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1. fejezet

–  Ég Liesl háza, Franz! – süvít felém a Nagyi az ajtóból
olyan hangerővel, hogy kis híján lesodor a szele a
kanapéról. – Gyerünk már, kelj fel, öltözz!

– Rendőr vagyok, Nagyi, nem tűzoltó! – üvöltök vissza a
takaró alól, vadul hadonászva kézzel-lábbal, mivel a
Nagyi két füle jó ideje már inkább dekorációs, mintsem
funkcionális célokat szolgál. – Különben is, az én
körzetem München! Niederkaltenkirchenre már nem
vagyok illetékes!

Az órára nézek: negyed három. Ludwig előttem fekszik
a padlón, a Nagyira néz, aztán énrám, aztán vissza a
Nagyira, végül ásít egy nagyot, elfordul és teljes lelki
nyugalommal alszik tovább. Kutyának kellett volna
születni, nem vitás.

– Ég Liesl háza, Franz! – csoszog be a Papa is.
– Mégis, mit vártok tőlem? Pisiljem le? – kérdezem nem

is kissé idegesen, miközben felülök. – Én vagyok itt az
univerzális illetékes? Mit vártok, mit csináljak?

– Menj oda! Mégiscsak a rendőrségnél dolgozol – közli a
Papa és megvakarja Ludwig fejét.

–  Ahogy mondod. A rendőrségnél. Nem pedig a
tűzoltóságnál. Talán őket kellene hívni, nem gondolod?



– Ők már kint vannak.
– Akkor meg mi a gond? Most pedig kifelé! Három óra

múlva szolgálatban kell lennem – mordulok rájuk, azzal
visszafekszem és a fejemre húzom a takarót.

A két családtag morgolódva visszavonul, a nyugalom
helyreáll. Az ablakból látom a távolban villogó kék
fényeket. Szép látvány. Van benne valami megnyugtató.
Vissza is alszom tőle seperc alatt. Mármint körülbelül két
percre. Mert utána megszólal a telefonom. Meg kell
bolondulni ebben a porfészekben! Mégis, hol vagyunk,
München közepén? Ludwig szemrehányó pillantást vet
rám. Vállvonogatva nézek vissza rá.

– Hm? – morgok bele a telefonba.
–  Eberhofer! – Azonnal felismerem drága

polgármesterünk hangját. – Jöjjön azonnal! Ég Liesl
Mooshammer háza!

–  Maguk mind megbolondultak, vagy mi van itt? A
tűzesetek nem az én hatáskörömbe tartoznak és kész!
Majd akkor hívjon, ha betörtek valahová! Vagy
közlekedési baleset történt, esetleg rablótámadás,
túszejtés, vagy tőlem akár nemi erőszak! Ideális esetben
egy kristálytiszta gyilkosság! Akkor hívhatnak, érti? De ha
valahol tűz van, ott nekem semmi dolgom, legfeljebb ha a
hentesbolt vagy a Wolfi kocsmája ég, megértette?
Közlemény vége!

Azzal leteszem.
Sajnos azonban ismételten nem sikerül visszatérnem az

álmok édes világába, mert a polgármester következő



telefonhívása mindjárt más megvilágításba helyezi a
dolgokat. Kristálytiszta gyilkossággal talán nem
szolgálhat, mondja, legalábbis nem száz százalékosan.
Mert hogy még az is kiderülhet, hogy baleset történt. De
hullával azért tud szolgálni. Egy összeégett hullával,
pontosabban, méghozzá éppen a Liesl Mooshammer
lakástüzének helyszínén. Ő maga, mármint Liesl
Mooshammer, nem jöhet szóba áldozatként, mivel éppen
Bad Wörishofenben tölti jól megérdemelt wellness-
pihenőjét. Ezért pedig a megboldogult személy nagy
valószínűséggel valamelyik albérlője lehet. Bravó!

Sajnos pontosan tudom, mi vár most rám. Nem szép
dolog, elhihetik. Az összeégett hullák garantáltan a
legkevésbé örvendetes dolgok közé tartoznak ezen a
világon. Jó, a vízihullák szintjét azért nem érik el, főleg ha
utóbbiak már ringatóztak egy ideig a habokban. A
megégett hulláknál azonban az optikai körülményekhez
még a szag is társul. A szag, amitől megbolondulok.
Minden azon múlik, mennyi időn át volt a lángok
martaléka a test. A legrosszabb esetben pontosan olyan a
szaga, mint a sertéssültnek. Komolyan. Pontosan úgy
illatozik, mint a Nagyi fantasztikus sertéssültje. Optikailag
persze nulla hasonlóság. Nulla egész nulla. Éppen ez a
legszörnyűbb az egészben: A messze földön
legpompásabb étel illata úszik a levegőben, miközben egy
elszenesedett hulla fekszik előtted. Hátborzongató,
komolyan!



– Hol volt mostanáig, Eberhofer? Egyáltalán, hogy néz ki?
– fogad a polgármester, amint kiszállok a járőrautóból, és
már kezdi is rángatni a kendőmet, amit óvatosságból a
szájam és az orrom elé kötöttem. – Cowboyt játszik, vagy
mi van magával?

– El a kezekkel – mondom, aztán a ház felé intek. – Még
bent van a halott?

Mellettünk néhány tűzoltó a fejlámpája fényében
szorgosan pakolja a dolgait az előkertben. Barátságosan
üdvözölnek, egyik a másik után. És hiába tekertem be a
képemet múmiaszerűen, lassan, de biztosan elér az
ormányomhoz a sertéssült illata.

–  Egy nő az – magyarázza a polgármester a homlokát
törölgetve. – Brunnenmeier azt mondta, egy nő a halott.

Mintegy végszóra éppen ebben a pillanatban lép ki az
erősen megégett ház ajtaján Brunnenmeier doktor és
indul el felénk sietve.

–  Maga meg milyen hülyén néz ki, Eberhofer! A
polgármester egyébként jól mondta, az elhunyt egy hölgy,
a harmincas-negyvenes éveiben járhat, bőrszíne fehér,
legalábbis nemrégiben még az volt. Fent fekszik az első
emeleten, pontosan a fürdőszoba ajtaja előtt, a folyosón.
Minden mást majd megtud a patológus kollégától. Volt
szerencsém, uraim, nekem most mennem kell. Fontos
sakkjátszmám lesz délelőtt és szeretnék még aludni előtte
néhány órácskát.

Azzal már száll is be a kocsijába.
Szeretne még aludni néhány órácskát, mert fontos



sakkjátszmája lesz! Jó, ehhez azért tudni kell, hogy
Brunnenmeier igazából már nyugdíjas. Benne van a
korban, vissza is vonult, csak vészhelyzetben ugrik be
segíteni, ha orvosra van szükség a faluban. Mert utódja,
az sajnos nincs. Senkinek sem akarózik idejönni hozzánk.
Talán itt kint, faluhelyen, nincs elég magánbeteg ahhoz,
hogy megérje. Mindegy, ez már nem az én dolgom. Az én
dolgom az, hogy először is szemügyre vegyem a hullát,
még ha százszorosan sertéssült illatát árasztja is.

Bemegyek hát a kiégett házba, fel az emeletre, minden
lépésnél ügyelve rá, hogy ne lélegezzek túl mélyen. Ahogy
felérek, azonnal meglátom a nőt. A hasán fekszik. És
nagyon úgy tűnik, hogy hosszabb időn át nyaldosták a
lángok, mert a híres-hírhedt vívóhelyzetben fekszik. Ami
azt jelenti, hogy a hatalmas vízveszteség hatására minden
tagja összehúzódott, ami nagyon groteszk és
meglehetősen kellemetlen látványt eredményez.

Miután minden oldalról alaposan szemügyre veszem,
készítek gyorsan néhány fényképet, aztán igyekszem
minél gyorsabban kívül kerülni a házon.

–  Szerencsére nem a mi hogyishívják… Bengónk az –
mondja a polgármester, amint újra csatlakozom hozzá a
kertben.

A kicsodánk? A polgármester hogyishívjákjai lassan
kezdenek az idegeimre menni.

–  A kicsodánk? – kérdezem, mert tényleg fogalmam
sincs, kiről beszélhet.

– Hát a mi Bengónk, Eberhofer! Ne mondja, hogy nem



tudja, ki az! A Rot-Weiss Niederkaltenkirchen
futballistene! A mi maximálisan pigmentált helyi
matadorunk. Isten lába… – A polgármester egészen
elérzékenyül, aztán a fejével a ház felé int, nekem meg
végre leesik, mit akar mondani.

– Buengóra gondol?
–  Azt mondtam, nem? Bengóra gondolok, ki másra?

Egyébként ő jelentette a tüzet, igaz, Bengó? Gyere, gyere
csak ide hozzánk egy percre! A rendőr úrnak lenne
néhány kérdése hozzád! – harsogja a ház irányába.

Összehúzott szemmel nézek arrafelé, és tényleg, az ajtó
mellett ott áll a mi maximálisan pigmentált
futballistenünk, bár nem mondanám, hogy könnyű
észrevenni. Ott áll a sötétben a ház kormos fala előtt,
ráadásul egy sötét takaróba burkolózva. Hát hogy vegye
így észre az ember? Amint azonban meglát bennünket,
már trappol is oda hozzánk.

–  Te, Bengo, te most szépen elmeséled Franznak, mi
minden történt itt ma éjszaka, érted? – A polgármester
úgy trillázik, mintha egy szellemi fogyatékoshoz beszélne.
– Aztán pedig szépen…

–  Igen, igen – szakítom félbe. Átkarolom a kissé
összezavarodott Buengo vállát, szépen elvezetem a
kocsihoz és kinyitom az anyósülés ajtaját. – Buengo most
szépen elmesél minden Franznak, a polgármester úr
pedig szépen elvonul az irodájába és igazgatja tovább
szépen Niederkaltenkirchen dolgait. Volt szerencsém!

Beültetem Buengót az autóba, azzal már porzunk is el.



Sok mesélnivalója sajnos nincs a mi futballistenünknek.
Este edzésen volt, mint mindig, aztán beült a Rot-Weiss
Niederkaltenkirchen klubházába, mint mindig. Ott ült a
törzsasztalnál és néhány sporttárssal kártyázott, amíg el
nem érkezett a záróra. Akkor felszállt a kerékpárjára és
hazatekert. Mármint Liesl Mooshammer házához, mivel
hogy ott lakik már jó ideje, mint albérlő. Ahogy közeledett
a házhoz, már kezdte érezni a füstszagot, aztán azt is
látta, ahogy gomolyog a füst, de első pillantásra még nem
tűnt vészesnek a dolog. Azért ő mégis sietett volna
bemenni, de ahogy kinyitotta az ajtót, abban a
pillanatban jött a nagy bumm. De akkora, hogy azt el sem
lehet mondani.

–  Jött a bumm és kibummolt az ajtóból, Franz. De
igazán nagyon kibummolt – mondja nagy szemeket
meresztve rám, néhány drámai kézmozdulattal próbálva
megjeleníteni azt a nagy bummot.

Elvigyorodom.
–  Ki lakik még ez idő szerint rajtad kívül Lieslnél? –

kérdezem.
Közben már haza is értünk, mármint hozzánk. A Nagyi

és a Papa a padon ül a ház előtt, pedig még éppen csak
virrad. Valószínűleg annyira vágynak a hírekre, hogy nem
is tudnak aludni nagy vágyakozásukban. Amit persze
valahol meg lehet érteni. Mert legyünk őszinték, olyan
sok érdekesség tényleg nem történik itt mifelénk.

– Csak egy nő. Kedves nő és szép – mondja Buengo.
Ülünk még egy percig a kocsiban.



– A neve?
–  Karim vagy Karin, vagy valami ilyesmi. Az elülső

neve. A hátsót nem tudom. Liesl tudja. Őt kérdezd.
– Mennyi ideje lakott már nálatok ez a nő?
– Nem régen. Pár napja. Olyan pár napja.
A Nagyi ebben a pillanatban dörömbölni kezd az

ablakon.
– Buengo! – süvíti és már tépi is fel az ajtót. – De jó, hogy

nem esett bajod, te gyerek! Éhes vagy?
Szabályosan kitépi futballistenünket az autóból,

belekarol és már vezeti is a ház felé.
– Most majd szépen kapsz egy jó kávét, hozzá meg egy

jó nagy karéj ropogós parasztkenyeret, jó lesz, ugye?
Négyféle házi lekvárunk is van, ízleni fog, majd meglátod.
És csinálok neked egy nagy adag rántottát is, szalonnával,
mit szólsz hozzá? Egy ilyen sportembernek szüksége van
rendes reggelire…

– És? Mi a helyzet? – szól oda nekem a Papa a padról és
egy füves cigarettát húz elő az ősöreg kertésznadrágja
mellzsebéből.

– Mondd csak, Papa, újabban már kora reggel elkezded?
– kérdezem kábítószeradagjára pillantva.

–  Csak ha stresszes a helyzet. Szóval, mit láttál? –
morogja.

Röviden megosztom vele azt a keveset, amit tudok,
aztán én is beballagok a konyhába abban a reményben,
hogy Buengo nekem is hagy még valami ehetőt.

A második tányér rántotta, egy eper-rebarbara



lekvárral megkent hatalmas karéj kenyér és néhány
csésze kávé után elégedetten állapítom meg, hogy sokkal
több információhoz jutottam, mint amit egy egyszerű
reggelizőasztali beszélgetéstől várna az ember. Talán át
kellene gondolnom a kihallgatási módszereimet.

Mindenesetre most kivételesen a Papa az, aki értékes
információkkal tud szolgálni. Méghozzá azért, mert
meglehetősen biztos benne, hogy ez az albérlő, ez a Karin,
egy szállodalánc megbízásából időzött nálunk, újabb
tárgyalásokat kezdve a községi elöljárókkal.

–  Tegnap láttam is a Simmerlnél vásárolni. Csak egy
pillanatra, de ha az ember elég figyelmes, észreveszi a
dolgokat – közli kissé fensőbbségesen, és elégedetten
hátradől.

– Milyen dolgokat? – kérdezem kissé idegesen.
–  Hát hogy az autója típusa meg a rendszáma

ugyanolyan volt, mint azoknak a hülye szállodásoknak.
Még az aktatáskája is ugyanolyan volt – közli Sherlock
Holmes.

A szememet forgatom.
–  Már megint? – morgom, aztán kortyolok egyet a

kávémból. – Már tavaly is az egész falunak az idegeire
mentek.

–  Pontosan erről van szó, Franz! – A Papa előredől. –
Nem az egész falunak! Mert egy-két ember itt nagyon is
akarja azt az átkozott szállodát. Az élen a derék
polgármesterünkkel. Valószínűleg ezt szánja a
Niederkaltenkirchenért végzett áldozatos munkája örök



emlékművének. Hogy meg ne szakadjak a röhögéstől!
Apropó, áldozatos munka. Az én végszavam.
–  Most mennem kell – állok fel és a tányéromat

odaviszem a mosogatóhoz.
Buengo jó hangosan büfög egyet, aztán illedelmesen

elnézést kér.
–  Te, Nagyi – sietek még tisztázni valamit. – Ne tömd

már ezt a szerencsétlent, mint egy libát, mert a végén még
kipukkad itt nekünk.

Mint az várható is volt, nem hallja, amit mondok,
Buengo azonban hálásan mosolyog rám.

Délután, amikor egy nyugodtnak mondható munkanap
után hazaérkezem Münchenből, azonnal látom, hogy
Niederkaltenkirchenben beállt a rendkívüli állapot.
Finoman szólva. Az utcák teljesen kihaltak. Egyetlen
ablakból sem szűrődik ki fény. Egyetlen autó sem
közlekedik. Egyetlen kerékpár sem. Még a Simmerl
hentesboltja is zárva van, pedig messze még a záróra.
Mivel azonban mi, bennszülöttek, úgy ismerjük egymást,
mint a tenyerünket, azonnal tudom, hol lelhetek
magyarázatra. Falunk egész lakossága ugyanis ott
tömörül a Mooshammer Liesl háza előtt és körül, a járdán
és a kertben, és szakért, spekulál, találgat, ami csak
belefér. Termoszokat adogatnak körbe, házi sütésű
édességek és néhány laposüveg is körbejár. Mint a
búcsúban.

–  Szervusz, Franz – szólít meg hirtelen falunk víz-gáz-



fűtés-buherálója, aki úgy terem ott mellettem, mintha a
földből nőtt volna ki.

– Szervusz, Flötzinger.
– Te, Franz, mondd csak, ugye te jártál ott bent? – akarja

máris tudni, és az állával a kiégett ház felé bök. – Úgy
értem, egész véletlenül, izé, nem láttad, tönkrement-e a
fürdőszoba? És esetleg a fűtés is?

– Nem. Fogalmam sincs. Miért?
– Nem? A francba! Persze, ha engem kérdezel, most így

is, úgy is rendbe kell hozatni a házat, nem igaz? Teljes
felújítás kell. Biztosan minden zugba beleette magát az
összeégett hulla bűze, nem igaz? Azt a szagot Liesl az
életbe’ nem tünteti el a falakból. Egyébként is már régóta
esedékes egy rendes felújítás. Évtizedek óta nem csináltak
itt semmit. Mondd, nem tudod véletlenül, mikor jön haza
Liesl Bad Wörishofenből?

– Nem. Fogalmam sincs.
–  Jellemző! – harsan fel mellettem egy újabb hang.

Ezúttal Simmerl örvendeztet meg felbukkanásával. – Te
vagy az utolsó ebben a faluban, aki megtudsz valamit!
Liesl már réges régen hazajött Bad Wörishofenből.
Szerintem ti ketten vagytok az egész faluban, akik még
nem hallották.

Aha. Flötzinger és én egyaránt Simmerlre meredünk,
akinek azonban esze ágában sincs sietni megosztani
velünk, amit tud. Inkább kiélvezi a jólértesültségét. Csak
áll ott összefont karral és nézi némán a házat.

–  Hát, ha nincs más… – mondom ezért, és úgy teszek,



mintha indulnék.
– Várj már, Franz! – kiált utánam Flötzinger. – Simmerl

biztosan többet is tud, nem igaz, Simmerl? Többet is
tudsz, nem igaz?

–  Már hogyne tudnék – brummog vigyorogva a hülye
hentes. Aztán nagyvonalúan beavat minket abba a nagy
tudásába. Azaz elmeséli, hogy Liesl már kora reggel,
amint értesült a tűzről, felugrott az első vonatra és sietett
haza. Miután pedig megtekintette katasztrófa sújtotta
házát, rögvest idegösszeomlást kapott. Azóta pedig
nálunk tartózkodik a vendégszobában és Brunnenmeier
doki gondoskodik róla.

–  Hogy hol tartózkodik? – kérdezek vissza, mert nem
éppen örömkönnyeket váltana ki belőlem a hír, hogy Liesl
hosszabb távra bekvártélyozza magát hozzánk.
Egyszerűen azért nem, mert ő a legnagyobb pletykafészek
a faluban. Akkora pletykafészek, hogy azt el sem lehet
képzelni. A konyhaasztalunknál elkapott legapróbb
morzsákat is sietne minél szélesebb körben és minél
gyorsabban megosztani kis falunk lakosságával.

Simmerl válaszát, amely, mint sejtem, amúgy sem lenne
kedvező rám nézve, már nem is hallom, mert közben
megcsörren a telefonom. Günter keres Münchenből, a
patológiáról, és közli, hogy már az asztalára is tették a mi
összeégett hullánkat.

– Tényleg? – kérdezem csodálkozva. – Ez aztán gyorsan
ment.

–  Mostanában nincs nagyüzem nálunk – nevet. – A



müncheniek mintha nem szívesen halnának. Talán ez az
egész egészséges étkezés, a sok jóga, meg a kocogás teszi.
Mintha mindenki száz évig akarna élni. Legalább.

– Éljenek csak. A hulláról mit tudsz mondani?
–  Még csak most láttam neki, így nem sokat. Egyet

azonban már biztosan kijelenthetek: kizárt, hogy baleset
történt. Égésgyorsító zselé nyomait találtam a holttesten,
és talán nem tévedek, ha abból indulok ki, hogy nem
sajátkezűleg kente magára.

Remek. Szóval gyilkosság. Ami azt jelenti, hogy ez itt
mostantól gyakorlatilag tetthely. Pontosabban olyan
tetthely, ahol éppen számtalan pár láb tapos a tavaszi
sárban, tönkretéve minden esélyt a nyomrögzítésre.

Valakinek le kellene kerítenie a területet. Valószínűleg
nekem. Ezért aztán jól megérdemelt szabad estémet
feláldozva azzal töltöm az időmet, hogy kitereljem az
izgatott lakosságot a telekről az utcára. Először még
udvariasan próbálkozom, azaz magyarázok, vállakat
veregetek, diplomatikusan fogalmazok, és hasonlók. Nem
telik bele azonban sok időbe, és feladom. Arra
kényszerülök, hogy előhúzzam a fegyveremet, mert a sok
makacskodó hülyének esze ágában sincs felszabadítani a
tetthelyet. Amikor végre az utolsó pár láb is eltűnik,
először megkönnyebbülök, utána viszont meglehetősen
kétségbeesek. Mert hogy egyértelmű: itt ugyan semmit
nem lehet már találni. A legkisebb nyomot sem. Ha
korábban volt is valami használható nyomocska,
mostanra jóvátehetetlenül elveszett. Eltemetődött százféle



lábbeli százféle nyoma alatt. Remek. Elkeríteni azért
elkerítem a telket, méghozzá sietve, mert a tetthely, ugye,
az mégiscsak tetthely. Éppen a piros-fehér kordonszalagot
tekergetem, amikor megint csak megszólal a telefonom.
Ezúttal Moratschek hív.

–  Moratschek bíró, tiszteletem. Mit tehetek Önért? –
kérdezem, miközben elnyisszantom a szalag végét.

–  Már megint gyilkosság történt maguknál? – Egy
élvezetről árulkodó, mély szippantás hallatszik
Moratschek hőn szeretett tubákjából. – A verebek
legalábbis ezt csiripelik…

–  A verebek. Vagy úgy. Szerintem inkább
vándorsólymok lehettek, amilyen gyorsan eljutott
magához a hír. Én magam is éppen csak három perce
értesültem róla.

–  Vándorsólymok? Lehetséges… – Moratschek nagyot
tüsszent. – De mondja csak, Eberhofer… Van ott maguknál
az a futballista, tudja, az a migrációs hátterű…

– Buengo?
–  Tőlem Buengónak is hívhatják. Tehát ez a Buengo,

ugyebár, ő volt az a személy, aki bejelentette a tüzet? Volt
valaki rajta kívül a tetthelyen? Úgy értem, maga is ott
volt, nem igaz?

– Ott voltam. És hogy ki más volt még ott? Először is egy
nagy csapatnyi tűzoltó, aztán az orvosunk, és persze a
polgármesterünk.

– Aha. Aha. Értem. És ez a Buengo… Hol is tartózkodik
most pontosan?



– Fogalmam sincs. Nem vagyok a bébiszittere.
–  Vegye őrizetbe ezt a Buengót, Eberhofer, érti?

Egyelőre ő az egyetlen gyanúsítottunk.
–  Buengo? Ne nevettessen már! Csak azért, mert

véletlenül Liesl Mooshammernél lakik? Buengo csak
futballozik, semmi mást nem csinál. Sportoló, semmi
több. Gyilkosnak meg végképp nem gyilkos!

–  Egy sportoló talán nem lehet gyilkos? És mi van
Simpson és Pistorius urakkal, ha megenged egy kérdést?
Erre már nem tud mit mondani, nem igaz? Szóval csak
szépen tartóztassa le!

Azzal leteszi.



2. fejezet

Néha tényleg gyomorforgató ez a munka. Hányadék.
Pontosabban néha az egész életem egy hányadék. De
haladjunk szép sorjában. Mint azt könnyű elképzelni,
aktuális feladatom nem valami csodás munka. Nem is
állok a helyzet magaslatán, amikor kínosan feszengve
tájékoztatom Buengót tartózkodási helyének
remélhetőleg átmeneti megváltozásáról. Meglepő módon
egész könnyedén fogadja a dolgot. Úgysincs fedél a feje
felett, mondja. Különben is, egy régi ismerőse az
óhazájából is éppen mostanában költözött be a landshuti
börtönbe, talán vele is összefuthat. Sok mesélnivalójuk
lenne egymásnak.

–  Tarts ki, Buengo – mondom neki búcsúzóul, mielőtt
átadnám a fegyőr kollégának.

–  Kitartalak, Franz – vigyorog rám, aztán elfordul és
illedelmesen követi a fegyőrt.

Én meg még állok ideig a portán és csak nézek utánuk.
Kedves fickó. Mármint Buengo, úgy értem. Nem a

fegyőr. Utóbbit nem is ismerem. Honnan tudnám, kedves
fickó-e. Pedig egész sokukat ismerem már. Sigi Rottmannt
például. Vagy Georg Oswaldot. Igen, az öreg Schorsch
Oswaldot, aki azóta itt van, amióta csak az eszemet



tudom. Nem semmi kaliber, legalul kezdte, onnan
dolgozta fel magát a csúcsra. Amikor utoljára láttam, már
egészen magas polcon üldögélt. Vajon dolgozik még? Sok
ideje semmiképpen sem lehet már a nyugdíjig.

– Akarsz még valamit? – rezzent fel gondolataimból az
üvegablak mögött ülő fegyőr.

–  Te, kolléga, mondd már meg, az öreg Oswald itt van
még?

–  Az öreg Schorsch? Hogyne lenne. Hogy egészen
pontos legyek, várj csak… várj csak… – nevetni kezd,
elfordul és a falra néz maga mögött, ahová egy
mérőszalagot erősítettek fel, de az aljáról már egy jó rész
hiányzik. – Még pontosan hetvenhárom napig. Aztán
vége. Megcsinálta. Miért kérdezed? Ismered?

–  Igen – felelem és vigyorognom kell. – Azt hiszem,
mindig is ismertem. Ha új szállóvendéget hoztam
hozzátok, többnyire ő vette át.

– Egy igazi bromance… férfibarátság… – vihog fel.
– Annak azért nem mondanám, mert a legtöbbször csak

vitatkoztunk. Sőt, veszekedtünk, ahogy csak a torkunkon
kifért.

– Hadd találgassak! Futball?
Bólintok.
–  Bravó! Egy bajor, nagyon helyes! Légy üdvözölve,

testvér!
Újra bólintok.
–  Most már mennem kell – mondom aztán, de

indulóban még visszaszólok. – Add át neki üdvözletemet,



ha látod.
– Átadom, de… hé, várj csak! Mit mondjak, ki üdvözli?
– Eberhofer. Franz Eberhofer Niederkaltenkirchenből.
– Nem lehet igaz! Te vagy Eberhofer? Az Eberhofer?
De akkor már lépkedek is kifelé szaporán.

Alig néhány perccel később megszólal a telefonom. A
polgármester keres.

– Mondja csak, Eberhofer, magának teljesen elment az
esze? – hörög a fülembe. – Mi a fenéért tartóztatta le a
hogyishívjákot… a mi Bengónkat, mondja csak?!

– Bírói utasítást kaptam rá, polgármester. Személyesen
Moratschek bíró úrtól. Nem volt választásom, maga is
beláthatja.

– Moratscheknek is elment az esze? Ez a Bengo, ez egy
élsportoló, a fenébe! Nem gyilkos!

–  Gondoljunk azért Simpson és Pistorius urakra is,
polgármester.

–  Ne vicceskedjen itt nekem, Eberhofer! Nincs
jókedvem, tudja? Jövő hétvégén bajnoki meccsünk van,
méghozzá a legnagyobb riválisunk, a Frontenhausen
ellen! Bengo nélkül esélyünk sincs, érti? Csináljon
valamit!

Csinálok. Leteszem a telefont. Jó, előbb azért még
gyorsan elmondom, hogy legyen szíves és Moratschek
bírónak tartson prédikációt, ne nekem, azzal be is
fejezem.



Amikor hazaérek, a konyha tömve. Zsúfolásig, méghozzá.
Ott van, ugyebár, a Papa és a Nagyi, de abban még nincs
semmi rendkívüli, mert ők mindig ott vannak. Mellettük
azonban ott tartózkodik még Liesl Mooshammer és
háziorvosa, Brunnenmeier doktor is. És ha mindez még
nem lenne elég, bátyám, Leopold is jelenlétével tüntet ki,
amitől azonnal émelyegni kezdek. Egyetlen szabad
ülőhely nem maradt az egész konyhában. Ráadásul amint
belépek, máris kérdésekkel bombáznak mindenfelől, a mi
fekete gyöngyszemünk letartóztatása okán. Itt, nálunk,
Niederkaltenkirchenben soha nem lesz lehallgatási
botrány. Mert hogy nálunk teljesen legálisan és szabadon
árad az információ szerteszét az egész porfészekben,
méghozzá a hangsebességnél is gyorsabban.

Körbenézek a díszes gyülekezeten, a hűtőhöz sétálok,
kiveszek egy sört, aztán a mosogatónak támaszkodva
kinyitom.

–  Öregek otthonát alapítotok? – nézek rájuk, és iszom
egy nagy kortyot.

–  Ezt a szemtelenséget, Franz! – prüszköl azonnal
mérgesen Leopold. – Engem személy szerint ne hidd,
hogy meg tudsz sérteni, én jól ismerem a szellemi
horizontodat, de a vendégeinkkel szemben ilyen
szégyentelenül viselkedni… Szégyentelenség. Ahogy a
nagykönyvben meg van írva.

Jó, könyvek terén tényleg kiismeri magát a nyálas
disznó.

– A vendégeinkkel? – ismétlem meg. – A te vendégeid is



talán? A változatosság kedvéért újra itt laksz? Csak nem
újfent családi tűzfészekké változott a családi tűzhely?

– Franz! – Most a Papa mordul fel.
Ajajaj.
–  Ah, Papa, hagyd csak! – Leopold színpadiasan sóhajt

és a Papa vállára teszi a kezét. – Nem is tudja, miről
beszél, a szerencsétlen. Fogalma sincs róla, mit jelent az,
hogy család. Honnan is tudhatná?

–  Mondja a profi, igaz, Leopold? – kontrázok
haladéktalanul. De a nyálas disznót nem lehet leállítani.
Éppen ellenkezőleg: ügyet sem vet a közbevetésemre, és
szabad utat enged okosságai folyamának.

– Gondold csak végig, Papa. Az egész örömtelen létében
végre egyszer létrehozott valami szépet, és
megajándékozott téged egy újabb csodálatos kis
unokával. Erre mi történik? Az anya és a gyermek
remekül van, csak éppen sajnos, sajnos, szigorú
távolságot tartanak a gyermek nemzőjétől. A siralmak
völgyében tévelyegsz, kisöcsém. Siralomvölgy, semmi
más.

Ha valamit megtanultam eddig életem folyamán, az az,
hogy léteznek helyzetek, amelyekben minden szó
felesleges. Egyszerűen azért, mert csak két lehetőség
közül lehet választani. Az egyik, hogy őrületesen
felizgatod magad, ezzel pedig máris vesztettél. A másik,
hogy érvelsz és megpróbálod a saját nézőpontodból
megvilágítani a dolgokat. Ha azonban az ellenfeled
tökéletesen immunis minden érveléssel szemben,



ráadásul éppen nagy kanállal osztja az észt… akkor
inkább tartsd a szád, kapcsolj átvészelő üzemmódba,
magadban pedig gondolj, amit csak akarsz.

–  Hülye seggfej! – Ennyit azért odavetek Leopoldnak,
mielőtt eltűnnék a konyhából.

Füttyentek Ludwignak és lejárjuk a körünket. Kettő-
harminchármat teljesítünk, mert ma valahogyan
szükségem van rá, hogy kétszer olyan sokat bolyongjunk
a hülye erdőben, mint máskor. A nyomorult okostojás
Leopold! Már két házasságát csődbe juttatta, és a
harmadik sem éppen szikla a viharban. Legalábbis
jelenleg egyedül ül itt, miközben családja maradék része
már hetek óta Thaiföldön élvezi a szabadságot, Leopold
anyósánál és apósánál. Csak nem lehet minden olyan
tökéletes rendben náluk sem, nem igaz? A nyálas disznó
viszont ahelyett, hogy felemelné a fenekét és nekilátna a
saját életét elrendezni, inkább az enyémről ítélkezik a
megveszekedett erkölcsi magaslatáról! Éppen ő! Seggfej.

Amihez persze hozzá kell tenni, hogy egy kicsit azért
igaza van. Sajnos. Az én kicsi fiam és a hozzá tartozó
csodálatos anya, azaz Susi ugyanis tényleg nem velem él.
És ha ebbe az ember jobban belegondol, hát, tényleg szar
ügy.

Amikor először láttam a kiskölyköt, majdnem elsírtam
magam. Sőt, nem is majdnem. Ténylegesen is. De erről
senki nem tud, és ez maradjon is így. Azon a napon a
kórházban, pontosan emlékszem rá, először csak
ácsorogtam az ajtó előtt. Nem tudtam rászánni magam,



hogy bekopogjak. Mindenki, aki elment mellettem a
folyosón, megpróbált bátorítani, vagy legalább biztatóan
rám mosolygott. Végül aztán meg is tettem. Bekopogtam.
Először viszonylag tétován, aztán vehemensebben,
amikor pedig bentről felhangzott a vágyott „szabad!”,
akkor még be is léptem. A szívem úgy vert, hogy majd
kiugrott a helyéből. Először is azért, mert nem láttam
Susit. Mert hogy a virágcsokor, amit vittem neki,
természetesen rózsákat, olyan óriási volt, hogy alig
bírtam el. Három váza kellett és egy vödör, mire sikerült
mindet vízbe tenni. De nem ez a lényeg.

–  Franz? – kérdezte Susi a bevonuló csokortól, amire
kipréseltem magamból valahogyan egy szervuszt. Miután
pedig végre letettem az ágyra a hülye csokrot,
nyílegyenesen odaléptem a kiságyhoz, föléhajoltam és
belenéztem. Elég sokáig méghozzá. Ilyen apró valamit
ugyanis még soha életemben nem láttam. De ilyen szépet
sem. Na jó, az orrától eltekintve. Ami egy igazi Eberhofer-
ormány. És pontosan, ahogy belenéztem a kiságyba és
csak bámultam arra a mini-ormányra, hát pontosan
akkor jöttek a hülye könnyek és csak folytak le az
arcomon. Remek! Igazán.

– Csak nem sírsz, Franz? – kérdezte Susi nagyon halkan.
– Nem – mondtam gyorsan megtörölgetve a szememet.

– Csak megfáztam.
– Megfáztál? Akkor azonnal menj távolabb a kicsitől!
– Nem igazi megfázás, inkább olyan… allergia…
– Mire?



– Hogyhogy mire?
Erre csak vigyorgott és nem felelt.
– Hogy… hogy hívják? – préseltem ki magamból reszelős

hangon.
– Leopold.
–  MICSODA? – hördültem fel, kicsit hangosabban a

kelleténél, mindenesetre a kiskölyök pont ebben a
pillanatban nyitotta ki a kis kék szemét, pislogott egyet
bele a világba, aztán a szájába tömte az apró öklét. – Ugye
igazából nem Leopoldnak hívják?

– Nem, persze, hogy nem – nevetett Susi, hátravetve azt
a szép fejét. – Mondd csak, mit szólnál a Paulhoz?

– Paul? Mint a nagyapám? Igen. Az szép név lenne.
– A Nagyid is ezt mondta.
Azután hallgattunk egy kicsit és bámultuk meredten az

öklét szopogató kis lényt a hosszú szempilláival és a kócos
hajtincsével, ami máris mélyen a homlokába lógott.

–  Ezt igazán szépen összehoztad, Susi – mondtam egy
idő után.

– Igen, ebben a sikerélményben neked egész életedben
nem lesz részed, Franz – felelte, és a hangjából csak úgy
áradt az elégtétel.

–  Te, azt hiszem, nagyon éhes lehet, amilyen hevesen
szopja a saját kezét – mondtam aztán Susira nézve.

– Mióta vagy te ilyen nagy szakértő? Bár akár szomjas is
lehet, végtére is tőled származik. Hozd ide, légy szíves, de
csak óvatosan.

– Én… azt hiszem… nem merem.



– Micsoda? – mondta erre a szép szemét forgatva. Aztán
ledobta magáról a takarót és odajött hozzánk a
tigrismintás hálóingében és a vastag gyapjúzoknijában.
Rutinosan a karjába vette a kis szarost, olyan
biztonsággal, mintha soha életében semmi mást nem
csinált volna. És éppen ebben a pillanatban kinyílt az ajtó
és egy már nem egészen harmatos ifjúságú nővér vonult
be a szobába.

– Ó, ha jól látom, mégiscsak eljött a büszke apa. Akkor
nem is zavarok, inkább majd később visszajövök –
mondta, azzal már újra el is tűnt.

Később, este, amikor hazaindultam, újra összefutottam
vele a folyosón. Egyszerűen muszáj volt megkérdeznem
tőle, miért volt olyan biztos benne mindjárt az első
pillantásra, hogy én vagyok az apa.

–  Maga is jókat tud kérdezni – felelte nevetve. – Ez az
orr, te jó ég! Ez az orr minden apasági tesztet feleslegessé
tesz. Higgyen egy ilyen öreg, tapasztalt
csecsemősnővérnek, kedvesem!

Hát így történt. Ennek már néhány hete, most meg itt
ténfergek egyedül a hülye erdőben. Szegény Ludwig leül a
lábamhoz és rám emeli szomorú tekintetét. Valószínűleg
tényleg sok már neki egy ekkora körút. Ő sem a
legfiatalabb, és valószínűleg lassan éhes is lesz. Ahogyan
én magam is. Így aztán nem marad más választásunk,
mint hogy hazafelé vegyük az irányt, még ha az otthoni
viszonyoknak már a gondolatától is a hideg futkos a
hátamon…



Most, hogy így belegondolok, tulajdonképpen tényleg
egy csoda, hogy ez a kiskölyök, ez a Paul, egyáltalán
létezik. Mert hogy Susi meg én, mi ketten szép időket
töltöttünk együtt. De nemcsak szépeket. Sajnos. Alapjában
véve az egész kapcsolatunk olyan volt, mint egy
hullámvasút. Fel-le. Fel-le. És nézeteltérések, vég nélkül. A
hülye összeházasodósdi miatt, például. Mert hogy Susi
minden áron férjhez akart menni, én viszont minden
áron meg akartam úszni a nősülést. Valahogy így. Aztán
hirtelen, derült égből villámcsapásként jött ez a terhesség,
amit teljesen egyedül kellett végigcsinálnia az én bátor kis
Susimnak. Mert hogy akkoriban éppen adásszünet volt
kettőnk között. Egyfelől azért, mert nagyon sokáig azt sem
tudtam, hogy terhes. Amikor pedig megtudtam, nagyon
sokáig meg voltam győződve róla, hogy valaki más a
felelős a dologért, s ezáltal valaki más a büszke apa.

Előhúzom a telefonomat és újra végignézem az első
képeket. Szeretem nézegetni őket. Különösen akkor, ha a
hétköznapok, mint most is, nem olyan kellemesek. Susi
van a képeken. És Paul. Külön-külön és együtt is. Susi Paul
nélkül. Paul Susi nélkül. Nyolcszázhatvannégy kép van
már róluk és mindegyiken nagyon szépek. Ludwig viszont
nyüszíteni kezd. Most már tényleg indulnunk kell, mielőtt
a szemem előtt hal éhen szegény.

Csodával határos módon pontosan abban a pillanatban
érkezünk vissza a tanyára, amikor kezdetét veszi a
hagyományos Leopold-búcsúztatási ceremónia. Ami



mindig ugyanaz. Újra és újra. A nyálas disznó sorban
megölel mindenkit, de körülbelül úgy, mintha egy tízórás
műtétre vonulna be a kórházba, egy százalékos túlélési
eséllyel. A végén úgy megszorongatja a szegény Papát,
hogy talán levegőt sem kap.

– Gyere épségben haza, Leopold – mondja a Papa már-
már sírós hangon, és ugyanolyan hevesen viszonozza a
nyomorgatást.

– Háborúba vonulsz, vagy mi? – kérdezem ezért.
–  Nem – mondja rám pillantva a Papa. – Thaiföldre

repül. Holnap. A családjához.
–  És mi lesz a szentséges könyvesboltjával? –

érdeklődöm.
–  Te csak ne törd ezen a fejed, kisöcsém. Mindenről

gondoskodtam. A két alkalmazott mindent tud.
Tökéletesen felkészültek, teljes mértékben kézben tartják
az üzletet. Szóval, Papa – fordul el újra tőlem. – Most már
tényleg mennem kell, még be kell csomagolnom. Nem
mintha olyan sok csomagom lenne, nincs szükség ott
olyan sok mindenre… Nekik maguknak sincs semmijük.
Pá-pá, kedves család, jók legyetek, majd gondolok rátok és
küldök nektek egy szép képeslapot, jó lesz?

Legutóbb, amikor Leopold egy szép képeslapot küldött
Thaiföldről, az állt rajta, hogy megismerkedett egy kedves
leánykával. Mire egyébként a szép képeslap megérkezett
hozzánk, a kedves leányka már régen nála lakott és
hetedik hónapos terhes volt.

Mindegy. Kocsiajtó becsapódik, integetés, aztán



elindulás csikorgó gumikkal, hogy csak úgy száll a kavics
körülötte.

–  Gyere, Franz – szólal meg a Nagyi és belém karol. –
Félretettem neked egy kis maradékot a vacsorából. Nem
sokat, mert ezek úgy lapátolják magukba az ételt, mint a
motolla, és különben sem számítottam ilyen sok emberre.
De annyi azért maradt, hogy jól lakj.

Nem sokkal később már élvezhetem is a különböző
maradékokat. Jó, a májgaluskalevesből már csak leves
maradt, májgaluska nem. De a császármorzsa
fantasztikus, hogy a barackkompótról már ne is
beszéljünk.

– Mondd csak, Franz – szólal meg Liesl mindjárt azután,
hogy Brunnenmeier doki egy kanál segítségével
valamilyen cseppeket csorgatott le a torkán. – Ha
letartóztattad azt a szegény Buengót, az azt jelenti, hogy
gyilkosság történt, nem igaz? Szándékos gyújtogatás?

–  Ahogy jelenleg fest a dolog, valóban gyilkosság volt.
Ahogy mondod.

–  De Buengo nem gyilkos, Franz! Soha az életben nem
ölne meg senkit!

– Képzeld, ez már nekem is eszembe jutott.
– Akkor meg emeld fel a hátsódat és derítsd fel az ügyet,

ember! Az a szegény fickó abban a szörnyű börtönben…
És egyáltalán…Az a sok meleg ott bent… Szodoma és
Gomorra, én mondom neked. Ki kell hoznod onnan, minél
előbb, Franz!

– De jól kiismered magad börtön-ügyekben, Liesl…



–  Igenis kiismerem magam, akár hiszed, akár nem.
Úgyhogy abba is hagyhatnád az evést, falu seriffje, és
indulhatnál máris a fogadóba, hogy letartóztasd az egész
díszes bagázst! Hogy pusztulnának el ott, ahol vannak…

Brunnenmeier doki döbbenten pislog.
–  Mi ütött magába, Mooshammerné? – kérdezi.

Valószínűleg még soha nem látta Lieslt akcióba lendülni.
–  Ez az igazság! – jelenti ki Liesl, aztán nagy levegőt

vesz és úgy igazán lendületbe jön.
Mi pedig megtudjuk, hogy nemrégiben elege lett abból,

hogy a fogadósék hülyének nézik, amiért évtizedek óta
ugyanazért a kis pénzért mossa és vasalja nekik az
abroszokat, csak azért, mert rákényszerül, hogy
kiegészítse egy kicsit a szerény nyugdíját. Ezért aztán ő
most sztrájkot hirdetett. Abból az egyszerű okból, hogy
évtizedek óta pontosan ugyanazt a kis aprópénzt fizetik
neki, mint a kezdetekkor. Mert olyan fösvények azok ott a
fogadóban, de olyanok, pedig bőven van mit aprítaniuk a
tejbe, neki aztán elhihetem, magyarázza Liesl. De most…
most végleg elege lett. Ő ugyan nem fog a fájós hátával
óránként három-nyolcvanért vasalni! Nem hülye ő, nem
igaz? És ezt meg is mondta a fogadó tulajdonosának.
Személyesen, méghozzá. Nyolc euró alatt én semmit nem
csinálok többet maguknak, mondta neki. Ha elmennék
takarítani, még a nyolc eurónál is többet kereshetnék!
Amire a fogadós azt mondta, akkor menjen takarítani,
drága Liesl. Amire ő először szóhoz sem jutott, aztán már
sarkon is fordult és indult kifelé, de azért még



odakiáltotta, hogy bár égne le az egész hülye fogadó!
Amire a fogadós meg visszaüvöltött, hogy inkább arra
vigyázzon, nehogy az ő háza égjen le, az a romtanya!

Idáig a tények. Szegény doktor döbbenten ül, már-már
megrázkódtatással hallgatja egyetlen betege vaskos
kifejezésmódját.

–  Jól laktál, Franz? – szólal meg a Nagyi az üres
tányéromra nézve.

– Szó-szó – mondom vállat vonva.
–  Gondoltam. Várj, gyorsan kisütök még egy kis

szalonnás krumplit. Van elég maradék krumpli tegnapról
– mondja, és már indul is a tűzhely felé.

– Egy kicsi egészségesebben kellene étkeznie, Eberhofer
– néz rám némi aggodalommal Brunnenmeier, és még a
fejét is megcsóválja nyomatékul.

–  Igen, és különben is, csak nem akarsz újra elkezdeni
enni, Franz? – veszi át Liesl ismét az irányítást. – Mikor
indulsz már végre a fogadóba, hogy letartóztasd azt az
undorító szemét bandát? Ez a dolgod! A kötelességed! Te
vagy itt a rendőrség!

Szegény Brunnenmeiernek, azt hiszem, ez már túl sok.
Mindenesetre gyorsan elköszön, de még megígéri, hogy
holnap újra benéz, bár szerintem világosan látnia kell,
hogy Liesl a világon semmiféle orvosi ellátásra nem
szorul.

Néhány perccel később már ott tornyosul előttem az
illatozó sültkrumpli. Akkor viszont kinyílik az ajtó és
megjelenik Flötzinger. Néha komolyan úgy érzem, a



földkerekség minden elcseszett egzisztenciájának a mi
konyhánk a gyülekezőhelye.

– Szervusztok – mondja, és már ki is húz magának egy
széket. – Gondoltam, hogy itt talállak, Liesl. Jól nézel ki.
Kipihentnek tűnsz. Egy kis wellness, és már le is
tagadhatsz húsz évet, nem igaz? – trillázza az asztal fölött.

– Mit akarsz? – Liesl a várakozásnak megfelelően emelt
fejjel, összefont karral, mogorván néz rá.

–  Igen, nos… – Flötzinger a torkát köszörüli. – A házad
miatt, ugyebár, mert hogy ott most lesz némi munka,
gondolom… A fűtés, valószínűleg, és talán a fürdőszoba is,
és így tovább…

Liesl csak mered rá zordan.
–  Jó, jó… – Újabb torokköszörülés. – Szóval, csak azt

szeretném mondani, ha egy tapasztalt, jó szakemberre
van szükséged, Liesl, egy igazi profira, mondhatnám, aki
úgy érti a szakmáját, mint senki más, akkor… – A zsebébe
nyúl és egy névjegyet húz elő. Odateszi pontosan Liesl elé
az asztalra, és a mutatóujjával vadul ütögetni kezdi. – Hívj
csak fel nyugodtan, rendben? Éjjel-nappal, bármikor!
Korrekt, jó árat adok, magától értetődik. Neked ne adnék?

–  Ez a Flötzinger egy rabló, Liesl – szól oda a Nagyi a
mosogatótól.

–  Tudom én azt magamtól is, Lenerl – feleli Liesl
rezzenéstelen arccal.

– Mondd csak, Franz – néz rám a fűtésbuheráló. – Hogy
csinálja ezt a Nagyid? Egy szót sem hall, nem igaz? Akkor
meg honnan tudja, mi a fenéről beszéltem itt?



–  Flötzinger – mondom, majd sietősen belapátolom a
krumpli maradékát. – Ha te feltűnsz itt nálunk, annak
mindig anyagi okok húzódnak meg a hátterében. Minden
alkalommal, amikor csak jössz. Ezért aztán nem is kell
hallani, amit mondasz, mert az ember úgyis tudja, miről
beszélsz.

Erre Flötzinger feláll, odalép Liesl mellé és egészen
közel hajol hozzá.

–  Szenzációs, különlegesen kedvezményes árat adok
neked, Liesl – sziszegi a fülébe. – Abszolút verhetetlen
árat, felteheted rá azt a ropogós ifjú hátsódat!

Háromszor koppant az asztalon, aztán eltűnik, ahogyan
jött.

–  Rabló – morog utána a Nagyi, miközben a kezét
törölgeti. A nappaliból közben szokás szerint a Beatles
hallatszik. Can’t Buy Me Love. Én pedig eltolom magam
elől a tányért. Érzem, hogy rám tör a rosszullét. Azt nem
tudom kétséget kizáróan megállapítani, kulináris vagy
akusztikai okokból, de tényleg forogni kezd a gyomrom.
Az egyetlen, amit biztosan tudok, hogy sürgősen
szükségem van egy korty gyomorerősítőre. Ki is veszek
egy poharat a tálalóból és töltök magamnak.

–  Most meg még inni is elkezd itt! – folytatja Liesl
azonnal a gyötrésemet. – Te jó ég, Franz, mikor emeled
már fel végre a hátsódat és indulsz bilincsbe verni azt a
szemét bagázst? Gyilkosokról van szó, ember!

– Te, Liesl, mindent csak szép lassan, a maga rendjében,
jó? És nekem TE ne mondd meg, hogyan végezzem a



munkámat. Egyáltalán, meddig tart még ez az egész?
Meddig akarsz még nálunk lakni, ha megengeded a
kérdést? Inkább pattanj fel a seprűdre és tűnj el!

–  Franz! – harsan erre immár a Papa is az ajtóból.
Becsoszog a konyhába, a hűtőhöz megy, kivesz egy sört. –
Liesl a vendégünk, érted? Különben is, nem nálad lakik,
hanem nálunk, a nagy házban, nem igaz? És ha neked
nem tetszenek a mi vendégeink, akkor ballagj át szépen a
saját négy falad közé és csukd is be az ajtót magad után.
Értjük egymást?

A pillantások, amelyeket Liesl vet rám a Papa
szónoklata alatt, diadalmasabbak már nem is lehetnének.
Ha nem tudnám, hogy lehetetlen, mintha még azt is látni
vélném, hogy a nyelvét is kinyújtja rám. Jobb is lesz, ha
eltűnök. Nincs ember, aki ezt kibírná.

Kivert kutyaként oldalgok ki az udvarra, onnan meg
nyílegyenesen az én átépített disznóólamba. Átlépek a
játékvasúton, elhaladok a csocsóasztal mellett, végül a
sarokba rúgom a három szanaszét heverő futball-labdát.
A kis Paul leendő játékait. A Nagyi vette mindet. Mindent
megvásárolt, amit csak akciósan adtak.

Horror-hangerősségre állítom az AC/DC-t, lerogyom a
kanapéra, betakarózom és becsukom a szemem. Még
mindig rosszul érzem magam. Sőt, most már szédülök is,
méghozzá úgy, mintha fejbe kólintottak volna. És izzadok
is, mint egy disznó. A szívem meg… nem sokkal
összevisszább ver, mint máskor? De, igen. Taktak,
taktaraktak, taaaak, taktarak… Őrület! Csak nem fogok



meghalni? Nem mintha csoda lenne egy ilyen örömtelen
nap után.

Kinyitom a szemem és a mennyezetre bámulok. Forog.
Nagyon lassan. Viszont ott van a Mamám. Először csak
elmosódottan, aztán egyre kivehetőbben. Mosolyog és
kinyújtja felém a kezét. A Mama meghalt a születésemkor.
Most már semmi kétség.



3. fejezet

Amikor másnap reggel megszólal a vekker, meglehetősen
rossz állapotban vagyok. Még szerencse, hogy végre
péntek van. Rosszul ugyan már nem érzem magam, az
éjszakát viszont verítékben fürödve, szédülésrohamok
között töltöttem, a Mamámmal beszélgetve, így körülbelül
úgy festek, mint akin átment az úthenger. Egy ilyen
halálközeli élmény után egy forró zuhany és egy rendes
reggeli valóságos újjászületés. A Nagyi már megterítette
az asztalt és kitöltötte a mennyeien illatozó kávét,
ráadásul legnagyobb örömömre rajta kívül senki más
nincs jelen a konyhában. Liesl és Papa még biztosan a
tollasbálban heverészik. Így kettesben üldögélünk,
hallgatagon élvezzük a reggelit és olvassuk az újságot,
aztán már indulok is. Végtére is egy gyilkosság felderítése
vár rám.

Kint az udvaron összefutok Brunnenmeierrel, aki
orvosi táskáját szorongatva közeledik – bizonyára
páciensét óhajtja felkeresni.

–  Reggelt – szólok oda neki és már éppen be akarok
szállni a kocsiba, amikor megállít.

–  Reggelt, Eberhofer, reggelt – mondja, aztán rám
mered. – De rosszul néz ki maga! Kifejezetten nagyon



rosszul fest.
– Rossz éjszakám volt, tudja…
– Vagy úgy… És mi baja volt? – óhajtja tudni, így röviden

beszámolok neki éjszakai kínjaimról. Miközben beszélek,
egy apró elemlámpát vesz elő a táskájából és belevilágít
vele az arcomba. Mélyen a szemembe néz, először a jobb,
aztán a bal szemembe, azután a nyelvemet is látni akarja,
így logikus módon ekkor félbe kell szakítanom a
beszámolómat.

–  Nem tetszik ez nekem, Eberhofer – mormolja,
miközben elpakolja a lámpáját, és nagyon komoly
pillantást vet rám. – Egyáltalán nem tetszik. Egyáltalán
nem.

– Ezt már mondta.
–  Jöjjön át hozzám este, mindenképpen meg akarom

nézni alaposabban is.
– Ma este? Az nem igazán jó, mert…
– Átjön és kész, megértette?
Azzal faképnél hagy és már tűnik is el az ajtó mögött.

Vetek egy pillantást az órámra: háromnegyed nyolc.
Legfőbb ideje, hogy induljak Liesl házához, ahová mára
ígérte érkezését a helyszínelő csapat.

Alig érek oda, már be is futnak. Négy kolléga, tetőtől
talpig fehér műanyagba öltözve.

–  Szervusz, Eberhofer – üdvözöl mindjárt az első.
Hatalmas lyuk tátong mindkét fülében, a lyukakban meg
fémkarikák himbálóznak. Odaballag hozzám, miközben a
többiek nekilátnak kipakolni a dolgaikat a



csomagtartóból.
– Ti aztán pontosak vagytok – mondom, és csak nehezen

tudom elszakítani a tekintetemet a gigászi
fülcimpalyukakról.

Szemügyre veszi a kertet, aztán felnyög.
–  A fenébe! Ez meg hogy néz ki? Elmentek ti mind

valahová… Egy vaddisznókonda csörtetett itt át, vagy mi a
jó fene történt?

– Valami olyasmi.
– Mi az ördögért nem kordonozták le?
– Valahol mulaszthatott valaki… Fogalmam sincs…
– Valahol, valaki. Értem. Remek. Mindegy. Indulás, fiúk!

Bent kezdünk. Itt kint kizárt, hogy bármit is találjunk.
Átnyújtom Lyukasfülnek a ház kulcsát, azzal már

vonulnak is be, hogy kis zacskókba gyűjtsék egy gyilkos
potenciálisan informatív nyomait. Csekélységem viszont
visszaszáll az autóba és már indul is Landshutba. Egészen
pontosan a bíróság épületébe. Még pontosabban:
Moratschek bíróhoz. Mert most már aztán tényleg tudni
szeretném, hol is terül el jelenlegi működési területem.
Münchenben, ahová egy éve kényszer-előléptettek és
azóta is ott szolgálok, vagy korábbi illetékességi
területemen, Niederkaltenkirchenben, szűkebb
pátriámban, ahogyan a lelkem mélyén őszintén remélem.
Már csak azért is, mert sokkal, de sokkal értelmesebb
munka otthon elkapni egy brutális gyilkost, mint
gyönyörű fővárosunkban üldözni szánalmas kis vétségek
elkövetőit. Először azonban tisztáznom kell, merre is



fordítsam alkotó energiáimat.
–  Fogja rövidre, Eberhofer – mondja Moratschek

mindjárt az üdvözlés után. – Kilenckor tárgyalásom van,
úgyhogy pontosan húsz percet kap.

Azonnal a tárgyra térek és kerülgetés nélkül a bíró úr
elé tárom jövetelem okát.

– Nem mondom, hogy nincs igaza, Eberhofer – mondja,
hátradől a székében, aztán kihúzza az íróasztala fiókját,
előveszi hőn szeretett tubákját és engedélyez magának
egy rendes szippantásnyit. – Szigorúan véve a maga
illetékességi területe valóban München. Egyértelmű.
Másfelől viszont magától adódik a kérdés, miért kellene
egy ilyen sikeres nyomozót, mint maga, Münchenbe
küldeni, amikor éppen a saját háza táján ólálkodik egy
gyilkos. Semmi értelme nem lenne, nem igaz?

– Magam is így látom.
–  Akkor egyetértünk. Kivételesen. Úgyhogy induljon is

vissza a porfészkébe és oldja meg az ügyet. A
formaságokat bízza rám. Mit is mondott, hogy hívják a
felettesét?

– Stahlgruber – mondom, azzal már indulok át.
– És adja át szívélyes üdvözletemet az apjának! – hallom

még a hátam mögül.
– Úgy lesz – kiáltok vissza.
Szinte hihetetlen. Van egy új ügyem! Méghozzá éppen

Niederkaltenkirchenben! Egy ilyen esemény húskenyeres
zsemléért kiált. Vagy két húskenyeres zsemléért.

–  Két meleget, mint mindig – mondom ezért, alighogy



belépek Simmerlhez.
– Neked is szép jó napot, kedves Franz – feleli Simmerl

eltúlzott udvariassággal, és a kötényébe törölgeti a
virsliujjait. – Mi az, hogy kettőt, mint mindig? Hármat
szoktál vinni, mindig hármat, ha jól idézem fel az
emlékeimet.

Ha jól idézi fel az emlékeit…
–  A mint mindig alatt azt értettem, hogy mustárral, te

zseni. És azért kettőt, mert pillanatnyilag nem vagyok
egészen jól.

– És azt hiszed, az az én húskenyeremtől van, te ökör?
A szememet forgatom.
–  Egyszerűen csinálj csak két húskenyeres zsemlét,

Simmerl, és írd fel a többihez, vagy túl sokat kérnék?
Most a hentes forgatja a szemét, de azért engedelmesen

elkészíti a zsemléimet.
–  Te, Franz – pillant fel, miközben bezacskózza a

táplálékomat. – Ez a gyilkosság, úgy értem, Lieslnél…
tudod…

–  Tudom, Simmerl. Olyan sok gyilkosságunk nincs
errefelé mostanság, nem igaz?

– Igaz. Szóval, igaz, hogy ez az ügy, szóval a gyilkosság…
szóval, hogy összefügg a szállodaépítéssel?

– Mit tudsz te arról a szállodaépítésről?
–  Igazából semmit. Legalábbis semmi pontosat. Csak a

fülembe jutott, hogy a dolog mégsem került le végleg a
napirendről, tudod? És ha tényleg elölről kezdik a
tárgyalásokat, akkor…



–  Akkor te mégis megszabadulhatsz az értéktelen
telkedtől, ráadásul sokszoros áron. Megértettem, Simmerl.

–  Mi az, hogy értéktelen? Álljon meg a menet,
Eberhofer! Várj csak! Ne merészelj hátat fordítani,
miközben beszélek hozzád! Különben is, fizesd ki, amit
vettél!

– Mondtam, hogy írd fel.
– Seggfej!
A hentesbolt után a mai napon másodszor is látogatást

teszek Liesl házánál. Pontosabban fogalmazva annál a
szánalmas romhalmaznál, ami a házából maradt. Miután
a helyszínelőktől aratok egy jó nagy letolást, amiért
cipővédő nélkül mászkálok, aztán egy másodikat, amiért
a hülye zsemlémmel összemorzsálok mindent, végre
kapok egy rendes választ is, még ha kielégítőnek nem is
mondanám. Igen, van nyom bőségesen. Megállapították
továbbá, hogy a porszívó valószínűleg évek óta nem
működött. Ahhoz viszont, hogy magáról a
bűncselekményről bármit mondjanak, még időre van
szükségük. Meg kell várni a kiértékelést, ami ennél a
dimenziónál eltarthat egy ideig. Hát nagyon köszönöm,
mondom, és megyek vissza a kocsihoz.

Nem tudom, csak beképzelem-e, vagy valóban megfelel
a tényeknek, de esküdni mernék rá, hogy megint
szédülök. Beülök a kocsiba és mélyeket lélegzem.
Becsukom a szemem, aztán kinyitom. A helyzet azonban
egyértelmű: az utca billeg, méghozzá nem is kicsit. Talán
tényleg be kellene néznem Brunnenmeierhez, és elmenni



egy rendes kivizsgálásra is. Ki tudja, talán még valami
komoly bajom is lehet, és az elmúlt éjszaka úgymond csak
az első előjele volt annak, ami még vár rám. Te jó ég,
tényleg el kell mennem Brunnenmeierhez! Csakhogy ma
nem igazán alkalmas. Mert hogy ma jön Susi a kis Paullal.
Mert hogy a péntek, az Susi-nap minálunk, ennyit már
sikerült elérnem. Nem volt egyszerű, nem kérdés. A
szomszéd falu virágboltja igen szép bevétel-növekedést
könyvelhetett el a cél érdekében. Nem mintha a sok
virágcsokor olyan sokat segített volna. Csak amikor azt
mondtam, a kiskölyöknek igenis szüksége van apára,
akkor puhult meg Susi és egyezett bele. Most pedig… most
pedig gyakorlatilag minden péntek este átjönnek
hozzánk. Először szép ünnepélyesen megvacsorázunk, a
Nagyi olyan menüvel készül, hogy az embernek a füle is
kettéáll tőle. Vacsora után aztán a Papa meg a Nagyi
élvezkedik a kis szarossal. Egyébként én is ezt teszem,
később, nálam, a disznóólban a kanapén. Susi halk zenét
tesz föl, többnyire Ramazottit vagy hasonlót, aztán
kényelmes törökülésbe telepszik a rongyszőnyegen.
Onnan ugyanis csodálatos kilátás nyílik ránk, és Susinak
át is suhan olykor egy mosoly az arcán. Amikor például a
kiskölyök a hasamon fekszik és nyaktól köldökig
összenyálaz. Amit nagyon szeret csinálni. Amikor meg én
is prüszkölni kezdek, akkor többnyire nevetni kezd és
addig nevet, amíg csuklani nem kezd tőle. Szép. Mármint
a nevetés, úgy értem.

–  Nagyon hasonlítotok egymásra – mondja ilyenkor



Susi. Ami még szebb. A vége azonban mindig ugyanaz.
Sajnos. Eljön az idő, amikor hirtelen az órára néz és feláll.

– Maradjatok itt – mondom péntekről péntekre.
–  Nem – mondja ő ugyancsak péntekről péntekre.

Ahogyan valószínűleg ma este is elmondja majd. Hogy
lehet valaki ilyen makacs?

Már megint rosszul vagyok. De úgy rendesen. Ablakot
le. Belégzés. Kilégzés.

–  Jól vagy, kolléga? – szólal meg hirtelen Lyukasfül és
bekukkant hozzám.

–  Persze, minden rendben – mondom kipréselve
magamból egy mosolyt.

– Pedig szarul nézel ki. Te, mi most elmegyünk. A házat
bezártuk, a kulcsot elviszem, rendben? – kérdezi és
megkopogtatja a kocsi tetejét.

– Máris végeztetek?
– Dehogy végeztünk. De nézz csak az órára, barátom!
Közben odagyűlnek köré a kollégái. Az egyik

barátságosan átkarolja a vállát.
– És? Mi a helyzet? – kérdezi vigyorogva.
–  Pakoljunk! Szervusz, Eberhofer! Hétfőn találkozunk.

