulót; megbámultam a nyaralgató, 

a fák alatt üldögélő vagy napozó fiatal csinibabákat. Nem 

is tudom, honnan tereltek össze oda ennyi jó nőt. 

Howard Melton azt mondta, hogy a tótól a régi 

Redlands útnál távolodjak el, egy mérfölddel Pumaszirt 

előtt. Meg is tettem, ráfordultam a környező hegyek közé 

kapaszkodó, repedezett aszfaltcsíkra. A lejtőkön itt-ott 

nyaralók, kisebb-nagyobb épületek álltak. Elfogyott alólam 

az aszfalt, egyszerű, keskeny és kanyargós földúton 

haladtam tovább. Valamivel később, egy másik földút 

elején felfedeztem a táblát: „Szarvasborjú-tó. 

Magánterület! Idegeneknek tilos az átjárás!” Gondolkodás 

nélkül ráhajtottam. Miután átjutottam néhány óriási 

szikladarab között, és elhaladtam egy kis vízesés mellett, 

bejutottam a fenyők, a tölgyek és a csend világába. Az 

egyik ágon mókust láttam; éppen darabokra tépett egy 



 

 

friss tobozt, a darabkák konfettiként hulltak alá. Rám 

bámult, aztán dühösen rácsapott a mancsával a tobozára. 

A keskeny út, vagyis inkább ösvény megkerült egy 

hatalmas fatörzset. Egy perccel később egy gerendákból 

összeállított kapu előtt találtam magam. Erre is 

kihelyeztek egy táblát: „Magánterület! Belépni tilos!” 

Kiszálltam a kocsiból, kinyitottam a kaput, 

keresztülhajtottam rajta, majd visszacsuktam magam 

mögött. Fák között kanyarogtam, aztán a lejtő aljában 

egyszer csak megjelent egy tó. Bokrok, kövek és magas 

fűcsomók vették körül; messziről olyan volt, mintha egy 

csepp harmat lenne valami barnás-zöldes falevél hasán. A 

közelebbi végében egy sárga betongátat fedeztem fel, 

aminek a tetején kötélkorlátot feszítettek ki. Az oldalában 

egy régi vízimalom kereke forgott. A kerék közelében kis 

faház állt. Két csőkéménye volt, az egyikből füst szivárgott. 

Valahol a közelben fejsze csattogott. 

A tó túlsó oldalán, a víz mellett egy nagyobb épületet 

láttam, és mellette, meglehetősen nagy távolságra tőle még 

kettőt. Az úton és a gáton át is meg lehetett közelíteni a 

nyaralókat; az utóbbin keresztül hamarabb odaérhetett az 

ember. A tó távolabbi végében, a gáttal szemközt egy kis 

móló volt, aminek a végében egy fából készült, nyitott 

oldalú pavilon állt; az oldalán a következő felirat virított: 

Kilkare-tábor. Nem igazán értettem a dolgot, de nem is 

foglalkoztam vele, inkább elindultam az ösvényen, a 

legközelebb álló faház felé. Bekopogtam az ajtaján. 

A fejszecsattogás elhallgatott. Valahol a ház mögött 

felkiáltott egy férfi. Leültem egy nagy kőre; egy szál 

meggyújtatlan cigarettát forgattam az ujjaim között. 

Hamarosan előkerült a faház tulajdonosa. Egy baltát 

tartott a kezében. Nem túl magas, kissé zömök fickó volt. 



 

 

Az arca borotválatlan, a szeme barna, a pillantása 

kemény, göndör haja már őszült. Farmernadrág volt rajta, 

meg kék ing, amit felül nem gombolt össze – meglepően 

izmos nyaka volt. Járás közben a jobb lába minden egyes 

lépés után kifelé lendült egy kicsit. Lassan lépkedett. A 

szájában cigaretta fityegett. Végül odaért hozzám, és 

megszólított. A kiejtése olyan volt, mint a városlakóké. 

– Mi újság? 

– Mr. Haines? 

– Én vagyok. 

– Levelet hoztam önnek. – Elővettem a papírlapot, 

átadtam a pasasnak. Félrehajította a fejszét, hunyorogva a 

levélre nézett, majd megfordult, és bement a házba. 

Amikor előjött, szemüveg díszelgett a képén. Lassan 

közeledett, közben a levelet olvasta. 

– Rendben – mondta. – A főnök küldte. – Újra az írásra 

pillantott. – Mr. John Dalmas, mi? Bill Haines vagyok. 

Örülök, hogy megismerhetem. – Kezet ráztunk. A marka, 

akár a farkascsapda. 

– Szeretne körülnézni Melton nyaralójában, mi? Mi a 

gond? Az ég szerelmére, csak nem akarja eladni? 

Rágyújtottam, a gyufát beledobtam a tóba. 

– Több van neki, mint amire szüksége lehet – 

mondtam. 

– Földje? Az tényleg több van. De a levélben a 

nyaralóról van szó. 

– Azt akarja, hogy nézzem meg. Azt mondta, szép ház. 

Haines előremutatott. 

– Látja, az ott. Az a nagy. Vörösfenyő falak, kiváló 

szigetelőanyag, belül fenyőlambéria. Zsindelytető, 

betonozott alap, verandák, fürdőszoba, zuhanyzó és vécé. 



 

 

A víztározó kicsit hátrább, a hegy oldalában van, egy 

forrás táplálja. Mit mondjak? Tényleg szép kis házikó. 

Az épületre néztem, de Bill Haines jobban érdekelt. A 

szeme csillogott, bár eléggé táskás volt, az arca pedig 

nyúzottnak tűnt. 

– Át akar menni? Most? Hozom a kulcsokat. 

– Eléggé elfáradtam, hosszú út van mögöttem. Jólesne 

egy ital, Haines. 

Érdeklődve rám pillantott, de aztán megrázta a fejét. 

– Sajnálom, Mr. Dalmas, éppen az imént gurítottam le 

egy kupicával. – Megnyalta vastag ajkát, és rám 

mosolygott. 

– A kerék az mire való? 

– Díszlet. A filmesek hagyták itt. Időnként forgatnak 

errefelé. A tó másik végében is van egy díszlet, itt vették fel 

a Szerelem a fenyvesben egy-két jelenetét. Több is volt, de 

azokat már lebontották. Egyébként úgy hallottam, 

megbukott a film. 

– Tényleg? Iszik velem egyet? – Elővettem a 

pálinkámat. 

– Nehéz nemet mondani. Várjon, hozok poharakat. 

– Mrs. Haines nincs itthon? 

Rám villantotta a szemét. 

– Nincs – mondta vontatottan. – Miért? 

– Csak az ital miatt kérdem. 

Az arca kissé megenyhült, de továbbra is fürkészően 

nézett rám. Aztán megfordult, és merev lábbal visszament 

a házába. Két olyan kis üvegpohárral tért vissza, amiben 

sajtkrémet szoktak árusítani. Kinyitottam a palackomat, 

töltöttem magunknak. Haines leült, a jobb lábát nyújtva 

tartotta maga elé. A lábfeje kissé oldalra billent. 



 

 

– Még odaát, Franciaországban vesztettem el – mondta, 

és megkóstolta a pálinkát. – Én vagyok a vén falábú 

Haines… Na mindegy, nyugdíjat kapok miatta, és ettől 

még remekül elvagyok a nőkkel, ha érti, mire gondolok. 

Egészségére! – Kiürítette a poharát. 

Letettük a poharakat, és érdeklődve figyelni kezdtünk a 

szarkát, ami ágról ágra ugrálva egyre feljebb jutott az 

egyik fa törzsén. Olyan volt, mint egy lépcsőző ember. 

– Jó itt. Hűvös van, szép a táj, csak ez a magány 

rettenetes – mondta Haines. – Ez aztán tényleg borzasztó! 

– Rám nézett a szeme sarkából. Láttam rajta, valami jár a 

fejében. 

– Vannak, akik szeretik a magányt. – Ismét 

teletöltöttem a poharakat. 

– Én nem szeretem. Emiatt iszom. Túl sokat is talán. 

Éjszakánként a legrosszabb. 

Nem válaszoltam. Gyorsan kiitta a második adagot. 

Némán átadtam neki az üveget. Töltött magának, 

kiürítette a poharat, aztán oldalra billentette a fejét és 

megnyalta a száját. 

– Elég furcsa, amit mondott. Hogy találta ki, hogy az 

asszony nincs idehaza? 

– Nem találtam ki, csak arra gondoltam, nem lenne jó, 

ha meglátná ezt az üveget. 

– Értem… Maga Melton barátja? 

– Ismerem, de nem túlságosan. 

Haines a nyaralóra nézett. 

– Az az átkozott némber! – vicsorodott el hirtelen. Az 

arca eltorzult. 

Értetlenül néztem rá. 

– Elhagyott. Mármint Beryl – mondta keserűen. – Pedig 

még egy ilyen féllábúnak is jár egy asszony, nem? Elment, 



 

 

én meg iszom, hogy elfelejtsem, milyen csinos kis 

feleségem volt. Mert olyan volt, hogy ember nála szebbet 

nem kívánhat! 

Feszülten vártam. 

– De a pokolba Meltonnal is! Az is itt hagyta a feleségét, 

teljesen egyedül! Tudja, nekem nem muszáj ám az ő 

istenverte faházában élnem. Bárhol ellaknék, ahol csak 

tetszik. Nyugdíjam van. A hadseregtől! 

– Szerintem jó lehet itt élni – mondtam. – Szép hely. 

Igyon még egyet! 

Ivott, majd dühösen rám nézett. 

– Utálom ezt a helyet! – morogta. – Amikor az ember 

felesége csak úgy lelép, hogy azt se tudom, hol van… 

Lehet, hogy egy másik férfival hentereg! – Ökölbe szorította 

a kezét. 

Egy-két perc múlva lassan kinyújtotta az ujjait, és félig 

töltötte a poharát. A palackom kezdett kiürülni. Haines 

ismét felhajtotta az italt. 

– Nem is ismerem magát, akárki lehet – mormogta de a 

pokolba az egésszel! Elegem van az egyedüllétből! Balek 

vagyok, de nem… Mégsem. Egyszerűen csak ember 

vagyok. Az a nő úgy néz ki, mint… Mint Beryl. Ugyanolyan 

magas. A hajuk is egyforma. És úgy jár, ahogy Beryl. A 

pokolba, akár nővérek is lehetnének! De azért van, amiben 

különböznek egymástól, ha érti, mire gondolok. – Rám 

meresztette a szemét. Kezdett megártani neki az ital. 

Együttérzően bólogattam. 

– Odaát voltam, a szemetet égettem – folytatta a karját 

lengetve. – Előjött az a nő, egyszer csak megjelent a hátsó 

verandán. Hálóing volt rajta, de mintha celofánba 

csomagolták volna. Két pohár volt a kezében. Rám 

mosolyogott, olyan ágyba csalogatóan nézett. „Igyon egyet, 



 

 

Bill.” Ezt mondta. Én meg ittam. Nem egyet, hanem 

tizenkilencet. Azt hiszem, most már magától is kitalálja, 

mi történt. 

– Nagyon sok jó emberrel megesett már ilyesmi. 

– A férje itt hagyta. Egyedül! Az a…! Miközben ő Los 

Angelesben szórakozik. Beryl rájött, és elhagyott. Pénteken 

lesz két hete. 

Mozdulatlanná dermedtem, mintha mindenem kővé 

vált volna. Megsajdultak az izmaim. Pénteken lesz két 

hete? Vagyis múlt pénteken volt egy hete? Hiszen az 

augusztus tizenkettedike! Az a nap, amikor Julia Melton 

állítólag elindult El Pasóba. Az a nap, amikor megállt az 

Olympia Hotelnél, a hegy lábánál. 

Haines letette az üres poharat, és belenyúlt az 

ingzsebébe. A kezembe nyomott egy szamárfüles 

papírlapot. Óvatosan széthajtottam. Az üzenetet ceruzával 

írták rá. 

Inkább meghalok, mint hogy veled éljek, te aljas csaló! 

Beryl. 

Ennyi. 

– Nem először fordult elő – mondta Haines érdes 

vihogással. – De most először buktam le. – Felnevetett, 

aztán ismét elkomorult. Visszaadtam neki a papírlapot. 

Eltette, rágombolta az ingzseb hajtókáját. – De mi az 

ördögért beszélek erről? Éppen magának? – mordult fel. 

A szarka gúnyosan rácserregett egy harkályra, ami 

válaszképpen visszakerregett neki. 

– Krrrr! – Pontosan olyan hangja volt, mint valami 

papagájnak. 

– Ön magányos ember – mondtam. – Ki kell adnia 

magából a fájdalmat. Igyon még egyet! Nem, köszönöm, 



 

 

nekem már elég volt. Azon a délutánon nem volt idehaza? 

Akkor, amikor a felesége elment. 

Szomorkásán megrázta a fejét, és a combjai közé 

szorította a palackot. 

– Összebalhéztunk, aztán beültem a kocsiba, és 

átmentem az északi partra az egyik haveromhoz. Pokolian 

éreztem magam. Csinálnom kellett valamit. Be kellett 

rúgnom! Meg is tettem. Hajnal kettő körül értem haza. 

Eléggé pityókás voltam, ezért lassan hajtottam. Mire 

ideértem, Beryl már elment. Csak ezt a levelet hagyta 

hátra. 

– Szóval pénteken lesz két hete? Azóta nem is hallott 

róla? 

Ez a kérdés túlságosan direkt volt. Haines gyanakodva 

nézett rám, de aztán megcsóválta a fejét. Felemelte a 

palackot, ivott belőle, aztán a napba tartotta. 

– Barátom, ettől még a halott baka is táncra perdülne! 

– mondta. – Ő is elment – mutatott át a tó túlsó oldalára. – 

Lelépett. Talán összevesztek. Mármint a két nő. 

– De az is lehet, hogy együtt mentek el. 

Vadul felröhögött. 

– Uram, maga nem ismeri az én kis Berylemet! Ha 

elkezd veszekedni, pokoli egy kis dög. 

– Úgy veszem ki a szavaiból, hogy mindketten elég 

elszánt teremtések. Mrs. Hainesnek volt kocsija? Úgy 

értem, maga elvitte a saját kocsiját, nem? 

– Két Fordunk van. Az enyémet átalakítottuk, hogy a 

bal lábammal tudjam nyomni a pedálokat. Beryl a saját 

kocsiján ment el. 

Felálltam, a vízhez sétáltam, és belepöcköltem a 

cigarettacsikkemet. A víz sötétkék volt, és mélynek 



 

 

látszott. A tavaszi áradás miatt még mindig magas volt a 

szintje, a hullámok a gát felső részét nyaldosták. 

Visszamentem Haineshez. Éppen akkor eresztette le a 

torkán az utolsó csepp pálinkát. 

– Majd hozok valami piát – mondta lassan forgó 

nyelvvel. – Jövök magának egy pinttel. Alig ivott, és tessék! 

Elfogyott. 

– Van ott még, ahol ez volt – mondtam. – Ha gondolja, 

esetleg átmehetnénk a nyaralóhoz. 

– Persze. Megkerüljük a tavat. Ugye nem baj, hogy 

beszéltem magának róla? Mármint Berylről. 

– Egy férfinak időnként meg kell beszélnie valakivel a 

problémáit – feleltem. – A gáton is keresztülmehetünk. 

Erre rövidebb. Nem akarom, hogy olyan sokat kelljen 

gyalogolnia. 

– A pokolba, nem számít! Jól járok, még akkor is, ha 

nem úgy látszik. Már vagy egy hónapja nem mentem végig 

ezen a hosszabbik úton. – Felállt, bement a faházba. 

Amikor előbukkant, néhány kulcs volt nála. – Mehetünk. 

Elindultunk a tó túlsó végében lévő móló és a pavilon 

felé. Az ösvény a víz mellett, jókora gránittömbök között 

kígyózott. A földút, amin kocsival is végig lehetett hajtani, 

tőlünk meglehetős távolságban, valamivel feljebb vezetett. 

Haines lassan, a jobb lábát előrerugdosva lépkedett. Elég 

jó kedve volt, amit annak köszönhetett, hogy az ital 

hatására alig vett tudomást a külvilágról. Csak ritkán 

szólalt meg. Elértük a mólót; ráléptem, és kisétáltam a 

végébe. Haines követett, a lába tompán dobogott a 

deszkákon. Elhagytuk a pavilont, eljutottunk a móló 

végébe, és nekidőltünk a kopott, sötétzöldre festett 

korlátnak. 

– Vannak halak a tóban? – kérdeztem. 



 

 

– Persze. Szivárványos lazac meg fekete sügér. Én nem 

rajongok a halhúsért. Azt hiszem, több is van itt a 

kelleténél. 

Kihajoltam a korlát fölött, és lenéztem a mély, 

majdnem mozdulatlan vízre. Kis örvényszerűséget láttam 

odalent, a móló alatt egy zöldes alak mozgott. Haines 

mellém hajolt, szeme a víz mélyét kutatta. A móló masszív 

építmény volt. Valamivel alattunk egy másik pallósort 

fedeztem fel. A jelek szerint alacsonyabb vízállásnál 

valószínűleg ez is száraz volt, talán ott szálltak ki a 

csónakokból. A közelben egy kikötött ladik himbálózott. 

Haines megragadta a karomat. Olyan erővel szorított, 

hogy majdnem felkiáltottam. Az ujjai vaskarmokként 

mélyedtek az izmaimba. Ránéztem. Előredőlt, úgy meredt 

a vízre, mint egy eszelős. Elsápadt, az arcán 

veritékcseppek jelentek meg. Én is lenéztem. 

A víz alatt lévő pallósor pereménél egy emberi testre 

emlékeztető tárgy lebegett. A deszkák alól, lusta mozgással 

egy kar lebbent ki, tétován megállt a vízben, majd 

elsodródott a szemünk elől. 

Hainer lassan kiegyenesedett. A szeme józanul, 

ugyanakkor rémülten csillogott. Egyetlen szó nélkül 

megfordult, és elindult a mólón visszafelé. Egy 

sziklakupachoz lépett, lehajolt, és hangos zihálással, a 

hát- és vállizmait megfeszítve kiemelt egy jókora követ. A 

tömb legalább száz fontot nyomhatott, ám Haines 

mellmagasságban tartva, magabiztos léptekkel hozta ki a 

móló végére. Amikor a korláthoz ért, a feje fölé emelte a 

követ. Egy pillanatra mozdulatlanná vált; a nyakizmai 

kidagadtak a kék ing gallérja fölött. Halk, nyöszörgő 

hangot hallatott, aztán az egész teste megfeszült. 



 

 

Előrelódította a követ, ami hangos csobbanással a vízbe 

csapódott. 

Víz fröccsent ránk. A kő egyenes vonalban zuhant le, 

és nekicsapódott a víz alatti palánksornak. A kör alakban 

szétfutó hullámok gyorsan szélesebbé váltak, a víz úgy 

pezsgett, mintha forrna. A palánkok halkan 

megreccsentek, az egyik régi korhadt és félig megrohadt 

deszka elroppant, egy darabja a felszínre bukott; a 

keletkező hullámok a hátukra kapták és messzire vitték. 

A mélység kitisztult. Valami megmozdult odalent. 

Lassan felemelkedett. Egy hosszúkás, sötét tárgy volt, ami 

lassan az oldalára fordult emelkedés közben. A felszínre 

jutott. Egy szétázott gyapjúszvettert láttam, meg egy 

harisnyát. Aztán megpillantottam a cipőket, meg a bennük 

lévő alaktalan duzzadt… valamiket. A szőke hajtömeg 

szálai kiegyenesedtek a vízben, és egy pillanatra 

mozdulatlanná váltak. 

A tárgy megfordult. Egy kar csapott a víz színére; a 

végén egy olyan képződmény volt, ami még csak nem is 

emlékeztetett emberi kézre. Az arc – vagyis az a valami, 

ami egykor arc lehetett – is felénk fordult. Puffadt, 

duzzadt, szürkésfehér húsmassza volt, vonások és 

szemek, jellegzetességek és száj nélkül. Haines lenézett rá. 

Az archoz kapcsolódó, nyakszerű húsrúd alatt apró, zöld 

kövek csillantak meg. Haines a jobb kezével megragadta a 

korlátot. Olyan erősen szorította, hogy a csuklója 

elfehéredett; mintha valami csoda folytán hó került volna 

barna bőre alá. 

– Beryl! – A hangja mintha nagyon, nagyon távolról 

érkezett volna, a hegyen túlról, a sűrű erdő másik végéből. 



 

 

4. 

Asszony a tóban 

Az ablakba kitett jókora, fehér kartonlapon nyomtatott 

nagybetűkkel a következő szöveg állt: „Maradjon Tinchfield 

a rendőrfőnök!” Az ablak mögött egy keskeny pultot 

láttam, aktahalmok porosodtak rajta. Az ajtó üvegrészére 

fekete festékkel pingálták rá a szavakat: „Rendőrfőnök. 

Tűzoltóparancsnok. Kereskedelmi kamara. Lépjen be! ” 

Eleget tettem a felszólításnak, beléptem az egyszobás 

fabódé ajtaján. A nem túl tágas helyiség egyik sarkában 

vaskályha állt, mellette egy íróasztal, két kemény támlájú 

szék, meg a pult. A falon a körzet részletes térképe, egy 

naptár és egy hőmérő függött. Az íróasztal mellett 

telefonszámokat írtak a falra; valaki jól megnyomta a 

ceruzáját vagy a tollát, a vonalak egészen mélyek voltak. 

Az asztal mögötti régimódi forgószéken egy férfi ült. 

Széles karimájú Stetson-kalapját a tarkójára tolta, a lábát 

az asztal tetején pihentette. A jobb oldalánál egy jókora 

köpőcsésze állt. Széles, szőrtelen kezeit kényelmesen 

összefonta a hasán. Barna nadrágot viselt, nadrágtartóval. 

Sok mosástól kifakult barna ingét állig begombolta, vastag 

nyakába nem kötött nyakkendőt. A haja – vagyis amennyit 

a hajából láttam – egérbarna volt, a halántékán viszont 

már rendesen megőszült. A bal mellére csillagot tűzött. A 

fenekének inkább a bal felén ült, mert a jobb oldalán 

bőrből készült fegyvertokot hordott, amiben egy hatalmas 

stukker feketéllett. 



 

 

Áthajoltam a pult fölött, és a férfira néztem. Lapátfülű, 

barátságos tekintetű, szürke szemű ember volt; 

együgyűnek és ártalmatlannak látszott, úgy nézett ki, mint 

akit egy utcakölyök is könnyedén kizsebel. 

– Maga Mr. Tinchfield? 

– Én. Itten én képviselem azt, amit törvénynek hínak. 

Bár gyön a választás, és jó sok jófiú indul ellenem, és tán 

még rám is vernek. – Felsóhajtott. 

– A Szarvasborjú-tó körzete is magához tartozik? 

– Hm… Miről beszél, fiam? 

– A Szarvasborjú-tó. Fent, a hegyekben. A maga 

körzetéhez tartozik? 

– Ja. Asszem. Én vagyok a megyei seriff helyettese is, 

csak ezt nem írtam ki az ajtómra, mer’ már nem volt rajta 

több hely. – Kedvetlenül az ajtóra pillantott. – Ott is én 

vagyok a törvény. Melton birtoka, mi? Valami gond van, 

fiam? 

– Egy halott asszonyt találtunk a vízben. 

– Nohát… Akkor megyek! – Felemelte a kezét, 

megvakarta a füle tövét, és nehézkesen felállt. Csak ekkor 

láttam, hogy a kövérség látszata ellenére magas, erőteljes 

férfi. – Meghalt, aszongya? Ki az? 

– Bill Haines felesége, Beryl. Öngyilkosságnak tűnik a 

dolog. Már jó ideje a vízben lehetett, seriff. Nem valami 

szép látvány. Tíz nappal ezelőtt hagyta el a férjét, 

legalábbis Haines ezt mondja. Azt hiszem, akkortájt 

ölhette meg magát. 

Tinchfield a köpőcsésze fölé hajolt, és belesercintett egy 

adag barnás bagót. Cuppogni kezdett, aztán a keze fejével 

megtörölte a száját. 

– Megtudhatnám, ki maga, fiam? 



 

 

– A nevem John Dalmas. Los Angelesből jöttem. 

Engedélyt kaptam Mr. Meltontól arra, hogy körülnézzek a 

birtokán. Írásos engedélyt. Hainesszel éppen elindultunk a 

nyaraló felé, és ott, annál a kis mólónál jártunk, amit a 

filmesek építettek, amikor megláttunk valamit a víz alatt. 

Haines beledobott egy nagy követ a tóba, mire a test 

feljött. Mondom, nem valami szép látvány, seriff. 

– Haines ott van? 

– Ott. Azért jöttem én, mert őt kissé megviselte a dolog. 

– Hát, ez nem meglepő, fiam. – Tinchfield kihúzta az 

íróasztal egyik fiókját, és elővett egy üveg whiskyt. 

Becsúsztatta az inge alá; begombolta az inget. – Most 

elmegyünk Menzies dokihoz – mondta. – Paul Loomisra is 

szükségünk lesz. 

Nyugodtan megkerülte a pultot. A jelek szerint a 

szituáció annyira sem idegesítette, mint egy szemtelen légy 

döngése. 

Elindultunk. Ahogy kiléptünk az irodából, Tinchfield 

arrébb tekerte az üvegezett ajtóra erősített papíróra 

mutatóját; most már mindenki tudhatta, hogy délután 

hatra vissza fog érni. Becsukta az ajtót, és beszállt egy 

szirénával, vörös forgófényekkel, ámbraszínű 

ködlámpákkal, piros-fehér tűzoltó létrával ellátott 

kocsijába, amelynek az oldalán különböző feliratok 

virítottak; egyiket sem volt kedvem elolvasni. 

– Maga várjon itt, fiam. Semmi perc alatt visszaérek. 

Villámgyorsan megfordult a kocsival, kihajtott a tó 

irányába vezető útra, majd egy kanyar után megállt az 

irodájával szemközti épületnél. Besietett a házba, és 

amikor kisvártatva előbukkant, egy magas, sovány férfi 

volt vele. Visszatolatott az útra, és elindult. Beugrottam a 

kocsimba, és besoroltam mögé. Áthaladtunk a falun. 



 

 

Óvatosan kerülgettük a rövidnadrágos lányokat, és a 

félmeztelen, lebarnult férfiakat. Tinchfield rátenyerelt a 

dudájára, de a szirénát nem kapcsolta be; tisztában volt 

azzal, ha a helybeliek megneszelnék, hogy történt valami, 

azonnal követnék a „törvény emberét”. Felhajtottunk egy 

dombra, és megálltunk egy faház előtt. Tinchfield ismét 

dudált, aztán felkiáltott. Egy kék overallt viselő férfi 

kukkantott ki az ajtón. 

– Szállj be, Paul! 

Az overallos ember bólintott, visszabújt a faházba, 

majd sietve kilépett az ajtón. Egy piszkos oroszlánvadász 

kalap volt a fejét. 

Visszagurultunk az országúihoz, a megfelelő helyen 

elfordultunk, és megérkeztünk a földúthoz. Az overallos 

ember kiszállt, kinyitotta a kaput, majd miután a két kocsi 

keresztülhaladt, gondosan visszacsukta. 

Amikor megérkeztünk a tóhoz, már nem füstölt a kis 

faház kéménye. Kiszálltunk. 

Menzies doki szögletes, sárga arcú ember volt, dülledt 

szemekkel és nikotinfoltos ujjakkal. A kék overallt és 

oroszlánvadász kalapot viselő férfi nagyjából harmincéves 

lehetett. A haja sötét volt, az arca beesett, a teste vézna; 

lerítt róla, hogy nem táplálkozik rendesen. 

Kimentünk a vízhez, és a móló irányába néztünk. Bill 

Haines a mólón ült, meztelen volt, a fejét a tenyerébe 

temette. Volt valami mellette a pallókon. 

– Akár kocsival is átmehetünk – jegyezte meg 

Tinchfield. Visszaültünk a kocsikba, és amennyire csak 

lehetett megközelítettük a mólót. Aztán mindannyian 

kiszálltunk. A valami, ami Haines mellett feküdt, egy nő 

teste volt. A mellére kötelet hurkoltak. A korlát mellett 

Haines ruhái hevertek; a kupac tetején egy csillogó fémből 



 

 

és bőrből készül műlábat láttam. Tinchfield egyetlen szó 

nélkül elővette az inge alól a whiskys üveget, kihúzta a 

belőle a dugót, és Haines kezébe nyomta. 

– Igyál csak, Bill – mondta barátságosan. A levegőben 

iszonyatos, gyomorforgató bűz terjengett, Haines azonban 

úgy viselkedett, mintha semmit sem érezne. Tinchfield és 

Menzies sem fintorgott. Loomis visszasietett a kocsihoz; 

kisvártatva egy takaróval tért vissza. Ráterítette a tetemre, 

majd velem együtt hátrébb húzódott. 

Haines jól meghúzta az üveget. Amikor befejezte az 

ivást, üveges szemmel nézett fel. A térdei és a lábcsonkja 

közé szorította a palackot, és beszélni kezdett. A hangja 

kísérteties volt. Beszéd közben nem nézett rá senkire és 

semmire. Elmondta, hogy miután én elmentem, kerített 

egy kötelet, levetkőzött, és beugrott a vízbe, hogy kiemelje 

a hullát. Amikor végzett a beszámolójával, hirtelen 

szobormerevvé változott, és bárgyún a móló deszkáira 

meredt. 

Tinchfield bagót tömött a szájába, egy-két percig 

elgondolkodva rágcsált, majd összeszorította a fogát, 

lehajolt, és megfordította a tetemet. Óvatosan ért hozzá, 

mintha attól tartott volna, hogy a hulla darabokra omlik 

az érintésétől. A késő délutáni nap megcsillantotta a zöld 

kövekből készült nyakláncot, amit már akkor észrevettem, 

amikor a halott a vízben volt. Értéktelen bizsunak látszott. 

Tinchfield felegyenesedett, elővett egy barna zsebkendőt, 

és trombitálva kifújta az orrát. 

– Mi a véleményed, doki? 

– Most mi az ördögöt mondjak? – kérdezett vissza 

Menzies magas, pattogós, bosszús hangon. 

– Mondjuk állapítsad meg a halál okát meg időpontját – 

felelte Tinchfield jóindulatúan. 



