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Di-nak	és	Rogernek,
és	a	pompás	fehér	Spike	emlékének



Prológus
	

A	boldogság,	kedves	Rebekkám,	a	boldogság	elsősorban
az	ártatlanság	nyugodt,	derűs	és	biztonságos	érzéséből

fakad.1
	

Henrik	Ibsen:	Rosmersholm
	
	

Ha	 ez	 a	 két	 hattyú	 hajlandó	 lenne	 egymás	mellett	 úszni	 a	 tó	 sötétzöld	 vizén,
egész	pályafutásom	legcsodásabb	képe	lehetne,	gondolta	az	esküvői	fotós.

Nem	nagyon	akart	változtatni	a	pár	beállásán,	mert	a	fák	lombjain	átszűrődő
lágy	 fényben	 a	 menyasszony	 lazán	 lehulló,	 vörösesszőke	 fürtjei	 igazi	 pre-
raffaelita	angyalt	csináltak	belőle,	és	a	fény	remekül	kihozta	a	férje	szép	vonalú
arcát	is.	Nem	is	emlékezett,	mikor	fényképezhetett	utoljára	ilyen	csinos	párt.	Az
újdonsült	Mr.	 és	Mrs.	 Cunliffe-fal	 nem	 kellett	 külön	 ügyeskednie,	 nem	 kellett
úgy	beállítania	a	hölgyet,	hogy	ne	látsszanak	a	hátán	a	zsírpárnák	(sőt,	akár	azt	is
mondhatná,	 egy	 kicsit	 túl	 karcsú	 is,	 de	 az	 jól	 mutat	 a	 képen),	 nem	 kellett
felvetnie,	 hogy	 „csináljunk	 egyet	 csukott	 szájjal	 is,	 uram”,	 mert	 Mr.	 Cunliffe
fehér	fogai	szép	szabályosan	álltak	a	mosolyban.	Egy	dolgot	kell	csak	eltüntetni
valahogy,	 de	 a	 kész	 képekről	 azt	 le	 lehet	 retusálni:	 a	 ronda	 sebhelyet	 a
menyasszony	 alkarján.	 Fakólila	 volt,	 és	 még	 a	 varratok	 lyukai	 is	 látszottak
mellette.

Amikor	a	fotós	reggel	megérkezett	a	menyasszony	szüleinek	házához,	a	lány
alkarján	 még	 ott	 volt	 az	 a	 gumi-vászon	 karvédő.	 A	 fotózáshoz	 levette,	 és	 a
fényképész	 meglehetősen	 el	 is	 hűlt.	 Még	 az	 is	 felmerült	 benne,	 vajon	 nem
sikertelen	öngyilkossági	kísérlete	volt-e	a	nőnek	az	esküvő	előtt	–	mert	 látott	ő
már	olyat	is.	Húsz	év	a	szakmában,	és	az	ember	már	mindent	látott.

–	Megtámadtak	 –	mondta	Mrs.	 Cunliffe,	 vagyis	 Robin	 Ellacott,	 ahogy	 két
órával	 ezelőtt	 még	 hívták.	 A	 fotós	 gyomra	 nehezen	 vette	 ezt	 be,	 alig	 tudta



elhessegetni	a	szeme	elől	a	képet,	ahogy	a	hideg	acél	belevág	abba	a	puha,	fehér
húsba.	Szerencsére	a	 csúf	 sebhely	most	 rejtve	maradt	Mrs.	Cunliffe	krémszínű
rózsacsokra	mögött.

De	a	hattyúk,	a	rohadt	hattyúk!	Ha	mindkettő	elhúzna	a	háttérből,	akkor	nem
lenne	semmi	baj,	de	az	egyik	folyton	a	víz	alá	bukott,	a	hátsója	háromszög	alakú,
tollas	jéghegyként	éktelenkedett	a	tó	közepén,	és	a	ficánkolásával	úgy	felzavarta
a	vízfelszínt,	hogy	azt	sokkal	nehezebb	lenne	digitálisan	kisimítani,	mint	ahogy	a
fiatal	Mr.	Cunliffe	gondolja	–	mert	ő	ezt	javasolta.	A	másik	hattyú	meg	közben	a
part	közelében	lebegett	kecsesen,	békésen,	eltökélten	a	képen	kívül.

–	Sikerült?	–	kérdezte	jól	hallható	türelmetlenséggel	a	menyasszony.
–	Gyönyörű	vagy,	virágom!	–	mondta	Geoffrey,	a	vőlegény	apja,	a	fotós	háta

mögül.	A	hangjából	ítélve	máris	spicces	lehetett.	A	pár	szülei,	a	vőlegény	tanúja
és	 a	 koszorúslányok	 a	 közeli	 facsoport	 árnyékából	 figyelték	 a	 jelenetet.	 A
legkisebb	koszorúslányt,	aki	még	járni	is	alig	tudott,	már-már	erőszakkal	kellett
eltéríteni	attól,	hogy	kavicsokat	dobáljon	a	tóba,	és	most	az	anyjának	nyávogott
éppen,	aki	folyamatosan,	bosszantóan	suttogott	neki.

–	Sikerült?	–	érdeklődött	ismét	Robin.
–	Mindjárt!	–	hazudta	a	fotós.	–	Forduljon	a	férje	felé	még	egy	kicsit,	legyen

szíves,	Robin!	Úgy!	Szép	nagy	mosolyt!	Most	egy	szép	nagy	mosolyt!
Volt	valami	feszültség	kettejük	között,	amit	nem	magyarázott	teljesen,	hogy

még	 mindig	 nem	 sikerült	 a	 kép.	 A	 fotóst	 ez	 nem	 érdekelte.	 Nem	 házassági
tanácsadó	 ő;	 volt	már	 olyan,	 hogy	 férj	 és	 feleség	 ordibálni	 kezdett	 egymással,
miközben	 a	 fénymérőt	 olvasta	 le.	 Egy	 menyasszony	 egyszer	 kirohant	 a
fogadásról.	Barátai	nagy	örömére	még	mindig	megvolt	neki	az	a	homályos	kép
1998-ból,	amin	a	vőlegény	lefejeli	a	tanúját.

Bármilyen	jól	is	néztek	ki,	nem	sok	esélyt	adott	Cunliffe-éknak.	Az	a	hosszú
sebhely	a	menyasszony	karján	rögtön	az	elején	elvette	a	kedvét.	Baljóslatúnak	és
kicsit	taszítónak	találta.

–	Akkor	hagyjuk!	–	szólalt	meg	hirtelen	a	vőlegény,	és	elengedte	Robint.	–
Így	is	lesz	elég,	nem?

–	Várjon,	várjon,	most	jön	a	másik	is	épp!	–	szólt	rá	ingerülten	a	fotós.
Amint	 Matthew	 elengedte	 Robint,	 a	 hattyú	 a	 túlsó	 partról	 megindult	 a

sötétzöld	vízen	a	társa	felé.
–	 Azt	 gondolná	 az	 ember,	 ezek	 a	 dögök	 direkt	 csinálják,	 nem,	 Linda?	 –



mondta	Geoffrey	nagyot	kacagva	a	menyasszony	anyjára.	–	Hülye	madarak!
–	Mindegy	–	emelte	meg	a	hosszú	szoknyáját	Robin.	Kivillant	alóla	a	cipője,

a	szokványosnál	alacsonyabb	volt	a	sarka.	–	Biztosan	lesz	köztük	jó	így	is.
Határozott	léptekkel	megindult,	ki	a	kis	ligetből	a	tűző	napra,	majd	a	gyepen

keresztül	 a	 17.	 századi	 kastély	 épülete	 felé.	 A	 vendégsereg	 nagy	 része	 máris
pezsgős	pohárral	a	kezében	mászkált	fel-alá	a	teraszon,	és	bámulta	a	kastélyból
nyíló	csodálatos	kilátást.

–	 Szerintem	 fáj	 a	 karja	 –	 jegyezte	 meg	 a	 menyasszony	 anyja	 a	 vőlegény
apjának.

A	 francokat,	 gondolta	 a	 fotós	 valami	 hűvös	 örömmel.	 Ezek	 veszekedtek	 a
kocsiban!

A	 pár	 teljesen	 boldognak	 tűnt	 még	 a	 konfettiesőben,	 ahogy	 kiléptek	 a
templomból,	de	amikor	a	vidéki	kastélyszállóhoz	értek,	már	olyan	merev	arccal
néztek	egymásra,	mint	akik	alig	tudnak	a	dühükön	úrrá	lenni.

–	Nem	tesz	semmit.	Csak	egy	ital	kell	neki	–	felelte	Geoffrey	kényelmesen.	–
Menj	vele,	Matt!

Matthew	már	meg	is	indult	a	menyasszonya	után,	könnyedén	utolérte,	ahogy
a	lány	a	füvön	bukdácsolt	a	tűsarkain.	A	társaság	követte	őket.	A	koszorúslányok
mentazöld	ruhái	fodrot	vetettek	a	forró	szellőben.

	
	

–	Robin,	beszélnünk	kell!
–	Jól	van,	akkor	tessék!
–	De	várj	már	egy	kicsit!
–	Ha	várok,	a	nyakunkra	jön	az	egész	család!
Matthew	hátrapillantott.	Robinnak	igaza	volt.
–	Robin…
–	Ne	érj	a	karomhoz!
A	sebhely	lüktetett	a	melegben.	Robin	meg	akarta	keresni	az	utazótáskában	a

vastag	 gumi	 karvédőt,	 de	 hát	 az	 nyilván	 elérhetetlen	 most	 a	 menyasszonyi
lakosztályban,	akárhol	is	van.

Most	már	 jobban	látszott	az	épület	árnyékában	álldogáló	vendégsereg	 is.	A
nőket	 könnyen	 fel	 lehetett	 ismerni	 a	 kalapjukról.	 Sue,	 Matthew	 nénikéje
kocsikerék	 nagyságú,	 élénkkék	 kalapot	 viselt,	 Robin	 sógornője,	 Jenny	 meg



valami	riasztó,	sárga	tollas	költeményt.	A	férfiak	mind	ugyanolyannak	tűntek	a
sötét	 öltönyükben.	 Lehetetlen	 volt	 innen	 megállapítani,	 ott	 van-e	 közöttük
Cormoran	Strike	is.

–	Állj	már	meg,	 jó?	–	 szólt	 rá	Matthew,	mert	most	már	bőven	 lehagyták	a
családot,	azok	a	kis	koszorúslány	tempójában	jöttek	mögöttük.

Robin	megállt.
–	Csak	meglepett,	hogy	itt	van,	ennyi	–	kezdte	óvatosan	Matthew.
–	És	gondolom,	azt	hiszed,	én	pont	azt	vártam,	hogy	a	szertartás	felénél	majd

beront,	és	feldönti	a	virágot?	–	érdeklődött	Robin.
Matthew	még	el	is	viselte	volna	ezt	a	választ,	ha	a	lány	nem	próbálta	volna

elfojtani	mellé	azt	a	mosolyt.	Még	jól	emlékezett	az	örömre	Robin	arcán,	amikor
a	volt	főnöke	berobbant	az	esküvői	szertartásukra.	Vajon	meg	tudja	neki	valaha
bocsátani,	 gondolta,	 hogy	 úgy	 mondta	 ki	 az	 „igen”-t,	 hogy	 a	 nagy,	 ronda,
ágrólszakadt	 Cormoran	 Strike-ra	 nézett,	 és	 nem	 az	 újdonsült	 férjére?	 Nyilván
mindenki	látta,	milyen	tekintettel	bámult	rá!

A	családjaik	most	megint	majdnem	beérték	őket.	Matthew	finoman	megfogta
Robin	felkarját,	úgy	tíz	centivel	a	sebhely	fölött,	és	ismét	megindult	vele.	A	lány
jött	 is,	 bár	 Matthew	 gyanította,	 csak	 azért,	 mert	 remélte,	 így	 közelebb	 kerül
Strike-hoz	is.

–	Már	mondtam	a	kocsiban,	ha	vissza	akarsz	menni	hozzá	dolgozni…
–	Akkor	egy	„kiba…	idióta”	vagyok	–	fejezte	be	a	mondatot	Robin.
Most	már	ki	lehetett	venni	a	teraszon	álldogáló	férfiakat,	de	Robin	sehol	sem

látta	Strike-ot	közöttük.	Pedig	elég	nagydarab.	Még	a	testvérei	és	bácsikái	közül
is	kimagaslott	volna,	pedig	ők	is	mind	magasabbak	180	centinél.	Amilyen	kitörő
jókedv	 öntötte	 el,	 amikor	 Strike	 megjelent,	 most	 olyan	 leforrázottnak	 érezte
magát.	Biztos	elment	a	 szertartás	után,	 és	nem	 jött	 át	 a	kisbusszal	a	 szállóhoz.
Rövid	 látogatása	 csak	 a	 jó	 szándékot	 jelezte,	mást	 nem.	Nem	 azért	 jött,	 hogy
visszahívja	dolgozni,	csak	gratulálni	akart	az	új	életéhez.

–	Nézd…	–	próbálkozott	Matthew	újra,	már	kedvesebben.	Robin	tudta,	hogy
a	férfi	is	körbenézett	a	vendégseregben,	ő	sem	találta	Strike-ot,	és	ő	is	ugyanarra
jutott.	–	A	kocsiban	is	csak	azt	akartam	mondani,	hogy	te	döntöd	el,	mit	csinálsz,
Robin.	 Ha	 azt	 akarja…	 ha	 vissza	 akar	 venni…	 én	 csak	 miattad	 aggódom,	 az
isten	szerelmére!	Nem	igazán	volt	ez	biztonságos	munka	vele,	nem?

–	Nem	–	felelte	Robin.	A	kés	hagyta	sebhely	lüktetett	a	karján.	–	Nem	volt



biztonságos.
Visszafordult	a	szülei	meg	a	többi	családtag	felé,	várta,	hogy	beérjék	őket.	A

forró	fű	édes	illata	csiklandozta	az	orrát,	fedetlenül	maradt	vállát	égette	a	nap.
–	Odamész	Robin	nénihez?	–	kérdezte	épp	Matthew	húga.
A	kis	Grace	már	ment	is,	belekapaszkodott	Robin	sérült	karjába,	és	felugrott

a	földről.	Robin	fájdalmasan	felkiáltott.
–	Jaj,	sajnálom,	Robin…	Gracie,	engedd	el!
–	Itt	a	pezsgő!	–	kurjantotta	Geoffrey.	A	karját	Robin	vállára	téve	a	várakozó

vendégsereg	felé	irányította	a	menyét.
	
	

A	férfivécé	szagtalan	és	makulátlan	volt,	ahogy	Strike	egy	ilyen	flancos	vidéki
kastélyszállóban	 várta	 is.	 Azt	 kívánta,	 bár	 behozhatott	 volna	 egy	 pint	 sört	 is
magával	 a	 nyugodt,	 csendes	 fülkébe;	 de	 azzal	 csak	 azt	 a	 benyomást	 erősítette
volna	meg,	hogy	valami	rossz	életű	alkoholista,	akit	csak	az	esküvőre	engedtek
ki	 a	 börtönből.	 A	 recepción	 már	 így	 is	 alig	 palástolt	 kétkedéssel	 fogadták	 az
állítását,	hogy	ő	márpedig	a	Cunliffe–Ellacott	esküvői	csoporthoz	tartozik.

Strike	még	akkor	is	ijesztő	látványt	nyújtott,	ha	nem	volt	sérült	–	nagydarab
volt,	sötét	bőrű,	bokszolóarcán	alapból	mogorva	kifejezéssel.	Ma	meg	úgy	nézett
ki,	 mintha	 egyenesen	 a	 ringből	 jött	 volna.	 Az	 orra	 el	 volt	 törve,	 belilult,	 és
szokásos	méretének	 duplájára	 dagadt;	mindkét	 szemén	monokli,	 az	 egyik	 füle
begyulladt,	és	friss,	fekete	öltések	éktelenkedtek	rajta.	Legalább	a	tenyerén	lévő
vágást	 elfedte	 a	 kötés,	 de	 a	 legjobb	öltönye	 így	 is	 gyűrött	 volt,	 és	 borfoltos	 is
még	a	 legutóbbi	alkalomról,	amikor	 felvette.	Az	azért	mégis	az	előnyére	szólt,
hogy	 sikerült	 az	 öltönyhöz	 illő	 cipőt	 választania,	 mielőtt	 elindult	 volna
Yorkshire-be.

Ásított	egyet,	 lehunyta	sajgó	szemét,	és	a	fejét	egy	pillanatra	a	fülke	hűvös
falának	támasztotta.	Olyan	fáradt	volt,	hogy	akár	itt,	a	vécén	ülve	is	könnyedén
el	tudott	volna	aludni.	De	meg	kell	találnia	Robint,	és	kérni,	ha	kell,	könyörögni
neki,	 hogy	 bocsássa	meg,	 amiért	 kirúgta,	 és	 jöjjön	 vissza	 dolgozni.	 Amikor	 a
templomban	 találkozott	 a	 tekintetük,	 úgy	 érezte,	 örömöt	 lát	 a	 lány	 szemében.
Amikor	 Matthew	 karján,	 kifelé	 menet	 elhaladt	 mellette,	 már	 határozottan
boldogan	nézett	rá,	Strike	így	a	sírkövekkel	tarkított	templomkerten	át	kisietett	a
barátjához,	 Shankerhez,	 aki	 most	 épp	 a	 parkolóban	 alszik	 az	 útra	 kölcsönvett



Mercedesben,	és	megkérte,	hogy	kövesse	a	kisbuszt,	át	a	fogadásra.
Strike	nem	nagyon	akart	maradni	az	ebédre	meg	a	beszédekre,	nem	is	jelzett

vissza,	hogy	eljön	az	esküvőre,	mielőtt	kirúgta	Robint.	Csak	néhány	percet	akart
vele	 beszélni,	 de	 ez	 mindeddig	 lehetetlennek	 bizonyult.	 Már	 el	 is	 felejtette,
milyenek	 az	 esküvők.	 Ahogy	 Robint	 kereste	 a	 nyüzsgő	 teraszon,	 vagy	 száz
kíváncsi	szempár	kényelmetlen	kereszttüzében	találta	magát.	Pezsgőt	nem	kért,
nem	szerette;	 inkább	behúzódott	a	bárba,	hátha	kaphat	egy	pint	 sört.	Egy	sötét
hajú	 fiatalember,	 akinek	 a	 szája	 és	 homloka	 feltűnően	 hasonlított	 Robinéra,
követte,	 a	 nyomában	 egy	 csapat	 fiatallal.	Mindannyiuk	 arcán	 ugyanaz	 az	 alig
leplezett	izgalom.

–	Maga	Strike,	nem?	–	kérdezte	a	fiatalember.
A	nyomozó	nem	tagadta.
–	Martin	Ellacott	vagyok	–	mondta	erre	a	férfi.	–	Robin	öccse.
–	 Örülök	 –	mutatta	 fel	 Strike	 a	 bekötött	 kezét,	 hogy	miért	 nem	 tud	 kezet

fogni.	–	Nem	tudja,	hol	van	Robin?
–	Még	tart	a	fotózás	–	felelte	Martin.	A	másik	kezében	szorongatott	iPhone-

ra	mutatott.	–	Benne	van	a	hírekben!	Elkapta	a	shacklewelli	hasfelmetszőt!
–	Á	–	nézett	rá	Strike.	–	Aha.
Hiába	hagyott	sebeket	a	kés	a	tenyerén,	a	fülén,	Strike	úgy	érezte,	az	alig	12

órával	ezelőtti	durva	események	réges-régen	történtek.	Olyan	éles	ellentét	volt	a
koszos	 búvóhely,	 ahol	 végül	 elkapta	 a	 gyilkost,	 meg	 a	 4	 csillagos	 szálloda
között,	mintha	két	teljesen	különböző	valóság	lett	volna	a	két	hely.

Most	belépett	 a	bárba	egy	nő	 is,	 szalmaszőke	hajában	 türkizkék	hajdísszel.
Az	 ő	 kezében	 is	 telefon,	 a	 tekintete	 fel-le	 ugrált,	 ahogy	 a	 hús-vér	 Strike-ot
összehasonlította	a	telefonon	látható	képével.

–	 Bocs,	 ki	 kell	 mennem	 a	 mosdóba	 –	 mondta	 Martinnak,	 és	 kislisszolt,
mielőtt	 más	 is	 odamehetett	 volna	 hozzá.	 Ekkor	 beszélt	 a	 gyanakvó
recepciósokkal	is,	majd	a	vécében	keresett	menedéket.

Újabb	 ásítással	 az	 órájára	 pillantott.	 Robin	 azért	 mostanra	 már	 biztosan
végzett	 a	 fotózással.	 Összerándult	 az	 arca	 (a	 kórházban	 kapott
fájdalomcsillapítók	hatása	már	régen	elmúlt),	felállt,	kinyitotta	a	fülke	ajtaját,	és
visszament	a	bámuló	idegenek	közé.

	
	



A	 terem	 egyik	 végében	 egy	 vonósnégyes	 foglalt	 helyet.	 A	 zenészek	 játszani
kezdtek,	 a	 vendégek	 csoportja	 pedig	 sorba	 rendeződött,	 úgy	 várták	 a	 párt;	 az
előkészületek	 során	 valamikor	 biztos	 beleegyezett	 ebbe,	 gondolta	 Robin.	 Az
esküvőszervezés	minden	felelősségét	úgy	elhárította	magától,	hogy	folyton	ilyen
kis	 meglepetések	 érték.	 Például	 azt	 is	 elfelejtette,	 hogy	 belement,	 inkább	 a
szállónál	fényképezzenek,	és	ne	a	templomnál.	Ha	nem	kellett	volna	a	szertartás
után	rögtön	bepattanni	a	Daimlerbe,	lehetett	volna	esélye	beszélni	Strike-kal,	és
kérni,	ha	kell,	könyörögni	neki,	hogy	vegye	vissza.	Strike	meg	elment,	és	ő	nem
beszélt	 vele;	 vajon	 talál-e	 magában	 elég	 bátorságot,	 töprengett,	 vagy	 alázatot,
hogy	később	felhívja,	és	visszakönyörögje	magát?

Sötétnek	 tűnt	 a	 terem	a	napfényes	kert	után.	A	 falakat	 faburkolat	borította,
brokátfüggönyök	 és	 aranykeretes	 olajfestmények	 lógtak	 rajta.	 A	 virágdíszek
nehéz	 illata	 töltötte	 be	 a	 levegőt,	 a	 hófehér	 terítőkön	 ragyogott	 az	 üveg	 és	 az
ezüst.	 A	 vonósnégyes	 az	 előbb	 még	 hangosnak	 tűnt	 ebben	 a	 visszhangos
fadobozra	 emlékeztető	 teremben,	 de	 hamarosan	 elnyomta	 a	 kint,	 a	 lépcsőn
feltoluló	 tömeg	 zaja,	 ahogy	 felértek	 az	 emeletre,	 beszélgettek,	 nevettek,	máris
pezsgős-sörös	jókedvvel.

–	 Akkor	 itt	 volnánk!	 –	 rikkantotta	 Geoffrey.	 Úgy	 tűnt,	 mindenki	 másnál
jobban	érzi	magát.	–	Jöhetnek!

Robin	kételkedett	benne,	hogy	Geoffrey	akkor	is	így	el	tudta	volna	engedni
magát,	 ha	 még	 élne	 Matthew	 édesanyja.	 A	 néhai	 Mrs.	 Cunliffe	 csupa	 hűvös,
rosszalló	 oldalpillantás	 és	 oldalba	 böködés	 volt,	 sasszemmel	 figyelte	 folyton	 a
túláradó	 érzelmek	 legkisebb	 jelét	 is.	 Matthew	 nénikéje,	 Sue	 ott	 állt	 a	 sor
legelején,	és	őt	is	igen	fagyos	légkör	vette	körül	–	a	nagy	asztalnál	akart	ülni,	de
megtagadták	tőle.

–	Hogy	érzed	magad,	Robin?	–	kérdezte,	és	puszit	nyomott	a	levegőbe	a	lány
füle	mellett.	Robin	épp	elég	nyomorultnak,	csalódottnak	érezte	magát,	bűntudata
is	volt,	hogy	nem	boldog,	és	most	hirtelen	megérezte,	ez	a	nő,	az	ő	új	sógornője,
mennyire	nem	kedveli	őt.	–	Gyönyörű	a	ruhád!	–	tette	hozzá	Sue	néni,	de	közben
a	 tekintete	 már	 továbbsiklott	 a	 csinos	 Matthew-ra.	 –	 Bár	 édesanyád	 is…	 –
kezdte,	majd	 nagy	 szipogással	 a	 kezében	 szorongatott	 zsebkendőbe	 temette	 az
arcát.

Sorban	 jöttek	 be	 a	 barátok,	 rokonok,	 boldogan	 nézték	 Robinékat,
puszilkodtak,	 kezet	 ráztak.	 Geoffrey	 csak	 feltartotta	 a	 sort,	 mert	 hatalmas



öleléssel	üdvözölt	mindenkit,	aki	nem	tiltakozott	határozottan.
–	Hát	csak	eljött!	–	mondta	most	Katie,	Robin	kedvenc	unokatestvére.	Csak

azért	nem	volt	koszorúslány,	mert	a	terhessége	legvégén	tartott.	Épp	mára	írták
ki.	Robin	nem	is	értette,	hogy	tud	még	járni.	A	pocakja	kemény	volt,	mint	egy
görögdinnye,	érezte,	ahogy	Katie	odahajolt,	hogy	megpuszilja.

–	Ki	jött	el?	–	kérdezte	Robin,	Katie	meg	odalépett,	és	megölelte	Matthew-t
is.

–	Hát	a	főnököd.	Strike!	Martin	jól	szóval	is	tartotta	lent	a…
–	 Szerintem	 te	 ott	 ülsz,	 Katie	 –	 mutatott	 Matthew	 egy	 asztalra	 a	 terem

közepe	felé.	–	Biztos	szívesen	leülnél	már,	gondolom,	nehéz	ebben	a	hőségben,
nem?

Robin	jóformán	fel	sem	fogta,	ahogy	jöttek	sorban	a	vendégek.	Véletlenszerű
válaszokat	 adott	 a	 jókívánságaikra,	de	 folyton	az	ajtóra	ugrott	 a	 tekintete,	 ahol
beléptek.	 Vajon	 Katie	 úgy	 értette,	 hogy	 Strike	 végül	 mégis	 átjött	 a	 szállóba?
Lehet,	hogy	mindjárt	megjelenik?	Hol	bujkált	eddig?	Mindenütt	kereste	már,	a
teraszon,	a	folyosón,	a	bárban.	Lassan	lehervadt	benne	az	épp	feltámadt	remény.
Talán	az	a	híresen	tapintatlan	Martin	elüldözte?	Aztán	emlékeztette	magát,	hogy
Strike	azért	nem	ilyen	mimózalélek,	a	remény	ismét	felhorgadt	benne,	és	míg	a
lelkében	a	várakozás	és	 rettegés	váltogatták	egymást,	képtelen	volt	eljátszani	a
szokásos	 esküvői	 érzelmeket,	melyeknek	 hiányát	 (Robin	 jól	 tudta)	Matthew	 is
látta,	és	zokon	is	vette.

–	 Martin!	 –	 kiáltott	 örömmel	 Robin,	 ahogy	 feltűnt	 az	 öccse	 a	 barátaival,
máris	három	pinttel	előrébb	a	többieknél.

–	 Gondolom,	 te	 tudtad?	 –	 kérdezte	 Martin,	 teljesen	 természetesnek	 véve,
hogy	Robin	tudta.	A	kezében	a	telefonját	szorongatta.	Egy	barátjánál	aludt	előző
este,	hogy	a	szobájában	a	Dél-Angliából	érkezett	rokonokat	lehessen	elhelyezni.

–	Mit	tudtam?
–	Hát	hogy	elkapta	tegnap	este	a	hasfelmetszőt!
Martin	az	orra	alá	dugta	a	telefont,	rajta	a	hírekkel.	Robinnak	a	lélegzete	is

elállt,	 amikor	 meglátta,	 ki	 is	 volt	 az.	 Ennek	 az	 embernek	 a	 kése	 hagyta	 az
alkarján	most	is	lüktető	sebhelyet.

–	Itt	van	még?	–	kérdezte	Robin,	immár	nem	is	leplezve	érzelmeit.	–	Strike?
Nem	mondta,	hogy	marad-e,	Mart?

–	Az	isten	szerelmére	már!	–	mormolta	Matthew.



–	Ó,	bocs	–	felelte	Martin,	mert	látta	a	bosszúságot	Matthew-n.	–	Feltartjuk	a
sort!

Azzal	 elcsoszogott.	 Robin	Matthew-ra	 pillantott,	 és	mintha	 hőlátása	 lenne,
megfigyelte	rajta	a	bűntudat	izzását.

–	Te	 tudtad!	 –	mondta,	 és	 szórakozottan	 kezet	 fogott	 egy	 nagynénivel,	 aki
már	hajolt	puszit	adni.

–	Mit	tudtam?	–	csattant	fel	a	férfi.
–	Hogy	Strike	elkapta	a…
Most	 viszont	 Matthew	 régi	 egyetemi	 barátja	 és	 munkatársa,	 Tom	 tűnt	 fel

előttük	a	menyasszonyával,	Sarah-val.	Robin	jóformán	egy	szót	sem	hallott	meg
abból,	 amit	 Tom	 mondott,	 állandóan	 az	 ajtót	 leste,	 azt	 remélve,	 hogy	 Strike
besétál	rajta.

–	 Te	 tudtad!	 –	 ismételte	 meg,	 ahogy	 Tom	 és	 Sarah	 is	 továbbment.	 Újabb
szünet,	Geoffrey	egy	kanadai	unokatestvért	üdvözölt.	–	Ugye?

–	 Hallottam	 a	 hír	 végét	 reggel	 a	 rádióban	 –	 morogta	 Matthew.
Megkeményedett	az	arca,	ahogy	Robin	feje	fölött	az	ajtóra	pillantott.	–	Na,	itt	is
van,	ahogy	akartad!

Robin	is	odafordult.	Strike	csak	épp	most	lépett	be	a	helyiségbe;	egyik	szeme
körül	 szürkés-lilás	 monokli,	 az	 arca	 borostás,	 az	 egyik	 füle	 feldagadt,	 öltések
éktelenkedtek	rajta.	Ahogy	találkozott	a	tekintetük,	felemelte	a	bekötözött	kezét,
és	próbált	bánatos	mosolyt	vágni.	Végül	csak	fájdalmasan	összerándult	az	arca.

–	Robin!	–	szólt	oda	Matthew.	–	Figyelj	csak,	kell	neked	monda…
–	Egy	pillanat!	–	felelte	a	lány	olyan	örömmel,	ami	egész	nap	most	ragyogott

fel	rajta	először.
–	Mielőtt	beszélsz	vele,	el	kell	mon…
–	Matt,	légyszi,	nem	várhat	ez?
A	 családból	 senki	 sem	 akarta	 feltartani	 Strike-ot;	 a	 sérülése	miatt	 úgysem

tudott	kezet	fogni.	A	bekötött	kezét	maga	előtt	tartva	oldalvást	araszolt	a	sorban.
Geoffrey	 dühösen	 bámult	 rá,	 és	 még	 Robin	 édesanyja,	 aki	 egy	 korábbi
alkalommal	szimpatikusnak	találta,	sem	tudott	magából	egy	mosolyt	kipréselni,
amikor	Strike	a	nevén	szólítva	üdvözölte.	Mintha	a	teremben	minden	vendég	őt
nézte	volna.

–	Nem	 lett	 volna	muszáj	 ilyen	drámai	belépőt	 előadnia	–	kezdte	Robin,	 és
mosolyogva	 nézett	 fel	 a	 férfi	 arcába,	 amikor	 végre	 ott	 állt	 előtte.	 Strike	 csak



vigyorgott	 rá,	 bármennyire	 is	 fájt,	 végül	 is	megérte	 ez	 a	 hirtelenjében	megtett
kétszáz	 mérföldes	 út,	 hogy	 ezt	 a	 mosolyt	 láthassa	 rajta.	 –	 Berontani	 a
templomba!	Fel	is	hívhatott	volna!

–	 Hát	 igen,	 bocs,	 hogy	 fellöktem	 a	 virágokat	 –	 felelte	 Strike,	 egyben	 a
mogorva	Matthew-nak	is	címezve	a	bocsánatkérést.	–	És	hívtam	is,	de…

–	Délelőtt	nem	volt	nálam	a	telefonom	–	mondta	Robin.	Tisztában	volt	vele,
hogy	áll	a	sor,	de	már	nem	érdekelte.	–	Kerüljön	csak	ki!	–	szólt	oda	Matthew
főnökének,	egy	magas,	vörös	hajú	nőnek.

–	Nem,	nem…	két	napja	hívtam,	vagy	mikor	–	felelte	Strike.
–	Micsoda?	–	nézett	rá	Robin.	Matthew	erőltetetten	beszélgetett	Jemimával.
–	Szóval	hívtam	néhányszor	–	ismételte	Strike.	–	Hagytam	üzenetet!
–	Én	nem	láttam,	hogy	hívott	–	mondta	Robin.	–	Meg	üzenetet	sem!
A	száz	vendég	csevegése,	a	poharak,	evőeszközök	csengése,	csilingelése,	a

vonósnégyes	finom	zenéje	hirtelen	mind	elhalkult,	mintha	a	döbbenet	vastag	falú
buborékba	zárta	volna.

–	De	mikor…	és	mit…	két	napja?
Amióta	 hazaért	 a	 szüleihez,	 Robint	 folyamatosan	 lefoglalták	 az	 esküvő

kisebb-nagyobb	 tennivalói,	 de	 azért	 így	 is	 sikerült	 egyszer-egyszer	 titkon
ránéznie	 a	 telefonjára,	 hátha	 hívta	 vagy	 írt	 neki	 Strike.	 Aznap	 hajnali	 egykor,
egyedül	az	ágyban	végigpörgette	az	egész	híváslistáját	abban	a	hiú	reményben,
hátha	 rábukkan	 egy	 nem	 fogadott	 hívásra,	 de	 azt	 látta,	 hogy	 a	 listát	 törölték.
Mivel	 az	 utóbbi	 néhány	 hétben	 alig	 aludt,	 Robin	 levonta	 a	 következtetést:
kimerültségében	mellényúlt,	rosszat	nyomott,	és	véletlenül	kitörölte	a	listát…

–	Nem	akarok	maradni	–	motyogta	Strike.	–	Csak	azt	akartam	mondani,	hogy
sajnálom,	és	megkérni,	hogy	jöjjön…

–	 Maradjon	 mindenképpen!	 –	 vágott	 közbe	 Robin,	 és	 már	 nyúlt	 is,	 és
megragadta	a	férfi	karját,	mintha	az	el	akarna	szökni.

Úgy	vert	a	szíve,	hogy	szinte	levegőt	sem	kapott.	Tudta,	hogy	el	is	sápadt,	és
a	zsongó	helyiség	is	elhomályosult	a	szeme	előtt.

–	 Kérem!	 Maradjon!	 –	 mondta	 megint,	 még	 mindig	 Strike	 karjába
kapaszkodva,	 tudomást	 sem	véve	a	mellette	 füstölgő	Matthew-ról.	–	Muszáj…
beszélni	akarok	magával.	Anya!	–	szólt	oda.

Linda	előlépett	a	sorból.	Úgy	tűnt,	már	várta	a	megszólítást,	és	nem	nagyon
örült	neki.



–	Légyszi,	be	tudnád	ültetni	Cormorant	valamelyik	asztalhoz?	–	kérdezte	az
anyját	Robin.	–	Esetleg	Stephen	és	Jenny	asztalához?

Linda	mosolytalan	arccal	elvezette	Strike-ot.	Volt	még	néhány	vendég,	akik
gratulálni	 szerettek	 volna,	 de	 Robin	 már	 nem	 tudott	 tovább	 mosolyogni	 és
cseverészni.

–	 Miért	 nem	 láttam,	 hogy	 Cormoran	 hívott?	 –	 szegezte	 Matthew-nak	 a
kérdést,	mikor	az	utolsó	öregember	is	elcsoszogott	az	asztalok	felé.	Őt	már	senki
sem	köszöntötte.

–	Próbáltam	mondani,	hogy…
–	Miért	nem	láttam,	hogy	hívott,	Matthew?
–	Robin,	nem	beszélhetnénk	ezt	meg	később?
A	lány	olyan	hirtelen	látta	át,	hogy	elállt	a	lélegzete.
–	Te	törölted	ki	a	híváslistámat!	–	nyögte	ki.	Az	agya	egyik	következtetésről

a	 másikra	 ugrált.	 –	 Megkérdezted,	 mi	 a	 PIN-kódom,	 amikor	 visszajöttem	 a
mosdóból	a	benzinkútnál!	–	Az	utolsó	két	vendég	a	menyasszony	és	a	vőlegény
arckifejezését	 látva	 inkább	 köszönés	 nélkül	 elsietett	 mellettük.	 –	 Elvetted	 a
telefonomat!	 Azt	 mondtad,	 hogy	 a	 nászúttal	 kapcsolatos.	 Meghallgattad	 az
üzenetemet?

–	Igen	–	felelte	Matthew.	–	És	letöröltem.
A	csend,	ami	az	imént	még	körbevette,	most	valami	magas	sípolásba	csúszott

át.	Robin	elszédült.	Itt	áll	ebben	a	hatalmas,	fehér	csipkeruhában,	amit	még	át	is
alakíttatott,	mert	az	esküvőt	már	egyszer	elhalasztották;	itt	kell	állnia,	és	letudnia
az	ünnepi	kötelezettségeit.	A	szeme	sarkából	száz	elmosódott	arcot	látott	ide-oda
imbolyogni.	A	vendégek	éhesek,	várják	a	nagy	pillanatot.

A	tekintete	megtalálta	Strike-ot,	aki	épp	háttal	állt	neki	–	Linda	mellett	várta,
hogy	feltegyenek	még	egy	terítéket	Robin	bátyja,	Stephen	asztalánál.	Elképzelte,
hogy	odalép	hozzá,	és	azt	mondja	neki:	„na	húzzunk	el	innen!”	Vajon	mit	lépne
erre	Strike?

A	 szülei	 több	 ezer	 fontot	 költöttek	 erre	 a	 napra.	 A	 zsúfolásig	 megtelt
teremben	mindenki	 arra	 várt,	 hogy	 a	 menyasszony	 és	 a	 vőlegény	 elfoglalja	 a
helyét	 a	 főasztalnál.	 Robin	 még	 a	 ruhájánál	 is	 sápadtabban	 követte	 a	 férjét	 a
helyükre,	a	vendégek	meg	tapsviharban	törtek	ki.

	
	



A	 pedáns	 pincér	mintha	 szándékosan	 igyekezett	 volna	minél	 tovább	 elhúzni	 a
kényelmetlen	 helyzetet.	 Strike	 nem	 tehetett	 mást,	 ott	 kellett	 állnia	 minden
vendég	szeme	láttára,	amíg	felrakja	neki	a	plusz	terítéket.	Linda,	aki	jó	harminc
centivel	 alacsonyabb	 volt	 nála,	 végig	 ott	 állt	 a	 nyomozó	 mellett,	 amíg	 a
fiatalember	akkurátusan	eligazgatta	a	desszertvillát	és	beállította	a	tányért,	hogy
annak	 díszítése	 ugyanúgy	 álljon,	 mint	 a	 mellette	 lévőké.	 Strike	 alig	 látott
valamennyit	 Linda	 arcából	 az	 ezüstös	 kalap	 karimája	 alatt,	 de	 abban	 sem	 volt
köszönet.

–	Nagyon	köszönöm	–	mondhatta	 végre,	 amikor	 a	 pincér	 ellépett	 előle,	 de
ahogy	 megfogta	 a	 széke	 támláját,	 Linda	 finoman	 a	 karjára	 tette	 a	 kezét.	 A
könnyed	érintés	olyan	volt,	mintha	béklyót	tett	volna	rá,	úgy	áradt	belőle	a	dühös
anya	és	a	megsértett	vendéglátó	felháborodása.	Nagyon	is	hasonlított	a	lányára.
Őszülő	 haja	 ugyanolyan	 vörösesszőke	 volt,	 a	 szeme	 tiszta	 szürkéskékjét	 csak
még	jobban	kiemelte	az	ezüstös	kalap.

–	Miért	 jött	 ide?	 –	 kérdezte	 Linda	 összeszorított	 foggal;	 a	 pincér	 már	 ott
sürgölődött	 körülöttük,	 ahogy	 kihozta	 az	 előételeket.	 De	 az	 étel	 érkezése
legalább	 elvonta	 a	 többi	 vendég	 figyelmét.	 A	 régen	 várt	 ebéddel	 együtt
beszélgetések	kezdődtek	mindenfelé.

–	Hogy	megkérjem	Robint,	jöjjön	vissza	hozzám	dolgozni.
–	De	hát	kirúgta!	Teljesen	belebetegedett!
Strike	sok	mindent	mondhatott	volna	erre,	de	 inkább	hallgatott;	nem	akarta

feleleveníteni,	 micsoda	 szenvedés	 lehetett	 Lindának,	 amikor	 meglátta	 azt	 a
húszcentis	sebet	Robin	karján.

–	Háromszor	támadtak	rá,	amíg	magának	dolgozott!	–	pirult	ki	Linda	arca.	–
Háromszor!

Strike-nak	 minden	 joga	 meg	 lett	 volna	 azt	 felelni,	 hogy	 csak	 az	 első
támadásért	 terheli	 a	 felelősség.	 A	 második	 akkor	 történt,	 amikor	 Robin
figyelmen	 kívül	 hagyta	 az	 ő	 határozott	 utasításait,	 a	 harmadik	 esetben	 meg
nemcsak	 hogy	 nem	 fogadott	 szót,	 hanem	 veszélybe	 sodort	 egy	 gyilkossági
nyomozást	és	Strike	egész	cégét.

–	Nem	tud	aludni.	Hallottam	éjjel…
Lindának	 természetellenesen	 csillogott	 a	 szeme.	 Levette	 a	 kezét	 Strike

karjáról.
–	Magának	nincs	lánya.	Maga	nem	értheti,	min	mentünk	keresztül!



Azzal,	még	mielőtt	 a	 kimerült	 Strike	 összeszedhette	 volna	 a	mondandóját,
Linda	határozottan	megindult	a	 főasztal	 felé.	Strike	elkapta	Robin	 tekintetét	az
érintetlen	előétel	fölött.	A	lány	aggódva	nézett	rá,	mintha	attól	félne,	hogy	fogja
magát,	 és	 kisétál.	 Strike	 kissé	 kérdő	 pillantást	 vetett	 rá,	 majd	 végre	 leült	 a
helyére.

Tőle	 balra	 vészjóslóan	 megmozdult	 egy	 jókora	 alak.	 Odafordulva	 Strike
megint	csak	Robin	szemét	látta,	ezúttal	egy	harcias	vonalú	állkapocs	és	dühösen
összehúzott	szemöldök	keretében.

–	Maga	nyilván	Stephen	–	szólította	meg.
Robin	 bátyja	 csak	 mordult	 egyet,	 ahogy	 mérgesen	 bámulta.	 Mindketten

nagydarab	 férfiak	 voltak,	 ahogy	 így	 egymás	 mellé	 szorultak,	 össze	 is	 ért	 a
könyökük,	amikor	Stephen	a	söréért	nyúlt.	Az	asztal	többi	vendége	csak	bámult
Strike-ra.	 Bátortalan	 üdvözlésként	 felemelte	 a	 kezét;	 csak	 akkor	 jutott	 eszébe,
hogy	be	van	kötve,	amikor	meglátta,	és	felfogta,	hogy	ezzel	még	inkább	magára
vonta	a	figyelmet.

–	Heló,	 én	 Jenny	vagyok,	Stephen	 felesége	–	 szólította	meg	a	 széles	vállú,
barna	nő	Stephen	másik	oldalán.	–	Szerintem	magának	erre	van	szüksége.

Azzal	 Stephen	 tányérja	 fölött	 átnyújtott	 Strike-nak	 egy	 érintetlen	 pintet.	 A
nyomozót	 olyan	 hála	 öntötte	 el,	 hogy	 meg	 tudta	 volna	 csókolni.	 A	 homlokát
ráncoló	 Stephenre	 való	 tekintettel	 megmaradt	 egy	 „köszi”-nél,	 és	 rögtön
felhörpintette	a	sör	felét.	A	szeme	sarkából	látta,	hogy	Jenny	Stephen	fülébe	súg
valamit.	A	férfi	csak	nézte,	ahogy	Strike	leteszi	a	poharat,	aztán	megköszörülte	a
torkát,	és	barátságtalanul	megszólalt:

–	Gondolom,	most	gratulálnom	illene.
–	Miért?	–	nézett	rá	tanácstalanul	Strike.
Stephen	arca	egy	fokkal	kevésbé	harciasra	váltott.
–	Hát	hogy	elkapta	azt	a	gyilkost.
–	 Ja,	 igen	 –	 felelte	 Strike.	 Bal	 kezével	 felvette	 a	 villát,	 és	 felszúrta	 rá	 az

előételként	kapott	 lazacot.	Csak	miután	egyben	 lenyelte	az	egészet,	és	hallotta,
ahogy	 Jenny	 elneveti	magát,	 jött	 rá,	 hogy	 valószínűleg	 több	 tisztelettel	 kellett
volna	válaszolnia.	–	Bocsánat	–	mormogta.	–	Csak	nagyon	éhes	vagyok.

Stephen	vizslató	tekintetében	már	valami	tetszés	szikrája	is	feltűnt.
–	Ennek	semmi	értelme,	nem?	–	nézett	le	a	habra	a	saját	tányérján.	–	Nagy

része	levegő.



–	 Cormoran	 –	 szólította	 meg	 megint	 Jenny	 –,	 megtenné,	 hogy	 csak
odainteget	Jonathannak?	Robin	másik	bátyja,	ott	ül!

Strike	 a	 jelzett	 irányba	 pillantott.	 A	 szomszéd	 asztalnál	 egy	 karcsú
fiatalember,	akinek	a	bőre	pont	olyan	színű	volt,	mint	Robiné,	lelkesen	integetett
neki.	Rövid,	bátortalan	intéssel	nyugtázta.

–	 Akkor	 azt	 akarja,	 hogy	 Robin	 menjen	 vissza	 dolgozni?	 –	 szegezte	 neki
Stephen.

–	Aha	–	bólintott	Strike.	–	Azt.
Félig	arra	számított,	hogy	Stephen	ismét	dühbe	gurul	erre,	de	a	férfi	nagyot

sóhajtott.
–	 Hát,	 gondolom,	 örülnöm	 kéne.	 Sose	 láttam	 boldogabbnak,	 mint	 amikor

magának	dolgozott.	Mindig	csak	szívattam	gyerekkorunkban,	hogy	azt	mondta,
rendőr	 akar	 lenni.	 Most	 már	 sajnálom	 –	 tette	 hozzá,	 elvett	 egy	 újabb	 sört	 a
pincértől,	és	 tiszteletre	méltó	mennyiséget	 fel	 is	hajtott	belőle,	mielőtt	 folytatta
volna.	–	Olyan	szemetek	voltunk	vele	régen,	most	úgy	érzem,	erre	ő	meg…	hát,
most	már	jobban	ki	tud	állni	magáért.

A	szeme	a	főasztalra	tévedt,	és	Strike,	bár	háttal	ült	nekik,	úgy	érezte,	most
vethet	 ő	 is	 egy	 gyors	 pillantást	Robinra.	A	 lány	 némán	 ült,	 nem	 evett,	 nem	 is
nézett	Matthew-ra.

–	Most	 ne,	 öreg	 –	 hallotta	 Stephen	 hangját.	 Odafordulva	 azt	 látta,	 hogy	 a
szomszédja	kinyújtott,	vastag	karjával	tartja	távol	tőle	Martin	egyik	barátját,	aki
máris	odajött	 az	asztalukhoz,	és	már	hajolt	volna	 le,	hogy	kérdezzen	Strike-tól
valamit.	De	most	zavartan	távozott.

–	 Köszi!	 –	 nézett	 Stephenre	 Strike,	 és	 felhajtotta	 a	 Jennytől	 kapott	 söre
maradékát.

–	 Szokjon	 hozzá!	 –	 felelte	 Stephen,	 és	 egy	 falásra	 betolta	 a	 lazachabját.	 –
Elkapta	a	shacklewelli	hasfelmetszőt!	Ezzel	híres	lesz,	öregem!

	
	

Mindenki	azt	mondja,	a	sokk	után	a	dolgok	mintha	homályosan	szaladnának	el
az	 ember	mellett,	 de	 Robin	 nem	 ezt	 tapasztalta.	 Nagyon	 is	 jól	 látható	maradt
körülötte	minden	részlet	–	az	elfüggönyözött	ablakokon	behatoló	ragyogó	fény
négyszögei,	 az	 üvegen	 túl	 az	 ég	 zománcos	 kékje,	 a	 könyökökkel,	 rendetlenül
letett	poharakkal	beborított	damasztabroszok,	az	evő-ivó	vendégek	fokozatosan



kipiruló	 arca,	 Sue	 néni	 arisztokratikus	 arcéle,	 amin	 nem	 lágyított	 semmit	 a
szomszédai	 beszélgetése	 sem,	 Jenny	 hülyén	 remegő,	 sárga	 kalapja,	 ahogy	 ott
viccelődik	Strike-kal.	Jól	látta	Strike-ot	is.	Olyan	gyakran	visszatért	a	tekintete	a
nyomozóra,	hogy	tökéletesen	le	tudta	volna	rajzolni	a	zakója	hátán	a	gyűrődések
mintázatát,	 a	 tarkóján	göndörödő,	 sűrű,	 sötét	haját,	 ahogy	a	bal	 füle	vastagabb
volt	a	jobbnál	a	sérülés	miatt.

Nem,	 a	 sokk,	 ami	 az	 üdvözlésnél	 megtudott	 dolog	 miatt	 érte,	 nem
homályosított	el	körülötte	mindent.	Inkább	azt	változtatta	meg,	ahogy	a	hangokat
és	az	időt	érzékeli.	Jól	tudta,	Matthew	már	rá	is	szólt	egyszer,	hogy	egyen	már,
de	 mégsem	 tűnt	 fel	 neki,	 amíg	 az	 aggodalmas	 pincér	 el	 nem	 vette	 előle	 az
érintetlenül	hagyott	tányért,	mert	amit	csak	mondtak	neki,	annak	előbb	át	kellett
hatolni	 a	 vastag	 falon,	 ami	 körülzárta,	 mióta	 Matthew	 bevallotta	 neki	 ezt	 az
álnokságot.	 Ott	 ült	 egy	 láthatatlan	 falú	 cellában,	 elválasztva	 az	 összes	 többi
vendégtől,	dübörgött	benne	az	adrenalin,	újra	és	újra	arra	ösztökélve,	álljon	fel,
és	sétáljon	ki	innen.

Ha	Strike	nem	jelenik	meg	itt	ma,	Robin	talán	sosem	tudta	volna	meg,	hogy
szeretné,	 ha	visszamenne	hozzá	dolgozni;	 hogy	nem	kéne	mindazt	 a	 szégyent,
dühöt,	megaláztatást,	fájdalmat	éreznie,	ami	nem	hagyta	nyugodni	a	szörnyű	este
óta,	 amikor	 a	 nyomozó	 kirúgta.	Matthew	 épp	 azt	 akarta	megtagadni	 tőle,	 ami
megmenthetné,	 amiért	 hajnalonként	 sírdogált,	 amíg	 a	 többiek	 aludtak	 –	 az
önbecsülése	 helyreállítását,	 ezt	 a	 világot	 jelentő	 munkát,	 a	 barátságot,	 amiről
nem	 is	 tudta,	 hogy	 az	 egyik	 legfontosabb	 dolog	 az	 életében,	 amíg	 ki	 nem
csúszott	a	kezéből.	Matthew	hazudott,	és	újra	csak	hazudott	neki.	Mosolyogva,
nevetve	 nézte,	 ahogy	 ő	 nagy	 nehezen	 végigcsinálja	 a	 napokat	 az	 esküvő	 előtt,
próbál	úgy	tenni,	mintha	még	örülne	is	neki,	hogy	elveszett	az	a	szeretett	élete.
Vajon	sikerült	Matthew-t	 is	 rászednie	ezzel?	Vajon	elhitte	a	 férfi,	hogy	 tényleg
örül	 neki,	 hogy	 lezárult	 az	 élete	 Strike-kal?	 Mert	 ha	 igen,	 akkor	 egy	 olyan
férfihoz	ment	hozzá,	aki	egyáltalán	nem	is	ismeri,	aki	nem	is…

Elvitték	 a	 desszertet	 is;	 Robinnak	 hamis	 mosolyt	 kellett	 villantania	 az
aggódó	pincérre,	aki	ezúttal	megkérdezte,	hozhatna-e	valami	mást,	mert	immár	a
harmadik	fogást	viszi	el	előle	érintetlenül.

–	Gondolom,	töltött	pisztolyt	nem	lehet	kérni?	–	érdeklődött	Robin.
Olyan	 komolyan	 mondta,	 hogy	 a	 pincér	 elmosolyodott,	 aztán	 zavartan

bámult	rá.



–	Mindegy	–	mondta	Robin.	–	Hagyja	csak.
–	 Az	 isten	 szerelmére,	 Robin!	 –	 szólt	 rá	 Matthew;	 és	 a	 lány	 hirtelen

fellobbanó	dühvel	és	örömmel	ismerte	fel,	hogy	a	férfi	fél.	Matthew	retteg	tőle,
mit	fog	most	csinálni,	hogy	mi	történik	majd	most.

Csillogó	 ezüstedényekben	 hozták	 a	 kávét.	 Robin	 nézte,	 ahogy	 a	 pincérek
kitöltik,	 látta	 a	 kis	 tálcákon	 az	 asztalra	 helyezett	 teasüteményeket.	 Látta	 Sarah
Shadlockot	is	abban	a	szűk,	türkizkék	ujjatlan	ruhájában,	ahogy	sietve	kimegy	a
mosdóba	a	beszédek	előtt,	nézte,	ahogy	a	hatalmas	pocakú	Katie	totyog	utána	a
lapos	sarkú	cipőjében,	óriásira	dagadva	és	fáradtan,	a	hasa	mintha	előtte	haladna;
aztán	megint	visszatért	a	tekintete	Strike	hátára.	A	nyomozó	épp	sütiket	tömött	a
szájába,	 és	 Stephennel	 beszélgetett.	 Robin	 örült,	 hogy	 Stephen	 mellé	 ültette.
Mindig	is	tudta,	hogy	jól	kijönnének	egymással.

Aztán	 valaki	 csendet	 kért,	 mire	 nagy	 susogással,	 izegve-mozogva,
székcsikorgás	 közepette	 azok	 is	 feléjük	 fordultak,	 akik	 eddig	 háttal	 ültek	 a
főasztalnak,	 hogy	 láthassák	 a	 beszélőket.	Robin	 elkapta	 Strike	 tekintetét.	Nem
tudott	semmit	leolvasni	az	arcáról.	A	nyomozó	állta	is	a	tekintetét,	amíg	Robin
apja	fel	nem	állt,	meg	nem	igazította	a	szemüvegét,	és	beszélni	nem	kezdett.

	
	

Strike	 arra	 vágyott	 leginkább,	 hogy	 lefekhessen,	 vagy	 ha	 azt	 nem	 is,	 hogy
visszamehessen	a	kocsiba	Shankerhez,	ahol	legalább	az	ülést	hátradönthetné.	Az
utóbbi	48	órából	alig	kettőt	aludt,	és	az	erős	fájdalomcsillapítók	és	immár	négy
pint	keverékétől	úgy	elálmosodott,	hogy	folyton	elszunyókált	a	fejét	az	asztalon
könyöklő	 kezére	 támasztva,	 aztán	 egy	 rándulással	 mindig	 felébredt,	 amikor	 a
halántéka	lecsúszott	az	ökléről.

Sosem	 kérdezte	 meg	 Robintól,	 mit	 is	 dolgoznak	 a	 szülei.	 De	 ha	 Michael
Ellacott	 utalt	 is	 rá	 valahol	 a	 beszédében,	 mivel	 foglalkozik,	 Strike	 nem	 vette
észre.	Michael	 kedvesnek	 tűnt,	 szinte	 tanári	 volt	 a	megjelenése	 a	 szarukeretes
szemüvegével.	A	 gyerekei	mind	 az	 ő	magasságát	 örökölték,	 de	 a	 sötét	 haja,	 a
mogyoróbarna	szeme	egyedül	Martinban	volt	meg.

A	beszédét	akkor	írhatta,	vagy	talán	akkor	írta	át,	amikor	Robinnak	már	nem
volt	 állása.	 Michael	 különös	 szeretettel	 és	 megbecsüléssel	 szólt	 Robin
erényeiről,	mint	az	 intelligenciája,	 rugalmassága,	nagylelkűsége	és	kedvessége.
Amikor	eljutott	oda,	milyen	büszke	is	az	egyetlen	lányára,	meg	kellett	állnia,	és



megköszörülte	a	torkát;	de	ahol	Robin	elért	eredményeinek	kellett	volna	jönnie,
üresség	tátongott,	kimaradt	minden,	amit	a	lány	valójában	elért	vagy	átélt.	Robin
persze	 túlélt	 olyasmiket	 is,	 amiket	 nem	 is	 lehetett	 volna	 emlegetni	 ebben	 a
hatalmas	 szivardobozra	 emlékeztető	 teremben,	 és	 amit	 nem	 is	 akartak	 volna
hallani	 ezek	 a	 tollas,	 gomblyukban	 virágos	 vendégek;	 de	 a	 tény,	 hogy	 a	 lány
túlélte	 mindezt,	 Strike	 számára	 épp	 a	 legjobb	 felsorolt	 tulajdonságait
bizonyította,	és	bármilyen	álomittas	is	volt,	úgy	érezte,	azért	mégiscsak	el	kellett
volna	ezeket	ismerni.

De	 láthatólag	 senki	 más	 nem	 gondolta	 így.	 Mintha	 még	 halvány
megkönnyebbülést	 is	 látott	 volna	 a	 hallgatóságon,	 ahogy	 Michael	 a	 beszéd
végéhez	 közeledett,	 és	 sem	 kések,	 sem	 sebhelyek,	 sem	 gorillamaszkok,	 sem
símaszkok	nem	kerültek	szóba.

Elérkezett	 a	 vőlegény	 beszédének	 az	 ideje.	 Matthew	 fel	 is	 állt,	 lelkes
tapsvihar	 közepette,	 de	 Robin	 keze	 az	 ölében	 maradt,	 és	 csak	 bámult	 ki	 az
ablakon	szemben	–	a	nap	már	alacsonyan	járt	a	felhőktől	tiszta	égen,	és	hosszú
árnyékokat	vetett	a	gyepen.

Valahol	a	teremben	egy	darázs	zümmögött.	Strike-ot	jóval	kevésbé	érdekelte,
ha	 Matthew	 megsértődik,	 mint	 ha	 Michael;	 kényelmesebben	 elhelyezkedett	 a
székén,	összefonta	a	két	karját	és	 lehunyta	a	szemét.	Úgy	egy	percig	hallgatta,
ahogy	Matthew	 elmeséli,	 Robinnal	 már	 gyerekkoruk	 óta	 ismerik	 egymást,	 de
csak	 hatodikban	 tűnt	 fel	 neki,	 milyen	 csinos	 is	 lett	 az	 a	 lány,	 aki	 egyszer
megverte	a	kanálban	tojásvivő	versenyen…

–	Cormoran!
Hirtelen	 rándulással	 felébredt,	 és	 a	 mellkasán	 lévő	 nedves	 foltból	 arra

következtetett,	hogy	folyt	a	szájából	a	nyál.	Álmosan	hátranézett	Stephenre,	aki
az	előbb	oldalba	bökte.

–	Már	horkolt!	–	mormogta	oda	neki	Stephen.
Mielőtt	felelhetett	volna,	megint	kitört	a	taps	a	teremben.	Matthew	leült,	de

nem	is	mosolygott.
Most	már	csak	vége	van	hamarosan…	de	nem,	most	Matthew	tanúja	állt	fel.

Immár	teljesen	éberen	Strike-nak	hirtelen	feltűnt,	mennyire	tele	van	a	hólyagja.
Nagyon-nagyon	remélte,	hogy	ez	a	srác	csak	keveset	fog	beszélni.

–	Matt-tel	a	rögbipályán	ismerkedtünk	meg	–	kezdte	a	tanú,	és	a	terem	hátsó
végében	egy	asztalnál	részeg	kiáltozás	hangzott	fel.



	
	

–	Felfelé!	–	jelentette	ki	Robin.	–	Most	azonnal!
Most	először	szólt	a	férjéhez	azóta,	hogy	leültek	a	főasztalhoz.	Még	el	sem

csendesedett	teljesen	a	taps	Matthew	tanújának	beszéde	után.	Strike	már	felállt,
de	Robin	látta	rajta,	hogy	csak	a	mosdóba	megy.	Mindenesetre	most	már	tudta,
hogy	a	nyomozó	vissza	akarja	hívni,	és	biztos	volt	benne,	marad	még	legalább
addig,	hogy	igent	mondhasson	neki.	Az	előétel	alatti	összenézésükből	tudta.

–	Még	fél	óra,	és	jön	a	zenekar!	–	tiltakozott	Matthew.	–	Nekünk	elvileg…
De	Robin	már	meg	 is	 indult	 az	 ajtó	 felé,	 és	vitte	magával	 azt	 a	 láthatatlan

buborékot	 is,	amitől	hűvösen,	száraz	szemmel	hallgatta	végig	az	apja	beszédét,
Matthew	 ideges	 habogását,	 azt,	 ahogy	 a	 férje	 tanúja	 felmondta	 az	 összes
unalmas,	 ismerős	 rögbicsapatos	 sztorit.	 Halványan	 úgy	 tűnt	 neki,	 az	 anyja
megpróbált	az	útjába	állni,	ahogy	a	vendégek	közt	utat	 tört	magának,	de	fel	se
vette.	 Szép	 engedelmesen	 végigülte	 az	 ebédet	 és	 a	 beszédeket.	 A	 világ	 most
tartozott	neki	egy	kis	nyugalommal	és	szabadsággal.

Felmasírozott	 a	 lépcsőn	 a	 szoknyáját	 felemelve,	 hogy	 az	 olcsó	 cipőjével
nehogy	rátaposson,	és	ment	tovább	a	süppedős	szőnyeggel	borított	folyosón,	azt
sem	tudta,	pontosan	hová.	Hallotta	a	háta	mögül	Matthew	sietős	lépteit.

–	 Elnézést	 –	 szólította	meg	 a	mellényes	 tizenévest,	 aki	 épp	 egy	 ágyneműs
kosarat	emelt	ki	a	szekrényből.	–	Hol	van	a	menyasszonyi	lakosztály?

A	srác	ránézett,	aztán	Matthew-ra,	és	elvigyorodott,	komolyan	elvigyorodott!
–	Ne	legyél	bunkó!	–	szólt	rá	hidegen	Robin.
–	Robin!	–	szólalt	meg	Matthew	is,	a	srác	meg	elvörösödött.
–	Arra	–	nyögte	ki,	és	mutatta	is.
Robin	ment	tovább.	A	kulcs	Matthew-nál	van,	azt	is	tudta.	Ő	a	tanújával	már

az	előző	éjjelt	is	itt	töltötte,	bár	nem	a	menyasszonyi	lakosztályban.
Ahogy	 Matthew	 kinyitotta	 az	 ajtót,	 Robin	 már	 ment	 is	 befelé,	 látta	 a

rózsaszirmokat	az	ágyon,	a	pezsgőt	a	jegesvödörben,	a	szép	nagy	borítékot,	rajta
díszes	betűkkel:	Mr.	és	Mrs.	Cunliffe.	Megkönnyebbülve	 talált	 rá	a	 tekintete	az
utazótáskára,	 amit	 kézipoggyásznak	 szánt	 a	 titokzatos	 nászutukra.	 Kihúzta	 a
cipzárját,	és	a	sérült	karjával	belenyúlva	előkereste	a	karvédőt,	amit	a	fotózáshoz
levett.	Majd,	miután	felhúzta	a	sajgó	karjára,	az	épp	csak	begyógyult	sebhelyre,
erőlködve	levette	a	jegygyűrűjét,	és	odacsapta	az	éjjeliszekrényre,	a	jegesvödör



mellé.
–	Mit	csinálsz?	–	nézett	 rá	Matthew,	a	hangjában	egyszerre	volt	 rémület	és

agresszió.	–	Mi…	le	akarod	fújni?	Nem	akarsz	hozzám	jönni?
Robin	 csak	 bámult	 rá.	 Arra	 várt,	 hogy	 megkönnyebbül,	 ha	 egyedül

maradnak,	 és	 elmondhatja,	 amit	 akar,	 de	Matthew	 olyasmit	 követett	 el	 ellene,
hogy	 egyszerűen	 nem	 talált	 szavakat.	 A	 férfi	 ide-oda	 villanó	 tekintetében,
kihúzott	 hátában	 látta,	 mennyire	 megrémíti	 ez	 a	 szótlanság.	 Tudatosan,	 vagy
sem,	de	beállt	pont	Robin	és	az	ajtó	közé.

–	Jól	van	–	kezdte	nagy	hangon	–,	tudom,	hogy	meg	kellett	volna…
–	Tudtad,	hogy	mit	jelent	nekem	ez	a	munka.	Nagyon	jól	tudtad!
–	 Jó,	 nem	 akartam,	 hogy	 visszamenj,	 oké?	 –	 kiabálta	 Matthew.	 –

Megtámadtak	és	megkéseltek,	Robin!
–	Az	az	én	hibám	volt!
–	De	kirúgott,	a	francba	is!
–	Mert	megmondta,	hogy	ne	csináljak	valamit,	és	én	mégis…
–	 Tudtam,	 hogy	 még	 védeni	 is	 fogod,	 bassza	 meg!	 –	 ordította	 Matthew,

immár	 minden	 önkontrollt	 feladva.	 –	 Tudtam,	 hogy	 ha	 beszélsz	 vele,	 rögtön
rohansz	majd	vissza,	mint	egy	kibaszott	kiskutya!

–	Akkor	sem	hozhatsz	ilyen	döntéseket	helyettem!	–	kiabált	vissza	Robin.	–
Senkinek	 nincs	 joga,	 hogy	 elirányítsa	 a	 kurva	 hívásaimat,	 meg	 letörölje	 az
üzeneteimet,	Matthew!

Most	már	egyikük	sem	fogta	vissza	magát,	nem	tettettek	tovább.	Szinte	csak
véletlenül	 hallották	meg,	mit	 is	mond	 a	másik,	 amikor	 rövid	 szünetet	 tartottak
levegőt	 venni,	 és	 úgy	 vágták	 egymás	 fejéhez	 ordítva	 minden	 dühüket,
fájdalmukat,	 mintha	 lángoló	 dárdák	 lettek	 volna,	 amelyek	 még	 a	 céljuk	 előtt
porrá	 égnek.	 Robin	 vadul	 hadonászott	 is,	 aztán	 felsikított,	 ahogy	 a	 karja	 éles
fájdalommal	 tiltakozott;	Matthew	 önelégült	 haraggal	mutogatott	 a	 sebhelyre	 –
most	 élete	 végéig	 viselheti,	 amiért	 olyan	 meggondolatlan,	 ostoba	 volt,	 hogy
Strike-kal	dolgozott.	Egyikük	sem	ért	el	 semmit,	nem	bocsátott	meg	és	nem	is
kért	elnézést	semmiért	–	az	utolsó	egy	évüket	tönkretevő	veszekedések	mind	ide
vezettek,	 ehhez	 a	 robbanáshoz,	 mind	 csak	 a	 közeledő	 háborút	 jelző	 villongás
volt	 csupán.	Az	 ablakban	 a	 délután	hamar	 estébe	 fordult.	Robinnak	 lüktetett	 a
feje,	a	gyomra	forgott,	valami	fenyegető,	fojtogató	érzés	tört	rá	hirtelen.

–	 Utáltad,	 hogy	 mennyit	 dolgozom,	 az	 rohadtul	 nem	 is	 érdekelt,	 hogy



életemben	 először	 boldog	 vagyok	 egy	 munkahelyen,	 ezért	 aztán	 hazudtál!
Tudtad,	 hogy	 mit	 jelent	 ez	 nekem,	 és	 mégis	 hazudtál!	 Hogy	 törölhetted	 ki	 a
híváslistát,	hogy	törölhetted	le	azt	az	üzenetet…?

Hirtelen	 leült	 egy	 rojtos	 díszítésű	 fotelbe,	 a	 kezébe	 temette	 az	 arcát.
Beleszédült	a	düh	erejébe,	az	éhgyomorra	elviselt	sokkba.

Valahol	távol,	a	szálló	néma,	puha	szőnyeggel	borított	folyosóin	becsukódott
egy	ajtó,	egy	nő	nevetett.

–	Robin…	–	kezdte	Matthew	rekedten.
Hallotta,	hogy	a	férfi	közeledik,	és	feltartotta	a	kezét,	hogy	megállítsa.
–	Hozzám	ne	érj!
–	 Robin,	 nem	 lett	 volna	 szabad,	 tudom.	 Csak	 nem	 akartam,	 hogy	 megint

bajod	essék!
De	Robin	alig	hallotta.	Nemcsak	Matthew-ra	volt	már	dühös,	hanem	Strike-

ra	is.	Tovább	kellett	volna	próbálkoznia!	Újra	és	újra	hívni!	És	ha	hívott	volna,
most	lehet,	hogy	nem	lennék	itt.

Ez	a	gondolat	megijesztette.
Ha	tudom,	hogy	Strike	vissza	akar	hívni	dolgozni,	vajon	hozzámentem	volna

Matthew-hoz?
Robin	hallotta	Matthew	zakójának	surrogását;	biztos	az	óráját	nézi,	gondolta.

Talán	 lent	 a	 vendégek	 majd	 azt	 hiszik,	 azért	 tűntek	 el,	 hogy	 elhálják	 a
házasságot.	Elképzelte,	ahogy	Geoffrey	sikamlósan	tréfálkozik	ezen.	A	zenekar
biztos	 már	 vagy	 egy	 órája	 a	 helyén	 van.	 Megint	 az	 jutott	 eszébe,	 mennyit	 is
fizettek	mindezért	 a	 szülei.	 És	 hogy	már	 korábban	 is	 vesztettek	 el	 foglalókat,
amikor	elhalasztották	az	esküvőt.

–	Jól	van	–	nyögte	ki	színtelen	hangon.	–	Menjünk	le	táncolni.
Felállt,	 és	 szórakozottan	 kisimítgatta	 a	 szoknyáját.	 Matthew	 gyanakvón

méregette.
–	Biztos?
–	 Túl	 kell	 lennünk	 ezen	 a	 napon	 –	 felelte	 Robin.	 –	 Egy	 csomóan	 sokat

utaztak.	Anya	és	apa	meg	rengeteg	pénzt	kifizetett	érte.
Megint	felemelte	a	szoknyája	alját,	és	megindult	az	ajtó	felé.
–	Robin!
Erre	visszafordult	arra	számítva,	a	 férfi	majd	azt	mondja,	„szeretlek”,	vagy

mosolyog,	könyörög,	igazibb	békülést	akar.



–	Ezt	 inkább	vedd	vissza!	–	mondta	Matthew,	és	ugyanolyan	hűvös	arccal,
mint	 amilyennel	Robin	nézte	őt,	odanyújtotta	neki	 a	 jegygyűrűt,	 amit	 az	előbb
levett.

	
	

Strike-nak	nem	jutott	eszébe	jobb	terv,	ha	már	maradni	szándékozott,	amíg	nem
tud	megint	beszélni	Robinnal,	mint	hogy	tovább	igyon.	Kivonta	magát	Stephen
és	Jenny	kedves	védelme	alól,	mert	azt	gondolta,	nekik	inkább	szabadon	kellene
élvezniük	 a	 rokonaik	 és	 barátaik	 társaságát,	 és	 a	 jól	 bevált	 módszereihez
folyamodott,	 amelyekkel	 általában	 visszaverte	 az	 idegenek	 kíváncsiságát	 –
bevetette	 rémisztő	 méretét	 és	 normális,	 mogorva	 nézését.	 Egy	 ideig	 a	 bárpult
végénél	álldogált	az	újabb	pintjét	iszogatva,	majd	kiment	a	teraszra,	és	megállt	a
többi	dohányostól	külön,	úgy	bámulta	a	felhőpöttyös	estét,	szívta	a	korallkék	ég
alatt	a	fű	édes	illatát.	Még	Martin	barátai	sem	tudták	összeszedni	a	bátorságukat,
hogy	zaklassák,	pedig	már	ők	is	eleget	ittak,	és	körben	állva	dohányoztak,	mint	a
gimnazisták.

Egy	 idő	 múlva	 a	 vendégeket	 ügyesen	 összeszedték	 és	 egy	 csapatban
visszaterelték	a	faborítású	helyiségbe,	amit	azóta	táncteremmé	rendeztek	át.	Az
asztalok	 felét	 kivitték,	 a	 többit	 elhúzták	 oldalra.	A	 zenekar	 ott	 állt	 az	 erősítők
előtt,	 de	 a	menyasszony	 és	 a	 vőlegény	 továbbra	 sem	 volt	 sehol.	A	 pasas,	 akit
Strike	Matthew	 apjaként	 azonosított	 (egy	 izzadt,	 kerek,	 vörös	 arcú	 férfi)	 több
viccet	 is	 elsütött	 már	 arról,	 vajon	 mit	 művelhetnek,	 amikor	 Strike-ot	 hirtelen
megszólította	egy	szűk,	türkizkék	ruhába	bújt	nő.	Tollas	hajdísze	csiklandozta	is
Strike	orrát,	ahogy	a	nő	odahajolt	kezet	fogni.

–	 Cormoran	 Strike,	 ugye?	 –	 kérdezte.	 –	 Micsoda	 megtiszteltetés!	 Sarah
Shadlock	vagyok.

Strike	 mindent	 tudott	 Sarah	 Shadlockról	 –	 hogy	 lefeküdt	 Matthew-val	 az
egyetemen,	amíg	az	épp	távkapcsolatban	volt	Robinnal.	Strike	megint	felemelte
a	bekötött	kezét,	hogy	jelezze,	miért	nem	tud	kezet	fogni.

–	Jaj,	szegénykém!
Sarah	 mögött	 feltűnt	 egy	 berúgott,	 kopaszodó	 férfi;	 valószínűleg	 fiatalabb

volt,	mint	amennyinek	kinézett.
–	 Tom	 Turvey	 –	 mondta,	 miközben	 összeakadó	 szemekkel	 bámulta	 a

nyomozót.	–	Rohadt	jól	csinálta!	Szép	munka,	öregem,	rohadt	jól	csinálta!



–	Már	annyira	rég	szerettük	volna	megismerni!	–	folytatta	Sarah.	–	Matt	és
Robin	régi	barátai	vagyunk.

–	 A	 shacklewelli	 has…	 hasfelmetsző!	 –	 csuklott	 egyet	 Tom.	 –	 Rohadt	 jól
csinálta!

–	 De	 hát	 hogy	 néz	 ki,	 szegénykém!	 –	 ismételte	 Sarah,	 és	 a	 kezét	 Strike
bicepszére	 tette,	 úgy	 mosolygott	 fel	 a	 monoklis	 arcába.	 –	 Ezt	 az	 az	 ember
csinálta	magával?

–	 Mindenki	 ezt	 akarja	 tudni	 –	 vigyorgott	 homályos	 tekintettel	 Tom.	 –
Szegény	csórik	alig	bírják	visszafogni	magukat!	Magának	kellett	volna	beszélni,
nem	Henrynek!

–	Ha-ha	 –	 nevetett	 Sarah.	 –	Gondolom,	más	 se	 hiányozna	magának.	Az	 is
lehet,	 hogy	 egyenesen	 ide	 jött,	miután	 elkapta…	vagyis	 nem	 tudom…	 tényleg
rögtön	ide…?

–	Elnézést	–	felelte	Strike	rezzenéstelen	arccal.	–	A	rendőrség	arra	kért,	hogy
ne	beszéljek	erről.

–	Hölgyeim	és	uraim!	–	 jelentette	be	a	zaklatottnak	 tűnő	műsorvezető,	akit
meglepetésként	ért,	hogy	Matthew	és	Robin	feltűnés	nélkül	visszatért	a	terembe
–,	kérem,	fogadják	szeretettel	Mr.	és	Mrs.	Cunliffe-et!

A	friss	házasok	mosoly	nélkül	mentek	be	a	tánctér	közepére,	mire	Strike-on
kívül	 mindenki	 tapsolni	 kezdett.	 A	 zenekar	 énekese	 átvette	 a	 mikrofont	 a
műsorvezetőtől.

–	Ez	a	dal,	a	közös	múltjuk	fontos	része,	nagyon	sokat	jelent	Matthew-nak	és
Robinnak	–	kezdte	az	énekes,	Matthew	pedig	Robin	derekára	fonta	a	karját,	és	a
másik	kezével	megfogta	a	nő	kezét.