Jó hétvégét. És tényleg, menj már el egy orvoshoz!
Péntek. Péntek van. Vége a hétnek. A heti kemény

munkának. Mindenesetre még elüldögélek egy ideig a
kocsiban, belégzek-kilégzek, és figyelem, ahogy a kollégák
elporzanak. Szép dolog egy ilyen munkatársi barátság.
Sokkal kellemesebbé teszi a munkát, és általában
sikeresebbé is. És könnyebbé is. Többnyire legalábbis.



Tudom, miről beszélek, hiszen évtizedek óta vagyok így
együtt Birkenbergerrel. Aki az enyhén nőies és szeszélyes
lényével gyakran nagyon idegesítő, ráadásul mindig az
előtérbe tolakszik, mégsem szívesen veszíteném el. Így
aztán elő is húzom a telefonomat és fel is hívom. Azt
hiszem, sürgősen ide kell jönnie.

–  Rudolf Birkenberger magánnyomozó-iroda, az Ön
professzionális partnere mindennemű megfigyeléshez.
Diszkrét, szuverén, sikerorientált. Ön személyesen
Birkenberger magánnyomozóval beszél, mit tehetek
Önért? – árad a kagylóból, rosszullétem ellenére is széles
vigyort csalva a képemre.

– Itt a niederkaltenkircheni rendőrség, Ön személyesen
Eberhofer felügyelővel beszél. Az Ön professzionális
partnere mindennemű gyilkossághoz…

– Tudom, hogy te vagy az, ember!
– Akkor meg miért így jelentkezel be?
– Mert olyan vicces.
– Vicces? – kérdezek vissza. Ezzel meg mi van ma?
–  Igen, vicces, Franz. Vagy mert egyszerűen

szórakoztató. Életöröm, humor, vidámság, ilyesmi,
tudod…

– Szerintem legfeljebb idétlen.
– Az is jó – vihog.
–  Bevettél valamit, Rudi? Ecstasyt, vagy valami

hasonlót?
Megint rövid vihogás, aztán azonban megosztja velem

szokatlanul emelkedett hangulatának okát: éppen most



kapott kézhez egy jó zsíros csekket, amiért leleplezett egy
különösen aljas házasságszédelgőt. Négy hónapon át járt
a sarkában, hosszú ideig teljesen eredménytelenül,
egyszerűen azért, mert a pasas hihetetlenül óvatos és
dörzsölt volt. De most, néhány napja, sikerült lelepleznie.
Ma pedig megkapta érte méltó jutalmát a megbízójától,
egy gazdag özvegytől.

– Tudod, mi a legjobb az egészben, Franz?
–  Nem – mondom az igazságnak megfelelően. Honnan

tudnám?
–  A legjobb, hogy ez a négy gazdag öreglány, akiket a

pasas becsapott és kizsebelt, most megismerkedett
egymással és összefogott.

– És? Kátrányba és tollba hempergették a fickót?
–  Nem hülyék ezek a nők, Franz. Szépen átadták a

pasast a kollégáidnak, ők meg elmentek négyesben egy
hajóútra. Mert hogy ott sokkal jobb helyen van a pénzük.
Mit gondolsz?

– Szép – mondom, ismét a valóságnak megfelelően.
–  Szerintem is, Franz. Szerintem is. De hagyjuk. Mi

újság?
– Van egy gyilkosságom.
– Remek. Hol?
– Nálunk, itthon. Niederkaltenkirchenben.
– Hogy halálra ne nevessem magam! Hadd találgassak!

Valaki megfojtotta Leopoldot?
–  Sajnos nem – mondom, aztán tájékoztatom Rudit az

ügy állásáról.



–  Nagyszerű! Pillanatnyilag úgysincs új ügyem –
örvendezik. Valószínűleg leginkább annak örül, hogy a
tetthely éppen Niederkaltenkirchen, így van rá ürügye,
hogy beugorjon a Nagyihoz egy remek ebédre vagy
vacsorára. Hétfőn reggel máris ott lesz kimosakodva és
frissen borotválva a házunkban és hogy már most
mennyire örül, fuvolázza nagy boldogan. Azzal letesszük.



4. fejezet

A hőn vágyott hétvége sajnos nem sikerül éppen jól, mert
hogy rögtön az elején elkövetek egy döntő hibát. Kitartó
szédülésem és az abból eredő hányingerem okán ugyanis
még péntek délután könnyelműen benézek
Brunnenmeierhez. Miután pedig körülbelül százszor
elmondja, hogy milyen hihetetlenül rosszul nézek ki már
megint, elkezd jó alaposan vizsgálgatni, literszámra
csapolva a véremet.

–  Koleszterin, Eberhofer – mondja aztán hirtelen, és
megcsóválja a fejét. – Igen, azt hiszem, a koleszterinről
van szó. Attól tartok, gondja van a koleszterinnel.
Szokatlan a maga korában, de tulajdonképpen nem lehet
csodálkozni rajta. Az egészségtelen táplálkozás, arról van
szó. Maga egyetlen nagy húskenyér-temető, mondhatnám.
Aztán még hozzáadódik a munkája, meg ez a bizonytalan
párkapcsolata… Magának az egész életmódja nincs
rendben, ha engem kérdez.

– Csakhogy nem kérdezem.
Mit tud ez az én életmódomról?
–  Gondoltam. Mégis nyomatékosan azt tanácsolom,

gondolja át a dolgokat, Eberhofer. Itt helyben ennyit
mondhatok. Néhány nap múlva, ha megjönnek az értékei



a laborból, felhívom.
Ezzel elfordul, kinyitja az ajtót, és már indul is előttem a

kijárathoz.
Útravalónak még közli, hogy kímélnem kellene

magamat. Sok mozgás, de semmi túlerőltetés. Semmi
alkohol. És rendes étkezés, ami alatt természetesen sok
zöldséget és gyümölcsöt ért. A ház ajtajánál elköszönünk
egymástól. Jó hétvégét kíván.

– Ezek után? – felelem és fügét mutatok neki, de aztán
gyorsan be is szállok a kocsiba és indulok haza.

Susi már ott van, mire hazaérek, és persze a kis szaros
is. A Papa ölében ül és lovacskázik, már egészen kipirult a
kis arca. A Nagyi meg szokás szerint a tűzhelynél áll,
azonban igen szokatlan módon tonnányi zöldséget párol,
amit Susi vagdos vékony csíkokra.

Legkésőbb ebben a pillanatban meg kellett volna
világosodjak. Mert hogy péntekenként nálunk mindig
igazi táplálék kerül az asztalra. Sertéssült például. Vagy
rántott hús krumplisalátával. Vagy hébe-hóba egy
tejszínes ragu. Ilyesmi. Gyakorlatilag egy őrülten finom
étel a beköszöntő hétvége méltó fogadására. De
egészséges dolog, az nincs benne. Legalábbis ebben a
mennyiségben soha.

– Fogadd mélységes hálámat, Franz – mondja később a
Papa, miután végre felhagy vele, hogy kómába
lovacskáztassa szegény Pault.

–  Szívesen, de miért is? – óhajtom tudni, és átveszem
tőle a fiatalurat, aki azonnal megajándékoz egy széles



mosollyal. Én meg természetesen visszamosolygok rá. És
ahogy Susi ránk néz, szerintem ő is mindjárt elkezd
mosolyogni. Milyen egy barátságos népség vagyunk mi!

– Amiért ma mindenkinek ezt a hülye komposztot kell
ennie miattad – morog a Papa.

–  Jaj, Papa, igazán! – Susi hangja bosszúsra vált. – Ez
nem komposzt, miket beszélsz? Van benne paprika, piros
és zöld, és cukkini, és sárgarépa, és hagyma, és spenót,
és… hadd nézzem csak… igen, póréhagyma… és egy kis
gyömbér és fokhagyma, és… várj csak…

– Mondom én, hogy komposzt – morog a Papa tovább a
sarokpadról.

–  Ne legyél már ilyen – indít újabb próbálkozást Susi,
hogy valamiképpen szépre fesse a nyilvánvalóan
egyáltalán nem szép igazságot. – Különben is,
pulykacsíkokat is sütünk hozzá, tudod? Egészen frisset!
Nézd meg, ma reggel még boldogan futkosott a mezőn!

– Miattam aztán igazán nem kellett volna meghalnia…
–  Elmondaná végre valaki, mi folyik itt? Egyáltalán

hogy került ide ez a tonnányi zöldség? – teszem fel a
kérdést, mert még mindig nem látom tisztán, vagy nem
akarom tisztán látni a helyzetet. Gyanakodni persze
gyanakszom, s gyanúm gyorsan megerősítést is nyer.
Mert hogy a Papa újra morogni kezd. Hogy a mi drága
Brunnenmeier doktorunk a maga gondoskodó módján
azonnal és személyesen idetelefonált, amint kitettem tőle
a lábam, és részletesen megosztotta orvosi álláspontját
családommal, megragadva az alkalmat, hogy mindjárt



előadja a kiegyensúlyozott, egészséges táplálásomra
vonatkozó javaslatait is. Ami a többieknek sem fog
megártani, mindenki osztozhat benne, vélte. Egy kis
vitaminbevitel még senkinek nem ártott meg, nem igaz?

– Mit meg nem enged magának ez a fickó! – mondom,
miután lassan, de biztosan leülepedtek bennem az
információk. – Különben is, hallott már életében az orvosi
titoktartástól? Mit gondol, a nyugdíjas orvosokra már
nem vonatkozik? Szerintem igen! Hol van az a hülye
telefon? Most aztán megmondom neki a magamét…

– Mondd is meg – morog a Papa összefont karral.
–  Nyugodjatok már meg mind a ketten! – avatkozik

közbe Susi. – Legalább kóstoljátok meg, mielőtt
összevesznétek a fél világgal! A Nagyi meg én nagyon
sokat dolgoztunk rajta, és különben is, rendesen meg van
fűszerezve. Úgyhogy üljetek csak le és maradjatok végre
csendben! Ki tudja, a végén még talán ízleni is fog az
uraságoknak…

Azzal fejezi be, hogy kihívóan rám kacsint. Amivel
szemben természetesen védtelen vagyok.

Előbbi éles hangom ellenére a kis Paul elaludt a
karomban. Jobb lesz, ha lefektetem. Ha arra gondolok,
hogy az első néhány napban megfogni is alig mertem,
nemhogy felemelni… Azóta viszont edzésben vagyunk, mi
ketten. Most kiadósat ásít, így megtámasztom a fejecskéjét
és óvatosan behelyezem a bölcsőjébe. Egykor én magam
is ebben a bölcsőben feküdtem. Sőt, a Papa is. Jó, sajnos
Leopold is, de mielőtt Paul először jött hozzánk, alaposan



kitisztítottam és fertőtlenítettem.
Néhány másodperccel később a Nagyi is az asztalhoz

döcög a nagy serpenyőjével. Ez az a pillanat, amikor
rendes körülmények körül az embert elönti a boldog
várakozás öröme – ami ma azonban sehogy sem akar
feltámadni. Susi tányérokat és evőeszközöket vesz elő,
gyorsan megszámolom, kettő, három, négy.

–  Miért csak négyen eszünk? – kérdezem a terítékekre
pillantva. – Hol van Liesl? Miért nem eszik velünk?

–  Hogy miért nem eszik velünk? Ha! Mert nem hülye,
azért! – kezdi újra a morgást a Papa, és megszaglássza
púposra megrakott tányérját. – Ő sem akar komposztot
enni.

–  Okos asszony – bólogatok, mire gyilkos pillantásokat
aratok a társaság két női tagjától.

– Átment Simmerlhez – folytatja a Papa. – Mert hogy ott
ma óriásfasírt a menü. Méghozzá tésztatasalátával, ha
pontosan tudni akarod, Franz.

Már-már kétségbeesett a hangja.
–  Nem mondod komolyan. Óriásfasírt tészta… – A

nyelvem mintha odaragadna a szájpadlásomhoz.
–  Franz! – csattan fel a Nagyi, pedig nem is hallott

semmit.
–  Óriásfasírt tésztasalátával, pontosan. Jó nagy adag

majonézzel, ecettel, és még egy csepp tejszínt is szokott
adni hozzá. És képzeljétek el, még zöldség is van abban a
tésztasalátában – mereng a Papa és olyan kedvetlenül
turkál a tányérjában, hogy már-már lelkiismeret-



furdalásom támad.
– Zöldség? Savanyú uborka, az van benne. És talán egy-

két karika hagyma. Ennyi – sziszeg Susi az asztalon át.
–  A zöldség az zöldség – morog vissza nemzőm, és

kifejezetten barátságtalan pillantást vet gyermekem
anyjára. Ami nagyon is szokatlan. Kifejezetten nagyon
szokatlan. Mert a Papa egy igazi Susi-rajongó. Nagyon-
nagyon szereti Susit. Ahogyan a Nagyi is. Ebből is látszik,
hogy egy ilyen kirívó alultáplálás mit tud kihozni még a
legbéketűrőbb emberből is. Horror. Nem mondhatnám,
hogy kiváló lenne a hangulat.

Megkönnyebbülésemre legalább néhány percre csend
borul a konyhára. Valószínűleg már csak azért is, mert
mind a négyünket teljesen lefoglal, hogy lenyomjuk a
torkunkon ezt a vitaminbombát. Jó, a fűszerezése tényleg
kiváló, azt meg kell hagyni. És az éhség nagy úr, ezért
rendesen megeszem mindent, amit a tányéromra szedtek.
Arra azonban kivételesen senki nem jelentkezik, hogy egy
kis kenyérrel kitunkolja a serpenyőből a maradékot. Még
a Nagyi sem, akinek, úgy látszik, kimenőt kapott mára a
takarékossága. Mindannyian megkönnyebbülünk, amikor
a tányérok kiürülnek, és már kezdjük is leszedni az
asztalt.

A két leányzó éppen nekilátna a mosogatásnak, amikor
kopognak az ajtón és bevonul a polgármester.

–  Szép jó estét mindenkinek, kedves polgártársak és
polgártársnők – mondja, aztán beleszagol a levegőbe. – Te
jó ég, mi volt maguknál ma este vacsorára? Grillezett



komposzt?
A Papa arcán széles mosoly suhan át.
–  Nem, polgármester – mondom gyorsan, mert látom,

hogy Susi szeme szikrázni kezd. – Csak néha szeretünk
egy kicsit egészségesen táplálkozni, tudja? Egyébként
magának sem ártana.

A polgármester aggódó pillantást vet lefelé, a pocakjára.
– Gondolja? Nos, talán lehet benne valami…
– A legjobbkor jött, polgármester! – csap le rá a Nagyi.

Megtörölgeti a kezét és új terítéket vesz elő. – Nagyon
finom vacsora volt ma nálunk. Üljön csak le!

–  Miattam ne fáradjon! – visít fel pánikba esve a
polgármester, és úgy hadonászik a karjával, mint valami
repülésirányító.

– Ugyan már, üljön csak le! – kiabál tovább a Nagyi, és
már teszi is az asztalra az ételt. – Tőlünk senki nem mehet
el éhesen. Egyébként is jót fog tenni magának. Rengeteg
vitamin van benne. Leülni!

A polgármester először rám néz, aztán a Papára, aztán
újra énrám. Hogy is fogalmazzak, nagyon elveszettnek
tűnik. Mi meg csak vállat vonunk és vigyorgunk. Mély
sóhajtással leül, kezébe veszi a villát, aztán szemügyre
veszi a tányérját. Nem is rövid ideig, méghozzá.

–  Mire vár, polgármester? – érdeklődik a Nagyi
szorosan mellette állva. – Hogy magától ugorjon be a
szájába a falat?

– Amilyen egészségesnek néz ki, még azt is kitelik tőle –
mormolja maga elé a polgármester, aztán nagy



elhatározással beledöfi a villáját a zöldséghalomba, nem
tudnám megmondani, udvariasságból vagy alternatíva
hiányában. – Szóval, Eberhofer, tulajdonképpen azért
jöttem, mert vasárnap van az a meccsünk, tudja. Az a
fontos nyitómérkőzés. Hazai pályán. Az ősellenség, a
Frontenhausen ellen. Meg kell vernünk őket, kerül, amibe
kerül!

– Hallottam róla, igen. És nekem mi közöm van ehhez?
A polgármester mintha elbizonytalanodna egy percre.

Újra egyikünkről a másikunkra néz, olyan gyanakvó
képpel, mintha arról akarna meggyőződni, nem
furakodott-e be egy kém a köreinkbe.

–  Ki vele, polgármester – biztatom. – A jelenlévők
hallgatni fognak, mint a sír, nekem elhiheti.

– Mint a sír? Igen, gondoltam. A Nagyi meg úgysem hall
semmit, nem igaz?

– Pontosan.
Mégis egészen közel hajol hozzám és sokkal halkabbra

fogja a hangját.
–  Segítenie kell, Eberhofer – suttogja. – Feltétlenül

szükségünk van a hogyishívjákra, tudja… Bengóra.
Nélküle esélytelenek vagyunk. Felmossák velünk a pályát,
érti?

– Értem. De a fickó pillanatnyilag a hűvösön ül.
– Erről van szó, a fenébe is! Erről van szó! Mondja, nem

tudna csinálni valamit, az Isten szerelmére? Magának
biztosan vannak ott kapcsolatai, nem igaz?

Vannak, ez tény. De azért nagyon komor arcot vágok és



sóhajtok néhány mélyet. Hadd lássa a polgármester,
mekkora összpontosítással gondolkodom a megoldáson.

–  Könyörgöm, Eberhofer, találjon ki valamit!
Gondolkozzon! Ha kikapunk a Frontenhausentől,
eláshatjuk magunkat! Rajtunk röhög majd az egész liga!

– Maga aztán jól beindult, polgármester. Mikor is lesz ez
a cirkusz, és hány órára kellene Buengónak megjelennie?
– kérdezem, és látom, ahogyan a polgármester képére
azonnal kiül a megkönnyebbülés. Vállon vereget, közli a
pontos időpontot, aztán illedelmesen megköszöni a
vacsorát, amit az utolsó falatig el is takarított a
tányérjáról. Aztán viszont már indulna is. Csakhogy
valamit kifelejtett a számításából. Pontosabban valakit.
Még pontosabban engem. Mert hogy én, ha már itt az
alkalom, gyorsan kérdőre vonom, ugyan hogyan áll most
az a szálloda-ügy. Először nem akar válaszolni, kerülgeti a
forró kását, olyanokat mond, hogy ki kell várni, hogyan
alakulnak a dolgok. Vagy úgy.

– Akkor sajnos vasárnap a futballpályán is ki kell majd
várni, hogyan alakulnak a dolgok, polgármester –
mondom.

Erre viszonylag gyorsan megered a nyelve. Csak előbb
még azt mondja, menjünk ki egy kicsit a szabadba.
Kimegyünk. Először még ott is próbál makacskodni, de
azt én is tudok. Az előny ráadásul egyértelműen az én
oldalamon van, mivel a polgármester nagyon akarja az ő
Buengóját, ezt pedig egyes egyedül én tudom elintézni
neki. Így aztán viszonylag rövid idő múlva megtudom,



hogy itt, nálunk, Niederkaltenkirchenben, némely
polgártársak valóban összeálltak egyfajta titkos
szövetséggé. A legkülönbözőbb korosztályhoz tartozó
urak és hölgyek ülnek össze időről időre a titkos kis
rejtekhelyükön, ami nem más, mint a polgármester
irodája, és ott mindenféle baljós terveket kovácsolnak a
szállodaépítéssel kapcsolatban.

– Ki mindenki van benne?
– Menjen már, Eberhofer! Egy titkos társaság csak addig

titkos, amíg senki kívülálló nem tud róla!
–  Magának a Fekete Gyöngyszem kell, polgármester,

nekem meg a kétes összeesküvésük taglistája. Értjük
egymást?

– Maga… maga zsaroló!
– Csak óvatosan a szavakkal, polgármester!
–  Jöjjön be hozzám hétfőn és megkapja az átkozott

listáját, de Isten irgalmazzon magának, ha bármi is
kiszivárog belőle! Figyelmeztetem, Eberhofer!

Búcsút intek és már indulnék vissza a házba, amikor
bekerekezik az udvarra Liesl Mooshammer.

–  Milyen volt a vacsorátok, az a főzelék, Franz? –
kérdezi azonnal.

Felelet helyett csak a szememet forgatom.
– A fasírt mindenesetre remek volt – közli elégedetten. –

Kiváló. Egy költemény, Franz, én mondom neked. És
tudod, milyen újdonságot vett fel Simmerl az étlapjára?
Cordon bleu-t húskenyérből! El tudod képzelni, Franz?

Cordon bleu húskenyérből. Nagyon köszönöm!



–  El – mondom tömören, mert semmi más nem jut
eszembe.

– Jó ötlet, ugye? Ezentúl minden kedden és csütörtökön
szerepelni fog a kínálatban. Már nagyon várom, biztosan
valami igazi finomság lesz!

Erre már nem is mondok semmit, inkább bemegyek a
konyhába Susiért és a kis szarosért, és átvonulok velük a
disznóólba. Csakhogy amint kényelembe helyezem
magam Paullal a kanapén, olyan hangok kezdenek
kiszűrődni a hasam belsejéből, hogy azt el sem lehet
mondani. Persze nem csoda, nem vagyok én szokva az
ilyen táplálékhoz. Jó, el kell ismernem, ugyanakkor ma
este legalább nem vagyok rosszul, aminek meglehetősen
örülök.

–  Átülsz hozzánk egy kicsit? – kérdezem egy idő után
Susit, aki szokás szerint a szőnyegen üldögél.

Ő azonban megrázza a fejét.
– Miért nem?
– Különböző okokból.
– Amelyek?
– Először is innen olyan szép látvány vagytok ti ketten.
Vigyorognom kell.
– És másodszor?
–  Másodszor meg azért nem, mert úgy háborog a

gyomrod, hogy idáig hallom, és…
– Nem felpuffadás, esküszöm!
Most ő kezd vigyorogni.
–  Van még harmadszor is? – érdeklődöm egyenesen a



szemébe nézve.
– Természetesen van, pontosan tudod.
– Mégpedig?
– Ne vígy minket a kísértésbe – mondja, azzal az órára

néz, feláll és kezdi összeszedni a dolgaikat.
– Maradjatok még – mondom.
– Nem – feleli komolyan.

Buengo kihozatala a börtönből egy csettintésbe kerül.
Pontosabban egy rövid telefonbeszélgetésbe régi
cimborámmal, az öreg Schorschsal, egy kis csevegésbe a
futballról, a legutóbbi fantasztikus világbajnokságról, a
kis egyesületeknek a túlélésért vívott keserves harcáról,
azzal már meg is van a megállapodás. Ebéd után, egy
órakor mehetek futballistenünkért, de legkésőbb hatra
vissza kell szállítanom.

Isten fekete lába tehát vasárnap délután ott ül
mellettem a kocsiban, lazán és jókedvűen, és úgy vigyorog
ki az ablakon, hogy csak úgy villognak a hófehér fogai.

Mint később kiderül, igencsak jó ötlet volt kimennem a
meccsre, ami egyébként a feltétele is volt annak, hogy
egyáltalán kivihessem Buengót. Rendes esetben nem
szokásom a Rot-Weiss Niederkaltenkirchen hatodosztályú
meccseivel kínozni magam, mert nem igazán érdekes,
hogyan csap össze egyik nyomoronc csapat a másikkal a
gyepen. Jó, ez ma sincs másként. Szinte azt mondhatnánk,
az egyetlen Buengo kivételével a többinek mintha
folyamatosan görcs állna a csülkébe. Rettenetes, de



tényleg. Nézni is rossz. Ami azonban csak egy kis része a
bajoknak. A nagyobbik rész az, hogy a nézők között
sajnálatos módon jelen van néhány baromarcú is, aki
folyamatosan olyanokat ordibál, hogy „miért van itt a
néger, az a gyilkos, miért nem a börtönben rohad, ahová
való?”. És hogy „legfőbb ideje, hogy összeszedjük az
összes szaros migráncsot, aki mind rajtunk akar
élősködni és csak a pénzünket viszi, és hazaküldjük őket,
ahová valók.” Meg hasonlók. Egy idő után oda is robog
hozzám a polgármester.

–  Az ég szerelmére, csináljon valamit, Eberhofer! –
mondja egy zsebkendővel törölgetve az arcát.

–  A maga népe, polgármester. Talán gondolkodjon el
rajta egy kicsit.

–  Talán én tehetek róla, hogy egyeseknek nem nőtt
agyuk? Én vagyok talán az apja az összes szellemi
nyomoréknak? – Ezt már hangosan kiabálja, és hopp, már
repül is felénk az első üveg.

–  Hé, zsaru! – bömbölik felém a nézők közül. – Vidd
vissza a sittre a Bimbót, ahová való, vagy fog még itt égni
minden, majd meglátod!

A többi barom meg lelkesen megtapsolja.
Felnézek. A többi néző egységesen reagál: elhúzódik a

bagázstól. Ami négy, öt, nem is, hat fickóból áll. Fent, a
legfelső sorban ácsorognak a sörösüvegeikkel és böfögik
fel a hülyeségeiket. A bíró segélykérőn néz rám, és
Buengo is mintha elbizonytalanodna. A válla rángatózni
kezd.



– Lefújni! – üvöltöm oda a bírónak. – Félidő!
– De még nincs félidő! – kiabál oda az órára pillantva.
– Félidő van és kész!
Akkor lefújja. Egyetlen apró másodpercre teljes csend

borul a pályára. A játékosok hallgatagon vonulnak le,
mind együtt. Az egyik ellenfél még át is karolja Buengo
vállát és barátságosan magyaráz neki valamit. A nézők
civilizált részének többsége elindul Simmerl
büféstandjához sült kolbászért. Néhányan azonban a
helyükön maradnak, és csípőre tett kézzel vagy összefont
karral, várakozóan néznek rám.

Előveszem a telefonomat és rendelek egy rabomobilt
Landshutból. Körülbelül tizenöt perc, mire ideér, mondja
az ügyeletes kolléga. Ennyi időt kell tehát kihúznom a hat
proletárral.

Először is odaállok a tribün elé és felnézek rájuk.
– Mit akarsz, Eberhofer, he? – vakkant rám azonnal egy

kapucnis pulóveres. – Különben is, még nem volt félidő!
–  Igazat beszélsz, nagyon igazat – ért egyet vele egyik

szellemi fivére, majd kortyol egyet a söréből, aztán böfög
egy jó nagyot.

– Attól tartok, a ti számotokra, seggfejek, már az egész
meccsnek vége – kiabálok föl és előhúzom a fegyveremet.
– Lerakni a söröket és lejönni, indulás!

Dühösen morognak ugyan, de a várakozásoknak
megfelelően lerakják a sörösflaskákat és rendesen
lejönnek hozzám. Úgy bizony. Az első szóra. Mert hogy itt,
Niederkaltenkirchenben, mindenki tudja, hogy ha én



előhúzom a fegyveremet, azt a legritkább esetben teszem
viccből.

–  Indulás – mondom, amint odaérnek hozzám. –
Gyerünk az öltözőkhöz!

Csoszogva megindulnak előttem, elejtenek még néhány
aszociális szöveget, sőt, egyesek még oda is köpnek a mi
gyönyörű futballgyepünkre. Mindenesetre nemsokára
megérkezünk az öltöző elé. Bekopogok az ajtón, amit
azonnal ki is nyit valaki belülről.

– Most szépen bementek és bocsánatot kértek, világos?
– mondom, és nyitva tartom nekik az ajtót. A szemem sem
rebben közben.

–  Megbolondultál, vagy mi van? – hördül fel újra a
kapucnis, amire megemelem egy pillanatra a
fegyveremet.

Buengo tétován jön elő az egyik sarokból. Amikor
bátorítóan biccentek neki, elvigyorodik. Visszavigyorgok
rá. Aztán hirtelen odaáll szétvetett lábbal a csőcselék elé,
sőt, még a kezét is csípőre teszi.

– Csináltok bocsánatkérés! – közli velük lelkesen.
– Először németül tanujjá’ meg, feka! – harsan fel máris

vadonatúj barátom torkából.
– Az neked sem ártana – vetem közbe.
– Mi? Én tudok németül! – vakkantja felém. Hát persze.

Hallottam az előbb.
Utána azonban, miután egymás után udvariasan

bocsánatot kértek, méghozzá ismételten, többször is a mi
futballistenünktől – mert hogy elsőre elég halkra



sikeredett némelyeknél –, már be is fut a rabomobil. Vagy
a disznószállító, ahogyan egymás között hívjuk.

–  Látjátok, mifélék ezek – mondom a kollégáknak. –
Berúgtak és randalíroznak itt. Vigyétek be és józanítsátok
ki őket. Holnap reggel hazamehetnek.

A meccset az isteni fekete lábnak köszönhetően végül
megnyerjük, amikor pedig ezt követően visszaadom
Buengót az öreg Schorschnak, a pálya istene széles
vigyort vet rám:

– Köszönöm, Franz, és kitartalak!



5. fejezet

Ahogy azt könnyen el lehet képzelni,
Niederkaltenkirchenben Liesl házának leégése óta
elszabadult a pokol. Mindenhol azon tanakodnak
összedugott fejjel a népek, ki lehetett a gyújtogató, mikor,
és természetesen miért gyújtotta fel a házat. A tegnapi
meccs óta azonban a helyzet még feszültebbé vált.
Polgártársaink agresszivitási potenciálja a csúcsra ért. A
meccs utáni éjszakán legalábbis írd és mondd
tizenhatszor szólal meg a telefonom. Egy polgártárs
indulatosan követeli, hogy ezt a hülye Bimbót soha többé
ne merjem kihozni a meccsekre, inkább gondoskodjak
róla, hogy minél előbb örökre elhagyja szép hazánkat. Hét
polgártárs mélységes döbbenetét juttatja kifejezésre,
amiért ezek a mocskos nácik szégyent hoznak kis
falunkra, és nyomatékosan kérik, hogy többé be se
engedjem őket a pályára. Az éjszakai telefonálók
fennmaradó része pedig egyszerűen azt akarja tudni, a
tűzesetnél valóban gyilkosság történt-e, és olyanok is
vannak, akik a nyomozás állásáról kívánnak tájékozódni.

Rendes esetben legkésőbb a második hívás után
kikapcsolnám a telefonomat. Finoman megnyomnék egy
apró gombocskát, és szent éjszakai nyugalmam azonnal



helyre is állna. Ami azonban sajnos lehetetlen, ha egyszer
egy gyilkos jár szabadon, aki talán már azt tervezi, melyik
lesz a következő ház, amit felgyújt. Ezért sajnos szó sem
lehet kikapcsolt telefonról.

Ennek megfelelő fáradtsági szinttel ébredek másnap
reggel, méghozzá arra, hogy a Nagyi berobog hozzám.

–  Mondd csak, megbolondultál, vagy mi van veled? –
süvít felém már az ajtóból. Mintha csak néhai kiképzőmet
hallanám, de tényleg. Ő ébresztett így annak idején.

–  Miért nem kelsz már fel? Egy órája az asztalon a
reggeli!

Befogom a fülemet.
– Jesszus, csak nem ijesztettelek meg?
Bólogatok.
–  Mindenesetre most már kifelé a tollasbálból, te

gyerek! Kihűl a kávé!
–  Máris megyek – mondom, és a másik oldalamra

fordulok, pedig jól tudom, hogy nincs esélyem. A
következő pillanatban a várakozásoknak megfelelően
már rántja is le rólam a takarót a Nagyi, az utána
következőben pedig egy nedves és hideg mosdókendőt
vág az arcomba.

– Hálás köszönetem – morgom inkább saját magamnak,
mint neki, és felülök. Egy pillantás az órára elárulja, hogy
fél kilenc is elmúlt már, ami azt jelenti, hogy jócskán
elmúlt a felkelés rendes ideje, még ha ilyen rövid is volt
előtte az éjszaka. Nem segít semmi, fel kell kelnem. Főleg,
hogy Rudi is mára jelentette be becses személyét, és



bármelyik pillanatban fel is bukkanhat. Nyújtózom egyet,
hogy minden csontom beleropog, és kidörzsölöm az álmot
a szememből. A Nagyi erre láthatóan megnyugszik, de
legalábbis elfordul és elhagyja a helyiséget. Fáradtan
kivonszolom magam a fürdőbe. Nagyon kell pisilnem,
aztán fogat mosok és beállok a zuhany alá. Utána
azonban már tényleg odaülök az asztalhoz, és újra abban
a nyugalmas élményben lehet részem, hogy csak
kettesben vagyunk a Nagyival.

– A Papa elment valahová? – kérdezem és az ablak felé
bökök, amelyen át látszik az üres csűr, ahol rendes
esetben a Papa vén Admiralja áll. A Nagyi azonnal megért
és bólint.

– Igen, igen – mondja, miközben kitölti nekem a kávét. –
Elmentek Liesllel, a biztosítónál kell intézniük valamit a
tűzzel kapcsolatban, vagy valami ilyesmi.

– Vagy úgy – mondom, és magam elé húzom a napilap
sportrovatát.

Abban a pillanatban azonban, amikor viszonylagos
élvezettel beleharapnék lekváros zsemlémbe, ami a mai
napon egy teljes kiőrlésű zsemlét jelent némi sovány
vajjal és egy mini adag lekvárral, éppen abban a
pillanatban lép be Rudi Birkenberger. Ami így nem is
teljesen igaz. Nem belép, hanem bevonul. Nem is
akárhogyan. Kivágódik az ajtó és a küszöbön megjelenik
Rudi pólóban és rövidnadrágban, amit a tavaszi
hűvösben igencsak bátor választásnak tartok. Felemeli és
kitárja a karját, hogy a pólója felhúzódik és kikacsint



alóla a köldöke. Ragyog az egész arca a fickónak.
–  Csodaszép jó reggelt, kedveseim! – rikoltja olyan

hangosan, hogy még a Nagyi is észleli, pedig háttal ül az
ajtónak. Valószínűleg megcsapták a hátát a konyhán
végigzúgó hanghullámok. Mindenesetre megperdül,
felugrik a székről és Rudi nyakába borul.

–  Rudi fiam, ez aztán az öröm! – Lábujjhegyre áll és a
két kezébe fogja Rudi képét. – Hadd nézzelek! Jól nézel ki.
Hogy meghíztál! Igazi pocakod nőtt!

–  Dehogyis! – Rudi örömét egyetlen pillanat alatt
mintha elfújták volna. Az előbbi örvendezés helyett
immár lenéz a hasára, aztán a lábára, aztán újra fel, és az
arcvonásai határozottan a kétségbeeséshez hasonló
állapotot tükröznek.

–  Igen, igen! – nevet a Nagyi, miközben egy újabb
terítéket tesz az asztalra és kávét tölt Rudinak is. – Persze,
te sem vagy már a legfiatalabb, nem igaz? Ebben a
korban már ellustul az ember anyagcseréje. De ne törődj
vele, egy-két kiló ide vagy oda… Különben is jól áll neked
ez a kövérség, de tényleg!

Rudit másodpercek választják el a felrobbanástól. A feje
lángvörös, és az sem tesz éppen jót neki, hogy a
vigyorgásomat is el kell viselnie.

Nagyi kihúz egy széket és int Rudinak, hogy üljön le,
aztán az orra elé tartja a kenyérkosarat, de Rudi azonnal
hevesen megrázza a fejét. A Nagyi erre kivesz egy
zsemlét, felvágja és megkeni vajjal és lekvárral.

– Egyetlen grammot sem szedtem fel, esküszöm neked –



suttogja nekem Rudi az asztal fölött, de én csak vállat
vonok. – No, mindegy. Mondd csak, Franz, egyáltalán
miért ilyen későn reggelizel ma? Mindjárt tíz óra!

Röviden beszámolok neki az éjszakai telefonterrorról.
– Boldog vagyok, hogy egyáltalán a fejemet meg tudom

tartani a nyakamon és nem bukik le az asztalra, elhiheted
– mondom, és töltök magamnak még egy csésze kávét. –
És te? Te miért csak most értél ide? Dugóba kerültél, vagy
mi? Korábbra vártalak.

Megtudom, hogy már kora reggel munkához látott, és
őrülten sikeres is volt. Pontosan reggel nyolckor ugyanis
már ott volt Günternél a kórbonctanon, hogy
megérdeklődje a boncolás eredményét. A stréber.

–  És? – kérdezi, miközben beleharap a második
zsemléjébe, amit a Nagyi lelkesen elé tett. – Nem is
érdekel, mit tudtam meg?

–  Dehogynem – mondom és hátradőlök, mert már
pontosan tudom, mire számíthatok. Mert ha van valami –
mármint Leopoldon kívül – amit nem tudok elviselni, az
az olyan ember, akiből minden szót harapófogóval kell
kihúzni. Az én mottóm az: ki vele, vagy tartsd a szád.
Nincs átmenet. Csak ott ülni és élvezni a nagy
bölcsességünket és tudásunkat, nekem ez nem megy. Rudi
azonban nagyon is kedveli az ilyen helyzeteket. Amilyen
ez a mai is. Ott ül, élvezettel harapja és rágja a zsemléjét
és közben vigyorog. Időről időre a Nagyi felé is vet egy
pillantást és a szája szélét nyalogatva jelzi, milyen nagyon
ízlik neki a reggeli. Én meg összefont karral nézek rá. Egy



idő után kezdem nagyon hülyén érezni magam, így aztán
fogom a tányéromat és a csészémet, és megindulok velük
a mosogató felé.

– Te meg hová mész? – érdeklődik Rudi.
–  Dolgozni, ha megengeded. Sem időm, sem kedvem

nincs hozzá, hogy tovább nézzem, ahogyan tömöd magad.
Ennyi.

–  Nagyon finom volt, Nagyi! – hallom még Rudi
kiáltását, aztán már szedi is a lábát és jön utánam. Megy
ez, kérem, csak akarni kell!

–  Mondd csak, Franz – szólal meg, amint utolér. – A
Nagyinak már a látásával is baj van?

– Miért? – kérdezem a kocsi felé menet.
– Hát ezzel az egész hízással, amiket az előbb mondott…

Egyetlen grammot sem szedtem fel, ember! Egyetlen
grammot sem, eskü…

– Esküszöl, tudom – vágok közbe, kinyitom a kocsiajtót
és beszállok.

– Ezzel meg mit akarsz mondani, he? Talán azt, hogy a
Nagyinak igaza volt? Hallod egyáltalán, amit mondok?
Most azonnal tudni akarom, mire céloztál, Franz!

– Arra, hogy szállj be!
–  Várj csak! Most komolyan, mondd meg őszintén,

szerinted is híztam-e!
–  Hagyd már abba a nyavalygást és szállj be végre,

dagikám.
Egy pillanatra mintha elakadna a lélegzete. A tekintete

valósággal felnyársal, végül azonban mozgásba hozza a



hátsóját és beül mellém.
–  Először megnézzük a kiégett házat, hogy képben

legyél, Rudi. Feltéve, persze, hogy a kocsi kibírja a
súlyodat – mondom vigyorogva, és indítok.

–  Seggfej – morog vissza, azután azonban végre
nagyvonalúan megosztja velem az ügyről szerzett
ismereteit. Megtudom, hogy az áldozatot előbb
agyonütötték, aztán bekenték égésgyorsítóval és
felgyújtották. Két-három célzott ütés érte a feje elülső
oldalán. Az elkövetés eszköze egy vékony, hosszúkás,
vasból készült tárgy lehetett, nagy valószínűséggel
egyfajta piszkavas. Más sérülés nem volt a holttesten. Ami
pedig a piszkavasat illeti, azt nem is kellett otthonról
magával vigye a tettes, Liesl házában ugyanis két
cserépkályha is van, pontosabban csak volt. És ha az
agyam nem hagy végképp cserben, mind a kettő mellett
ott lógott egy-egy piszkavas egy kampón a falon.

Amikor megérkezünk tavaszias öltözetű útitársammal a
házhoz, elégedetten látom, hogy a helyszínelők már
szorgosan munkálkodnak. A kombijuk legalábbis ott áll a
kertkapu előtt, és a kaput lezáró pecsét is eltűnt. Ezért
aztán kilibbenünk a kocsiból és tettvágytól fűtve
megindulunk a rom felé.

Miközben Rudi kínos aprólékossággal megszemlél
mindent, én elcsevegek egy kicsit Lyukasfüllel és
kebelbarátjával. Már majdnem készen vannak, mondják.
Ma estére, de legkésőbb holnap délre végeznek és
levonulnak.



–  Rendben, de legelőször a piszkavasakról rögzített
nyomok eredményére lesz szükségem. És hogy mit
tudunk az égésgyorsítóról. Találtatok már valamit?

– Várj csak egy kicsit! – Lyukasfül egy listát kotor elő a
zsebéből.

–  Találtunk – jelenti ki közben a cimborája. –
Emlékszem rá, mert gondoltam is, milyen vicces, egy
tubus égésgyorsító zselé! Nálunk otthon el volt zárva a
gyógyszeres szekrénybe, amit duplára zártak és még le is
lakatoltak, annyira rettegtek az őseink, hogy
valamelyikünk egyszer megtalálja és leégeti az egész
házat. Heten voltunk testvérek.

–  Heten voltatok? – kérdezek vissza, mert alig tudom
elhinni.

–  Vagyunk még ma is – nevet. – Egy húgom van és öt
bátyám. Nem tudod elképzelni, mi?

–  Nem – mondom. Nem tudom elképzelni. De nem is
akarom. Már a gondolattól is, hogy öt Leopold ül otthon a
sarokpadon, a legrosszabb rángások törnek rám.

–  Gondoltam. Pedig nagyon klassz gyerekkorunk volt,
tudod? Az égésgyorsító elzárását leszámítva talán nekünk
volt a legnagyobb szabadságunk az egész faluban. És
mindannyian fociztunk. Még a húgom is.

– Akkor egy fél csapat már meg is volt.
– Pontosan. Apánk meg futballbíró volt.
– Akkor, gondolom, nem sok meccset veszítettetek el.
– Nem, nem igazán.
–  Mindjárt gondoltam. Hol is tartottunk? Igen, a



piszkavasaknál. Hogy az most a legfontosabb és…
–  Előre vesszük a piszkavasakat, megértettük,

Eberhofer – szakít félbe Lyukasfül.
Pontosan ebben a pillanatban bukkan fel az eddig

hiányzó két kolléga. Üdítős üvegekkel és
uzsonnásdobozokkal vonulnak el mellettünk egyenesen a
konyha irányába.

– Ebédidő – szólnak oda.
–  Jó étvágyat – válaszoljuk kórusban, és már érzem is,

ahogy feltámad bennem az éhség. Kalóriamentes reggeli
után az ember ne is számítson másra.

– Rudi, lassan ideje mennünk, dél van! – kiabálok fel a
lépcsőn, és néhány másodperccel később Birkenberger
már táncol is lefelé.

–  Már meg is vagyok! Minden megvan! Felvettem
mindent! – trillázza a hülye fényképezőgépét lóbálva a
szemem előtt, mely utóbbit sietek is forgatni egy kicsit.

Elköszönünk a kollégáktól és visszamegyünk a kocsihoz.
– Éhes vagyok – közlöm, amint indítok.
– Remek. Én is – bólogat Rudi a kezét dörzsölgetve.
Amikor azonban néhány perccel később benyitunk

Simmerlhez, mintha elfújták volna a jókedvét. Ott áll a
derék Rudi a pult előtt, ahonnan csak úgy áradnak a
mennyei illatok, és elveszetten nézegeti a sok ropogós
csülköt, rántott húst, császárhúst, kolbászt. És minél
tovább nézegeti, annál lejjebb biggyed a szája sarka.

–  Mit adhatok az uraknak? – néz ránk bátorítón
Simmerl.



– Te, Simmerl – kezdem, és már érzem, ahogy összefut a
nyál a szájamban. – Azt hiszem, én kipróbálom ma ezt az
újdonságot, ezt a húskenyeres cordon bleu-t. Liesl mesélt
róla. Jól hangzik. Csinálj nekem kettőt.

– Biztos vagy benne, Franz? Csak a koleszterinértékeid
miatt mondom… nehogy aztán összeessél itt nekem, bele
a kirakatba – mondja a hülye hentes. Ez már tényleg
hihetetlen! Hogy még egy ilyen, mondhatni, meglehetősen
magánjellegű információ is néhány óra alatt bejárja az
egész falut!

– Semmi komoly – próbálom meg szépíteni a helyzetet.
– Nincs semmi bajom, Minden egyéb csak pletyka.
Nevetséges szóbeszéd!

– Én ugyan nem szólok bele, nekem mindegy. Én csak a
házi hentesed vagyok, nem a háziorvosod. Zsemlével vagy
anélkül?

–  Zsemlével. Két szép adag cordon bleu két szép
zsemlében.

–  Máris – bólogat, és miközben nekilát felvágni a
zsemléket, Rudira pillant. – A strandra készülő szépfiúnak
mit adhatok?

Rudi nem felel, csak bámulja tovább a kínálatot.
– Birkenberger! Mit akarsz enni, ember? – emelem fel a

hangomat, ami visszarántja a való világba, vagy
legalábbis abbahagyja a hülye pult bámulását.

– Birkenberger egy salátát szeretne – nyögi ki egy perc
gondolkodás után, miután többször is aggodalmas
pillantást vetett teste középtájékára, majd meg is



tapogatta a nevezett területet. – Vagy valami könnyűt,
talán zöldséggel. Egy tönkölyfasírtot talán. Valami
egészségeset, ami nem jár túlzott kalóriabevitellel.

Simmerl rám néz.
–  Ez nem tud olvasni? Azon a táblán, ott kint, az áll

csupa nagybetűvel, hogy „hentes”. Hentes, érted,
Birkenberger? És akár hiszed, akár nem, egy
hentesboltban nincs semmi egészséges. Az enyémben
legalábbis biztosan nincs! Ha adhatok egy tanácsot, tűzzél
vissza gyorsan Münchenbe a hülye biopiacra, ott
kaphatsz körte-karalábé-bodza-pitét, meg hasonló
marhaságokat, de itt, nálam, itt ilyesmi nincs és soha nem
is lesz, megértetted?

Ajajaj!
Rudi reszketni kezd. Nem tudom, Simmerl miatt, vagy a

hideg miatt, ami, ugyebár, velejárója egy tisztességes
hentesüzletnek. Nem mintha számítana. Ugyanis tudom,
hogy most azonnal el kell tűnnünk innen. Fel is kapom
maradék ennivalómat, odakiáltok Simmerlnek, hogy írja
fel a többihez, aztán már kívül is vagyunk az ajtón.

Néhány szempillantással később már a kocsiban ülünk
feneket fenéknek vetve, és az autóüveg-kirakatüveg dupla
pajzs mögül nézünk vissza a hentes dühös arcába. Attól
tartok, a jó öreg Simmerl ma kissé túlzásba esett. Nem is
kissé. Legalábbis ha szegény Rudira nézek, aki csak
kuporog mellettem az anyósülésen, olyan a színe, mint a
télikrumpligombócnak, a légzése meg olyan, mintha soha
többé nem is találna vissza a rendes ritmusába. Még



valami nyüszítésfélét is hallat. Ismerem ezt a hangot,
Ludwig is pontosan így nyüszít, ha túl sokáig bolyongunk
az erdőben. Vagy ha egy nagy grillparti után tíz-tizenkét
csontot kap egyszerre. Akkor nyüszít úgy, ahogyan most
Rudi teszi mellettem. És bár a húskenyeres cordon bleu
egy álom, nem tudom igazán élvezni, mert ahogy oda-
odapislogok Birkenbergerre, lassan aggódni kezdek érte.
Simmerl egyértelműen túlfeszítette a húrt, nem vitás.
Másfelől azért őt is meg lehet érteni, nem igaz? Elég baj
neki hentesként megélni, hogy az egyszülött fia militáns
vegetáriánussá növi ki magát, és már csak leveken, nyers
koszton és magokon él. Igen. És mellette még időről időre
nyomorult gyilkosnak is nevezi a saját apját. Ilyen
körülmények között tényleg megeshet, hogy az ember
kiborul egy kicsit. Nem vitás.

Rudi nem sokkal az előtt tér kissé magához, hogy én
viszont rosszul leszek.

–  Vigyél el innen! – Ez az első, ami halkan elröppen
vértelen ajkairól. Így aztán intek Simmerlnek búcsúzóul,
hátramenetbe teszem a kocsit és már indulunk is.

Jó ideig csak hallgatunk mind a ketten. Rudi
valószínűleg azért, mert kissé még mindig sokkhatás alatt
áll. Én meg azért, mert már megint pocsékul érzem
magam, de annyira, hogy azt el sem lehet mondani. Így
aztán gyakorlatilag némán autózunk egy darabig a
környéken, és csendesen szenvedünk magunkban. A
nyitott ablakon keresztül próbálok oxigénhez jutni, hogy
végre enyhüljön az átkozott hányingerem, ami



szerencsére lassan meg is történik. Rudi viszont csak ül és
reszket.

– Fázom – nyögi végül. A szája már kék.
Felhúzom az ablakot.
– Bekapcsolod a fűtést? – rebegi.
– Nem.
– Miért nem?
– Tönkrement.
Alig észrevehetően bólint.
Tovább hallgatunk.
–  Én… én csak valami egészségeset szerettem volna –

mormolja maga elé egy idő után. – Olyan szörnyűség
lenne?

–  Mégis, mit képzeltél? Az ember egy cipőboltban sem
húsdarálót kér.

– Azt nem lehet összehasonlítani!
– Dehogynem.
– Nem, mert nálunk, Münchenben…
–  Hallottad, mit mondott Simmerl. Itt, nálunk,

Niederkaltenkirchenben, a hentesnél húst kapsz. Meg
kolbászt. Meg virslit, meg hurkát. A legjobb esetben
esetleg savanyú uborkát, ha szerencséd van. Egyébként az
is zöldség, tehát azért van zöldség is. Visszaforduljak?



6. fejezet

Miután a jéggé fagyott Rudi végre az útitáskájából elővett
farmerre és pulóverre cserélte nevetséges nyári öltözékét,
a Nagyi egy kiadós zöldségraguval vendégeli meg.

–  Nagyi, ez az életemet menti meg! – Rudi úgy néz a
tányérra, mintha egy halomnyi aranyrudat tettek volna
elé.

Én is kapok egy adaggal. Kár, hogy a Simmerlhez tett kis
kitérő után teljesen tele vagyok. Ráadásul a hányingerem
sem múlt még el teljesen, bár jelentősen visszavett az
erejéből.

– Ne vágj már ilyen képet, Franz! – szól rám a Nagyi. –
Ez nagyon egészséges és tápláló. Amilyen rosszul nézel ki,
nagyon is rád fér. Nézd csak meg Rudit! Ízlik, ugye, Rudi
fiam?

Rudi fiúnak ízlik. Le sem tagadhatná. Úgy jár a keze,
mint a motolla. Csak egyetlen röpke másodpercre áll meg,
amíg a felemelt hüvelykujjával jelzi a véleményét, aztán
újra teljes hévvel a táplálkozásnak szenteli magát.
Jobbról-balról hagymacsíkok lógnak a szájából, az orra
alatt vastag paradicsomszósz-csík éktelenkedik. Undorító
látvány. Meg is adja a kegyelemdöfést amúgy is haldokló
étvágyamnak.



–  Miért nem mesélsz semmit a húskenyér-orgiádról
Simmerlnél? – érdeklődik anélkül, hogy egy pillanatra is
abbahagyná a rágást.

–  Miről kellene mesélned, Franz? – csap le azonnal a
Nagyi.

– Semmiről – morgom és röviden megrázom a fejemet.
Nincs mit tenni, le kell gyűrnöm az adagomat, különben

a Nagyi egész nap zsörtölődni fog. Tehát: levegőt benn
tartani, alig rágni, nyelni, gyorsan inni rá, nagy levegő,
könnyeket visszatartani. Amikor nagy nehezen végzek,
Rudi képes, és kér egy negyedik adagot is, amitől a Nagyi
valósággal eksztázisba esik.

– Úgy örülök, hogy így ízlik neked, Rudi fiam – mondja
elérzékenyülve. – És még csak nem is hízlal, egy kicsit
sem, tudod?

Aztán nyílik az ajtó és bevonul a Papa, Liesl
Mooshammerrel a nyomában. Aki alig tette le a hátsóját a
sarokpadunkra, máris mesélni kezd. Hogy ők milyen
nagyon nagy sikerrel jártak annál a furcsa
biztosítótársaságnál. És hogy ő milyen nagyon boldog és
hálás, hogy a Papa ott volt vele. Mert egy ilyen férfival az
oldalán mindjárt másképp bánnak vele azok a
csirkefogók, mintha csak egy védtelen, gyenge nő állna
velük szemben.

Hát, ha Liesl Mooshammer egy védtelen, gyenge nő, én
Karl Lagerfeld vagyok, személyesen. De mindegy.
Mindenesetre a zöldségmenü láttán a nagy lelkesedése



máris apadni kezd, ahogyan daliás kísérőjéé is. Látszik
rajtuk a megkönnyebbülés, amikor elmesélik, hogy Liesl
nagy örömében és hálájában meghívta hazafelé a Papát
egy ebédre, ennek okán most mindkettőjük hasa a
kipukkadásig tele van. Jó, olyan nagyon sok maradék
úgysem jutott volna nekik, Birkenberger meg most azt is
eltünteti, méghozzá egyenesen a serpenyőből. Hihetetlen.

Azután ismét kopognak és ezúttal Flötzinger jelenik
meg. Gyors pillantást vet ránk, odavet valami
köszönésfélét, aztán már csörtet is a sarokpad felé, ahol
Liesl trónol.

– Szervusz, drága Liesl – kezdi nagy lendülettel, és egy
doboz bonbont húz elő a háta mögül. – Nézd csak, hoztam
neked egy kis apróságot. Egy apró kis figyelmesség, tudod,
hiszen olyan nehéz most neked ez után a rettenetes tűz
után, nem igaz?

–  Nekem hoztad? – rikkantja hallható örömmel a
vénasszony, és nem hiszek a szememnek, pirosodni kezd
az arca. – Méghozzá a kedvencem! Mogyorós nugát! Jaj,
igazán… Honnan tudtad, hogy ez a kedvencem?

– Figyelmes ember vagyok, hehe…
– Igazán nem kellett volna, Flötzinger. De azért nagyon,

nagyon kedves tőled, tényleg. De… mondd csak, minek
köszönhetem a megtiszteltetést?

– Nézd csak, mogyorós nugát! – ordítja el magát a Nagyi
is, aki a kezét törölgetve érkezik az asztalhoz. – Nyisd már
ki, Liesl!

– Az enyém! – morog vissza azonnal a vén szatyor.



–  Pontosan! – biztosítja a támogatásáról Flötzinger,
szemrehányó pillantásokat vetve a Nagyira.

Ez már aztán mindennek a teteje! Liesl Mooshammer,
aki napok óta mást sem csinál, csak itt lógatja a lábát
nálunk, éjjel-nappal kihasználva a Nagyi
vendégszeretetét, most még egy nyomorult bonbont is
sajnál tőle!

Láthatóan nem én vagyok az egyetlen, akinek felmegy a
vérnyomása. A Papa is felhúzza a szemöldökét, ami nála
semmi jót nem jelent.

–  Kinyitni, Liesl, azonnal! – förmedek rá a vén
szipirtyóra, aki erre színpadiasan sóhajtozni kezd.

–  Te, Liesl, fogadj meg egy jótanácsot és fejezd be a
cirkuszt – szólal meg a Papa feltűnő nyugalommal. –
Másképpen ugyanis azt kellene javasolnom, hogy menj fel
szépen a szobádba, pakold össze a dolgaidat, beleértve ezt
a szaros bonbonodat is, és a következő éjszakákat töltsd
inkább Flötzingernél. Értjük egymást?

Már hogyne értené. Nem buta teremtés a mi barátnőnk.
Ugyan sóhajt még egy szívettépőt, de aztán engedelmesen
kinyitja a drága bonbonosdobozát, feltárva a benne rejlő
kulináris kincseket. Mint arra számítani is lehetett, két
perc sem telik el és a doboz üres, mi meg elnyalogatjuk
még egy ideig élvezettel a szájunk szélét. Amikor azonban
Flötzinger közvetlenül ezután Liesl házára és az ott
feltétlenül szükséges és elengedhetetlen munkálatokra
tereli a szót, vén barátnőnk hirtelen olyan nagyon, de
igazán olyan nagyon fáradt lesz, hogy mindjárt összeesik.



Nincs már más vágya neki, csak berogyhasson az ágyba,
mondja, azzal gyorsan elköszön és felszívódik. A mi víz-
gáz-fűtés-buherálónk meg már végképp nem érti a
világot.

–  Így tegyen jót másokkal az ember – morog az eltűnő
Liesl után.

–  Mondd csak, Flötzinger, te komolyan azt hitted, egy
öteurós bonbonnal összehozhatsz magadnak egy
ötvenezer eurós munkát? – kérdezem meglehetősen
széles vigyorral.

–  Hat ötvenbe került ez a szaros bonbon, csak hogy
tudd, Franz. Hat-ötvenbe! Liesl meg csak játssza itt az
eszét, pedig azokat a renoválásokat mindenképpen meg
kell csináltatnia. Nem lakhat nálatok az idők végezetéig,
vagy igen?

Magasságos ég! Szó sem lehet róla! Már a gondolat is
rémísztő.

Talán tényleg itt az ideje, hogy váltsak egy-két komoly
szót szerencsétlen Flötzingerrel. Például arról, hogy végre
alaposan át kellene gondolnia az árképzési filozófiáját.
Mert egy pontban természetesen igaza van: azokat a
munkákat el kell végezni, így vagy úgy. Akkor meg minek
várni vele?

Ez után a felismerés után, és mivel már megint, vagy
talán még mindig rosszul vagyok egy kicsit, s az éjszaka is
messze még, javaslom Flötzingernek, üljünk be egy kicsit
Wolfihoz. Egy-két kupica pálinka egyikünknek sem
árthat.



Nem sokkal később így viszonylag ellazultan ülök
Flötzinger és Rudi között Wolfi pultjánál, és rendelek
magamnak egy pálinkát, a kíséretemnek pedig két sört. A
buzgó kocsmáros azonnal le is teszi a konyharuhát és már
perdül is a sörcsaphoz.

–  Egészségetekre! – mondja, ahogyan elénk teszi az
italokat. Miután a pálinka legurult a torkomon, nem is
kerülgetem tovább a forró kását, hanem, úgymond, a
lényegre térek.

–  Te, Flötzinger – mondom, miközben intek Wolfinak,
hogy hozhatja az utánpótlást, mivel máris érzem,
mennyit segít állapotomon a jó hazai pálinka. – Én a
segítségedre lehetek ebben a házfelújítás-dologban, de
ahhoz meg kell ígérned, hogy tisztességes árat adsz.

– Ez meg mit jelentsen, ha szabad kérdeznem? Mi a baj
az én áraimmal? Teljesen rendben vannak! Lieslnek is,
mindenki másnak is tisztességes áron dolgozom.

–  Szerinted ezek tisztességes árak, Flötzinger, világos.
De sokan nem így látják. Gondolj csak például a
fürdőszobámra a disznóólban. Akkor is rendesen
visszavettél az áraidból, emlékszel még? És fogadni
mernék, hogy a végén még így is túl sokba került nekem,
még az úgynevezett baráti árad ellenére is.

– Nevetséges! Különben is, csak a zsugori Nagyid miatt
engedtem az árból, Franz, pontosan tudod. Egyszerűen
azért, mert nála fösvényebb embert még nem hordott a
hátán a föld.

–  Vigyázat, barátom – morgom. Már látom, hogy így



nem jutunk messzire. Ezért inkább legurítom a második
pohárka pálinkát is, és többet nem is hozom szóba a
dolgot. Semmi értelme. Flötzingernek sziklaszilárd meg-
győződése, hogy ő a legjobb szerelő az egész bolygón, a
számlái pedig úgy korrektek, ahogy vannak. Az emberiség
fennmaradó része pedig arról van ugyanilyen
sziklaszilárdan meggyőződve, hogy Flötzinger a
legnagyobb rabló az egész bolygón. Ami egyébként igaz is.
Igen. És az ilyesmi ráadásul nem marad sokáig titokban,
ami azzal jár, hogy már alig kap megbízásokat. A
helyiektől, itt a faluban legalábbis alig. És ötven
kilométeres körzetben ugyancsak nem. Mert hát, ugye,
híre megy a dolgoknak mifelénk.

–  Te, Franz, én már nagyon várom, mire jutnak a
helyszínelők – szólal meg Rudi, felriasztva
merengésemből. – Nagyon érdekes lesz, mit mondanak az
égésgyorsítóról és a piszkavasakról. Azzal már egy jó
nagy lépéssel előbbre leszünk.

Bólintok.
A másik oldalamon a fűtésbuheráló dacosan ül, a

tekintetét a söröskorsójába fúrja, a karját összefonja
maga előtt.

– Ami Liesl házát illeti – próbálkozik végül újra.
– Biztos vagyok benne, hogy holnapra minden meglesz,

Rudi – mondom, nem engedélyezve újabb audienciát
Flötzingernek. – Én is kíváncsi vagyok, mit mondanak
majd.

–  De Liesl… – tesz még egy utolsó próbálkozást



Flötzinger.
– Fogd be! – förmedünk rá Rudival teljes összhangban.
–  Ez már aztán tényleg… – mondja Flötzinger, aztán

leteszi a sörét, odavág egy bankjegyet Wolfi elé a pultra, s
köszönés nélkül kivonul.

–  Milyen érzékeny egy alak – mormolja Rudi. – Te, ha
már Lieslt emlegettétek, ő mit mondott arról a nőről? Úgy
értem, az áldozatról?

– Mit kellett volna mondania?
–  Hát valamit csak mondott, nem? Csak kellett tudnia

róla valamit. Legalább a személyi adatait. Végtére is a nő
a bejelentett szállóvendége volt.

A fenébe! Miért nem jutott eszembe nekem magamnak
is? Egyre rosszabb állapotban vagyok, nem vitás. Először
elfelejtem lekeríteni a tetthelyet, most meg ez! Mi lesz a
következő? Letartóztatom Rudit, vagy én magam ugrom
le egy toronyház tetejéről?

– Franz! Figyelsz rám egyáltalán?
– Wolfi! – kiáltok át a pulton, már csak azért is, hogy egy

kis időt nyerjek. – Légy oly jó, csapolj nekem egy korsóval!
A kocsmáros a homlokához emeli a kezét, mint egy

katona.
–  Mondd csak, Franz, lehetséges lenne, hogy még

egyáltalán nem is hallgattad ki Mooshammer nénét? –
faggatózik kitartóan Birkenberger.

Vállat vonok.
–  Nem is tudom, Rudi – próbálkozom óvatosan. –

Jelenleg olyan zavaros a helyzet, de tényleg. Kicsit sok ez



nekem, ez a sok minden, egyszerre. Ott van a Susi dolga,
tudod. Meg a kis Paul. Hirtelen apa lettem, érted? Aztán
ez a tűz, meg a gyilkosság, és mindennek a tetejébe’ még
Liesl is beszállásolta magát hozzánk. Ennyi
szerencsétlenség egy rakáson…

–  Felfoghatatlan, Franz Eberhofer, te szerencsétlen –
mondja Rudi még sokkal drámaibban, mint amilyen
hatást ki akartam váltani belőle. Színpadiasabb már nem
is lehetne.

–  A söröd – mondja Wolfi és leteszi elém a korsót a
pultra.

Kurta mosolyt villantok rá.
– Köszönöm.
–  Még mosolyogsz is? – hördül fel Rudi. – Szerinted ez

olyan vicces? Meg sem tudok szólalni, Franz! Hány éve is
vagy a rendőrségnél? Fényévek óta, mondhatnám. Erre
olyan hibákat vétesz, amilyeneket egy kezdő sem követne
el! Meg vagyok döbbenve! Mélységesen!

– Ezt már mondtad.
– Mi ütött beléd, Franz?
– Nyugalom, Rudi. Nincs semmi baj.
– Még hogy nincs? A legfontosabb koronatanú ott ül nap

mint nap a konyhátokban, neked meg egyetlen
másodpercre nem fordul meg a fejedben, hogy
kihallgasd? Miközben naponta többször is összefutsz
vele? – dühöng, azután feláll.