 

 

– Ne legyél már ekkora hülye, Jim! – mondta az orvos 

ingerülten. 

– Semmit se tudói mondani, mi? 

– Így, hogy csak ránéztem? Szent ég! 

Tinchfield felsóhajtott, és felém fordult. 

– Egészen pontosan hol volt a tetem, amikor először 

meglátták? 

Elmagyaráztam a hulla pozícióját. Tinchfield 

rezzenéstelen arccal, üres tekintettel hallgatott végig. 

Amikor befejeztem, folytatta a bagórágást. 

– Elég furcsa helyen volt. Errefele nincsenek 

áramlatok. És ha mozog is egy kicsikét a víz, a sodrás 

biztos a gát irányába visz mindent. – Beszéd közben rá se 

pillantott a holttestre. 

– Ő csinálta, seriff. Megölte magát. Csakis így 

történhetett. Beúszott a móló alá, aztán vizet nyelt. Vagy 

esetleg csak beszorult. Így kellett történnie, mert másképp 

nem történhetett. 

– Vagy így történt, Bill, vagy mégse így. – Tinchfield 

felnézett az égre. 

Haines magához húzta az ingét, a zsebéből elővette a 

szamárfüles levelet. Átadta Tinchfieldnek. Ekkor 

hallgatólagos megegyezés született közöttünk: 

valamennyien elhúzódtunk a hulla közeléből. 

Tinchfieldnek eszébe jutott valami. Visszament a 

halotthoz, magához vette a palackot, és visszadugta az 

inge alá. Aztán csatlakozott hozzánk, és néhányszor 

végigolvasta a levelet. 

– Nincsen rajta dátum. Aszondod, Bill, hogy pár héttel 

ezelőtt írták? 

– Pénteken lesz két hete. 

– Egyszer már lelépett tőled az asszony, igaz? 



 

 

– Igaz. – Haines nem nézett fel rá. – Két éve. Berúgtam, 

aztán ott maradtam egy kis lotyónál. – Idegesen 

felröhögött. 

A seriff még egyszer, nyugodtan végigolvasta az 

üzenetet. 

– Akkor hagyott neked ilyen búcsúlevelet? – kérdezte. 

– Értem én, hova akarsz kilyukadni! – vicsorgott 

Haines. – Értem én, de miért találsz ki ilyeneket? 

– Ez a levél elég réginek látszik – morfondírozott 

Tinchfield. 

– Csak azért, mert már tíz napja a zsebemben hordom! 

– ordította Haines, majd ismét felnevetett. 

– Mi ilyen mulatságos, Bill? 

– Mondd, próbáltál már lehúzni egy embert a víz alá? 

Mondjuk hat láb mélyre? 

– Még sosem, Bill. 

– Én elég jól úszom… Ahhoz képest, hogy csak fél 

lábam van. De ilyen jól azért nem! 

Tinchfield felsóhajtott. 

– Ez semmit sem jelent, Bill. Kötelet is lehetett 

használni. A testre kötelet hurkolok, aminek a másik 

végére követ kötök. Esetleg két követ, egyet a fejhez, egyet 

a lábhoz. Azok aztán lehúzzák a testet. Aztán, miután a 

test bekerült a móló alá, el lehet vágni a kötelet. Látod, 

fiam? Meg lehet csinálni. 

– Persze. Én tettem – mondta Haines eszelős 

röhögéssel. – Én… Én csináltam ezt Beryllel! Vigyél be, te 

piszok…! 

– Éppen ezt szándékozom tenni – mondta Tinchfield 

halkan. – A nyomozás érdekében. Egyelőre még semmivel 

sem vádollak, Bill. Te is elkövethetted. Most ne mondjad, 

hogy nem, meg ne is védekezzél, mert én egy szóval se 



 

 

mondtam, hogy te csináltad. Én csak annyit mondtam, 

hogy akár te is csinálhattad. 

Haines a következő néhány pillanatban kijózanodott, 

az azután következő pár másodpercben pedig darabokra 

hullott. 

– Berylnek volt biztosítása? – kérdezte Tinchfield, 

miközben az eget tanulmányozta. 

Haines összerezzent. 

– Ötezer. Csak ennyi. De éppen elég ahhoz, hogy 

gyanús legyek, mi? Oké. Menjünk. 

Tinchfield lassan Loomis felé fordult. 

– Menj vissza Bill házába, Paul, és hozz ide pár takarót. 

Aztán az lesz a legjobb, ha mindannyian whiskyt kenünk 

az orrunk alá. 

Loomis megfordult, és tóparti ösvényen visszament 

Haines faházához. Mi, a többiek mozdulatlanul álltunk. 

Haines lenézett széles, barna kezére, ökölbe szorította. 

Egyetlen szó nélkül felemelte a jobbját, és iszonyatos 

erővel a saját arcába csapott. 

– Te…! – suttogta rekedten. 

Vérezni kezdett az orra. Megtántorodott. A vér az 

ajkára csorgott, aztán végigfolyt a szája mellett, egészen az 

álla csúcsáig. Lecsöppent. 

Erről eszembe jutott valami, amiről időközben 

majdnem megfeledkeztem. 



 

 

5. 

Az arany bokalánc 

Telefonáltam Howard Meltonnak. Beverly Hills-i 

otthonában hívtam fel, egy órával sötétedés után. A 

telefontársaság kis, fából készült irodájából 

kezdeményeztem a hívást, ami Puma-szirt főutcájától alig 

fél háztömbnyire állt. A közelben volt egy lőpálya, ahol 22-

esekkel durrogtattak, az utcán autók dudáltak, a közeli 

Indiánfej Hotel éttermében pedig nyávogós zene szólt, ezért 

alig hallottam valamit. 

Amikor a központos végre kapcsolatot teremtett 

Meltonnal, arra kért, hogy menjek be a főnöke szobájába, 

az talán csendesebb. Meg is tettem. Becsuktam magam 

mögött az ajtót, leültem a kis íróasztal mögé, és felvettem 

a kagylót. 

– Talált valamit odafönt? – kérdezte Melton. A 

hangjából sütött az idegesség. 

– Semmi olyasmit, amire számítottam. De történt 

valami, aminek nem fog örülni. Hogy mondjam el? Nyíltan 

vágjak a közepébe, vagy inkább csomagoljam be a 

lényeget, mint a karácsonyi ajándékot szokás? 

Köhögött. A háttérből nem hallatszott más nesz. 

– Vágjon a közepébe – mondta határozottan. 

– Bill Haines azt állítja, a maga felesége összeszűrte 

vele a levet. Lefeküdtek egymással. Berúgtak. Aznap 

történt, amikor Mrs. Melton lelépett. Haines ezután jól 

összebalhézott a saját feleségével, majd átment a Puma-tó 



 

 

északi partjára, ahol folytatta az ivászatot. Hajnali 

kettőkor ért haza. Most csak azt ismétlem, amit Haines 

állított. 

Vártam. 

– Rendben – mondta Melton. – Folytassa, Dalmas. – A 

hangja olyan szenvtelen volt, mint nyugdíjas sírásóé a 

polgármester temetésén. 

– Mire hazaért, már mindkét asszony elment. Haines 

felesége, Beryl búcsúlevelet hagyott, amiben azt írta, hogy 

inkább meghal, mint hogy egy olyan csaló gazemberrel 

éljen, amilyen a férje. Haines azóta nem is látta az 

asszonyt… Egészen máig. 

Melton ismét köhögött. A hang bántotta a fülemet. A 

vonal elég zajos volt, búgott és recsegett. Váratlanul 

közbeszólt egy telefonközpontos; megkértem a hölgyet, 

tartson egy kis pihenőt, menjen, fésülködjön meg. Akis 

közjáték után Melton megkérdezte: 

– És Haines mindezt elmondta magának? Éppen 

magának? Egy idegennek? 

– Hoztam magamma némi italt. Szereti a piát, és már 

alig várta, hogy kipanaszkodhassa magát valakinek. A 

pálinka ledöntötte a korlátokat. De ez még nem minden. 

Az imént azt mondtam, nem látta az asszonyt, egészen 

máig. Beryl Haines ma ugyanis felbukkant. A szó 

legszorosabb értelmében. A maga tavának vizéből. 

Gondolom, el tudja képzelni, hogy nézett ki. 

– Szent isten! – kiáltott fel Melton. 

– A móló alsó része alatt volt, valahogy beszorult oda. 

Az itteni rendőrfőnök, Jim Tinchfield is kint járt. 

Letartóztatta Hainest. Azt hiszem, lementek San 

Bernardinóba, a kerületi ügyészhez. Gondolom, a tetemet 

fel fogják boncolni, és megkezdődik a szokásos procedúra. 



 

 

– Tinchfield szerint Haines ölte meg a feleségét? 

– Ezt nem mondta, de kijelentette, hogy akár így is 

történhetett a dolog. Ez a Tinchfield sosem mond ki 

mindent, amire gondol. Haines megpróbálta eljátszani a 

meghasadt szívű férjet, de Jimre ez sem gyakorolt sok 

hatást. Szerintem tud egyet s mást Hainesről, amiről 

nekem egyelőre fogalmam sincs. 

– Átkutatták Haines házát? 

– Amíg én ott voltam, addig nem. Erre talán később 

kerítenek sort. 

– Értem. – Melton hangja fáradt, vagyis inkább erőtlen 

volt. 

– Érdekes ügy egy rendőrfőnök számára, aki arra 

törekszik, hogy újra megválasszák – mondtam. – Neki jól 

jött ez a dolog, nekünk viszont nem. Ha beidéznek a 

bíróságra, eskü alatt kell vallanom, és egyebek mellett azt 

is meg fogják kérdezni, mi dolgom volt a tónál. Ez pedig 

azt jelenti, hogy el kell mondanom az igazat. Legalábbis 

bizonyos mértékig. Márpedig ha elmondom az igazat, 

akkor óhatatlanul magát is belekeverem az ügybe. 

– Azt hiszem, már enélkül is nyakig benne vagyok – 

mondta Melton tompán. – Ha a feleségem… – Elcsuklott a 

hangja. Hosszú ideig hallgatott. A vonal egyre zajosabbá 

vált, úgy recsegett, mintha valahol a hegyek között villám 

csapott volna a vezetékbe. 

– Beryl Hainesnek volt egy saját Fordja – mondtam. – 

Ezt a kocsit sehol sem láttam, ráadásul ez a búcsúlevél 

szerintem nem olyan, mint egy öngyilkosságra készülő nő 

utolsó üzenete. 

– Most mit akar tenni? 



 

 

– Nagyon úgy néz ki, hogy ennél a munkánál mindig 

oldalvágányra terelődöm. Lehet, hogy még ma este 

visszamegyek a városba. Felhívhatom? 

– Bármikor – mondta. – Egész este és egész éjjel itthon 

leszek. Nem is hittem volna, hogy ez a Haines ilyen ember! 

– A felesége alkohollal kapcsolatos problémáiról viszont 

tudott, ennek ellenére egyedül hagyta a nyaralóban. 

– Szent ég! – mondta Melton, mintha nem is hallotta 

volna a közbevetésemet. – Egy falábú ember… 

– Na, ezt a részletet felejtsük el – szóltam közbe. – 

Enélkül is elég ronda az ügy. Viszlát. 

Letettem a kagylót, kimentem a külső helyiségbe, és 

fizettem a telefonos kisasszonynak a hívásért. Ezután 

visszasétáltam a főutcára, és beszálltam a kocsimba, amit 

egy vegyesbolt előtt hagytam. Az utcán színes neonfények 

izzottak, minden csupa csillogás, csupa kacaj volt. A 

száraz hegyi levegő még a leghalkabb neszt is mérföldnyi 

távolságba közvetítette. Hallottam, hogy tőlem egy 

saroknyira emberek beszélgetnek. Kiszálltam az autóból, a 

vegyesboltban vettem egy üveg itókát, aztán elhajtottam 

onnan. 

Amikor visszaértem a Szarvasborjú-tóhoz vezető földút 

elejéhez, lehúzódtam az útról, és megpróbáltam átgondolni 

a helyzetet. Beindítottam a motort, és a fák között 

elindultam Melton nyaralója felé. 

A kaput lezárták és lelakatolták. Begurultam a 

kocsimmal a bokrok közé, majd átmásztam a kapun, és 

addig futottam előre a földúton, amíg a lábam előtt 

megpillantottam a csillagfényben ragyogó víztükröt. 

Haines faháza sötét volt, a nyaralók alig kivehető, sötét 

árnyakként gubbasztottak a túlsó parton. A gát melletti 

malomkerék sehogy sem illett az összképbe. Hallgatózni 



 

 

kezdtem; egyetlen apró zaj nem sok, annyit sem hallottam. 

A hegyekben nem élnek éjszakai madarak. 

Átmentem Haines házához, megpróbáltam betolni az 

ajtót. Zárva volt. Megkerültem az épületet; a hátsó ajtót is 

kulcsra zárták. Úgy osontam, mint a vadászó macska. 

Megvizsgáltam az ablakot. Zárva találtam. Megálltam, és 

ismét füleltem. Az ablak nem zárt valami jól; a hegyekben 

hamar kiszárad és összezsugorodik a fa. Megpróbáltam 

bedugni a zsebkésemet a két ablaktábla közé. Nem volt 

szerencsém. 

A falhoz támasztottam a hátamat, a csillámló tóra 

néztem, és ittam pár kortyot az üvegemből. Ettől visszatért 

az életkedvem. Eltettem a palackot, felkaptam egy 

nagyobb követ, és rácsaptam az ablakkeretre, anélkül, 

hogy betörtem volna az üveget. Felkapaszkodtam a 

párkányra, és bemásztam a házba. 

Zseblámpa villant az arcomba. 

– Én a maga helyében nem mozdulnék, fiam – mondta 

egy nyugodt hang. – Csak nyugalom, biztos nagyon 

elfáradt, míg ideért. 

A fénycsóva pár másodpercig a falhoz szegezett. Aztán 

kattanás hallatszott, és felgyulladt a helyiség 

mennyezetére szerelt lámpa. A zseblámpát leoltották. 

Tinchfield egy bőr borítású széken ült az asztal mögött, 

amit valami barnás, kendőszerű terítővel takartak le. 

Nyugodt volt, elképesztően nyugodt. Ugyanazt a ruhát 

viselte, amit délután, annyi különbséggel, hogy egy barna 

gyapjúkabátot is magára vett. Az állkapcsa némán 

mozgott. 

– Azok a filmesek kifeszítettek vagy két mérföldnyi 

drótot – mondta könnyedén. – Kedves volt tőlük. Nos, mit 



 

 

forgat a fejében, fiam? Mármint azon kívül, hogy betört 

ide? 

Magamhoz húztam egy széket, leültem, és körbenéztem 

a szobában. Eléggé kis helyiség volt. Franciaágy, 

rongyszőnyeg, néhány egyszerű bútordarab. A nyitott 

ajtón keresztül egy tűzhely sarkát láttam. 

– Volt egy elképzelésem – mondtam. – De most, ahogy 

itt ülök, eléggé ostobán fog hangzani. 

Tinchfield bólintott. Alaposan végigmért. 

– Hallottam a kocsiját – mondta. – Tudtam, hogy a 

földúton van, és errefelé tart. Elég gyorsan és ügyesen 

mozog a sötétben, fiam. Ha végig gyalog jön, talán észre 

sem veszem. Tudja, eléggé kíváncsi lettem magára. 

– Miért? 

– Mondja, fiam, nincs valami kemény tárgy a bal hóna 

alatt? 

Rávigyorogtam. 

– Azt hiszem, jobb lesz, ha beszélek – mondtam. 

– Na, azért nem kell ilyen nagy ügyet csinálni egy 

stukkerből. Toleráns ember vagyok, és feltételezem, hogy 

rendelkezik a megfelelő engedélyekkel. Vagy tévedek? 

A zsebembe nyúltam, és Tinchfield vaskos térdére 

tettem a tárcámat. Kinyitotta, a lámpa alá tartotta. 

Alaposan megvizsgálta az engedélyemet, a fényképemet, 

aztán visszaadta a tárcát. 

– Arra magamtól is rájöttem, hogy érdeklődik Bill 

Haines iránt – mondta. – Szóval magándetektív, mi? Hát, 

elég keménykötésű, és az arcáról se lehet leolvasni valami 

sokat. Én magam is aggódtam Bill miatt. A házat akarta 

átkutatni? 

– Támadt egy ötletem. 



 

 

– Tőlem kutakodhat, de tényleg nincs szükség rá. Már 

minden érdemleges dolgot megvizsgáltam. Ki bérelte fel? 

– Howard Melton. 

Egy percig némán rágott. 

– Megtudhatnám, hogy mire? 

– Arra, hogy megtaláljam a feleségét. A hölgy pár héttel 

ezelőtt eltűnt. 

Tinchfield levette a Stetsonját, és beletúrt a hajába. 

Felállt, kinyitotta az ajtót. Ismét leült, és rám nézett. 

– Mr. Melton kerülni szeretné a nyilvánosságot – 

mondtam. – Könnyen elveszítheti az állását, ha kiderül, 

hogy a felesége esetleg valami ostobaságot csinált. 

– Tinchfield pislogás nélkül nézett. A lámpa sárgás 

fénye bronzossá változtatta az arca egyik felét. – És most 

nem az italra, vagy Bill Hainesre gondolok – tettem hozzá. 

– Ez még nem magyarázat arra, hogy át akarja kutatni 

Bill Haines házát – mondta kedvesen. 

– Tudja, én olyan alapos ember vagyok. 

Egy jó hosszú percig nem válaszolt; valószínűleg azt 

próbálta eldönteni, hogy komolyan beszélek, vagy csak 

ugratom, és ha komolyan gondoltam, amit mondtam, 

akkor neki mi a teendője. 

Végül így szólt: 

– Mondja, ez esetleg érdekelné, fiam? – Belenyúlt a 

kabátja zsebébe, és elővett egy összehajtogatott újságlapot. 

Letette az asztalra, szép kényelmesen szétnyitotta a lámpa 

alatt. Felálltam, odaálltam Tinchfield mellé. A papíron egy 

vékony aranylánc csillogott. Látszott rajta, hogy egy éles 

szerszámmal vágták el. A pici kulccsal nyitható kapocs 

érintetlen volt. Arasznyi hosszúságú lehetett; a kapocs alig 

volt nagyobb, mint a szemek. Az újságpapíron és a láncon 

is finom szemcséjű, fehér port láttam. 



 

 

– Mit gondol, hol találtam? – kérdezte Tinchfield. 

Megnyálaztam a mutatóujjamat, megérintettem a fehér 

port, megízleltem. 

– Egy zsák lisztben. Itt, a konyhában. Ez egy bokalánc. 

A nők, akik ilyesmit hordanak, általában sosem veszik le. 

Aki ezt levette, az nem rendelkezett a megfelelő kulccsal. 

Tinchfield jóindulatúan nézett rám. Hátradőlt, széles 

kezével rácsapott a térdére, és rávigyorgott a mennyezetre. 

Elővettem egy cigarettát, és visszaültem a helyemre. 

Tinchfield összehajtogatta az újságpapírt, visszatette a 

zsebébe. 

– Nos, azt hiszem, ez minden. Vagy esetleg maga is szét 

akar nézni? Az én jelenlétemben? 

– Inkább nem. 

– A jelek szerint nem fogunk együttműködni. 

– Bill azt mondta, Mrs. Hainesnek volt egy kocsija. Egy 

Ford. 

– Ja. Egy kék kupé. Megtaláltuk, egy bozótosban 

rejtették el. 

– Ez nem vall előre kitervelt gyilkosságra. 

– Szerintem itt senki, semmit sem tervezett meg, fiam. 

Billre rájött a bolondóra. Talán megfojtotta az asszonyt 

azokkal a szörnyű, erős kezeivel. Aztán ott állt egy 

hullával. Meg kellett szabadulnia tőle. Támadt egy ötlete, 

és végrehajtotta. Nem volt túl jó ötlet, de a kivitelezést 

ragyogóan hajtotta végre. Mármint ahhoz képest, hogy 

falábú. 

– A kocsi elrejtése öngyilkosságra utal – mondtam. – 

Előre kitervelt öngyilkosságra. Gyakran előfordul, hogy az 

emberek úgy végeznek magukkal, hogy gyilkosságnak 

tűnjön a dolog, és az keveredjen gyanúba, akire 



 

 

haragszanak valami miatt. A nő nem vihette messzire a 

kocsit, mert gyalog kellett visszajönnie. 

– De Bill sem vihette messzire. Azt a kocsit fél lábbal 

elég nehéz lehet elvezetni. 

– Már azelőtt megmutatta Beryl levelét, hogy 

megtaláltuk a hullát – mondtam. – És elsőként én mentem 

ki a mólóra. 

– Egész jól kijönnénk egymással, fiam. Nos, majd 

meglátjuk. Bill alapjában véve jó ember, bár ezek a 

veteránok mind azt képzelik, rendelkeznek bizonyos 

kiváltságokkal. Olyan is van köztük, aki csak három hetet 

nyomott le valami kiképzőtáborban, mégis úgy viselkedik, 

mint aki legalább kilenc sebet kapott a fronton. Billben 

biztos feltámaszt majd bizonyos érzéseket ez a láncocska, 

amit találtam. 

Felállt, az ajtóhoz ment. Kiköpött a sötétbe. 

– Hatvankét éves vagyok – mondta anélkül, hogy 

megfordult volna. – Már sok mindent láttam, tudom, mire 

képesek az emberek. Azt viszont nem tartom valószínűnek, 

hogy az ember fogja magát, ruhástól beleugrik egy hideg 

tóba, beúszik valami deszkapalló alá, és megvárja a halált. 

Ez azért eléggé különös, nem? Kissé egyoldalú a 

beszélgetésünk, nem gondolja, fiam? Én sorra elárulom a 

titkaimat, maga meg hallgat. De ha már itt tartunk, azt is 

el kell mondanom, hogy többször beszélnem kellett Bill 

fejével, mert ha berúgott, rendszeresen megverte a 

feleségét. Ez nem fog valami jól hangzani a bíróság előtt. 

És ha kiderül, hogy ez a láncocska Beryl Haines lábán 

volt, akkor ezt a Bill fiút semmi sem menti meg attól, hogy 

közelebbről is megnézze azokat a kellemes, új kis 

gázkamrákat. Maga pedig, fiam, jobban tenné, ha most 

szépen hazamenne. 



 

 

Felálltam. 

– És ne szívja el azt a cigarettát az országúton – tette 

hozzá. – Idefent ez ellenkezik a törvénnyel. 

Eltettem a meggyújtatlan cigarettát, és kiléptem az 

éjszakába. Tinchfield leoltotta a lámpát, utánam jött, 

bezárta az ajtót, a kulcsot a zsebébe süllyesztette. 

– Hol szállt meg, fiam? 

– Lemegyek az Olympiába, San Bernardinóba. 

– Szép hely, de ott már nincs olyan jó klíma, mint 

idefent. Túl nagy a forróság. 

– Szeretem a forró helyzeteket – mondtam. 

Visszasétáltunk az úthoz. Tinchfield jobbra fordult. 

– A kocsim itt van a közelben, a tó végében. Jó 

éjszakát, fiam. 

– Jó éjszakát, seriff. Szerintem nem Bill ölte meg a nőt. 

Tinchfield már elindult; nem fordult hátra. 

– Meglátjuk. Majd meglátjuk – mondta halkan. 

Visszamentem a kapuhoz, átmásztam fölötte, 

megkerestem a kocsimat, és elindultam visszafelé a 

keskeny úton, el a vízesés mellett. Az országútnál 

nyugatnak, a töltés és völgybe vezető út irányába 

fordultam. 

Útközben az járt a fejembe, ha Puma-szirt lakói nem 

választják újra Tinchfieldet, nagyon, nagyon nagy hibát 

követnek el. 



 

 

6. 

Melton emeli a tétet 

Fél tizenegy után értem le a völgybe. A kocsimat a San 

Bernardinó-i Hotel Olympia előtti parkolóban állítottam le. 

A csomagtartóból elővettem a kézitáskámat, és elindultam. 

Körülbelül négy lépést tettem meg, amikor az egyik 

paszományos nadrágot, fehér inget és fekete 

csokornyakkendőt viselő londiner szabály szerint kitépte a 

kezemből. 

Az ügyeletes recepciós unott arcú, tojásfejű emberke 

volt. Aláírtam a vendégkönyvet. 

A londinerrel együtt beszálltam a liftbe. Felmentünk az 

elsőre, aztán elindultunk a folyosón. Befordultunk pár 

sarkon. Menet közben egyre forróbb lett a levegő. A 

londiner kinyitotta az egyik ajtót. A helyiség akkora volt, 

mint egy gyerekszoba, az ablaka a világítóudvarra nyílt. 

A londiner – magas, vékony, texasinak tűnő fickó volt, 

olyan hideg, mint az aszpikos csirke – elszántan rágta a 

gumiját. Letette a táskámat az egyik székre, kinyitotta az 

ablakot, megállt, rám nézett. A szemének pontosan olyan 

színe volt, mint egy pohár víznek. 

– Hozzon fel magunknak gyömbérsört, poharakat, jeget 

– mondtam. 

– Magunknak? 

– Igen, ha esetleg szeretne inni egyet. 

– Tizenegy után szívesen élek a lehetőséggel. 



 

 

– Most tíz harminckilenc van – mondtam. – Ha adok 

magának negyed dollárt, hajlandó lenne azt mondani, 

hogy „Ahogy óhajtja, uram”? 

Elvigyorodott, és ráharapott a rágógumijára. 

Kiment, az ajtót nyitva hagyta. Levetettem a 

kabátomat, letoltam a nadrágtartómat. Mindenem 

viszketett az izzadságtól. Megszabadultam a 

nyakkendőmtől, az ingemtől, a trikómtól, és beálltam a 

nyitott ajtó és a nyitott ablak közötti légáramlatba, aminek 

pontosan olyan szaga volt, mint a forró vasnak. Bementem 

a fürdőszobába, megmostam az arcomat. Ettől valamivel 

könnyebben kaptam levegőt. 

Visszajött a magas londiner, egy tálcát hozott magával. 

Becsukta az ajtót. Elővettem a magammal hozott palackot. 

A fickó kikevert két koktélt, ittunk. A tarkómról elinduló 

verítékpatak végigfolyt a hátamon, mégis kezdtem jobban 

érezni magam. Leültem az ágy szélére, a pohárral a 

kezemben, és a londinerre néztem. 

– Meddig maradhat? 

– Attól függ, mit kell csinálni. 

– Emlékezni. 

– Az emlékezésben sosem voltam valami jó. 

– Pedig nekem van némi készpénzem, amit a magam 

sajátos módján szeretnék elkölteni. – Elővettem a 

tárcámat, és kisimítottam az ágyra néhány bankjegyet. 

– Elnézést, de maga zsaru? 

– Magán. 

– Így már érdekel a dolog. Ettől a látványtól beindult az 

agyam. 

Adtam neki egy dollárt. 

– Na, akkor csak serkentse fel. Szólíthatom Texnek? 



 

 

– Hát látszik rajtam, honnan jöttem? – mondta délies 

kiejtéssel, és a zsebébe dugta a pénzt. 

– Augusztus tizenkettedikén, pénteken, késő délután 

szolgálatban volt? 

Ivott egy kortyot, elgondolkodott, megcsörrentette a 

poharában a jeget. 

– Ja. Négytől tizenkettőig dolgoztam – mondta végül. 

– Volt itt egy nő, Mrs. George Atkins. Alacsony, vékony, 

szép és szőke. Bejelentkezett, és úgy indult el, hogy elérje 

a kelet felé tartó éjszakai vonatot. A szálloda garázsában 

hagyta a kocsiját, azt hiszem, még mindig ott van. 

Szeretnék beszélni azzal a fickóval, akinél bejelentkezett. 

Összehoz vele? Ez egy újabb dollárt jelentene magának. – 

A bankókötegtől lehúztam egy újabb egydollárost. 

– Azt nagyon megköszönném – vigyorgott a londiner. 

Kiürítette a poharát, és elsietett. Csendesen tette be maga 

mögött az ajtót. Megittam a maradék koktélt, kevertem 

magamnak egy másikat. Telt az idő. Végül megcsörrent a 

falra szerelt telefon. Beszuszakoltam magam az ágy és a 

fürdőszoba ajtó közötti résbe, és felvettem a kagylót. 

– Sonny volt az. Ma este nyolckor végzett. Elő tudom 

keríteni, ha muszáj. 

– Mennyi idő alatt? 

– Jöjjön ide? 

– Igen. 

– Félóra, ha otthon van. Egy másik srácnál jelentkezett 

ki a hölgy. Egy Les nevű kollégánál. Ő most is itt van. 

– Oké. Küldje fel. 

Felhajtottam az italt, és kevertem magamnak egy 

harmadikat, mielőtt a jég megolvad. Lassan kavargattam, 

amikor kopogtak. Kinyitottam az ajtót, és ránéztem az 



 

 

alacsony, vézna, répafejű, zöld szemű, lányos mosolyú kis 

patkányra. 

– Iszik? 

– Persze – mondta. Töltött magának egy jókora adag 

whiskyt, és belekevert némi gyömbérsört. Egy hajtásra 

kiürítette a poharát. Cigarettát dugott az ajkai közé; a 

gyufát fél kézzel gyújtotta meg, szinte már a zsebében. 

Kifújta a füstöt, szétoszlatta a kezével, aztán hidegen rám 

bámult. Észrevettem, hogy a zsebe fölé szám helyett a 

Kapitány szót hímezték. 

– Köszönöm – mondtam. – Ez minden. 

– Mi van? – A szája idegesen megrándult. 

– Ennyi. Maga az éjszakás londinerek kapitánya? 

– Az vagyok. 

– Szerettem volna meghívni egy italra. Akartam adni 

magának egy dolcsit. Tessék. Köszönöm, hogy feljött. 

Elvette a pénzt, és csak állt ott. Az orrából füst 

szivárgott, a tekintete kissé ingerült volt. Sarkon fordult, 

megvonta a vállát, és nesztelenül kisietett a szobából. 

Eltelt tíz perc. Kopogtak. Nagyon halkan. Kinyitottam 

az ajtót; a magas texasi srác állt előttem. Vigyorgott. 

Hátrébb húzódtam, hagytam beljebb lépni. Az ágy mellé 

ált. Még mindig vigyorgott. 