Az	 esküvői	 fotós	 is	 előbújt	 az	 árnyékból,	 és	 újra	 kattintgatni	 kezdett;
elfintorodott	 kicsit,	 amikor	meglátta	 a	menyasszony	karján	megint	 azt	 a	 ronda
gumi	karvédőt.

Megszólalt	 a	 Calling	 ‘Wherever	 You	 Will	 Go’	 c.	 számának	 akusztikus
bevezetője.	Robin	és	Matthew	helyben	körbefordultak,	nem	is	nézve	egymásra.

	
»So	lately,	been	wondering,
Who	will	be	there	to	take	my	place
When	I’m	gone,	you’ll	need	love
To	light	the	shadows	on	your	face……«2



	
Fura	egy	választás	a	„mi	dalunk”-nak,	gondolta	Strike…	de	közben	látta,	hogy
Matthew	 közelebb	 húzódik	 Robinhoz,	 a	 keze	 szorosabban	 tapad	 rá	 a	 lány
keskeny	csípőjére,	jóképű	arca	odahajol,	és	súg	valamit	a	fülébe.

Mintha	 gyomorszájon	 vágták	 volna,	 úgy	 tört	 át	 ez	 a	 kép	 a	 kimerültség,	 a
megkönnyebbülés,	 az	 alkohol	 ködén,	 ami	 egész	 nap	 megvédte	 Strike-ot	 attól,
hogy	 felfogja,	 mit	 is	 jelent	 ez	 az	 esküvő.	 Ahogy	 most	 elnézte	 a	 fiatal	 párt	 a
táncparketten	 –	 Robint	 a	 hosszú,	 fehér	 ruhájában,	 a	 hajában	 rózsakoszorúval,
Matthew-t	meg	 a	 sötét	 öltönyében,	 az	 arca	majdnem	a	menyasszonyéhoz	 ér…
Strike	kénytelen	volt	belátni,	milyen	rég	és	milyen	nagyon	remélte,	hogy	Robin
mégsem	 fog	 hozzámenni.	 Azt	 akarta,	 hogy	 a	 lány	 szabad	 legyen,	 szabadon
lehessen	az,	ami	ők	voltak	ketten.	Hogy	ha	a	körülmények	megváltoznak…	hogy
legyen	meg	a	 lehetőség…	legyen	szabad,	hogy	egy	nap	 talán	kitalálhassák,	mi
más	lehetnének	még	egymásnak.

Bassza	meg!
Ha	Robin	beszélni	akar	vele,	majd	felhívja.	Strike	letette	az	üres	poharát	egy

ablakpárkányra,	sarkon	fordult,	és	elindult	kifelé	a	vendégek	tengerén	keresztül,
akik	mind	készséggel	léptek	félre	előle,	olyan	dühös	arcot	vágott.

	
	

Fordulás	közben,	ahogy	csak	bámult	maga	elé,	Robin	meglátta	a	távozó	Strike-
ot.	Kinyílt	előtte	az	ajtó.	Aztán	már	ott	sem	volt.

–	Engedj!
–	Mi	van?
Robin	 kibontakozott	Matthew	 karjaiból,	megint	 felkapta	 a	 szoknyája	 alját,

hogy	szabadabban	mozoghasson,	majd	 félig	már	 futva	 lement	a	 táncparkettről,
közben	majdnem	beleütközve	a	közelben	lustán	keringőző	apjába	és	Sue	nénibe.
Matthew	ott	maradt	egyedül	a	terem	közepén,	csak	állt,	ahogy	Robin	átverekedte
magát	a	döbbent	nézőkön	az	épp	becsukódó	ajtóhoz.

–	Cormoran!
Strike	már	a	lépcső	felénél	járt,	de	a	neve	hallatán	visszafordult.	Tetszett	neki

Robin	 haja,	 azok	 a	 hosszú,	 repkedő	 hullámok	 a	 yorkshire-i	 rózsákból	 készült
koszorú	alatt.

–	Gratulálok.



Robin	lement	még	néhány	lépcsőfokot;	a	torka	elszorult,	azzal	küszködött.
–	Komolyan	azt	akarja,	hogy	visszamenjek?
Strike	mosolyt	erőltetett	az	arcára.
–	Órákig	 utaztam	 ide	Shankerrel,	 és	 erősen	 gyanítom,	 hogy	 lopta	 a	 kocsit.

Hát	persze	hogy	azt	akarom!
Robin	elnevette	magát,	bár	közben	könnyek	szöktek	a	szemébe.
–	Itt	van	Shanker?	Miért	nem	hívta	be?
–	Shankert?	Ide?	Már	kizsebelt	volna	mindenkit,	aztán	meg	elrakta	volna	a

fogadás	bevételét!
Robin	megint	nevetett,	de	a	könnyek	most	már	ki	is	csordultak	a	szeméből,

és	legördültek	az	arcán.
–	Hol	fog	aludni?
–	A	kocsiban,	amíg	Shanker	hazavisz.	És	egy	vagyont	legombol	rólam	ezért.

De	nem	számít	–	tette	hozzá	gyorsan,	látva,	hogy	Robin	majdnem	közbeszólt.	–
Ha	maga	visszajön,	megérte.	Nagyon	is	megérte.

–	 Most	 szerződést	 is	 akarok	 –	 felelte	 Robin,	 bár	 a	 komoly	 hangvétel	 a
legkevésbé	sem	illett	az	arckifejezéséhez.	–	Rendes	szerződést!

–	Jól	van.
–	Akkor	jó.	Hát,	akkor	találkozunk…
Mikor	is?	Most	elvileg	két	hétig	nászúton	lesz!
–	Majd	szóljon	–	mondta	Strike.
Azzal	megfordult,	és	indult	tovább	lefelé	a	lépcsőn.
–	Cormoran!
–	Mi	az?
Robin	is	elindult	le	a	lépcsőn	Strike	felé,	és	egy	lépcsőfokkal	felette	megállt.

A	szemük	most	egy	vonalban	volt.
–	De	aztán	hallani	akarom,	hogy	kapta	el,	meg	mindent!
Strike	elmosolyodott.
–	Az	megvárja.	De	maga	nélkül	nem	sikerült	volna.
Egyikük	 sem	 tudta,	 ki	mozdult	 előbb,	 vagy	 hogy	 egyszerre	 kezdték-e.	 Fel

sem	fogták,	mi	történik	–	szorosan	átölelték	egymást,	Robin	álla	Strike	vállán,	a
férfi	arca	Robin	hajába	fúrva.	Strike-nak	izzadság-,	sör-	és	sebbenzinszaga	volt;
Robinnak	rózsaillata,	és	érezte	rajta	azt	a	halvány	parfümöt	is,	ami	úgy	hiányzott
most	neki,	hogy	a	lány	már	nem	volt	ott	az	irodában.	Új	és	ismerős	is	volt,	ahogy



átkarolta	Robint,	mintha	valamikor,	réges-rég	már	ölelte	volna	így,	mintha	évek
óta	 úgy	 hiányzott	 volna	 ez	 neki,	 hogy	 nem	 is	 tudott	 róla.	 Fent,	 a	 zárt	 ajtón
keresztül	kihallatszott	a	zenekar:

	
»I’ll	go	wherever	you	will	go
If	I	could	make	you	mine…«3

	
Olyan	 hirtelen	 rebbentek	 szét,	 amilyen	 hirtelen	 összeborultak.	 Robin	 arcán
csorogtak	 a	 könnyek.	 Egy	 őrült	 pillanatig	 Strike	 szerette	 volna	 azt	 mondani:
„gyere	 velem!”	 –	 de	 vannak	 szavak,	 amelyeket	 sosem	 lehet	 visszavonni	 vagy
elfelejteni,	és	ezek,	jól	tudta,	pont	olyanok	lettek	volna.

–	 Majd	 szóljon!	 –	 ismételte.	 Próbált	 mosolyogni,	 de	 attól	 fájt	 az	 arca.
Bekötött	kezével	intett,	aztán	továbbindult	lefelé	a	lépcsőn.	Nem	nézett	vissza.

Robin	nézte,	ahogy	elmegy,	és	csak	törölgette	a	forró	könnyeket	az	arcáról.
Ha	Strike	most	azt	mondta	volna,	„gyere	velem!”,	tudta,	hogy	ment	volna;	na	de
aztán	 mi	 lenne?	 Nagyot	 nyelt,	 a	 kézfejével	 megtörölte	 az	 orrát,	 majd	 sarkon
fordult,	 ismét	 felkapta	 a	 szoknyája	 szélét,	 és	 lassan	 elindult	 a	 lépcsőn	vissza	 a
férjéhez.



EGY	ÉVVEL	KÉSŐBB
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Azt	hallom,	hogy	bővíteni	akarja	a	lapját…	munkatársat
keres.

	
Henrik	Ibsen:	Rosmersholm

	
	
A	 hírnév	 iránti	 vágyakozás	 olyan	 egyetemleges,	 hogy	 akik	 véletlenül	 vagy
akaratlanul	érik	el	azt,	hiába	is	várnának	sajnálatot.

A	shacklewelli	hasfelmetsző	elfogását	követően	Strike	még	hetekig	attól	félt,
hogy	 talán	 épp	 legnagyobb	 sikere	 adja	 meg	 a	 kegyelemdöfést	 a	 nyomozói
karrierjének.	Ami	kis	figyelmet	elért	eddig	a	nyomozóirodája,	most	olyasminek
tűnt,	 mint	 a	 fuldokló	 két	 utolsó	 lemerülése,	 mielőtt	 végleg	 lehúzná	 a	 mély.
Praxisa,	 amiért	 oly	 sok	mindent	 feláldozott,	 amiért	 olyan	keményen	dolgozott,
arra	 épített,	 hogy	 Strike	 ismeretlenként	 tudja	 járni	 a	 londoni	 utcákat;	 de	 a
sorozatgyilkos	 elfogásával	 a	 nyomozó	 kétségtelenül	 bekerült	 a	 köztudatba,
szenzációs	 különcként,	 kvízjátékokban	 emlegetett	 érdekességként	 tűnve	 fel.
Annál	 is	 inkább	 érdekelte	 az	 embereket,	mert	 nem	 volt	 hajlandó	 kielégíteni	 a
kíváncsiságukat.

Miután	az	újságok	az	utolsó	cseppet	is	kifacsarták	a	sztoriból,	hogy	micsoda
zseniális	nyomozással	fogta	el	a	hasfelmetszőt,	újra	elővették	Strike	családjának
történetét.	 Általában	 a	 „színes”	 szóval	 jellemezték,	 bár	 neki	 csak	 valami
formátlan	 masszának	 tűnt,	 amit	 egész	 életében	 magában	 hordozott,	 és	 inkább
nem	szeretett	volna	közelebbről	megvizsgálni:	a	rocksztár	apját,	a	halott	groupie
anyját,	 katonai	 pályafutását,	 amely	 a	 jobb	 lábszára	 elvesztésével	 végződött.
Csekk-könyveket	 lobogtató,	 vigyorgó	 újságírók	 rohanták	 meg	 Lucyt	 is,	 az
egyetlen	féltestvérét,	akivel	együtt	töltötték	a	gyerekkorukat.	Seregbeli	ismerősei
odavetett	megjegyzései,	melyekben	csak	Strike	hallotta	a	durva	humort,	 inkább
irigynek,	 lekicsinylőnek	 tűntek.	 Az	 apja,	 akivel	 Strike	 alig	 két	 alkalommal



találkozott,	és	akinek	a	nevét	sosem	használta,	a	sajtósán	keresztül	nyilatkozatot
adott	 ki,	 melyben	 teljesen	 hamisan	 azt	 sugalmazta,	 a	 nyilvánosság	 számára
ugyan	 láthatatlan,	 de	 barátságos	 viszony	 van	 közöttük.	 A	 hasfelmetsző
elfogásának	 utórezgései	még	 egy	 évig	 nem	 csengtek	 le	 Strike	 életében,	 és	ma
sem	volt	benne	teljesen	biztos,	hogy	véget	ért	az	ügy.

Persze	volt	jó	oldala	is,	ha	az	ember	London	legismertebb	magánnyomozója.
A	 tárgyalás	 után	 csak	 úgy	 özönlöttek	 hozzá	 az	 új	 ügyfelek,	 míg	 a	 végén
egyszerűen	lehetetlenné	vált,	hogy	Robinnal	ketten	vigyenek	minden	nyomozást.
Mivel	Strike	úgy	vélte,	 ajánlatos	 lenne	most	 egy	 ideig	nem	nagyon	 szem	előtt
lennie,	több	hónapig	leginkább	az	irodában	maradt,	és	alvállalkozók	(főleg	volt
rendőrök	 és	 katonák,	 sokan	 a	 biztonsági	 magáncégek	 világából)	 végezték	 a
munka	 nagy	 részét,	 ő	meg	 az	 éjszakai	műszakokat	 és	 a	 papírmunkát	 csinálta.
Miután	az	így	megnőtt	nyomozóiroda	egy	évig	a	lehető	legtöbb	ügyet	vállalta	el,
Strike	 végre	 már	 rég	 aktuális	 fizetésemelést	 adhatott	 Robinnak,	 kifizette	 az
utolsó	adósságait	is,	és	vett	egy	13	éves	3-as	BMW-t.

Lucy	 és	 barátai	 a	 kocsiból	 és	 az	 újabb	 alkalmazottakból	 természetesen	 azt
gondolták,	 hogy	 Strike	 végre	 elért	 valamiféle	 anyagi	 biztonságot.	 Valójában
viszont,	 miután	 kifizette	 a	 London	 belvárosában	 felháborítóan	 drágán	 bérelt
garázst	 és	 a	nyomozóit,	 alig	maradt	magára	költhető	pénze,	 így	 továbbra	 is	 az
irodája	feletti	két	szobában	lakott,	és	az	egylapos	rezsón	főzött	magának.

Folyamatos	 gondot	 okozott	 neki	 a	 szabadúszó	 alvállalkozókkal	 járó
adminisztráció,	 meg	 a	 rendelkezésre	 álló	 emberanyag	 változó	minősége.	 Csak
egyetlen	 embert	 talált,	 akit	 félig-meddig	 folyamatosan	 alkalmazott,	 Andy
Hutchinst,	 egy	 vékony,	 búskomor	 exrendőrt,	 aki	 tíz	 évvel	 idősebb	 volt	 új
főnökénél.	 Őt	 Strike	 rendőr	 barátja,	 Eric	 Wardle	 nyomozó	 ajánlotta	 a
figyelmébe.	 Hutchins	 korán	 nyugdíjba	 ment	 a	 rendőrségtől,	 amikor	 hirtelen
jóformán	lebénult	a	bal	lába	–	később	ezt	szklerózis	multiplexként	azonosították
az	 orvosok.	 Már	 amikor	 először	 jelentkezett,	 figyelmeztette	 Strike-ot,	 nem
biztos,	 hogy	 fizikailag	 mindig	 alkalmas	 lesz	 a	 munkára.	 Betegsége	 elég
kiszámíthatatlan,	mondta,	de	az	utóbbi	három	évben	nem	tapasztalt	visszaesést.
Különleges,	 extra	 kevés	 zsírt	 tartalmazó	 étrendje	 Strike-nak	 egyenesen
rettenetesnek	 tűnt	 –	 semmi	 vörös	 hús,	 se	 sajt,	 se	 csokoládé,	 se	 rántott	 ételek.
Andy	módszeresen,	 türelmesen	 dolgozott,	 rá	 lehetett	 bízni	 a	 dolgokat,	 és	 nem
kellett	 folyamatosan	 ellenőrizgetni,	 nem	 úgy,	 mint	 Robinon	 kívül



tulajdonképpen	minden	más	alkalmazottját.	Strike	még	most	sem	tudta	elhinni,
hogy	 a	 lány	 egy	 nap	 csak	 úgy	 besétált	 az	 életébe	 helyettesítőként,	 mostanra
pedig	kiváló	kolléga	és	partner	lett	belőle.

De	hogy	barátok	is	voltak-e	még,	az	már	egy	másik	kérdés.
	
	

Két	nappal	Robin	és	Matthew	esküvője	után,	 amikor	az	újságírók	miatt	még	a
lakásába	sem	tudott	bejutni,	és	nem	tudta	anélkül	bekapcsolni	a	tévét	sem,	hogy
minduntalan	a	saját	nevét	hallja,	Strike	a	barátai	és	a	húga	invitálásait	figyelmen
kívül	 hagyva	 egy	 Travelodge-ba	 menekült	 a	 Monument	 metrómegálló
közelében.	Itt	megtalálta	a	magányt,	a	békét,	amire	olyannyira	vágyott;	alhatott
órákig,	 senki	 sem	 zavarta;	 megihatott	 kilenc	 doboz	 sört,	 és	 minden	 dobozzal
csak	 egyre	 jobban	 szeretett	 volna	 Robinnal	 beszélni,	 és	 egyre	 ügyetlenebbül
próbálta	a	dobozokat	a	szoba	másik	felében	lévő	szemetesbe	hajítani.

A	 lépcsőn	 történt	 nagy	 összeborulásuk	 óta	 nem	 beszéltek	 egymással,	 és	 a
következő	 napokban	 Strike	 gondolatai	 újra	 és	 újra	 visszatértek	 ehhez	 a
jelenethez.	 Biztos	 volt	 benne,	 hogy	 Robin	 pokoli	 napokat	 él	 át,	 bezárkózva
otthon,	 Mashamban,	 míg	 próbálja	 eldönteni,	 a	 válást	 vagy	 a	 házasság
érvénytelenítését	 válassza,	 megszervezi	 a	 lakásuk	 eladását,	 és	 hadakozik	 a
sajtóval	 meg	 a	 családi	 felháborodással.	 Strike	 azt	 sem	 tudta,	 mit	 is	 akar	 neki
mondani,	ha	végre	eléri.	Csak	azt	tudta,	hogy	hallani	szeretné	a	hangját.	Ezen	a
ponton,	 miután	 részegen	 feltúrta	 a	 hátizsákját,	 rájött,	 hogy	 nem	 rakta	 be	 a
telefonja	 töltőjét,	 az	 pedig	 épp	 lemerült.	 Nem	 zavartatta	 magát,	 és	 felhívta	 a
tudakozót;	miután	 többször	 is	megkérték,	 hogy	 beszéljen	 érthetőbben,	 sikerült
megszereznie	Robin	szüleinek	telefonszámát.

Az	apja	vette	fel.
–	’Alló,	’szélhetnég	Robinna’?
–	Robinnal?	Attól	félek,	épp	nászúton	van.
Strike	 néhány	 pillanatig	 csak	 nézett	 bután,	 el	 sem	 jutott	 az	 agyáig,	 mit

hallott.
–	Halló!	 –	 próbálkozott	Michael	Ellacott.	 –	Gondolom,	maga	 is	 újságíró	 –

mondta	 aztán	 dühösen.	 –	A	 lányom	 külföldön	 tartózkodik,	 és	 szeretném,	 ha	 a
jövőben	nem	hívogatnának!

Strike	letette,	aztán	tovább	ivott,	míg	el	nem	aludt.



Még	napokig	dühösnek,	csalódottnak	érezte	magát,	és	ezen	az	sem	segített,
hogy	tudta,	a	többség	szerint	semmi	köze	az	alkalmazottja	magánéletéhez.	Robin
nem	is	az	a	nő,	akinek	gondolta,	ha	képes	volt	 teljes	nyugalommal	 felszállni	a
gépre	egy	olyan	férfival,	akit	Strike	magában	csak	úgy	hívott,	„az	a	pöcs”.	Mégis
valami	 depressziófélébe	 süllyedt	 bele	 a	 Travelodge-ban	 a	 vadonatúj
telefontöltője	és	további	sörök	társaságában,	míg	várta,	hogy	kikopjon	a	neve	a
hírekből.

Tudatosan	 arra	 törekedett,	 hogy	 elterelje	 a	 gondolatait	 Robinról,	 amikor
elfogadott	egy	meghívást,	amit	általában	elutasított	volna	–	vacsora	Eric	Wardle
nyomozóval,	 a	 feleségével,	Aprillel	 és	Coco	 nevű	 barátnőjével.	 Strike	 teljesen
tisztában	 volt	 vele,	 hogy	 össze	 akarják	 hozni	 őket;	 Coco	 már	 korábban	 is
tudakolta	Wardle-től,	van-e	valakije	Strike-nak.

Coco	 alacsony,	 karcsú,	 nagyon	 csinos	 lány	 volt	 paradicsomvörös	 hajjal;
tetováló	és	mellékállású	börleszktáncos.	Strike	észre	is	vehette	volna	a	veszélyre
figyelmeztető	 jeleket	 –	 a	 lány	 már	 akkor	 is	 csak	 nevetgélt,	 és	 majdhogynem
hisztérikusan	 viselkedett,	 amikor	 még	 el	 sem	 kezdtek	 inni.	 Strike	 pont
ugyanolyan	könnyen	vitte	ágyba	a	Travelodge-ban,	mint	ahogy	a	kilenc	doboz
Tennent’st	megitta.

Cocót	nem	volt	épp	egyszerű	lerázni	a	következő	néhány	hétben.	Strike	nem
volt	büszke	rá,	de	legalább	annyi	előnye	volt	annak,	ha	az	ember	bujkál	a	sajtó
elől,	hogy	az	egyéjszakás	partnerei	is	nehezebben	találnak	rá.

	
	

Eltelt	 egy	év,	 és	Strike-nak	még	mindig	 fogalma	 sem	volt	 róla,	Robin	miért	 is
maradt	Matthew-val.	Azt	 hitte,	 olyan	mély	 érzéseket	 táplál	 a	 férje	 iránt,	 hogy
egyszerűen	 képtelen	 átlátni,	 milyen	 is	 valójában.	 Most	 viszont	 már	 ő	 is	 új
kapcsolatban	 volt.	 Tíz	 hónapja	 tartott,	 ennyit	 még	 senkivel	 nem	 töltött	 azóta,
hogy	 szakított	 Charlotte-tal	 –	 az	 egyetlen	 nővel,	 akivel	 a	 házasság	 valaha
megfordult	a	fejében.

A	 két	 nyomozótárs	 közti	 érzelmi	 távolság	 lassan	 a	 mindennapi	 élet
megszokott	részévé	vált.	Robin	munkájában	nem	lehetett	hibát	találni.	Pontosan,
gondosan	megcsinált	mindent,	amire	Strike	kérte,	mindig	voltak	ötletei,	és	fel	is
találta	magát.	Mégis,	valami	fura	módon	beesettebb	volt	az	arca,	mint	régebben.
Strike	 úgy	 vette	 észre,	 kicsit	 idegesebb	 a	 szokottnál,	 és	 amikor	 a	 feladatokat



osztották	el	egymás	meg	a	külsős	alkalmazottaik	között,	Robin	egyszer-egyszer
olyan	 üres	 arccal,	 vak	 szemekkel	 meredt	 maga	 elé,	 hogy	 az	 már	 aggasztotta
Strike-ot.	 Jól	 ismerte	 a	 poszttraumás	 stressz	 jeleit,	 Robin	 pedig	 két	 majdnem
halálos	támadást	is	túlélt.	Közvetlenül	azután,	hogy	Afganisztánban	elvesztette	a
lábát,	 Strike	 is	 tapasztalt	 olyasmit,	 hogy	 hirtelen	 kiválik	 a	 világból	 –	 minden
előzetes	jelzés	nélkül	megszűnik	számára	az	őt	körülvevő	valóság,	és	újraéli	azt
a	 szörnyen	 baljóslatú,	 rettegéssel	 teli	 néhány	 másodpercet,	 mielőtt	 darabokra
robban	alatta	a	Viking	páncélos,	a	teste	és	a	katonai	pályája	is.	Azóta	sem	tudta
elengedni	 magát	 autóban,	 ha	 más	 vezetett,	 és	 máig	 időnként	 véres-kínlódó
rémálmok	látogatták	meg,	amelyekből	izzadságban	fürödve	ébredt.

Amikor	azonban	nyugodt,	felelős	főnökként	megpróbált	Robinnal	a	mentális
egészségéről	beszélni,	a	lány	olyan	véglegességgel	és	némi	nehezteléssel	zárta	le
a	kérdést,	 ami	Strike	gyanúja	 szerint	a	kirúgásából	 táplálkozhatott.	Ez	után	azt
vette	 észre,	 hogy	 Robin	 önként	 jelentkezik	 trükkösebb,	 sötétedés	 utáni
feladatokra	 is,	 és	 nem	 kis	 nehézséget	 okozott	 Strike-nak	 úgy	 elosztani	 a
munkákat,	 hogy	 ne	 tűnjön	 fel,	 amint	 próbálja	 a	 legbiztonságosabb,
leghétköznapibb	feladatokat	adni	a	lánynak.

Egymással	 udvariasan,	 kedvesen	 és	 távolságtartón	 viselkedtek,	 a
magánéletükről	 csak	 a	 lehető	 legnagyobb	 vonalakban	 beszéltek,	 és	 azt	 is	 csak
akkor,	 ha	 feltétlenül	 muszáj	 volt.	 Robin	 és	 Matthew	 épp	 most	 költöztek	 új
lakásba,	Strike	pedig	 ragaszkodott	hozzá,	hogy	a	költözéshez	Robin	vegyen	ki
egy	 egész	 hét	 szabadságot.	 A	 lány	 ellenkezett,	 de	 Strike	 nem	 engedett.	 Egész
évben	alig	vett	ki	szabit,	emlékeztette	Robint	ellentmondást	nem	tűrő	hangon.

	
	

Hétfőn	Strike	legújabb	ügyetlen	embere,	egy	volt	Vörössapkás,	akit	a	seregben
nem	 is	 ismert,	 a	 mopedjével	 nekiment	 a	 taxinak,	 amit	 éppen	 követnie	 kellett
volna.	 Strike	 kimondott	 örömmel	 rúgta	 ki.	 Legalább	 ki	 tudta	 adni	 a	 dühét
valakin,	 a	 főbérlője	 ugyanis	 szintén	 ezt	 a	 hetet	 választotta,	 hogy	 a	 Denmark
Street	szinte	összes	többi	irodahelybérlőjével	együtt	értesítse,	eladta	a	házat	egy
ingatlanfejlesztőnek.	Immár	az	a	veszély	is	fenyegetett,	hogy	egyszerre	veszíti	el
az	irodáját	és	a	lakását	is.

És	 hogy	 feltegye	 a	 koronát	 erre	 a	 különösen	 rossz	 néhány	 napra,	 a
helyettesítő	 titkárnő,	 akit	 felvett,	 hogy	 Robin	 távollétében	 elvégezze	 a



papírmunkát,	és	felvegye	a	telefont,	a	legidegesítőbb	nő	volt,	akivel	csak	valaha
találkozott.	 Denise	 folyamatosan	 beszélt,	 valami	 olyan	 sipító	 orrhangon,	 ami
még	a	belső	iroda	becsukott	ajtaján	is	áthatolt.	Strike	végül	ahhoz	folyamodott,
hogy	zenét	hallgatott	 fülhallgatóval,	 így	aztán	Denise-nek	mindig	dörömbölnie
kellett	az	ajtaján,	és	kiabálnia,	hogy	meghallja.

–	Mi	az?
–	 Ezt	 most	 találtam	 –	 tolt	 az	 orra	 alá	 Denise	 egy	 gyorsan	 lefirkantott

jegyzetet.	 –	 Aszondja,	 „klinika”,	 előtte	 valami	 V-vel	 kezdődő	 szó…	 fél	 óra
múlva	van	az	időpont,	erre	emlékeztetnem	kellett	volna?

Strike	látta,	hogy	Robin	írta	a	jegyzetet.	Az	első	szót	ő	sem	tudta	elolvasni.
–	Nem	–	felelte.	–	Dobja	csak	ki!
Kicsit	 abban	 reménykedett,	 Robin	 diszkréten,	 szakértő	 segítségével

igyekszik	úrrá	lenni	az	esetleges	mentális	problémáin,	majd	visszatette	a	fejére	a
fülhallgatót,	és	tovább	olvasta	a	félbehagyott	jelentést.	De	nem	nagyon	tudott	rá
odafigyelni.	Ezért	úgy	döntött,	inkább	elindul	hamarabb	a	lehetséges	új	emberrel
leszervezett	 megbeszélésre.	 Főleg,	 hogy	 ne	 kelljen	 Denise	 közelében	 lennie,
Strike	a	kedvenc	kocsmájába	beszélte	meg	a	találkozót.

A	 shacklewelli	 hasfelmetsző	 elfogását	 követő	 hónapokban	 muszáj	 volt
elkerülnie	a	Tottenhamet,	mert	ott	újságírók	hada	várt	rá	–	valahogy	kiszivárgott,
hogy	 oda	 szokott	 járni.	 Még	 most	 is	 gyanakodva	 pillantott	 körül,	 csak	 aztán
ítélte	 úgy,	 hogy	 nyugodtan	 odamehet	 a	 pulthoz,	 megveheti	 a	 szokásos	 Doom
Barját,	és	leülhet	egy	sarokasztalnál.

Részben,	mert	külön	erőfeszítéssel	 lemondott	 az	 étrendjének	 szerves	 részét
képező	sült	krumpliról,	részben	pedig	a	sok	munka	miatt	Strike	soványabb	volt,
mint	egy	évvel	ezelőtt.	Így	kisebb	súly	nehezedett	az	amputált	lába	csonkjára	is,
és	 kevésbé	 érezte	 az	 erőfeszítést	 is,	meg	 a	megkönnyebbülést	 is,	 amikor	 leült.
Beleivott	a	sörébe,	megszokásból,	és	mert	élvezte,	hogy	viszonylag	könnyebben
mozog,	 kinyújtóztatta	 a	 térdét;	 aztán	 kinyitotta	 a	 kartondossziét,	 amit	magával
hozott.

A	dossziéban	lévő	jegyzeteket	az	az	idióta	csinálta,	aki	nekiment	a	taxinak	a
mopedjével,	 és	 Strike	 nem	 igazán	 volt	 elégedett	 velük.	 Nem	 engedhette	 meg
magának,	hogy	elveszítse	ezt	az	ügyfelet,	de	Hutchinsszal	ketten	már	így	is	csak
nehezen	 tudtak	minden	munkát	 elvégezni.	 Sürgősen	 fel	 kellett	 vennie	 valakit,
pedig	 még	 abban	 sem	 volt	 biztos,	 hogy	 bölcs	 dolog	 a	 hamarosan	 megérkező



illetőn	gondolkodnia.	Nem	egyeztetett	Robinnal,	mielőtt	merészen	felkutatta	ezt
az	embert,	akivel	öt	éve	nem	találkozott;	és	amikor	a	Tottenham	ajtaján	percre
pontosan	 a	megbeszélt	 időben	 belépett	 Sam	 Barclay,	 Strike	még	mindig	 azon
töprengett,	vajon	nem	óriási	hibát	követ-e	épp	el.

A	glasgow-i	pasasról	bárhol	kiszúrta	volna,	hogy	katona	volt	–	a	vékony,	V-
nyakú	pulóvere	alatt	viselt	póló,	a	rövidre	vágott	haja,	a	szűk	farmere	és	fehéren
világító	sportcipője	elárulták.	Strike	felállt,	és	kezet	nyújtott.	Barclay,	úgy	tűnt,
ugyanilyen	könnyen	megismerte.

–	Máris	iszik,	mi?	–	kérdezte	vigyorogva.
–	Kér	egyet?	–	kérdezett	vissza	Strike.
Amíg	 Barclay	 sörére	 várt,	 Strike	 a	 pult	 mögötti	 tükörben	 figyelte	 a	 volt

lövészt.	 Csak	 néhány	 évvel	 volt	 idősebb	 harmincnál,	 de	 a	 haja	 máris	 őszülni
kezdett.	 Különben	 pontosan	 úgy	 nézett	 ki,	 ahogy	 emlékezett	 is	 rá.	 Vastag
szemöldöke	alatt	kerek,	kék	szem	ült,	az	állkapcsa	határozott,	kissé	görbe	orrával
olyan	 volt,	 mint	 egy	 kedves	 bagoly.	 Strike	 már	 akkor	 megkedvelte,	 amikor
annak	idején	a	hadbíróság	elé	állításán	dolgozott.

–	Szív	még?	–	kérdezte	tőle,	miután	elé	tette	a	sört	és	leült.
–	Mos’	már	csak	vapóból	–	felelte	Barcley.	–	Lett	egy	gyerekünk.
–	Gratulálok	–	nézett	rá	Strike.	–	Szóval	figyel	az	egészségére?
–	Aha,	olyasmi.
–	És	árul?
–	 Sose	 árultam!	 –	 csattant	 fel	 Barclay.	 –	 Ahogy	 kurva	 jól	 tudja	 is.	 Csak

lelazuláshoz,	öreg!
–	Na	és	most	honnan	veszi?
–	 Internetről	 –	 kortyolt	 bele	 a	 sörébe	 Barclay.	 –	 Könnyű	 dolog.	 Amikor

először	próbáltam,	aszittem,	hát	ez	 tuti	kurvára	nem	mehet	 így,	nem?	De	aztán
meg,	gondoltam,	jó	kis	kaland.	És	cigisdobozba	dugva	küldik	el,	meg	egész	kis
listából	 lehet	 választani.	 Fasza	 dolog	 az	 internet!	 –	 Elnevette	 magát,	 aztán
folytatta:	–	Szóval,	mi	a	helyzet?	Mer’	arra	aztán	tényleg	nem	számítottam,	hogy
épp	maga	keres	meg!

Strike	habozott	egy	kicsit.
–	Arra	gondoltam,	hogy	adnék	magának	munkát.
Barclay	 csak	 bámult	 rá	 egy	 pillanatig,	 aztán	 hátravetett	 fejjel	 hatalmasat

nevetett.



–	Bassza	meg!	–	mondta	végül.	–	Azt’	mér	nem	mondta	ezt	már	az	elején?
–	Na	mit	gondol?
–	Jó,	nem	tolom	a	vapót	minden	este!	–	jelentette	ki	aztán	komolyan.	–	De

tényleg	nem!	A	zasszony	nem	szereti.
Strike	gondolkodott,	a	kezét	a	becsukott	dosszién	nyugtatta.
Egy	kábítószerügyön	dolgozott	Németországban,	amikor	Barclay-val	először

összefutott.	Persze	a	hadseregben	is	adták-vették	a	kábítószert,	mint	a	társadalom
minden	 más	 részében,	 de	 itt	 azért	 hívták	 be	 a	 Különleges	 Nyomozóegységet,
mert	úgy	tűnt,	a	szokásosnál	jóval	profibb	műveletet	kell	felderíteni.	A	jelek	azt
mutatták,	Barclay	 kulcsszerepet	 játszik	 benne,	 és	 amikor	 egy	 egész	 kiló	 príma
marokkói	 hasis	 került	 elő	 a	 dolgai	 közül,	 Strike	 úgy	 érezte,	 ez	 mindenképp
megér	egy	beszélgetést.

De	Barclay	váltig	 állította,	 hogy	 csak	be	 akarják	mártani,	Strike	pedig,	 aki
maga	is	bent	ült	a	kihallgatásán,	hajlott	rá,	hogy	higgyen	neki,	nem	utolsósorban
azért,	mert	úgy	látta,	ez	a	katona	sokkal	intelligensebb	annál,	hogy	ne	találjon	a
hasisnak	 a	málhazsákjánál	 jobb	 rejtekhelyet.	Másrészről	 viszont	 arra	 épp	 elég
bizonyíték	volt,	hogy	Barclay	rendszeresen	használ	szereket,	és	több	tanú	is	azt
vallotta,	hogy	az	utóbbi	időben	kiszámíthatatlanná	vált	a	viselkedése.	Strike	azt	a
következtetést	 vonta	 le,	 hogy	 Barclay-t	 alkalmas	 bűnbaknak	 állították	 oda,	 és
úgy	döntött,	nyomoz	egy	kicsit	a	saját	szakállára.

A	nyomozás	során	pedig	érdekes	információkra	bukkant	építőanyagokról	és
egyéb	 épületgépészeti	 alkatrészekről,	 amelyekből	 teljesen	 valószínűtlenül
gyakran	 rendeltek	 újra	 és	 újra.	 Nem	 akkor	 találkozott	 először	 ezzel	 a	 fajta
korrupcióval;	 a	 két	 tiszt	 viszont,	 akik	 a	 leghatározottabban	 igyekeztek	 elérni
Barclay	 elítélését,	 épp	 ezekért	 a	 titokzatosan	 eltűnő,	 kiválóan	 eladható
nyersanyagokért	felelt.

Amikor	 négyszemközt	 beszélt	 vele,	 Barclay	 meglepetten	 látta,	 hogy	 a
Különleges	 Nyomozó	 őrmestert	 nem	 a	 hasis	 érdekli,	 hanem	 az	 építési
alvállalkozások	 furcsaságai.	 Mivel	 biztos	 volt	 benne,	 hogy	 jelen	 helyzetében
úgysem	 hisznek	 neki,	 először	 csak	 óvatosan	 beszélt	 Strike-nak	 arról,	 hogy
nemcsak	 rájött,	 amire	 senki	más	nem,	vagy	 ami	 felett	mindenki	 szemet	hunyt,
hanem	 pontosan	 dokumentálva,	 táblázatba	 foglalva	 feljegyezte,	 mennyit	 is
loptak	el	a	tisztek.	Szerencsétlenségére	a	két	tiszt	megneszelte,	hogy	a	kelleténél
kicsit	 jobban	érdeklődik	a	viselt	dolgaik	 iránt	–	és	nem	sokkal	ez	után	került	a



kilónyi	hasis	a	zsákjába.
Barclay	 meg	 is	 mutatta	 Strike-nak	 a	 feljegyzéseit	 (a	 jegyzetfüzetet	 sokkal

ügyesebben	 rejtette	 el,	 mint	 állítólag	 a	 hasist),	 azt	 pedig	 lenyűgözte,	 milyen
módszeresen,	 találékonyan	 dolgozott	 a	 katona	 annak	 dacára,	 hogy	 semmilyen
nyomozótechnikai	kiképzésben	nem	részesült.	Amikor	megkérdezte	tőle,	minek
állt	neki	a	nyomozásnak,	amiért	úgyse	fizetett	senki,	és	ami	csak	jelentős	bajba
sodorta,	Barclay	csak	megvonta	a	széles	vállát,	és	azt	felelte:

–	 Há’	 nem	 helyes	 ez,	 nem?	 Hogy	 a	 seregtől	 lopnak.	 Hogy	 kurvára	 az
adófizetők	pénzét	teszik	zsebre.

Strike	 jóval	 több	 időt	 ölt	 bele	 az	 ügybe,	 mint	 azt	 a	 kollégái	 indokoltnak
látták;	 de	 végül	 az	 ő	 pluszmunkájának	 eredményeivel	 súlyosbítva	 Barclay
dossziéja	a	tisztek	viselt	dolgairól	elég	volt	az	elítélésükhöz.	Persze	hivatalosan	a
Különleges	Nyomozóegység	oldotta	meg	az	ügyet,	de	Strike	azért	 tett	 arról	 is,
hogy	csendesen	ejtsék	a	Barclay	elleni	vádakat.

–	 S	 amikor	 aszondja,	 „munkát	 akar	 adni”	 –	 tűnődött	 hangosan	 Barclay	 a
kocsmai	beszélgetések,	pohárcsilingelés	hangzavarában	–,	akkor	ilyen	nyomozó-
dolgokra	gondol?

Strike	látta	rajta,	hogy	tetszik	neki	a	gondolat.
–	Arra	–	felelte.	–	Mit	csinált	azóta,	hogy	utoljára	találkoztunk?
Barclay	 válasza	 szomorú,	 de	 nem	 egészen	 váratlan	 képet	 festett.	 A	 férfi

nehezen	 talált	 rendes	 munkahelyet	 és	 maradt	 meg	 benne	 a	 leszerelése	 utáni
néhány	évben,	aztán	szobafestést,	felújítást	végzett	a	sógora	cégében.

–	A	zasszony	húzza	be	 a	 legtöbb	pénzt	–	mondta.	–	Mer’	neki	 jó	munkája
van.

–	Értem	–	bólintott	Strike.	–	Úgy	nézem,	tudnék	magának	adni	heti	egy-két
nap	 munkát	 így	 kezdetben.	 Vállalkozóként	 ad	 számlát.	 Ha	 nem	 működik,
bármelyikünk	bármikor	kiszállhat.	Jó	lesz	így?

–	Aha	–	bólintott	Barclay.	–	Aha,	jó	lesz.	Na	és	mit	fizet?
Öt	perc	alatt	megbeszélték	a	pénzügyeket.	Strike	elmondta,	a	 többi	embere

hogy	 számláz	 vállalkozóként,	 és	 hogy	 a	 költségek	 és	 egyéb	 munkával
kapcsolatos	 kiadások	 után	 a	 blokkokat	 be	 kell	 hoznia	 az	 irodába,	 hogy
kifizethessék.	Végül	kinyitotta	a	dossziét,	és	megfordítva	Barclay	elé	tolta.

–	 Ezt	 a	 pasast	 kéne	 követni	 –	 mutatott	 egy	 kövérkés,	 göndör	 hajú
fiatalemberre	a	képen.	–	Lefényképezni,	akivel	találkozik,	meg	hogy	mit	csinál.



–	Jól	van,	rendben	–	felelte	Barclay.	Elővette	a	telefonját,	és	lefényképezte	a
célszemélyt	és	a	címet.

–	Ma	a	másik	emberem	figyeli	–	folytatta	Strike	–,	de	holnap	reggel	hatkor
már	magának	kell	várnia	a	háza	előtt.

Örömmel	látta,	hogy	Barclay	nem	tiltakozik	a	korai	időpont	hallatán.
–	Na	és	a	csajjal	mi	lett?	–	kérdezte	Barclay,	és	zsebre	dugta	a	telefonját.	–

Akivel	az	újságokba’	szerepelt?
–	Robinnal?	–	kérdezett	vissza	Strike.	–	Ő	szabin	van.	Jövő	héten	jön	vissza.
Kezet	 ráztak,	 és	 elindultak;	 Strike	 egy	 rövid	 pillanatig	 egészen	 optimista

kedvében	 volt,	 míg	 eszébe	 nem	 jutott,	 hogy	 most	 vissza	 kell	 mennie	 az
irodájába,	azaz	Denise-hez,	aki	folyton	papagájhangon	fecseg,	teli	szájjal	beszél,
és	képtelen	megjegyezni,	mennyire	utálja	a	gyenge,	tejes	teát.

Az	 iroda	 felé	 haladva	 át	 kellett	 küzdenie	 magát	 a	 Tottenham	 Court	 Road
elején	immár	folyamatos	felújításon.	Amikor	a	legzajosabb	részen	már	túl	volt,
felhívta	Robint,	hogy	elmondja,	felvette	Barclay-t,	de	rögtön	a	hangpostát	kapta.
Ekkor	 jutott	 eszébe,	 hogy	 a	 lány	 elvileg	 pont	 most	 van	 a	 titokzatos	 klinikán,
úgyhogy	inkább	letette,	nem	is	hagyott	üzenetet.

Menet	közben	azonban	hirtelen	valami	más	is	eszébe	jutott.	Eddig	úgy	vette,
az	orvosi	időpont	Robin	mentális	egészsége	miatt	kellett,	de	mi	van,	ha…

Megcsörrent	a	telefon	a	kezében,	az	iroda	száma	jelent	meg	a	kijelzőn.
–	Halló!
–	Mr.	Strike!	–	rikoltott	a	fülébe	Denise	rémült	hangja.	–	Mr.	Strike,	vissza

tudna	jönni	gyorsan,	kérem?	Kérem…	egy	úr…	nagyon	sürgősen	szeretne	önnel
beszélni…

A	háttérben	Strike	hangos	puffanást	hallott,	majd	egy	férfi	kiabálni	kezdett.
–	Kérem,	jöjjön,	amilyen	gyorsan	csak	tud!	–	kiabálta	Denise.
–	Máris	megyek!	–	kiáltotta	vissza	Strike,	és	ügyetlenül	futásnak	eredt.
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…	nem	olyan	a	külseje,	mint	akit	be	lehetne	vezetni.
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Strike	 lihegett,	 fájt	 a	 térde,	 és	 az	 irodájához	 vezető	 vaslépcső	 utolsó	 néhány
fokán	már	a	korlátba	kapaszkodva	húzta	fel	magát.	Az	üvegajtó	túloldaláról	két
emelt	hangot	hallott,	egy	férfiét,	meg	egy	sivító,	ijedt	nőit.	Amikor	berontott	az
irodába,	a	falhoz	simuló	Denise	csak	annyit	tudott	kinyögni:

–	Jaj,	hála	istennek!
Strike	 úgy	 ítélte	meg,	 a	 helyiség	 közepén	 álló	 férfi	 a	 húszas	 évei	 közepén

járhat.	 Sötét	 haja	 zilált	 fürtökben	 keretezte	 keskeny,	 koszos	 arcát,	 amelyből
mélyre	 süppedt,	 égő	 szemek	 meredtek	 rá.	 Pólója,	 farmernadrágja,	 kapucnis
pulóvere	mind	 szakadt	 volt,	 és	mocskos,	 és	 egyik	 edzőcipőjének	 talpa	 kezdett
már	leválni.	Mosdatlan,	állatias	szag	csapta	meg	az	orrát.

Kétség	 sem	 férhetett	 hozzá,	 hogy	 a	 jövevény	 valamilyen	 mentális
betegségben	 szenved.	 Nagyjából	 tíz	 másodpercenként,	 láthatóan
irányíthatatlanul	és	kényszeresen	először	az	orra	végéhez	emelte	a	kezét	(amitől
az	orra	már	eléggé	ki	is	pirosodott),	aztán	valami	üres	dobbanással	a	mellkasára
csapott,	majd	leengedte	a	kezét.	Ami	szinte	rögtön	lendült	is	megint	az	orrához.
Olyan	 volt,	mintha	 elfelejtette	 volna,	 hogy	 kell	 rendesen	 keresztet	 vetni,	 vagy
mintha	 leegyszerűsítette	 volna,	 hogy	gyorsabban	menjen.	Orr,	mellkas,	 kéz	 le;
orr,	mellkas,	kéz	le;	szörnyű	látványt	nyújtott	az	önkéntelen	mozdulatsor,	annál
is	 inkább,	mert	 a	 férfi	 mintha	 tudatában	 sem	 lett	 volna,	 hogy	mit	 csinál.	 Sok
ilyen	beteg,	 kétségbeesett	 ember	volt	 a	 fővárosban,	 akikkel	mindig	valaki	más
dolga	lett	volna	foglalkozni,	mint	az	utas	a	metrón,	akinek	igyekszik	senki	sem	a
szemébe	nézni,	a	zavarosan	kiabáló	nő	az	utcasarkon,	aki	elől	átmegy	mindenki
a	 túloldalra	 –	 az	 ilyen	 megtört,	 darabokra	 hullott	 emberek	 már	 túl	 gyakori



jelenség	volt	ahhoz,	hogy	bárkinek	sokáig	izgassák	a	képzeletét.
–	Maga	az?	–	kérdezte	 a	 tüzes	 szemű	 férfi,	míg	a	keze	megint	 az	orrához,

majd	a	mellkasára	ugrott.	–	Maga	Strike?	A	nyomozó?
A	másik	kezével,	ami	nem	az	orra	és	a	mellkasa	között	járt	fel-alá,	hirtelen	a

sliccéhez	 kapott.	 Denise-ből	 valami	 nyöszörgés	 tört	 elő,	 mintha	 attól	 félne,	 a
pasas	most	majd	lehúzza	a	nadrágját,	ami	egyébként	valóban	lehetségesnek	tűnt.

–	Igen,	én	vagyok	Strike	–	felelte	neki	a	nyomozó,	és	odalépett	a	 jövevény
meg	a	titkárnő	közé.	–	Jól	van,	Denise?

–	Igen…	–	suttogta	az	még	mindig	a	falnak	simulva.
–	Láttam,	hogy	megöltek	egy	gyereket	–	jelentette	ki	a	férfi.	–	Megfojtották.
–	Jól	van	–	válaszolt	Strike	kimérten.	–	Menjünk	csak	be	ide!
A	kezével	intett,	hogy	a	jövevény	menjen	csak	előre	a	belső	irodába.
–	Hugyoznom	kell!	–	bökte	ki	az	a	sliccét	húzogatva.
–	Akkor	erre	tessék!
Strike	 kikísérte	 a	 vécéhez	 az	 iroda	 ajtaja	 mellett.	 Amikor	 becsukódott

mögötte	az	ajtó,	halkan	visszament	Denise-hez.
–	Mi	történt?
–	Magát	kereste,	én	mondtam,	hogy	nincs	itt,	ő	meg	bedühödött,	és	elkezdte

ütni	a	dolgokat!
–	Hívja	a	rendőrséget!	–	utasította	Strike	csendesen.	–	Mondja	azt,	hogy	egy

nagyon	 beteg	 emberrel	 van	 dolgunk.	Az	 is	 lehet,	 hogy	 pszichotikus.	De	 várja
meg	azért,	amíg	bemegyünk	az	irodámba!

Nagy	zajjal	kivágódott	a	vécéajtó.	A	férfi	slicce	nyitva	maradt;	nem	úgy	tűnt,
hogy	 volna	 rajta	 alsónadrág.	 Denise	 megint	 nyöszörgött	 egy	 kicsit,	 ahogy	 a
jövevény	keze	megszállottan	az	orrához,	mellkasához,	megint	az	orrához,	megint
a	 mellkasához	 kapott,	 nyilván	 megfeledkezve	 róla,	 hogy	 a	 sliccénél	 jókora
pamacs	sötét	szőr	lóg	ki.

–	Erre	–	szólt	hozzá	kedvesen	Strike.	A	férfi	becsoszogott	az	ajtón;	a	bűze	a
rövid	szünet	után	még	töményebben	csapta	meg	az	orrukat.

Amikor	 felajánlotta	 neki,	 hogy	 foglaljon	 helyet,	 a	 férfi	 az	 ügyfeleknek
fenntartott	szék	legszélére	ült.

–	Hogy	hívják?	–	kérdezte	Strike,	és	maga	is	leült	az	íróasztal	másik	oldalán.
–	 Billy	 –	 felelte	 az,	 és	 a	 kezével	 gyors	 egymásutánban	 háromszor	 is	 az

orrához-mellkasához	kapott.	Amikor	harmadszor	 is	 leengedte,	 a	másik	kezével



megragadta	és	megszorította.
–	És	 azt	mondja,	 látta,	 hogy	megfojtottak	 egy	 gyereket,	Billy?	 –	 kérdezett

tovább	Strike.	Kintről	közben	Denise	hangja	szűrődött	be:
–	A	rendőrséget,	gyorsan!
–	Mi	az,	mit	mondott?	–	kapta	fel	a	fejét	Billy.	Mélyen	ülő,	hatalmas	szeme

idegesen	a	külső	 iroda	felé	pattant;	a	kezével	még	mindig	fogta	a	másik	kezét,
hogy	az	önkéntelen	mozdulatnak	gátat	vessen.

–	 Semmi,	 semmi	 –	 vágta	 rá	 Strike	 rögtön.	 –	 Több	 különböző	 ügyön	 is
dolgozunk.	Meséljen	még	erről	a	gyerekről!

Strike	 a	 jegyzettömbjéért	 nyúlt,	 lassú,	 óvatos	mozdulatokkal,	 mintha	 Billy
valami	vadon	élő	madár	lenne,	akit	nem	akar	elijeszteni.

–	Megfojtotta	ott	fent,	a	lónál.
Denise	 most	 már	 hangosan	 hadart	 a	 telefonba	 a	 vékonyka	 válaszfal

túloldalán.
–	Mikor	történt	ez?	–	érdeklődött	Strike	még	írás	közben.
–	Réges-ré…	még	kisgyerek	voltam.	Egy	kislány	volt,	de	aztán	azt	mondták,

hogy	kisfiú.	 Jimmy	 is	 ott	 volt,	 azt	mondja,	 nem	 is	 láttam,	 pedig	 igen.	Láttam,
láttam,	hogy	megfojtotta.	Láttam!

–	És	ez	fent	történt,	a	lónál,	ugye?
–	Ja,	fent,	a	 lónál.	De	nem	ott	 temették	el	a	 lányt.	A	fiút.	Hanem	lent	a	kis

völgyben,	 az	 apám	 házánál.	 Láttam	 őket,	 meg	 tudom	 mutatni,	 hol.	 Az	 a	 nő
nekem	nem	hagyná,	hogy	ott	ássak,	de	magának	engedné!

–	És	ezt	Jimmy	tette,	ezek	szerint?
–	Jimmy	nem	fojtott	meg	senkit!	–	csattant	 fel	dühösen	Billy.	–	Látta	ő	 is,

ahogy	én.	Most	azt	mondja,	nem	is	történt	ilyen,	de	hazudik,	ott	volt	ő	is.	Csak,
tudja,	fél.

–	Értem	–	hazudta	Strike,	és	 tovább	jegyzetelt.	–	Nos,	ha	nyomozni	akarok
az	ügyben,	szükségem	van	a	lakcímére.

Kicsit	arra	számított,	Billy	ellenáll	majd,	de	az	már	el	is	vette	a	felé	nyújtott
jegyzetfüzetet	és	 tollat.	A	szaga	megint	megcsapta	Strike-ot.	Billy	 írni	kezdett,
de	aztán	mintha	meggondolta	volna	magát.

–	De	ugye	nem	megy	el	Jimmyhez?	Mer’	ezért	kurvára	kicsinál.	Nem	mehet
Jimmyhez!

–	Nem,	nem	–	igyekezett	nyugtatni	Strike.	–	Csak	a	nyilvántartáshoz	kell	a



lakcíme.
Az	ajtón	át	megint	Denise	fülsértő	hangja	hallatszott	be.
–	Annál	hamarabb	küldjenek	valakit,	teljesen	meg	van	zavarodva!
–	Miről	beszél?	–	kapta	fel	a	fejét	Billy.
Strike	 nagy	 bosszúságára	 Billy	 hirtelen	 kitépte	 a	 legfelső	 lapot	 a

jegyzetfüzetből,	 összegyűrte,	 majd	 a	 papírral	 az	 öklében	 ismét	 az	 orrához,
mellkasához	kezdett	kapkodni.

–	Denise	miatt	ne	fájjon	a	feje!	–	mondta	neki	Strike.	–	Egy	másik	ügyféllel
beszél.	Kér	valamit	inni,	Billy?

–	Inni,	mit?
–	Egy	teát?	Vagy	kávét?
–	Miért?	–	nézett	 rá	kérdőn	Billy.	Úgy	 tűnt,	ettől	még	gyanakvóbbá	vált.	–

Miért	akarja,	hogy	igyak	valamit?
–	Csak	ha	szeretne.	Nem	történik	semmi,	ha	nem.
–	Nem	kell	gyógyszer!
–	Nincs	is	magának	semmilyen	gyógyszerem	–	felelte	Strike.
–	 Nem	 vagyok	 őrült!	 Megfojtotta	 a	 gyereket,	 aztán	 eltemették,	 lent	 a	 kis

völgyben	 apánk	 háza	 mellett!	 Egy	 takaróba	 csavarva.	 Rózsaszín	 takaróba.	 Én
nem	 tehetek	 róla.	 Én	 csak	 kisgyerek	 voltam.	 Nem	 is	 akartam	 menni.	 Csak
kisgyerek	voltam!

–	Hány	éve	történt	ez,	azt	tudja?
–	Réges-ré…	évekkel	 eze…	nem	 tudom	kiverni	 a	 fejemből!	–	Billy	 szeme

égett	a	keskeny	arcában,	az	öklébe	gyűrt	papírlap	meg	fel-le	libegett	az	orrához,
majd	a	mellkasához.	–	Egy	rózsaszín	takaróban	temették	el,	lent	a	kis	völgyben
az	apám	házánál.	De	utána	azt	mondták,	hogy	kisfiú	volt.

–	Hol	van	az	apja	háza,	Billy?
–	Az	a	nő,	most	már	nem	engedne	vissza.	De	maga,	maga	áshatna	ott.	Maga

odamehetne!	Megfojtották,	 bizony	 –	 ismételte	 Billy,	 és	 kísérteties	 tekintetével
Strike-ot	 fixírozta.	 –	De	 Jimmy	azt	mondta,	 kisfiú	 volt.	Megfojtották,	 ott	 fent,
a…

Kopogás	 hallatszott	 az	 ajtón.	 Mielőtt	 még	 Strike	 kiszólhatott	 volna	 neki,
hogy	ne	jöjjön	be,	Denise	bedugta	a	fejét	az	ajtó	résén	–	most,	hogy	Strike	is	itt
volt,	nagyon	felbátorodott,	érezte,	milyen	fontos.

–	Jönnek!	–	mondta	valami	olyan	eltúlzottan	sokatmondó	pillantással,	hogy



arra	még	egy	Billynél	jóval	kevésbé	gyanakvó	ember	is	felfigyelt	volna.	–	Már
úton	vannak.

–	Kik	jönnek?	–	ugrott	fel	Billy.	–	Kik	vannak	úton?
Denise	gyorsan	visszahúzta	a	fejét	és	becsukta	az	ajtót.	A	fán	halk	dobbanás

hallatszott;	 Strike	 tudta,	 hogy	 a	 nő	 háttal	 nekidőlt,	 hátha	 Billy	 úgy	 nem	 tud
kimenni.

–	Csak	egy	küldeményről	beszélt,	amit	várok	–	mondta	Strike	nyugtatólag,
és	ő	is	felállt.	–	Mondja	csak	tovább	a…

–	Mit	csinált?	–	kurjantotta	Billy,	majd	hátrálni	kezdett	az	ajtó	felé.	Közben
még	néhányszor	megérintette	az	orrát,	a	mellkasát.	–	Kik	jönnek?

–	Nem	 jön	 senki!	 –	 felelte	 Strike,	 de	Billy	máris	 az	 ajtót	 próbálta	 kilökni.
Mivel	 nem	 sikerült,	 keményen	 nekiugrott.	 Kintről	 sikoltás	 hallatszott,	 ahogy
Denise-t	 félrelökte.	 Még	 mielőtt	 Strike	 kijöhetett	 volna	 az	 íróasztala	 mögül,
Billy	 már	 ki	 is	 szaladt	 a	 külső	 ajtón.	 Hallották,	 ahogy	 hármasával	 ugrál	 le	 a
vaslépcsőkön,	 a	 feldühödött	 Strike	 pedig,	 mivel	 tudta,	 hogy	 esélye	 sem	 lehet
utolérni	a	fiatalabb	és	minden	jel	szerint	jobb	karban	is	lévő	férfit,	megfordult,	és
visszaszaladt	 az	 irodájába.	 Feltépte	 a	 tetőablakot,	 és	 kihajolt;	 még	 épp	 látta,
ahogy	Billy	rohanvást	eltűnik	szem	elől	a	sarkon.

–	A	picsába!
Egy	 ember,	 aki	 épp	 az	 egyik	 gitárboltba	ment	 volna	 be	 az	 utca	 túloldalán,

döbbenten	kereste	a	hang	forrását.
Strike	visszahúzta	a	fejét,	és	sarkon	fordulva	dühösen	bámult	Denise-re.	Az	a

belső	 ajtóban	 állva	 porolta	 le	 épp	 a	 ruháját;	 hihetetlen,	 de	 úgy	 tűnt,	 teljesen
elégedett	magával.

–	Én	próbáltam	bent	tartani!	–	jelentette	ki	büszkén.
–	Hát	persze	–	bólintott	Strike	jelentős	önfegyelmet	tanúsítva.	–	Láttam	is.
–	A	rendőrség	már	úton	van.
–	Remek.
–	Kér	egy	csésze	teát?
–	Nem	–	sziszegte	Strike	összeszorított	fogakkal.
–	Akkor	azt	hiszem,	megyek,	 és	befújom	 légfrissítővel	 a	mosdót	–	mondta

Denise,	majd	suttogva	hozzátette:	–	Szerintem	nem	is	húzta	le!
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Magamban	vívódtam,	a	legteljesebb	némaságban.
	

Henrik	Ibsen:	Rosmersholm
	

	
Az	ismeretlen	deptfordi	utcákon	Robint	hirtelen	valami	futó	vidámság	öntötte	el
–	elgondolkodott,	mikor	érezte	magát	utoljára	így,	és	arra	jutott,	hogy	már	több
mint	egy	éve.	A	délutáni	napsütés,	 a	 színes	kirakatok,	az	utcai	nyüzsgés,	 a	zaj
erőt	 adott,	 és	 lelkesítette	 is.	 Azt	 ünnepelte	 most,	 hogy	 soha	 többet	 nem	 kell
betennie	a	lábát	a	Villiers	Trust	magánklinikára.

A	terapeutája	nem	örült	neki,	hogy	abbahagyta	a	kezelést.
–	Azt	javaslom,	csinálja	végig	az	egész	terápiás	programot	–	mondta.
–	Tudom	–	felelte	Robin	–,	de	hát,	már	elnézést,	szerintem	ennek	több	haszna

már	nem	lesz.
A	terapeuta	hűvösen	mosolygott.
–	A	 kognitív	 terápia	 remek	 volt	 –	 folytatta	 Robin.	 –	Az	 tényleg	 segített	 a

szorongáson,	azt	tovább	is	akarom	csinálni…
Robin	nagy	levegőt	vett,	a	tekintete	a	nő	lapos	sarkú,	kerek	orrú	kis	cipőjén

állapodott	meg;	aztán	kényszerítette	magát,	hogy	a	szemébe	nézzen.
–	…de	ezt	a	másik	részt	nem	találom	hasznosnak.
Újabb	 csend.	 Öt	 alkalom	 után	 Robin	 már	 megszokta	 ezt.	 Mindennapi

beszélgetésben	 udvariatlan	 vagy	 passzív-agresszív	 dolog	 lenne	 ilyen	 hosszú
szüneteket	 hagyni,	 és	 csak	 nézni	 a	 másikra,	 várni,	 hogy	 tovább	mondja,	 de	 a
pszichodinamikus	terápiában,	mint	megtudta,	ez	a	szokás.

Robint	 a	háziorvosa	ugyan	beutalta	 ingyenes	 terápiára,	de	ott	olyan	hosszú
volt	a	várólista,	hogy	Matthew	összeszorított	szájú	jóváhagyásával	úgy	döntött,
inkább	fizet	a	kezelésért.	Jól	tudta,	hogy	Matthew	legszívesebben	azt	mondaná,
az	 ideális	 megoldás	 az	 lenne,	 ha	 otthagyná	 a	 munkát,	 amitől	 poszttraumás



stresszt	szenvedett,	és	ami	szerinte	közel	nem	fizet	eleget	ahhoz	képest,	milyen
veszélynek	teszi	ki	magát	a	lány.

–	Tudja	–	mondta	tovább	Robin	az	előre	átgondolt	beszédét	–,	az	életemben
most	gyakorlatilag	mindenki	jobban	tudja,	mi	a	jó	nekem.

–	Nos,	igen	–	vetette	közbe	a	terapeuta	valami	olyan	hangsúllyal,	amit	Robin
a	klinikán	kívül	leereszkedőnek	érzett	volna.	–	Beszéltünk	arról,	hogy…

–	…és…
Robinnak	 békés,	 udvarias	 természete	 volt.	 Viszont	 épp	 az	 orvosa	 biztatta

folyamatosan,	hogy	 itt,	 az	ő	kopott	kis	 irodájában,	a	mattzöld	cserépbe	ültetett
zöldike	 meg	 az	 alacsony	 fenyőfa	 asztalon	 álló	 extra	 nagy	 papír	 zsebkendős
doboz	előtt	mondja	csak	ki	kendőzetlenül	az	igazat.

–	…és	 az	 igazat	megvallva	 –	mondta	Robin	 –,	 nekem	 úgy	 tűnik,	maga	 is
pont	ilyen.

Ismét	csend.
–	Nos	 –	 nevetett	 fel	 halkan	 a	 terapeuta	 –,	 az	 én	 dolgom	 az,	 hogy	 segítsek

önnek	megérteni,	hogy…
–	Igen,	de	ahogy	csinálja…	hogy	állandóan	 lök	előre	–	válaszolta	Robin.	–

Támadó.	Beleköt	mindenbe,	amit	mondok.
Robin	 lehunyta	a	szemét;	valami	nagy-nagy	kimerültség	hulláma	csapott	át

felette.	 Fájt	 minden	 izma.	 Egész	 héten	 lapra	 szerelt	 bútorokat	 rakott	 össze,
könyves	dobozokat	cipelt,	képeket	akasztott	fel.

–	Amikor	kilépek	innen	–	folytatta	Robin,	miután	kinyitotta	a	szemét	–,	úgy
érzem	magam,	mint	akit	kifacsartak.	Hazamegyek	a	férjemhez,	és	ő	is	pontosan
ugyanezt	csinálja.	Hatalmas	nagy	szüneteket	hagy,	és	a	 legkisebb	dolgokban	 is
belém	köt.	Akkor	 felhívom	anyámat,	 és	 az	 is	ugyanolyan.	Mindenki	 állandóan
azzal	jön,	hogy	csináljak	már	magammal	valamit,	kivéve…

Elhallgatott,	azután	befejezte	a	mondatot:
–	…a	munkatársam.
–	Mr.	Strike	–	mondta	kedvesen	a	terapeuta.
Sokat	 vitatkoztak	 azon,	 hogy	 Robin	 nem	 volt	 hajlandó	 a	 Strike-kal	 való

viszonyáról	beszélni,	csak	annyit	mondott,	hogy	a	főnöke	nem	is	 tudja,	milyen
hatással	 volt	 rá	 a	 shacklewelli	 hasfelmetsző	 esete.	 A	 személyes	 viszonyuk,
szögezte	le	Robin,	semmilyen	módon	nem	kapcsolódik	a	jelenlegi	problémáihoz.
A	 terapeuta	 azóta	 is	 minden	 alkalommal	 előhozta	 a	 kérdést,	 Robin	 pedig



továbbra	sem	volt	hajlandó	erről	beszélni.
–	Igen	–	bólintott.	–	Ő.
–	Azt	ön	is	bevallotta,	hogy	nem	árulta	el	neki,	mennyire	szorong.
–	Szóval	 –	 folytatta	Robin,	mintha	meg	 sem	hallotta	 volna	 –,	 igazából	ma

csak	azért	jöttem,	hogy	megmondjam,	abbahagyom	a	kezelést.	Mint	mondtam,	a
kognitív	terápiát	nagyon	hasznosnak	találtam,	csinálni	is	fogom	a	gyakorlatokat
továbbra	is.

A	terapeutát	láthatólag	nagyon	dühítette,	hogy	Robin	még	az	egész	egy	órára
sem	akart	maradni;	 de	kifizette	 az	 egészet,	 és	úgy	érezte,	 nyugodtan	mehet	 is.
Olyan	 volt,	 mintha	 kapott	 volna	 plusz	 egy	 órát	 a	 napjához.	 Azt	 is
megérdemeltnek	 érezte,	 hogy	most	 nem	 siet	 rögtön	haza	 kicsomagolni,	 hanem
vett	egy	Cornettót,	és	élvezettel	eszegette,	úgy	sétált	az	új	lakásuk	környékén	a
napsütötte	utcákon.

Úgy	kergette	 ezt	 a	hirtelen	vidámságot,	mint	 egy	pillangót,	mert	 félt,	 hogy
ellibben	előle	–	betért	egy	kisebb,	csendesebb	utcába,	és	külön	odafigyelt,	hogy
alaposan	megnézze	az	ismeretlen	helyet.	Végtére	is,	annak	is	nagyon	örült,	hogy
a	 régi	 lakásukat	 és	 West	 Ealinget	 otthagyták	 a	 sok	 rossz	 emlékkel	 együtt.	 A
tárgyalása	 során	 kiderült,	 hogy	 a	 shacklewelli	 hasfelmetsző	 sokkal	 régebben
követte,	mint	azt	Robin	gyanította.	A	rendőrségtől	megtudta,	hogy	szerintük	ott
leselkedett	sokszor	a	Hastings	Roadon,	parkoló	autók	mögé	bújva,	alig	néhány
méterre	a	bejárati	ajtajuktól.

Bármilyen	 kétségbeesetten	 is	 akart	 azonban	 elköltözni,	 tizenegy	 hónapig
tartott,	 amíg	 Matthew-val	 találtak	 megfelelő	 lakást.	 Leginkább	 az	 okozott
gondot,	hogy	Matthew	mindenáron	„feljebb	akart	lépni	az	ingatlanlétrán”	most,
hogy	jobban	fizetett	állása	volt,	és	az	anyai	örökségét	is	megkapta.	Robin	szülei
is	hajlandónak	mutatkoztak	segíteni,	tudván,	milyen	szörnyű	dolgok	kötődnek	a
régi	 lakáshoz;	 de	 Londonban	 borzalmasan	 drágák	 az	 ingatlanok.	 Matthew
háromszor	 is	 beleszeretett	 egy	 olyan	 lakásba,	 ami	 reálisan	 nézve	 számukra
megfizethetetlen	 volt.	 Háromszor	 nem	 sikerült	 megvenniük	 egy	 lakást,	 amiről
Robin	 előre	 megmondhatta	 volna	 neki,	 hogy	 több	 ezer	 fonttal	 többért	 fog
elmenni,	mint	amennyit	ők	fizetni	tudnának.

–	Ez	nevetséges!	–	ismételgette	Matthew.	–	Hát	ennyit	nem	ér!
–	 Annyit	 ér,	 amennyit	 adnak	 érte	 –	 szögezte	 le	 Robin;	 frusztrálta,	 hogy	 a

könyvelő	 férje	 ennyire	 nem	 érti	 a	 piac	 működését.	 Ő	 már	 költözött	 volna



bárhová,	akár	egy	üres	szobába	is,	csak	ne	kelljen	a	rémálmaiban	kísértő	gyilkos
árnyékában	élnie.

Már	épp	visszaindult	volna	a	főútra,	amikor	megakadt	a	szeme	egy	résen	a
téglafalban	 –	 két	 oldalán,	 két	 oszlop	 tetején	 olyan	 fura	 díszek	 voltak,	 amilyet
még	sosem	látott.

Az	oszlopok	tetején,	faragott	csontokon	két	hatalmas,	repedezett	kőkoponya
ült;	 a	 kapun	 túl	 magas,	 szögletes	 torony	 emelkedett.	 Robin	 közelebb	 lépve
megvizsgálta	a	koponyák	feketén,	üresen	tátongó	szemgödreit	–	ezek	nyugodtan
lehetnének	 valami	 fantasyfilmben,	 egy	 kalóz	 palotájának	 kapuján	 is,	 gondolta.
Bekukucskált	 a	 kapun,	 és	 egy	 kis	 templomot	 látott,	 körülötte	 mohával	 benőtt
sírköveket	az	épp	virágba	borult	rózsakertben.

Körbesétált	a	Szent	Miklós-templom	kertjében;	érdekes	hatást	keltett,	ahogy
a	 régi	 vörös	 téglás	 iskolaépületet	 hozzáépítették	 a	 durva	 kövekből	 emelt
toronyhoz.	 Végül	 leült	 egy	 fapadra,	 ami	 a	 napon	 már	 majdnem	 túlságosan	 is
felmelegedett;	 kinyújtóztatta	 a	 fájó	 hátát,	 beszívta	 a	 rózsák	 csodás	 illatát	 –	 és
hirtelen,	 teljesen	 önkéntelenül,	 visszarepült	 gondolatban	 a	 yorkshire-i
lakosztályba	 majdnem	 egy	 évvel	 ezelőttre,	 ahol	 szintén	 egy	 csokor	 vérvörös
rózsa	nézte	végig,	mi	történt,	miután	otthagyta	Matthew-t	a	táncparketten.

Matthew,	 az	 apja,	 Sue	 nénikéje,	 Robin	 szülei	 és	 a	 bátyja,	 Stephen	 mind
felmentek	 a	 menyasszonyi	 lakosztályhoz	 –	 ide	 vonult	 vissza	 Robin	 Matthew
haragja	 elől.	 Épp	 a	 menyasszonyi	 ruhát	 vette	 le,	 amikor	 egymás	 után
berontottak,	és	mind	azt	követelték,	mondja	már	el,	mi	folyik	itt.

Rettentő	hangzavar	lett	a	vége.	Stephen	fogta	fel	először,	mit	is	tett	valójában
Matthew,	amikor	eltüntette	Strike	hívását,	 és	 rögtön	ordítani	 is	kezdett	vele.	A
részeg	Geoffrey	azt	követelte,	magyarázzák	meg	neki,	miért	maradhatott	Strike
ebédre,	 amikor	 nem	 is	 jelzett	 vissza,	 hogy	 jön.	Matthew	mindenkivel	 kiabált,
hogy	menjenek	ki,	ezt	most	Robinnak	és	neki	kell	rendezni,	Sue	néni	meg	csak
azt	ismételgette:	–	Én	sose	láttam	olyat,	hogy	egy	menyasszony	kirohan	az	első
táncáról!	Soha!	Soha	nem	láttam	olyat,	hogy	egy	menyasszony	otthagyja	az	első
táncot!

Aztán	 végre	 Linda	 is	 megértette,	 mit	 csinált	 Matthew,	 és	 ő	 is	 nekiállt
leteremteni.	Geoffrey	a	fia	védelmére	sietett,	és	nekiszegezte	Lindának	a	kérdést,
ugyan	miért	 akarja,	 hogy	 a	 lánya	 visszamenjen	 egy	 olyan	 emberhez	 dolgozni,
aki	 hagyta,	 hogy	megkéseljék.	Megjött	 a	 szörnyen	 részeg	Martin	 is,	 és	 rögtön



orrba	 vágta	Matthew-t	 –	 hogy	miért,	 azt	 soha	 senki	 nem	 tudta	meg	 pontosan.
Robin	 pedig	 bevonult	 a	 fürdőszobába,	 és	 hihetetlen	módon	 (hiszen	 egész	 nap
alig	evett	valamit)	belehányt	a	vécébe.

Öt	perc	múlva	muszáj	volt	beengednie	Matthew-t	is,	mert	annak	meg	vérzett
az	 orra;	 és	 ott	 bent,	 míg	 a	 családjaik	 tovább	 ordítoztak	 egymással	 az	 ajtó
túloldalán,	Matthew	az	orrában	egy	vécépapír-dugóval	arra	kérte,	jöjjön	el	vele	a
Maldív-szigetekre,	 nem	 nászútként,	 már	 nem	 –	 hanem	 hogy	 elvonulva
átgondolhassák	 a	 dolgokat,	 „jó	 távol,”	 mondta	Matthew	 bedugott	 orral,	 és	 az
ordibálás	hangjai	felé	intett,	„ezektől”.	–	És	még	a	sajtó	is	–	tette	hozzá	vádlón.	–
A	hasfelmetszős	ügy	miatt	rád	fognak	szállni!

Hűvös	 tekintettel	 méregette	 Robint	 a	 véres	 vécépapírral	 az	 orrában,	majd’
szétvetette	a	düh,	amiért	az	megalázta	a	táncparketten,	Martinra	is	mérges	volt,
amiért	 megütötte.	 Nem	 volt	 semmi	 romantikus	 a	 kérésében,	 hogy	 szálljon	 fel
vele	 a	 gépre.	 Válságtalálkozóra	 hívta	 inkább,	 ahol	 lesz	 esélyük	 nyugodtan
megtárgyalni	mindent.	Ha	komoly	mérlegelés	után	arra	a	következtetésre	jutnak,
hogy	 hiba	 volt	 összeházasodniuk,	 a	 második	 hét	 végén	 hazajönnek,	 közösen
bejelentik,	amit	be	kell,	aztán	mennek	tovább	külön.

És	szerencsétlen	Robin,	akinek	 lüktetett	a	karja,	mélységesen	megrázták	az
érzései,	amikor	Strike	átölelte,	és	nagyon	jól	tudta,	hogy	az	újságírók	talán	épp
most	 is	utána	nyomoznak,	 abban	a	pillanatban,	ha	nem	 is	 szövetségesnek	 látta
Matthew-t,	 de	 legalább	 a	 szökés	 lehetőségét	 érezte	 meg	 benne.	 Szörnyen
vonzónak	 tűnt	 csak	 felülni	 a	 gépre,	 és	 elrepülni	 oda,	 ahol	 nem	 éri	 el	 a
kíváncsiság,	 pletyka,	 düh,	 aggályoskodás,	 a	 kéretlen	 tanácsok	 szökőárja,	 ami
pedig	biztosan	elborítja,	ha	itt	marad	Yorkshire-ben.

Így	aztán	elment	Matthew-val,	bár	alig	beszéltek	az	egész	repülőúton.	Nem
is	kérdezte	 tőle	a	gépen,	mire	gondol,	hosszú	órákon	keresztül.	Csak	azt	 tudta,
hogy	ő	maga	Strike-on	gondolkodott.	Emlékezetben	újra	meg	újra	visszatért	az
ölelésükhöz,	miközben	az	ablak	előtt	elhúzó	felhőket	bámulta.

Szerelmes	 lennék	 belé?	 –	 kérdezte	 magában	 többször	 is,	 de	 nem	 jutott
semmilyen	kézzel	fogható	eredményre.