– Most meg hová mész, Birkenberger?
–  Mégis hová mennék? Liesl Mooshammerhez, hogy



megtudjak mindent, amit neked már réges régen ki kellett
volna derítened, te hobbicsendőr!

–  Akkor jó mulatást – mondom, de Rudi csak legyint,
kifizeti a sörét és már nyoma sincs.

– Te, Wolfi, nem tennél be egy kis AC/DC-t? – kérdezem
egy idő után, mert időközben teljesen egyedül ülök a
kocsmában, és a megfelelő zene jelentősen javítana a
hangulatomon. Wolfi pedig már indítja is.

Így aztán két további sörrel és három pálinkával később
is ott ülök még a pultnál, a zene fülsüketítően dübörög, és
figyelem Wolfit, amint olyan kitartással és odaadással,
ami még nála is ritkaság, a poharait fényesíti.
Tulajdonképpen folyamatosan a poharait fényesítgeti.
Még ha egész álló este egyetlen vendég sem nyit be, ami
egyre gyakrabban előfordul, még akkor is fényesíti a
poharait. Már-már esküdni mernék rá, hogy ha végez az
összessel, azonnal kezdi újra elölről. Egyfajta foglalkozás-
terápia lehet ez neki. Miközben a poharakat fényesítgeti,
folyamatosan olyan benyomást kelt, mintha rengeteg
munkája lenne, ő maga pedig igen elfoglalt és sikeres
ember. Tanulhatna tőle Flötzinger. Igen, komolyan, meg is
fogom mondani neki, ha legközelebb találkozunk.
Flötzinger, mondom majd neki, mit gondolnál arról, hogy
nekiállsz otthon leszerelni a mosdód csapját. Aztán meg
újra felszereled. Aztán újra le. És újra fel. Vagy a
zuhanycsapot. Vagy kikötöd a mosógépet, aztán újra
bekötöd. Ki-be. A végén meg, ha mindennel végeztél,
kiállítasz egy szép számlát, amit azon nyomban ki is



fizetsz magadnak. Meglátod, milyen jól tesz majd neked.
Igen. Ezt mondom majd neki.

Hirtelen kivágódik az ajtó és Birkenberger vonul be.
Megáll, a kezét csípőre teszi és mogorván mered rám.

–  Valami baj van? – kérdezem ezért, de sajnos nem
hallja, mert ahhoz túl hangosan bömböl a zene.

– Mégis mennyi ideig akarsz még itt kotlani? – üvölti el
magát.

Úgy teszek, mintha nem hallottam volna. A fülemhez
emelem a kezemet.

–  Emeld már fel a seggedet, ember! Nálatok, odahaza,
már mindenki lefeküdt! Zárva az ajtó! A hülye
disznóóladhoz meg nincs kulcsom! Már majd’
megfagytam! – harsog tovább.

A korsómra pillantok. Még félig tele van.
–  A fenébe, meddig akarsz még itt vedelni? – üvölti el

magát újra.
Pontosan abban a pillanatban, amikor nagy levegőt

vesz, hogy még hangosabban üvöltsön, Wolfi kikapcsolja
a zenét. Így aztán elég idétlen összképet kelt, ahogyan
Rudi ott áll és szétvetett lábbal bömböl a kocsma közepén.
Valószínűleg ő is érzi ezt, mert elhallgat, lesüti a szemét és
a torkát kezdi köszörülni.

–  Tudod, Birkenberger – mondom neki. – Hogy hol és
mennyi ideig kotlok és vedelek, ahhoz neked a világon
semmi közöd, megértetted?

– Franz! – morog Wolfi, mire odafordulok hozzá. – Menj
haza. Késő van és részeg is vagy.



– Tényleg? – kérdezek vissza.
– Tényleg – bólogat Wolfi pohárfényesítgetés közben.
–  Hát akkor induljunk, dagikám – mondom

Birkenbergernek, azzal lecsúszom a bárszékről,
belekarolok Rudiba és hazabotladozunk.



7. fejezet

Másnap reggel pocsékul érzem magam, és nem javít a
helyzeten a gyümölcssaláta sem, amit a Nagyi újabban
tisztességes reggelinek gondol. Két aszpirinnal annyit
legalább elérek, hogy a koponyám, ami nem sokkal előbb
még felrobbanni készült, valamennyire megnyugszik.
Beszélni azért még így sem tudok. Először is azért, mert
még mindig érzem a lüktetést a tarkómban, másodszor
pedig azért, mert Ruditól amúgy sem jutnék szóhoz.
Először is bőbeszédűen örvendezik a vitaminban gazdag
reggelinek, aztán legalább százszor elmondja, hogy soha
többé ne merészeljem dagikámnak nevezni. És hogy
milyen sajnálatos, hogy úgy kiütöttem magam tegnap
este. Pedig nem is volt az olyan sok. Mennyiségileg
legalábbis biztosan nem. Jó, pálinkát általában nem
szoktam inni. Inkább sört. Biztosan ezért volt olyan
drámai a hatás.

–  Nincs valami tisztességes táplálék reggelire? –
kérdezem a Nagyit, miután legyűrtem a nagy adag
vitaminbombát. – Szalonnás tojás? Esetleg palacsinta?

Természetesen nem hallja, nekem pedig ma nincs erőm
mindent elmutogatni. Fel is adom. Elég lesz még egy
csésze kávé. Csakhogy a kanna üres.



– Nincs több kávé, Franz – szólal meg a Nagyi, és feláll. –
Brunnenmeier azt mondta, csak napi egy csészével ihatsz.
De készítettem neked finom kamillateát. Az jót tesz a
gyomornak, és még a vizet is kihajtja.

Rudi a legszélesebb vigyorával ajándékoz meg.
Álljon már meg a menet! Nem haldokló roncs vagyok

mesterséges kimeneti nyílásokkal!
Mérgemben azzal sem fáradok, hogy odavigyem a

tányéromat a mosogatóhoz, csak veszem a bőrdzsekimet
és már indulok is kifelé a járőrautóhoz. Rudi szorosan a
nyomomban.

–  Rendben, Rudi, elmeséled végre, mi szépet regélt
neked a vén szatyor tegnap este, miután felbukkantál itt?
– kérdezem, miközben kihajtunk az udvarról.

– A nagy semmit, azt! – csattan fel. – Mire visszaértem a
kocsmából, már mindenki elment aludni. A Nagyi, az
apád, meg az a vén csoroszlya Liesl is. Ott álltam az ajtó
előtt, mint egy hülye, és nem volt, aki beengedjen.
Átmentem a disznóóladhoz, de ott is csak állhattam az
ajtó előtt.

Amihez el kell mondjam, hogy az ilyesmi teljességgel
szokatlan dolog mifelénk. Nálunk ugyanis nem szokás
zárni az ajtókat. Mindig minden nyitva van. Ősidők óta,
mondhatni. Újabban azonban, pontosabban a gyilkosság
óta, hirtelen minden ajtót zárni kezdtek
Niederkaltenkirchenben. Legalábbis ha elmennek
otthonról, vagy lefeküdtek aludni.

– Igazán sajnálom, kedves Rudi.



– Sajnáld is, kedves Franz. Mert hogy majd’ lefagyott a
seggem a nagy várakozásban, mivel naivan azt hittem,
nemsokára te is hazajössz. Minden pillanatban vártam,
hogy megérkezel. De nem, Eberhofer úr inkább a
kocsmapultnál üldögélt és jó alaposan berúgott.

Pontosan a Simmerl hentesboltja előtt állítom le a
kocsit. Kikapcsolom a motort és kinyitom az ajtót. Rudi is
kinyitja a magáét.

–  Te ne szállj ki! – közlöm vele, miközben én magam
kiszállok.

– De miért?
– Mert azt mondom!
Hentesboltajtót kinyitni, bevonulni.
– Jó reggelt – üdvözöl Simmerl.
–  Jó reggelt. Négy pár fehéret és négy perecet adj –

mondom, és szorgos hentesünk már kezdi is csomagolni a
kolbászt.

– Okos döntés, hogy azt az alakot kint hagytad – mondja
Simmerl az állával a kocsi felé bökve. Egy pillantás kifelé,
és én is meglátom, amint Birkenberger a visszapillantó
tükörben szemlélve magát éppen egy pattanást nyom ki
az állán nagy odaadással.

–  Igen, igen – mondom, de nem tudom elszakítani a
tekintetemet Rudi reggeli toalettjétől.

– Láthatóan jól elfoglalja magát. Csak nem neki viszed
ennek a mennyei reggelinek a felét?

– Nem. A Papának. Mennyit fizetek?
–  Nyolc-negyven – mormolja a hentes, és átnyújtja a



zacskót a pult fölött.
A Papa nagyon örül, amikor megérkezem a kolbásszal,

és máris feltesz egy lábos vizet. Rudi és a Nagyi morog egy
kicsit, hogy egészség így, meg koleszterin úgy, de nem is
figyelek rájuk. Megterítem az asztalt és egyszerűen csak
örülök az életnek és a kulináris élvezetnek, amelyben
mindjárt részem lesz. Amíg pedig arra várunk, hogy
megfőjön a kolbász, megérdeklődöm, vendégünk merre
található. Sajnos meg kell tudnom, hogy még ágyban van,
mert nagyon rossz éjszakája volt. A telihold miatt
méghozzá. Amin persze nem is kellene meglepődnöm.
Mindig is sejthető volt, hogy egy vérfarkas szunnyad
benne.

A fehér kolbász egy álom, a perec pedig olyan friss és
ropogós, amilyen egy hentesbolti perec csak a kora
reggeli órákban. Később ugyanis annyira megszívja
magát nedvességgel, hogy olyan lesz, mint a gumi.

A Papa lehunyt szemmel élvez minden egyes falatot,
Rudi tekintete viszont az én tányéromra szegeződik, és
pontosan tudom, milyen nagyon szeretne néhány falatot
belőle. Pillanatnyi táplálkozási filozófiája alapján
azonban sajnálatos módon le kell mondania az ilyesfajta
élvezetekről.

A Nagyi olyan aggodalmas pillantásokat küld felém,
mintha borotvapengéket és patkánymérget küldenék le
éppen a torkomon. Persze mindezt csak periférikusan
érzékelem, ahogy ott ülök és élvezkedem.

–  Ez jó volt – mondom az utolsó falat után, és



lenyalogatom az ujjaimról a mustárt. – Most pedig valaki
legyen szíves és ugrassza ki Lieslt az ágyból, hogy
megtehesse a vallomását. Végtére is ő ennek az ügynek a
koronatanúja, és ezért természetesen nagyon fontos, hogy
kihallgassam.

– Ez azt jelenti, hogy még egyáltalán nem hallgattad ki,
Franz? – mered rám a Papa.

– Nem bizony – szólal meg azonnal Rudi, pedig nem is
kérdezte senki. – Képzeljék el, egyszerűen elfelejtette.
Mert hogy olyan viharos és zavaros az élete
pillanatnyilag, hogy még a magánügyeivel sem boldogul.
Hihetetlen, nem igaz?

– Hihetetlen – mondja fejcsóválva a Papa.
–  Jól van, elég legyen már – mordulok rájuk az asztal

fölött.
Öt perccel később Liesl beballag a konyhába, menet

közben ragasztva be a műfogsorát a szájába. Pöttyös
hálóinge és a fejére kötött kendő alól kikandikáló
hajcsavarók sem teszik éppen kellemesebbé a látványt.
Miután azonban alaposan kipanaszkodta magát az
ébresztő miatt, megered a nyelve, ami, ugye, a
legfontosabb testrésze egy ilyen falusi pletykafészeknek.
Miközben feltesz magának egy kávét, már érdeklődik is,
tudom-e, mikor jön vissza a szegény Buengo. Amire
sajnos nemmel kell válaszolnom, mert tényleg nem
tudom. Aztán azt kérdezi, mi a helyzet a hülye fogadóval.
Kimentem-e már, hogy kihallgassam azokat a
gazembereket. Végtére is egy borzalmas gyilkosságról van



szó, a fogadós meg, hát az pontosan olyan, mint egy igazi
gyilkos. Ő ebben teljesen biztos.

Azután kihúz magának egy széket és leül Rudi mellé –
ami azt jelenti, hogy éppen szemben velem. Így végre
témát válthatok és kikérdezhetem a bérlőjéről. Igen, igen,
mondja, kedves teremtés volt, Isten nyugosztalja. Nagyon
kedves. És csinos is. Harminc körül lehetett, legfeljebb
harmincöt. Hosszú, hullámos haj. Dús szempilla. Igazán
fess leányzó volt. Hogy mivel igazolta magát? Hát az
útlevelével. Amit Liesl be is tett a földszinti, irodának
használt szobája asztalának a fiókjába. És ami
valószínűleg az asztallal együtt a lángok martaléka lett.

– Név? – kérdezem.
– Menj már, mintha nem tudnád, Franz! Mooshammer.

Elisabeth Mooshammer – mondja kissé barátságtalanul,
aztán feláll és hoz magának egy második csésze kávét.

Egymásra nézünk Rudival.
– Igen, Liesl, azt tudom. Engem a hölgy neve érdekel. A

bérlődé. A néhai bérlődé, hogy pontos legyek.
–  Ja, hogy az övé! Várj csak, várj! Grimm. Igen,

Grimmnek hívták szegénykét. Saskia Grimm.
Frankfurtból.

– Értem. És mit keresett itt nálunk?
–  Honnan tudjam én azt? Nem érdekelnek engem a

mások dolgai. Nem vagyok én az a kíváncsi fajta. Sokat
sétált. Talán csak pihenni jött, kikapcsolódni, ki tudja. Én
csak annyit kérdeztem, férjnél van-e. És hogy vannak-e
már gyerekei.



– És? – kérdezi Rudi, miután Liesl hatásszünetet tart.
– Semmi. Sem férj, sem gyerekek. Többet igazából nem

is tudtam meg róla. Nem volt még itt olyan hosszú ideje,
ennyi idő alatt az ember nem tud meg túl sokat a
másikról.

– Túl sokat talán nem, de egy keveset azért talán mégis,
nem igaz, Liesl? – noszogatom, mivel jobban ismerem én
az ő természetét.

–  Talán csak annyit, hogy folyton telefonált. Egy olyan
mobil dologgal, amilyen neked is van, tudod, Franz.

Bólintok, és mivel a kávé mennyeien illatozik az orrom
előtt, felállok, és én is töltök magamnak még egy
csészével.

– Igen – folytatja közben Liesl. – Igen, és mindig nagyon
halkan beszélt, alig lehetett érteni. És néha kuncogott is
közben. És néhányszor hallottam, hogy azt mondja,
„édesem”.

– Vagy úgy – mondja Rudi és felemelkedik. Csípőre teszi
a kezét és fel-alá kezd járkálni a konyhában. – Tehát volt
egy pasija.

–  Lehet. Vagy egy gyereke. Az ember a gyerekének is
mond olyanokat, hogy édesem – vetem közbe már csak
tapasztalatból is.

– Nem, Franz, nincs igazad – torkoll le azonnal Liesl. –
Az ember nem beszél így egy gyerekkel. Nem, az egészen
biztos, hogy nem egy gyerekkel beszélgetett. Kizárt. És az
az állandó incselkedő kuncogás… Nem, nem. Egészen
biztos, hogy egy férfival beszélt.



Liesl Mooshammer, a sarokpad pszichológusa.
– És azok a fehérneműk is! – folytatja, és a szeme egyre

élénkebben csillogva szegeződik az asztalon fekvő két
kezére.

– Milyen fehérneműk? – kérdezzük egyszerre Rudival.
–  Hát azok az alsóneműk. Nincs anya, aki olyat

hordana. Tisztességes anya legalábbis biztosan nincs.
Ilyet csak akkor vesz fel az ember, ha… tudjátok, na!

–  Nem, Liesl, sajnos muszáj lesz közelebbről is
felvilágosítanod minket – mondom, és érzem, ahogyan
feltámad bennem a nyomozói vér.

Rám néz, vállat von. Röpke mosoly suhan át az arcán.
–  Menj már, Franz! Dehogynem tudod. Amilyet a

kiéhezett nők hordanak. Tudod, egy kis fecni az egész,
kisebb, mint egy zsebkendő. Egy árnyalatnyi semmi, így
mondják, nem?

–  Ezt a kiéhezett nőt néhány perccel ezelőtt még
kifejezetten rokonszenvesnek és csinosnak írtad le –
bukik ki belőlem.

– Az egyik nem zárja ki szükségképpen a másikat, nem
igaz? Sőt, éppen ellenkezőleg. Ha egy nő csúnya és
ellenszenves, lehet akármilyen kiéhezett, akkor is hoppon
marad.

Meg kell hagyni, van benne valami.
–  Visszatérve az alsóneműre, Liesl, te tulajdonképpen

hogyan láthattad, milyen alsóneműt hord a vendéged?
Feltételezve természetesen, hogy Saskia Grimm
kisasszony nem egy szál bugyiban járkált a házadban.



–  Már csak az hiányzott volna! Nem, természetesen
nem. De minden nap bevetem az ágyat a vendégeimnek.
Közben meg csak lát az ember dolgokat…

–  Közben meg csak bekukkant az ember a fiókokba,
meg a bőröndökbe, vajon mi minden érdekeset rejtenek.
Értem én.

– Hogy jut egyáltalán eszedbe ilyesmi, Eberhofer? De ha
már a háznál tartunk, megmondaná végre valaki, mikor
mehetek be újra? Mindenképpen el kellene hoznom még
néhány dolgot, és különben is, jó lenne már körülnézni,
mi maradt meg egyáltalán.

– Amint a helyszínelők levonulnak – mondom, és én is
felállok. – Amint ők kijönnek, te már mehetsz is be.
Egyébként nemsokára végeznek.

– Éppen ideje.
–  Eszedbe jut esetleg még valami, amit tudnunk

kellene?
–  Nem hiszem – mormolja vállvonogatva. – Most már

visszafekhetek?
– Tőlem… – bólintok, mire ásítozva kicsoszog.

Amikor fél órával később megérkezünk a kiégett házhoz,
a helyszínen csak Lyukasfület és cimboráját találjuk. A
másik kettő ma már ki sem jött, mert alapjában véve
nincs már itt semmi dolguk. A piszkavasak és az
égésgyorsítós doboz kiértékelésével szerencsére már
elkészültek. Kevésbé szerencsés viszont, hogy mindkettőn
csak úgy hemzsegtek a nyomok. Ujjlenyomatok minden



méreten és formában. A kolléga a laborban fél éjszaka
dolgozott rajta, mondja Lyukasfül, és azt üzeni, hogy a
leprát kívánja a nyakamba. Nagyon köszönöm. Az
eredményeket átküldte nekem reggel. Nézzem meg a
számítógépemen.

–  Remek – mondom, és már indulnék is, amikor
eszembe jut még valami. – Nem találtatok véletlenül egy
útlevelet? Egy Saskia Grimm névre kiállított útlevelet?

–  Véletlenül semmit nem találtunk, Eberhofer. Csak
szándékosan – röhög a kilyuggatott fülű. – Többek között
útleveleket is, szám szerint hármat. Az is lehet, hogy
négyet, már nem emlékszem pontosan. Hátul voltak, az
iroda íróasztalának a fiókjában. A tüzet fent gyújtották. A
földszint sokkal később kezdett égni, alig valamivel a
tűzoltók kiérkezése előtt.

–  Remek. És hol vannak most azok az útlevelek? –
kérdezi erre Birkenberger.

– Hol lennének? Nálunk, bent a laborban. Landshutban.
Bemehettek értük, ha akartok. Odaszólhatok a
kollégáknak, hogy számítsanak rátok.

Így is teszünk. Pontosabban szólva úgy teszünk, hogy
Rudi bemegy Landshutba, mivel pedig Lyukasfül
barátunk gondoskodik róla, hogy megmutassanak neki
mindent, nekem nem is kell vele tartanom. Én
kényelembe helyezhetem magam a számítógépem előtt,
hogy átnézzem az éjszaka érkezett postámat. A
városházán megvan még az irodám, amit évekig
használtam, mint a falu csendőre. Igaz, egy ideje már



nem teljesen az enyém, hanem a Simmerl Max fiáé, aki
ugyanis, miután a főkapitány úgy döntött, hogy a
fehérkolbász-egyenlítő világának, azaz Bajorországnak a
legsikeresebb rendőrét, tehát engem, kényszeráthelyez
csodálatos fővárosunkba, elfoglalta a helyemet. Azóta
amolyan faluőrként funkcionál. Angolul talán Village-
Watcher lenne a neve. Ügyel rá, hogy a gyerekek
biztonságban átjussanak az úttesten, senki ne parkoljon
szabálytalanul és senki ne vizeljen a járdára. Ha pedig
tényleg történik valami, úgy értem, valami igazi bűnügy,
akkor egyszerűen kihívja a kollégákat Landshutból. A
legkomolyabb esetekre pedig itt vagyok én. Mint most is.

Ahogy betoppanok az irodámba, a várakozásoknak
megfelelően ott találom a kölyköt. Csakhogy nem egyedül.

–  Mondd csak, Eberhofer, nem tudsz kopogni? – üvölt
rám meglehetősen vörös arccal, miközben lelöki az öléből
a leányzót, akivel az előbb még teljes odaadással
csókolózott.

–  Szép jó napot, Max. Miféle vegetáriánus, aki ennyire
szereti a friss húst? – vigyorgok rá az asztal fölött. – Te
pedig, szépségem, te ki lennél?

– Először is nem vegetáriánus vagyok, hanem vegán, ha
tudni akarod – mondja a kölyök, feláll és megigazgatja a
ruházatát, aztán átkarolja a kis édest. – Másodszor pedig ő
Mia. Ő helyettesíti Susit, amíg anyaságin van.

– Szóval Susit helyettesíti. Látom.
–  Mit akarsz, Franz? – csattan fel idegesen a kölyök.

Furcsa, ahogyan egyik pillanatról a másikra viszonylag



felnőtt lett belőle, amikor tegnap még egyetlen nagy
pattanás volt az egész. Az mindenesetre látszik, hogy az
irántam érzett tisztelete finoman szólva sem a régi. Ami
pedig nagyon nincs rendben.

–  Hogy mit akarok, pelenkás? – kérdezem, és látom,
hogy összerezzen. – Egy gyilkosságot akarok felderíteni,
ha megengeded. Esetleg hallottál már róla? Úgyhogy légy
oly jó és ne tartsd fel a dolgozó népet a munkában.
Fogadok, hogy Miának is lenne némi gépelnivalója
ahelyett, hogy itt romantikázik veled, nekem meg
sürgősen szükségem van az irodámra, méghozzá most
azonnal. Úgyhogy nyomás kifelé. Indulás kutyaszart
számolni!

Egy pillanatra összehúzza a szemét és gyilkos pillantást
vet rám, de aztán megperdül és kimasírozik az ajtón.

– Ez igazán csúnya volt – sziszegi felém a kis Mia.
–  Köszönöm az észrevételt – mondom és

megajándékozom egy mosollyal.
– Szóval igaz. – Oldalra billenti a fejét és összehúzza a

szemét, amitől a bozontos szemöldöke szinte kiugrik a kis
arcából.

– Mi igaz?
– Hogy egy seggfej vagy.
–  Úgy, úgy – mondom és muszáj vigyorognom. – Nos,

van, aki szerint igen, van, aki szerint nem, tudod?
A kis Mia. Aki Susit helyettesíti, amíg otthon van

Paullal. És Max, a kis pattanásos. A polgárőr. Itt ülnek az
irodámban és vadul csókolóznak!



Te jó ég, hány éve is már annak, hogy Susi meg én
először csókolóztunk ennél az asztalnál? Mintha fényévek
teltek volna el azóta. Mindig csókolóztunk. És mindig
nagyon szívesen. Alapjában véve a legtöbb ilyen
tevékenységünk itt zajlott, az íróasztalomnál. Sokkal
gyakrabban csináltuk itt, mint például nálam a
disznóólban. Vagy Susinál. Mert itt sokkal izgalmasabb
volt. A fene tudja, miért. Talán a tudattól, hogy bármikor
kinyílhat az ajtó és bejöhet valaki. A polgármester
például, vagy Jessie a könyvelésről.

Mintha gondolatolvasó lenne, pontosan ebben a
pillanatban nyit be a polgármester.

–  Eberhofer! – mondja és már siet is felém. –
Magasságos ég, mit csinált maga ezzel a két fiatallal?
Ezzel a hogyishívják… Max gyerekkel, tudja, és a kis
Miával. Pedig Miának éppen professzionális oktatást
kellene tartania a fiúnak azokban a…. tudja, azokban a
hogyishívják dolgokban.

–  Ami azokat a hogyishívják dolgokat illeti,
polgármester, biztos vagyok benne, hogy a kis Mia
ragyogóan teljesítette a feladatát. Csakhogy sajnos nekem
egy gyilkosságot kell felderítenem, tudja? És a nyomozás
mögött mindenféle hogyishívják dolognak háttérbe kell
szorulnia.

– Magától értetődik, Eberhofer, magától értetődik. Nem
kérdés. Nem is zavarom tovább, megyek is. A fiataljaink
majd gyakorolnak elöl, Jessicánál.

–  Még valami? – kérdezem, mert szavai ellenére csak



áll, mint aki a földbe gyökerezett.
–  Még egy apróság, kedves Eberhofer. Csak egy percre

tartom fel. Szóval a hétvége, pontosabban a vasárnap…
Tudja, idegenben játszunk. Ezúttal a Moosburg ellen.
Tudja. El tudná intézni, mondjuk, csak elméletben,
esetleg, már ha nem okoz túl nagy gondot, hogy a mi
Bengónk…

Zsebkendőt vesz elő és megtörölgeti a homlokát.
Én meg csak várok.
– Eberhofer!
– Igen?
– Szóval?
– Mit?
– Pontosan tudja, mire gondolok.
– Gondolatolvasó vagyok én, vagy mi?
–  Jó ég, hát ki tudná hozni megint Bengót a meccsre?

Pontosan tudja, milyen fontos lenne.
–  Akkor most először is üljön le, polgármester –

mondom. Bizalmatlanul néz rám, de aztán kihúz egy
széket és engedelmesen leül velem szemben.

– Saskia Grimm. Mond magának valamit ez a név?
– Nem is tudom… Hogy is mondjam…
– Igen vagy nem?
– Igen.
– Honnan ismerte?
–  Jó ég, hát ez a Grimm kisasszony, tudja, egy cégnek

dolgozott, ami… olyan hogyishívjákokat… szállodákat
épít, meg ilyesmiket. Szállodaláncokat képvisel. Mivel



pedig a lakosságunk nagyobbik része örülne egy
szállodának, hát felvettem vele a kapcsolatot.

– Szerintem a lakosságunk kisebbik része, de mindegy.
Folytassa!

–  Beszéltünk néhányszor telefonon. Váltottunk néhány
levelet, olyan számítógépeset, tudja. Aztán egyszer csak
azt mondta, személyesen akar képet alkotni a helyszínről.
A faluról, meg mindenről. Én viszont nem akartam, hogy
a faluban megtudják, miért van itt, ezért egyszerűen
beszállásoltam Liesl Mooshammer egyik
vendégszobájába. Ennyi. Azzal költözött be, hogy
egyszerűen csak szeretne néhány nap nyugalmat. Sokat
sétálni, jó levegőt szívni. Tulajdonképpen ez volt minden.
Most pedig halott. Rettenetes. Gyanúsít már valakit,
Eberhofer?

–  Nem – mondom és megrázom a fejemet. – De maga
igencsak elöl áll a listán.

– Nagyon vicces!
– Mikor találkozott a hölggyel?
– Még egyáltalán nem találkoztam vele, a fenébe is! Ez a

legszörnyűbb az egészben! Azt mondta, először minden
befolyástól mentesen, önállóan akar szemügyre venni
mindent, és hogy aztán majd jelentkezik. Csakhogy odáig
már nem jutott el szegény, Isten nyugosztalja!

Feláll és hátrakulcsolt kézzel az ablakhoz lép. Ott megáll
és csak néz kifelé gyönyörű udvarunkra.

–  Most akkor mi lesz Bengóval? – szólal meg egy idő
után kissé feszülten.



–  Buengo börtönben ül, polgármester. És hogy onnan
kijöhessen, ahhoz nekem előbb fel kell derítenem ezt az
ügyet, érti? Mert hogy egyik-másik polgártársunk még
mindig Buengót tartja a gyilkosnak, nem igaz?

– Nevetséges! – mondja és visszafordul.
–  Maga meg én tudjuk ezt, de sajnos nem tudja

mindenki, polgármester. Ezért azt javaslom, először is
hagyja, hogy nyugodtan végezhessem a munkámat. Akkor
gyorsabban haladok, Buengo pedig gyorsabban kijöhet a
börtönből.

– És most vasárnap?
– Kifelé!



8. fejezet

Alig ülök le a számítógéphez, már látom is, hogy a két
piszkavason talált nyomok kiértékeléséhez évekre lenne
szükség. Alaposan dolgoztak a helyszínelők, meg kell
hagyni. Mindkét piszkavasról átláthatatlan mennyiségű
ujjlenyomatot rögzítettek, az egyik piszkavason pedig
valóban találtak bőr-, haj- és vérmaradványokat,
amelyeket már át is küldtek a patológiára. Derék. Persze,
igazából senkinek nem lehet kétsége afelől, hogy utóbbiak
mind az áldozatunktól származnak.

Elsőosztályú szoftverünknek köszönhetően
kényelmesen hátradőlhetek, amíg a gép végigfuttatja az
ujjlenyomatokat a nyilvántartásokon. A kényelmes
hátradőléshez pedig egy jó kávé is szükségeltetik, ezért
átballagok az irodába. Ahol az én Susim íróasztalánál
most Mia ül. Amikor meglát, fensőbbségesen felvonja a
bozontos szemöldökét.

–  Elfogyott a cukor, vagy mi van? – kérdezem, ahogy
belenézek az üres dobozba.

–  Erősnek kell lenned, kedves Franz. – Jessie leveszi a
szemüvegét és rám néz. – Ezentúl nincs cukor. Mert hogy
az egész városházán te vagy az egyetlen, aki cukorral
issza a kávét, de mától te sem kapsz.



Már sejtem is, merről fúj a szél.
– Csak nem járt erre véletlenül a Nagyi?
–  Pontosan, drágám – feleli, aztán visszabiggyeszti a

szemüveget az orrára és ismét a képernyőnek szenteli a
figyelmét.

Megcsóválom a fejem, aztán fogom a jó keserű kávémat
és visszaballagok vele az irodámba. Pocsék az íze, mégis
megiszom. Nemsokára pedig már örvendhetek is, mert a
számítógép találatot jelez. Ami nagyon vicces. Mert hogy
az ezernyi ujjlenyomat közül mindössze egyetlen egy
szerepel a rendszerünkben – méghozzá Liesl
Mooshammeré. Az összes többinek semmi nyoma a
rendőrség rendszerében, tehát a tulajdonosaiknak
valószínűleg soha semmi dolguk nem volt a hatósággal.
Lieslnek viszont volt, akár elhiszik, akár nem. Mert hogy
néhány évvel ezelőtt összetűzésbe került a landshuti
hetivásárban az egyik kofával. Kellemetlen ügy volt, jól
emlékszem. Számomra ugyanolyan kellemetlen, mint
Liesl számára. Mert hogy éppen arra jártam, méghozzá
szolgálati ügyben. És ha ez még nem lett volna elég, a
Nagyi is vele volt. A két öreglány körbejárt a piacon, és
egyszer csak megpillantottak egy táblát, amin az állt:
„Minden fél áron”. Fél órával zárás előtt voltak, ilyenkor a
kofák inkább lemondanak a nyereségük egy részéről,
mint hogy mindent újra hazacipeljenek. Ha a táblát
kirakó üzletasszony igazán korrekt akart volna, lenni, azt
kellett volna kiírnia, hogy „Fél áron a gyümölcs, a zöldség
és a virág”. Csakhogy nem ezt írta ki, hanem azt, hogy



„minden”. Ami sajnos nem volt teljességgel igaz. A
standon ugyanis történetesen szép fafaragásokat is
árultak, a ravasz Liesl pedig természetesen a teljes
választékot azonnal meg akarta vásárolni. Féláron,
magától értetődik. Azért, hogy aztán otthon, a
niederkaltenkircheni hetivásárban a duplájáért, vagy a
háromszorosáért adja tovább. A folytatást el lehet
képzelni. Kiabálás az egyik oldalról, kiabálás a másik
oldalról. A kofa nem hagyta magát, a vita tettlegességgé
fajult, nekem pedig végül szépen be kellett kasztliznom
mindkét Xanthippét. Ennyit magyarázatul, miért szerepel
Liesl Mooshammer ujjlenyomata a rendőrségi
nyilvántartásban.

Nem sokkal később, éppen ahogy kilépek városházánk
ajtaján, ismét megpillantom Maxot. Viszonylag lazán áll a
járőrautómnak támaszkodva és élvezettel szívja a
cigarettáját.

– Mit akarsz? – kérdezem, amikor odaérek hozzá.
–  Negyvenhét – közli, aztán a földre dobja a csikket és

eltapossa.
Fogalmam sincs, miről beszél.
–  Ha pontos akarok lenni, három a főutcán, egy a

buszmegállónál, tizenegy kint az új részen, tizennyolc
nálunk a faluban, és tizennégy az erdőhöz vezető úton. A
Landshut felé induló útra már nem jutottam el. Sorry.

– Felvilágosítanál, miről zagyválsz itt?
–  Hát a kutyaszarról, szuperzsaru – mondja. Pontosan

ebben a pillanatban lép ki a városházáról és indul el



felénk a kis Mia. – Összesítve negyvenhét kupac egész
Niederkaltenkirchenben. De begyűjteni már nem
gyűjtöttem be őket.

Átkarolja Miát, gyors csókot nyom az ajkára, azzal már
indulnak is. Néhány lépéssel később a kisleány
bizalmasan a kölyök vállára hajtja a fejét. Így ballagnak ki
a látókörömből.

Hazafelé teszek egy kis kitérőt Simmerlhez, hogy
beszerezzek egy jó fasírtos zsemlét, mivel biztos vagyok
benne, hogy odahaza csekély kulináris élvezetre
számíthatok. Terveim szerint a biztonság kedvéért meg is
eszem még ott a boltban, nehogy árulkodó morzsák
maradjanak a kocsiban.

–  Elfogyott a fasírt – ábrándít ki a hentes, amint
meghallja a kívánságomat.

A melegételes pultra nézek: üres és hideg. A többi
maradvány is szegényes, alig van valami. Pacal még van,
mondja Simmerl. És hurka. Véres és májas. Sajnos az
egyiket ki nem állom, a másikat meg nem vehetem meg,
mivel haza kellene vinni és otthon kellene megsütni.

–  Mi a fene történt itt ma? – kérdezem a radikális
árumennyiség-csökkenés láttán. – Hogyhogy minden
elfogyott?

Megtudom, hogy az utóbbi napokban többé-kevésbé
mindig ez a helyzet. Fél Niederkaltenkirchen naponta
betér hozzá, meséli Simmerl. Persze elsősorban nem a
csodálatos hús- és felvágott-választékáért jönnek, sokkal



inkább azért, hogy a gyilkosságról eszmét és
információkat cseréljenek. A falu másik fele meg inkább
Wolfinál jön össze esténként, ugyanezen okokból.
Simmerl meg dörzsölgeti a virsliujjú kezét, és örül a
csilingelő kasszának, mivel a tömérdek pletyka mellett a
népek vásárolnak is, nem is keveset. Őrület, mondja.
Őrület, ami itt folyik. A legmeredekebb találgatások
folynak, és már meg is szólaltak az első hangok, amelyek
összefüggést vélnek felfedezni a gyilkosság és a
szállodaépítés között. Hogy honnan szedik, a fene sem
tudja. Simmerl legalábbis nem.

–  Akkor most kell a pacal? – óhajtja végül tudni, de
megrázom a fejemet.

– És a hurka?
– Az sem. De mondd, cukrod nincs véletlenül?
– Mi vagyok én, pék? Hülye!
Így aztán csak felemelem a kezem búcsúzóul,

megfordulok és már kint is vagyok. Előveszem a
telefonomat, hogy felhívjam Rudit, de látom, hogy az
akkumulátor lemerült. Nincs más hátra, haza kell
mennem és el kell szenvednem a zöldségőrület esedékes
megnyilvánulását.

Amikor hazaérek, a Nagyi a várakozásnak megfelelően
a konyhaasztalnál ül, azonban a várakozással ellentétben
nem zöldséget pucol, hanem a napilap mellékleteként
érkezett prospektusok hevernek előtte az aktuális
kedvezményes ajánlatokkal.

–  Jó, hogy itt vagy, Franz – pillant fel, miután észlelte



érkezésemet. – Te, a Teusraussnál ma akció van, mindent
kedvezménnyel adnak, mert kell a hely az új nyári
készletnek. Paulnak pedig úgyis kell egy új babakocsi. Egy
olyan sportosabb, tudod. A régit már szinte kinőtte.
Azonnal oda kell mennünk!

–  A Teusrusshoz? – kérdezem és a kezembe veszem a
prospektust. Aha. A Toys”R”Us! Gondolhattam volna. Ami
azonban a tartalmi részt illeti, a Nagyinak igaza van.
Kedvezmény a teljes készletre.

– Susinak már szóltam – közli a Nagyi, miközben feláll
és fésűt vesz elő a köténye zsebéből, majd megindul az
előszoba felé. – Mindjárt itt lesznek ők is.

Eltűnik egy percre, aztán egy kötött kardigánba
burkolózva, frissen megfésülködve jön vissza. A kezében
szorongatja a táskáját.

–  Szép napot! – hallom máris kintről. Azonnal kisietek
az udvarra, ahol nagy örömömre ezúttal a szokásos heti
egy napon kívül is láthatom Pault és Susit. Ami viszont
egy kellemetlen következménnyel is jár. Mert hogy az én
Susim szokás szerint a Fiatjával érkezik. Ami alig
valamivel kisebb, mintha egy elefánt görkorcsolyája
lenne. Susi vidáman integet, a kis Paul meg hátul ül a
gyerekülésében és fogadni mernék rá, hogy ha
alaposabban megnézném, felfedezném a klausztrofóbiát
abban a szép kék szemében.

– Szervusz, Susi – mondom legörnyedve, és benézek az
autó belsejébe. – Te, nem lenne jobb, ha az én kocsimmal
mennénk? Az mégiscsak tágasabb, tudod…



Hát nem. Nem lenne jobb. Mert hogy kerek perec
megtagadja, hogy ő beüljön abba a hülye öreg
járőrautóba. Egy kisgyerekkel, méghozzá. Hát hogyan is
nézne az ki? Mintha letartóztatták volna! Esetleg
egyenesen a kicsivel, sőt, a tetejébe’ a Nagyival együtt! Szó
sem lehet róla. Majd összehúzzuk magunkat egy kicsit.
Lehet, hogy egy kicsit szorosan leszünk, de még mindig
jobb, mintha oda lenne a jóhíre.

Furcsa. Az ember ilyenkor újra ráébred, mennyire nem
egyformák a nők. A Nagyit például egyáltalán nem
zavarja a járőrautó. Sőt. Éppen ellenkezőleg. Egyenesen
imád benne ülni. Még akkor is, ha szolgálatban vagyok és
semmi szükségem rá, hogy elkísérjen.

Így aztán a Nagyi bepréselődik a hátsó ülésre Paul
mellé, aki boldogan nevetgélve fogadja. Én meg… Én meg
megkísérlek komolyabb sérülés nélkül elhelyezkedni az
anyósülésen. A térdem az orromat veri. Egész életem
legkeményebb utazása áll előttem. Mivel pedig a kocsi a
tíz évével nem mondható éppen újnak, ráadásul teljes
mértékben túlterhelt, a lökhárítók természetesen azonnal
felmondják a szolgálatot.

Mire megérkezünk, már úgy izzadok, mint egy disznó.
Nem javítja a hangulatomat Susi odavetett megjegyzése
sem, amely szerint ne csináljam már itt a cirkuszt. Valami
más viszont nagyon is komoly hangulatjavító hatással jár:
a levegőben egyértelműen sült kolbász illata terjeng.
Körbehordozom a tekintetemet, és már meg is látom: elöl,
a gyermekparadicsom bejárata mellett ott áll az én saját,



felnőtt paradicsomom: egy égőpirosra festett
sültkolbászos kocsi „Seppi híres currys kolbásza”
felirattal.

–  Mi lesz már, Franz? – rezzent fel álmodozásomból a
tettrekészen előkászálódó Nagyi. – Mit bámulsz? Döntsd
előre az ülést és vedd ki Paulit! Nehogy már gyökeret verj
itt!

Így aztán előredöntöm az ülést és tulajdonképpen egész
könnyedén benyúlok hátra. Eddig nem is nehéz a feladat.
Kibújni a kocsiból a kis szarossal a karomban azonban
már maga a fizikai lehetetlenség. Szépen be is szorulok,
fennakadva valahol a két első ülés, s gyerekülés és a
biztonsági övek között. Szorult helyzetem azonban a
legkisebb részvétet sem váltja ki Susiból.

– Istenem, Franz, ne idegesíts már! – sziszegi bosszúsan.
– Én naponta többször beteszem és kiveszem Pault, és
még soha nem szorultam be. Lehet, hogy tényleg itt az
ideje, hogy visszafogd a húskenyér-fogyasztásodat.

– Micsoda egy kétbalkezes vagy te, Franz! – csatlakozik
a Nagyi is.

Köszönöm szépen.
Mindenesetre találnak egy bevásárlókocsit, beültetik

Pault a kis ülésbe és már indulnak is repesve a bejárat
felé. Ami azt jelenti, hogy eljött az ideje a bevetésemnek.
Még akkor is, ha az előbbi Susi-megjegyzés miatt, már úgy
értem, tisztán húskenyér-technikailag, kissé rossz a
lelkiismeretem. Ellenállni azonban így sem tudok a
kísértésnek. Különben is, húskenyérről volt szó, és nem



currys kolbászról.
–  Menjetek csak előre, lányok, én még elszaladok a

mosdóba – kiáltok utánuk. Szinte meg sem hallják,
annyira a hatalmába kerítette őket a vásárlási láz.
Igazából azt sem értem, egyáltalán miért akarták, hogy
eljöjjek velük, amikor nélkülem is tökéletesen
elboldogulnak.

Mint később kiderül, mégis nagyon jó, hogy eljöttem.
Mert hogy amikor négy currys kolbász háromnegyedének
elfogyasztása után az áruházban rábukkanok az izgatott
nőszemélyekre, rögtön látom, hogy igen sikeresek voltak.
A szegény kis Paulnak mindenesetre már át kellett
engednie a gyerekülést a bevásárlókocsiban, és
áthelyezésre került egy kiterített takaróra. Így aztán
először is felveszem, aztán kettesben kísérjük
figyelemmel a gyermekkocsi-ügyi döntéshozatal minden
pro és kontra érvelését. A választás végül egy
háromkerekű, szülői kocogáshoz is alkalmas
dizájnmodellre esik, mivel Susi mindenképpen meg akar
szabadulni a terhesség alatt felszedett kilóitól. Hogy
miért, fel nem foghatom. Szerintem olyan szép puha és
nőies lett, amióta nem olyan kóró már.

Ahogy azt nem nehéz elképzelni, a Fiat 500
csomagtartója, amely már egy sörösrekesztől is megtelik,
ilyen nagy bevásárlások elszállítására teljesen
alkalmatlan. Világos. Az áruház szerencsére kínál az ilyen
esetekre egy ügyfélbarát házhozszállítási szolgáltatást.
Ami azonban, mint kiderül, a kedvezményes áruk



házhozszállítására sajnos nem vonatkozik.
Niederkaltenkircheni kiszállításra meg végképp nem.
Legalábbis nem ingyen. Egy kis felár ellenében viszont
készséggel biztosítják. Tizenöt euróba kerülne egészen
pontosan. Normális embernek ez nem okozna gondot,
kifizeti, indulhat a szállítmány, ennyi. A Nagyi azonban
sajnos nem normális. Legalábbis az ilyen üzleti ügyekben
nem. Továbbá, mint tudjuk, a füle sem a régi már. Ami
ugyancsak nem teszi egyszerűbbé az ügyintézést a
pénztárnál.

–  Tizenöt euró csak a szállítás? Vicc! – förmed rá a
pénztárosnőre. – Szó sem lehet róla! Én ezt ki nem
fizetem maguknak, jobb, ha tudja! Mi vagyok én, krőzus?
Ha nincs ingyenes házhozszállítás, tartsák csak meg
maguknak az árujukat!

–  Az sajnos nem lehetséges, mivel Önök már mindent
kibontottak – feleli a pénztárosnő még barátságosan és az
igazságnak megfelelően. Mert hogy az ember, ugyebár,
nem akar zsákbamacskát vásárolni. Természetes, hogy
előbb ki akar próbálni mindent. Például a Silverlit RC
Giro rendőrségi helikoptert. Csak meg kell nézni,
rendesen repül-e, nem igaz? Vagy hogy az Ice Ryder
terepjáró pontosan úgy mozog-e, ahogyan a dobozán
leírják. Vagy hogy Olaf, a hóember, tényleg olyan puha-e,
amilyennek kinéz. És hogy az az emeletes parkolóház
stabilan áll-e, nem dől-e össze az első fuvallatra. Fontos
dolog az ilyesmi. Ha elmulasztjuk, csak bosszúság és rossz
hangulat lesz a vége. Ezért aztán mindent szépen ki kell



bontani és tesztelni kell.
– Halló! – süvít a pénztárosnő a Nagyi után. – Most meg

hová megy? Álljon csak meg! Mi lesz ezzel a tömérdek
áruval? Nem állhat egyszerűen tovább, mindent itt
hagyva!

–  Dehogynem – avatkozom közbe. – Nézze, nekünk
igazából nincs szükségünk ezekre a dolgokra. Maguk
viszont meg akarnak szabadulni tőlük, nem igaz?
Különben miért adnák ekkora kedvezménnyel őket?
Biztos, hogy találunk valami megoldást. Mit javasol?

Susi mellettem a szemét forgatja, aztán előveszi a
pénztárcáját és kivesz belőle néhány bankjegyet.

– Eszedbe ne jusson kifizetni azt a hülye szállítást, Susi!
– ordít be a Nagyi a bejárati ajtó üvegén át, amely
folyamatosan nyílik és csukódik, ahogy a Nagyi ki-be
szaladgál rajta.

A pénztárosnő már kissé idegesen ráncolja a homlokát.
A telefonkagylóhoz nyúl és erősítést kér. Ami szinte
azonnal meg is érkezik, méghozzá egy sápatag, kövér,
duzzadt ajkú üzletvezető személyében.

–  Valami gond van, Angelika? – kérdezi azonnal, de a
tekintetét közben mereven rám szegezi. Mintha
kielemezne magában.

–  Igen, van – felelem ezért Angelika helyett, majd
röviden és egyelőre még barátságosan felvázolom neki az
aktuális tényállást.

–  Ez most azt jelenti, hogy Ön ezt az egész halomnyi
árut hirtelen már nem akarja megvásárolni, hanem itt



akarja hagyni? Azok után, hogy már mindent kibontott és
kipróbált? – óhajtja tudni előadásom végeztével.

– Te jó ég, dehogy! Én nagyon szívesen megvásárolnék
mindent, elhiheti. És azt az ostoba házhozszállítási díjat is
kifizetném, hát hová gondol, barátom? Csakhogy Ön is
látja… – mondom és megfogom a karját, ami nem is
téveszti el a hatását. Aztán a fejemmel a Nagyi irányába
intek, aki még mindig ketrecbe zárt tigrisként futkos ki-
be. Susi egyetértőn bólogat. A kis Paul meg sírni kezd.

–  Te jó ég, adja ide azt a nyomorult szállítási címet! –
mondja a sápatag, és esküdni mernék rá, hogy őszinte
együttérzést hallok ki a hangjából. Megkönnyebbülten
megadom neki az adatokat.

– Várjon csak egy percet – mondja végül, és hátrafordul
a közvetlenül mögötte álló polchoz. Leemel egy tarka
dobozt és a kezembe nyomja. „Sárkányszelídítés könnyen
és gyorsan” olvasható rajta.

Amin muszáj vigyorognom.
– Megéheztem – jelenti ki a Nagyi, miután mindannyian

kívül kerülünk az üvegajtón, és már indul is a
sültkolbászos kocsi felé. Susival együtt azonnal
tanulmányozni kezdik a kínálatot, én meg Paullal a
karomon próbálom megakadályozni, hogy a három üres
bevásárlókocsi háromfelé guruljon.

–  Megkívánt egy kis utánpótlást az úr? – néz rám a
sültkolbászos ember nevetve.

–  Ó – mondja erre Susi olyan hangon, hogy
összerezzenek tőle. – Szóval te már ettél is egy sült



kolbászt?
– Egyet? – A kolbászos ember harsogva nevet. – Négyet

tüntetett el a fickó. Ritkán látni ilyen jó étvágyat.
–  Három és felet – próbálok meg tompítani. – És

krumpli nélkül. Szóval gyakorlatilag nulla szénhidrát,
meg ilyesmi…

Mintegy parancsszóra megszólal a telefonom és
Brunnenmeier doktor keres. Megjöttek az eredményeim,
közli. És hogy menjek el hozzá. Méghozzá olyan sürgősen,
ahogyan csak tudok. Azzal leteszi. Én meg kezdem
hirtelen rosszul érezni magam.

–  Ki volt az? – kérdezi Susi, miközben eltüntet a
szájában egy darabka kolbászt.

–  Téves hívás – mondom, és meghintáztatom Paul a
karomon. – Igaz, Pauli? Téves hívás, egy buta téves hívás.

Ő pedig visszamosolyog rám.



9. fejezet

Később, amikor végre kinyithatom a konzervdoboz ajtaját
és kiszabadíthatom elgyötört testemet, még mindig
rosszul vagyok, bár nem tudom, az autóút vagy a sült
kolbász miatt. Nyújtózom egyet és megpillantom a Papát a
fűnyírószörnyetegén ülve, amit ő szeretetteljesen Rambó
néven emleget. Füves cigaretta lóg a szájából, miközben a
gyümölcsfák között kanyarog. Ezért fogad ilyen
fantasztikusan jó illat. Mert semminek a Földön nincs
jobb illata, mint a frissen vágott fűnek. Nagy levegőt
veszek és újra kinyújtózom. Közben a Nagyi is előmászik
a kocsiból, elköszön és már robog is be a házba. Amint
eltűnik, lehajolok és vetek még egy pillantást a kocsi
belsejébe, megpróbálkozva legellenállhatatlanabb
mosolyom bevetésével, ami émelygésem és a legörnyedés
következtében sajnos nem sikerül tökéletesre.

– Bejössz még egy percre, drága Susi?
– Nem, drága Franz – vigyorog vissza.
Próbálkozzunk akkor a kiskutya-pillantással. Az néha

bejön.
–  Nagyon sápadt vagy – közli velem. Mintha némi

aggodalom csendülne ki a hangjából.
–  Lehetséges. Valószínűleg attól a sok-sok kilométertől



ebben a kasztniban.
– Attól tartok, inkább a sok-sok sült kolbásztól.
– Nem akarsz ápolni egy kicsit?
– Nem. Ápoljon csak szépen a Nagyi.
– Ugyan, menj már. Maradjatok egy kicsit! Kérlek!
– Nem, Franz.
–  Miért nem? – Lassan kezd egy nyüszítő gyerekre

hasonlítani a hangom.
–  Mert először is ma nem péntek van és mert nincs

nálam semmi Paulnak. Mert hogy másodszor pedig Paul
nemsokára éhes lesz, és már valószínűleg nagyon fáradt
is, ezért most gyorsan haza kell mennünk, hogy
lefektessem.

Hátrapillantok és azonnal megértem, mire gondol. A kis
szaros az ülésében kuporog, kétségbeesetten rágja az
amúgy is elég roncs állapotú nyuszija fülét, a fáradt
szemecskéjét dörzsölgeti, és lóg a takony az orrából.

–  Méteres takony lóg ki belőle – állapítom meg, mire
Susi azonnal előránt egy papírzsebkendőt, megfordul és
eltakarítja a zöldes-sárgás undormányt.

– Akkor viszlát – mondja és már indít is.
– Akkor viszlát – felelem. Mi mást is mondhatnék? Susi

a gázra lép, kikormányozza a szappantartóját az
udvarból, én meg egy ideig még nézek utánuk. Ludwig
előballag a kertből, megcsóválja a farkát és a lábamhoz
hajtja a fejét. Az én hű társam.

–  Földbe gyökerezett a lábad, Franz, vagy mit állsz ott
ilyen hülyén? – hallom hirtelen a hátam mögül.



Liesl Mooshammer az, aki éppen most fékez le
mellettem a kerékpárjával. Lekászálódik a nyeregből és a
ház falának dönti a kerékpárt. Néhány másodperccel
később a Papa is felbukkan.

– Van tüzed, Franz? – érdeklődik és az orrom elé emeli
füves cigarettájának csonkját. Kialudt a vad fűnyírás
közepette.

– Tűzről jut eszembe – mondom Liesl Mooshammerhez
fordulva, aki éppen egy jutazacskóban kotorászik. – Te,
Liesl, felvetődött egy kérdés: tulajdonképpen miért
tartottál te égésgyorsító zselét a házadban? Egy kicsit
szokatlan, nem gondolod? Úgy értem, az ilyesmit inkább a
vendéglátásban használják, nem igaz?

–  Fogalmam sincs, használják-e a vendéglátásban.
Szerintem nagyon praktikus – motoz tovább a
zacskójában.

–  Megmondom én neked, miért tart Liesl ilyesmit a
házában, Franz – jelentkezik szólásra ismét a Papa,
élvezettel fújva ki néhány tökéletes füstkarikát. – Azért,
mert ő a világ legfösvényebb nőszemélye, tudod?
Egyszerűen sajnálja a pénzt a jó száraz tűzifára. Drágállja.
Inkább megveszi az olcsót, ami viszont annyira nedves
még, hogy szinte csöpög, és magától soha az életben nem
gyulladna meg. Ezért kell a zselé. Az egész falu bűzlik
attól a füsttől, ami nála kijön a kéményből, így van, Liesl?

–  Bolond – morog a vén szatyor, akinek időközben
sikerült a zacskójából elővarázsolnia egy doboz epret,
amit sürgősen az orrunk alá is tart. – Érzitek ezt az illatot,



fiúk? Ennél frissebb már nem is lehetne, egyenesen az
eperföldről! Gyerünk, vegyetek!

Megszólal a telefonom. Felveszem és arrébb megyek
néhány lépésnyire a Papától és Liesltől, akik zavartalanul
traccsolnak tovább. Mint elég gyorsan kiderül, igencsak
érdekes hívás érkezik, és azonnal széles vigyort varázsol
a képemre.

–  Hadd nézzem csak azt az epret, Liesl – mondom,
miután befejeztem a beszélgetést, és megpróbálok
bepillantást nyerni az ominózus jutazacskó belsejébe.
Valóban, tele van epresdobozokkal.

– Te meg mit akarsz? – förmed rám.
–  A hívó, úgy értem, aki az előbb hívott, közölte, hogy

hajlandó eltekinteni a feljelentéstől, amennyiben
kifizeted neki az epret, amit éppen az imént loptál el a
földjéről. Kilónként húsz eurót kér – mondom, és látom,
ahogyan a Papa arcán is azonnal széles vigyor terül szét.

– Elment az esze? Húsz eurót egy kilóért? Olyan eperért,
amit ráadásul még leszedni is nekem kellett? Még most is
sajog a hátam a sok hajlongástól! Ez már… ez már
valóságos uzsora, Franz! Azonnal tenned kell valamit!

–  Talán kényszerített, hogy szedd le az eprét? –
érdeklődöm.

–  Egyáltalán hogyan láthatott meg a gazember? Direkt
figyeltem, hogy senki ne vegyen észre!

–  Ezek szerint mégsem figyeltél olyan jól. Most pedig
irány a konyha, mérd le az epret, aztán indulás fizetni! De
előbb még gyorsan elmondod, tényleg arra használtad-e



az égésgyorsítót, hogy bekend vele a tűzifádat. Ezért
tartottad a kályhák mellett?

Biccent egyet, mint egy dacos gyerek, aztán megfordul
és elcsörtet az ajtó felé.

– Mondtam én neked, Franz – közli elégedetten a Papa,
még mindig a kárörvendő vigyorával az arcán. – Fogadok,
az egész komposztját is a hülye kályháiban égeti el.

Végül aztán hívom Ludwigot és elindulunk a körünkre.
Mivel pedig útközben összefutunk Flötzingerrel, aki ismét
előadásba kezd a Mooshammer-házban szükséges javítási
munkálatokról, ezúttal egy-harminchármas eredménnyel
térünk haza. Én nem tudom, mit képzel ez a fickó. Hogy
nincs jobb dolgom, mint az ő szakemberi képességeiről és
a tisztességes elszámolási módszereiről győzködni Lieslt?
Már csak az hiányozna! Ráadásul éppen most, amikor
szakmailag, magánügyileg és egészségileg egyaránt a
mélyponton vagyok? És egyáltalán, Susi meg hogyan lehet
ilyen kőszívű, amikor világosan láthatta, milyen sápadt
vagyok, ami egyértelműen arra utal, hogy súlyos kórság
gyötör. Ő meg mit csinál erre? Ahelyett, hogy ott
maradna, ahová tartozik, a gázra lép és elhajt. Sorsára
hagyva a szegény, beteg, sápadt Franzot. Nagyon
kegyetlenek tudnak lenni a nők.

Már sötétedik, mire visszaérek szent disznóólamba. Alig
helyezem azonban kényelembe magam, kopognak, és
Rudi lép be. Ami szokás szerint nem fedi teljesen az
igazságot. Mert hogy most sem igazán jön, sokkal inkább
úgy vonul, mintha a disznóólam valami nagyszínpad



lenne. A képe meg úgy ragyog, mintha biztos lenne benne,
hogy megjelenése fényt hoz nyomorúságom sötétjébe.

–  Veled meg mi van? Egyébként is, hol voltál ilyen
sokáig? – kérdezem, és először is a hűtöhöz lépek, hogy
kivegyek két sört. Az egyiket odadobom Rudinak, aki
rutinos mozdulattal elkapja, a másik pedig velem tart a
kanapéra, ahová lerogyok. A Nagy Művész is kényelembe
helyezi magát, és miután ivott egy jó nagy kortyot,
mesélni kezd.

Megtudom, hogy nyomozástechnikailag ma felettébb
sikeres napja volt. A házban talált három útlevél valóban
Saskia Grimmé, Buengóé, és természetesen magáé Liesl
Mooshammeré volt. A legjobb azonban, mondja, a
legeslegjobb, hogy a drága kollégák megtalálták Grimm
kisasszony kulcscsomóját. Ő pedig az útlevél alapján
gyorsan kiderítette a lakcímet, majd odament, és a
kulcscsomóval szépen ki is nyitotta a lakást, folytatja.

–  Te, Rudi, mit értesz te azon, hogy kinyitottad? –
kérdezem ezért.

–  Mégis mit értenék? Kulcsot be a zárba, elfordítod,
kattanás, ajtó kinyílik. Ennyi.

– Azt akarod mondani, hogy bementél a lakásba?
– Logikus.
– És a technikusok? A nyomrögzítők? Ők már végeztek?
–  Ugyan már, mit gondolsz? Ők még a kiégett házban

talált nyomok kiértékelésével sem végeztek. A lakásba
még el sem jutottak. Különben is, ez a Grimm nőszemély
Kaufbeurenben lakott, ami ugyebár már nem is az ő



illetékességük. Hetekig nem jön senki abba a lakásba,
elhiheted.

– Rudi! Már nem vagy zsaru, már megint elfelejtetted?
Büntetendő, amit csináltál, ember! A fenébe!

– Tartóztass le.
– Kinyalhatod – közlöm vele, aztán egyszerűen muszáj

kimennem a friss levegőre.
Gyomorforgató, ahogyan a hülye Birkenberger már

megint mindenhol előre tolakszik és mindenbe
beleavatkozik.

Úgy rohangálok körbe-körbe az udvaron, mint bika az
arénában, és igen jól esne, ha lenne a közelemben most
egy torreádor, akibe beledöfhetném a szarvaimat és
áthajíthatnám a vállam fölött.

– Rudi! – ordítok be, mire azonnal felbukkan az ajtóban.
–  Már megint minden apróságon felizgatod magad,

Franz – közli sértődötten. Még a karját is összefonja a
melle előtt. – Én halálra dolgozom magam, te meg nem
hogy nem értékeled a munkámat, hanem egyenesen úgy
nézel rám, mintha Freddy Krüger lennék. Ez aztán
mindennek a legalja!

–  Rudi! Mondd, tényleg ilyen hülye vagy, vagy csak
tetteted magad? Illegális, amit csinálsz, akár hiszed, akár
nem! Ha kiderül, azonnal elveszik tőlem az ügyet! –
ordítok rá.

–  Végeztek lassan, szerelmespár? – üvölt ki a Papa az
egyik ablakból. Már csak ő hiányzott.

Megragadom Birkenberger karját és visszarángatom a



disznóólba. Miután villámgyorsan kiiszom a sörömet és
ettől kissé megnyugszom, Rudi pedig ugyancsak kiissza a
sörét és megkapja a következőt, lassan újra megered a
nyelve. És, mondjuk úgy, eltekintve attól, hogy semmiféle
jogosultsága nem volt a Grimm-lakásba való behatolásra,
az átkutatásáról már nem is beszélve, az eredményei
azért elismerésre méltók. Kiderítette például, ki volt az
áldozatunk megbízója. Egy bizonyos Venus-Bau nevű cég,
ami építési vállalkozás, eredetileg Berlinből, de az ország
egész területén felfogad szabadúszó felderítőket. Kicsi és
közepes szállodák építésére specializálódtak, leginkább
zöldmezős beruházások keretében, meséli Rudi. Feltűnt
neki továbbá, hogy a lakásban rend volt ugyan, de
minden nagyon poros volt, amiből arra következtetett,
hogy a néhai Saskia Grimm meglehetősen ritkán
tartózkodott otthon. Amit pedig még ennél is furcsábbnak
talált, az az a tény, hogy nemrégiben az összes képet
levehették a falról, mert a keretek nyoma még világosan
kirajzolódott. Mivel pedig sikeres magánnyomozóként
magától értetődően a legkisebb részletet is megörökítette,
már nyomja is a kezembe fensőbbségesen a
fényképezőgépét.

–  Minden rögzítve. Nyomd meg a jobb gombot – közli,
én meg a szememet forgatom. Pedig, be kell vallanom,
valóban lenyűgöző munkát végzett a fickó. Amit persze
óvakodnék vele is tudatni, ezért néhányszor látványosan
ásítok egy nagyot, miközben sorra nézem a képeket.

–  Fáradt vagy, Franz, vagy esetleg untatlak? – óhajtja



erre tudni. Kissé éles a hangja.
–  Mindkettő – mondom, és visszaadom neki a

fényképezőgépét.
– Hálátlan seggfej!
–  Még valami, Rudi. Nem láttál valahol egy telefont

abban a lakásban? – kérdezem és újra elindulok a
hűtőhöz.

Nem, mondja. Telefont, azt nem talált. Ahogyan
számítógépet sem. Naplóról már nem is beszélve. Viszont
a kis konyhában lógott egy falinaptár, azt elhozta. Amire
ismét csak semmiféle jogosultsága nem volt, de most már
kit érdekel.

–  Ezt tüzetesebben is meg kell néznünk, Franz –
mondja, miközben előrángatja a táskájából a bűnjelet. –
Ugyanis nagyon furcsa jelölések vannak rajta. Nézd csak,
VT és CS, itt meg MT, és így tovább. Mindig csak két betű.
A legkülönbözőbb napokon. Illetve nagyon kivételesen
egy-egy helyen négy betű.

Lapozgatja a naptárat és értetlenül csóválja a fejét.
–  Ez neked bonyolult, nagyokos? – mondom neki, és

kirántom a naptárat a kezéből. – A két betű egy
monogramot jelöl. Az egyik betű a vezetéknév, a másik a
keresztnév. Nem kell hozzá sok ész. Már csak azt kell
kitalálnunk, kire illenek a Grimm nőszemély
környezetében a monogramok. Itt van például ez az MT.
Meier Theodor, például.