– Nem sikerült átejtenie magát? 

– Nem. Elégedett a fickó? 

– Persze. Tudja, milyenek az ilyen kapitányok… 

Mindenből részt követelnek. Egyébként mostantól szólíthat 

Lesnek, Mr. Dalmas. 

– Szóval a nő magánál jelentkezett ki. 

– Ha Mrs. George Atkins volt a neve, akkor nem. 

Elővettem Julia fényképét, megmutattam a fiúnak. 

Alaposan megnézte. 



 

 

– Valahogy így nézett ki – mondta. – Négy dolcsit 

kaptam tőle, és egy ilyen kisvárosban az ember nem felejti 

el az ilyesmit. Mrs. Howard Melton volt a neve. Tényleg 

kocsival jött, ami még mindig itt van. 

– Értem. És innen hova ment? 

– Az állomásra. Taxival. Finom ez a whisky, Mr. 

Dalmas. 

– Bocsánat. Szolgálja ki magát. – Amikor töltött 

magának egy pohárkával, feltettem a következő kérdést. – 

Emlékszik valamilyen vele kapcsolatos részletre? Fogadott 

látogatót? 

– Nem, uram. De valami azért lenne. A hölgyet 

megszólította egy úriember. A hallban. Egy magas, jóképű 

fickó. Azt hiszem, a hölgy nem örült a találkozásnak. 

– Értem. – Elővettem a zsebemből a másik fotót. A 

londiner alaposan megvizsgálta. 

– Ezen a képen nem egészen olyan a nő, de ez az az 

úriember, akiről az imént beszéltem. 

– Hm. 

Mindkét fényképet kézbe vette, egymás mellé tette őket. 

Kissé elbizonytalanodott. 

– Igen, uram. Ezt a férfi láttam – mondta. 

– Maga igazán ügyes fiú. Szinte mindenre képes 

visszaemlékezni, igaz? 

– Nem értem, uram. 

– Igyon még egyet. Jönnék magának négy dollárral, 

elvileg, de ez az információ nem ér ennyit. Ismerem én a 

maguk fajtáját, mindenből pénzt akarnak csinálni. 

Ivott egy kortyot, a poharat a kezében tartotta. Az arca, 

ami amúgy is sárga volt, még betegesebb színűvé változott. 

– Minden tőlem telhetőt megtettem – mondta kimérten. 

Felhajtotta a maradék italt, letette a poharat, és az ajtóhoz 



 

 

lépett. – Tartsa meg az istenverte pénzét! – Elővette a 

zsebéből a korábban kapott egydollárost, a padlóra vágta. 

– A pokolba magával, maga… – Halkan, ingerültség nélkül 

beszélt. 

Kiment a szobából. 

Kézbe vettem, egymás mellé tartottam, és alaposan 

megvizsgáltam a két fényképet. Egy perccel később úgy 

éreztem, mintha egy jéghideg ujj érintené meg a 

gerincemet. Az egész nem tartott sokáig; már jól ismertem 

ezt az érzést. Időnként visszatért. 

A parányi íróasztalhoz léptem, elővettem egy borítékot, 

beletettem egy ötdollárost, leragasztottam, és ráírtam Les 

nevét. Felöltöztem, zsebre vágtam az üvegemet, felkaptam 

a táskámat, és elhagytam a szobát. 

Lent, a hallban a vörös hajú fickó ugrott mellém. Les 

az egyik oszlop mellett maradt. Összefont karral, némán 

figyelt. A pulthoz léptem, a számlámat kértem. 

– Valami gond van, uram? – A recepciós aggodalmas 

arcot vágott. 

Kifizettem a számlát, kimentem a kocsimhoz. Aztán 

megfordultam, és visszasétáltam a pulthoz. Átadtam a 

recepciósnak a borítékot. 

– Ezt adja oda annak a texasi fiúnak, Lesnek. Most 

haragszik rám, de majd elmúlik. 

Hajnali kettő előtt értem Glendale-be. Körbenéztem, 

kerestem egy helyet, ahonnan telefonálni tudok. Találtam 

egy egész éjjel nyitva tartó garázst. 

Elővettem némi aprót, tárcsáztam a központost, és 

Melton lakásának számát kértem. Nagy sokára felvette a 

kagylót; a hangja nem tűnt túl álmosnak. 

– Elnézést, hogy ilyenkor hívom – mondtam –, de 

engedélyt adott rá. Jártam San Bernardinóban, a 



 

 

szállodában. Kiderítettem, hogy Mrs. Melton vonattal ment 

tovább innen. 

– Ezt eddig is tudtuk – mondta szigorúan. 

– De most már biztosak lehetünk benne. Haines házát 

átkutatták. Nem sokat találtak. Ha esetleg arra gondolt, 

hogy Haines tudta, Mrs. Melton hová… 

– Már fogalmam sincs, mit gondoltam – vágott közbe 

élesen. – Azután, amit maga mondott, arra gondoltam, 

célszerű lenne átkutatni azt a faházat. Ez minden, amit 

jelenteni tud? 

– Nem. – Haboztam. – Volt egy rossz álmom. Arról 

álmodtam, hogy ma délelőtt, a Chester Lane-i házban volt 

egy női táska. Eléggé sötét volt, tudja, a fák miatt. És 

elfelejtettem elhozni onnan. 

– Milyen színű táska? – Melton hangja olyan kemény 

volt, mint az osztriga héja. 

– Sötétkék. Talán fekete. Rossz volt a világítás. 

– Akkor jobb, ha visszamegy oda, és elhozza! – csattant 

fel. 

– Miért? 

– Mert ezért fizetek magának ötszáz dollárt! Egyebek 

mellett… 

– Azért annak is van határa, amit ötszáz dolcsiért 

hajlandó vagyok megtenni. Főleg akkor, ha még nem 

kaptam meg a pénzt. 

Káromkodott egyet. 

– Ide hallgasson, pajtás! Sokkal tartozom magának, de 

most minden magán múlik. Nem hagyhat cserben! 

– Elképzelhető, hogy összefutok pár zsaruval. Persze az 

is lehet, hogy olyan néma lesz a ház, mint a bolha a kövér 

kutyán. De teljesen mindegy, nincs sok kedvem 

visszamenni. Valahogy elegem van abból a házból. 



 

 

Csend. Melton egyetlen szót sem szólt. Mély lélegzetet 

vettem, és folytattam. 

– Azt hiszem, Melton, tudom, hogy hol a felesége. 

Goodwin összefutott vele San Bernardinóban, a 

szállodában. Goodwin néhány nappal ezelőtt be akart 

váltani egy csekket. Maga találkozott a fickóval az utcán. 

Segített neki beváltani a csekket. Nem közvetlen módon, 

de segített. Van egy olyan érzésem, hogy maga is tudja, hol 

a felesége. Azt hiszem, csak azért fogadott fel engem, hogy 

fedezzem az asszonykát. Hogy eltüntessem az esetlegesen 

hátrahagyott nyomokat. 

Hallgatott. Amikor újra megszólalt, a hangja halk és 

erőtlen volt. 

– Győzött, Dalmas. Igen… Azzal a csekkel kapcsolatban 

valóban nem volt minden egészen tiszta. De nem tudom, 

hogy hol a feleségem! Tényleg nem tudom, higgye el. Azt a 

táskát viszont el kell hozni onnan. Mit szólna mondjuk 

hétszázötvenhez? 

– Jól hangzik. Mikor kapom meg? 

– Ma este, ha csekket is elfogad. Ha ragaszkodik a 

készpénzhez, most adok nyolcvan dollárt, a többit pedig 

reggel. 

Ismét haboztam. Éreztem, hogy vigyorgok. 

– Oké – mondtam végül. – Áll az alku. Elhozom a 

táskát. Feltéve, hogy a zsaruk még nem szállták meg a 

házat. 

– Most hol van? – kérdezte. A hangján érezni lehetett a 

megkönnyebbülést. 

– Asuzában. Úgy egy óra múlva ott leszek – hazudtam. 

– Rajta, lásson munkához! – biztatott. – Mást úgyse 

nagyon tehet, már maga is benne van. Nyakig! 



 

 

– Hozzászoktam az ilyen helyzetekhez – feleltem, és 

letettem a kagylót. 

7. 

Az árnyék 

Visszahajtottam a Chevy Chase Boulevard-ra. A Chester 

Lane előtt lekapcsoltam a fényszórókat. Megközelítettem a 

Goodwin házával szemközt álló új épületet. Életnek semmi 

jelét nem láttam, kocsik sem álltak előtte; semmi sem 

utalt arra, hogy csapdába sétálok. Persze ez nem jelentett 

semmit, de vállalnom kellett a kockázatot. Tisztában 

voltam azzal, hogy valamilyen veszély mindenképpen 

fenyegetni fog. 

Begurultam az új ház előtti kocsibehajtóra. Kiszálltam, 

és kinyitottam a garázs ajtaját. Betolattam a kocsimmal, 

becsuktam az ajtót, majd átosontam Goodwin házához. 

Úgy mozogtam, mintha indiánok lennének a nyomomban. 

A fák árnyékában maradva eljutottam a hátsó udvarra; 

behúzódtam a legvastagabb fa törzse mögé. Leültem a 

földre, és ittam egy kortyocskát. 

Átkozottul lassan telt az idő. Tudtam, hogy társaságot 

kapok, de arról fogalmam sem volt, hogy mikor. Hamarabb 

érkezett meg, mint vártam. 

Úgy tizenöt perccel később egy autó jelent meg a 

Chester Lane-en. A ház mellett, a fák között erőtlenül 

megcsillant valami. A kocsi leoltott lámpákkal érkezett. Ez 

tetszett. Valahol a közelben állt meg; az ajtó puhán kinyílt, 



 

 

majd becsukódott. Egy nesztelen árny mozgott a ház 

sarkánál. Elég alacsony árnyék volt, jó egy lábbal kisebb 

annál, amekkora Meltoné lett volna. Eszembe jutott, hogy 

ő ennyi idő alatt nem is jöhetett volna le Beverly Hillsből. 

Az árnyék a hátsó ajtóhoz osont. Az ajtó kinyílt, az 

árnyék becsusszant a házba. Az ajtó halkan becsukódott. 

Felálltam, és keresztülfutottam a puha, nedves pázsiton. 

Beléptem Mr. Goodwin hátsó verandájára, onnan 

átmentem a konyhába. Megálltam, feszülten hallgatóztam. 

Semmi hang, semmi fény… Elővettem a fegyveremet, 

magam mellé tartottam. A lehető leghalkabban vettem 

levegőt. Aztán furcsa dolog történt. Az étkezőre nyíló ajtó 

alatt hirtelen egy éles fénycsík jelent meg. Az „árnyék” 

felkapcsolta a villanyt. Ilyen egy amatőr árnyékot! 

Átsiettem a konyhán, kinyitottam az ajtót, és megálltam. A 

fény az étkezővel szomszédos nappaliból érkezett. 

Elindultam. Kissé óvatlanul. Túlságosan óvatlanul! 

Átmentem a két helyiség közötti boltív alatt. 

– Dobja el – szólalt meg egy hang a könyökömnél. – 

Menjen tovább. 

Ránéztem a nőre. Alacsony volt, elég csinos. Az 

oldalamra szegeződő pisztoly csöve meg se rezdült. 

– Maga nem túl okos ember – mondta. – Vagy annak 

tartja magát? 

Szétnyitottam az ujjaimat, a padlóra ejtettem a 

fegyveremet. Négyet léptem előre, aztán megfordultam. 

– Nem. 

A nő hallgatott. Kissé oldalra húzódott, a pisztolyt a 

padlón hagyta. Addig mozgott, míg szembe került velem. 

Elnéztem a válla fölött, a sarokban álló karosszékre 

pillantottam. Mr. Lance Goodwin még mindig ott ült, a bal 

keze a széles karfán pihent, a jobbja a padlón heverő 



 

 

fegyver fölött lógott. Az az utolsó vércsepp tényleg 

rádermedt az állára. Feketének és keménynek látszott. Az 

arc viasszerűvé változott. 

Ismét a nőre néztem. Gondosan vasalt, kék nadrág volt 

rajta, rövid kabátka, és egy kis kalap. A haja hosszú volt 

és hullámos, és a félhomály ellenére is látszott, hogy 

sötétvörös. Befestette. A hölgy sminkje nem volt tökéletes, 

látszott, hogy a pirosítót kissé kapkodva kente fel. A 

fegyvert viszont biztos kézzel tartotta. Rám mosolygott. 

Hát, meg kell mondanom, láttam már ennél kedvesebb 

mosolyokat is… 

– Jó estét, Mrs. Melton – mondtam. – Hogy magának 

milyen sok pisztolya van! 

– Üljön le arra a székre, és tegye a tarkójára a kezét! Ne 

próbálkozzon trükkökkel. Csak nyugodtan és óvatosan, ha 

lehet. – Kivillantotta a fogait. 

Engedelmeskedtem. A mosoly leolvadt az arcáról. 

Kemény kis arca volt, de a legtöbb ember szépnek mondta 

volna. 

– Várjon – mondta. – Most csak ennyi dolga van. Ez a 

legfontosabb. Talán maga is rájött, hogy mennyire fontos. 

– Ennek a szobának halálszaga van – mondtam. – 

Gondolom, ez sem lényegtelen. 

– Maga csak várjon, okos fiú! 

– Ebben az államban már nem kötik fel a nőket – 

mondtam. – De két gyilkosság több mint egy. Sokkal több. 

Nagyjából tizenöt évvel több… Gondolkodjon. 

Hallgatott. Mereven állt, határozottan tartotta a 

fegyvert. Ez a stukker nehezebb volt, mint a másik, amivel 

lelőtte Goodwint, de remekül elboldogult vele. Hallgatózott, 

nem is nagyon figyelt rám. Az idő meg, szokás szerint, 

csak telt. Megfájdult a karom. 



 

 

Végre megérkezett a másik látogató is. A kocsija 

halkan gurult végig az utcán. Ajtó csukódott. Csend, aztán 

kinyílt a ház hátsó ajtaja. Nehéz léptek dobbantak. A férfi 

belépett a megvilágított szobába. Némán megállt, komor 

arccal körbenézett. A karosszékben üldögélő hullára 

pillantott, aztán a pisztolyos nőre, végül pedig rám. 

Lehajolt, felvette a padlóról a fegyveremet, zsebre vágta. 

Elém lépett, majd hirtelen mögém állt, és megmotozott. 

Kivette a zsebemből a két fényképet és a táviratot. 

Eltávolodott tőlem, közelebb húzódott a nőhöz. 

Leeresztettem és megdörzsöltem a karomat. Szótlanul 

figyeltek. 

– Át akart verni, mi? – kérdezte a férfi. – 

Ellenőriztettem a hívását, és megtudtam, hogy nem 

Asuzában, hanem Glendale-ben van. Nem is tudom, miért 

csináltam, de megtettem. Aztán telefonáltam valakinek, és 

az illetőtől megtudtam, hogy a házban nem maradt 

semmiféle táska. Nos? 

– Most mit mondjak? 

– Miért akart átverni? Mire ment ki a játék? – A hangja 

kemény volt, de inkább töprengő, mint fenyegető. A nő 

mozdulatlanul állt mellette, egyetlen másodpercre sem 

eresztette le a fegyvert. 

– Próbálkoztam – mondtam. – Kihasználtam egy 

lehetőséget. Nem igazán hittem, hogy bejön a dolog. Előre 

tudtam, hogy maga fel fogja hívni a hölgyet a táska miatt, 

ő pedig megmondja, hogy nem hagyott itt semmit. Ebből 

magának rá kellett jönnie, hogy át akarom verni. Tudtam, 

hogy ki akarja deríteni, mibe próbálom belerángatni. Meg 

akart győződni arról, hogy tényleg nem működök együtt a 

rendőrökkel… Tudja, mit akartam elérni? Azt, hogy a 

hölgy előbújjon a rejtekhelyéről. Vállaltam a kockázatot. 



 

 

Arra gondoltam, ha nem jön be a trükk, majd kitalálok 

valami mást. 

A nő idegesen felmordult. 

– Áruld már el, Howie, hol szedted össze ezt a kopót? 

A férfi ügyet sem vetett rá. A tekintetemet fürkészte. 

Elfordítottam a fejem, rákacsintottam. A szája kőkemény 

vonallá változott. A nő az egészből semmit sem látott; 

túlságosan oldalt állt. 

– Szüksége lesz egy bűnbakra, Melton – mondtam. 

Úgy helyezkedett, hogy félig hátat fordítson a nőnek. A 

tekintetével szinte átszúrta a homlokomat. Kissé felvonta a 

szemöldökét, és biccentett. Még mindig azt hitte, hogy át 

tud ejteni. 

Meg kell hagyni, ügyesen játszotta a szerepét. 

Elmosolyodott, a nőre nézett. 

– Mi lenne, ha elmennénk innen, és valami nyugodtabb 

helyen folytatnánk a beszélgetést? 

Miközben a nő felfogta a kérdés lényegét, és azon 

gondolkodott, hogy mit feleljen, Melton keze villámgyorsan 

felemelkedett, és lecsapott a fegyvert tartó kézre. A nő 

felsikoltott, a pisztoly a padlóra esett. 

A nő ökölbe szorított kézzel hátraugrott, és a férfi felé 

köpött. 

– Ejnye! Ülj le szépen, és viselkedj okosan – mondta 

Melton nyugodt hangon. 

Lehajolt, felvette a padlóról a nő fegyverét, a zsebébe 

süllyesztette. Magabiztosan, szélesen elmosolyodott. 

Valamiről azonban megfeledkezett. Majdnem felnevettem – 

annak ellenére, hogy milyen helyzetben voltam. A nő leült 

egy székre, Melton mögé, és összetörten a tenyerébe 

hajtotta a fejét. 



 

 

– Hallgatom – mondta Melton szinte vidáman. – Miért 

is lesz szükségem bűnbakra? 

– Amikor felhívtam, hazudtam magának egy kicsit. 

Arról, ami Haines házában történt. Van odafent egy 

agyafúrt, öreg vidéki zsaru, aki alaposan átkutatta a 

helyet. Az egyik liszteszsákban talált egy arany 

bokaláncot, amit valami fogóval csíptek el. 

A nő felsikoltott. Melton rá se nézett. A nő elkerekedő 

szemmel bámult rám. 

– Talán rá fog jönni az igazságra – folytattam talán 

nem. Arról nem tud, hogy Mrs. Melton a Hotel Olympiában 

járt, és arról sem, hogy találkozott Goodwinnel. Ha ezt 

tudná, szempillantás alatt felgöngyölítené az ügyet. Akkor 

is ez történne, ha a rendelkezésére állnának bizonyos 

fotók, amiket megmutathatna a szálloda londinereinek. 

Ahogy én tettem… Az a fickó, akinél Mrs. Melton 

kijelentkezett, tisztán emlékszik arra, hogy a hölgy nem 

rendelkezett a kocsijáról, egyszerűen csak ott hagyta a 

parkolóban. És emlékszik Goodwinre is, meg arra, hogy ez 

az úriember beszélt Mrs. Meltonnal. Sőt arra is, hogy a 

hölgy meglepődött, amikor Goodwin megszólította. Csak 

abban nem volt biztos, hogy Mrs. Meltont látja a 

fényképeken. 

Melton kinyitotta a száját. Az arca eltorzult, kivillantak 

a fogai. A nő felállt, és óvatosan a szoba sötétebb fele felé 

hátrált. Nem néztem rá, Melton pedig nem vette észre, 

hogy megmozdult. 

– Goodwin követte a nőt a városba. A hölgy 

valószínűleg busszal, vonattal, vagy bérelt kocsival jött, 

mert a másik autót San Bernardinóban hagyta. Goodwin 

követte őt, a nő pedig semmit sem vett észre. Ügyes fiú volt 

ez a Lance, óvatosan dolgozott, és éppen a legmegfelelőbb 



 

 

pillanatban vetette rá magát. A hölgy először valami 

mesével állt elő, aztán, amikor látta, hogy nem tudja 

elvakítani, adott neki egy csekket. De ezzel még nem zárult 

le az ügy. Goodwin több pénzt követelt, erre a hölgy úgy 

döntött, végleg lezárja a tárgyalásokat. – A karosszékben 

ülő hullára mutattam. – Magának, Melton, fogalma sem 

volt erről a kis incidensről, különben nem hagyta volna, 

hogy idejöjjek. 

Melton zordan elmosolyodott. 

– Erről tényleg nem tudtam – mondta. – Ezért lesz 

szükségem bűnbakra? 

Megráztam a fejem. 

– Azt hiszem, nem akarja megérteni, miről beszélek. 

Goodwin személyesen ismerte Mrs. Meltont. Közelről. Ez 

nem újság, igaz? Vajon mi oka lehetett Goodwin-nek arra, 

hogy megzsarolja Mrs. Meltont? Semmi. Nem is Mrs. 

Meltont zsarolta meg. Nem is tehette volna meg, mert Mrs. 

Melton halott. Már tizenegy napja. A holtteste ma került 

elő a Szarvasborjú-tóból, Beryl Haines ruháiban. Nos, 

ezért lesz szüksége bűnbakra, Mr. Melton. Valakire rá kell 

kenni a két gyilkosságot. 

A nő hirtelen megállt, felkapott valamit, és előrerontott. 

Hangosan zihált. Melton megfordult; a keze még mindig a 

zsebében volt. Túl sokáig habozott, és kissé értetlenül 

meredt a fegyverre, amit a nő a halott Goodwin mellől 

kapott fel. 

– Te…! – rikoltott a nő. 

Melton nem ijedt meg. Maga elé tartotta a kezét. 

– Oké, édes, minden úgy lesz, ahogy te akarod – 

mondta halkan. Hosszú karja volt, már elérhette a nőt. 

Egy fegyvert már kiütött a kezéből, újra ezzel a fogással 

próbálkozott. 



 

 

A nő felé hajolt, és felemelte a kezét. Ezt a pillanatot 

választottam ki arra, hogy előre vetődjek. Elég nagy 

távolságot kellett megtennem, hogy elkapjam Melton lábát. 

Túl nagyot… 

– Belőlem akarsz bűnbakot csinálni? – lihegett a nő, és 

hátralépett. A fegyver háromszor dörrent el. 

Melton mintha észre se vette volna a testébe csapódó 

három golyót, az asszonyra vetődött. Rázuhant, a padlóra 

szorította. A nő erre nem számított. Felsikoltott, és felém 

lendítette a fegyvert tartó kezét. 

Kiütöttem a kezéből a stukkert. Belenyúltam Melton 

zsebébe, kivettem belőle a saját pisztolyomat, és 

elugrottam mellőlük. Leültem. Sajgott a tarkóm. Mit 

sajgott? Iszonyúan fájt! A térdemre tettem a fegyvert és 

vártam. 

Melton váratlanul kinyújtotta a kezét, és megmarkolta 

az egyik szék mancsforma lábát. A teste megfeszült. A nő 

felsikoltott. Melton oldalra fordult, legurult róla. 

Eleresztette a széklábat. Az ujjai összerándultak, a teste 

elernyedt a szőnyegen. Pár másodpercig még hörgő 

hangokat hallatott, azután elnémult. 

A nő levegő után kapkodva feltápászkodott. Úgy 

meresztette rám a szemét, mint a ragadozó a prédájára. 

Aztán szó nélkül megfordult, és futásnak eredt. Nem 

mozdultam meg. Hagytam elmenni. 

Felálltam, odaléptem Meltonhoz, a nyakára szorítottam 

az ujjamat. Nem éreztem a pulzusát. Lassan 

felegyenesedtem; hallgatózni kezdtem. Semmi sziréna, 

semmi motorzúgás. Semmi… Csak a szoba halotti csendje. 

Eltettem a fegyveremet, leoltottam a lámpát, kinyitottam a 

bejárati ajtót, és kisétáltam a házból. Az utcán semmi sem 

mozdult. A járda mellett, közvetlenül a tűzoltócsap mellett 



 

 

egy nagy kocsi állt. Átmentem a szemközti új házhoz, 

kinyitottam a garázs ajtaját, kigurultam az autómmal, 

visszazártam az ajtót, és elindultam a Puma-tó felé. 

8. 

„Maradjon Tinchfield a rendőrfőnök!” 

A ház egy vízmosásban, egy kisebb fenyőliget előtt állt. A 

hatalmas, pajtaszerű garázs mellett tűzifahalom, benne 

Tinchfield kocsija csillogott a reggeli napsütésben. A 

kéményből füst szivárgott. A bejárati ajtóhoz csinos, 

járóköves ösvény vezetett. 

Az ajtót Tinchfield nyitotta ki. Egy régi, szürke, magas 

nyakú pulóver, meg a kekiszínű nadrágja volt rajta. 

Látszott rajta, nemrég borotválkozott, az arca sima volt, 

akár a babák popsija. 

– Kerüljön beljebb, fiam – mondta békésen. – Látom, 

korán munkához látott. Tegnap éjjel lement a hegyről, 

igaz? 

Beléptem a házába, és leültem a régimódi hintaszékbe, 

ami barátságosan megnyikordult a súlyom alatt. 

– Mindjárt elkészül a kávé – mondta Tinchfield 

kedvesen. – Emma magának is megterít. Elég megviseltnek 

látszik, fiam. 

– Lementem a hegyről – mondtam –, de most 

visszajöttem. Tegnap nem Beryl Hainest találtuk meg a 

tóban. 

– Ejha! 



 

 

– Nem látszik valami meglepettnek – morogtam 

rosszkedvűen. 

– Én nem lepődöm meg egykönnyen, fiam. Különösen 

reggeli előtt nem. 

– Julia Melton volt az – mondtam. – Megölték. Howard 

Melton és Beryl Haines intézte el. Ráadták Beryl ruháit, és 

bedugták a móló alá. Arra számítottak, ha elég ideig 

marad a vízben, nem fognak ráismerni. Mindkét nő szőke 

volt, a méreteik és a külsejük is hasonló. Bill azt mondta, 

úgy néztek ki, mintha testvérek lennének. Persze nem 

ikrek… 

– Tényleg hasonlítottak egymásra. – Tinchfield komoly 

tekintettel nézett rám, aztán felkiáltott: – Emma! 

Egy egyenes hátú, egyszerű ruhába öltözött nő jelent 

meg a helyiség másik ajtajában. Testének arra a részére, 

ahol az elhízás előtt a dereka lehetett, egy óriási, fehér 

kötényt kötött. A konyhából friss kávé és sült szalonna 

illata érződött. 

– Emma, ez itt Dalmas nyomozó, Los Angelesből. 

Tegyél fel még egy terítéket. Majd elhúzom az asztalt a 

faltól, hogy elférjen. A nyomozó éhes, és szörnyen fáradt. 

A büszke tartású nő biccentett, majd mosolyogva 

tányért és villát tett az asztalra. 

Leültünk. Sült szalonnát és rántottát ettünk, jó sok 

kávét megittunk. Tinchfield négy ember helyett evett, a 

felesége viszont csak csipegetett, és közben minduntalan 

felugrált az asztal mellől, hogy kiszolgáljon minket. 

Amikor befejeztük a falatozást, Mrs. Tinchfield leszedte 

az asztalt, és bevonult a konyhába. Tinchfield levágott 

magának egy jókora adag bagót, a szájába tömte. 

Visszaültem a hintaszékbe. 



 

 

– Nohát, fiam – mondta. – Azt hiszem, most már végig 

tudom hallgatni. Egy kicsit idegesített ez az aranylánc, az, 

hogy eldugták. Meg persze az is, amit a tóban találtunk. 

Tudja, elég lassan forog az eszem kereke. Miből gondolja, 

hogy Melton megölte a feleségét? 

– Abból, hogy Beryl Haines még mindig él. Vörösre 

festette a haját. 

Elmondtam neki a történetemet, minden egyes 

részletről beszámoltam, semmitsem hallgattam el. Nem 

szólt közbe, türelmesen kivárta, hogy befejezzem. 

– Ej ha, fiam! – mondta aztán. – Maga aztán tényleg 

remek nyomozómunkát végzett, de meg kell hagyni, azért 

szerencséje is volt. 

– Ez is igaz. Melton be akart ültetni a hintába, át akart 

verni. Én viszont elég ravasz fickó vagyok, és eléggé 

kemény fából faragtak. 

– Mit gondol, Melton miért bérelte fel magát? 

– Egyszerű. Azt akarta, hogy a holttestet azonosítsák, 

és amíg ez nem történik meg, addig ne zárják le az ügyet. 

A gyilkosságot Beryl Hainesre akarta kenni. Ha kiderül, 

hogy a felesége meghalt, rátenyerelhetett volna az asszony 

pénzére. Méghozzá azonnal, nemcsak évek múlva, amikor 

a bíróság halottnak nyilvánítja az eltűnt személyt. Arra 

számított, hogy kiderül, hogy a felesége volt a tóban. 

Ekkor aztán előállhatott volna azzal, hogy ő aztán tényleg 

mindent elkövetett a nő előkerítése érdekében, még 

magánnyomozót is fogadott. Hogy miért nem fordult a 

rendőrséghez? Az asszony állítólag kleptomániás volt; ezért 

volt szükség a diszkrécióra… Aztán ott volt Goodwin is, aki 

veszélyt jelenthetett rá. Azt tervezte, hogy megöli a pasast, 

aztán az egészet rám keni. Arra viszont nem számított, 



 

 

hogy Beryl idő előtt lepuffantja Goodwint. Ha ezt tudja, 

akkor nem küld el abba a házba. 

– Elég ostobán viselkedtem. Feljöttem ide, mielőtt 

jelentettem volna Goodwin halálát a glendale-i 

rendőrségen. Melton ebből arra következtetett, hogy 

pénzért bármire kapható vagyok. A gyilkosság önmagában 

véve eléggé egyszerű volt. Berylnek eszébe sem jutott, hogy 

Melton őt is csak kihasználja. Valószínűleg szerelmes volt 

a férfiba. Alkoholista a férje, nem túl fényes az élete; 

érthető, ha belebolondul egy ilyen úriemberbe, mint 

Melton. 

– Melton nem számított rá, hogy ilyen hamar előkerül a 

felesége holtteste. Az egész a véletlenen múlott. Eredetileg 

azt tervezte, hogy addig adagolja nekem az információkat, 

amíg rábukkanok Mrs. Meltonra. Tudta, hogy Hainest meg 

fogják gyanúsítani Beryl meggyilkolásával. Mindenre 

számított, még azt a bizonyos búcsúlevelet is úgy íratta 

meg Beryllel, hogy egyértelmű legyen: szó sem lehet ön- 

gyilkosságról. Melton így akart bosszút állni Hainesen, 

akiről tudta, hogy összeszűrte a levet Mrs. Meltonnal. 