Napokig	 tanakodott	 ezen,	 és	 erről	 a	 belső	 küzdelméről	 még	 csak	 nem	 is
szólhatott	Matthew-nak,	 ahogy	 a	 fehér	 homokos	 strandokon	 sétálva	 a	 kettejük
közti	 feszültségekről,	 sérelmekről	 beszélgettek.	 Matthew	 a	 nappaliban	 aludt	 a
kanapén,	 Robin	 pedig	 az	 emeleten,	 a	 szúnyoghálóval	 borított	 kétszemélyes



ágyon.	Néha	veszekedtek,	máskor	 sértett	vagy	dühös	csendbe	húzódtak	vissza.
Matthew	mindig	 rajta	 tartotta	 a	 szemét	 Robin	 telefonján,	mindig	 tudni	 akarta,
hol	van,	folyton	felvette	és	átnézte,	Robin	pedig	tudta,	hogy	a	főnöke	üzeneteire,
hívásaira	vadászik.

És	ami	a	 legrosszabb,	hogy	nem	voltak	 ilyenek.	Úgy	 tűnt,	Strike	nem	akar
vele	 beszélni.	Az	 az	 ölelés	 a	 lépcsőn,	 amihez	 a	 lány	 gondolatai	 úgy	 szaladtak
vissza	 újra	meg	 újra,	mint	 kutya	 egy	 különösen	 csodás	 illatú	 lámpaoszlophoz,
számára	láthatólag	közel	sem	jelentett	annyit.

Robin	minden	 éjjel	 kiment	 egyedül	 a	 tengerpartra,	 hallgatta	 a	 tenger	mély
lélegzetét.	 A	 sérült	 karja	 izzadt	 a	 karvédőben;	 a	 telefonját	 a	 villában	 hagyta,
hogy	Matthew-nak	ne	 legyen	 indoka	követni,	hátha	 leleplezheti,	hogy	 titokban
Strike-kal	beszélget.

De	 a	 hetedik	 este,	 amikor	 Matthew-t	 ismét	 hátrahagyta	 a	 villában,	 Robin
elhatározta	magát,	hogy	felhívja	Strike-ot.	Szinte	önmaga	elől	is	titokban	tartva
kidolgozta	a	tervet.	Az	üdülő	bárjában	volt	egy	vonalas	telefon,	az	iroda	számát
pedig	 tudta	 fejből.	 Ezt	 úgyis	 automatikusan	 átirányítják	 Strike	 mobiljára.	 Azt
ugyan	 nem	 tudta,	 mit	 is	 mond	 neki,	 ha	 eléri,	 de	 biztos	 volt	 benne,	 hogy	 ha
meghallja	a	férfi	hangját,	megtudja	az	igazat	a	saját	érzelmeiről	is.	Kicsöngött	a
telefon	a	távoli	Londonban,	Robinnak	pedig	teljesen	kiszáradt	a	szája.

Valaki	felvette,	de	néhány	másodpercig	nem	szólt	bele	senki.	Robin	mozgás
hangjait	hallotta,	aztán	kacagást,	végül	valaki	meg	is	szólalt:

–	Halló!	Itt	Cormy-Warmy…
Azzal	a	nő	hangos,	rekedt	nevetésben	tört	ki,	Robin	pedig	meghallotta	Strike

hangját	a	háttérben,	mint	akit	mulattat	is	a	dolog,	meg	bosszant	is,	de	az	biztos,
hogy	be	van	rúgva:

–	Add	ide!	Na,	komolyan,	add	i…
Robin	 lecsapta	 a	 kagylót.	 Az	 arcát	 és	 a	 mellkasát	 izzadság	 öntötte	 el;

szégyent	érzett,	ostobának,	megalázottnak	érezte	magát.	Strike	egy	másik	nővel
van.	A	nevetése	eltéveszthetetlenül	bensőségesnek	hangzott.	Az	ismeretlen	lány
incselkedett	vele,	ahogy	felvette	a	telefonját	és,	felháborító	módon	„Cormy”-nak
nevezte.

Ha	 Strike	 valaha	 rákérdez	 a	 hívásra,	 letagadja,	 határozta	 el.	 Pókerarccal
hazudik	neki,	úgy	tesz,	mintha	fogalma	sem	lenne,	miről	beszél…

Mint	egy	kemény	pofon,	úgy	érte	a	nő	hangja	a	telefonban.	Ha	Strike	képes



volt	 ilyen	hamar	 ágyba	vinni	 valakit	 az	ölelésük	után	–	mert	 arra	mérget	mert
volna	 venni,	 hogy	 akárki	 is	 ez	 a	 lány,	 vagy	 már	 lefeküdt	 Strike-kal,	 vagy
hamarosan	le	fog	–,	akkor	nyilván	nem	azon	kínlódik	otthon	Londonban,	hogy
mit	is	érez	valójában	Robin	Ellacott	iránt.

Az	ajkára	kiülő	sótól	szomjas	 is	 lett,	ahogy	csak	ment	az	éjszakában,	mély
barázdát	húzva	a	fehér	homokban,	mellette	a	végtelen	hullámok	mosták	a	partot.
Vajon	nem	 lehetséges,	 tette	 fel	 a	kérdést,	 amikor	már	kisírta	magát,	hogy	csak
összekeveri	a	hálát,	a	barátságot	valami	mélyebb	érzelemmel?	Hogy	a	nyomozás
iránti	 szeretetét	 csak	 rávetíti	 a	 férfira,	 akitől	 élete	 munkáját	 kapta?	 Persze,
csodálta	 Strike-ot,	 és	 nagyon	 kedvelte	 is.	 Rengeteg	 mindenen	 mentek	 át
közösen,	 hát	 természetes	 is,	 hogy	 közel	 érzi	magához	 –	 de	 vajon	 ez	 szerelem
lenne?

Egyedül	 a	 balzsamos,	 szúnyogoktól	 zümmögő	 éjszakában,	Robin	magához
szorította	 a	 sajgó	 karját,	 és	 ahogy	 a	 hullámok	 sóhajait	 hallgatta	 a	 parton,
emlékeztette	magát,	 hogy	 ahhoz	 képest,	 hogy	mindjárt	 28	 éves,	 nagyon	 kevés
tapasztalata	van	férfiakkal.	Matthew-n	kívül	nem	ismert	mást,	ő	volt	az	egyetlen
szexuális	 partnere,	 immár	 tíz	 éve	 ő	 jelentette	 a	 biztonságot.	 Ha	 most	 tényleg
belehabarodott	Strike-ba	(direkt	használta	ezt	a	régies	kifejezést,	amit	az	anyja	is
mondhatott	volna),	az	vajon	nem	lehet	csak	annak	a	természetes	következménye,
hogy	a	korabeli	nőkhöz	képest	kevés	változatosság,	kevés	tapasztalat	volt	eddig
az	életében?	Olyan	sokáig	volt	hűséges	Matthew-hoz,	nem	érthető	akkor,	hogy
egy	 nap	 körülnéz,	 és	 eszébe	 jut,	 hogy	 más	 életek,	 más	 választások	 is
lehetségesek?	Nem	 érlelődött	már	 réges-rég,	 hogy	 feltűnjön,	Matthew	 nem	 az
egyetlen	férfi	a	világon?	Strike	pedig,	jelentette	ki	magában,	egyszerűen	csak	az,
akivel	a	legtöbb	időt	tölti,	így	természetes,	hogy	őrá	vetíti	ezt	a	bizonytalanságot,
kíváncsiságot,	a	Matthew-val	való	elégedetlenségét.

Amikor	 így	sikerült	értelmesen	megbeszélnie	a	dolgokat	a	 lelkének	azzal	a
részével,	 amelyik	 folyton	 Strike	 után	 vágyakozott	 (Robin	 így	 fogalmazta	meg
ezt	 magában),	 a	 nászút	 nyolcadik	 estéjén	 meghozta	 a	 nehéz	 döntést	 is.	 Haza
akart	 menni	 a	 két	 hét	 letelte	 előtt,	 és	 tájékoztatni	 a	 családjaikat	 a	 szakításról.
Matthew-nak	azt	kell	majd	mondania,	hogy	ennek	semmi	köze	máshoz,	de	sok-
sok	fájdalmas,	komoly	tűnődés	után	Robin	már	nem	hitt	benne,	hogy	alkalmasak
folytatni	ezt	a	házasságot.

Még	most	 is	 emlékezett	 rá,	 ahogy	 pánik	 és	 rettegés	 keveredett	 benne,	 úgy



nyitotta	 ki	 a	 házikójuk	 ajtaját;	 készen	 állt	 a	 veszekedésre,	 ami	 aztán	 sosem
történt	meg.	Matthew	a	kanapén	hevert,	és	amikor	meglátta,	csak	azt	motyogta:

–	Anya?
Az	 arca,	 karja,	 lába	 csillogott	 az	 izzadságtól.	 Robin	 elindult	 felé,	 és	 a	 bal

alkarja	 belső	 oldalán	 ronda,	 feketén	 kígyózó	 ereket	 látott,	 mintha	 tintával
töltötték	volna	meg	őket.

–	Matt?
A	hangját	hallva	a	férfi	felismerte,	hogy	nem	a	halott	anyja	az.
–	Nem…	vagyok	jól,	Rob…
Robin	 a	 telefonhoz	 rohant,	 felhívta	 a	 szállodát,	 és	kérte	 az	orvost.	Mire	 az

orvos	 megjött,	 Matthew	 többnyire	 már	 valami	 delíriumos	 állapotban	 lebegett.
Megtalálták	a	karcolást	a	bal	kézfején,	és	aggódva	arra	jutottak,	talán	cellulitisz
–	 az	 orvos	 meg	 a	 nővér	 gondterhelt	 arcáról	 Robin	 azt	 olvasta	 le,	 ez	 komoly
dolog.	 Matthew	 folyton	 alakokat	 látott	 meg-megmozdulni	 a	 szoba	 sötét
sarkaiban,	embereket,	akik	nem	is	voltak	ott.

–	Ki	az	ott?	–	kérdezgette	Robint.	–	Az	ott	ki?
–	Nincs	ott	senki,	Matt.
Robin	már	a	kezét	szorongatta,	az	orvos	és	a	nővér	meg	azt	tárgyalták	meg,

nem	kéne-e	kórházba	vinni.
–	Ne	hagyj	itt,	Rob!
–	Nem	hagylak	itt.
Robin	 csak	 úgy	 értette,	 hogy	 ebben	 a	 pillanatban	 nem	megy	 sehová,	 nem

úgy,	hogy	örökre	vele	marad;	de	Matthew	rögtön	zokogásban	tört	ki.
–	 Jaj,	 hála	 istennek!	 Már	 azt	 hittem,	 hogy	 el	 akarsz…	 Szeretlek,	 Robin!

Tudom,	hogy	elcsesztem	dolgokat,	de	szeretlek…
Az	orvos	antibiotikumtablettát	adott	Matthew-nak,	aztán	elvonult	telefonálni.

A	 férfi	 önkívületben,	 nagy	 köszöngetéssel	 kapaszkodott	 Robinba.	 Időnként
visszasüllyedt	abba	az	állapotba,	amikor	árnyakat	látott	a	szoba	sarkában,	és	még
kétszer	emlegette	a	halott	anyját.	A	trópusi	éjszaka	bársonyos	sötétjében	Robin
hallgatta	 az	 ablakon	 lévő	 szúnyoghálónak	 ütköző	 szárnyas	 rovarok	 hangját;
nyugtatgatta,	figyelte	a	férfit,	akit	17	éves	kora	óta	szeretett.

Szerencsére	mégsem	 cellulitisz	 volt.	 A	 következő	 24	 órában	 a	 fertőzés	 jól
reagált	 az	 antibiotikumra.	 A	 hirtelen,	 súlyos	 betegségből	 lábadozó	 Matthew
állandóan	 Robint	 figyelte;	 a	 lány	 sosem	 látta	 még	 ilyen	 gyengének,	 ilyen



sebezhetőnek,	és	tudta,	attól	fél,	hogy	nem	véglegesen	értette,	hogy	vele	marad.
–	Ezt	nem	dobhatjuk	el	 csak	úgy,	nem?	–	kérdezte	 rekedten	az	ágyból.	Az

orvos	ragaszkodott	hozzá,	hogy	feküdjön.	–	Ezt	a	sok-sok	évet?
Robin	hagyta,	hadd	beszéljen	a	jó	éveikről,	a	közösen	eltöltött	időről,	és	újra

felidézte	 magában	 a	 nevetgélő	 lányt,	 aki	 Cormynak	 szólította	 Strike-ot.
Elképzelte,	hogy	hazamennek,	és	kérik	a	házasság	érvénytelenítését,	mivel	még
mindig	nem	hálták	 el.	Eszébe	 jutott,	mennyi	pénzt	öltek	 a	 szülei	 az	 esküvőbe,
aminek	minden	percét	utálta.

A	 templomkert	 rózsáin	 zümmögtek	 a	 méhek,	 Robin	 pedig	 már	 vagy
ezredszer	arra	gondolt,	vajon	hol	 lenne	most,	ha	Matthew	nem	sérti	 fel	a	kezét
azon	a	korallon.	A	terápiás	alkalmak,	amelyeknek	épp	most	vetett	véget,	jórészt
azzal	 teltek,	hogy	muszáj	volt	a	kétségeiről	beszélnie	–	a	kétségekről,	amelyek
azóta	rágták,	hogy	beleegyezett,	maradjanak	házasok.

A	 következő	 hónapokban,	 különösen	 akkor,	 amikor	 egészen	 jól	 kijöttek
Matthew-val,	 úgy	 tűnt	 számára,	 helyes	 döntés	 volt	 adni	 még	 egy	 esélyt	 a
házasságnak,	 de	 mindig	 így	 gondolt	 rá,	 próbaidőként;	 és	 néha,	 amikor	 nem
tudott	éjjel	aludni,	szemrehányást	is	tett	magának,	amiért	ilyen	határozatlan	volt,
és	nem	szakította	ki	magát	a	kapcsolatból,	amint	Matthew	jobban	lett.

Strike-nak	 sosem	 mondta	 el,	 mi	 történt,	 miért	 ment	 bele,	 hogy	 próbálják
megmenteni	 a	 házasságukat	 Matthew-val.	 Talán	 épp	 ezért	 lett	 ilyen	 hűvös,
távolságtartó	 a	 viszonya	 a	 főnökével.	 A	 nászútról	 visszaérve	 azt	 látta,	 hogy
Strike	máshogy	néz	rá	–	és	talán,	vallotta	be,	ő	is	máshogy	néz	Strike-ra	amiatt,
amit	 a	 telefonban	hallott,	 amikor	 kétségbeesetten	megpróbálta	 hívni	 a	Maldív-
szigeteki	bárból.

–	Akkor	kitartanak,	hm?	–	kérdezte	mogorván	Strike	a	jegygyűrűre	pillantva
a	kezén.

Robint	 idegesítette	 a	 megjegyzés	 hangvétele,	 és	 az	 is,	 hogy	 utána	 nem
kérdezte	 meg,	 miért	 próbálkozik;	 sőt,	 innentől	 Strike	 sosem	 kérdezte	 a
magánéletéről,	még	csak	jelét	sem	adta,	hogy	egyáltalán	emlékszik	az	ölelésükre
a	lépcsőn.

Akár	 Strike	 rendezte	 így,	 akár	 véletlenül	 történt,	 de	 a	 shacklewelli
hasfelmetsző	óta	nem	dolgoztak	közösen	egy	ügyön.	A	főnökét	követve	Robin	is
a	hűvös	profizmusba	vonult	vissza.

De	 néha	 attól	 félt,	 hogy	 Strike	 már	 nem	 értékeli	 úgy,	 mint	 régen,	 miután



ilyen	 konformistának,	 gyávának	 bizonyult.	 Néhány	 hónappal	 ezelőtt	 volt	 egy
kínos	beszélgetésük,	amikor	Strike	felvetette,	vegyen	ki	egy	kis	szabadságot,	és
érdeklődött,	 valóban	 teljesen	 helyrejött-e	már	 a	 késes	 támadás	 óta.	 Robin	 úgy
érezte,	ezzel	a	bátorságát	vonja	kétségbe	–	félt,	hogy	megint	félreállítják,	és	az
életéből	 kiesik	 az,	 amivel	 jelenleg	 egyedül	 elégedett	 benne.	 Így	 kijelentette,
hogy	tökéletesen	jól	van,	és	még	nagyobb	erőfeszítéssel	dolgozott	tovább.

Rezegni	 kezdett	 a	 táskájában	 a	 lenémított	 telefon.	 Robin	 benyúlt	 érte,	 és
megnézte,	ki	hívja.	Strike	volt	az.	Most	látta,	hogy	már	korábban	is	kereste,	amíg
ő	épp	a	Villiers	Trust	magánklinikának	mondott	boldogan	búcsút.

–	Hahó!	–	vette	fel.	–	Az	előbb	nem	hallottam,	bocsánat!
–	Semmi	baj.	Halad	a	költözés?
–	Aha	–	felelte	Robin.
–	Csak	azt	akartam	elmondani,	hogy	felvettem	egy	új	embert.	A	neve	Sam

Barclay.
–	Remek.	 –	Robin	 közben	 egy	 nagy,	 harmatosan	 rózsaszín	 rózsán	 ragyogó

legyet	bámult.	–	Milyen	háttere	van?
–	Katonai	–	válaszolt	Strike.
–	Katonai	rendőrség?
–	Ööö…	nem	egészen.
Robin	 önkéntelenül	 is	 elvigyorodott,	 ahogy	 Strike	 elmesélte	 Sam	 Barclay

történetét.
–	Szóval	felvett	egy	fűszívó	szobafestőt?
–	Vapózik,	 Robin,	 vapózik	 –	 javította	 ki	 Strike,	 és	 Robin	 tudta,	 hogy	 ő	 is

vigyorog.	–	Próbál	egészségesebben	élni.	Kisgyereke	van.
–	Hát,	ez…	érdekesen	hangzik.
Robin	elhallgatott,	de	Strike	nem	mondott	semmit.
–	Akkor	szombat	este	találkozunk	–	szólalt	meg	végül	Robin.
Robin	 úgy	 érezte,	 muszáj	 meghívnia	 Strike-ot	 is	 a	 lakásavatójukra,	 mert

meghívta	 a	 leggyakrabban	 velük	 dolgozó,	 legmegbízhatóbb	 külsősüket,	 Andy
Hutchinst	 is,	 és	 furán	 vette	 volna	 ki	 magát,	 ha	 Strike-ot	 kihagyja.	 De	 az
meglepte,	hogy	Strike	elfogadta	a	meghívást.

–	Ja,	igen,	szombaton.
–	Lorelei	 is	 jön?	–	kérdezte	Robin.	Igyekezett	könnyedén	odavetni,	de	nem

volt	benne	biztos,	hogy	sikerült.



London	 belvárosában	 Strike	 úgy	 érezte,	mintha	 lenne	 a	 kérdésnek	 egy	 kis
gúnyos	éle,	mintha	Robin	arra	akarna	célozni	vele,	hogy	a	barátnőjének	vicces
neve	 van.	 Régebben	 talán	 visszakérdezett	 volna,	 hogy	 mi	 baja	 a	 „Lorelei”
névvel,	és	még	élvezte	is	volna	az	évődést;	de	most	ez	veszélyes	terepnek	tűnt.

–	Igen,	jön	ő	is.	A	meghívás	mindkettőnknek…
–	Persze,	persze	–	vágta	rá	gyorsan	Robin.	–	Rendben,	akkor	találkozunk…
–	Ja,	várjon	csak!	–	mondta	most	Strike.
Egyedül	 volt	 az	 irodában,	 mert	 Denise-t	 korábban	 hazaküldte	 aznap.	 A

titkárnő	nem	akart	hazamenni,	végül	is	órabérben	fizették,	és	csak	akkor	állt	neki
folyamatos	szóáradat	közepette	összeszedni	a	dolgait,	amikor	Strike	biztosította,
hogy	kifizeti	az	egész	napot.

–	Történt	délután	valami	fura	–	kezdte	Strike.
Robin	 figyelmesen,	 közbekérdezés	 nélkül	 végighallgatta	 Strike	 alapos

beszámolóját	Billy	 rövid	 látogatásáról.	Mire	 a	 végére	 ért,	már	 el	 is	 felejtette	 a
nyomozó	hűvös	viselkedését.	Most	nagyon	 is	úgy	beszélt	vele,	mint	egy	évvel
ezelőtt.

–	Határozottan	valami	mentális	problémája	van	–	zárta	 le	Strike,	és	a	 tiszta
kék	eget	nézte	az	ablakban.	–	Akár	pszichotikus	is	lehet.

–	Igen,	de…
–	Tudom	–	vágta	rá	Strike.	Felvette	az	asztalról	a	jegyzetfüzetet,	amiről	Billy

letépte	 a	 lapot	 a	 félig	 leírt	 címével;	 fél	 kézzel	 szórakozottan	 forgatta	 a	 szeme
előtt.	–	Beteg,	és	azért	hiszi,	hogy	látta,	amint	megfojtanak	egy	gyereket?	Vagy
beteg,	és	látta?

Egyikük	 sem	 szólt	 egy	 kis	 ideig.	Mindketten	 Billy	 történetén	 tűnődtek,	 és
tudták,	hogy	a	másik	is	pontosan	ezt	teszi.	Rövid,	kellemes	közös	tűnődésüknek
az	 vetett	 hirtelen	 véget,	 hogy	 egy	 cocker	 spániel,	 amit	 Robin	 nem	 vett	 észre,
amikor	 a	 rózsák	 közül	 szimatolva	 előbukkant,	 minden	 előzetes	 figyelmeztetés
nélkül	a	csupasz	térdéhez	ért	a	hideg	orrával.	A	lány	felsikoltott.

–	Mi	a…?
–	Semmi,	csak…	egy	kutya…
–	Hol	van?
–	Egy	temetőben.
–	Micsoda?	De	miért?
–	 Csak	 felderítem	 az	 új	 környéket.	Most	 mennem	 kell	 –	 állt	 fel	 Robin.	 –



Otthon	még	várnak	a	lapra	szerelt	bútorok.
–	 Jól	 van	 –	 zökkent	 vissza	Strike	 is	 a	 szokott	 lakonikus	 beszédmódjába.	 –

Akkor	szombaton!
–	Jaj,	nagyon	sajnálom!	–	szólította	meg	Robint	a	kutya	idős	gazdája,	amikor

épp	eltette	a	telefonját.	–	Fél	a	kutyáktól?
–	 Egyáltalán	 nem	 –	 felelte	 Robin	 mosolyogva,	 és	 megsimogatta	 a	 kutya

puha,	aranyszínű	fejét.	–	Csak	meglepett,	ennyi	az	egész.
Ahogy	az	óriási	koponyák	között	elindult	az	új	otthonuk	felé,	Robin	tovább

gondolkodott	Billyn.	Strike	olyan	élénken	írta	le,	hogy	Robin	szinte	úgy	érezte,
ő	is	találkozott	vele.

Úgy	 belemerült	 a	 gondolataiba,	 hogy	 egész	 héten	 most	 először	 fel	 sem
pillantott	 a	 Fehér	 Hattyú	 kocsmára,	 ahogy	 elsétált	 előtte.	 Magasan,	 az	 épület
sarkáról	egy	faragott	hattyú	nézett	 le	 rá	–	valahányszor	elment	alatta,	mindig	a
viharos	esküvőjére	emlékeztette	Robint.
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Na	de	mihez	akar	fogni	a	városban?
	

Henrik	Ibsen:	Rosmersholm
	
	

Hat	és	fél	mérfölddel	arrébb	Strike	letette	a	telefonját	az	asztalra,	és	cigarettára
gyújtott.	 A	 Billy	 távozását	 követően	 fél	 órán	 belül	 lezajlott	 rendőrségi
kihallgatás	után	nyugtatólag	hatott	rá,	hogy	Robint	ennyire	érdekelte,	mi	történt.
A	 két	 rendőr,	 akik	 Denise	 hívására	 kiérkeztek,	 láthatólag	 nagy	 örömmel
igyekezett	 megragadni	 az	 alkalmat,	 hogy	 a	 híres	 Cormoran	 Strike
ügyetlenségéről	 megbizonyosodjanak	 –	 szép	 komótosan	 kérdezgették,	 tényleg
nem	sikerült-e	se	a	nyilvánvalóan	pszichotikus	Billy	 teljes	nevét,	se	a	 lakcímét
megtudnia.

A	 késő	 délutáni	 napsugár	 kicsit	 ferdén	 esett	 az	 asztalon	 hagyott
jegyzetfüzetre,	és	halvány	bemélyedéseket	mutatott	rajta.	Strike	a	réges-rég	egy
német	 bárból	 elcsaklizott	 hamutálba	 dobta	 a	 csikket,	 fogta	 a	 jegyzetfüzetet,	 és
forgatni	 kezdte	 jobbra-balra.	 Próbálta	 kivenni,	 milyen	 betűket	 formáznak	 a
nyomok;	majd	 fogott	 egy	 ceruzát,	 és	 finoman	 átsatírozta	 a	 lapot.	 Elkapkodott
nagybetűk	 jelentek	 meg,	 és	 egyértelműen	 kialakult	 a	 „Charlemont	 Road”
utcanév.	 A	 házszámnál	 viszont	 Billy	 nem	 nyomta	 meg	 úgy	 a	 tollat,	 az	 egyik
halvány	 nyom	 vagy	 5-ösnek,	 vagy	 befejezetlen	 8-asnak	 tűnt,	 de	 az
elhelyezéséből	Strike	arra	következtetett,	hogy	lehetett	ott	még	egy	szám,	vagy
esetleg	egy	betű.

Strike-ot	 éppúgy	 kellemetlen	 helyzetbe	 hozta	 időnként	 az	 érthetetlen
jelenségek	megoldására	irányuló,	javíthatatlan	késztetés,	mint	bárkit.	Hiába	volt
éhes	 és	 fáradt,	 hiába	 küldte	 épp	 azért	 haza	 a	 helyettesítő	 titkárnőt,	 hogy
bezárhassa	 az	 irodát,	 most	 kitépte	 a	 jegyzetfüzetből	 a	 lapot	 a	 kiderített
utcanévvel,	kiment	a	külső	helyiségbe,	és	bekapcsolta	a	számítógépet.



Az	Egyesült	Királyságban	számos	Charlemont	Road	nevű	utca	volt,	de	abból
kiindulva,	hogy	Billynek	valószínűleg	nem	nagyon	volt	pénze	messzire	utazni,
Strike	gyanította,	hogy	a	londoni	East	Ham-beli	 lesz	az.	Az	internet	szerint	két
William	lakott	az	utcában,	de	mindkettő	hatvan	éven	felüli.	Aztán	eszébe	jutott,
mennyire	megijedt	Billy,	hogy	Strike	esetleg	„elmegy	Jimmyhez”,	és	rákeresett	a
„Jimmy”-kre,	majd	a	„James”-ekre	is.	Így	jutott	el	a	49	éves	James	Farradayhez.

Lejegyezte	 Farraday	 címét	 Jimmy	macskakaparása	 alá,	 bár	 egyáltalán	 nem
volt	benne	biztos,	hogy	valóban	őt	keresi.	Először	 is	a	házszámában	sem	ötös,
sem	 nyolcas	 nem	 volt,	másodszor	 pedig	Billy	 annyira	 szörnyen	 elhanyagoltan
festett,	hogy	Strike	arra	következtetett,	akárkinél	is	lakik,	az	biztosan	nem	fektet
nagy	hangsúlyt	a	tisztálkodásra.	Farraday	viszont	úgy	tűnt,	a	feleségével	és	két
lányával	él.

Kikapcsolta	 a	 számítógépet,	 de	 továbbra	 is	 elgondolkodva	 bámult	 az
elsötétedett	monitorra,	Billy	 történetén	 tűnődött.	A	rózsaszín	 takaró,	ez	keltette
fel	 legjobban	az	érdeklődését.	Túlságosan	konkrét,	 jelentéktelen	részletnek	tűnt
egy	pszichotikus	kényszerképzetben.

Végül	eszébe	jutott,	hogy	másnap	reggel	korán	kell	kelnie	egy	fizetős	munka
miatt,	és	lassan	feltápászkodott.	Betette	a	tárcájába	a	papírlapot	Billy	írásával	és
Farraday	címével,	aztán	bezárta	az	irodát.

	
	

London	 nemrég	 még	 a	 királynő	 gyémántjubileumi	 ünnepségeinek	 központja
volt,	most	viszont	már	az	olimpiára	készült.	Mindenütt	Union	Jackek	és	a	2012-
es	londoni	játékok	logója	díszelgett	–	feliratokon,	molinókon,	kis	zászlócskákon,
kulcstartókon,	 bögréken	 és	 esernyőkön,	 és	 az	 olimpiai	 ajándéktárgyak	 tömege
ellepett	 gyakorlatilag	minden	 kirakatot	 is.	 Strike	 szerint	 a	 logó	 úgy	 nézett	 ki,
mintha	 csak	 úgy	 odahajigáltak	 volna	 egymás	 mellé	 egy	 csomó	 csillogó
üvegcserepet;	 a	 hivatalos	 kabalafigurákkal	 ugyanígy	 volt,	 ezek	meg	 egyszemű
zápfogakra	emlékeztették.

Az	 egész	 fővároson	 valami	 izgatott,	 ideges	 pezsgés	 érződött,	 ami
kétségtelenül	az	attól	való	–	sajátosan	brit	–	rettegésből	fakadt,	hogy	az	ország
nevetségessé	 teszi	 magát.	 Minden	 beszélgetésben	 felbukkant	 a	 panaszkodás,
hogy	milyen	nehéz	az	olimpiára	jegyet	szerezni,	és	akinek	nem	sikerült,	mind	a
véletlenszerű	 húzást	 hibáztatta,	 ami	 elvileg	 mindenkinek	 egyenlő	 esélyt



biztosított	 volna,	 hogy	 élőben	 nézhesse	 az	 eseményeket.	 Strike	 az	 ökölvívásra
lett	 volna	kíváncsi,	 de	nem	kapott	 jegyet.	Régi	 iskolai	 barátja,	Nick	 javaslatán
azonban,	hogy	menjen	csak	el	helyette	a	díjugratásra,	amire	a	felesége,	Ilsa	nagy
örömmel	készült,	jót	nevetett.

A	 Harley	 Streetet,	 ahol	 Strike	 a	 péntek	 délelőttjét	 készült	 eltölteni	 egy
plasztikai	 sebész	 folyamatos	 megfigyelésével,	 elkerülte	 az	 olimpiai	 láz.	 A
nagyszerű	 viktoriánus	 homlokzatok	 ugyanolyan	 egykedvű	 kérlelhetetlenséggel
néztek	a	világra,	sehol	sem	látszott	rajtuk	csiricsáré	logó	vagy	zászlócska.

Strike	a	legjobb	olasz	öltönyét	vette	fel	ehhez	a	munkához;	elhelyezkedett	a
szemben	 lévő	 épület	 bejáratánál,	 és	 úgy	 tett,	mintha	 telefonon	beszélne,	míg	 a
két	orvos	(az	egyikük	az	ügyfele)	közös,	drága	rendelőjének	kapuját	figyelte.

„Simlis	 Doki”,	 ahogy	 Strike	 elnevezte	 a	 célszemélyt,	 egyelőre	 nem	 adta
jelét,	hogy	illik	rá	a	név.	Lehet,	hogy	elriasztotta	a	további	etikátlan	viselkedéstől
idősebb	 partnere	 figyelmeztetése,	 aki	 a	 fejére	 olvasta,	 hogy	 Simlis	 a
közelmúltban	 két	 olyan	 mellnagyobbító	 műtétet	 is	 elvégzett,	 amelyek	 nem
szerepeltek	a	rendelőjük	könyvelésében.	Az	idős	orvos	a	legrosszabbat	gyanítva
Strike-hoz	fordult	segítségért.

–	Gyenge	magyarázkodás	volt,	teli	ellentmondásokkal.	Tudja…	–	folytatta	az
ősz	hajú	sebész	rezzenéstelen	arccal,	de	nyilvánvalóan	rosszat	sejtve	–,	ő	mindig
is	 nagy…	hmm…	nőcsábász	 volt.	Mielőtt	 beszéltem	vele,	megnéztem,	milyen
oldalakat	néz	az	interneten,	és	találtam	köztük	egy	olyat,	ahol	fiatal	nők	pénzbeli
hozzájárulást	 gyűjtenek	 plasztikai	 műtétekhez,	 illetlen	 fényképekért	 cserébe.
Attól	félek…	nos,	nem	is	tudom…	de	elképzelhetőnek	tartom,	hogy	a	kollégám
olyan	 megállapodásra	 jutott	 közülük	 egyesekkel,	 ami	 nem…	 financiális.	 Két
fiatalabb	hölgyet	is	egy	általam	ismeretlen	számra	irányítottak,	ami	azt	sugallta,
hogy	 a	 beavatkozást	 esetleg	 ingyen	 elvégzik	 bizonyos	 „exkluzív	megegyezés”
után.

Strike	mindeddig	 nem	 látta	Simlist	 nőkkel	 találkozni	 a	 fogadóidején	kívül.
Hétfőnként	és	péntekenként	a	Harley	Street-i	rendelőben	volt,	a	hét	közepén	meg
egy	magánkórházban,	 ott	 operált.	 Ha	 ki	 is	ment	 a	munkahelyéről,	 Strike	meg
utána,	 mindig	 csak	 csokoládét	 vett	 –	 úgy	 tűnt,	 teljesen	 függő.	 Esténként	 a
Bentley-jében	 hazahajtott	 a	 feleségéhez	 és	 gyermekeihez	 Gerrards	 Crossba,
nyomában	Strike	kék	BMW-jével.

Ma	 este	 azonban	 mindkét	 orvos	 a	 Sebészek	 Királyi	 Kollégiumának



vacsorájára	megy	a	feleségével,	 így	Strike	a	drága	garázsban	hagyta	a	BMW-t.
Unalomban	teltek	az	órák;	Strike	legnagyobb	gondja	az	volt,	hogyan	könnyítsen
időnként	a	műlábára	nehezedő	súlyon,	amíg	kerítéseknek,	parkolóóráknak	vagy
kapualjak	 oszlopainak	 támaszkodva	 várakozott.	 Simlisék	 ajtaján	 egymás	 után
csöngettek,	majd	léptek	be	a	betegek.	Mind	nők	voltak,	a	 legtöbb	karcsú	és	jól
ápolt.	Öt	órakor	Strike	mobilja	rezegni	kezdett	a	mellényzsebében,	sms-t	kapott
az	ügyfelétől:

	
Nyugodtan	hazamehet,	mindjárt	indulunk	Dorchesterbe.
	

Strike	 valami	 oknál	 fogva	 mégis	 maradt,	 és	 végignézte,	 ahogy	 a	 két	 orvos
negyedóra	múlva	kilép	az	épületből.	A	magas,	ősz	hajú	az	ügyfele;	Simlis	meg
vékony,	 jól	 öltözott	 kreol	 bőrű	 férfi	 csillogó	 fekete	 hajjal,	 aki	 többnyire
háromrészes	öltönyt	viselt.	Ahogy	ezek	ketten	beszálltak	a	taxiba,	és	elhajtottak,
Strike	ásított	egyet,	nyújtózott,	és	már	arra	gondolt,	most	hazamegy,	 talán	vesz
valamit	enni	is.

Szinte	akarata	ellenére	húzta	elő	a	 tárcáját	és	belőle	a	gyűrött	papírdarabot,
amiről	sikerült	megtudnia	Billy	utcájának	nevét.

Egész	 nap	 ott	 motoszkált	 a	 fejében	 a	 gondolat,	 hogy	 ha	 Simlis	 Doki
hamarabb	hazamegy,	esetleg	elmehetne	a	Charlemont	Roadra	megkeresni	Billyt;
de	fáradt	volt,	és	a	lába	is	fájt.	Ha	Lorelei	tudná,	hogy	szabad	az	estéje,	azt	várná
tőle,	 hogy	 hívja	 fel.	Másrészről	 viszont	 holnap	 úgyis	 együtt	 mennek	 Robinék
lakásavatójára,	 és	 ha	 ma	 Loreleinál	 alszik,	 holnap	 csak	 nagy	 nehezen	 tudná
kimenteni	magát	a	buli	után.	Sosem	töltött	egymás	után	két	éjszakát	Loreleinál,
akkor	sem,	ha	lehetősége	adódott	rá.	Szerette	volna	egyértelművé	tenni,	mennyi
idejével	rendelkezhet	a	barátnője.

Mintha	azt	várná,	hogy	tántorítsa	el	a	tervétől	az	időjárás,	felpillantott	a	tiszta
júniusi	 égre,	 és	 nagyot	 sóhajtott.	 Felhőtlen,	 tökéletes	 este	 volt,	 és	 a
nyomozóiroda	 úgy	 el	 volt	 látva	 munkával,	 hogy	 nem	 tudta,	 mikor	 lesz
legközelebb	egy-két	szabad	órája.	Ha	el	akar	menni	a	Charlemont	Roadra,	akkor
azt	ma	este	kell	megtennie.
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Azt,	hogy	félsz	a	tömegtől,	és	nem	akarod	kitenni	magad
a	népgyűléseken	tapasztalható	durvaságoknak,	azt

megértem.
	

Henrik	Ibsen:	Rosmersholm
	
	

Mivel	pont	csúcsidőben	utazott,	Strike-nak	több	mint	egy	óráig	 tartott	eljutni	a
Harley	Streetről	East	Hambe.	Mire	rátalált	a	Charlemont	Roadra,	a	lába	csonkja
már	 eléggé	 sajgott,	 és	 a	 hosszú,	 lakóházakkal	 szegélyezett	 utca	 láttán	 sajnálta,
hogy	 nem	 olyan	 ember,	 aki	 egyszerű	 bolondként	 tudná	 elkönyvelni	 magában
Billyt.

A	 sorházak	 elég	 vegyes	 látványt	 nyújtottak,	 voltak	 köztük	 csupasz
téglafalúak,	színesre	festettek	meg	díszvakolattal	borítottak	is.	Egyes	ablakokban
ott	lógott	a	Union	Jack	–	az	olimpiai	láz	vagy	a	közelmúltbeli	gyémántjubileum
bizonyítéka.	 A	 házak	 előtti	 kis	 négyszögeket	 apró	 kertekké	 alakították	 vagy
lomtárnak	használták,	kinek	hogy	volt	alkalmasabb.	Az	utca	közepén	egy	régi,
koszos	matrac	hevert,	valaki	majdcsak	eltakarítja.

James	 Farraday	 házát	 megpillantva	 Strike	 már	 egyáltalán	 nem	 gondolta,
hogy	 az	 útja	 végéhez	 ért	 –	 ez	 volt	 az	 egyik	 legszebben	 rendben	 tartott	 ház	 az
utcában.	 A	 bejárati	 ajtó	 elé	 apró	 verandát	 építettek	 színes	 üvegablakokkal,	 az
ablakokban	szépen	ráncolt	csipkefüggöny	lógott,	a	sárgaréz	postaláda	ragyogott
a	napsütésben.	Strike	megnyomta	a	műanyag	csengőgombot.

Rövid	 várakozás	 után	 egy	 bosszús	 arcú	 nő	 nyitott	 ajtót;	 mellette	 egy
ezüstszürke	macska	 surrant	ki,	mintha	már	ott	várt	volna	az	ajtó	mögött,	 hogy
kiszökhessen.	A	nő	barátságtalan	arckifejezése	kicsit	furcsán	is	hatott	a	kötényén
díszelgő	„A	szeretet	nem	más,	mint…”	kezdetű	rajz	felett.	Sülő	hús	illata	áradt	a
házból.



–	 Jó	 napot	 –	 köszönt	 Strike,	 és	 az	 illattól	 összefutott	 a	 szájában	 a	 nyál.	 –
Hátha	tud	nekem	segíteni.	Billyt	keresem.

–	Rossz	címre	jött.	Itt	nem	lakik	Billy.
És	már	csukta	volna	be	az	ajtót.
–	Azt	mondta,	Jimmynél	lakik	–	szólt	be	Strike	az	egyre	kisebbedő	résbe.
–	Itt	Jimmy	se	lakik.
–	Bocsánat,	azt	hittem,	egy	James	nevű…
–	Senki	se	hívja	Jimmynek.	Rossz	címre	jött.
Azzal	becsukta	az	ajtót.
Strike	 meg	 az	 ezüstszürke	 macska	 csak	 nézték	 egymást;	 a	 macska

meglehetősen	 fölényesen	 méregette	 a	 nyomozót,	 aztán	 leült	 a	 lábtörlőre,	 és
nekilátott	mosakodni,	mint	aki	már	el	is	felejtette	a	látogatót.

Strike	visszament	a	 járdára,	cigarettára	gyújtott,	és	 jobbra-balra	végignézett
az	 utcán.	 Úgy	 becsülte,	 nagyjából	 kétszáz	 ház	 lehet	 a	 Charlemont	 Roadon.
Meddig	 tartana	vajon	bekopogni	mindenhová?	Tovább,	mint	amennyi	 ideje	ma
este	 van,	 vagy	 a	 közeljövőben	 bármikor	 lesz	 erre,	 ez	 volt	 a	 sajnálatos
konklúziója.	 Csalódottan,	 egyre	 fájóbb	 lábbal	 továbbsétált,	 be-bepillantva	 az
ablakokon,	 jól	 megnézve	 a	 szembejövőket,	 nem	 hasonlítanak-e	 az	 előző	 nap
látott	 férfira.	Kétszer	meg	 is	 kérdezte	 egy-egy	 házba	 bemenő	 vagy	 épp	 kijövő
lakótól,	 nem	 ismeri-e	 „Jimmyt	 és	 Billyt”;	 elvesztette	 a	 címüket,	 állította.	 De
mindketten	nemmel	válaszoltak.

Strike	csak	ment	tovább,	és	próbált	nem	sántítani.
Végül	 elért	 az	 utca	 egy	 olyan	 részéhez,	 ahol	 a	 házakat	 megvásárolta	 egy

fejlesztő,	 és	 lakásokat	 alakított	 ki	 bennük.	 Itt	 szorosan	 egymás	mellett	 álltak	 a
bejárati	ajtók,	előttük	a	kis	parcellákat	lebetonozták.

Strike	lelassított.	Az	egyik	legviharvertebb	ajtóra,	amiről	darabokban	jött	le	a
fehér	 festék,	 szakadt	 A4-es	 papírt	 rajzszögeltek.	 Halvány,	 ismerős	 érdeklődés
fogta	 el	 Strike-ot,	 bár	 az	 ilyet	 sosem	 volt	 hajlandó	 „megérzésnek”	 nevezni;
odament	az	ajtóhoz.

A	papíron	kézzel	írt	szöveg	állt:
	
A	mai	7:30-as	megbeszélés	helyszíne	a	kocsma	helyett	a	Kút	Művelődési	Ház	a

Vicarage	Lane-en	–	az	utca	végén	balra

Jimmy	Knight



	
Strike	 egy	 ujjal	 megemelte	 a	 papírlapot,	 meglátta	 alatta	 az	 5-re	 végződő
házszámot,	 majd	 visszaejtette	 a	 papírt,	 és	 a	 koszos	 földszinti	 ablakhoz	 lépve
bekukucskált.

Az	ablakra	belülről	régi	lepedőt	feszítettek	árnyékolónak,	de	az	egyik	sarka
leesett.	 Strike	 szerencsére	 elég	 magas	 volt,	 hogy	 az	 így	 keletkezett	 résen
beleshessen.	Üres	helyiséget	látott	egy	ággyá	alakított	kinyitható	kanapéval,	rajta
foltos	takaróval;	a	sarokban	egy	kartondobozon	hordozható	tévé.	A	szőnyeg	nem
is	látszott	a	rengeteg	üres	sörösdoboztól	és	a	teli	hamutálaktól.	Igazán	ígéretes.
Visszament	a	lepattogzott	festésű	ajtóhoz,	és	jókora	kezével	bekopogott.

Senki	sem	nyitott	ajtót,	de	még	mozgást	sem	hallott	bentről.
Ismét	a	papírlapra	pillantott,	és	továbbindult.	Az	utca	végén	befordult	balra,

a	 Vicarage	 Lane-re,	 és	 már	 látta	 is	 a	 művelődési	 házat,	 a	 „Kút”	 felirat	 nagy,
csillogó	műanyag	betűkkel	virított	rajta.

Az	 üvegajtó	 előtt	 egy	 gyér,	 őszülő	 szakállú	 idősebb	 férfi	 álldogált	 Mao-
sapkában,	 a	 kezében	 szórólapokkal.	 A	 pólóján	 Che	 Guevara	 kifakult	 arca.
Meglehetősen	ferde	szemmel	nézett	a	közeledő	Strike-ra	–	bár	nyakkendőt	nem
viselt,	 az	 olasz	 öltönyében	 így	 is	 túlságosan	 hivatalos	 benyomást	 tehetett.
Amikor	 egyértelművé	 vált,	 hogy	 a	 művelődési	 házba	 igyekszik,	 a	 szórólapos
férfi	oldalról	elé	lépett,	és	elállta	az	útját.

–	Tudom,	elkéstem	–	kezdte	Strike	jól	tettetett	bosszankodással	–,	de	hát	csak
most	tudtam	meg,	hogy	a	rohadt	helyszín	megváltozott!

A	Mao-sapkás	férfit	mintha	megzavarta	volna	a	magabiztossága,	és	a	mérete
is,	mégis	úgy	érezhette,	méltatlan	lenne	rögtön	meghátrálni	egy	öltönyös	ember
előtt.

–	Kit	képvisel?
Strike	 eddigre	 már	 gyorsan	 áttekintette	 a	 férfi	 keblére	 ölelt	 szórólapokon

nagybetűvel	díszelgő	szavakat:	MÁS	VÉLEMÉNY	–	ENGEDETLENSÉG	–	BOMLASZTÁS,
és	 a	 kissé	 kilógó	 TELKEK.	 Egy	 elnagyolt	 karikatúrán	 öt	 kövér	 üzletember
szivarozott,	ők	fújták	ki	füstből	az	olimpiai	ötkarikát.

–	Apámat	–	felelte	Strike.	–	Aggódik,	hogy	lebetonozzák	a	telkét.
–	 Á!	 –	 nézett	 rá	 a	 szakállas,	 majd	 ellépett	 előle.	 Strike	 elvett	 tőle	 egy

szórólapot,	és	bement	a	művelődési	házba.
Bent	nem	volt	senki,	csak	egy	nyugat-indiai	származású,	ősz	hajú	nő,	aki	épp



egy	 résnyire	 kinyitott	 ajtón	 lesett	 be.	 Strike	 női	 hangot	 hallott	 az	 ajtón	 túli
helyiségből.	 Az	 egyes	 szavakat	 nem	 tudta	 kivenni,	 de	 a	 hanglejtése	 feldúlt
szónoklatot	sejtetett.	Amint	a	nő	észrevette,	hogy	áll	mögötte	valaki,	megfordult.
Strike	öltönyének	láttán	pont	ellenkezőképpen	reagált,	mint	a	szakállas	férfi	az
épület	előtt.

–	Az	olimpiától	jött?	–	suttogta.
–	Nem	–	felelte	Strike.	–	Csak	érdeklődő	vagyok.
A	nő	óvatosan	kinyitotta	az	ajtót,	hogy	be	tudjon	menni.
Bent	 nagyjából	 negyvenen	 ültek	 műanyag	 székeken.	 Strike	 lehuppant	 a

legközelebbi	üres	helyre,	és	végignézte	az	előtte	lévő	tarkókat,	Billy	csimbókos,
vállig	érő	haját	keresve.

Elöl,	egy	asztal	mögött	ültek	a	felszólalók.	A	helyiség	elejében	épp	egy	fiatal
nő	 járkált	 fel-alá,	 úgy	 beszélt.	 A	 haját	 ugyanolyan	 élénkpirosra	 festette,	 mint
Coco,	 Strike	 nehezen	 lerázott	 egyéjszakás	 kalandja,	 és	 főleg	 befejezetlen
mondatokat	 tett	 egymás	 után,	 időnként	 belezavarodva	 az	 alárendelt
tagmondatokba,	 és	 megfeledkezve	 a	 munkásosztálybeli	 kiejtésről.	 Strike
valahogy	úgy	érezte,	már	elég	rég	beszélhet.

–	…gondoljunk	csak	a	házfoglalókra	meg	a	művészekre,	akik	most	mind…
mert	 ez	 igazi	 közösség,	 ugye,	 és	 akkor	 odajönnek	 rájuk	 az	 írótáblácskáikkal,
hogy	 na,	 lehet	 eltűnni,	 ha	 jót	 akartok,	 alig	 leplezett,	 nem,	 elnyomó	 törvények,
ilyen	trójai	faló…	ez	jól	összehangolt	intézkedéssorozat	a,	hát…

A	közönség	fele	egyetemistának	tűnt.	Az	idősebbek	közt	Strike	látott	egy-két
férfit	 és	 nőt,	 akikről	 látszott,	 hogy	 elkötelezett	 tiltakozók	 –	 néhányan	 balos
szlogenekkel	díszített	pólót	viseltek,	mint	a	férfi	az	ajtó	előtt.	Akadt	néhány	nem
egészen	ide	való	figura	is,	róluk	úgy	gondolta,	a	helyi	közösség	egyszerű	tagjai,
akiknek	nem	nagyon	 tetszik	a	Kelet-London-szerte	kialakult	olimpiai	 felhajtás;
művészféléket,	akik	talán	házfoglalóként	laktak	valahol,	egy	idősebb	házaspárt,
akik	 most	 is	 épp	 egymás	 fülébe	 sutyorogtak,	 és	 Strike	 kinézte	 belőlük,	 hogy
valóban	 a	 telkük	 miatt	 aggódnak.	 Ahogy	 figyelte	 őket,	 gyorsan	 fel	 is	 vették
megint	a	templomban	ülő	ember	jámbor,	mindent	tűrő	pozitúráját.	Valószínűleg
arra	 jutottak,	 gondolta,	 most	 nem	 tudnának	 kimenni	 anélkül,	 hogy	 magukra
vonják	 a	 figyelmet.	 Egy	 anarchista	 jelképekkel	 teletetovált,	 telepiercingezett
férfi	jól	hallhatóan	a	fogát	szívogatta.

Az	épp	beszélő	lány	mögött	még	hárman	ültek	az	asztalnál,	egy	idősebb	nő



és	 két	 férfi,	 akik	 csendben	 beszélgettek	 egymás	 között.	 Az	 egyik	 legalább
hatvanéves	lehetett,	széles	mellkassal,	erős	vonalú	állkapoccsal.	Lerítt	róla,	hogy
harcias	 ember,	 aki	megjárt	 tüntetéseket,	 és	 sikeresen	 szállt	 szembe	mindenféle
okvetetlenkedő	vezetővel.	A	másik	férfi	mélyen	ülő,	sötét	szeme	viszont	szöget
ütött	Strike	fejébe,	és	gyorsan	átfutotta	a	szórólapot	a	kezében,	hogy	megerősíti-
e	a	gyanúját.
KERET
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Walter	Frett	–	Munkásszövetség	/	KOLT-aktivista

Flick	Purdue	–	Szegénységellenes	kampány	/	KOLT-aktivista
Jimmy	Knight	–	Igazi	Szocialista	Párt	/	KOLT-főszervező

	
	

Bár	sűrű	borosta	borította	az	arcát,	és	általában	véve	is	elég	ápolatlannak	tűnt,	a
mélyen	 ülő	 szemű	 férfi	 közel	 sem	 volt	 olyan	 mocskos,	 mint	 Billy.	 A	 haját
például	 biztosan	 levágatta	 az	 utóbbi	 néhány	 hónapban	 valamikor.	 Ránézésre	 a
harmincas	 évei	 közepén	 járhatott,	 és	 ugyanolyan	 sötét	 haja,	 sápadt	 bőre	 volt,
mint	 Strike	 váratlan	 látogatójának.	 Már	 csak	 ennyiből	 is	 nagyobb	 összegben
fogadott	volna,	hogy	Jimmy	Knight	nem	más,	mint	Billy	bátyja.

Jimmy	 befejezte	 a	 csendes	 beszélgetést	 a	munkásszövetséges	 kollégájával,
aztán	 hátradőlt	 a	 székén,	 vastag	 karjait	 összefonta,	 és	 semmibe	 meredő
arckifejezéséről	jól	látszott,	hogy	ő	sem	figyel	jobban	a	beszélő	fiatal	nőre,	mint
az	egyre	többet	mocorgó	hallgatóság.

Strike	most	arra	 lett	figyelmes,	hogy	az	előtte	 lévő	sorból	egy	jelentéktelen
külsejű	 férfi	őt	 figyeli.	Amikor	belenézett	a	 férfi	 fakókék	szemébe,	az	gyorsan
ismét	Flick	felé	fordult,	aki	még	mindig	nem	végzett.	Strike	alaposan	megnézte
magának	 a	 kék	 szemű	 férfi	 tiszta	 farmerét,	 egyszerű	 pólóját	 és	 rövidre	 nyírt,



rendezett	 haját;	 talán	 jobb	 lett	 volna,	 ha	ma	 reggel	 kihagyja	 a	 borotválkozást,
gondolta	Strike,	de	hát	egy	ilyen	pitiáner	szervezetre,	mint	a	KOLT,	a	rendőrség
nyilván	 nem	 pazarolja	 a	 legjobb	 embereit.	 De	 persze	 számítani	 is	 lehetett	 rá,
hogy	felbukkan	egy	civil	ruhás	rendőr.	Minden	olyan	csoportot,	akik	az	olimpia
ellen	szólalnak	fel,	vagy	ellenállást	tanúsítanak,	nyilván	figyelni	fognak.

A	civil	ruhás	rendőrtől	nem	messze	egy	diplomásnak	tűnő	ázsiai	fiatalember
ült	ingben,	zakó	nélkül.	Magas	volt,	és	vékony,	és	meredten	bámult	a	beszélőre,
közben	pedig	a	körmét	 rágta	a	bal	kezén.	Strike	 látta,	hogy	összerándul	kicsit,
aztán	kirántja	az	ujját	a	szájából.	A	körömágya	már	vérzett.

–	Remek	–	szólalt	meg	egy	hangos	férfihang.	A	hallgatóság	felismerte	benne
a	 tekintélyt,	 és	 mindenki	 kicsit	 jobban	 kihúzta	 magát.	 –	 Köszönjük	 szépen,
Flick!

Jimmy	Knight	fel	is	állt,	és	maga	is	tapsolt	kicsit	a	többiekkel	Flicknek,	aki
az	asztalt	megkerülve	leült	a	két	férfi	közti	üres	székre.

Viseltes	 farmerében,	 vasalatlan	 pólójában	 Jimmy	 Knight	 a	 halott	 anyja
szeretőire	 emlékeztette	 Strike-ot.	 Lehetett	 volna	 valami	 metálzenekar
basszusgitárosa	vagy	 jóképű	 roadie	 is	az	 izmos,	 tetovált	karjaival.	Strike	azt	 is
látta,	hogy	a	jelentéktelen	kinézetű,	kék	szemű	férfi	is	kihúzta	magát.	Már	várta,
hogy	Jimmy	következzen.

–	’Estét	mindenkinek,	és	nagyon	köszönöm,	hogy	eljöttek.
Jimmy	 személyisége	 úgy	 áradt	 szét	 a	 helyiségben,	 mint	 egy	 sláger	 első

taktusai.	Strike	már	ebből	a	néhány	szóból	tudta	róla,	hogy	olyasfajta	ember,	aki
a	 seregben	 vagy	 kimagaslóan	 hasznos	 katona	 lesz,	 vagy	 parancsmegtagadó
bajkeverő.	Kiejtését,	akárcsak	Flickét,	már	nem	tudta	ilyen	könnyen	elhelyezni.
A	londoni	munkásbeszéd	talán	nála	is	csak	felvett	manír,	bár	ő	jobban	csinálta;
alatta	mintha	halvány	vidéki	r-eket	hallott	volna.

–	Nos,	hát	megérkezett	Kelet-Londonba	az	olimpia	gépezete!
Tüzes	tekintete	végigsöpört	a	most	már	odaadóan	figyelmes	hallgatóságon.
–	 Ledönt	 házakat,	 bicikliseket	 lök	 a	 halálba,	 felforgatja	 a	 földet,	 ami

mindannyiunké!	Vagy	 legalábbis	mindannyiunké	volt!	Lilian	beszélt	már	arról,
mit	 művelnek	 az	 állatok	 meg	 a	 rovarok	 élőhelyeivel.	 Én	 pedig	 arról	 fogok,
hogyan	 mennek	 neki	 az	 emberi	 közösségeknek	 is.	 Lebetonozzák	 a	 mi	 közös
földünket,	és	miért?	Lakásokat	építenek	tán	a	rászorulóknak,	vagy	rég	szükséges
kórházakat?	 Hát	 persze	 hogy	 nem!	 Nem,	 hanem	 milliárdos	 stadionokat,



hölgyeim	 és	 uraim,	 a	 kapitalista	 rendszer	 díszdobozait!	 Tapsolnunk	 kéne	 az
elitizmusuknak,	míg	a	kordonok	mögött	sérülnek,	korlátok	közé	szorulnak,	el	is
tűnnek	 az	 egyszerű	 emberek	 jogai!	 A	 csilivili	 sajtóközlemények	 szerint
ünnepelnünk	kéne	az	olimpiát,	 és	a	 jobbos	média	ezt	megeszi,	 és	visszaokádja
nekünk.	 Fetisizáljuk	 a	 zászlót,	 hergeljük	 ostoba	 nacionalista	 lázba	 a
középosztályt!	 Csodáljuk	 dicső	 nyerteseinket!	 Ragyogó	 aranyérem	 jár
mindenkinek,	 aki	 elég	 vastag	 borítékot	 csúsztat	 oda,	 valaki	 más
vizeletmintájával	egyetemben!

A	hallgatóság	mormogva	fejezte	ki	egyetértését.	Néhányan	tapsoltak	is.
–	 És	 tapsolnunk	 kéne	 a	 kis	 magániskolás	 fiúkáknak	 és	 lányoknak,	 akik

nyugodtan	 sportolhattak,	 miközben	 a	 mi	 focipályáinkat	 bagóért	 kiárusították!
Miért	 is	 nem	 a	 talpnyalás	 a	 mi	 olimpiai	 sportágunk?	 Istenítjük	 az	 olyanokat,
akikbe	 milliókat	 öltünk	 bele,	 csak	 mert	 biciklizni	 tudnak,	 ők	 meg	 eladják
magukat,	hadd	takarózzanak	velük	a	bolygógyilkos,	adóelkerülő	szemetek,	akik
sorban	 állnak,	 hogy	 kiírják	 a	 nevüket	 a	 kordonokra…	 amelyek	 a	 dolgozó
embereket	választják	el	a	saját	földjeiktől!

A	taps	 (amihez	Strike,	a	mellette	ülő	 idős	házaspár	és	az	ázsiai	 fiatalember
nem	csatlakozott)	legalább	annyira	az	előadásnak	szólt,	mint	a	mondanivalónak.
Jimmy	jóképű	rosszfiú-arcán	az	igaztalanul	megsértett	ember	dühe	ragyogott.

–	 Látják	 ezt?	 –	 kapott	 fel	 a	 háta	 mögül,	 az	 asztalról	 egy	 papírlapot	 az
olimpiai	 logó	 töredezett	 „2012”-jével.	 –	 Isten	 hozta	 önöket	 az	 olimpián,
barátaim,	minden	fasiszta	legszebb	álmában!	Látják	ezt	a	logót?	Látják,	mi	ez?
Egy	darabokra	tört	horogkereszt!

A	 hallgatóság	 felnevetett,	 és	 tapsolt	 még	 egy	 kicsit,	 ezzel	 elfedve	 Strike
gyomrának	hangos	korgását.	Vajon	lehet	itt	a	közelben	valami	étterem,	tűnődött,
ahol	vehet	valamit	elvitelre?	Már	épp	azt	kezdte	számolgatni,	nem	érkezett-e	el
az	 idő,	 hogy	 kimenjen,	 egyen	 valamit,	 és	 visszajöjjön,	 amikor	 az	 ősz	 hajú
nyugat-indiai	 nő,	 akivel	 kint	 találkozott,	 kinyitotta	 a	 terem	 ajtaját,	 és	 ki	 is
támasztotta.	Az	arcáról	világosan	le	lehetett	olvasni,	hogy	a	KOLT	ideje	lejárt	a
művelődési	házban.

Csakhogy	Jimmy	még	csak	most	lendült	bele	igazán.
–	 Ennek	 az	 úgynevezett	 olimpiai	 szellemnek,	meg	 a	 fair	 playnek,	 meg	 az

amatörizmusnak	 a	 nagy	 ünneplése	 csak	 az	 elnyomást	 és	 az	 autoriter
szellemiséget	hivatott	normálissá	emelni!	Ébredjetek!	London	háborús	helyzetre



készül!	A	 brit	 állam,	 amely	 évszázadokon	 át	 tökéletesítette	 gyarmati,	 inváziós
taktikáját,	 az	 olimpiában	 tökéletes	 indokot	 talált	 arra,	 hogy	 bevesse	 a
rendőrséget,	 a	 hadsereget,	 helikoptereket,	 fegyvereket	 az	 egyszerű	 állampolgár
ellen!	Még	 ezer	 térfigyelő	 kamera!	Sietve	 átnyomott	 törvények!	És	 gondolják,
hogy	majd	visszavonják	őket,	ha	lecseng	ez	a	nagy	kapitalista	cirkusz?

–	 Csatlakozzanak	 hozzánk!	 –	 kiáltotta,	 a	 művelődési	 ház	 dolgozója	 pedig
közben	a	fal	mellett	megindult	a	helyiség	eleje	felé;	idegesnek,	de	határozottnak
tűnt.	–	A	KOLT	egy	nagyobb,	globális	 igazságot	követelő	mozgalom	része,	mi
ellenállással	 felelünk	 az	 elnyomásra!	 A	 főváros	 minden	 baloldali,
zsarnokságellenes	 csoportjával	 hajlandóak	 vagyunk	 együttműködni!	 Legális
demonstrációkat	 szervezünk,	 a	 békés	 tiltakozás	 még	 rendelkezésünkre	 álló
minden	eszközét	bevetjük	ebben	a	viharos	sebességgel	lerohant	városban!

Újra	 felhangzott	 a	 taps,	 bár	 a	 Strike	 mellett	 ülő	 idős	 házaspár	 láthatólag
kimondottan	kellemetlenül	érezte	magát.

–	 Jól	 van,	 jól	 van,	 tudom	 –	 tette	 hozzá	 Jimmy	 a	művelődési	 házas	 nőnek
címezve,	 aki	 a	hallgatóság	első	 soraihoz	érve	bátortalanul	 integetett	neki.	–	Ki
akarnak	minket	dobni	–	fordult	vissza	a	hallgatóihoz	vigyorogva,	a	fejét	rázva.	–
Hát	persze	hogy	ki.	Hát	persze.

Néhányan	sziszegve,	dühösen	a	nőre	pillantottak.
–	Ha	bárki	többet	is	szeretne	hallani	–	tette	hozzá	még	Jimmy	–,	ott	leszünk	a

kocsmában,	az	utca	végén.	A	cím	ott	van	a	szórólapon!
A	 legtöbb	 jelenlévő	 megtapsolta.	 A	 civil	 ruhás	 rendőr	 felállt;	 az	 idős

házaspár	rögtön	szinte	futva	megindult	a	kijárat	felé.
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Rólam	azt	mondják,	mint	hallom,	hogy	fanatikus
vadember	vagyok.

	
Henrik	Ibsen:	Rosmersholm

	
	
Zörögtek	 a	 székek,	 az	 emberek	 a	 vállukra	 kapták	 a	 táskájukat.	 A	 hallgatóság
nagy	része	megindult	az	ajtó	felé,	de	néhányan,	úgy	tűnt,	nem	nagyon	akarnak
távozni.	Strike	már	indult	volna	Jimmy	felé,	hátha	tud	beszélni	vele,	de	az	ázsiai
fiatalember	megelőzte	–	egyenetlen	léptekkel	odament	az	aktivistához,	az	arcán
valami	 ideges	 határozottság.	 Jimmy	 váltott	 még	 pár	 szót	 a	 Munkásszövetség
emberével,	 aztán	 látta	 a	 közeledő	 fiatalembert,	 elköszönt	Waltertől,	 és	 látható
jókedvvel	 ment	 elébe	 a	 másiknak;	 nyilván	 azt	 gondolta,	 egy	 komolyabb
érdeklődővel	kell	beszélnie.

De	 amint	 az	 ázsiai	 fiatalember	megszólalt,	 Jimmy	 arca	 is	 elborult.	Halkan
beszélgettek	 az	 egyre	 jobban	 kiürülő	 helyiség	 közepén;	 Flick	meg	 egy	 csapat
fiatal	a	közelben	álldogált	Jimmyre	várva.	Láthatólag	rangon	alulinak	érezték	a
fizikai	munkát,	a	művelődési	ház	munkatársa	egyedül	rakodta	el	a	székeket.

–	Hadd	segítsek!	–	ajánlkozott	Strike,	és	elvett	tőle	hármat.	Igyekezett	ügyet
sem	 vetni	 a	 térdébe	 nyilalló	 fájdalomra,	 ahogy	 feltette	 őket	 egy	 rakás	 további
szék	tetejére.

–	Nagyon	köszönöm	–	felelte	a	nő	kifulladva.	–	Szerintem	ezeket	én	többet
be	nem…

Megvárta,	hogy	Walter	meg	még	néhányan	elmenjenek	mellette,	csak	azután
folytatta.	Az	elhaladók	közül	senki	sem	köszönte	meg	a	segítségét.

–	…engedem	a	művházba!	–	fejezte	be	bosszúsan.	–	Nem	is	tudtam,	mi	ez	az
egész.	Ez	a	szórólapjuk	is,	hogy	polgári	engedetlenség	meg	mit	 tudom	én	még
mi!



–	Ön	támogatja	az	olimpiát	ezek	szerint?	–	kérdezte	Strike,	és	újabb	széket
tett	fel	a	torony	tetejére.

–	Az	unokám	fut	–	válaszolt	a	nő.	–	Kaptunk	jegyeket.	Már	alig	várja!
Jimmy	még	 mindig	 az	 ázsiai	 fiatalemberrel	 beszélt.	 Úgy	 tűnt,	 kisebb	 vita

bontakozott	 ki,	 Jimmy	 feszültnek	 látszott,	 a	 tekintete	 folyton	 ide-oda	 ugrált	 a
helyiségben.	Vagy	menekülő	útvonalat	keresett,	vagy	azt	figyelte,	nem	hallhatja-
e	 őket	 valaki.	 Lassan	 senki	 sem	 maradt	 a	 teremben.	 Ezek	 ketten	 szintén
megindultak	 a	 kijárat	 felé.	 Strike	 hegyezte	 a	 fülét,	 hátha	 meghallja,	 miről
beszélgetnek,	de	Jimmy	ifjú	 tanítványai	olyan	hangosan	dobogtak	a	 lábukkal	a
fapadlón,	hogy	néhány	szónál	többet	nem	tudott	kivenni.

–	…évekig,	öregem,	 jó?	–	mondta	épp	 Jimmy	dühösen.	–	Úgyhogy	csinálj
csak,	amit	akarsz,	végül	is	te	vállaltad	be,	hogy…

Többet	nem	hallott.	Strike	segített	a	művelődési	ház	dolgozójának	összerakni
a	maradék	székeket,	majd	mikor	a	nő	a	villanyt	is	lekapcsolta,	megkérdezte	tőle,
merre	van	a	Fehér	Ló	kocsma.

Öt	 perccel	 később,	 fittyet	 hányva	 nemrég	 tett	 fogadalmára,	 hogy
egészségesebben	 fog	 étkezni,	 Strike	 vett	 egy	 adag	 sült	 krumplit	 egy	 kis
étteremben,	 aztán	 végigsétált	 a	White	Horse	Roadon,	 amelynek	 a	 végén,	mint
megtudta,	megtalálja	a	hasonló	nevű	kocsmát.

Evés	 közben	 próbálta	 kigondolni,	 mivel	 is	 szólítsa	 meg	 Jimmy	 Knightot.
Ahogy	 a	 művelődési	 ház	 előtt	 álló,	 idős	 Che	 Guevara-rajongó	 reakciója	 már
megmutatta,	 Strike	 jelenlegi	 öltözéke	 nem	 igazán	 bizalomgerjesztő	 az
antikapitalista	 ellenállók	 szemében.	 Jimmy	 tapasztalt	 szélsőbalos	 aktivistának
nézett	 ki,	 és	 valószínűleg	 számít	 is	 a	 hatóságok	 érdeklődésére	 a	 játékok
megnyitója	 előtti	 feszült	 légkörben.	 Strike	 látta,	 hogy	 a	 jellegtelen,	 kék	 szemű
férfi	most	is	ott	megy	Jimmy	mögött	zsebre	dugott	kézzel.	Neki	tehát	legelőször
arról	kell	meggyőznie	az	aktivistát,	hogy	nem	a	KOLT	után	nyomoz.

A	Fehér	Ló,	mint	kiderült,	egy	ronda	előregyártott	épületben	működött,	egy
forgalmas	 kereszteződés	 mellett,	 szemben	 egy	 nagy	 parkkal.	 A	 parkban	 fehér
háborús	 emlékmű	 állt,	 az	 aljánál	 szépen	 elrendezett	 pipacskoszorúkkal,	 örök
szemrehányással	tekintve	a	kocsma	utcai	részére,	ahol	a	gazzal	felvert,	töredezett
betont	 vastagon	 borították	 a	 cigarettacsikkek.	 A	 bejárat	 előtt	 kisebb	 tömegben
nyüzsögtek	a	dohányosok.	Strike	kiszúrta	Jimmyt,	Flicket	és	még	néhányukat	–
kis	 csoportban	 álltak	 a	 kocsma	 ablaka	 előtt,	 amelyben	 hatalmas	 West	 Ham-



zászló	díszelgett.	A	magas	 ázsiai	 fiatalembert	 nem	 látta	 sehol,	 de	 a	 civil	 ruhás
rendőr	ott	álldogált	egyedül	a	csoport	közelében.

Strike	 bement	 a	 kocsmába	 egy	 pintért.	 A	 helyiséget	 főleg	 Szent	 György-
keresztes	zászlók	és	más	West	Ham-i	ajándéktárgyak	díszítették.	Strike	vett	egy
John	 Smith’st,	 aztán	 újra	 kiment,	 cigarettára	 gyújtott,	 és	 megindult	 a	 Jimmy
körül	kialakult	társaság	felé.	Már	Flick	mellett	állt,	mire	azoknak	feltűnt,	hogy	a
nagydarab,	 öltönyös	 idegen	 akar	 tőlük	 valamit.	 Mindenki	 elhallgatott,	 az
arcukon	gyanakvás	tűnt	fel.

–	Jó	napot	–	köszönt	Strike.	–	A	nevem	Cormoran	Strike.	Válthatnánk	egy-
két	szót	gyorsan,	Jimmy?	Billyről	van	szó.

–	Billyről?	–	ismételte	Jimmy	gyorsan.	–	Miért?
–	Tegnap	eljött	hozzám.	Én	magánnyomo…
–	Chizzle	küldte!	–	sikkantott	Flick,	és	ijedten	Jimmyhez	fordult.
–	Kuss!	–	mordult	rá	a	férfi.
A	csoport	tagjai	kíváncsian	ellenséges	tekintettel	méregették	Strike-ot,	ahogy

Jimmy	intett,	hogy	kövesse	kicsit	arrébb.	Strike	meglepetésére	jött	vele	Flick	is.
Katonásan	rövid	hajú,	West	Ham-mezes	férfiak	biccentettek	oda	az	aktivistának,
ahogy	elment	mellettük.	Jimmy	végül	két	 fehér,	 lófejjel	díszített	oszlop	mellett
megállt,	körülnézett,	hogy	hallja-e	őket	még	valaki,	aztán	Strike-hoz	fordult:

–	Mit	is	mondott,	mi	a	neve?
–	Cormoran,	Cormoran	Strike.	Billy	a	maga	testvére?
–	Aha,	az	öcsém	–	bólintott	Jimmy.	–	Azt	mondja,	elment	magához?
–	Igen.	Tegnap	délután.
–	És	maga	magán…
–	Magánnyomozó	vagyok,	igen.
Flick	 szemében	már	 látszott	 a	 készülődő	 felismerés.	 Telt,	 sápadt	 arca	 volt,

ártatlan	benyomást	keltett	volna	a	durva	szemceruza	meg	a	bozontos,	élénkpiros
haj	nélkül.	Most	gyorsan	megint	Jimmyhez	fordult:

–	Jimmy,	ő	volt	az…
–	A	shacklewelli	hasfelmetsző?	–	kérdezte	Jimmy	az	öngyújtója	lángja	fölött

méregetve	Strike-ot,	ahogy	újabb	cigarettára	gyújtott.	–	Meg	Lula	Landry?
–	Az	az	–	felelte	Strike.
A	 szeme	 sarkából	 látta,	 hogy	 Flick	 pillantása	 végigfut	 rajta	 egész	 a

lábszáráig.	A	lány	valami	megvetésszerű	grimaszt	vágott.



–	És	Billy	elment	magához?	–	kérdezte	megint	Jimmy.	–	De	miért?
–	Azt	mondta,	látta,	hogy	megfojtottak	egy	gyereket	–	válaszolt	Strike.
Jimmy	dühös	füstfelhőket	eregetett.
–	Aha.	El	van	cseszve	a	gyerek	fejben.	Szkizoaffektív	zavar.
–	Tényleg	betegnek	látszott	–	nyugtázta	Strike.
–	Csak	ennyit	mondott?	Hogy	látta,	hogy	megfojtanak	egy	gyereket?
–	Nekem	elégnek	tűnt.
Jimmy	ajka	örömtelen	mosolyra	húzódott.
–	De	ugye	nem	hitte	el	neki?
–	Nem	–	felelte	Strike,	és	ebben	igazat	is	mondott.	–	De	nem	hinném,	hogy

szabad	lenne	az	utcán	mászkálnia	ebben	az	állapotban.	Kezelésre	van	szüksége.
–	Szerintem	nem	rosszabb	most,	mint	 szokott	 lenni,	nem?	–	 fordult	 Jimmy

Flickhez	némileg	művinek	tűnő	tárgyilagos	érdeklődéssel.
–	Nem!	–	vágta	rá	a	lány,	majd	alig	leplezett	ellenségességgel	nézett	Strike-

ra.	–	Néha	jobb,	néha	rosszabb.	Ha	szedi	a	gyógyszereit,	jól	van.
Így,	 a	 barátaiktól	 távol	 hallhatóan	 középosztálybelibb	 kiejtéssel	 beszélt.

Strike	 látta,	 hogy	 a	 szemceruzával	 egy	 darab	 csipát	 is	 befestett	 a	 szeme
sarkában;	mivel	gyerekkorának	jelentős	részét	nyomorúságos	körülmények	közt
töltötte,	nehezen	viselte	el	a	tisztálkodás	elmulasztását,	kivéve	olyanoknál,	akik
annyira	boldogtalanok	vagy	betegek,	hogy	a	tisztaság	a	legkisebb	gondjuk.

–	Maga	katona	volt,	nem?	–	kérdezte	Flick,	de	Jimmy	közbevágott.
–	Honnan	tudta	Billy,	hol	találja	magát?
–	A	tudakozótól?	–	felelte	Strike.	–	Nem	titkos	búvóhelyen	lakom.
–	Billy	nem	is	tudja,	mi	az	a	tudakozó.
–	Hát,	az	irodámat	mindenesetre	sikerült	megtalálnia.
–	Nincs	semmiféle	halott	gyerek	–	jelentette	ki	Jimmy	hirtelen.	–	Az	egészet

csak	elképzelte.	Ha	ilyen	epizódja	van,	mindig	ezzel	jön.	Nem	látta	rajta,	milyen
kényszeres?

És	 kegyetlen	 pontossággal	 bemutatta	 a	 remegő	 kézzel	 az	 orrához,	 majd	 a
mellkasához	kapó	Billy	mozdulatát.	Flick	felnevetett.

–	De,	ezt	láttam	–	bólintott	Strike	komoly	arccal.	–	Nem	tudja	véletlenül,	hol
lehet?

–	Tegnap	reggel	óta	nem	láttam.	De	mit	akar	tőle?
–	Ahogy	mondtam,	nekem	úgy	tűnt,	nincs	olyan	állapotban,	hogy	egymaga



mászkáljon	az	utcán.
–	Milyen	 figyelmes	 –	 jegyezte	meg	 Jimmy.	 –	A	 gazdag	 és	 híres	 nyomozó

aggódik	a	mi	Billünkért!
Strike	nem	felelt.
–	Szóval	katona	volt?	–	kérdezte	Flick	megint.	–	Nem?
–	Igen	–	nézett	le	rá	Strike.	–	Hogy	jön	ez	ide?
–	 Csak	 mondom.	 –	 És	 ki	 is	 pirult	 kicsit	 jogos	 felháborodásában.	 –	 Nem

érdekelte	mindig	ennyire,	hogy	másoknak	bajuk	eshet,	mi?
Strike	jól	ismerte	az	ilyen	gondolkodású	embereket,	és	inkább	nem	mondott

semmit.	Flick	valószínűleg	azt	is	elhinné,	hogy	direkt	gyerekeket	bajonettvégre
hányni	lépett	be	a	seregbe.