–  Vagy Martin Tübinger – vigyorog vissza rám. Látom,
hogy vette a lapot. – Vagy tudod mit? A legjobb, ha máris



indulunk a Bayern stadionjához és letartóztatjuk Thomas
Müllert, mi a véleményed?

Akkor azonban megszólal a telefonom. Pedig már este
tízre jár az idő. Hát már soha nem lehet nyugta az
embernek?

–  Eberhofer! – Felismerem a polgármester hangját,
pedig igyekszik suttogni, a háttérből pedig nem csekély
mértékű zaj hallatszik. – Azonnal ide kell jönnie, most
azonnal! Elszabadult a pokol!

–  Tudna egy kicsit hangosabban beszélni,
polgármester? Alig hallom.

– Nem tudnék.
– Hol van egyáltalán?
–  Hát a városházán. Elbarikádoztam magam. Kint az

épület előtt lázong a csőcselék. Segítsen már, az Isten
szerelmére!

Kattanás. A hívás véget ért.
– Lázong a csőcselék – mormolom magam elé, és kissé

zavartan szemlélem elnémult telefonomat.
–  Elszabadult a csőcselék Niederkaltenkirchenben? –

találgat Rudi, és meg sem próbálja elfojtani a cinikus
felhangot a hangjában.

–  Nem vicces, Rudi! – morgok, miközben felveszem a
bőrkabátomat.

– Nem is. Komolyan, Franz, még soha nem gondolkodtál
el rajta? Nekem már régen feltűnt, milyen alakok jönnek
szembe az emberrel itt nálatok mindenfelé. Légy őszinte,
Niederkaltenkirchen valóságos gyűjtőhelye a legfurább



alakoknak. Persze valószínűleg a beltenyészet lehet az
oka. Boldog lehetsz, hogy a nagyapád nem idevalósi volt.
Mert nem idevalósi volt, ugye?

–  Mit értesz azon, hogy beltenyészet, Birkenberger? –
kérdezek vissza, mert nem hiszek a fülemnek.

–  Hát, hogy beltenyészet. Belterjesség. Mit nem lehet
ezen érteni? Nem csak itt, nálatok van ez így. Az egész
országban mindenfelé találkozol vele a félreeső
vidékeken. Mégis mit csinálhattak volna az emberek
régebben a szabadidejükben? Nem volt tévé, nem volt
számítógép, sőt, még kocsma sem volt közel-távol. Néhány
vidéket telente ráadásul hónapokra elzárt a hó a
külvilágtól, nem igaz? Hát persze, hogy az emberek
megszorongatták egy kicsit a húgukat, vagy…

– Rudi! Észnél vagy te, ember? – bömbölök rá. Hirtelen
mintha a lélegzetem is elakadna. – Mit képzelsz te, hogy
így merészelsz beszélni a lakosságunkról? Mit képzelsz, ki
vagy te? Egy hülye seggfej!

–  De komolyan, Franz, most miért kell mindjárt így
üvöltözni? Nézd csak meg Flötzingert. Vagy Simmerlt,
hogy más példát hozzak. Egyiküknek sincs minden
rendben a fejében. Vagy Liesl Mooshammer… az ő
esetében őszintén szólva abban sem vagyok egészen
biztos, nem pontosan ilyen kapcsolatokból származik-e.
Mindegyik teljesen debil, nézz csak rájuk!

–  Nem nézek rájuk! És nagyon vigyázz, mert nem sok
választ el tőle, hogy letartóztassalak rágalmazásért és
becsületsértésért!



–  Azért a Flötzingerrel kapcsolatban van némi igaza –
hallatszik hirtelen a Papa brummogása az ajtóból. Ott áll
egy szál alsógatyában és papucsban.

–  Hol vagyunk, a belvárosban, hogy ekkora itt az
éjszakai forgalom? Mi az ördögöt keresel itt ilyenkor?
Különben is, legalább vegyél magadra valami normális
ruhát, ha már kilépsz a házból, mert hogy az adoniszi
időd óta már finoman szólva is fényévek teltek el –
kiabálok rá, és érzem, hogy lassan eljutok önuralmam
határára.

Rudi mindentudóan felhúzza a szemöldökét.
–  Már megint veszekedtetek? – vigyorog a Papa, és a

tekintete ide-oda jár közöttünk.
Meg kell bolondulni!
–  Mondd már meg, mit a fenét akarsz! – förmedek rá

újra.
–  Ja, igen, majdnem elfelejtettem, a polgármester

érdeklődik, hol maradsz ilyen sokáig – mondja, azzal
hátat fordít. Hátulról sem szebb, mint elölről. – Az előbb
telefonált, méghozzá elég hisztérikusan. Én megyek is,
nyugodalmas jó éjszakát mindenkinek!

Te jó ég, a polgármester! Őt el is felejtettem a nagy
beltenyészet közepette! Fel is kapom a kocsikulcsot és
már indulok is.

Amikor néhány perccel később megérkezem a
városházához, máris látom, mi a gond. Egy kis csoport,
úgy tíz-tizenkét polgártárs áll a kapu előtt és igen buzgón



és hangosan próbálják rábírni a kijövetelre a
polgármestert, az ajtón való dörömböléssel és rugdosással
nyomatékosítva óhajukat. Valamivel arrébb két fiatalabb
nő áll egy „NKK NEM akar szállodát!” feliratú plakátot
tartva a magasba.

Vigyorognom kell, miközben szemügyre veszem a
díszes társulatot, majd végighordozom a tekintetemet a
környéken. A szomszédos ablakokban felismerek néhány
polgártársat, aki érdeklődve hajol ki az ablakból. Mások
összehúzott függönyök mögül kukucskálnak,
természetesen ugyanolyan kivehetően. A forradalom és
az ő kukkolói.

Előveszem a hangszórót a kocsiból.
–  Háromig számolok! Akit utána itt találok, azonnal

letartóztatom! – közlöm, mint gondolni lehet, meglehetős
hangerővel, ami ki is váltja az azonnali hatást. Egyesek
még a fenekükre is ülnek a nagy riadalmukban.

– Egy… kettő…
– Mondja csak, megbolondult maga, Eberhofer? – szakít

félbe egy fémkeretes szemüveget viselő idősebb úr. –
Kishíján halálra rémített ezzel a bömböléssel!

–  Három! – mondom és előhúzom a bilincset. Már
kattan is az úriember csuklóján.

Ami már tényleg nem téveszti el a hatását. Éppen
ellenkezőleg. Mert vadonatúj foglyom ugyan szívettépő
hangon nyüszít segítségért, cinkosai azonban egyetlen
másodperc alatt futva indulnak a szélrózsa minden
irányába. Öt másodperc sem telik bele, és kettesben



állunk az egész téren.
Leveszem róla a bilincset.
– Mit képzel, Eberhofer? – mormog, miközben eltúlzott

hevességgel masszírozza a csuklóját. – Erre nincsenek
szavak! Maga tényleg bolond! Micsoda fellépés ez? Mint a
náci időkben, tudja? Ennek még lesznek következményei,
arra mérget vehet!

–  Polgármester! – rikoltok fölfelé. – Kijöhet, tiszta a
levegő!

A szemüvegesre nézek.
–  Maga meg most azonnal eltűnik innen – mondom a

falhoz támasztott kerékpár felé intve, ami senki másé
nem lehet.

–  De én beszélni akarok a polgármesterrel! – közli
dacosan.

–  Én meg jó mocskos szexet akarok Lady Gagával. A
motorháztetőmön, méghozzá. Indulás!

Viszonylag felháborodva fújtat néhányat, de aztán csak
felszáll az öreg drótszamarára és elkerekezik.

–  Tiszta a levegő? – hallom bátor szabólegényünk
hangját az ajtó túloldaláról.

–  Patyolattiszta – mondom, és indulok vissza a
járőrautóhoz.

– Hazavinne még gyorsan, Eberhofer?
–  Nem! – morgok vissza, mert már tényleg nagyon

elegem van.
– Miért nem?
– Mert nincs taxiengedélyem, azért.



– Kérem!
– Nem!
– De én félek!
– Akkor magának nem taxi kell, hanem pszichológus. Jó

éjszakát, polgármester!
– Jó éjszakát, maga kőszívű seggfej!
– Ezt hallottam!
– Akkor jó!



10. fejezet

Amikor másnap reggel átvágok az udvaron a disznóólból
a konyhánk felé, először is elcsodálkozom. Mert hogy a
házból olyan hangos Birkenberger-bömbölés hallatszik ki,
hogy szegény Ludwig nyüszíteni kezd tőle. Mi a fene
történt már megint?

Amint belépek a konyhába, azonnal látom, hogy ma
semmi, de tényleg semmi nem is emlékeztet a
megszokottra. Jó, a szalonnás tojással és a cukrozott
tejeskávéval kapcsolatos vágyaimat már eltemettem, de
legalább egy nevetséges tea és egy teljes kiőrlésű,
százezermagvas zsemle egy kis diétás lekvárral megkenve
olyan túlzó kívánság lenne egy keményen dolgozó
férfiembertől? Ahelyett azonban, hogy szegény Franznak
egy legalább valamennyire élvezhető reggelit tálalna, a
Nagyi a konyhaasztalnál ül, Rudi meg fölötte áll és ordít
vele. Közben meg mindkettőjük tekintete az asztalra
szegeződik.

– Így jó, Rudi fiam? – hallom a Nagyit.
Már csak kíváncsiságból is odalépek melléjük.
–  Nagyon jó! Megy ez! – ordítja el magát újra Rudi

anélkül, hogy észlelné jelenlétemet. – És ha azt
megnyomja, ott, és belenézünk ott elöl, akkor még egy



selfie-t is készíthetünk magunkról!
– Egy micsodát? – üvölt vissza a Nagyi.
–  Egy selfie-t. Amikor az ember le tudja fényképezni

saját magát. Nézzük csak! Így! Tessék mosolyogni!
Mindketten a létező legbarátságosabb arckifejezésüket

öltik magukra, Rudi pedig lenyomja a telefon
kioldógombját. Ellenőrzi az eredményt, elragadtatva
bólogat, aztán bemutatja a művet koros tanítványának is.

– Jaj, ez nagyon jó! Ezek mi ketten vagyunk, igaz? Nézd
csak, hogy nevetünk! – örvendezik a Nagyi a képet
csodálva.

–  Szép jó reggelt – zavarom meg az általános
elragadtatást. – Ez meg mi légyen?

–  Jó reggelt, Franz – biccent Rudi, miközben a Nagyi
egyre növekvő elragadtatással szemléli önarcképüket. –
Képzeld, a Nagyi tegnap kapott egy telefont ajándékba a
társnőitől az aerobic-órán, mit szólsz hozzá? Összeadták a
pénzt és megvették neki!

–  Egy telefont? Hogy halálra ne röhögjem magam! Mit
kezdjen vele? Telefonáljon, vagy mit?

–  Nem, nem, szó sincs róla. Nem azért vették neki.
Hanem azért, mert már elegük van belőle, hogy a Nagyit
gyakorlatilag nem lehet elérni telefonon, és ezért mindig
apádat vagy téged kell hívjanak.

–  És? Mi ezzel a gond? – kérdezem, mert tényleg nem
tudom. – Talán kényes titkokat akar megosztani
egymással a sok vén szatyor, amit mi nem tudhatunk?

– Még az is lehet. De a Nagyi főleg azért örült neki, mert



hogy szerinte te a legtöbbször elfelejted átadni neki az
üzeneteket. Apád meg mindig elfelejti.

Jó, ebben lehet valami.
–  Látod. Mostantól viszont nem szorul rá a ti

megbízhatatlan segítségetekre, hanem SMS útján azonnal
értesíteni tudják minden eseményről, érted? Szuper,
nem? Már be is avattam a technika művészetébe.

Beavatta a technika művészetébe. Világos.
Pontosan ebben a pillanatban a Nagyi felrezzen

delíriumából és végre abbahagyja az idétlen önarcképe
bámulását.

–  Itt vagy, Franz? – fordul hozzám máris. – Nézd, mit
kaptam! Egy telefont! El tudod képzelni? Gyere, ülj ide
hozzám!

Mit tehetnék mást, odaülök hozzá.
– Az aerobicos társaságtól, tudod? Mert hogy az a hülye

telefonálgatás egyszerűen nem működik, és erre a lányok
kitalálták, hogy összedobják a pénzt és megajándékoznak
ezzel a csodálatos kis szerkentyűvel. Most majd mindig
megírhatják nekem, mire készülnek. Nagyon jó, nem
igaz? De a legjobb az egészben, hogy nekem egy
fillérembe sem került. És nem is fog, mert én aztán nem
fogok visszaírni nekik, nem bolondultam meg. És nézd
csak, Rudi mi mindenre megtanított már!

–  Mi mindenre tanított már meg a mi isteni Rudink,
Nagyi? – kérdezem és vetek egy pillantást Birkenbergerre,
aki időközben maga is helyet foglalt, és most ott ül velem
szemben összefont karral. Széles vigyor a képén és glória



a feje fölött.
–  Igen, nézd csak meg, Franz – mondja büszkeségtől

dagadó hangon. – Kora reggel óta nagyon szorgalmasak
voltunk és már nagyon sokat megtanultunk. Például azt,
hogyan lehet elolvasni egy SMS-t, így van, Nagyi? És már
fényképezni is tud. Sőt, már selfie-t is tud csinálni. Most
aztán ámulhatsz!

– Ámulok. És mi van reggelire?
–  Mosolyogj, Franz! – rikoltja el magát a Nagyi, és az

orrom alá tartja a telefonját. – Mosolyogj! Ne nézz úgy,
mint aki vackorba harapott!

Kipréselek magamból egy mosolyt.
–  Nincs ma reggeli? – teszem fel a kérdést tizenöt

perccel és körülbelül száz fotóval később. Már képtelen
vagyok mosolyogni, a szegény Ludwig meg már
harmadszor fordul el és mutatja a Nagyinak újfent a
hátsóját. Csak Rudi, csak ő mosolyog és pózol minden
elképzelhető helyzetben rendületlenül, vad elszántsággal,
hogy a végtelenségig támogassa a Nagyi fotográfusi
művészetének kiteljesedését.

A szememet forgatva felállok.
– Most meg hová mész? – kérdezi a Nagyi anélkül, hogy

egy percre is letenné a hülye kütyüjét.
– Simmerlhez – mondom. Amit azonnal megért.
–  Jesszus, a reggeli! – kiált fel és végre a köténye

zsebébe csúsztatja a szaros telefonját. – Gyerünk, fiúk,
terítsetek meg, mindjárt reggelizünk!

Akkor megszólal a telefonom. Brunnenmeier keres.



Otthon vagyok-e még, érdeklődik, mert akkor átugrana
egy percre, hogy tájékoztasson a laboreredményeimről és
ezzel összefüggésben a várható élettartamomról. Nem,
mondom, sajnos már úton vagyok. Már gyakorlatilag
munkában vagyok. De amint feszes szolgálati beosztásom
megengedi, benézek hozzá. Azzal leteszem.

–  De hát még egyáltalán nem indultál el, Franz… Még
nagyon is itthon vagy – morog bosszúsan Rudi, miközben
úgy tömködi magába az epres túrókrémet, hogy gyönyörű
túrókrémbajusza keletkezik.

– Rudi! – szakítom félbe azonnal, mert mára már éppen
eleget okoskodott.

A reggeli után, amely Lieslnek köszönhetően
meglehetősen eperdúsra sikeredik, még beugrom
Simmerlhez. Rudival felosztottuk egymás között a mai
munkát, ezért szerencsés módon egyedül lépem át a
hentes szent csarnokának küszöbét. Mivel még viszonylag
korán is van, a pult pontosan olyan, amilyennek a
legjobban szeretem. Tömött. Remek.

Összefut a nyál a szájamban, miközben tépelődöm, mit
válasszak. Az óriási választék nem könnyíti meg a
dolgomat. További nehezítő körülmény, hogy egy idősebb
házaspár áll előttem, akik, amint meglátnak, azonnal
kérdezgetni kezdenek a nyomozás állásáról. Egy
harmadik vevő is rögvest betársul hozzájuk, egy
rasztahajú, hátizsákos srác. Csak úgy hegyezi a fülét. A
bolt közepén meg egy babakocsi áll egy kantáros nadrágot



és fél szemén szemfedőt viselő, nyafogó kölyökkel. Hát
hogy összpontosítson így az ember a drága táplálékának a
kiválasztására?

–  Valami baja van a szemének? – érdeklődöm a
kiskölyök felé intve, egyrészt, mert tényleg érdekel,
másrészt mindenképpen témát akarok váltani,
harmadszor pedig tisztázni szeretném, egyáltalán kihez
tartozik a kis nyavalyás.

–  Kancsal – közli a rasztahajú, én pedig őszintén
meglepődöm. Hány éves lehet egyáltalán? Legfeljebb
tizennyolcnak nézném.

– A tiéd? – kérdezem ezért.
– Úgy nézek ki, mint aki beszámíthatatlan?
– Őszintén szólva egy kicsit igen – felelem az igazságnak

megfelelően, mire nevetni kezd.
–  Easy, ember, easy… A kis Oktavius a nővéremé –

mondja, s mintegy végszóra a kis Oktavius olyan
üvöltésbe fog, hogy azt el sem lehet mondani.

– Adj neki egy karika felvágottat, Simmerl, hogy befogja
a száját – mondom, és a derék hentes azonnal
engedelmeskedik. Az idegtépő ordítás azonnal
abbamarad, a kis Oktavius elégedetten szopogatja a
felvágottat, a hentesboltra újra nyugalom köszönt, így
végre ismét a pultbéli kínálatnak szentelhetem a
figyelmemet. De csak átmenetileg. Mert hogy akkor meg
az idős úr kezd újra táncolni az idegeimen. Ezúttal azt
akarja tudni, mi történt tegnap este a városházánál. Pedig
én nem azért tértem be ide, hogy kihelyezett nyomozást



folytassak, hanem egyszerűen csak egy rendes reggelit
szeretnék beszerezni magamnak.

–  Bocsásson meg, felügyelő úr – folytatja, mivel
valószínűleg az arcomra van írva a hangulatom. – De
tudja, az öcsém meg én, hogy is mondjam…

–  A férjem azt akarja mondani, hogy ki nem állják
egymást a hülye öccsével. Soha nem is volt másként –
veszi át a szót a hitvese.

– A legjobb családokban is előfordul. Ennyi? Vagy még
valami mást is akarnak mondani? – kérdezem.

Gyors pillantást vetnek egymásra, aztán az asszony
bátorítóan biccent.

–  Tudja, sajnos ennek ellenére egy házban lakunk –
folytatja végre a férj. – Ő fent, mi lent. Kétlakásos ház, a
szüleinktől örököltük. De amit igazából mondani
akartam, hogy tegnap este, amikor az öcsém hazajött a
kerékpárján, nagyon feldúlt volt.

– Mennyiben? – kérdezek rá.
– Nos, először is feltrappolt a lépcsőházban az emeletre.

Jó hangosan, ami máskor nem szokott előfordulni. És
káromkodott.

– Igen?
Az idősebb úr kissé elbizonytalanodva körbenéz. Az az

érzésem, nem igazán szeretné kibökni a lényeget.
– Ki vele! – buzdítja Simmerl, aki összefont karral, éber

pillantással áll mennyei húspultja mögött, és látom, hogy
alig bír a kíváncsiságával.

– Adj már még egy olyan szeletet – szól át a pult fölött a



rasztafrizurás, mert a kiskölyök újra nyafogni kezd. Isten
mentsen meg tőle, hogy a kis Paul is ilyen nyavalygós
legyen!

–  Szóval a sógorom – veszi át ismét a szót és a
vezénylést a feleség. – Benne van egy bizonyos
társaságban. Egy olyan egyesület-félében. Meg akarják
menteni a világot, és elleneznek mindent, küzdenek Isten
és ember, és persze a szállodaépítés ellen is. Ami
nevetséges, felügyelő úr. Niederkaltenkirchen nem bújhat
el örökre a fejlődés elől, nem igaz? Olyan szép hely… Nem
csoda, hogy az emberek itt akarják tölteni a
szabadságukat.

–  Szívemből szólt – dörren diadalmasan a hentes,
amivel arra késztet, hogy gyilkos pillantásokat vessek rá.
– De tényleg, Franz, gondolj csak bele, milyen sok ember
van a világon, aki az én kiváló húskenyeres zsemlémre
vágyik. Vagy tőlem akár egy sörre Wolfinál. Vagy
egyszerűen csak szeretne itt sétálgatni, a mi csodás
erdeinkben…

–  Pofa be. Most pedig végre tudni akarom, miért
káromkodott tegnap este az öcs, illetve sógor – mondom,
mert egyrészt már majd’ belepusztulok a helyiségben
keringő mennyei illatokba és kevés választ el tőle, hogy
puszta kézzel essek neki a pultnak, másrészt pedig mert
lenne jobb dolgom is, mint hogy falusi pletykákat
hallgassak.

– Őszintén szólva, felügyelő út, leginkább magát átkozta
– mormolja tétován a selyemsálas úr és segélykérő



pillantást vet a cipője orrára.
–  Cool – jegyzi meg mellettem Bob Marley, miközben

egy harmadik szelet felvágottat nyom az unokaöccse
szájába.

– Egy kicsivel pontosabban, ha szabad kérnem – nézek
az idős párra.

–  Istenem, hát olyanokat mondott, hogy maga egy
tudatlan falusi zsandár, akinek sürgősen kijárna egy jó
nagy fegyelmi. De nemcsak magát szidta, hanem a
polgármester urat is. Őt talán még hevesebben. Hogy
inkább füvet kellene nyírnia a Rot-Weiss
Niederkaltenkirchen futballpályáján ahelyett, hogy
emlékművet építene magának és a városházi asztala
mögül tönkretenné a falunk idilljét. Pontosan így mondta,
ezekkel a szavakkal.

Nézzenek oda! Ha ez nem az én tegnap esti kerékpáros
barátom! Ugyanakkor vigyorognom is kell, mert valljuk
be, ennél tökéletesebb leírást nem is lehetne adni falunk
vezetőjéről.

–  Még valami? – kérdezem, mert látom, ahogy megint
összenéznek.

– Mondd már! – biztatja a férjet a feleség.
– De mégiscsak az öcsém…
– Egy naiv bolond, te is tudod.
– De nem gyilkos!
–  Azt majd a felügyelő úr kideríti, nem igaz, felügyelő

úr?
–  Nocsak – vágok közbe egyre növekvő kulináris



kínjaim ellenére is. – Akkor én most szolgálatba is
helyezem magam. Folytassák!

– Legyen – mondja a férj, és sóhajt egy nagyot, bennem
meg lassacskán feltámad a kíváncsiság. Azután azonban
azt mondja, bizalmasan szeretne beszélni velem. Amit
meg is tudok érteni. Egyszerűen azért, mert a Simmerlből
és a rasztafrizurásból álló kétfős hallgatóságunk füle
lassan akkorára nő, hogy egy elefántnak is
kisebbrendűségi komplexusa támadna tőle. Kimegyünk
ezért, és eltávolodunk néhány lépésnyire a hentesbolttól.
Mivel pedig a tízórai céljából tett kitérőm időközben
nyomozati cselekménnyé változott, először is sajnos fel
kell vennem a személyi adatokat, ami nem éppen
örvendetes. Számomra azért nem, mert egyre éhesebb
leszek. Az öregek számára meg azért nem, mert hogy,
ahogyan mindig minden ügyben majd’ mindenki
elmondja, ők semmibe nem akarnak belekeveredni.
Csakhogy ez most nem segít. Az utált közjáték után azért
megered a nyelvük. Megtudom, hogy az itt jelenlévő
Fürstenberger úr öccse, azaz a tegnap esti idegesítő
kerékpáros, nemrégiben találkozott a mi megégett
áldozatunkkal, Grimm kisasszonnyal. És hogy ebben ők
abszolút biztosak, mert amikor Fürstenbergerné éjszaka
kiengedte a kis dögjét vizelni a kertbe, ahogyan kedves
férje fogalmaz, meglátta, amint utált sógora éppen kiszáll
ennek a Grimm nőszemélynek az autójából. És ebben
egészen biztos. Még a rendszámot is megjegyezte, mert
nem helyi rendszám volt, ami nagyon ritkán fordul elő



errefelé. Annak ellenére, hogy a gyomrom már hangosan
korog, szorgalmasan feljegyzek mindent, sőt, még az órát
és a percet is megkérdezem.

–  Rendben – mondom végül. – Feltűnt esetleg még
valami?

Rövid gondolkodás után mindketten megrázzák a
fejüket.

–  Most mit fog csinálni, felügyelő úr? – akarja tudni
Fürstenberger asszony, miközben zsebrevágom a tollamat
és a jegyzetfüzetemet.

–  Odamegyek – mondom, és már indulok is vissza a
hentesboltba.

–  De nem tőlünk tudja, felügyelő úr! – hallom még a
hátam mögül, de akkor már csukom is be magam mögött
az ajtót.

Ott állok hát újra az illatozó pult előtt és nagyon
nehezen tudok döntésre jutni. Amikor végre a csülkös
zsemle mellett döntök, a nyelvem már úgy tapad a
szájpadlásomhoz, hogy beszélni is képtelen vagyok, csak
mutatom, mit kérek. Simmerl persze így is megérti és
bólint.

–  Hármat vagy négyet? – érdeklődik még, mire
felmutatom neki három ujjamat.

– Mustárral?
Megrázom a fejem. Nem, mustár már nem kell bele.

Valahol azért meg kell húzni a határt, nem igaz?



11. fejezet

Mielőtt bemennék az irodába, még beugrom a boltba és
veszek egy zacskó cukrot és két üveg limonádét, mert
hirtelen nagyon szomjas lettem. Nem sokkal később pedig
már kellemesen ellazulva ülök az íróasztalomnál az
illatozó kávé fölött, és élvezettel szórom bele a cukrot. Egy
kanál, két kanál… Mehet bele három is, kit érdekel?!
Lassan, élvezettel pergetem a kávéba.

– Nocsak, már megint csupa stressz az élete a mi drága
Eberhoferünknek – harsan fel hirtelen az ajtóból a
polgármester hangja. Én meg csak szórom a cukrot
rendületlenül.

– Történt valami, polgármester? – kérdezem közben.
– Semmi. Talán csak annyi, hogy a mai naptól kénytelen

vagyok autóval járni munkába. Gyalog nincs
biztonságban az életem, tudja?

– A maga népe, polgármester.
– Mondja csak, maga tulajdonképpen mit csinál?
– Cukrot teszek a kávémba.
–  Mindig ilyen tempóban csinálja? Akkor tényleg nem

csoda, hogy majdnem négyszáz túlórája összejött.
Bengóval kapcsolatban van valami új híre?

– Nincs.



– Akkor meg miért nem csinál valamit?
Befejezem a cukrozást. Még egy löttyintésnyi tejet bele,

megkeverni, kész.
–  Tudja mit, polgármester? Maga végezze a saját

munkáját és engem is hagyjon végezni a magamét,
rendben?

– De hát maga nem csinál semmit!
–  Koncentrálok, polgármester. Jobban mondva

koncentrálnék, ha maga hagyná. Úgy mindenesetre
biztosan nem fogom felderíteni az ügyet, hogy maga
állandóan itt lebzsel az irodámban és feltart a munkában.

– Micsoda flegmaság ez, Eberhofer? Vigyázzon, a végén
még rászokik! Nagyon könnyű ám rászokni az ilyesmire,
nekem elhiheti!

Amitől újra csak érzem, hogy emelkedni kezd a
vérnyomásom. Hogy ezt pontosan attól az embertől
kelljen végighallgatnom, akinek extra erős nagyítóval kell
keresgélni a munkáját? Mert hogy, mondjuk úgy, még ha
Niederkaltenkirchen lakossága a tízszerese lenne is a
mostaninak, heti öt óra munkánál több akkor sem jönne
össze a mi polgármesterünknek. Hogyan is jönne? Ami
szervezési kérdés, azt elintézik a hivatali alkalmazottak.
Olyan sok aranylakodalom, századik születésnap meg
kitüntetés-átadás pedig nincs minálunk.

–  Mondja a szakember – jegyzem meg ezért, és
belekortyolok a kávémba. Mennyei az íze. – A legutóbb,
amikor elmentem az irodája előtt, maga éppen a körmét
vágta.



–  És? Az embernek ápoltnak kell lennie, ha olyan
gyakran kell mutatkoznia a nyilvánosság előtt, mint
nekem.

–  Igen, csakhogy maga határozottan nem a kézkörmeit
ápolta.

Értetlenül megcsóválja a fejét, aztán legyint egyet és
már fordulna kifelé, amikor bemasírozik a Nagyi.

– Ó, polgármester, de jó, hogy maga is itt van! – kiabál
már az ajtóból és már kapja is elő az új telefonját. – Nézze
csak, milyen szépet kaptam!

A polgármester kifogástalan udvariassággal üdvözli,
megnézi, mi szépet kapott, aztán azonban kissé
megdermed a mosolya, amikor a Nagyi azonnal lelkes
fényképezésbe fog. Néhány kattintással később sietősen el
is hagyja az irodámat, mindenféle munkahelyi
elfoglaltságra hivatkozva. Távozása után egy ideig nekem
kell modellként helyt állnom, de aztán megszólal a
telefon. Landshutból keresnek a kollégák.

–  Eberhofer – hallom. – Itt ül nálunk egy Grimm nevű
hölgy, aki ma reggel érkezett haza a spanyolországi
nyaralójából, és a lánya eltűnését szeretné bejelenteni.
Lehetséges lenne, hogy még egyáltalán nem is
tájékoztattad a családot?

Kínos. Egy újabb fontos dolog, amit elfelejtettem.
– Ööö… – mondom néhányszor. – Hogy is mondjam, az

nem a ti feladatotok lett volna?
– Nem.
– Tényleg?



– Tényleg. A te ügyed.
– Hm.
–  Mindegy, most már nem számít. Mit csináljunk?

Bejössz hozzánk, vagy küldjük ki hozzád a hölgyet?
– Már tudja? – kérdezem a biztonság kedvéért.
– Nem. A te ügyed, nem a miénk.
Rendben, mondom végül, azzal már indulok is.

Felkapom a kocsikulcsot, aztán finoman, de határozottan
megfogom a Nagyi karját, kiterelem az irodámból és
hazaküldöm. Hát hogy dolgozzon az ember ilyen
körülmények között?

A hölgy egy rakás szerencsétlenségként ül a landshuti
kapitányság egyik szobájában, és a földet nézi maga előtt.
Megállok a küszöbön, mire felnéz rám. Szép asszony. Ami
persze nem csoda. Az alma ez esetben nem esett messze a
fájától, mert az útlevélképe és Liesl leírása alapján a
megboldogult Saskia Grimm egy igazi bombázó kellett
legyen. Isten nyugosztalja. Megköszörülöm a torkom.

–  Eberhofer – mutatkozom be reszelős hangon. –
Eberhofer felügyelő vagyok.

Feláll. Tényleg lélegzetelállítóan csinos. A kora ellenére
a megtestesült attraktivitás. És valahogyan emlékeztet is
valakire, de nem tudok rájönni, kire.

–  Meghalt, ugye? Az én Saskiám… – mondja nagyon
halkan.

Bólintok.
– Hogyan… Hogyan történt?



–  Egy tűzesetben lelte halálát. Őszinte részvétem –
mondom, de akkor már csuklik is össze az orrom előtt.
Szegény nőszemély.

Egy kollégával felemeljük és lefektetjük a váróhelyiség
egyik padjára, feltámasztjuk a lábát és nedves kendőt
teszünk a tarkója alá. Néhány perccel később jobban is
lesz, már ami a fizikai állapotát illeti.

Abban a pillanatban hirtelen tudatosul bennem, hogy
nem maradhatunk itt. Ez a barátságtalan, komor
hangulatú hely a végén még öngyilkosságba kergetné
szegényt a jelenlegi állapotában. A várakozásnak
megfelelően azonnal és látható megkönnyebbüléssel bele
is egyezik, hogy máshová menjünk. Gyorsan rendbeszedi
a ruháját és megigazítja a frizuráját, aztán már indulunk
is. Hallgatagon, sápadtan ül mellettem a kocsiban,
miközben áthajtunk a városon, és lázasan gondolkodom,
hová is mehetnénk.

–  Felügyelő úr, ha nem jelent nagy gondot, szeretném
látni, hol… hogy hol történt – szólal meg, és ezzel azonnal
meg is oldja a gondomat. Bólintok és a gázra lépek.

–  Van itt valahol esetleg egy bolt, ahol vehetnék… –
Elcsuklik a hangja.

– Gyertyát?
Bólint. Megállunk két utcával arrébb egy ajándékbolt

előtt. Megköszöni és kiszáll.
A Landshutból Niederkaltenkirchenbe vivő úton

megpróbálom olyan tapintatosan, ahogyan csak lehet,
elmondani neki, mi történt Liesl Mooshammer házában.



Közben oda-odapillantok rá, de ő elfordított fejjel ül, és
rezzenéstelen arccal néz kifelé az ablakon. Amikor végül
megállunk Liesl házának romjai előtt, hirtelen
elérzékenyül. Ugyanis már több tucatnyi gyertya ég. Hát
igen, a niederkaltenkircheniek adnak az ilyesmire. Ha
valahol meghal valaki, ráadásul meggyilkolják, ott
gyertyákat és mécseseket gyújtanak, ameddig csak a szem
ellát. Nem számít, ismerték-e egyáltalán a megboldogultat
vagy teljesen idegen volt. Odaadom neki az öngyújtómat,
meggyújtja a kis gyertyáját, egy percig csak fogja a
kezében, aztán leteszi a többi mellé. Egy ideig csak állunk
és figyeljük a sok apró láng lobogását. Tulajdonképpen
szép látvány.

– Van kulcsa? – szólal meg aztán, de megrázom a fejem.
Persze hazudok, de jelen esetben nem tehetek mást.

– Magamra hagyna néhány percre, felügyelő úr?
Visszasétálok a kocsihoz, amit jól is teszek, mert éppen

ebben a pillanatban hív Rudi. Ahogy megbeszéltük,
obszerválta néhány órán át azt a bizonyos fogadót,
amelynek Liesl Mooshammer a vasalótündére volt, de
mindeddig semmi rendkívülit nem tudott felfedezni. Be is
ment, megebédelt, csőben sült zöldséget, az olyan átlagos
volt, mondja, de a rebarbarás limonádé kifejezetten
finom. Igen, és most még kívülről is újra körülnéz. Én is
tájékoztatom őt mindenről, aztán letesszük.

Alig két perccel később újra megszólal a telefonom.
Ezúttal egy női hang keres. Pontosabban egy nő a
fogadóból, szilárdan állítva, hogy valami gyanús alak



leselkedik a házuk körül. Biztosan egy olyan perverz,
amilyenről a hírekben hallani. A háttérből izgatott
hangokat hallok. Azonnal oda kell mennem, folytatja a
nőszemély. Kapjam el és verjem bilincsbe a perverz
disznót, de sürgősen, különben kénytelenek lesznek a
saját kezükbe venni az ügyet. Vigyorognom kell. Igen,
mondom, sajnos előfordul az ilyesmi, de ő csak ne
csináljon semmit, hanem a társaival együtt maradjon
szépen ott, ahol van, mindjárt jövök.

A mindjárt azért enyhe túlzás. Mert hogyan mondja
meg az ember egy gyászolónak, hogy sürget az idő?
Bocsásson meg, de lerövidítené egy kicsit a siránkozását,
mert néhány futóbolond azt hiszi, hogy egy perverz
leselkedik rá?

Szerencsére a hölgy már jön is felém. Kinyitja a
kocsiajtót, beszáll és megköszöni, hogy hagytam neki egy
kis időt.

–  Nem gond – mondom és kipréselek magamból egy
mosolyt, amit röviden viszonoz. – Asszonyom, hogy is
mondjam… Én itt lakom a közelben és kitenném Önt
nálunk egy kis időre. Szolgálati ügyben kell sürgősen
intézkednem, Ön pedig addig pihenhetne egy kicsit, mit
gondol?

– Nem is tudom – feleli tétován.
– A nagymamám örülne. Főz majd egy jó kávét.
Így is lesz. Miután bemutattam egymásnak a két hölgyet

és Grimm asszonyt tájékoztattam a Nagyi hallásügyi
deficitjéről, Nagyi már teszi is fel a kávét. Persze előtte



azért még készít egy fényképet a látogatónkról.

Ahogy közeledem a fogadóhoz, már látom is. Ott áll Rudi
a fák alatt egy kis tisztáson és távcsővel figyeli a házat.
Kiszállok és odamegyek hozzá.

– Felfedeztek, Sherlock – közlöm vele köszönés nélkül.
– Hogyhogy felfedeztek?
–  Felfedeztek. Lebuktál. Lelepleződtél. Annyi az

obszerválásodnak, vagy hogyan hívod olyan szépen a
kukkolást. Most sajnos le kell tartóztassalak.

–  Hogyhogy felfedeztek? – ismétli meg a kérdést, és
leengedi a távcsövet a szeme elől. – Teljes fedezékben
vagyok, ember! Ki a fene láthatna meg?

Vállat vonok.
Viszonylag hitetlenül újra felemeli a távcsövét és

körbepásztázza vele a vidéket, milliméterről
milliméterre.

–  Megmagyarázná, miért nem tartóztatja már le ezt a
perverz disznót? – harsan fel hirtelen egy hang, és egy nő
áll előttünk. Mintha a földből bújt volna elő. Én meg csak
döbbenten pislogok.

–  Nem hiszem el! Maga azért van itt, hogy az ilyesmit
megakadályozza, nem igaz? Vagy maga is egy perverz, aki
más perverzeket kukkol?

Ajajaj, itt aztán nagy az izgalom, kérem. Nem semmi a
nőszemély. Egy igazi fúria a kócos hajával, amibe folyton
belekap a szél, és a hihetetlenül apró szemével, meg a
keskeny ajkával a sárga fogai fölött. Egyszerűen képtelen



vagyok levenni róla a tekintetemet.
–  Mondja, maga meg mit bámul? Látomása támadt? –

óhajtja tudni, felrezzentve gondolataimból.
–  Remélem, nem. Nagyon remélem – mormolom

magam elé.
Mögötte felbukkan néhány újabb egyén, kettő közülük

szakácsruhában, és sejtem, hogy ők okozhatták a
háttérzajokat az előbbi telefonhívás alatt. Mindenesetre
szapora léptekkel sietnek felénk és egyáltalán nem
keltenek békés benyomást. Látom a szemem sarkából,
hogy Rudi elsápad. Néhány másodperccel később a zord
küldöttség már oda is ér hozzánk, félkörbe állnak, az
egyikük összefonja, a másik inkább csípőre teszi a kezét.

Groteszk helyzet. Körbenézek, nagyon lassan, egyesével
szemügyre véve minden arcot. A szemükbe nézek. Szólni
viszont nem szólok egy szót sem. Néha szeretek ilyet
csinálni. Felőrölni az ellenfelet. Pusztán azzal, hogy az
ember egyszerűen semmit nem csinál. Csak néz. Mást
semmit. Nem is tart sokáig, amíg az első idegesen
köszörülni kezdi a torkát.

– Igen? – kérdezem és teszek egy lépést felé.
– Semmi – mondja a földet rugdosva maga előtt.
–  Most akkor mi lesz? – óhajtja tudni a fúria, de a

hangsúlya már lényegesen visszafogottabb az előbbinél.
–  Azt javaslom – kezdem, és a fogadó felé intek. –

Vonuljunk be szépen mindannyian abba a rokonszenves
lokálba, aztán buzgó kollégám és csekélységem szép
sorban kihallgatja mindannyiukat.



Általános, kollektív döbbenet. Kérdő tekintetek keresik
egymást. Pánikszerű hallgatás. Aztán az értelmetlen
kérdések robbanása, egészen a legdurvább szidalmakig,
amit csak el lehet képzelni, és amelyeket természetesen
ott helyben fel is jegyzek. Rudinak lassan visszatér némi
szín az arcába, és diadalmas vigyort küld felém. Mintha
talán az ő ötlete mentett volna meg minket. Mindegy, nem
számít.

–  Milyen alapon akar maga egyáltalán kihallgatni
minket? – kérdezi végül egy idősebb férfi, aki olyan
fogadós-megjelenésű.

– Azon az alapon, hogy én vagyok a rendőrség. Ennyi –
közlöm és már indulok is.

Nem egész tíz perccel később már a fogadóban ülök, és
a fogadós, akit csalhatatlan ösztönömmel helyesen
azonosítottam az előbb, abban a megtiszteltetésben
részesít, hogy őt hallgathatom ki elsőnek. A fúria, akiről
időközben kiderül, hogy a leánya, egy üveg vizet és két
poharat tesz le az asztalra, bár az enyémet inkább csapja,
mint teszi. Utána azonban illedelmesen elhagyja a
helyiséget, és kint várja, hogy elbocsássam atyjaurát, és
vele kezdjek foglalkozni.

–  Tulajdonképpen miért figyeli a rendőrség a
fogadónkat? – kérdezi gazduram, miközben feljegyzem a
személyi adatait. – Mi tisztességes, jogkövető polgárok
vagyunk.

– Semmi kétség – mondom egy árnyalatnyi cinizmussal,
az utóbbi tíz perc eseményeire gondolva.



– Te jó ég – folytatja és beletúr a hajába. – Az előbb, az
nem számít. Egyszerűen csak fenyegetve éreztük
magunkat.

– Vagy úgy. És ki által érezték olyan nagyon fenyegetve
magukat?

–  Hát ott volt az a kétes alak a távcsővel. De mondja
csak… Tulajdonképpen mit akarnak tőlem? Semmit nem
követtem el, érti? Hajnaltól késő estig dolgozom, rendesen
fizetem az adómat, minden alkalmazottamat bejelentem,
ahogy kell. És hullákat sem rejtegetek a pincémben.

–  Amit azért még ellenőriznék. Apropó, alkalmazottak,
akiket természetesen rendesen bejelentett… Liesl
Mooshammer nem hinném, hogy közéjük tartozna, vagy
tévednék?

–  Szóval onnan fúj a szél! – nevet fel már-már
hisztérikusan. – Az a vén boszorkány, az az átkozott,
szarkeverő vén banya…

– Vigyázat – mondom, és elé teszem az eddig elhangzott
szidalmakról készített listámat. – Most körülbelül
háromezer eurónál tartunk, Bächle úr. Nem tudom,
mennyit ér meg magának ez a dolog, de…

– Ide figyeljen, maga… maga…
– Eberhofer.
–  Eberhofer! – fújtat egyet, hátradől, aztán hirtelen

mintha minden harciassága elillanna. – Nézze, Lieslt
gyakorlatilag az apámtól örököltem, tudja? Időtlen idők
óta vasalt nekünk, sőt, azt hiszem, volt is valami közöttük
apámmal. Nem mintha számítana… Amikor apám



meghalt, egyszerűen nem volt szívem kiadni az útját.
Pedig még csak azt sem mondhatnám, hogy olyan nagyon
kellemes teremtésnek tartottam volna…

–  Ki tartja annak? – értek egyet vele, hálás mosolyt
aratva.

–  Így aztán vasalt nekünk tovább, még úgy is, hogy
közben az egész falut telepletykálta mindenfélével,
rólunk is, meg a vendégeinkről is. Többet nem voltam
hajlandó fizetni neki, de ha ebédidőben jött, mindig
megvendégeltük, soha egy fillért nem kértünk tőle.
Amikor aztán előállt azzal, hogy több pénzt akar, kiadtam
az útját. Ennyit Liesl Mooshammerről.

–  Én úgy tudom, Ön azzal fenyegette őt, hogy jól
vigyázzon a házára, nehogy egyszer csak lángba
boruljon…

–  Csak miután ő azt kiabálta, hogy bárcsak égne le az
egész fogadó. De tudja, egyikünk sem gondolta komolyan.
A vita hevében mondtunk csak ilyeneket.

Kopognak az ajtón és Rudi lép be. Ott áll büszkeségtől
duzzadó mellel és hírül adja, hogy már az összes
kihallgatással végzett a különteremben. Igen, mondja,
négy emberrel elkészült, sőt, a végén még a leányzót is
elkapta. Én viszont… Én viszont nyilvánvalóan még
mindig az elsővel vesződöm.

– Villámrandi ez, vagy mi? – kérdezem, mivel azonban
először is semmi több nem jut eszembe, másrészt kezdek
éhes lenni, harmadrészt a konyhából mennyei illatok
áradnak, végzek is a kihallgatással, és kikérem az étlapot.



Amit azonnal hoznak is, és ami mögött Rudi azonnal
hosszú percekre eltűnik.

–  A csőben sült zöldséges burgonya… – hallom
mormogni az étlap mögül.

–  Átlagos. Tudom, Rudi – szakítom félbe, mivel már
régen tudom, mire éhezem.

– Tudod már, mit akarsz enni? – kérdezi továbbra is a
fedezékéből. Bólintok, amit ő nem lát, én azonban nagyon
viccesnek találok.

– Franz?
Bólintok. És vigyorgok.
Most végre leereszti a hülye étlapot és rám néz.
Én meg bólintok és vigyorgok.
– Szóval? Mit eszel? – kérdezi a szemét forgatva.
– Ropogós malacsültet barnasörös mártásban…
– Nem mondod komolyan, ugye?
– Zsemlegombóccal és szalonnával…
– Meg akarod ölni magad, Franz?
– Hozzá pedig szalonnás savanyúkáposztát.



12. fejezet

Miután, már csak kulinárisan nézve is, úgy döntünk,
befejeztük a munkanapot, hazamegyünk hozzánk, mert
ott azért még vár ránk némi munka. A fogadó ügye sokkal
több időt igénybe vett, mint terveztem. Ráadásul
tulajdonképpen teljesen feleslegesen, mert
mindkettőnknek az a határozott véleménye, hogy az
ottaniak ugyan egy kicsit otrombák és talán a fejükben
sincs minden rendben, de semmiképpen sem veszélyesek.
Most pedig, miközben hazafelé tartunk, már-már attól
tartok, a Nagyi az őrületbe ordítozta és fényképezte
szegény Grimm asszonyt. A helyzet azonban egészen más,
ezt azonnal észlelem, amint belépek a konyhába. A Nagyi
ugyanis a vasalódeszka mellett áll és éppen azzal
foglalatoskodik buzgón, hogy a lehető legszebben
hajtogasson össze egy frissen vasalt inget. Liesl a
sarokpadon gubbaszt, zoknikat párosít és versenyt dalol a
rádióval.

– Jön majd egy hajó…
A szegény vendég hölgynek azonban híre-hamva sincs.
–  Szervusztok – mondom, miután egyetlen pillantással

felmértem a helyzetet és egyetlen kézmozdulattal véget
vetettem a zenei aláfestésnek. – Hol van Grimm asszony,



ha szabad érdeklődnöm?
–  Ó, szervusz, Franz – mondja a Nagyi, és a frissen

vasalt ingkupac tetejére helyezi a legújabbat.
–  Grimmné? Őt apád éppen most fuvarozza be

Landshutba, a Napfény Szállodába. Ott van a cédulán a
pontos cím. Ugyanis ott vett ki szobát. Menj be hozzá
holnap. Itt egyszerűen nem tudott már ilyen sokáig várni,
azt mondta – közli Liesl.

–  Igen, Franz, nézd csak – A Nagyi felemel egy cédulát
az asztalról. – A vendég hölgy…

–  Liesl éppen most mondta el – szakítom félbe jó
hangosan, és optikailag is érzékelhetően jelzem neki,
hogy képben vagyok.

– Vagy úgy – mondja már-már sértődötten, és egy rövid,
de nagyon mérges pillantást vet a sarokpad felé.

–  El akart olvasni mindent, amit az újságok írtak az
esetről – folytatja Liesl a beszámolót. – Persze meg is lehet
érteni. És olyan szomorú volt szegény asszony. Csak ült itt,
mint egy rakás szerencsétlenség, és búslakodott.
Rettenetes. Borzalmas.

–  Mondott még valamit? Gondolom, biztosan kiszedtél
belőle valamit, végtére is ez a szakterületed.

– Miket mondasz már megint, Franz – mondja, és letesz
egy pár zoknit. Aztán azonban beszélni kezd és el is mond
mindent, amit tud. Kusza egy beszámoló, de a kusza
információ is jobb, mint a semmilyen, nem igaz? Értesült
például egy barát, jobban mondva exbarát létezéséről, aki
néha határozottan idegesítette a néhai Grimm



kisasszonyt. Értesült továbbá egy kollégáról, akivel
Grimm kisasszony hébe-hóba elment táncolni, valamint
egy bizonyos Connyról, akivel gyerekkoruk óta barátok
voltak. És aki mindmáig a legjobb barátja maradt és a
tetejébe’ még meleg is.

– Vagy a kolléga volt az, aki meleg volt? – morfondírozik
Liesl az állát vakargatva.

–  Mindegy, Liesl. Holnap úgyis többet fogok tudni –
nyugtatom meg.

–  De egyvalamit, Franz, hát egyvalamit tényleg látnod
kellett volna – folytatja a vén pletykafészek egy perc
szünet után.

– Mit kellett volna látnom?
–  Ahogyan apád reagált erre a Grimm hölgyeményre.

Én mondom neked, még soha nem láttam ilyennek. Olyan
volt, mintha… hogy is mondjam… mintha a villám csapott
volna bele. Először csak bámult rá. Bejött az ajtón,
meglátta, és egy percig csak állt. Mint akinek földbe
gyökerezett a lába, én mondom neked.

–  És? Folytasd! – kérdezem és leülök hozzá az asztal
mellé. Rudi is csatlakozik, csak a Nagyi vasal tovább
rendületlenül.

Liesl rám néz, aztán Rudira, aztán megint rám,
váltakozva, és egészen különös kifejezés telepszik az
arcára. Utána azonban nagy levegőt vesz és előadja
nekünk személyesen elvégzett pszichoanalízisének
eredményeit. Azaz, hogy hogyan értelmezné tisztán
terapeutai nézőpontból a Papa viselkedését. Igen, mondja



viszonylag halkan, és mintegy parancsszóra összedugjuk
a fejünket mind a hárman. Egy összeesküvés semmi
hozzánk képest. Hogy feltűnt-e nekem egyáltalán, milyen
egy szégyentelenül csinos nőszemély ez a Grimmné
asszonyság. És hogy, igen, hihetetlenül hasonlít Senta
Bergerre, a színésznőre. Ezen el kell gondolkodnom. Az
túlzás lenne, hogy feltűnt. De most, hogy Liesl mondja,
tényleg egyet kell értenem vele. Tényleg lenyűgöző a
hasonlóság. Igen, folytatja Liesl, ezért alapjában véve csak
két oka lehet annak, hogy a Papa úgy bámult rá. Az egyik,
hogy egész egyszerűen összezavarodott ettől a hihetetlen
hasonlóságtól. Ami lehetséges, folytatja. Csakhogy akkor
előbb-utóbb abba kellett volna hagyja a hölgy bámulását.
Csakhogy nem hagyta abba. Ezért ő a maga részéről
sokkal valószínűbbnek tartja a második lehetőséget. Ami
pedig az lenne – Liesl itt hosszú szünetet tart, közben hol
nekem, hogy Rudinak néz mélyen a szemébe –, szóval,
ami az lenne, hogy nemes egyszerűséggel beleszeretett.
Ennyi. Szerelem első látásra.

Felállok.
– Liesl, Liesl – mondom, és kiveszek két sört a hűtőből. –

Nem elég, hogy a bolha suttogását is meghallod, újabban
már költeményeket is költesz? Hallod, ha te nem
érdemled ki a falu pletykafészke címet, akkor tényleg
nem tudom, ki érdemelné meg.

– Azt akarod mondani, hogy nem hiszel nekem?
–  A Senta Bergeres dolgot, azt elhiszem. De hogy a

Papa…



– Mégis, mit gondolsz, Franz? Apád is csak férfi!
–  Nem az – szögezem le és átnyújtom az egyik üveget

Rudinak, aki hálásan el is fogadja. – Már negyven éve
nem az. Most, öregen pedig egész biztosan nem fogja újra
elkezdeni.

–  Azért én ezt egy kicsit másképp látom – száll be
Birkenberger is. – Némileg igazat kell adjak Lieslnek,
Franz. Egy férfi, az mindig férfi marad, amíg csak él. És
némelyeknél…

–  Most már elég legyen a hülyeségből! – mondom, és
akkorát csapok az asztalra, hogy még a Nagyi is felrezzen
letargikus vasalásából.

– Jesszus, mi történt? – kérdezi azonnal aggódva.
– Semmi – mondom élénk fejrázással.
–  Szóval te el sem tudod képzelni, hogy apád… –

folytatja kitartóan Rudi.
– Nem! Nem tudom elképzelni!
– Micsoda bolond vagy te, Franz! – Liesl fensőbbségesen

végigmér, aztán feláll. – Majd meglátjuk, kinek lesz igaza
kettőnk közül. A pletykafészket, azt pedig azonnal vond
vissza!

– Soha – mondom. Kortyolok egy nagyot a sörömből, és
miközben Liesl nagy dérrel-dúrral kivonul és becsapja
maga mögött az ajtót, esküdni mernék rá, hogy valami
„seggfej” vagy hasonló jelzőt is hallok még tőle.

Később, már a disznóólamban, megint kezdem rosszul
érezni magam, de ma émelygés helyett inkább szédülök.
Annyira, hogy le kell dőlnöm a kanapéra. Eloltom a



lámpát, de az ablakon besütő Hold fényében a
yuccapálmám és a mennyezetig érő fikusz olyan furcsa
árnyékot vet, mintha táncolna és körbesiklana a falakon,
hogy be kell hunynom a szememet. Rögtön utána érzem a
kezemen a Ludwig nedves orrának böködését, és
gyengeségem ellenére is megvakargatom a hasát. Aztán
büfögnöm kell. Attól egy kissé jobban leszek. Már éppen
legyőzne az álmosság, amikor Rudi kijön a zuhany alól és
felkapcsolja a lámpát. Hálás köszönetem! A koponyám
mintha felrobbanni készülne.

– Rudi, kérlek! – nyögöm a párnáim közül.
–  Igen, drágám, parancsolj, mit tehetek érted? –

érdeklődik vidáman, aztán mezítláb, fürdőköpenyben
megindul felém, egy törölközővel dörzsölgetve a haját.
Ami finoman szólva is nevetséges. Mert hogy ha valaki
amúgy sem büszkélkedhet egy, mondjuk úgy,
oroszlánsörénnyel, ráadásul azt a keveset is három
milliméteresre vágatja, csak felmerül az emberben a
kérdés, mit is dörzsölget ilyen odaadással. Amiről persze
nem gondolkodhatok el komolyabban, mert minden csak
forog körülöttem, és forog, és forog. Mintha hirtelen egy
ventillátort ültettek volna az agyamba.

–  Mi van veled, Franz? – kérdezi Rudi és leül mellém.
Meglehetősen nyugtalan a hangja. – Hullasápadt vagy és
úgy izzadsz, mint egy disznó.

Ez az utolsó, amit még rendesen hallok. Az utána
következő órákban azonban teljesen összefolyik az álom
és a valóság. Fogalmam sincs, mi az, ami valóban



megtörténik, és mi az, amit csak képzelek. Az egyetlen,
amit viszonylagos biztonsággal ki tudok zárni a valós
események közül, az az, hogy a Mamám ül az ágy szélén a
kezemet fogva. És talán ebbe a körbe tartozik az a pikáns
jelenet is Susival. De az összes többi, hát arról tényleg
fogalmam sincs, valóság-e vagy képzelődés. Ennek
ellenére azért megpróbálom összefoglalni.

Tehát: Miután Rudi közli velem, hogy szarul festek,
először is megméri a lázamat, aztán hideg borogatást tesz
rám. Mindezt nagyon ügyesen, megható törődéssel teszi,
csakhogy közben furcsa dolgokat zagyvál, olyanokat,
hogy „tarts ki, kincsem”, vagy hogy „minden rendben
lesz, kicsikém”. Sőt, olyat is, hogy „most már nem fogsz
fázni, te kis szaros. Rudi bácsi idefekszik melléd és
mindjárt jó meleged lesz.” Aztán valamikor belép a képbe
a Nagyi, gyümölcsöt és zöldséget hoz és megcsipkedi az
arcomat. Liesl is megjelenik, mindenféle Bach-
virágterápiáról magyaráz, virágokat hoz és valamilyen
undorító sókat, és váltva erőlteti le őket a torkomon. A
Papa is tiszteletét teszi, az ágy mellett áll, füves cigarettát
szív és kis füstkarikákat fúj az orromba. És hiába telt már
meg zsúfolásig a disznóól, hirtelen még a Brunnenmeier
doktor úr is megjelenik, rám néz és tanácstalanul csóválja
a fejét, aztán odasiet a táskájával a kanapéhoz és jó
alaposan megvizsgál, közben egyszer-egyszer fejcsóválási
szünetet tartva, aztán szabad folyást enged a
gondolatainak. Koleszterin… Májértékek… Epekő…
Táplálkozás átalakítása… Makacs, hülye…



– Eberhofer, Eberhofer – mondja a végén, de ma egész
másképpen zeng a hangja, mint máskor. Egy ködkürtre
emlékeztet.

– Talán ki kellene mosnia a gyomrát, doktor – kiáltja el
magát a Nagyi, amivel halálra rémít.

– Igen, az lehet, hogy segítene. Vagy belenyomni egy jó
nagy adag beöntést, az mindig hat – javasolja Liesl, de
megnyugvással érzékelem, hogy nem arat nagy sikert.

– Eret kellene vágni rajta – áll elő saját ötlettel a Papa is,
buzgón pöfékelve a füstkarikáit. Ez már aztán olyan
morbid, hogy megkönnyebbülten nevetni kezdek.



13. fejezet

Akár hiszik, akár nem, csak két nappal később térek
magamhoz annyira, hogy újra élőnek érezzem magam.
Magamtól talán még ekkor sem ébrednék fel, de az ágy
mellé állított fotelben horkolni kezd a Nagyi, mintha egy
egész erdőt kezdenének egyszerre fűrészelni. Először
kissé elveszetten pislogok, aztán felülök. Fáj a derekam és
pokolian szomjas vagyok. Az éjjeliszekrényemen egy
lázmérő és egy vérnyomásmérő mellett termosz és bögre
áll, mellettük megszámlálhatatlan kisebb-nagyobb barna
üveg, amire általában akkor van szükség, amikor beteg az
ember. Itt meg mi a fene történt? Akármilyen erősen
töröm is a fejemet, mintha mindent kiszippantottak volna
a koponyámból. Amivel azonban egyelőre nem
foglalkozom, hanem megragadom a termoszt és felhajtom
a teljes tartalmát. Édesköménytea. Utána büfögnöm kell.
Az ágy előtt fekvő Ludwig észleli, hogy felébredtem,
felpattan és odahajtja a fejét az ágy szélére, nyüszít egyet,
aztán még az ágyra is felugrik mellém, olyan lendülettel,
hogy a melegítőflaskó nagy csattanással éppen a Nagyi
lába előtt ér földet. Ami felriasztja a Nagyit hangos
szunyókálásából.

– Jesszus, te gyerek, hát visszatértél? – ordít rám és már



pattan is fel.
– El sem mentem – ordítok vissza vállat vonva.
Dehogynem, dehogynem, magyarázza. Negyven teljes

órán át nem voltam magamnál. Sem testileg, sem lelkileg.
Ezt mondta legalábbis Brunnenmeier, aki az utóbbi két
napban rendszeresen megjelent itt és nagyon-nagyon
aggódott, közli a Nagyi. Aztán előhúzza a telefonját,
gyakorlottan megnyom néhány gombot, azzal átnyújtja
nekem a készüléket. Fénykép fénykép hátán, ameddig
csak a szem ellát. Minden jel szerint a legapróbb
részletességgel dokumentálta betegségem minden fázisát.
Lázmérés. Vérnyomásmérés. Liesl a cseppjeivel.
Brunnenmeier a szívverésemet hallgatja. A Papa füves
cigarettát szív. És minden arcon nagy-nagy aggodalom
tükröződik. Szép. De ezen meg mi van? A látásom is
károsodott talán? A Nagyi orra elé nyomom a telefont,
mire bólogatni kezd.

– Igen, igen – mondja, és megveregeti a lábamat. – Nagy
dráma volt, el sem tudod képzelni, mekkora!

– Mit nem tudok elképzelni? – kérdezem.
Gyomormosás és beöntés, sorolja a Nagyi, egyetlen

érzékeny részletet sem hagyva ki. Én meg csak bámulok a
képekre, és nem tesz éppen boldoggá a felismerés, hogy
már Liesl és Rudi is látott letolt gatyával. Aztán rájövök,
hogy igazából nem is akarok már többet tudni. Ezért
rövid úton kitörlöm a képeket, aztán visszaadom a
Nagyinak a telefont.

A következő pillanatban nyílik az ajtó és Rudi sétál be.



Egy fél perec van a kezében, a másik fél meg valószínűleg
a szájában, mindenesetre úgy kidagad a két pofazacskója,
mint egy hörcsögnek.

–  Itt vagyok, Nagyi! – kiabálja már az ajtóból. –
Átveszem a következő műszakot.

Átballag a szobán és lenéz rám.
–  Hoppá – mondja, még mindig rágás közben. –

Magadhoz tértél végre, Franz? Te aztán tudod, hogyan
ijessz rá az emberre. Komolyan aggódtunk érted, tudod?

Felállok, kinyújtózom, az ablakhoz lépek és kinézek.
Odaát a nagy ház előtt a padon üldögél a Papa,
hunyorogva néz a Napba, és élvezettel szívja a füves
cigarettáját. Pontosan, ahogyan egy komolyan aggódó
ember kinéz. Nem vitás.

–  Van reggeli? – érdeklődöm, miközben levetkőzöm,
hiszen mostanra már úgyis ismeri mindenki a csupasz
hátsómat, aztán elindulok a fürdőszoba felé. Azért még
mindig szédülök egy kicsit. Vagy már megint.

–  Igen, igen, a Nagyi pompás reggelit készített, de attól
tartok, nem sok maradt belőle – hallom Rudi hangját, de
nem törődöm vele.

Amikor valamivel később minden szédülésem ellenére
is felfrissülve átvágok az udvaron, a Papa még mindig
ugyanott ül a padján. Csakhogy furcsa módon ma nem az
ősöreg farmerja van rajta a szokásos lyukas pólóval,
hanem egy kifogástalan állapotú, minden szakadástól
mentes farmer és egy hófehér ing, aminek az ujját a
könyökéig feltűrte. Még a gumicsizmáját is egy viszonylag



új sportcipőre cserélte. Igazán elegáns. Már Karácsony
lenne?

– Visszatértél az életbe? – érdeklődik.
–  Igen, vissza – mondom, és már indulnék tovább,

egyszerűen azért, mert hangosan korog a gyomrom. Ami
persze nem is csoda, miután mind a gyomromat, mind a
beleimet a végletekig kiürítették.

– Azt hiszem, ez a táplálkozásod miatt van, Franz. Nézd
meg Leopoldot! Tegnap telefonált Thaiföldről, és tudod,
mit mesélt? Hogy már majdnem hat kilót fogyott, amióta
ott van. Hat kilót, érted? Csak mert azok ott olyan
egészséges dolgokat esznek.

–  Nem is tudom. Én azt hallottam, ezek az ázsiaiak
olyan vendégszeretőek, hogy minden látogatót, akit
szeretnek, addig tömnek, amíg ki nem pukkad. Furcsa,
nem?

– Mit akarsz ezzel mondani?
–  Semmit – morgom, aztán hátralépek és tetőtől talpig

végigmérem. – Egyébként miért öltöztél ki így?
Lemaradtam volna valamiről?

–  Nem! – Olyan gyorsan és hangosan érkezik a válasz,
hogy azonnal megszólal bennem a vészcsengő. Mert hogy,
mondjuk úgy, egy ilyen tapasztalt zsarut, mint én, senki
nem tud megvezetni. A Papa meg végképp nem.
Lehetséges lenne, hogy Lieslnek igaza volt a képtelen
állításaival?