– Aztán Beryllel együtt kivárta a megfelelő pillanatot. 

Haines elment az északi partra, inni. Meltont valószínűleg 

Beryl értesítette, telefonon. Ezt könnyen ellenőrizhetjük. 

Melton három óra alatt felérhetett ide. Julia valószínűleg 

részeg volt. Melton leütötte, ráadta Beryl ruháit, aztán 

bedobta a tóba, behúzta a móló alá. Erős ember, egyedül 

is könnyen elboldogult. Berly eközben valószínűleg 

őrködött, kint volt a földút elején. Melton levágta a felesége 

lábáról a bokaláncot, és elrejtette Haines házában. Ezután 

visszament a városba. Beryl felvette Julia ruháit, beült a 

kocsijába, és elhajtott San Bernardinóba, a hotelbe. 



 

 

– Ott aztán elhagyta a szerencse. Összefutott 

Goodwinnel, aki rájött, hogy valami nincs rendjén. 

Megismerte Julia ruháit, a poggyászát, és nem értette, mit 

akar ez az idegen nő. Követte Berylt a városba… A többit 

már elmondtam. Még az is elképzelhető, hogy Melton 

küldte oda a szállodába Goodwint. Ha ez igaz, akkor két 

dologra következtethetünk. Egy: Melton tudta, hogy a 

vízben talált hulláról először azt fogják hinni, hogy Beryl 

Haines teste, és így Bill gyilkosság gyanújába fog 

keveredni. Kettő: amikor a tetemről mégis kiderül, hogy 

Juliáé, akkor a nyomok Berylhez és Billhez vezetnek. Hogy 

a házaspár miért ölte meg Julia Meltont? Mondjuk azért, 

hogy megkapják a pénzt, ami Beryl halála után járt. Ezzel 

félreállítja az útból Berylt, a bűntársát, és bosszút áll 

Billen. Azt hiszem, ott követte el a hibát, hogy a 

bokaláncot Haines házában dugta el. Okosabb lett volna, 

ha olyan helyre teszi, ahonnan „véletlenül” kerül elő. Egy 

kicsit túl átlátszó volt, amikor megkérdezte tőlem, hogy 

átkutattam-e Haines házát. De mint tudjuk, még az előre 

kitervelt gyilkosságok sem teljesen tökéletesek. 

Tinchfield a nyelvével áttolta a bagót a másik oldalra, 

aztán az ajtóhoz lépett, hogy kiköpjön. Megállt a nyitott 

ajtóban, hátra tette a kezét. 

– Azért nem kenhette volna az egészet Berylre, fiam – 

szólt hátra. – A nő biztos elmondott volna egyet s mást. 

Erre nem gondolt? 

– De igen. Valószínűleg azt tervezte, hogy amikor 

kirobban a botrány, az újságok megírják az esetet, és 

körözni kezdik Beryl Hainest, egyszerűen megöli a nőt. 

Természetesen öngyilkosságnak álcázta volna a dolgot. Így 

minden szálat elvarrt volna. 



 

 

– Nem lett volna szabad eleresztenie azt a gyilkos 

nőszemélyt, fiam. És van még pár dolog, amit nem lett 

volna szabad megtennie. Elkövetett néhány hibát, de mind 

közül ez volt a legnagyobb. 

– Mondja, kié az ügy? – mordultam fel. – A magáé? 

Vagy a glendale-i rendőrségé? Berylt el fogják csípni. Két 

embert ölt meg. Előbb-utóbb lebukik valamin. A gyilkosok 

mindig lebuknak. Aztán még elő kellene bányászni néhány 

bizonyítékot. Ez a rendőrség feladata, nem az enyém. Azt 

hittem, újra akarja választatni magát. Úgy tudtam, 

néhány fiatal jelölt az ellenfele. Győzni akar, igaz? 

Gondolhatja, hogy nem a friss hegyi levegő miatt jöttem fel 

ide, magához. 

Megfordult, és szégyellősen rám nézett. 

– Arra magamtól is rájöttem, hogy azt hiszi, a jó öreg 

Tinchfield elég lágy szívű ahhoz, hogy ne csukja le magát, 

fiam. – Felnevetett, majd elégedetten a combjára csapott, 

és kiüvöltött az ajtón. – Maradjon Tinchfield a 

rendőrfőnök! Na, most aztán biztos lehet benne, fiam, 

hogy így lesz! Átkozott bolondok lennének, ha a történtek 

után mást választanának. Menjünk át az irodámba, és 

hívjuk ide a körzeti ügyészt! – Felsóhajtott. – Piszok okos 

fickó volt ez a Melton. Rafinált. Én inkább az egyszerű 

embereket kedvelem. 

– Én is – mondtam. – Éppen ezért vagyok most itt. 

Beryl Hainest a Califomrna-Oregon országúton fogták 

el; dél felé, Yreka irányába tartott egy bérelt kocsin. A 

járőr az államhatáron csak rutinból állította meg, azt 

akarta ellenőrizni, nem visz-e magával valamilyen 

gyümölcsöt. A nő nem ismerte a rendelkezéseket, rögtön a 

legrosszabbra gondolt. Fegyvert rántott. Julia Melton 

ruháját viselte, Julia Melton poggyásza és csekk-könyve 



 

 

volt nála, amiben kilenc darab kitöltött lapot találtak. 

Valamennyin hamis volt az aláírás. Kiderült, hogy a 

Goodwin által beváltott csekk is hamisítvány volt. 

Tinchfield és a körzeti ügyész mindent elkövetett, hogy 

tisztára mossanak a glendale-i zsaruk előtt, ennek ellenére 

megkaptam a letolást Violets M’Gee-től. Hogy mi hasznom 

volt az egészből? Talán az az ötven dollár, amit a néhai 

Howard Meltontól kaptam előlegként. Meg az, hogy 

Tinchfield óriási diadalt aratott a választáson. 



 

 

VESZÉLYES SZAKMA 

1 

Anna Halsey körülbelül százhúsz kilós, öregedő, elhízott, 

kerek arcú asszony volt, fekete, varrónőnél készült 

kosztümöt viselt. Szeme két fényes, fekete gomb, orcája 

puha, mint a marhafaggyú, és körülbelül olyan színű is. 

Egy obszidiánszínű üveg íróasztal mögött ült, ami 

pontosan úgy nézett ki, mint Napóleon sírja, fekete 

szipkából szívta a cigarettáját, a szipka hossza 

megközelítette egy összecsukott ernyő méretét. – Férfira 

van szükségem – jelentette ki. 

Figyeltem, ahogy a csillogó asztallapra veri a hamut, 

ahol a pernyék felkunkorodtak, és szétszóródtak a nyitott 

ablak okozta huzatban. 

– Olyan férfi kéne nekem, aki elég jóképű ahhoz, hogy 

felszedjen egy nagyvilági nőt, akinek van érzéke a 

társadalmi különbségekhez, olyan fickóra, aki elég 

kemény, hogy ha kell, gőzkalapáccsal csapjon oda. 

Szükségem van egy férfira, aki képes úgy viselkedni, mint 

egy bájgúnár, úgy csevegni, mint Fred Allen, csak még 

nála is jobb, és ha egy sörösrekesszel fejbe verik, azt hiszi, 

hogy a kenyereslány simogatta meg egy kiflivel. 

– Semmiség – feleltem. – Magának a New York 

Yankees, Robert Donat és a Yacht Club tagjaira lenne 

szüksége, egy személyben. 



 

 

– Maga megfelelne – mondta Anna – csak kicsit ki kell 

kupálni. Húsz dolcsi naponta, plusz a költségek. Évek óta 

nem közvetítettem ki munkát, de ez nem az én esetem. Én 

sima vizeken evezek, és úgy csinálok pénzt, hogy nem kell 

attól félnem, hogy fenéken billentenek. Nézzük, mit szól 

magához Gladys. 

A szipka szívókájával megnyomta a hatalmas fekete 

kihangosítón az egyik gombot. – Gyere be szívem, és ürítsd 

ki Anna hamutartóját. 

Vártunk. 

Az ajtó kinyílt, és egy magas szőke úszott be, aki 

jobban öltözött, mint a windsori hercegnő. 

Elegánsan átlebegett a szobán, kiürítette Anna 

hamutartóját, megsimogatta kövér orcáját, gyors, 

nyugtalanító tekintettel végigmért, majd távozott. 

– Azt hiszem, elpirult – mondta Anna, mikor 

becsukódott utána az ajtó. – Ezek szerint maga még 

mindig igazi férfi. 

– Elpirult! Én meg együtt vacsorázom Darryl 

Zanuckka! – feleltem. – Ne hülyítsen. Mi az ábra, miről 

szól a történet? 

– Be kéne feketíteni egy lányt. Egy vörös hajú tutajost. 

Egy szerencsejátékossal dolgozik együtt, és behálózta egy 

gazdag ember fiacskáját. 

– Mit csináljak vele? 

Anna sóhajtott: – Azt hiszem kicsit piszkos munka lesz, 

Johnny. Ha van priusza, akkor ássa elő, és dörgölje az 

orra alá. Ha nincs, ami sokkal valószínűbb, mivel jó 

családból származik, akkor magán múlik a dolog. 

Néhanapján azért magának is vannak ötletei, igaz? 

– Nem emlékszem, mikor fordult velem elő utoljára. Ki 

az a szerencsejátékos, és ki az a gazdag ember? 



 

 

– Marty Estel. 

Felállni készültem, azután eszembe jutott, hogy már 

egy hónapja pang az üzlet, nekem meg nagy szükségem 

van a pénzre. 

Visszaültem. 

– Természetesen nem kizárt, hogy bajba kerül – 

folytatta Anna. – Arról még sosem hallottam, hogy Marty 

fényes nappal az utcán megölt volna valakit, de az biztos, 

hogy nem cigarettakuponokkal játszik. 

– Ez egy veszélyes szakma – mondtam. – Napi 

huszonöt, és garantált kettő ötven, ha sikerrel járnék. 

– Magamra is kell gondolnom – nyafogta Anna. 

– Rendben. Rengeteg bandamunkát találni a városban. 

Örülök, hogy találkoztunk, remekül néz ki. Viszlát, Anna. 

Ezúttal tényleg felálltam. Nem sokat ér az életem, de 

ennyit azért mégis. Marty Estelről az a hír járta, hogy 

igazán kemény pasas, a megfelelő segítőkkel és a megfelelő 

védelemmel a háta mögött. Hollywood nyugati részén, a 

Strippen lakott. Rendszerint nem csinált semmi csúnyát, 

de ha mégis, akkor az nagyot szólt. 

– Üljön le, áll az alku – mordult rám Anna. – Szegény, 

szerencsétlen öregasszony vagyok, aki azon igyekszik, 

hogy a semmiből is fenntartson egy színvonalas 

nyomozóirodát, semmim sincs, csak a súlyom meg a 

betegségeim, szóval vigye az utolsó fityingjeimet, és 

nyugodtan nevessen ki. 

– Ki az a lány? – kérdeztem, és leültem. 

– A neve Harriet Huntress. Huntress, azaz „vadász”, és 

ez a név tökéletesen illik is rá. Az El Milanban lakik, a 

North Sycamore-on, a házszám 1900, roppant elegáns. Az 

apja harmincegyben tönkrement, és kiugrott az irodája 

ablakán. Az anyja is meghalt. A kishúga bentlakásos 



 

 

iskolába jár, Connecticutban. Abból talán még lehet 

angyal. 

– Ki ásta mindezt elő? 

– Az ügyfél egy csomó olyan váltóról kapott 

fénymásolatot, amelyeket a fiúcska adott Martynak. Ötven 

lepedőt érnek. A srác – az öreg adoptált fia – letagadta, 

ahogy már ezt a gyerekek tenni szokták. Ügyfelem tehát 

szakértőhöz vitte a másolatokat, egy bizonyos 

Arbogasthoz, aki állítólag nagyon ért az effélékhez, vagy 

legalábbis úgy tesz. A pasi elfogadta a felkérést, 

körbeszaglászott egy kicsit, de túl kövér ahhoz, hogy maga 

végezze a terepmunkát, akárcsak én, és kiszállt az ügyből. 

– De beszélni beszélhetek vele? 

– Nem hiszem, hogy bármi akadálya lenne. – Anna 

összes tokája beleegyezően rezgett. 

– Ennek az ügyfélnek van… neve? 

– Fiacskám, most jön a desszert. Találkozhatsz vele 

személyesen is – itt és most. 

Megint megnyomta a hangosító gombját. – Kísérje be 

Mr. Jeetert, szívem. 

– Ennek a Gladysnak – kérdeztem – van állandó 

pasija? 

– El a kezekkel Glaydstől – süvöltötte Anna. – Évi 

tizennyolcezret ér a válási ügyekben. Az a pasas, aki 

ráteszi a kezét, Johnny Dalmas, gyakorlatilag hullának 

tekintheti magát. 

– Egy napon ő is elbukik – mondtam. – Én 

megóvhatnám a zuhanástól. 

A nyíló ajtó szakította félbe eszmecserénket. 

Nem láttam a faburkolatú várószobában, tehát a belső 

irodában várakozhatott. Nem nagyon élvezte, az látszott 

rajta. Gyorsan jött be, gyorsan csukta be az ajtót is maga 



 

 

mögött, a mellényzsebéből előkapta és megnézte keskeny, 

nyolcszögletű platinaóráját. Magas, tejfelszőke típus volt, 

halszálkás flanelöltönyének szabása fiatalos. A hajtókáján 

kis rózsaszín rózsabimbó. Éber, merev arca volt, a szemek 

alatt kissé táskás, az ajkai kicsit túl vastagok. 

Elefántcsont sétapálcája ezüstgömbben végződött, a lábán 

rövid kamásni. Egészében jól karban tartott hatvanasnak 

látszott, bár közelebbről szemügyre véve én még adtam 

neki plusz tíz évet. Nem tetszett. 

– Huszonhat perc, Miss Halsey – mondta jeges hangon. 

– Történetesen az én időm drága. És éppen azzal sikerült 

igazán sok pénzt csinálnom, hogy mindig is értékesnek 

tekintettem. 

– Nos, mi épp azon vagyunk, hogy megspóroljunk 

magának egy kis pénzt – vágott vissza Anna. Ő sem 

szerette. – Sajnálom, hogy megvárattam, Mr. Jeeter, de ön 

akart találkozni a nyomozónkkal, és el kellett küldenem 

érte. 

– Nekem nem úgy tűnik, mint aki alkalmas lenne a 

feladatra – mondta Mr. Jeeter, és fintorogva végigmért. – 

Én úriemberre gondoltam… 

– Csak nem azonos a Tobacco Road Jeeterével? – 

kérdeztem. 

Lassan elindult felém, és kissé megemelte a botját. 

Jeges pillantását karomként mélyesztette belém. – Szóval 

sérteget – állapította meg. – Engem… az én pozíciómban. 

– Na, várjunk csak… – kezdte Anna. 

– Ne várjunk semmire – mondtam én. – Az ügyfél 

szerint nem vagyok úriember. Ez talán megengedhető 

valakinek, aki olyan pozícióban van, mint ő, akármi is 

legyen az a pozíció, de az én helyzetemben lévő ember nem 

tűr el semmilyen sértést senkitől. Nem engedheti meg 



 

 

magának. Kivéve természetesen, ha a sértés nem volt 

szándékos. 

Mr. Jeeter megmerevedett, és rám bámult. Megint 

elővette az óráját, és megint megnézte. – Huszonnyolc perc 

– jelentette be. – Elnézését kérem, fiatalember. Nem állt 

szándékomban udvariatlannak lenni. 

– Rendben – feleltem. – Én meg végig tudtam, hogy 

maga nem az a Jeeter a Tobacco Roadból. 

Ez majdnem megint beindította, de aztán hagyta az 

egészet. Nem volt benne biztos, hogyan is értettem. 

– Csak néhány kérdést, amíg így együtt vagyunk – 

kezdtem. – Hajlandó egy bizonyos összeggel fedezni a 

Huntress lány… kiadásait? 

– Egyetlen centtel sem – vakkantotta. – Miért tenném? 

– Mert ez így szokás. Mi van, ha hozzáment feleségül? 

Mennyije van most a fiúnak? 

– Pillanatnyilag havi ezer dollárt kap attól az 

alapítványtól, amelyet az anyja, néhai feleségem – 

lehajtotta a fejét – hozott létre. Huszonnyolc éves korban 

ez több mint elegendő. 

– Nem hibáztathatja a lányt csak azért, mert 

próbálkozik – mondtam. – Manapság ilyen az élet. Mi a 

helyzet Marty Estellel? Született maguk között valami 

megállapodás? 

Lilás erekkel tarkított keze összegyűrte szürke 

kesztyűjét. – Az adóság nem behajtható. Szerencsejátékból 

származik. 

Anna fáradtan sóhajtott, és az egész asztalát elborította 

a hamu. 

– Természetesen – mondtam. – De a szerencsejátékban 

dolgozók nem engedhetik meg maguknak, hogy valaki 



 

 

lelépjen a nyereményükkel. Elvégre, ha a fia nyerne, Marty 

neki fizetne. 

– Engem ez nem érdekel – mondta a sovány, magas 

férfi ridegen. 

– Igen, de képzelje magát Marty helyébe, aki ötvenezer 

dollárt ígérő váltókon csücsül, és nem kap értük egy vasat 

sem. Mit gondol, nyugodt lesz az álma? 

Mr. Jeeter elgondolkodott. – Arra céloz, hogy erőszak 

veszélye fenyeget? – kérdezte már-már nyájasan. 

– Ezt nehéz megmondani. Elegáns helyet vezet. 

Filmesek járnak hozzá. Gondolnia kell a hírnevére is. 

Ugyanakkor együtt dolgozik a bűnszövetkezettel, ismeri az 

embereiket. Bármi megtörténhet. Persze távol attól a 

helytől, ahol Marty tartózkodik. És Marty nem lábtörlő. Ha 

valaki annak használja, az rá fog jönni. 

Mr. Jeeter ismét az órájára pillantott, és ettől ingerült 

lett. Dühösen a zsebébe csúsztatta. – Ez a maga dolga – 

vakkantotta. – A kerületi ügyész személyes jó barátom. Ha 

az ügy meghaladja a képességeit… 

– Persze – válaszoltam. – De azért mégis hozzánk 

fordult. Akkor is, ha a kerületi ügyészt a zsebében tartja… 

az órájával együtt. 

Feltette a kalapját, felhúzta az egyik kesztyűjét, 

botjával megütögette a cipősarkát, az ajtóhoz sétált, és 

kinyitotta. 

– Eredményeket kérek, és megfizetem őket – közölte 

kimért hangon. – Azonnal fizetek. Olykor még 

nagyvonalúan is, bár nem tartanak éppen nagylelkű 

embernek. Azt hiszem, megértettük egymást. 

Majdhogynem kacsintott, amikor elment. Az ajtó 

halkan becsukódott mögötte, a légpárna elfojtotta a zajt. 

Annára néztem és vigyorogtam. 



 

 

– Bájos, igaz? – kérdezte. – Nyolc ilyet szeretnék a 

koktélkészletemhez. 

Húsz dollárt vasaltam ki belőle – a kiadásaimra. 

2 

Az én Arbogastomat John D. Arbogastnak hívták, az 

irodája a Sunseten volt, Ivar mellett. Fülkéből hívtam. 

Zsíros hang válaszolt. Asztmásán szuszogott, mintha épp 

most nyert volna meg egy piteevő versenyt. 

– Mr. John D. Arbogast? 

– Egen. 

– John Dalmas vagyok, magánnyomozó. Egy olyan 

ügyön dolgozom, ahol magát kérték fel szakértőnek. Az 

ügyfelem neve Jeeter. 

– Egen – mondta, és letette a kagylót. Az volt a 

benyomásom, hogy nem valami beszédes alak. 

Megebédeltem, majd kocsival átruccantam hozzá. 

Ivartól keletre volt az iroda, egy régi, kétszintes házban. Az 

épület homlokzata téglából készült, amit nemrégiben 

festhettek át. A földszinten üzletek és egy étterem kapott 

helyet. Az épület bejárata a második emeletre vezető széles 

lépcső alján volt. A lakónévsorban a legalsó sorban 

találtam rá: John D. Arbogast, 212-es lakás. Felmentem a 

lépcsőn, és egy széles, egyenes, az utcával párhuzamos 

folyosón találtam magam. A jobbomon egy nyitott ajtóban 

egy köpenyes ember állt. A homlokára erősített kerek 

tükröt hátratolta. Arcára kiült a meglepődés. Visszament 

az irodájába és becsukta az ajtót. 



 

 

A másik irányba indultam. A folyosó felénél, a 

Sunsettel ellentétes oldalon lévő ajtón megtaláltam a 

névtáblát: John D. Arbogast, Kétes Iratok Szakértője. 

Magánnyomozó. Bejárat. Az ajtó könnyedén kinyílt. Egy 

csöppnyi, ablaktalan előszobába jutottam, néhány könnyű 

szék, pár képeslap, két króm hamutartó állvány volt 

minden bútorzata. A két állólámpa és a mennyezeti lámpa 

égett. Az olcsó, de vastag, új szőnyeggel szemközti ajtón 

felirat: John D. Arbogast. Kétes Iratok Szakértője. Privát. 

Amikor kinyitottam a bejárati ajtót, megszólalt a 

csengő, és kitartóan berregett, mindaddig, míg be nem 

húztam magam mögött az ajtót. Semmi sem történt. A 

várószobában nem volt senki. Az irodaajtót nem nyitották 

ki. Odaléptem és hallgatóztam. Bentről semmilyen 

beszédfoszlány sem szűrődött ki. Kopogtattam. Annak sem 

volt eredménye. Megpróbálkoztam a kilinccsel. 

Elfordítottam, kinyitottam az ajtót és bementem. 

Ebből a szobában két északra néző ablak nyílt, 

mindkét oldalon függönnyel. Az ablakszárnyak szorosan 

zárva. A párkányon állt a por. Volt még egy íróasztal, két 

iratszekrény, a szőnyeg csak szőnyeg, a falak csak falak, 

semmi különös. Balra egy újabb ajtón, ez üveges volt, a 

felirat: John D. Arbogast. Laboratórium. Privát. 

Az volt az érzésem, hogy ezt a nevet nem fogom 

elfelejteni. 

A szoba, ahol álltam, kicsi volt. Még annak a kövér 

kéznek is kicsi, amelyik az íróasztal szélén pihent, 

mozdulatlanul. Az ujjai között egy vastag ceruza, mint az 

ácsirón. A kézfejhez csukló is tartozott, sima és szőrtelen. 

Gombos mandzsettája, nem is túl tiszta, a zakó ujjából 

bújt elő. Az ingujj többi része eltűnt az asztal távolabbi 

sarka mögött. Az íróasztal nem volt egészen hat láb 



 

 

hosszú, úgyhogy az emberem nem lehetett valami magas 

férfi. Onnan, ahol álltam, a kezén és a mandzsettáján 

kívül mást nem láttam belőle. Csendben visszaosontam a 

várószobába, rögzítettem az ajtót, hogy kívülről ne 

lehessen benyitni, leoltottam a három lámpát, majd 

visszamentem az irodába. Az asztal mögé léptem. 

Tényleg kövér volt, rettenetesen kövér, sokkal 

kövérebb, mint Anna Halsey. Az arca, már amennyit 

láttam belőle, legalább akkora volt, mint egy kosárlabda. 

Még most is kellemes rózsaszín pír ült rajta. Apadión 

térdelt. A nagy fej az íróasztal éles sarkának dőlt, bal 

tenyere a padlóra támaszkodott, egy sárga cédula volt 

alatta. Az ujjait, amennyire az ilyen kövér ujjaktól tellett, 

széttárta, közülük villant elő a sárga lap. Úgy nézett ki, 

mint aki fekvőtámaszt gyakorol a padlón, csak hát persze 

nem ezt tette. A saját hája tartotta fenn. A teste hatalmas 

combjaira bukott, és a vastag zsírréteg tartotta meg, 

térden, mozdulatlanul, szilárdan. Vártam egy kicsit, 

megtöröltem a tarkómat, pedig nem is volt meleg. 

Ősz haját rövidre nyírta, a tarkóján annyi redő, hogy 

egy tangóharmonika is megirigyelhette volna. A lába kicsi 

volt, ez rendszerint a kövér emberek jellemzője, a 

ragyogóra suvickolt fekete cipők oldalra dobva egymás 

mellett hevertek a szőnyegen, tiszták voltak és undorítóak. 

Sötét öltönyére ráfért volna a tisztíttatás. Lehajoltam, és 

ujjamat bemélyesztettem nyaka végtelen mélységű 

zsírtömegébe. Valahol volt talán artériája, de nekem nem 

sikerült megtalálni, bár erre már nem is volt szükség. 

Megroggyant térdei között a szőnyegen a vörös folt csak 

növekedett, növekedett… 

Máshova térdeltem, felemeltem a kövér ujjakat, 

amelyeket a sárga papírra szorított. Hűvösek voltak, de 



 

 

nem hidegek, puhák és kicsit ragacsosak. A papír egy 

notesz kitépett lapja volt. Igazán szép lett volna, ha van 

rajta valami üzenet, de nem volt. Értelmetlen, összevissza 

jelek, nem szavak, még csak nem is betűk. Azután próbált 

leírni valamit, amikor már meglőtték – lehet, hogy azt is 

hitte, ír –, de csak néhány kriksz-krakszra tellett tőle. 

Azután összeroskadt, a papírt még mindig tartotta, és 

kövér keze a padlóhoz szögezte, a másik kezében pedig ott 

maradt a vastag ceruza, felsőtestét megtartották a 

hatalmas combok, így halt meg. John D. Arbogast. A kétes 

iratok szakértője. Privát. Pokolian privát. A telefonban 

háromszor mondta nekem, hogy „egen”. 

És most itt van. 

A zsebkendőmmel letöröltem az ajtógombot, a 

várószobában felkapcsoltam a villanyokat, a külső ajtón 

mentem ki, kívülről bárki kinyithatta, végigmentem a 

folyosón, ki a házból, eltűntem a környékről. Amennyire 

tudtam, senki sem látott elmenni. Amennyire tudtam. 

3 

Az El Milano, ahogy Anna mondta, a North Sycamore 

1900-as számú háza volt. Gyakorlatilag majdnem a 

háztömb egészét elfoglalta. Viszonylag közel parkoltam a 

díszes bejárathoz, és elindultam a bejárat feletti 

halványkék neon irányába, az alagsori garázsba. 

Lementem a vaskorlátos rámpán a csillogó kocsik és 

hűvös levegő világába. Egy gondosan rövidre nyírt hajú 

néger patyolattiszta kezeslábasban, kék ingben jött elő az 



 

 

üvegkalickából. A haja olyan sima volt, mint egy 

karmesteré. 

– Ráér? – kérdeztem. 

– Igen is, meg nem is, uram. 

– Kint áll a kocsim. Le kellene mosni. Öt dollárt érő 

mosatás kéne. 

Nem vált be. Nem az a fajta volt. Dióbarna tekintete 

elgondolkodóvá, távolivá vált. 

– Ez bizony komoly takarítást jelent, uram. 

Megkérdezhetem, kell még valami mást is csinálni mellé? 

– Egy kicsit. Miss Harriet Huntress kocsija itt van? 

Rám nézett. Azután szeme végigpásztázta a csillogó 

kocsisort, és megállapodott egy kanárisárga kabrioletten, 

ami körülbelül annyira volt feltűnő, mint egy prosti a ház 

előtti gyepen. 

– Igen, uram, itt van. 

– Szükségem lenne a lakása számára, és arra, hogy 

úgy jussak fel hozzá, hogy ne kelljen keresztülmennem a 

csarnokon. Magánnyomozó vagyok – megmutattam az 

igazolványomat. Megnézte. Nem sikerült lenyűgöznöm. 

Halványan elmosolyodott, ilyen halvány mosolyt most 

láttam először. – Öt dollár szép pénz uram egy dolgozó 

embernek. De attól az összegtől, amiért érdemes lenne 

kockáztatni az állásomat, mintha kissé messze lenne. 

Annyira, mint ide Chicago, uram. Azt javaslom, tartsa meg 

az öt dollárját, és próbálkozzon a szokásos módon bejutni 

az épületbe. 

– Maga figyelemre méltó egyéniség – állapítottam meg. 

– Mi lesz, ha nagy lesz? Öt láb magas polc? 

– Már felnőttem, uram. Harmincnégy éves vagyok, 

boldog házasságban élek, két gyermekem van. Jó napot, 

uram. 



 

 

Sarkon fordult. – Nos, viszlát – mondtam. – És elnézést 

a whiskygőzős leheletemért. Most érkeztem Butte-ből. 

Visszamásztam a rámpán, és átsétáltam az utcán oda, 

ahol kezdenem kellett volna. Tudhatnám, hogy öt dollár, 

meg a nyomozóigazolványom nem sokat ér az El Milanban. 

A fiú nyilván most telefonál az irodába. 

Hatalmas, fehér stukkós, mór stílusú épület volt, az 

előcsarnokot díszes, nagyablakos kupola és óriási 

datolyapálmák díszítették. A bejárat az L alakú épület 

belső sarkán volt, a kerámiamozaikkal díszített boltívhez 

márványlépcsők vezettek. 

Az ajtónálló kinyitotta előttem az ajtót, és beléptem. Az 

előcsarnok akkora volt, mint a Yankee Stadion. Gumis 

aljú, halványkék padlószőnyeg borította. Annyira puha 

volt, a legszívesebben ráfeküdtem volna, és 

meghengergőzöm. A pulthoz ballagtam, rákönyököltem, 

egy sápadt, sovány tisztviselő bámult rám, a pödört 

bajuszával kipucolhattam volna a körmömet. Épp 

pödörgette, elnézett a vállam fölött egy Ali baba-féle 

korsóra, ami akkora volt, hogy egy tigrist is bele lehetett 

volna dugni. 

– Itt van Miss Huntress? 

– Kit jelenthetek be? 

– Mr. Marty Estelt. 