Úgy	tűnt,	Jimmy	sem	kíváncsi	Flick	nézeteire	a	hadseregről.
–	Billynek	nem	lesz	semmi	baja	–	mondta.	–	Időnként	nálunk	pecózik,	aztán

továbbáll.	Mindig	ez	van.
–	Hol	lakik,	ha	nem	magánál	van?
–	 Barátoknál	 –	 vonta	 meg	 a	 vállát	 Jimmy.	 –	 Fogalmam	 sincs	 az	 összes

nevéről.	De	jó	–	változtatott	az	álláspontján	–,	este	majd	körbetelefonálok,	hogy
minden	rendben	van-e.

–	Tegye	azt	–	helyeselt	Strike,	 felhajtotta	 a	 sörét,	 és	 a	poharat	 egy	 tetovált
pasinak	adta,	aki	épp	körbement	a	kocsma	előtt	összeszedni	az	üreseket.	Strike
szívott	egy	utolsót	a	cigarettájából,	 ledobta	a	földre	a	sok	ezer	rokona	közé,	és
eltaposta	a	műlábával,	aztán	előhúzta	a	tárcáját.

–	De	 tegyen	meg	 nekem	 valamit	 –	 vett	 elő	 egy	 névjegykártyát,	 és	 Jimmy
kezébe	nyomta.	–	Hívjon	fel,	ha	Billy	előkerül,	jó?	Szeretném	tudni,	hogy	nem
esett	baja.

Flick	megvetően	felhorkant,	de	Jimmyt	mintha	meglepte	volna	a	dolog.
–	Ja,	jól	van.	Oké.
–	 Nem	 tudják,	 melyik	 busszal	 jutok	 vissza	 leggyorsabban	 a	 Denmark

Streetre?	 –	 kérdezte	még	Strike.	Nem	 érezte	 képesnek	magát	 visszagyalogolni
egészen	a	metróig,	a	kocsma	előtt	viszont	ígéretesen	gyakran	mentek	el	buszok.
Jimmy,	úgy	tűnt,	jól	ismerte	a	környéket,	és	rögtön	el	is	igazította	a	megállóhoz.

–	Nagyon	 köszönöm	 –	 tette	 el	 a	 tárcáját	 Strike,	 aztán	mintegy	mellékesen
hozzátette:	 –	 Billy	 azt	 mondta,	 maga	 is	 ott	 volt,	 amikor	 megfojtották	 azt	 a
gyereket,	Jimmy.



Az	volt	az	árulkodó	jel,	hogy	Flick	erre	gyorsan	Jimmy	felé	fordult.	A	férfi
felkészültebb	 volt.	 Az	 orrlyuka	 kitágult,	 de	 különben	 hihetően	 játszotta,	 hogy
nem	riasztotta	a	megjegyzés.

–	 Ja,	 az	 egész	 beteg	 jelenetet	 kidolgozta	 már	 abban	 a	 szegény,	 elcseszett
fejében	–	felelte.	–	Néha	azt	hiszi,	a	halott	anyánk	is	ott	 lehetett.	Legközelebb,
gondolom,	azt	mondja,	hogy	a	pápa	is	ott	volt.

–	Szomorú	–	bólintott	Strike.	–	Remélem,	sikerül	megtalálnia.
Felemelt	kézzel	búcsút	 intett,	 és	ott	 hagyta	őket	 a	kocsma	előtt.	Hiába	ette

meg	 a	 sült	 krumplit,	 már	 megint	 éhes	 volt,	 a	 csonkja	 is	 lüktetett,	 és	 mire	 a
buszmegállóhoz	ért,	már	erősen	sántított.

A	 busz	 tizenöt	 perces	 várakozás	 után	 futott	 be.	Két	 üléssel	 Strike	 előtt	 két
részeg	 fiatal	 épp	 az	 új	 West	 Ham-játékos,	 Jussi	 Jääskeläinen	 érdemeiről
vitatkozott	 hosszan,	 sokat	 ismételve	 magukat;	 a	 nevét	 egyikük	 sem	 tudta
rendesen	 kimondani.	 Strike	 csak	 meredt	 ki	 a	 koszos	 ablakon.	 Fájt	 a	 lába,
leginkább	aludni	vágyott,	de	nem	tudta	elengedni	magát.

Bármilyen	 bosszantó	 is	 volt	 bevallania	 magának,	 ez	 a	 kirándulás	 a
Charlemont	Roadra	nem	oszlatta	el	benne	a	zavaró	kis	kétséget	Billy	sztorijával
kapcsolatban.	Felidézte,	Flick	hirtelen	milyen	ijedten	kapta	a	fejét	Jimmy	felé,	és
főleg,	hogy	mi	szaladt	ki	a	száján:	„Chizzle	küldte!”	És	ettől	a	zavaró	kis	kétség
immár	Strike	lelki	nyugalmának	jelentős	és	talán	állandó	akadályává	nőtt.
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Mi	a	terve?	Itt	marad?	Úgy	értem,	tartósan	is?
	

Henrik	Ibsen:	Rosmersholm
	

	
Robin	 örömmel	 töltötte	 volna	 pihenéssel	 a	 hétvégét,	 miután	 egész	 héten
bútorokat	 csomagolt	 ki	 és	 szerelt	 össze,	 de	 Matthew	 már	 nagyon	 várta	 a
lakásavató	 bulit,	 amire	 igen	 sok	 kollégáját	 is	 meghívta.	 Büszkeségét	 tovább
növelte	 az	 utca	 érdekes,	 romantikus	 története	 is	 –	 valaha	 hajóácsok,
tengerészkapitányok	 házai	 álltak	 itt,	 amikor	 Deptford	 még	 a	 város	 hajóépítő
központja	volt.	Talán	nem	ez	álmai	környéke,	de	a	rövid,	macskaköves	utcácska,
benne	 csinos,	 régi	 házakkal	 határozottan	 „egy	 lépés	 felfelé”,	 ahogy	 szerette
volna,	 akkor	 is,	 ha	 Robinnal	 csak	 bérelték	 a	 takaros	 kis	 téglaházat	 a	 tetőtéri
ablakokkal	meg	a	gipszkerubokkal	az	ajtó	fölött.

Matthew	 először	 nem	 akart	 belemenni,	 mikor	 Robin	 felvetette,	 hogy
bérelhetnének	megint,	de	a	lány	azt	mondta,	nem	bír	ki	még	egy	évet	a	Hastings
Roadon,	 mondta,	 csak	 hogy	 közben	 megint	 ne	 tudjanak	 megvenni	 néhány
túlárazott	házat.	Matthew	öröksége	és	új	munkája	dacára	 is	 épp	csak	ki	 tudták
fizetni	 ennek	 a	 csinos	 kis	 három	 hálószobás	 háznak	 a	 bérleti	 díját,	 a	 Hasting
Road-i	lakás	eladásából	befolyt	összeg	pedig	érintetlenül	maradt	a	bankban.

Főbérlőjük,	 aki	 a	 könyvkiadásban	dolgozott,	 és	 épp	most	 költözött	 át	New
Yorkba,	mert	a	központban	kapott	új	feladatokat,	tökéletesen	elégedett	volt	az	új
bérlőivel.	 A	 negyvenes,	 meleg	 pasasnak	 nagyon	 tetszett	 a	 jóképű,	 rendes
Matthew,	és	ragaszkodott	hozzá,	hogy	a	beköltözéskor	személyesen	adja	át	neki
a	kulcsokat.

–	Én	Jane	Austennel	értek	egyet	az	ideális	bérlő	ügyében	–	mondta	Matthew-
nak	a	macskaköves	utcán.	–	„Nős	ember	ugyanis,	de	gyermektelen;	ennél	jobbat
kívánni	 sem	 lehet.”4	 Egy	 házra	 sosem	 fordítanak	 elég	 gondot,	 ha	 nem	 lakik



benne	nő!	Vagy	maguk	felváltva	porszívóznak?
–	 Persze	 –	 felelte	 neki	 mosolyogva	 Matthew.	 Robin	 épp	 egy	 doboznyi

növényt	vitt	 be	 az	 ajtón	mögöttük;	 sikerült	 visszafognia	 a	kikívánkozó	gúnyos
megjegyzést.

Arra	gyanakodott,	hogy	Matthew	a	barátainak	és	kollégáinak	nem	 is	 árulta
el,	hogy	csak	bérlők	itt,	és	nem	tulajdonosok.	Robin	bosszankodva	látta	magán,
hogy	 egyre	 inkább	 azt	 figyeli,	 nem	 viselkedik-e	Matthew	 megtévesztőn	 vagy
tisztességtelenül,	 akár	 kis	 dolgokban	 is,	 és	 apróbb	 büntetéseket	 szabott	 ki
magára,	 amiért	mindig	 a	 legrosszabbat	 feltételezte	 róla.	 Ennek	 jegyében	ment
bele	a	buliba	is,	vásárolt	be	italokból	és	műanyag	poharakból,	főzött	és	készített
elő	mindent	 a	 konyhában.	Matthew	meg	 átrendezte	 a	 bútorokat,	 és	 több	 estén
keresztül	 dolgozott	 egy	 lejátszási	 listán	 a	 zenéhez;	 most	 is	 az	 bömbölt	 a
dokkolóban	 álló	 iPodból.	 Ahogy	 Robin	 felsietett	 az	 emeletre	 átöltözni,	 épp	 a
’Cutt	Off’	szólalt	meg	a	Kasabiantól.

Robin	 hajában	 habszivacs	 csavarók	 díszelegtek,	 mert	 úgy	 döntött,
ugyanolyan	 frizurát	 csinál,	mint	 az	 esküvőjükön.	De	kezdett	 kifutni	 az	 időből,
hamarosan	érkeznek	a	vendégek,	ezért	fél	kézzel	kihúzgálta	a	hajcsavarókat,	és	a
másikkal	már	a	szekrény	ajtaját	nyitotta.	Volt	egy	új	ruhája,	egy	testhez	simuló
halványszürke,	de	tartott	tőle,	hogy	ettől	túl	színtelennek	tűnne.	Kis	habozás	után
előkapta	a	smaragdzöld	Roberto	Cavallit,	amit	nyilvánosan	még	sosem	vett	fel.
Ez	 volt	 a	 legdrágább	 ruhája,	 és	 a	 legszebb	 is.	 Strike	 vette	 neki
„búcsúajándékba”,	amikor	még	helyettesítőként	dolgozott	nála,	és	a	segítségével
elkapta	 az	 első	 gyilkosát.	 De	 amikor	 izgatottan	 megmutatta	 az	 ajándékot
Matthew-nak,	a	férfi	olyan	arcot	vágott,	hogy	Robin	soha	nem	vette	fel.

Ahogy	 maga	 elé	 tartotta	 a	 ruhát,	 Robinnak	 valamiért	 Strike	 barátnője,
Lorelei	 jutott	 eszébe.	 Lorelei	mindig	 nagyon	 élénk	 színekben	 járt,	 és	 a	 ’40-es
évek	pin-up	lányainak	stílusában	öltözött.	Ugyanolyan	magas	volt,	mint	Robin,
és	csillogó	barna	haját	az	egyik	oldalra,	a	szemébe	fésülve	hordta,	mint	Veronica
Lake.	 Robin	 tudta,	 hogy	 Lorelei	 33	 éves,	 és	 egy	 vintage	 ruhákat	 és	 színházi
jelmezeket	 árusító	 bolt	 társtulajdonosa	 a	 Chalk	 Farm	 Roadon.	 Ezt	 Strike
kotyogta	 ki	 egyszer,	 Robin	 pedig	 megjegyezte	 az	 utcanevet,	 és	 hazaérve
megkereste	a	boltot	az	interneten.	Csillogó-villogó,	sikeres	helynek	tűnt.

–	Már	háromnegyed	van!	–	 jött	 be	 sietősen	 a	 szobába	Matthew,	 és	közben
lehúzta	a	pólóját.	–	Szerintem	gyorsan	lezuhanyzom.



Aztán	meglátta,	hogy	Robin	épp	a	zöld	ruhát	tartja	maga	elé.
–	Azt	hittem,	a	szürkét	akarod	felvenni.
A	 tükörben	 találkozott	 a	 tekintetük.	 A	 félmeztelen,	 lebarnult,	 jóképű

Matthew	arcvonásai	annyira	szimmetrikusak	voltak,	hogy	a	tükörképe	majdnem
pontosan	ugyanúgy	nézett	ki,	mint	a	valóság.

–	Csak	attól	szerintem	olyan	sápatag	leszek	–	felelte	Robin.
–	 Nekem	 a	 szürke	 jobban	 tetszik	 –	 mondta	 Matthew.	 –	 Én	 szeretlek

sápatagon!
Robin	kipréselt	magából	egy	mosolyt.
–	Jól	van	–	bólintott.	–	Akkor	a	szürkét	veszem	fel.
Átöltözött,	 majd	 a	 kezével	 lazábbra	 rendezte	 csigákba	 csavarodott	 haját.

Ezüstszínű,	pántos	 szandált	vett	 fel,	 és	 lesietett	 a	 lépcsőn.	 Jóformán	 le	 sem	ért
még,	amikor	megszólalt	a	csengő.

Ha	 megkérdezték	 volna	 Robint,	 szerinte	 ki	 fog	 először	 megérkezni,	 azt
mondta	 volna,	 Sarah	 Shadlock	 és	 Tom	 Turvey,	 akik	 nemrég	 jegyezték	 el
egymást.	Sarah	épp	olyan,	aki	biztosan	szeretné	Robint	készületlenül	érni,	hogy
körbenézhessen	 a	 házban,	 mielőtt	 bárki	 más	 megzavarná,	 és	 kiválaszthassa,
honnan	 látja	be	 legjobban	az	utánuk	érkezőket.	Ajtót	nyitott,	 és	valóban	Sarah
állt	 ott	 rémisztően	 rózsaszín	 ruhában,	 a	 kezében	 óriási	 csokor	 virággal.	Tom	a
sört	és	a	bort	hozta.

–	 Jaj,	 hát	 ez	 gyönyörű,	 Robin!	 –	 búgta	 Sarah,	 amint	 belépett	 az	 ajtón,	 és
tekintete	végigpásztázta	az	előszobát.	Robin	szórakozottan	vállat	vont	a	lépcsőt
figyelve.	Matthew	az	ingét	gombolva	jött	le	éppen.	–	Csodás!	Ezt	neked	hoztam.

Azzal	Robin	kezébe	nyomta	a	hatalmas	csokor	orientál	liliomot.
–	Köszönöm	–	mondta	Robin.	–	Megyek	is,	és	vízbe	teszem.
Nem	 volt	 vázájuk,	 ami	 elég	 nagy	 lett	 volna	 a	 csokornak,	 de	 hát	 a

mosogatóban	 csak	 nem	 hagyhatja!	 Robin	 a	 konyhából	 is	 hallotta	 Sarah	 a
Coldplayt	 és	 Rihannát	 is	 túlharsogó	 nevetését,	 ami	 elnyomta	 az	 iPodból
felhangzó	 ’Princess	 of	 China’-t.	 Egy	 vödröt	 húzott	 elő	 a	 szekrényből,	 nekiállt
teliengedni	vízzel,	és	közben	sikeresen	le	is	fröcskölte	a	ruháját.

Régebben	 felmerült	 az	 az	 ötlet	 is,	 jutott	 eszébe	 Robinnak,	 hogy	 Matthew
többet	ne	vigye	Sarah-t	ebédelni	munkanapokon,	ebédidőben.	Még	arról	 is	 szó
volt,	 hogy	 egyáltalán	 ne	 is	 találkozzon	 vele,	 miután	 Robin	 megtudta,	 hogy	 a
húszas	éveik	elején	Matthew	Sarah-val	csalta.	Csakhogy	Tom	segítette	Matthew-



t	 ahhoz	 a	 jobban	 fizetett	 pozícióhoz	 a	 cégüknél,	 ahol	most	dolgozott;	 és	most,
hogy	 Sarah	 is	 egy	 jókora	 solitaire	 stílusú	 gyémántgyűrű	 büszke	 tulajdonosává
vált,	Matthew-nak,	úgy	tűnt,	eszébe	sem	jutott,	hogy	bármi	módon	kellemetlen
lehet,	ha	találkoznak	a	jövendő	Mr.	és	Mrs.	Turvey-vel.

Robin	hallotta	a	lépteiket	az	emeleten.	Matthew	épp	a	hálószobákat	mutatta
meg.	Nagy	erőfeszítéssel	kiemelte	a	liliomos	vödröt	a	mosogatóból,	és	odalökte
a	sarokba,	a	teáskanna	mellé,	közben	pedig	azon	tűnődött,	rosszindulatú	dolog-e
azt	 feltételezni,	 hogy	 Sarah	 direkt	 azért	 hozta	 a	 virágot,	 hogy	 őt	 egy	 kicsit
kivonja	a	 forgalomból.	Sarah	azóta	 is	mindig	kacéran	viselkedett	Matthew-val,
hogy	együtt	jártak	annak	idején	egyetemre.

Robin	 töltött	 magának	 egy	 pohár	 bort.	 Amikor	 kilépett	 a	 konyhából,
Matthew	épp	a	nappaliba	vezette	be	Tomot	és	Sarah-t.

–	…és	Lord	Nelson	és	Lady	Hamilton	meg	állítólag	a	19-esben	szállt	meg,
de	persze	akkor	még	Union	Streetnek	hívták	–	mondta	éppen.	–	Na	jó,	ki	kér	egy
italt?	Ki	van	készítve	minden	a	konyhában!

–	Csodás	kis	hely,	Robin!	–	fordult	hozzá	Sarah.	–	Nem	gyakran	talál	ilyet	az
ember.	Nagy-nagy	szerencse	kellett	hozzá!

–	Csak	béreljük	–	felelte	Robin.
–	 Komolyan?	 –	 nézett	 elkerekedett	 szemmel	 Sarah,	 és	 Robin	 tudta,	 hogy

most	 levonta	 a	 konklúziót	 –	 nem	 is	 annyira	 az	 ingatlanpiacról,	 mint	 az	 ő
házasságukról.

–	Szép	fülbevaló!	–	mondta	Robin,	mert	szerette	volna	másra	terelni	a	szót.
–	Ugye?	–	kérdezett	vissza	Sarah,	és	félrehúzta	a	haját,	hogy	Robin	jobban

megnézhesse.	–	A	szülinapomra	kaptam	Tomtól!
Megint	 megszólalt	 a	 csengő.	 Robin	 ment	 ajtót	 nyitni,	 és	 remélte,	 azon

kevesek	közül	jött	valaki,	akiket	ő	hívott	meg.	Abban	persze	nem	reménykedett,
hogy	 Strike	 lesz	 az.	 Ő	 biztosan	 későn	 érkezik,	 mint	 minden	 más	 informális
összejövetelre,	amire	valaha	meghívta.

–	 Jaj,	 hála	 istennek!	 –	 bukott	 ki	 Robinból;	 őt	 is	 meglepte,	 mennyire
megkönnyebbült	Vanessa	Ekwensi	láttán.

Vanessa	 rendőr	 volt,	 magas,	 fekete	 nő,	 mandulavágású	 szemekkel,
modellalkattal	 és	 olyan	 önbizalommal,	 amit	Robin	mindig	 is	 irigyelt.	 Egyedül
érkezett.	A	barátja,	 aki	 a	helyszínelőknél	dolgozott,	már	korábban	elígérkezett.
Robint	bosszantotta	a	dolog,	szerette	volna	megismerni.



–	Jól	vagy?	–	nézett	rá	Vanessa,	ahogy	belépett.	Mélylila	spagettipántos	ruhát
viselt,	 és	 egy	 üveg	 vörösbort	 hozott.	 Robinnak	megint	 a	 smaragdzöld	 Cavalli
jutott	eszébe	fent	a	szekrényben,	és	azt	kívánta,	bárcsak	azt	vette	volna	fel.

–	Persze	–	felelte.	–	Gyere	ki	hátra,	ott	lehet	cigizni!
Vanessával	a	nyomában	átsétált	a	nappalin,	el	Sarah	és	Matthew	mellett,	akik

most	már	nyíltan	gúnyolódtak	a	kopasz	Tomon.
A	 kis	 udvar	 hátsó	 falát	 repkény	 nőtte	 be.	 Szépen	 gondozott	 dísznövények

álltak	 kerámiacserepekben.	 Robin	 nem	 dohányzott,	 de	 kirakott	 ide	 néhány
hamutálat,	 egy-két	 kinyitható	 széket	 és	 körben	 teamécseseket.	 Matthew	 némi
éllel	 a	 hangjában	 meg	 is	 kérdezte,	 minek	 vesződik	 ennyit	 a	 dohányosok
kedvéért.	Robin	persze	pontosan	 tudta,	miért	 tesz	megjegyzést,	 de	úgy	csinált,
mintha	 nem	 értené.	 –	 Azt	 hittem,	 Jemima	 is	 dohányzik	 –	 felelte	 színlelt
zavarodottsággal.	Jemima,	Matthew	főnöke.

–	Ó!	–	ez	meglepte	a	férfit.	–	Igen…	igen,	de	csak	társaságban.
–	 Hát,	 szerintem	 ez	 eléggé	 társasági	 esemény,	 Matt	 –	 vágta	 rá	 kedvesen

Robin.
Hozott	Vanessának	 egy	 italt,	 és	mire	 visszaért,	 a	 lány	már	 rágyújtott,	 és	 a

szép	 szemével	 Sarah	 Shadlockot	méregette,	 aki	Matthew	 lelkes	 támogatásával
még	mindig	Tom	haján	(vagy	annak	hiányán)	élcelődött.

–	Ő	az,	ugye?	–	kérdezte	Vanessa.
–	Aha,	ő	–	felelte	Robin.
Robin	 értékelte	 ezt	 a	 kis	 támogatást.	 Vanessával	 már	 hónapok	 óta	 jóban

voltak,	 mire	 elmesélte	 neki	 a	 Matthew-val	 való	 kapcsolata	 történetét.	 Azelőtt
csak	 rendőrségi	 dolgokról	 beszélgettek,	 politikáról,	 vagy	 ruhákról,	 amikor
esténként	 elmentek	 egyszer-egyszer	 moziba,	 vagy	 beültek	 olcsó	 vendéglőkbe.
Robin	 jobban	 érezte	 magát	 Vanessával,	 mint	 bármelyik	 másik	 nőismerősével.
Matthew	kétszer	 találkozott	a	 lánnyal,	és	azt	mondta	Robinnak,	olyan	„hideg”,
de	 nem	 tudta	megmagyarázni,	miért	 érzi	 így.	Vanessánál	 sorban	 jöttek	 a	 fiúk,
egyszer	 menyasszony	 is	 volt,	 de	 szakított,	 amikor	 kiderült,	 hogy	 a	 vőlegénye
megcsalta.	Robin	néha	azon	tűnődött,	vajon	nem	találja-e	őt	a	lány	nevetségesen
tapasztalatlannak	–	végül	is	hozzáment	az	iskolás	szerelméhez.

Néhány	pillanattal	később	vagy	egy	tucat	vendég	özönlött	be	a	nappaliba	–
Matthew	kollégái	és	házastársaik,	akik	nyilvánvalóan	a	kocsmából	jöttek.	Robin
végignézte,	ahogy	Matthew	üdvözli	őket,	és	megmutatja,	hol	találják	az	italokat.



A	férfi	 azon	a	hangos,	 tréfálkozó	hangon	beszélt	most,	 amit	Robin	már	hallott
tőle	a	kollégáival	töltött	estéken.	Robint	ez	mindig	idegesítette.

Gyorsan	 nagy	 tömeg	 kerekedett.	Robin	 embereket	mutatott	 be	 egymásnak,
elvezette	 őket	 az	 italokhoz,	 kirakott	 még	 egy	 adag	 műanyag	 poharat,	 és
körbeadott	egy-két	tányért,	mert	a	konyhában	lassan	mozdulni	sem	lehetett.	Csak
akkor	érezte	úgy,	hogy	most	már	leállhat	kicsit,	és	törődhet	a	saját	vendégeivel,
amikor	megérkezett	Andy	Hutchins	és	a	felesége.

–	 Csináltam	 magának	 külön	 ennivalót	 –	 mondta	 Robin	 Andynek,	 miután
őket	is	kikísérte	a	kis	udvarba.	–	Ő	Vanessa,	a	rendőrségen	dolgozik.	Vanessa,	ők
Andy	és	Louise…	maradjon	csak,	Andy,	mindjárt	hozom,	nincs	benne	tejtermék!

A	konyhába	érve	Robin	ott	találta	Tomot	a	hűtő	mellett.
–	Bocs,	Tom,	ki	kell	vennem	a…
Tom	 csak	 pislogott	 rá,	majd	 arrébb	 állt.	Már	most	 be	 van	 rúgva,	 gondolta

Robin,	 és	 még	 alig	 kilenc	 óra!	 Kintről,	 a	 társaság	 közepéből	 most	 is	 hallotta
Sarah	nyerítő	kacaját.

–	Hassegítseg	–	szólalt	meg	Tom,	és	megfogta	a	hűtő	ajtaját,	ami	majdnem
rácsukódott	 Robinra,	 amíg	 az	 lehajolt	 és	 kivette	 az	 alsó	 polcról	 az	 Andynek
félretett	tejtermékmentes,	nyers	ennivalót.	–	Jézusom,	de	jó	segged	van,	Robin!

Robin	felállt,	de	nem	válaszolt.	A	részeg	vigyor	dacára	is	érezte,	hogy	hűvös
huzatként	árad	Tomból	a	boldogtalanság.	Matthew-tól	tudta,	milyen	kényes	Tom
a	hajára,	még	hajátültetésen	is	elgondolkodott.

–	Szép	ing	–	jegyezte	meg	Robin.
–	Mi,	hogy	ez?	Tetszik?	Sarah	vette.	Mattnek	is	pont	ilyen	van,	nem?
–	Ööö…	nem	tudom	–	nézett	rá	Robin.
–	Nem	tudod!	–	nézett	vissza	Tom,	és	rövid,	gonosz	kacajt	eresztett	meg.	–

Na,	ennyit	a	megfigyelésről!	Otthon	kéne	jobban	odafigyelned,	Rob!
Robin	egy	pillanatig	csak	nézte,	és	egyszerre	érzett	sajnálatot	és	dühöt;	aztán

úgy	 döntött,	 Tom	 túl	 részeg	 ahhoz,	 hogy	 vitába	 szálljon	 vele,	 és	 visszaindult
Andyhez	az	ennivalóval.

Ahogy	 félreálltak	 előle	 az	 emberek,	 hogy	 ki	 tudjon	 menni	 az	 udvarra	 a
tálcával,	Robin	rögtön	meglátta,	hogy	megérkezett	Strike	is.	Épp	háttal	állt	neki,
Andyvel	beszélgetett.	Mellette	Lorelei	skarlátvörös	selyemruhában,	úgy	hullott	a
hátára	a	csillogó,	sötét	haja,	mintha	valami	drága	sampon	reklámja	lenne.	Robin
rövid	 távollétében	 valahogy	 Sarah	 is	 odasündörgött	 hozzájuk.	 Ahogy	 Vanessa



elkapta	Robin	tekintetét,	gúnyosan	megrándult	a	szája	sarka.
–	Hahó!	–	köszönt	Robin,	és	letette	az	ételes	tálcát	a	kis	kovácsoltvas	asztalra

Andy	mellett.
–	Szia,	Robin!	–	köszönt	vissza	Lorelei.	–	Milyen	kedves	kis	utca	ez!
–	Ugye?	–	kérdezte	Robin,	míg	Lorelei	egy	puszit	nyomott	a	levegőbe	a	füle

mögött.
Strike	 is	 lehajolt	 hozzá.	A	 borostája	meg	 is	 karcolta	 az	 arcát,	 de	 az	 ő	 ajka

sem	 ért	 hozzá.	Már	 nyitotta	 is	 az	 elsőt	 a	magával	 hozott	 hatos	 csomag	Doom
Barból.

Robin	 fejben	 már	 összeszedte,	 mi	 mindent	 akar	 mondani	 Strike-nak,	 ha
megérkezik,	 nyugodt,	 hétköznapi	 dolgokat,	 amelyektől	 úgy	 tűnik	 majd,	 nem
sajnál	 semmit,	mintha	 valami	 olyasmi	 ellensúlyozna	mindent,	 amit	Strike	 nem
érthet,	és	az	billentette	volna	Matthew	felé	a	mérleg	nyelvét.	Ki	akarta	kérdezni
Billy	 fura	 történetéről	 és	 a	megfojtott	 gyerekről	 is.	 Csakhogy	most	 épp	 Sarah
értekezett	 az	 aukciós	 házról,	 a	 Christie’sről,	 ahol	 dolgozott,	 és	 az	 egész	 kis
csoport	őt	hallgatta.

–	Hát	igen,	a	harmadikai	árverésen	jön	a	„Zsilip”	–	mondta	épp.	–	Constable
–	 tette	 hozzá	 kedvesen	 azoknak,	 akik	 nem	 ismerik	 olyan	 jól	 a
művészettörténetet,	mint	ő.	–	Arra	számítunk,	hogy	több	mint	húszat	hoz	be.

–	Húszezret?	–	érdeklődött	Andy.
–	Milliót!	–	felelte	Sarah	leereszkedő	kis	horkantással.
Matthew	 felnevetett	 Robin	 háta	 mögött,	 és	 a	 lány	 önkéntelenül	 is	 oldalra

lépett,	hogy	ő	is	oda	tudjon	jönni	hozzájuk.	Az	arcán	egészen	elbűvölt	kifejezés
ült.	Robin	gyakran	látta	ezt	rajta,	ha	épp	nagy	pénzösszegekről	esett	szó.	Lehet,
hogy	erről	beszélgetnek	Sarah-val,	amikor	elmennek	ebédelni,	gondolta	Robin,	a
pénzről.

–	 A	 „Gimcrack”	 tavaly	 több	 mint	 huszonkettőért	 ment	 el.	 Stubbs.	 A	 régi
mesterek	közül	csak	kettő	előzte	meg.

A	szeme	sarkából	Robin	látta,	hogy	Lorelei	skarlátvörösre	festett	körmű	keze
odasiklik	 Strike	 kezéhez.	A	 nyomozó	 tenyerén	 ugyanannak	 a	 késnek	 a	 nyoma
éktelenkedett,	ami	az	ő	alkarjába	is	örökre	odavéste	a	heget.

–	Mindegy,	ez	uncsi,	uncsi,	uncsi!	–	mondta	színlelt	érdektelenséggel	Sarah.
–	Elég	a	munkából!	Kapott	valaki	jegyet	az	olimpiára?	Tom,	a	vőlegényem,	hát	ő
magánkívül	 van!	 A	 pingpongra	 kaptunk!	 –	 És	 vágott	 egy	 grimaszt.	 –	 Nektek



sikerült	valami?
Robin	látta,	ahogy	Strike	és	Lorelei	gyors	pillantást	váltanak,	és	ebből	tudta,

hogy	most	épp	együttérzésükről	biztosítják	egymást	az	olimpiai	jegyekről	szóló
unalmas	 beszélgetés	 közepette.	 Hirtelen	 azt	 kívánta,	 bár	 el	 se	 jöttek	 volna,	 és
hátralépve	otthagyta	a	csoportot.

	
	

Egy	órával	később	Strike	a	nappaliban	vitatta	meg	az	angol	válogatott	esélyeit	az
Európa-bajnokságon	Matthew	egy	kollégájával,	Lorelei	pedig	táncolt.	Robinnal
egy	 szót	 sem	 beszélt,	 amióta	 a	 kis	 udvaron	 találkoztak.	 A	 lány	 épp	 bejött	 a
szobába	 egy	 tányér	 ennivalóval	 a	 kezében,	megállt,	 és	 váltott	 néhány	 szót	 egy
vörös	 hajú	 nővel,	 majd	 tovább	 kínálgatta	 az	 ételt.	 Ez	 a	 mai	 frizurája	 az
esküvőjére	emlékeztette	Strike-ot.

Még	 mindig	 gyanús	 volt	 neki,	 hogy	 Robin	 elment	 arra	 az	 ismeretlen
klinikára;	most	ezt	is	szem	előtt	tartva	vizsgálta	meg	az	alakját	a	testhez	simuló
szürke	 ruhában.	 Az	 biztos,	 hogy	 nem	 látszott	 terhesnek,	 és	 az	 is	 ellene	 szólt,
hogy	 bort	 iszik	 –	 de	 az	 is	 lehet,	 hogy	 még	 csak	 most	 léptek	 be	 a
lombikprogramba.

Strike-kal	pont	szemben,	a	táncolók	közt	épp	láthatóan	állt	Vanessa	Ekwensi
rendőrnyomozó	–	Strike	meglepve	látta,	hogy	ő	is	itt	van.	A	lány	a	falnak	dőlve
beszélgetett	 egy	magas	 szőke	 férfival,	 aki	 olyan	 túlzott	 figyelemmel	 hallgatta,
mintha	hirtelen	megfeledkezett	volna	a	kezén	a	jegygyűrűről.	Vanessa	vetett	egy
oldalpillantást	Strike-ra,	és	kis	grimasszal	jelezte	neki,	hogy	szívesen	venné,	ha
valaki	 véget	 vetne	 ennek	 a	 bensőséges	 helyzetnek.	 A	 fociról	 való	 beszélgetés
nem	 volt	 olyan	 érdekfeszítő,	 hogy	 Strike	 ne	 akarja	 otthagyni;	 a	 következő
használható	szünetnél	meg	is	kerülte	a	táncolókat,	és	odament	Vanessához.

–	’Estét!
–	 Hahó!	 –	 köszönt	 a	 lány,	 és	 szokásos	 eleganciájával	 fogadta	 az	 arcára

nyomott	puszit.	–	Cormoran,	ő	Owen…	elnézést,	nem	értettem	a	vezetéknevét.
Owennek	 nem	 tartott	 sokáig	 feladni	 a	 reményt,	 bármit	 is	 akart	Vanessától;

talán	csak	élvezte,	hogy	egy	szép	nővel	flörtölhet,	vagy	esetleg	a	telefonszámára
utazott.

–	Nem	 is	 tudtam,	hogy	 ilyen	 jó	barátok	Robinnal	–	mondta	Strike,	 amikor
Owen	otthagyta	őket.



–	 Igen,	 szoktunk	 találkozni	 –	 felelte	 Vanessa.	 –	 Írtam	 neki	 egy	 üzenetet,
amikor	hallottam,	hogy	maga	kirúgta.

–	Á	–	húzta	meg	a	Doom	Barját	Strike.	–	Értem.
–	Ő	meg	felhívott	megköszönni,	és	végül	beültünk	valahová	egy	italra.
Maga	Robin	 sosem	 említette	 ezt	 Strike-nak;	 de	 hát	 nagyon	 jól	 tudta,	 hogy

amióta	a	lány	hazajött	a	nászútjáról,	ő	maga	is	határozottan	azt	sugallta	neki,	ne
is	beszélgessenek	a	munkán	kívül	másról.

–	Szép	ház	–	jegyezte	meg,	és	fejben	próbálta	összehasonlítani	az	ízlésesen
berendezett	szobát	a	saját	konyhasarokkal	felszerelt	nappalijával	a	tetőtérben,	az
iroda	 fölött.	 Matthew	 nyilván	 nagyon	 jó	 pénzt	 keres,	 ha	 ezt	 megengedhetik
maguknak,	gondolta.	Robin	fizetésemeléséből	aztán	biztosan	nem	jött	volna	ki.

–	Aha,	az	–	bólintott	Vanessa.	–	Bérlik.
Strike	 nézte	 egy	 kicsit	 a	 táncoló	 Loreleit,	 míg	 elgondolkodott	 ezen	 az

érdekes	információn.	Vanessa	hangjában	is	volt	valami,	amiből	úgy	érezte,	ő	sem
az	ingatlanpiac	állapotára	vezette	vissza	ezt	a	döntést.

–	A	tengervízben	élő	baktériumok	a	hibásak	–	jegyezte	meg	a	lány.
–	Tessék?	–	kérdezte	Strike	teljesen	értetlenül.
Vanessa	 vetett	 rá	 egy	 éles	 pillantást,	 majd	 megrázta	 a	 fejét,	 és	 elnevette

magát.
–	Semmi,	nem	fontos.
–	Hát	 igen,	elég	nagy	szerencsénk	volt	–	hallotta	Strike	Matthew	hangját	a

zene	pillanatnyi	szünetében.	Épp	a	vörös	hajú	nőhöz	beszélt.	–	Az	ökölvívásra
kaptunk	jegyet!

Hát	 persze,	 baszd	 meg,	 gondolta	 Strike	 bosszankodva,	 és	 már	 nyúlt	 is	 a
zsebébe	a	cigarettájáért.

	
	

–	Jól	érezted	magad?	–	kérdezte	Lorelei	a	taxiban	hajnali	egykor.
–	Hát,	 nem	különösebben	 –	 felelte	 Strike,	 aki	 a	 szembejövő	 autók	 lámpáit

nézte	épp.
Az	 volt	 a	 benyomása,	 hogy	 Robin	 egész	 este	 kerülte	 őt.	 A	 csütörtöki,

viszonylag	bensőséges	beszélgetésük	után	azt	várta	volna,	hogy…	mit	is?	Hogy
beszél	 vele,	 nevetgélnek	 együtt?	Kíváncsi	 volt	 rá,	 hová	 tart	 ez	 a	 házasság,	 de
most	 sem	 lett	 sokkal	 okosabb.	 Úgy	 tűnt,	 egész	 jól	 megvannak	 Matthew-val,



mégis	fura	volt,	hogy	csak	bérlik	a	házat.	Talán	arra	utal	ez,	még	ha	csak	tudat
alatt	is,	hogy	nem	akarnak	közös	jövőbe	befektetni?	Így	könnyebb	lesz	esetleg	a
szétválás?	 Aztán	 ott	 van	 Robin	 és	 Vanessa	 Ekwensi	 barátsága,	 amiben	 Strike
újabb	bizonyítékát	látta,	hogy	a	lány	Matthew-tól	függetlenebb	életet	él.

A	tengervízben	élő	baktériumok	a	hibásak.
És	ez	meg	mi	a	fenét	 jelent?	Van	köze	vajon	a	 titokzatos	klinikához?	Talán

Robin	beteg?
Néhány	 percnyi	 csend	 után	 hirtelen	 az	 jutott	 eszébe,	 most	 meg	 kéne

kérdeznie,	hogy	érezte	magát	Lorelei.
–	 Hát,	 volt	 már	 jobb	 estém	 –	 sóhajtott	 a	 lány.	 –	 Attól	 tartok,	 ennek	 a	 te

Robinodnak	egy	csomó	unalmas	barátja	van.
–	 Ja	 –	 bólintott	 Strike.	 –	Bár	 szerintem	 inkább	 a	 férjének.	Könyvelő.	Meg

eléggé	egy	pöcs	–	tette	még	hozzá.	Élvezte	kimondani	is.
Tovább	zötykölődtek	a	taxiban	az	éjszakában;	Strike-nak	Robin	alakja	jutott

eszébe	a	szürke	ruhában.
–	Tessék?	–	kérdezte	hirtelen,	mert	mintha	Lorelei	mondott	volna	valamit.
–	Csak	azt	kérdeztem,	mire	gondolsz.
–	Semmire	–	hazudta	Strike,	és	mert	 inkább	nem	akart	beszélgetni,	átölelte

Loreleit,	magához	húzta	és	megcsókolta.
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…persze	jól	felvitte	az	Isten	a	dolgát	ennek	a
Mortensgårdnak.	Sokan	keresik	a	kegyeit	manapság.
	

Henrik	Ibsen:	Rosmersholm
	

	
Vasárnap	este	Robin	írt	Strike-nak	egy	üzenetet,	hogy	megtudja,	milyen	munkát
szán	 neki	 hétfőn,	 mert	 mielőtt	 egy	 hétre	 szabadságra	 ment,	 leadta	 minden
folyamatban	 lévő	ügyét.	A	nyomozó	 tömör	válasza	az	volt,	hogy	„jöjjön	be	az
irodába”,	és	Robin	meg	is	érkezett	másnap	háromnegyed	kilenckor;	akárhogy	is
álltak	 a	 dolgok	 közte	 és	 a	 társa	 között,	 most	 örült,	 hogy	 megint	 itt	 van	 a
lepukkant	irodahelyiségben.

Strike	 belső	 irodájának	 ajtaja	 nyitva	 állt,	 amikor	 Robin	 megérkezett.	 A
nyomozó	 az	 íróasztala	 mögött	 ült	 a	 telefonjával	 a	 fülénél.	 A	 napfény
baracklekvárszínű,	 aranyos	 tócsákban	hullott	 az	 elnyűtt	 szőnyegre.	A	 forgalom
zaját	hamarosan	elnyomta	a	régi	 teáskanna	kopogása,	és	öt	perccel	az	érkezése
után	 Robin	 már	 oda	 is	 tette	 Strike	 elé	 a	 gőzölgő,	 sötét	 teát;	 az	 felemelt
hüvelykujjal	 és	 néma	 „köszönöm”-mel	 nyugtázta.	 Robin	 visszament	 a	 saját
asztalához,	 ahol	 a	 telefonon	 villogó	 fény	 jelezte,	 hogy	 hangüzenet	 várja.
Beütötte	 a	 hangpostájuk	 számát,	 és	 egy	 hűvös	 női	 hangtól	 megtudta,	 hogy	 a
hívás	 tíz	perccel	az	ő	érkezése	előtt	 futott	be,	amikor	Strike	valószínűleg	vagy
még	fent	volt	a	lakásában,	vagy	beszélt	a	saját	telefonján.

A	Robin	fülére	szorított	telefonkagylóban	megtört	suttogás	hangzott	fel.
–	 Sajnálom,	 hogy	 elrohantam,	Mr.	 Strike,	 nagyon	 sajnálom.	De	most	 nem

tudok	 visszamenni.	 Most	 itt	 tart	 bezárva,	 nem	 tudok	 kijutni,	 az	 ajtókat
megbuherálta…

A	mondat	 vége	 zokogásba	 fulladt.	 Robin	 ijedten	 próbálta	 Strike	 figyelmét
felkelteni,	de	az	épp	az	ablak	felé	fordult	a	forgószékében,	és	még	mindig	csak



hallgatta,	 akivel	 épp	 telefonált.	A	 saját	 telefonkagylójában	csak	 szótöredékeket
tudott	kivenni	a	nyomorúságos	hangok	közül:

–	…nem	tudok	kijutni…	egyedül	vagyok…
–	 Jól	 van,	 rendben	 –	 mondta	 épp	 Strike	 a	 telefonba.	 –	 Akkor	 szerda,	 jó?

Remek!	Szép	napot.
–	…kérem,	segítsen,	Mr.	Strike!	–	jajdult	fel	a	hang	a	telefonkagylóban.
Robin	 gyorsan	 rácsapott	 a	 kihangosítógombra,	 és	 az	 elkínzott	 hang	 rögtön

betöltötte	az	egész	irodát.
–	Az	ajtók,	felrobbannak,	ha	szökni	próbálnék,	Mr.	Strike,	kérem,	segítsen,

kérem,	 jöjjön,	 és	 vigyen	ki	 innen,	 nem	 lett	 volna	 szabad	 idejönnöm,	mondtam
neki,	 hogy	 tudok	 a	 gyerekről,	 és	 ez	 nagyobb,	 sokkal	 nagyobb,	 azt	 hittem,
bízhatok	benne…

Strike	 visszapördült	 a	 székében,	 felpattant,	 és	 rohant	 ki	 a	 külső	 irodába.
Csattanás	hallatszott,	ahogy	valaki	elejtette	a	 telefonkagylót.	A	zokogás	 immár
távolabbról	 folytatódott,	mintha	 a	 kétségbeesett	 telefonáló	 eltántorgott	 volna	 a
készülék	mellől.

–	Ez	megint	ő!	–	mondta	Strike.	–	Billy,	Billy	Knight!
Most	 ismét	hangosabban	hallatszott	 a	zokogás,	 lihegés,	majd	Billy	elborult

suttogása	következett,	ahogy	nyilván	a	telefonhoz	szorított	szájjal	folytatta:
–	Van	valaki	az	ajtónál!	Segítsen!	Segítsen,	Mr.	Strike!
A	vonal	megszakadt.
–	 Tudja	 meg	 a	 számot!	 –	 utasította	 Strike	 Robint.	 A	 lány	 már	 nyúlt	 is	 a

kagyló	 után,	 hogy	 intézkedjen,	 de	 még	 mielőtt	 felvehette	 volna,	 a	 telefon
csörögni	kezdett.	Rögtön	felkapta,	a	tekintete	Strike-on.

–	Cormoran	Strike	irodája.
–	Á…	nos,	igen,	jó	napot	–	mondta	egy	mély,	arisztokratikus	hang.
Robin	Strike-ra	nézett,	és	a	fejével	nemet	intett.
–	Affrancba!	–	morogta	a	nyomozó,	és	visszament	az	irodájába	a	teájáért.
–	Mr.	Strike-kal	szeretnék	beszélni.
–	Sajnos	most	épp	a	másik	vonalon	beszél	–	hazudta	Robin.
Évek	óta	az	volt	a	gyakorlatuk,	hogy	később	visszahívták	az	ügyfeleket.	Így

ki	tudták	szűrni	az	újságírókat	és	elmebetegeket.
–	Akkor	tartom	–	felelte	a	hívó.	Akadékoskodónak	tűnt,	olyannak,	aki	nincs

hozzászokva,	hogy	nem	az	ő	szája	íze	szerint	alakul	valami.



–	 Attól	 tartok,	 sokáig	 fog	 tartani.	 Leírom	 a	 számát,	 esetleg	 visszahívhatja
önt?

–	Nos,	azt	a	következő	tíz	percben	kellene,	mert	aztán	megbeszélésen	leszek.
Mondja	meg,	hogy	egy	munkáról	lenne	szó,	amire	szeretném	felkérni!

–	 Sajnos,	 nem	 tudom	 garantálni,	 hogy	Mr.	 Strike	 maga	 fogja	 elvégezni	 a
munkát	 –	 válaszolt	 Robin,	 ami	 szintén	 a	 szokott	 gyakorlat	 része	 volt,	 az
újságírók	ellen.	–	Irodánk	jelenleg	teljes	kapacitással	működik.

Már	fogta	is	a	tollat	és	a	papírt.
–	Milyen	jellegű	munkára	gon…?
–	Ezt	Mr.	Strike-nak	kell	csinálnia!	–	jelentette	ki	határozottan	a	hang.	–	Ezt

tegye	neki	egyértelművé.	Mr.	Strike,	személyesen.	A	nevem	Chizzle.
–	Hogy	írja?	–	kérdezte	Robin.	Vajon	jól	hallotta,	gondolta.
–	C	-	H	-	I	-	S	-	W	-	E	-	L	-	L.	Jasper	Chiswell.	Mondja	meg	neki,	hogy	a

következő	számon	elér.
Robin	 leírta	Chiswell	számát,	majd	elköszönt	 tőle.	Ahogy	letette	a	kagylót,

Strike	épp	 leült	 a	műbőr	kanapéra,	 amit	 az	ügyfelek	kedvéért	 tartottak	a	külső
irodában.	 Megvolt	 az	 a	 kellemetlen	 szokása,	 hogy	 ha	 megmozdult	 rajta	 az
ember,	szellentésre	emlékeztető	hangot	adott.

–	Egy	bizonyos	Jasper	Chizzle,	úgy	írja,	„Chiswell”,	szeretné,	ha	elvállalna
neki	 egy	 munkát.	 Azt	 mondja,	 mindenképp	 magának	 kell	 csinálnia,	 és	 nem
másnak.	 –	 Robin	 elgondolkodva	 ráncolta	 a	 homlokát.	 –	 Ismerem	 ezt	 a	 nevet,
nem?

–	Persze	–	bólintott	Strike.	–	A	kulturális	miniszter.
–	Úristen!	–	 lepte	meg	a	 felismerés	Robint.	 –	Hát	persze!	Az	 a	 nagydarab

ember,	a	fura	hajjal!
–	Az	az.
Homályos	emlékek,	asszociációk	 rohanták	meg	Robint.	Mintha	valami	 régi

ügy	 jutott	volna	eszébe,	dicstelen	 lemondás,	 rehabilitáció,	 aztán	újabb	botrány,
már	nem	is	olyan	régről,	újabb	ronda	újságcikkek…

–	Nem	az	ő	fiát	ítélték	börtönre	emberölésért	nemrégen?	–	kérdezte	végül.	–
Az	 is	Chiswell	volt,	nem?	A	fia	be	volt	 szívva,	úgy	ült	kocsiba,	és	elütött	 egy
fiatal	anyukát.

Strike	mintha	máshol	járt	volna	fejben,	de	most	megint	Robinra	figyelt.	Az
arcán	különös	kifejezés	tűnt	fel.



–	Aha,	ez	rémlik	–	bólintott.
–	Mi	a	baj?
–	Van	néhány	–	simított	végig	a	borostás	állán	Strike.	–	Először	is,	pénteken

megtaláltam	Billy	bátyját.
–	Hogyan?
–	Hosszú	–	legyintett	a	nyomozó.	–	De	úgy	tűnik,	Jimmy	egy	olyan	csoport

tagja,	 akik	 az	 olimpia	 ellen	 tiltakoznak.	 Úgy	 hívják	 magukat,	 hogy	 KOLT.
Mindegy,	 a	 lényeg,	 hogy	 egy	 lánnyal	 volt,	 és	 amint	 közöltem,	 hogy
magánnyomozó	vagyok,	a	lány	rögtön	rávágta,	hogy	„Chiswell	küldte!”

Strike	tovább	gondolkodott	ezen,	tökéletesre	ízesített	teáját	kortyolgatva.
–	De	 hát	Chiswellnek	 nincs	 rám	 szüksége,	 hogy	 a	KOLT-ot	megfigyelje	 –

gondolkodott	tovább	hangosan.	–	Hát	eleve	volt	ott	már	egy	civil	ruhás.
Bár	 nagyon	 szerette	 volna	 hallani,	 mi	 más	 nyugtalanítja	 még	 Strike-ot

Chiswell	 hívásával	 kapcsolatban,	 Robin	 mégsem	 kezdte	 kérdezgetni,	 csak	 ült
csendben,	 hagyta,	 hadd	 gondolja	 át	 a	 társa	 az	 új	 fejleményt.	 Pont	 ez	 a	 fajta
munka	hiányzott	legjobban	Strike-nak,	ha	Robin	nem	volt	bent.

–	 És	 ezt	 figyelje!	 –	 szólalt	 meg	 végül,	 mintha	 nem	 is	 hallgatott	 volna	 el
hosszabb	 időre.	 –	 Chiswellnek	 nemcsak	 az	 az	 egy	 fia	 van,	 vagyis	 volt,	 akit
emberölésért	 lecsuktak.	 A	 legidősebb	 fiát	 Freddie-nek	 hívták,	 és	 Irakban	 halt
meg.	Bizony.	Freddie	Chiswell	őrnagy,	a	Királynő	Huszárezredéből.	Baszrában
megtámadták	 a	 menetoszlopukat.	 Én	 vizsgáltam	 ki	 a	 halálának	 körülményeit,
még	a	Különleges	Nyomozóegységnél.

–	Szóval	akkor	ismeri	Chiswellt?
–	 Nem,	 sosem	 találkoztunk.	 A	 családdal	 ilyenkor	 általában	 nincs	 is

kapcsolat…	 De	 évekkel	 ezelőtt	 megismerkedtem	 a	 lányával	 is.	 Csak	 futólag
ismerem,	de	egy-kétszer	találkoztunk.	Charlotte	régi	iskolai	barátnője.

Robin	testén	kis	izgatott	borzongás	futott	végig	Charlotte	említésére.	Nagyon
kíváncsi	 volt	 mindenre	 Charlotte-ról,	 bár	 jól	 leplezte:	 elvégre	 Strike	 tizenhat
évig	volt	 se	vele,	 se	nélküle	viszonyban	ezzel	 a	nővel,	 és	úgy	álltak	 a	dolgok,
hogy	el	is	vette	volna,	ha	a	kapcsolat	nem	ér	véget	igen	viharosan,	és	úgy	tűnik,
immár	véglegesen.

–	Kár,	hogy	nem	 tudta	megszerezni	Billy	 számát	–	mondta	most	Strike,	 és
megint	végighúzta	a	nagy,	szőrös	kezét	az	állán.

–	 Ha	 újra	 hív,	 sikerülni	 fog	 –	 biztosította	 Robin.	 –	 Akkor	 visszahívja



Chiswellt?	Azt	mondta,	mindjárt	megbeszélése	lesz!
–	Hát	szeretném	kideríteni,	mit	akar,	de	az	a	kérdés,	van-e	kapacitásunk	még

egy	ügyfélre	–	felelte	Strike.	–	Lássuk	csak…
Két	 kezét	 a	 tarkóján	 összefonva,	 fintorogva	 nézte	 a	 plafont,	 ahol	 a

napfényben	 több	 vékony	 repedés	 is	 látszott.	Francba	most	 ezzel…	 az	 irodáért
hamarosan	úgyis	a	fejlesztőnek	kell	majd	aggódnia…

–	Andy	 és	Barclay	 figyeli	 a	Webster	 gyereket.	Egyébként	Barclay	 egészen
jól	boldogul.	Három	 teljes	napi	megfigyelésről	kaptam	 tőle	 anyagot,	képekkel,
mindennel.	Aztán	ott	a	jó	öreg	Simlis	Doki.	Ő	még	mindig	nem	produkált	semmi
érdekeset.

–	Milyen	 kár!	 –	 vágta	 rá	Robin,	 de	 gyorsan	 helyesbített:	 –	Nem,	 nem	úgy
értem,	 úgy	 értem,	 remek!	 –	 És	 megdörzsölte	 a	 szemét.	 –	 Ez	 a	 munka…	 –
sóhajtotta	–,	ez	erkölcsileg	kissé	problematikus.	Ki	van	ma	Simlisen?

–	Hát,	én	magát	akartam	megkérni	–	válaszolta	Strike	–,	de	 tegnap	délután
hívott	az	ügyfél,	hogy	elfelejtette	mondani,	Simlis	ma	egy	konferenciára	megy
Párizsba.

Strike	még	mindig	a	plafont	bámulva	ráncolta	a	homlokát.
–	 Lesz	 két	 napunk	 azon	 a	 számítógépes	 konferencián	 holnaptól.	 Melyiket

akarja,	a	Harley	Streetet	vagy	a	konferenciaközpontot	kint	az	eppingi	erdőben?
Aztán	cserélhetünk,	ha	gondolja.	Holnap	Simlist	akarja	figyelni,	vagy	több	száz
szuperhősös	pólós,	büdös	informatikust?

–	 Az	 informatikusok	 nem	 is	 mind	 büdösek!	 –	 szólt	 rá	 Robin.	 –	 A	 maga
barátja,	Spanner	se	az!

–	Ne	az	alapján	 ítélje	meg	Spannert,	hogy	mennyi	dezodort	 fúj	magára,	ha
idejön!	–	felelte	Strike.

Spanner	 Strike	 régi	 barátjának,	 Nicknek	 az	 öccse	 volt,	 ő	 újította	 fel	 a
számítógépes	rendszerüket	meg	a	telefonközpontot,	amikor	a	nyomozóirodának
hirtelen	jobban	kezdett	menni	az	üzlet.	És	nagyon	tetszett	neki	Robin,	ahogy	ezt
a	lány	és	Strike	is	nagyon	jól	tudta.

Strike	ismét	az	állát	dörzsölgetve	átgondolta	a	lehetőségeket.
–	Visszahívom	Chiswellt,	és	kiszedem	belőle,	mit	akar	–	szólalt	meg	végül.	–

Sose	 lehet	 tudni,	 lehet,	 hogy	 nagyobb	 meló,	 mint	 az	 annak	 az	 ügyvédnek	 a
félrelépkedő	felesége.	Ugye	ő	a	következő	a	várólistán?

–	Ő,	vagy	az	amerikai	nő,	a	Ferrari-szalonos	pasas	felesége.	Mindkettő	vár.



Strike	nagyot	sóhajtott.	A	legtöbb	munkát	a	házastársi	hűtlenség	biztosította
nekik.

–	Remélem,	nem	a	felesége	csalja	Chiswellt.	Jól	jönne	egy	kis	változatosság.
A	 kanapé	 a	 szokásos	 szellentős	 hanggal	 jelezte,	 hogy	 Strike	 felállt.

Megindult	a	belső	iroda	felé,	Robin	pedig	utánakiáltott:
–	Akkor	jó	lesz,	ha	most	elintézem	a	papírmunkát?
–	Ha	megtenné	–	felelte	Strike,	és	behúzta	maga	után	az	ajtót.
Robin	 egészen	 vidáman	 fordult	 vissza	 a	 számítógépéhez.	Lent,	 a	Denmark

Streeten	 egy	 utcazenész	 épp	 a	 ’No	Woman,	 No	 Cry’-t	 kezdte	 játszani,	 és	 az
előbb,	mikor	Billy	Knightról	 és	 a	Chiswell	 családról	 beszélgettek,	 olyan	 érzés
volt,	mintha	visszatértek	volna	egy	évvel	korábbra,	mielőtt	Strike	kirúgta,	ő	meg
hozzáment	Matthew-hoz.

A	 belső	 irodában	 Strike	 visszahívta	 Jasper	 Chiswellt,	 aki	 szinte	 azon
nyomban	felvette.

–	Chiswell!	–	mordult	bele.
–	Itt	Cormoran	Strike	–	köszönt	a	nyomozó.	–	Az	előbb	beszélt	a	társammal.
–	Á,	igen	–	felelte	a	kulturális	miniszter.	A	hangok	alapján	épp	egy	kocsiban

ült.	 –	 Lenne	 magának	 egy	 munkám.	 Nem	 olyasmi,	 amit	 telefonon	 akarnék
megbeszélni.	Ma	végig	elfoglalt	vagyok,	sajnos,	este	is,	de	a	holnap	megfelel.

–	„»Ob-observing	the	hypocrites…«”5	–	énekelte	épp	az	utcazenész	lent.
–	Sajnálom,	holnap	esélytelen	–	mondta	erre	Strike,	és	a	besütő	napfényben

táncoló	 porszemeket	 nézte.	 –	 Igazából	 péntekig	 esélytelen.	 Nem	 tudná
megmondani,	mégis	milyen	jellegű	munkáról	lenne	szó,	miniszter	úr?

Chiswell	feszült,	dühös	hangon	válaszolt:
–	Nem	akarom	 telefonon!	De	ha	arról	van	 szó,	megfizetem	az	 idejét,	hogy

találkozzon	velem.
–	Nem	pénz	kérdése,	inkább	az	időé.	Péntekig	be	vagyok	táblázva.
–	Az	isten	szerelmére…
Chiswell	 hirtelen	 elvette	 az	 arcától	 a	 telefont;	 Strike	 hallotta,	 hogy	 valaki

máshoz	beszél	mérgesen:
–	…itt	balra,	maga	 idióta!	Bal…	 az	 istenit	már!	Mindegy,	megyek	gyalog.

Majd	megyek	gyalog,	nyissa	ki	a	rohadt	ajtót!
A	háttérben	Strike	ideges	férfihangot	hallott:
–	Elnézést,	miniszter	úr,	ott	behajtani	tilos	volt…



–	Mindegy,	nyissa	ki	a…	nyissa	ki	a	rohadt	ajtót!
Strike	 felhúzott	 szemöldökkel	 várt.	 Ajtócsapódást	 hallott,	 gyors	 lépteket,

aztán	megint	beleszólt	Jasper	Chiswell,	ezúttal	a	készülékhez	közelebbről.
–	Ez	sürgős	munka!	–	sziszegte.
–	Hát,	ha	péntekig	nem	várhat,	attól	tartok,	mást	kell	rá	keresnie.
–	„»My	feet	is	my	only	carriage«”6		–	énekelte	épp	az	utcazenész.
Chiswell	néhány	másodpercig	hallgatott.
–	Magának	kell	csinálnia	–	mondta	végül.	–	Elmondom,	ha	találkozunk,	de…

jól	van,	hát,	ha	muszáj,	akkor	legyen	pénteken.	Jöjjön	a	Pratt’s	Clubba.	A	Park
Place-en.	Tizenkettőkor,	meghívom	ebédre.

–	Rendben	–	egyezett	bele	Strike,	aki	immár	tényleg	nagyon	kíváncsi	volt.	–
Akkor	a	Pratt’sben	találkozunk.

Letette,	 és	 kiment	 a	 külső	 irodába,	 ahol	 Robin	 épp	 a	 postát	 bontotta	 és
szortírozta.	 Amikor	 elmesélte	 neki	 a	 beszélgetést,	 a	 lány	 rá	 is	 keresett	 neki	 a
Pratt’sre.

–	Nem	is	gondoltam,	hogy	még	mindig	léteznek	ilyen	helyek!	–	szólalt	meg
Robin,	miután	percekig	olvasott	valamit	a	monitorján.

–	Milyen	helyek?
–	Ez	egy	régi	úri	klub…	nagyon	tory…	nők	nem	léphetnek	be,	legfeljebb	a

tagok	vendégeiként	ebédidőben…	és	„a	félreértések	elkerülése	végett”	–	olvasta
Robin	 a	 Wikipedia-oldalt	 –	 „a	 személyzet	 minden	 férfi	 tagját	 George-nak
hívják”!

–	És	ha	egy	nőt	is	felvesznek?
–	 Úgy	 tűnik,	 a	 ’80-as	 években	 volt	 olyan	 is	 –	 válaszolta	 Robin,	 és	 az

arckifejezéséről	 ítélve	 egyszerre	 mulattatta	 és	 fel	 is	 háborította	 a	 dolog.	 –	 Őt
Georginának	hívták.
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Az	a	jó,	hogy	nem	tudod.	–	Ez	a	legjobb	mindkettőnknek.
	

Henrik	Ibsen:	Rosmersholm
	
	

Pénteken,	fél	tizenkettőkor	egy	öltönybe	bújt,	frissen	borotvált	Strike	lépett	ki	a
Green	Park	metrómegállóból,	és	indult	el	a	Piccadillyn.	Emeletes	buszok	húztak
el	 a	 fényűző	 boltok	 kirakatai	 előtt,	 amelyekben	 az	 olimpiai	 lázra	 építve
változatos	árukat	kínáltak	–	csoki	aranyérmeket,	Union	Jackkel	díszített	Oxford-
cipőket,	 régi	 sportplakátokat,	 és	 mindenhol,	 újra	 meg	 újra	 felbukkant	 a
töredezett	logó,	amit	Jimmy	Knight	összetört	horogkereszthez	hasonlított.

Strike	 bőven	hagyott	magának	 időt,	 hogy	odaérjen	 a	Pratt’sbe,	mert	 a	 lába
megint	sajgott,	miután	két	napig	jóformán	alig	tudta	úgy	intézni,	hogy	ne	kelljen
folyton	a	műlábára	nehezednie.	Remélte,	hogy	az	eppingi	erdőben	rendezett	IT-
konferencián,	 ahol	 az	 előző	 nap	 járt,	 talán	 tudja	 majd	 pihentetni	 néha,	 de
csalódnia	kellett.	A	célszemély	egy	startupcégből	nemrég	kirúgott	partner	volt,
akiről	gyanították,	hogy	a	cég	új	appjának	kulcsfontosságú	részleteit	akarja	épp
eladni	 a	 konkurenciának.	 Strike	 órákig	 követte	 a	 fiatalembert	 pulttól	 pultig,
feljegyezte	 minden	 mozdulatát,	 és	 hogy	 kikkel	 beszél,	 és	 reménykedett,	 hogy
egy	idő	után	elfárad,	és	leül.	De	még	a	kávézóban	is	álltak	és	magas	bárszékeken
ültek	az	emberek,	a	szendvicsbárban	pedig	mindenki	állt,	és	műanyag	dobozból,
kézzel	 ette	 a	 szusit;	 a	 célszemély	 nyolc	 órán	 keresztül	 mászkált	 és	 álldogált.
Strike	 előző	 nap	 is	 sokat	 állt	 a	Harley	 Streeten,	 így	 hát	 nem	nagyon	 csodálta,
hogy	amikor	este	már	igen	kellemetlen	érzés	volt	levenni	a	műlábát,	nehezen	is
tudta	eltávolítani	a	zselés	párnát,	ami	a	csonk	és	a	műláb	között	helyezkedett	el.
Ahogy	 most	 elhaladt	 a	 Ritz	 hűvös,	 törtfehér	 boltívei	 előtt,	 remélte,	 hogy	 a
Pratt’sben	lesz	legalább	egy	jókora,	kényelmes	szék.

Befordult	 jobbra,	 a	 St.	 James’s	 Streetre,	 ami	 kellemesen	 enyhe	 lejtéssel



vezette	 le	 egészen	 a	 16.	 századi	 Szent	 Jakab-palota	 elé.	 Strike	 önszántából
általában	 nem	 gyakran	 fordult	 meg	 Londonnak	 ebben	 a	 részében;	 sem	 pénze,
sem	 hajlandósága	 nem	 volt	 az	 itteni	 drága	 úri	 szabókhoz	 járni,	 vagy	 a	 több
évszázados	 fegyverkereskedésekben,	 borboltokban	vásárolni.	A	Park	Place-hez
közeledve	viszont	eszébe	jutott	egy	emlék	–	járt	már	ezen	az	utcán,	több	mint	tíz
évvel	ezelőtt,	mégpedig	Charlotte-tal.

Akkor	felfelé	sétáltak	a	lejtőn,	nem	lefelé.	Charlotte	apjával	mentek	ebédelni,
aki	azóta	már	meghalt.	Strike	épp	eltávozáson	volt	a	seregből,	nem	is	olyan	rég
újították	 fel	 Charlotte-tal	 a	 viszonyukat,	 ami	 minden	 ismerősük	 számára
érthetetlen	és	nyilvánvalóan	halálra	ítélt	próbálkozás	volt.	Egyikük	barátai	közül
sem	 támogatta	 soha	 senki.	 Strike	 barátai,	 családtagjai	 a	 bizalmatlanságtól	 az
utálkozásig	 terjedő	 érzelmekkel	 tekintettek	 Charlotte-ra,	 az	 ő	 oldalán	 pedig
mindenki	 úgy	 látta,	 a	 hírhedt	 rocksztár	 házasságon	 kívüli	 fiával	 folytatott
viszony	 csak	 Charlotte	 polgárpukkasztó,	 lázadó	 személyiségének	 egy	 újabb
eleme.	Strike	hadseregbeli	karrierje	számukra	semmit	sem	jelentett,	vagyis	csak
újabb	 jelét	 látták	 benne,	 hogy	 a	 köznép	 fiaként	 alkalmatlan	 a	 jó	 családból
származó	szépség	kezére,	hisz	a	Charlotte-ék	köreihez	 tartozó	úriemberek	nem
mentek	a	Katonai	Rendőrséghez,	csakis	lovas-	vagy	gárdaezredekbe.

A	lány	nagyon	erősen	szorította	a	kezét,	ahogy	beléptek	az	olasz	étterembe,
valahol	 itt	 a	 környéken.	 Strike	 hirtelen	 nem	 emlékezett,	 hol	 is	 volt	 pontosan.
Csak	 Sir	 Anthony	 Campbell	 dühös,	 helytelenítő	 arckifejezése	 maradt	 meg,
ahogy	az	asztala	 felé	 tartottak.	Egyetlen	szónak	sem	kellett	elhangzania,	Strike
máris	tudta,	Charlotte	nem	mondta	el	az	apjának,	hogy	újra	összejöttek,	sem	azt,
hogy	 ma	 elhozza	 magával.	 Igen	 jellemző	 volt	 Charlotte-ra,	 hogy
megfeledkezzen	erről,	és	ez	a	rá	szintén	nagyon	is	jellemző	jelenetbe	torkollott.
Strike	 már	 rég	 meg	 volt	 róla	 győződve,	 hogy	 a	 lány	 valami	 kielégíthetetlen
konfliktuskeresés	 jegyében	 alakítja	 így	 a	 helyzeteket.	Mindig	 is	 hajlamos	 volt
húsba	 vágóan	 őszinte	 kitörésekre	 az	 általános	 mitomániája	 közepette;	 a
kapcsolatuk	 vége	 felé	 egyszer	 azt	mondta	 Strike-nak,	 ha	 veszekszik	 valakivel,
legalább	tudja,	hogy	él.

Strike	 közben	 odaért	 a	 Park	 Place-hez,	 és	 ahogy	 benézett	 a	 St.	 James’s
Streetről	 nyíló	 kis	 utca	 krémszínűre	 festett	 házaira,	 arra	 figyelt	 fel,	 hogy	 a
kezébe	 kapaszkodó	 Charlotte	 emléke	 már	 nem	 fáj	 –	 mint	 az	 alkoholista,	 aki
hosszú	 idő	 után	 először	 érez	 sörszagot	 úgy,	 hogy	 nem	 önti	 el	 a	 víz,	 nem	 kell



hadakoznia	 a	 kétségbeesett	 sóvárgással.	 Talán	 vége	 van,	 gondolta,	 ahogy	 a
Pratt’s	 kovácsoltvas	 tetőcske	 alatti	 fekete	 ajtaja	 felé	 tartott.	 Talán	 két	 évvel	 az
után,	 hogy	 a	 lány	 beadta	 neki	 azt	 a	 megbocsáthatatlan	 hazugságot,	 ő	 pedig
végleg	 otthagyta,	 immár	 meggyógyult;	 kiszabadult	 onnan,	 amit	 nem	 babonás
emberként	is	néha	csak	Bermuda-háromszögnek	nevezett,	abból	a	zónából,	ahol
mindig	 fenyeget	 a	 veszély,	 hogy	 visszahúzza	 a	 víz,	 lerántja	 a	 kétségbeesés,
kínlódás	mélyébe	a	Charlotte	iránti	fura	vonzalma.

Kissé	ünnepi	hangulatban	kopogott	be	a	Pratt’s	ajtaján.
Egy	apró,	anyukásan	kerek	asszony	nyitotta	ki.	Jókora	keble	és	éber,	csillogó

szemű	 arca	 Strike-ot	 egy	 kisebb	 madárra,	 vörösbegyre	 vagy	 ökörszemre
emlékeztette.	A	kiejtésében	halvány	nyugat-angliai	hangokat	hallott.

–	Ön	 nyilván	Mr.	 Strike.	A	miniszter	 úr	még	 nem	 érkezett	meg,	 de	 jöjjön
csak	be!

Az	ajtón	belépve	egy	előtérbe	jutottak,	amelynek	a	másik	oldalán	Strike	egy
óriási	biliárdasztalt	pillantott	meg.	Mindenütt	mélyvörös,	zöld,	sötét	fa.	A	hölgy
nyilván	 Georgina,	 gondolta	 Strike,	 és	 követte	 le	 a	 lépcsőn;	 óvatosan	 vette	 a
fokokat,	erősen	a	korlátba	kapaszkodva.

A	lépcső	kellemes	kis	alagsorba	vezetett.	Olyan	alacsony	volt	a	mennyezet,
hogy	úgy	nézett	ki,	mintha	részben	a	jókora	tálalószekrény	támasztaná	alá.	Ezen
mindenféle	 porcelántálak	 díszelegtek,	 a	 tetején	 lévők	 már	 félig	 a	 vakolatba
ágyazva.

–	 Nem	 vagyunk	 egy	 nagy	 klub	 –	 mondta	 ki	 a	 különben	 is	 nyilvánvalót
Georgina.	 –	Hatszáz	 tagunk	 van,	 de	 egyszerre	 legfeljebb	 tizennégynek	 tudunk
ételt	felszolgálni.	Kér	egy	italt,	Mr.	Strike?

Strike	nem	kért,	de	köszönettel	helyet	foglalt	a	régi	kártyaasztal	mellett	álló
bőrfotelek	egyikében.

A	 kis	 helyiséget	 egy	 boltív	 osztotta	 társalgó-	 és	 étkezőrészre.	 A	 másik
részében,	a	bezárt	zsalugáteres	kis	ablakok	alatti	hosszú	asztalra	két	teríték	volt
felrakva.	Strike-on	 és	Georginán	kívül	 csak	 egyvalaki	 volt	még	 az	 alagsorban,
egy	 fehér	 ruhás	 szakács,	 aki	 Strike-tól	 alig	 egy	méterre	 dolgozott	 az	 aprócska
konyhában.	 A	 szakács	 franciás	 kiejtéssel	 üdvözölte,	 majd	 szeletelte	 tovább	 a
hideg	marhasültet.

Épp	az	 ellentéte	volt	 ez	 itt	 a	divatos	 éttermeknek,	 ahová	Strike	 általában	 a
félrelépő	 férjeket	 és	 feleségeket	 követte,	 ahol	 a	 világítás	 tökéletesen	 illett	 az



üveg-	 és	 gránitfelületekhez,	 és	 a	 kényelmetlen,	 modern	 székeken	 elegáns
keselyűkként	 szúrós	 nyelvű	 étteremkritikusok	 üldögéltek.	 A	 Pratt’sben
félhomály	uralkodott.	Sárgaréz	képvilágítók	meredeztek	itt-ott	a	bordó	tapétával
borított	 falon,	 amin	 üvegvitrinben	 kiállított	 kitömött	 halak,	 vadászjeleneteket
ábrázoló	metszetek,	politikai	karikatúrák	 lógtak.	A	helyiség	egyik	oldalán,	 egy
kék-fehér	 csempés	 benyílóban	 ősrégi	 vaskályha	 állt.	 A	 porcelántányérok,	 az
elnyűtt	 szőnyeg,	 az	 asztal	 meg	 rajta	 az	 egyszerű	 ketchupos	 és	 mustáros	 tálka
mind	 kényelmes	 informalitásról	 tanúskodtak,	 mintha	 egy	 csapat	 arisztokrata
kisgyerek	 lehordott	 volna	 ide	 mindent,	 amit	 szeretett	 a	 felnőttek	 világából,	 a
játékokat,	 az	 italokat,	 a	 díjakat	 és	 kupákat,	 hogy	 itt	 az	 alagsorban	 a	 dadus
mosolyogva,	nyugtatólag	megdicsérgesse	őket.

Eljött	a	tizenkét	óra,	de	Chiswell	nem	érkezett	meg.	Georgina	viszont	nagyon
barátságosnak	bizonyult,	és	szívesen	mesélt	a	klubról.	Férjével,	a	szakáccsal	itt
laktak	 az	 épületben.	Strike-ban	 elkerülhetetlenül	 felmerült	 a	 gondolat,	 hogy	 ez
minden	 bizonnyal	 London	 legértékesebb	 ingatlanjai	 közé	 tartozik.	 Az	 (mint
Georgina	 elárulta)	 1857-ben	 alapított	 kis	 klub	 fenntartása	 valakinek	 rengeteg
pénzébe	kerül.

–	 Igen,	Devonshire	hercege	a	 tulajdonos	–	mondta	Georgina	vidáman.	–	A
fogadási	könyvünket	látta	már?

Strike	lapozgatni	kezdte	a	nehéz,	bőrbe	kötött	könyvet,	amelyben	réges-régi
fogadásokat	 jegyeztek	fel.	Egy	’70-es	évekbeli,	hatalmas	betűs	beírást	 is	 talált:
„Hogy	 Mrs.	 Thatcher	 alakítja	 a	 következő	 kormányt.	 Tét:	 homárvacsora,	 a
homárnak	nagyobbnak	kell	lennie	egy	férfi	felálló	farkánál.”

Épp	ezen	vigyorgott,	amikor	fentről	felhangzott	a	csengő.
–	Ez	nyilván	a	miniszter	–	indult	szaporán	fel	a	lépcsőn	Georgina.
Strike	visszatette	a	polcra	a	fogadási	könyvet,	és	visszaült	a	helyére.	Fentről

nehéz	 lépteket	 hallott,	 aztán	 a	 lépcsőn	 lefelé	 jövet	 ugyanazt	 az	 ingerlékeny,
türelmetlen	hangot,	mint	hétfőn	a	telefonban:

–	…nem,	Kinvara,	nem	 tudok!	Hát	most	mondtam,	miért	nem,	ebédidőben
megbeszélésem	 van…	 nem,	 nem	 tudsz…	 akkor	 ötkor,	 igen…	 igen…	 igen!…
Neked	is.

Két	 jókora,	 fekete	 cipős	 láb	 jelent	 meg	 a	 lépcsőn,	 és	 végül	 belépett	 az
alagsorba	 Jasper	 Chiswell	 is,	 és	 dühös	 tekintettel	 nézett	 körül.	 Strike	 felállt	 a
karosszékéből.