–  A Nagyi egyszerűen kidobta a régi farmeromat –
hadarja a Papa kimondottan idegesen. – Ennyi az egész.



– Már legalább százszor kidobta – mondom vigyorogva.
– Te meg ugyanannyiszor visszahoztad. Most miért nem?
Már megbocsáss, de ez igazán különös.

–  Egyszer minden ruhadarab kiszolgál, akár tetszik,
akár nem. Mi olyan furcsa ebben? – kérdezi sokkal
hangosabban, mint indokolt lenne, figyelembe véve, hogy
velem beszél és nem a Nagyival. Mindenesetre én csak
megvonom a vállam. Végtére is a saját jólétem sokkal
fontosabb, mint genetikai elődömé. Különösen, ha
belegondolok, hogy két napig halálos beteg voltam és
igencsak legyengültem. Amivel szemben a Papa
valósággal virágzik, nem igaz?

Alig nyitok be a konyhába, máris látom, ahogyan a
Nagyi tüsténkedik. És bár a konyhapultnál áll, mint
mindig, és gyümölcsökkel és zöldségekkel bűvészkedik,
mint az utóbbi időben szokta tenni, ma mégis valahogy
másként ügyködik. Odamegyek és átkukucskálok a válla
fölött.

– Nézd csak, ez egy mixer – magyarázza anélkül, hogy
félbeszakítaná a munkáját. – Rudi hozta tegnap, hogy
mindenfélét csináljak vele neked. Igazán kedves tőle, nem
igaz? Most majd minden nap finom ivóleveket készítek
neked, hogy rendbe jöjjenek azok a szörnyű értékeid.

Az elképzelhető legellenségesebb pillantást vetem
Rudira, aki lazán üldögél a konyhaasztalnál és teljes
összpontosítással olvassa az újságot.

– A drága Rudi ismét csodálatosan elintézett mindent –
mondom, miközben előveszek magamnak egy tányért és



néhány evőeszközt.
–  Igen, a drága Rudi valóban csodálatosan elintézett

mindent – közli Birkenberger és energikusan
összehajtogatja az újságot. – Ugyanis a drága Rudi
komolyan aggódott, és szeretné, hogy a hülye Franz még
eléldegéljen néhány évet és szívritmus-szabályozót se
kelljen kapnia még az ötvenedik születésnapja előtt.
Megértetted, te szellemi nyomorék?

A szokásos nyavalygása. Én viszont most csak egyet
akarok, nevezetesen enni. Sajnos mielőtt végre
beleharaphatnék teljes kiőrlésű zsemlémbe, még el kell
fogyasztanom tizennyolc homeopátiás cseppet, három
tablettát és egy evőkanálnyi meghatározhatatlan
trutymót, amihez a Nagyi ragaszkodik. Ahogyan ahhoz is,
hogy a fél liternyi gyümölcs-zöldség turmixát is
felhajtsam. Utána tulajdonképpen egészen jóllakottnak
érzem magam.

– Lemaradtam valamiről, Rudi? – kérdezem, miközben
végre beleharaphatok a zsemlémbe, amely a
várakozásoknak megfelelően meglehetősen ízetlen,
cserébe viszont annál magvasabb. – Úgy értem, a
nyomozás terén?

–  Semmiről – mondja a fejét rázva. Egyenesen a
szemembe néz, úgy közli, hogy a nyomozás terén már
csak azért sem maradhattam le semmiről, mert tegnap
egyetlen percet sem tudott a nyomozásra fordítani. Mert
hogy régi jó kollégája, legjobb barátja, mondhatni, már-
már a jobbik fele a tegnapi munkanapon igencsak



közelebb áll a halálhoz, mint az élethez. Ezért aztán ő
gondolni sem tudott semmiféle nyomozásra. Csak ott ült
az ágy szélén, és vigyázott, nehogy kipurcanjon az ő Franz
barátja. Jó, ezt meg lehet érteni. Tisztán emberileg
azonban, folytatja, nem nyomozásilag, hanem emberileg,
nagyon is sok mindenről lemaradtam. Ugyanis a kedves
Susi is itt volt és nagyon aggódott értem. Annyira, hogy
még a Nagyira is rákiabált, hogy hagyja már abba a hülye
fényképezést. Mert hogy micsoda dolog egy védtelen,
beteg embert fényképezni. Igen, kedves Franz, mindenki
itt volt, mondja Rudi színpadias hangon, hogy szinte
fuldokolnom kell tőle. Csak a kis Paul nem jöhetett be a
disznóólba, mert még Isten tudja, mit szedett volna össze.

–  Jó – mondom a végén, és odaviszem a tányéromat a
mosogatóhoz. – Akkor legfőbb ideje, hogy bemenjünk
Landshutba és felkeressük Saskia Grimm anyját.

–  Azt megspórolhatod, Franz, mert azt az öreged már
elintézte – közli Rudi a létező legszélesebb vigyorával.

–  Micsoda? – kérdezem, mert semmi más nem jut az
eszembe.

– A hölgy tegnap idetelefonált és érdeklődött, miért nem
hall felőled, és hogy most hogyan legyen tovább. Amire
apád részletesen beszámolt az állapotodról, beleértve a
gyomormosást és a…

– Ugorjunk! – vetem közbe.
–  Ugorjunk. Megbeszélték, hogy apád ma bemegy érte

Landshutba és kifuvarozza ide, hogy akár te, akár én,
akár ketten együtt kikérdezhessük. Ez minden.



Pontosan ebben a percben zörög el a Papa a vén
Admiraljával az ablak előtt a kapu felé.

A Nagyi ábrándos tekintettel néz utána, aztán
megtörölgeti a kezét a kötényében és odajön hozzám.
Lábujjhegyre áll és suttogni kezd, amit már évek óta nem
tett, és ami ennek megfelelően elég viccesre is sikeredik.

– Apád úgy nézett tegnapelőtt erre a hölgyre, ahogy már
nagyon-nagyon régen nem láttam nézni senkire. Hosszú
évek óta, nekem elhiheted. Tulajdonképpen azóta, hogy a
Mamád nincs velünk. És új ruhákat is akart, sőt, még meg
is borotválkozott! Háromnegyed órán át méghozzá!
Fogadni mernék, hogy beleszeretett.

Megcsipkedi még az arcomat, aztán kuncogva kimegy
hátra a mosókonyhához. Én meg ott állok körülbelül úgy,
mintha éppen azt közölte volna velem valaki finoman és
kíméletesen, hogy a valóságban igazából nő vagyok. Meg
kell bolondulni!



14. fejezet

Délutánra hajlik már az idő, mire a Papa végre bedöcög
az udvarra a hölggyel, és ez szó szerint értendő. Az órára
nézek, és valóban: írd és mondd három órájába telt az az
út, ami nekem a járőrautóval laza harminc perc lett
volna. Villogóval és szirénával húsz. Csakhogy a Papa
mindenképpen óvni akarja az ősöreg Admiralját, sőt,
sejtésem szerint a gázpedál sem működik már rendesen.
Hogyan is működne? Még soha az életben nem volt tövig
benyomva. Mindegy.

– Jó napot mindenkinek – mondja nagyon barátságosan,
bár némileg félénken Grimm asszony, miközben a Papa
bevezeti az ajtón. Miután pedig mindannyian udvariasan
viszonoztuk a köszönését, a Nagyi máris felteszi a kávét,
Rudi összehajtogatja az újságot, én pedig már hozom is a
csészéket. A Papa meg, a megtestesült figyelmesség,
kihúzza az egyik széket és mosolyogva int a hölgynek,
hogy foglaljon helyet. Amióta csak ismerem a Papát, azaz
amióta csak a világon vagyok, még soha, hangsúlyozom,
soha senkit nem kínált így ülőhellyel, hát még egy
hölgyet. Eszébe sem jutott. Grimm asszony félénken
visszamosolyog és helyet foglal.

–  Hallottam, hogy beteg volt, felügyelő úr – mondja



nekem. – Úgy hallottam, nagyon komoly volt a baj.
– Olyan nagy azért nem, végtére is még élek – mondom

vigyorogva.
– Na-na – szól közbe Rudi. Hátradől és összefonja a két

karját.
Szerencsére megérkezik a Nagyi a tálcával, a tálcán meg

kávét és aprósüteményt hoz, aminek nagyon örülök, már
csak azért is, mert így azonnal témát válthatunk.

– Egy jó finom kávé – mosolyog a Nagyi is, én meg már
tartom is elé a csészémet.

–  Te nem kapsz, Franz – mondja, aztán illendően a
vendégünknek tölt először. – Neked főztem egy jó teát.
Édeskömény. Jót fog tenni a gyomrodnak és az elgyötört
beleidnek.

Amikor pedig kinyúlok, hogy elvegyek a tálcáról egy
süteményt, képes a kezemre csapni!

Hát hová kerültem? Grimm asszony kissé idegenkedve
néz maga elé, Rudi arcán pedig meglehetősen utálatos
kifejezés suhan át.

–  Hölgyeim és uraim – mondom ezért bosszúsan,
miután magamhoz vettem elkészített teámat. – Ez itt nem
egy kellemes kis délutáni kávézás. Rudinak és nekem egy
gyilkossági ügyben kell nyomoznunk, a vendégünk pedig
egyes egyedül abból a célból van most itt, hogy segítsen
nekünk minél előbb felderíteni a tettest. Tehát, ha
kérhetném…

Ezzel be is fejezem rövid, ám félreérthetetlen
monológomat, és komolyan arra számítok, hogy a Papa és



a Nagyi végre visszavonul, mi pedig nekifoghatunk a
munkának.

Tévedés. Nagy-nagy tévedés. A Nagyi egyszerűen élvezi
a kávét és a süteményt, és láthatóan fel sem merül benne,
hogy a távozás mezejére lépjen. Persze, ő valószínűleg
nem is hallotta, amit mondtam. A Papa viszont rám néz és
ahogy a szemöldökét ráncolja, abból világosan kihallom a
figyelmeztetést.

Így azonban nem jutunk előre. A legnagyobb
jóakarattal sem. Nem segít semmi, el kell mennünk innen.
Ki a konyhánkból. Ki az udvarunkból. A legjobb lenne, ha
még Niederkaltenkirchenből is kivonulnánk. Jó,
túlzásokba azért ne essünk. Ezért hívom Ludwigot, aztán
informálom Rudit és Grimm asszonyt aktuális terveimről.
Amelyek szerint sétáljunk egyet a mi csodás erdőnkben.
Egy kis mozgás még senkinek sem ártott meg, s egyébként
is, egy ilyen különleges dolgot, mint egy erőszakos halál
ügye, talán jobb is a friss levegőn megbeszélni. Ki tudja.
Néhány perccel később pedig már úton is vagyunk mi
hárman. A Papa ugyan kitartóan, szemtelen, makacs
kisgyerekként ismételgette, hogy ő is jönni akar, de végül
sikerült lebeszélnem.

–  Meséljen nekünk egy kicsit Saskiáról – kezdem,
közben pedig eldobok Ludwignak egy gallyat, hogy
visszahozhassa, már csak azért is, hogy enyhítsem a
helyzet drámaiságát.

Grimm asszony vállat von és Ludwig után néz, aki úgy
robog, mint akit puskából lőttek ki.



– Nézze, felügyelő úr, sajnos nem álltunk nagyon közel
egymáshoz Saskiával – kezdi nagyon halkan. – Nem volt
mindig így, ezt tudnia kell. Csak amikor megismerte ezt az
Antont… Attól fogva nem voltak rendben közöttünk a
dolgok.

– Anton… Mi a teljes neve? – kérdezi Rudi és már húzza
is elő a jegyzetfüzetét. Figyelmes fickó, meg kell hagyni.

– Anton Rössl.
–  Rössl – ismétlem meg a nevet. – Élettársak voltak

Saskiával?
– Nem, nem – Az asszony keserűen felnevet. – A drága

Anton élettársa az anyja volt. Saskia csak… hogy is
mondjam… csak szexuális használatra kellett, ha szabad
így fogalmaznom…

Hosszú ma a körünk, jó két óra alatt járjuk le. Ami
egyfelől azért van így, mert csak ballagunk, meg sem
közelítve a Ludwiggal megszokott tempónkat. Másfelől
pedig azért, mert időről időre meg kell állnunk, mert
Grimm asszony csak mesél és mesél, Rudi és én pedig
kérdezünk és kérdezünk. Mivel azonban a Nap
kellemesen melenget az ágak között átszűrődve, és a
hőmérséklet is kellemes, nincs ezzel semmi gond. És bár
az alkalom nem éppen örvendetes, ahogy telnek a percek,
egyre bizalmasabb lesz a hangulat hármunk között.
Grimm asszony nemcsak szép és tényleg a megszólalásig
hasonlít Senta Bergerre, hanem még melegszívű, okos, és
a helyzetből eredően ugyan némileg szomorú is, de még
az is nagyon jól áll neki. Néha megáll, szed néhány szál



virágot, lassan egész szép kis csokor áll össze belőle.
Fogadni mernék, tudom, hová szánja.

Igen, mesél tovább, ez az Anton, ez kezdettől fogva
szúrta az ő szemét, és a legnagyobb jóindulattal sem tudta
és tudja ma sem megérteni, mit látott a lánya ebben az
alakban. A fickó negyven körüli és mind a mai napig az
anyjánál lakik, akit egyenesen bálványoz. Saskiánál
mindig csak akkor bukkant fel, amikor kedve tartotta, és
amikor feltámadtak az emberi szükségletei. Szörnyűség
volt az egész kapcsolatuk, pedig Anton előtt egy olyan
kedves barátja volt Saskiának, Viktor, akivel kollégák
voltak, és aki csodálatos vő lett volna. Már ott tartottak,
hogy komolyan gondolkoztak az esküvőn, aztán… aztán
hirtelen felbukkant ez az Anton, és minden jónak vége
szakadt.

– Soha nem fogom megérteni – sóhajtja, és leszakít egy
újabb szál virágot a csokrába.

–  Mi a helyzet a barátnőkkel? – érdeklődöm. – Van
valaki, akit fontos lenne kikérdeznünk?

Egy percig gondolkodik, aztán megrázza a fejét.
–  Nem hiszem. Tudják, Saskia baráti köre a saját

korosztályába tartozott, ami azt jelenti, hogy már minden
barátnőjének családja van. Gyerekek, ház, kutya…
Ahogyan ő is tervezte Viktorral. Aztán amikor az ember
hirtelen az egyedüli szingli marad a csapatban, az
érdeklődési körök nagyon különbözőek lesznek. A
barátok is lassan eltávolodnak egymástól.

–  Tudom – mondom, mert én aztán ódákat tudnék



zengeni a témáról.
–  Igazából soha nem is volt olyan igazi legjobb

barátnője – folytatja Grimm asszony. Egy percre megáll és
rám néz. – De ott volt neki Conny. Ő mindig ott volt. Az ő
Connyja…

– Az ő Connyja? – kérdezzük egyszerre Rudival, mire az
asszony végre szívből felnevet.

– Igen, az ő Connyja – mondja, aztán újra elkomolyodik.
– Conrad, a szomszéd házból. Már az óvoda előtt is
ismerték egymást, és már akkor nagyon ragaszkodtak
egymáshoz. Elválaszthatatlanok voltak. Aztán sok-sok
évvel később egy szép napon Conny mindannyiunkkal
közölte, hogy meleg. Még ma is emlékszem, mennyire
örült Saskia. Szabályosan a nyakába ugrott. Mami,
mondta nekem aznap este, Conny most már mindörökre
az enyém marad. Mert ha meleg, akkor egyetlen másik nő
sem kaphatja meg.

Tulajdonképpen szép történet.
–  Mondja csak, asszonyom – jut az eszembe. – Saskia

lakásában levettek néhány képet a falról. Van valami
elképzelése, mi vagy ki lehetett rajtuk?

Megint megáll. Elgondolkodik.
– Tudja, jó ideje megvan már, hogy utoljára jártam nála

– kezdi a választ, és lassan újra megindul. – Akkoriban
költözött oda, és amennyire emlékszem, akkor még nem
voltak képek a falon.

A hazafelé vezető úton elhaladunk a Mooshammer-ház
előtt, és Grimm asszony leteheti a virágait. De csak a felét



teszi le a csokornak, amin elcsodálkozom. Később viszont
a Nagyi nagyon örül és máris egy szép vázába teszi a kis
csokrát.

–  Jó sokáig elmaradtatok – szól oda a Papa a
sarokpadról, és az órára néz. – Majdnem három órán át
sétáltatok. Hol voltatok ilyen sokáig?

– Ó, Eberhofer úr – fordul felé azonnal Grimm asszony,
megkímélve attól, hogy nekem kelljen meglehetősen
ideges választ adnom. – Nagyon szép az erdő itt
maguknál. Sétálgattunk. A fia a munkáját végezte, én
pedig remélhetőleg hasznos információkkal
szolgálhattam neki. Még virágot is szedtem közben. De
most már vissza kell mennem Landshutba.

– Máris? – A Papa arcáról lerí a csalódás.
–  Attól tartok, igen – bólint a hölgy. – Még el kell

intéznem néhány formaságot és el kell kezdenem
szervezni a… a temetést is. Sok dolog vár rám, tudja…

Rudi meg én még mindig csak állunk földbe gyökerezett
lábbal és figyeljük a kétszereplős színházi előadást.

– Talán segíthetek – veti fel a Papa, amire aztán tényleg
összefonom a karomat és bosszúsan nézek rá, amit észlel
is, mert azonnal rám néz. – Mi van?

Vállat vonok, mire visszafordul a vendégünkhöz.
– Tényleg segíthetek – folytatja figyelmét ismét teljesen

Grimm asszonynak szentelve. – A formaságok a
specialitásaim, hogy úgy mondjam. Kérdezze csak meg
Liesl Mooshammert, neki is nagyon sokat segítettem a
biztosításával kapcsolatban.



Pontosan ebben a pillanatban szólal meg a telefonom.
Moratschek bíró tisztel meg a hívásával. Pedig éppen
most kezdett érdekessé válni a dolog!

Arrébb megyek néhány lépést.
–  Eberhofer? – szuszog a telefonba, aztán rögtön

hallom, hogyan találja meg az útját egy jó adag tubák az
ormányába.

– Igen.
– De jó, hogy elértem!
– Miért?
– Mi van magával, hogy csak egyszavas válaszokat ad?

Csak nem zavarom?
Igazából szívesen válaszolnék igennel, a szemem

sarkából azonban látom, hogy a Papa Grimm asszony
társaságában már az Admiral felé tart. A lényegről tehát
lemaradtam.

–  Nem zavar. Mi történt, drága bíró úr? – kérdezem,
kiballagok, és leülök a kerti padra.

–  Átveheti az afrikai származású helyi lakosát,
Eberhofer. Nem ő volt. – Egy jó nagy tüsszentés.

Amióta csak ismerem Moratscheket, azóta szeretném
tudni, mégis mi okból manőverez be az ember egy adag
hülye dohányt az orrlyukaiba, ha egy perccel később már
ki is tüsszenti. Úgy tűnik, a kérdés életem egyik nagy
rejtélye marad.

–  Buengót? – kérdezem, miután a trombitálásszerű
orrfújás is elhalt.

– Pontosan.



– Én mindjárt az elején megmondtam, hogy nem ő volt.
–  Tudom, maga okostojás. Most azonban nem egy

hétköznapi falusi rendőr mondja, hanem egy pszichoguru
a börtönből. Tiszta helyzet, és eljárástechnikailag is a
legnagyobb rendben van. Esetleg van valami ellenvetése?

– Mikor? – kérdezem, és az órára nézek.
– Úgy tájékoztattak, akár most is mehet érte.
Remek, mondom, azzal leteszem.
– Valami fontos? – érdeklődik Rudi felém ballagva.
–  Igen és nem – mondom. – Haza kell hoznom a kis

Buengót a börtönből.



15. fejezet

A másnapi reggeli egészségesebb, mint valaha, az elején
ráadásul teljesen egyedül vagyok a konyhában. Rudi még
a zuhany alatt áll, azt pedig, hogy a família többi tagja
merre lehet, csak az istenek tudják. Néhány perccel
később előkerül a Papa és leül mellém, éppen amikor a
vitaminban gazdag ivólevemet erőltetem le a torkomon.

–  Derék – mondja vigyorogva, és a kávéfőzőhöz lép. –
Meglátod, jót fog tenni. Újra fitt és erős leszel.

Sajnos igaza van. Az elmúlt két napban ugyanis
csodálkozva kellett megállapítanom, hogy sem a szédülés,
sem a korábbi állandó émelygés nem tért vissza,
valószínűleg tényleg a folyamatos vitaminbevitel
következtében. Azt viszont nem tudom egyértelműen
eldönteni, örülök-e ennek a felismerésnek.

– Sokáig elmaradtál tegnap – mondom. Miután ugyanis
átvettem Buengót a börtöntől és leszállítottam az egyik
csapattársához, hazatérve feltűnt, hogy az Admiral még
mindig nincsen sehol, pedig már tíz óra is elmúlt. Ilyen
későn a Papa soha nem szokott úton lenni. Kocsival
legalábbis soha. Legfeljebb Wolfihoz ballag el egy sörre.
Vagy kettőre.

–  Istenem – mondja, vállat von, aztán leül mellém az



asztalhoz.
– Mi az, hogy Istenem? – kérdezősködöm tovább, mivel

azt azért kizártnak tartom, hogy öt óra hosszat tartott
volna az út oda-vissza. Még akkor sem tartott volna annyi
ideig, ha végig tolnia kellett volna a vén csotrogányt.

–  Még csavarogtál egy kicsit ezzel a Grimm
asszonysággal, vagy mi? – kérdezem, és kipréselek
magamból egy vidámnak szánt nevetést, bár nem sikerül
teljesen. A Papa szemöldöke legalábbis baljósan
emelkedni kezd.

Egy percig csak hallgatunk.
–  Te, Franz – mondja aztán teljesen nyugodtan, és

egyenesen a szemembe néz. – Először is nem szoktam
csavarogni. Általánosságban sem, egy nővel meg
különösen nem.

– Nem is úgy értettem…
–  Másodszor pedig – vág máris a szavamba. –

Másodszor pedig felnőtt ember vagyok, akinek megvan a
maga magánélete, és ennyi.

–  Erről beszélek! Neked egyáltalán nincs magánéleted,
Papa! Legalábbis, ami a nőket illeti, és ez így van, amióta
csak a világon vagyok.

–  A témát lezárandó, kölyök – néz rám, aztán feláll. –
Most lezuhanyozom és megborotválkozom, aztán
bemegyek Landshutba. Ez minden, ami rád tartozik.
Minden máshoz a világon semmi közöd.

–  Tudod mit? Csinálj, amit akarsz, vén dzsigoló, de
legalább még azt mondd meg, hol van a Nagyi?



–  Pedikűröshöz ment Liesl Mooshammerrel a
tyúkszeme miatt – morogja, aztán már el is tűnik az ajtó
mögött.

Ez már aztán mindennek a teteje! Felbukkan az
életében egy nőszemély, akit körülbelül két perce ismer,
és a közeli rokonság egyetlen szempillantás alatt máris
utolsó helyre csúszik le a fontossági listán, egy derék
férfiemberből pedig vén kéjenc lesz. Nem jutok szóhoz.

A helyzet még tovább romlik, amikor megérkezik Rudi,
akitől természetesen feltétel nélküli egyetértést és
támogatást várok családi ügyeimben. De nem. Miután
röviden tájékoztattam, Birkenberger határozottan
nemzőm pártjára áll. Igen, mondja, miközben tejet önt a
müzlijére, a Papának igenis joga van a magánélethez. És
ha ebben a hajlott korban még találkozik valakivel, akkor
ő ahhoz szívből gratulál. Basta.

Tévednék, vagy Rudi az egészséges életvitele ellenére
napról napra kövérebb lesz?

–  Ma végigmegyek azon a naptáron – mondja végül
rágás közben. – Lassan ideje lenne kiderítenünk, mit
jelentenek azok a rövidítések. Neked mi a programod
mára, Franz?

Ezen el kell gondolkodnom. Nem is tudom, hol kellene
kezdenem. Igazából öreg kerékpáros barátomat kellene
először felkeresnem, hogy megtudjam, mi okból kószált a
vidéken a halottal, aki akkor természetesen még nem volt
halott. Másfelől viszont inkább Landshutba mennék.
Először is, mert szükségem lenne a Grimm asszony által



tegnap említett urak teljes nevére és címére. Még ennél is
jobban érdekel azonban, hogy kitaláljam, tulajdonképpen
mi folyik a két szépkorú között. Mit is tegyek?

– Föld hívja Eberhofert! Föld hívja Eberhofert! – hallom
meg hirtelen Rudi hangját, ami azonnal radikálisan
belezavar intenzív megfontolási folyamatomba. Ahogy
felnézek, azt is látom, hogy hülyén húzogatja a kezét a
homloka előtt.

Kissé mogorván, de azért részeltetem agymunkám
eredményeiben, mire az első szava máris a tiltakozás.

– Nem, nem, nem, kedves Franz! – mondja vigyorogva. –
A címeket telefonon is megtudhatod, amivel te magad is
pontosan tisztában vagy. Nem is ezért akarsz te bemenni
Landshutba, hanem azért, mert nem bírsz a
kíváncsiságoddal. Belepusztulsz, hogy kiderítsd, mi folyik
az öreged és a Grimm nőszemély között, haha!

– Szedd le az asztalt, hülye, és mosogass el, ha végeztél!
– Ennyit tudok csak mondani, és már indulok is.
Szánalmas közbevetését, ami a konyhai szolgálatot illeti,
már alig hallom.

Ha jobban belegondolok, tulajdonképpen három kérdés
foglalkoztat és idegesít egyszerre. Vagyis: Miért fut a Papa
hirtelen ez után a nő után? Miért őrülök én bele ebbe? És
miért találja ezt remek dolognak Rudi, ahelyett, hogy
mellém állna?

Úgy tűnik azonban, szerencsés napom van. Mert
amikor beszállok a kocsiba, meglátom, hogy éppen
hazafelé kerekezik a Nagyi és Liesl Mooshammer.



Pontosan abban a pillanatban hajtanak be az udvarra,
amikor a Papa, frissen és vidáman, a legjobb
hacukájában, fütyörészve indul az Admiralja felé.

–  Te meg miért csípted így ki magad, Eberhofer? –
hallom Lieslt, aki ráadásul, hogy a helyzet tökéletes
legyen, éppen mellettem fékez le a kerékpárjával és benéz
hozzám a kocsiba. – Nem megmondtam, Franz? A vén
kecske a második tavaszát éli!

A Papa kinyitja az Admiral ajtaját.
– Az ember megteszi, ami telik tőle – közli.
–  Snájdig, snájdig – kiált utána Liesl, de a Papa már

indít is. Letekeri az ablakot és lazán kilógatja a karját.
Én meg gyorsan elindulok magam is, mielőtt Liesl még

egyszer diadalmasan felhívná a figyelmemet jóslatának
hihetetlen igazságára.

Fürstenbergerék kétlakásos háza a falu szélén áll, amerre
a háború után épültek a házak, és egyetlen
négyzetcentiméternyi fala sincs, amit ne borítanának be a
futórózsák. Talán utána kellene néznem, nem vár-e
odabent Csipkerózsika a csókomra.

Két csengő, két névtábla, mindkettőn annyi áll:
Fürstenberger. Mielőtt azonban egyáltalán
elgondolkodhatnék, vajon ki lakhat lent és ki lakhat fent,
már nyílik is az ajtó, és a nemrégiben megismert
Fürstenbergerné asszonyság áll előttem.

– Jó na… – kezdeném, de azonnal félbeszakít.
–  Pszt! – Gyors pillantást vet felfelé a lépcsőn, aztán



szorosan elém lép és alig hallhatóan suttogni kezd. –
Felügyelő úr…

Mögötte a lakásajtó résnyire nyitva, egy pár papucs
hegyét látom. Valószínűleg élete párja rejtőzik az ajtó
mögött.

–  A fenti lakásnál kell csengetnie. De a legfontosabb,
hogy semmit nem tőlünk hallott, érti?

Ezzel el is fordul és eltűnik az ajtó mögött. Nagy levegőt
veszek és megnyomom a felső lakáshoz tartozó csengőt.
Eltart egy ideig, de végül megszólal egy hang a
kaputelefonban.

– Igen?
– Eberhofer, rendőrség. Nyissa ki, ha nem gond.
Még várnom kell egy percet, de aztán megszólal a

berregés. Megindulok felfelé, ahol a várakozásoknak
megfelelően a fémkeretes szemüvegű úriember fogad.
Farmert visel, de nagyon különös, élére vasalt modellt,
olyat, amilyet még a Papa sem venne fel, és csíkos inget,
amit végig begombolt, de úgy, hogy már a látványra úgy
érzem, mintha fojtogatnának.

– Te jó ég, Eberhofer, maga meg mit keres itt? – óhajtja
tudni azonnal, bizonytalanul pislogva rám. – Megint a
híres-hírhedt fellépései egyikét tervezi? Micsoda egy proli
eszköztár! Vagy talán másnak köszönhetem a kétes
megtiszteltetést?

– Maga szerint nekem proli a fellépésem? – kérdezem.
– Egyértelműen.
– Tényleg?



– Igen.
– Miért?
– Mit jelentsen ez, Eberhofer? Elvekről akar vitatkozni?
– Még az is meglehet.
– Fejezze már be az ostobaságait!
– Maga kezdte.
– Én… Én panaszt fogok tenni!
– Ezt már egyszer megígérte.
– Az ég szerelmére, Eberhofer, elárulná végre, mit akar

tőlem? – Most már egyértelműen látszik rajta az
idegesség. Így aztán először is viszonylag udvariasan
megkérem, engedjen be a lakásába, már csak a saját
érdekében is. Csakhogy nem akar beengedni. Semmi
esetre sem.

Jó, mondjuk úgy, ha mindenképpen be akarnék menni,
be is mennék. Nem kérdés. Egy aprócska kis proli fellépés
és már bent is vagyok. Másfelől viszont talán nem is olyan
rossz, ha a lépcsőházban beszéljük meg az ügyet.

–  Gyilkossági ügyben nyomozok, Fürstenberger úr –
mondom, megpróbálva nagyon komoly hangot megütni.

–  Előfordul a szakmájában, gondolom, de nekem mi
közöm hozzá? – óhajtja tudni. Ezért aztán megmutatom
neki a halottunk képét, mire megigazítja a szemüvegét és
valamivel közelebb jön.

– Saskia Grimm – mondom. – Felderítő munkát végzett
a vidékünkön egy esetleges szállodaépítés érdekében. Így
már dereng valami?

– Te jó ég – feleli mogorván, és összefonja maga előtt a



karját. – Találkoztam vele nemrégiben. Talán bűn?
– Az attól függ. Pontosan hol találkozott vele?
– A pataknál.
– A pataknál? Értem. A csigás ösvénynél.
– Felőlem így is mondhatja – mondja a szemét forgatva.
– Maga mit keresett ott?
– Mégis mit kerestem volna? Sétáltam. Gyakran sétálok

arrafelé, ha szép az idő.
– Folytassa!
–  Mondja, Eberhofer, maga egyáltalán honnan tudja,

hogy…
– Azt mondtam, folytassa!
A pillantása lefelé siklik a lépcsőn, aztán végre megered

a nyelve. Nem lesz barátságosabb, ezért rokonszenvesebb
sem, de legalább beszélni kezd végre. Én pedig
megtudom, hogy egyetlen nappal a rettenetes tűzeset
előtt találkozott Saskia Grimm-mel, aki fényképezőgéppel
gyalogolt a patak mentén. Igazán profi volt az a gép, teszi
hozzá. Rengeteg fényképet készített. Mivel pedig
Fürstenberger polgártárs maga is szeret fényképezni,
feltámadt benne az érdeklődés, ugyanakkor furcsának
találta, mi mindent talál megörökítésre méltónak a
hölgyemény, ezért aztán megszólította. Meg lehet érteni,
nem igaz? Ha valaki kavicsos ösvényeket, járdaszigeteket,
sőt, még villanypóznákat is lefényképez, az már tényleg
különös, nem igaz? A hölgy kedves volt és nyitott. Valóban
a legkülönösebb dolgokat szereti fényképezni, mondta
nevetve. Aztán viszont ő kezdett el kérdezősködni.



Niederkaltenkirchenről, például. És az egész vidékről. Az
infrastruktúráról, és nem utolsósorban a lakosságról.
Azonkívül azt is tudni akarta, mennyire frekventált ez a
környék, és hogy el tudná-e képzelni, hogy turisták
számára is vonzó lehet.

– Akkor kezdett derengeni, miről is lehet szó – fejezi be
az úriember és újra megigazgatja a szemüvegét.

–  Mi is kezdett pontosan derengeni Önnek,
Fürstenberger úr? – kérdezem, miközben megpróbálok
mindent pontosan felírni a jegyzetfüzetembe. Talán elő
kellene keresnem a régi diktafonomat, ki tudja.

– Hát a szálloda-ügy – folytatja, aztán megvonja a vállát.
– Amiről tavaly olyan vita folyt, hogy bele kellett
bolondulni. Biztos voltam benne, hogy a téma végleg
lekerült a napirendről, erre hirtelen megjelenik itt ez a
nő. Hát megint elölről kezdődik az egész őrület?

– Mondja csak, erről is beszélt a hölggyel?
–  Az Isten szerelmére, dehogy! – mondja, aztán

lehorgasztja a fejét. – Tudja, én… hogy is mondjam…
tényleg nem vagyok büszke rá. De ez a hölgy láthatóan
információkat akart kiszedni belőlem. Mivel azonban
szerencsére elég gyorsan átláttam rajta, csak olyan
dolgokat mondtam neki, ami a falunk érdekét
szolgálhatta.

–  Szóval, ha jól értem, azt akarja mondani, hogy
erőteljesen leszólta a szálloda ötletét.

Vállvonogatás. Aha. Mindjárt gondoltam.
–  A hölgy pedig végül hazafuvarozta Önt, így van? –



akarom még tudni. Azonnal felvillan a szeme, és a
tekintete ismét lefelé vándorol a lépcsőn. Jól érzi, honnan
fúj a szél.

–  Drága rokonságomtól származnak az információi,
ugye?

–  Hogy honnan származnak az információim, kedves
Fürstenberger úr, az hadd maradjon az én dolgom. Tehát?
– mondom bólogatva, és vigyorognom kell.

–  Igen, így volt, a fenébe is! Beszélgettünk,
beszélgettünk, aztán hirtelen szemerkélni kezdett az eső.
Mivel pedig a hölgy autója néhány lépésnyire parkolt,
felajánlotta, hogy hazafuvaroz. Ez minden.

Részemről is ez minden. Egyfelől mert semmi több nem
jut eszembe, másfelől meg már lassan begörcsölnek az
ujjaim a hülye jegyzeteléstől. Ráadásul mindenképpen be
akarok még menni Landshutba is.

Éppen kilépnék a házból, amikor feltépik az alsó ajtót és
a drága sógornő ismét ott terem előttem.

– Pszt! – suttogja újra, és integet, hogy menjek közelebb.
Közelebb megyek. – Nem megmondtam, felügyelő úr?
Együtt mászkált azzal a szegény nővel! És ha engem
kérdez, nem is csak egy alkalommal. Amikor ugyanis
elbúcsúztak, meglehetősen bizalmasan tették, csak hogy
tudjon róla.

–  Bizalmasan? Ezen meg mit ért? Talán megcsókolták
egymást?

–  Ezt sajnos nem tudom teljes bizonyossággal
megmondani – mondja vállvonogatva.



–  Mondd el, mit láttunk! – hallatszik újabb suttogás a
lakásajtó mögül, ezúttal egyértelműen férfihang.

Fürstenbergerné bólint.
–  Azt láttuk, hogy elég sokáig ültek a kocsiban

összedugott fejjel, mielőtt a sógorom kiszállt volna. Tudja,
felügyelő úr, mi senkit nem akarunk bajba keverni, de
egy ilyen gyilkossági ügyben, ugyebár, mindent el kell
mondani…

Kinyitom a ház ajtaját, kinézek és felmérem a
távolságot az utcáig.

–  Drága asszonyom, Önnek és a férjének olyan szeme
kell legyen, mint a sasnak – mondom a tekintélyes
távolság láttán.

–  Jaj, ne mondja már – mondja, és vihog, mint egy
iskolás leányzó.

– Mondd el neki a távcsövet – suttogja a lakásajtó.
– Maguk egy… – kezdem, de a hölgyemény már bólogat

is. Vagy úgy.
– Mit műveltek a kocsiban, Fürstenberger úr? – kiáltok

felfelé.
– Te jó ég, ezt nem hiszem el! – érkezik fentről azonnal a

hangos válasz. – Egyszerűen nem tudtam kikapcsolni azt
a hülye biztonsági övet!

–  Látják? – fordulok a hölgyhöz, azzal már fordulok is
el.

– Kígyófajzat! – harsog most fentről, aztán már csapódik
is be egy ajtó, közvetlenül utána meg a másik is. Isteni
ajándék egy ilyen elragadó család, nem kérdés.



Landshutban gyerekjáték megtalálni a Papa kocsiját.
Egyszerűen azért, mert mindig ugyanabban a parkolóban
állítja le. Egy közvetlen folyóparti parkolóban, ahonnan
első osztályú partmenti gyalogút vezet az óvárosba, és
ahol olyan nagyok a parkolóhelyek, hogy még az ő
batárjával és a nem túl magas színvonalú manőverezési
képességeivel is gond nélkül be lehet állni. Így aztán
teszek egy kört a parkolóban, és bingó: elhaladok az
Admiral mellett. Utána már indulok is a Napfény Szálloda
felé. Ott leállítom a kocsit, bezárom, bevonulok a lobbyba.
A két cukorfalat recepciós hölgy mosolyogva üdvözöl,
olyan arccal, mint akik minden kívánságomat azonnal
készek teljesíteni. Amikor rákérdezek Grimm asszonyra,
azonnal készségesen tájékoztatnak, hogy a hölgy jó ideig
várt, de aztán egy szűk félórája végre megérkezett a férje
és elvitte.

A kicsodája?
A férje. Igen. Egy igazán elragadó idősebb úr.

Csodálatos modorú, gáláns, figyelmes.
A lélegzetem is elakad. Szegény Papa! Évtizedek után

újra megmozdul valami a megkérgesedett szívében, erre
kiderül, hogy a nőnek férje van!

Gyorsan el is köszönök és már kint is vagyok.
Gondolkodnom kell. Amennyire tudom, összesen három
hely van Landshutban, ahol eséllyel kereshetem a Papát.
Az egyik a sörkert a parton az öreg gesztenyefák alatt,
ahol szép időben szívesen elüldögél és hallgatja a gitáros
fickót, aki mindig ott gubbaszt a sarokban és leginkább



csak saját magának játszik. A másik tipp a legjobb barátja
még az iskolás éveikből. Xare a neve, néhány utcányira
lakik, egy autójavító műhelyt üzemeltet körülbelül száz
éve, és soha nem tudott ellenállni egy korty Bardolinónak
és egy jó füves cigarettának. A harmadik, egyben utolsó
lehetőség pedig egy kis gyorsétkezde az óvárosban, a
Kolbászos Susi. Hogy oda mi vonzza a Papát, az nem
szorul különösebb magyarázatra. Így aztán már indulok
is, hogy szép sorban végigjárjam ezen emlékhelyeket,
megtaláljam az öreget, és segítsek neki hazacipelni az ő
nehéz, fájó szívét.

Az egész délutánom elmegy, járok erre, járok arra, de
semmi. Szegény Papának sehol sem bukkanok a nyomára.

Megszólal viszont a telefonom. Susi keres. Ugyan
mondanám már meg, merre vagyok. És hogy már több
mint egy órája várnak és a kis Paul már kezd nyűgös
lenni. Az első pillanatban nem is tudom, miről beszél. A
másodikban aztán becsap a bomba, ráadásul az agyamba
és a gyomromba egyszerre. A francba, péntek van!
Átkozott péntek. Susi-Time. Azonnal kiver a víz.

– Susi, drága, máris ott vagyok! – harsogom a telefonba,
de már senki nincs a vonal másik végén.



16. fejezet

Mire hazaérek, már az egekig bűzlik a helyzet, ráadásul
két vonatkozásban is. Egyfelől Susi már elment, amitől
tartottam is, mert hiába hívtam vissza vagy százszor,
egyszer sem méltóztatott felvenni. Itt van viszont Paul,
aminek örülök is, és csodálkozom is egyszerre. A Nagyi
ölében ül és mindketten pontosan ugyanolyan arcot
vágnak. Nagyon mogorva arcot méghozzá.

–  Végre megjöttél, te szerencsétlen – fogad azonnal a
Nagyi, mint az sejthető, nem éppen barátságosan. –
Elment az eszed, vagy mi? Hol voltál mostanáig? Szegény
Susi nagyon mérges volt. Meg is tudom érteni, végtére is
péntek van, a közös napotok.

–  Nekem meg véletlenül van egy munkám is, és
mellesleg éppen egy gyilkosságot kell felderítenem –
mondom, leginkább csak magamnak.

A Nagyi feláll, odalép hozzám és a kezembe nyomja
Pault. Akinek a nyakáig lóg a takony az orrából, és
szagtechnikailag sem éppen a legétvágygerjesztőbb. A
biztonság kedvéért azért felemelem és megszaglászom.

– Igen, igen – erősíti meg szörnyű gyanúmat a Nagyi. –
Gyorsan tedd tisztába, mert már úgy bűzlik szegény, mint
egy görény. Susi itt hagyta a pelenkázótáskát, meg



mindent, amire szükség lehet. Betette a disznóólba a
cumisüveggel együtt. Aztán magadat is szedd rendbe,
mert mindjárt kész a vacsora.

Álljunk csak meg egy percre! Mi az, hogy a disznóólban
hagyta a pelenkázótáskát és a cumisüveget? Kézzel-
lábban igyekszem tisztázni a helyzetet, miközben a
szagterhelés már gyilkos mértéket ölt. A Nagyi azonban
nem enged. Igen, igen, Susi itt hagyott mindent, mondja. A
kiskölyköt is. Mert hogy nagyon mérges volt és ezért
hirtelen elhatározással úgy döntött, ma kimenőt ad
magának és eltölt egy kellemes estét, engem pedig
szembesít apai kötelezettségeimmel. Méghozzá egyszerre
mindegyikkel. Mert hogy a gyereknevelésnek nemcsak a
röpke játék és a vigyorgó kölyök a része, hanem a
teleszart pelenka, a kilométeres takony és az álmatlan
éjszakák is. Amiből neki bőven kijutott az utóbbi időben.

Remek. Akkor ő meg legyen szíves és oldja meg
helyettem a gyilkossági ügyemet. Ez lenne a legkevesebb,
nem igaz?

Sajnos semmi nem segít. Így aztán először is átvonulok
a kis szarossal a disznóólba. Szegény Ludwig ma
kivételesen nem farkcsóválva jön mellettem, hanem
méterekre lemaradva követ, sőt, a végén nem is hajlandó
bejönni velem. Amit persze nagyon is meg tudok érteni.

Pault elhelyezem a kanapén, majd miután megtöröltem
az orrát és lemostam az arcát, teszek egy kísérletet a
rugdalózóval. „Pozilei” áll rajta tarka betűkkel, alatta egy
rendőrautóval. Csodálatos látvány. A legfelső gomb már



nyitva van, így megpróbálkozom a másodikkal. Csakhogy
ebben a pillanatban kopognak, és besétál a polgármester.

– Eberhofer! – zihál már a küszöbön. – Mit csinál maga
itt? És mitől van itt ilyen pokoli bűz?

–  Éppen megpróbálom kimosdatni a fiamat a szarból,
polgármester. Magánál mi újság?

– Te jó ég, mivel etetik maguk ezt a gyereket? Gőzölgő
tehéntrágyával? Mindegy, azért jöttem, hogy
megkérdezzem, hol volt maga egész nap. A városházán
elszabadult a pokol!

–  Egy gyilkosságot kell felderítenem, már elfelejtette?
Mondja csak, polgármester, maga nem véletlenül egy
titkos pelenkázó tehetség? – kérdezem, erőteljesen
reménykedve, hogy segítséget kaphatok.

– Nem! Hová gondol?
– Sejthettem volna.
–  Nem, Eberhofer. Egyet higgyen el nekem: én akkor

sem nyúlnék hozzá ehhez a gyereknadrághoz, ha én
magam szartam volna tele. De várjon egy kicsit, mindjárt
hozom a nagymamáját – mondja, azzal már fordul is ki.

A kis Paul meg elkezd sírni. Valószínűleg már nagyon
rosszul érzi magát. Egy perccel később azonban már jön
is vissza a polgármester, s valóban hoz magával női
segítséget. Igaz, nem a Nagyit, hanem Liesl
Mooshammert. Mert hogy a Nagyi kerek perec
megtagadta, hogy a segítségemre siessen, és közölte,
éppen ideje, hogy magam tegyem tisztába a fiamat. Liesl
azonban legnagyobb megkönnyebbülésemre egészen



másképp áll a kérdéshez. Egy igazi férfinak nem kell
értenie az ilyesmihez, mondja. Ha meg ráadásul egy
kőkemény zsaruról van szó, akkor aztán végképp nem. A
kőkemény zsaru foglalkozzon csak a szörnyű
gyilkosságaival és kész. Azzal már le is ül Paulhoz a
kanapéra és már hámozza is ki a ruhájából. Igen. Sok
rosszat lehet mondani Liesl Mooshammerre, és többnyire
tényleg elviselhetetlen, kényes helyzetekben azonban
egyszerűen nélkülözhetetlen, és az ember hálás lehet
érte, hogy itt van.

–  Mondja csak, polgármester – fordul azután falunk
fejéhez. – Mi volt ott maguknál ma a városháza előtt?
Akkora volt a tömeg, mint a müncheni belvárosban.

Semmi, mondja tömören a falufőnök. Aztán megragadja
a karomat és kivonszol a friss levegőre. Ott először is
veszünk néhány nagy levegőt mind a ketten. Nem is
néhányat. Azután azonban már tényleg tudni szeretném,
mi okból látogatott el ma hozzám.

– Eberhofer – kezdi drámai sóhajjal. – Tiszta őrület, ami
itt folyik! Elképzelni sem tudja.

–  Kész a vacsora! – süvít felénk a Nagyi ebben a
pillanatban a konyhaablakból.

Egymásra nézünk a polgármesterrel, aztán teljes
egyetértésben megindulunk a ház felé.

– Mit nem tudok én elképzelni? – kérdezem tőle menet
közben.

–  Ezt az egész históriát ezzel a szerencsétlen
szállodaépítéssel… teljesen elfajult az egész ügy… –



mondja és egy zsebkendővel törölgeti a homlokát.
–  Azt hittem, a szállodaépítés lekerült a napirendről.

Végtére is a Grimm nevű hölgy, ugye…
– Igen, igen, szegény Grimm kisasszony – szakít félbe a

polgármester, majd kapkodva köhécsel. – Tudjuk
azonban, hogy az életben semmi és senki nem
pótolhatatlan, a szegény Grimm kisasszony sem. Az utóda
már a rajtvonalon áll, és igen kedvezően vélekedik a
projektünkről, ha szabad így mondanom.

Szabad. Kinyitom a konyhaajtót és egyenesen a
tűzhelyhez lépek. Csak egyetlen lábos áll rajta, benne
meghatározhatatlan, zöldes-barnás massza, amilyet még
soha életemben nem láttam. Mellette hatalmas tál
céklasaláta.

– Látod, mit csináltam, Franz? Ma céklasalátát eszünk –
szólal meg azonnal a Nagyi, miközben odacsoszog
mellém. Megtörölgeti a kezét, benyúl a köténye zsebébe,
előhúz egy cédulát és olvasni kezdi: – Rengeteg B-vitamin
van benne, és vas, és hogy is hívják azt a másikat, várj
csak… Kálium. Igen. Kálium is van benne. Az nagyon
fontos, azt mondta Brunnenmeier. Azt hiszem, a vesének
kell.

Megfogja a lábost és az orrom alá tartja a
meghatározhatatlan trutymót.

–  Brokkolifőzelék tofuval, Franzl. Vas van benne, meg
cink, meg karotin, még az is! Szép, egészséges színe lesz
tőle az arcodnak. Az íze nem valami jó, de nagyon
egészséges. És még desszert is lesz, ananász-gránátalma



fagylalt, házi készítés. Velünk vacsorázik, polgármester?
– Nem, nem, de azért nagyon kedves – A polgármester

hevesen rázza a fejét. – Sajnos mennem kell.
–  Apropó, polgármester, nem akart az előbb még

mesélni nekem erről a szálloda-ügyről? – mondom, és bár
nem mondhatnám, hogy örülök a rám váró kulináris
élménynek, azért előveszek néhány tányért és elkezdem
megteríteni az asztalt.

–  Igen, feltétlenül, Eberhofer – mondja a polgármester,
de közben már indul is kifelé. – Ha végzett a finom
vacsorájával, ugorjon majd be hozzám néhány percre a
városházára. Komoly ügyről van szó. Nagyon komoly
ügyről.

–  Várjon csak egy kicsit – mondom és megindulok
utána. – A legjobb lesz, ha megyek magával én is, ha olyan
komoly a helyzet. Könnyen lehet, hogy valami nagyon
fontos dologról van szó, ami valóban nem tűr halasztást…

–  Ne merészeld! – állja el az utamat a Nagyi.
Határozottan fenyegető a hangja. – Te most szépen itt
maradsz. Csak nem képzeled, hogy miután megfőztem
neked ezt az egész egészséges borzalmat, mert hogy a
belsőségeidnek erre van szüksége, fogod magad és
kisétálsz? Egyenesen a Simmerlhez mennél, hogy
teletömd magad húskenyeres zsemlével, aztán majd
megint itt feküdnél kiterítve! Nem, nem, barátocskám.
Ráadásul itt van a fiad is, úgyhogy leszel szíves vele is
foglalkozni. Most pedig újra kinyithatod a szádat. Ülj le és
egyél. A viszontlátásra, polgármester.



Falunk feje már el is tűnik, én pedig kényszeredetten
leülök és nekilátok a borzalomnak. Ízleni persze nem
ízlik, ahogyan számítottam is rá. Hogyan is ízlene? Ezen a
szinten még a Nagyi konyhaművészete is csődöt mond.
Ráadásul fűszerezve is alig van. Só legalábbis nincs
benne, mert hogy az egészségtelen, ahogyan a hülye
orvosunk előadta. Csak kapjam a kezem közé
Brunnenmeiert! Éppen ideje, hogy elbeszélgessünk egy
kicsit.

A megváltásnak remélt fagylalt is egyetlen nagy
csalódás. Mert hogy abba meg cukrot nem tett a Nagyi,
hanem mézzel édesítette, amit viszont igencsak túlzásba
vitt. Nekem pedig lassan kezd elegem lenni.

– Szép jó estét, már el is készültünk mi ketten – sétál be
Liesl a konyhába Paullal a karján. A tiszta rugdalózóban
feszítő kiskölyök elégedetten néz körbe, aztán amikor
meglát, széles vigyor terül szét a kis arcán. Így aztán
felállok és átveszem. Úgy illatozik, mint a vaníliás kifli.
Igencsak nagy önuralomra van szükségem, hogy ne
harapjak bele.

–  Mit akart tőled a polgármester, Franz? – érdeklődik
Liesl.

– Fogalmam sincs – felelem az igazsághoz híven.
Nem mondhatnám, hogy kielégíti a válasz.
– A Papa meg hol marad már? – néz hirtelen az órára a

Nagyi.
Igen, azt én is szeretném tudni.
– Nem mindegy? Mi attól még ehetünk – mondja Liesl, a



hűtőhöz sétál és kinyitja az ajtaját. – Mert hogy, ugyebár,
aki későn jön, annak csak a maradék jut. Különben is,
vacsora után még dolgom van.

Miközben beszél, megszámlálhatatlan mennyiségű
zacskót és műanyag dobozt szedeget elő, és sorra kirakja
a pultra. Ez meg mi lehet?

–  Ó, remek, sültkrumpli hagymával, húskenyérrel és
tojással – trillázza maga elé nagy vidáman. A Nagyi arca
is hirtelen örömteli kifejezést ölt. Nekem meg… nekem
meg folyamatosan vissza akar jönni a gyomromból az
undorító zöldséges trutymó. Remek. Igazán.

–  Mit gondolsz, Liesl, csináljunk hozzá még egy kis
salátát is? – kérdezi a Nagyi, mire Liesl vállat vont.

– Nekem nem kell, de ha te szeretnél, Lenerl, csináljunk.
Sültkrumpli hagymával és húskenyérrel és tojással.

Saláta nélkül. Magában. Érzem az ízét a számban.
Sürgősen ki kell szabadulnom innen. Előveszem tehát a
hordozót, belehelyezem Pault, aztán már száguldunk is a
járőrautóval a mi csodás városházánk felé.

Az egyetlen helyiség, ahol még ég a lámpa, az én saját
irodám. Nem ám a polgármesteré. Az én irodámon kívül
koromsötét az egész épület. Ami persze nem csoda, mert
péntek van, és ezért a falu hivatalnokai már dél óta
valóságos szombat esti lázban égnek. Amikor be akarok
nyitni, az ajtó zárva. Kulcsot elő, kinyitni, bemenni.

–  Mi az ördögért zárkózott be ide? – érdeklődöm a
polgármestertől, miután elhelyeztem a hordozót az
íróasztalon. Amelyen egyébként már-már lélegzetelállító



magasságú irathalmok tornyosulnak. Itt meg mi folyik
már megint?

–  Mert sehol nem vagyok biztonságban. Ez egy
veszélyes hely lett, Eberhofer – mondja, az ablakhoz lép
és kileselkedik. – Robbanásveszélyes, én mondom
magának. Lassan, de biztosan az egész lakosságunk
becsavarodik. Mindenki, kivétel nélkül, érti?

Nem értem.
–  Mennyiben is? – érdeklődöm ezért, és felemelem az

egyik papírt az asztalról. Egy feljelentés. A második és
harmadik papír esetében is arról panaszkodnak tisztes
polgáraink, milyen szörnyűségeket követtek el a
sérelmükre más tisztes polgáraink. Érdekes.

–  Igen, Eberhofer, nézze csak meg! – morog a
polgármester, és odajön hozzám. – Feljelentések, ameddig
csak a szem ellát! Méghozzá írásos formában! Még soha
nem fordult elő ilyesmi, vagy maga talán emlékszik akár
csak hasonlóra is?

Nem én. Tovább lapozok és egyik ámulatból a másikba
esem. Egymást érik a feljelentések. Itt egy vascső, ami a
búzaföldön hever, ahol, ugyebár, semmi keresnivalója,
mivel tűzveszélyt jelent a mezei munkák közben. Ott
néhány felhasogatott autógumi. Amott egy betört ablak. A
továbbiakban szerepel még egy megmérgezett páva és két
macska. Sőt, egy villanypásztor-rongálás, aminek
következtében az éjszaka közepén egy egész marhacsorda
masírozott végig kis falunkon. Mi történt ezekkel az
alapjában véve békés és törvénytisztelő emberekkel, hogy



ilyen dolgokra képesek? És különben is, miért nem
rendezik le egymás között, ahogyan mindig is tették?

–  Jól nézze meg, Eberhofer, jól nézze meg! Azok a
szegény lányok az irodában, Jessy és a kis Mia, már
sebesre gépelték az ujjukat – folytatja a polgármester,
felrezzentve merengésemből.

–  Maga szerint tényleg a szállodaépítés húzódik meg
ennek az egésznek a hátterében? – kérdezem, mire a
polgármester bólint.

–  Semmi kétség. A károsultak legalábbis mind az
ellentáborra mutogatnak. Azon kívül – mondja, és kezdi
két oszlopba rendezni az iratokat. – Nézze csak meg –
mutat elkészült művére. – Látni fogja, hogy az emberek
egyik fele erőteljesen pártolja a szállodaépítést, a másik
fele pedig nem. Akik semlegesek, azok egyik
feljelentésben szerepelnek, sem feljelentőként, sem
elkövetőként.

Egy rövid ellenőrzés után meg kell állapítanom, hogy
igaza van. Abban viszont nincs, hogy fele-fele lenne az
arány. A szállodát ellenzők kupaca lényegesen magasabb,
ami azt jelenti, hogy ők sokkal több sérelmet szenvednek
el, mint az ellenfrakció. Elkövetőként összesen csak két
feljelentésben jelennek meg. Egy elvágott locsolócső
Flötzingernél és egy lefejezett kertitörpe a Landshuter
utcában. Azért ezek nem olyan súlyos bűncselekmények.

– Polgármester – mondom az aktákra mutatva. – Maga
is láthatja, a komolyabb gengsztereket a saját soraiban
kell keresnie. Azért van különbség, hogy valakinek egy



kertitörpe vagy egy páva van a rovásán.
Erre csak a vállát vonogatja.
– Mit akar ezzel mondani, Eberhofer? Mindenki a maga

módján engedi ki a gőzt, nem igaz?
Igen, és néhányan a gőz mellett az agyukat is.
Semmi sem segít. Az egész idegesítő ügynek a

megoldására csak egyetlen lehetőség kínálkozik. Aminek
érdekében, akár akarom, akár nem, mindenképpen be
kell néznem Wolfihoz még ma. Porfészkünkben ugyanis a
kocsma a legjobb kiindulási hely, ahol viszonylag
könnyen lehet informátorokra bukkanni. Lássuk, mit
tartogat még a mai este. Ezért aztán fogom Pault és
indulnánk, falunk ideges főnöke azonban ragaszkodik
hozzá, hogy a kocsijához vezető utat rendőri védelem
alatt tehesse meg. Mit tehetnék, némi szemforgatással
elindulok mellette. Amikor azonban kinyitom a
városháza ajtaját, máris szembesülünk vele: odakint úgy
zuhog, mintha dézsából öntenék.

–  A francba – mondom ezért, megpróbálva
valamiképpen takarni Pault.

A polgármester az égre pillant, fut néhány lépést az
autójához, aztán gyorsan kinyitja a kocsiajtót.

– Még beesik az eső a kocsiba – mondja, azzal már indít
is. – Viszlát, Eberhofer, jó éjt!

–  Viszlát magának is – búcsúzom, azzal magunkat is
száraz autóbelsőbe juttatom és már indulunk is haza.
Útközben még háromszor próbálom meg elérni a drága
Susit, de sajnos hiába.



Különös, milyen nyugalmas így a sötétben a mi kis
porfészkünk. Néhány ablakból lámpafény szűrődik ki, itt-
ott egy tévékészülék fénye villog a függönyök mögött. A
járdákat mintha üresre seperték volna, közel-távol egy
lelket sem látok, csak egy csuromvizes kóbor kutya
keresztezi az utunkat. Aligha jutna valakinek is eszébe,
hogy az idilli, nyugodt felszín alatt éppen
kispolgárháború van kitörőben.

Tulajdonképpen mind a két oldalt meg tudom érteni. De
tényleg. Az egyik egyszerűn csak annyit akar, hogy
minden maradjon úgy, ahogyan van. Ami tényleg nem
lenne olyan rossz. A másik viszont azokat az anyagi és
társadalmi előnyöket nézi, amelyeket ez a szállodaépítés
hozhat magával. Valahol mind a két félnek igaza van. Az
azonban, hogy a saját céljaik megvalósítása érdekében
pokollá teszik mások életét és háborús helyszínné
változtatnak egy békés falut, egyértelműen
megengedhetetlen.

Hát hogyan összpontosítson így az ember egy gyilkosság
felderítésére, a magánélete rendbetételéről már nem is
beszélve, ha közben drága polgártársainkon lassan, de
biztosan elhatalmasodik a kollektív őrület? Mit csináljak?
Lőjem le egymás után mindegyiket, hogy végre újra
nyugalom legyen? Talán az lenne a legjobb.

A járőrautó meg közben szinte magától kanyarodik a
Simmerl háza elé. Gisela nyit ajtót, aminek nagyon
örülök.

– Szervusz, Gisela – mondom, és igyekszem barátságos



arcot vágni. – Leszármazottatok itthon van?
Gisela azonnal karba fonja a kezét és félrebillentett

fejjel néz rám. Évtizedes tapasztalataim alapján rögtön
levonom a következtetést, hogy nem örül a
megjelenésemnek. Ami persze semmin nem változtat.

– Itthon van? – ismétlem meg.
–  Megint cserbenhagytad Susit? – kérdezi, némileg

kibillentve kezdeti lendületemből.
–  Cserbenhagyni, cserbenhagyni… mit is jelent

cserbenhagyni…
– Azt, hogy cserbenhagyni, seggfej!
Okostojás nőszemély!
–  Szóval, mi a helyzet a fiaddal, Gisela? Itthon van?

Szolgálati ügyről van szó, érted? Vagy írásos kérelmet
nyújtsak be? – kérdezem élesebb hangon.

Erre legalább félreáll és beenged a házba. Fent van a
kölyök a szobájában, közli. Tudom az utat.

Megkérem, hogy vegye a gondjaiba néhány percre
Pault, azzal már sietek is fel a lépcsőn. Bekopogok, aztán
belépek. Aztán látom, hogy jobb lett volna, ha
hangosabban kopogok és tovább várok. Mia és Max
ugyanis éppen, hogy úgy mondjam, a bemelegítésnél
tartanak. Kínosan érzem magam. Megköszörülöm a
torkomat, aztán az ijedt sikoltások hallatán inkább
gyorsan ki is fordulok a szobából. Egy perccel később már
nyílik is újra az ajtó, és Max jön ki a szobából pólóban és
alsónadrágban. És miután először is rondábbnál rondább
kifejezésekkel illet, rátérhetek jövetelem céljára.



–  Mit értesz azon, hogy törődjek én az összes
feljelentéssel? – kérdezi zavartan beletúrva a hajzatába.

– Azt, hogy törődj velük. Járj utána mindegyiknek, szép
sorban, egyiknek a másik után. Derítsd fel őket.

– De azt nekem nem szabad, én nem vagyok zsaru!
– Ezennel hivatalosan felhatalmazlak. Mostantól te vagy

az én privát seriffhelyettesem, érted?
–  A te… Remek. És mikor kezdjek hozzá? – érdeklődik

mérsékelt lelkesedéssel.
–  Azonnal, Max. Mert, tudod, amit ma megtehetsz, ne

halaszd holnapra.
Azzal már ott sem vagyok.



17. fejezet

Viszonylag későre jár, mire eljutok Wolfihoz, előbb
ugyanis még példaszerűen ellátom apai
kötelezettségeimet. Ami tisztába tételt jelent, méghozzá
sajátkezűleg. Persze, úgy lényegesen könnyebb, hogy a
nagydolgát már elintézte mára a kiskölyök. Aztán jön az
esti etetés, ami eltart egy ideig, mert még a cumisüveggel
a szájában is folyamatosan vigyorog rám. A vége felé már
dörzsölgeti a szemecskéjét, aztán egy kiadós büfizés után
elalszik a karomban. Legvégül pedig még a Nagyit is meg
kell győznöm, hogy tisztán hivatalos ügyben kell sürgős
látogatást tennem Wolfinál. Elismerem, nem hangzik
igazán hihetőnek, végül mégis beadja a derekát, sőt, a
végén még ő maga küld el.

–  Jól van, menj már, menj már – mondja, miközben
betakargatja Pault. – Talán szerencséd lesz és Susival is
összefuthatsz.

Gyors puszit nyomok az arcára, hívom Ludwigot és már
indulunk is.

A kocsma a várakozásnak megfelelően zsúfolásig tömve
van. Nagy nehézségek árán találok egy szűk állóhelyet a
pultnál. Szegény Ludwig csak benéz, aztán úgy dönt,
inkább kint hever le az ajtó előtt.



Wolfi időtlen óta először nem a poharait fényesítgeti.
Nem jut rá ideje. Ugyanis folyamatosan ide-oda ugrál a
sörcsapok és a pálinkás üvegek között, hogy
gondoskodjon utánpótlásról a vendégek számára. Azt már
fel is adta, hogy az asztalokhoz kivigye a rendeléseket,
mindenkinek a pultnál kell sorban állnia. Mielőtt még
egyáltalán odaköszönhetnék az összegyűlt népeknek, már
ott is áll előttem egy frissen csapolt sör, közvetlenül az
orrom előtt. Elsőosztályú kiszolgálás.