Ez sem aratott nagyobb sikert a garázsbeli 

szereplésemnél. Valamire rálépett a pult alatt. A pult 

végénél kinyílt egy kék-arany ajtó, és egy nagydarab, 

piszkossárga hajú pasas jött ki, a mellényéről szivarhamu 

potyogott. Lezseren ráhajolt a pultra, és az Ali baba olajos 

korsót bámulta, mint aki azt akarja eldönteni, 

használhatná-e köpőcsészének. 

A pultos felemelte a hangját. – Ön Mr. Marty Estel? 



 

 

– Tőle jöttem. 

– Így már kicsit másképp hangzik. És mi lenne az ön 

neve, ha szabad kérdeznem, uram? 

– Az ember mindig kérdezhet – magyaráztam neki – de 

nem mindig kap választ. Ezt az utasítást kaptam. 

Sajnálom, de ebből nem engedhetek. 

Nem tetszett neki a modorom. Egyáltalán, semmi sem 

tetszett neki rajtam. – Attól tartok, nem engedhetem fel – 

mondta hidegen. – Mr. Hawkins, hallhatnánk a tanácsát 

ez ügyben? 

A piszkosszőke elszakadt az olajos korsótól, arrébb 

csúszott a pult mentén, míg csak egy karnyújtás 

választotta el tőlem. 

– Igen, Mr. Gregory? – ásította. 

– Maguk mind a ketten ostobák – mondtam –, és a 

barátnőjük sem különb. 

Hawkins elvigyorodott. – Jöjjön be az irodámba. 

Megnézzük, tudunk-e segíteni magán. 

Követtem a kutyaólba, ahonnan előjött. Elég nagy volt 

ahhoz, hogy elférjen benn egy hordó méretű íróasztal, két 

szék, egy térdmagasságig érő köpőcsésze, és egy nyitott 

szivaros doboz. A hátsóját az asztalnak vetette, és 

barátságosan rám vigyorgott. 

– Nem játszott valami jól, igaz, pajtás? Én vagyok itt a 

házi detektív. Na, nyögje ki, mit akar. 

– Vannak napok, amikor az az érzésem, hogy megy a 

dolog – válaszoltam –, máskor meg, mintha a forró 

palacsintasütővel játszanék. – Elővettem a tárcámat, 

kihalásztam az engedélyemet, és a jogosítványom 

műanyag tokba csomagolt másolatát. 

– Maga is egy olyan fiú, mint mi – bólogatott. – Rögtön 

engem kellett volna kérnie. 



 

 

– Hogyne. Csak sajnos, sose hallottam még magáról. 

Szeretnék találkozni a Huntress lánnyal. Nem ismer, de 

dolgom van vele. Nem kell semmi hangoskodástól tartania. 

Nagyot lépett oldalra, és a szivart áttolta a szája másik 

szögletébe. A jobb szemöldökömet bámulta. – Mi a helyzet? 

Miért akarta megkenni odalent az őrt? Fedezik a költségét? 

– Talán. 

– Én rendes ember vagyok – magyarázta. – De meg kell 

védenem a vendégeket. 

– Már alig van szivarja – mondtam, és ránéztem a 

dobozra, vagy kilencven darab tanyázott odabent. Kivettem 

egy marokkal, megszaglásztam őket, és az egyik gyűrűje 

alá egy tízdollárost csúsztattam, azután gondosan 

visszaraktam őket a dobozba. 

– Okos – ismerte el. – Maga meg én jól kijönnénk 

egymással. Mit akar csinálni? 

– Mondja azt, hogy Marty Estel küldött. Biztos fogad 

majd. 

– Az állásomat kockáztatom. 

– Dehogy. Fontos emberek állnak mögöttem. 

– Mennyivel maga mögött? 

Kinyúltam a tízesemért, de ellökte a kezemet. – 

Kockáztatok – mondta. A telefonért nyúlt, és kérte 814-es 

lakosztályt. Várakozás közben dudorászni kezdett. Mintha 

egy beteg tehenet hallgattam volna. Hirtelen előrehajolt, az 

arcán mézédes mosoly ömlött el. A hangja szinte 

csöpögött. 

– Miss Huntress? Itt Hawkins, a házi detektív. 

Hawkins. Igen… Hawkins. Természetesen, ön rengeteg 

emberrel találkozik, Miss Huntress. Itt van egy úriember 

az irodámban, szeretne önnel találkozni, hogy átadhassa 

Mr. Estel üzenetét. Az ön engedélye nélkül nem 



 

 

engedhetjük fel, mert nem hajlandó bemutatkozni… Igen, 

Hawkins, a házi detektív, Miss Huntress. Igen. Azt 

mondja, ön nem ismeri őt személyesen, de szerintem nincs 

vele semmi baj… Oké. Köszönöm, Miss Huntress. Rögtön 

felkísérem. 

Letette a telefont, és barátságosan megpaskolta. 

– Csak a háttérzene hiányzott – mondtam elismerően. 

– Felmehet – mondta álmodozó hangon. Oda sem 

figyelve benyúlt a dobozba, kivett egy szivart, meg a tízest. 

– Remek darab – mondta lágyan. – Valahányszor arra a 

hölgyre gondolok, ki kell mennem, és körbesétálom a 

háztömböt. Gyerünk. 

Megint kint voltunk az előcsarnokban, Hawkins 

elkísért a felvonóhoz, és betuszkolt. 

Ahogy becsukódott a lift ajtaja, még láttam, hogy a 

kijárat felé tart. Biztos körbejárja a háztömböt. 

A felvonónak szőnyegpadlója volt, az oldalain tükör, és 

rejtett világítás. Olyan lágyan emelkedett, mint a higany a 

hőmérőben. Az ajtó sustorogva kinyílt, végigsétáltam a 

folyosó szőnyegnek nevezett moszatján, és eljutottam a 

814-es szobáig. Megnyomtam az ajtó melletti apró gombot, 

bent felcsendült a csengő, az ajtó kitárult. 

Halványzöld gyapjú utcai ruhát viselt, a fején 

pávatollas kalapka, a toll úgy hajolt a fülére, mint egy 

pillangó. Távol ülő szemei voltak, volt köztük hely a 

gondolatoknak is. A színük kék, akár a lapis lazulit, a haja 

rozsdavörös, mint a parázs, ami azért veszélyes is lehet. 

Túl magas volt ahhoz, hogy csinibaba legyen. A megfelelő 

helyeken rengeteg festék, a cigarettáját, amelyet felém 

tartott, legalább öt centi hosszú szipkában tartotta. Nem 

nézett ellenségesen, de az látszott rajta, hogy átismételt 



 

 

minden választ, és azokra is emlékezett, amelyeket 

alkalomadtán felhasználhat. 

Hűvösen végigmért. – Nos, mi az üzenet, barnaszemű? 

– Be kell mennem – mondtam. – Sosem tudtam állva 

beszélni. 

Közömbösen elnevette magát, elcsusszantam a 

cigarettája mellett, egy hosszú, meglehetősen keskeny 

szobába értem, rengeteg szép bútor, rengeteg ablak, 

rengeteg drapéria, rengeteg minden. A kandalló rácsa 

mögött égett a tűz, a gáz fölött hatalmas farönk. A 

kellemes tűz melletti kellemes rózsaszín kanapé előtt 

kellemes keleti selyemszőnyeg, a kanapé melletti támlátlan 

kis széken Scotch és szóda, vödörben jég, mindaz, amitől 

egy férfi otthonosan érezheti magát. 

– Jobban teszi, ha iszik valamit – mondta. – Ahogy 

elnézem, csak akkor tud beszélni, ha pohár van a kezében. 

Leültem, és a Scotchért nyúltam. A lány egy mély 

karosszékbe telepedett, és keresztbe rakta a lábait. 

Hawkins jutott az eszembe, aki most a tömb körül sétál. 

Kezdtem megérteni. 

– Szóval Marty Estel küldte – mondta, és 

visszautasította az italt. 

– Soha nem találkoztam vele. 

– Számítottam valami ilyesmire. Mi a mese, fiú? Marty 

örülni fog, ha meghallja, hogy maga felhasználta a nevét. 

– Ki ne ugorjak már a cipőmből a félelemtől! Miért 

engedett fel? 

– Kíváncsiságból. Napok óta várom, hogy felbukkanjon 

egy magához hasonló alak. Sosem térek ki a nehézségek 

elől. Maga valami nyomozóféle, igaz? 

Rágyújtottam, és biccentettem. – Magán. Lenne egy 

üzleti ajánlatom. 



 

 

– Tegye meg. – Ásított. 

– Mennyit kér, ha futni hagyja az ifjabb Jeetert? 

Megint ásított. – Maga annyira kevéssé érdekel, hogy 

meg sem tudom mondani. 

– Ne rémisszen halálra. Őszintén, mennyit kér? Vagy ez 

sértés? 

Elmosolyodott. Szép mosolya volt. Gyönyörű fogai. – Én 

most rossz kislány vagyok – mondta. – Nekem kérnem se 

kell. Ők hozzák ide, szépen masnival átkötve. 

– Az örege kemény fickó. Azt mondják, gazdag és remek 

összeköttetései vannak. 

– Akkor már fizetni is tudna. 

Bólintottam, és megint belekortyoltam az italomba. 

Igazán jó Scotch volt. Szinte tökéletes. – Az ő elképzelése 

szerint maga egy fityinget se kap. Viszont bemocskolják a 

nevét. Behúzzák a slamasztikába. Mondhatni, nyakig 

benne lesz. Én viszont nem így látom a dolgot. 

– De neki dolgozik, igaz? 

– Vicces, mi? De azt hiszem okosan is játszhatunk, bár 

hogy hogyan, azt ebben a pillanatban még nem tudom. 

Mennyit kérne… ha kéme? 

– Mit szólna ötven lepedőhöz? 

– Ötvenezer magának, és ötvenezer Martynak? 

Elnevette magát. – Igazán tudnia kéne, hogy Marty 

nem szeretné, ha beleszólnék az üzleti ügyeibe. Csak a 

magam részére gondoltam. 

Áttette a lábát. Még egy adag jeget tettem az italomba. 

– Én ötszázra gondoltam – mondtam. 

– Ötszáz mire? – kérdezte csodálkozva. 

– Dollárra… nem is Rolls Royce-ra. 



 

 

Szívből felkacagott. – Maga nagyon vicces. El kellene 

küldenem a pokolba, de tetszik a szép barna szeme. Meleg 

barna szemek, pici arany csillámokkal. 

– Ne strapálja magát. Nekem egy vasam sincs. 

Mosolygott, és új cigarettát illesztett az ajkai közé. 

Odaléptem, és tüzet adtam. Felpillantott, mélyen a 

szemembe nézett. Az övében szikrák táncoltak. 

– Nekem viszont lehet, hogy van – mondta lágyan. 

– Lehet, hogy éppen ezért bérelte fel a kövér fiút – 

nehogy véletlenül megtáncoltassa. – Visszaültem a 

helyemre. 

– Ki bérelt fel, milyen kövér fiút? 

– Az öreg Jeeter felbérelt egy kövér alakot, a neve 

Arbogast. Már előttem ráállította az ügyre. Nem tudta? Ma 

délután lelőtték. 

A sokkhatás kedvéért teljesen természetes hangon 

közöltem vele a hírt, de az erőfeszítésem kárba veszett. A 

szája sarkából nem tűnt el az a kihívó mosoly. A tekintete 

nem változott. Halkan beszívta a levegőt. 

– Van ennek valami köze hozzám? – kérdezte halkan. 

– Nem tudom. Azt sem, hogy ki ölte meg. Az irodájában 

történt, valamikor délben, talán egy kicsivel később. Lehet, 

hogy semmi köze a Jeeter-ügyhöz. De nagyon klappol 

minden. Épp azután történt, hogy ráállítottak a dologra, 

de még mielőtt beszélhettem volna vele. 

Bólintott. – Értem. És maga úgy gondolja, hogy ez 

Martyra vall. És természetesen ezt a rendőrségnek is 

elmondta. 

– Természetesen nem. 

– Elég sok mindent az orromra köt. 

– Egen. De állapodjunk meg az árban, és ne legyen túl 

magas. Mert bármit csinálnak velem a zsaruk, annál 



 

 

sokkal többet csinálnak Marty Estellel és magával, amikor 

meghallják a sztorit… ha meghallják. 

– Kicsit zsarolásszaga van a dolognak – mondta 

hidegen a lány. – Gondolom nevezhetem annak. Ne 

menjen túl messzire, barnaszem. Egyébként megtudhatom 

a nevét? 

– John Dalmas. 

– Hát ide figyeljen, John. Egyszer benne voltam a felső 

tízezerben, rajta voltam a bálozók listáján. A szüleim 

rendes, kedves emberek voltak. Az öreg Jeeter tette tönkre 

az apámat. Tisztán, legálisan, ahogy az ilyenek eltapossák 

az embert. Mindegy hogyan, de tönkretette, és az apám 

öngyilkos lett, az anyám meghalt. A húgom odahaza, 

keleten jár iskolába, és engem nem különösebben izgat, 

hogy keresem meg azt a pénzt, ami a neveltetésére kell. És 

talán egy szép napon az öreg Jeeterre is gondom lesz, még 

akkor is, ha ennek az az ára, hogy hozzá kell mennem a 

fiához. 

– A mostohafia, adoptálta – mondtam. – Nincs köztük 

rokoni kapcsolat. 

– Attól még ugyanúgy fog fájni neki, testvér. És a 

fiúnak néhány éven belül rengeteg zöldhasúja lesz. 

Rosszabbat is tehetnék vele. Már most is sokat iszik. 

– Ezt előtte nem mondaná, hölgyem. 

– Nem? Akkor nézzen maga mögé, szimatkám. 

Elfelejtette kivenni a füldugót. 

Felpattantam, megpördültem. Négylábnyira állt tőlem. 

Az egyik ajtó mögül jöhetett elő, a szőnyegen mögém 

lopózott, engem meg túlságosan lefoglalt, hogy a semmire 

játsszam az okosat, és nem hallottam meg. Nagydarab 

szőke pasas volt, sportos, durva szövésű anyagból készült 

öltönyben, nyitott nyakú ingben, a nyakában sál. Az arca 



 

 

vörös volt, a szeme csillogott, és nem nagyon tudott 

fókuszálni. Ahhoz képest, hogy milyen korán volt, 

meglehetősen ittasnak látszott. 

– Kotródjon, amíg még a saját lábán teheti – vicsorogta. 

– Mindent hallottam. Harry azt mond rólam, amit akar. 

Szeretem. Húzzon innen, mielőtt a torkán nyomom le a 

fogait. 

A lány mögöttem nevetett. Nem tetszett a dolog. Egy 

lépést tettem a szőke nagyfiú felé. Hunyorogni kezdett. 

Hiába volt nagydarab, csak a szája járt. 

– Csináld ki bébi mondta mögöttem hidegen a nő. – 

Szeretem látni, amikor a kemény fiúknak megroggyan a 

térdük. 

Gúnyosan hátrapillantottam. Nem kellett volna. A 

pasas be volt szíva, de azért a mozdulatlan célpontot még 

el tudta találni. Akkor ütött, amikor a vállam felett hátra 

néztem. Nagyon fáj, ha valakit így ütnek meg. Az öklével az 

állkapcsomat találta el. 

Oldalra dőltem, megpróbáltam terpeszbe állni, de 

elcsúsztam a selyemszőnyegen. Orral előre estem, és a 

fejem nem volt olyan kemény, mint az a bútordarab, 

amelyikbe belevertem. 

Egy zavaros pillanatig még láttam, hogy a vörös pofája 

elégedett vigyorral fölém hajlik. Azt hiszem, még akkor is 

sajnáltam egy kicsit. 

Körbevett a sötétség, és elájultam. 
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Amikor magamhoz tértem, az ablakokon beáramló fény 

egyenesen a szemembe világított. Fájt a tarkóm. 

Odanyúltam, éreztem, hogy ragacsos. Lassan 

megfordultam, mint a macska egy idegen házban, térdre 

emelkedtem, és a kanapé végénél lévő támlátlan kis 

széken álló Scotchért nyúltam. Valami csoda folytán nem 

vertem le. Amikor elestem, a szék karomszerű lábába 

vertem a fejemet. Ez sokkal jobban fájt, mint az ifjú Jeeter 

ütése. Az állkapcsom persze sajgott, de nem volt olyan 

jelentős, hogy beírjam a naplómba. 

Felálltam, nagyot húztam a Scotchból és körbenéztem. 

Nem volt semmi látnivaló. A szoba üres volt. Mély csönd és 

valamilyen drága és finom parfüm halvány illata. Tudják, 

az a fajta, amit csak akkor vesz észre az ember, amikor 

már szinte eloszlott, mint az utolsó levél az ágon. Megint 

belenyilallt a fejembe, a zsebkendőmmel megérintettem a 

ragacsos helyet, úgy döntöttem, hogy nem éri meg 

nyafogni miatta, és húztam egyet az üvegből. 

Leültem, a térdem közé szorítottam az üveget, és 

hallgattam a távoli világ forgalmának beszűrődő zaját. 

Szép szoba volt. Miss Harriett Huntress meg szép lány. 

Mellétárcsázott néhányszor, na de ki nem? Nem kell ilyen 

apróságokon fennakadni. Megint megdöntöttem a 

palackot. Az ital szintje alaposan megcsappant. Sima volt, 

az ember alig érezte, amikor lecsúszott a torkán. Nem vitte 

le a fél mandulámat, mint azok a löttyök, amiket olykor 

kénytelen voltam legurítani. Megint ittam. A fejem már 

tökéletesen rendbe jött. Istenien éreztem magamat. A 

legszívesebben elénekeltem volna a Pagliacci nyitányát. 



 

 

Igen, nagyon helyes lány. Ha maga fizeti a bérleti díjat, 

igazán jól kereshet. Tetszett nekem. Klassz csaj. Megint 

megkínáltam magam a Scotchával. 

Az üveg még mindig félig volt. Gyengéden megráztam, 

bedugtam a felöltőm zsebébe, valahova a fejemre tettem a 

kalapomat, eltávoztam. Sikerült eljutnom a felvonóig 

anélkül, hogy nekimentem volna a falaknak, leúsztam a 

földszintig és átvágtam az előcsarnokon. 

Hawkins, a házi detektív már megint a pultnak 

támaszkodott, és az Ali Baba olajoskorsót fixírozta. 

Ugyanaz a recepciós ugyanazt az ici-pici bajuszkát 

pödörgette. 

Rámosolyogtam. Ő visszamosolygott. Hawkins is 

mosolygott. Én visszamosolyogtam. Mindenki nagyon 

klassz volt. 

Elsőre eltaláltam a kijáratot, két dolcsit adtam az 

ajtónállónak, lelibegtem a lépcsőn, ki az utcára, onnan el a 

kocsimig. Rám borult a gyors kaliforniai alkony. Gyönyörű 

éjszaka volt. Nyugaton a Vénusz olyan fényesen ragyogott, 

mint az utcai lámpák, mint az élet, olyan fényesen, mint 

Miss Huntress szemei, olyan fényesen, mint egy üveg 

Scotch. Erről eszembe jutott. Előkaptam a szögletes 

üveget, diszkréten meghúztam, visszatettem a dugót, és 

megint elrejtettem. Még volt benne annyi, hogy hazáig 

kitartson. 

Hazafelé öt piroson robogtam át, de a szerencsém nem 

hagyott cserben, nem csíptek el. Többé-kevésbé sikerült a 

lakásom előtt parkolni, majdnem a járda mellett. Lifttel 

mentem fel az emeletre, kis gondom támadt az ajtókkal, 

ezért kénytelen voltam a butykoshoz fordulni segítségért. 

Sikerült betennem a kulcsot a zárba, kinyitottam az ajtót, 

és megtaláltam a villanykapcsolót is. Megint magamba 



 

 

döntöttem egy kis orvosságot, mielőtt tovább fárasztottam 

volna magamat. Azután elindultam a konyha irányába, 

hogy jeget és gyömbérsört szerezzek, és egy valódi italt 

készítsek magamnak. 

Úgy éreztem, mintha valami fura szag lenne a lakásban 

– nem tudtam volna kapásból megnevezni –, valamilyen 

orvosság illata. Nem én voltam az okozója, és nem éreztem 

akkor, amikor elmentem hazulról. De túlságosan 

egyértelmű volt ahhoz, hogy letagadhassam. Elindultam a 

konyhába, félútig jutottam. 

Szinte kéz a kézben ugrottak rám, a felhajtható ágy 

melletti gardróbszobából pattantak elő – ketten voltak –, a 

kezükben pisztollyal. A magasabbik vigyorgott. A kalapját 

mélyen a szemébe húzta, ék alakú arca volt, az álla 

hegyes, olyan, mint a káró ász alsó fele. A szeme sötétben 

is nedvesen csillogott, az orrából pedig mintha az összes 

vér kifutott volna, akár fehér viaszból is készülhetett. Egy 

lefűrészelt, hosszú csövű Colt Woodsman volt a kezében. 

Mindez arról árulkodott, hogy nagymenőnek tartja magát. 

A másik egy kis terrierhez hasonlított, kócos, vöröses 

haját nem fedte kalap, vizenyős szeme üresen nézte a 

világot, elálló denevérfüle volt, kicsi lába és rendkívül 

koszos fehér edzőcipője. Ő egy automatát szorongatott, 

úgy tűnt, mintha túl nehéz lenne neki, de szemlátomást 

élvezettel tartotta. Nyitott szájjal, zajosan szedte a levegőt, 

és a szag, amit korábban éreztem, belőle áradt – mentol 

volt. 

– Fel a… – kezdte. 

Feltartottam a kezemet. Mást nem nagyon tehettem. 

A kicsi oldalról közeledett. – Mondd, hogy ezt nem 

ússzuk meg – vicsorogta. 

– Ezt nem ússzátok meg – mondtam engedelmesen. 



 

 

A magasabbik továbbra is vigyorgott, és az orra 

továbbra is olyan volt, mintha fehér viaszból formázták 

volna. A kicsi a szőnyegre köpött. – Ja! – Közelebb lépett, 

kihívóan vigyorogva végigmért, és a nagy puska csövével 

felemelte az államat. 

Félreugrottam. Más körülmények között is ezt tettem 

volna, és még élvezem is, de most az átlagosnál jobban 

éreztem magam. Tudtam, hogy az egész világgal elbírok. 

Lerendeztem őket puskástól, mindenestől. A kicsit a 

nyakánál kaptam el, a gyomromhoz rántottam. 

Megragadtam a fegyvert tartó kezét és kivertem belőle a 

pisztolyt, ami a földre esett. Könnyen ment. Nem volt nagy 

ügy, leszámítva a leheletét. A száján nyálbuborékok. 

Ömlött belőle a káromkodás. 

A magasabbik állt, ravaszul nézett, de nem lőtt. Nem is 

mozdult. A tekintete kicsit idegesnek tűnt, de nem értem 

rá megbizonyosodni róla. A kis faszi mögé hajoltam, és 

felkaptam a fegyverét. Ez hiba volt. A sajátomat kellett 

volna előkapni. 

Ellöktem, nekicsapódott egy széknek, leesett, és vadul 

rugdosni kezdte a széket. A magas pasas röhögött. 

– Nincs megtöltve – mondta. 

– Figyelj – mondtam őszintén. – Félig vagyok jóféle 

Scotchcsal, és készen állok, hogy bárhova elmenjek, és 

bármit megtegyek. Ne vesztegessétek az időmet. Mit 

akartok, fiúk? 

– Még mindig nincs benne egy darab lőszer sem – 

mondta Viaszorr. – Nézd meg, ha nem hiszed. Soha nem 

hagyom, hogy Frisky töltött fegyverrel szaladgáljon. Túl 

impulzív. Szép karmunka volt, pajtás. Ez a javadra kell 

írnom. 



 

 

Frisky felült a padlón, megint a szőnyegre köpött, és 

röhögni kezdett. A hatalmas automata csövét a padlóra 

szegeztem, és meghúztam a ravaszt. Szárazon kattant, de 

a súlyából úgy ítéltem, mégis csak van benne muníció. 

– Nem akarunk bántani – mondta Viaszorr. – Ezúttal 

nem. Talán legközelebb. Ki tudja? Talán azok közé 

tartozol, akik értenek a célzásból. Hagyd lógva a Jeeter 

kölyköt, ez az üzenet. Világos? 

– Nem. 

– Nem hagyod békén? 

– Nem értem. Ki az a Jeeter kölyök? 

Viaszorr nem találta viccesnek. Finoman meglóbálta a 

hosszú 22-est. – Úgy látszik, rendbe kell szedni az 

emlékezetedet, pajtás, és ha már benne vagy, csináltasd 

meg az ajtódat is. Csak be kellett lökni. Frisky egyetlen 

fújással kinyitotta. 

– Ezt megértem – mondtam. 

– Adde a puskámat – kiáltotta Frisky. Megint 

felkecmergett, de ezúttal nem hozzám, hanem a 

haverjához futott. 

– Nyugi, öreg – mondta a magas. – Most csak egy 

üzenetet kellett átadnunk a pasinak. Nem lőjük le. Ma 

nem. 

– Ezt mondod te – morogta Frisky, és megpróbálta 

kitépni Viaszorr kezéből a 22-est. Viaszorr minden 

erőfeszítés nélkül félrelökte, de a közjáték lehetővé tette, 

hogy az automatát áttegyem a bal kezembe, és előkapjam 

a Lugeremet. Megmutattam Viaszorrnak. Biccentett, de 

szemlátomást nem gyakorolt rá mély benyomást. 

– Nincsenek szülei – közölte szomorúan. – Hagyom, 

hadd mászkáljon velem. Nem kell vele törődni, csak ha 



 

 

harap. Most megyünk. Az üzenet világos. Hagyd lógva a 

Jeeter kölyköt. 

– Egy Lugerrel nézel farkasszemet – mondtam. – Ki a 

fene az a Jeeter kölyök? És talán jön még néhány zsaru is, 

mielőtt lelépnétek. 

Fáradtan elmosolyodott. – Mister, azért használom ezt 

a kis kaliberű stukkert, mert tudok lőni. Ha azt hiszed, el 

tudsz kapni, nosza, próbáld meg. 

– Rendben – feleltem. – Ismersz valakit, akit 

Arbogastnak hívnak? 

– Annyi emberrel találkozom – mondta megfáradt 

mosollyal. – Talán igen, talán nem. Viszlát pajtás, légy jó. 

Az ajtó felé oldalazott, így egész idő alatt szemmel 

tarthatott, és én is szemmel tarthattam, a kérdés az volt, 

hogy ki lő először és pontosabban, illetve, hogy érdemes-e 

egyáltalán lőni, és képes lennék-e egyenesen célozni ennyi 

finom meleg Scotchcsal a gyomromban. Hagytam, hadd 

menjen. Nem nézett ki gyilkosnak, bár tévedhettem is. 

Közben a kis fickóra nem figyeltem, az megint nekem 

szaladt. Kitépte a nagy automatát a bal kezemből, az 

ajtóhoz viharzott, megint a szőnyegre köpött, és elslisszolt. 

Viaszorr utána hátrált – hosszú, éles arc, fehér orr, hegyes 

áll, fáradt arckifejezés. Nem fogom elfelejteni. 

Halkan becsukta az ajtót, én meg ostobán álltam, 

kezemben a pisztollyal. Hallottam, hogy megérkezik a 

felvonó, aztán elindul lefelé és megáll. Még mindig csak 

álltam. Nem valószínű, hogy Marty Estel ilyen 

rajzfilmfigurákat bérelne fel, ha meg akar ijeszteni valakit. 

Ezen gondolkoztam egy darabig, de semmire sem 

jutottam. Eszembe jutott viszont, hogy maradt még fél 

üveg Scotch, és úgy döntöttem, most ki végzem. 



 

 

Másfél órával később remekül éreztem magam ugyan, 

de még mindig nem támadt semmilyen ötletem. Csak 

elálmosodtam. 

A telefon csörgésére ébredtem. A széken nyomott el az 

álom, ami súlyos hibának bizonyult, mert amikor 

felébredtem, a számban két flaneltakarót éreztem, 

hasogatott a fejem, a tarkómon a seb, az államon a 

horzsolás, egyik sem volt nagyobb egy almánál, de azért 

nagyon fájt. Rettenetesen éreztem magam. 

A telefonhoz kúsztam, a készülék melletti székbe 

rogytam, és felvettem a kagylót. Jeges hang szólt bele. 

– Mr. Dalmas? Jeeter vagyok. Azt hiszem, találkoztunk 

ma reggel. Attól tartok, kicsit merev voltam magával. 

– Magam is merevnek érzem magam. A fia állon vágott. 

Mármint a mostoha fia, vagy adoptált fia, ahogy tetszik. 

– A mostoha fiam egyben az adoptált fiam is. Valóban? 

– éreztem, hogy érdekli a dolog. – És hol találkozott vele? 

– Miss Huntress lakosztályában. 

– Vagy úgy. Értem. – Hirtelen enyhülés. A jég 

megolvadt. – Nagyon érdekes. És mit szólt ehhez Miss 

Huntress? 

– Élvezte. Tetszett neki, hogy a fiú állon vágott. 

– Értem. És miért tette? 

– A lány elbújtatta. Kihallgatta a beszélgetésünket. 

Nem tetszett neki, amit hallott. 

– Értem. Arra gondoltam, hogy talán honorálni kéne, 

ha együttműködik velünk. Természetesen nem nagy 

összegre gondolok. Feltéve, ha biztosra mehetünk. 

– Az ár ötven lepedő. 

– Attól tartok, nem… 



 

 

– Ne vicceljen velem – mordultam rá. – Ötvenezer 

dollár. Ötven lepedő. Én ötszázat ajánlottam. A vicc 

kedvéért. 

– Maga szemlátomást figyelemre méltó könnyedséggel 

kezeli ezt az egész ügyet 

– morogta vissza. – Nem szoktam hozzá az efféle 
magánkezdeményezésekhez, és meg kell mondanom, nem 

nyerte el a tetszésemet. 
Ásítottam. Egy fikarcnyit sem érdekelt, hogy betartom-

e a szabályokat, vagy sem. 

– Figyeljen, Mr. Jeeter, remek fickó vagyok, a nőket is 

szeretem, de azért nem hanyagolom el a munkámat. Az 

ügynek van néhány nagyon érdekes, szokatlan vetülete. 