–	Á!	–	mérte	végig	Chiswell	busa	szemöldöke	alól.	–	Hát	már	itt	van.
Jasper	 Chiswell	 a	 68	 évéhez	 képest	 egész	 jól	 nézett	 ki.	Magas,	 nagydarab

ember	volt,	 széles	vállú,	 és	bármilyen	hihetetlennek	 is	 tűnt,	 jellegzetesen	 sűrű,
őszes	 haja	 is	 a	 sajátja.	 A	 haja	 a	 karikaturisták	 könnyű	 célpontjává	 tette,	 mert
durva,	egyenes	és	elég	hosszú	volt,	úgy	állt	a	fején,	mintha	paróka	lenne,	vagy	a
rosszabb	 nyelvek	 szerint	 inkább	 kéményseprő	 kefe.	 Ehhez	 jött	 még	 a	 széles,
vörös	 arca,	 apró	 szeme	 és	 a	 kiugró	 alsó	 ajka,	 amitől	 úgy	 nézett	 ki,	 mint	 egy
nagyra	nőtt	csecsemő,	folyton	a	hiszti	peremén.

–	 A	 feleségem	 –	 kezdte	 még	 mindig	 a	 kezében	 tartott	 mobiltelefonnal.	 –
Csak	úgy	feljött	a	városba.	Duzzog.	Azt	hiszi,	majd	lemondok	mindent	miatta.

Chiswell	 odanyújtotta	 nagy,	 izzadt	 tenyerét,	 amit	 Strike	 meg	 is	 szorított;
aztán	levette	a	meleg	napon	is	viselt	vastag	kabátját.	Közben	Strike	felfigyelt	a
kopott	katonai	nyakkendőn	a	nyakkendőtűre.	A	nem	beavatott	szemnek	talán	egy
hintalónak	tűnhetett,	de	Strike	rögtön	felismerte	benne	a	hannoveriek	fehér	lovát.

–	A	Királynő	Saját	Huszárezrede	–	bólintott	felé	Strike,	ahogy	leültek.
–	 Eegen	 –	 felelte	 Chiswell.	 –	 Georgina,	 abból	 a	 sherryből	 kérnék,	 amit

Alastairrel	ittunk.	És	maga?	–	mordult	Strike-ra.
–	Köszönöm,	semmit.
Bár	annyira	közel	sem	volt	ápolatlan,	mint	Billy	Knight,	azért	Chiswell	sem

tűnt	különösen	friss	illatúnak.
–	Eegen,	a	Királynő	Saját	Huszárezrede.	Áden	és	Szingapúr.	Régi	szép	idők!
Pillanatnyilag	nem	úgy	nézett	ki,	mint	aki	kimondottan	szépnek	látja	a	napot.

Pirospozsgás	 bőre	 közelebbről	 furán	 szoborszerűnek	 tűnt.	 Vastag	 szálú	 haja
tövében	 vastagon	 állt	 a	 korpa,	 kék	 inge	 hónaljánál	 jókora	 izzadságfoltok.
Minden	 jel	 arra	 mutatott,	 hogy	 (Strike	 sok	 más	 ügyfeléhez	 hasonlóan)	 a
miniszter	 erős	 stressznek	 kitéve	 él;	 és	 amikor	 Georgina	meghozta	 a	 sherryjét,
egyetlen	korttyal	felhajtotta.

–	Menjünk	is	át	–	javasolta,	és	Strike	válaszát	meg	sem	várva	már	mordult	is
oda	az	asszonynak:	–	Eszünk	is	rögtön,	Georgina!

Leültek	az	asztalhoz,	amit	keményített,	hófehér	terítő	borított,	olyasmi,	mint
Robinék	 esküvőjén;	 Georgina	 pedig	 már	 hozta	 is	 a	 vastag	 szelet	 hideg
marhasültet	 főtt	 krumplival.	 Jóféle	 angol	 házi	 koszt	 volt,	 egyszerű	 és
közönséges,	 de	 ettől	még	 nagyon	 is	 jó.	 Chiswell	 csak	 akkor	 szólalt	meg	 újra,
amikor	 az	 asszony	 magukra	 hagyta	 őket	 a	 félhomályos,	 olajfestményekkel	 és



kitömött	halakkal	díszített	falú	étkezőben.
–	Maga	ott	volt	Jimmy	Knight	gyűlésén	–	kezdte	minden	bevezető	nélkül.	–

Egy	civil	ruhás	nyomozó	felismerte.
Strike	bólintott.	Chiswell	bekapott	egy	főtt	krumplit,	dühösen	kérődzött	rajta

egy	kicsit,	majd	lenyelte,	és	csak	aztán	folytatta:
–	Én	nem	tudom,	ki	fizeti	magát,	hogy	ásson	elő	valamit	Jimmy	Knightról,

vagy	hogy	mit	 talált	esetleg	máris,	de	akárki	 is	az,	és	akármit	 is	 talált,	én	kész
vagyok	kétszer	annyit	fizetni	az	információért.

–	 Nem	 tudok	 semmi	 kompromittálót	 Jimmy	 Knightról,	 attól	 tartok	 –
válaszolta	Strike.	–	Senki	sem	fizetett,	hogy	elmenjek	a	gyűlésére.

Chiswell	döbbentnek	tűnt.
–	 De	 akkor	 minek	 ment	 oda?	 –	 szegezte	 neki	 a	 kérdést.	 –	 Nehogy	 azt

mondja,	hogy	maga	is	protestálni	akar	az	olimpia	ellen!
A	 „protestálni”-t	 olyan	 vehemens	 p-vel	 mondta,	 hogy	 a	 szájából	 egy	 kis

darab	krumpli	robbant	ki,	és	kirepült	az	asztalra.
–	Nem	 –	 felelte	 Strike.	 –	 Csak	meg	 akartam	 találni	 valakit,	 és	 azt	 hittem,

talán	ott	lesz.	De	nem	volt.
Chiswell	 ismét	 nekiment	 a	 marhasültjének,	 mégpedig	 olyan	 elszántsággal,

mintha	személyes	ellensége	 lenne.	Egy	 ideig	csak	a	porcelánon	csikorgó	villák
és	 kések	 hangját	 lehetett	 hallani.	 Chiswell	 végül	 felszúrta	 a	 villára	 az	 utolsó
darab	krumplit,	egészben	bekapta,	majd	nagy	csörömpöléssel	a	 tányérba	ejtette
az	evőeszközöket.

–	Már	az	előtt	 is	azon	gondolkodtam,	hogy	magánnyomozót	fogadok,	hogy
hallottam	volna,	hogy	maga	Knightot	figyeli.

Strike	nem	szólt.	A	miniszter	gyanakvóan	méregette.
–	Magáról	azt	mondják,	nagyon	jó.
–	Kedves	öntől,	hogy	ezt	mondja	–	felelte	Strike.
Chiswell	továbbra	is	valami	mérges	kétségbeeséssel	bámult	Strike-ra,	mintha

azt	 fontolgatná,	 vajon	 merje-e	 remélni,	 hogy	 a	 nyomozó	 nem	 okoz	 majd
csalódást,	mint	oly	sok	minden,	amivel	az	élet	bombázza	folyton.

–	Engem	 zsarolnak,	Mr.	 Strike	 –	 jelentette	 ki	 hirtelen.	 –	Két	 olyan	 ember,
akik	most	 ideiglenes,	 bár	 minden	 bizonnyal	 nem	 túlzottan	 szilárd	 szövetségre
léptek	egymással.	Az	egyikük	Jimmy	Knight.

–	Értem	–	bólintott	Strike.



Közben	ő	 is	 letette	 egymás	mellé	 a	kését-villáját.	Georginát	mintha	valami
misztikus	 megérzés	 vezette	 volna,	 mert	 azonnal	 tudta,	 mikor	 végeztek	 a
főfogással.	 Rögtön	 jött	 is	 leszedni	 az	 asztalt,	 aztán	 egy	 édes	 tortát	 hozott.
Chiswell	 csak	akkor	 folytatta,	 amikor	 az	 asszony	 ismét	kiment	 a	konyhába,	 és
mindketten	jókora	szelet	tortát	szeltek	maguknak.

–	A	mocskos	részletekről	nem	kell	tudnia	–	mondta	hallható	véglegességgel.
–	Elég,	ha	annyit	tud,	hogy	Jimmy	Knight	tudomására	jutott	valami,	amit	tettem,
és	nem	szeretném,	ha	megosztaná	a	sajtó	nagyra	becsült	nyilvánosságával.

Strike	 nem	 válaszolt.	 Chiswell	 talán	 vádlónak	 érezte	 a	 hallgatását,	 mert
gyorsan	hozzátette:

–	Nem	történt	bűncselekmény.	Nyilván	van,	akinek	nem	tetszene,	de	akkor
ez	nem	volt	 illegá…	De	ez	sem	számít	–	szögezte	 le,	és	kortyolt	egy	nagyot	a
vízből.	 –	 Knight	 néhány	 hónapja	 eljött	 hozzám,	 és	 negyvenezer	 fontot	 kért	 a
hallgatásáért.	 Nem	 fizettem	 ki.	 Megfenyegetett,	 hogy	 nyilvánosságra	 hozza	 a
dolgot,	 de	 mivel	 láthatólag	 semmivel	 sem	 tudta	 állítását	 bizonyítani,	 mertem
remélni,	hogy	nem	is	tudná	beváltani	ezt	a	fenyegetést.

	Nem	 jelent	meg	cikk	 a	 sajtóban,	 ezért	 úgy	gondoltam,	 igazam	 lehetett,	 és
nincs	a	kezében	bizonyíték.	Néhány	héttel	később	visszatért,	és	a	korábbi	összeg
felét	kérte.	Ezt	ismét	elutasítottam.	Ekkor	kereste	meg	Geraint	Winnt,	felteszem,
azért,	hogy	nagyobb	nyomás	alá	helyezhessen.

–	Elnézést,	nem	tudom,	kicsoda…
–	Della	Winn	férje.
–	Della	Winn,	a	sportminiszter?	–	nézett	nagyot	Strike.
–	Igen,	persze	hogy	Della-Winn-a-sportminiszter!	–	csattant	fel	Chiswell.
A	tiszteletre	méltó	Della	Winn,	ahogy	Strike	is	jól	tudta,	a	hatvanas	éveiben

járó	 walesi	 asszony	 volt,	 születése	 óta	 vak.	 Az	 emberek	 pártszimpátiától
függetlenül	 hajlottak	 rá,	 hogy	 kimondottan	 csodálják	 a	 liberális	 demokrata
politikust,	aki	emberi	jogi	praxisát	hagyta	ott	a	képviselőség	kedvéért.	Általában
a	 kutyájával,	 egy	 világos	 krémszínű	 labradorral	 fényképezték;	 újabban	 sokat
szerepelt	a	sajtóban,	aktuális	kérdésként	a	paralimpia	kapcsán.	Látogatást	 tett	a
Selly	 Oak-i	 kórházban	 is,	 amikor	 Strike	 épp	 ott	 feküdt,	 és	 a	 lába	 elvesztését
próbálta	kiheverni.	Jó	emlékei	maradtak	az	intelligens,	empatikus	asszonyról.	A
férjéről	nem	tudott	semmit.

–	 Azt	 nem	 tudom,	 Della	 sejti-e,	 miben	 mesterkedik	 Geraint	 –	 folytatta



Chiswell,	felszúrt	a	villára	egy	darab	tortát,	és	rágás	közben	is	tovább	beszélt.	–
Valószínűleg	 csak	 távol	 tartja	 magát	 tőle.	 Hogy	 hihetően	 tagadhassa.	 A
szentséges	Della	csak	nem	keveredhet	zsarolási	ügybe,	nem?

–	A	férje	követelt	öntől	pénzt?	–	kérdezte	hitetlenkedve	Strike.
–	Ó,	nem,	nem.	Geraint	az	állásomból	akar	kitúrni.
–	Van	ennek	bármi	konkrét	oka?
–	 Sok-sok	 éve	 ellenséges	 a	 viszony	 közöttünk,	 ez	 visszavezethető	 egy

teljesen	 alaptalan…	 de	 ez	 mindegy	 is	 –	 felelte	 Chiswell	 dühös	 fejrázással.	 –
Geraint	csak	odajött,	hogy	„reméli,	nem	igaz”	és	„megadja	a	 lehetőséget,	hogy
megmagyarázzam”.	 Szemét,	 beteg	 egy	 kis	 ember,	 egész	 életében	 a	 felesége
táskáját	vitte	meg	felvette	a	telefonját.	Természetes,	hogy	vonzó	neki,	ha	egyszer
valódi	hatalmat	érezhet.

Chiswell	ivott	egy	korty	sherryt.
–	 Tehát,	 mint	 látja,	 Mr.	 Strike,	 valamelyest	 lehetetlen	 helyzetben	 vagyok.

Még	 ha	 hajlanék	 is	 rá,	 hogy	 fizessek	 Jimmy	Knightnak,	 akkor	 is	 a	 nyakamon
marad	 a	 másik,	 aki	 meg	 meg	 akar	 szégyeníteni,	 és	 könnyen	 lehet,	 hogy
bizonyítékot	is	tud	szerezni.

–	Hogy	tudna	Winn	bizonyítékot	szerezni?
Chiswell	 bekapott	 egy	 újabb	 nagy	 falat	 tortát,	 majd	 a	 válla	 fölött

hátrapillantva	 ellenőrizte,	 hogy	 Georgina	 még	 mindig	 biztos	 távolságra,	 a
konyhában	tartózkodik-e.

–	 Úgy	 hallottam	 –	 mormogta,	 és	 a	 petyhüdt	 ajkáról	 apró	 tésztadarabkák
reppentek	ki	–,	esetleg	lehetnek	fényképek.

–	Fényképek?	–	kérdezte	Strike.
–	Persze,	nem	Winn-nél.	Ha	nála	lennének,	vége	lenne	az	egésznek.	De	lehet,

hogy	meg	tudja	találni	a	módját,	hogy	megszerezze	őket.	Eegen.
Az	utolsó	falat	tortával	a	szájában	folytatta:
–	Persze,	az	is	lehet,	hogy	a	fényképek	egyáltalán	nem	kompromittálók	rám

nézve.	Amennyire	tudom,	nincsenek	egyértelműen	felismerhető	jelzések.
Strike	 őszintén	 el	 sem	 tudta	 képzelni,	 miről	 lehet	 szó.	 Szerette	 volna

megkérdezni:	„felismerhető	jelzések,	de	micsodán,	miniszter	úr?”	–	de	nem	tette.
–	 Az	 egész	 hat	 évvel	 ezelőtt	 történt	 –	 tette	 még	 hozzá	 Chiswell.	 –	 Már

ezerszer	 végiggondoltam	 az	 egész	 rohadt	 ügyet.	 Mások	 is	 benne	 voltak,	 akik
lehet,	hogy	beszéltek,	bár	én	kétlem,	nagyon	is	kétlem.	Túl	sok	vesztenivalójuk



van.	Nem,	nem,	az	egész	azon	áll	vagy	bukik,	mit	tud	előásni	Knight	és	Winn.
Erős	 a	 gyanúm,	 hogy	 ha	Winn-nek	 sikerül	 megszereznie	 a	 képeket,	 rögtön	 a
sajtóhoz	megy	velük.	De	Knightról	már	nem	hiszem,	hogy	azonnal	ezt	tenné.	Ő
egyszerűen	 csak	 a	 pénzt	 akarja.	 Szóval	 így	 állok,	 Mr.	 Strike,	 a	 fronte
praecipitium,	 a	 tergo	 lupi.	 Már	 hetek	 óta	 lóg	 ez	 a	 kard	 a	 fejem	 fölött.	 Mit
mondjak,	nem	egy	kellemes	élmény.

Apró	 szemével	 csak	 nézett	 Strike-ra,	 akinek	 ellenállhatatlanul	 egy	 vakond
jutott	róla	eszébe,	ahogy	csak	pislog	a	csapásra	emelt	ásóra	a	feje	felett.

–	Amikor	hallottam,	hogy	maga	elment	arra	a	gyűlésre,	azt	gondoltam,	hogy
nyilván	 Knight	 után	 nyomoz,	 és	 tud	 is	 róla	 valami	 kompromittálót.	 És	 arra
jutottam,	 az	 egyetlen	 kiút	 ebből	 a	 pokoli	 helyzetből,	 ha	 találok	 valamit,	 amit
felhasználhatok	ellenük,	mielőtt	 ráteszik	a	kezüket	a	 fényképekre.	Tűzzel	a	 tűz
ellen.

–	Zsarolással	a	zsarolás	ellen?	–	kérdezte	Strike.
–	Én	aztán	nem	akarok	tőlük	semmit,	csak	hogy	hagyjanak	rohadtul	békén!	–

csattant	 fel	 Chiswell.	 –	 Jobb	 alkupozíciót,	 csak	 ennyit.	 Én	 nem	 sértettem
törvényt	–	jelentette	ki	határozottan	–,	és	tiszta	a	lelkiismeretem	is!

Chiswell	 nem	 volt	 különösebben	 szerethető	 figura,	 de	 Strike	 könnyen	 el
tudta	képzelni,	milyen	kínkeserves	lehet	számára	a	folyamatos	feszültség,	hogy
mikor	 leplezik	 le;	különösen,	mert	enélkül	 is	akadtak	már	körülötte	botrányok.
Előző	 este	 gyorsan	utánanézett	 lehetséges	új	 ügyfelének,	 és	 talált	 is	 diadalmas
beszámolókat	 az	 első	 házasságát	 tönkretevő	 viszonyról,	 arról,	 hogy	 a	második
felesége	 két	 hetet	 töltött	 egy	 klinikán	 „idegkimerültséggel”,	 meg	 a	 szörnyű
balesetről	 is,	 amelyben	 a	 bedrogozott	 legkisebb	 fia	 egy	 fiatal	 anyuka	 halálát
okozta.

–	Ez	 kimondottan	 nagy	munka,	Mr.	Chiswell	 –	mondta	 végül.	 –	Két	 vagy
három	 ember	 kell,	 hogy	 alaposan	 felderíthessük	 Knight	 és	Winn	 kapcsolatait,
különösen,	ha	az	idő	is	fontos	faktor.

–	Nem	érdekel,	mibe	kerül	–	felelte	Chiswell.	–	Az	se	érdekel,	ha	az	egész
ügynökségének	ezen	kell	dolgoznia!

	 Nem	 vagyok	 hajlandó	 elhinni,	 hogy	 Winn-nek	 nincs	 valami
takargatnivalója,	 a	 sompolygó	kis	 szemét!	Valami	nem	stimmel	 azzal	 a	párral!
Az	a	nő,	a	fény	vak	angyala	–	Chiswell	ajka	gúnyos	mosolyra	görbült	–,	meg	az
ő	 hasas	 kis	 csatlósa,	 aki	 folyton	 csak	 intrikál	 meg	 hátba	 szúr	 meg	 felmarkol



mindent,	amit	csak	tud!	Biztosan	van	ott	valami!	Kell	legyen!	Knight	meg,	az	a
lázító	 komcsi,	 biztosan	 ott	 is	 van	 valami,	 aminek	 a	 rendőrség	még	 nem	 járt	 a
végére.	Mindig	is	egy	bajkeverő	volt,	kimondottan	a	rosszabbik	fajtából!

–	Ön	már	 az	 előtt	 is	 ismerte	 Jimmy	Knightot,	 hogy	 zsarolni	 kezdte	 volna
önt?	–	nézett	rá	Strike.

–	 Ó,	 igen	 –	 bólintott	 Chiswell.	 –	 Knighték	 az	 én	 választókerületemből
származnak.	 Az	 apjuk	 ezermester	 volt,	 megcsinált	 ezt-azt	 a	 családunknak.	 Az
anyjukat	nem	ismertem.	Azt	hiszem,	meghalt,	mielőtt	ezek	hárman	beköltöztek	a
Steda-házba.

–	Értem.
Billy	 kétségbeesett	 szavai	 jutottak	 eszébe:	 „láttam,	 hogy	 megfojtottak	 egy

gyereket,	 és	 nem	 hisz	 nekem	 senki!”;	 az	 az	 idegtépő	 kézmozdulat	 az	 orrától	 a
mellkasáig,	az	a	hevenyészett	félig	keresztvetés;	és	a	rózsaszín	takaró,	amiben	a
halott	gyereket	eltemették,	ez	az	egyszerű,	de	pontos	részlet.

–	 Valamit	 azt	 hiszem,	 el	 kell	 mondanom	 önnek,	 Mr.	 Chiswell,	 mielőtt	 a
feltételeket	megbeszéljük	 –	 kezdte	Strike.	 –	Azért	mentem	 a	KOLT	gyűlésére,
mert	Knight	öccsét	akartam	megkeresni.	A	neve	Billy.

Chiswell	rövidlátó	szeme	közt	mélyült	kicsit	a	ránc.
–	Eegen,	 emlékszem,	 hogy	 ketten	 voltak,	 de	 Jimmy	 sokkal	 idősebb	 volt…

vagy	tíz	évvel,	többel	is,	azt	hiszem.	Billyvel…	így	hívják?	…sok-sok	éve	nem
találkoztam.

–	 Nos,	 Billynek	 komoly	 mentális	 problémái	 vannak	 –	 folytatta	 Strike.	 –
Hétfőn	eljött	hozzám	egy	nagyon	fura	történettel,	de	aztán	elrohant.

Chiswell	várt;	Strike	biztos	volt	benne,	hogy	feszültséget	lát	rajta.
–	 Billy	 állítja	 –	 folytatta	 Strike	 –,	 hogy	 tanúja	 volt	 egy	 kisgyerek

megfojtásának	nagyon	fiatal	korában.
Chiswell	 nem	 hőkölt	 hátra	 elborzadva,	 nem	 is	 kapott	 dührohamot,	 fel	 sem

fortyant.	Nem	kérte	ki	magának,	hogy	akkor	most	őt	vádolja-e	Strike,	 azt	 sem
kérdezte,	 ennek	 ugyan	 mi	 köze	 őhozzá.	 Nem	 mutatta	 a	 bűnösök	 szokásos
túlzásba	 vitt	 védekezését,	 Strike	 mégis	 megesküdött	 volna,	 hogy	 nem	 most
hallott	erről	először.

–	 És	 mit	 mond,	 ki	 fojtotta	 meg	 a	 gyereket?	 –	 kérdezte,	 az	 ujjaival	 a
borospohara	szárát	piszkálva.

–	Azt	nem	mondta.	Vagy	nem	akarta	elmondani.



–	Azt	 hiszi,	 ezzel	 zsarol	 Knight?	 Csecsemőgyilkossággal?	 –	 szegezte	 neki
durván	Chiswell.

–	 Csak	 gondoltam,	 tudnia	 kéne,	miért	 is	mentem	 el	megkeresni	 Jimmyt	 –
felelte	Strike.

–	 Az	 én	 lelkiismeretemet	 nem	 nyomja	 senki	 halála	 –	 jelentette	 ki	 Jasper
Chiswell	határozottan.	Kiitta	a	poharából	az	utolsó	korty	vizet.	–	Az	embert	nem
lehet	 felelőssé	 tenni	 minden	 szándékolatlan	 következményért.	 –	 És	 letette	 az
üres	poharat	az	asztalra.
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Azt	hittem,	hogy	ketten	együtt	alkalmasak	vagyunk	rá.
	

Henrik	Ibsen:	Rosmersholm
	
	

A	 nyomozó	 és	 a	miniszter	 egy	 órával	 később	 kilépett	 a	 Park	 Place	 14-ből,	 és
lesétált	 néhány	 métert	 a	 St.	 James’s	 Streetre.	 A	 kávéra	 Chiswell	 már	 jóval
kevésbé	 volt	 mogorva	 és	 titokzatos;	 Strike	 gyanította,	 megkönnyebbült,	 hogy
végre	 tett	 is	valamit,	amitől	 talán	 legördülhet	a	válláról	a	 rettegés,	a	 feszültség
nyilván	szinte	elviselhetetlenné	vált	súlya.	Megegyeztek	a	 részletekben,	amivel
Strike	 elégedett	 is	 volt,	mert	 ez	 jobban	 fizetett,	 és	 érdekesebb	munkának	 tűnt,
mint	amikkel	egy	ideje	foglalkoztak.

–	Nos,	 köszönöm,	Mr.	 Strike	 –	mondta	Chiswell	 a	St.	 James’s	Street	 vége
felé	nézelődve,	amikor	a	sarkon	megálltak.	–	Itt	el	kell	búcsúznom.	Találkozóm
van	a	fiammal.

De	mégsem	indult	el.
–	Maga	 vizsgálta	 ki	 Freddie	 halálát	 –	 bökte	 ki	 hirtelen,	 a	 szeme	 sarkából

Strike-ra	sandítva.
Strike	nem	számított	rá,	hogy	Chiswell	felhozza	ezt	a	témát,	különösen	nem

most,	 mintegy	 mellékesen,	 az	 alagsorban	 folytatott	 részletes	 megbeszélésük
után.

–	Igen	–	felelte.	–	Részvétem.
Chiswell	tekintete	továbbra	is	egy	távolabbi	művészeti	galérián	pihent.
–	Megjegyeztem	a	nevét	a	jelentésről	–	mondta	a	miniszter.	–	Szokatlan	név.
Nagyot	 nyelt,	 továbbra	 is	 hunyorogva	nézte	 a	 galériát.	Mintha	 fura	módon

nem	akaródzna	elindulnia	a	fiával	találkozni.
–	Remek	fiú	volt	Freddie	–	folytatta	aztán.	–	Remek.	Az	én	régi	ezredemnél

szolgált…	vagyis	gyakorlatilag	ott.	A	Királynő	Saját	Huszárezrede	összeolvadt	a



Királynő	 Ír	 Huszárezredével	 még	 ’93-ban,	 nyilván	 tudja.	 Úgyhogy	 Freddie	 a
Királynő	 Huszárezredéhez	 került.	 Olyan	 ígéretes	 gyerek	 volt,	 teli	 élettel.	 De
maga	persze	nem	ismerte.

–	Nem	–	rázta	a	fejét	Strike.
Illett	volna	valami	udvariasat	mondani.
–	Ő	volt	a	legidősebb	gyereke,	ugye?	–	kérdezte	végül	Strike.
–	A	négy	közül,	 igen	–	bólintott	Chiswell.	 –	Két	 lány	–	 és	 a	hanglejtésből

érezhető	 volt,	 hogy	 Chiswell	 mennyire	 becsüli	 őket;	 csak	 lányok,	 meg	 sem
közelíthetik	a	fiúkat.	–	Meg	ez	a	másik	fiú	–	tette	még	hozzá	sötétebb	tekintettel.
–	Ő	börtönben	is	volt.	Talán	látta	az	újságokban.

–	 Nem	 –	 hazudta	 Strike,	 mert	 jól	 tudta,	 milyen,	 ha	 az	 ember	magánéletét
megszellőztetik	 a	 lapok.	 A	 legtapintatosabb	 megoldás,	 hogy	 ha	 csak	 hihetően
lehetséges,	 úgy	 kell	 tenni,	 mintha	 semmit	 sem	 tudna	 az	 ember;	 udvariasabb
hagyni,	hogy	a	másik	mondja	el	a	saját	történetét.

–	Világéletében	csak	a	baj	volt	Raff-fal	–	mondta	Chiswell.	–	Szereztem	neki
munkát,	ott	a	galériában.

Vastag	mutatóujjával	a	távolabbi	kirakat	felé	bökött.
–	Abbahagyta	az	egyetemet,	művészettörténetet	tanult	–	folytatta	a	miniszter.

–	Ez	 a	galéria	 egy	barátomé,	 aki	belement,	 hogy	 felveszi.	A	 feleségem	szerint
már	menthetetlen.	Elütött	egy	fiatal	anyukát,	az	meghalt.	Raff	be	volt	szívva.

Strike	hallgatott.
–	Nos,	akkor,	viszlát!	–	köszönt	el	Chiswell,	mintha	hirtelen	elmúlt	volna	a

melankolikus,	 mélázó	 hangulata.	 Ismét	 odanyújtotta	 izzadt	 tenyerét,	 Strike
megszorította,	 aztán	 a	 miniszter	 szapora	 léptekkel	 megindult,	 szorosan
összehúzva	 magán	 a	 szép	 júniusi	 napon	 teljesen	 feleslegesnek	 tűnő	 vastag
kabátot.

Strike	az	ellenkező	irányba	indult,	felfelé	a	St.	James’s	Streeten,	és	előhúzta
a	telefonját.	Robin	a	harmadik	csörgésre	felvette.

–	Találkoznunk	kéne	–	mondta	rögtön	Strike.	–	Új	munka	van,	jó	nagy.
–	A	francba!	–	felelte	Robin.	–	Én	itt	vagyok	a	Harley	Streeten.	Nem	akartam

zavarni,	tudtam,	hogy	Chiswell-lel	lesz,	de	Andy	felesége	leesett	a	kis	létráról,	és
eltörte	 a	 csuklóját.	 Megígértem,	 hogy	 figyelem	 helyette	 Simlist,	 amíg	 elviszi
kórházba.

–	Fenébe!	És	Barclay	hol	van?



–	Még	mindig	a	Websteren.
–	És	Simlis	a	rendelőben?
–	Aha.
–	Akkor	most	megkockáztatjuk	 –	mondta	 Strike.	 –	 Péntekenként	 általában

egyenesen	 hazamegy.	 Ez	meg	 sürgős,	 és	 személyesen	 kell	 elmesélnem.	El	 tud
jönni	a	Vörös	Oroszlánba,	a	Duke	of	York	Streeten?

Mivel	 a	Chiswell-lel	 elköltött	 ebéd	közben	nem	 ivott	 alkoholt,	 Strike	most
jobban	 vágyott	 egy	 sörre,	 mint	 arra,	 hogy	 mehessen	 vissza	 az	 irodába.	 East
Hamben,	a	Fehér	Lóban	kitűnt	a	tömegből	az	öltönyében,	de	itt,	Mayfairben	ez
volt	a	tökéletes	öltözék.	Két	perccel	később	már	be	is	lépett	a	Vörös	Oroszlánba
a	 Duke	 of	 York	 Streeten.	 A	 kedves	 kis	 viktoriánus	 kocsma	 sárgaréz	 csapjai,
maratott	 üvegű	 ablakai	 a	 Tottenhamre	 emlékeztették.	 Letelepedett	 egy
sarokasztalhoz	egy	pint	London	Pride-dal,	a	telefonján	utánanézett	Della	Winn-
nek	 meg	 a	 férjének,	 és	 belekezdett	 egy	 cikkbe	 a	 közeledő	 paralimpiáról,
amelyben	Dellát	is	sokat	idézték.

–	Hahó!	–	köszönt	rá	Robin	huszonöt	perccel	később,	és	ledobta	a	táskáját	a
szemközti	székre.

–	Iszik	valamit?	–	kérdezte	Strike.
–	 Majd	 hozok	 én	 –	 felelte	 a	 lány,	 és	 néhány	 perc	 múlva	 visszatért	 egy

narancslével.	 –	 Nos?	 –	 Strike	 elmosolyodott	 azon,	 mennyire	 ordít	 róla	 a
kíváncsiság.	–	Mi	volt	ez	az	egész?	Mit	akar	Chiswell?

A	 kis	 kocsma	 nem	 volt	 több,	 mint	 a	 bárpultot	 patkószerűen	 körülvevő
egyetlen	 helyiség,	 és	 máris	 tömve	 volt	 elegáns	 férfiakkal	 és	 nőkkel,	 akik
korábban	 kezdték	 a	 hétvégét,	 vagy	 Strike-hoz	 és	Robinhoz	 hasonlóan	 egy	 ital
mellett	 akarták	 befejezni	 a	 munkát.	 Strike	 valamelyest	 halkabban	 beszámolt
Robinnak,	mi	történt	a	miniszterrel	való	találkozóján.

–	Ó	–	nézett	rá	Robin	üres	arccal,	amikor	Strike	befejezte.	–	Szóval	akkor…
valami	kompromittálót	kell	találnunk	Della	Winnről?

–	 A	 férjéről	 –	 javította	 ki	 Strike.	 –	 És	 Chiswell	 inkább	 úgy	 fogalmazott,
„jobb	alkupozíciót”	akar.

Robin	szótlanul	kortyolt	egyet	a	narancslevéből.
–	A	zsarolás	illegális,	Robin	–	figyelmeztette	Strike,	helyesen	olvasva	a	lány

gondterhelt	 arcáról.	 –	 Knight	 negyven	 lepedőt	 akar	 Chiswellről	 legombolni,
Winn	meg	a	pozíciójából	akarja	kitúrni.



–	Ő	meg	majd	visszazsarolja	őket,	és	mi	segítünk	is	neki?
–	 Napi	 rendszerességgel	 szerzünk	 kompromittáló	 dolgokat	 emberekről	 –

felelte	 mogorván	 Strike.	 –	 Most	 már	 késő	 hirtelen	 ilyen	 tisztességesen
hozzáállni!

Nagyot	kortyolt	a	söréből;	nemcsak	Robin	hozzáállása	bosszantotta,	hanem
az	 is,	 hogy	 ő	 meg	 hagyta,	 hogy	 a	 bosszúság	 kitörjön	 belőle.	 Robin	 egy	 igen
irigylésre	méltó	tetőablakos	házban	lakik	a	férjével	az	Albury	Streeten,	ő	maga
meg	 egy	 huzatos	 kétszobásban,	 ahonnan	 az	 utca	 fejlesztése	 miatt	 bármikor
kitehetik.	Még	 sosem	 ajánlott	 neki	 senki	 olyan	munkát,	 ami	 három	 embert	 is
lefoglal,	 akár	 hónapokra.	 Strike	 bizony	 nem	 fog	 elnézést	 kérni,	 hogy	 kapva
kapott	az	alkalmon.	Az	évekig	tartó	küszködés	után	elege	volt	abból,	hogy	egy-
egy	rosszabb	időszak	azonnal	visszaveti	az	adósságba.	Olyan	elképzelései	voltak
a	 nyomozóirodáról,	 amelyeket	 csak	 egy	 egészségesebben	 kinéző	 bankszámla
birtokában	érhet	el.	De	azért	úgy	érezte,	meg	kell	védenie	az	álláspontját.

–	Olyanok	vagyunk,	mint	az	ügyvédek,	Robin.	Az	ügyfelünk	oldalán	állunk.
–	Múltkor	 is	 elküldte	 azt	 a	 befektetési	 bankárt,	 aki	 azt	 akarta	 kideríteni,	 a

felesége	hová…
–	Mert	teljesen	nyilvánvaló	volt,	hogy	bántani	fogja,	ha	megtalálja!
–	 Hát	 –	 nézett	 a	 szemébe	 Robin	 elszántan	 –,	 és	 mi	 van,	 ha	 az,	 amit

megtudtak	Chiswellről,	az…
De	mielőtt	 befejezhette	 volna,	 egy	magas	 férfi,	 aki	 nagyon	 belefeledkezett

egy	kollégájával	folytatott	beszélgetésbe,	egyenesen	belesétált	Robin	székébe.	A
lányt	ez	előrelökte	az	asztalnak,	a	narancsleve	felborult.

–	Hé!	–	kiáltott	rá	Strike,	miközben	Robin	a	narancslét	próbálta	letörölni	az
átázott	ruhájáról.	–	Nem	kéne	bocsánatot	kérni?

–	Ó	jaaaj!	–	felelte	elnyújtott	hangon	a	férfi,	és	a	narancsleves	ruhájú	Robint
méregette.	Több	vendég	is	őket	bámulta.	–	Ezt	én	csináltam	volna?

–	Hát	kurvára	–	 állt	 fel	Strike,	 és	 az	 asztalt	 kikerülve	megindult	 felé.	 –	És
nem	hallom	a	bocsánatkérést!

–	Cormoran!	–	szólt	rá	figyelmeztetőn	Robin.
–	Hát	bocsánat	–	mondta	a	férfi,	mintha	valami	óriási	engedményt	tenne;	de

aztán	 a	 nagydarab	 Strike	 láttán	 már	 őszintébb	 sajnálatot	 is	 mutatott:	 –
Komolyan,	tényleg	elné…

–	 Na,	 húzzon	 innen!	 –	 mordult	 rá	 Strike.	 –	 Cseréljünk	 helyet!	 –	 fordult



Robinhoz.	–	Akkor	majd	a	többi	ügyetlen	pöcs	nekem	jön,	nem	magának.
Robin	 félig	 zavarban,	 félig	meghatottan	 fogta	 a	 szintén	 elázott	 táskáját,	 és

átült	Strike	helyére.	Az	közben	visszajött	egy	maréknyi	papírtörlővel,	és	a	lány
kezébe	nyomta.

–	Köszönöm!
Strike	elég	nehéznek	találta	úgy	vitatkozni	Robinnal,	hogy	saját	önszántából

egy	narancslével	leöntött	széken	ült,	hogy	ne	a	lánynak	kelljen.	Az	még	mindig	a
ruháját	törölgetve	közelebb	hajolt,	és	csendesen	folytatta:

–	Hát	tudja,	mi	aggaszt.	Amit	Billy	mondott.
A	 vékony	 vászonruha	 teljesen	 a	 testére	 tapadt,	 de	 Strike	 elszántan	 csak	 a

szemébe	nézett.
–	Ezt	meg	is	kérdeztem	Chiswelltől.
–	Igen?
–	Hát	persze.	Mégis	mit	gondol,	nekem	mi	jutott	eszembe,	amikor	elmondta,

hogy	Billy	bátyja	zsarolja	valamivel?
–	És	mit	mondott	rá?
–	Azt,	hogy	nem	tapad	vér	a	kezéhez,	de	„az	embert	nem	lehet	felelőssé	tenni

minden	szándékolatlan	következményért”.
–	És	ez	vajon	mi	a	csudát	jelent?
–	Erre	 is	 rákérdeztem.	Egy	kitalált	párhuzamot	mondott	 rá,	hogy	egy	pasas

elejt	egy	cukorkát,	később	egy	kisgyerek	megtalálja,	és	megfullad	tőle.
–	Micsoda?
–	Pont	annyit	értek	ebből	én	is,	mint	maga.	Gondolom,	Billy	nem	telefonált

többször?
Robin	a	fejét	rázta.
–	 Nézze,	 magasan	 az	 a	 legvalószínűbb,	 hogy	 Billynek	 kényszerképzetei

vannak	 –	mondta	 Strike.	 –	Amikor	 elmondtam	Chiswellnek,	mit	mesélt	 Billy,
nem	láttam	rajta	bűntudatot	vagy	félelmet…

Ahogy	ezt	mondta,	eszébe	jutott,	milyen	árnyék	suhant	át	Chiswell	arcán,	és
hogy	az	volt	a	benyomása,	nem	teljesen	újdonság	neki	ez	a	történet.

–	De	akkor	mivel	zsarolják	Chiswellt?	–	kérdezte	Robin.
–	Fogalmam	sincs	–	felelte	Strike.	–	Azt	mondta,	hat	évvel	ezelőtt	történt	a

dolog,	 és	 ez	 nem	 egyezik	 Billy	 beszámolójával,	 mert	 ő	 hat	 éve	 nem	 lehetett
kisgyerek.	Chiswell	azt	mondta,	egyesek	talán	erkölcstelennek	gondolnák,	amit



tett,	 de	 nem	 volt	 illegális.	 Mintha	 azt	 sugallta	 volna,	 hogy	 amikor	 ez	 történt,
akkor	nem	ütközött	törvénybe,	de	most	már	igen.

Strike	elnyomott	egy	ásítást.	A	sörtől	meg	a	délutáni	melegtől	elálmosodott.
Úgy	beszélték	meg,	hogy	később	majd	átmegy	Loreleihoz.

–	Akkor	maga	bízik	benne?	–	érdeklődött	Robin.
–	 Hogy	 bízom-e	 Chiswellben?	 –	 ismételte	 meg	 a	 kérdést	 elgondolkodva

Strike,	 a	 díszesen	 maratott	 tükröt	 nézve	 a	 lány	 háta	 mögött.	 –	 Ha	 nagyon
meggondolom,	szerintem	ma	igazat	mondott	nekem,	mert	teljesen	kétségbe	van
esve.	 De	 hogy	 általában	 szavahihetőnek	 tartom-e?	 Valószínűleg	 nem	 jobban,
mint	bárki	mást.

–	 De	 azért	 nem	 találta	 szimpatikusnak,	 ugye?	 –	 nézett	 rá	 hitetlenkedőn
Robin.	–	Olvastam	róla	egyet	s	mást.

–	És?
–	 Akasztáspárti,	 bevándorlásellenes,	 leszavazta	 a	 szülési	 szabadság

meghosszabbítását…
Nem	 tűnt	 fel	 neki,	 hogy	 Strike	 önkéntelenül	 is	 végigmérte	 az	 alakját,

folytatta:
–	 …csak	 mondta,	 mondta,	 hogy	 így	 meg	 úgy	 a	 családi	 értékek,	 aztán

elhagyta	a	feleségét	egy	újságíróért…
–	Jól	van,	hát	nem	őt	választanám	ivócimborának,	de	azért	van	benne	valami

sajnálatra	méltó.	Elvesztette	az	egyik	fiát,	a	másik	meg	halálra	gázolt	egy	nőt…
–	 Hát	 tessék,	 pont	 ez	 az!	 –	 vágta	 rá	 Robin.	 –	 Azt	 hajtogatja,	 hogy	 a	 piti

bűnözőket	 is	örökre	be	kell	zárni,	aztán	a	 fia	elüt	egy	anyukát,	ő	meg	mindent
megtesz,	hogy	enyhébb	bünte…

Robin	hirtelen	elharapta	a	szót,	amikor	egy	harsány	női	hang	ráköszönt:
–	Robin!	Micsoda	kellemes	meglepetés!
Sarah	Shadlock	lépett	a	kocsmába	két	férfival.
–	Úristen	–	csúszott	ki	Robin	száján	önkéntelenül.	–	Szia,	Sarah!	–	köszönt

vissza	hangosabban.
Sokért	nem	adta	volna,	ha	kihagyhatja	ezt	a	találkozást.	Sarah	majd	örömmel

beszámol	 Matthew-nak,	 hogy	 ott	 találta	 Robint	 és	 Strike-ot	 kettesben	 egy
mayfairi	 kocsmában,	 amikor	 a	 lány	 telefonon	 alig	 egy	 órája	 azt	mondta,	 hogy
egyedül	van	a	Harley	Streeten.

Sarah	 ragaszkodott	 hozzá,	 hogy	 az	 asztal	 mellett	 befurakodva	 megölelje



Robint,	aki	biztos	volt	benne,	hogy	ha	nem	férfiakkal	érkezik,	nem	csinálja	ezt.
–	Mi	történt	veled,	drágám?	Tiszta	ragadós	vagy!
Itt	 Mayfairben	 Sarah	 egy	 kicsit	 flancosabban	 beszélt	 és	 viselkedett,	 mint

bárhol,	ahol	eddig	találkoztak;	és	több	fokozattal	kedvesebb	is	volt	vele.
–	Semmi	–	mormogta	Robin.	–	Kiömlött	a	narancslé,	ennyi.
–	Cormoran!	–	hajolt	oda	vidáman	Sarah	puszit	nyomni	Strike	arcára;	Robin

örömmel	 látta,	 hogy	 a	 férfi	 egykedvűen	 viseli,	 és	 nem	 is	 válaszol.	 –	 Egy	 kis
kikapcsolódás?	–	kérdezte	Sarah,	és	megértő	mosolyt	villantott	mindkettejükre.

–	Dolgozunk	–	felelte	Strike	nyersen.
Egyikük	sem	bátorította,	hogy	üljön	oda,	így	Sarah	továbbment	a	pulthoz	a

kollégáival.
–	Elfelejtettem,	hogy	a	Christie’s	itt	van	a	sarkon	–	mormogta	Robin	Strike-

nak.
Strike	az	órájára	pillantott.	Nem	akart	öltönyben	menni	Loreleihoz,	ráadásul

most	már	narancsléfoltos	is	volt	a	nadrágja	Robin	székétől.
–	Meg	kell	beszélnünk,	hogy	lesz	ez	a	munka,	holnap	már	neki	is	állunk.
–	Rendben	 –	 felelte	 Robin	 némi	 aggodalommal,	mert	már	 rég	 nem	 kellett

hétvégén	dolgoznia.	Matthew	hozzászokott,	hogy	mindig	időben	hazaér.
–	Semmi	baj	–	nézett	 rá	Strike,	mintha	olvasna	a	gondolataiban.	–	Magára

csak	 hétfőtől	 lesz	 szükség.	 Ehhez	 a	 munkához	 minimum	 három	 ember	 fog
kelleni.	 Szerintem	 Websterről	 már	 van	 annyink,	 hogy	 az	 elég	 az	 ügyfélnek,
úgyhogy	 Andyt	 állandóra	 Simlis	 Dokira	 állítjuk,	 a	 két	 várólistásnak	 szólunk,
hogy	sajnos	nem	lesz	lehetőségünk	foglalkozni	az	ügyükkel	ebben	a	hónapban,
és	akkor	Barclay	beszállhat	mellénk	a	Chiswell-ügybe.	Hétfőn	pedig	maga	megy
a	Képviselőházba!

–	Hogy	hová	megyek?	–	kérdezett	vissza	riadtan	Robin.
–	 Chiswell	 keresztlányaként	 megy,	 akit	 érdekel	 a	 parlamenti	 munka,	 és

nekiláthat	 Geraintnek,	 ő	 vezeti	 Della	 választókerületi	 irodáját	 ugyanazon	 a
folyosón,	ahol	Chiswellé	is	van.	Elegyedjen	vele	beszédbe…

Kortyolt	egyet	a	söréből,	és	a	pohár	pereme	fölött	fintorogva	nézett	Robinra.
–	Mi	az?	–	kérdezte	a	lány,	mert	fogalma	sem	volt,	mi	következik	most.
–	És	hogy	viszonyul…	–	kérdezte	Strike	olyan	halkan,	hogy	Robinnak	oda

kellett	hajolnia,	hogy	hallja	–	a	törvénysértéshez?
–	 Hát,	 általában	 ellenzem	 –	 felelte	 Robin,	 és	 hirtelen	 nem	 tudta,



szórakoztatónak	vagy	 aggasztónak	 érzi-e	 a	 kérdést.	 –	Nagyjából	 ezért	 akartam
nyomozói	munkát.

–	 És	 ha	 a	 törvény	 hagy	 egy	 kis	 szürke	 zónát,	 mi	 viszont	 nem	 tudunk
máshogy	információhoz	jutni?	És	ne	feledjük,	hogy	Winn	határozottan	törvényt
sért,	 amikor	 a	 királynő	 kormányának	 egy	 miniszterét	 zsarolással	 akarja
elmozdítani!

–	Arra	gondol,	hogy	tegyünk	poloskát	Winn	irodájába?
–	 Egyből	 kitalálta!	 –	 bólogatott	 Strike,	majd	 a	 lány	 kétkedő	 arckifejezését

látva	 folytatta:	 –	 Nézze,	 Chisell	 szerint	Winn	 gondatlan,	 fecsegő	 ember,	 ezért
rakták	a	választókerületi	irodába,	ahol	biztos	távolságra	van	a	felesége	dolgaitól
a	sportminisztériumban.	Állítólag	folyton	nyitva	hagyja	az	iroda	ajtaját,	ordítva
beszél	 a	 választók	 bizalmas	 ügyeiről,	 és	 magánjellegű	 dokumentumokat	 felejt
kint	 a	 közös	 konyhában.	 Jó	 eséllyel	 poloska	 nélkül	 is	 ki	 lehet	 belőle	 szedni
valami	kompromittálót,	de	azért	azt	hiszem,	erre	nem	építhetünk.

Robin	a	pohárban	a	narancslé	maradékát	lötyögtetve	átgondolta	az	ügyet.
–	Jól	van,	megcsinálom	–	mondta	végül.
–	Biztos?	 –	 nézett	 rá	 Strike.	 –	Helyes.	Nos,	maga	 úgysem	 tudja	 bevinni	 a

lehallgatókészülékeket,	 mert	 át	 kell	 mennie	 a	 fémdetektoron.	 Megígértem
Chiswellnek,	 hogy	 átadok	 neki	 néhányat	 holnap.	 Tőle	 majd	 megkapja,	 ha
bejutott.

	Ki	 kell	 találnia	 egy	 álnevet.	 Írja	meg	 sms-ben,	 ha	megvan,	 és	 továbbítom
Chiswellnek.	De	egyébként	használhatná	megint	a	Venetia	Hallt.	Chiswell	pont
olyan	pasas,	akiről	elhiszi	az	ember,	hogy	van	egy	Venetia	nevű	keresztlánya.

A	 Venetia	 Robin	 második	 keresztneve	 volt,	 de	 a	 lány	 most	 nyugtalan,
izgatott	 állapotában	 fel	 sem	 vette,	 hogy	 a	 vigyorából	 ítélve	 ezt	 Strike	 még
mindig	nagyon	viccesnek	találja.

–	És	valami	álruhaszerűt	is	dolgozzon	ki	–	folytatta	a	nyomozó.	–	Nem	kell
bonyolult,	 de	 Chiswell	 emlékezett	 rá	 a	 hasfelmetszős	 cikkekből,	 hogy	 néz	 ki,
úgyhogy	Winn	is	emlékezhet.

–	Parókához	túl	meleg	lesz	–	mondta	Robin.	–	Esetleg	próbálkozhatok	színes
kontaktlencsével.	Lehet,	hogy	most	el	 is	megyek	venni.	Ahhoz	meg	 talán	még
egy	 sima	 üveges	 szemüveg.	 –	 Nem	 tudta	 visszafogni	 magát,	 és	 megint
elmosolyodott.	–	A	Képviselőházba!	–	bökte	ki	izgatottan.

Aztán	 lefagyott	 az	 arcáról	 ez	 az	 izgatott	 vigyor,	 ahogy	 a	 szeme	 sarkából



észrevette	Sarah	Shadlock	szalmaszőke	haját	a	pult	 túloldalán.	Sarah	épp	most
ült	át	olyan	helyre,	hogy	jól	láthassa	őket	Strike-kal.

–	Menjünk!	–	szólt	a	nyomozónak.
Amíg	 a	 metró	 felé	 sétáltak,	 Strike	 elmondta,	 hogy	 Barclay	 fogja	 Jimmy

Knightot	követni.
–	Én	nem	csinálhatom	–	mondta	sajnálkozva.	–	Ő	meg	a	KOLT-os	haverjai

már	tudják,	ki	vagyok.
–	Akkor	mit	fog	csinálni?
–	 Összerakom	 a	 részleteket,	 megyek	 a	 nyomok	 után,	 meg	 az	 éjszakai

meneteket,	ha	kell	olyan	–	felelte	Strike.
–	Szegény	Lorelei!
Csak	úgy	kicsúszott	a	száján,	mielőtt	még	meggondolhatta	volna.	Mellettük

egyre	sűrűbb	volt	az	utcán	a	forgalom,	és	mivel	Strike	nem	mondott	rá	semmit,
Robin	remélte,	hogy	nem	hallotta.

–	Nem	említette	Chiswell	az	Irakban	elesett	 fiát?	–	kérdezte;	olyan	volt	ez,
mint	amikor	az	ember	gyorsan	köhint	egyet,	hogy	elfedje	a	hirtelen	nevetést,	ami
kicsúszott	a	száján.

–	 De	 –	 bólintott	 Strike.	 –	 Nyilvánvaló,	 hogy	 Freddie	 volt	 a	 kedvence	 a
gyerekei	közül,	bár	ez	nem	sok	jót	jelent	az	ítélőképességére	nézve.

–	Ezt	hogy	érti?
–	Freddie	Chiswell	amolyan	igazi	szarházi	volt.	Rengeteg	ütközetben	elesett

katona	 ügyét	 vizsgáltam	ki,	 de	 soha	 ennyien	 nem	kérdezték	 tőlem	azt,	 hogy	 a
halott	tisztet	véletlenül	nem	a	saját	emberei	lőtték-e	hátba.

Robin	döbbenten	nézett.
–	De	mortuis	nil	nisi	bonum?	–	kérdezte	Strike.
Strike	mellett	Robin	egészen	sok	latint	tanult.
–	 Hát	 –	 mondta	 halkan,	 mert	 most	 először	 szívből	 megsajnálta	 Jasper

Chiswellt	–,	tényleg	nem	várhatja,	hogy	az	apja	rosszat	mondjon	róla.
Az	 utca	 végén	 elváltak,	 Robin	 elindult	 színes	 kontaktlencsét	 venni,	 Strike

meg	a	metróhoz.
A	Robinnal	való	beszélgetés	után	szokatlanul	vidámnak	érezte	magát;	ahogy

a	nagyobb	kihívást	jelentő	munka	részleteit	kidolgozták,	hirtelen	ismét	előjöttek
a	barátságuk	 ismerős	szokásai.	Tetszett	neki,	hogy	Robin	 izgalmasnak	 találja	a
beszivárgást	a	Képviselőházba,	és	örült,	hogy	ő	lehet	az,	aki	lehetőséget	ad	neki



erre.	 Még	 azt	 is	 élvezte,	 ahogy	 a	 lány	 keményen	 rákérdezett,	 mit	 gondol
Chiswell	történetéről.

Strike	 épp	 belépett	 volna	 a	 metrómegálló	 épületébe,	 amikor	 hirtelen
félrefordult,	ezzel	felháborítva	a	pár	centivel	mögötte	haladó	dühös	üzletembert.
Az	 heves	 ciccegéssel	 épp	 csak	 el	 tudta	 kerülni	 az	 ütközést,	 majd	 füstölögve
elrohant	a	metró	felé.	Strike-ot	ez	hidegen	hagyta;	nekidőlt	a	napsütötte	falnak,
élvezte,	ahogy	a	meleg	átjárja	a	zakóját,	és	felhívta	Eric	Wardle	nyomozót.

Igazat	mondott	Robinnak,	tényleg	nem	hitte,	hogy	Chiswell	megfojtott	volna
egy	 gyereket,	 de	 mégis	 volt	 abban	 valami	 tagadhatatlanul	 fura,	 ahogy	 Billy
történetére	reagált.	A	miniszter	szerencsére	elárulta,	hogy	Knighték	az	ő	családi
otthonuk	 közelében	 éltek,	 így	 Strike	 tudta,	 hogy	 Billy	 „kisgyerekkorában”
Oxfordshire-ben	lakott.	Ha	a	kétséget,	ami	a	rózsaszín	takaró	miatt	még	mindig
mardosta,	 el	 akarja	 hallgattatni	magában,	 az	 első	 logikus	 lépés	 nyilván	 az,	 ha
kideríti,	nem	tűnt-e	el	azon	a	környéken	olyan	gyerek	néhány	évtizede,	aki	azóta
sem	került	elő.
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Fojtsuk	el	emlékeinket	szabadságba,	örömbe,
szenvedélybe.

	
Henrik	Ibsen:	Rosmersholm

	
	

Lorelei	Bevan	egy	eklektikusan	berendezett	lakásban	élt	Camdenben,	a	jól	menő
vintage	 ruhaboltja	 fölött.	 Strike	 este	 fél	 nyolckor	 érkezett	meg,	 egyik	 kezében
egy	üveg	Pinot	Noirral,	a	másikkal	meg	a	telefonját	a	füléhez	tartva.	Lorelei	ajtót
nyitott,	megértően	 elmosolyodott	 a	 telefonáló	 Strike	 ismerős	 látványán,	 puszit
nyomott	a	szájára,	és	elvette	tőle	a	bort,	aztán	visszament	a	konyhába,	ahonnan
hívogató	pad	thai-illat	áradt.

–	…vagy	próbáljon	rögtön	a	KOLT-ba	bejutni	–	mondta	Strike	épp	Barclay-
nek,	miközben	becsukta	maga	mögött	az	ajtót	és	bement	Lorelei	nappalijába.	A
falon	 egy	 hatalmas	 Warhol-repró	 lógott	 több	 Elizabeth	 Taylorral.	 –	 Elküldök
mindent,	 amim	 Jimmyről	 van.	 Benne	 van	 néhány	 más	 csoportban	 is.	 Arról
fogalmam	 sincs,	 munkája	 van-e.	 A	 Fehér	 Ló	 kocsmába	 jár	 East	 Hamben.
Szerintem	a	Kalapácsosoknak	szurkol.

–	Hát,	lehetne	rosszabb	–	felelte	Barclay;	halkan	beszélt,	mert	sikerült	végre
elaltatnia	 a	 babát,	 akinek	 épp	 jött	 a	 foga.	 –	Mondjuk,	 szurkolhatna	 a	Chelsea-
nek.

–	Azt	be	kell	majd	vallania,	hogy	a	seregben	volt	–	dőlt	hátra	a	karosszékben
Strike,	 és	 feltette	 a	 lábát	 egy	 remekül	 elhelyezett	 szögletes	 puffra.	 –	 Olyan
katonásan	néz	ki.

–	Az	nem	gond	–	válaszolta	Barclay.	–	Majd	én	leszek	a	szegény	gyerek,	aki
asse	 tudta,	 mibe	 csöppent.	 A	 szélbalosok	 imádják	 az	 ilyet.	 Maj’	 jól
leereszkedhetnek	hozzám.

Strike	 vigyorogva	 előszedte	 a	 cigarettáját.	 A	 kezdeti	 kétségei	 dacára	 most



már	hajlott	arra,	hogy	Barclay	nagyon	is	jó	választás	volt.
–	Jól	van,	addig	ne	csináljon	semmit,	amíg	nem	jelentkezem.	Majd	vasárnap

valamikor.
Letette,	 Lorelei	 pedig	 rögtön	megjelent,	 és	 egy	 pohár	 vörösbort	 nyomott	 a

kezébe.
–	Segítsek	valamit?	–	kérdezte	Strike,	bár	mozdulni	nem	mozdult.
–	Dehogy,	maradj	 csak.	Mindjárt	kész	–	 felelte	 a	 lány	mosolyogva.	Strike-

nak	tetszett	ez	az	’50-es	éveket	idéző	kötény	rajta.
Lorelei	 visszament	 a	 konyhába,	Strike	pedig	 rágyújtott.	A	 lány	ugyan	nem

dohányzott,	 de	 nem	 tiltakozott	 a	 Benson	 &	 Hedges	 ellen,	 amennyiben	 Strike
hajlandó	 volt	 az	 ugrabugráló	 pudlikkal	 díszített,	 giccses	 hamutálat	 használni,
amit	külön	neki	készített	elő.

Strike-nak	 dohányzás	 közben	 be	 kellett	 vallania	 magának,	 kicsit	 irigyli
Barclay-t,	hogy	most	beépülhet	Knight	és	a	szélsőbalos	társai	közé.	Pont	az	ilyen
munkákat	kedvelte	 legjobban	a	Katonai	Rendőrségnél.	Eszébe	 jutott	 az	a	négy
katona	 Németországban,	 akik	 teljesen	 belebolondultak	 egy	 helyi	 szélsőjobbos
csoportosulásba.	 Strike	 sikeresen	 elhitette	 velük,	 hogy	 ő	 is	 a	 hasonló	 fehér
etnonacionalista	 szuperállamban	 hisz,	 bejutott	 a	 gyűléseikre,	majd	 letartóztatta
mind	a	négyet,	az	elítélésük	pedig	külön	örömmel	töltötte	el.

Bekapcsolta	a	tévét,	és	nézte	egy	kicsit	a	4-es	csatorna	híradóját,	kortyolgatta
a	borát,	 szívta	a	cigarettáját,	kellemes	várakozásban	a	pad	 thai	és	egyéb	érzéki
élvezetek	 előtt;	 most	 az	 egyszer	 kiélvezte,	 ami	 olyan	 sok	 más	 embernek
természetesnek	 számított,	 neki	 viszont	 ritkán	 adatott	 meg,	 a	 felszabadult,
megkönnyebbülést	hozó	péntek	estét.

Strike	 Eric	Wardle	 szülinapi	 buliján	 ismerkedett	 meg	 Loreleijal.	 Bizonyos
módon	kínos	egy	este	volt,	mert	ekkor	látta	Cocót	először	azóta,	hogy	telefonon
közölte,	 nem	 akar	 vele	még	 egyszer	 találkozni.	Coco	 nagyon	 berúgott;	 hajnali
egykor,	 amikor	 Strike	 a	 kanapén	 ült	 mélyen	 belemerülve	 a	 beszélgetésbe
Loreleijal,	Coco	a	szobán	átvágva	odaállt	eléjük,	a	kezében	tartott	borospohárból
mindkettejüket	 lelocsolta,	 aztán	 elrohant.	 Strike	 azt	 sem	 tudta,	 hogy	 Coco	 és
Lorelei	 régi	 jó	 barátnők	 voltak,	 csak	 amikor	 másnap	 reggel	 felébredt	 Lorelei
ágyában.	Úgy	gondolta,	ez	inkább	a	lány	problémája,	és	nem	az	övé.	De	az,	úgy
tűnt,	jó	cserének	tartja	a	dolgot	–	Coco	ugyanis	többet	látni	sem	akarta.

–	 Ezt	 hogy	 csinálja?	 –	 kérdezte	 Strike-ot	 Wardle	 valódi	 értetlenséggel,



amikor	legközelebb	találkoztak.	–	Hát	komolyan,	szeretném	tudni,	mi	a…
Strike	 felhúzta	 sűrű	 szemöldökét,	 Wardle	 pedig	 elharapta	 a	 veszélyesen

bókhoz	közeledő	mondatot.
–	Nincs	semmilyen	titka	–	felelte	Strike.	–	Csak	vannak	nők,	akik	a	dagadt,

féllábú,	fanszőrhajú,	törött	orrú	férfiakat	szeretik.
–	Hát,	elég	sokat	elmond	a	pszichiátriai	ellátásról	ebben	az	országban,	hogy

az	ilyenek	szabadon	rohangálnak	–	bólintott	Wardle,	Strike	meg	elnevette	magát.
Loreleinak	ez	volt	a	valódi	neve,	bár	nem	a	mitikus	rajnai	sellőről	nevezték

így	el,	hanem	Marilyn	Monroe	karakteréről	a	Szőkék	előnybenből,	mert	ez	volt
az	anyja	kedvenc	filmje.	Minden	férfinak	végigsiklott	rajta	a	tekintete,	ha	elment
mellettük	 az	 utcán,	 de	 sem	 azt	 a	 mélységes	 vágyakozást,	 sem	 azt	 az	 égető
fájdalmat	 nem	 okozta	 Strike-nak,	mint	 annak	 idején	Charlotte.	Hogy	 ez	 vajon
azért	volt-e	 így,	mert	Charlotte	óta	képtelen	volt	 ilyen	 intenzív	érzésekre,	vagy
mert	 Loreleiból	 hiányzott	 valami	 ehhez	 szükséges	 varázslat,	 azt	 Strike	 nem
tudta.	Egyikük	se	mondta	még	a	másiknak,	hogy	szereti.	Strike	azért	nem,	mert
bármilyen	kívánatosnak	és	kellemesnek	találta	a	lányt,	nem	tudta	volna	őszintén
kimondani	ezt.	Kényelmes	volt	úgy	vennie,	hogy	Lorelei	ugyanígy	érez.

Lorelei	 nemrég	 vetett	 véget	 egy	 ötéves,	 együttélős	 kapcsolatnak,	 amikor
Strike	 odasétált	 hozzá	 Wardle	 sötét	 nappalijában,	 miután	 jó	 néhányszor
megakadt	rajta	a	szeme.	Szeretett	volna	hinni	neki,	amikor	a	lány	azt	ecsetelte,
milyen	 csodás	 dolog,	 hogy	 most	 az	 övé	 az	 egész	 lakás,	 hogy	 visszakapta	 a
szabadságát;	 mostanában	 azonban	 mintha	 apró	 bosszúság-villanásokat	 érzett
volna,	amikor	közölte	Loreleijal,	hogy	dolgoznia	kell	hétvégén	–	mint	a	vihart
jelző	első	nagy	esőcseppek.	Ha	rákérdezett,	a	lány	tagadta:	nem,	nem,	persze,	ha
dolgoznod	kell…

Strike	 azonban	 már	 a	 kapcsolatuk	 kezdetén	 félreérthetetlenül	 közölte	 a
tényeket	–	a	munkája	kiszámíthatatlan,	pénze	nincs.	Nem	járkál	más	nőkhöz,	de
ha	Lorelei	kiszámíthatóságra,	állandóságra	vágyik,	akkor	ő	nem	megfelelő	neki.
Úgy	tűnt,	a	 lány	elfogadja	ezeket,	és	ha	 tíz	hónap	után	kezdett	kevésbé	hajlani
erre,	Strike	nyugodtan,	neheztelés	nélkül	abba	 tudta	volna	hagyni.	Lehet,	hogy
ezt	Lorelei	 is	érezte,	mert	nem	erőltetett	 semmilyen	vitát.	Strike	ennek	nagyon
örült,	 és	 nem	 is	 csak	 azért,	 mert	 más	 sem	 hiányzott	 neki,	 mint	 az	 ezzel	 járó
bosszúság.	Kedvelte	Loreleit,	 jó	volt	vele	a	 szex,	és	úgy	érezte,	 jó	dolog	most
kapcsolatban	 lennie	–	hogy	miért	 érezte	 így,	 azzal	nem	kívánt	 foglalkozni,	bár



pontosan	tudta,	mi	az	oka.
A	 pad	 thai	 finom	 volt,	 a	 beszélgetés	 könnyed,	 szórakoztató.	 Strike	 nem

mondott	a	barátnőjének	semmit	az	új	ügyről,	csak	hogy	reméli,	jövedelmező	és
érdekes	is	lesz.	Közösen	elmosogattak,	aztán	bevonultak	a	vattacukor-rózsaszín
falú,	rajzfilmes	tehenészlányokat	és	pónikat	ábrázoló	függönyös	hálószobába.

Lorelei	 szeretett	 beöltözni.	 Aznap	 este	 harisnyát	 és	 fekete	 fűzőt	 vett	 fel;
megvolt	 benne	 az	 egyáltalán	 nem	mindennapi	 tehetség,	 hogy	 paródiába	 hajlás
nélkül	 rendezzen	 meg	 ilyen	 erotikus	 jeleneteket.	 A	 fél	 lábával,	 törött	 orrával
Strike-nak	 talán	 nevetségesnek	 kellett	 volna	 éreznie	 magát	 a	 kacér,	 művileg
kedves	 budoárban,	 de	 a	 lány	 olyan	 ügyesen	 játszotta	 Aphroditét	 a	 melák
Héphaisztosz	mellett,	hogy	Strike	időnként	teljesen	meg	is	feledkezett	Robinról
és	Matthew-ról.

	
	

Végül	 is	 nem	 nagyon	 létezik	 nagyobb	 öröm	 annál,	 gondolta	 Strike	 másnap
ebédidőben,	amit	olyan	nőtől	kap	az	ember,	aki	igazán	őt	akarja.	Egymás	mellett
üldögéltek	 egy	 kávézó	 előtti	 asztalkánál	 a	 járdán,	 mindketten	 az	 újságjukat
olvasták.	 Strike	 dohányzott,	 Lorelei	 tökéletesre	 lakkozott	 körmű	 ujjai	 pedig
finoman	 simogatták	 a	 kezét.	 De	 akkor	 miért	 mondta	 máris	 a	 lánynak,	 hogy
délután	 dolgoznia	 kell?	 Igaz,	 hogy	 el	 kellett	 vinnie	 a	 lehallgatókészülékeket
Chiswell	 lakására,	 a	 Belgravia	 negyedbe,	 de	 hát	 nyugodtan	 tölthetett	 volna
Loreleijal	még	egy	éjszakát	–	vissza	a	hálószobába,	a	harisnyákhoz	és	fűzőhöz.
Határozottan	csábító	lehetőség.

De	mégis	volt	benne	valami	kérlelhetetlenség,	hogy	ne	adja	fel.	Ha	két	estét
a	 lánynál	 tölt,	 azzal	megtöri	 a	 rendszert,	 onnan	nagyon	könnyű	belecsúszni	 az
igazán	bensőséges	viszonyba.	Mélyen	a	szívében	Strike	nem	tudott	olyan	jövőt
elképzelni,	 amelyben	 egy	 nővel	 él,	 házas,	 vagy	 gyerekei	 vannak.	Charlotte-tal
tervezett	ilyesmit	akkoriban,	amikor	még	igyekezett	megszokni	a	fél	lába	nélküli
új	életet.	A	poros	afganisztáni	úton	felrobbant	házi	készítésű	bomba	kitépte	saját,
választott	 életéből,	 és	 egy	 teljesen	 új	 testbe,	 új	 valóságba	 repítette.	 Néha	 úgy
érezte,	 az,	 hogy	megkérte	 Charlotte	 kezét,	 csak	 az	 amputáció	 utáni	 ideiglenes
zavarodottságának	 végletes	 megnyilvánulása	 volt.	 Újra	 meg	 kellett	 tanulnia
járni,	 és	 ami	majdnem	ugyanilyen	 nehéz	 volt,	 a	 hadseregen	 kívül	 élni.	Két	 év
távlatából	úgy	látta,	csak	a	kezéből	kicsúszó	múltjának	valami	részletébe	próbált



mégis	kapaszkodni.	Azt	a	hűséget,	amit	a	sereg	iránt	érzett,	áttette	a	Charlotte-tal
közös	jövőre.

–	 Remek	 döntés!	 –	 vágta	 rá	 azonnal	 régi	 barátja,	 Dave	 Polworth,	 amikor
Strike	elmesélte	neki,	hogy	eljegyezték	egymást	a	lánnyal.	–	Kár	is	lenne	veszni
hagyni	azt	a	sok	harci	kiképzést.	Mondjuk,	így	kicsit	nagyobb	a	halál	kockázata,
öregem.

Vajon	 komolyan	 gondolta	 valaha	 ezt	 az	 esküvőt?	 Komolyan	 azt	 képzelte,
hogy	 Charlotte	 megállapodik	 egy	 olyan	 életben,	 amit	 ő	 tud	 nyújtani	 neki?
Mindazok	után,	 amin	 együtt	 keresztülmentek,	 tényleg	 azt	 hitte,	 hogy	két	 ilyen
sajátos,	 rendezetlen,	 egyedi	 módon	 sérült	 ember	 együtt	 elérhet	 valamiféle
megváltást?	Ahogy	ott	ült	a	napsütésben	Loreleijal,	Strike	úgy	gondolta,	néhány
hónapig	egyszerre	hitt	benne	teljes	szívével,	és	tudta,	hogy	valójában	lehetetlen;
sosem	tervezett	néhány	hétnél	többre	előre,	és	éjjel	úgy	kapaszkodott	Charlotte-
ba,	 mintha	 ő	 lenne	 az	 utolsó	 élő	 ember	 a	 földön,	 mintha	 csak	 a	 világvége
választhatná	el	tőle.

–	Kérsz	még	egy	kávét?	–	susogta	neki	Lorelei.
–	Inkább	el	kéne	indulnom	–	felelte	Strike.
–	Mikor	látlak?	–	kérdezte	a	lány,	míg	Strike	kifizette	a	számlát	a	pincérnek.
–	Mondtam	már,	itt	ez	a	nagy	új	meló	–	válaszolta	a	férfi.	–	Most	egy	ideig

elég	kiszámíthatatlan	lesz	az	időbeosztás.	Holnap	felhívlak.	Találkozunk,	amint
fel	tudok	szabadítani	egy	estét!

–	Jól	van	–	mosolygott	rá	Lorelei.	–	Csókolj	meg!	–	tette	aztán	hozzá.
Strike	 megcsókolta.	 A	 lány	 odanyomta	 széles	 ajkát	 az	 övére,	 és	 ezzel

elkerülhetetlenül	 felidézte	 a	 hajnal	 legjobb	 pillanatait.	 Így	 váltak	 el.	 Strike
elvigyorodott,	elköszönt,	és	otthagyta	Loreleit	a	napsütésben	az	újságjával.

	
	

A	kulturális	miniszter	nem	hívta	be	Strike-ot,	amikor	ajtót	nyitott	neki	az	Ebury
Streeten	álló	házában.	Sőt,	úgy	tűnt,	Chiswell	szeretné,	ha	a	lehető	leghamarabb
távozna.	Elvette	tőle	a	lehallgatókészülékeket	tartalmazó	dobozt.

–	 Jó,	 rendben,	 majd	 gondoskodom	 róla,	 hogy	 eljusson	 –	 mondta,	 és	 már
csukta	volna	az	ajtót,	amikor	még	Strike	után	szólt:	–	És	mi	a	neve?

–	Venetia	Hall	–	felelte	Strike.
Chiswell	 becsukta	 az	 ajtót,	 Strike	 pedig	 fáradt	 léptekkel	 visszament	 a



csendes,	aranyszínű	házak	között	a	metróhoz,	majd	a	Denmark	Streetre.
Az	irodája	üresnek,	nyomasztónak	tűnt	Lorelei	lakása	után.	Strike	kitárta	az

ablakot	a	Denmark	Street	minden	zajára;	lent	a	zeneszerető	vásárlók	jártak	ki-be
a	hangszerboltokba,	régi	lemezboltokba,	amelyeket	a	közelgő	fejlesztési	tervek,
gyanította,	 szintén	 halálra	 ítélnek.	Az	 autók	 és	 dudák	 hangja,	 a	 beszélgetések,
léptek,	a	nézelődő	vásárlók	gitárriffjei,	egy	másik	utcazenész	 távolabbról	 szóló
bongói	 kellemes	 egyveleget	 alkottak	 Strike	 fülében,	 ahogy	 leült	 dolgozni,
nagyon	jól	tudva,	hogy	órákat	kell	töltenie	a	számítógép	előtt,	ha	a	célszemélyek
életének	 akár	 legalapvetőbb	 részleteit	 is	 ki	 akarja	 deríteni	 az	 internet
segítségével.

Ha	az	ember	tudja,	hol	keresse,	van	ideje,	és	érti	is	a	dolgát,	sokak	életének
körvonalait	 felderítheti	 a	 virtuális	 világban;	 a	 hús-vér	 emberek	 életének
kísérteties	váza	néha	csak	részleteiben,	máskor	viszont	ijesztő	teljességben	tárul
elő.	 Strike	 már	 sok	 trükköt	 és	 titkot	 megtanult,	 a	 net	 legsötétebb	 zugaiban	 is
tökéletesen	 manőverezett,	 de	 gyakran	 a	 legártatlanabb	 közösségi	 oldalak	 is
kimondhatatlan	 kincseket	 rejtettek,	 és	 csak	 néhány	 ellenőrző	 kör	 kellett,	 hogy
olyan	részletes	személyes	történeteket	lehessen	összerakni,	amelyeket	gondatlan
tulajdonosuk	sosem	akart	megosztani	a	világgal.

Strike	 először	 a	 Google	Maps	 segítségével	 körülnézett	 ott,	 ahol	 Jimmy	 és
Billy	 felnőttek.	A	Steda-ház	nyilván	 túl	kicsi	 és	 jelentéktelen	volt	 ahhoz,	hogy
névvel	 is	megjelenjen,	de	a	Chiswell-házat	egyértelműen	 jelölték,	ott	volt	nem
messze	a	Woolstone	nevű	falutól.	Öt	percen	keresztül	pásztázta	eredménytelenül
az	erdős	részeket	a	Chiswell-ház	környékén,	és	talált	is	néhány	apró	négyszöget,
amelyek	 könnyen	 lehettek	 a	 birtokon	 álló	 kisebb	 házak	 (eltemették,	 lent	 a	 kis
völgyben	apánk	háza	mellett),	 aztán	 inkább	 az	 idősebb,	 épelméjűbb	 testvérnek
kezdett	utánanézni.

A	KOLT-nak	volt	weboldala	is,	ahol	a	kapitalizmus	hosszas	ostorozása	meg	a
neoliberalizmusról	 szóló	 írások	 közt	 Strike	 talált	 egy	 hasznos	 listát	 is	 olyan
tiltakozásokról,	ahol	Jimmy	elvileg	megjelenik	vagy	beszél	 is;	ezt	kinyomtatta,
és	betette	a	dossziéjába.	Utána	átkattintott	az	Igazi	Szocialista	Párt	oldalára,	ami
még	 forgalmasabb	 és	 még	 átláthatatlanabb	 volt,	 mint	 a	 KOLT-é.	 Itt	 újabb
terjengős	 cikket	 talált	 Jimmy	 tollából,	 amelyben	 az	 izraeli	 „apartheid-állam”
feloszlatása	és	a	nyugati	kapitalista	világrendet	markában	tartó	„cionista	 lobbi”
elsöprése	 mellett	 érvelt.	 Strike	 azt	 is	 észrevette,	 hogy	 a	 cikk	 végén	 Jasper



Chiswellt	 is	 említi,	 mint	 a	 „nyugati	 politikai	 elit”	 olyan	 tagját,	 aki	 szintén
„nyilvánosan	is	felvállalt	cionista”.

Az	 Igazi	 Szocialista	 Párt	 oldalán	 néhány	 képen	 Flick,	 Jimmy	 barátnője	 is
megjelent:	 a	 Trident-program	 elleni	 tüntetésen	 fekete	 hajjal	 masírozott,	 egy
másik	 képen	 pedig	 rózsaszínbe	 forduló	 szőkeként	 éltette	 a	 pártdemonstráció
szabadtéri	 színpadán	 beszélő	 Jimmyt.	 Strike	 talált	 egy	 linket	 Flick	 Twitter-
oldalára,	és	végigpörgette	a	furcsa	egymásutánban	következő	giccses	és	fröcsögő
posztokat.	 „Remélem,	 kurvára	 seggrákot	 kapsz,	 te	 picsafejű	 tory!”,	 írta	 Flick,
közvetlenül	 az	 után,	 hogy	kitett	 egy	videót	 egy	 tüsszentő	 és	 a	 kosarából	 kieső
kiscicáról.