– El a kezekkel! – mordul rám sajnos a hülye kocsmáros,
amikor a korsó után nyúlok, majd elüvölti magát: –
Simmerl! Vidd már el a sörödet, különben még megissza
valami hülye!

–  Na végre – hallom hentesünk hangját, s nyomban
megpillantom őt magát is, amint átvág a tömegen a
pulthoz. – Csapolj mindjárt még egy korsóval, Wolfi!

Azzal ott helyben ledönti az illatos barna italt a
csodálatos habkoronájával együtt a torkán. Én meg csak
állok mellette és nagyokat nyelek.

–  Szép kis tömeg gyűlt itt össze ma este – mondom a
népek felé intve.

–  Telt ház. Jobb már nem is lehetne – vigyorog rám
Simmerl, aztán megütögeti a pultot. – Bocs, Franz, de nem
maradhatok itt veled. Vissza kell mennem a többiekhez.
Nagyon sok megbeszélnivalónk van.

Vagy úgy.
Szerencsére Wolfi végre a saját sörömet is odateszi

elém, és húz egy vonalat az alátétemre. Ami felettébb



szokatlan. Mert máskor a hülye kocsmáros mindig
pontosan, minden gond nélkül meg tudja jegyezni, ki
mennyit ivott és mennyivel tartozik. Jó, a mai
vendégmennyiség bizonyára túlterhelné az agyi
kapacitásait.

Felkapom a sörömet és megindulok a tömegben
Simmerl után ahhoz a nagyon fontos asztalhoz. Úgy állok
meg, hogy nem láthatnak, ugyanakkor minden szót
hallok, így aztán minden információban részesülök, ami
csak elhangzik az asztalnál. Természetesen a
szállodapárti frakció ülésezik, még jól emlékszem
mindegyik arcra a tavalyi zavargások idejéből. A
polgármester és Flötzinger kivételével teljes létszámban
jelen vannak, és a legnagyobb szorgalommal dolgoznak
azon, hogy egy listát állítsanak össze. Egy listát mindazon
előnyökről, amelyeket egy közeljövőbeli szállodaépítés
jelentene. Össze is jön nem kevés érv, elismerésem.

– Ezek a beteg fickók ott, ezek hullákon is átgázolnának
a nagy kapzsiságukban és a beteges hatalomvágyukban –
hallok meg közvetlenül magam mellől egy hangot. Először
nem tudom, egyáltalán hozzám szóltak-e, ezért odanézek.
És nézd csak, kit látnak szemeim? A rasztafrizurás fickó
üldögél ott, akit idegesítő unokaöccsével együtt a minap
ismertem meg a Simmerl boltjában.

–  Ilyen későn még nem vagy otthon, fiatalember? –
kérdezem, és kortyolok egyet a sörömből. – Nem kellene
már régen ágyban lenned?

– De menő ma is a mi seriffünk! Most le fogsz lőni, vagy



mi? – vigyorog, és poharat emel rám. És bár nem igazán
fűlik a fogam egy hosszabb beszélgetéshez ezzel a
zöldfülűvel, gyorsan észreveszem, hogy nagyon is jól
tájékozott a kétes gyűléssel kapcsolatban. Megtudom tőle
például, hogy a drága polgártársak már órák óta azon
fáradoznak lankadatlanul, hogyan tudnák a lehető
legelőnyösebben bemutatni az összes lehetséges változást,
amit a szálloda hozna a falunak. Órák óta csiszolgatják,
fényesítgetik az érveiket, hogy a kételkedők, sőt, még az
ellenzők számára is vonzónak állítsák be a szállodát.

–  Van közöttük jó pár ravasz róka, aki még egy bűzlő
trágyadombot is el tudna adni illatozó rózsaágyásként –
mondja a rasztafrizurás, és Simmerl felé bök az állával.

– Aha – mondom, mert semmi más nem jut az eszembe.
–  Néhányan majd szépen megszedik magukat, a

többieknek meg csak a hátrányok jutnak.
Apropó, előre kell mennem Wolfihoz.
– Te, szükségem lenne még egy sörre – mondom ezért,

de az ifjú polgár megragadja a karomat.
–  PKNJ, érted? Polgári Kezdeményezés

Niederkaltenkirchen Jövőjéért – mondja fejcsóválva. –
Aláírásgyűjtést akarnak kezdeni, aztán Brunstetten az
aláírásokkal el akar menni a képviselőnkhöz.

–  Brunstetten? A parkettás? – kérdezem teljesen
feleslegesen, mert már régen tudom, kire gondol.

–  Pontosan. A parkettás – mondja. – Ugyanis
iskolatársak voltak a képviselővel, már első osztály óta,
legalábbis az előbb ezzel dicsekedett teli szájjal. És hogy



még mindig együtt golfoznak néha, a felkapaszkodott
proletárok. És hogy ezért ez a szálloda-dolog gyakorlatilag
sima ügy, érted?

Majd meglátjuk.
Jó, ennél többet sajnos később sem tudok meg, de nem

számít, mert hirtelen ott terem mellettem Flötzinger,
mintha a földből nőtt volna ki, és körülbelül olyan sápadt
az arca, mint vadonatúj barátomé.

–  Franz – mondja, és egyenesen a szemembe mered a
vastag szemüvege mögül. – Borzasztó dolog történt.
Kijönnél velem egy percre?

Alapjában véve semmi kedvem hozzá, de nagyon
kétségbeesettnek tűnik. Így aztán gyorsan rendelünk még
két korsóval, aztán a sörökkel együtt kimegyünk az ajtó
elé és leülünk a lépcsőre. Ludwig nagyon örül, legalábbis
azonnal a lábamhoz hajtja a fejét.

–  Ki vele! Miről van szó? – kérdezem, és iszom egy
kortyot.

Igazából nagyon jól kezdődött minden, magyarázza
Flötzinger. Mert hogy ma este is elment a zumbaórára,
ahogyan időről időre szokott. Először is az egészsége, meg
a fitnesz, meg a hasonló szarságok miatt. Másodszor
pedig – és véleményem szerint vitán felül ez a fontosabb
indok – a nők miatt. Ami persze tulajdonképpen mellékes.
A lényeg, hogy ma ismét beperdült a táncparkettre és
rendesen bele is adott apait-anyait. A végén meg,
zuhanyozás, átöltözés, pipere, miegymás után teljességgel
véletlenül a kijáratnál összefutott az egyik magányos



nőszeméllyel. Aki ráadásul egy igazi bombázó, mindig
valami hihetetlenül feszes dresszben táncol, és már
korábban is igen ígéretes pillantásokat vetett rá.
Legalábbis így mondja a Flötzinger. Aztán valahogyan
mind a ketten egyszer csak ott találták magukat a
Flötzinger autójában. És már éppen rendesen nekifogtak
volna a dolgoknak, amikor hirtelen ott állt a kocsi előtt
Liesl Mooshammer és szélesen vigyorogva kémlelt befelé.

–  El tudod ezt képzelni, Franz? – folytatja Flötzinger
olyan hévvel, hogy még a szemüvege is bepárásodik. –
Éppen túljutottunk a bemelegítésen, azt hiszed, mindjárt
eljön a paradicsom, az édenkert helyett azonban hirtelen
maga az ördög bámul meredten a pucér seggedre.

Nem tudom elképzelni. De nem is akarom. Ennek
ellenére muszáj vigyorognom.

–  Ez egyáltalán nem vicces, Franz – nyüszít tovább, és
megpróbálja letisztogatni a szemüvegét. – Távol kell
tartanod tőlem, Franz, mindenképpen! Távol kell
tartanod tőlem Lieslt! Ha Mary megtudja, már
pakolhatom is össze a cuccaimat és fel is út, le is út,
ember! Asszonytartás, meg gyerektartás három gyerek
után? A híd alá kerülök!

A kocsmából egyre hangosabb moraj szűrődik ki, és
valahogy nem éppen jót ígérőnek tűnik. Flötzinger
azonban zavartalanul nyavalyog tovább.

–  Most mit csináljak, Franz? Te mit csinálnál a
helyemben?

Előveszem a szolgálati fegyveremet és a kezébe adom.



– Nagyon vicces.
– Vagy mezítláb elzarándokolsz Altöttingbe és vissza.
Erre már csak bemutat nekem.
Bent időközben kezd szélsőségessé válni a hangulat.

Réges-régen túllépte már a zajvédelmi határértéket.
Csakhogy pontosan ebben a pillanatban hirtelen
megfogalmazódik az agyamban egy igencsak használható
ötlet nyüszítő barátom sorsának elrendezéséhez.

–  Te, buheráló – kezdem. – Ki tudja, ha, mondjuk úgy,
valami eszméletlenül kedvező, verhetetlen árat ajánlanál
Lieslnek a háza rendbehozatalára, talán gyorsan
megkopna az emlékezete. Úgy értem, talán
elhalványulnának benne a meztelen segged látványának
emlékképei.

Egy pillanatig csak bámul.
– Gondolod? – kérdezi végül, miközben maga elé mered.
– Pontosan.
– De… de akkor ugyanúgy csődbe jutok, Franz.
– Istenem, Flötzinger, nem teljesen mindegy, hogy Mary

vagy Liesl Mooshammer juttat a híd alá? Egy próbát
mindenképpen megér.

–  Igen, pontosan, ahogy gondoltam! – harsan fel
hirtelen közvetlenül fölöttünk egy hang, és ahogy
fölnézek, látom, hogy a Nagyi áll előttünk. Ott áll a
kerékpárjával az utcai lámpa fényében, és nem éppen
barátságos pillantással méreget bennünket. – Szolgálati
ügy, hogy oda ne rohanjak! Itt ülsz a hülye
ivócimboráddal és vedeled a ki tudja, hányadik sörödet!



Odahaza meg… odahaza meg megint csak hiába vár
szegény Susi, méghozzá egyre idegesebben, ahogy talán el
is tudod képzelni!

Ajaj. Nagy a baj.
Mielőtt azonban még előhozakodhatnék valami

elfogadható mentséggel, mögöttem felrántják az ajtót és
néhány viszonylag felindult vendég ront ki a szabadba.
Végtelen megkönnyebbülésemre a helyzet igencsak
élesnek tűnik. Először csak szidalmak röppennek el a két
tábor forrófejű élharcosai között, de a csúnyább fajtából.
Másodpercekkel később pedig, mint arra számítani is
lehetett, szavak helyett már az öklök kerülnek bevetésre.
Így aztán vállat vonok a Nagyi felé, jelezve, hogy nézze
csak meg, ez egyértelműen rendőri intézkedést kívánó
helyzet, nem igaz? Flötzinger azonnal felpattan és
megindul a Nagyi felé, belekarol és távolabb vezeti a
csatatértől, miközben én, mivel mást nem tehetek,
belevetem magam a csatamező közepébe.

– Látnod kellett volna, Susi – meséli később nem minden
büszkeség nélkül a Nagyi, amikor végre hazaérünk és
benyitunk a konyhába. – Tényleg látnod kellett volna!
Akkora verekedés tört ki a Wolfinál, hogy azt el sem
tudod képzelni! De a mi Franzunk, ő aztán rendre
tanította őket, igaz?

Még az arcomat is kiadósan megcsipkedi.
Susi homlokráncai azonnal kezdenek kisimulni, sőt,

már rám nézni is hajlandó. Igen, folytatja a Nagyi, a mi



Franzunk seperc alatt úrrá lett ezen a veszélyes
helyzeten. Ami persze fegyvertechnikai okokból nem volt
igazán nagy kunszt, de az mellékes. Utána meg, amikor
minden elrendeződött, szépen hazakerekeztünk, és ő ült a
csomagtartón, meséli a Nagyi. És erre már egy mosoly is
átsuhan a Susi arcán.

Jobban magam sem mesélhettem volna el, és Susi
feszültsége láthatóan mindegy egyes szónál tovább
enyhül.

–  Szóval megint igazi hős voltál – mondja később, és
nem tudom eldönteni, csak képzelem-e, hogy némi irónia
vegyül a hangjába. Ezért inkább csak mosolygok. Az nem
árthat.

Aztán viszont kinyílik az ajtó és a Papa sétál be. Még
mindig igen snájdig jelenség, pontosan, mint reggel volt.
Egy pillantás az órára elárulja, hogy éjfél is elmúlt már.

– Szervusztok – mondja, mintha a világ legnormálisabb
dolga lenne, hogy ebben az előrehaladott időben és ebben
a felállásban itt talál bennünket a konyhában.

– Ó, hát megjöttél? – pillant fel a Nagyi. – Jó sokat késtél.
Éhes vagy?

–  Nem, köszönöm, tökéletes ellátásban volt részem –
közli a Papa.

Nézzenek oda. Tökéletes ellátásban volt része. Én hülye
meg egész délelőtt azon aggódtam, nem ugrott-e le
bánatában a legközelebbi hídról a Grimm nőszemély
váratlanul felbukkant férje miatt.

– Még valaki? – jön vissza a Papa, és egy üveg vörösbort



tart a kezében. Mivel egyikünk sem mond nemet, gyorsan
elő is vesz négy poharat és tölteni kezd. A Nagyi gyufát
halász elő a köténye zsebéből, és még egy gyertyát is
meggyújt. Romantikázunk, vagy mi légyen ez?

– Hol voltál? – kérdezem nemzőmet, miután koccintunk.
–  Bent Landshutban, ha megengeded. És te? – kérdezi,

miközben előkotorja a dohányzacskóját.
– Dolgozni, ha megengeded – felelem. Mielőtt azonban

faggatni kezdhetném, a Nagyi ragaszkodik hozzá, hogy
újra kimerítően beszámoljon a kocsmában történtekről.
Susi közben a borát kortyolgatja és vet rám egy-egy
pillantást. Én meg a világért nem tudok rájönni, hogy csak
fáradt a szeme, vagy tényleg szomorúnak tűnik.

–  Ilyen sok minden történt ma – fejezi be a Nagyi,
felrezzentve gondolataimból. – De most már nagyon
fáradt vagyok, megyek is az ágyba.

Kiissza a bora maradékát, beteszi a poharát a
mosogatóba, aztán az ajtóhoz ballag.

–  Jó éjt mindenkinek – szól vissza, azzal már nyoma
sincs.

Susi elnyom egy ásítást.
– Igen, nagyon késő van, lassan nekem is készülődnöm

kell – mondja.
–  Maradjatok itt, Susi – előz meg a Papa, aztán nagyot

szív a cigarettájából és füstkarikákat ereget a levegőbe.
–  Pontosan – csatlakozom hozzá. – Nézd, Paul olyan

nyugodtan alszik a nappaliban, nem kellene
fölébreszteni, nem igaz?



Susi azonban megrázza a fejét. Nem, mondja, a kis Paul
fel sem fog ébredni, mert már megszokta, hogy időnként
áthelyezik álmában. Attól biztosan nem fog felébredni,
hogy beteszik a kocsiba.

Azzal már szedi is össze a holmijait, fogja a táskáját és
elköszön. Ami nagy kár. Mi mást tehetnék, kezemben a
hordozóval kikísérem a szappantartó méretű kocsijához
és hordozóval együtt elrendezem Pault a hátsó ülésen. És
valóban, egyetlen rezdülés nélkül, mélyen alszik tovább.

– Jó éjt, Franz – mondja Susi, miközben beszáll.
–  Te… Tényleg sajnálom… igazán, tudod? – mondom,

mire hirtelen megáll és egyenesen a szemembe néz.
– Mit is, Franz? Mit sajnálsz ilyen nagyon? A mai estét?

Vagy hogy nem maradok itt éjszakára? Vagy mindent, ami
az elmúlt években történt? – kérdezi, és kihallom a
cinikus élt a hangjából.

Nem is várja ki a választ, amire úgyis hiába várna, mert
elakad a szavam. Beszáll a kocsiba, indít, és már
fordulnak is ki az udvarról.

Egy jó ideig csak állok és nézem, ahogyan a hátsó
lámpák beleolvadnak a sötétségbe. Észre sem veszem,
hogy újra elered az eső.

– Gyere be, kölyök, még megbetegszel – hallom hirtelen
a Papa hangját, és csak akkor veszem észre, hogy már
szinte csuromvizes vagyok.

Ott áll az ajtóban egy pohár vörösborral a kezében.
– Aggódtam érted, tudod? – förmedek rá. Nem ővele van

igazából bajom, hanem sokkal inkább saját magammal,



de hát magamra csak nem förmedhetek rá, ugye.
Persze nem érti, miről beszélek, ezért nem tehetek

mást, elmesélem neki, mit tudtam meg a landshuti
szállodában. A végén harsányan felnevet és iszik egy
korty bort.

– Szerinted ez vicces? – förmedek rá újra.
–  Tényleg azt mondták, hogy egy jó modorú, elragadó

úr? – kérdezi és várakozásteli pillantást vet rám.
– Igen, vagy valami nagyon hasonlót, miért?
– Mert én voltam az a kiváló modorú, elragadó úr.
Egy percig csak bámulok rá.
–  De akkor igencsak bizalmas viszonyban állhattok a

hölggyel, Papa… különben az a két recepciós csirke miből
gondolta volna, hogy férj és feleség vagytok?

Erre csak vállat von, és meglehetősen elégedett vigyor
terül szét a képén.

Elfordulok és megindulok a disznóól felé.
– Pocsék egy idő – morgom magam elé.
– Igen, egyre erősebben esik – hallom még a Papát. – Jó

éjszakát, kölyök!
–  Jó éjt – mondom, azzal már csukom is be magam

mögött az ajtót.



18. fejezet

Másnap reggel, amikor a pocsolyákat kerülgetve
igyekszem a disznóólból a konyha felé, szembejön velem
Liesl Mooshammer. Sárga esőkabátban, mezítláb
gyalogol, és az idegesítően kitartó eső ellenére láthatóan a
legjobb hangulatban van.

–  Csodálatos, Franz, csodálatos – mondja egyik
mezítelen lábáról a másikra pattogva. – Neked is jót
tenne. Egyszerűen csak mezítláb gyalogolni az esőben. Ez
a legjobb, tudod? Nincs más, ami ilyen jól serkentené a
vérkeringést, és hurutod sem lesz többet, garantáltan.

– Te meg minek örülsz ennyire? – kérdezem, miközben
kinyitom az ajtót. Liesl szorosan a nyomomban marad.

–  Te jó ég, te gyerek, teljesen átáztál! – A Nagyi máris
felkap egy konyharuhát. – Gyere, hadd szárítgassalak
meg! Nehogy aztán újra beteg legyél nekem!

Ahogy leülök, már kezdi is harciasan dörzsölgetni a
hajamat.

– A kocsid hol van? – kérdezi közben az ablak felé intve,
amely előtt rendes esetben a rendőrautó szokott állni.

– Még mindig ott áll Wolfinál – magyarázom el neki.
Liesl feltesz egy kávét és közben egy dalt dúdol.

Ezerszer megcsaltál, vagy valami ilyesmi. Határozottan jó



a kedve ma reggel.
–  Te, Liesl – szólítom meg, mert most már igazán a

végére akarok járni a nagy jókedv okának. – Ez a te nagy
vidámságod nincs véletlenül összefüggésben a tegnap
éjszakai kerékpáros körutaddal a faluban?

– Miért lenne? Az ember már vidám sem lehet csak úgy
magától? – kérdezi anélkül, hogy egyetlen pillantást is
vetne rám.

A Nagyi közben befejezi a dörzsölgetést és végre nekilát
reggelit készíteni.

–  A zsarolás bűncselekmény és öt évig terjedő
börtönbüntetéssel sújtható – mondom nyugodtan, inkább
csak úgy magam elé, miközben megterítek.

–  Hozzám beszélsz? – perdül meg azonnal Liesl
Mooshammer. Most bezzeg rögtön a szemembe néz.

–  Miért mondanék én neked ilyesmiket, Liesl? Ez csak
olyan kis szakmai tűnödés volt, tudod. Néha átfutnak
ilyen gondolatok az agyamon. Ahogyan most például az,
hogy a rágalmazás és a becsületsértés is megérhet akár
két évet is.

Ezek után hallgatagon fogyasztjuk el a nagyon
egészséges reggelit. Magam elé húzom a napilapot és
elmerülök a sportrovatban. Közben azért vetek egy-két
oldalpillantást Liesl felé, és látom, hogy a nagy jókedvét
mintha hirtelen elfújták volna. Az étvágyáról azért nem
mondható el ugyanez. Ugyanúgy tömi magát, mint más
napokon. És szürcsölgeti a kávéját. Közben azonban a
tányért nézi maga előtt és nem szól egy árva szót sem.



Nem sokkal később, miközben a két öreglány nekilát a
mosogatásnak, előveszem a telefonomat, mert el kell
intéznem néhány hívást.

Susi az első.
– Susi drága – mondom, amint felveszi.
– Igen?
– Te, a tegnap este miatt…
– Ne fáradj, Franz – szakít félbe azonnal. – Ami pedig a

jövő pénteket illeti, négykor leszállítom hozzád Pault és
nyolcra visszamegyek érte. Talán végre sikerül némi időt
szánnod rá. Vagy legalább arról gondoskodj, hogy a Nagyi
vigyázzon rá. Ennyi volt, köszönöm, és szép hétvégét.

Azzal leteszi. Sem dühös, sem hangos nem volt a
hangja. Nem, egyáltalán nem. Inkább halk és fáradt. És
talán egy kicsit… hogy is mondjam… gyámoltalan.
Pontosan az a hang, amitől az embernek lelkiismeret-
furdalása támad. Egy ideig ezért csak bámulok a hülye
telefonra a kezemben.

Liesl Mooshammer természetesen mindennek tanúja.
És természetesen, amint felpillantok, minden vigyorának
legdiadalmasabbikával találom szembe magam. Minden
erőmre szükségem van, hogy összeszedjem magam.

– Vigyázz! – mordulok rá, ő azonban csak vállat von és
folytatja tovább a törölgetést.

A második hívás célpontja Rudi, akitől sajnos ugyancsak
nem várhatok örömujjongást a hangom hallatán. Tegnap
este végtére is elég morcos voltam vele, ő pedig mindig is
az emberiség haragtartó részéhez tartozott.



– Birkenberger – mondja szárazon és hivatalosan, amint
arra számítottam is. Pedig pontosan tudja, ki keresi.

– Szervusz, Rudi – próbálkozom egy viszonylag könnyed
hangnemmel.

–  Ó, te vagy az, Franz? – igyekszik görcsösen
meglepetést színlelni. – Mi történt? Nem szabályszerűen
hagytam el tegnap a szent konyhátokat?

– Minden rendben, Rudi. Minden.
–  Remélem is, ha még a hülye ezüst evőeszközeitek

fényesítésébe is besegítettem.
–  Igazán köszönöm, Rudi. De amiért hívlak: találtál

valamit?
– Úgy érted, a gyilkosságunkkal kapcsolatban? – kérdezi

még mindig kissé mereven, de legalább már némi
professzionalitással a hangjában.

– Pontosan – mondom megkönnyebbülve.
– Hogyne találtam volna. Nem vagyok kezdő, Eberhofer!

Csakhogy, sajnos, a hétvége az hétvége, tudod? Szolgálati
ügyben legközelebb hétfőn reggel leszek elérhető.
Úgyhogy kellemes hétvégét, kedvesem.

Ezzel leteszi.
Seggfej. Hülye.
– Rendben, Rudi. Akkor hétfőn beszélünk. Igen, igen, én

is nagyon örülök – mondom azért hangosan a néma
telefonba. Már csak azért is, mert nem akarom az
orgazmus szintjéig fokozni a vén szatyor Liesl kárörömét.

Aztán kopognak és a polgármester sétál be. Tetőtől
talpig csuromvizes és egy hangszórót szorongat a hóna



alatt. Különös látvány, de tényleg. Alig áll meg a konyha
közepén, a Nagyi már száguld is elő egy újabb
konyharuhával.

– Jesszus, polgármester, maga meg hogy néz ki? Nehogy
mindent összevizezzen itt nekem! – mondja, átnyújtva a
konyharuhát, amit a polgármester hálás biccentéssel át is
vesz. Aztán leveszi csepegő kabátját és kiviszi az
előszobába.

– Igen, drága polgártársak és polgártársnők – mondja a
konyharuhával dörzsölgetve a fejét. – Nagyon úgy tűnik,
kiadós esőt kaptunk.

Miután sikerült valamennyire megszárítgatnia magát,
leül, a Nagyi pedig már teszi is elé a friss, gőzölgő kávét.

–  Polgármester – mondom, mivel még dél sincsen, de
nekem máris elegem van az egész mai napból. – Legyen
már olyan jó és világosítson fel, mi a szándéka azzal a
hangszóróval.

Rövid pillantást vet az ölében tartott készülékre, nekem
meg hirtelen leesik a tantusz. Igen, pontosan, mondja a
polgármester. Ez az a remek, ősöreg megafon, amelyik
már évek óta ott porosodik a városházán. Most viszont
végre újra bevetésre kerül, akár hiszem, akár nem! Mert
hogy holnap délután egyfajta válságtanácskozás lesz a
Rot-Weiss Niederkaltenkirchen klubházában a sajnálatos
szálloda-ügy miatt. Hogy végre döntés szülessen az
ügyben, és ezzel a felborzolt kedélyű lakosság
lecsillapodjon. Legalábbis valamennyire. És annak
érdekében, hogy a nevezett lakosság a nevezett gyűlésről



tudomást szerezzen, engem ér a megtiszteltetés, hogy
körözgethetek a járőrautóval a faluban és a környékén,
közhírré téve ezt a fontos információt.

Ennek teljesen elment az esze?
– Mondja csak, minden rendben van magánál ott fent? –

mutatok a homlokomra.
– Miért? – Kissé idegesen kortyol egyet a kávéjából.
–  Nekem van saját hangszóróm a járőrautóban –

magyarázom neki, pedig biztos vagyok benne, hogy
magától is tudja.

–  Attól tartok, nincs, Eberhofer – mondja hirtelen
elhalkuló hangon, és a csészéjébe bámul. – Legalábbis
már nincs. Ahogyan oldalsó visszapillantó tükrök
sincsenek. És rendszám sincs, és… és úgy tűnik, kék
villogó sincs…

– Úgy érti…
–  Igen, Eberhofer, sajnos a járőrautója is ezeknek a

hogyishívjákoknak… ezeknek a vandáloknak az
áldozatául esett. És ha nem teszünk semmit, akkor nem is
a maga kocsija lesz az utolsó áldozat. Éppen ezért,
Eberhofer, éppen ezért a tettek mezejére kell lépnünk.

Felkapom a kocsikulcsot és indulok.
– Vigyél esernyőt, Franz! – hallom még a Nagyit.
Nem, Franz nem visz esernyőt. Mert hogy már kint is

van az udvaron.

Már messziről látom, hogy a polgármester nem túlzott.
Éppen ellenkezőleg. Akárki volt is a tettes, nem végzett



félmunkát. Ráadásul még vigyorgó fejeket is rajzolt a
kocsira körbe-körbe, jó vastag filctollal. Jó vastag és
vízálló filccel, hogy pontos legyek. Bravó!

Egy ronccsal kell végigvezetnem az egész falun hazáig.
Amikor behajtok az udvarra, a várakozásoknak
megfelelően már ott sorakoznak a kíváncsi arcok a
konyhaablakban, és nézik a roncsból meglehetősen
frusztráltan előkászálódó seriffet. Ott bámul a Nagyi,
mellette a polgármester, mellette Liesl Mooshammer. Az
egyetlen, aki nem bámul meg, az a Papa, de ő
valószínűleg még mindig ágyban van.

Ahogy bemegyek a konyhába, a polgármester elölről
kezdi a mondókáját, most már jóval határozottabban. És
most már én vagyok az, aki az ablakban állva szemléli a
megrongálódott rendőrautót.

–  Maga is látja, Eberhofer – szögezi le felindultan a
polgármester a hülye hangszórón dobolva. – Gondolom,
ezután nem szorul különösebb magyarázatra, miért van
olyan nagy szükség erre a holnapi gyűlésre.

Tulajdonképpen még igaza is van. Mert így tényleg nem
mehet tovább.

–  Mit akar? – érdeklődik a Nagyi, arra kényszerítve,
hogy kézzel-lábbal elmagyarázzam neki a vén
megafonnal kapcsolatos polgármesteri szándékot.

–  Hiszen ez remek! – kiált fel aztán őszinte örömmel.
Ragyogó mosolyt vet a polgármesterre, aki némileg
értetlenül, de rutinos udvariassággal visszamosolyog,
aztán felkapja a megafont a falufőnök öléből és beleordít.



– Halló, halló!
Hálát adok az égnek, amiért a hangszóró nincs

bekapcsolva.
– Én is veled mehetek, Franz? Kérlek!
Szabályosan esdekel. Az ilyen helyzetekben pedig,

amikor a Nagyiból hirtelen kisgyerek lesz, egyszerűen
képtelen vagyok az ellenállásra.

Így aztán nem sokkal később ott ülünk mind a ketten a
meglehetősen rongált állapotú kasztniban és körbe-körbe
kerengünk falunk utcáin. És pontosan, ahogyan tartottam
tőle, a Nagyi ragaszkodik hozzá, hogy ő oszthassa meg a
néppel a fontos információkat. Ami nem kis
megpróbáltatás. Csak amikor azt mondom neki, Nagyi, ha
mindenképpen ordítani akarsz, ahhoz nem kell neked
hangszóró, anélkül is meghallja mindenki. Ha viszont
ragaszkodsz a hangszóróhoz, abba nem kell ordítani,
érted? Szerencsére megérti és engedelmesen halkabbra
veszi a hangját.

–  Figyelem, figyelem! – mondja aztán újra és újra az
anyósülés ablakából, teljes összpontosítással olvasva fel a
kezében tartott cédula szövegét. – Holnap, vasárnap, 15
órakor, ismétlem, 15 órakor Niederkaltenkirchen község
válságtanácskozást tart a Rot-Weiss klubházában. A
legfontosabb és egyetlen napirendi pont a szállodaépítés.
Frissítőkről a szervezők gondoskodnak. Jelenjünk meg
minél nagyobb számban! Felszólal többek között a
választókerület parlamenti képviselője! Utána szavazás
lesz, épüljön-e szálloda vagy ne. Úgyhogy jöjjön el



mindenki! Figyelem, figyelem!
Meglehetősen profi módon csinálja, meg kell hagyni.

Még úgy is, hogy közben más dolgokkal is
foglalatoskodnia kell, például azzal, hogy akár az angol
királynő, kegyesen mosolyogva és nagyon fensőbbségesen
integessen minden járókelőnek. És persze a telefonját is
néhány percenként előrántja és lefényképez vele mindent
és mindenkit. Nekem személy szerint egyetlen feladat jut
csak: a lehető leglassabb tempóban körbefurikázni
őfelségét a falu összes utcáján. Ami azért nem teljesen
igaz. Mert mielőtt még hazaindulnánk, egy percre én is
megkaparintom a megafont. Mert hogy, aminek meg kell
lennie, annak meg kell lennie.

– Ha elkapom azt a seggfejet, aki ezt tette a kocsimmal,
lelövöm, arra megesküszöm! Közlemény vége!

Ahogy otthon bekanyarodom az udvarra, máris látom,
hogy megint nem áll a helyén a Papa Admiralja. Nem kell
nagy fejtörés hozzá, hogy kitaláljam az úticélt. Áll viszont
egy másik jármű az udvarban: egy „Flötzinger víz-gáz-
fűtés” feliratú furgon. Ez aztán gyorsan ment.

–  Liesl! – hallom már az előszobában, mivel a
konyhaajtó résnyire nyitva maradt. Barátom hangja
kedves, már-már gyengéd, mintha egy makacskodó
gyerekkel beszélne. – Nézd csak meg, kérlek, drága Liesl!
Fél éjszaka dolgoztam rajta, hogy elkészítsem neked ezt a
verhetetlen ajánlatot!

–  Igen, igen, Flötzinger – hallom kristálytisztán a vén



banya hangját. – Az éjszaka másik felében pedig egész
máson ügyködtél, nem igaz?

Csak nem egy árnyalatnyi önelégültséget hallok ki a
hangjából?

Ebben a pillanatban azonban sajnos visszajön a vécéről
a Nagyi, és már indul is a konyha felé. Az utolsó
pillanatban kapom el, és nagyon komoly tekintettel a
szájam elé teszem az ujjamat. Azonnal megérti, biccent,
sőt, a cipője orrával nagyon finoman még nagyobbra
nyitja a rést. Amit természetesen tökéletesen meg lehet
érteni. Mert ha az ember hallani már nem hall, akkor
legalább vizuálisan élvezni akarja az élvezendőket.

Szerencsénk van. Egyfelől azért, mert Liesl és Flötzinger
egyaránt háttal ül nekünk, mégis úgy, hogy nagyrészt
értjük őket. Másfelől pedig meglehetősen intenzíven
belemélyednek az előterjesztett költségvetés
tanulmányozásába. Liesl szálfaegyenes derékkal ül a
sarokpadon és vélhetően tételről tételre alaposan átnézi
az ajánlatot, Flötzinger meg, a mi öreg buherálónk,
mellette gubbaszt, figyeli, láthatóan nyugtalan, és rágja a
körmét.

–  Aha – mondja végül Liesl és leveszi az
olvasószemüvegét. – Te aztán komolyan gondoltad az
engedményeket, látom. Nagyon is komolyan…

– Igen, igen. Ezt is láttad, Liesl? – kérdezi a buheráló egy
tételre mutatva a papíron. – Még egy faaprítékos kazánt is
beépítek neked. A legújabb modellt méghozzá. Mindenből
csakis a legjobbat kapod. Ráadásul, mint mondtam,



verhetetlen áron.
–  Hogyne láttam volna, Flötzinger. Szóval faaprítékos

kazán, nézzenek oda… Jól hangzik.
–  Reméltem is. – A buheráló tétova mosolyt erőltet a

képére.
Szünet.
–  És? Mit mondasz? – hallatszik aztán újra Flötzinger

hangja, aki már nem bírja tovább Liesl idegőrlő
hallgatását. Mert a vénasszony csak ül, nézegeti a
céduláját és karba fonja a kezét.

– Rendben – szólal meg végül. – Mikor tudsz kezdeni?
Szinte hallom, ahogyan a szikla legördül Flötzinger

szívéről. Látni pedig látom is, mert először is abbahagyja
a körömrágást, másodszor pedig az eddig inkább sárgás
arcszíne vörösre változik.

– Nézzenek oda – szólalok meg, amint arra vonulok be a
konyhába, hogy ezek ketten éppen kezet ráznak. –
Gratulálhatok?

– Nem a te dolgod – feleli kapásból Liesl.
–  Nem is tudom, de az a gyanúm, ti ketten itt éppen

valami remek üzletről állapodtatok meg, vagy csalódnék?
– Egyszerűen nem tudom megállni, hogy fel ne tegyem a
kérdést.

–  Hogy mi a te gyanúd, Eberhofer, az engem egy
fikarcnyit sem érdekel – közli a vén szatyor, és meg kell
hagyni, a maga módján hihetetlenül vagány a viselkedése.

–  Nekem viszont indulnom kell – ugrik talpra
Flötzinger. – Ideje hazamennem. Egy keményen dolgozó



munkásembernek legalább a hétvégén a családjával is
kell egy kicsit foglalkoznia, nem igaz? Úgyhogy
szervusztok.

Azzal már el is tűnik. A Nagyi meg feltesz egy kávét.
–  Furcsa – jegyzi meg Liesl az ajánlatot tartalmazó

papírral legyezgetve magát. – Nem is tudom, talán a
korom teszi… Talán tényleg öregszem és kezdek
feledékeny lenni. Akár hiszed, akár nem, Eberhofer,
egyszerűen nem emlékszem a tegnap estére. Ha
beleszakadok, akkor sem tudom felidézni.

Közben pedig vigyorog és rám kacsint.



19. fejezet

Másnap a vasárnap viszonylag kellemesen kezdődik. Sőt,
tulajdonképpen akár szenzációsnak is mondhatnám, ha
nem lenne ilyen pocsék az idő. De az eső csak esik
kitartóan. Lassan a monszunt is lekörözi. A disznóólamtól
a nagy házig vezető úton esőkabát, gumicsizma és
esernyő ellenére is bőrig ázom. Mivel hogy újabban a szél
sem rendesen, felülről lefelé fúj. Nem. Fúj elölről, fúj
hátulról, minden oldalról, sőt, esküdni mernék rá, még
alulról is. A víz pedig ennek okán patakokban csorog le a
nyakamba, onnan a hátamra, onnan a hátsó felem
vágatába. Ott aztán megreked, a lábam legalábbis
viszonylag száraz marad. Az udvaron már akkora
pocsolyák állnak, hogy egy birkát beléjük lehetne fojtani.
Tegnap este óta szegény Ludwig is csak kirohan az ajtón
és közvetlenül a ház előtt intézi el a dolgát, pedig máskor
sohasem csinál ilyet. Attól tartok, ha tovább tart ez az idő,
előbb-utóbb már egyáltalán nem is akar majd kimenni, és
a konyhában fogja elintézni a dolgait. Ha meg a Nagyi
gyönyörű, nagy muskátlijaira nézek, komolyan felmerül
bennem, nem fognak-e tavirózsává mutálódni.

A konyharuha helyett a Nagyi most már hajszárítóval
vár, aminek valóban jóval több az értelme. De mindezt



csak azért mondom el, hogy érthető legyen, miért
mondom az egyébként zseniális vasárnap reggelre, hogy
csak „viszonylag kellemes”.

A valódi ok, amiért mindennek ellenére mégis remekül
érzem magam, az az a tény, hogy amikor belépek a
konyhába, a Nagyi éppen zsemlegombócot gyúr. Nem is
akarok hinni a szememnek.

–  Gombóc lesz? – kérdezem ezért döbbenten. Többet
nem is tudok kinyögni, mert szinte összeragad a szájam a
gondolatra.

A Nagyi megtörölgeti a kezét a kötényében, aztán a
kezembe nyomja a hajszárítót.

–  Menj távolabb és szárítkozz meg! Nehogy még
belecsöpögtesd a vizet a tésztába!

– Miért lesz ma gombóc? – préselem ki magamból.
– Mert a sertéssülthöz mindig gombócot eszünk.
Vagy úgy.
– Akkor ma sertéssült kerül az asztalra? – érdeklődöm a

biztonság kedvéért, és esküszöm, minden egyes szó
valóságos kín.

A Nagyi bólint. Igen, kezd aztán mesélni. Tegnap
bevásárlás közben ugyanis összefutott azzal a csodálatos
Brunnenmeier doktorunkkal, aki hosszas
táplálkozástechnikai előadást tartott neki. Egyszer egy
héten, mondta, egyszer egy héten a betegnek feltétlenül
valami kalóriadús ételt kell ennie. Mindenképpen. Mert
hogy ezzel jelezzük úgymond a testünknek, hogy minden
rendben van. Különben ugyanis az az okos test az elmúlt



napok minimálisra csökkentett táplálékbevitele alapján
azt gondolná, itt bizony baj van, kérem! Háború! Vagy
éhínség! Vagy anyagi csőd! Amire természetesen úgy kezd
reagálni, hogy a minimálisra csökkenti a kalóriaégetést,
és ezzel az egész rendszert a feje tetejére állítja. Amit
pedig nem akarunk, igaz? Ezért aztán hetente egyszer
rendesen be kell lakmározni, hogy kicselezzük jó öreg
testünket, és akkor minden rendben lesz. Hát, ha ez nem
nagyszerű hír, akkor igazán nem tudom, mi lehetne az.

Alig talál vissza örvendő szívem verése a rendes
ritmusába, amikor nyílik az ajtó és bejön Liesl
Mooshammer.

– Nagyon szép volt a mise – mondja, és már kapja is a
kezébe a hajszárítót. – Örülök, hogy ebben a szörnyű
időben is elmentem. A plébános a végén még azt is
mondta, hogy délután menjünk el mindannyian arra a
gyűlésre. És hogy szeressük felebarátunkat úgy, mint
önmagunkat. Igen, így mondta. Nagyon szép volt.

– Vagy úgy – mondom, egyrészt azért, mert semmi más
nem jut az eszembe, másrészt pedig a világ minden
kincséért nem venném le a szememet a készülő
zsemlegombócról.

–  A te feladatod lesz délután, hogy gondoskodj a
biztonságról, Franz? – fordul felém Liesl.

– Ki másé lenne? – mormolom magam elé.
– Max akár ezt is átvehetné.
–  Már ha képes lenne kihúzni a nyelvét a kis Mia

szájából – mondom vállvonogatva.



–  Ugye, milyen kis bestia az a lány? – csap le azonnal
Liesl. – Szegény Gisela már teljesen kikészült! Az idegei a
végüket járják! Mert az a két fiatal minden éjjel apait-
anyait belead, de úgy, hogy Gisela meg a férje
folyamatosan felriadnak rá!

Nem tehetek róla, de vigyorognom kell. Mielőtt azonban
magam elé képzelhetném a hentesházi viszonyokat,
besétál a Papa is. Kurtán köszön, aztán ő is lecsap a
hajszárítóra.

– Te meg honnan jössz? – kérdezem tőle, mert őszintén
érdekel.

–  Bebújt az Opelje alá valamit megszerelni rajta –
válaszol a Papa helyett Liesl, amire a Papa csak bólint
egyet. – Valahol szivárog az olaj a vén tragacsból.

Néha tényleg felteszem magamnak a kérdést, létezhet-e
ebben a faluban egyetlen olyan ici-pici apróság is, amiről
Liesl Mooshammer ne szerezne azonnal tudomást.

–  Rendesen megerőltetted az elmúlt napokban –
mondom a Papának, aki csak szárítja és szárítja a haját,
az arca kellemesen ellazult, és úgy tesz, mintha nem is
hallaná, amit mondok neki.

– De jó a kedved – próbálkozom ezért újra, hogy valamit
kicsalogassak belőle. – Még ebben a borzalmas időben is.

–  Hogyan is tartja a mondás: örülök, ha esik, mert ha
nem örülök, akkor is esni fog – feleli könnyedén.

Hm.
– Van benne valami. Ó, igen, még mielőtt elfelejtem, ma

Buengo is nálunk ebédel. Meghívtam – közli Liesl,



miközben a lehető legegyformább méretű kockákra vágja
a jó húsos szalonnát. Szép darab szalonna, még így,
teljesen nyersen is. Ha pedig majd bekerül a sütőbe és
szépen sisteregni kezd… és időről időre nyakon öntik
barnasörrel…

Ekkor azonban megszólal a telefonom, felriasztva
kulináris álmodozásomból. Azonnal látom, hogy Rudi
keres.

– Eberhofer – mondom, az ablakhoz sétálok és kinézek
az esőbe.

– Birkenberger – mondja Rudi teljesen feleslegesen.
– Tudom.
– Akkor meg miért így jelentkeztél be?
–  Mi van már megint, Rudi? Magánügyben keresel?

Mert szakmai ügyekben, ha jól emlékszem, csak hétfőn
akartál újra szóba állni velem, nem igaz?

– Ne idétlenkedj már, Franz. Ide figyelj!
Ne idétlenkedjek. Mondja a szakértő. Mindegy. Ezért

aztán nem idétlenkedek és odafigyelek.
Nagyon jól halad, meséli, és hogy végre sikerült

megfejtenie azokat a furcsa rövidítéseket az elhunyt
Grimm kisasszony naptárában. Órákat, sőt, napokat
töltött vele, de végül megfejtette a rejtélyt. A T betű azt
jelenti, telefonálni. Az L azt jelenti, látogatás. És az S,
kapaszkodjak meg, az szexet jelent. A T, az L és a S előtti
betű pedig az érintett személy nevét jelöli. Például: ha egy
vasárnapnál az áll, hogy MT, akkor az azt jelenti, hogy
Mama, telefon. Tehát hogy az áldozatunk vasárnap



telefonon beszélt az anyjával.
–  Rudi, ez nevetséges – szakítom félbe. – Az az MT

bármit jelenthet. Marhahúsos tortellinit, például. Vagy …
– Csakhogy nem azt jelenti!
– És te azt honnan tudod?
–  Az MT azt jelenti, hogy Mama, és hogy telefon.

Ugyanis rendszeresen vasárnaponként hívta fel az anyját,
érted? Ráadásul ezt magától az anyjától tudom.

–  Az anyjától? Mégis hol és mikor találkoztál te az
áldozatunk anyjával?

–  Landshutban, ha tudni akarod, és tegnap. Egyébként
apád is ott volt, nem is említette? – akarja még tudni Rudi
az ő jellegzetes fensőbbséges hangján, nekem meg
felfordul a gyomrom. Hátranézek a sarokpadra, ahol a
Papa teljes összpontosítással tisztogatja a körmeit a
kocsikulcsával.

– Franz! – hallom újra Rudi hangját.
– A fenébe, ember! Mit tudsz mondani a többi betűről?

Volt egy C is, nem? És egy V, ha jól emlékszem.
Az ablakban visszatükröződve látom, ahogyan Liesl

betolja a sültet a sütőbe. Csodás. Nemsokára olyan
mennyei illatok töltik majd be az egész konyhát, hogy azt
nem is lehet leírni.

– Igen, pontosan. Tudunk is egy Viktorról, egy Con-
nyról, és várj csak… igen, arról a bizonyos Antonról. Bár,
ami Connyt illeti, az óvodáskori barátot, ő egyértelműen
és sziklaszilárdan meleg, így kiesik a gyanúsítottak közül.

–  Már miért esne ki? – akadékoskodom, mert egész



egyszerűen nem értem a logikát az elmélete mögött.
– Fogalmam sincs. Megérzés.
– Vagy úgy. Így már minden világos.
–  Ne izgasd fel magad, Franz. Tény, hogy a másik két

fickót viszont alaposan szemügyre kell vennünk. Az egyik
a nő exe, a másik egy kollégája. A szépséges Saskia
ugyanis nemrégiben még mind a kettővel kavart.
Méghozzá egyszerre.

Nézzenek oda, mi mindent nem tud ez a Rudi.
Nagy levegőt veszek, és éppen megpróbálnám

rendszerezni magamban a kapott információkat, amikor
kintről hirtelen tompa dörrenés hallatszik, és hatalmas,
sötét porfelhő száll fel az ég felé. Mi a fene történt már
megint? Ahogyan az várható is, Liesl abban a szent
pillanatban már pattan is mellém az ablakhoz, sőt, ezúttal
még a Papa is felemeli a hátsóját és odajön.

– A fenébe, Liesl – mormolja egy perccel később, és az
állával a porfelhő irányába bök, amely rövid ideig még
emelkedik, utána azonban visszakényszeríti a földre
zuhogó eső. – Attól tartok, a házadnak ezúttal tényleg
annyi.

–  Micsoda? Annyi a házamnak? Ezt meg hogy érted?
Mondd már! – bámul kifelé Liesl meredten az esőbe,
ahogyan a Papa meg én is. Csak a Nagyi áll teljes
nyugalommal a konyhapultnál, formázza a gombócokat,
és a jelek szerint fogalma sincs, mi történik éppen.

Magyarázat nélkül befejezem a telefonbeszélgetést
Rudival, és hívom Flötzingert. Ő végtére is közvetlen



szomszédja Liesl Mooshammernek, így csak tud mondani
valamit, mi történt. A száma azonban foglalt. Meg kell
bolondulni.

–  Jesszus! – hallom hirtelen a Nagyit, aki váratlanul
maga is ott áll mellettünk. – Milyen piszkos ez az eső!
Nézz oda, egyre rosszabb! Mintha sár esne az égből!
Undorító, pfuj!

Akkor azonban megszólal a telefonom, és életemben
talán először őszintén örülök Flötzinger hívásának. És
igen, igaz. A Liesl házának annyi, mondja. És ezzel az ő
hülye árajánlatának is, amin pedig fél éjszaka dolgozott.
Valószínűleg a megrongálódott épület a lyukas tetejével
nem bírt ellenállni ekkora víztömegnek, mondja a
szakember.

Ismét telefoncsengés. Ezúttal a vezetékes telefon kezd
csengeni, ezért a Papa indul felvenni. Kintről közben
hallom közeledni a tűzoltók szirénáját, ami végre Lieslt is
felrezzenti sokkos dermedtségéből, és már robog is az ajtó
felé. Így magam is gyorsan befejezem a beszélgetést a
fűtésbuherálóval. Amit tudni akartam, azt már
megtudtam.

–  A polgármester hívott – közli a Papa, miközben
visszacsoszog a nappaliból. – Menj ki a helyszínre,
méghozzá most azonnal.

Néhány perccel később tehát, mint sokan mások is, ott
állok a zuhogó esőben a romhalmaz előtt, ami nemrég
még Liesl Mooshammer háza, köztes állapotként pedig
házromja volt. Tenni viszont semmit nem tehetek.



Előretolakszom a bámészkodók és az esernyők között
Liesl mellé, aki ott áll a romok előtt.

–  Nagyon sajnálom – mondom neki, ráadásul teljesen
őszintén.

– Nincs itt semmi, amit sajnálnod kellene, Franz – közli
velem összefont karral, és a hangja is pontosan
ugyanolyan határozott, mint mindig. – Mindent, ami
valaha is fontos volt az életemben, már régen biztonságos
helyre szállítottam, tudod? A többi meg nem számít. Nem
ért egy fityinget sem. Most majd szépen építek ide egy
bungalót, de olyan elsőosztályút. Egy készházat, tudod?
Nincs több lépcsőmászás. Ráadásul négy hét alatt készre
felépítik. Flötzinger ennyi idő alatt még azzal a hülye
faaprítékos kazánjával sem készült volna el.

Vagy úgy.
–  Vagy úgy – mondom, mert semmi más nem jut az

eszembe.
A bámészkodók ugyanolyan tempóban, ahogyan

előkerültek, szét is oszlanak, amin az időjárási viszonyok
közepette nem is lehet csodálkozni. Ugyanezen okból mi
is elég gyorsan hazafelé vesszük az irányt, Liesl meg én.
És különös módon mind a ketten kimondottan jó
hangulatban vagyunk. Ő valószínűleg azért, mert már
előre örül az elsőosztályú, tökéletesen lépcsőmentes
készházának. Én inkább azért, mert mire hazaérünk,
biztosan elkészül a fantasztikus sertéssült, amely aztán
szép tempóban lemasírozik majd a gyomromba.

– Tudod, Franz – szólal meg hirtelen Liesl, amikor már



majdnem elértünk hazáig. – A Jóisten igazán jót tett
velem.

– Már amennyiben?
– Istenem, hát azok a javítási munkálatok nagyon sokba

kerültek és nagyon hosszú ideig eltartottak volna,
végeredményben meg újra csak ott ülhettem volna abban
az ősi bunkerben, ráadásul valószínűleg folyton csak arra
a szegény nőre kellett volna gondolnom, aki ott lelte a
halálát.

–  Meg tudom érteni – mondom, mert tényleg meg
tudom érteni.

–  És te? A te ügyed hogy áll? Tudod már, merrefelé
keresd a gyilkost? – vált témát.

–  Még tart a nyomozás. Van néhány számításba jöhető
gyanúsított, akit szemügyre kell vennem, lehetett-e
indítéka. Apropó, indíték, ugye tudod, hogy most már te is
a fő gyanúsítottak közé tartozol? Mert hogy, legyünk
őszinték, a te indítékod gyakorlatilag verhetetlen.

–  Menj már, bolond – vigyorog rám. – Mondtam már
neked, Eberhofer, inkább menj oda a fogadóba és
tartóztasd le szépen az egész bagázst. Azzal nem
nyúlhatsz mellé.

Amikor belépünk a konyhába, a Nagyi éppen egy kiadós
adag barnasört locsol a már így is fenségesen ropogós
sültre, a Papa meg már teríti is az asztalt. És, mint arra
számítottam is, a sült mennyei illata az egész konyhát
belengi. Élvezettel jó mélyen és jó sokszor be is szívom.

Az otthon maradottak persze azonnal tudni akarják, mi



a helyzet a néhai Mooshammer-háznál. Ezért először is
részletes beszámolót tartok, hogy kielégítsem a
kíváncsiságukat. Jobban mondva én kezdek, nem sokkal
később azonban Liesl teljesen átveszi a szót. Mert hogy
közben a gigantikus sertéssült szép szeletekben sorra a
tányérokra vándorol, a zsemlegombóccal és a káposztával
együtt, a tetejére meg jön a jó sok mártás. És az ember,
ugye, szívesebben szenteli a figyelmét egy ilyen
utánozhatatlan műalkotásnak, mint a szakmai ügyeknek.
Át is adom magam az élvezeteknek, de annyira, hogy
szinte nem is hallom az izgatott beszélgetést magam
mellett az asztalnál. Utána, elégedetten és jóllakottan, a
legszívesebben elhevernék a kanapémon, csakhogy
sajnos fel kell emelnem a hátsómat, és indulnom kell
Niederkaltenkirchen község hülye válságtanácskozására.
Kijut nekem rendesen, nem vitás.



20. fejezet

Mielőtt erősen roncsolt autómmal elindulnék a
klubházba, megszólal a telefonom és Max Simmerl keres.
Hol vagyok már, óhajtja tudni, méghozzá meglehetősen
hisztérikus hangon. Nyugalom, ne szarja össze magát,
mondom neki. Mindjárt ott vagyok. Még mindig esik, én
meg újra rosszul érzem magam. A Papa mellettem ül az
első ülésen, hátulról meg a Nagyi szuszog a nyakamba.
Édes Istenem, hát így kell az embernek eltöltenie a szent
vasárnap délutánját? Sajnos azonban nincs választásom.

–  Juj, nézd csak! – ordítja el magát a Nagyi, ahogy
begurulunk a klubház elé. – Itt van az egész falu! Ott, elöl,
a Trummék kocsija mögött, az a kórószerű fickó, az nem a
képviselőnk?

–  Ezt is ideette a fene? – morog a Papa kimeredő
szemmel.

Kinyitom az ajtót és már szállnék ki, de még csak az
egyik lábamat tettem ki, amikor már száguld felém a
segédseriff.

– Három feljelentés becsületsértés miatt, egy feljelentés
rongálás miatt, egy meg testi sértés miatt – olvassa fel egy
céduláról, amit aztán gyorsan a kezembe is nyom. – Itt
van, mindent felírtam.



Pontosan ebben a pillanatban szeli át a levegőt egy
paradicsom, és csapódik tyúkmellű képviselőnk
limuzinjára, szétplaccsanva a metállos éjkék fényezésen,
sőt, ráfröccsenve a képviselő úr elegáns szürke zakójára.
Isten hozta Niederkaltenkirchenben!

– Puff – mondja mellettem vigyorogva a henteskölyök. –
Akkor már két feljelentés rongálás miatt.

Miután a képviselő sofőrje gyorsan és ügyesen
letakarítja úgy az autót, mint a gazdáját, a szikár
hivatalos személy már egész rutinosan reagál.
Valószínűleg nem ez az első alkalom az életében, amikor
megdobták valamivel. Elegáns határozottsággal
józanságra szólítja fel a tisztelt polgártársakat, hogy a
gyűlés, amelyre jöttünk, tárgyilagosan és értelmesen
folyjék le. Ami az egyik oldalról nagy éljenzést vált ki, a
másikról a várakozásoknak megfelelően inkább gúnyos
nevetést, szidalmakat és „tűnj el innen, seggfej!”
felszólításokat. Így aztán előhúzom a fegyveremet és
lövök hármat a levegőbe. Amire, mintegy varázsütésre, a
bennszülöttek engedelmesen megindulnak befelé a
klubházba.

– Te jó ég, maga megőrült? – fordul csekélységemhez a
képviselő. Mielőtt azonban még bármit is felelhetnék,
váratlan védelmezőm akad.

–  Üdvözlöm, drága képviselő úr! – harsog a felénk
lépkedő Moratschek bíró. – Ezt a dolgot a lövésekkel nem
kell olyan komolyan venni! Eberhofer kolléga pontosan
tudja, hogy kell bánni az ő földijeivel!



– Moratschek – feleli a képviselő kissé idegesen, és egy
zsebkendőt halász elő a zakózsebéből. – Mégis, hol
vagyunk? A Vadnyugaton?

–  Landshutból nézve körülbelül ott. Már földrajzi
szempontból – avatkozom közbe. – Persze, ha Straubing
felől nézzük, akkor Niederkaltenkirchen inkább…

–  Eberhofer! – szakít félbe Moratschek bíró. Aztán azt
mondja, fejezzem be gyorsan a mondanivalómat és a
létező legbiztonságosabb módon kísérjem be a képviselő
urat a klubházba.

Semmiség. Egyszerű ügy. Bemegyek a klubházba,
magától értetődően még mindig felfegyverkezve, aztán
felszólítom a jelenlévőket, hogy kivétel nélkül mindenki
azonnal üljön le és fogja be a száját.

–  Mi is? – kérdezi pislogva Vroni a pult mögül,
nyilvánvalóan a személyzetre gondolva. Megrázom a
fejem. Néhány másodperccel később pedig a képviselő úr
zavartalanul és háborítatlanul besétálhat a csőcselék
közé.

–  Kint leszek az ajtó előtt, világos? Úgyhogy semmi
seggfejkedés – közlöm még a tömeggel, aztán már indulok
is kifelé.

–  Maga miért nem marad bent? – érdeklődik
Moratschek, ahogy szembejön velem a folyosón.

– Egyszerűen azért, mert semmi kedvem hozzá. Tudja, a
vasárnap az én szent napom lenne. Holnap hajnalok
hajnalán már frissen és fiatalon munkába kell indulnom,
hogy elkapjak egy gyilkost. Maga egyébként mit keres itt



kint, a prérin, ha szabad érdeklődnöm?
–  Több okom is van rá, Eberhofer. Az egyik például

éppen a maga gyilkosa. Van már valami kiindulópontja?
–  Az van. Több is. De tudja, ha közben folyton valami

szars…
– Pszt! Ide figyeljen, Eberhofer – szakít félbe, megfogja a

karomat és kijön velem a klubház elé.
–  Megnézte már közelebbről az anyát? A halottnak az

anyját? – kérdezi halk összeesküvő-hangon.
– Grimm asszonyt?
– Pontosan.
– Miért?
–  Hogyhogy miért? Mert fel kell derítenie egy

gyilkosságot, azért. És tudomásom szerint a gyanúsítottak
kikérdezése is része a nyomozásnak.

– Maga csak ne mondja meg nekem, hogyan végezzem a
munkámat.

–  Én úgy látom, nagyon is meg kell mondanom. Ez a
Grimm asszony ugyanis igen szép vagyont örökölt a
leányától. Így már érti?

– Micsoda? Grimm asszony… Nem hiszem el.
–  Az mellékes. Ha nem hiszi el, akkor is utána kell

járnia.
Nem jutok szóhoz.
– De maga… egyáltalán honnan tud erről? Úgy értem, az

örökségről?
Moratschek vállat von és előkotorja a tubákos dobozát.
–  Hagyatéki bíróság, Eberhofer – mormolja, mielőtt



ellátja a droggal az orrát.
– A francba. Mekkora összegről van szó?
–  Messze millió fölöttiről, Eberhofer, akár elhiszi, akár

nem.
Az orra megtelik tubákkal, de már megszoktam a

látványát. Amit viszont soha nem fogok megszokni, az az
a nazális hang, amire mindig átvált a rendes hangja,
miután kielégítette a függőségét. Nagyon-nagyon
idegesítő, és mindig nagyon várom, hogy végre
eltüsszentse magát, ami azonban néha eltart egy ideig.

–  Mondja csak – folytatja azon a rettenetes hangon,
hogy feláll tőle a szőr a hátamon. – Tulajdonképpen
milyen volt a viszony anya és lánya között? Tud róla
valamit?

– Hogyne tudnék. Ez a munkám!
–  Azért a maga módszerei legalábbis…

megkérdőjelezhetőek. No mindegy. Szóval?
–  Az anya elmondása szerint az utóbbi időben alig

tartották a kapcsolatot, aminek az volt az oka, hogy a
lánya viszonyba kezdett egy furcsa fickóval, aki miatt
ráadásul kiadta a vőlegénye útját, pedig már az esküvőt
tervezték. Az anyának pedig ez nagyon nem tetszett.

– Látja? Már van is egy indítékunk! És egy ilyen milliós
vagyon még izgalmasabbá is teszi a dolgot, ahogyan maga
mondaná.

–  Van ott valami az orrában, Moratschek – mutatok a
saját orromra. Azonnal előkap egy zsebkendőt a
nadrágzsebéből és letörölgeti magát. A várva várt



tüsszentés azonban nem harsan fel.
– Köszönöm – mondja továbbra is azon a hátborzongató

hangon.
– Szívesen. Esetleg azt is tudja, honnan volt az elhunyt

hölgynek ilyen sok pénze?
–  Maga a rendőrség, nézzen utána! Én csak annyit

mondhatok, az anya az egyetlen hátramaradt
hozzátartozó, ezzel pedig az áldozatunk egyedüli örököse.
Azt meg a saját szakmai tapasztalatomból mondhatom,
nem is kevés feddhetetlennek hitt polgártársunk vált
családirtóva ennél lényegesen kisebb vagyonért is. Nekem
elhiheti, Eberhofer.

Nézzenek oda! Több mint egymillió euró. Nagyon nem
fog örülni a Papa. Aki, mintha kitalálta volna a
gondolatomat, éppen ebben a pillanatban lép ki az ajtón.
Miután a két szenior szívélyesen üdvözölte egymást, a
Papa közli velem, hogy bent csak hülyeségeket beszélnek.
Azzal előhalássza a dohányzacskóját és sodor magának
egy füves cigarettát. Magam inkább visszahúzódom a
járőrautóba és hagyom a két korosodó úriembert
kettesben szórakozni.

–  Pocsék egy idő – hallom még elmenőben
Moratscheket. – Emlékszik még a kirándulásunkra a
Garda-tóhoz, Eberhofer? Az volt aztán a…

Beszállok a kocsiba, hátradöntöm az ülést és becsukom
a szemem. Szóval Grimm asszonyság. Hihetetlen. Ez a
csinos, finom, melegszívű nőszemély. Aki olyan
boldogtalan a leánya halála miatt, és csak hordja a



tetthelyre a sok virágot és gyertyát. És még sír is.
Lehetséges, hogy mindez csak színjáték, és a hölgy a
valóságban elvetemült gyermekgyilkos? Méghozzá tisztán
nyereségvágyból? Nehéz elképzelni. Ugyanakkor már volt
alkalmam megtapasztalni, hogy alkalomadtán egy Ferrari
is bizonyulhat roncsnak.

Ha tényleg van valami a dologban, hogyan fogom
megmondani a Papának? Húzd csak be nyugodtan az
antennáidat, szíved hölgye ugyanis jónéhány évre rács
mögé kerül? Hm. Nem hinném, hogy viccesnek találná.
Mindegy, egy biztos: a végére kell járnom ennek a
dolognak. És tájékoztatnom kell róla Rudit. Megerőltető
egy ügy, nem vitás.

Kopognak az ablakon, mire kinyitom a szemem, aztán
az ablakot is.

– Mondd csak, Franz, egyébként mi történt a kocsiddal?
– vigyorog rám Max Simmerl.

Nyújtozom egyet, aztán röviden beszámolok neki a
rongálásról, mivel biztos vagyok benne, hogy az én
oldalamon, azaz a jó oldalon áll. Hülye vigyorgása
azonban csak még szélesebb lesz, miközben hallgat.

– Szerinted ez vicces, Max? – kérdezem, és kiszállok.
–  Tulajdonképpen igen – mondja, de legalább

elvörösödik közben.
– Akkor ideje lenne komolyan elgondolkodnod, tényleg

a neked való munkát végzed-e, barátocskám.
–  Nincs neked semmi humorod, Franz – morogja a

kavicsot rugdalva maga előtt.



– Nincs, ha a munkámról van szó, kis szaros, ha pedig a
kocsimról, akkor még annyira sincs. Ez a kocsi már akkor
gengsztereket vitt a börtönbe, amikor te még talán
sperma sem voltál, világos? És soha, egyetlen egyszer sem
hagyott cserben. Erre jön néhány agyatlan vandál és
roncsot csinál belőle, te meg mindezt még viccesnek is
találod.

Erre már nem mond semmit, csak bámul maga elé és
rugdalja tovább a kavicsot.