Például, két fegyveres alak bevette magát a lakásomba, és 

arra kért, hogy szálljak le a Jeeter-ügyről. Nem értem, 

miért kellett keménykedni. 

– Te jó ég! – Valóban meglepettnek hangzott. – Azt 

hiszem, jobb ha azonnal eljön hozzám, és itt beszéljük meg 

az ügyet. Elküldöm magáért a kocsimat. Át tud most 

jönni? 

– Igen, de én is tudok vezetni. Én… 

– Nem. Küldöm az autót és a sofőrt. George-nak hívják. 

Tökéletesen megbízhat benne. Húsz percen belül ott lesz. 

– Rendben – mondtam. – Akkor még épp annyi időm 

marad, hogy megigyam a vacsorámat. Mondja meg neki, 

hogy Kenmore-nál a sarkon parkoljon, szemben 

Franklinnel. – Letettem a kagylót. 

Forró- és hidegvizes zuhanyt vettem, és tiszta ruhába 

bújtam. Így már sokkal tiszteletreméltóbbnak éreztem 

magam. Ittam néhány pohárral, a változatosság kedvéért 

csak kis adagokban. Könnyű felöltőbe bújtam, és 

lementem az utcára. 



 

 

A kocsi már ott volt. Fél háztömbbel lejjebb, a 

mellékutcában parkolt. Úgy nézett ki mint a legújabb 

modell, amit most dobtak piacra. Az első fényszórói akár 

egy sportkocsié, az első lökhárítón két borostyánsárga 

oldallámpa, akkorák, mint általában a fényszórók más 

hétköznapi kocsin. Odasétáltam, megálltam. Egy férfi 

lépett ki az árnyékból, kecses csuklómozdulattal maga 

mögé dobta a cigarettáját. Magas volt, széles, sötét, sildes 

sapkát, orosz inget, Sam Browne-övet, fényes 

lábszárvédőt, bricseszt viselt, ami csillogott, ragyogott, 

mint egy angol törzstiszt pálcája. 

– Mr. Dalmas? – kesztyűs keze mutatóujjával 

megbillentette a sapka ellenzőjét. 

– Egen – mondtam. – Pihenj. Ne mondja, hogy ez az 

öreg Jeeter kocsija. 

– Az egyik kocsija – higgadt volt a hangja, de érződött, 

hogy élénkebb is tud lenni. 

Kinyitotta a hátsó ajtót, beszálltam, belesüppedtem a 

vánkosokba. George beült a kormány mögé és beindította 

a hatalmas autót. Elhúzott a járda mellől, befordult a 

sarkon, körülbelül akkora zajjal tette mindezt, mint 

amikor becsúsztatunk egy bankót a tárcánkba. Nyugati 

irányba haladtunk. Mintha az árral úsztunk volna, de 

mindenkit lehagytunk. Átsuhantunk Hollywood szívén, 

majd elhagytuk a város nyugati negyedét, végigmentünk a 

Stripen, mellettünk minden csillogott, elértük a hűvös 

Beverly Hillst, ahol a lóvasút osztja ketté a sugárutat. 

Gyorsan elhagytuk Beverly Hillst is, felmásztunk a 

domboldalra, messziről látni lehetett az egyetem fényeit, 

majd északnak fordultunk, Bel Air irányába. Hosszú, 

keskeny utcákon hajtottunk keresztül, mindenütt magas 

falak, járda viszont sehol, a falakon nagy kapuk. A házak 



 

 

fényei udvariasan villogtak a kora esti homályban. Semmi 

nem mozdult. Minden nyugodt volt. A kerekek lágyan 

surrogtak a betonon, más hangot nem is lehetett hallani. 

Megint balra fordultunk, észrevettem egy 

Calvello Drive feliratú táblát. Félúton lehettünk, 

amikor George széles ívben balra kanyarodott, egy majd 

négy méter magas, kétszárnyú kovácsoltvas kapu 

irányába. Azután történt valami. 

Közvetlenül a kapu mögött fények gyúltak, duda 

rikoltott, és feldübörgött egy motor. A kocsi gyorsan 

közeledett felénk. George egy csuklórántással egyenesbe 

hozta a kocsit, fékezett, és lehúzta a jobb kesztyűjét, 

mindezt egyetlen mozdulattal. 

A közelgő kocsi fényszórói veszedelmesen imbolyogtak. 

– Részeg állat! – szólt hátra George a válla fölött. 

Lehetséges. A részeg sofőrök mindenféle helyekre 

járnak inni. Lehetséges. Lecsúsztam a kocsi padlójára, és 

előkaptam a hónom alól a Lugert, felnyúltam, és elhúztam 

az ajtó reteszét. Résnyire kinyitottam az ajtót, és úgy 

tartottam, közben kikukucskáltam a párkány felett. A 

reflektorok pont az arcomba világítottak, lebuktam, aztán 

ahogy a fény eltűnt, megint kilestem. 

A másik kocsi csikorogva fékezett. Kivágták az ajtaját, 

egy alak ugrott ki, hadonászott a pisztolyával és ordibált. 

Hallottam a hangját. Azonnal felismertem. 

– Fel a… – ordította Frisky. 

George a balját a kormányra tette, én kicsit jobban 

kinyitottam az ajtót. A kis fickó fel s alá ugrált az úton, és 

közben ordibált. A sötét autóból, ahonnan kipattant, a 

motorzúgáson kívül semmilyen más hang nem hallatszott. 

– Ez támadás! – üvöltötte Frisky. – Ki a kocsiból, egy 

vonalba, ti…! 



 

 

Kirúgtam az ajtót, kezdem kikászálódni, a Lugert 

leeresztettem az oldalam mellett. 

– Ti akartátok! – visította a kis krampusz. 

Abban a pillanatban lebuktam. A kezében lévő fegyver 

torkolatából tűz villant elő. Valaki petárdát dughatott bele. 

A fejem fölött kitört az üveg. A szemem sarkából, bár az is 

csoda, hogy még megvolt a szemem, láttam, hogy George 

keze alig észrevehetően megmozdul. Felemeltem a Lugert, 

meghúztam volna a ravaszt, de egy lövés dörrent 

mellettem: George-é. 

Nem lőttem. Már nem volt rá szükség. 

A sötét kocsi előrelendült, és irtózatos sebességgel 

elindult lefelé a dombon. Eldübörgött a távolba, miközben 

a kicsi ember még mindig groteszk táncot lejtett a falakról 

visszaverődött reflektor fényében. 

Valami sötét folt terjedt szét az arcán. A pisztolya 

hangos csattanással esett a földre. A kicsi lábai 

megroggyantak, oldalra zuhant, gurult, aztán nagyon 

hirtelen mozdulatlanná dermedt. 

– Egen – mondta George, és megszagolta a revolver 

csövét. 

– Szép lövés. – Kiszálltam a kocsiból. Az úton álltam, 

néztem az apró fickót, aki így a földre rogyva még 

jelentéktelenebbnek látszott. Piszkos, fehér edzőcipőjét 

kicsit megvilágította a kocsi reflektorának oldalfénye. 

George kiszállt, és mellém lépett. – Azért nem én 

vagyok itt az egyetlen, aki tud lőni. 

– Én nem lőttem. A maga csodálatos csípőlövését 

figyeltem. Nézni is élvezet volt. 

– Kösz pajtás. Természetesen Mister Geraldra 

pályáztak. Rendszerint ilyenkor hozom haza a klubjából, 

részegen, és tele kártyaadóssággal. 



 

 

Odaléptem a kis fickóhoz, és lepillantottam rá. Nem 

volt rajta mit nézni. Csak egy kicsi ember volt, aki 

meghalt, az arcán egy nagy lyuk és rengeteg vér. 

– Oltsa már el azokat az átkozott lámpákat – 

morogtam. – És tűnjünk el innen, de gyorsan. 

– A ház az utca másik oldalán van. – George olyan 

természetesen beszélt, mintha csak egy sörösdobozt lőtt 

volna keresztül az imént, nem pedig egy embert. 

– A Jeeter családnak ehhez semmi köze, feltéve, ha 

meg akarja tartani az állását. Ezt maga is tudhatná. 

Visszamegyünk hozzám, és elölről kezdjük az egészet. 

– Értem – mondta, és beugrott a hatalmas kocsiba. 

Lekapcsolta a fényszórókat, az oldallámpákat, én meg 

mellé telepedtem, az anyósülésre. 

Egyenesbe tette a kocsit, elindult felfelé, a dombtető 

irányába. Hátrafordultam, megnéztem a törött ablakot. Ez 

volt a legkisebb, egészen hátul, és nem golyóálló üvegből 

készült. Jó nagy darab hiányzott belőle. Ha szaglásznak 

utána egy kicsit, és megtalálják, felhasználható 

bizonyítékként. Nem gondoltam komolyan, hogy számít 

valamit, de nem lehet kizárni. 

A dombtetőn egy hatalmas limuzin húzott el 

mellettünk. A kocsi belsejében égett a belső világítás, mint 

egy kivilágított színpad, egy idősebb pár ült benne, 

mereven, mint akik díszőrség tisztelgését fogadják. A férfin 

estélyi öltözet volt, fehér sál és cilinder. Az asszony 

szőrmékbe és gyémántokba burkolózott. 

George közömbösen elhajtott mellettük, beletaposott a 

gázba, és gyorsan jobbra fordult a sötét utcában. – Egy 

estélyis pár, hogy mennének a fenébe – morogta. – 

Fogadok, hogy be se jelentik. 



 

 

– Egen. Menjünk haza, és igyunk – feleltem. – Sosem 

szerettem igazán embereket gyilkolni. 
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Miss Harriet Huntress Scotchával a poharunkban 

üldögéltünk, és a pohár pereme fölött egymást 

méregettük. George jól nézett ki most, hogy levette a 

sapkáját. Sűrű, hullámos sötétbarna haja volt, a fogai 

vakító fehérek és tiszták. Belekortyolt az italába, s ezzel 

egy időben a cigarettáját rágta. Fekete szeme hidegen 

csillogott. 

– Yale? – kérdeztem. 

– Dartmouth, amennyiben ez egyáltalán magára 

tartozik. 

– Minden rám tartozik. Mit ér manapság az egyetemi 

képzés? 

– Háromezer fizetést és egy egyenruhát – morogta. 

– Milyen ember a fiatalabb Jeeter? 

– Nagy darab szőke állat, egész jól golfozik, azt hiszi, 

egy nő sem tud neki ellenállni, sokat iszik, de eddig még 

nem okádta össze a szőnyegeket. 

– És milyen az öreg Jeeter? 

– Egy tízcentest biztos ad magának – ha nincs a 

zsebében ötcentes. 

– Nana. A főnökéről beszél. 

George elvigyorodott. – Olyan merev, hogy nyikorog a 

feje, mikor leveszi a kalapját. Én meg élek a 

lehetőségekkel. Talán ezért vagyok a sofőrje. Jó ez a 

Scotch. 



 

 

Kevertem még egy italt, és ezzel kiürült a palack. 

Megint leültem. 

– Szóval maga szerint a két lesipuskás Mister Geraldra 

pályázott? 

– Miért ne? Rendszerint ilyen tájt viszem haza. Csak 

ma nem így történt. Iszonyú másnapos volt, és a 

szokásosnál jóval később ment el. Maga zsaru, maga 

tudja, hogy mi ez az egész. 

– Honnan veszi, hogy zsaru vagyok? 

– Csak egy zsaru tehet fel ennyi nyavalyás kérdést. 

Megráztam a fejemet. – Hohóó! Összesen hat kérdést 

tettem fel. A gazdája nagyon megbízhat magában. Biztos ő 

mesélte. 

A sötét férfi biccentett, halványan elmosolyodott, és 

kortyolt egyet. – A helyzet nyilvánvaló. A felállás 

túlságosan egyértelmű – mondta. – Amikor a kocsival a 

feljáróra akartam hajtani, a két pasas dolgozni kezdett. 

Szerintem nem akartak megölni senkit, csak ijesztgettek. 

Csakhogy az a kis ember megbuggyant. 

George szemöldökét figyeltem. Szép fekete szemöldök, 

csillogó, akár a ló szőre. 

– Nem jellemző Marty Estelre, hogy efféle alakokat 

béreljen fel. 

– Naná. És talán éppen ezért választotta őket. 

– Hogy maga milyen okos. Maga meg én jól megértjük 

egymást. Bár talán túlzás volt megölni a kis pasit. Mit fog 

csinálni? 

– Semmit. 

– Rendben. Ha kiderítik, hogy a lövést a maga 

fegyveréből adták le, és a fegyver még mindig magánál 

van, amit egyébként kétlek, akkor azt hiszem, fegyveres 

rablási kísérletnek fog minősülni. Csak még valamit. 



 

 

– Éspedig? – George végzett a második adaggal, letette 

a poharat, új cigarettára gyújtott, és elmosolyodott. – Elég 

nehéz egy kocsit elölnézetből azonosítani – éjszaka. Még 

akkor is, ha minden remek reflektora világított. Lehetett 

volna vendég is. 

Vállat vont, biccentett. – Ha azonban csak ijesztgetni 

akartak, akkor ez is megteszi. Mert a család hallani fog 

róla, és az öreg sejti majd, kik voltak ezek a fiúk – és miért 

jöttek. 

– A pokolba, magának tényleg vág az esze – mondtam 

elismerően, és ekkor megcsörrent a telefon. 

Egy angol inas hangja nagyon kimért, pontos és tiszta 

kiejtéssel közölte, hogy amennyiben Mr. John Dalmas van 

a vonal másik végén, Mr. Jeeter szeretne vele beszélni. 

Azzal már át is vette Mr. Jeeter, és elég fagyos volt a 

hangja. 

– Meg kell mondanom, elég sok időbe telik, mire eleget 

tesz az utasításoknak – vakkantotta. – Vagy talán a 

sofőröm… 

– Természetesen ideért, Mr. Jeeter – válaszoltam. – 

Csakhogy egy kis baj támadt. George majd elmondja. 

– Fiatalember, ha én azt akarom, hogy valami 

megtörténjen… 

– Figyeljen, Mr. Jeeter, nehéz napom volt. A maga fia 

állon kapott, elestem, és szétvertem a koponyámat. 

Amikor visszabotorkáltam a lakásomra, inkább halott 

voltam, mint eleven, és erre két nehéz fiú fogad, akik azt 

tanácsolják, hogy szálljak le a Jeeter-ügyről. Minden tőlem 

telhetőt megteszek, de kicsit gyengének érzem magam. 

Úgyhogy ne ijesztgessen. 

– Fiatalember… 



 

 

– Ide hallgasson – mondtam nagyon őszintén. – Ha úgy 

gondolja, hogy a játszma egyedül a magáé, jobb ha a 

labdát is egyedül cipeli. Vagy megspórolhat magának egy 

csomó pénzt, ha egy nyuszipistát bérel magának. Én csak 

a magam módján tudok dolgozni. Volt ma zsaru 

látogatója? 

– Zsaru? – visszhangozta savanyú hangon. – Úgy érti, 

rendőr? 

– Természetesen rendőrre gondoltam. 

– És miért kellett volna egy rendőrrel találkoznom? – 

szinte füstölgött a kagyló. 

– Félórával ezelőtt lövöldözés történt a kapuja előtt. Ott 

hever egy kadáver. A kadáver annyit tesz, hulla, halott 

ember. Meglehetősen kicsi. Felsöpörheti egy 

szemétlapátra, ha zavarja magát. 

– Jó ég! Komolyan beszél? 

– Igen. Ráadásul George-ra és rám lőtt. Felismerte a 

kocsit. Bizonyára a fiára várt, Mr. Jeeter. 

Szögesdróttal körbetekert csend. – Mintha halott 

embert említett volna – mondta aztán Mr. Jeeter nagyon 

hűvösen. – Utána meg azt, hogy ő lőtt magukra. 

– Az még akkor történt, amikor nem volt halott – 

magyaráztam. – George majd elmondja. George… 

– Azonnal jöjjön ide – süvöltötte a kagylóba. – Azonnal, 

hallja? Azonnal! 

– George majd mindent elmesél – közöltem lágyan, és 

letettem a kagylót… csak így. Köszönés nélkül. 

George hidegen méregetett. Felállt, feltette a sapkáját. – 

Oké, pajtás – mondta. – Talán egyszer majd egyenlíthetek. 

– Az ajtó felé indult. 

– Ennek így kellett lennie. Minden tőle függ. Neki kell 

döntenie. 



 

 

– Ostobaság – szólt hátra George a válla felett. – Ne 

fárassza magát, szimatka. Bármit mond, az csak annyi, 

mint a szellentés. 

Kinyitotta az ajtót, kiment, becsukta, és meg kezemben 

a telefonnal, ott maradtam ülve. A szájam tátva, a 

nyelvemen rossz ízen kívül semmi más. 

Kimentem a konyhába, megráztam a scotchos üveget, 

de még most is üres volt. Kinyitottam egy rozspálinkát, 

nagyot húztam belőle, savanyú volt. Valami zavart. Az volt 

az érzésem, hogy még sok bajom lesz, mire végére érek az 

ügynek. 

Egy paraszthajszállal maradhattak le George-ról. 

Hallottam, hogy megérkezik a felvonó, és szinte azonnal el 

is indult lefelé. A folyosón egyre erősebben kopogtak a 

merev, szilárd léptek. Egy ököl döngette az ajtómat. 

Odamentem, kinyitottam. 

Az egyiken barna, a másikon kék öltöny volt, 

mindkettő nagydarab, tagbaszakadt és unott. 

A barna ruhás szeplős kezével a tarkójára tolta a 

kalapját. – John Dalmas? 

– Én vagyok – mondtam. 

Minden nyilvánvaló erőszak nélkül, mégis határozottan 

visszairányítottak a szobába. A kék ruhás becsukta az 

ajtót. A barna ruhás tenyerében megvillant egy aranyozott 

jelvény. 

– Finlayson, nyomozó főhadnagy, a központi 

gyilkosságiaktól – mondta. – Ő pedig Sebold, a társam. Mi 

olyan ragyogó fiúk vagyunk, akikkel nem lehet szórakozni 

Úgy hallottuk, meglehetősen jól bánik a fegyverekkel. 

Sebold levette a kalapját, és tenyerével hátra simította 

őszbe vegyülő fekete haját. Nesztelenül kivonult a 

konyhába. 



 

 

Finlayson leült a szék peremére, hüvelykujja körmével 

fricskázta az arcát, a körme olyan szögletes volt, mint egy 

jégkocka, és sárga, mint a mustártapasz. Idősebb volt 

Seboldnál, de nem annyira jóképű. Annak a tapasztalt, 

harcedzett zsarunak a zord kifejezése ült az arcán, aki 

nem jutott valami messzire. 

Leültem. – Hogy érti, hogy jól bánok a fegyverrel? 

– Úgy értem, hogy lelövi az embereket. 

Rágyújtottam. Sebold kijött a konyhából, és bement a 

beépített ágy mögötti gardróbszobába. 

– Úgy tudjuk, maga engedéllyel rendelkező 

magánnyomozó – mondta súlyosan Finlayson. 

– Így van. 

– Mutassa. – Kinyújtotta érte a kezét. Odaadtam a 

tárcámat. Alaposan átnézte, majd visszaadta. – Fegyvere 

van? – Sebold kijött a gardróbszobából. Finlayson 

megszagolta a Lugert, kivette a tárat, kiürítette, és úgy 

tartotta a pisztolyt, hogy a fény átjusson a tölténytár 

nyílásán a cső végébe. Belenézett a csőbe. Hunyorgott. 

Átadta a fegyvert Seboldnak. Sebold megismételte a 

műveletet. 

– Nem hiszem – mondta. – Tiszta, de nem annyira 

tiszta. Alig egy órája tisztították. Van rajta egy kis por. 

– Rendben. 

Finlayson felemelte a szőnyegre pottyant töltényt, 

visszatette a tárba, és a helyére tolta. Visszaadta a 

fegyvert. Én meg a hónom alá raktam. 

– Volt ma este valahol? – kérdezte nyersen. 

– Ne mondja el a történetet – kértem. – Szeretek 

játszani. 

– Okos fiú – mondta Sebold közönyösen. Megint 

hátrasöpörte a haját, és kihúzta az íróasztalom fiókját. – 



 

 

Vicces. Büdös neki a munka. Szeretem, amikor ilyenek – 

ha nálam van a gumibotom. 

Finlayson sóhajtott. – Volt ma este valahol, szimatka? 

– Persze. Állandóan járkálok. Miért? 

Ügyet sem vetett a kérdésre. – Merre járt? 

– Vacsorázni. Egy két-üzleti ügy. 

– Pontosan hol? 

– Sajnálom, fiúk. Minden üzletnek vannak bizalmas 

aktái. 

– Ráadásul társaságban volt – mondta Sebold, és 

felemelte George poharát és beleszagolt. – Nem régen – egy 

órája sem lehet. 

– Ennyire még maga sem lehet jó – mondtam 

savanyúan. 

– Utazott egy nagy Cadillacben? – Finlayson tovább 

erősködött, és mély levegőt vett. – L. A. nyugati részén túl? 

– Egy Chryslerben utaztam – a Vine Street irányába. 

– Talán jobb lenne, ha egyszerűen bevinnénk – 

javasolta Sebold, és elmélyülten vizsgálgatta a körmeit. 

– Talán jobb lenne, ha felhagynának evvel a 

gengszterstílussal, és megmondanák, mi piszkálja a 

csőrüket. Jól kijövök a zsarukkal – kivéve, ha úgy 

viselkednek, mintha a törvény csak az állampolgárokra 

lenne érvényes. 

Finlayson alaposan szemügyre vett. Semmilyen hatást 

nem tett rá kis beszédem. Sebold mondókája sem tett rá 

semmilyen hatást. Volt egy elképzelése, és ragaszkodott 

hozzá, mint anya a hülye gyerekéhez. 

– Ismer egy Frisky Lavon nevezetű kis patkányt? – 

sóhajtotta. – Kidobóember volt, azután rájött, hogy 

megúszhatja a dorgálást, mert dilinyós. Hurcolássza a 

fegyverét, és együgyűen viselkedik. Úgy tizenkét éve ezt 



 

 

játssza. De ma, körülbelül nyolc harminckor befejezte a 

játékot. Hidegre tették – egy golyóval a fejében 

– Soha nem hallottam róla – mondtam. 

– Találkozott valakivel ma este? 

– Meg kell néznem a naptáramat. 

Sebold udvariasan előre hajolt. – Kér egy maflást a 

csókos szájára? – kérdezte. 

Finlayson gyorsan felemelte a kezét. – Állj le, Ben, áll 

le. Figyeljen, Dalmas. Talán tévedünk. Talán nem is 

gyilkosság volt. Talán jogos önvédelem. Ezt a Frisky 

Lavont ma este Bel-Airben, a Calvello Drive-on találták, 

holtan. Az úttest közepén. Senki sem látott, hallott 

semmit. Mi meg szeretnénk tudni, hogy mi az ábra. 

– Rendben – dörmögtem. – És mi közöm hozzá? 

Egyébként tartsa távol tőlem ezt a zongorahangolót. Szép 

az öltönye, tiszták a körmei, de túlságosan hajt a 

jelvényért. 

– Kapd be – mondta Sebold. 

– Kaptunk egy fura telefonhívást – mondta Finlayson –, 

és itt jön be maga a képbe. Nem feleslegesen lógunk ám 

erre. Egyébként egy negyvenötöst keresünk. Azt még nem 

tudjuk pontosan, milyen gyártmány. 

– Ez egy okos fiú – morogta Sebold. – Levy’s-nél a 

bárpult alá hajította. 

– Soha nem volt negyvenötösöm – magyaráztam. – Ha 

valakinek ilyen fegyverre van szüksége, jobb, ha 

használttal kezd. 

Finlayson haragosan nézett rám, és megszámlálta a 

hüvelykujjait. Azután mély levegőt vett, és váratlanul 

emberi hangon kezdett beszélni. – Igaz, tényleg csak egy 

ostoba fakabát vagyok – mondta. – Akárki lecsavarhatja a 



 

 

fülemet, és észre sem veszem. Hagyjuk a mellébeszélést, és 

térjünk a tárgyra. 

Ezt a Friskyt egy névtelen telefonáló jelentette be L. A. 

nyugati rendőrőrsén. Azt mondta, hogy egy halott hever a 

Jeeter nevű alak háza előtt, a pasas a befektető vállalatok 

zsinegeit rángatja. Egy ilyen ember nem alkalmaz 

Friskyhez hasonló alakokat tollnoknak, úgyhogy ott nincs 

mit keresnünk. A házban a szolgák semmit sem hallottak, 

a tömb szomszédos négy házában sem. Frisky az úton 

hevert, valaki áthajtott a lábán, de nem ebbe halt bele, 

hanem abba a negyvenötös golyóba, ami szétszedte a fejét. 

Nyugat-L. A.-ban még alig kezdődött el a műszak, 

amikor egy hapsi telefonál a központba, és azt mondja, 

szóljanak a gyilkosságiaknak, ha tudni akarják, ki kapta 

el Frisky Lavont, keressenek meg egy John Dalmas nevű 

magánhekust, és leadja a pontos címet meg mindent, 

majd lecsapja a kagylót. 

– Rendben. Az ügyeletes leadja a fülest, én meg 

rájövök, hogy lila gőzöm sincs, ki ez a Frisky, de 

megkérdezem a személyazonosságiakat, és naná, hogy van 

róla anyaguk. Átnézem a nyugatiak aktáit is, és 

természetesen a két leírás szépen egyezik. Szóval 

összerakjuk a fejünket, megállapítjuk, hogy bizony itt egy 

és ugyanarról a fickóról van szó, és a főfelügyelő kiküld 

minket ide. És most itt vagyunk. 

– És most itt vannak – mondtam. – Kérnek inni 

valamit? 

– Ha igen, átfésülhetjük ezt a fészket? 

– Természetesen. Jó indítás – mármint a telefonhívás –, 

hat havi melót spórolt meg maguknak. 

– Erre mi is rájöttünk – morogta Finlayson. – Legalább 

százan hidegre tehették, és ketten-hárman azt is 



 

 

gondolhatták, hogy remek vicc lenne magára kenni. 

Minket ez a kettő-három érdekel. 

Megráztam a fejemet. 

– Semmi ötlete sincs, mi? 

– Csak az okostóniknak van – mondta Sebold. 

Finlayson feltápászkodott. – Hát, körül kell néznünk. 

– Talán házkutatási parancsot kellett volna hoznunk – 

mondta Sebold, és nyelve hegyével megnyalta a felső ajkát. 

– Ugye nem kell végig állnom a menetet? – kérdeztem 

Finlaysontól. – Úgy értem, talán az is elég, ha meghagyom 

neki a végszavakat, és közben nem veszítem el az 

önuralmamat. 

Finlayson a plafonra meredt, majd szárazon közölte: – 

A felesége tegnapelőtt hagyta el. Csak kompenzálni 

igyekszik, ahogy mondani szokás. 

Sebold elsápadt, és vadul tördelte az ujjait. Azután 

röviden felnevetett, és felállt. 

Bementek. Tíz percig nyitogatták-csukogatták, ki-be 

húzgálták-tologatták a fiókokat, benéztek a polcok mögé, a 

székpárnák alá, leengedték az ágyat, bekukkantottak a 

jégszekrénybe, a szemétláda után elegük lett a dologból. 

Visszajöttek és leültek. – Süket duma volt – mondta 

Finlayson fáradtan, kimerülten. – Talán valaki egyszerűen 

kiszúrta a telefonkönyvben a maga nevét. Bármi 

megeshet. 

– Akkor hozom az italt. 

– Én nem kérek – dörmögte Sebold. 

Finlayson összekulcsolta a kezét a hasán. – Ez persze 

nem jelenti azt, hogy egy cseppnyi alkoholt is a 

virágcserépbe öntenénk, fiam. 

Készítettem három italt, kettőt Finlayson mellé tettem. 

Az egyiket egy slukkra félig kiürítette, és a mennyezetre 



 

 

nézett. – Van egy másik gyilkosságunk is – mondta 

elgondolkozva. – A pasas a maga fajtája, Dalmas. Egy 

kövér hapsi a Sunsetről. A neve Arbogast. Hallott már 

róla? 

– Úgy tudtam, kézírás szakértő – feleltem. 

– Rendőrségi ügyekről beszélsz – figyelmeztette a társát 

hidegen Sebold. 

– Persze. Ami már benne van a reggeli lapokban. Ezt az 

Arbogastot egy huszonkettessel háromszor meglőtték. 

Célzópisztoly. Ismer olyan gazembert, akinek efféle csúzlija 

van? 

Szorosan markoltam a poharamat, és lassan, 

hosszasan kortyoltam. Nem gondoltam volna, hogy 

Viaszorr nagyon veszélyes, de az ember sose tudhatja. 

– Ismerek – mondtam megfontoltan. – Egy Al Tessilore 

nevű gyilkost. De ő Folsomban van. Colt Woodsmant 

szokott használni. 

Finlayson végzett az első pohárral, szinte ugyanabban 

az időben felhajtotta a másodikat is, és felállt. Sebold is 

feltápászkodott, még mindig dühöngött. 

Finlayson kinyitotta az ajtót. – Gyere, Ben. – Kimentek. 

Hallottam a lépéseik neszét a folyosón, majd ismét a 

felvonó kattanását. Lent éppen akkor indult el egy autó, és 

eldübörgött az éjszakába. 

– A bohócok nem gyilkolnak – mondtam hangosan. De 

úgy nézett ki, hogy mégis. 

Vártam tizenöt percet, mielőtt elindultam volna. 

Közben csörgött a telefon, de nem vettem fel. 

El Milan irányába vetettem magam, és jó sokat 

köröztem, hogy biztos ne kövessen senki. 
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Az előcsarnok semmit sem változott. A kék szőnyeg még 

mindig csiklandozta a bokámat, miközben a pult felé 

navigáltam, ugyanaz a sápadt recepciós adta éppen át a 

kulcsot két lóarcú, tweedkosztümös nőnek, és amikor 

észrevett, megint a bal lábára helyezte a súlyát, és az 

asztal mögött megint felpattant az ajtó, mögüle a kövér és 

erotikus Hawkins pattant elő, és mintha ugyanaz a szivar 

lenne a szájában. 

Kisietett, és ezúttal barátságosan mosolygott rám, 

megfogta a karomat. – Pontosan az az ember, akivel 

találkozni szerettem volna – kuncogta. – Gyerünk fel egy 

pillanatra. 