Amennyire	 ki	 tudta	 deríteni,	 se	 Jimmynek,	 se	 Flicknek	 nem	 volt	 a	 nevén
ingatlan	 soha	 –	 ebben	mindkettejükhöz	 hasonlított.	A	 neten	 semmilyen	 utalást
nem	talált	rá,	miből	élnek,	hacsak	a	szélsőbalos	weboldalak	jobban	nem	fizetnek,
mint	gondolta	volna.	A	Charlemont	Road-i	nyomorúságos	állapotú	lakást	Jimmy
egy	Kasturi	Kumar	 nevű	 embertől	 bérelte,	 és	 bár	 Flick	 a	 közösségi	 oldalakon
néha	említette,	hogy	Hackney-ben	 lakik,	Strike	sehol	 sem	 találta	a	 lakcímét	az
interneten.

Még	jobban	beleásta	magát	a	neten	elérhető	adatbázisokba,	és	rábukkant	egy
megfelelő	 korú	 James	Knightra,	 aki	 öt	 évig	 egy	Dawn	Clancy	 nevű	 nővel	 élt
együtt.	 Ekkor	 nekiállt	 végignézni	Dawn	 igen	 informatív,	 emotikonokkal	 sűrűn
teletűzdelt	Facebook-oldalát,	ahonnan	az	is	kiderült,	hogy	házasok	voltak.	A	nő
egy	 sikeres	 fodrászüzletet	 vitt	Londonban,	 aztán	 visszatért	Manchesterbe,	 ahol
született.	Jimmynél	tizenhárom	évvel	idősebb	volt,	úgy	tűnt,	nincs	gyereke,	és	az
exférjével	 sem	 áll	 már	 semmilyen	 kapcsolatban.	 Strike	 azért	 felfigyelt	 egy
kommentjére	 egy	 elhagyott	 barátnője	 „Minden	 férfi	 szemét!”	 szövegű	 posztja
alatt:	„Ja,	szemét,	de	legalább	téged	nem	perelt	be!	Én	nyertem	(megint)!”

Ez	felkeltette	Strike	kíváncsiságát;	áttért	a	bírósági	adatbázisokra,	ahol	némi
keresgélés	 után	 számos	 hasznos	 információmorzsát	 talált.	 Jimmyt	 kétszer	 is
vádolták	garázdasággal,	először	egy	antikapitalista	tüntetésen,	aztán	egy	Trident-
program-ellenes	 tiltakozáson	 –	 de	 erre	 számított	 is.	 Sokkal	 jobban	 érdekelte,
hogy	 Jimmy	 szerepelt	 az	 Őfelsége	 Bírósági	 és	 Közigazgatási	 Döntőbírósági
Szolgálatának	weboldalán	található	zaklató	pereskedők	listáján.	Mivel	korábbról
ismert	 szokása	 a	 komolytalan	 pereskedés,	 Knightot	 „eltiltották	 polgári	 perek
engedély	nélküli	indításától”.



Jimmy	valóban	kihasznált	minden	 lehetőséget,	elsősorban	az	állam	pénzén.
Az	utóbbi	tíz	évben	számos	személy	és	szervezet	ellen	indított	polgári	pert.	Ezek
közül	csak	egyszer	adtak	neki	igazat,	amikor	2007-ben	kártérítést	nyert	a	Zanet
Industries	cégtől,	akik	a	nyomozás	szerint	szabálytalan	eljárással	bocsátották	el.

Jimmy	saját	magát	képviselte	a	Zanet	elleni	perben,	és	minden	bizonnyal	ez
a	sikere	bátorította	abban	is,	hogy	több	más	pert	is	indítson,	ahol	szintén	magát
képviselte;	többek	közt	egy	autószerelő	és	két	szomszédja	ellen	is,	egy	újságíró
ellen,	aki	állítása	szerint	rágalmazta,	két	rendőr	ellen,	akik	szerinte	bántalmazták,
két	másik	munkaadó	és	végül	a	volt	 felesége	ellen	 is,	 akiről	 azt	 állította,	hogy
zaklatta,	és	jövedelemkiesést	okozott	neki.

Strike	 saját	 tapasztalata	 szerint,	 akik	 elutasítják	 a	 bíróságon	 a	 profi	 jogi
képviseletet,	 azok	 vagy	 meglehetősen	 zavarodott	 emberek,	 vagy	 olyannyira
arrogánsak,	 hogy	 az	 tulajdonképpen	 ugyanaz.	 Jimmy	 pereinek	 története	 azt
sugallta,	a	férfi	kapzsi	és	elvtelen,	éles	eszű,	de	nem	bölcs.	Hasznos	tudni	egyet	s
mást	egy	ember	gyenge	pontjairól,	ha	a	titkait	akarjuk	kideríteni.	Strike	beírta	a
dossziéba	mindazoknak	a	nevét,	akiket	Jimmy	megpróbált	beperelni,	meg	a	volt
felesége	jelenlegi	lakcímét	is.

Éjfél	felé	felment	a	lakásába,	mert	már	nagyon	szüksége	volt	egy	kis	alvásra.
Másnap,	vasárnap	korán	kelt,	és	Geraint	Winnre	összpontosítva	görnyedt	egész
nap	a	gép	előtt,	míg	 ismét	 sötétedni	nem	kezdett.	Ekkorra	a	CHISWELL	 feliratú,
újonnan	nyitott	kartondosszié	már	vastagon	megtelt	kisebb-nagyobb	ellenőrzött
információkkal	Chiswell	két	zsarolójáról.

Strike	 nyújtózkodott	 és	 ásított	 egyet;	 hirtelen	 felfigyelt	 a	 nyitott	 ablakon
beszűrődő	zajokra.	A	hangszerboltok	végre	bezártak,	a	bongózás	abbamaradt,	de
a	Charing	Cross	Roadon	tovább	dübörgött	a	forgalom.	Az	asztalra	támaszkodva
feltápászkodott,	 mert	 a	 még	 meglévő	 bokája	 teljesen	 elgémberedett,	 miután
órákig	 ült	 a	 számítógép	 előtt;	 aztán	 lehajolva	 kinézett	 a	 belső	 iroda	 ablakán	 a
háztetők	fölötti	mandarinsárga	égre.

Vasárnap	 este	 volt,	 és	 nem	 egész	 két	 óra	 múlva	 kezdődött	 az	 Anglia–
Olaszország	 negyeddöntő	 a	 kijevi	 Európa-bajnokságon.	 Strike	 nagyon	 kevés
luxust	engedett	meg	magának,	de	a	Sky	csatornákra	előfizetett,	hogy	nézhessen
focit.	A	fenti	lakásában	legfeljebb	a	kis	hordozható	tévé	fért	el	kényelmesen,	ami
talán	 nem	 a	 legjobb	 egy	 ilyen	 fontos	 meccshez,	 de	 nem	 tudott	 rá	 jó	 indokot,
hogy	 lemenjen	 a	 kocsmába,	 mivel	 hétfőn	 ismét	 korán	 kellett	 kezdenie	 Simlis



Dokinál;	nem	túl	örömteli	kilátások.
Az	órájára	nézett.	Van	még	 idő	 rendelni	valami	kínait	a	meccs	előtt,	de	 fel

kellett	 hívnia	 Barclay-t	 és	 Robint	 is,	 hogy	 kiossza	 a	 feladataikat	 a	 következő
néhány	 napra.	 Már	 épp	 nyúlt	 volna	 a	 telefon	 után,	 amikor	 egy	 kis	 dallam
figyelmeztette,	hogy	e-mailje	érkezett.

A	 tárgymezőben	 az	 állt:	 „Eltűnt	 gyerekek,	 Oxfordshire”.	 Strike	 letette	 az
asztalra	a	telefonját	meg	a	kulcsait,	és	megnyitotta	a	levelet.

	
	

Strike,
ilyen	 rövid	 idő	 alatt	 ennyit	 tudtam	 összeszedni.	 Nyilván	 könnyebb
lenne,	 ha	 pontosabban	 tudnám	 az	 időszakot.	 Úgy	 látom,	 csak	 két
megoldatlan	 eltűntgyerek-ügy	 van	 Oxfordshire-ben/Wiltshire-ben	 a
’90-es	 évek	 elejéről/közepéről.	 Suki	 Lewis	 (12	 éves),	 a
nevelőotthonból	 tűnt	 el	 1992	 októberében.	 A	 másik	 Immamu
Ibrahim	(5	éves),	1996-ban	 tűnt	el.	Az	apja	 is	 eltűnt	ugyanakkor,	a
gyanú	szerint	Algériában	tartózkodik.
Ha	nem	tudunk	mást,	ennyi.
Üdv,
E
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Sorsfordító	időket	élünk…
	

Henrik	Ibsen:	Rosmersholm
	

	
A	naplementétől	rozsdavörös	ragyogást	kapott	az	ágytakaró	Robin	háta	mögött,
ahogy	az	öltözködőasztalkánál	ült	a	tágas	új	hálószobájukban.	A	szomszédban	a
grillpartitól	 most	 füstszaga	 lett	 a	 levegőnek,	 melyben	 korábban	 a	 lonc	 illata
érződött.	Robin	épp	az	előbb	jött	fel,	Matthew	lent	maradt;	a	kanapén	hevert,	és
egy	üveg	hideg	Peronival	a	kezében	nézte	az	angol-olasz	meccs	felvezetőjét.

Kihúzta	az	asztalka	fiókját,	és	kivette	a	színes	kontaktlencsét,	amit	korábban
oda	dugott.	Tegnap	némi	próbálkozás	után	úgy	döntött,	 a	mogyoróbarna	megy
legjobban	 a	 természetesen	 vörösesszőke	 hajához.	 Óvatosan	 kivette	 az	 egyik
lencsét,	majd	a	másikat,	és	ráhelyezte	könnyező,	kékesszürke	szemére.	Nagyon
fontos,	 hogy	megszokja.	Az	 lett	 volna	 a	 legjobb,	 ha	 egész	 hétvégén	 viseli,	 de
erről	letett	Matthew	reakcióját	látva,	amikor	a	férfi	először	megpillantotta:

–	A	szemed!	–	mondta,	miután	zavarodottan	bámult	rá	néhány	másodpercig.
–	Kurva	életbe,	ez	rettenetes,	vedd	ki!

Mivel	a	szombatot	már	úgyis	tönkretette	egy	szokásos	feszült	vitájuk	Robin
munkájáról,	 úgy	 határozott,	 nem	 hagyja	 bent	 a	 lencsét	 egész	 hétvégére,	 mert
csak	folyamatosan	arra	emlékeztetné	Matthew-t,	mit	 is	csinál	a	felesége	a	 jövő
héten.	 Úgy	 tűnt,	 álruhában	 dolgozni	 a	 Képviselőházban	 Matthew	 szemében
gyakorlatilag	 a	 hazaárulással	 ér	 fel,	 és	 csak	még	 jobban	 felbosszantotta,	 hogy
Robin	nem	volt	hajlandó	elárulni	sem	a	megbízójuk	nevét,	sem	a	célszemélyét.

Robin	 azzal	 nyugtatgatta	 magát,	 hogy	 a	 férfi	 csak	 az	 ő	 testi	 épségéért
aggódik,	és	ezért	aligha	hibáztathatja.	Ebből	már	egyfajta	mentális	technika	lett,
mint	 valami	 penitencia:	 nem	 hibáztathatod,	 hogy	 aggódik,	 tavaly	 majdnem
megöltek,	 csak	 azt	 akarja,	 hogy	 biztonságban	 legyél.	 Matthew-t	 viszont



láthatólag	 minden	 leselkedő	 gyilkosnál	 jobban	 izgatta,	 hogy	 Robin	 megivott
valamit	Strike-kal	pénteken.

–	Nem	gondolod,	hogy	kurvára	képmutató	vagy?	–	kérdezte	Robintól.
Ha	 dühös,	megfeszül	 a	 bőr	 az	 orra	meg	 a	 felső	 ajka	 körül.	 Robin	 évekkel

ezelőtt	 észrevette	 ezt,	 de	mostanában	már	 jóformán	 undorodni	 kezdett	 tőle.	A
terapeutának	ezt	sosem	említette.	Túl	kicsinyes,	zsigeri	dolognak	érezte.

–	Mégis,	hogy	lennék	én	képmutató?
–	Hát	eljárogatsz	vele	kellemesen	meginni	valamit…
–	Matt,	vele	dolgozom…
–	…aztán	meg	leszúrsz	engem,	hogy	elmegyek	ebédelni	Sarah-val!
–	Jó,	ebédelj	Sarah-val!	–	csattant	fel	Robin,	a	pulzusa	is	megugrott	dühében.

–	 Menj	 csak!	 Ami	 azt	 illeti,	 találkoztam	 vele	 a	 Vörös	 Oroszlánban,	 férfi
munkatársaival	 volt.	 Esetleg	 fel	 akarod	 hívni	 Tomot,	 és	 elmondani,	 hogy	 a
menyasszonya	a	kollégáival	iszogat?	Vagy	csak	nekem	nem	szabad	ilyet?

Matthew	 orra	 és	 szája	 körül	már	 úgy	 feszült	 a	 bőr,	 hogy	 egy	 kutya	 orrára
hasonlított;	igen,	gondolta	Robin,	mint	egy	vicsorgó	kutya	sápadt	orra.

–	Mondtad	 volna,	 hogy	 elmentél	 vele	 inni,	 ha	Sarah	 nem	 látott	 volna	meg
titeket?

–	Persze!	–	vágta	 rá	Robin	 ingerülten.	–	Pedig	 tudtam,	hogy	akkor	 is	pöcs
módjára	viselkedtél	volna	miatta!

A	 veszekedés	 feszült	 hangulata	 (pedig	 egyáltalán	 nem	 ez	 volt	 a
legkomolyabb	 veszekedésük	 az	 utóbbi	 hónapokban)	 az	 egész	 vasárnapra
rányomta	 a	 bélyegét.	 Matthew	 csak	 az	 utóbbi	 néhány	 órában	 kezdett	 megint
kedvesebben	viselkedni,	hogy	közeledett	a	felvidító	angol	meccs.	Robin	még	vitt
is	 neki	 egy	 Peronit	 a	 konyhából,	 és	 homlokon	 csókolta,	 mielőtt	 valami
felszabadult	 érzéssel	 felment	 volna	 a	 hálószobába	 a	 színes	 kontaktlencséihez,
hogy	felkészüljön	a	holnapi	napra.

Pislogott	még	néhányat,	így	kicsit	kevésbé	volt	kényelmetlen	érzés	a	szemén.
Odament	az	ágyon	heverő	laptopjához.	Maga	elé	húzva	látta,	hogy	épp	most	jött
egy	e-mail	Strike-tól:

	
	

Robin,
csatolva	 egy	 kis	 háttéranyag	 Winnékről.	 Mindjárt	 felhívom,	 és



gyorsan	elmondom,	mi	a	dolga	holnap.
CS
	

Robint	 ez	 is	 bosszantotta.	 Strike	 elvileg	 „összerakja	 a	 részleteket”	 meg	 az
éjszakai	munkát	végzi.	Azt	gondolta	 talán,	hogy	ő	nem	néz	utána	 semminek	a
hétvégén?	Azért	 ráklikkelt	 a	 számos	 csatolmány	 közül	 az	 elsőre,	 amely	Strike
netes	kutakodásának	eredményeit	összegezte.

	
Geraint	Winn
Geraint	 Ifon	 Winn,	 szül.	 1950.	 július	 15.,	 Cardiff.	 Apja	 bányász.
Gimnáziumba	 járt,	 Dellával	 a	 Cardiffi	 Egyetemen	 ismerkedett
meg.	 „Ingatlan-tanácsadó”	 volt,	 aztán	 Della	 kampányfőnöke,
majd	 a	 megválasztása	 után	 a	 parlamenti	 irodájának	 vezetője
lett.	 Korábbi	 munkájáról	 semmi	 nem	 található	 a	 neten.
Bermondsey-ben	(Southwark	Park	Road)	él	Dellával.
	

Strike-nak	 sikerült	 néhány	 rossz	 minőségű	 képet	 is	 találnia	 Geraintről	 a	 híres
feleségével;	 Robin	maga	 is	megtalálta	 ezeket,	 és	már	 le	 is	mentette	 a	 gépére.
Nagyon	jól	 tudta,	milyen	nehezen	akadhatott	rá	Strike	ezekre,	mert	 tegnap	este
neki	 is	 nagyon	 sokáig	 tartott,	 amikor	Matthew	már	 aludt.	 A	 sajtófotósok	 nem
érezhették	 úgy,	 hogy	 sokat	 adna	 hozzá	 a	 képeikhez.	Vékony,	 kopaszodó	pasas
volt,	 vastag	 keretes	 szemüveggel,	 szinte	 ajak	 nélküli	 szájjal,	 gyenge	 állal,
ráadásul	a	felső	fogsora	láthatóan	előrébb	is	állt.	Az	összhatásról	Robinnak	egy
elhízott	gekkó	jutott	eszébe.

Strike	a	sportminiszterről	is	küldött	információkat:
	
Della	Winn,
szül.	 1947.	 augusztus	 8.,	 születési	 neve	 Jones.	 Walesben,	 a
Glamorgan-völgyben	 született	 és	 nevelkedett.	 Szülei	 tanárok.
Bilaterális	mikrophthalmia	miatt	 születésétől	 vak.	 5	 és	 18	 éves
kora	 között	 a	 Vakok	 Királyi	 St.	 Enodoch	 Iskolájába	 járt.
Tinédzserkorában	számos	versenyt	nyert	úszásban.	(Részleteket
l.	 a	 csatolt	 cikkekben,	meg	 a	 jótékonysági	 kezdeményezéséről,
az	Egyenes	Pályáról	is.)



	
Bár	 Robin	mindent	 elolvasott	 Delláról	 a	 hétvégén,	 amit	 csak	 tudott,	 ezt	 a	 két
cikket	 is	 szorgalmasan	 átfutotta.	 Nem	 derült	 ki	 belőlük	 sok,	 ami	 már	 ne	 lett
volna	ismerős.	Della	egy	neves	emberi	jogi	jótékonysági	szervezetnél	dolgozott,
mielőtt	megválasztották	volna	abban	a	walesi	választókerületben,	ahol	született.
Régóta	érvelt	amellett,	hogy	a	sportnak	igen	jótékony	hatása	van	az	elmaradott
területeken,	támogatta	a	fogyatékos	sportolókat	és	az	olyan	projekteket,	amelyek
a	 sport	 segítségével	 próbáltak	 sebesült	 veteránokat	 rehabilitálni.	 A	 sajtó
meglehetősen	 sokat	 foglalkozott	 vele,	 amikor	megalapította	 saját	 jótékonysági
szervezetét,	 az	 Egyenes	 Pályát,	 a	 kihívásokkal	 (szegénységgel	 vagy	 fizikai
fogyatékkal)	 küszködő	 fiatal	 sportolók	 megsegítésére.	 Sok	 híres	 sportoló
szakított	időt	rá,	hogy	pénzgyűjtő	rendezvényeiken	megjelenjen.

Mindkét	cikk,	amit	Strike	küldött,	említett	valamit,	amit	Robin	már	maga	is
kiderített:	 Chiswellékhez	 hasonlóan	 Winnék	 is	 elveszítették	 egy	 gyereküket.
Della	és	Geraint	lánya,	egyetlen	gyermekük,	16	éves	korában	öngyilkos	lett,	egy
évvel	 azelőtt,	 hogy	 Della	 bejutott	 a	 Parlamentbe.	 A	 tragédia	 minden	 Delláról
készült	profilban	szerepelt,	amit	csak	Robin	olvasott,	még	azokban	is,	amelyek
elismerték	 jelentős	 sikereit.	 Parlamenti	 szűzbeszédében	 az	 iskolai	 zaklatások
áldozatainak	létrehozandó	telefonos	szolgálatot	 támogatta,	de	ezen	kívül	sosem
beszélt	a	saját	gyermeke	öngyilkosságáról.

Megcsörrent	 Robin	 telefonja.	 Gyorsan	 ellenőrizte,	 be	 van-e	 csukva	 a
hálószoba	ajtaja,	majd	felvette.

–	Ez	gyors	volt!	–	mondta	Strike	egy	falat	szingapúri	tésztán	nyammogva.	–
Bocsánat…	csak	meglepett…	épp	most	hozták	a	kaját.

–	Elolvastam	az	e-mailjét	–	felelte	Robin.	Fémes	kattanást	hallott;	biztos	volt
benne,	hogy	Strike	épp	egy	sört	bont.	–	Nagyon	hasznos	volt,	köszönöm.

–	Kitalálta	az	álruháját?	–	érdeklődött	a	nyomozó.
–	 Igen	 –	 válaszolt	 Robin,	 és	 a	 tükör	 felé	 fordulva	 vetett	 magára	 egy

pillantást.	 Fura,	mennyire	más	 lesz	 az	 ember	 arca,	 ha	megváltoztatja	 a	 szeme
színét.	 És	 a	 mogyoróbarna	 szeméhez	 még	 egy	 sima	 üveges	 szemüveget	 is
tervezett	viselni.

–	És	tud	eleget	Chiswellről,	hogy	hihető	legyen,	hogy	a	keresztlánya?
–	Hát	persze!
–	Akkor	tessék	–	mondta	Strike	–,	győzzön	meg!



–	 1944-ben	 született	 –	 vágta	 rá	 Robin,	 bele	 sem	 nézve	 a	 jegyzeteibe.	 –
Klasszikusokat	 tanult	 Oxfordban,	 a	 Merton	 College-ben,	 aztán	 belépett	 a
Királynő	Saját	Huszárezredébe,	Ádennél	és	Szingapúrban	harcolt.	Első	felesége
Lady	Patricia	Fleetwood,	három	gyerekük	született:	Sophia,	Isabella	és	Freddie.
Sophia	 férjnél	 van,	Northumberlandben	 él,	 Isabella	 az	 apja	 parlamenti	 irodáját
vezeti…

–	 Tényleg?	 –	 kérdezte	 Strike	 némi	 meglepetéssel,	 és	 Robin	 örömmel
nyugtázta,	hogy	sikerült	olyat	találnia,	amit	a	nyomozónak	nem.

–	Ő	az,	akit	maga	is	ismer?	–	kérdezte,	mert	eszébe	jutott,	mit	mondott	Strike
az	irodában.

–	Azt	nem	mondanám,	hogy	„ismerem”.	Egy-kétszer	találkoztam	vele,	még
Charlotte-tal.	Mindenki	„Izzy	Chizzy”-nek	hívta,	ez	ilyen	arisztokrata	becenév.

–	 Lady	 Patricia	 elvált	 Chiswelltől,	 amikor	 az	 teherbe	 ejtett	 egy	 politikai
újságírót…

–	…és	innen	származik	a	csalódást	okozó	fiú	a	galériában.
–	Pontosan…
Robin	az	egérrel	gyorsan	előhívott	egy	elmentett	képet,	ezúttal	egy	sötét	és

meglehetősen	 szép,	 szénfekete	 öltönyt	 viselő	 fiatalemberről,	 aki	 épp	 a	 bíróság
lépcsőjén	 ment	 fel	 egy	 divatosan	 öltözött,	 napszemüveges,	 fekete	 hajú	 nővel,
akire	kimondottan	hasonlított,	bár	az	ránézésre	nem	tűnt	annyi	idősnek,	hogy	az
anyja	lehessen.

–	…de	Chiswell	meg	az	újságírónő	azután	szakítottak,	nem	sokkal	Raphael
születése	után	–	folytatta.

–	 A	 családban	 Raffnak	 szólítják	 –	 vetette	 közbe	 Strike	 –,	 és	 a	 második
feleség	 nem	 bírja,	 szerinte	 Chiswellnek	 ki	 kellett	 volna	 tagadnia	 a	 karambol
után.

Robin	ezt	is	feljegyezte.
–	 Remek,	 köszönöm.	 Chiswell	 jelenlegi	 felesége,	 Kinvara,	 tavaly

gyengélkedett	–	mondta	tovább,	és	megnyitott	egy	képet	Kinvaráról;	telt	idomú
vörös	nő	volt	 feszes,	 fekete	 ruhában,	 jókora	gyémántos	nyakékkel.	 Jó	harminc
évvel	 lehetett	 fiatalabb	Chiswellnél,	 és	 fintorogva	 nézett	 a	 kamerába.	Ha	 nem
tudta	volna,	Robin	nem	is	házaspárnak,	hanem	apa–lánya	párosnak	nézte	volna
őket.

–	 Idegkimerüléssel	 –	 vágta	 rá	 Robint	 megelőzve	 Strike.	 –	 Ja.	 Ital	 vagy



drogok,	mit	gondol?
Robin	 kongó	 hangot	 hallott,	 Strike	 valószínűleg	 most	 dobta	 az	 üres

sörösdobozt	 a	 kukába	 az	 irodában.	Akkor	 egyedül	 van.	Lorelei	 sosem	ment	 át
hozzá	az	apró	tetőtéri	lakásba.

–	 Ki	 tudja?	 –	 kérdezett	 vissza	 Robin,	 még	 mindig	 Kinvara	 Chiswellt
tanulmányozva.

–	 És	még	 egy	 dolog	 –	mondta	 Strike.	 –	 Épp	most	 kaptam.	 Két	 gyerek	 is
eltűnt	 Oxfordshire-ben	 nagyjából	 abban	 az	 idősávban,	 ami	 Billy	 sztorijával
egyezik.

Rövid	szünet	következett.
–	Ott	van	még?	–	kérdezte	Strike.
–	Igen…	de	nem	úgy	volt,	hogy	nem	hiszi,	hogy	Chiswell	fojtotta	volna	meg

azt	a	gyereket?
–	Nem	is	hiszem	–	felelte	Strike.	–	Az	események	ideje	nem	stimmel,	és	ha

Jimmynek	 tudomása	 lenne	 róla,	 hogy	 egy	 tory	 miniszter	 megfojtott	 egy
gyereket,	 nem	 várt	 volna	 húsz	 évig	 azzal,	 hogy	 megpróbáljon	 pénzt	 csinálni
belőle.	De	azt	azért	szeretném	biztosan	tudni,	Billy	csak	képzelte-e,	hogy	látta.
Kicsit	 utánanézek	 a	 neveknek,	 amiket	 Wardle-től	 kaptam,	 és	 ha	 bármelyik
ígéretesnek	 tűnik,	 majd	 lehet,	 hogy	 megkérem,	 hogy	 próbáljon	 Izzynél
tudakozódni.	Talán	emlékszik	olyasmire,	hogy	eltűnt	egy	gyerek	a	Chiswell-ház
környékén.

Robin	nem	felelt.
–	 De	 ahogy	 a	 kocsmában	 is	 mondtam,	 Billy	 nagyon	 beteg.	 Valószínűleg

vaklárma	 az	 egész	 –	 tette	 hozzá	 Strike,	 egy	 kicsit	 talán	 védekezőn.	 Mint
mindketten	jól	tudták,	a	nyomozó	már	korábban	is	utasított	el	fizető	munkákat	és
gazdag	 ügyfeleket,	 hogy	 olyan	 titokzatos	 esetekben	 nyomozzon,	 amelyeket
mások	békén	hagytak	volna.	–	Én	csak…

–	…nem	tud	nyugodni,	amíg	utána	nem	ment	–	bólintott	Robin.	–	 Jól	van,
értem.

A	lány	nem	láthatta,	de	Strike	megdörzsölte	a	fáradt	szemét.
–	 Hát,	 a	 legjobbakat	 holnapra	 –	 mondta	 aztán.	 –	 A	 mobilomon	 elér,	 ha

szükség	lenne	rám.
–	Maga	mit	fog	csinálni?
–	 Papírmunkát.	 Jimmy	 Knight	 volt	 felesége	 hétfőnként	 nem	 dolgozik.



Kedden	megyek	Manchesterbe,	és	megkeresem.
Robint	hirtelen	elragadta	a	nosztalgia	–	az	előző	évben	ketten	mentek	Strike-

kal	veszélyes	férfiak	után	egyedül	maradt	nőket	meghallgatni.	Vajon	Strike-nak
is	eszébe	jutott	az	út,	amikor	ezt	a	mostanit	tervezte?

–	Nézi	az	angol–olaszt?	–	kérdezte.
–	Aha	–	felelte	Strike.	–	Más	nincs	most,	ugye?
–	Nincs	–	vágta	rá	gyorsan	Robin.	Nem	akarta,	hogy	úgy	hangozzék,	mintha

fel	akarná	tartani.	–	Akkor	hamarosan	beszélünk!
Meg	sem	várta	Strike	elköszönését,	és	letette,	a	telefont	ledobva	az	ágyra.
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Nem	vagyok	hajlandó	meghátrálni	a	rám	váró
kellemetlenségek	elől.

	
Henrik	Ibsen:	Rosmersholm

	
	

Másnap	Robin	 fuldokolva	 ébredt,	 az	 ujjai	 a	 torkán,	mintha	 valami	 nem	 létező
szorításon	próbálna	enyhíteni.	Mire	Matthew	zavartan	felriadt,	ő	már	az	ajtóban
volt.

–	 Semmi	 baj,	 jól	 vagyok!	 –	 motyogta	 a	 lány,	 még	 mielőtt	 Matthew
kinyöghetett	volna	bármit,	és	csak	kapkodott	a	kilincs	után,	hogy	kijuthasson	a
szobából.

Az	 lepte	 meg,	 hogy	 ez	 nem	 történt	 meg	 gyakrabban,	 amióta	 a	 megfojtott
kisgyerek	 történetével	 élt.	Robin	pontosan	 tudta,	milyen	az,	 ha	ujjak	 fonódnak
szorosan	 a	 nyakára,	 ha	 az	 agyát	 lassan	 ellepi	 a	 sötét,	 a	 tudat,	 hogy	 néhány
másodpercnyire	 van	 attól,	 hogy	 megszűnjön	 létezni.	 A	 terápiára	 is	 éles
emlékképtöredékek	 kergették,	 amelyek	 nem	 is	 hasonlítottak	 a	 rendes
emlékekhez,	és	amelyek	hirtelen	ki	tudták	rántani	a	saját	testéből,	és	visszadobni
a	 múltjába,	 ahol	 megcsapta	 az	 idegen	 ujjainak	 nikotinszaga,	 érezte	 a	 hátán	 a
késelő	támadója	puha,	pulóverbe	bújt	hasát.

Bezárta	 a	 fürdőszoba	 ajtaját,	 leült	 a	 padlóra	 a	 bő	 pólóban,	 amiben	 aludni
szokott,	 és	 a	 légzésre	 koncentrált,	 a	 hideg	 kőre	 a	 csupasz	 lába	 alatt;	 ahogy
tanulta,	 a	 szíve	heves	dobogását	 figyelte,	 az	adrenalinlöketet	 az	ereiben	–	nem
állt	ellen	a	pániknak,	hanem	megfigyelte.	Kis	idő	múlva	már	érezte	a	levendulás
testápoló	 illatát	 is,	 amit	 tegnap	 este	 használt,	 hallotta	 egy	 távoli	 repülőgép
dübörgését.

Biztonságban	vagy.	Csak	álom	volt.	Csak	egy	álom.
Két	csukott	ajtón	keresztül	is	meghallotta	Matthew	ébresztőjét.	Néhány	perc



múlva	a	férfi	be	is	kopogott	az	ajtón.
–	Jól	vagy?
–	Aha	–	felelte	Robin	a	megnyitott	csap	csobogása	felett.
Kinyitotta	az	ajtót.
–	Minden	rendben?	–	kérdezte	Matthew,	és	alaposan	végigmérte.
–	Csak	pisilnem	kellett	–	válaszolt	Robin	kedvesen,	és	már	ment	is	vissza	a

hálószobába	a	színes	kontaktlencséjéért.
	
	

Mielőtt	Strike-hoz	került	volna	dolgozni,	Robin	egy	Ideiglenes	megoldások	nevű
ügynökségen	keresztül	próbált	munkát	találni.	Az	irodák,	ahová	innen	kiküldték,
most	 már	 teljesen	 összekeveredtek	 az	 emlékezetében,	 és	 csak	 a	 szokatlan
dolgok,	 különös	 emberek	 és	 a	 legnagyobb	 furcsaságok	 maradtak	 meg.
Emlékezett	 az	 alkoholista	 főnökre,	 akinek	 lediktált	 leveleit	 szánalomból	 átírta;
az	íróasztalfiókra,	amiben	egy	műfogsort	meg	egy	koszos	alsónadrágot	talált;	a
reménykedő	 fiatalemberre,	 aki	 Bobbie-nak	 nevezte	 el,	 és	 ügyetlenül	 flörtölni
próbált	vele	a	szemben	lévő	monitorja	mellől;	a	nőre,	aki	a	fülkéje	falát	a	színész
Ian	 McShane	 képeivel	 tapétázta	 ki,	 és	 a	 lányra,	 aki	 a	 nyitott	 iroda	 kellős
közepén,	 telefonon	 szakított	 a	 barátjával,	 nem	 törődve	 azzal,	 milyen	 buja
csendbe	burkolózik	az	egész	helyiség.	Nem	hitte,	hogy	ezek	az	alig	ránézésnyire
megismert	 emberek	 jobban	 emlékeznének	 rá,	 mint	 ő	 rájuk,	 még	 a	 félénk
hősszerelmes	sem,	aki	Bobbie-nak	hívta.

Azt	viszont,	hogy	ami	itt	történik	vele,	arra	élete	végéig	emlékezni	fog,	már
abban	 a	 pillanatban	 tudta,	 hogy	 odaért	 a	 Westminster-palotához.	 Már	 attól
kellemesen	 megborzongott,	 hogy	 a	 turistákat	 maga	 mögött	 hagyva	 belépett	 a
kapun,	amit	egy	rendőr	őrzött.	Ahogy	egyre	közelebb	ért	a	kora	reggeli	fényben
éles	árnyékokkal,	aranyozott	díszítményekkel	ékesített	palotához,	előtte	az	égen
a	híres	óratoronnyal,	idegesebbnek	és	izgatottabbnak	is	érezte	magát.

Strike	 megmondta	 neki,	 melyik	 ajtón	 menjen	 be.	 Az	 ajtó	 hosszú,
félhomályos,	kőfalú	előtérbe	nyílt,	ahol	előbb	át	kellett	mennie	egy	fémdetektor
kapun	meg	egy	 röntgenen,	 amilyenek	a	 reptereken	 is	vannak.	Robin	odaadta	a
táskáját	átvilágításra,	és	már	észre	is	vett	egy	nem	messze	álldogáló,	kicsit	kócos
természetes	 szőke	 hajú	 harmincas	 nőt,	 a	 kezében	 barna	 papírba	 csomagolt	 kis
dobozzal.	 A	 nő	 figyelte,	 ahogy	 Robint	 lefényképezi	 az	 automata	 a	 napi



belépőkártyájához,	amit	mindig	a	nyakába	akasztva	kellett	viselnie,	és	amikor	a
biztonsági	őr	intett,	hogy	bemehet,	odalépett	hozzá.

–	Venetia?
–	Igen	–	felelte	Robin.
–	 Izzy	 vagyok	 –	 és	 mosolyogva	 kezet	 nyújtott.	 Hatalmas	 virágmintával

megbolondított,	 laza	 	 blúzt	 viselt,	 bő	 szárú	 nadrággal.	 –	 Ezt	 papus	 küldi	 –	 és
Robin	kezébe	nyomta	a	csomagot.	–	Iggazán	sajnálom,	de	muszáj	rohannunk…
úgy	örülök,	hogy	időben	ideértél!

És	már	indult	is	szapora	léptekkel,	Robin	meg	sietve	utána.
–	…épp	egy	adag	mindenfélét	nyomtatok,	amit	majd	át	kell	vinni	papusnak	a

KMSM-be…	teljesen	el	vagyok	havazva.	Hogy	papus	a	kulturális	miniszter,	meg
az	olimpia	is,	teljes	bolondokháza	van…

Már	 szinte	 kocogva	 haladt	 Robin	 előtt	 az	 előtérben	 a	 végén	 lévő	 festett
üvegablak	 felé,	 majd	 befordultak	 a	 folyosók	 labirintusába;	 Izzy	 közben	 végig
beszélt	 magabiztos,	 arisztokratikus	 kiejtésével.	 Robin	 csodálta	 is,	 hogy	 bírja
tüdővel.

–	 Eegen,	 a	 nyári	 ülésszaki	 szünet	 elején	 kiszállok…	 Jacks	 barátnőmmel
indítunk	 egy	 saját	 dekoratőrcéget…	 öt	 éve	 itt	 vagyok…	 papus	 meg	 nem
elégedett…	 olyan	 kell,	 aki	 iggazán	 jó,	 de	 az	 egyetlen	 jelentkező,	 aki	 neki	 is
tetszett,	végül	nem	vállalta…

A	 válla	 fölött	 hátrafordulva	 beszélt,	 Robin	 meg	 kapkodta	 a	 lábát,	 hogy
követni	tudja.

–	Esetleg	nem	ismersz	valaki	iggazán	jó	személyi	asszisztenst?
–	 Sajnos	 nem	 –	 felelte	 Robin;	 a	 helyettesítő	 időszakából	 nem	 maradtak

barátai.
–	 Mindjárt	 ott	 vagyunk!	 –	 nézett	 hátra	 Izzy,	 aki	 ekkorra	 már	 elképesztő

számú	keskeny	kis	folyosón	vezette	végig	Robint.	Mindet	ugyanolyan	levélzöld
szőnyeg	 borította,	 mint	 a	 képviselőház	 tévében	 is	 gyakran	 látható	 bőrszékei.
Végül	egy	mellékfolyosóhoz	értek,	amelyből	több	nehéz	faajtó	is	nyílott,	gótikus
boltozatokkal.

–	Ez	itt	–	suttogta	oda	Izzy	teátrálisan,	és	a	jobb	oldali	első	ajtóra	mutatott,
ahogy	elmentek	mellette	–	Winné.	Ez	pedig…	–	ment	tovább	az	utolsó	ajtóhoz
bal	oldalon	–	a	miénk.

Félreállt,	hogy	Robin	léphessen	be	előbb.



Az	 iroda	 kicsi	 volt,	 és	 rendetlen.	 A	 boltíves	 ablakokon	 csipkefüggönyök,
kívül	 pedig	 a	 bár	 terasza,	 ahol	 árnyékként	 jöttek-mentek	 az	 emberalakok	 a
Temze	 ragyogó	 háttere	 előtt.	 A	 helyiségben	 két	 íróasztal	 volt,	 számtalan
könyvespolc	 és	 egy	 besüppedt	 zöld	 karosszék.	 Az	 egyik	 falat	 teljesen	 elfedő
könyvespolcok	 fölött	 zöld	 függöny	 lógott,	 de	 csak	 részben	 takarta	 a	 polcokon
sorakozó	 rendetlen	mappahalmokat.	Egy	 iratszekrény	 tetején	 tévé	állt,	 amely	a
képviselőház	pillanatnyilag	 épp	üres	 belsejét	mutatta,	 a	 zöld	 székeken	nem	ült
senki.	 Egy	 alacsony	 polcon	 szedett-vedett	 bögrék	 meg	 egy	 elektromos
vízforraló,	 fölötte	 foltos	 tapéta.	 A	 sarokban	 sipítva	 asztali	 nyomtató	 zúgott.
Néhány	kinyomtatott	oldal	máris	leesett	a	kopottas	szőnyegre.

–	 Jaj,	 a	 francba!	 –	 kiáltott	 Izzy,	 odaszaladt,	 és	 felkapta	 őket,	 Robin	 pedig
becsukta	 utána	 az	 ajtót.	 Izzy	 szépen	 összerendezgette	 az	 asztalán	 a	 leesett
lapokat.

–	Nagyon	 izgi,	 hogy	papus	 behozott	 ide	 téged!	 –	mondta	 aztán.	 –	Annyira
nagy	 stresszben	 volt,	 és	 hát	 erre	 aztán	 végleg	 nincs	 szüksége	most,	 de	 te	meg
Strike	elintézitek	ezt	az	ügyet,	ugye?	Winn	szörnyű	egy	pasas	–	 tette	hozzá,	és
egy	 bőr	 irattartó	 után	 nyúlt.	 –	 Teljesen	 inkompetens,	 tudod.	 Mióta	 dolgozol
Strike-kal?

–	Néhány	éve	–	felelte	Robin,	és	közben	kibontotta	a	csomagot,	amit	Izzytől
kapott.

–	Én	ismerem	ám,	mondta?	Bizony!	Egy	iskolába	jártunk	az	exével,	Charlie
Campbell-lel.	Fantasztikus	csaj	Charlie,	de	nagyon	problémás.	Ismered?

–	Nem	–	válaszolta	Robin.	Egyetlenegyszer	találkozott	Charlotte-tal,	amikor
az	évekkel	ezelőtt	majdnem	nekiment	Strike	irodája	előtt.

–	Nekem	kicsit	mindig	is	tetszett	Strike	–	folytatta	Izzy.
Robin	 meglepetten	 nézett	 fel,	 de	 Izzy	 csak	 pakolta	 a	 lapokat	 teljes

természetességgel	az	irattartóba.
–	 Eegen,	 az	 emberek	 nem	 látják	 benne,	 de	 én	 igen.	Hogy	 olyan	 férfias	 és

olyan…	hát…	egyenes.
–	Egyenes?	–	kérdezett	vissza	Robin.
–	Ahha.	Sosem	hagyta,	hogy	lesajnálják.	Le	se	szarta,	hogy	a	legtöbben	azt

gondolták	róla,	hát	tudod…
–	Hogy	nem	elég	jó	Charlotte-nak?
Robin	 rögtön	 zavarba	 jött,	 ahogy	 kibökte	 ezt.	 Hirtelen	 olyan	 furán	 meg



akarta	 védeni	 Strike-ot.	 Ami	 persze	 abszurd	 –	 ha	 valaki,	 ő	 aztán	 igazán	 tud
vigyázni	magára.

–	Háát,	gondolom	–	felelte	Izzy,	aki	még	mindig	várta	az	utolsó	oldalakat	a
nyomtatónál.	 –	 Papusnak	 szörnyű	 volt	 ez	 a	 néhány	 hónap	 most.	 És	 hát	 nem
mintha	helytelen	lett	volna,	amit	csinált!	–	folytatta	dühösen.	–	Az	egyik	percben
legális,	a	másikban	már	nem?	Hát	az	nem	papus	hibája!

–	Mi	nem	legális?	–	nézett	rá	Robin	ártatlanul.
–	Bocs	–	 felelte	kedvesen,	de	határozottan	 Izzy.	–	Papus	azt	mondja,	annál

jobb,	minél	kevesebben	tudják.
Közben	a	függönyön	át	már	az	eget	kémlelte.
–	 Nem	 kell	 most	 kabát,	 ugye?	 Nem…	 bocs,	 hogy	 rohannom	 kell,	 de

papusnak	 ezekre	 szüksége	 van,	mert	 tízkor	 olimpiai	 szponzorokkal	 találkozik.
Sok	szerencsét!

A	virágos	blúz	meg	a	borzas	haj	elsuhant,	 és	 Izzy	már	ott	 sem	volt.	Robin
kíváncsi	 maradt,	 de	 furcsamód	 meg	 is	 nyugtatta	 az	 egész.	 Ha	 Izzy	 ilyen
határozottan	tud	beszélni	az	apja	vétségéről,	az	csak	nem	lehet	olyan	rettenetes	–
persze	csak	ha	feltételezzük,	hogy	Chiswell	az	igazat	mondta	el	neki.

Robin	letépte	az	utolsó	darab	csomagolópapírt	a	dobozról,	amit	Izzy	adott	át
neki.	Persze	előre	is	jól	tudta,	hogy	az	a	fél	tucat	lehallgatókészülék	lesz	benne,
amit	Strike	 adott	 át	 Jasper	Chiswellnek	 a	hétvégén.	Chiswellnek	miniszterként
nem	kellett	minden	reggel	átmennie	a	fémdetektoron,	mint	neki	az	előbb.	Robin
gondosan	 megvizsgálta	 az	 eszközöket.	 Úgy	 néztek	 ki,	 mint	 egy	 mindennapi
műanyag	 konnektor,	 és	 igazi	 konnektorokon	 kellett	 őket	 elhelyezni,	 amelyek
tökéletesen	működtek	 ezután	 is.	A	 készülék	 csak	 akkor	 kezd	 hangot	 rögzíteni,
amikor	valaki	a	közelében	beszélni	kezd.	Az	Izzy	után	maradt	csendben	Robin	a
saját	szívverését	 is	hallotta.	Csak	most	fogta	fel	 igazán,	milyen	nehéz	feladatra
vállalkozott.

Levette	 és	 felakasztotta	 a	 kabátját,	 majd	 elővett	 a	 táskájából	 egy	 nagy
tamponosdobozt;	ezt	direkt	az	épp	nem	használt	lehallgatókészülékeknek	hozta.
El	is	dugta	benne	az	összeset,	egy	kivételével,	és	a	dobozt	az	íróasztala	legalsó
fiókjába	tette.	Aztán	a	rendetlen	polcokon	keresett	egy	üres	irattartót,	amibe	azt
az	 egyet	 rakta,	 a	 néhány	 gépelési	 hibával	 teli	 levél	 alá,	 amelyeket	 a
„Megsemmisíteni”	feliratú	halomból	vett	el.	Az	előkészületek	után	nagy	levegőt
vett,	és	kilépett	az	irodából.



Valaki	kinyitotta	Winn	ajtaját,	amióta	ők	megjöttek.	Ahogy	elment	mellette,
egy	 magas,	 vastag	 szemüveges	 ázsiai	 fiatalembert	 látott	 bent,	 kezében
vízforralóval.

–	 Hahó!	 –	 szólt	 oda	 neki	 rögtön	 Izzy	 bátor,	 vidám	 hanghordozásával.	 –
Venetia	Hall	vagyok,	a	szomszédból.	Maga	kicsoda?

–	Aamir	–	mormogta	a	fiatalember	londoni	munkáskiejtéssel.	–	Mallik.
–	És	Della	Winn-nek	dolgozik?	–	kérdezett	tovább	Robin.
–	Aha.
–	 Jaj,	 hát	 ő	 annyira	 inspiráló!	 –	 olvadt	 el	 Robin.	 –	 Igazából	 az	 egyik

példaképem!
Aamir	 nem	 felelt,	 de	 áradt	 belőle,	 mennyire	 szeretné,	 ha	 békén	 hagynák.

Robin	úgy	érezte	magát,	mint	egy	terrier,	ami	rástartol	egy	versenylóra.
–	És	rég	dolgozik	itt?
–	Hat	hónapja.
–	Nem	jön	a	kávézó	felé?
–	 Nem	 –	 vágta	 rá	 Aamir,	 mintha	 Robin	 valami	 kétes	 ajánlatot	 tett	 volna,

majd	gyorsan	a	mosdó	felé	fordult.
Robin	 továbbment	 a	 kezében	 az	 irattartóval,	 és	 próbálta	 eldönteni,	 tényleg

inkább	ellenségességet	látott-e	a	fiatalemberen,	mint	félénkséget.	Az	segítene,	ha
sikerülne	 összebarátkoznia	 valakivel	 Winn	 irodájában.	 Ha	 folyton	 Jasper
Chiswell	Izzyhez	hasonló	keresztlányát	kell	játszania,	az	csak	akadályozza.	Nem
tudta	 elhessegetni	 a	 gondolatot,	 hogy	 a	 yorkshire-i	 Robin	 Ellacott	 talán
könnyebben	megtalálta	volna	a	hangot	Aamirral.

Mivel	 olyan	 eljátszott	 határozottsággal	 indult	 el,	 úgy	döntött,	 körülnéz	 egy
kicsit,	és	csak	aztán	megy	vissza	Izzy	irodájába.

Chiswell	és	Winn	irodái	magában	a	Westminster-palotában	helyezkedtek	el.
Ez	az	épület	pedig	a	boltozatos	mennyezeteivel,	könyvtárszobáival,	teázóival	és
kényelmesen	 pompázatos	 hangulatával	 akár	 valami	 régi	 egyetemi	 épület	 is
lehetett	volna.

Egy	 egyszarvú	 és	 egy	 oroszlán	 jókora	 kőszobra	 állt	 a	 félig	 fedett	 folyosó
bejáratánál,	 amelyben	 mozgójárda	 vitt	 át	 a	 Portcullis	 House-ba.	 A	 modern
kristálypalotára	 emlékeztető	 épület	 domború	 üvegtetején	 vastag,	 fekete
merevítők	tartották	a	háromszög	alakú	üveglapokat.	Alatta	 tágas,	nyitott	 terület
kávézóval,	 ahol	 képviselők	 és	 közalkalmazottak	 ültek	 vegyesen.	 A	 fákkal



szegélyezett,	 hosszú,	 fedett,	 sekély	 medencékből	 álló	 díszítmények	 ragyogó
higanycsíkokként	csillogtak	a	júniusi	napsütésben.

A	 vibráló	 levegőben	 mintha	 remegtek	 volna	 az	 ambíciók:	 az	 ember
önkéntelenül	is	úgy	érezte,	itt	a	világ	nagyon	fontos	részéhez	tartozik.	A	művészi
töredékekből	 összerakott	 üvegtető	 alatt	 Robin	 bőrborítású	 padokon	 üldögélő
politikai	 újságírókat	 látott;	 telefonáltak,	 vagy	 a	 telefonjukon	 kerestek	 valamit,
laptopokon	 írtak,	 vagy	 igyekeztek	 elkapni	 a	 politikusokat	 egy	 gyors	 kérdésre.
Vajon	élvezte	volna,	ha	 itt	dolgozhat,	 tűnődött	Robin,	ha	nem	küldték	volna	ki
Strike-hoz?

Felfedezőútja	 a	 képviselők	 irodáinak	 harmadik,	 legelhanyagoltabb	 és
legkevésbé	 érdekes	 épületében	 ért	 véget;	 ez	 leginkább	 egy	 háromcsillagos
szállodára	 hasonlított	 a	 kopott	 szőnyegeivel,	 a	 krémszínű	 falakkal,	 amelyeken
ugyanolyan	 ajtók	 sorakoztak	 végtelenül.	 Robin	 visszafordult,	 még	 mindig	 az
irattartót	 szorongatva,	 és	 ötven	 perccel	 azután,	 hogy	 utoljára	 itt	 járt,	 megint
elment	Winn	ajtaja	előtt.	Gyorsan	körülnézett,	nincs-e	más	is	a	folyosón,	majd	a
fülét	 a	 vastag	 tölgyfa	 ajtóra	 tapasztotta.	 Mintha	 valami	 mozgást	 hallott	 volna
bent.

–	Na,	hogy	megy?	–	kérdezte	Izzy,	amikor	Robin	néhány	perc	múlva	belépett
az	irodájukba.

–	Még	nem	találkoztam	Winn-nel.
–	 Lehet,	 hogy	 a	 KMSM-ben	 van.	 A	 legkisebb	 ürügy	 is	 megteszi,	 hogy

átmehessen	Dellához	–	felelte	Izzy.	–	Nem	kérsz	egy	kávét?
De	mielőtt	felállhatott	volna	az	asztaltól,	megcsörrent	a	telefonja.
Amíg	Izzy	egy	dühös	választóval	beszélt,	aki	nem	tudott	 jegyet	szerezni	az

olimpián	a	műugrásra	(„igen,	én	is	szeretem	Tom	Daley-t”,	mondta	a	telefonba,
és	 vágott	 egy	 grimaszt	 Robinnak,	 „de	 ez	 egy	 sorsolás,	 asszonyom!”),	 Robin
kiskanállal	kiosztotta	az	 instant	kávét,	és	kiöntötte	a	homogénezett	 tejet	–	azon
gondolkodott,	 hányszor	 csinálta	 végig	 ugyanezt	 utálatos	 irodákban,	 és	 hirtelen
borzasztó	hálát	érzett,	hogy	ettől	az	élettől	biztosan	megmenekült.

–	Lecsapta	–	mondta	 Izzy	közömbösen,	 és	ő	 is	 a	helyére	 tette	 a	kagylót.	–
Miről	 is	 beszéltünk?	 Ja,	 igen,	 Geraint.	 Most	 őrjöng,	 hogy	 Della	 nem	 csinált
belőle	kültant.

–	Mi	az	a	kültan?	–	kérdezte	Robin,	letette	Izzy	elé	a	kávét,	és	leült	a	másik
íróasztalhoz.



–	 Különleges	 tanácsadó.	 Ezek	 olyan	 ideiglenes	 közszolgák.	 Sokkal
presztízsesebb,	 csak	 hát	 ezeket	 a	 posztokat	 nem	 a	 családtagoknak	 osztják,	 ez
nem	 szokás.	 Mindegy,	 hát	 Geraint	 reménytelen	 eset,	 Della	 akkor	 sem	 akarná
kültannak,	ha	lehetne.

–	Találkoztam	azzal	 a	 pasassal,	 aki	Winn-nek	dolgozik	 –	mondta	Robin.	 –
Aamirral.	Hát	nem	volt	valami	barátságos.

–	Úú,	 ő	 tök	 fura	 –	 legyintett	 Izzy.	 –	Alig	 szól	 hozzám.	Valószínűleg,	mert
Geraint	 és	Della	 utálják	 papust.	Azt	 igazán	 sosem	 tudtam	kideríteni,	miért,	 de
úgy	 tűnik,	utálnak	mindannyiunkat…	 jaj,	 erről	 jut	 eszembe,	papus	 írt	 az	előbb
egy	üzenetet.	Az	öcsém,	Raff	is	bejön	majd	a	héten,	kisegíteni.	És	talán…	–	tette
hozzá,	 bár	 nem	hangzott	 különösebben	 reményteljesnek	 –,	 ha	 beválik,	 talán	 át
tudja	majd	venni	 ezt	 tőlem.	De	Raff	nem	 tud	 semmit	 a	 zsarolásról,	meg	arról,
hogy	te	ki	is	vagy	valójában,	úgyhogy	ne	mondj	semmit,	jó?	Papusnak	van	vagy
tizennégy	keresztgyereke.	Raff	úgyse	fog	emlékezni.

Izzy	kortyolt	még	egyet	a	kávéjából,	aztán	hirtelen	sokkal	visszafogottabban
folytatta:

–	 Gondolom,	 Raffról	 hallottál.	 Teli	 voltak	 vele	 az	 újságok.	 Az	 a	 szegény
nő…	szörnyű	volt.	És	volt	egy	négyéves	kislánya…

–	Igen,	valamit	olvastam	–	bólintott	diplomatikusan	Robin.
–	A	családból	csak	én	 látogattam	meg	a	börtönben	–	mesélt	 tovább	 Izzy.	–

Mindenkit	 teljesen	 kiborított,	mit	 csinált.	 Kinvara,	 papus	 felesége	 azt	mondta,
életfogytiglanit	 érdemelt	 volna,	 de	 hát	 neki	 fogalma	 sincs…	 hogy	 milyen
szörnyűséges	 az	 ott	 bent…	 az	 emberek	 nem	 is	 tudják,	 milyen	 egy	 börtön…
mármint	én	tudom,	hogy	borzasztó,	amit	csinált,	de…

Nem	fejezte	be	a	mondatot.	Robin,	talán	rosszhiszeműen	azon	töprengett,	azt
akarja-e	mondani,	hogy	az	olyan	kifinomult	fiatalembereknek,	mint	a	féltestvére,
semmi	 keresnivalójuk	 a	 börtönben.	 Kétségtelen,	 hogy	 tényleg	 rémes	 élmény
lehetett;	 de	 azért	 mégis	 –	 a	 férfi	 drogozott,	 aztán	 autóba	 ült,	 és	 elcsapott	 egy
fiatal	anyukát.

–	Ő	most	nem	egy	művészeti	galériában	dolgozik?	–	kérdezte	végül.
–	Á,	Drummondnál	is	elcseszte	a	dolgokat	–	sóhajtott	Izzy.	–	Papus	igazából

azért	hozza	be	ide,	hogy	szem	előtt	legyen.
Ezeket	 az	 embereket	 közpénzből	 fizetik,	 gondolta	 Robin,	 és	 megint

emlékeztette	 magát,	 milyen	 szokatlanul	 rövid	 börtönbüntetést	 is	 kapott	 a



miniszter	fia	a	bódult	állapotban	okozott	halálos	balesetért.
–	Mit	cseszett	el	a	galériában?
Nagy	meglepetésére	Izzy	gyászos	képe	felderült,	és	hirtelen	felkacagott.
–	 Jaj,	 istenem,	 bocsánat,	 nem	 szabadna	 nevetnem.	Hát,	megdugta	 a	másik

asszisztens	 lányt	 a	 budiban	 –	 mondta	 a	 nevetéstől	 remegve.	 –	 Tudom,	 hogy
igazából	nem	vicces…	de	hát	épp	csak	kijött	a	börtönből,	és	Raff	nagyon	jól	néz
ki,	 mindig	 megkapott	 bárkit,	 akit	 akart.	 Ráadnak	 egy	 öltönyt,	 és	 odateszik
valami	csinos	kis	szőke	friss	diplomás	művtöris	mellé,	mégis	mit	gondoltak,	mi
fog	 történni?	 Gondolhatod,	 hogy	 a	 galéria	 tulajdonosa	 nem	 örült	 túlzottan.
Hallotta	őket	bent,	és	még	utoljára	figyelmeztette	Raffot.	De	aztán	megcsinálták
megint,	papus	meg	teljesen	kiborult,	és	kijelentette,	hogy	akkor	bejön	ide.

Robin	nem	találta	ezt	különösebben	vidámnak,	de	Izzy	láthatóan	nem	vette
észre,	elveszett	a	gondolatai	között.

–	 Sosem	 lehet	 tudni,	 hátha	 pont	 ez	 kell	 nekik,	 papusnak	 és	 Raffnak	 –
merengett	reménykedőn,	aztán	az	órájára	pillantott.

–	Na,	elintézek	néhány	visszahívást	–	sóhajtott,	és	letette	a	kávés	csészét,	de
ahogy	 a	 telefonért	 nyúlt,	 hirtelen	megdermedt,	 a	 kezével	 a	 kagylón.	A	 csukott
ajtó	mögül,	a	folyosóról	éneklő	hangsúlyú	férfihang	hallatszott.

–	Ez	ő!	Winn!
–	Hát	akkor	megyek	is	–	kapta	fel	az	irattartóját	Robin.
–	Sok	szerencsét!	–	suttogta	oda	Izzy.
A	 folyosóra	 kilépve	 Robin	 már	 látta	 is	 Winnt,	 az	 irodája	 ajtajában	 állt,

minden	bizonnyal	a	bent	lévő	Aamirhoz	beszélt.	A	kezében	lévő	irattartón	jókora
narancssárga	 betűkkel	 az	 „Egyenes	 Pálya”	 felirat	 virított.	 Robin	 lépteit
meghallva	rögtön	feléje	fordult.

–	Nocsak,	nocsak,	jó	napot!	–	köszönt	rá	éneklő	cardiffi	kiejtésével.
A	 tekintete	 lassan	 lefelé	 siklott	 Robin	 nyakán	 a	 mellére,	 aztán	 vissza	 a

szájára,	végül	a	szemére.	Robin	ebből	az	egyetlen	nézésből	kiismerte.	Rengeteg
ilyennel	 találkozott	 már	 irodákban	 –	 aki	 úgy	 nézi,	 hogy	 attól	 ügyetlennek,
zavartnak	 érzi	magát	 az	 ember;	 aki	 a	 hátára	 teszi	 a	 kezét,	 ha	 elmegy	mellette
vagy	 előreengedi	 az	 ajtóban;	 aki	 odahajolva,	 csak	 hogy	megnézzen	 valamit	 a
monitoron,	pikáns	kis	megjegyzéseket	 tesz	a	ruhájára,	aztán	már	az	alakjára	is,
ha	 megisznak	 valamit	 munka	 után.	 Ha	 az	 ember	 dühös	 lesz	 erre,	 azzal
védekeznek,	hogy	„csak	vicceltem!”;	ha	szóvá	teszi,	agresszívvá	válnak.



–	Hát	maga	hová	tartozik?	–	kérdezte	Geraint,	és	már	ezt	is	sikerült	valami
kéjelgő	felhanggal	kiejtenie.

–	Én	Jasper	bácsinál	vagyok	gyakornok!	–	mosolygott	rá	ragyogón	Robin.
–	Jasper	bácsinál?
–	 Igen,	 Jasper	 Chiswellnél	 –	 felelte	 Robin;	 „Chizzle”-nek	 ejtette	 a	 nevet,

ahogy	maguk	Chiswellék	is.	–	A	keresztapám.	Venetia	Hall	vagyok!	–	És	kezet
nyújtott	Winn-nek.

Winn	egész	lénye	homályosan	valami	kétéltűre	emlékeztette	–	még	a	nyirkos
tenyere	 is.	Élőben	viszont	nem	 is	 annyira	gekkó,	gondolta	Robin;	 inkább	béka
ezzel	 a	 jókora	 hasával,	 a	 vékonyka	 karjával-lábával.	 Elég	 zsíros	 volt	 a	 ritkuló
haja	is.

–	És	mégis	hogy	lett	Jasper	a	maga	keresztapja?
–	Jaj,	Jasper	bácsi	és	apa	régi	barátok	–	felelte	Robin;	fejben	megvolt	neki	az

egész	háttértörténet.
–	A	hadseregből?
–	Földgazdálkodásból	–	vágta	rá	Robin	a	kitalált	történet	szerint.
–	Á!	–	nyugtázta	Geraint.	–	Csodás	a	haja!	Természetesen	ilyen?
–	Igen!	–	mosolygott	Robin.
Winn	 tekintete	megint	 lefelé	 siklott	 a	 testén.	Robinnak	csak	az	akaraterejét

megfeszítve	sikerült	továbbra	is	mosolyognia	rá.	Végül	aztán,	amikor	már	fájt	az
arca	a	sok	csiviteléstől	és	nevetgéléstől,	és	megígérte	Winn-nek,	hogy	feltétlenül
szól,	 ha	 bármilyen	 segítségre	 lenne	 szüksége,	 továbbment	 a	 folyosón.	A	 hátán
érezte	a	férfi	tekintetét,	míg	be	nem	fordult	a	sarkon.

Ahogy	 Strike,	 amikor	 rábukkant	 Jimmy	 Knight	 pereskedő	 múltjára,	 most
Robin	is	biztos	volt	benne,	hogy	értékes	felfedezést	tett	Winn	gyenge	pontjairól.
Tapasztalatai	 szerint	 a	 Gerainthoz	 hasonló	 férfiak	 elképesztő	 módon	 képesek
hinni	benne,	hogy	a	jobbra-balra	ellövöldözött	szexuális	közeledéseiket	örömmel
veszik,	 sőt,	 viszonozzák	 is.	 Robin	 helyettesítő	 időszakában	 nem	 is	 kevés	 időt
töltött	 az	 ilyenek	 elzavarásával	 vagy	 elkerülésével.	 Ezek	 mind	 sikamlós
felkínálkozást	 láttak	 a	 legegyszerűbb	 udvariassági	 gesztusokban	 is,	 és
ellenállhatatlan	kísértést	jelentett	nekik	a	fiatalság	és	tapasztalatlanság.

Vajon	 meddig	 hajlandó	 elmenni,	 gondolta	 magában,	 hogy	 kompromittáló
dolgokat	 tudhasson	 meg	 Winnről?	 Miközben	 tettetett	 céltudatossággal	 járta	 a
végtelen	folyosókat,	hogy	valóban	úgy	tűnjön,	mintha	dokumentumokat	kellene



átadnia,	Robin	elképzelte	magát,	ahogy	a	kellemetlen	Aamir	távollétében	Winn
íróasztalára	hajol,	a	melle	szemmagasságban,	úgy	kér	segítséget	vagy	 tanácsot,
és	nevetgél	a	férfi	disznó	viccein.

Aztán	 a	 képzelete	 hirtelen,	 rettentő	 rándulásával	 tisztán	 látta	 maga	 előtt,
ahogy	Winn	 ráveti	 magát,	 azt	 a	 közeledő,	 izzadt	 arcot	 az	 ajaktalanul	 tátongó
szájával,	 érezte	 a	 két	 kezét,	 ahogy	 a	karját	 az	oldalához	 szorítja,	 ahogy	 a	 férfi
pocakja	nekifeszül,	hátralöki	egy	iratszekrénynek…

A	 végtelen,	 zöld	 szőnyeg,	 a	 székek,	 a	 sötét	 faboltozatok,	 négyszögű
burkolólapok	 elhomályosultak,	 mintha	 összementek	 volna,	 ahogy	 Winn
elképzelt	flörtöléséből	támadás	lett.	Robin	úgy	gyalogolt	át	az	előtte	lévő	ajtón,
mintha	fizikailag	próbálna	elmenni	a	pánikroham	mellett…

Lélegezz!	Lélegezz!	Lélegezz!
–	Kissé	túlságosan	is	lenyűgöző,	amikor	először	látja	az	ember,	hm?
Kedves	és	nem	nagyon	fiatal	férfihang	volt.
–	Igen	–	nyögte	ki	Robin,	bár	jóformán	azt	sem	tudta,	mit	beszél.	Lélegezz!
–	Ideiglenesen	van	itt,	hm?	–	kérdezte	a	hang,	majd	immár	nyugtalanabbul:	–

Jól	van,	kedves?
–	Asztma	–	próbált	válaszolni.
Ezt	 a	megoldást	már	 korábban	 is	 használta.	 Ezzel	 időt	 nyert,	megállhatott,

nagyokat	 lélegezhetett,	 hátha	 sikerül	 újra	 felmerülnie	 a	 felszín	 alól	 a	 való
világba.

–	Van	inhalátora?	–	kérdezte	aggódva	az	idős	felügyelő.
Felöltőt	viselt,	fehér	nyakkendőt	és	mellényt,	meg	a	feladatkörét	jelző	díszes

jelvényt.	 Ettől	 a	 váratlan	 pompától	Robinnak	meredek	 áthallással	 a	 fehér	 nyúl
jutott	eszébe,	ahogy	feltűnik	a	megbolondult	világban.

–	Az	irodámban	maradt.	De	nem	baj,	csak	egy	pillanat…
Valami	 ragyogó,	 arany-színes	 helyiségbe	 tévedt	 be,	 amitől	 csak	 még

elveszettebbnek	érezte	magát.	A	képviselőház	előcsarnoka	–	az	ismerős,	díszes,
viktoriánus-gótikus	termet	már	látta	a	tévében,	rögtön	az	ülésterem	mellett	volt.
A	 szeme	 sarkából	 megpillantotta	 a	 négy	 volt	 miniszterelnök	 (Thatcher,	 Atlee,
Lloyd	George	és	Churchill)	hatalmas	bronzszobrát,	a	többiek	mellszobrai	a	falak
mentén	 sorakoztak.	 Ezek	 levágott	 fejeknek	 tűntek	 most	 neki,	 a	 bonyolult
mintájú,	gazdag,	színes-aranyos	díszítés	a	 falon	mintha	 táncolt	volna	körülötte,
gúnyosan	vigyorgott	volna,	hogy	nem	tudja	elviselni	ezt	a	sok	szépséget.



Széklábak	csikorgását	hallotta.	Az	öreg	felügyelő	hozott	neki	egy	széket,	egy
kollégáját	pedig	elszalasztotta	egy	pohár	vízért.

–	Köszönöm…	köszönöm…	–	ismételgette	Robin	kábultan.	Tehetetlenséget,
szégyent,	 zavart	 érzett.	 Strike	 sosem	 szerezhet	 erről	 tudomást!	 Akkor
hazaküldené,	azt	mondaná,	nem	tud	így	dolgozni.	És	Matthew-nak	sem	szabad
elmondania,	 ő	 az	 ilyen	 epizódokban	 annak	 szégyenletes,	 elkerülhetetlen
következményét	 látta,	 hogy	 Robin	 ostoba	 módon	 továbbra	 is	 megfigyelési
munkákat	végez.

Az	 öreg	 kedvesen	 beszélt	 hozzá,	 amíg	 összeszedte	magát,	 és	 néhány	 perc
múlva	 Robin	 már	 képes	 is	 volt	 megfelelő	 válaszokat	 adni	 a	 jó	 szándékú
csevegésben.	Már	nem	kapkodta	szaporán	a	levegőt;	a	felügyelő	épp	azt	mesélte
neki,	Edward	Heath	mellszobra	hogyan	kezdett	bezöldülni,	amikor	odaállították
mellé	 az	 egész	 alakos	 Thatchert,	 és	 milyen	 kezeléssel	 sikerült	 visszanyerni	 a
rendes,	sötétbarna	bronzszínét.

Robin	udvariasan	nevetett,	majd	talpra	állt,	és	köszönettel	visszaadta	neki	az
üres	vizespoharat.

Vajon	milyen	kezelésre	lenne	neki	szüksége,	tűnődött,	miközben	megindult	a
folyosókon,	hogy	megint	olyan	lehessen,	mint	valaha	volt?



14
	

…	milyen	boldog	lennék,	ha	egy	kis	fényt	vihetnék	ebbe
az	otromba	sötétségbe.

	
Henrik	Ibsen:	Rosmersholm

	
	

Kedd	 reggel	 Strike	 korán	 kelt.	 Lezuhanyozott,	 felcsatolta	 a	 műlábát,	 és
felöltözött,	aztán	megtöltött	egy	termoszt	sötét,	erős	teával,	kivette	a	hűtőből	az
előző	 este	 készített	 szendvicseket,	 és	 betette	 őket	 egy	 táskába	 két	 csomag
csokival,	 rágógumival	 meg	 néhány	 sajtos-ecetes	 chipsszel	 együtt,	 aztán	 a
napkeltében	 elindult	 a	 garázshoz,	 ahol	 a	 BMW-jét	 tartotta.	 Fél	 egyre	 volt
időpontja	 a	 fodrászatban,	 ahol	 Jimmy	 Knight	 elvált	 felesége	 dolgozott
Manchesterben.

Elhelyezkedett	a	kocsiban,	az	ennivalós	táskát	úgy	helyezte	el,	hogy	könnyen
elérje,	és	felhúzta	az	autóban	tartott	sportcipőjét;	ebben	jobban	tudta	a	műlábával
kezelni	 a	 fékpedált.	 Elővette	 a	 telefonját,	 és	 sms-t	 kezdett	 írni	 Robinnak.	 A
Wardle-től	 kapott	 nevekből	 kiindulva	 Strike	 a	 hétfő	 nagy	 részét	 azzal	 töltötte,
hogy	 amennyire	 csak	 tudott,	 utánanézett	 a	 két	 gyereknek,	 akik	 a	 rendőrség
szerint	eltűntek	Oxfordshire	környékén	húsz	évvel	azelőtt.	Wardle	rosszul	írta	a
fiú	keresztnevét,	és	ez	is	időveszteséggel	járt,	de	Strike-nak	sikerült	előkerítenie
az	 archívumból	 egy	 sajtóközleményt	 Imamu	 Ibrahimról,	 amelyben	 Imamu
édesanyja	 azt	 állította,	 hogy	 elhidegült	 férje	 elrabolta	 és	Algériába	vitte	 a	 fiút.
Aztán	végül	ráakadt	két	sorra	Imamuról	és	az	édesanyjáról	egy	olyan	szervezet
honlapján,	 akik	 nemzetközi	 gyermekelhelyezési	 viták	 megoldásával
foglalkoznak.	Ebből	azt	szűrte	le,	hogy	Imamu	ezek	szerint	ép	és	egészséges,	és
az	apjával	van.

Suki	 Lewis,	 a	 tizenkét	 éves	 nevelőotthoni	 szökevény	 ügye	 már
titokzatosabbnak	bizonyult.	Strike	nagy	nehezen	talált	róla	egy	képet	valami	régi



újságcikkben.	 Suki	 1992-ben	 tűnt	 el	 a	 nevelőotthonból	 Swindonban,	 és	 azóta
sehol	senki	nem	említette.	A	homályos	képről	kapafogú,	kis	termetű,	rövid,	sötét
hajú	gyerek	nézett	vissza	rá.

Egy	kislány	volt,	de	aztán	azt	mondták,	hogy	kisfiú.
Tehát	 egy	 gyenge,	 fiús	 kislány	 lehet,	 hogy	 épp	 akkoriban	 és	 épp	 azon	 a

környéken	 szívódott	 fel	 végleg,	 ami	 egyezik	 Billy	 Knight	 történetével	 a
megfojtott	kisfiú-kislányról.

Strike	befejezte	Robinnak	az	sms-t:
	
Ha	 sikerül	 úgy,	 hogy	 természetesnek	 hangozzék,	 kérdezze	 ki
Izzyt,	 emlékszik-e	 valamire	 egy	 Suki	 Lewis	 nevű	 12	 éves
kislányról.	20	éve	szökött	meg	egy	nevelőotthonból	a	Chiswell-
ház	környékén.
	

Homályosan	ragyogott	a	kosz	a	szélvédőn	a	felkelő	nap	fényében,	ahogy	Strike
elhagyta	 Londont.	 Már	 nem	 élvezte	 úgy	 a	 vezetést,	 mint	 valaha.	 Azt	 nem
engedhette	 meg	 magának,	 hogy	 speciálisan	 átalakított	 autót	 vegyen,	 és	 bár	 a
BMW-je	 automata	 váltós	 volt,	 a	 pedálokat	 így	 is	 trükkös	 dolog	 a	 műlábával
kezelni.	Nehezebb	helyzetekben	néha	arra	kényszerült,	hogy	a	féket	és	a	gázt	is	a
bal	lábával	nyomja.

Amikor	 végre	 felért	 az	 M6-osra,	 Strike	 remélte,	 hogy	 be	 tud	 állni	 60	
mérföld/órás	sebességre,	de	valami	seggfej	egy	Vauxhall	Corsában	csak	ott	 jött
szorosan	mögötte.

–	 Előzz	már	 meg,	 bassza	 meg!	 –	 morgott	 Strike.	 Nem	 nagyon	 akaródzott
neki	változtatni	a	sebességén,	ha	már	egyszer	beállította	úgy	kényelmesre,	hogy
csak	 feltétlenül	 szükséges	 esetben	 kellett	 a	műlábát	 használnia;	 egy	 ideig	 csak
csúnyán	nézett	a	visszapillantóban,	míg	aztán	a	Vauxhallos	pasas	vette	a	lapot,	és
elhúzott	mellette.

Strike	végre	nyugodtan	ülhetett	a	volán	mögött,	már	amennyire	ez	egyáltalán
lehetséges	 volt	 számára	 mostanában;	 letekerte	 kicsit	 az	 ablakot,	 hogy
beáramolhasson	 a	 kellemesen	 friss	 nyári	 levegő,	 és	 a	 gondolatai	 visszatértek
Billyhez	és	az	eltűnt	Suki	Lewishoz.

Az	a	nő,	nekem	nem	hagyná,	hogy	ott	ássak,	mondta	neki	Billy	az	irodájában,
kényszeresen	az	orrához	és	a	mellkasához	kapkodva.	De	magának	engedné!



Ki	 lehet	 „az	 a	 nő”,	 tűnődött	 Strike?	 Talán	 a	 Steda-ház	 új	 tulajdonosa?	Az
könnyen	lehet,	hogy	ő	nem	nézné	jó	szemmel,	ha	Billy	odamenne,	és	holttestek
után	kutatva	fel	akarná	forgatni	a	virágágyásokat.

A	bal	kezével	a	harapnivalós	táskába	nyúlva	előszedett	egy	csomag	chipset,
és	 a	 fogával	 feltépte;	 aztán	 immár	 sokadszorra	 emlékeztette	magát,	 hogy	Billy
története	könnyen	lehet	teljes	kitaláció	is.	Suki	Lewis	lehet	bárhol.	Nem	minden
eltűnt	gyerek	hal	meg.	Talán	Sukit	 is	egy	elveszett	 szülő	vitte	el.	Húsz	éve,	az
internet	 csecsemőkorában	 a	 helyi	 rendőrségek	 közti	 kommunikációs
nehézségeket	 könnyen	 kiaknázhatták	 azok,	 akik	 szerettek	 volna	 új	 életet
maguknak	–	vagy	másoknak.	Még	ha	Suki	valóban	nincs	már	életben,	akkor	sem
mutat	semmi	arra,	hogy	megfojtották	volna,	pláne,	hogy	Billy	szeme	láttára.	A
legtöbben	nyilván	arra	jutottak	volna,	hogy	ennek	a	történetnek	bizony	nagyobb
a	füstje,	mint	a	lángja.

Miközben	marékszámra	tömte	magába	a	chipset,	Strike-nak	az	jutott	eszébe,
hogy	valahányszor	 felmerül	 benne,	mire	 gondolnának	 „a	 legtöbben”,	 valahogy
mindig	 a	 féltestvére,	 Lucy	 jelenik	meg	 a	 szeme	 előtt.	 Nyolc	 féltestvére	 közül
egyedül	 a	 lánnyal	 volt	 közös,	 bár	 elég	 kaotikus	 és	 gyökértelen	 gyerekkoruk.
Strike	szemében	Lucy	testesítette	meg	a	konformitás,	a	fantáziátlanság	csúcsát,
hiába	nőttek	fel	hátborzongató,	veszélyes,	rémisztő	dolgok	közvetlen	közelében.