Úgy döntök, ideje témát váltani.
– Bent mi a helyzet? – kérdezem a klubház felé intve.
– A szokásos. Az egyik tábor mindenképpen meg akarja

őrizni a csigás ösvényt, a másik meg mindenképpen meg
akarja építeni azt a hülye szállodát. Mint mindig. De
ennek a képviselőnek van néhány javaslata, ami nem is
olyan rossz.

No kérem. Megy ez. Ráadásul személyesen egy
képviselőnek kell kijönnie ahhoz, hogy
Niederkaltenkirchenben újra beálljon a fegyverszünet.
Sokra vittük, mondhatni.

–  Oké, oké – folytatja a henteskölyök, akinek az arca
végre visszanyerte az eredeti színét. – Én akkor most
inkább újra be is nézek… Legalább egyikünk kövesse az
eseményeket, nem igaz?

Ami egyenesen nevetséges. Mert ha az embernek az
otthonában a Papa, a Nagyi, a tetejébe’ meg Liesl
Mooshammer ül a konyhaasztalnál, fogalmilag kizárt,
hogy bármiből is kimaradjon, ami kis falunkban történik.



De legyen. Így aztán körülnézek, és látom, hogy
Moratschek és a Papa már eltűnt. Valószínűleg
csatlakoztak a színielőadáshoz. Már csak egymagam
vagyok az épületen kívül. Az eső lassan, de biztosan
csitulni kezd, már csak csepereg, bár a sűrű felhők között
egyetlen apró napsugár sem tud utat törni magának. Ami
azzal is jár, hogy a klubházban már kezdik felkapcsolni a
lámpákat. Ezért aztán így kintről első osztályú a belátás.
Mivel pedig bent mindenki feszülten figyelve hallgatja a
képviselőt, senki nem veszi észre, hogy hallgatózom.

A terem túloldalán, közvetlenül a bejárat mellett
felfedezem a hivatali hölgyeményeket. Közöttük az én
Susimat. Aki a kis Pault tartja a karjában, aki a maga
részéről egy perecet majszol. Susi vadítóan néz ki az új
farmernadrágjában, tornacipőben és kék-fehér csíkos
pólóban. Nagyon örülök, hogy ilyen remek rálátásom
nyílik a látványra. Szívószál van a szájában és valamilyen
üdítőt szívogat, valószínűleg narancsosat. A haját ma
megint lófarokba kötötte, amitől úgy néz ki, mint egy
kamaszlány. És őszintén, ahogy így ránézek, a kicsi
fiunkkal az ölében, szinte nem is tudom elhinni. Az a sok-
sok év, amióta ismerjük és többnyire szeretjük egymást,
és ő mégsem öregedett egyetlen napot sem… Éppen
ellenkezőleg. Ott ül a sok nőszemély között, büszke anya,
és nagyon-nagyon fiatalnak tűnik. A legszívesebben ott
helyben felzabálnám. Furcsa érzés.

Mellettük, az asztalnál csoportosul a szállodapárti
frakció, közöttük magától értetődően Flötzinger a



„Flötzinger víz-gáz-fűtés” lehengerlő reklámüzenetet
hordozó overalljában, összefont karral és oldalra
billentett fejjel, amivel valószínűleg érdeklődést és
intelligenciát akar sugározni. A fejemet tenném rá, hogy a
vastag szemüvege mögött már dollárjelek táncolnak a
szeme előtt.

Egy másik zugban ülnek a futballisták. Látom közöttük
Buengót. Bár ez a társulat máskor meglehetősen hangos,
és az alkoholt sem veti meg, ma komoly képpel,
fegyelmezetten hallgatják a többieket. Csak elvétve iszik
egyikük-másikuk egy korty sört. És bár itt van mindenki,
aki él és mozog, és zsúfolásig megtöltik a termet,
szokatlanul nyugodt a hangulat. Már-már békésnek is
mondhatnám. Ami természetesen a fellépésemnek
köszönhető. Világos. Egyszerűen azért, mert az emberek
sokkal békésebben állnak egymáshoz, ha előbb
megmutatják nekik, merre hány méter. A mérőszalag
pedig az én kezemben van, és ott is marad.

– Olyan hőség van ott bent, megfullad az ember – szólal
meg hirtelen közvetlenül mellettem a Nagyi, a ruhája
ujjával törölgetve a homlokát. – Különben sem értek egy
szót sem. Ott áll az a kóró képviselő a mi szuperdörzsölt
polgármesterünkkel, és csak fontoskodnak, a többiek meg
csak bámulják őket és vedelik a sört. Egész másnak
képzeltem el ezt a gyűlést, Franz.

Vajon milyennek képzelt el egy földsüket, kilencvenhez
közelítő nőszemély egy gyűlést, ahol egy szállodaépítésről
döntenek? Hogy lesz majd termékbemutató és bingójáték



is? Vagy hogy a kóró majd a tyúkszemeit fogja
eltávolítani? Ki tudja.

– A sütemény, az sem volt semmi különös – zsörtölődik
tovább, aztán közli, hogy ő haza akar menni. Most
azonnal. Mivel azonban én ma hivatalos minőségemben
vagyok itt, maradnom kell, ahol vagyok, amit kézzel-
lábbal el is magyarázok neki.

– Ekkora hülyeséget – közli, és elfordul.
– Lenerl! – bukkan fel az ajtóban Liesl Mooshammer. –

Te meg hová mész?
A Nagyi azonban már el is indul, gyalog trappol a

kavicson ki az útra, otthonunk felé.
–  Neki meg mi baja? – érdeklődik Liesl. Megáll

mellettem és a Nagyi után int a fejével.
–  Fogalmam sincs – mondom vállvonogatva. –

Valószínűleg egyszerűen túlbecsülte az ülés
szórakoztatóértékét.

–  Tényleg? – Liesl mintha őszintén meglepődne. – Én
nagyon jól szórakozom. Sőt, alapjában véve már nagyon
régen nem szórakoztam ilyen jól.

Vagy úgy.
Mi a fene lehet itt a háttérben, amitől a vén szatyor

ilyen jól szórakozik?
– Gyerünk, ki vele – noszogatom egy kicsit, nem mintha

szükség lenne rá. Hihetetlen, hogy neki mekkora
szerencséje van már megint, mondja. Először is
összeomlik a háza. Ennél jobb nem is történhetett volna
vele. A vén ház volt-nincs, ami megmaradt, az egy



hatalmas telek, némi törmelékkel, amit meg egy
markolóval egyetlen délelőtt alatt tökéletesen el lehet
takarítani. Niederkaltenkirchenben pedig éppen most
akarnak úgy építeni szállodát, hogy a szálloda is
megépüljön, meg a patak és a csigás ösvény is a helyén
maradjon.

– Érted már, Franz? – kérdezi végül.
Őszintén szólva nem értem. Mivel azonban nem akarok

ostobának látszani, mindentudóan bólintok és még
kacsintok is egyet.

–  Pontosan, te ravasz róka – mondja fültől fülig érő
vigyorral. – Okos fiú vagy te, mindig tudtam. Közel-távol
az enyém itt az egyetlen telek, ami központi fekvésű,
idilli, és elég nagy is ahhoz, hogy szállodát építsenek rá.
Ezért aztán most nincs is más dolgom, mint kényelmesen
hátradőlve várni, hogy a polgármester bekopogjon az
ajtómon és tegyen egy nagyvonalú ajánlatot. Érted?

Értem.
– Már nincs is ajtód, Liesl – jegyzem meg azért.
– Menj már, te! – nevet. – És tudod, mit csinálok aztán?

Tudod?
Honnan tudnám? Megrázom a fejem.
–  Fogom az összes pénzt, felszállok arra a nagy Queen

Mary hajóra és elmegyek egy világkörüli hajóútra. A világ
többi része meg kinyalhatja… Ennyi. Mit szólsz hozzá?

Mit lehet szólni hozzá? A lényeg, hogy a mi házunkból
eltűnjön. Ennyi.



21. fejezet

–  Szép jó reggelt, kedves kolléga, hoztam neked valami
finomat!

Ez az első, amit másnap reggel meghallok. A szemem
még csukva. A Queen Mary luxushajóról álmodom.
Amikor azonban felnézek, Rudi ül az ágy szélén, és olyan
ragyogó mosolyt vet rám, mintha nem is az én ágyam,
hanem legalábbis Claudia Schiffer ágya szélén ülne.

– Nem vagyunk kollégák – mondom álmosan, ásítok egy
nagyot és lassan felülök.

– Nem? – Rudi egy műanyag poharat nyom a kezembe. –
Akkor oldd meg egyedül a hülye ügyedet!

–  Rudi, ne butáskodj már – mondom neki, és a zöld
valamire nézek, ami megtölti a kezemben tartott poharat.
– Mi ez az undormány?

– Ez az undormány, kedves egykori kollégám, spenótos
smoothie banánnal és hidegen sajtolt kókuszolajjal,
szobahőmérsékletű gyógyvízzel felöntve. Ha érdekel, ma
reggel készíttettem frissen a bioboltban, ahová járok.
Azért, hogy frissen és egészségesen kezdhesd új és
várhatóan megerőltető hetedet. Úgyhogy hagyd abba a
morgást és idd meg, mielőtt még megpenészedne.

Nem penészes már most is? Kinézetre legalábbis



mindenképpen. Mivel azonban semmiképpen sem akarok
éppen most összeveszni kedves egykori kollégámmal,
veszek egy nagy levegőt, benn tartom, a nyúlós masszát
meg ledöntöm a torkomon. Egy örökkévalóság, mire
elfogy.

–  Meghagytál egy keveset – közli Rudi, amikor újra
leteszem a poharat. – Maradt egy kevés az alján. Gyerünk,
idd meg, aranyárban mérték!

Érzem, hogy könnyek gyűlnek a szemembe, mégis újra
nekiveselkedem. Két korty. Három. Vége. Leteszem a
poharat, kitátom a számat és kinyújtom a nyelvemet.

– Helyes – mondja Rudi, miután mind a poharat, mind a
nyelvemet tüzetes vizsgálatnak vetette alá. Azután máris
mesélni kezd az ő mindent átfogó nyomozásának
eredményeiről. Méghozzá, hogy mire jutott a naptárral, a
rövidítésekkel, és hogy ebből milyen következtetéseket
vont le. Nekem viszont sürgősen ki kell mennem a
fürdőszobába fogat mosni, hogy kipucoljam a szájamból
az undorító maradványokat és a lehető legjobban
helyreállítsam az ízlelésemet a kávé előtt. Csakhogy
mindjárt az első fogtechnikai mozdulatsor után már
érzem: A szokásos eljárást ma drasztikusan le kell
rövidíteni. Mert hogy sürgősen át kell telepednem a
vécére. Mit lehet tenni? Szájat gyorsan kiöblíteni, ajtót
becsukni, aztán: aaaaaaaaaaaah. Hangsúlyoznom kell, a
legeslegutolsó pillanatban jártam.

– Igen, Franz, és képzeld el, ez a Conny… – mondja Rudi
és egyszerűen besétál a fürdőszobába.



– Magadnál vagy, ember? – ordítok rá. – A vécén ülök!
– Igen, érzem a szagát.
– Kifelé!
– De érzékenyek vagyunk már megint – hallom még, de

legalább becsukja maga mögött az ajtót. Mire pedig
végzek a zuhanyozással és az öltözködéssel, már minden
fontos információt megosztottunk egymással.

– Azért ez az örökség-dolog nem semmi – mondja Rudi a
végén, amikor már a bőrkabátomat veszem.

–  Nem ám. Ezért most rögtön indulok is Landshutba.
Azt a három fickót is nagyító alá kell vennünk. Úgy értem,
akik abban a hülye naptárban szerepelnek.

– Pontosan – mondja a kis kövér kezeit dörzsölgetve.
– Mondd csak, Rudi, megkaphatnám a kocsidat?
– Miért, a tiéddel mi van?
– Tönkrement.
– Tönkrement? Akkor vidd el apád Admiralját. Tudom,

nem egy nagy szám, de a semminél mégis…
– Tönkrement.
– Az is?
Így aztán nem marad más hátra, mint hogy

tájékoztassam Rudit házi autóparkunk
megpróbáltatásairól. Miután pedig még azt is elmesélem,
hogy a rendőrség nem fogja kifizetni a javítást, mert az
elöljáróim rendszeresen elmondják, hogy ezt a vén
járgányt le kellene selejtezni és egy modern, megbízható,
biztonságos járőrautóba kellene átülnöm, rögtön újra
kiderül, milyen nagyszerű csapat is vagyunk mi ketten,



Rudi meg én. Mert amint meghallja a történetet, máris
pompás ötlete támadt. Az autó-ószeres ugyanis, akitől
már többször kölcsönzött ki a legkülönbözőbb típusú
kocsikat a magánnyomozói bevetéseihez, kimondottan az
ilyen öreg kasztnikra specializálódott, amilyen az enyém
is. Úgyhogy szépen odavisszük a járgányt, ott majd
megjavítják, méghozzá nagyon baráti áron. Én is
szeretlek, drága Rudi. Megállapodunk, hogy Rudi a kocsi
ügyét intézi, én pedig közben az ő autójával bemegyek
Landshutba, és szembesítem Grimm asszonyságot az
örökség kérdésével.

A hölgy sötétkék ruhában ül a szálloda
reggelizőtermében. Előtte egy csésze kávé, ő maga pedig
egy iratot tanulmányoz elmélyülten. Rajta kívül egyetlen
vendég sincs közel-távol. Ami persze nem csoda, hiszen
már tizenegyre jár az idő.

–  Jó reggelt, asszonyom – mondom. Nem könnyű
megszólalnom. – Le… Leülhetek ide Önhöz?

Felnéz, egy pillanatra meglepődik, aztán kis mosoly
suhan át az arcán.

–  Hogyne, természetesen – mondja, leveszi az
olvasószemüvegét, összehajtogatja a papírt, amit olvasott,
és becsúsztatja egy borítékba. – Jó reggelt, ifjabb
Eberhofer. Minek köszönhetem a megtiszteltetést? Eszébe
jutott még valami? Kér egy kávét?

Kérdés kérdés hátán. Hol is kezdjem?
– Köszönöm, egy kávét elfogadok – mondom és kihúzok



magamnak egy széket. Miközben leülök, már int is a
felszolgálónak, hogy hozzon még egy terítéket.

– Miről van szó, kedves Eberhofer úr? – kérdezi aztán és
kortyol egyet a kávéjából.

Kedves Eberhofer úr! Hogy az ördögbe’ összpontosítson
így az ember? Pedig kőkemény kihallgatás vár ránk.
Össze kell szednem magam. Koncentrálni. És nem
utolsósorban tapintatosan kell eljárnom, hiszen az a
lehetőség sem zárható ki, hogy a szegény asszony teljesen
ártatlan, ennél fogva nem fogom letartóztatni, sőt, esetleg
még a mostohaanyám is lesz. És ahogy így elnézem a
kedves, okos szemével, a finom fehér bőrével, és azzal az
elragadó gyásszal az arcán, meg kell mondjam, nem is a
legrosszabb választás lenne.

– Eberhofer úr?
–  Igen, Mama – szalad ki a számon, és a következő

pillanatban máris szeretnék a föld alá süllyedni,
vakondnak állni és elbújni egy jó nagy földhalom alá.

Felhúzza az egyik szemöldökét, de nem úgy, mint a
Papa, amikor figyelmeztetni akar. Istenem, de kínos. A
kapkodó nevetés, ami kitör belőlem, szintén nem javít a
dolgon.

– Jól van? – kérdezi felém hajolva.
–  Igen, igen – mondom. Szerencsére éppen abban a

pillanatban érkezik meg a pincérnő a kávémmal.
Legszívesebben alaposan megcsókolnám, amiért legalább
egy röpke pillanatra megmentett ennek a lehetetlen
helyzetnek a kínosságától.



– Az édesanyjának is hozhatok még egy kávét? – kérdezi
aztán, mivel pedig még mindig nem nyílt meg alattam a
föld, a kávéscsészémbe temetem az arcomat.

Grimm asszony megrázza a fejét. Köszöni, nem kér,
mondja. A pincérnő barátságosan biccent és megy a
dolgára.

Így sajnos nem jutunk előre.
–  Asszonyom – mondom ezért, immár sokkal

hivatalosabb stílusban. – A leánya halála, hogy is
mondjam, nemcsak hátrányokkal jár Önre nézve, nem
igaz?

Nagyra nyílik a szeme. Értetlenül bámul rám.
– Már ami az anyagiakat illeti – folytatom.
–  Az… az örökségre gondol? Honnan tud maga

egyáltalán arról?
– Tudok róla, legyen elég ennyi. Ön több mint egymillió

eurót örököl a leányától. Ami legalább két kérdést
azonnal felvet. Az egyik, hogy honnan volt a leányának
ilyen sok pénze. A másik, hogy hol volt Ön a lánya
halálának időpontjában.

–  Ezt… ezt nem hittem volna Önről, Eberhofer úr –
mondja, és a szokásos kellemes modorának nyoma sincs.
– Pedig az édesapja olyan kedves ember!

–  Nézze, asszonyom, a dolog igen egyszerű – vágok
közbe és megfogom a két kávéscsészét, hogy illusztráljam
a mondandómat. – Ez itt az apám, világos? És az apám a
magánéletemhez tartozik, amelyben egyébként
viszonylag könnyen kezelhető fickó vagyok. Többnyire



legalábbis. Itt azonban van egy egészen más kiindulási
pont: egy gyilkosságot kell felderítenem. A leánya
meggyilkolását méghozzá. Ennek okán pedig most
hivatalos minőségemben ülök itt Önnel szemben,
Eberhofer felügyelőként.

Kissé dacosan ráncolja a homlokát és felemeli a
csészéjét, mintha inna, pedig már egy korty kávéja sem
maradt.

–  Legyen – mondja végül. Nagyot sóhajt és egy
könnycseppet töröl le az arcáról. Azután viszont megered
a nyelve. A sok pénzt, mondja, azt Saskia maga is
örökölte. Méghozzá az apjától, aki két hónapja halt meg.
Huszonhárom évvel volt idősebb a feleségénél, és
tulajdonképpen már csak hivatalosan voltak házasok,
mert már évek óta külön éltek. Tavaly ősszel ez a már
nem igazán férj aztán rákban megbetegedett, aminek
okán elment egy közjegyzőhöz és a lányát tette meg
egyedüli örökösévé, a feleségnek járó kötelesrészt kivéve.
Amihez természetesen joga volt, nem igaz? Saskia halála
azonban megváltoztatta a helyzetet. Mert hogy más
családtag híján így éppen az a személy fogja örökölni a
nagy vagyont, akire az eredeti örökhagyó szinte semmit
nem akart hagyni.

– Értem – mondom és leteszem a tollamat. – Ön és a volt
férje milyen viszonyban voltak egymással? Jóban,
rosszban, vagy ki tudja, milyenben?

Vállat von.
–  Ki tudja, milyenben. Ez talán a legjobb megjelölés.



Tudnia kell, hogy ő hagyott el engem, méghozzá egy olyan
fiatal nő kedvéért, aki alig volt idősebb a lányunknál.
Persze, amilyen az élet, a fiatal nőnek gyorsan elege lett
az öregemberből és keresett magának egy ropogósabbat.

Nevet. Keserű, cinikus nevetéssel. Nem illik hozzá.
– Az alibije? – kérdezem, hogy témát váltsak.
–  Az nincs – mondja egyenesen a szemembe nézve. –

Nevetni fog, de nincs alibim. Spanyolországban voltam, a
nyaralómban, méghozzá egyedül. Általában egyedül
vagyok ott. Több tucatnyi gyilkossághoz is megfelelő
gyanúsított lennék.

–  Nem áll jól Önnek ez a szarkazmus – mondom, és
kemény pillantást vetek rá. Visszanéz rám és az ajkába
harap.

Az asztalra teszek egy bankjegyet a kávémért, aztán
mereven elköszönök és már megyek is.

Mozognom kell. Mászkálni egy kicsit az utcákon, az
egyiken oda, a másikon vissza, és mintha minden egyes
lépéssel ide-oda billennék. Az egyik oldalon meg kell
mondanom, ez az örökség a lehető legjobb indíték.
Ráadásul ahogyan ma viselkedett, nem is emlékeztetett
arra a nőre, akivel az erdőben sétáltunk. Vagy arra, aki ott
állt a sok gyertya előtt Liesl Mooshammer házánál. Annak
a nőnek, ott az erdőben, meg a ház előtt, mindent
elhinnék. Megbíznék benne. Akár még a kis Pault is
rábíznám. Mert az a nő méltóságot, jóságot, melegséget
sugárzott, de úgy, hogy olyat nagyon ritkán látni.

A fenébe, a fenébe, a fenébe!



Azután azonban megszólal a telefonom, felrezzentve
gondolataimból. Rudi hív. A kocsim a legjobb kezekben
van, mondja. A specialistájának szinte minden
alkatrészből van készleten, még egy kék villogója is van
ugyanabból az évből, mint az enyém volt. A festék
viszont, az nehezebb ügy. Csütörtökön, de legkésőbb
pénteken azért már így is mehetek a kocsiért. Szebb lesz,
mint új korában.

Végre valami jó hír!
– Még mindig Münchenben vagy? – kérdezem a végén.
–  Igen. De bárhová el tudok menni, ahová csak hívsz,

drágám. Éppen most kölcsönöztem ki egy Porschét,
eltátod a szájad, ha meglátod.

–  Maradj, ahol vagy – mondom. És hogy majd én
odamegyek hozzá. Mert akkor legalább sort keríthetünk
még annak a bizonyos meleg Connynak a kihallgatására
is. Ő ugyanis Münchenben él és dolgozik. Utána pedig
beülhetünk egy sörre a törzskocsmánkba. Rudinak tetszik
a gondolat, úgyhogy mindent megbeszélünk, aztán
bontjuk a hívást.

A Porschéban természetesen Birkenberger is úgy fest,
mint minden más Porsche-vezető. A fene tudja, miért, de
mindig, amikor meglátok valakit egy ilyen sportkocsiban,
az az érzésem, a saját optikai deficitjét akarja
kiegyenlíteni. Mindegy. Rudi mindenesetre ragyogó
mosolyt vet rám. A fején Porsche-sapka. Nevetséges.

–  Mit szólsz hozzá? – kérdezi köszönés helyett. Mivel



azonban ma már túl vagyok egy konfrontáción, csak
vállat vonok és inkább előveszem ennek a bizonyos
Connynak a címét, amit Rudi aztán közöl a GPS-szel. Nem
semmi, ahogy csinálja.

– Bri-e-nnerstrasse… nem, nem Brenner, Bri-Bri-enner,
a fenébe, hülye masina! Bri, azt mondtam. Bri… Bri…

–  Te, Rudi, én inkább előre megyek – mondom, és
átszállok a saját frissen kölcsönzött autómba.

Háromszor is hosszan kell csengetnem Conny ajtaján, és
már fel is adnám, de a szomszéd lakás levélnyílásán át
egy láthatatlan valaki közli velem, hogy itthon vannak,
csengessek csak tovább.

Azt teszem. És lám csak, a levélrésnek igaza volt.
–  Igen? – kérdezi egy magas, fiatal fickó. Kigyúrt alkat,

hosszú, sötét haj, testhez simuló farmer és ugyanolyan
ing.

–  Conny? Conny Ziegler? – kérdezem egy pillantást
vetve a névtáblára.

– Nem, sajnálom. Conny alszik.
–  Akkor sajnos fel kell ébresztenem – mondom, és az

orra elé tartom a szolgálati igazolványomat.
–  Ó, shit… A zsaruk… Bocsánat. Hogyne. Persze. Jöjjön

be – dadogja, majd félreáll és szabaddá teszi az utat a
lakás belsejébe.

Egy kis előszobán át a nappaliba jutunk. Nagyon szép
lakás. Modern és kissé sivár, ugyanakkor nagyon előkelő
és nagyon ízléses. Jó, a sarokban álló hörcsögketrectől



eltekintve, ami levon néhány pontot az összpontszámból.
–  Ön tulajdonképpen kicsoda? – kérdezem a fiatal

fickót, és előhúzom a jegyzetfüzetemet.
–  Raphael. Raphael Schäfer. Megyek, felébresztem

Connyt, rendben? – mondja, és már surran is ki.
Pontosan abban a pillanatban, amikor a fáradt Conny a

homlokára tolt szemkötővel bebotorkál a szobába,
megszólal a telefonom. A Papa hív. Elnézést kérek a
házigazdától és fogadom a hívást.

– Neked teljesen elment az eszed? – üvölt nemzőm.
– Nézd, Papa, most éppen…
–  Mi zajlik abban a beteg agyadban, hogy egyáltalán

felmerült benned, hogy éppen az áldozatod anyja…
– Te, Papa, várj csak egy kicsit…
Az előttem álló két fiatalember igen különös

pillantásokat vet egymásra, és ha őszinte akarok lenni,
meg is tudom érteni őket. A Papa ugyanis olyan
hangerővel bömböl, hogy akár telefon nélkül is
meghallanám. Így aztán egyszerűen leteszem.

–  Téves hívás – közlöm, aztán leülök a bőrkanapéra. –
Conny Ziegler?

A szemkötős tétován bólint, aztán leül mellém.
– Mondd Önnek valamit az a név, hogy Saskia Grimm? –

kérdezem egyenesen a szemébe nézve, ami erre azonnal
meg is telik könnyel. A másik fickó mellette terem,
zsebkendőt hoz, a kezébe nyomja, aztán óvatosan leül a
kanapé karfájára és átkarolja a barátja vállát.

– Igen – feleli a kérdezett helyett. – Ez az oka annak is,



hogy Conny egyáltalán itthon van. Rendes körülmények
között ilyenkor dolgozni szokott. De ez az ügy Saskiával…

– Ön is ismerte?
– Én inkább csak futólag – mondja és újra feláll. – Kér

egy pohár vizet? Vagy egy smoothie-t? Ma reggel
csináltam, még teljesen friss.

Conny is felemelkedik, letépi a homlokáról a szemkötőt
és kissé színpadiasan a földre hajítja.

– Esetleg egy kávét kérhetnék? – mondom.
– Yes – feleli barátságosan Raphael, miközben felkapja a

padlóról az eldobott szemkötőt. – Mivel kéri? Van vanília,
fahéj, szegfűszeg, csoki és kecsketej.

– Tej? Cukor? – kérdezem reménykedve.
– Sorry, no sugar, Baby.
–  Akkor legyen csoki – mondom, próbálva lelkesedést

színlelni.
– Máris készül. Subito – trillázza Raphael, majd eltűnik

a folyosón.
–  Ziegler úr, tudom, hogy Ön és Saskia Grimm régi

barátok voltak…
–  Barátok? – szakít félbe azonnal Conny. – Mi nem

barátok voltunk, felügyelő úr! Mi fivér és nővér voltunk
egymásnak. Egy lélek két testben. Mint egy házaspár, csak
szex nélkül. Igazából nincsenek is szavak arra, ami
összekötött bennünket Saskiával.

Vagy úgy.
Sírdogál egy kicsit, szorosan összehúzza csontos testén

a kötött kardigánt. Látom, hogy remeg. De aztán beszélni



kezd. Az óvodáról, meg az első napjukról az iskolában. A
rossz kölykökről, akik kigúnyolták, de Saskia elkergette
őket. Az órai titkos levelezésekről. A titokban egy
szobában töltött éjszakákról a kollégiumban. Az első
közös nyaralásukról Ibizán, a hosszú beszélgetésekről a
nagy, egyetlen, soha be nem teljesedő szerelemről.
Közben peregnek a könnyek az arcán. Már a vége felé
közeledik, amikor észreveszem, hogy Raphael ott áll az
ajtóban és ő is sír. Ott áll egy gőzölgő kávéscsészével a
kezében, a divatos ruháiban, a menő frizurájával, és
zokog, mint egy gyerek.

–  Én… – mondom torokköszörülve. – Fel kell tegyem a
kérdést Önöknek…

– Az alibinket kérdezi? – szakít félbe Conny. Bólintok.
–  Raphael Washingtonban volt. Üzleti úton, egészen,

várjon csak… tegnapelőttig. És bármilyen szörnyen
hangzik, de pontosan abban a percben, amikor az a
szörnyűség történt Saskiával…

– Éppen egymással beszéltünk Skype-on, felügyelő úr –
fejezi be Raphael, miután Connynak elfullad a hangja. – A
jövőnkről beszélgettünk. Jó beszélgetés volt, hosszú és
nagyon intenzív.

– És mire jutottak?
–  Ezt most hivatalosan kérdezi? – kérdezi Conny, és

átható pillantást vet rám a kisírt szemével.
– Nem magánemberként vagyok itt, uraim. Tehát?
A két szempár megint egymást keresi. Conny újra sírni

kezd. Raphael hangja sem igazán erőteljes, amikor



válaszol.
–  Nekünk… voltak problémáink, mielőtt elutaztam

Washingtonba. Ezekről beszéltünk aznap este. Hosszan
és…

– Nagyon intenzíven, tudom.
Ebben a percben csengetnek az ajtón, amire a két

síróbaba végre összeszedi magát egy kicsit.
–  Birkenberger, rendőrség – hallom kintről, így én is

felállok.
–  Rendben, uraim – mondom. – Egyelőre ennyi. Volt

szerencsém.
Azzal kilépek a lépcsőházba és félretolom a csodálkozó

Rudit.
–  Mit jelentsen ez, Franz? – kérdezi azonnal. – Mi az,

hogy egyelőre?
– És az mit jelentsen, hogy Birkenberger, rendőrség?
– De kicsinyes vagy ma!
– Nem tartóztatta le őket, azt a két buzit? – szólal meg

mellettünk ismét a levélnyílás. Lehajolok, felemelem a
fedelet és benézek. Látni persze elég keveset látok egy
nagyon sötét előszobán és egy meglehetősen ízléstelen
futószőnyegen kívül.

–  Légy oly jó, és törődj a magad dolgával, kedves
levélszekrény – mondom bele, aztán Rudival az
oldalamon elindulok lefelé a lépcsőn.



22. fejezet

Viszonylag nyugodtan nyitok be este a konyhába, mert
pillanatnyilag a legkevésbé sem izgat, milyen zöldséggel
készült mára a Nagyi. Rudival ugyanis nemcsak egy sörre
ültünk be a törzshelyünkre, hanem egy tökéletes
virslisalátára is. Az enyém legalábbis tökéletes volt. Rudié
olyan közepes. Még azután is, hogy tányért cseréltünk.
Tényleg nem tudom, mitől tud egyáltalán ilyen mértékben
hízni, ha egyszer a hülye smoothie-kon kívül semmi nem
ízlik neki. Aminek kapcsán azt is meg kell jegyeznem,
hogy az arcát elnézve, miközben a zöld trutymókat
erőlteti le a torkán, hát, a lelkesedés nagyon nem így
szokott kinézni. De elkalandoztam. Térjünk is vissza oda,
hogy jó hangulatban nyitok be a konyhába, ez azonban
egy csapásra megváltozik.

– Mégis mit gondolsz, hogy csak úgy leteszed, miközben
éppen beszélek hozzád? – förmed rám a Papa a
sarokpadról, mihelyt átlépem a küszöböt. – Nincs neked
semmi modorod? Az apád vagyok, és fontos dolgot
akartam megbeszélni veled!

–  Most itt vagyok. Mondhatod – felelem, miközben
elhaladok Liesl és a Nagyi mellett, és előveszek egy sört a
hűtőből.



– Igen, igen, most itt vagy. Megmondanád, mi volt az a
színjáték az áldozatod anyjával? Mi jut eszedbe, hogy
rátámadsz egy nőre, aki alig néhány napja veszítette el az
egyetlen gyermekét?

– Ez a munkám – közlöm, és iszom egy korty sört.
– Ez a munkám – utánoz. – A munkádnak az is a része

lenne, hogy legalább minimális emberismerettel
rendelkezz. De nem, te ugyan nem. Különben pontosan
tudnád, hogy az az asszony soha az életben nem lenne
képes ártani senkinek. A saját lányának meg végképp
nem. Én legalábbis azonnal észrevettem.

– Jelentkezz talán a rendőrséghez.
Liesl felénk fordul és ide-oda jár a pillantása kettőnk

között. Aztán a csap alá tart egy törlőrongyot, bevizezi,
kicsavarja és törölgetni kezdi vele az asztalt.

–  Meglátszik rajtad az anya hiánya. Nincs benned
semmi érzékenység – morog tovább a Papa, és előveszi a
dohányzacskóját.

– A Mamát légy szíves és hagyd ki a játékból! – robban
ki belőlem, mert lassan kezd elegem lenni.

A Papa rágyújt a füves cigarettájára, mélyet szív, aztán
kifújja a füstöt.

–  Igen, a mamád – mondja anélkül, hogy egyetlen
pillantást vetne rám. – Biztosan örömét lelné benned.
Nagy-nagy örömét, elhiheted. Legalább annyira, mint a te
Susid.

–  Most már elég legyen, Eberhofer – avatkozik közbe
Liesl. – Hagyd békén a gyereket. Mit tehet ő arról, hogy



tegnap úgy berúgtál Moratschekkel, hogy még mindig
hasogat a fejed a másnaposságtól?

Vagy úgy.
– Lehet, de ahhoz neked semmi közöd – feleli a Papa. –

Különben is, hogy jön ez ide? Semmi köze ahhoz, hogy ez
a kölyök ilyen egy otromba tulok lett. Pedig az anyja
olyan… olyan érzékeny lélek volt, te jó ég…

– Mondjátok csak, mi van veletek már megint? – veszi át
a szót a Nagyi. – Miért nézel olyan zordan, vén bolond?

–  Semmi, Nagyi. Semmi – brummog a Papa egy nagy
füstfelhő mögül.

–  Semmi? Rosszul vagy? Persze, nem csodálkoznék
rajta, azok után, amilyen orgiát csaptatok tegnap este
Moratschekkel. Majd’ elájultam, amikor bementem reggel
a nappaliba. Úgy nézett ki, mint egy drogbarlang.

Liesl megint törölgetni kezdi az asztalt, ezúttal még
sokkal erőteljesebben. Mintha évtizedek minden szennyét
akarná letakarítani.

– Te, Liesl – folytatja a Nagyi. – Légy oly jó és ne súrolj
már lyukat az asztalba.

– Otromba tulok – morog a Papa, összehúzott szemmel
méregetve engem.

– Igen – mondom, és felállok. – De ha az vagyok, akkor
az otrombaság génjét csak tőled örökölhettem, hiszen a
Mamától nem jöhetett, ugyebár.

– Olyan hülye vagy, hogy az már mindennek a teteje –
sziszegi még utánam, de már csukódik is be mögöttem az
ajtó. Hívom Ludwigot és lejárjuk a körünket. Egy-



tizennyolcat teljesítünk.
Közben elgondolkozom, és sajnos meg kell állapítanom,

hogy a helyzet még sokkal rosszabb, mint amitől
tartottam, bár számítottam rá, hogy a Papa ideges lesz, ha
megtudja, hogy a Grimm nőszemélyt is bevontam a
gyanúsítottak körébe. Azaz gyakorlatilag az egyetlen nőt,
aki iránt komolyabb érdeklődést tanúsított a Mama halála
óta. Fő elfoglaltsága emberemlékezet óta abban áll, hogy
nem csinál semmit, szívja a füves cigarettáit, Beatlest
hallgat és a Mamára emlékezik – és akkor hirtelen
megjelenik sekélyes életében egy ilyen lény, és új életre
kelti. Aztán ez. Nem éppen könnyű helyzet, megértem. De
őbenne is lehetne egy cseppnyi megértés, a fenébe is!
Pontosan tudja, hogy nem hobbiból hallgatok ki
mindenkit, akire a gyanúnak csak az árnyéka is vetül!
Teljesen függetlenül attól, rokonszenves-e nekem az illető,
vagy nem. Legalábbis többnyire teljesen függetlenül.
Másfelől, ha elképzelem, hogy az én Susim belehalt volna
a kis Paul világra hozatalába… Fogalmam sincs, belőlem
milyen pszichózist váltott volna ki.

Amikor visszaérünk és bevonulok a disznóólamba, ott
találom Liesl Mooshammert, amint buzgón törölgeti
bútorfényezővel az asztalomat. Először nem szólok
semmit, odarakom Ludwig elé az ételét meg a vizestálját,
aztán leülök a kanapéra. Mivel azonban Liesl maga is
kitartóan hallgat, ráadásul attól tartok, még kilyukasztja
nekem az asztalt a nagy dörzsöléssel, inkább
megszólítom.



–  Mi a helyzet, Liesl? Úgy értem, még soha nem
takarítottál itt nálam…

–  A helyzet? Te aztán jókat tudsz kérdezni. Hetek óta
nincs saját fedél a fejem fölött. Idegenek jóindulatára
szorulok. Ne érts félre, Franz, nagyra értékelem, hogy itt
lakhatok nálatok. Tényleg. De néha annyira az idegeimre
mentek, hogy azt el sem lehet mondani. Hát tessék, most
kimondtam.

Tudom, miről beszél. Magam is így érzek. Különösen,
amikor még Leopold is befut a csikorgó gumijaival, hogy
csak úgy száll a kavics a nyomában, és sűrű
nyelvcsapásokkal hízeleg a Papának, hangsúlyozva nagy-
nagy szeretetét.

– Nem értem én ezt, Franz. Hiszen nincs semmi bajotok,
úgy értem, van jövedelmetek, egészségesek vagytok, és
ami a legfontosabb, itt vagytok egymásnak. Egyikőtök
sincs egyedül. Akkor meg mégis mi a gond?

–  Az a gond, Liesl, hogy a Mama meghalt a
születésemkor. Ez az igazi gond. Mind tudjuk, hogy így
van, és általában együtt is tudunk élni vele, de ha történik
valami, ami kizökkenti a Papát a megszokott életéből,
hirtelen minden újra feltámad. Benne is, meg énbennem
is.

Liesl rám mered.
– Azt akarod mondani, hogy bánt a lelkiismeret, amiért

a mamád belehalt a születésedbe? – kérdezi, mint aki
nem hisz a fülének. Amit nem értek. Ezért ránézek, és
látom, hogy mosoly suhan át az arcán.



– Mi olyan vicces ebben? – kérdezem ingerülten. El sem
tudom képzelni, mit találhat mulatságosnak.

–  Viccesnek sajnos semmi sem vicces, Franz, ebben
igazad van. Viszont ezek szerint nem ismered a teljes
történetet, hogyan is történt minden. Én ott voltam, én
tudom. És ha eddig senki nem vette a fáradságot, hogy
elmondja neked, hát én most megteszem.

Feláll, kivesz két üveg sört a hűtőből, az egyiket
odanyújtja nekem, aztán leül a kanapéra, és int, hogy
üljek le mellé. Egy pillanatnyi habozás után
engedelmeskedem. Ő pedig mesélni kezd.

A hetvenes években jártak és nagyon forró volt a nyár.
A Papa addig, mint a legtöbb niederkaltenkircheni,
nemigen ismert mást a világból, mint a sertéstenyésztést
és a motorozást. Egy napon azonban beszáguldott a
faluba egy olyan hippibusz, vidám fiatalokkal, közöttük
az én Mamámmal.

–  Istenem, Franz – mondja Liesl, és a pillantása a
távolba réved. – Látnod kellett volna, apád milyen fess
legény volt, a fél falu utána epekedett. Minden lányt
megkaphatott. De aztán meglátta az ő Uschiját, és többé
rá sem nézett senkire. Uschi gyönyörű lány volt, olyan
édes azokkal a tarka kendőkkel a fején, a virágos
ruhácskájában.

Egy ideig elmélázva nézi az ölében összefonva fekvő
kezét.

–  Igen – folytatja aztán végre (és innentől némileg
lerövidítve közlöm az előadását). – Az első naptól fogva



megőrültek egymásért. Aztán… aztán megtörtént. Anyád
terhes lett Leopolddal, és mindenki nagyon örült.
Különösen a Nagyi. A szülés hosszú volt és nehéz, és a
Mamád többször is majdnem meghalt közben. Aztán
végül csak sikerült a világra hozni Leopoldot. Akinek
viszont vízfeje volt. Jó, mondjuk, ez nem igazán meglepő.
Mindegy, a lényeg, hogy Brunnenmeier doktor akkor
határozottan igyekezett lebeszélni a szüleidet arról, hogy
még egy gyereket vállaljanak. Vagy legalábbis ne tegyék
túl gyorsan, azt mondta. Merthogy túl sok és túl nagy a
kockázat.

–  Pontosan. Aztán jöttem én, és a Mama meghalt –
mondom, mert innentől nagyon is jól ismerem a
történetet.

Liesl azonban megrázza a fejét.
–  Nem, Franz – mondja. – A szüleidnek nagyon jól

kellett tudniuk, mire számíthatnak. És ha valaki hibás
ebben az egész tragédiában, hát akkor azok ők ketten, és
senki más.

– De…
–  Nincs de. Nézd, Franz, én nagyon sok szülésnél

segédkeztem, a faluban és a környékén egyaránt. A te
születésednél és a Leopoldénál is. És egyet elmondhatok:
a te születésed egy sétagalopp volt. Csak a Mamád
túlságosan gyenge volt még Leopold után, tudod? Túl
fiatal is volt, túl törékeny alkatú, és túl gyorsan lett újra
terhes. Egyszerűen nem bírta ki, érted? Az akkori
orvostudomány meg…



–  Akkor igazából inkább a Papa bűne. Vagy egészen
pontosan inkább Leopoldé.

–  Édes Istenem, hát normálisak vagytok ti? Senkinek
nem a bűne. A mamádnak is megvolt a maga élete. Egy
nagyon, nagyon szép és jó élet. Aminek egyszerűen vége
lett, mindegy, hallani akarod-e vagy sem. Hát olyan nehéz
ezt megérteni? – mondja, felhajtja a maradék sörét, aztán
egyszerűen faképnél hagy, mint egy kitett kutyát.

Felállok, az ablakhoz lépek és feltépem.
– Legyél csak őszinte, Liesl! – kiáltok utána az udvaron

át. – Leopold a hibás!
Megfordul, nevet, és fügét mutat nekem.
–  Liesl! – kiáltok még utána, mire újra visszanéz. –

Köszönöm!
– Szívesen – biccent, aztán elballag.
Nem telik bele tíz másodperc, megszólal a telefonom. A

Papa hív.
–  Mégis mit értettél azon, hogy Leopold a hibás? –

hallom az előbbinél cseppet sem barátságosabb hangját.
Nagy levegőt veszek. Mit is mondjak neki, amikor éppen

veszettül mérges rám? Szítsam tovább a dühét, vagy
várjam meg, amíg magától is megnyugszik?

– Szóval? – türelmetlenkedik.
– Nem én tehetek a Mama haláláról – szakad ki belőlem

hirtelen. – Ti magatok voltatok a felelősök, ti ketten,
tudod? De ha már így rákérdeztél, szerintem igenis
Leopold is tehet róla. Leopold az ő hülye vízfejével.

Csend. Egyetlen szó sem hallatszik. Csak egy mély



sóhajtás.
Kezdem kellemetlenül érezni magam. Néha nagyon

bosszantó, hogy hajlamos vagyok előbb beszélni, mint
gondolkodni. Talán tényleg igaza van a Papának, és
valóban egy otromba tulok vagyok.

– Papa? – kérdezem, és kinézek az ablakon.
Már látom is. Ott ül a ház előtt a padján, a fülénél a

telefonjával, és az égre bámul. Aztán lassan lefelé
vándorol a pillantása és megáll rajtam.

–  Ez már történelem, kölyök – mondja, és nagyon-
nagyon fáradt a hangja. – De… légy szíves, hagyd békén
Grimm asszonyt. A kedvemért. Ő ugyanis ugyanolyan
ártatlan a lánya halálában, mint te a mamád halálában.
Hallod?

Bólintok. Erre leteszi. Egy ideig még állok az ablakban
és nézem a Papát. Öregnek tűnik, ahogyan ott ül a fakó
bőrével és a görbe vállával. És egy pillanatra felteszem
magamnak a kérdést, valóban fénysebességgel öregszik-e,
vagy a kinézete inkább a Moratschekkel csapott bulijuk
következménye. Ami persze mindegy is. Ugyanis újra
megszólal a telefonom és Rudi keres.



23. fejezet

–  Hogy érted azt, hogy Frankfurtban vagy? – kérdezem
Rudit, miközben becsukom az ablakot és letelepszem a
telefonnal a kanapéra.

–  Csak nem képzeled, hogy ha már kikölcsönzök
magamnak egy ilyen őrült jó kocsit, majd odahaza
furikázok vele fel-alá a Leopoldstrassén? Nem, nem,
ennek a kocsinak terep kell, ahol csak úgy izzik a
gázpedál!

–  Vagy úgy – mondom. Iszom egy korty sört, aztán
ásítok egy nagyot.

–  Arról nem is beszélve, hogy Frankfurtban lakik a
halott nőszemélyünk exbarátja és kollégája, várj csak…
Viktor Köck, akit még mindenképpen ki kell hallgatnom –
mondja Rudi, én pedig egyetlen pillantás alatt újra
teljesen éber leszek.

– Mit értesz ezen, Birkenberger? – kérdezem, és felülök.
– Amit mondtam, kedves Franz.
– Rudi! Te nem hallgathatsz ki senkit, pontosan tudod!

Te nem vagy ren…
– Franz? Nem… hallak jól… a vonal… a fenébe…
Hívás vége.
Még egy ilyen seggfejet.



A helyzet ugyanis az, hogy ha itthon, nálunk, a saját kis
vidékünkön játssza hébe-hóba a segédseriffet, azzal nincs
különösebb gond. Kapunk érte egy jó nagy letolást, de azt
már megszoktuk. Viszont ha ott, gyakorlatilag külföldön
kezd el rendőrt játszani, könnyen lecsaphat rá egy éber
ügyész. Márpedig az ügyészek többnyire igen humortalan
polgártársak, ráadásul igen kellemetlen
következményeket okozhatnak.

Másfelől pedig valahol azért igaza van a jó Rudinak.
Mert valamikor csak pontot kell már tenni ennek az
ügynek a végére. És ehhez talán nem is olyan rossz, ha
szemügyre veszi azt a fickót ott Frankfurtban.
Máskülönben csak két lehetőség maradna, ráadásul egyik
rosszabb, mint a másik. Az első, hogy nekem magamnak
kell Frankfurtba mennem, aminek már a gondolatától is
rosszul leszek. A második, hogy hivatalos megkeresés
útján bevonjuk a frankfurti kollégákat, ami viszont
rettenetesen körülményes és hosszadalmas. A német
bürokrácia valósága. Nem. Akkor már inkább Rudi vegye
a kezébe az ügyet, figyelmen kívül hagyva minden létező
törvényi előírást. Jó, azért egy rövid eligazítást írok neki.

Kedves Rudi, te vén maffiózó, írom, kapjanak el és
lőjenek le mindjárt illegális ténykedésed legelső percében.

Egyetlen percbe sem telik, és már érkezik is a válasz.
Én is téged, Franz! Én is téged!
Úgy látszik, hirtelen rendbejött az összeköttetés.
Ha már úgyis rám tört a gondolkodhatnék, előveszem a

jegyzetfüzetemet és összefoglalom, mink van eddig. Az



áldozat anyja, aki ugyan rokonszenves, viszont egy
tekintélyes összeg egyedüli örököse, ráadásul még alibije
sincs. Egy meleg barát, aki a gyilkosság időpontjában
állítása szerint az ugyancsak meleg barátjával beszélt
Skype-on. Egy kolléga, egyben exbarát, akit éppen Rudi
készül sarokba szorítani. És ott van még az a bizonyos
Anton, aki még mindig az anyjánál lakik, és aki
alkalmanként szexelt az áldozatunkkal. És persze nem
hagyhatjuk figyelmen kívül a helyi szállodaellenes
zavargókat sem. Közülük is bárki lehet gyanúsított. Te jó
ég, micsoda stresszes egy munka! Hol is fogjak bele?

Ez a nagy gondolkodás olyan fárasztó, hogy a végén el is
szundítok. Amikor újra kinyitom a szemem, kint
koromsötét van, Ludwig pedig horkolva alussza az igazak
álmát a lábamnál. Az órára nézek: négy óra
harmincnyolc. Remek. Ahhoz túl korán van, hogy
felkeljek, ahhoz meg túl késő, hogy visszaaludjak. Mivel
ugyanis igencsak jól ismerem magam, pontosan tudom,
hogy ha most újra elalszom, akkor délig aludni fogok.
Vagy legalábbis addig, amíg fel nem bukkan a
küszöbömön a Nagyi, amihez szintén semmi kedvem. Így
aztán átballagok a nagy házba és főzök magamnak egy
kávét. A bögrével a kezemben kiballagok a ház elé és
leülök a padra. Ludwig is felbukkan, de gyorsan újra el is
tűnik a hátsó kertben. Valószínűleg reggeli ügyeit megy
intézni.

– Te jó ég! – hallom nem sokkal később Liesl sipítozását.
– Ennek a hülye dögnek pontosan oda kell szarnia, ahol



én tornázni szoktam?
Vigyorognom kell. Másodpercekkel később a buzgó

tornásznő már fel is bukkan az orgonabokrok között, és
egyenesen felém gyalogol.

–  Liesl – mondom a kávémat kortyolgatva. – Ludwig
évek óta ott hátul intézi el a dolgait. Ha ott szoktál
tornázni, hát gyakorlatilag a vécéjében tornázol, tudod?

–  Mégis honnan tudnám? Még soha nem láttam ott
kutyaszart!

– Mert minden nap összeszedjük.
– Remek. Egyébként hogyhogy már fent vagy?
– És te? – kérdezem vállat vonva.
– Ki korán kel, aranyat lel – közli, aztán belekukkant a

bögrémbe. – Maradt még kávé?
– A konyhában van – mondom, mire már gyalogol is be

mezítláb a házba. Amikor visszajön, leül mellém, és
néhány perccel később olyan egy leírhatatlanul
fantasztikusgyönyörűlenyűgöző napfelkeltének leszünk a
tanúi mi ketten, hogy azt lehetetlen is leírni.

– Szép – sóhajtja áhítatosan Liesl.
–  Szép. – Nem mondok többet, mert inkább csendben

szeretném élvezni a látványt.
Persze nem sokáig tart a nagy némaság. Mert hogy

felbukkan köntösbe burkolózva a Nagyi, és ezzel a
nyugalomnak vége is. A két öreglány ugyanis rögvest
olyan élénk beszélgetésbe kezd, hogy csaknem
beleszédülök. Ugyanakkor két kérdés támad fel bennem.
Az első, hogyan lehetnek emberek ilyen kora hajnalban



ilyen beszédesek? Másfelől meg azt szeretném tudni (jó,
ezt már időtlen idők óta), hogyan érti meg egymást
kézzel-lábbal magyarázás nélkül is tökéletesen Liesl és a
Nagyi. Mivel azonban egyik kérdésemre sem várhatok
értelmes választ, fel is állok, és visszaballagok a
disznóólamba.

Egy kiadós zuhanyozás után fogom a telefont és
felhívom Birkenbergert.

–  Szervusz, drágám – mondja, amint felveszi, és máris
adódik a kérdés, mi a fenéért ilyen jókedvű már kora
reggel.

–  Mi a fenéért vagy ilyen jókedvű? – kérdezem ezért,
miközben magamhoz veszem a kocsikulcsomat.

–  Tudod mit, Eberhofer? – mondja, és hallom, ahogy
színpadiasan nagyokat sóhajtozik. – Én nem tudom, hogy
csinálod, de szinte mindig sikerül egy igazán jókedvű
embert mély depresszióba taszítanod. Méghozzá egyetlen
mondattal. Csakhogy ma nem, barátom.

–  Most elvekről vitatkozunk, vagy mi? Fel sem merül
benned, hogy tényleg csak azt akartam őszinte
érdeklődéstől vezéreltetve megtudni, mi a fenéért vagy
ilyen jókedvű?

Egy újabb, nem kevésbé színpadias sóhajtás után azért
megered a nyelve. És megtudom, hogy ez a bizonyos
kolléga és exbarát, ez a Viktor Köck, egyértelműen
kizárható a gyanúsítottak közül. Egyszerű és szilárd
alibije van ugyanis, amit Rudi már ellenőrzött is:
külföldön volt. Pontosabban Görögországban. Még



pontosabban az új szerelmével. Sziget-hopping, azt
mondta. Szigetről szigetre ugráltak. És nagyon jól érezték
magukat. És nagyon örültek annak, hogy tudnak angolul,
mert a görögök pillanatnyilag nem éppen barátságosan
állnak honfitársainkhoz. És a bankautomaták sem
működtek rendesen. De különben tényleg minden
csodálatos volt. Sőt, még jó érzéssel is töltötte el őket, hogy
otthagytak néhány eurót abban a szerencsétlen, nagy
gondokkal küszködő országban.

Vagy úgy.
–  Vagy úgy – mondom. – Szóval egy gyanúsítottat

kihúzhatunk a listáról.
–  Pontosan – feleli Rudi, és már megint kimondottan

vidám a hangja.
– Ezért vagy ma ilyen nagyon jókedvű?
–  Neked is örülnöd kellene, kedves Franz, végtére is

mindez a te feladatod lett volna, amit én őszinte
barátságból átvállaltam tőled, nem igaz?

Ez a Birkenberger néha igazán idegesítő az állandó
okoskodásával. Sajnos ráadásul többnyire még igaza is
van.

–  Jól van, köszönöm. Mára mit terveztél, ha
megengeded a kérdést?

– Éppen most hajtok fel az A3-ra, körülbelül három óra,
és otthon leszek. És te? Te mit tervezel mára?

– Fogalmam sincs. Talán…
–  Fogalmad sincs? Talán? – szakít félbe azonnal. – Ez

meg milyen hülye válasz már, Franz? Azt a Rösslt, azt a



szeretőt, aki még mindig az anyjánál lakik, kihallgattad
már egyáltalán?

– Rudi? Halló… nem hall… halló…
Kattanás, vége.
Nekem ugyan ne mondja meg senki, hogyan végezzem

a munkámat.

Éppen beszállni készülök a kocsiba, amikor szembejön
velem a Papa. Az arckifejezése ma sem jobb, és a ruházat,
amit visel, remekül illik a zord arcához. Ugyanis tetőtől
talpig feketében van. Mintha csak temetésre menne.

–  Nem mész be véletlenül Landshutba? – kérdezi, de
már nyitja is az anyósülés ajtaját, és mielőtt még bármit is
válaszolhatnék, már bent is ül, méghozzá olyan
sziklaszilárdan, mintha odabetonozták volna. A
főpályaudvarhoz vigyem, közli. Ott találkozik Saskia
Grimm anyjával. Ma szállítják el ugyanis a koporsót
Würzburgba. Régebben ott élt a család, az apa ott is halt
meg és ott temették el, ezért Grimm asszony úgy döntött,
közös leányuk nyugodjon az apja mellett. Mert hogy
régebben, mint elmesélte a Papának, igazán szép család
voltak.

Mindezt anélkül meséli el nekem, hogy bármit is
kérdeztem volna tőle. Amin csodálkozom kissé, de ami
még inkább azt hangsúlyozza, hogy Grimm asszony nem
gyilkos. Egyáltalán nem. Egy kicsit sem. Vagy olyan
dörzsölt, hogy mindannyiunkat sikerült teljesen átvernie.
Amit a saját személyemet illetően még el is tudok



képzelni. Mert hogy sajnos megtörtént már velem, hogy
egy szépséges gyilkos nőszemély a kisujja köré csavart.
Amire egyáltalán nem vagyok büszke. De hogy ez a
Papával is megtörténhet, azt teljességgel kizártnak
tartom.

– Miért vagy ma ilyen hallgatag? – kérdezi egy idő után.
– Csak elgondolkodtam.
– Olvastad már a mai újságot?
– Nem – mondom az igazságnak megfelelően.
– Eldőlt a szálloda kérdése. Megépítik.
– Megépítik? Azt meg hogyan?
–  Úgy, hogy békén hagyják a patakot meg a csigás

ösvényt, és Liesl Mooshammer telkén lesz az építkezés. Ő
meg… ő meg most nagyot kaszál, a vén boszorkány.

Vigyorognom kell. Nem rossz üzletasszony ez a Liesl,
meg kell hagyni.

Miután Man in Black kiszállt és üdvözölte ugyancsak
feketébe öltözött hölgyét, már indulok is tovább. Azaz
nem egészen. Egy ideig ugyanis csak ülök és nézek az
elballagó páros után. Ahogy felmennek a lépcsőn a
bejárathoz, és a hölgy belekarol a Papába, gyengéden és
bizalmasan. Ahogy a Papa kinyitja előtte az ajtót és
megajándékozza a legszívmelengetőbb mosolyával. Aztán
viszont sajnos rám dudál a busz, hogy menjek már az
útból, ezért a gázra lépek és már ott sem vagyok.

A Rössl nevű fickó Kaufbeuren közelében lakik egy kis
faluban, ahol már felépítettek egy, a nálunk tervezetthez



hasonló szállodát, ezért már csak kíváncsiságból is
megállok előtte és kiszállok. A tulajdonos személyesen áll
a pult mögött a hallban, és készségesen válaszol minden
kérdésemre. Igen, ezt a csodálatos épületet tényleg egy
berlini cég építette. Pontosan az a cég, amit megneveztem.
És Saskia Grimmet is ismeri, hogyne ismerné. Mindenki
ismeri őt és a remek munkáját. Körbevezessen-e,
érdeklődik. Miért ne? Ártani nem árthat, ha begyűjtök
némi információt arról, mi vár ránk.

Amikor utána visszaülök a kocsimba, pontosabban a
Rudi kocsijába, de az nem számít, meg kell állapítanom,
hogy nem is olyan rossz dolog egy ilyen vadonatúj,
csillogó-villogó szálloda. Wellness-oázis, lounge, jacuzzi,
konferenciaterem, minden lehetséges extra.
Mindenekelőtt pedig egy igazán elsőosztályú bár, olyan
italválasztékkal, amilyet még életemben nem láttam. Már
látom a jövőt: szegény Wolfinak nemsokára tényleg csak a
pohárfényesítés marad, amíg csak ínhüvelygyulladást
nem kap tőle. Mert sok vendége nem lesz többé a mi
szegény kocsmárosunknak, az biztos.

A szállodától néhány percnyi autóútra van a Rössl-ház,
amire sokkal jobban illene a „házikó” szó. A kert
tökéletesen ápolt, az ablakot körülnövő repkény úgy fest,
mintha minden áldott nap körömollóval igazítanák
méretre. Egy idősebb hölgy éppen a nemlétező gyomokat
tépkedi buzgón. Gondolom, ő lehet az a bizonyos anya,
aki még mindig nem engedte el a szoknyája mellől az ő
fiacskáját.



–  Segíthetek? – kérdezi, amikor megindulok felé, és
lehúzza a kertészkesztyűjét.

Bemutatkozom, majd az ő nevét is megkérdezem.
Miután pedig a sejtésem igazolást nyert, kedves fia után
érdeklődöm.

– Mit akar Tonitól? – néz rám értetlenül.
–  Néhány kérdést szeretnék feltenni neki. Mikor

beszélhetnék vele?
A karórájára néz és azt mondja, a fia egy fél óra múlva

hazajön ebédre.
– Tulajdonképpen mi a foglalkozása a fiának?
–  Építész. Egy nagy építészirodában, tudja? – mondja

büszkén. – Bent Kaufbeurenben.
– Szóval építész. Nos, legyen olyan jó, asszonyom, addig

is mutassa meg nekem a fia szobáját, mert ha jól tudom, ő
is itt lakik.

Kissé feszülten bólint, látom rajta, hogy kattognak a
fogaskerekek az agyában.

–  Van olyan… hogy is mondják… – keresi riadtan a
szavakat.

– Házkutatási parancsom? – segítek, mire bólint.
–  Nézze, asszonyom – folytatom, felöltve

legbarátságosabb arcomat és elővéve a telefonomat. –
Nagyon egyszerű a helyzet. Vagy nem ragaszkodunk a
bürokratikus eljáráshoz és gyorsan végzünk…

– Vagy? – óhajtja tudni.
– Vagy a szolgálati utat választjuk, ami azt jelenti, hogy

húsz percen belül legalább tizenöt kolléga nyüzsög majd



itt a helyszínelőktől, és minden fűszál alá gondosan
benéznek, biztosítandó a nyomokat. Érti, ugye?

Nem is kell többet mondanom. Rössl mama nem buta
nő és gyorsan az egyszerűbb út mellett dönt. Ami engem
jelent, egymagamban. Egy perccel később már
bebocsátást is nyerek az ötvenes években épült kis házba.
Szemlátomást a berendezés is az építés idejéből
származik, de meg kell hagyni, minden rendezett és
csillogóan tiszta. A konyhában a tűzhelyen valami
ínycsiklandó rotyog, legalábbis a helyiséget csodálatos
illatok töltik be.

Rössl mama szorosan a nyomomban marad, de a fia
szobája előtt felkérem a visszavonulásra. Bemegyek és
becsukom magam mögött az ajtót, bár az üvegbetéten át
jól látom, hogy lecövekel az ajtó előtt.

Ez a szoba is csillog-villog. Enni lehetne a padlóról.
Ugyanakkor furcsának tartom, hogy az egész helyiség
sokkal inkább egy kamaszfiú szobájára emlékeztet, mint
egy felnőtt férfi lakhelyére. De legyen. Kihúzok néhány
fiókot, kinyitom a szekrény ajtaját. Tökéletes rend
mindenütt.

Később, amikor igencsak ideges hangokat hallok
kintről, már végeztem is mindennel. Aki keres, ugyebár,
az talál is.

– Maga meg mit csinál itt? – mordul rám egy igen ápolt
úriember, akiről azt gyanítom, a mi Antonunk lehet.

–  Megtalálta a piszkos újságjaidat, Toni – mondja a
mama, és kirántja a kezemből a leleteket. A szegény Toni



meg valószínűleg igen kínosan érzi magát, a színe
legalábbis olyan vörös lesz, mint egy Ferrarié, és úgy néz
az anyjára, mint egy tetten ért iskolásfiú. Én meg… én
meg azonnal visszakövetelem a zsákmányomat.

– Sorry, nagyságos asszonyom – mondom, visszavéve a
pornólapokat. – De ez sajnos bizonyíték.

A konyha felől hirtelen égett szag árad, és nem én
vagyok az egyetlen, aki megérzi. A mama feladja a
küzdelmet és elsiet a folyosón a konyha irányába. Én meg
kihasználom a nem várt alkalmat és bezárkózom
Antonnal a szobájába. És bár kissé meglepettnek tűnik,
már nem olyan görcsös, mint az előbb, az anyja
jelenlétében. Leülünk egymással szemben a
gyerekszobájában, ő az ágy szélére, én az íróasztalhoz,
ami egy kis lámpától eltekintve teljesen üres, és egymásra
nézünk. Aztán a pornókötegből, amit egyébként nem volt
könnyű megtalálni, kihúzok néhány fényképet. Meztelen
nőalakok, remek felvételek, A4-es méret. Őszintén szólva
tényleg izgalmasak. Odadugom az orra alá.

– Na és? – kérdezi dacos vállvonogatással.
– Saskia Grimm – mutatok az egyik képre.
– Igen – dacoskodik tovább.
– Igen. És Saskia Grimm halott, Rössl úr. Meggyilkolták.

Nekem pedig az a feladatom, hogy megtaláljam a
gyilkosát. Ezért vagyok itt. Maga az elhunytról készült
meztelen fényképeket rejtegetett a szobájában, és mint
tudjuk, volt is némi közük egymáshoz.

–  Ne olyan hangosan! – kiált fel és az ajtóhoz ugrik.



Résnyire nyitja és kikiabál: – Mindjárt megyek, Mama!
– Kihűl az ebéd! – hallom kintről.
– Mondom, hogy mindjárt megyek! – kiabál vissza Rössl,

és újra becsukja az ajtót.
–  Hány éves is Ön, Rössl úr? – kérdezem, mert alig

tudom elhinni az előbb látott jelenetet.
– Tudom, mit akar ezzel mondani. Hogy túl idős vagyok

ahhoz, hogy az anyámnál lakjak, és hogy végre le kellene
válnom róla, és így tovább. Mit gondol, milyen gyakran
hallom ezt a szöveget? De az anyám… ő még nem áll
készen rá, érti?