– Mi a baj? 

– Baj? – A mosolya, ha lehet, még szélesebb lett, akár 

egy kétkocsis garázsajtó. – Az égvilágon semmi baj. Erre 

tessék. 

Betuszkolt a liftbe. – A nyolcadikra – mondta vaskos, 

vidám hangon, és emelkedtünk, kiszálltunk, 

végigmentünk a folyosón. Hawkinsnak kemény marka 

volt, és tudta, hol kell megfogni az ember karját. Érdekelt 

annyira a dolog, hogy hagytam, tegye amit akar. 

Megnyomta a Miss Huntress ajtó félfája melletti csengőt, 

belül felcsendült a Big Ben, és kitárult az ajtó. Egy 

keménykalapos, zsakettes pléhpofával néztem szembe. 

Jobb keze a kabát zsebében, a keménykalap alatt 

sebhelyes szemöldök, és a szemöldök alatt a szemekben 

annyi élet, mint amennyi egy benzinkanna sapkájában. A 

szája csak annyit mozdult, hogy azt mondja: – Egen? 

– Társaság a főnöknek – mondta terjengősen Hawkins. 



 

 

– Milyen társaság? 

– Adjanak nekem is szerepet – mondtam. – Korlátozott 

felelősségű társaság. Kérem az almát. 

– Mi? – A szemöldök mozogni kezdett, az állkapocs 

előbukkant. – Remélem, senki nem szórakozik? 

– Ugyan, uraim – kezdete Hawkins. 

A derbykalapos mögül megszólalt egy férfi hangja: – Mi 

a gond, Beef? 

– Szószba került – mondtam én. 

– Na idehallgass, köcsög… 

– Ugyan, uraim… – mint az előbb. 

– Nincs semmi baj – mondta Beef, úgy vetette hátra a 

szavakat, mint egy kötéltekercset. – A szállodai detektív 

felhozott ide egy hapsit, és azt mondta, hogy társaság. 

– Vezesse be a társaságot, Beef. – Tetszett a hangja. 

Sima volt, csendes, masszív, tizenöt kilós kalapáccsal és 

vésővel véshetted bele a nevedet. 

– Engedje el a kutyákat – mondta Beef és félreállt. 

Bementünk. Én mentem elöl, utánam Hawkins, a sor 

végén Beef, gondosan becsukta az ajtót. Szorosan 

követtük egymást, úgy nézhettünk ki, mint egy dupla 

szendvics. 

Miss Huntress nem volt a szobában. A kandallóban 

már alig parázslott a farönk. Még érződött a szantálfa 

illata. Elkeveredett a cigarettafüsttel. 

A kanapé végénél egy férfi állt, mindkét keze kék 

teveszőr kabátja zsebében, a gallérja felhajtva, egészen a 

fekete kalap karimájáig. Lazán megkötött sál a nyakában, 

a kabáton kívül viselte. Mozdulatlanul állt, a szájában 

füstölt a cigaretta. Magas volt, fekete hajú, vad, 

veszedelmes. Egy szót sem szólt. 



 

 

Hawkins feléje hajlongott. – Ez az a pasas, akiről már 

beszéltem, Mr. Estel – bugyborékolta a kövér. – Ma délelőtt 

jött, és azt mondta, ön küldte. Mintha átvert volna. 

– Adj neki egy tízest, Beef. 

A keménykalap valahonnan elővarázsolta a kezét, az 

ujjai között ott volt a tízes. Átadta, Hawkins pedig 

elvörösödve elvette. 

– Erre nincs szükség, Mr. Estel. De azért köszönöm. 

– Tűnés. 

– Mi? – Hawkins tényleg meghökkent. 

– Hallotta – mondta Beef vadul. – Azt akarja, hogy a 

segge menjen ki elsőnek az ajtón, mi? 

Hawkins kihúzta magát. – Nekem az a feladatom, hogy 

megvédjem a lakókat. Maguk, uraim, tudják, hogy van ez. 

Hogy milyen ez a munka. 

– Egen. Takarodj – mondta Estel, anélkül, hogy 

megmozdította volna az ajkát. 

Hawkins sietősen távozott. Az ajtó halkan csukódott be 

mögötte. Beef utána nézett, majd mögém állt. 

– Nézd meg, van-e nála fegyver. 

Beef megnézte. Elvette a Lugert, és ellépett tőlem. Estel 

először közömbösen szemügyre vette a Lugert, azután 

engem. A tekintetében kelletlenség tükröződött. 

– A neve John Dalmas, igaz? Magánhekus. 

– És akkor mi van? 

– Valaki a padlóba keni valakinek az arcát – mondta 

hidegen Beef. 

– Hagyja ezt a szöveget a gőzfürdőbe – javasoltam. – 

Elegem van ma estére a nehéz fiúkból. Azt mondtam, na 

és, és most is azt mondom, na és. 

Marty Estelt mintha szórakoztatta volna a párbeszéd. – 

Nyugi, vegye le a kesztyűt. Meg kell védenem a barátaimat, 



 

 

nem igaz? Tudja, hogy ki vagyok. Rendben, én meg tudom, 

hogy miről beszélgetett Miss Huntressszel. És olyasmit is 

tudok magáról, amiről maga nem is tudja, hogy tudom. 

– Jól van – mondtam. – Az a dagadt disznó Hawkins 

ma egy tízest kapott tőlem azért, hogy felhozott ide – 

közben persze pontosan tudta, hogy ki vagyok –, és most 

szépen bekasszírozott egy újabb tízest a maga emberétől, 

azért, mert csapdába csalt. Adja vissza a stukkert, és 

mondja el, hogy mennyiben lenne az én ügyem a maga 

ügye. 

– Sok mindenben. Először is Harriet nincs itthon. Azért 

várunk itt rá, mert történt valami. Viszont nincs több 

időm. Be kell mennem a klubba. Szóval ezúttal miért jött 

ide? 

– A Jeeter fiút keresem. Ma este rálőttek a kocsijára. 

Mostantól szüksége lesz valakire, aki vigyáz rá. 

– Gondolja, hogy ilyesmivel szórakozom? – kérdezte 

Estel hűvösen. 

Az italszekrényhez léptem, kinyitottam, és megtaláltam 

a Scotchot. Lecsavartam a kupakját, elvettem egy poharat 

a támlátlan kis székről, és töltöttem magamnak. Jó íze 

volt. 

Körbenéztem, jeget kerestem, de hiába. Már réges-

régen elolvadt a vödörben. 

– Kérdeztem magától valamit – mondta bátran Estel. 

– Hallottam. Gondolkozom. Az a válaszom, nem 

gondoltam volna – nem. De megtörtént. Ott voltam. A 

kocsiban – a fiatal Jeeter helyén. Az apja küldött értem, 

hogy menjek át hozzá, és a házában beszéljük meg a 

dolgokat. 

– Milyen dolgokat? 



 

 

Nem tettem úgy, mintha meglepődtem volna. – A fiútól 

maga ötvenezerről szóló váltót kapott. Ez nem vet jó fényt 

magára, ha történne valami a gyerekkel. 

– Én nem így látom. Ugyanis, ebben az esetben 

elveszíteném a dohányt. Az öreg nem fog fizetni, az fix. De 

várok néhány évet, és majd begyűjtőm a fiútól. 

Huszonnyolc éves korában megkapja az örökségét az 

alapítványtól. Jelenleg havi ezres a járandósága, és 

semmit nem akarhat, mert minden a tröszté. Világos? 

– Tehát nem nyírta volna ki – foglaltam össze, a Scotch 

segítségével. – De attól még ráijeszthetett. 

Estel morcos lett. A hamutartóba tette a cigarettáját, 

egy pillanatig figyelte, hogy füstöl, majd elnyomta. 

Megrázta a fejét. 

– Ha a testőre lesz, akkor nekem is járna valami a 

maga fizetéséből, nem gondolja? A magamfajta ember nem 

figyelhet már mindenre. A fiú nagykorú, és egyedül dönti 

el, hogy kivel kerül üzleti kapcsolatba. Vegyük például a 

nőket. Van valami oka, hogy egy helyes leányzó miért ne 

szerezhetne magának egy vastag szeletet az ötmilliós 

tortából? 

Mire én: – Ez ragyogó elképzelés. És megmondaná, 

hogy mi az, amiről nem tudom, hogy tudja rólam? 

Halványan elmosolyodott. – Mit akart elmondani Miss 

Huntressnek? 

– Azt, hogy mi történt. 

Megint elmosolyodott. – Figyeljen, Dalmas. Sokféle 

módon lehet játszani. Én a ház százalékára játszom, mert 

csak ennyire van szükségem ahhoz, hogy nyerjek. Mitől 

lennék kemény fiú? 

Az ujjaim között megpörgettem a cigarettámat, és azon 

igyekeztem, hogy az ujjam és a pohár között is sikerüljön a 



 

 

mutatvány. – Ki mondta, hogy maga kemény fiú? Én 

mindig a legszebb dolgokat hallottam magáról. 

Marty Estel bólintott, és megint úgy nézett ki, mint aki 

alapjában véve jól mulat. 

– Vannak forrásaim – mondta csendesen. – Ha 

ötvenezret fektetek egy alakba, akkor szeretek róla egyet 

és mást megtudni. Jeeter felbérelt egy Arbogast nevű 

pasit, hogy végezzen el valami apró munkát. Arbogastot 

ma délután meggyilkolták az irodájában – egy 

huszonhetessel. Lehet, hogy semmi köze a Jeeter-ügyhöz. 

De magát követték, amikor odament, és maga nem 

jelentette az esetet a rendőrségnek. Lehet ez a kettőnk 

közötti barátság alapja? 

Megnyaltam a poharam peremét és bólintottam. – Úgy 

tűnik, igen. 

– Akkor mostantól kezdve hagyja békén Harrietet, érti? 

– Rendben. 

– Tehát teljesen értjük egymást? 

– Igen. 

– Nos, nekem mennem kell. Add vissza a Lugerjét, 

Beef. 

A keménykalap hozzám lépett, és olyan erővel csapta a 

kezembe a fegyvert, hogy a csontom is beletörhetett volna. 

– Marad? – kérdezte Estel, az ajtó felől. 

– Azt hiszem, várok még egy kicsit. Amíg Hawkins fel 

nem jön, hogy lenyúljon egy újabb tízessel. 

Estel elvigyorodott. Beef faarccal a bejárati ajtóhoz 

sétált, és kinyitotta. Estel kiment. Az ajtó becsukódott. A 

szobában csend honolt. Beszippantottam az egyre 

gyengülő szantálfa illatot, mozdulatlanul álltam, közben 

körbenéztem. 



 

 

Valaki ostoba volt. Ostoba voltam én is. Mindenki 

ostoba. Az egész valahogy nem állt össze. Marty Estelnek, 

ahogy mondta, semmi komoly indítéka nem volt arra, hogy 

bárkit is meggyilkoljon, mert ezzel tutin leöli az 

aranytojást tojó tyúkot. Még ha oka is lett volna megölni 

valakit, Viaszorr és Frisky nem olyan kalibernek, akiket 

felbérelt volna. Én rosszban voltam a rendőrséggel, tíz 

dollárt költöttem el a kiadásokra kapott húszasból, és 

annyim se maradt, hogy a cigarettás pultról elvegyek egy 

tisztességes szivart. 

Végeztem az itallal, letettem a poharat, fel-alá sétáltam 

a szobában, elszívtam a harmadik cigarettát, megnéztem 

az órámat, vállat vontam és undorítóan éreztem magamat. 

A lakosztály belső ajtajai zárva voltak. Oda mentem, 

ahonnan a fiatal Jeeter jöhetett elő délután. Kinyitottam 

az ajtót. Egy elefántcsontszínű és halvány rózsaszín 

hálószobába pillanthattam be. Hatalmas dupla ágy, 

lábtámla nélkül, mintás brokáttal letakarva. A beépített 

öltözőasztalon a lámpák fényében csillogtak a kozmetikai 

szerek. A lámpák ugyanis égtek. Az ajtó melletti asztalkán 

is. Az öltözőasztal melletti ajtó mögött látszott a 

fürdőszoba hűvös zöld csempéje. 

Oda is benéztem. Króm, üvegezett zuhanyfülke, 

monogramos törülközők a fogason, a kád lábánál üvegpolc 

a parfümöknek és fürdősóknak, minden elegáns és 

kifinomult. Miss Huntress jól élt. Reméltem, maga fizeti a 

lakbért. Nem mintha sokat számított volna – de valahogy 

így jobban tetszett. 

Visszamentem a nappalihoz, útközben az ajtóban még 

egyszer kedvtelve körbejárattam a tekintetemet, és 

észrevettem valamit, amit abban a szempillantásban 

kellett volna, amikor beléptem a szobába. A levegőben 



 

 

lőporfüst szagát éreztem. Nagyon halványan, szinte alig, 

de azért mégis ott volt. És akkor megláttam még valami 

mást is. 

Az ágyat elmozdították, eltolták, hogy takarja a 

szekrény ajtaját, ami nem volt teljesen becsukva. Az ágy 

súlya tartotta vissza attól, hogy kinyíljon. Odamentem, 

hogy megnézzem, miért nem lehet rendesen becsukni. 

Lassan léptem, és félúton arra lettem figyelmes, hogy a 

kezemben van a pisztolyom. 

Nekitámaszkodtam a gardrób ajtajának. Nem mozdult. 

Erőlködtem. Még így sem mozdult meg. Lendületet vettem, 

és eltoltam az ágyat a lábammal, lassan hátra léptem. 

Nagyon nehéz volt. Vagy egy lépést hátráltam, mielőtt 

történt volna valami, de akkor gyorsan történt. Kiesett, 

pontosabban kigurult. Még nagyobb erővel nyomtam az 

ajtót, egy percig így tartottam, és néztem. 

Még most is nagy volt, most is szőke, most is abban a 

sportos ruhában, a nyitott ingnyakában sállal. De az arca 

már nem volt vörös. 

Megint hátráltam, a test az ajtónak dőlt, megfordult, 

mint az úszó, a padlóra huppant, és ott maradt fekve, 

szinte a hátán, és még mindig rám bámult. Az ágy melletti 

lámpa fénye megcsillant a fején. A durva szövetkabáton 

koszos, sötét, nedves folt éktelenkedett – körülbelül ott, 

ahol a szíve lehetett. Tehát a végén mégse kapja meg azt 

az ötmilliót. És senki nem kap semmit, és Marty Estel sem 

az ötven lepedőjét. Mert az ifjú Mister Gerald meghalt. 

Még egyszer benéztem a szekrénybe, ahol mostanáig 

tartózkodott. Most már tárva-nyitva volt az ajtó. A 

fogasokon ruhák lógtak, női ruhák, szép ruhák. Ezek közé 

hátrálhatott be, feltehetően feltartott kézzel, a mellének 

szegezett fegyver elől. És azután agyonlőtték, és bárki 



 

 

tette, nem volt elég gyors, vagy elég erős, hogy rendesen 

becsukja a szekrény aj tót. Vagy rettenetesen megijedt, és 

egyszerűen az ajtónak tolta az ágyat, majd elslisszolt. 

A padlón megcsillant valami. Felvettem. Egy kicsi 

automata 25-ös kaliberű, női fegyver, táskába való, szépen 

megmunkált, ezüst és elefántcsont berakással. A 

zsebembe csúsztattam. Ilyet is furcsa dolog tenni. 

Nem nyúltam a testhez. Épp annyira halott volt, mint 

John D. Arbogast, és sokkal halottabbnak látszott. Nyitva 

hagytam az ajtót, hallgatóztam, gyorsan átvágtam a 

szobán, bementem a nappaliba, becsuktam a hálószoba 

ajtaját, közben letöröltem az ajtó kilincset. 

Kulcs zörgött a zárban. Hawkins jött vissza, hogy 

megnézze, mi tartóztatott fel oly soká. Az álkulccsal 

engedte be magát. 

Épp egy italt töltöttem magamnak, mikor belépett. 

A szoba közepéig jött, megállt, megvetette a lábát, és 

hidegen végigmért. 

– Láttam, hogy Estel meg a haverja elmentek – mondta. 

– Magát viszont nem láttam távozni. Úgyhogy feljöttem. 

Meg kell… 

– Meg kell védenie a vendégeket – fejeztem be a 

mondatot. 

– Igen. Meg kell őket védenem. Nem maradhat itt, 

pajtás. Akkor semmiképpen, ha a ház asszonya nincs 

itthon. 

– De Marty Estel, és a nehézfiú maradhat. 

Kicsit közelebb jött. A tekintete rosszindulatú volt. 

Talán mindig így nézett, de csak most vettem észre. 

– Gondolom nem akar ügyet csinálni belőle, ugye? 

– Nem. Minden embernek megvan a maga terhe. Igyon 

egyet. 



 

 

– Ez nem az én italom. 

– Miss Huntress nekem adta az üveget. Haverok 

vagyunk. Marty Estel és én haverok vagyunk. Mindenki 

haver. Nem akar a haverom lenni? 

– Ugye nem viccelődik velem? 

– Igyon egyet, és felejtse el. 

Találtam egy poharat, és töltöttem neki. Elfogadta. 

– Az állásomba kerül, ha valaki megszagolja rajtam – 

mondta. 

– Aha. 

Lassan ivott, forgatta a nyelvén. – Jó Scotch. 

– Nem ez az első alkalom, hogy megkóstolja, igaz? 

Megint megkeményedett, azután ellazult. – A pokolba, 

azt hiszem maga szeret viccelődni. – Végzett az italával, 

letette a poharat, egy gyűrött zsebkendővel megtörölgette a 

száját, és sóhajtott. 

– Jól van – mondta. – De most már mennünk kell. 

– Rendben. Gondolom, egy darabig nem jön még haza. 

Látta elmenni? 

– Őt is és a barátját is. Egen. Már régen. 

Bólintottam. Az ajtó felé indultunk, Hawkins megvárta, 

amíg kimegyek. Lekísért a földszintre, ki az épületből. De 

nem látta, hogy mi van Miss Huntress hálószobájában. 

Kíváncsi voltam, visszamegy-e. Ha igen, a whiskysüveg 

valószínűleg feltartóztatja. 

Beültem a kocsimba és hazamentem – hogy felhívjam 

Anna Halseyt. Nekünk már nincs több ügyünk. 
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Ezúttal sikerült közvetlenül a járdaszegély mellett 

parkolnom. Már egyáltalán nem éreztem magam 

vidámnak. Felmentem a lifttel, kinyitottam az ajtómat és 

felkapcsoltam a villanyt. 

Viaszorr a legjobb székemben ült, az ujjai között egy 

meg nem gyújtott, kézzel tekert szivarral, csontos térdeit 

keresztbe rakta, hosszú Woodsmanja masszívan pihent a 

térdén. 

– Helló, pajtás – morogta. – Még mindig nem csináltatta 

meg az ajtaját. Afféle önműködő, mi? – A hangja, minden 

morgás ellenére, halálos volt. 

Becsuktam az ajtót, álltam, és néztem. 

– Szóval megölted a barátomat – mondta. 

Lassan felemelkedett, átjött a szobán és a torkomnak 

nyomta a 22-est. Keskeny ajka minden mosoly ellenére 

kifejezéstelen volt, akárcsak viaszos orra. Nyugodtan a 

kabátom alá nyúlt, és elvette a Lugert. Mostantól akár 

itthon is hagyhatom. A városban mintha mindenki képes 

lenne rá, hogy lefegyverezzen. 

Visszament a helyére, és leült a székbe. – Nyugalom – 

mondta, szinte kedvesen. 

– Lazítson, barátom. Semmi gyanús mocorgás. 

Egyáltalán ne mozogjon. Maga meg én a startkövön 

állunk. Az óra ketyeg, mi meg várjuk, hogy indulhassunk. 

Leültem, és csak bámultam. Fura madár. 

Megnedvesítettem kiszáradt ajkaimat. – Maga mondta, 

hogy a barátja fegyvere üres – mondtam. 

– Egen. Ebben nem mondott igazat az a kis ez-meg-az. 

És azt is mondtam, hogy szálljon le a Jeeter kölyökről. Az 



 

 

is hideg már. És ő sem él. Friskyre gondolok. Ostobaság, 

igaz? Hogy egy ilyen félnótással törődjek. Mindenhova 

magammal vigyem, és hagyjam, hogy szétlőjék a fejét. – 

Sóhajtott, és egyszerűen annyit mondott: – Az öcsém volt. 

– Nem én öltem meg – mondtam. 

Kicsit szélesedett a mosolya. Mintha az arcára fagyott 

volna. A szája sarka most mélyebb ráncot vetett. 

– Tényleg? 

Kibiztosította a Lugert, óvatosan a szék karfájára 

helyezte, és a zsebébe nyúlt. Attól, amit kihúzott, 

megfagyott az ereimben a vér. 

Egy fémhenger volt, sötét, durva, nagyjából tíz centi 

hosszú, és rengeteg apró lyukat fúrtak bele. A Woodsmant 

a bal kezében tartva kényelmesen rácsavarta a hengert a 

cső végére. 

– Hangtompító – magyarázta. – A maga fajta okostónik 

azt hiszik, hogy szart sem ér. Ez a darab nem olyan – 

legalábbis nem három lövésnél. Én csak tudom. Magam 

készítettem. 

Megint megnedvesítettem az ajkamat. – Csak egy lövést 

bír ki – mondtam. – Utána mindent összezavar. Ez úgy néz 

ki, mint ami tömör acélból van. Leviheti a kezét. 

Megint az a viaszos mosoly, csak tekert tovább, 

szeretettel, még egy utolsó, erős csavarás, és megnyugodva 

hátradőlt. – De nem ez, bébi. Acélgyapottal béleltem ki, és 

az kibír három lövést, ahogy mondtam. Utána megint meg 

kell tölteni. És ebben a fegyverben nincs akkora 

ellennyomás, hogy felrobbanna. Jól érzi magát? 

Szeretném, ha jól érezné magát. 

– Csodásan érzem magam, maga szadista… – kezdtem. 



 

 

– Egy idő múlva majd lefektetem az ágyra. Semmit sem 

fog érezni. Valahogy szeretem tisztán intézni a dolgaimat. 

Frisky sem érzett semmit, azt hiszem. Szépen kapta el. 

– Nem jól látja a dolgokat – morogtam. – A sofőr kapta 

el, egy negyvennégyes Smith & Wessonnal. Én még csak 

nem is lőttem. 

– Aha. 

– Jól van, nem hisz nekem. És Arbogastot miért ölte 

meg? Abban a gyilkosságban semmi szépség sem volt. Az 

íróasztalánál lőtték le egy huszonkettessel, és leesett a 

földre. Ő mit csinált a mocskos kis öccsével? 

Felkapta a fegyvert, de a mosoly nem tűnt el az arcáról. 

– Nagyon bátor – mondta. – Ki az az Arbogast? 

Megmondtam. Lassan, gondosan, alaposan 

magyaráztam. Rengeteg mindent meséltem neki. És valami 

meghatározatlan módon, de mintha nyugtalankodni 

kezdett volna. A szeme rám villant, aztán elnézett, majd 

megint vissza, mint egy poszáta. 

– Nem ismerek semmilyen Arbogastot, pajtás – mondta 

lassan. – Soha nem is hallottam róla. És ma egyetlen 

kövér embert sem lőttem le. 

– Maga ölte meg – makacskodtam. – Ahogy megölte a 

fiatal Jeetert is – a lány lakásában, El Milanban. A hullája 

most is ott hever. Maga Marty Estelnek dolgozik. És ő 

nagyon, nagyon fogja sajnálni azt a gyilkosságot. Rajta, 

akkor legyen meg a harmadik is. – Az arca megdermedt. 

Végre eltűnt róla a mosoly. Most már az egész feje viaszos 

lett. Nyitott szájjal, idegesítően hangosan vette a levegőt. 

Láttam, hogy a homloka enyhén gyöngyözni kezdett, és 

éreztem a saját párolgó izzadtságom hűvösét is. 

Viaszorr nagyon gyengéden szólalt meg: – Senkit nem 

öltem meg, barátom. Egyáltalán senkit. Nem azért béreltek 



 

 

fel, hogy öljek. Amíg Frisky be nem kapta azt a golyót, 

eszembe se jutott ilyesmi. Ez az igazság. 

Igyekeztem pillantásommal elkerülni a Woodsman 

csövén azt a fémhengert. 

A szeme mögött láng villódzott, kicsi, gyenge, füstös 

láng. Egyre nagyobbnak, egyre tisztábbnak látszott. A lába 

között lenézett a padlóra. Én a villanykapcsolót néztem, de 

túl messze volt. Megint feltekintett. Nagyon lassan 

elkezdte letekerni a hangtompítót. Már a kezében volt. 

Azután valami más jutott az eszébe. Megint leült, és 

gyorsan kiürítette a Luger tárát, a töltényeket egyesével a 

padlóra dobálta. 

Lassan közeledett felém. – Azt hiszem ma szerencsés 

napja van. El kell mennem valahova, és meg kell 

keresnem egy pasast. 

– Végig tudtam, hogy szerencsés napom van. Olyan jól 

éreztem magam. 

Óvatosan mögém került, és elindult az ajtó felé. Egy 

lábnyira kinyitotta, és kilesett a résen. Már megint 

mosolygott. – Meg kell látogatnom valakit – mondta 

kedvesen, és megnyalta a száját. 

– Még nem – mondtam, és felugrottam. 

A fegyvert tartó keze az ajtó szélét fogta. Keményen az 

ajtóra csaptam, ő meg nem tudta idejében elrántani. Nem 

tudott kitérni sem. Minden erőmet felhasználva 

beszorítottam az ajtórésbe. Őrült lépés volt. Laufot adott, 

csak ki kellett volna várnom, míg elmegy. De nekem is 

találkoznom kellett valakivel, és én akartam odaérni 

elsőnek. 

Viasszorr gonoszul nézett. Felmordult. Kapálózott az 

ajtó pereme mögé szorult kezével. Lendületet vettem, és 

minden erőmet összeszedve állon vágtam. Ennyi elég is 



 

 

volt. Összecsuklott. Megint ütöttem. A feje a fának 

csapódott. Tompa puffanást hallottam az ajtófélfa felől. 

Harmadszor is megütöttem. Soha életemben semmit nem 

ütöttem még ekkora erővel. 

Ott hevert a földön. Vékony volt, súlya semmi, én 

mégis ziháltam. Valamivel később megrebbent a szemhéja, 

felpattant a szeme és rám nézett. 

– Mohó fiú – suttogta megviselten. – Miért is jöttem el 

Saint Looeyból? 

Bilincset kattintottam a csuklóira, a vállánál fogva 

behúztam az öltözőbe, és egy kötéllel összekötöztem a 

bokáit. Ott hagytam, hanyatt, kicsit oldalra fordulva, az 

orra fehérebb mint valaha, a tekintete most már üres, a 

szája mozgott, mintha magában beszélne. Fura fickó, nem 

igazán rossz, de azért nem olyan tiszta, hogy sírnom 

kelljen miatta. 

Összeszereltem a Lugeremet, és elmentem, immár 

három fegyverrel. A ház előtt nem várt senki. 

8 

A Jeeter-rezidencia egy kilenc-tíz hektáros dombtetőn állt, 

hatalmas, gyarmati stílusú épület, vakos, fehér oszlopok, 

manzárdablakok, magnóliák és egy négykocsis garázs. A 

kocsifeljáró egy kör alakú parkolóban végződött, most két 

autó állt ott – az egyik az a benga csatahajó, amiben 

korábban ültem már, a másik egy lehajtható tetejű, 

kanárisárga kabriolet, ezt is láttam már korábban. 



 

 

Megnyomtam az ezüstdollár nagyságú csengőgombot. 

Az ajtó kinyílt, magas, sovány, hideg tekintetű, fekete 

ruhás férfi mért végig. 

– Itthon van Mr. Jeeter? Az idősebbik Mr. Jeeter. 

– Megkérdezhetném, ki keresi? – A kiejtése kicsit 

vaskos volt, mintha Scotchot véltem volna kihallani belőle. 

– John Dalmas. Neki dolgozom. Talán a 

cselédbejárónál kellett volna jelentkeznem. 

Szárnyas mellényébe akasztotta az ujját, és nem sok 

tetszéssel mért végig. – Talán. Bejöhet. Szólok Mr. 

Jeetemek. Úgy hiszem, pillanatnyilag elfoglalt, ‘a volna 

szíves a ‘allban várakozni. 

– A jelenet bűzlik – közöltem. – Idén az angol inasok 

nem hagyják le a szókezdő hákat. 

– Okosnak hiszi magát, mi? – mordult rám olyan 

hangon, ami nem volt távolabb az Atlanti-óceántól, mint 

Hoboken. – Itt várjon. – Elkacsázott. 

Leültem egy faragott székbe, és szomjas voltam. Egy 

idő múlva az inas macskaléptekkel átvágott a hallon, és 

kelletlenül intett a fejével. 

Végigballagtunk a mérföld hosszú folyosón, ami 

minden figyelmeztető ajtó nélkül egy hatalmas üvegezett 

télikertbe futott. A télikert távolabbi oldalán az inas 

kinyitott egy széles ajtót, én meg mellette beléptem egy 

ovális szobába. A padlón fekete-ezüst ovális szőnyeg, a 

szőnyeg közepén fekete márványasztal, a falak mellett 

kemény, magas hátú faragott székek, a falon egy 

hatalmas, ovális tükör, domború felületű, úgyhogy, amikor 

belenéztem, egy vízfejű szörnyszülött nézett vissza rám. A 

szobában rajtam kívül még három ember. 

Szemben avval az ajtóval, ahol beléptem, egy másik 

ajtónál állt George, a sofőr, mereven, fekete egyenruhában, 



 

 

simléderes sapkája a kezében. A legkevésbé kényelmetlen 

székben Miss Harriet Huntress ült, kezében pohár, a 

pohár félig itallal. Az ovális szőnyeg ezüstszegélyénél Mr. 

Jeeter, az idősebb, idegesen körbe-körbe sétált, látszatra 

még összeszedett, de belül őrjöngött. Az arca vörös, az 

orrán kidagadtak az erek. A keze a bársony házikabátja 

zsebében. Zsabós inget viselt, a fodrokon fekete gyöngy, 

csokornyakkendő, és az egyik lakkcipője nem volt bekötve. 