Mielőtt	 Lucy	 tizennégy	 éves	 korában	 végleg	 a	 nagynénjükhöz	 és
nagybátyjukhoz	 költözött	 volna	 Cornwallba,	 az	 anyjuk	 foglaltházról
kommunára,	albérletről	barátok	lakásaira	hurcolta	őket;	szinte	sosem	maradt	fél
évnél	 tovább	egy	helyen,	és	a	gyerekek	közben	mindenféle	különcök,	sérült	és
függő	emberek	sorával	ismerkedtek	meg.	Jobb	keze	a	kormányon,	a	ballal	meg
csokit	keresett	a	táskában,	és	közben	felidézett	magában	egy-két	rémálomba	illő
jelenetet	 a	 közös	 gyerekkorukból.	 Az	 a	 pszichotikus	 fiatalember,	 amint	 egy
láthatatlan	ördöggel	hadakozik	egy	shoreditch-i	alagsori	 lakásban;	a	szó	szerint
megkorbácsolt	 tinédzser	valami	félig	misztikus	norfolki	kommunában	(Strike	a
mai	napig	úgy	gondolta,	ennél	rosszabb	helyre	Leda	sosem	vitte	őket);	és	Leda
egyik	legtörékenyebb	barátnője,	Shayla,	aki	prostituáltként	is	kereste	a	kenyerét,
ahogy	zokog,	mert	az	erőszakos	pasija	agykárosodást	okozott	a	kisfiának.

Kiszámíthatatlan,	 néha	 rémisztő	 gyerekkoruk	 után	 Lucy	 állandóságra,
beilleszkedésre	 vágyott.	 A	 férje	 minőségellenőr	 volt,	 és	 Strike	 nem	 nagyon
kedvelte;	 három	 gyereküket	 alig	 ismerte.	 Lucy	 minden	 bizonnyal	 csak



legyintene	 a	 megfojtott	 kisfiú-kislány	 sztorijára	 azzal,	 hogy	 csak	 Billy	 beteg
agyából	pattant	ki,	és	gyorsan	be	is	söpörné	a	szőnyeg	alá	a	többi	olyasmi	mellé,
amire	 nem	 is	 bír	 gondolni.	 Lucynek	 feltétlenül	 úgy	 kellett	 tennie,	 mintha	 az
erőszak,	a	furcsa	dolgok	mind-mind	a	múltba	tűntek	volna,	meghaltak	volna	az
anyjukkal	 együtt.	 Most,	 hogy	 Leda	 nincs	 már,	 az	 élet	 megingathatatlan
biztonságot	nyújt.

Strike	meg	tudta	érteni.	Bármilyen	mélységesen	is	különböztek,	bármennyire
idegesítette	 Lucy,	 mégiscsak	 szerette.	 Fejben	 önkéntelenül	 is	 Robinnal
hasonlította	 össze,	 miközben	 most	 Manchester	 felé	 hajtott.	 Robin	 gyerekkora
Strike	 szemében	maga	 volt	 a	 középosztálybeli	 stabilitás	 képe,	 és	Robin	mégis
valami	olyan	módon	volt	bátor,	ahogy	Lucy	nem.	Mindkettejüket	meglegyintette
az	erőszak,	a	kegyetlenség.	Lucy	reakciója	az	volt,	hogy	elbújt	oda,	ahol	remélte,
ez	 sosem	 éri	 el	 többet,	 Robiné	 pedig,	 hogy	 szinte	 nap	mint	 nap	 szembenézett
vele,	 bűnügyeket,	 traumákat	 derített	 fel	 és	 oldott	 meg.	 Ugyanaz	 a	 késztetés
vezette	 a	 csomók	 kibogozásában,	 az	 igazság	 előásásában,	 amit	 Strike	 saját
magában	is	érzett.

A	 nap	 egyre	 feljebb	 kúszott,	 a	 koszos	 szélvédőn	 még	 mindig	 foltokban
csillogott	 a	 fény,	 és	 Strike	 hirtelen	 erősen	 sajnálta,	 hogy	 nincs	 itt	 most	 vele
Robin.	 Sosem	 talált	 még	 nála	 jobb	 embert,	 akin	 kipróbálhatja	 az	 elméleteit.
Robin	most	lecsavarná	a	termosz	tetejét,	és	töltene	neki	teát.	Jókat	röhögnénk.

Mostanában	 néhányszor	 sikerült	 visszatalálniuk	 a	 régi,	 viccelődő
beszélgetéseikhez	–	miután	Billy	valami	olyan	aggasztó	történettel	jött	elő,	hogy
az	már	áttört	az	utóbbi	évben	közöttük	megmerevedett,	távolságtartó	hidegségen,
ami	 már	 folytonos	 akadályt	 jelentett	 a	 barátságukban…	 vagy	 akármi	 is	 ez,
gondolta	Strike,	és	egy	pillanatra	megint	azt	érezte,	ahogy	a	karjába	zárja	a	lányt
ott	 a	 lépcsőn,	 beszívja	 a	 fehér	 rózsák	 illatát,	 a	 parfümét,	 ami	 az	 irodában	 is
mindig	érezhető,	ha	Robin	ott	ül	az	asztalánál…

Képzeletben	vágott	egy	grimaszt,	és	újabb	cigarettáért	nyúlt.	Rágyújtott,	és
rákényszerítette	 magát,	 hogy	 Manchesteren	 gondolkodjon,	 hogy	 milyen
kérdésekkel	is	akarja	megközelíteni	Dawn	Clancyt	–	aki	öt	évig	volt	Mrs.	Jimmy
Knight.
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Hát	mi	tagadás,	az	az	asszony	megéri	a	pénzét.	…	mindig
nagyon	adja	a	nagyságos	asszonyt.

	
Henrik	Ibsen:	Rosmersholm

	
	
Míg	 Strike	 észak	 felé	 hajtott,	 Robint	 minden	 magyarázat	 nélkül	 behívatta	 a
kulturális	miniszter.

Ahogy	 a	 napsütésben	 a	 Kulturális,	 Médiaügyi	 és	 Sportminisztérium	 felé
sétált,	 ami	egy	nagy,	 fehér	Edward	kori	épületben	volt	 a	Westminster-palotától
néhány	 percnyire,	 Robin	 hirtelen	 úgy	 érezte,	 szeretne	 ő	 is	 a	 járdát	 elborító
turisták	 közé	 tartozni	 inkább,	 mert	 Chiswell	 igencsak	 gorombának	 hangzott	 a
telefonban.

Robin	 nagyon	 örült	 volna,	 ha	 tud	 valami	 használhatót	 is	 mondani	 a
miniszternek	a	zsarolókról,	de	mivel	még	csak	másfél	napja	dolgozott	az	ügyön,
legfeljebb	 annyit	 mondhatott	 biztosra,	 hogy	 a	 Geraint	 Winnről	 alkotott	 első
benyomása	 helyesnek	 bizonyult	 –	 valóban	 lusta,	 kéjelgő,	 öntelt	 és	 indiszkrét
pasas.	 Az	 irodája	 ajtaja	 többnyire	 tárva-nyitva	 állt,	 és	 éneklős	 hangja	 messze
elhallatszott	 a	 folyosón,	 ahogy	 igazolhatatlan	 szabadszájúsággal	 beszélt	 a
választók	 apró-cseprő	 aggodalmairól,	 emlegetett	 hírességeket	 és	 magas	 rangú
politikusokat,	 és	 igyekezett	 úgy	 tenni,	mintha	 a	választókerületi	 iroda	vezetése
jelentéktelen,	mellékes	munka	lenne	csak	számára.

Robinnak	 is	 kedélyesen	 odaköszönt,	 valahányszor	 a	 lány	 elment	 a	 nyitott
ajtó	 előtt,	 és	 határozottan	 azt	 sugallta,	 szeretne	még	vele	 találkozni.	Csakhogy
Aamir	 Mallik,	 ki	 tudja,	 véletlenül	 vagy	 szándékosan,	 valahogy	 mindig
meghiúsította	 Robin	 kísérleteit,	 hogy	 ezekből	 a	 köszönésekből	 valóban
beszélgetés	 legyen.	 Vagy	 közbevágva	 kérdezett	 valamit	 Winntől,	 vagy	 pedig
(ahogy	egy	órával	ezelőtt	is)	egyszerűen	csak	becsukta	az	ajtót	Robin	előtt.



A	KMSM	kővirágos,	oszlopos,	neoklasszikus	homlokzatú	épülettömbje	nem
sok	 jót	 ígért.	 Belülről	modern	 volt,	 és	 kortárs	 képek	 díszítették,	 és	 a	 központi
lépcsőház	kupolájában	 egy	 absztrakt	 üvegszobor	 függött.	Robint	 itt	 vezette	 fel
egy	 igen	 hatékonynak	 tűnő	 fiatal	 nő.	 Mivel	 azt	 gondolta,	 Robin	 a	 miniszter
keresztlánya,	nagy	gonddal	igyekezett	minden	látnivalót	megmutatni.

–	 A	 Churchill-terem	 –	 mutatott	 balra,	 ahogy	 jobbra	 fordultak.	 –	 Ezen	 a
karzaton	 tartotta	a	beszédét	a	világháború	véget	értekor.	A	miniszter	úr	 itt	 lesz
majd…

Széles,	kanyarodó	folyosón	vezette	Robint,	ami	egyben	nyílt	 terű	 irodaként
is	 funkcionált.	 Takaros	 fiatalemberek	 ültek	 egy	 sor	 asztalnál	 jobbra,	 a	 magas
ablakok	 előtt,	 amik	 egy	 négyszög	 alakú	 udvarra	 néztek,	 amely	 méretében	 és
arányaiban	 leginkább	 valami	 római	 arénára	 hasonlított	 a	 magas,	 ablakokkal
áttört	falak	között.	Olyan	nagyon	más	volt	ez,	mint	a	szűkös	kis	iroda,	ahol	Izzy
vízforralóval	készítette	az	instant	kávét.	Itt	egy	jókora,	drága	kávégép	szolgálta
ezt	a	célt	egy	asztalon,	mellette	a	hozzá	való	kapszulák.

A	folyosó	bal	oldalán	lévő	irodákat	üvegfallal	és	üvegajtókkal	választották	le
ebből	 a	 görbült	 belső	 térből.	 Robin	 már	 messziről	 meglátta	 a	 kulturális
minisztert,	 a	királynőt	 ábrázoló	kortárs	 festmény	alatt	 ült	 az	 íróasztalánál,	 és	 a
telefonján	beszélt.	Rideg	gesztussal	jelezte	nekik,	hogy	a	kísérő	vezesse	csak	be
Robint	az	irodájába,	és	beszélt	tovább,	Robin	pedig	némileg	kínos	érzéssel	várta,
hogy	 befejezze.	 A	 kagylóból	 magas	 női	 hang	 szűrődött	 ki,	 Robin	 még	 több
méterről	is	meg	tudta	állapítani,	hogy	teljesen	hisztérikus.

–	Most	mennem	kell,	Kinvara!	–	mordult	 rá	Chiswell.	–	 Igen…	erről	majd
később	beszélünk.	Mennem	kell!

A	szükségesnél	keményebben	csapta	le	a	kagylót,	majd	Robint	az	asztalával
szembeni	 székhez	 intette.	 Durva,	 egyenes	 ősz	 haja	 drótszőrű	 glóriaként
ágaskodott	a	fején,	vastag	alsó	ajka	dühös,	türelmetlen	kifejezést	kölcsönzött	az
arcának.

–	A	lapok	szimatolnak	–	morogta.	–	A	feleségem	volt	az.	Felhívták	a	Suntól
ma	délelőtt,	hogy	 igazak-e	a	hírek.	 „Milyen	hírek?”,	kérdezi,	de	nem	mondtak
közelebbit.	 Nyilván	 csak	 próbálkoznak.	 Hogy	 meglepetésében	 nem	 mond-e
valamit.

Fintorogva	nézett	Robinra,	mintha	nem	lenne	elégedett	a	kinézetével.
–	Hány	éves	maga?



–	Huszonhét	–	felelte	a	lány.
–	Kevesebbnek	néz	ki.
Ez	nem	éppen	bóknak	hangzott.
–	Elhelyezte	már	a	lehallgatókészüléket?
–	Sajnos	még	nem.
–	Strike	hol	van?
–	Manchesterben,	Jimmy	Knight	exnejével	akar	beszélni	–	mondta	Robin.
Chiswell	 valami	mérges,	 földalatti	 hangot	 adott,	 amit	 általában	 „harrumf”-

nak	szoktak	leírni,	aztán	felállt.	Robin	is	felpattant.
–	Hát	 akkor	 jobb	 lesz,	 ha	 visszamegy,	 és	 halad	 –	mondta	 a	miniszter.	 –	A

Nemzeti	Egészségügyi	Szolgálat!	–	folytatta	pont	ugyanolyan	hangon,	ahogy	az
ajtó	felé	indult.	–	Mindenki	azt	fogja	hinni,	hogy	teljesen	megbolondultunk!

–	Tessék?	–	kérdezett	vissza	Robin	teljesen	összezavarodva.
Chiswell	 kinyitotta	 az	 üvegajtót,	 és	 intett	 neki,	 hogy	 menjen	 előre,	 ki	 a

nyitott	 irodába,	 ahol	 a	 jól	 öltözött	 fiatalok	 dolgoztak	 az	 asztalaiknál	 a	 flancos
kávégép	mellett.

–	 Az	 olimpiai	 nyitóünnepség	 –	 mondta	 magyarázatul	 a	 miniszter,	 ahogy
kijött	 utána	 az	 irodából.	 –	 Rohadt	 balos	 hülyeségek.	 Megnyertünk	 két	 rohadt
világháborút,	de	azt	ugye	nem	szabad	ünnepelni.

–	Badarság,	Jasper!	–	szólt	egy	mély,	dallamos	walesi	hang	a	közelükből.	–	A
háborús	győzelmeket	állandóan	ünnepeljük.	Ez	viszont	most	másféle	ünnepség
lesz!

Della	Winn,	a	sportminiszter	ott	állt	Chiswell	irodájának	ajtaja	előtt,	kezében
a	 majdnem	 fehér	 labrador	 pórázával.	 Méltóságteljes	 megjelenésű	 nő	 volt,	 ősz
haját	 hátrafésülte	 széles	 homlokáról,	 és	 olyan	 sötét	 szemüveget	 viselt,	 hogy
Robin	egyáltalán	nem	látott	át	rajta.	A	lány	már	utánanézett,	és	tudta,	hogy	egy
ritka	 betegség	miatt	 vak,	 az	 anyaméhben	 egyik	 szemgolyója	 sem	 fejlődött	 ki.
Néha	 használt	 üvegszemet,	 különösen	 fotózásokhoz.	Meglehetősen	 sok	 nehéz,
kidolgozott	felületű	aranyékszert	viselt	a	nyakában	kőberakásos	nyaklánccal,	és
tetőtől	 talpig	 égszínkékbe	 volt	 öltözve.	 Az	 egyik	 profilcikkben,	 amit	 Strike
küldött,	Robin	azt	olvasta,	hogy	minden	reggel	Geraint	készíti	neki	elő	a	ruháit,
és	 mivel	 neki	 nincs	 sok	 érzéke	 a	 divathoz,	 úgy	 a	 legegyszerűbb,	 ha	 mindig
ugyanolyan	színeket	válogat	össze.	Akkor	ez	egészen	meghatónak	tűnt.

Úgy	 tűnt,	 Chiswell	 nem	 örül	 túlzottan	 a	 kollégája	 hirtelen	 feltűnésének;



tekintve,	 hogy	 a	 férje	 épp	 zsarolja,	 gondolta	 Robin,	 ez	 aligha	meglepő.	 Della
viszont	nem	adta	jelét,	hogy	zavarban	lenne.

–	Gondoltam,	mehetnénk	egy	kocsival	Greenwichbe	–	mondta	Chiswellnek,
a	fakósárga	labrador	meg	óvatosan	megszagolgatta	Robin	szoknyájának	szélét.	–
Akkor	az	út	alatt	átfuthatnánk	a	12-ei	terveket	is.	Te	mit	csinálsz,	Gwynn?	–	tette
hozzá,	ahogy	érezte	a	labrador	fejének	mozgását.

–	Engem	szaglászik	–	felelte	félénken	Robin,	és	megsimogatta	az	állatot.
–	Ő	a	keresztlányom,	ööö…
–	Venetia	–	vágta	rá	gyorsan	Robin,	mert	Chiswell	láthatóan	nem	emlékezett

a	nevére.
–	Üdvözlöm	–	nyújtott	kezet	Della.	–	Meglátogatta	Jaspert?
–	Nem,	gyakornok	vagyok	a	választókerületi	irodájában	–	válaszolta	Robin,

és	 megszorította	 a	 nő	 meleg,	 sok	 gyűrűs	 kezét.	 Chiswell	 arrébb	 lépett,	 hogy
vessen	egy	pillantást	egy	dokumentumra,	amit	egy	öltönyös	fiatalember	mutatott
neki	a	közelben.

–	Venetia	–	ismételte	a	nevet	Della	még	mindig	Robin	felé	fordulva.	Halvány
fintor	 futott	 át	 a	 kellemes	 arcán,	 amit	 félig	 elfedett	 az	 áthatolhatatlan	 sötét
szemüveg.	–	Mi	a	vezetékneve?

–	Hall	–	felelte	Robin.
Nevetséges	 pánik	 remegett	 a	 gyomrában,	 mintha	 attól	 félne,	 Della	 majd

rögtön	leleplezi.	Chiswell	még	mindig	a	kérdéses	dokumentumot	tanulmányozta,
és	 távolabb	 állt,	 Robin	 pedig	 így	 teljesen	Della	 hatalmába	 került	 –	 vagyis	 így
érezte	magát.

–	Maga	a	vívó	–	mondta	most	Della.
–	 Tessék?	 –	 kérdezte	 Robin	 ismét	 teljesen	 összezavarodva;	 nem	 tudta,

pontosan	 ki	 is	 vívott	 a	 családból,	 és	 mi	 a	 kapcsolat.	 A	 hipermodern	 kávégép
körül	 álló	 fiatalok	 közül	 néhányan	 odafordulva	 hallgatták	 őket,	 az	 arcukon
udvarias	érdeklődéssel.

–	Igen	–	folytatta	Della.	–	Igen,	emlékszem	magára.	Az	angol	csapatban	volt
Freddie-vel.

Erre	megkeményedett	a	barátságos	arca.	Chiswell	közben	már	egy	íróasztalra
hajolva	húzgált	ki	részeket	a	dokumentumból.

–	 Nem,	 sosem	 vívtam	 –	 tiltakozott	 Robin	 tökéletesen	 kibillenve	 az
egyensúlyából.	Az	„angol	csapat”	és	Freddie	említése	megadta	neki	a	szükséges



kontextust.
–	 Dehogynem	 –	 jelentette	 ki	 Della	 határozottan.	 –	 Emlékszem	 magára.

Jasper	keresztlánya,	Freddie-vel	a	csapatban.
Kicsit	 nyugtalanítóan	 is	 hatott	 ez	 az	 arrogancia,	 ez	 a	 tökéletes	 önbizalom.

Robin	úgy	érezte,	képtelen	tovább	tiltakozni,	mert	közben	még	többen	figyelték
őket.	Inkább	csak	annyit	mondott:

–	Nos,	örülök,	hogy	találkoztunk	–	és	indult	tovább.
–	Úgy	érti,	ismét	találkoztunk	–	vágta	rá	Della,	de	Robin	nem	válaszolt.
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Egy	ilyen	embernek,	akinek	ilyen	sötét	múltja	van.
…	Ez	akarja	vezetni	a	népet!	És	úgy	látszik,	sikerül	neki!

	
Henrik	Ibsen:	Rosmersholm

	
	

Miután	 négy	 és	 fél	 órát	 töltött	 a	 vezetőülésben,	 Strike	 nem	 valami	 elegánsan
szállt	 ki	 a	 BMW-ből	Manchesterben.	 Egy	 darabig	 álldogált	 a	 Burton	 Roadon,
ezen	 a	 széles,	 kellemes	utcán,	 amit	 boltok	 és	házak	 szegélyeztek	vegyesen;	 az
autónak	dőlve	kinyújtóztatta	a	hátát,	a	lábát,	és	örült,	hogy	sikerült	parkolóhelyet
találnia	nem	túl	messze	a	„Stylz”-tól.	A	rikító	rózsaszín	fodrászüzlet	ott	virított
egy	kávézó	és	egy	Tesco	Express	között,	a	kirakatában	természetellenes	színekre
festett	hajú,	barátságtalan	arcú	modellek	képeivel.

A	 kis	 üzlet	 határozottan	 divatos	 belsője,	 a	 fekete-fehér	 kockás	 padló,	 a
rózsaszín	falak	Lorelei	hálószobájára	emlékeztették	Strike-ot,	de	nem	úgy	tűnt,
hogy	 különösebben	 a	 fiatal	 vagy	 kalandvágyó	 vendégeket	 céloznák	 meg.
Pillanatnyilag	 csak	 ketten	 ültek	 bent,	 egyikük	 egy	 legalább	 hatvanéves,
nagydarab	 nő,	 aki	 a	 Háziasszonyok	 magazinját	 olvasta	 a	 tükör	 előtt	 fóliába
csomagolt	 hajjal.	 Strike	 már	 amint	 belépett,	 fogadott	 magában,	 hogy	 Dawn
biztosan	az	a	peroxidos	szőke,	aki	épp	háttal	áll	most	neki,	és	élénken	cseveg	az
idős	hölggyel,	miközben	a	kék	haját	dauerolja.

–	Dawnhoz	jöttem	–	mondta	Strike	a	fiatal	recepciósnak,	aki	kissé	riadtnak	is
tűnt,	 hogy	 ennyire	 nagy	 és	 férfias	 alak	 tűnt	 fel	 előtte	 ebben	 az	 illatosított
ammóniabűzben.	 A	 peroxidos	 szőke	 hátra	 is	 fordult	 a	 neve	 hallatán.	 Az
elkötelezett	szoláriumhasználókéhoz	hasonlóan	cserzett,	májfoltos	bőre	volt.

–	Pillanat	’s	megyek,	kakaska!	–	szólt	oda	mosolyogva.	Strike	leült	a	kirakat
előtti	padra	várni.

Öt	perccel	később	Dawn	egy	bőrborítású,	rózsaszín	székhez	vezette	az	üzlet



hátsó	részében.
–	Akkor	milyen	legyen?	–	kérdezte,	és	a	székre	mutatott,	hogy	üljön	le.
–	 Igazából	 nem	 hajat	 vágatni	 akarok	 –	 felelte	 Strike	 állva.	 –	 Örömmel

kifizetem,	nem	akarom	vesztegetni	az	idejét,	de…	–	Azzal	előhúzta	a	zsebéből	a
névjegyét	 és	 a	 jogosítványát.	 –	 A	 nevem	 Cormoran	 Strike.	 Magánnyomozó
vagyok,	és	azt	reméltem,	beszélhetek	magával	a	volt	férjéről,	Jimmy	Knightról.

A	 nő	 döbbentnek	 tűnt,	 ahogy	 az	 érthető	 is	 volt,	 de	 aztán	 izgatott	 kifejezés
ömlött	el	az	arcán.

–	 Strike?	 –	 ismételte	 a	 nevet	 szájtátva.	 –	 Nem	 maga	 volt,	 aki	 azt	 a
hasfelmetsző	csávót	elkapta?

–	De	igen.
–	Jesszusom,	hát	micsinált	Jimmy?
–	 Semmi	 különöset	 –	 válaszolt	 könnyedén	 Strike.	 –	 Csak	 háttér-

információkat	gyűjtök.
A	 nő	 persze	 nem	 hitt	 neki.	 Strike	 gyanította,	 hogy	 az	 arca	 szét	 van

szilikonozva,	 a	 homloka	 is	 gyanúsan	 sima	 volt,	 és	 csillogó	 a	 gondosan	 rajzolt
szemöldöke	felett.	Csak	az	inas	nyaka	árulkodott	a	koráról.

–	Annak	már	vége.	Évek	óta	vége.	Sose	beszélek	Jimmyvel.	Minek	beszélni,
ha	nincs	miről	beszélni,	nem?

De	Strike	érezte,	hogy	szinte	hőként	árad	belőle	a	kíváncsiság	és	az	izgalom.
A	háttérben	a	Radio	2	csiripelt.	Dawn	a	tükör	előtt	ülő	két	nő	felé	pillantott.

–	 Sian!	 –	 szólt	 oda	 hangosan,	mire	 a	 recepciós	 felpattant,	 és	 odafordult.	 –
Szedd	 le	 a	 fóliát	 meg	 a	 dauerra	 figyelj	 egy	 kicsit,	 szívem!	 –	 Kezében	 Strike
névjegyével	habozott	 egy	kicsit.	 –	Nem	 is	 tudom,	kéne-e…	–	mondta.	Majd	 a
nyomozó	rábeszéli.

–	 Csak	 háttér-információkról	 lenne	 szó	 –	 mondta	 neki	 Strike.	 –	 Semmi
felelősség.

Öt	 perc	múlva	 a	 nő	 egy	 tejjel	 felhígított	 kávét	 nyomott	 a	 kezébe	 az	 üzlet
hátuljában	 lévő	 aprócska	 pihenőszobában.	 Vidáman	 csacsogott,	 és	 bár	 a
neonfényben	 kissé	 nyúzottnak	 tűnt,	 azért	 elég	 jól	 nézett	 ki	 ahhoz,	 hogy	Strike
belássa,	miért	érdekelt	Jimmyt	egy	nála	tizenhárom	évvel	idősebb	nő.

–	 …igen,	 egy	 nukleáris	 fegyverek	 elleni	 tüntetésen.	 Egy	 barátnőmmel
mentem,	Wendyvel,	hát	ő	ebben	nagyon	benne	volt.	Vegetáriánus	–	tette	hozzá,
és	a	lábával	belökte	az	üzletbe	vezető	ajtót,	és	egy	doboz	Silk	Cutot	vett	elő.	–



Tudja,	milyenek.
–	 Szívom	 én	 a	 sajátomat	 –	 intett	 Strike,	 amikor	 a	 nő	 odakínálta	 neki	 a

cigarettát.	 Adott	 neki	 tüzet,	 aztán	 ő	 is	 rágyújtott	 egy	 Benson	 &	 Hedgesre.
Egyszerre	fújták	ki	a	füstöt.	Dawn	Strike	felé	fordulva	keresztbe	tette	a	lábát,	és
folytatta	a	szóáradatot.

–	 …igen,	 na	 és	 Jimmy	 beszélt.	 Hogy	 a	 fegyverek,	 és	 mennyit	 lehetne
spórolni,	 az	 Egészségügyi	 Szolgálatnak	 adni,	 és	 hogy	 mi	 értelme…	 tudja,
nagyon	jól	beszél.

–	Igen	–	bólintott	Strike.	–	Hallottam	én	is.
–	Igen,	na,	hát	én	bekaptam	ezt	teljesen.	Aszittem,	valami	Robin	Hood.
Strike	már	ekkor	tudta,	mi	lesz	a	poén	–	nyilván	nem	először	mondta	el	így	a

történetet	Dawn.
–	Pedig	inkább	Rabló	Hood!
Dawn	 már	 elvált	 volt,	 amikor	 Jimmyvel	 megismerkedett.	 Az	 első	 férje

elhagyta	egy	másik	lányért,	aki	a	közös	londoni	fodrászatukban	dolgozott.	Dawn
jól	 jött	 ki	 a	 válásból,	 sikerült	 megtartania	 az	 üzletet.	 Jimmy	 romantikus
figurának	 tűnt	a	piti	 simlis	 férje	után,	és	Dawn	hirtelen	felélénkülve	 jól	bele	 is
szeretett.

–	De	csajai	mindig	voltak	–	mondta.	–	 Ilyen	balos	csajok,	 tudja.	Egy-kettő
nagyon	fiatal.	Olyan	volt	nekik,	mint	valami	popsztár	vagy	valami.	Csak	később
tudtam	meg,	mennyi	volt,	miután	már	minden	számlámhoz	volt	neki	is	kártyája.

Dawn	 jó	hosszan	ecsetelte,	hogy	győzte	meg	Jimmy,	 finanszírozza	a	pert	a
régi	munkahelye,	a	Zanet	Industries	ellen,	akik	szabályellenesen	bocsátották	el.

–	Nagyon	 jól	 ismeri	 a	 jogait	 Jimmy.	És	 azért	 nem	hülye,	 tudja.	 Egy	 tízest
kiszedett	 a	 Zanetből	 is.	 Én	 persze	 egy	 pennyt	 sem	 láttam	 abból.	 Elszórta	 az
összeset,	 próbált	 másokat	 is	 beperelni.	 Aztán	 miután	 szétmentünk,	 engem	 is.
Hogy	keresetkiesést	okoztam,	na,	ne	röhögtessen	már!	Én	tartottam	el	öt	évig,	és
azt	 állította,	 hogy	 ő	 is	 velem	 dolgozott,	 ingyen	 fejlesztette	 az	 üzletet,	 hogy	 a
vegyszerektől	 munkahelyi	 ártalomként	 asztmája	 lett…	 mennyi	 hülyeséget
összebeszélt…	 aztán	 persze	 elutasították,	 hál’	 istennek.	Akkor	meg	 zaklatásért
próbált	beperelni.	Hogy	kulccsal	megkarcoltam	a	kocsiját.

Elnyomta	a	cigarettáját,	és	rögtön	nyúlt	is	egy	másikért.
–	Mondjuk,	tényleg	megkarcoltam	–	tette	hozzá	hirtelen	gonosz	mosollyal.	–

Azt	 tudja,	 hogy	 most	 már	 listán	 van?	 Hogy	 nem	 perelhet	 be	 senkit	 engedély



nélkül?
–	Igen,	ezt	 tudtam	–	felelte	Strike.	–	Dawn,	amíg	együtt	voltak,	benne	volt

Jimmy	bármilyen	törvénytelen	tevékenységben?
Dawn	ismét	rágyújtott,	a	keze	fölött	figyelve	Strike-ot;	még	mindig	remélte,

megtudhatja,	 mégis	 mit	 csinált	 Jimmy,	 hogy	 Strike	 utána	 kérdezősködik.	 De
végül	válaszolt:

–	Nem	biztos,	hogy	mindig	alaposan	utánanézett,	valóban	elmúlt-e	 tizenhat
éves	az	összes	csaj,	akivel	kavart.	Aztán	hallottam,	hogy	az	egyik…	de	addigra
mi	 már	 szétmentünk.	 Az	 már	 nem	 az	 én	 bajom	 volt	 –	 mondta,	 Strike	 pedig
feljegyezte.	 –	 És	 nem	 nagyon	 bíznék	 benne,	 ha	 zsidókról	 van	 szó,	 nem	 bírja
őket.	Izrael	minden	gonosz	gyökere,	legalábbis	Jimmy	szerint.	Cionizmus!	Már
a	 rohadt	 szóból	 is	 elegem	 volt!	 Az	 ember	 aszinné,	 szenvedtek	 már	 eleget	 –
folytatta	homályosan.	–	Igen,	a	Zanetnél	a	menedzser,	az	is	zsidó	volt,	utálták	is
egymást.

–	Hogy	hívták	ezt	a	menedzsert?
–	 Hogy	 is?	 –	 Dawn	 fintorogva	 nagyot	 szívott	 a	 cigarettájából.	 –	 Valami

Paul…	Lobstein,	ez	az.	Paul	Lobstein.	Gondolom,	még	mindig	ott	van.
–	 Magának	 van	 most	 bármilyen	 kapcsolata	 Jimmyvel	 vagy	 a	 családjából

bárkivel?
–	 Jesszusom,	 dehogy!	 Örülök	 is	 neki.	 A	 családjából	 amúgy	 csak	 a	 kis

Billyvel	találkoztam,	az	öccsével.	–	Kicsit	megenyhülve	mondta	ki	a	nevét.	–	De
ő	 nem	 volt	 normális.	 Egyszer	 egy	 ideig	 nálunk	 lakott.	 Drága	 egy	 gyerek,	 de
tényleg,	de	nem	normális.	Jimmy	aszonta,	az	apjuk	miatt.	Erőszakos	alkesz	volt.
Egyedül	nevelte	 fel	őket,	és	kiverte	belőlük	a	szart	 is,	azt	mesélték,	az	övével,
meg	minden.	 Jimmy	 lelépett	Londonba,	 szegény	kis	Billy	meg	ott	maradt	vele
egyedül.	Hát	nem	is	meglepő,	hogy	olyan	lett,	amilyen.

–	Ezt	hogy	érti?
–	Volt	neki	egy	ilyen…	tikkelése,	így	mondják?
Tökéletesen	 leutánozta	 az	 orrhoz-mellkashoz	 kapkodó	 mozdulatot,	 amit

Strike	is	láthatott	az	irodájában.
–	Adtak	neki	gyógyszereket,	azt	tudom.	Aztán	tőlünk	elment,	egy	ideig	más

srácokkal	 lakott	 egy	 lakásban.	Miután	mi	 szétmentünk	 Jimmyvel,	 többet	 nem
találkoztam	vele.	Drága	egy	gyerek	volt,	az	igaz,	de	Jimmyt	idegesítette.

–	Hogyan?	–	kérdezett	rá	Strike.



–	 Jimmy	 nem	 szerette,	 ha	 Billy	 a	 gyerekkorukról	 beszél.	 Nem	 t’om,
szerintem	bűntudata	volt,	hogy	otthagyta	Billyt	egyedül	az	apjukkal.	Volt	ebben
az	egészben	valami	fura…

Strike	látta	rajta,	hogy	már	rég	nem	gondolt	ezekre	a	dolgokra.
–	Fura?	–	próbálta	továbblendíteni.
–	Néha,	ha	már	ivott,	Jimmy	arról	szónokolt,	hogy	az	apjuk	a	pokolban	fog

megrohadni	azért,	amivel	a	kenyerét	kereste.
–	Azt	hittem,	ezermester	volt.
–	 Igen?	 Nekem	 azt	 mondták,	 hogy	 asztalos.	 Az	 a	 politikus,	 annak	 a

családjának	dolgozott,	hogy	is	hívják?	Akinek	olyan	haja	van!
És	elmutogatta	a	szétálló	hajkoronát.
–	Jasper	Chiswell?	–	dobta	be	Strike,	és	leírás	szerint	ejtette	ki	a	nevet.
–	Aha,	ő.	Az	öreg	Mr.	Knight	ingyen	lakott	egy	kisházban	a	családi	birtokon.

A	fiúk	is	ott	nőttek	fel.
–	 És	 azt	 mondta,	 hogy	 az	 apja	 a	 pokolban	 fog	 megrohadni	 azért,	 amit

dolgozott?	–	ismételte	Strike.
–	Aha.	De,	 gondolom,	 csak	 azért,	merthogy	 toryknak	 dolgozott.	 Jimmynél

minden	a	politikáról	szól.	Én	ezt	nem	értem	amúgy	–	folytatta	 idegesen.	–	Hát
valamiből	 élni	 kell!	 Képzelje	 csak,	mi	 lenne,	 ha	 én	mindenkit	megkérdeznék,
kire	 szavaz,	 mielőtt…	 A	 kurva	 életbe!	 –	 akadt	 el	 a	 lélegzete	 hirtelen.	 Sietve
elnyomta	a	cigarettáját,	és	felugrott.	–	Remélem,	Sian	kiszedte	a	tekerőket	Mrs.
Horridge	hajából,	mer’	ha	nem,	akkor	kopasz	lesz!
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Tehát	mégis	javíthatatlan.
	

Henrik	Ibsen:	Rosmersholm
	

	
Robin	 egész	 délután	 próbált	 alkalmat	 keresni,	 hogy	 elhelyezhesse	 a
lehallgatókészüléket	Winn	irodájában.	Kint	mászkált	a	csendes	folyosón,	amiről
az	 ő	 irodája	meg	 Izzyé	 is	 nyílt,	 de	 nem	 járt	 sikerrel.	Winn	 ugyan	 ebédidőben
elment	egy	megbeszélésre,	de	Aamir	az	irodában	maradt.	Robin	fel-alá	járkált	a
kezében	 az	 irattartójával;	 várt	 a	 pillanatra,	 amikor	 Aamir	 talán	 kimegy	 a
mosdóba,	 és	 valahányszor	 az	 arra	 haladók	 beszédbe	 próbáltak	 vele	 elegyedni,
visszament	Izzy	irodájába.

Végül	négy	után	tíz	perccel	rámosolygott	a	szerencse.	Winn	nagy	lendülettel
befordult	a	folyosóra,	úgy	tűnt,	a	hosszúra	nyúlt	ebéd	után	spicces	egy	kicsit,	és
a	feleségével	éles	ellentétben	láthatólag	nagyon	örült	Robinnak.	Rögtön	meg	is
indult	felé.

–	 Hát	 itt	 van!	 –	 szólította	 meg	 hangosan.	 –	 Akartam	 magával	 beszélni
valamiről.	Jöjjön	csak	be,	jöjjön!

Már	nyitotta	is	az	irodája	ajtaját.	Robin	nem	értette	ugyan,	de	szerette	volna
felderíteni	a	helyiséget,	ahová	lehallgatót	kell	tennie,	így	követte.

Aamir	 ingujjra	 vetkőzve	 dolgozott	 az	 íróasztalánál,	 ami	 a	 rend	 aprócska
oázisa	 volt	 a	 teljesen	 összevissza	 helyiségben.	Winn	 asztala	 körül	 tornyokban
álltak	 az	 irattartók.	 Robin	 az	 Egyenes	 Pálya	 narancssárga	 logóját	 is
megpillantotta,	egy	halom	levélen	az	asztalon.	Közvetlenül	Geraint	asztala	alatt
ki	is	szúrt	egy	konnektort,	ami	ideális	helyen	volt	a	lehallgatáshoz.

–	Maguk	találkoztak	már?	–	kérdezte	vígan	Geraint.	–	Venetia,	Aamir!
Lehuppant	 az	 asztalhoz,	 Robint	 pedig	 a	 karosszékhez	 irányította,	 amin

dülöngélő	toronyban	dossziék	álltak.



–	 Redgrave	 visszahívott?	 –	 kérdezte	 Aamirtól,	 miközben	 nagy	 nehezen
levette	a	zakóját.

–	Kicsoda?	–	kérdezett	vissza	a	fiatalember.
–	Sir	Steve	Redgrave!	–	mondta	Geraint,	 és	mintha	vágott	volna	egy	pofát

Robin	 felé.	 Ez	 Robinnak	 volt	 kellemetlen	 helyette	 is,	 különösen,	 hogy	 Aamir
csak	egy	halk	„nem”-et	motyogott	válaszul.

–	Egyenes	Pályás	ügy	–	mondta	Winn	Robinnak	magyarázatul.
Végül	 sikerült	 levennie	 a	 zakóját.	 Megpróbálta	 színpadiasan	 a	 széke

támlájára	dobni,	ahonnan	lecsúszott	a	földre,	de	Geraint	láthatóan	észre	se	vette,
és	már	a	narancssárga	logót	kopogtatta	az	ujjával	a	halom	legfelső	levelén.

–	 A	 jó…	 –	 Itt	 nagyot	 böfögött.	 –	 Elnézést.	 A	 jótékonysági	 szervezetünk.
Hátrányos	 helyzetű	 és	 sérült	 sportolóknak,	 tudja.	 Rengeteg	 neves	 támogatónk
van.	 Sir	 Steve	 is	 nagyon	 szeret…	 –	 megint	 böfögött.	 –	 Elnézést.	 Szeretne
segíteni.	Na	mármost.	Elnézést	akartam	kérni	magától.	A	szegény	nejem	miatt.

Úgy	tűnt,	rettentően	élvezi.	A	szeme	sarkából	Robin	látta,	hogy	Aamir	gyors,
éles	pillantást	vet	Geraintre,	mint	egy	macska,	amikor	csak	felvillantja	a	karmát,
majd	gyorsan	vissza	is	húzza.

–	Ezt	nem	értem…	–	nézett	rá	Robin.
–	Összekeveri	 a	 neveket.	De	 állandóan.	Ha	 nem	 tartanám	 rajta	 a	 szemem,

mindenféle	 galiba	 lenne,	 rossz	 levelek	 mennének	 rossz	 helyre…	 összekeverte
magát	 valaki	 mással.	 Ebéd	 közben	 felhívott,	 és	 váltig	 állította,	 hogy	 maga
valójában	a	lányunk	egy	réges-régi	ismerőse.	Verity	Pulham.	A	keresztapja	egyik
másik	 keresztgyereke.	 Rögtön	 mondtam	 neki,	 hogy	 maga	 nem	 az,	 mondtam,
majd	 elnézést	 kérek	 a	 nevében.	 Buta	 kislány.	 Szörnyen	 makacs,	 ha	 azt	 hiszi,
igaza	van,	de	azért…	–	megint	vágott	egy	fintort,	és	megkocogtatta	a	homlokát;
a	halálosan	idegesítő	feleség	birkatürelmű	férje	–	a	végén	sikerült	megértetnem
vele.

–	Hát	–	kezdte	óvatosan	Robin	–,	örülök,	hogy	már	tudja,	hogy	tévedett,	mert
úgy	tűnt,	Verityt	nem	kedveli	túlságosan.

–	 Ami	 igaz	 az	 igaz,	 Verity	 tényleg	 hülye	 kis	 picsa	 volt	 –	 felelte	 ragyogó
arccal	Winn.	Robin	látta	rajta,	hogy	örömmel	mondja	ki	a	szót.	–	Szemét	volt	a
lányunkkal,	tudja.

–	Jaj,	szegény	–	vágta	rá	Robin,	és	félelmében	nagyot	dobbant	a	szíve,	ahogy
eszébe	jutott,	hogy	Rhiannon	Winn	öngyilkos	lett.	–	Sajnálom.	Milyen	szörnyű!



–	Hát	tudja	–	folytatta	Winn,	miközben	leült	és	a	székével	hátradőlt	a	falnak
támaszkodva,	kezét	 a	 tarkóján	összekulcsolva	–,	maga	aztán	végleg	 túl	kedves
lánynak	 tűnik	Chiswellékhez.	–	Határozottan	 ittasnak	 látszott	egy	kicsit.	Robin
halványan	 érezte	 is	 a	 borszagot	 a	 leheletén,	 Aamir	meg	megint	 odavetett	 egy
villámgyors,	metsző	pillantást.	–	Maga	mivel	foglalkozott	ezelőtt,	Venetia?

–	PR-ral	–	 felelte	Robin.	–	De	valami	értelmesebb	felé	szeretnék	elindulni.
Politika,	vagy	talán	jótékonyság.	Olvastam	az	Egyenes	Pályáról	is.	–	Ez	legalább
igaz	 volt.	 –	 Ragyogó	 kezdeményezés!	 És	 a	 veteránokkal	 is	 sokat	 dolgoznak,
ugye?	Tegnap	láttam	egy	interjút	Terry	Byrne-nel.	A	paralimpiai	kerékpáros…

Robin	 arra	 figyelt	 fel,	 hogy	 Byrne-nek	 ugyanúgy	 a	 térde	 alatt	 vágták	 le	 a
lábát,	mint	Strike-nak.

–	De	 persze	maga	 személyesen	 is	 érdekelt	 a	 veteránok	 ügyében	 –	mondta
Winn.

Robinnak	megint	liftezett	egyet	a	gyomra.
–	Tessék?
–	Freddie	Chiswell?	–	nézett	rá	Winn.
–	Ó,	igen,	persze	–	felelte	Robin.	–	Bár	én	nem	nagyon	ismertem	Freddie-t.

Idősebb	volt	nálam	kicsivel.	De	persze	szörnyű	volt,	amikor…	amikor	elesett.
–	Ó	igen,	szörnyű	–	bólogatott	Winn,	bár	a	hangja	közönyös	maradt.	–	Della

nagyon	is	ellenezte	az	egész	iraki	háborút.	Nagyon	is	ellenezte.	A	maga	Jasper
bácsikája	egyébként	lelkesen	támogatta.

Egy	pillanatig	ott	vibrált	a	levegőben	Winn	kimondatlan	mondandója,	hogy
Chiswell	meg	is	érdemelte	ezt	a	lelkes	támogatásáért.

–	Hát,	azt	nem	tudom	–	mondta	óvatosan	Robin.	–	Jasper	bácsi	úgy	látta,	az
akkor	 rendelkezésünkre	 álló	 bizonyítékok	 alapján	 indokolt	 a	 katonai
beavatkozás.	Különben	 is	–	 tette	hozzá	bátrabban	–,	 azt	 senki	nem	mondhatja,
hogy	érdekében	állt	 támogatni,	nem,	hisz	a	saját	gyerekének	is	a	frontra	kellett
mennie!

–	 Ó,	 hát,	 ha	 így	 érvel,	 hogy	 is	 mondhatnék	 ellent?	 –	 emelte	 fel	 a	 kezét
megadást	 színlelve	 Winn.	 A	 szék	 falnak	 támaszkodó	 támlája	 megcsúszott,	 és
néhány	másodpercig	 csak	próbálta	visszanyerni	 az	 egyensúlyát;	megragadta	 az
asztal	 szélét,	 úgy	 húzta	 vissza	 magát	 és	 a	 széket	 is.	 Robinnak	 jelentős
akaraterővel	sikerült	nem	elnevetnie	magát.

–	Geraint!	–	 szólalt	meg	Aamir.	 –	Alá	kellene	 írnia	 a	 leveleket,	 ha	még	öt



előtt	el	akarjuk	küldeni	őket!
–	Még	csak	fél	öt	–	nézett	az	órájára	Winn.	–	Nos,	igen,	Rhiannon	benne	volt

a	brit	ifjúsági	vívóválogatottban.
–	Ez	remek!	–	lelkendezett	Robin.
–	 Sportos	 lány	 volt,	 mint	 az	 anyja.	 A	 walesi	 ificsapatba	 tizennégy	 évesen

került	 be.	 Mindig	 én	 vittem	 kocsival	 mindenfelé	 a	 versenyekre.	 Sok-sok	 órát
utaztunk	együtt!	A	brit	ificsapatba	tizenhat	évesen	jutott	be.

–	De	ezek	az	angolok,	ezek	nagyon	 tartózkodóan	viselkedtek	vele	–	villant
meg	 a	 kelta	 neheztelés	 Winn	 hangjában.	 –	 Mert	 ő	 nem	 ezekbe	 a	 nagy
magániskoláikba	 járt,	 tudja.	 Ezeknek	 csak	 a	 kapcsolatok	 számítottak.	 Verity
Pulham,	 hát,	 neki	 nem	 volt	 meg	 a	 tehetsége,	 nem	 igazán.	 Sőt,	 Rhiannon,	 aki
sokkal	 jobb	 vívó	 volt,	 csak	 akkor	 került	 be	 egyáltalán	 a	 brit	 csapatba,	 amikor
Verity	eltörte	a	bokáját.

–	Értem	–	bólintott	Robin,	és	 igyekezett	 egyensúlyozni	az	együttérzés	meg
aközött,	hogy	elvileg	Chiswellék	köréhez	tartozik.	Csak	nem	lehet,	hogy	ez	az	a
sérelem,	ami	miatt	Winn	utálja	a	családot?	Pedig	Geraint	szenvedélyes	hangjából
régi,	 berögzült	 sértettség	 érződött.	 –	 Nos,	 az	 ilyen	 dolgokban	 természetesen	 a
tehetségnek	kellene	legtöbbet	számítania.

–	Így	van!	–	helyeselt	Winn.	–	Annak	kellene.	Nézze	csak…
Kapkodva	előszedte	a	tárcáját,	és	egy	régi	fényképet	húzott	elő	belőle.	Robin

már	 nyújtotta	 a	 kezét,	 de	Geraint	 csak	 szorongatta	 a	 képet,	 és	 kijött	 az	 asztal
mögül.	Olyan	 közel	 állt,	 hogy	Robin	 érezte	 a	 leheletét	 a	 nyakán,	 úgy	mutatta
neki	a	lánya	képét.	Rhiannon	Winn	vívóruhában	állt	ragyogó	arccal,	feltartva	a
nyakába	 akasztott	 aranyérmet.	 Sápadt	 volt,	 és	 kis	 termetű,	 és	 Robin	 egyik
szülőjéből	 sem	 látott	 sokat	 az	 arcában,	 hacsak	 nem	 valami	 kicsit	 Dellából	 a
széles,	 okos	 homlokán.	 De	 ahogy	 ott	 hallotta	 a	 fülében	 Geraint	 hangos
lélegzetét,	 és	 igyekezett	 nem	 elhúzódni	 tőle	 ösztönösen,	 Robin	 szeme	 előtt
hirtelen	megjelent	Geraint	Winn,	 ahogy	 széles,	 ajaktalan	 vigyorával	 végigsétál
egy	nagy	 teremnyi	 izzadt	 tinilány	között.	Szégyellnie	kéne	vajon,	hogy	eszébe
jutott,	 Geraint	 tényleg	 szülői	 odaadásból	 vitte-e	 mindig	 a	 lányát	 versenyekre
szerte	az	országban?

–	Magával	meg	mi	 történt,	 jaj?	 –	 kérdezte	Geraint	 forró	 hangja	 a	 fülében.
Odahajolva	hozzáért	a	lila	sebhelyhez	Robin	csupasz	alkarján.

Robin	nem	tudta	türtőztetni	magát,	elrántotta	a	karját.	A	sebhely	körül	még



nem	gyógyultak	meg	az	idegvégződések,	utálta,	ha	hozzáérnek.
–	 Beleestem	 egy	 üvegajtóba	 kilencéves	 koromban	 –	 mondta,	 de	 a

bensőséges,	bizalmas	hangulat	máris	eloszlott,	mint	a	cigarettafüst.
A	szeme	sarkából	látta	Aamirt,	ahogy	egyenes	háttal,	némán	ül	az	asztalánál.

Geraint	most	már	erőltetetten	mosolygott.	Robin	 túl	sokat	dolgozott	 irodákban,
és	 tudta,	 hogy	 most	 bizony	 finoman	 átrendeződtek	 az	 erőviszonyok	 a
helyiségben.	Robin	most	már	 a	 szemére	 vetheti	 ezt	 a	 kis	 ittas	 bizalmaskodást.
Geraint	sértett	volt,	és	aggódott	is	kicsit.	Bár	ne	húzódott	volna	el	előle,	kívánta
Robin.

–	Mr.	Winn,	nem	is	tudom…	–	kezdte	hallhatóan	nagy	levegőt	véve	–,	nem
tudna-e	 nekem	majd	 tanácsot	 adni	 a	 jótékonysági	 szervezetek	 világáról?	 Csak
nem	 tudom	 eldönteni,	 hogy…	 politika,	 jótékonyság…	 és	 nem	 ismerek	 senki
mást,	aki	mindkettőben	otthon	van.

–	Ó…	–	 pislogott	 rá	Geraint	 a	 vastag	 szemüvege	mögül.	 –	Ó,	 hát…	 igen,
természetesen	tudok…

–	Geraint!	–	szólt	Aamir	megint.	–	Tényleg	alá	kéne	írnia	a	leveleket…
–	Igen,	jól	van,	jól	van!	–	csattant	fel	Geraint.	–	Később	majd	beszélünk!	–

kacsintott	rá	Robinra.
–	Remek!	–	mosolygott	vissza	Robin.
Kifelé	menet	Aamirra	is	odamosolygott,	de	az	nem	viszonozta.
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Tehát	már	itt	tartunk!
	

Henrik	Ibsen:	Rosmersholm
	
	

Miután	 kilenc	 órát	 ült	 a	 kormánynál,	 Strike-nak	 elgémberedett,	 fájt	 a	 nyaka,
háta,	lába,	és	a	harapnivalós	táskája	is	rég	kiürült.	Már	felvillant	az	első	csillag	is
a	halvány,	tintaszerűen	sötétkék	égen,	amikor	megcsörrent	a	telefonja.	Ez	volt	a
húga,	 Lucy	 szokott	 időpontja,	 hogy	 „egy	 kis	 beszélgetésre”	 felhívja;	 négy
esetből	háromszor	tudomást	sem	vett	ezekről	a	hívásokról,	mert	bármennyire	is
szerette	 a	 lányt,	 nem	 tudott	 érdeklődést	 tettetni	 a	 gyerekek	 iskolai	 dolgai,	 a
szülői	 munkaközösség	 belső	 harcai	 vagy	 a	 minőségellenőr	 férje	 munkahelyi
előmenetele	 iránt.	 De	 mivel	 most	 látta,	 hogy	 Barclay	 hívja,	 leállt	 egy	 épp
felbukkanó	 egyszerű	 pihenőhelyen	 (valójában	 egy	 lekanyarodó	 földút	 volt
csupán),	leállította	a	motort,	és	felvette.

–	Bent	vagyok!	–	mondta	tömören	Barclay.	–	Mármint	Jimmyék	körében.
–	Máris?	–	nézett	nagyot	Strike	őszinte	csodálattal.	–	De	hogyan?
–	Kocsma	–	felelte	Barclay.	–	Belevágtam	a	szavába.	Egy	csomó	baromságot

összehordott	 a	 skót	 függetlenségről.	Az	 a	 jó	 az	 angol	balosokba’	–	 folytatta	–,
hogy	 imádják	 azt	 hallgatni,	 mekkora	 szar	 Anglia.	 Egész	 délután	 egy	 sört	 se
kellett	fizetnem.

–	 A	 kurva	 életbe,	 Barclay!	 –	 gyújtott	 rá	 Strike	 egy	 újabb	 cigarettára,	 bár
aznap	már	húszat	elszívott.	–	Ez	nagyon	szép	volt!

–	Ez	csak	a	kezdet!	–	 felelte	a	másik.	–	Azt	kellett	volna	hallania,	mi	volt,
amikor	arról	meséltem,	mekkora	imperialista	hiba	volt	a	seregbe	menni.	Bassza
meg,	mennyire	naivak	ezek!	Úgyhogy	megyek	is	KOLT-gyűlésre	holnap.

–	Miből	él	Knight?	Nem	mondott	valamit?
–	Azt	mondta,	ír	egy-két	balos	internetes	oldalnak,	meg	KOLT-pólókat	árul,



meg	némi	füvet.	Mondjuk,	a	cucca	az	szar.	Elmentünk	hozzá	is,	a	kocsma	után.
Azzal	az	erővel	kibaszott	leveskockát	is	szívhatna.	Mondtam	neki,	hogy	majd	én
szerzek	jobbat.	Azt	ugye	leírhatom	költségként?

–	 Majd	 beírom	 az	 „egyéb	 költségek”	 közé	 –	 felelte	 Strike.	 –	 Remek,
értesítsen!

Barclay	letette.	Strike	úgy	döntött,	egyúttal	kinyújtóztatja	a	lábát	is.	Kiszállt
a	kocsiból,	és	még	mindig	cigarettázva	a	széles,	sötét	szántóra	vezető	alacsony
fakapunak	dőlt,	és	felhívta	Robint.

	
	

–	 Vanessa	 az!	 –	 hazudta	 Robin,	 amikor	 meglátta	 Strike	 számát	 a	 telefon
kijelzőjén.

Matthew-val	épp	befejezték	a	 rendelt	curryt	a	kanapén,	a	híradó	közben.	A
férfi	későn,	fáradtan	ért	haza,	Robin	nem	akart	veszekedni.

Fogta	 a	 telefont,	 és	 a	 nagy	 üvegajtón	 át	 kiment	 a	 kis	 udvarra,	 ami	 a
lakásavatón	 dohányzóhelyként	 működött.	 Gondosan	 becsukta	 az	 ajtót,	 csak
azután	vette	fel.

–	Hahó!	Minden	rendben?
–	Igen.	Tudunk	most	beszélni	egy	kicsit?
–	 Igen	 –	 felelte	 Robin	 a	 falnak	 dőlve.	 Egy	 molylepkét	 figyelt,	 ami	 hiába

repült	neki	újra	meg	újra	 a	 fényes	üvegnek,	hogy	bejusson	a	házba.	–	Mi	volt
Dawn	Clancyvel?

–	Semmi	használható	–	mondta	Strike.	–	Azt	hittem,	talán	van	egy	nyom,	egy
zsidó	exfőnök,	akin	Jimmy	bosszút	akart	állni,	de	felhívtam	a	céget,	és	szegény
pasas	 meghalt	 agyvérzésben	 tavaly	 szeptemberben.	 Aztán	 felhívott	 Chiswell,
pont	miután	Dawntól	eljöttem.	Azt	mondja,	a	Sun	szimatol	körülötte.

–	Igen	–	erősítette	meg	Robin.	–	Felhívták	a	feleségét.
–	Ez	 épp	nem	hiányzott	 –	mondta	Strike.	Robin	 úgy	 érezte,	 ez	 elég	 enyhe

kifejezés.	–	Vajon	kitől	kapták	a	tippet?
–	 Én	Winnre	 fogadnék.	 –	 Robinnak	 eszébe	 jutott,	 hogyan	 beszélt	 Geraint

délután,	a	híres	emberek	emlegetése,	a	fontoskodás.	–	Pont	olyan	ember,	aki	csak
úgy	megpedzegeti	egy	újságírónak,	hogy	Chiswellnél	 lenne	valami	sztori,	még
ha	nincs	is	semmi	bizonyíték	a	kezében.	De	komolyan	–	próbálkozott	ismét,	bár
nem	is	remélt	már	választ	–,	maga	mit	gondol,	mit	csinált	Chiswell?



–	Jó	lenne	tudni,	de	igazából	mindegy	–	felelte	Strike.	Fáradt	volt	a	hangja.	–
Nem	azért	fizetnek,	hogy	róla	derítsünk	ki	valamit.	Ha	már	itt	tartunk…

–	Még	nem	tudtam	elhelyezni	a	lehallgatót	–	vágott	közbe	Robin,	mert	előre
látta	 a	 kérdést.	 –	 Bent	 maradtam,	 ameddig	 csak	 tudtam,	 de	 Aamir	 bezárta	 az
ajtót,	amikor	mindketten	hazamentek.

Strike	sóhajtott.
–	Hát,	csak	ne	csessze	el	azzal,	hogy	siet	–	mondta.	–	De	ha	a	Sun	is	bejön	a

képbe,	eléggé	meg	vagyunk	szorulva.	Tegye	meg,	amit	lehet.	Menjen	be	korán,
vagy	valami!

–	Jó,	megpróbálom	–	fogadkozott	Robin.	–	Mondjuk,	Winnékről	megtudtam
valami	 furcsát	 ma.	 –	 És	 elmesélte,	 hogyan	 keverte	 össze	 Della	 Chiswell	 egy
másik,	 valódi	 keresztlányával,	 aztán	 Rhiannon	 és	 a	 vívócsapat	 történetét	 is.
Strike-ot	láthatólag	csak	halványan	érdekelte	a	dolog.

–	Nem	hinném,	hogy	ez	megmagyarázná,	miért	akarják	kirúgatni	Chiswellt.
Egyébként	meg…

–	 …előbb	 a	 lehetőség,	 aztán	 az	 indíték	 –	 idézte	 Robin	 Strike	 gyakran
mondogatott	szavait.

–	 Pontosan.	 Figyeljen,	 holnap	 munka	 után	 tudunk	 találkozni,	 és	 rendesen
átbeszélni	a	dolgokat?

–	Rendben	–	felelte	Robin.
–	Barclay,	mondjuk,	jól	halad	–	folytatta	Strike,	mintha	ez	azért	felvidította

volna	kicsit.	–	Máris	bejutott	Jimmy	körébe.
–	Ó	–	lepődött	meg	Robin.	–	Az	jó.
Strike	 megígérte,	 hogy	 üzenetben	 elküldi	 egy	 alkalmas	 kocsma	 nevét,	 és

letette.	Robin	egyedül	maradt,	elgondolkodva	álldogált	a	sötét	udvaron.	Fent	az
égen	ragyogó	pontokként	tűntek	fel	a	csillagok.

Barclay,	mondjuk,	jól	halad.
Mármint	 ellentétben	 vele,	 aki	 mindössze	 Rhiannon	 Winnről	 tudott	 meg

valami	lényegtelent.
A	 molylepke	 még	 mindig	 ott	 kopogott	 kétségbeesetten	 az	 üvegajtón,

őrültmód	próbált	a	fényre	bejutni.
Hülye	vagy,	gondolta	Robin.	Itt	kint	sokkal	jobb.
Bűntudatot	 kéne	 éreznie,	 gondolta,	 amiért	 olyan	 könnyedén	 kicsúszott	 a

száján	a	hazugság,	hogy	Vanessa	hívja,	de	csak	örült,	hogy	nem	bukott	le	vele.



Tovább	nézte	a	molylepkét,	ahogy	az	újra	meg	újra	a	csillogó	üvegnek	koppant,
és	eszébe	jutott,	mit	mondott	a	terapeuta	az	egyik	kezelésen,	amikor	arról	beszélt
neki	 hosszasan,	 hogy	 rá	 kell	 jönnie,	meddig	 tart	 az	 igazi	Matthew,	 és	 honnan
kezdődnek	 az	 illúziói	 róla.	 –	 Az	 emberek	 változnak	 tíz	 év	 alatt	 –	 felelte	 a
terapeuta.	–	Miért	lenne	feltétlenül	az	a	helyzet,	hogy	maga	tévedett	Matthew-t
illetően?	Nem	lehet,	hogy	egyszerűen	mindketten	megváltoztak?

A	következő	hétfőn	lesz	az	első	házassági	évfordulójuk.	Matthew	javaslatára
a	 rá	 következő	 hétvégét	 egy	 flancos	 szállóban	 töltik	 Oxford	 mellett.	 Furcsa
módon	Robin	 kimondottan	 várta	 ezt,	mert	mostanában	mintha	 jobban	 kijöttek
volna	Matthew-val,	ha	elmentek	valahová.	Ha	idegenekkel	vannak	körülvéve,	az
kizökkenti	őket	a	 szokásos	veszekedéseikből.	Elmesélte	Matthew-nak	a	sztorit,
hogy	 Ted	 Heath	 mellszobra	 bezöldült,	 meg	 még	 egy	 csomó	 más,	 számára
érdekesnek	 tűnő	dolgot	 is	 a	képviselőházról.	A	 férfi	 végig	ugyanolyan	unottan
hallgatta,	nyilván	így	akarta	jelezni,	mennyire	nem	helyesli	ezt	az	egészet.

Robin	eldöntötte	a	kérdést;	kinyitotta	az	üvegajtót,	és	a	molylepke	boldogan
beröppent.

–	Mit	akart	Vanessa?	–	kérdezte	Matthew,	le	sem	véve	a	szemét	a	híradóról,
ahogy	 Robin	 visszaült	 mellé.	 Sarah	 Shadlock	 liliomai	 ott	 álltak	 az	 asztalkán
mellette.	Még	tíz	nappal	az	érkezésük	után	sem	hervadtak	el,	és	Robin	halványan
az	illatukat	is	érezte	a	curryé	alatt.

–	Mikor	legutóbb	találkoztunk,	véletlenül	elraktam	a	napszemüvegét	–	felelte
Robin	 tettetett	 bosszankodással.	 –	 Azt	 mondja,	 vigyem	 vissza,	 mert	 Chanel.
Megígértem,	hogy	holnap	munka	előtt	visszaadom.

–	Chanel,	mi?	–	bólintott	Matthew.	Robin	leereszkedőnek	találta	a	mosolyát.
Most	nyilván	azt	hiszi,	talált	valami	gyenge	pontot	Vanessa	személyiségében,	de
persze	lehet,	hogy	jobban	kedveli	az	olyat,	aki	megbecsüli	a	drága	holmijait,	és
vissza	akarja	kapni.

–	Hatkor	el	kell	indulnom	–	tette	hozzá	Robin.
–	Hatkor?	–	ismételte	bosszúsan	Matthew.	–	Jézusom,	teljesen	kivagyok,	én

nem	akarok	felkelni…
–	Épp	azt	akartam	mondani,	hogy	majd	a	vendégszobában	alszom	–	szerelte

le	Robin.
–	Á	–	nézett	rá	megnyugodva	Matthew.	–	Ja,	akkor	jó.	Köszi.
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Nem	szívesen	teszem,	de	–	enfin	–	rávisz	a	szükség…
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Robin	másnap	 reggel	már	 háromnegyed	hatkor	 elindult.	Halvány	 rózsaszín	 pír
látszott	 az	égen,	 és	máris	 langyos	volt	 a	 levegő	–	 tényleg	nem	kell	kabát	 ezek
szerint.	 Tekintete	 a	 faragott	 hattyúra	 vetődött,	 ahogy	 a	 közeli	 kocsma	 mellett
elment,	 de	 nagy	 erőfeszítéssel	 visszaterelte	 a	 gondolatait	 az	 otthon	 hagyott
férjéről	a	mai	nap	feladataira.

Amikor	 egy	óra	múlva	megérkezett	 Izzyék	 folyosójára,	 látta,	 hogy	Geraint
ajtaja	 máris	 nyitva	 áll.	 Gyorsan	 bekukkantott.	 Az	 iroda	 üres	 volt,	 de	 Aamir
zakója	ott	lógott	a	széke	támlájára	terítve.

Rögtön	Izzy	irodájához	szaladt,	kinyitotta,	és	az	asztalához	ugorva	előkapott
egy	 lehallgatókészüléket	 a	 tamponosdobozból.	 Alibinek	 fogott	 egy	 köteg	 régi
jegyzőkönyvet,	aztán	kirohant	a	folyosóra.

Geraint	ajtajához	közeledve	lehúzta	a	csuklójáról	a	direkt	ezért	viselt	arany
karperecet,	és	óvatosan	eldobta.	Az	begurult	az	irodába.

–	Ó,	a	francba!	–	mondta	jó	hangosan.
Az	irodában	senki	sem	mozdult.	Robin	kopogott	az	ajtón.
–	Haló!	–	szólt	be,	és	bedugta	a	fejét	az	ajtón.	Még	mindig	sehol	senki.
Már	rohant	is	a	szegőléc	feletti	kettős	konnektorhoz	Geraint	asztala	mellett.

Letérdelt,	előkapta	a	táskájából	a	lehallgatót,	kihúzta	a	ventilátort,	és	felhelyezte
a	készüléket	a	dupla	konnektorra,	majd	visszadugta	a	ventilátort.	Ki	is	próbálta,
működik-e,	 csak	 aztán	 kezdte	 keresni	 a	 karkötőjét	 –	 úgy	 lihegett,	 mintha
lesprintelt	volna	száz	métert.

–	Maga	meg	mit	csinál?
Aamir	állt	az	ajtóban	ingujjban,	a	kezében	egy	csésze	gőzölgő	teával.



–	Én	kopogtam!	–	felelte	Robin.	Biztos	volt	benne,	hogy	teljesen	elpirult.	–
Leejtettem	a	karperecemet,	és	begurult	a…	á,	ott	van!

Pont	Aamir	széke	alatt	hevert	a	padlón.	Robin	már	szaladt	is	érte.
–	Édesanyámé	–	hazudta.	–	Nem	nézné	jó	szemmel,	ha	elveszteném.
Visszahúzta	 a	 karkötőt	 a	 csuklójára,	 felkapta	 a	 papírjait	Geraint	 asztaláról,

majd,	amilyen	közvetlenül	csak	tudott,	Aamirra	mosolygott,	és	kisétált	mellette
az	ajtón.	A	szeme	sarkából	látta,	hogy	az	gyanakodva	pillant	utána.

Vidáman	lépett	be	Izzy	irodájába.	Így	legalább	valami	jó	hírt	is	tud	mondani
Strike-nak,	amikor	este	a	kocsmában	találkoznak.	Úgy	elmerült	a	gondolataiban,
hogy	 észre	 sem	vette,	 van	 valaki	más	 is	 az	 irodában,	 amíg	 pont	 a	 háta	mögül
meg	nem	szólalt	egy	férfihang:

–	Hát	te	meg	ki	vagy?
Robin	körül	megfordult	a	világ.	Mindkét	támadója	hátulról	vetette	rá	magát.

Egy	 sikollyal	megpördült,	 hogy	 ellenálljon.	Papírlapok	 röpültek	 szét,	 a	 táskája
lecsúszott	a	válláról,	a	padlóra	esve	kinyílt,	a	tartalma	szétgurult	mindenfelé.

–	Bocsánat!	–	mentegetőzött	a	férfi.	–	Jézusom,	bocsánat!
De	Robin	már	alig	kapott	 levegőt.	A	 fülében	dübörgés	zakatolt,	 és	hirtelen

egész	 testét	 izzadság	öntötte	 el.	Lehajolt,	 hogy	összeszedje	 a	dolgokat,	 de	úgy
remegett,	hogy	folyton	elejtett	mindent.

Ne	most!	Ne	most!
A	 férfi	 beszélt	 is	 hozzá,	 de	 ő	 egy	 szót	 sem	 értett	 belőle.	 Megint	 szétesni

készült	a	világ,	rettegés,	veszélyérzet	töltötte	el,	a	férfit	homályos	foltként	látta,
ahogy	visszaadta	neki	a	szemceruzáját	meg	egy	üveg	kontaktlencse-folyadékot.

–	Uh…	–	igyekezett	levegőhöz	jutni.	–	Remek.	Elnézést.	Mosdó!
Az	ajtóhoz	tántorgott.	Ketten	jöttek	szembe	a	folyosón,	zúgó,	távoli	hangon

köszöntek.	Robin	jóformán	nem	is	tudta,	mit	felelt,	félig	már	futott	a	női	mosdó
felé.

A	 tükör	előtt	az	egészségügyi	államtitkárság	egy	dolgozója	állt,	 és	a	 rúzsát
igazította.	Köszönt	 is,	 de	Robin	 csak	 vakon	 elbotorkált	mellette,	 és	 ügyetlenül
remegő	ujjakkal	bezárta	maga	mögött	a	fülke	ajtaját.

Semmi	értelme	megpróbálni	ellenállni	a	pániknak,	attól	csak	elszántabb	lesz,
még	 jobban	 küzd,	 hogy	 leteperje.	 Menni	 kell	 vele,	 mintha	 a	 félelem	 egy
megvadult	ló	lenne,	valahogy	könnyebben	kezelhető	útra	vezetni.	Robin	megállt
mozdulatlanul,	 a	 tenyerét	 a	 fülke	 falára	 tette,	 és	 fejben	 beszélni	 kezdett	 saját



magához,	 mintha	 állatgondozó	 lenne,	 az	 irracionális	 rettegésben	 remegő	 teste
meg	az	ijedt	állat.

Biztonságban	vagy,	biztonságban	vagy,	biztonságban	vagy…
A	pánik	 lassan	 alábbhagyott,	 bár	 a	 szíve	még	mindig	 összevissza	 kalapált.

Végül	Robin	el	 tudta	venni	az	elzsibbadt	kezét	a	 falról,	kinyitotta	a	szemét,	és
csak	pislogott	az	erős	fényben.	A	mosdóban	csend	volt.

Kikukucskált	 a	 fülkéből.	A	másik	nő	közben	kiment.	Nem	volt	bent	 senki,
csak	 a	 saját	 sápadt	 tükörképét	 látta.	 Hideg	 vízzel	 megmosta	 az	 arcát,	 és
papírtörölközőkkel	megtörölte,	majd	megigazította	a	szemüvegét,	és	kilépett	az
ajtón.

Az	 irodából,	 ahonnan	kirohant,	mintha	veszekedés	hangjai	 szűrődtek	volna
ki.	Robin	nagy	levegőt	vett,	és	bement.

Jasper	 Chiswell	 fordult	 felé,	 és	 dühösen	 nézett,	 rózsaszín	 arca	 körül
mindenfelé	 szétállt	 a	 drótkefeszerű	 ősz	 haja.	 Izzy	 az	 asztala	 mögött	 állt.	 Az
idegen	 még	 mindig	 az	 irodában.	 Amilyen	 zaklatott	 volt	 éppen,	 Robin	 örült
volna,	ha	nem	szegeződik	rá	három	kíváncsi	szempár.

–	Mi	történt	itt?	–	szegezte	neki	a	kérdést	Chiswell.
–	Semmi	–	felelte	a	lány,	és	megint	elöntötte	a	hideg	veríték.
–	Maga	egyszer	csak	kirohant!	Csinált	magával	valamit?	–	mutatott	a	 sötét

férfire.	–	Próbálkozott	valamivel?
–	Micso…?	Nem!	Csak	 nem	vettem	 észre,	 hogy	 itt	 van,	 ennyi	 az	 egész…

megszólalt	és	megijedtem.	Aztán	meg…	–	és	érezte,	hogy	még	jobban	elpirul	–
ki	kellett	mennem	a	mosdóba.

Chiswell	a	sötét	férfihoz	fordult.
–	Na	és	minek	vagy	te	itt	ilyen	korán,	hm?
Robin	most	 jött	 rá	 végre,	 hogy	 ez	 itt	Raphael.	A	neten	 talált	 képekről	már

tudta,	 hogy	 a	 félig	 olasz	 fiú	 kimondottan	 egzotikum	 az	 egységesen	 szőke,
nagyon	 is	 angol	 kinézetű	 Chiswell	 családban,	 de	 teljesen	 készületlenül	 érte,	 a
való	életben	mennyire	jóképű.	Úgy	állt	rajta	a	szénfekete	öltöny,	a	fehér	ing	és	a
visszafogott,	 sötétkék,	 pöttyös	 nyakkendő,	 ahogy	 a	 folyosón	 egyetlen	 másik
férfin	 se.	 A	 bőre	 kimondottan	 sötét	 volt,	 az	 arccsontja	 magas	 ívű,	 a	 szeme
majdnem	fekete.	Hosszúra	nőtt	sötét	haj	keretezte	az	arcát.	A	szája	széles	volt,
nem	 úgy,	 mint	 az	 apjának,	 ami	 valami	 sebezhető	 benyomást	 kölcsönzött	 az
arcának.



–	 Azt	 hittem,	 kedveled	 a	 pontosságot,	 apa	 –	 felelte,	 és	 kissé	 reménytelen
gesztusként	felemelte	a	két	kezét,	majd	vissza	is	ejtette.

Az	apja	Izzyre	nézett.
–	Adj	neki	valami	tennivalót!
Azzal	kivonult	az	irodából.	Robin	égő	arccal	az	asztala	felé	indult.	Senki	sem

szólalt	meg,	csak	amikor	Chiswellnek	már	a	lépteit	sem	hallották.
–	Mindenféle	nyomasztja	most,	Raff,	kicsim	–	mondta	Izzy.	–	Nem	veled	van

baja.	Tényleg,	a	legkisebb	dolgokon	is	felhergeli	magát.
–	 Úgy	 sajnálom!	 –	 nyögte	 ki	 nagy	 erőfeszítéssel	 Robin.	 –	 Teljesen

túlreagáltam.
–	 Semmi	 baj	 –	 felelte	 Raphael.	 Olyan	 kiejtése	 volt,	 amit	 általában

„magániskolásnak”	 szoktak	 hívni.	 –	 Csak	 hogy	 tisztázzuk,	 valójában	 nem
vagyok	szexuális	bűnöző.

Robin	idegesen	felnevetett.
–	Szóval	te	vagy	az	a	keresztlány,	akiről	nem	is	tudtam?	Nekem	senki	nem

mond	semmit.	Venetia,	ugye?	Én	Raff	vagyok.
–	Hát,	igen…	heló!
Kezet	 ráztak,	 Robin	 pedig	 visszaült	 a	 helyére,	 és	 igyekezett	 időt	 nyerni

értelmetlen	iratrendezgetéssel.	Érezte,	hogy	folyton	újra	elpirul.
–	Csak	most	épp	bolondokháza	van	–	folytatta	Izzy.	Robin	tudta,	hogy	(nem

egészen	önzetlenül)	 szeretné	meggyőzni	Raphaelt,	 hogy	nem	 is	 olyan	 rossz	 az
apjukkal	dolgozni,	mint	amilyennek	látszik.	–	Kevesen	vagyunk,	jön	az	olimpia,
MT	is	folyton	cseszteti	papust…

–	 A	 micsoda	 cseszteti	 folyton?	 –	 kérdezte	 Raphael,	 és	 a	 behorpadt
karosszékbe	leülve	meglazította	a	nyakkendőjét	és	keresztbe	tette	a	lábát.

–	MT	–	ismételte	Izzy.	–	Hajolj	már	oda,	Raff,	és	kapcsold	be	a	vízforralót,
megdöglöm	 egy	 kávéért!	 Hát	 MT!	 A	Második	 Tinky	 rövidítése!	 Fizz-zel	 így
hívjuk	Kinvarát.

A	 Chiswell	 családban	 használatos	 rengeteg	 becenevet	 Izzy	 már
végigmagyarázta	Robinnak	az	irodában.	Izzy	nővére,	Sophia	volt	„Fizzy”,	az	ő
három	gyereke	meg	a	„Pringle”,	„Flopsy”	és	„Pong”	nevekre	hallgattak.

–	Miért	„Második”	Tinky?	–	kérdezte	Raff,	és	hosszú	ujjaival	 lecsavarta	az
instant	 kávés	 doboz	 tetejét.	 Robin	 még	 mindig	 figyelte	 a	 mozdulatait,	 bár	 a
szemét	az	állítólagos	munkáján	tartotta.	–	Mi	volt	az	„Első”	Tinky?