– Nem – mondom, mert tényleg nem értem.
Arra gondolok, milyen gyakran az idegeimre megy,

hogy a Nagyi és a Papa olyan közel van hozzám, ehhez a
fickóhoz képest viszont én egy magányos szigeten élek.
Egy nagyon magányos szigeten méghozzá.

–  Toni! – hallatszik újra az ajtón át, emberünk pedig
engedelmesen ismét odaballag és ígéretet tesz igen közeli
megjelenésére az ebédlőasztalnál.

– Rövidítsük le a dolgot – mondom, hogy véget vessek a
nyomorúságának. Érdeklődés villan a szemében.

– Hogyan?
Előveszem a jegyzetfüzetemet, kitépek belőle egy lapot

és felírom rá Saskia Grimm halálának pontos időpontját.
–  Gondolom, építészként gyakran van úton. Ezért

javaslom, nézze meg a naptárát, aztán mondja meg, hol
volt ebben az időpontban, és hogy ezt tanúkkal is tudja-e
igazolni. Őszintén szólva, Rössl úr, nem is tudom, mit



kívánjak magának, hogy ártatlan, vagy hogy bűnös legyen
ebben az ügyben. Majd értesítsen.

Pontosan tudja, mit akarok mondani. Elveszi a cédulát
és bólint.

–  Már nem voltunk együtt, felügyelő úr – szólal meg
halkan, amikor már menni készülök. – Ez már két hete
volt. Saskia akkorra már szakított velem.

Vajon ez megerősíti vagy gyengíti az indítékot?
Fogalmam sincs. Miután pedig villámgyors mozdulattal
feltépem az ajtót és közlöm a beeső Rössl mamával, hogy
most már aztán tényleg tűnjön el, visszaülök a székre.

– Azt is megmondta, miért szakít magával? – kérdezem
és ránézek Antonra, aki hirtelen úgy fest, mint egy rakás
szerencsétlenség.

–  Igen – mondja alig hallhatóan, és bólint. – Eléggé
kikészültem, tudja? Igaz, hogy csak egyszer egy héten
találkoztunk, és a kapcsolatunk alapjában véve inkább…
testi jellegű volt, de azért én tényleg kedveltem Saskiát.
Nagyon is. Más körülmények között… talán még valami
komoly is lehetett volna belőle.

–  Rössl úr, miért szakított magával Saskia? Ez nagyon
fontos lehet.

–  A szerelem, felügyelő úr – mondja, és a hangjába
szarkasztikus felhang vegyül. – Megtalálta a nagy
szerelmét, azt mondta. Az egyetlen nagy szerelmet.
Mintha létezne olyan! Mindenki álmodik róla, pedig nem
is létezik, hát nem borzasztó? Nem létezik olyan, hogy
nagy szerelem, felügyelő úr. Nincs olyan, hogy egyszer



csak, mint a villámcsapás, lesújt ránk a nagy szerelem.
Hogyan is létezhetne? Csak a mély szerelem létezik. Ami
minden próbát kiáll és mindent túlél. Lassan alakul ki és
lassan növekszik, viszont évről évre jobb lesz. A szüleim
így szerették egymást.

–  Jó nekik. De térjünk vissza Saskiához. Tehát
beleszeretett valakibe. És ezt tényleg elmesélte Önnek? –
kérdezem, mert elég bátornak dolognak tartom. Persze én
magam is így csinálnám, de sokakból egyszerűen
hiányzik a bátorság. Inkább szabadságról, meg szünetről
hadoválnak, meg eltávolodásról, meg hasonlókról.

Saskia azonban elmondta. Mert hogy ők mindig
őszinték voltak egymáshoz, tudom meg. Nyíltak. Kezdettől
fogva, amióta csak megismerkedtek a közeli szálloda
építése kapcsán. És ez így is maradt egészen a
kapcsolatuk végéig. Saskia akkor is nyílt és őszinte akart
lenni. Elmesélte, hogy megtalálta élete nagy szerelmét, ő
pedig végighallgatta és még mosolygott is hozzá. Nem
mutatta ki, mennyire fáj neki a nő döntése.

– Nevet is mondott? – kérdezem a végén.
–  Nem. Névről sajnos nem tudok beszámolni. De talán

segít valamit, hogy azt mondta, még nagyon nehéz út áll
előtte. Nagyon nagy fájdalmat kell okoznia valakinek, aki
nagyon szereti, vagy valami ilyesmi. Bár akkor már nem
igazán figyeltem oda arra, mit mondott.



24. fejezet

Késő délutánra érek haza. Rudi már megérkezett, a
konyhában ül, és hagyja, hogy a Nagyi kávéval és
süteménnyel kényeztesse.

Csokoládétésztás cseresznyés pite, a tetején jó sok
tejszínhabbal. Máris előveszek magamnak egy tányért.

–  Három óta tizennégy perc alatt ideértem, mit szólsz
hozzá? – dicsekszik Rudi teli szájjal, miközben kávét
töltök magamnak. – Ha nem lettek volna azok a hülye
építkezések, két és fél óra is elég lett volna. Három egész
négy literes, hathengeres motor, háromszázhúsz lóerővel.
Erre varrjál gombot! Öt másodperc alatt gyorsul százra!

–  Kérsz még egy szeletet, Rudi fiam? – érdeklődik a
Nagyi, mire Rudi fia lelkesen bólogat.

–  Hogyne kérne még egy szeletet, Nagyi – mondom. –
Végtére is oda kell figyelnie magára, nehogy a végén még
elfogyjon a zsírtartaléka a hasáról.

Erre azonnal lenéz a hasára, ami véleményem szerint
határozottan kezd néhány egymásra tornyozott
úszógumira emlékeztetni.

– Igen – mondja és megveregeti a pocakját. – A pocakom
meg én kissé eltávolodtunk egymástól az utóbbi időben.

Úgy tűnik, még viccesnek is találja. Nem mintha



számítana. Én a magam részéről élvezettel a szájamhoz
emelem az első falatot, bekapom… aztán azonnal érzem.
Csokoládénak semmi nyoma.

– Igen – nevet a Nagyi, akinek nem kerüli el a figyelmét
az arckifejezésem. – Ma nincs csokoládés tészta. Van
helyette teljes kiőrlésű, magvas tészta, hozzá cseresznye a
saját kertünkből. Minden nagyon egészséges. Még a
tejszín is zsírszegény. Olyan diétás fajta.

Rudi is vele nevet. Milyen viccesek.
A sanyarú étek elfogyasztásának hangulatát enyhítendő

elmesélem Rudinak, mit végeztem a Rössl-házban.
–  Szerencsétlen flótás, ha engem kérdezel – mondja a

végén, és kivesz magának egy harmadik szelet süteményt.
– Ugyanakkor éppen ezért könnyen szóba jöhet
gyilkosként.

– Pusztán azért, mert még mindig az anyjánál lakik?
–  Nem azért, mert az anyjánál lakik, kedves Franz.

Hanem mert az anyjával lakik, ha érted a különbséget.
Ami pedig még jobban ellene szól, az az, hogy a mi
Saskiánk olyan hirtelen vetett véget a kapcsolatuknak.
Mint magad is mondtad, a fickót eléggé megviselte a
dolog.

Aztán kinyílik az ajtó. Liesl Mooshammer kukkant be.
–  Feleségül jössz hozzám, Liesl? – kérdezem egy

kacsintás kíséretében. – Úgy hallottam, nagyon jó parti
vagy.

–  Igen, a piaci értékem csak úgy száguld felfelé –
vigyorog, aztán a Nagyihoz fordul. – Te, Lenerl, kimegyek



a temetőbe. Jössz te is?
A Nagyi természetesen megy. Szinte követhetetlen a

gyorsaság, amivel felpattan, leveszi a kötényét, és csapot-
papot otthagyva már robog is kifelé.

–  Nem is tudom, Rudi – szólalok meg, miután a Nagyi
mögött becsukódott az ajtó. – Ez a Rössl tényleg olyan
szerencsétlen alak. Még mindig az anyja uralkodik fölötte.
Pornóújságokat dugdos a padló alatt. Azt viszont nem
tudom elképzelni róla, hogy képes lenne gyilkolni.

–  Nem tudja elképzelni a felügyelő úr? Nem
kívánságműsor ez, Franz.

Megint az a nőies árnyalat rezeg a hangjában, amitől
minden alkalommal libabőrös leszek. Azzal együtt is,
hogy van igazság abban, amit mond. Rössl a beteges
életével és ezzel a szakítós történettel szinte tálcán kínálja
magát. Mégsem tudom elképzelni róla, hogy képes lenne
megölni valakit, még hirtelen felindulásból sem. De
hogyan tudnám erről Rudit is meggyőzni?

Akkor azonban megszólal a telefonom, és láss csodát,
éppen a szóban forgó úriember keres. Kihangosítom a
hívást, hogy Rudi is halljon mindent, és ne utólag kelljen
majd mindent elmesélnem neki.

–  Ugye azért hívott, Rössl úr, hogy beszámoljon róla,
remek alibije van a gyilkosság idejére?

Birkenberger csak a szemét forgatja.
–  Kreatív kertépítés – hallom Rössl hangját, de

fogalmam sincs, miről beszél. Rudival is ez lehet a
helyzet, legalábbis sürgősen bemutat nekem.



– Kreatív kertépítés – ismétlem meg.
–  Pontosan – mondja. – Egy előadás-sorozat

Kaufbeurenben. Aznap este héttől kilencig ott voltunk
anyámmal, utána pedig négy másik résztvevővel még
beültünk Giovannihoz egy pohár borra. Este tizenegy
körül értünk haza.

–  Ugye tudja, hogy ezt könnyen ellenőrizhetjük? –
kérdem, bár első hallásra is hihetőnek tűnik, amit mond.

–  Hogyne, természetesen. – Anton hangja határozottan
megkönnyebbültnek tűnik. – De van még valami,
felügyelő úr. Azt hiszem, eszembe jutott még valami.

– Igen?
–  Meséltem Önnek, hogy Saskia azt mondta, nagyon

nehéz út vár rá, mert fájdalmat kell okoznia valakinek,
aki nagyon fontos neki…

– Emlékszem. Folytassa!
–  Eszembe jutott, hogy amikor ezt mondta, azt egy

férfira értette. Vagy egy fiúra, nem tudom. Úgy
fogalmazott, össze fogja törni a szívét szegény fiúnak. Ez
segít Önnek valamit?

Össze fogja törni a szívét a szegény fiúnak.
Igen, nagyon sokat segít, mondom udvariasan, aztán

elköszönök.
–  Conny? – néz rám Rudi, mintha olvasni tudna a

gondolataimban.
Azért vannak pillanatok, amikor pontosan tudom, miért

viselem el hosszú évek óta ezt az idegölő fickót az
életemben. És ez most pontosan egy ilyen pillanat. Mert



hogy néha tökéletesen egy rugóra jár az agyunk.
– De Conny meleg, a francba! Miért törné össze a szívét,

ha a lánybarátnője szerelmes lesz? – folytatja.
Fogalmam sincs. Így ülünk egy ideig és törjük a

fejünket. Csak amikor a Nagyi és Liesl visszajön, akkor ér
véget intenzív agymunkánk.

– Micsoda hőség van, el sem hinné az ember – mondja
Liesl, amint belül kerül az ajtón. – Ezen igazodjon el az
ember, először napokig csak esik, de úgy, hogy házak
omlanak össze tőle, aztán meg olyan hőség támad, hogy
az ember szédelegni kezd. Ez az átkozott
környezetszennyezés, én mondom nektek, hát mikor
kezdenek el végre gondolkodni az emberek?

Nem sokkal később Rudival kint ülünk a padon és
megpróbálom átgondolni, mit tehetnénk. Rudival is ez a
helyzet, legalábbis nemsokára kész tervvel áll elő.

– Hányadikon is lakik ez a Conny? – kérdezi.
– Az elsőn, miért?
– Erkély van?
– Azt hiszem.
–  Akkor gyerünk – mondja, már veszi is elő a

kocsikulcsát és vonulunk a Porschéhoz.

Ezúttal Raphael nyit ajtót, amikor szűk egy órával később
becsengetek. Meg kell hagyni, nem semmi egy ilyen kocsi
a maga háromszázhúsz lóerejével. Úgy gyorsul, hogy
fennakad az ember szeme tőle.

–  Üdv – köszön a fickó barátságosan, ha nem is olyan



jókedvűen, mint legutóbb. – Felébresszem Connyt?
–  Ne. Egyelőre még ne – mondom, amint átszelem az

apró előszobát és bevonulok a nappaliba.
– Egy kávét? Csokival? – kérdezi. Ez a végszavam.
–  Köszönöm, szívesen elfogadom – mondom, mire

Raphael elszakad a faltól, amit addig támasztott, és elsiet
a konyha irányába. Miközben pedig hallom, hogy
bekapcsolja a kávéfőzőt, gyorsan kinyitom az erkélyajtót,
aztán leülök a kanapéra.

A falon szép képek. Fényképek lennének? Nem is tűntek
fel, amikor legutóbb itt jártam. Felállok és odasétálok
eléjük. Igen, fényképek. A4-es méretűek, fényesek.
Csodálatos felvételek, igazán. A legtöbb képen Raphael
látható. Egy erdő közepén, ahová csak nagyon kevés fény
szűrődik be. Egy autópálya leállósávjában, vicces. Ott
pedig… egy körhintán ül. Az egyik képen Saskia is látható,
hatalmas tölcsér fagylalttal a kezében. Egy másikon meg
Conny is ott van. Arról gyorsan készítek egy fotót és
azonnal elküldöm Rudinak. Még lóg néhány ember a
falon, akit nem ismerek. Jó, néhány kép inkább erotikus
jellegű, de azok el is vannak rejtve a sarokban.

–  Szép képek, ugye? – hallom hirtelen újra Raphael
hangját. A csészémmel a kezében áll az ajtóban. – Igazán
tehetséges, a jó Conny.

Képzelődöm, vagy tényleg valami különös felhang
vegyül a hangjába?

Odajön hozzám, átadja a kávémat, aztán ledobja magát
az egyik fotelbe. Én is visszaülök.



– Jó meleg van ma – mondja, és már veszi is le a pólóját.
Ami nekem kissé kellemetlen. Itt ülök egy meztelen
felsőtestű meleg fickóval, és bár nem akarom, mégsem
tudom levenni a szemem az eszméletlen kockahasáról.

– Igen, Schäfer úr – mondom, mert kezd elegem lenni. –
Nekem is melegem van, nem is kicsit, mégsem fogok itt
nekivetkőzni.

– Tőlem nyugodtan megteheti.
–  Térjünk inkább a tárgyra, Schäfer úr. Tisztázni

szeretnék néhány homályos pontot, ami a gyilkossági
ügyet illeti. Szeretném például tudni, Ön személy szerint
hol ismerkedett meg Saskiával?

Felemeli a pólóját a földről, feláll, visszaveszi a pólót.
Aztán az erkélyajtóhoz megy és kinéz. Az ablak előtt álló
nyírfának egyetlen levele sem rezdül. Egyetlen fuvallatnyi
szellő sem enyhíti a forróságot.

– Nincs benne semmi különös – mondja, és összefonja a
karját maga előtt.

– Azt hadd döntsem el én.
–  Conny mutatott be minket egymásnak – folytatja

vállvonogatva. – Beültünk egy japán étterembe, sushit
ettünk, aztán elmentünk egy klubba és táncoltunk egy
kicsit. Jól éreztük magunkat. Én főleg, mert Conny nem
szeret táncolni, és igazából nem is tud, de Saskia…

– Szóval maga ott ropta Saskiával?
–  Igen. És? Talán tilos? – kérdezi érzésem szerint túl

gyorsan.
–  Milyen gyakran találkozott azután Saskiával? Úgy



értem, anélkül, hogy Conny tudott volna róla?
Lehajtja a fejét. A padlót nézi maga előtt. Csak egy

tétova, alig észrevehető vállrándítás árulkodik a
tanácstalanságáról.

–  Istenem! – hallatszik hirtelen az ajtóból, és Conny
bukkan fel a homlokára tolt béna szemkötőjével. – Mi a
baj ezzel? Volt egy futó kalandjuk egymással. És?
Manapság nincs ebben semmi rendkívüli.

Újra Raphaelre nézek, aki időközben Conny felé
fordulva áll és csak nézi meredten a másikat.

–  Így van, drága? – mondja Conny, miközben odalép
hozzá és átöleli a vállát.

– Ziegler úr – veszem újra a kezembe az irányítást. – Ön
hogyan szerzett tudomást erről a kapcsolatról?

–  Hogyan szereztem tudomást? – mormolja, és a
halántékát kezdi nyomkodni, mintha intenzíven
gondolkodna. Raphael arckifejezése azonban elárulja,
hogy nevetségesnek tartja a színjátékot.

–  Azt hiszem… Igen, tudom már. Ő maga mondta el.
Saskia, úgy értem. De, mint már mondtam, nem volt nagy
dolog…

–  Ami ezzel szemben nagy dolog, Ziegler úr – kezdek
bele kigondolt hazugságomba, s közben előveszem a
telefonomat és benyomom Rudi gyorshívó gombját. –
Hogy van egy tanú, aki látta Önt a gyilkosság éjszakáján.
Méghozzá nálunk, Niederkaltenkirchenben. Ehhez mit
szól?

Rudinak hallania kellett az utolsó mondatokat, tehát



tudni fogja, mit kell mondania. Kihangosítom a hívást.
Conny hirtelen olyan benyomást kelt, mint aki bárhol

máshol szívesebben lenne, Raphael meg mintha egy
másik bolygón álldogálna.

– Hall engem? – kérdezem a telefonba.
–  Tisztán és érthetően – halljuk mindannyian Rudi

hangját.
–  Leírná nekem azt a személyt, akit azon a bizonyos

napon látott annál a háznál, ahol a gyilkosság történt? –
mondom, és Birkenberger már lendületesen bele is kezd.
Azt persze nem tudhatja, milyen öltözéket viselt aznap
Conny, ezért ügyesen a testi felépítésére, a megjelenésére
korlátozza a leírást. Méghozzá tökéletesen.

–  Mit szól ehhez, Ziegler úr? – kérdezem, és újra
elteszem a telefonomat.

–  Semmit. Semmit nem szólok. Tartóztasson le,
felügyelő úr.

Csakhogy azt sajnos nem teheti meg a felügyelő úr.
Mert hogy a nyomozási módszerei ezúttal is erősen
kérdésesek voltak, amire Moratschek bíró azonnal és
könyörtelenül rá is mutatna. Így aztán nem marad más,
mint hogy elköszönjek és távozzak.

Alapjában véve szinte sajnálom ezt a Connyt. Fülig
szerelmes lesz egy pompás testű, pörgős fickóba, és
természetesen szeretné megosztani az örömét a legjobb
barátnőjével. Erre mit tesz a két legfontosabb ember az
életében? Összeáll. Ő meg ott marad a végén egyedül.
Nem mintha ez sokat változtatna a dolgon. A gyilkosság



az gyilkosság.
Amint kilépek lent a ház ajtaján, kezdődik a

tulajdonképpeni terv. Rudi bakot tart nekem, én meg
fellendülök az erkélyre, amelynek magam nyitottam ki az
előbb az ajtaját. Tökéletes belátásom nyílik a nappaliba,
és jól láthatom a két hátrahagyott fickót. Ott állnak a
szoba közepén és csak ölelik egymást kétségbeesetten.
Conny zokog, Raphael meg rendületlenül simogatja a fejét
és halkan beszél hozzá. Egy ideig így megy. Már attól
tartok, itt kell éjszakáznom az erkélyükön. Rudi közben
rendszeresen halkan felszól hozzám, mi van már, mi
történik bent. Minden alkalommal a szájam elé teszem az
ujjamat, jelezve, hogy fogja be végre.

Érzésre fényévekkel később aztán végre elengedik
egymást, de még mindig egymás mellett állnak és mélyen
egymás szemébe néznek.

–  Conny, drágám – mondja Raphael nagyon-nagyon
gyengéd hangon. – Túl kell esned rajta. Menj el a
rendőrségre, és mondj el mindent. Kérlek.

Conny ránéz és még mindig sírva bólogat. Aztán
elfordul és kifújja az orrát. Én meg… Én meg felfelé
mutató hüvelykujjal jelzek Rudinak, aki siet is, hogy
segítsen lemászni.

Utána igazából már nagyon egyszerű minden. Mert
hogy, amikor újra becsengetek hozzájuk azzal az
ürüggyel, hogy itt felejtettem a jegyzetfüzetemet, azonnal
behívnak és szinte egyszerre kezdenek beszélni. Csak úgy
árad belőlük a szó.



Megtudom, hogy egészen másképpen tervezték azt az
estét. Conny legalábbis mindenképpen. Először ugyanis
kivitte a repülőtérre Raphaelt, akinek üzleti ügyben
Washingtonba kellett utaznia. És ha már a reptér felé járt,
ami nincs messze tőlünk, úgy döntött, hazafelé tesz egy
kis kitérőt Niederkaltenkirchenbe és meglátogatja Saskiát.
Az utóbbi időben ugyanis alig látták egymást, amiről
mindkettőjük esetében Raphael tehetett, amiről azonban
Conny akkor még nem tudott. Saskia először nagyon örült
a váratlan látogatásnak. De az első örömkitörések után,
amikor komolyabbra fordult a beszélgetés, azt mondta
Connynak, hogy nagyon nyomja a szívét valami, amit el
kell mondania neki. Azután elmondta.

–  Először csak nevettem – mondja Conny, és nagyon
keserű a hangja. – Azt hittem, csak ugratni akar.

–  Csakhogy nem ugratni akarta – mondom, mire ő
megrázza a fejét.

–  Nem. – Sír egy kicsit, aztán folytatja. – Amikor
rájöttem, hogy komolyan mondja, megpróbáltam a
lelkére beszélni. Saskia, mondtam, te néhány hetente
találkozol a nagy szerelmeddel. Először jött Viktor, aztán
ez az Anton, most meg azt képzeled be magadnak, hogy
Raphael az.

A nevezett a padlót nézi maga előtt. Gyanítom, a
legszívesebben el is süllyedne alatta.

Saskia azonban csak a fejét rázta, mesél tovább Conny.
Nem, ez most más, azt mondta. És hogy végtelenül,
nagyon-nagyon sajnálja, hogy így meg kell bántania



Connyt, de nem tud változtatni rajta, nem bújhat ki a
bőréből.

– Maga pedig felkapta a piszkavasat és…
–  Nem – szakít félbe azonnal. – Ő kapta fel. Elfajult a

helyzet, tudja? Kiabáltunk egymással, csúnyákat
mondtunk egymásra. Aztán azt mondta, tűnjek el. Én
viszont nem akartam elmenni. Azt akartam, hogy… Már
mindegy, mit akartam. A lényeg, hirtelen felkapta azt a
piszkavasat és azt kiabálta, hogy azonnal tűnjek a szeme
elől.

– Ön pedig kitépte a kezéből és…
– Leütöttem. Igen. – Feláll. – Mehetünk?
Mehetünk. Azaz előbb még tudni szeretném, Raphael

miért igazolt hamis alibit a barátjának.
–  Én tényleg nem tudtam, felügyelő úr – mondja

tétován.
–  Így van – érkezik azonnal a megerősítés. – Tudja,

Raphaelnek mindig gondot okozott az időeltolódás.
Amikor aznap este megkérdezte, hány óra van itthon,
egyszerűen két órával kevesebbet mondtam. Ennyi.

–  Szóval mégis! – szólal meg a levélnyílás, amikor
kilépünk a lépcsőházba.

Lent az utcán ott vár Rudi, aki közben már telefonált a
rendőrségre és kért egy járőrautót. Ami nagyon okos
dolog volt. A Porschénak ugyanis nincs hátsó ülése, egy
gyilkost meg már csak nem fogok az ölemben beszállítani
a kapitányságra. Szó sem lehet róla.



25. fejezet

–  Furcsa – mondom, miközben ott állunk Rudival a
Porschénak támaszkodva, és a távolodó rendőrautó után
nézünk. – Nem értem én ezt. Az ember azt hinné,
mindenki tudja magáról, hogy a nőket vagy a férfiakat
szereti.

–  Nem, nem, nem, Franz! – tiltakozik azonnal Rudi. –
Nagy tévedés. Volt egyszer például egy obszerválásom,
ahol egy fickó egy másik férfival élt együtt, előtte viszont
nős volt és három gyereke is született. Aztán derült égből
villámcsapásként egyszer csak megcsalta az élettársát, aki
a megbízóm volt, a titkárnőjével. Fogadni mernék, a mai
napig nem tudja biztosan, a nőket vagy a férfiakat szereti
inkább.

–  Micsoda egy stressz lehet – mondom inkább csak
magamnak.

– Gondolja? – szólal meg hirtelen mögöttünk egy hang,
és egyszerre fordulunk hátra.

Raphael közeledik felénk két útitáskával a kezében.
Éppen becsukódik mögötte a ház ajtaja.

–  Nincs igaza – folytatja. – Nem stressz. Sokkal inkább
változatosság. Izgalom, tudja? Kivéve persze, ha az ember
komolyan egyszerre két emberbe lesz szerelmes, de ez a



heteróknál is így van, nem igaz?
–  Maga tényleg szerelmes volt Saskiába? – kérdezem

kissé szégyenkezve.
–  Ez volt a leggroteszkebb az egészben. – Elnéz

mellettem, valahová a távolba. – Előtte is volt néhány lány
az életemben, de elég gyorsan rájöttem, hogy nem ez az
én világom. A fiúkkal más volt. Velük jól éreztem magam.
Amíg… amíg Saskia be nem robbant az életembe. Akkor
hirtelen minden megváltozott.

Néhány percig csak állunk hallgatagon. Raphael a
távolba mélyed, Rudi a földet bámulja maga előtt, én meg
egyikükről a másikra nézegetek.

– Most mihez kezd? – kérdezem, már csak azért is, hogy
megtörjem a csendet.

Raphael átnyújtja nekem az egyik táskát.
– Conny dolgai. Nem tudom, ott bent mit tarthat meg és

mit nem, mindenesetre a kedvenc dolgait pakoltam be
neki.

– Nem fogja meglátogatni? – akarja tudni Rudi.
–  Egyelőre nem. El kell telnie egy kis időnek. Én…

összetörtem a szívét – mondja, és látom, hogy könnyekkel
küzd. – Először le kell ülepednie ennek az egésznek. Akár
elhiszik, akár nem, pontosan azt a két embert veszítettem
el, aki a legfontosabb volt az életemben. Ráadásul a saját
hibámból, és ez a legrosszabb…

– Megértem – mondom.
– Igazán? – Félrebillentett fejjel, átható pillantással néz

rám.



Vállat vonok. Mi mást is tehetnék?
–  Egyet azért még tudni szeretnék, Schäfer úr –

mondom. – Mióta tudta?
– Hogy Conny tette?
Bólintok.
–  Amikor maga először járt nálunk, utána egyszerűen

rákérdeztem. Conny, mondtam, mi ez az egész? A
szemembe nézett és teljesen összeomlott.

Újabb szünet.
–  Hol érhetem el? – kérdezem már tisztán szolgálati

okokból.
Névjegykártyát húz elő.
–  A szüleimnél leszek a Saar-vidéken. A mobilszámom

rajta van a névjegyen – mondja még, aztán leint egy taxit.

Másnap reggel, amint bemegyek az irodámba, látom,
hogy megint ott ül Max a kis barátnőjével. A legutóbbi
alkalomtól eltérően azonban ezúttal nem csókolóznak,
hanem a számítógépen ügyködnek. Az íróasztalt
elborítják a papírok, elképzelni sem tudom, mi
történhetett.

– Ez meg mi? – kérdezem ezért a kötelező üdvözlés után
a papírokra mutatva.

– Jó, hogy itt vagy. – Max nemcsak felnéz, de fel is áll. –
Ez mind az a tömérdek hülye feljelentés, amit kiadtál
nekem, hogy dolgozzam fel, emlékszel még? Ez a kupac a
szállodapártiaktól érkezett, a másik az ellentábortól.

–  Mit kezdjek most már velük? Úgy értem, az ügynek



vége, nem igaz? Eldőlt, hogy felépítik a szállodát.
Max vállat von.
– Fogalmam sincs. Csak azt tudom, hogy embertelen sok

munka…
Fogom az első néhány lapot és behajítom az

iratmegsemmisítőbe.
– …volt – fejezi be Max, és úgy néz a ledarálódó iratok

után, mint anya a síró gyermekére. Aztán nyílik az ajtó és
belép a polgármester.

– Csodaszép jó reggelt, kedves Mia! Uraim! – Azzal már
oda is lép hozzám, és miután elismerően megveregette a
karomat és közölte, ismét milyen határtalanul büszke
rám, egy papírlapot nyom a kezembe.

–  Csaknem elfelejtettem, Eberhofer. Itt van a lista a
titkos társaságunk tagjairól, ahogyan volt szíves
fogalmazni. Tudja, maga kérte, hogy állítsam össze. Össze
is állítottam, csak aztán megfeledkeztem róla. Ahogyan
valószínűleg maga is, igaz?

A hülye lista is a darálóba vándorol. Amikor azonban
kifelé indulnék, Max megállít. Négyszemközt szeretne
beszélni velem, mondja.

– Rendben – felelem az ajtó felé intve. – Gyere ki velem.
Úgyis nagy szükségem van egy kávéra.

Amikor azonban egy perccel később kiülünk a gőzölgő
bögréinkkel a városháza elé, az az érzésem, fogalma
sincs, hogyan vágjon bele. Aztán viszont mégiscsak
elkezdi, és akkor már valósággal záporoznak belőle a
szavak. Úgy néz ki, már nem sokáig csinálja ezt a munkát,



mondja. Mert hogy a szülei úgy döntöttek, a
szállodaépítéssel párhuzamosan átgondolják és
átalakítják a kínálatukat. Több bio kell. És zöldség. És
néhány smoothie is, talán. Utóbbinak már az említésére is
kishíján rosszul leszek. És most, hogy eldőlt, hogy a háza
mögötti földjét biztosan nem tudja ezerszeres áron
rásózni a szállodaépítőkre, a csavaros eszű Simmerl úgy
döntött, másképpen fogja hasznosítani a mezőt.

– Egy kis sörkertet alakít ki, azt mondta. Olyan divatos
dolgokkal – meséli a kölyök, és nem tudom igazán
eldönteni, tetszik-e neki az ötlet, vagy sem. – Mindegy, a
lényeg, hogy szükségük lesz ott rám és rendesen meg is
fizetnek. És amíg hússal nem kell érintkezésbe kerülnöm,
részemről rendben is van a dolog.

– A polgármester tud róla? – érdeklődöm a végén.
Nem, mondja, rajtam kívül még senkinek nem

említette.
– Különben is, tudod, Franz, ha őszinte akarok lenni, ez

a munka lassan túlnő rajtam. Úgy értem, már most is
elszabadult a pokol Niederkaltenkirchenben, hát még mi
lesz, ha felépül az a hülye szálloda és jön a sok turista.

Az bizony meglehet. És akkor bizony egy igazi,
tapasztalt zsaru kell ide, nem egy tejfelesszájú segédseriff.
Világos.

Amikor nem sokkal később benyitok Simmerlhez, őt is
elkapja a késztetés, hogy a legapróbb részletekig
beavasson a terveibe, miközben elkészíti a húskenyeres
zsemlémet.



– Nézd csak – bök az állával a kirakat felé. – Már ki is
tettem egy tájékoztató táblát.

Az én tekintetem is a kirakat felé vándorol, és kit látnak
szemeim az üveg túloldalán? Idősödő barátom,
Fürstenberger úr áll a kerékpárjával, a vasalt élű
farmerjában a bolt előtt az utcán, és éppen az imént
említett táblát böngészi. Úgyhogy ki is megyek hozzá.

– Hé! – kiált utánam Simmerl. – Három hatvan lesz!
– Írd fel! – kiáltom vissza, azzal már kint is vagyok.
„Rövidesen a legkiválóbb, bio minősítésű

ínyencségekkel várjuk Önöket, valamint új pultot nyitunk
vegán és vegetáriánus barátainknak.”

Nézzenek oda.
–  Nézzenek oda – mondom, és ahogy lefelé nézek,

látom, hogy Fürstenberger nadrágszárát szárítócsipesz
rögzíti, hogy ne akadjon be a küllők közé. Utoljára az
elsőáldozásomra mentem ilyen felszereléssel.

–  Ennek a Simmerlnek semmi nem elég, nem igaz? –
morogja azonnal. – Remélem, nem gondolja komolyan,
hogy egy olyan elkötelezett vegetáriánus, mint én, egy
olyan boltban fogja megvenni a tofuját, ahol disznólábak
lógnak a mennyezetről!

– Nem?
– Nem!
– Értem.
–  A gyilkosát megtalálta már? – óhajtja még tudni, és

várakozásteli pillantást vett rám.
Visszanézek rá.



– Igen, Fürstenberger úr, megtaláltam.
– Szerencséje volt. Vak tyúk is talál szemet – közli, aztán

azonban váratlan mosoly suhan át máskor mindig igen
komoly ábrázatán. – Magunk között szólva, Eberhofer úr,
ha én egyszer rászánnám magam, hogy megölök valakit,
egészen mást szemelnék ki, mint azt a szegény nőt,
elhiheti.

Azzal fellendül a kerékpárjára és elindul.
–  És ha utána kijönnék a börtönből, lenne egy egész

házam, nekem, teljesen egyedül – kiált még vissza. – És az
a hülye dög sem szarná össze többet a kertemet!

Azzal eltűnik. Apropó, dög. Sürgősen haza kell
mennem.

Ahogy hazaérek, akkora a felhajtás otthon, hogy az
hihetetlen. A Nagyi és Liesl a konyhában szorgoskodik,
tésztát kavargatnak, tejszínhabot vernek, csokoládét
reszelnek. A túlsó végen, a sarokpadon ül a Papa és
tonnaszámra hámozza a krumplit. A rádióban oldie
számok mennek teljes hangerővel. Itt meg mi
történhetett?

Először is lehalkítom a rádiót, aminek
eredményeképpen feltehetem a kérdést.

–  Hadd találgassak – mondom, és belekukkantok Liesl
válla fölött a tálba. – Leopold hazajön Thaiföldről?

– Okos fiú vagy te – mondja, és egy pillanatnyi megállás
nélkül kavar tovább.

–  Igen – mondja a Papa, újabb csupasz krumplit



helyezve társai mellé. – Ideje is volt. Ebédre már itthon
lesznek, Leopold és a két kislány. Ugye megteszed, hogy
kimész eléjük a repülőtérre, Franz?

–  Igen nagyon sajnálom, de a kocsim még a javítónál
van.

Néhány perccel később azonban már be is száguld az
udvarunkra egy járőrautó, méghozzá villogóval és
szirénával, a hangszóróból pedig Birkenberger hangja
árad.

–  Figyelem, figyelem, itt a majdnem rendőrség beszél!
Tegye le a fegyverét, Eberhofer úr, és hagyja el a házat!
Újjászületett szolgálati gépkocsija alig várja, hogy újra
birtokba vegye!

Elvigyorodom. A Papa is vigyorog. Sőt, Liesl is. Az
egyetlen, aki zavartalanul gyúrja tovább a tésztát, a
Nagyi.

Kimegyek és látom, hogy a kocsi olyan, mintha most
gördült volna le a gyártósorról. Egyszerűen hihetetlen.
Belül meg egészen új az illata. Nem bőrdzseki és
húskenyér. Nem. Sokkal inkább ámbra és levendula.
Őrület.

–  Mondtam én, hogy zseniális fickó ez az én autós
ezermesterem, Franz. Egy kicsit még állított is rajta –
mondja Rudi, de nem igazán értem, mire gondol, amire
forgatja egy kicsit a szemét, de aztán csak elárulja: – Egy
kicsit tüzesebbre állította a motorháztető alatt.

–  Ez egy szolgálati kocsi, Rudi, ezáltal Bajorország
szövetségi tartomány tulajdona. Mégis, mit képzelsz, mi



mindent engedhetsz még meg magadnak? – mondom, de
sajnos nem sikerül olyan döbbentnek hangzanom, mint
szeretném. – Te, amit még meg akartam kérdezni tőled,
honnan volt neked olyan igazolványod, amivel
kihallgattad Frankfurtban azt a Viktort? Nem hinném,
hogy szóba állt volna veled, ha nem mutatsz föl neki
valamilyen igazolványt.

– Nem is – mondja nevetve, azzal előhúzza a tárcáját, és
egyik igazolványt mutatja fel a másik után. –
Főkapitányság, CIA, FBI…

Nem jutok szóhoz. Csak bámulok a sok igazolványra,
amíg ugyanolyan gyorsan el nem tünteti őket a szemem
elől.

–  Magánnyomozó vagyok, drágám, már megint
elfelejtetted?

– Mennyivel megy most gyorsabban? – kérdezem újra a
kocsira nézve, már csak azért is, hogy témát váltsak.

– Idefelé kétszázhússzal jöttem – mondja, és ünnepélyes
képpel átnyújtja nekem a kocsikulcsot.

–  Kétszázhúsz – mondom és beszállok. – Ezt ki kell
próbálni.

Amikor azonban Rudi szélesen vigyorogva körbemegy
és már nyúl a kilincs után, a gázra taposok, hogy csak úgy
száll a kavics mindenfelé. A visszapillantótükörből látom,
hogy toporzékol mérgében.

Tulajdonképpen tényleg nagyszerű csapat vagyunk mi
ketten, Rudi meg én. Egy dreamteam, hogy úgy mondjam.
Amit nagyon jól tudok. Mégis szinte állati örömmel tölt el,



ha néha bolondot csinálhatok belőle. Fogalmam sincs,
miért. A kocsi mindenesetre úgy hasít, mint egy álom, és
tényleg bírja a kétszázhúszat. Ráadásul még az illata is
olyan, mint egy tusfürdőnek. Jobb már nem is lehetne.

– Csak ne szerénykedjen, Eberhofer – mondja Moratschek,
amikor egy negyedórával később óvatosan kinyitom az
irodája ajtaját. – Jöjjön csak be, maga szuperzsaru és üljön
le. Kér egy kávét?

Miért is ne? Erre már suhan is el mellettem ki a
folyosóra, csak úgy repked a bírói talárja.

–  Már megint elkapott egy elvetemült gazembert,
minden elismerésem – mondja visszajőve, és a kezembe
nyomja a poharat.

– Ezt azért nem mondanám. Ez a Ziegler sokkal inkább
egy szerencsétlen, nyomorúságos alak. Maga fogja
tárgyalni?

– Azt csak az istenek tudják. Miért?
Vállat vonok és iszom egy korty kávét.
–  Bárhogyan is legyen, a fickó teljeskörű beismerő

vallomást tett, ami mindenképpen enyhítő körülmény.
Különben meg magát is ki fogják hallgatni tanúként,
akkor majd maga is elmondhat mindent, amit akar, hogy
ne legyen olyan szigorú a büntetés a végén – javasolja
Moratschek. Kihúzza az íróasztala egyik fiókját és egy
dobozkát vesz elő. Mielőtt azonban még újra undorító
tubákdarabkák lógnának az orrából, felhajtom a kávémat,
és már ott sem vagyok. Már a lépcsőn száguldok lefelé,



amikor meghallom a tüsszentést. A kiadósabb fajtából
méghozzá. Kedves egészségére, nagytiszteletű bíró úr!

Ahogy hazafelé száguldok a B299-esen, egymás után
kétszer is lefotóznak, ami nagyon bosszantó. Mert azt
jelenti, hogy hétfő reggel Landshutban kell kezdenem, és
csak remélni tudom, hogy az ügyeletes kolléga nem egy
seggfej, és hajlandó lesz egyszerűen törölni a képeket,
hogy az ügy ezzel eltűnjön a süllyesztőben. Mivel
azonban a jó zsaru – rossz zsaru arány nagyjából fele-fele
arrafelé, csak remélhetek és imádkozhatok.

Mire hazaérek, Rudi már elment, rajta kívül azonban
mindenki más jelen van és továbbra is szorgosan
tevékenykedik. A Papa például plakátot barkácsol egy régi
kartondobozból, amelyben egykor egy mosógép érkezett.
Ezt meg kell néznem közelebbről. Isten hozott itthon, áll
rajta, csupa-csupa kék-fehér rombusz között, amelyek
azonban nem tűnnek éppen profin kivitelezettnek. Ami
persze egy pillanatig sem tartja vissza a Papát attól, hogy
tovább szántsa a papírt a vastag filctollaival. Annyira
összpontosít, hogy még a nyelvét is kidugja közben, és a
szája jobb sarkába préseli. Nagyon hülyén néz ki.
Annyira, hogy át is vonulok a csapat női tagjaihoz. Liesl
éppen pereceket kötöz össze tarka szalagokkal, a Nagyi
meg masnit köt rájuk.

–  Fúvószenekar is lesz? – érdeklődöm, és kiveszek



magamnak egy sört a hűtőből.
–  Lesz hát – pillant fel Liesl. – A sandlkofeni banda.

Pontosan tizenkettőre jönnek, amikor elkészül a fehér
kolbász, és néhány karikásostoros is jön.

–  Igen – bólogat lelkesen a Nagyi. – Ugyanis így volt
kedvezményes. Egyet fizetsz, kettőt kapsz.

Említettem már, hogy a Nagyi akusztikai deficitje Liesl
Mooshammerre nem vonatkozik?

–  Egyébként meg újra van kocsid – szól oda a Papa
festegetés közben. – Úgyhogy légy oly jó, kölyök, és menj
ki háromnegyed tizenegyre a repülőtérre. Már fölfújtunk
neked néhány léggömböt, a virágcsokor meg a tálalón
van. Panidának, tudod.

Ide jutottunk. Virágcsokorral és hülye luftballonokkal
várom a nyálas disznót a repülőtéren. Ráadásul nem is
néhány luftballonnal, hanem legalább százzal. A
virágcsokor meg akkora, hogy először nem is látom meg
mögüle a három hazatérőt.

Leopold annál gyorsabban észrevesz engem.
– Ó, kisöcsém! – rikoltozik már messziről. – Ez aztán az

öröm!
Részemről is. És hogy nem hányom el magam ott

helyben, az csak a két kislánynak köszönhető. Panidának,
aki a nyakamba ugrik és egy olyan nagy, cuppanós puszit
nyom a képemre, hogy Leopold csak pislog. Az én kicsi
Sushim pedig azonnal le akar szállni az apja karjáról és át
akar ülni az enyémre.

– Franz bácsi! – kiáltozik tényleg hihetetlenül hangosan,



lelkesen tapsol, aztán már siklik is tovább a tekintete a
sok léggömbre. – Ez mind az enyém? Mind?

Csak úgy ragyog a kis arca.
Bólintok. Erre odakiált valamit a szüleinek, amit nem

értek, és ezért felettébb lenyűgöz.
– Igen, igen – nevet Leopold. – Mind a tiéd, kicsim.
– Beszél thaiföldiül? – kérdezem.
–  Beszél bizony – feleli a büszke apa és megcsipkedi a

kicsi lánya arcát. Méghozzá nagyon-nagyon nagy
szeretettel, el kell ismerni. Sushi persze még így sem akar
visszamenni hozzá, hanem maradni akar, ahol van,
nevezetesen nálam.

A csomaghegyet, a lufikat és a virágot mind elrendezni
a kocsiban komoly logisztikai kihívás. Főleg, hogy a kis
Sushi mindegyik lufihoz ragaszkodik, és hallani sem akar
róla, hogy néhányat itt hagyjunk. Ahogyan a mamája meg
a virágcsokrához ragaszkodik. Mivel azonban a
csomagtartómba az öt bőröndből csak kettő fér be, a
maradéknak még egy taxit is kell fogadnunk. Miután
pedig a Nagyi egy jó órával később lealkudja a fuvardíjat
a felére, viszont megkínálja fehér kolbásszal a sofőrt, a
hangulat a lehető legjobb. Jó, eltekintve a
fúvószenekartól, amelyik olyan hangerővel játszik, hogy
nem értjük egymás szavát. A tortánál szerencsére már
nincsenek ott, eltűnnek a karikásostor-pattogtatókkal
együtt, mert hogy ez a kettő az egyért ajánlat csak egy
órára vonatkozott. Még szerencse.



–  Ma péntek van – hallom egyszer csak a hátam mögül.
Megfordulok és Susi áll ott a kis Paullal a karján és
rengeteg pillangóval a nyáriruháján. A következő
pillanatban nekem is mintha pillangók repdesnének a
gyomromban. – Légy őszinte, Franz, már megint
elfelejtetted?

Arrébb húzódom a sörpadon, ő meg leül mellém.
Elveszem a karjából Pault.

–  Hogy felejtettem volna el? – kérdezem nem egészen
híven az igazsághoz. De hát hogyan tartson mindent
észben az ember, miközben három utassal, öt bőrönddel,
száz léggömbbel és egy gigászi virágcsokorral tart
hazafelé a repülőtérről?

–  Jó, hogy itt vagytok – mondom, a kis Sushi pedig
megrángatja a pólómat.

–  Ez kicsoda? – kérdezi Paulra nézve, aki azonnal
szélesen vigyorogni kezd.

–  Az unokaöcséd, Sushi – mondom, és felemelem a
szabad combomra. – Paulnak hívják.

–  Szia, Paul – mondja Sushi és egy perecdarabot tart
Paul orra elé, amit a fiatalember azonnal lelkesen
nyammogni is kezd.

–  Ó, minden sógornők legszebbike! – rikoltja el magát
Leopold, és már siet is felénk. – Susi, gyere, hadd öleljelek
meg!

Ez a megölelés, ez aztán az egész délutánon végigvonul.
Valaki folyamatosan megölel valakit. Ennyi harmónia
már szinte sok is nekem. Mivel pedig mindenki éppen



nagyon elfoglalt, nem is tűnik fel senkinek, hogy óvatosan
kisettenkedem a hátsó kertbe. Néhány lépés után
azonban máris látom, hogy nem én voltam az egyetlen,
aki a menekülést választotta. Az öreg gyümölcsfák alatt
ugyanis ott ül a hintaszékében a Papa, és szívja a füves
cigarettáját. Mivel pedig nagyon hülyén nézne ki, ha most
megfordulnék és távoznék, hát odaballagok mellé.

– Leopold nagyon boldognak tűnik – mondja egy mély
szippantás után.

– Ez a legkevesebb ennyi előkészület után – mondom. –
Amikor én jöttem haza annak idején Mallorcáról, még egy
pitét sem sütött senki.

–  De te csak egy hétre mentél el – brummog a
hintaszékéből.

–  Igen – mondom és indulok visszafelé. – És vízfejem
sem volt.

–  Micsodád? – hallom még a hátam mögül. Aztán egy
mély, brummogó nevetés.

Később, a vacsoránál, éppen amikor tele van a szájam
krumpligombóccal, hát éppen abban a pillanatban jelenik
meg a kerítésnél Brunnenmeier doktor. Szívélyesen
üdvözli Leopoldot és családját, aztán közli, hogy csak egy
pillanatra állt meg, ha már éppen errefelé vezetett az útja.
Mert hogy sakkozni megy. Nagyon érdekes játszma, teszi
hozzá. Már harmadik este ülnek fölötte. Szerencsére mire
mindezt elmondja, sikerül lenyelnem mindent.

–  Eberhofer! – kiáltja el magát még távoztában, amire
persze mindhárman odafordulunk. – Nézzen be hozzám



valamikor! Az értékei miatt, tudja!
Jó, ez teljes bizonyossággal énrám vonatkozott. Ezért

felemelem a hüvelykujjam, Brunnenmeier meg
visszaszáll a kerékpárjára és elkarikázik, a mi jó
doktorunk.

A rengeteg finomság után Leopoldnak csodálatos ötlete
támad. De tényleg. Ha kész lesz a mosogatás, és a
gyerekek már ágyban vannak, játszhatnánk mindannyian
együtt egy remek játékot, javasolja. Azt, amit Thaiföldön
is mindig játszottak, és ami nagyon izgalmas és
szórakoztató. Susi és én meg egymásra nézünk.

–  Én is tudok egy játékot, ami nagyon izgalmas és
szórakoztató – mondom mélyen a szemébe nézve.

– Lefektetem Pault – suttogja a fülembe. Aztán elsuhan.

VÉGE



Nagyi szakácskönyvéből
(anno 1937)

Cordon bleu húskenyérből

Két vékony szelet húskenyér közé simítunk egy szelet
sonkát és egy szelet sajtot, kissé összenyomkodjuk, majd
minden oldalról megforgatjuk lisztben, felvert tojásban,
végül pedig zsemlemorzsában. Mindkét oldalát ropogósra
sütjük, és krumplisalátával tálaljuk.

Ami engem illet, szerintem nem kell olyan vékonyra vágni
azokat a húskenyér-szeleteket. Éppen ellenkezőleg. És nem
árt közéjük egy második szelet sonka vagy sajt sem. Csak
arra kell figyelni, hogy Brunnenmeier ne legyen éppen a
közelben, amikor az ember ezt a költeményt fogyasztja.

Zöldségcurry (nem 1937-ből)

Karikákra vágunk egy hagymát és két evőkanál
napraforgóolajban megpirítjuk. Rózsáira bontunk egy fej
karfiolt, szeletekre vágunk 2 cukkinit és 4 sárgarépát, és
az egészet együtt jól megpároljuk. Hozzáadunk 2 apróra
vágott fokhagymagerezdet, 2-2 teáskanál római köményt,
őrölt koriandert és gyömbért, valamint 1 teáskanál



kurkumát és kevés apróra vágott piros csilipaprikát, s
újra átsütjük az egészet. Hozzáadunk 3 dl kókusztejet és
kb. 40 dkg felkockázott paradicsomot, és jól elkeverjük. 40
dkg konzerv csicseriborsót leöblítünk, lecsepegtetünk,
megszárítunk és a zöldségekhez adjuk. Sóval, borssal,
tetszés szerinti fűszerekkel ízesítjük. Végül
hozzákeverünk 1,5 dl natúr joghurtot és 2 evőkanál
mangó-csatnit, gyorsan felforrósítjuk, de már nem
forraljuk fel.

A curryhez basmati rizst tálalunk.

Mit mondjak? Susi imádja a zöldségcurryt. Rudi is. És
ahhoz képest, hogy mennyi egészséges dolog van benne,
nem is olyan rossz. Legalábbis, ha finom májgaluskaleves
van előtte. Vagy utána egy szelet almatorta tejszínhabbal.
Vagy két szelet almatorta.

Tésztasaláta

40 dkg csavart tésztát a csomagoláson olvasható javaslat
szerint megfőzünk, majd hideg vízzel leöblítünk.
Miközben a tészta fő, megmosunk, megtisztítunk és
karikákra vagy kockákra vágunk két paprikát. 2 szál
újhagymát megmosunk és vékony karikákra vágunk.
Felkockázunk 25 dkg főtt sonkát és 15 dkg enyhén
fűszeres sajtot. 5-7 koktélparadicsomot négy részre
vágunk. Apróra vágunk egy gerezd fokhagymát és 1 dl
olívaolajjal, 5 cl fehér ecettel, 1-1 teáskanál mézzel és
közepesen csípős mustárral, néhány csepp citromlével,



sóval és borssal elkeverjük. Ízlés szerint egy kevés
ketchupot is adhatunk hozzá. Az összes hozzávalót egy
tálba öntjük és jól összekeverjük. Legalább 1-2 óra hosszat
állni hagyjuk. Természetesen remekül felhasználhatunk
hozzá különböző maradékokat, retket vagy savanyú
uborkát is. A tésztasaláta különösen grill húsok
köreteként népszerű.

Különösen grill húsok köreteként? Hogy halálra ne
nevessem magam! Ez már-már becsületsértés egy
tisztességes tésztasalátával szemben. Mert a tésztasaláta,
az egy álom. Ez a tésztasaláta legalábbis mindenképpen.
Szeretem sült húshoz, sült kolbászhoz, virslihez.
Húskenyérhez és halhoz. Egy jó steakhez meg aztán még
annál is jobban. Ennyi. És igenis kell bele ketchup is.

Rebarbara-eper lekvár

Megmosunk és 1-2 cm-es darabokra vágunk 1,5 kg
rebarbarát. Fél kiló epret pürévé nyomkodunk. A
rebarbarát 3 csomag vaníliáscukorral nagy lángon, sűrű
kevergetés mellett puhára főzzük. Hozzáadjuk az epret és
újra felforraljuk. Belekeverünk 1 kg befőzőcukrot és nagy
lángon szűk 5 percig főzzük. Egy kupica pálinkát is lehet
adni hozzá. A kész lekvárt azonnal hideg vízzel kiöblített
üvegekbe töltjük és jól lezárjuk. Az üvegeket néhány
percre a fejük tetejére állítjuk, aztán visszafordítjuk és
hagyjuk kihűlni. Aki édesebben szereti, több befőzőcukrot
is adhat hozzá.



Reggelire, jó friss zsemlére igen kiváló.

Zsemle nélkül, egyenesen az üvegből is igen kiváló. Aki
bírja türelemmel, még egy kanalat is előszedhet. Aki nem,
az tűrje fel szépen az ingujját, aztán mehet is az ember ujja
az üvegbe. Egy álom, de tényleg. Főleg, ha pálinkát is főztek
bele. Ebben az esetben is kifejezetten előnyös, ha
Brunnenmeier a távollétével tüntet.

Császármorzsa

4 tojás sárgáját és fehérjét különválasztjuk, a fehérjét
kemény habbá verjük. A sárgáját 3 dkg cukorral, 1 csipet
sóval, 1 csomag vaníliáscukorral és ízlés szerint 1 kis üveg
aromával (rum vagy vaj) habosra keverjük. 3,75 dl tejet és
12,5 dkg lisztet keverünk hozzá, aztán óvatosan
hozzáadjuk a tojáshabot. Serpenyőben felforrósítunk egy
kevés vajat, a tésztát mindkét oldaláról megsütjük benne,
aztán kis darabokra szaggatjuk.

Porcukorral megszórva, finom kompóttal tálaljuk.

Furcsa étel ez a császármorzsa. Mert hogy bármennyire
szeretem is, és bármilyen hatalmas mennyiséget be tudok
lapátolni belőle, utána mindig kell valami sós. Egy sült
hering például. Vagy egy tányér gulyásleves. De legalább
egy zacskó csipsz, jó csípős, magától értetődik. Utána
természetesen rosszul leszek. A legrosszabb esetben több
órára. Talán ezért nem vagyok túlságosan lelkes, ha a
Nagyi császármorzsát készít.



Utószó

Te, most már igazán sok mindent átéltünk együtt, nem
igaz? Egy-két gyilkosságot, például. Vagy a Rudi hülye
piszkálódásait. Jó, most éppen itt ül velem szemben karba
font kézzel és a lenyűgöző felderítési arányunk okán úgy
sugárzik, mint egy atomerőmű. Mert hogy éppen az előbb
telefonált Moratschek, és olyan dicshimnuszt zengett el
rólunk, hogy nem lehetett megállni könnyek nélkül. Még
a polgármester is bedugta a fejét, kissé hisztérikusan
kacsintgatott néhányat és felfelé böködött a
hüvelykujjával. Valószínűleg ezt hiszi menőnek.

A Nagyi főzéstechnikailag újra a régi, ezért általában fel
kell hajtanom egy kupica pálinkát lefekvés előtt. Vagy
kettőt. És a Susi dolga is lassan újra lendületet vesz, ha
érted, mire gondolok.

Csak Rita, csak ő idegesít folyamatosan. Gyerünk már,
Franz, mondogatja. Mi újság nálatok,
Niederkaltenkirchenben? Mégis mit gondol? Hogy
Niederkaltenkirchenben az utcán is hullákba botlik az
ember? De tényleg. Olyanokat magyaráz, hogy az
emberek valósággal szomjazzák az újdonságokat. Az
olyan emberek, mint például te. Pontosan. Mert
mindannyian tudjuk, hogy ebben az egész történetben te



is igen fontos szereplő vagy. Simmerl is tudja. És
Flötzinger is. Sőt, lassan még Leopold is kapisgálni kezdi,
akár hiszed, akár nem. Ami persze szép dolog, de akkor
sem tudok a semmiből hipp-hopp, gyilkosságokat
elővarázsolni. Logikus, nem?

A fenébe.
Mert hogy hirtelen, mondjuk úgy, derült égből

villámcsapásként, mégis szerencsénk van. Neked is,
nekem is. Jó, az áldozatnak már kevésbé. De hát rajta már
úgysem segít semmi, mivel hogy meghalt. Nincs mit tenni.
Igen. De elkalandoztam.

Mint már bizonyára értesültél róla, kicsiny
porfészkünknek abban a kétes szerencsében van része,
hogy szállodát építenek nálunk. Hiszen ez remek,
mondhatnánk. Csakhogy Niederkaltenkirchenben
egyáltalán nem lelkesedik mindenki az ötletért. Ne is
kérdezd! Mire az ember legközelebb odanéz, már meg is
történik a következő szerencsétlenség. És akkor kinek kell
felderíteni az ügyet? Igen. Pontosan. Nekem.

Stresszes ez a rendőri munka, nem vitás. Induljunk is.
Rita már ott is ül kint a járőrautóban.

Ó, és semmi harag az őszinte szavakért, ugye? És persze
nagy-nagy köszönet a hűségedért!

Franz Eberhofer

Utóirat: Ha jobban szereti a magázódást, mindez Önre
is vonatkozik. Világos.





TÉLIKRUMPLIGOMBÓC

Franz Eberhofert, a testestül-lelkestül bajor
rendőrt fegyelmi okokból helyezték át a nyüzsgő
nagyvárosból csendes kis szülőfalujába, az
ugyancsak jellegzetesen bajor
Niederkaltenkirchenbe. Élete itt néha túlságosan
is nyugodt mederben folydogál, esti járőrözései
általában Wolfi kocsmájának pultjánál érnek
véget, napközben pedig kedvenc tartózkodási
helye süket nagymamájának konyhája, ahol
ínycsiklandó ételeket ehet reggeltől estig. Apja, a
kiöregedett 68-as lázadó közben vadkendert



termeszt a hátsó kertben és folyamatosan Beatlest
hallgat, amivel kishíján az őrületbe kergeti a
kemény rockot előnyben részesítő fiát. A békés
hétköznapokba azonban időnként zavaró
események tolakodnak be. Itt van mindjárt a
Neuhofer család, amelynek tagjai a legkülönösebb
módokat választják az elhalálozásra. Annyira
különös módokat, hogy Franz nyomozói szimata
feléled és elhatározza, hogy utánanéz egy kicsit a
morbid haláleseteknek. Ahogy egyre több gyanús
körülményt fedez fel, az ügy is egyre
érdekesebbé, ugyanakkor hátborzongatóbbá is
válik…



GŐZGOMBÓC BLUES

Franz Eberhofer, a testestül-lelkestül bajor rendőr
kellemes falusi mindennapjait újabb bosszantó
események zavarják meg. Höpfl iskolaigazgató
házának falára például valaki rikító piros
festékkel felírta, hogy „DÖGÖLJ MEG, TE
DISZNÓ!”. Önmagában a felirat még nem lenne
főbenjáró bűncselekmény, azonban a zaklatott
igazgató nemsokára nyomtalanul eltűnik, később
pedig darabokra szabdalva bukkan fel ismét a
vasúti sínek között. Öngyilkosság? Gyilkosság?
Franz nyomozása gyorsan kideríti, hogy az



igazgató nem volt éppen közkedvelt ember,
ahogyan pedig egyre mélyebbre ássa magát az
ügyben, a gyanúsítottak köre is egyre bővül.
Franz azonban a Nagyi ínycsiklandó
gőzgombócaiból erőt merítve rendületlenül halad
az igazság felderítésének útján…



SERTÉSFEJ AL DENTE

Franz Eberhofer, a testestül-lelkestül bajor zsaru
békés mindennapjait egy csapásra felborítja a
gyilkosságért elítélt pszichopata pszichológus, dr.
Küstner szökése a börtönből. Küstner szökése
után nem sokkal ugyanis az őt elítélő Moratschek
bíró levágott, véres sertésfejet talál az ágyában. A
feldúlt bíró Eberhoferék tanyáján keres
menedéket, ami gyorsan elviselhetetlenné teszi az
otthoni állapotokat Franz számára. Ha minél
előbb helyre akarja állítani otthona és élete
nyugalmát, nincs más választása, mint végére
járni az ügynek…

https://www.magistrakiado.hu/termek/magistra-rf-rita-falk_-sertesfej-al-dente


GRÍZGALUSKA AFFÉR

Franz Eberhofer, a testestül-lelkestül bajor zsaru
egyik pillanatról a másikra bűnüldözőből
gyanúsítottá válik - méghozzá egy rendőr
kollégája meggyilkolásának gyanújával. A
nyomok mind Franz felé mutatnak: az áldozattal
köztudottan rossz volt a viszonya, az alibije
gyenge, a gyilkos fegyver pedig nem más, mint az
ő jó bajor bicskája. Szorongatott helyzetéből az
egyetlen kiút, ha felderíti az ügyet és leleplezi az
igazi gyilkost.

Közben sajnálatos módon a szülői házban is kitör

https://www.magistrakiado.hu/termek/magistra-rf4-grizgaluska-affer


a belháború: váratlanul felbukkan ugyanis Paul, a
Nagyi hetven évvel ezelőtti nagy szerelme…



SAVANYÚKÁPOSZTA-KÓMA

Nem könnyű Franz Eberhofer, a testestül-lelkestül
bajor rendőr élete. Áthelyezés Münchenbe,
váratlan vetélytárs felbukkanása az örök barátnő
Susi mellett, s ott van még a holttest is, amely a
Papa ellopott, majd megkerült öreg autójának
csomagtartójában fekszik, s amellyel illetékesség
hiányára hivatkozva egyetlen rendőri szerv sem
akar foglalkozni. A gyilkosság felderítése így
Franzra marad, aki természetesen most is
számíthat régi barátja, Rudi Birkenberger
segítségére. Már amikor Rudit éppen nem teríti le
a savanyúkáposzta-kóma…

https://www.magistrakiado.hu/termek/rf5-rita-falk_-savanyukaposzta-koma


SZILVÁSPITE-ÖSSZEESKÜVÉS

Franz Eberhofer, a testestül-lelkestül bajor rendőr
legújabb ügye egy varjúval kezdődik.
Pontosabban egy lakkozott körmű női kisujjal,
amelyet az előbb említett varjú pottyant le Franz
barátja és egykori kollégája, Rudi Birkenberger új
lakásának erkélyére. Nemsokára az ujjhoz tartozó
holttest is előkerül, aztán még egy, és még egy... A
három áldozat mindegyike fiatal ázsiai nő,
mindannyian dirndlit viseltek, s mindannyian
München hatalmas népünnepélye, az Oktoberfest
idején vesztették életüket. A sorozatgyilkos utáni
hajsza közepette Franznak még otthon is váratlan

https://www.magistrakiado.hu/termek/rf6-szilvaspite-osszeeskuves


gondokkal kell megküzdenie:
Niederkaltenkirchen békés mindennapjait
teljesen feldúlja, a lakosságot pedig két ellenséges
táborra szakítja egy szálloda építésének
nagyszabású terve…



HÚSKENYÉR-FÜGGŐSÉG

Franz Eberhofer, a testestül-lelkestül bajor rendőr
életében új, minden eddiginél félelmetesebb
ellenség bukkan fel: a koleszterin. Száműzetnek
az étrendből a Nagyi kiadós ételkölteményei és a
Simmerl-féle híres húskenyér. S ha ez a
megpróbáltatás még nem lenne elég, leég Liesl
Mooshammer háza, az üszkös romok között pedig
egy gyilkosság áldozatául esett fiatal nő holttestét
találják meg. Az ügy felderítése Franzra vár,
akinek egyszerre kell megküzdenie a
nyomozással, a koleszterinnel, valamint a közös
gyermekük, a kis Paul láthatását igencsak

https://www.magistrakiado.hu/termek/rf7-huskenyer-fuggoseg


szigorúan szabályozó Susival is…

Rita Falk az Eberhofer-sorozat hetedik kötetében
is a tőle megszokott fergeteges humorral folytatja
Franz nyomozásainak krónikáját.
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