Megfordult, és ráförmedt a mögöttem álló inasra. – 

Kifelé, és csukja be azt az ajtót! És nem vagyok itthon 

senkinek! Értette? Senkinek! 

Az inas becsukta az ajtót. Talán el is ment. Bár a 

lépéseit nem hallottam. 

George megeresztett egy rideg, féloldalas mosolyt, Miss 

Huntress kifejezéstelenül nézett rám a pohár pereme 

fölött. – Szép visszatérés – mondta negédesen. 

– Megkockáztatta, hogy egyedül hagy a lakásában – 

mondtam. – Megfújhattam volna valamelyik parfümjét. 

– Nos, mit akar? – tombolt Jeeter. – Szép kis detektív 

maga, mondhatom. Bizalmas feladatot kap, maga meg 

egyenesen elsétál Miss Huntresshez, és mindent elmond 

neki. 

– De bevált, nem igaz? 

Rám bámult. Mindannyian meredten bámultak. – 

Honnan tudja? – vakkantotta. 

– Megismerem én a kedves lányokat, ha elém kerülnek. 

Azért van itt, hogy megmondja, volt ugyan egy terve, de 

már nem ragaszkodik hozzá, magának tehát nincs miért 

aggódnia. Hol van Mister Gerard? 

Az öreg Jeeter megállt, és keményen, mereven rám 

nézett. – Továbbra is alkalmatlannak tartom magát – 

mondta. – A fiam eltűnt. 



 

 

– Én nem magának dolgozom, hanem Anna Halseynek. 

Ha kifogásai lennének, akkor hozzá kell fordulnia. Nekem 

kell magamnak töltenem, vagy van egy lila ruhás hapsi, 

akit erre a célra alkalmaz? És hogy érti, hogy eltűnt a fia? 

– Kidobjam, uram? – kérdezte halkan George. 

Jeeter a fekete márványasztalon lévő palackra, szifonra 

és poharakra mutatott, majd újra kezdte a körsétát. – Ne 

legyen ostoba – mordult George-ra. 

A sofőr kicsit elpirult, a pofacsontja vörösödött. A 

száját összezárta. 

Kevertem magamnak egy italt, leültem vele, 

megkóstoltam, és megint megkérdeztem: – Hogy érti, hogy 

eltűnt a fia, Mr. Jeeter? 

– Jól megfizetem – kezdte megint az őrült üvöltözést. 

– Mikor? 

Abbahagyta a lábizomfejlesztést, és rám bámult. Miss 

Huntress könnyedén felkacagott. George rosszallóan 

pislogott. 

– Mit gondol, hogy értem azt, hogy eltűnt a fiam? – 

csattant fel. – Azt hittem, ez még magának is világos. 

Senki sem tudja, hogy hol van. Miss Huntress nem tudja. 

Én nem tudom. Ahol előfordulhat, senki sem tud róla. 

– De én okosabb vagyok náluk – mondtam. – Én 

tudom. 

Egy hosszú percig senki sem mozdult. Jeeter ostobán 

meregette a szemét. George bámult. A lány rám nézett. 

Látszott, hogy meglepődött. A másik kettő csak egyszerűen 

bámult. 

A lányra pillantottam. – Hova indult, mikor elment 

hazulról? Ha elmondhatja. 

Sötétkék szeme kristálytiszta volt. – Nincs benne 

semmi titok. Együtt mentünk el – taxival. Gerard 



 

 

jogosítványát egy hónapra felfüggesztették. Túl sok 

büntetőcédulája jött össze. A part felé mentünk, és 

valóban az történt, amit maga gondol, megváltoztattam az 

elképzeléseimet. Úgy döntöttem, mégsem kell Gerald 

pénze. Bosszúra vágytam. Mr. Jeeteren akartam elégtételt 

venni, mert tönkretette az apámat. Természetesen minden 

a törvényes kereteken belül zajlott, de akkor is. De 

eljutottam addig a pontig, hogy már csak úgy állhatok 

bosszút, ha olcsó prostinak látszom. Úgyhogy 

megmondtam Gerardnak, hogy keressen magának más 

játszópajtást. Dühös lett, veszekedtünk. Megállítottam a 

taxit, és Beverly Hillsnél kiszálltam. Ő meg tovább ment. 

Azt nem tudom, hova. Később visszamentem az El 

Milanba, kihozattam a garázsból a kocsimat, és ide jöttem. 

Hogy megmondjam Mr. Jeeternek, felejtse el az egész 

ügyet, és ne küldjön már a nyakamra hekusokat. 

– Azt mondja, taxin mentek el. Miért nem George 

vezetett, ha a srácnak nem volt jogsija? 

A lányra néztem, de nem hozzá beszéltem. Jeeter felelt, 

jegesen. – Természetesen George engem vitt haza az 

irodából. Akkor Gerald már nem volt otthon. Van ennek 

valami jelentősége? 

Felé fordultam. – Igen. Lesz. Mister Gerald az El 

Milanban van. Hawkins, a házi detektív mondta nekem. 

Visszament, hogy megvárja Miss Huntresst. Hawkins 

engedte be a lakásba. Hawkins hajlandó efféle apró 

szívességekre – tíz dolcsiért. Lehet, hogy még most is ott 

van, lehet, hogy már nincs. 

Továbbra is figyeltem őket. Nehéz volt egyszerre 

mindhármójukat szemmel tartani. De nem mozdultak. 

Csak néztek rám. 



 

 

– Hát… ennek örülök – mondta az öreg Jeeter. – Attól 

féltem, hogy valahol részegen fetreng. 

– Nem. Nem fetreng részegen valahol – mondtam. – 

Egyébként, amikor mindenfelé kereste, nem telefonált 

véletlenül az El Milanba? 

George bólintott. – Dehogynem. Azt mondták, nincs ott. 

Úgy látszik a házi szaglász lefizette a telefonoslányt, hogy 

ne mondjon semmit. 

– Erre nem volt semmi szükség. A lány felcsörög a 

lakásba, és – természetesen – senki sem veszi föl a kagylót. 

– Egyre fokozódó érdeklődéssel figyeltem az öreget. Nem 

könnyen fogja fel, amit hall, de kénytelen lesz rá. 

Így is történt. Először megnyalta a száját. – Miért… 

természetesen, ha szabad kérdeznem? – a hangja hűvös 

volt. 

A márványasztalra tettem a poharamat, a falnak 

támaszkodtam, a két kezem az oldalam mellett, szabadon. 

Még most is igyekeztem szemmel tartani őket – mind a 

hármukat. 

– Nézzük csak meg, mi is a helyzet – mondtam. – 

Mindannyian mindent tudunk. Még George is, pedig neki 

nem kéne, hiszen ő csak a sofőr. Miss Huntress is 

tisztában van mindennel. És ön is, Mr. Jeeter. Úgyhogy 

nézzük, mink van. Rengeteg minden, ami nem illik össze, 

de én okos vagyok. Valahogy majd csak összerakom a 

darabkákat. A részleteket. Elsőnek ugye a maroknyi 

váltóról készült másolat Marty Esteltől. Gerald tagadja, 

hogy ő adta volna őket, Mr. Jeeter nem hajlandó kifizetni, 

de megbíz egy kézírásszakértőt, egy bizonyos Arbogastot, 

hogy ellenőrizze az aláírások valódiságát. Valódiak. Ez az 

Arbogast talán mást is csinált. Nem tudom. Nem állt 

módomban megkérdezni tőle. Amikor elmentem hozzá, 



 

 

már halott volt. Háromszor lőttek bele – ahogy azóta 

hallottam, egy huszonkettessel. Nem, nem mondtam el a 

rendőrségnek, Mr. Jeeter. 

A magas, ezüstös hajú férfi teljesen megrendültnek 

látszott. Vékony teste reszketett, mint a kocsonya. – 

Halott? – suttogta. – Megölték? 

George-ra pillantottam. A sofőrnek egyetlen izma se 

rándult. A lányra néztem. Nyugodtan ült, várt, 

összeszorította a száját. 

Folytattam. – Csak egyetlen ok van, ami miatt 

feltételezhető, hogy a gyilkosságnak köze van Mr. Jeeter 

ügyeihez. Huszonkettessel lőtték le – és az egyik 

szereplőnek történetesen van egy huszonkettese. 

Még mindig figyeltek rám. És hallgattak. 

– Fogalmam sincs, miért lőtték le. Nem jelentett 

fenyegetést se Miss Huntressnek, se Marty Estelnek. Túl 

kövér volt ahhoz, hogy sokat szaglásszon. Szerintem 

egyszerűen okos volt. Okoskodott. Csak azonosítania 

kellett volna egy aláírást, ehelyett szaglászni kezdett, és 

többet tudott meg – de legalábbis sejtett – annál, ami 

egészséges, esetleg még zsarolással is próbálkozott. És ma 

délután valaki egy huszonkettessel kinyiffantotta. Jó, ezt 

még el tudom viselni, elvégre nem ismertem. 

– Szóval elmentem Miss Huntresshez, és miután 

svindliztem egyet a viszketős tenyerű házidetektívvel, 

sikerült találkoznom vele. Elbeszélgettünk, és akkor 

Gerald úrfi szépen elősétált a rejtekhelyéről, behúzott 

egyet az államra, én meg elestem, és bevertem a fejemet a 

szék lábába. És amikor magamhoz tértem, a fészek üres 

volt. Úgyhogy hazamentem. 

– Odahaza egy pasi várt rám, egy huszonkettessel. Vele 

volt a társa, egy félkegyelmű, akit Frisky Lavonnak hívtak. 



 

 

Hangosan szedte a levegőt, és egy piszok nagy stukkert 

cipelt, nem mintha ezek közül most már bármelyik is 

lényeges lenne, mert ma este a maga háza előtt, Mr. 

Jeeter, lelőtték, amikor fel akarta tartóztani a kocsiját. A 

rendőrök erről az esetről tudnak – meg is látogattak miatta 

mert a másik pasas, akinél a huszonkettes volt, a kis 

félkegyelmű testvére, azt hitte, én öltem meg az öcsikéjét, 

és ezért ki akart csinálni. De nem sikerült. Ez eddig két 

gyilkosság. 

– És most jön a harmadik, és egyben legfontosabb 

momentum. Visszamentem az El Milanba, mert nem 

tartottam jó ötletnek, hogy Gerard úrfi csak úgy, óvatlanul 

össze-vissza mászkáljon. Úgy tűnt, volt néhány ellensége. 

Sőt azt hitték, hogy benne ül a kocsiban, amikor Frisky 

Lavon rálőtt – de persze ez csak átverés volt. 

Az öreg Mr. Jeeter értetlenkedését jelezve, összevonta 

fehér szemöldökét. George nem látszott meghökkentnek. 

Semmilyennek sem látszott. Olyan fapofát vágott, mint egy 

szivarozó indián. A lány kicsit sápadtabb lett, egy kicsit 

feszültebb. Folytattam a szántást. 

– Az El Milanban kiderült, hogy Hawkins felengedte 

Marty Estelt és a testőrét Miss Huntress lakosztályába, ott 

vártak rá. Marty valamit el akart mondani neki – 

nevezetesen, hogy Arbogastot meggyilkolták. Ez elég 

nyomós ok arra, hogy egy időre békén hagyja a fiatal 

Jeetert – addig mindenesetre, amíg a zsaruk 

megnyugszanak. Gondos pasas ez a Marty. Sokkal 

gondosabb, mint hinnék. Például tudott Arbogastról, és 

arról, hogy Mr. Jeeter ma délelőtt elment Anna Halsey 

irodájába, és valahonnan azt is megtudta – talán Anna 

maga mondta el neki, én mindenesetre kinézem belőle 

hogy most én dolgozom az ügyön. Ezért rám állított 



 

 

valakit. Követtek, amikor elmentem Arbogasthoz, és 

később a zsaru barátaitól megtudta, hogy Arbogastot 

meggyilkolták, és azt is, hogy nekem nem járt a szám. Így 

aztán találkoztunk, és haverok lettünk. Azután ment el, 

hogy ezt elmondta, és én ismét magamra maradtam Miss 

Huntress lakásában. De ezúttal, bár semmi különösebb 

okom nem volt rá, körbeszaglásztam. És megtaláltam 

Gerard úrfit a hálószobai szekrényben. 

Villámgyorsan a lányhoz léptem, benyúltam a 

zsebembe, előkaptam az apró, vicces 25-ös automatát, és 

a térdére ejtettem. 

– Látta ezt már valaha? 

Érdekesen feszült volt a hangja, de azok a sötétkék 

szemek nyugodtan pillantottak rám. 

– Igen. Az enyém. 

– Hol tartotta? 

– Az ágy melletti asztalka fiókjában. 

– Biztos ebben? 

Elgondolkozott. A két férfi meg se moccant. 

George szája sarka rángatózni kezdett. A lány hirtelen 

megrázta a fejét. – Nem. Most jutott az eszembe, hogy 

kivettem, mert megmutattam valakinek – nem tudok sokat 

a fegyverekről –, és a nappaliban, a kandalló párkányán 

felejtettem. Az a helyzet, hogy most már tökéletesen 

tisztán emlékszem, hogy így történt. Geraldnak mutattam 

meg. 

– Szóval elvehette onnan, ha valakivel meggyűlt volna a 

baja? 

A lány bólintott, de zavarban volt. – Hogy érti, hogy a… 

szekrényben volt? – kérdezte gyorsan, nagyon vékonyka 

hangon. 



 

 

– Tudja azt maga. Ebben a szobában mindenki tudja. 

Tudják, hogy szándékosan mutattam meg magának a 

pisztolyt. – Elléptem tőle, és szembefordultam George-

dzsal és a főnökével. – Természetesen halott. 

Keresztüllőtték a szívét – valószínűleg evvel a pisztollyal. 

Ott volt mellette. Szándékosan hagyták ott. 

Az öreg egy lépést tett, azután megállt, és az asztalnak 

támaszkodott. Nem tudtam biztosan, hogy most sápadt-e 

el, vagy már korábban is ilyen fehér volt. Kőkemény 

tekintettel méregette a lányt. Amikor megszólalt, nagyon 

lassan, a foga közt szűrte a szót. – Maga nyavalyás gyilkos. 

– Nem lehetett öngyilkosság? – kérdeztem gúnyos 

mosollyal. 

Csak annyira fordította el a fejét, hogy egy pillantást 

vethessen rám. Láttam, hogy elgondolkoztatta az ötlet. 

Kicsit biccentett. 

– Nem – folytattam. – Nem lehetett öngyilkosság. 

Ez már nem tetszett neki annyira. Az arca vérpiros lett, 

az orrán még jobban kidagadtak az erek. A lány 

megérintette a térdén heverő pisztolyt, aztán lazán átfogta 

a fegyver agyát. Láttam, hogy a hüvelykje óvatosan a 

biztosító zár felé csúszik. Nem sokat tudott a fegyverekről, 

de ennyit azért mégis. 

– Nem lehetett öngyilkosság – ismételtem meg nagyon 

lassan. – Önmagában még talán elképzelhető lenne. De 

figyelembe véve mindazt, ami történt, már nem. 

Arbogastot, a merényletkísérletet a Calvello Drive-on, itt, a 

ház előtt, a lakásomba küldött fiúkat, és azt, hogy 

huszonkettessel követték el. Ez együtt már sok. 

Megint a zsebembe nyúltam, és előhúztam Viaszorr 

Woodsmannját. Lazán egyensúlyoztam a bal tenyeremen. – 

Eléggé érdekes módon, szerintem nem ez a huszonkettes 



 

 

volt a gyilkos fegyver. Noha ez egy gazember fegyvere. Igen, 

a pasast is elkaptam. A lakásomban hever, összekötözve. 

Azért jött vissza, hogy kinyírjon, de lebeszéltem róla. 

Piszok jól dumálok. 

– Csak kicsit túl sokat – mondta nyugodtan a lány, és 

egy picit megemelte a stukkert. 

– Nyilvánvaló, hogy ki ölte meg őket, Miss Huntress – 

mondtam. – Az egész csak indíték és lehetőség kérdése. 

Marty Estel nem tette, és nem is bízott meg vele senkit, 

ugyanis akkor nem juthatott volna hozzá az ötvenezerhez. 

Frisky Lavon bátyja sem tette, függetlenül attól, hogy 

kinek dolgozott, egyébként nem hiszem, hogy Marty lett 

volna a megbízója. Nem juthatott volna be az El Milanba, 

Miss Huntress lakásába pedig végképp nem. Akárki 

követte is el a gyilkosságot, valami haszna származott 

belőle, és alkalma volt bejutni a helyszínre. Nos, kinek lett 

belőle haszna? Gerald két év múlva ötmilliót kapott volna 

az alapítványtól. Addig nem végrendelkezhetett róla, amíg 

meg nem kapta. Tehát ha meghal, a természetes örökösé 

lesz a vagyon. És ki a természetes örökös? Meg fognak 

lepődni. Tudták, hogy Kalifornia államban és más 

államokban is, de nem mindenütt, az ember egyetlen jogi 

lépéssel természetes örökös lehet? Azzal, hogy adoptál 

valakit, akinek van pénze, de nincs örököse! 

George ekkor mozdult meg. Csendben és gyorsan. A 

Smith & Wesson tompán megcsillant a markában, de nem 

lőtt. A lány kezében kattant a kis automata. George 

kemény, barna ökléből vér spriccelt. A Smith & Wesson a 

padlóra esett. A sofőr káromkodott. A lány nem tudott 

sokat a fegyverekről – nem nagyon sokat. 

– Természetesen – mondta ádázul a lány. – George 

minden különösebb nehézség nélkül bejuthatott a 



 

 

lakásba, ha Gerald ott volt. A garázson keresztül simán 

bejuthatott, ha sofőregyenruhát viselt, felment a liften, 

kopogtatott az ajtón. És amikor Gerald kinyitotta, George 

ráfogta a pisztolyt. De honnan tudta, hogy Gerald nálam 

van? 

– Biztos követte a maga taxiját – magyaráztam. – Nem 

tudjuk, hogy merre járt azután, hogy elváltunk. A kocsi 

nála volt. Majd a zsaruk kiderítik. Mennyi esett volna le 

belőle, George? 

George bal kezével átfogta, szorosan tartotta a jobb 

csuklóját, az arca vad finorba torzult. Egy szót se szólt. 

– George a pisztollyal hátrálásra kényszerítette – 

folytatta fáradtan a lány. – Azután meglátta a pisztolyomat 

a kandalló párkányán. Az még jobbnak tűnt. Azt fogja 

használni. Bekényszerítette Geraldot a hálószobába, minél 

távolabb a folyosótól, a szekrényig, és ott, csendben, 

nyugodtan lelőtte, és a földre ejtette a fegyveremet. 

– Jópofák ezek az egyetemi fiúk. Darmouth vagy 

Dannemora volt, George? George ölte meg Arbogastot is. 

Azért huszonkettessel, mert tudta, hogy Frisky Lavon 

bátyja is olyat használ, ezt pedig onnan tudta, hogy ő 

bérelte fel őket, hogy alaposan ijesszék meg Geraldot. 

Hogy amikor tényleg megölik, mindenki azt higgye, Marty 

Estel keze van a dologban. Ezért hozott ide ma este a 

Jeeter-kocsiban… hogy a két pasas, akinek előre szóltak, 

eljátszhassa a szerepét, esetleg ki is csináljon, ha 

túlságosan keménykedem. Csakhogy George szereti a 

gyilkolást. Szépen lelőtte Friskyt. Az arcán találta el. Olyan 

pontos célzás volt, hogy azt kell hinnem, el akarta 

téveszteni. Hogy is volt, George? 

Csönd. 



 

 

Végre az öreg Jeeterre néztem. Arra számítottam, hogy 

ő is előveszi a fegyverét, de nem tette. Csak állt, nyitott 

szájjal, felháborodottan, remegve támaszkodott a 

márványasztalnak. 

– Istenem! – suttogta. – Istenem! 

– Az magának nincs – legfeljebb csak pénze. Maga… 

Mögöttem megnyikordult az ajtó. Megpördültem, de 

felesleges volt. Egy kemény hang, annyira angol, mint 

Amos és Andy, azt mondta: – Fel a kezekkel, pajtás. 

Az inas, az ízig-vérig angol inas állt az ajtóban, kezében 

stukker, a szája megfeszült. A lány keze villant, és célzás 

nélkül lőtt, azt hiszem a vállán találta el. Az inas 

felvisított, mint a megszúrt disznó. 

– Kifelé, maga betolakodó – mondta Miss Huntress 

kimérten. 

A pasi elrohant. Hallani lehetett a sietős lépteket. 

– El fog esni – mondta a lány. 

Most már a jobbomban volt a Lugerem is, kicsit 

megkésve, mint mindig. Előrébb léptem. Az öreg Jeeter az 

asztalba kapaszkodott, az arca szürke, mint az utcakő. A 

térde remegett. George cinikusan álldogált, egy zsebkendőt 

tekert a vérző csuklójára, és figyelte a gazdáját. 

– Essen csak el – mondtam. – Elvégre oda tartozik. 

Alulra. 

Elesett. A fejét ide-oda dobálta. A szája elnyílt. Oldalára 

zuhant, a szőnyegre, gurult, és felhúzta a térdét. A szája 

habzott egy kicsit. A bőre ellilult. 

– Menjen, hívja a zsarukat, angyal – mondtam. – Most 

már én is szemmel tudom tartani őket. 

– Rendben – mondta a lány, és felállt. – Az azonban 

bizonyos, hogy elkél egy kis segítség magának ebben a 

szakmában, Mr. Dalmas. 
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Az ócska, összekaristolt íróasztal tetején apró, fényes, 

fekete hátú, rózsaszín fejű bogár araszolt. Menet közben 

úgy remegett, mint egy öregasszony, aki túl nehéz 

cekkereket cipel. Az asztal pereménél egyenesen a 

semmibe sétált, a hátára pottyant, a piszkos barna 

linóleumra, vékony lábai kapálóztak, azután döglöttnek 

tettette magát. Egy perccel később megint kidugta a lábait, 

hasra kecmergett, és remegve araszolt a szoba sarka felé. 

Egy teljes órája voltam már itt, egyedül. Középen a 

karistolt íróasztal, egy másik a fal mellett, réz köpőcsésze 

a szőnyegen, a falon egy rendőrségi hangosbemondó, 

három döglött légy, kihűlt szivarfüst és ócska ruhák szaga. 

Két kemény karosszék, párnával, és két kemény magas 

támlájú, párna nélkül. A villanykörtét utoljára a Coolidge 

első fordulójakor porolhatták le. 

Az ajtó nyikorogva kitárult. Megérkezett Finlayson és 

Sebold. Sebold pontosan olyan morcos és undok volt, mint 

korábban, de Finlayson öregebbnek, megviseltebbnek és 

egérszerűbbnek látszott. A kezében egy ív papír. Leült 

szemben velem az asztal másik oldalára, és szigorúan 

végigmért. 

A falra szerelt hangosbeszélőből megszólalt egy hang, 

középkorú fekete menekül a San Pedrón a 11.-től délre, 

fegyveres rablást követett el. Szürke öltönyt és 

puhakalapot visel. – Óvatosan közelítsék meg. A 

gyanúsítottnál egy harminckettes kaliberű revolver van. 

Ennyi. – (Amikor elkapták, kiderült, hogy ammóniapisztoly 

volt nála, barna nadrágot, szakadt kék szvettert viselt, 



 

 

kalapja nem volt, kora tizenhat év, a zsebében harmincöt 

cent, és mexikói.) 

– A magához hasonló alakok rendszerint bajba 

kerülnek – mondta savanyúan Finlayson. Sebold a fal 

mellett ült, a szemébe húzta a kalapját, ásított, és 

vadonatúj, rozsdamentes acél karóráját nézte. 

– A munkám bajjal jár – válaszoltam. – Másképp egy 

vasat sem keresnék. 

– Be kéne kasztliznunk magát, amiért feltakart. Ezen 

mennyit keresett? 

– Anna Halseynek dolgozom, ő kapta a megbízást az 

öreg Mr. Jeetertől. Azt hiszem, rossz lóra tettem. 

Sebold egy gumibottal felérő fenyegető mosolyt küldött 

felém. Finlayson rágyújtott egy szivarra, megnyalta oldalt, 

ahol eltörött, leragasztotta, de azért csak ott jött ki a füst, 

amikor megszívta. Az asztalon át papírokat tolt felém. 

– Három példányban írja alá. 

Aláírtam három példányban. 

Visszavette őket, ásított, és vén szürke kalapját 

gyűrögette. – Az öregember agyvérzést kapott – mondta. – 

Semmi esélye. Talán arra se lesz képes, hogy megmondja a 

pontos időt, mikor kikerül. Ez a George Hastermann, a 

sofőr, ez meg csak röhög rajtunk. Kár, hogy kilyuggatták. 

Szerettem volna megszorongatni. 

– Kemény fickó – mondtam. 

– Egen. Rendben, ennyi elég is lesz. 

Felálltam, biccentettem nekik, és az ajtóhoz mentem. – 

Hát, jó éjt, fiúk. 

Egyikük sem válaszolt. 

Kimentem, végig a folyosón, le az éjszakai lifttel, a 

városháza csarnokába. A Spring Street-i kijáratnál 

hagytam el az épületet, lementem a rengeteg üres lépcsőn, 



 

 

hideg szél fújt. Lent rágyújtottam. A kocsim még mindig a 

Jeeter-háznál parkolt. Elindultam volna, hogy a fél 

tömbnyire lévő taxistandon fogjak magamnak egy kocsit. 

Az egyik parkoló autóból azonban kiszólt valaki: – Jöjjön 

ide egy pillanatra. 

Férfihang volt, feszült, kemény. Marty Estel hangja. 

Egy hatalmas szedánból érkezett, az első ülésen két nehéz 

fiú. Odamentem. A hátsó ablak nyitva volt, az üveg 

peremén Marty Estel kesztyűs keze. 

– Szálljon be. – Kinyitotta az ajtót. Beszálltam. Túl 

fáradt voltam a vitához. – Indulás, Skin. 

A kocsi elindult nyugati irányba, a sötét, szinte teljesen 

kihalt, és szinte teljesen tiszta utcákon. Az éjszakai levegő 

üde ugyan nem, de legalább hűvös volt. Felmentünk egy 

domboldalon, a kocsi gyorsítani kezdett. 

– Mire jutottak? – kérdezte nyugodtan Estel. 

– Nem mondták. A sofőrt még nem dolgozták meg. 

– Jeeter városában nem lehet gyilkosságért elítélni pár 

millió dollárt. – A Skin nevű sofőr elnevette magát, de nem 

fordult hátra. – Lehet, hogy hozzá se nyúlok az 

ötvenezerhez… A lány kedveli magát. 

– Aha. És? 

– Szálljon le róla. 

– Mit kapok érte? 

– Azt kérdezze, akkor mit kap, ha nem 

engedelmeskedik. 

– Persze. Legyen oly jó, és menjen a pokolba. Fáradt 

vagyok. – Behunytam a szeme, bevackoltam magam az 

ülés sarkába, és elaludtam. Elő szokott fordulni velem 

egy-egy feszült nap után. 

Arra ébredtem, hogy egy kéz rázza a vállamat. A kocsi 

megállt. Kinéztem. A lakásom előtt álltunk. 



 

 

– Megérkezett – mondta Estel. – És ne feledje. Hagyja 

békén. 

– Miért hozott haza? Hogy ezt megmondja? 

– Arra kért, hogy vigyázzak magára. Ezért van 

szabadon. Kedveli magát. Én meg őt. Érti? Nem akar több 

bajt, ugye? 

– A munkám – kezdtem volna, de abbahagytam. Ma 

estére elegem volt ebből a poénból. – Kösz a fuvart, és ettől 

eltekintve, menjen a francba. – Elfordultam, bementem a 

házba, fel az emeletre. 

Az ajtón a zár még mindig nyitva volt, de most senki 

nem várt rám odabent. Viaszorrot már rég elvitték. Nyitva 

hagytam az ajtót, feltoltam az ablakot, és még akkor is a 

rendőrök szivarfüstjét szagolgattam, amikor megcsörrent a 

telefon. Az ő hangja volt. Nyugodt, hűvös, kissé kemény, 

semmi sem érinthette meg, mint aki csöppet mulat 

valamin. Hát valószínűleg elég sok mindenen mehetett 

keresztül, mire ilyen lett. 

– Helló, barnaszemű. Rendben hazaért? 

– A barátja, Marty hozott haza. Azt mondta, hogy 

szálljak le magáról. Szívből köszönöm, már ha van szívem, 

de kérem, többet ne keressen. 

– Megijedt, Mr. Dalmas? 

– Nem. Várja meg, amíg én hívom – mondtam. – Jó éjt, 

angyalka. 

– Jó éjt, barnaszemű. 

Kattant a készülék. Én is letettem, becsuktam az ajtót, 

és kinyitottam az ágyat. Levetkőztem, és egy darabig 

hevertem a hűvösben. 

Azután felkeltem, ittam, lezuhanyoztam és elaludtam. 

George-ot a végén megtörték, de nem eléggé. Azt 

mesélte, hogy veszekedtek a lány miatt, és a fiatal Jeeter 



 

 

felkapta a kandalló párkányáról a fegyvert, ő meg el akarta 

venni tőle, és eközben sült el. Ez természetesen nagyon 

valószínűnek hangzott- az újságokban. Az Arbogast-

gyilkosságot sosem tudták rábizonyítani. És másra sem. 

Sosem találták meg a gyilkos fegyvert, de biztosan nem 

Viaszorr stukkere volt. Viaszorr eltűnt – sose tudtam meg, 

hova. Az öreg Jeeterhez nem nyúltak, mert nem gyógyult 

fel az agyvérzésből, hanyatt feküdt, szaladgáltak körülötte 

a nővérkék, és folyton arról fecsegett, hogy egy centet se 

veszített a nagy válság idején. 

Marty Estel négyszer hívott fel, hogy hagyjam békén 

Harriet Huntresst. Valahogy sajnáltam a szegény fickót. 

Csúnyán bekapta. A lánnyal kétszer elmentem randizni, 

kétszer nála ültünk és Scotchot iddogáltunk. Szép volt, de 

nem volt elegendő pénzem, megfelelő ruhám, időm és 

modorom. Azután kiköltözött az El Milanból, úgy 

hallottam, New Yorkba ment. 

Örültem, mikor elutazott – annak ellenére, hogy annyi 

fáradságot se vett, hogy elköszönjön. 

 

 