–	Jaj,	ugyan	már,	Raff,	hát	biztos	hallottál	már	Tinkyről!	–	felelte	Izzy.	–	Az
a	rettenetes	ausztrál	ápolónő,	akit	nagypapi	elvett,	amikor	már	szenilis	volt!	És
elköltötte	 rá	 majdnem	mindenét.	 És	 ő	 már	 a	 második	 hibbant	 vénember	 volt,
akihez	 az	 a	 nő	 hozzáment.	 Nagypapi	 vett	 neki	 egy	 rossz	 versenylovat	 meg
rengeteg	 iszonyú	ékszert.	Papusnak	majdnem	perelnie	kellett,	hogy	kitehesse	a
házból,	amikor	nagypapi	meghalt.	De	hál’	istennek	elvitte	a	mellrák,	még	mielőtt
túl	drága	lett	volna	a	dolog.

A	hirtelen	érzéketlen	megjegyzésen	megdöbbenve	Robin	is	felnézett.
–	Te	hogy	iszod,	Venetia?	–	kérdezte	Raphael,	miközben	kávét	kanalazott	a

csészékbe.
–	Tejjel,	cukor	nélkül,	köszi	–	válaszolta	Robin.	Úgy	gondolta,	most	jobb,	ha

egy	ideig	meghúzza	magát	a	Winn	irodájába	tett	kiruccanása	után.
–	MT	a	pénzéért	ment	hozzá	papushoz	–	mondta	tovább	Izzy	–,	ráadásul	ő	is

bolondul	a	lovakért,	mint	Tinky.	Tudtad,	hogy	már	kilenc	van	neki?	Kilenc!
–	Kilenc	mije?	–	kérdezett	vissza	Raphael.
–	 Lova,	 Raff!	 –	 csattant	 fel	 Izzy	 türelmetlenül.	 –	 Kilenc	 rohadtul

irányíthatatlan,	 neveletlen,	 szeszélyes	 lova,	 amiket	 halálra	 kényeztet,
tulajdonképpen	 a	 gyerekek	 helyett,	 és	 elkölt	 rájuk	 minden	 pénzt!	 Jézusom,
bárcsak	elhagyná	már	papus!	Ideadod	a	kekszes	dobozt,	kicsim?	–	tette	hozzá.

A	 férfi	 odaadta.	 Robin	 továbbra	 is	 úgy	 tett,	 mintha	 teljesen	 lefoglalná	 a
munka,	pedig	érezte	magán	a	tekintetét.

Megcsörrent	a	telefon.
–	Jasper	Chiswell	irodája	–	vette	fel	Izzy,	miközben	a	telefonnal	a	fülén,	fél

kézzel	 próbálta	 lefeszegetni	 a	 kekszes	 doboz	 tetejét.	 –	 Ó!	 –	 hűlt	 ki	 a	 hangja
hirtelen.	–	Szia,	Kinvara.	Épp	elkerülted	papust…

Raphael	 elvigyorodott	 a	 nővére	 arckifejezése	 láttán.	 Elvette	 tőle	 a	 dobozt,
kinyitotta,	 és	 odanyújtotta	 Robinnak	 is,	 aki	 nemet	 intett.	 A	 telefonkagylóból
kivehetetlen	szóáradat	hallatszott.

–	 Nem…	 nem,	 már	 elment…	 csak	 azért	 jött	 ide	 be,	 hogy	 Raffnak
köszönjön…

A	telefonban	erre	még	magasabban	sivított	a	hang.
–	Vissza	a	KMSM-be,	tíztől	megbeszélése	van	–	mondta	Izzy.	–	Én	nem	tu…

hát	mert	nagyon	elfoglalt,	tudod,	az	olimp…	igen…	viszhall!
Izzy	lecsapta	a	kagylót,	és	lehámozta	magáról	a	blézert.



–	Elmehetne	megint	 egy	pihenőkúrára.	 A	 legutóbbi,	 úgy	 tűnik,	 nem	 sokat
használt.

–	Izzy	nem	hisz	a	mentális	betegségekben	–	fordult	Robinhoz	Raphael.
A	 férfi	 még	 mindig	 őt	 figyelte	 –	 kicsit	 kíváncsi	 lehet,	 gondolta	 Robin,

próbálja	bevonni.
–	Nyilván	hiszek	a	mentális	betegségekben,	Raff!	–	vágta	rá	Izzy	 láthatóan

megsértődve.	 –	 Nyilván!	 Nagyon	 is	 sajnáltam,	 amikor	 az…	 igenis	 sajnáltam,
Raff!	 Kinvarának	 halva	 született	 a	 gyereke	 két	 éve	 –	 mondta	 Robinnak
magyarázatul	 –,	 és	 ez	 nyilván	 szomorú,	 nyilván	 az,	 és	 teljesen	 érthető,	 hogy
utána	 egy	 kicsit,	 hát	 tudod,	 milyen	 volt,	 de…	 nem,	 sajnálom	 –	 folytatta
Raphaelnek	 mérgesen	 –,	 ezt	 ő	 kihasználja.	 De	 igen,	 Raff!	 Azt	 hiszi,	 ez
feljogosítja	 bármire,	 amit	 csak	 akar,	 és…	 hát,	 különben	 is	 rettenetes	 anya	 lett
volna	–	 tette	 hozzá	kihívón.	 –	Nem	bírja,	 ha	nem	állandóan	őrá	 figyelnek.	Ha
nem	vele	 foglalkoznak,	 akkor	 kezdi	 a	 kislányos	műsorát,	ne	 hagyj	 itt	 egyedül,
Jasper,	félek,	ha	nem	vagy	itt	éjszaka!	Meg	hülye	hazugságokat	talál	ki…	hogy
fura	telefonhívások	jönnek,	meg	valakik	bujkálnak	a	virágok	közt,	meg	bántják	a
lovakat.

–	 Micsoda?	 –	 Raphael	 majdnem	 elnevette	 magát,	 de	 Izzy	 hirtelen
félbeszakította:

–	Ó,	Jézusom,	papus	itt	hagyta	a	megbeszélése	anyagait!
Sietve	kijött	 az	 íróasztal	mögül	 és	 a	 radiátorról	 felkapott	 egy	bőr	 irattartót.

Még	hátraszólt	a	válla	fölött:
–	Raff,	amíg	visszajövök,	hallgasd	már	meg	az	üzeneteket	a	hangpostán,	és

írd	le	nekem,	jó?
Becsapódott	mögötte	a	nehéz	tölgyfa	ajtó,	Robin	egyedül	maradt	Raphaellel.

Már	Izzy	távozása	előtt	is	a	férfit	figyelte,	de	most	úgy	tűnt	Robinnak,	Raphael
betölti	az	egész	helyiséget,	és	folyton	őt	nézi	az	olajosan	sötét	szemével.

Ecstasyt	 vett	 be,	 és	 elütötte	 egy	 négyéves	 kisgyerek	 anyját	 a	 kocsijával.	 A
büntetésének	alig	 egyharmadát	ülte	 le,	 és	az	apja	most	az	adófizetők	pénzéből
akar	állást	adni	neki.

–	 Akkor	 hogy	 is	 kell	 ezt?	 –	 érdeklődött	 Raphael,	 és	 bement	 Izzy	 asztala
mögé.

–	 Gondolom,	 a	 „lejátszás”	 gombot	 kell	 megnyomni	 –	 mormogta	 Robin.
Belekortyolt	a	kávéjába,	és	úgy	tett,	mintha	jegyzetelne.



Az	üzenetrögzítőből	 felhangzottak	a	 felvett	üzenetek,	 és	 elnyomták	a	 fehér
függönyös	ablakon	a	teraszról	beszűrődő	beszélgetés	hangját.

Egy	 Rupert	 nevű	 férfi	 arra	 kérte	 Izzyt,	 hívja	 vissza	 az	 „éves	 közgyi”
ügyében.

Egy	 Mrs.	 Ricketts	 nevű	 választó	 két	 percig	 beszélt	 folyamatosan	 a
forgalomról	a	Banbury	Roadon.

Egy	dühös	nő	azzal	a	bosszús	megjegyzéssel	kezdte,	hogy	hát	persze	hogy
üzenetrögzítőt	 kap,	 és	 hogy	 a	 képviselőknek	 maguknak	 kéne	 felvenniük	 a
telefonjukat;	 aztán	 addig	 beszélt,	 amíg	 a	 gép	 hagyta	 neki,	 hogy	 a	 szomszédai
nem	hajlandók	levágni	a	belógó	ágakat	egy	fáról,	hiába	kérte	őket	többször	is	a
tanács.

Aztán	egy	szinte	színpadiasan	fenyegető,	mély	hangú	férfi	szólalt	meg:
–	Azt	mondják,	összepisálják	magukat,	amikor	meghalnak,	Chiswell,	tényleg

így	van?	Egy	negyvenes,	vagy	kiderítem,	mit	fizetnének	az	újságok!
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Valóban	együtt	jutottunk	el	oda,	ahol	állunk.
	

Henrik	Ibsen:	Rosmersholm
	
	

Strike	 a	 Két	 Hordót	 választotta	 a	 szerda	 esti	 találkozáshoz	 Robinnal,	 a
Westminster-palotához	 való	 közelsége	 miatt.	 A	 félreeső	 kis	 kocsma	 két
évszázados	 mellékutca,	 az	 Old	 Queen	 Street	 és	 a	 Cockpit	 Steps
kereszteződésénél	 volt,	 sok	 fura	 szögben	 egymás	 mellett	 álló	 régies,
méltóságteljes	ház	között.	Csak	amikor	átbicegett	az	úton	és	meglátta	a	bejárat
fölött	 lógó	 fémcégért,	 akkor	 jött	 rá,	 hogy	 a	 „két	 hordó”,	 akikről	 elnevezték	 a
kocsmát,	nem	két	sört	tartalmazó	faedény,	hanem	két	nehéz	gyaloghintót	cipelő,
alázatos	 szolga.	 Amilyen	 fáradtnak	 érezte	magát	 Strike,	 és	 sajgott	 mindene,	 a
kép	 alkalomhoz	 illőnek	 is	 tűnt,	 bár	 a	 cégéren	 a	 gyaloghintó	 utasa	 fehérbe
öltözött,	 kifinomult	 úrihölgy	 volt,	 nem	 egy	 nagydarab,	 goromba	 miniszter
drótkefeszerű	hajjal	és	lobbanékony	természettel.

A	pultnál	máris	 sokan	 ittak	munka	után,	és	Strike	hirtelen	aggódni	kezdett,
hogy	nem	tud	majd	bent	leülni;	ezt	nem	nagyon	szerette	volna,	mert	a	lába,	háta
és	nyaka	 is	merev	volt,	 és	 fájt	még	az	előző	napi	hosszú	autóút	meg	a	Harley
Streeten	Simlis	Doki	megfigyelésével	töltött	nap	után.

Épp	megkapta	a	London	Pride-ját,	amikor	az	ablak	mellett	felszabadult	egy
asztal.	Kényszerűen	gyors	fordulattal	el	is	csípte	az	ablaknak	háttal	lévő	magas
padot,	 mielőtt	 az	 öltönyös	 férfiak	 és	 nők	 legközelebbi	 csoportja	 lecsaphatott
volna	 rá.	 Senki	 meg	 sem	 próbálta	 szóvá	 tenni,	 hogy	 egyedül	 ül	 egy
négyszemélyes	 asztalnál.	 Strike	 elég	 nagydarab	 volt,	 és	 ránézésre	 elég
barátságtalan	 is,	 úgyhogy	még	 a	 közszolgák	 sem	 voltak	 benne	 biztosak,	 hogy
meg	tudnának	vele	egyezni.

A	fapadlós	kocsmát	Strike	fejben	a	„praktikusan	elegáns”	jelzővel	írta	le.	A



hátsó	 falon	 egy	 kifakult	 festményen	 nagy	 parókás	 18.	 századi	 férfiak
beszélgettek,	 de	 ezen	 kívül	 csak	 fekete-fehér	 nyomatok	 lógtak	 az	 egyszerű
faborítású	falakon.	Strike	kinézett	az	ablakon,	nem	látja-e	már	Robint	közeledni,
de	mivel	nem	látta,	belekortyolt	a	sörébe,	elolvasta	a	nap	híreit	a	telefonján,	és
igyekezett	 tudomást	 sem	 venni	 az	 előtte	 heverő	 étlapról,	 mert	 túlságosan
csábítónak	tűnt	rajta	a	rántott	hal	képe.

Robinnak	hatkor	kellett	volna	befutnia,	de	még	fél	hétkor	sem	érkezett	meg.
Strike	 nem	 tudott	 tovább	 ellenállni	 a	 hal	 fotójának	 az	 étlapon,	 ezért	 rendelt
magának	 egy	 tőkehalat	 sült	 krumplival,	 vett	 még	 egy	 pintet,	 és	 elolvasott	 a
Timesban	 egy	 hosszú	 cikket	 az	 olimpia	 közeledő	 megnyitóünnepségéről.	 Ami
igazából	csak	egy	hosszú	lista	volt	mindarról,	hogy	a	cikk	szerzőjének	félelmei
szerint	hogyan	mutat	majd	ez	hamis,	megalázó	képet	az	egész	országról.

Háromnegyed	hétkor	már	kezdett	aggódni	Robin	miatt.	Épp	eldöntötte,	hogy
felhívja,	 amikor	 a	 lány	 sietve	 belépett	 az	 ajtón.	 Ki	 volt	 pirulva,	 az	 orrán
szemüveg,	 amiről	 Strike	 nagyon	 jól	 tudta,	 hogy	 nincs	 rá	 szüksége,	 az
arckifejezésén	 pedig	 felismerte	 az	 olyanok	 alig	 visszafojtott	 izgalmát,	 akik
valami	nagyon	fontosat	akarnak	elmondani.

–	Barna	szem!	–	jegyezte	meg,	ahogy	a	 lány	leült	vele	szemben.	–	Nagyon
jó.	Teljesen	megváltoztatja	az	arcát.	Mit	tudott	meg?

–	Honnan	 tudja,	 hogy…?	Hát	 elég	 sok	mindent,	 igazából	 –	 felelte	 Robin,
mert	látta,	semmi	értelme	húzni	az	időt.	–	Már	majdnem	fel	is	hívtam	korábban,
de	 mindig	 volt	 valaki	 a	 közelben,	 és	 reggel	 már	 így	 is	 majdnem	 lebuktam	 a
lehallgatóval.

–	Megcsinálta?	Rohadt	jó,	ügyes!
–	Köszönöm.	Várjon,	már	nagyon	jólesne	egy	ital.
Hamarosan	 vissza	 is	 tért	 egy	 pohár	 vörösborral,	 és	 rögtön	 neki	 is	 kezdett

elmesélni	az	üzenetet,	amit	Raphael	reggel	az	üzenetrögzítőn	talált.
–	 Esélyem	 sem	 volt	 megszerezni	 a	 számot,	 még	 négy	 üzenet	 volt	 utána.

Ősrégi	a	telefonos	rendszerük.
–	 Hogy	 ejtette	 a	 „Chiswell”-t,	 nem	 emlékszik?	 –	 kérdezte	 egy	 fintorral

Strike.
–	Jól.	Chizzle-nek.
–	Illik	Jimmyre	–	bólintott	Strike.	–	Mi	történt	utána?
–	Raff	elmondta	Izzynek,	amikor	visszaért	–	folytatta	Robin,	és	Strike	mintha



úgy	 hallotta	 volna,	 kicsit	 zavarban	 van,	 ahogy	 kimondta	 „Raff”	 nevét.	 –	 Ő,
mondjuk,	persze	nem	is	értette,	mit	jelent.	Izzy	rögtön	felhívta	az	apját,	az	meg
begőzölt.	Még	mi	 is	hallottuk,	 ahogy	ordibál	 a	 telefonba,	bár	 azt	nem	nagyon,
hogy	pontosan	mit	mond.

Strike	elgondolkodva	simogatta	az	állát.
–	Hogy	beszélt	ez	a	névtelen	telefonáló?
–	Londoni	kiejtéssel	–	felelte	Robin.	–	Fenyegetően.
–	 „Összepisálják	 magukat,	 amikor	 meghalnak”	 –	 ismételte	 meg	 Strike

halkabban.
Robin	szeretett	volna	mondani	valamit,	de	egy	nagyon	is	brutális	emlék	miatt

nem	igazán	tudta	kinyögni.
–	Ha	megfojtják	az	embert…
–	Igen	–	vágott	közbe	Strike.	–	Tudom.
Mindketten	ittak	egy	kortyot.
–	Hát,	ha	úgy	vesszük,	hogy	ez	Jimmy	volt	–	szólalt	meg	Robin	–,	akkor	ma

kétszer	is	betelefonált	a	házba.
Kinyitotta	a	táskáját,	és	megmutatta	Strike-nak	a	lehallgatókészüléket	benne.
–	El	is	hozta?	–	kérdezte	meghökkenve	a	nyomozó.
–	És	újat	 tettem	a	helyére	–	 felelte	Robin.	Nem	 tudta	elfojtani	a	diadalmas

mosolyt.	–	Ezért	késtem.	Kockáztattam.	Aamir,	Winn	asszisztense	már	elment,
Geraint	 meg	 bejött	 az	 irodánkba,	 amikor	 már	 kezdtem	 összepakolni,	 hogy
udvaroljon.

–	Udvarolni,	mi?	–	kérdezte	derülten	Strike.
–	Örülök,	hogy	ilyen	viccesnek	találja	–	nézett	rá	hűvösen	Robin.	–	Hát,	nem

egy	kellemes	ember.
–	Elnézést	–	felelte	Strike.	–	Mit	jelent	az,	hogy	nem	kellemes	ember?
–	Higgye	 csak	 el	 nekem	 –	mondta	Robin	 –,	 rengeteg	 ilyennel	 találkoztam

irodákban.	 Egy	 perverz,	 ráadásul	 rémisztő	 vonásokkal.	 Most	 épp	 azt	 akarta
beadni	 nekem	 –	 Robin	 felháborodása	 ismét	 pirulásban	 ütközött	 ki	 –,	 hogy	 a
halott	lányára	emlékeztetem.	Aztán	hozzányúlt	a	hajamhoz.

–	Hozzányúlt	a	hajához?	–	ismételte	Strike,	immár	közel	sem	derülten.
–	 Fogott	 egy	 tincset	 a	 vállamnál,	 és	 végighúzta	 az	 ujjai	 között	 –	 mesélte

Robin.	 –	 Aztán	 szerintem	 felfogta,	 mit	 gondolok	 róla,	 és	 próbálta	 atyai
gesztusnak	 beállítani.	 Szóval,	 azt	 mondtam	 neki,	 hogy	 ki	 kell	 mennem	 a



mosdóba,	 de	 várjon	 meg,	 hogy	 beszélhessünk	 még	 egy	 kicsit	 jótékonysági
szervezetekről.	Kiszaladtam	a	folyosóra,	és	kicseréltem	a	készüléket.

–	Hát	ez	rohadt	szép	menet	volt,	Robin!
–	Idefelé	úton	meg	is	hallgattam	–	húzta	elő	a	zsebéből	a	fejhallgatót	a	lány	–

és…
Átnyújtotta	Strike-nak	a	fejhallgatót.
–	…be	is	készítettem	az	érdekes	részt.
Strike	engedelmesen	a	fülébe	nyomta	a	füldugókat,	Robin	pedig	bekapcsolta

a	készüléket	a	táskájában.
–	…3:30-kor,	Aamir.
A	walesi	 férfihangot	 egy	mobiltelefon	 csörgése	 szakította	 félbe.	Csoszogás

hallatszott	a	konnektor	mellett,	a	csörgés	elhallgatott.
–	Á,	jó	napot,	Jimmy…	egy	pillanat	–	mondta	Geraint.	–	Aamir,	csukja	be	az

ajtót!
Újabb	csoszogás,	majd	léptek	hangja.
–	Jimmy!	Tessék!
A	következő	hosszabb	szakaszban	úgy	tűnt,	Geraint	igyekszik	félbeszakítani

az	egyre	zaklatottabb	szóáradatot.
–	Hé,	hé,	várjon…	Jimmy,	figyel…	Jimmy,	figyeljen…	figyeljen	ide!	Tudom,

hogy	el	van	nyomva,	 Jimmy,	én	értem,	milyen	keserű…	Jimmy,	 legyen	 szíves!
Mi	megértjük,	 hogy	 érez…	nem,	 Jimmy,	 ez	 igazságtalan,	 se	Della,	 se	 én	 nem
születtünk	 bele	 a	 vagyonba…	 az	 én	 apám	 szénbányász	 volt,	 Jimmy!	 Most
figyeljen,	legyen	szíves!	Hamarosan	meglesznek	a	képek!

Most	Strike	mintha	nagyon	halkan	hallotta	volna	Jimmy	Knight	emelkedő-
mélyülő	dallamú	beszédét	is.

–	 Ezt	 én	 értem	 –	 jelentette	 ki	 végül	Geraint	 –,	 de	 arra	 kérném,	 ne	 tegyen
elhamarkodott	 lépéseket,	Jimmy!	Nem	fogja	magának…	Jimmy,	figyeljen	már!
Nem	 fogja	 magának	 kifizetni	 a	 pénzét,	 ezt	 teljesen	 egyértelművé	 tette.	 Most
vagy	a	lapok,	vagy	semmi,	úgyhogy…	bizonyíték,	Jimmy!	Bizonyíték	kell!

Ezúttal	rövidebb,	érthetetlen	beszéd	következett	a	telefonból.
–	 Épp	 most	 mondtam,	 nem?	 Igen…	 nem,	 a	 külügyminisztérium…	 hát

aligha…	 nem,	 Aamir	 ismer	 valakit…	 igen…	 igen…	 jól	 van,	 akkor…	 igen,
Jimmy.	Jó…	igen,	rendben.	Igen.	Viszhall.

A	telefont	nagy	hevesen	tették	le	az	asztalra.



–	Hülye	pöcs	–	hallatszott	Geraint	hangja.
Strike	megint	lépéseket	hallott.	Robinra	pillantott,	aki	intett,	hogy	hallgassa

csak	tovább.	Talán	harminc	másodperccel	később	Aamir	szólalt	meg,	bátortalan,
feszült	hangon:

–	Geraint,	Christopher	nem	ígért	semmit	a	képekkel	kapcsolatban.
A	 csend	 még	 a	 fémes	 hangú	 kis	 fülhallgatón,	 a	 Geraint	 asztalán	 susogó

papírlapok	hangja	mellett	is	súlyosnak	tűnt.
–	Geraint,	hallotta,	mit	mond…?
–	 Igen,	 hallottam!	 –	 csattant	 fel	 Winn.	 –	 Jó	 isten,	 fiam,	 kitűnő	 volt	 a

Közgazdasági	 Egyetemen,	 és	 nem	 tudja	 kitalálni,	 hogy	 győzze	 meg	 ezt	 a
szerencsétlent,	 hogy	 adja	 oda	 a	 képeket	 magának?	 Nem	 arra	 kérem,	 hogy
csempéssze	ki	az	osztályról,	csak	szerezzen	belőlük	egy	példányt!	Ez	csak	nem
haladja	meg	az	emberi	találékonyság	határait!

–	Nem	akarok	több	problémát	–	mormogta	Aamir.
–	Hát,	 azt	 gondoltam	 volna	 –	 felelte	Geraint	 –,	 különösen	mindazok	 után,

amit	Della	tett	magáért…
–	Én	hálás	is	vagyok!	–	vágta	rá	gyorsan	Aamir.	–	Tudja,	hogy	az	vagyok…

jól	van,	majd…	majd	próbálkozom.
A	 következő	 egy	 percben	 csak	 súrlódó	 léptek	 és	 papírsuhogás	 hallatszott,

majd	egy	gépi	kattanás.	A	készülék	automatikusan	kikapcsolt,	ha	egy	percig	nem
érzékelt	beszédet,	de	ismét	aktiválódott,	ha	valaki	megszólalt.	A	következő	hang
valaki	másé	volt,	azt	kérdezte,	Della	ott	lesz-e	„az	albizottságban”	délután.

Strike	kivette	a	füléből	a	hallgatót.
–	Hallotta	mind?	–	kérdezte	Robin.
–	Szerintem	igen	–	mondta	Strike.
A	lány	hátradőlt,	és	várakozón	nézte	a	nyomozót.
–	A	külügyminisztérium?	–	mondta	halkan	Strike.	–	Mi	az	istent	csinálhatott,

hogy	a	külügyminisztériumban	vannak	róla	képek?
–	Azt	hittem,	minket	nem	az	érdekel,	hogy	Chiswell	mit	csinált	–	húzta	fel	a

szemöldökét	Robin.
–	Sose	mondtam,	hogy	nem	érdekel.	Csak	azt,	hogy	nem	azért	fizetnek,	hogy

azt	kiderítsük.
Meghozták	 Strike	 sült	 halát.	 Megköszönte	 a	 pincérnőnek,	 és	 jókora	 adag

ketchupot	öntött	ki	a	tányérjára.



–	 Akármi	 is	 az,	 Izzy	 teljes	 természetességgel	 emlegeti	 –	 felelte	 Robin
elgondolkodva.	–	Biztosan	nem	beszélne	így	róla,	ha	az	apja…	hát	tudja…	ha	az
apja	megölt	volna	valakit!

Szándékosan	kerülte	a	„megfojtott”	szót.	Három	nap	alatt	három	pánikroham
bőven	elég	volt.

–	Meg	 kell	 mondjam	 –	 kezdte	 Strike	 egy	 sült	 krumplit	 majszolva	 –,	 az	 a
névtelen	telefon	eléggé…	hacsak…	–	jutott	eszébe	valami	–,	hacsak	Jimmynek
nem	támadt	az	a	 remek	ötlete,	hogy	belerángatja	Chiswellt	ebbe	a	Billy-ügybe
még	 azon	 felül,	 amit	 valójában	 csinált.	 Egy	 gyerekgyilkosságnak	 nem	 kell
igaznak	lennie,	hogy	bajba	sodorjon	egy	minisztert,	ha	már	úgyis	szimatol	utána
a	sajtó.	Tudja,	milyen	az	internet.	Ott	egy	csomóan	úgyis	azt	gondolják,	torynak
lenni	 gyakorlatilag	 ugyanaz,	 mint	 gyerekgyilkosnak.	 Lehet,	 hogy	 Jimmy	 így
akarja	növelni	a	nyomást.

Azzal	rosszkedvűen	felnyársalt	néhány	krumplit	a	villájával.
–	Hát	 örülnék,	 ha	 tudnám,	 hol	 van	Billy,	 vagy	 ha	 lenne	 szabad	 emberünk,

hogy	 megkeressük.	 Barclay	 azt	 mondja,	 nyomát	 sem	 látta,	 Jimmy	 meg	 nem
említette,	hogy	lenne	öccse.

–	Billy	azt	mondta,	hogy	fogva	tartják	–	próbálkozott	Robin.
–	Szerintem	nem	nagyon	hihetünk	 el	 semmit,	 amit	Billy	most	mond,	 hogy

őszinte	legyek.	A	Suvickosoknál	ismertem	egy	alakot,	akinek	ilyen	pszichotikus
epizódjai	voltak	a	gyakorlatokon.	Azt	hitte,	csótányok	mászkálnak	a	bőre	alatt.

–	A	hol?
–	A	Suvickosoknál.	A	seregben,	a	puskásoknál.	Kér	sült	krumplit?
–	Inkább	nem	–	sóhajtott	Robin,	bár	tényleg	éhes	volt.	Matthew-nak	megírta,

hogy	 később	 ér	 haza,	 és	 a	 férfi	 azt	 válaszolta,	 megvárja,	 hogy	 együtt
vacsorázhassanak.	–	Figyeljen	csak,	valamit	még	nem	mondtam!

–	Suki	Lewis?	–	kérdezte	reménykedve	Strike.
–	Azt	még	 nem	 tudtam	 előhozni.	Nem,	 hanem	 az,	 hogy	Chiswell	 felesége

állítja,	hogy	valakik	a	virágok	közt	bujkálnak	nála,	meg	bántják	a	lovakat.
–	Valakik?	–	ismételte	Strike.	–	Így	többes	számban?
–	 Izzy	 ezt	 mondta…	 de	 azt	 is,	 hogy	 Kinvara	 hisztérikus,	 és	 folyton	 azt

akarja,	hogy	rá	figyeljenek.
–	Ez	kezd	visszatérő	 témává	válni,	nem?	Hogy	az	emberek	azt	sem	tudják,

mit	láttak,	mert	bolondok.



–	Gondolja,	hogy	ez	is	Jimmy	lehetett?	A	kertben?
Strike	evés	közben	végiggondolta.
–	Nem	látom,	mi	haszna	lenne	abból,	hogy	a	kertben	ólálkodik,	meg	bántja	a

lovakat,	hacsak	nem	jutott	el	odáig,	hogy	egyszerűen	csak	meg	akarja	 ijeszteni
Chiswellt.	 Megkérdezem	 Barclay-t,	 van-e	 Jimmynek	 kocsija,	 vagy	 nem
említette-e,	hogy	Oxfordshire-be	megy.	Kinvara	kihívta	a	rendőrséget?

–	 Raff	 is	 ezt	 kérdezte,	 amikor	 Izzy	 visszaért	 –	 mondta	 Robin,	 és	 Strike
megint	úgy	érezte,	zavarban	van	egy	kicsit,	amikor	a	nevet	kimondta.	–	Kinvara
azt	állítja,	a	kutyák	ugatni	kezdtek,	ő	meg	látta	 is	egy	férfi	árnyékát	a	kertben,
aki	 aztán	 elszaladt.	 Azt	 mondja,	 másnap	 reggel	 lábnyomokat	 talált	 a	 lovak
karámjánál,	és	hogy	az	egyiket	megvágták	egy	késsel.

–	Kihívta	az	állatorvost?
–	 Azt	 nem	 tudom.	 Nehezebb	 így	 kérdezgetni,	 hogy	 ott	 van	 Raff	 is.	 Nem

akarok	túl	kíváncsiskodónak	tűnni,	mert	ő	nem	tudja,	ki	vagyok.
Strike	eltolta	maga	elől	a	tányért,	és	máris	a	cigarettát	kereste	a	zsebében.
–	 Fényképek…	 –	 mormogta,	 ismét	 visszatérve	 a	 legfontosabb	 kérdésre.	 –

Képek,	 a	 külügyminisztériumban.	 Mi	 a	 fene	 lehet	 rajtuk,	 ami	 kompromittálja
Chiswellt?	Nem	is	dolgozott	soha	a	külügyminisztériumban,	nem?

–	 Nem	 –	 felelte	 Robin.	 –	 A	 legmagasabb	 pozíciója	 kereskedelmi
miniszterként	volt.	Arról	le	kellett	mondania	a	Raff	anyjával	folytatott	viszonya
miatt.

A	fából	készült	óra	a	kandalló	felett	emlékeztette	Robint,	hogy	ideje	mennie.
De	nem	mozdult.

–	 És	 Raffot	 akkor	 most	 kedveli?	 –	 kérdezte	 Strike	 hirtelen	 és	 teljesen
váratlanul.

–	Micsoda?
Robin	attól	félt,	hogy	még	el	is	pirult.
–	Hogy	érti,	hogy	„kedvelem”?
–	 Csak	 ez	 a	 benyomásom	 támadt	 –	 felelte	 Strike.	 –	 Mielőtt	 találkoztak,

nagyon	nem	szívelte.
–	 Azt	 akarja,	 hogy	 ellenséges	 legyek	 vele,	 amikor	 elvileg	 az	 apja

keresztlánya	vagyok?	–	szegezte	neki	a	kérdést	Robin.
–	Nem,	 dehogy	 –	 vágta	 rá	 Strike.	 Robinnak	 az	 volt	 az	 érzése,	 hogy	 nevet

rajta,	és	ez	bosszantotta.



–	Na,	ideje	elindulnom	–	mondta	a	lány,	felkapta	az	asztalról	a	fülhallgatót,
és	bedugta	a	táskájába.	–	Mattnek	azt	mondtam,	vacsorára	otthon	leszek.

Felállt,	elköszönt	Strike-tól,	és	kiment.
Strike	 nézte,	 ahogy	 elmegy,	 és	 kicsit	 sajnálta	 is,	 hogy	megjegyzést	 tett	 rá,

hogyan	 beszélt	 Raphael	 Chiswellről.	 Magányosan	 iszogatta	 a	 sörét	 néhány
percig,	aztán	kifizette	az	ételt,	és	kibicegett	a	járdára,	ahol	rágyújtott,	és	felhívta
a	kulturális	minisztert.	Az	két	csörgés	után	fel	is	vette.

–	Várjon!	–	mondta.	Strike	halk	beszélgetést	hallott	a	telefonban.	–	Itt	sokan
vannak.

Egy	ajtó	kattanása	hallatszott,	és	a	beszélgetések	zaja	megszűnt.
–	Egy	vacsorán	vagyok	–	mondta	Chiswell.	–	Van	valami	híre?
–	Nem	jó,	attól	félek	–	felelte	Strike,	és	közben	elindult	felfelé	a	Queen	Anne

Streeten,	 a	 szürkületben	 ragyogó	 fehér	 épületek	 között.	 –	 A	 társamnak	 ma
délelőtt	 sikerült	 elhelyeznie	 a	 lehallgatót	Mr.	Winn	 irodájában.	Most	 van	 egy
felvételünk,	amin	Jimmy	Knighttal	beszél	 telefonon.	Winn	asszisztense,	Aamir,
ugye?	 Ő	 próbálja	 megszerezni	 a	 képeket,	 amikről	 ön	 is	 beszélt.	 A
külügyminisztériumból.

Olyan	 hosszú	 szünet	 következett,	 hogy	 Strike	már	 attól	 félt,	megszakadt	 a
vonal.

–	Minisz…
–	 Itt	 vagyok!	 –	 mordult	 fel	 Chiswell.	 –	 Az	 a	 Mallik	 fiú,	 mi?	 Rohadt	 kis

görény.	Rohadt	kis	görény!	Egy	munkát	már	elveszített…	hát	csak	próbálkozzon,
jól	van.	Próbálkozzon	csak!	Azt	hiszi,	nem	fogom…	Tudok	én	dolgokat	Aamir
Mallikról.	De	még	mennyire!

Strike	némileg	meglepve	várta,	hogy	megmagyarázza	mindezt,	de	Chiswell
nem	 tette.	 Csak	 a	 lélegzetét	 hallotta	 a	 telefonban.	 Halk,	 tompa	 dobbanások
jelezték,	hogy	a	miniszter	fel-alá	járkál	a	szőnyeggel	borított	padlón.

–	Mást	nem	akart	mondani?	–	kérdezte	végül.
–	Van	még	 egyvalami	 –	 folytatta	Strike.	 –	A	 társam	 szerint	 az	 ön	 felesége

látott	valakit	vagy	valakiket	a	házuknál	éjjel.
–	 Á	 –	 felelte	 Chiswell.	 –	 Eegen.	 –	 Nem	 hangzott	 úgy,	 mintha	 nagyon

aggódna.	–	A	feleségem	lovakat	tart,	és	a	biztonságukat	nagyon	komolyan	veszi.
–	Akkor	nem	gondolja,	hogy	ez	kapcsolatban	lehet	a…
–	 A	 legkevésbé	 sem,	 a	 legkevésbé	 sem!	 Kinvara	 időnként…	 nos,	 hogy



őszinte	legyek	magával	–	mondta	Chiswell	–,	hát	rohadtul	hisztérikus	tud	lenni.
Egy	csomó	lova	van,	folyton	azon	izgul,	hogy	ellopják	őket.	Nem	akarom,	hogy
az	 oxfordshire-i	 bokrok	 között	 kergesse	 az	 árnyékokat,	 azzal	 vesztegesse	 az
idejét!	Az	én	gondjaim	itt	vannak	Londonban.	Nincs	más?

Strike	megerősítette,	hogy	nincs,	mire	Chiswell	kurtán	elköszönt,	és	letette.
Strike	tovább	bicegett	a	St.	James’s	Park	metrómegálló	felé.

Tíz	 perc	múlva,	 a	metrón	 kényelmesen	 leült	 egy	 sarokülésre,	 összefonta	 a
karját,	kinyújtotta	a	lábát,	és	csak	bámult	a	szemben	lévő	ablakra	üres	tekintettel.

Igazán	 szokatlan	 nyomozás	 ez.	 Sosem	 találkozott	 még	 olyan	 zsarolási
üggyel,	ahol	az	ügyfél	ennyire	nem	akart	semmit	sem	mondani	arról,	mit	csinált
–	csak	hát,	tette	még	hozzá,	sosem	volt	még	egy	miniszter	az	ügyfele.	De	olyan
sem	 történik	 mindennap,	 hogy	 beront	 az	 irodájába	 egy	 talán	 pszichotikus
fiatalember,	és	váltig	állítja,	hogy	tanúja	volt	egy	gyerek	meggyilkolásának,	bár
amióta	írni	kezdtek	róla	az	újságok,	Strike	valóban	kapott	mindenféle	szokatlan
és	zavart	leveleket:	amit	régebben,	Robin	időnkénti	tiltakozása	ellenére,	a	„dilis
fióknak”	hívott,	már	egy	fél	iratszekrényre	bővült.

Leginkább	az	foglalkoztatta,	pontosan	mi	a	kapcsolat	a	megfojtott	gyerek	és
Chiswell	zsarolási	ügye	között,	bár	ránézésre	egyértelműnek	tűnt,	a	kapcsolat	az,
hogy	 Jimmy	 és	 Billy	 testvérek.	 Most	 pedig	 valaki	 (és	 abból	 kiindulva,	 amit
Robin	elmondott	a	telefonhívásról,	a	legvalószínűbb	megoldás	az,	hogy	Jimmy)
úgy	 döntött,	 hozzákapcsolja	 Billy	 sztoriját	 Chiswelléhez,	 még	 ha	 a	 zsarolásra
okot	adó	cselekmény,	ami	miatt	Chiswell	Strike-hoz	fordult,	semmiképpen	sem
lehet	gyerekgyilkosság,	mert	akkor	Geraint	Winn	már	a	rendőrségre	vitte	volna	a
dolgot.	Mint	 amikor	 egy	 sajgó	 sebhelyet	 tapogat	 az	 ember	 a	 nyelvével,	 Strike
gondolatai	újra	meg	újra,	és	mindig	hiába,	visszatértek	a	Knight	 testvérekre.	A
karizmatikus,	 értelmes,	 rosszfiúsan	 jóképű	 Jimmyre,	 aki	 kihasználja	 a
lehetőségeket,	 de	 elég	 forrófejű	 is.	 És	 a	 szorongó,	 koszos,	 kétségtelenül	 beteg
Billyre,	akinek	vissza-visszatérő	szörnyű	emléke	akkor	is	borzalmas,	ha	esetleg
nem	igaz.

Összepisálják	magukat,	amikor	meghalnak.
De	kik?	Strike	mintha	megint	Billy	Knightot	hallotta	volna:
Egy	 rózsaszín	 takaróban	 temették	 el,	 lent	a	 kis	 völgyben	az	apám	házánál.

De	utána	azt	mondták,	hogy	kisfiú	volt.
És	pont	most	kapta	azt	a	kifejezett	utasítást	az	ügyfelétől,	hogy	Londonban



folytassa	a	nyomozást,	ne	Oxfordshire-ben.
Miközben	 az	 állomás	 nevére	 pillantott,	 ahová	 épp	 befutottak,	 Strike-nak

eszébe	jutott,	milyen	zavarban	volt	Robin,	amikor	Raphael	Chiswellről	beszélt.
Ásított,	 előhúzta	 a	 telefonját,	 és	 a	 Google-ön	 sikeresen	 rákeresett	 az	 ügyfele
legkisebb	fiára.	Számos	képet	talált,	amin	épp	a	bíróságra	megy	fel	a	lépcsőn	az
emberölési	perében.

Ahogy	végigpörgette	a	képeket	Raphaelről,	Strike	egyre	ellenszenvesebbnek
találta	 a	 sötét	 öltönyös,	 csinos	 fiatalembert.	 Arról	 nem	 is	 beszélve,	 hogy
Chiswell	 fia	 inkább	 valami	 olasz	 modellre	 hasonlított,	 nem	 pedig	 britre.	 A
képektől	 kicsit	 jobban	 felizzott	 Strike-ban	 valami	 eltemetett	 neheztelés,
melyeknek	osztály-	és	személyes	sérelmekben	látta	a	gyökerét.	Raphael	ugyanaz
a	 típus	 volt,	 mint	 Jago	 Ross,	 akihez	 Charlotte	 hozzáment,	 miután	 Strike-kal
szakítottak.	 Arisztokraták,	 drága	 ruhákban	 és	 drága	 iskolákba	 jártak,
kihágásaikat	 elnézőbben	 vették,	 mert	 megengedhették	 maguknak	 a	 legjobb
ügyvédeket,	és	mert	úgy	hasonlítottak	a	sorsukat	eldöntő	bírák	fiaira	is.

A	 szerelvény	 továbbindult,	 Strike	 telefonja	 pedig	 elvesztette	 a	 jelet.
Visszadugta	a	zsebébe,	karba	tette	a	kezét,	és	megint	csak	bámult	üres	tekintettel
az	ablakra.	Igyekezett	kitessékelni	a	fejéből	egy	kényelmetlen	gondolatot,	de	az
úgy	dörgölőzött	hozzá	újra	meg	újra,	mint	egy	élelemért	kuncsorgó	kutya,	nem
lehetett	nem	foglalkozni	vele.

Arra	jött	rá,	sosem	gondolt	arra,	hogy	Robin	Matthew-n	kívül	más	férfi	iránt
is	érdeklődhet,	kivéve	persze	abban	az	egy	pillanatban,	amikor	ő	maga	 tartotta
átölelve	a	lépcsőn,	az	esküvőjén,	amikor	egy	kis	időre…

Strike	 dühös	 volt	 magára,	 félrelökte	 a	 zavaró	 gondolatot,	 és	 elkalandozó
elméjét	erőnek	erejével	megint	a	miniszter,	a	megvágott	lovak	és	a	kis	völgyben,
rózsaszín	takaróban	eltemetett	holttest	különös	ügye	felé	irányította.
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…ebben	a	házban	gyanús	dolgok	történnek	a	hátad
mögött.

	
Henrik	Ibsen:	Rosmersholm

	
	

–	 Te	 miért	 vagy	 mindig	 ilyen	 elfoglalt,	 amikor	 nekem	 meg	 kurvára	 semmi
dolgom?	–	kérdezte	Raphael	Robintól	pénteken	késő	délelőtt.

Robin	 épp	 az	 előbb	 ért	 vissza;	 Geraintet	 követte,	 aki	 átment	 a	 Portcullis
House-ba.	Ahogy	valamivel	mögötte	haladt,	jól	látta,	hogy	sok	fiatal	nő	arcáról,
akiknek	Geraint	köszönt,	eltűnt	az	udvarias	mosoly,	ahogy	elmentek	mellette,	és
inkább	utálat	 jelent	meg	helyette.	Aztán	Geraint	 bement	 egy	megbeszélésre	 az
első	 emeleten,	 így	 Robin	 visszaindult	 Izzy	 irodájába.	 Geraint	 szobájához
közelítve	 reménykedett	 benne,	 hátha	 be	 tud	 slisszolni,	 és	 kihozni	 a	 második
lehallgatót,	de	a	nyitott	ajtón	benézve	látta,	hogy	Aamir	a	gépénél	ülve	dolgozik.

–	Raff,	kicsim,	egy	pillanat,	és	adok	neked	is	teendőt	–	szólt	oda	a	leterhelt
Izzy,	aki	most	is	épp	szaporán	gépelt	valamit.	–	Csak	ezt	be	kell	fejeznem,	a	párt
helyi	elnöknőjének.	Öt	perc,	és	itt	van	apa	aláírni!

Elkínzott	pillantást	vetett	az	öccsére,	aki	a	karosszékben	hevert,	hosszú	lábai
kinyújtva,	az	inge	ujja	felhajtva,	nyakkendője	meglazítva.	A	nyakában	lógó	papír
vendégbelépővel	babrált.

–	Addig	menj	 csak,	 és	 igyál	 egy	 kávét	 a	 teraszon	 –	 javasolta	 neki.	 Robin
tudta,	hogy	csak	nem	akarja,	hogy	láb	alatt	legyen,	amikor	befut	Chiswell.

–	Nem	jössz	te	is	kávézni,	Venetia?	–	kérdezte	Raphael.
–	Nem	tudok	–	felelte	Robin.	–	Dolgom	van!
Az	 Izzy	 asztalán	 álló	 forgó	 ventilátor	 most	 Robin	 felé	 fordult,	 és	 néhány

másodpercig	 élvezhette	 a	 hűvös	 fuvallatot.	 A	 fehér	 függönyös	 ablakban	 a
csodálatos	júniusi	nap	homályos	képe	látszott.	Az	üvegen	túl,	a	teraszon	ragyogó



szellemalakokként	 jöttek-mentek	 a	 félbevágott	 parlamenti	 munkások.	 Fülledt
volt	a	levegő	a	zsúfolt	kis	irodában.	Robin	vászonruhát	viselt,	a	haját	lófarokba
fogta,	de	még	így	is	meg	kellett	törölnie	néha	a	felső	ajkát	a	kezével,	miközben
munkát	tettetett.

Ahogy	mondta	is	Strike-nak,	kifejezett	hátrányt	jelentett,	hogy	Raphael	is	ott
van	 az	 irodában.	 Amíg	 egyedül	 volt	 Izzyvel,	 nem	 kellett	 mindig	 kitalálnia
valamit,	hogy	miért	megy	ki	a	folyosón	álldogálni.	Ráadásul	Raphael	folyton	őt
figyelte,	 és	 egészen	 máshogy,	 nem	 Geraint	 léha	 fel-le	 kajtató	 pillantásaival.
Robin	 nem	 kedvelte	 Raphaelt,	 de	 egyszer-kétszer	 azon	 kapta	 magát,	 hogy
veszélyesen	 közel	 került	 ahhoz,	 hogy	 sajnálja.	 Ha	 az	 apja	 ott	 volt,	 olyan
idegesnek	 tűnt,	 aztán	meg	 –	 nos,	Raphaelt	mindenki	 jóképűnek	 tartotta.	 Főleg
ezért	kerülte,	hogy	ránézzen:	jobb,	ha	nem	teszi,	ha	meg	akarja	őrizni	az	objektív
távolságot.

A	 férfi	 továbbra	 is	 próbálkozott,	 hogy	 közelebb	 férkőzzön	 hozzá,	 Robin
pedig	 igyekezett	 elutasítani	 a	 közeledéseit.	Előző	 nap	 is	 odajött	 hozzá,	 amikor
épp	 Gerainték	 ajtaja	 előtt	 álldogált,	 és	 minden	 figyelmével	 Aamir	 benti
telefonbeszélgetését	 próbálta	 követni	 valamilyen	 „vizsgálatról”.	Abból	 a	 kevés
részletből,	amit	sikerült	elkapnia,	úgy	gondolta,	hogy	az	Egyenes	Pályáról	lehet
szó.

–	 De	 ez	 nem	 jogi	 vizsgálat?	 –	 kérdezte	 épp	 Aamir,	 a	 hangjában
aggodalommal.	–	Nem	hivatalos?	Azt	hittem,	ez	csak	rutin…	de	Mr.	Winn	úgy
gondolta,	 az	 ellenőrző	 bizottságnak	 írott	 levelében	 megválaszolt	 minden
felmerült	kérdést!

Robin	 nem	 hagyhatta	 ki	 ezt	 a	 lehetőséget	 a	 hallgatózásra,	 és	 azt	 is	 tudta,
hogy	 nagyon	 is	 veszélyes	 játékot	 játszik.	De	 arra	 nem	 számított,	 hogy	 nem	 is
Winn,	hanem	Raphael	lepi	meg.

–	Te	meg	mit	ólálkodsz	itt?	–	kérdezte	nevetve.
Robin	 sietve	 elsétált,	 de	 hallotta,	 ahogy	 Aamir	 ajtaja	 becsapódik,	 és

gyanította,	hogy	mostantól	ő	legalább	biztosan	gondosan	becsukja	majd.
–	Mindig	 ilyen	 ideges	 vagy,	 vagy	 csak	 velem?	 –	 érdeklődött	 Raphael,	 aki

utánasietett.	–	Gyere	ki	egy	kávéra,	na,	olyan	rohadtul	unatkozom!
Robin	 ridegen	 elutasította,	 de	 míg	 tovább	 színlelte	 a	 munkát,	 be	 kellett

vallania	magának,	hogy	egy	kicsit,	egy	nagyon	kicsit,	hízelgett	neki,	hogy	a	férfi
felfigyelt	rá.



Kopogtak	 az	 ajtón,	 és	 Robin	 meglepetésére	 Aamir	 Mallik	 lépett	 be,	 a
kezében	egy	névlistával.	Idegesen,	de	határozottan	fordult	Izzyhez.

–	 Nos,	 ööö,	 szia.	 Geraint	 szeretné,	 ha	 az	 Egyenes	 Pálya
felügyelőbizottságának	 tagjait	 feltennétek	 a	 július	 12-ei	 paralimpiai	 fogadás
vendéglistájára	–	mondta.

–	Nekem	ahhoz	 a	 fogadáshoz	 semmi	közöm!	–	 vágta	 rá	 Izzy.	 –	A	KMSM
szervezi,	 nem	 én.	 Mégis	miért	 –	 tört	 ki	 belőle,	 és	 kisimította	 a	 szeméből	 az
átizzadt	frufruját	–,	miért	jön	mindenki	hozzám?

–	 Geraint	 azt	 mondja,	 muszáj	 ott	 lenniük	 –	 ismételte	 Aamir.	 Remegett	 a
kezében	a	lista.

Robin	elgondolkodott,	vajon	merjen-e	most	átsurranni	Aamir	üres	irodájába,
és	 kicserélni	 a	 lehallgatókat.	 Halkan	 felállt,	 igyekezett	 nem	 magára	 vonni	 a
figyelmet.

–	Miért	nem	kéri	meg	Dellát?	–	kérdezte	Izzy.
–	Della	 elfoglalt.	Csak	 nyolc	 emberről	 van	 szó	 –	 felelte	Aamir.	 –	Tényleg

muszáj…
–	„Halljátok	Ananké	leányának,	a	szűz	Lakheszisznek	üzenetét!”7

A	 kulturális	 miniszter	 dörgő	 hangja	 már	 kintről	 behallatszott.	 Chiswell
gyűrött	 öltönyt	 viselt,	 és	 megállt	 az	 ajtóban,	 ahol	 elállta	 Robin	 útját.	 A	 lány
csendben	 visszaült	 a	 helyére.	 Mintha	 úgy	 látta	 volna,	 Aamir	 összeszorítja	 a
fogait.

–	Tudja,	kicsoda	Lakheszisz,	Mr.	Mallik?	–	kérdezte	Chiswell.
–	Nem	igazán	–	felelte	a	férfi.
–	 Nem?	 Nem	 tanulták	 a	 görögöket	 a	 harringay-i	 iskolájában?	 Raff,	 úgy

látom,	te	ráérsz,	mesélj	Mr.	Malliknak	Lakhesziszről!
–	De	 én	 sem	 tudom,	ki	 az	 –	mondta	Raphael,	 és	 sűrű,	 sötét	 szempilláin	 át

felnézett	az	apjára.
–	Adod	 a	 hülyét,	mi?	Lakheszisz	 –	 kezdte	Chiswell	 –	 a	Moirák	 egyike.	Ő

mérte	ki	az	embereknek	adatott	élet	idejét.	Ő	tudta,	mikor	ér	véget	a	játék.	Nem
szereti	Platónt,	Mr.	Mallik?	Catullust,	gondolom,	jobban	értékeli.	Ő	írt	is	néhány
remek	verset	az	olyan	hajlamúakról,	mint	maga.	Pedicabo	ego	vos	et	irrumabo,
Aureli	pathice	et	cinaede	Furi,	hm?	16-os	vers,	keresse	meg,	tetszeni	fog!

Raphael	és	Izzy	is	csak	bámultak	az	apjukra.	Aamir	néhány	másodpercig	úgy
állt	ott,	mintha	el	is	felejtette	volna,	miért	jött,	aztán	egyszerűen	kiment.



–	Egy	kis	klasszikus	műveltség	mindenkinek	–	fordult	utána	Chiswell	látható
rosszindulatú	örömmel.	–	Az	ember	sosem	túl	öreg	tanulni	valamit,	mi,	Raff?

Robinnak	 rezgett	 a	 telefonja	 az	 asztalon.	 Üzenet	 érkezett	 Strike-tól.
Megegyeztek,	hogy	nem	keresik	egymást	munkaidőben,	csak	ha	sürgős	dologról
van	szó.	Robin	becsúsztatta	a	telefont	a	táskájába.

–	 Hol	 az	 a	 sok	 aláírnivaló?	 –	 kérdezte	 Izzyt	 Chiswell.	 –	 Befejezted	 azt	 a
levelet	a	rohadék	Brenda	Bailey-nek?

–	Most	nyomtatom!	–	vágta	rá	Izzy.
Amíg	 Chiswell	 a	 csendes	 szobában	 buldogként	 szuszogva	 sorban

aláfirkantotta	a	halomnyi	 levelet,	Robin	mormogott	valamit,	hogy	mennie	kell,
és	kisietett	a	folyosóra.

Úgy	 akarta	 elolvasni	 Strike	 üzenetét,	 hogy	 ne	 kelljen	 félnie,	 hogy
megzavarják,	így	a	kriptát	jelző	fatábla	iránymutatását	követve	leszaladt	a	jelzett
keskeny	kőlépcsőn,	és	lent	egy	elhagyatott	kápolnában	találta	magát.

A	díszes	kripta	valami	középkori	ékszerdoboznak	 tetszett,	az	aranyozott	 fal
minden	 négyzetcentijén	 heraldikai	 és	 vallási	 díszítmények,	 szimbólumok
sorakoztak.	 Az	 oltár	 felett	 ragyogó	 szentképek,	 az	 orgona	 égszínkék	 sípjain
pedig	aranyozott	szalagdísz	és	liliomok	kanyarogtak.	Robin	a	vörös	bársonnyal
borított	padokhoz	sietett,	és	megnyitotta	Strike	üzenetét.

	
Szívességet	 szeretnék	 kérni.	 Barclay	 már	 10	 napja	 van	 Jimmy
Knighton,	 de	 most	 tudta	 meg,	 h	 a	 feleségének	 dolgoznia	 kell
hétvégén	&	nem	tud	mást	szerezni,	h	a	gyerekre	vigyázzon.	Andy
ma	este	megy	családdal	1	hétre	Alicantéba.	Én	nem	figyelhetem
Jimmyt,	engem	ismer.	A	KOLT	holnap	kivonul	egy	rakétaellenes
tüntetésre.	2-től,	Bow-ban.	Nem	tud	menni?
	

Robin	 pár	másodpercig	 csak	 nézte	 az	 üzenetet,	 aztán	 olyan	 nyögés	 szakadt	 ki
belőle,	hogy	visszhangzott	a	kriptában.

Az	utóbbi	évben	Strike	most	először	kérte	ilyen	rövid	határidővel	túlórára,	de
hát	 épp	 ez	 a	 házassági	 évfordulós	 hétvégéje.	 A	 borsos	 árú	 szállást	 már
lefoglalták,	 a	 bőröndök	 becsomagolva	 várják	 a	 kocsiban.	 Elvileg	munka	 után,
néhány	óra	múlva	kellene	Matthew-val	találkoznia.	Egyenesen	a	Le	Manoir	aux
Quat’Saisons-ba	mennek.	Matthew-t	megütné	a	guta,	ha	ő	most	lemondaná.



A	 kripta	 aranyozott	 csendjében	 eszébe	 jutott,	 mit	 mondott	 neki	 Strike,
amikor	belement,	hogy	ő	is	elmenjen	nyomozói	képzésre:

Nekem	olyan	 kell,	 aki	 be	 tud	 szállni,	 ha	 sokáig	 kell	 dolgozni,	 akinek	 nincs
baja	 azzal,	 ha	 hétvégén	 is	 dolgozni	 kell…	Magának	 tényleg	 remek	 adottságai
vannak	 ehhez	 a	munkához,	 csakhogy	mindjárt	 hozzámegy	 egy	 olyan	 pasashoz,
aki	utálja,	hogy	maga	ezt	csinálja…

Akkor	azt	 felelte,	nem	számít,	mit	gondol	Matthew,	hogy	ő	maga	dönti	 el,
mit	csinál.

Akkor	 most	 kihez	 kell	 hűségesnek	 lennie?	 Belement,	 hogy	 maradjanak
házasok,	 adjanak	 neki	 egy	 esélyt.	 Strike-nak	 már	 így	 is	 rengeteg	 kifizetetlen
túlórát	dolgozott.	Azt	igazán	nem	mondhatja,	hogy	ki	akar	bújni	a	munka	alól.

Lassan	 gépelte	 be	 a	 válaszát,	 kitörölte,	 kicserélte	 a	 szavakat,	 átgondolt
minden	egyes	szótagot:

	
Nagyon	 sajnálom,	 de	 ezen	 a	 hétvégén	 van	 a	 házassági
évfordulónk.	Le	van	foglalva	a	szállás,	ma	este	indulunk.
	

Akart	 még	 többet	 is	 írni,	 de	 mégis	 mit	 mondhatna?	 „Nem	 működik	 jól	 a
házasságom,	 így	 fontos	 megünnepelnem”?	 „Sokkal	 szívesebben	 öltöznék	 be
tüntetőnek	és	figyelném	Jimmy	Knightot”?	Elküldte	az	üzenetet.

Csak	ült,	és	várta	a	választ.	Olyan	érzés	volt,	mintha	valami	orvosi	vizsgálat
eredményére	 várna.	 Tekintetével	 a	 mennyezetet	 beborító,	 kanyargó	 indákat
követte.	A	szegélyről	fura	arcok	bámultak	le	rá,	mint	a	mitikus,	vadon	élő	Zöld
Emberek.	 Címermotívumok,	 pogány	 szimbólumok,	 angyalok	 és	 keresztek
keveredtek	mindenütt.	Nem	is	csak	Isten	helye	volt	ez	a	kápolna.	A	babonák,	a
varázslat,	a	feudális	hatalom	korába	vitte	vissza.

Csak	teltek	a	percek,	Strike	pedig	nem	válaszolt.	Robin	felállt,	és	körbesétált
a	 kápolnában.	Leghátul	 talált	 egy	 szekrénykét.	Kinyitotta,	 egy	 emléktábla	 volt
benne	 a	 szüfrazsett	 Emily	 Davisonnak.	 Úgy	 tűnik,	 egyszer	 itt	 aludt,	 hogy	 a
képviselőházat	 adhassa	meg	 lakcímként	 az	 1911-es	 népszámláláson,	 hét	 évvel
azelőtt,	hogy	a	nők	szavazati	jogot	kaptak	volna.	Robinnak	valahogy	az	volt	az
érzése,	Emily	Davison	nem	helyeselné,	hogy	a	halódó	házasságát	a	munkája	elé
helyezi.

Megint	 rezgett	 a	 telefonja.	Lenézett,	de	 félt	 is	 attól,	mit	 fog	olvasni.	Strike



két	betűt	válaszolt:
	
OK
	

A	 mellkasából	 most	 mintha	 a	 gyomrába	 csusszant	 volna	 az	 ólomsúly.	 Mint
nagyon	jól	tudta,	Strike	gyakorlatilag	egy	garzonlakásban	él	az	irodája	fölött,	és
minden	hétvégén	dolgozik.	Mivel	a	nyomozóiroda	munkatársai	közül	egyedül	ő
nem	házas,	a	szakmai	és	magánélete	közti	határ,	ha	nem	is	csak	képzeletbeli,	de
legalábbis	 rugalmas	 és	 átjárható;	Barclay-nál,	Hutchinsnál	 és	Robinnál	 viszont
nem	 az.	 A	 legrosszabb	 az	 volt,	 hogy	 Robin	 nem	 tudta,	 hogyan	mondhatná	 el
Strike-nak,	 hogy	 sajnálja,	megérti,	 és	 azt	 kívánja,	 bár	 ne	 így	 lenne	 –	 anélkül,
hogy	mindkettejükben	fel	ne	idézné	annak	az	ölelésnek	az	emlékét	az	esküvőn,	a
lépcsőn,	amit	most	már	olyan	rég	nem	is	említettek,	hogy	abban	sem	volt	biztos,
nem	felejtette-e	el	teljesen	a	nyomozó.

Szörnyen	érezte	magát,	ahogy	feljött	a	kriptából.	A	kezében	még	mindig	ott
voltak	a	papírok,	amiket	elvileg	át	kellett	vinnie	valahová.

Visszaérve	 egyedül	 találta	 Raphaelt	 az	 irodában.	 Izzy	 gépénél	 ült,	 és
harmadolyan	gyorsan	gépelt,	mint	a	nővére.

–	Izzy	elment	apával	csinálni	valami	annyira	unalmasat,	hogy	az	agyamról	is
lepattant	–	mondta.	–	Majd	jönnek.

Robin	 rávette	magát,	hogy	mosolyogjon,	és	visszament	az	asztalához.	Még
mindig	Strike-on	járt	az	agya.

–	Fura	volt	az	a	vers,	nem?	–	kérdezte	Raphael.
–	Micsoda?	Á…	á,	a	latin?	Igen	–	bólintott	Robin.	–	Igen,	egy	kicsit.
–	 Olyan	 volt,	 mintha	 direkt	 megjegyezte	 volna,	 hogy	 Malliknak

beszólhasson.	Ilyet	senki	sem	tud	fejből.
Robinnak	 rögtön	 az	 jutott	 eszébe,	 hogy	 Strike	 igenis	 tud	 fejből	 fura	 latin

idézeteket.	De	inkább	azt	válaszolta:
–	Nem,	én	sem	gondolnám.
–	Pikkel	erre	a	Mallikra,	vagy	mi?
–	Igazán	nem	tudom	–	hazudta	Robin.
Megint	 papírokat	 kezdett	 rendezgetni,	 mert	 lassan	 már	 nem	 tudott	 mit

csinálni	az	asztalnál.
–	Meddig	leszel	itt,	Venetia?



–	Nem	tudom	biztosan.	Gondolom,	az	ülésszak	végéig.
–	És	komolyan	itt	akarsz	dolgozni?	Állandóra?
–	Igen	–	felelte	Robin.	–	Szerintem	érdekes.
–	És	mit	csináltál	ez	előtt?
–	PR-t.	Az	is	jó	volt,	de	valami	változást	akartam.
–	 Vagy	 talán	 megfogni	 egy	 képviselőt?	 –	 kérdezte	 Raphael	 halvány

mosollyal.
–	Nem	mondhatnám,	hogy	 láttam	 itt	 bárkit	 is,	 akit	meggondolnék	–	 felelte

Robin.
–	Milyen	sértő!	–	sóhajtott	fel	teátrálisan	a	férfi.
Robin	 megijedt,	 hogy	 elpirul,	 és	 igyekezett	 azzal	 leplezni,	 hogy	 lehajolva

kihúzott	egy	fiókot,	amiből	véletlenszerűen	elővett	dolgokat.
–	 Na	 és	 van	 valakije	 Venetia	 Hallnak?	 –	 próbálkozott	 tovább	 Raphael,

amikor	Robin	felegyenesedett.
–	Igen	–	felelte.	–	Timnek	hívják.	Már	egy	éve	együtt	vagyunk.
–	Igen?	Na	és	Tim	mivel	foglalkozik?
–	A	Christie’snél	dolgozik	–	vágta	rá	Robin.
Azoktól	a	férfiaktól	vette	az	ötletet,	akikkel	Sarah	Shadlockot	látta	a	Vörös

Oroszlánban.	Makulátlan	öltönyös,	magániskolás	pasik,	úgy	gondolta,	Chiswell
keresztlánya	nyilván	ilyeneket	ismer.

–	És	te?	–	kérdezett	vissza.	–	Izzy	mesélt	valamit…
–	Ja,	a	galériában?	–	vágott	közbe	Raphael.	–	Az	semmi	sem	volt.	Az	a	lány

messze	túl	fiatal	hozzám.	Egyébként	a	szülei	már	el	is	küldték	Firenzébe.
Körbefordult	a	székével,	hogy	szembekerüljön	Robinnal,	és	az	arcán	komoly,

fürkésző	kifejezéssel	 úgy	nézett	 rá,	mintha	 olyasvalamit	 akarna	megtudni	 tőle,
ami	úgysem	derülhet	ki	egy	mindennapi	beszélgetésből.	Robin	kapta	el	előbb	a
szemét	 róla.	 Aki	 állni	 tudja	 az	 ilyen	 intenzív	 tekinteteket,	 az	 nem	 lehet	 a
képzeletbeli	Tim	elégedett	barátnője.

–	Hiszel	a	megváltásban?
A	kérdés	meglepte	Robint.	Volt	benne	valami	súly,	valami	szépség,	mint	az	a

ragyogó	kis	kápolna	a	csigalépcső	alján.
–	Én…	igen,	hiszek	–	felelte.
Raphael	 felvett	 egy	 ceruzát	 Izzy	 asztaláról.	 Hosszú	 ujjai	 közt	 most	 azt

forgatta,	miközben	továbbra	is	Robint	figyelte.	Mintha	fel	akarná	mérni	a	lányt.



–	Tudod,	mit	csináltam?	A	kocsival?
–	Igen	–	bólintott	Robin.
Úgy	 tűnt	 neki,	 a	 köztük	 feszülő	 csendben	 villogó	 fények,	 homályos

árnyalakok	 tűnnek	fel.	Elképzelte	Raphaelt	véres	 fejjel	a	volán	mögött,	a	 fiatal
anyuka	összetört	testét	az	úton,	a	rendőrautókat,	a	rendőrségi	műanyag	szalagot,
az	 elhaladó	 kocsikból	 bámuló	 embereket.	 Raphael	 komolyan	 nézett	 rá;	 Robin
úgy	 gondolta,	 talán	 valami	 feloldozást	 remél,	 mintha	 ugyan	 számítana,	 ha	 ő
megbocsát	neki.	De	tudta,	hogy	időnként	igenis	változtat	a	dolgokon	egy	idegen
vagy	egy	futó	ismerős	kedvessége;	abba	az	ember	bele	 tud	kapaszkodni,	míg	a
hozzá	 közelebb	 állók	 csak	 lehúzzák	 azzal,	 hogy	 folyton	 segíteni	 próbálnak.
Eszébe	jutott	az	öreg	felügyelő	az	ülésterem	előcsarnokában,	aki	nem	értette,	mi
történik,	 mégis	 fantasztikusan	 megnyugtatta.	 Kedves,	 rekedt	 hangjába,	 a
szavaiba	bele	tudott	kapaszkodni,	és	visszavergődni	a	normális	világba.

Ismét	nyílt	az	ajtó.	Mindketten	összerezzentek.	Egy	telt	alakú,	vörös	hajú	nő
lépett	be,	a	nyakában	vendégkártya	lógott.	Robin	rögtön	felismerte	az	interneten
talált	képekről:	Jasper	Chiswell	felesége,	Kinvara.

–	 Jó	 napot!	 –	 köszönt	 Robin,	 mert	 Kinvara	 csak	 bámult	 Raphaelre	 üres
tekintettel.	A	férfi	gyorsan	visszafordult	a	gép	felé,	és	folytatta	a	gépelést.

–	 Te	 biztos	 Venetia	 vagy	 –	 szólalt	 meg	 Kinvara,	 amikor	 tiszta,	 aranyló
tekintete	 átugrott	 Robinra.	 Magas,	 kislányos	 hangja	 volt.	 A	 szeme	 mint	 két
macskaszem	 a	 kissé	 duci	 arcában.	 –	Milyen	 csinos	 vagy!	 Nekem	 aztán	 senki
nem	mondta,	hogy	ilyen	csinos	vagy!

Robinnak	 fogalma	 sem	volt,	mit	 is	 kéne	 erre	 felelnie.	Kinvara	 lehuppant	 a
besüppedt	 karosszékbe,	 ahol	 általában	 Raphael	 ült,	 levette	 a	 divatos
napszemüvegét	 a	 fejéről,	 amivel	 hosszú,	 vörös	 haját	 hátrafogta,	 és	megrázta	 a
hajkoronát.	 Csupasz	 karját,	 lábát	 sűrűn	 borították	 a	 szeplők.	 Az	 ujjatlan,	 zöld
ingruhája	a	felső	gomboknál	erősen	megfeszült	a	hatalmas	mellén.

–	 És	 kinek	 vagy	 te	 a	 lánya?	 –	 kérdezte	 Robint	 a	 hangjában	 némi
ingerültséggel.	–	Jasper	nem	mondta.	Mondjuk,	nem	is	mond	semmit,	amit	nem
muszáj.	Már	megszoktam.	Csak	annyit	mondott,	hogy	a	keresztlánya	vagy.

Robinnak	 senki	 sem	 szólt,	 hogy	 Kinvara	 nem	 tudja,	 kicsoda.	 Lehet,	 hogy
Izzy	és	Chiswell	nem	is	gondolták,	hogy	valaha	találkoznak.

–	Jonathan	Hall	az	apám	–	felelte	zavartan.	Valami	vázlatos	hátteret	kitalált	a
keresztlány	Venetiának,	de	arra	nem	számított,	hogy	ezt	Chiswell	feleségének	is



elő	 kell	 adnia,	 aki	minden	 bizonnyal	 a	miniszter	minden	 barátját	 és	 ismerősét
ismeri.

–	Az	ki?	–	kérdezte	Kinvara.	–	Biztos	 tudnom	kéne,	 Jasper	mérges	 is	 lesz,
hogy	nem	figyeltem	oda…

–	Földgazdálkodással	foglalkozik	fent…
–	Ó,	 a	 northumberlandi	 birtok?	 –	 vágott	 közbe	Kinvara,	 de	 különben	 sem

tűnt	úgy,	hogy	mélységes	érdeklődést	tanúsít.	–	Az	még	az	én	időm	előtt	volt.
Hál’	istennek,	gondolta	Robin.
Kinvara	keresztbe	tette	a	lábát,	két	karját	összefonta	méretes	keblein.	A	lába

fel-le	járt	a	levegőben.	Kemény,	szinte	bántó	pillantást	vetett	Raphaelre.
–	Te	nem	is	köszönsz,	Raphael?
–	Szia	–	mondta	a	férfi.
–	 Jasper	 azt	 mondta,	 itt	 találkozzunk,	 de	 ha	 jobban	 szeretnéd,	 hogy	 kint

várjam	 meg	 a	 folyosón,	 akkor	 kimegyek.	 –	 Kinvara	 megint	 magas,	 feszült
hangon	beszélt.

–	Ugyan,	dehogy	–	mormogta	Raphael,	és	elszánt	arccal	nézte	a	monitorját.
–	Pedig	nem	akarnék	én	megzavarni	semmit	–	folytatta	Kinvara	ezúttal	már

Robinhoz	 fordulva.	 Robinnak	 felködlött	 a	 fejében	 megint	 a	 szőke	 kislány
története	a	galéria	mosdójában.	Ma	már	másodszorra	kellett	úgy	tennie,	mintha
nagyon	keresne	valamit	a	fiókban;	megkönnyebbülten	hallotta,	hogy	Chiswell	és
Izzy	közelednek	a	folyosón.

–	…és	 tízig,	 mindenképp	 tízig,	 különben	 el	 se	 tudom	 majd	 olvasni	 azt	 a
szart.	 És	mondd	meg	Hainesnek,	 hogy	 a	 BBC-vel	 neki	 kell	 beszélnie,	 nekem
nincs	időm	egy	csomó	idiótára,	akik	folyton	a	befoga…	Kinvara!

Chiswell	megtorpant	az	ajtóban.
–	Azt	mondtam,	hogy	 a	KMSM-ben	 találkozzunk,	 ne	 itt	 –	mondta	minden

érzelem	nélküli	hangon.
–	És	én	is	örülök,	hogy	látlak,	Jasper,	így	három	nap	után	–	felelte	Kinvara,

felállt,	és	kisimította	az	összegyűrődött	ruháját.
–	Szia,	Kinvara	–	köszönt	Izzy	is.
–	 Elfelejtettem,	 hogy	 KMSM-et	 mondtál	 –	 fordult	 Kinvara	 a	 férjéhez,

Izzyhez	nem	is	szólt.	–	Egész	délelőtt	próbáltalak	hívni…
–	Mondtam,	hogy	egyig	megbeszéléseken	 leszek	–	morogta	Chiswell	–,	de

ha	megint	a	rohadt	méndíjakról…



–	 Nem,	 nem	 a	 méndíjakról	 van	 szó	 egyébként,	 Jasper,	 és	 ezt	 inkább
négyszemközt	szerettem	volna,	de	ha	te	a	gyerekeid	előtt	akarod,	nekem	jó!

–	Jaj,	az	isten	szerelmére!	–	csattant	fel	Chiswell.	–	Akkor	gyere,	menjünk,
és	keressünk	egy	szobát…

–	Egy	férfit	láttam	tegnap	este!	–	jelentette	ki	Kinvara.	–	Aki…	ne	nézz	így
rám,	Isabella!

Izzy	arcáról	valóban	vegytiszta	kételkedés	sugárzott.	Felhúzta	a	szemöldökét
és	kiment,	mintha	Kinvara	ezzel	láthatatlanná	is	vált	volna	számára.

–	 Mondtam,	 hogy	 keresünk	 egy	 szobát	 ehhez!	 –	 morgott	 Chiswell,	 de
Kinvara	most	már	nem	engedett.

–	Egy	férfit	láttam	az	erdőben,	a	ház	mellett	tegnap	éjjel,	Jasper!	–	jelentette
ki	 erős,	magas	 hangon.	Robin	 tudta,	 hogy	 visszhangzik	 tőle	 az	 egész	 keskeny
folyosó	kint.	–	És	nemcsak	elképzelem,	egy	ásós	férfi	volt	az	erdőben,	láttam	is,
és	 elszaladt,	 amikor	 megkergették	 a	 kutyák!	 Folyton	 azt	 mondod,	 hogy	 ne
hisztizzek,	 de	 én	 vagyok	 ott	 egyedül	 a	 házban	 éjszaka,	 és	 ha	 te	 nem	 teszel
semmit,	Jasper,	akkor	majd	én	kihívom	a	rendőrséget!
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…a	jó	ügy	érdekében	nem	vállalnád	el	ezt	a	munkát?
	

Henrik	Ibsen:	Rosmersholm
	
	

Strike	nagyon-nagyon	rossz	kedvében	volt.
Mégis	mi	 a	kurva	 életért	 kell	 neki,	 a	 cég	 alapítójának	 és	 fő	nyomozójának

kimennie	 megfigyelni	 egy	 tüntetést	 szombaton	 délelőtt,	 kérdezte	 magában,
miközben	 másnap	 reggel	 a	 Mile	 End	 Park	 felé	 sántikált,	 amikor	 van	 három
alkalmazottja,	a	lába	meg	tropára	ment?	Azért,	felelt	a	kérdésre,	mert	neki	nincs
kisgyereke,	akire	vigyázni	kell,	se	felesége,	aki	már	megvette	a	repülőjegyeket,
vagy	épp	eltörte	a	csuklóját,	se	előre	betervezett	kibaszott	házassági	évfordulós
hétvégéje.	Mert	ő	nem	házas,	így	az	ő	pihenőideje	a	beáldozható,	az	ő	hétvégéje
alakul	egyszerűen	két	további	munkanappá.

Strike	pontosan	azokat	gondolta,	amiktől	Robin	félt,	hogy	gondolja	 róla.	A
macskaköves	kis	Albury	Street-i	házát	a	saját,	huzatos	padlástéri	két	szobájához
hasonlította;	 a	 kis	 aranygyűrűje	 révén	 neki	 járó	 jogokat	 és	 státuszt	 Lorelei
csalódottságához,	 amikor	megmondta	 neki,	 hogy	 az	 ebéd	 és	 talán	 a	 vacsora	 is
elmarad;	Robin	 ígéretét,	amikor	bevette	 társként,	hogy	ugyanolyan	felelősséget
vállal,	azzal,	hogy	valójában	rohan	haza	a	férjéhez.

Igen,	Robin	valóban	számtalan	ingyen	túlórát	dolgozott	a	két	évben,	amit	a
nyomozóirodánál	 töltött.	 Igen,	 Strike	 nagyon	 jól	 tudta,	 hogy	 bőven	 túlment
minden	 elvárható	 határon.	És	 igen,	 elméletileg	 kurvára	 hálás	 is	 ezért.	De	 ettől
még	az	van,	hogy	míg	ő	ma	 itt	 sántikál	végig	az	utcán,	és	 többórányi,	minden
bizonnyal	 felesleges	megfigyelést	 kell	 végeznie,	 Robin	 és	 a	 seggfej	 férje	meg
elröppentek	 egy	 vidéki	 szállodába	 hétvégére,	 és	 ettől	 a	 fájós	 lába,	 háta	 még
fájósabbnak	tűnt	hirtelen.

Strike	 borostás	 volt,	 egy	 régi	 farmert	 viselt	 kopott,	 kifakult	 kapucnis



pulóverrel	és	ősrégi	futócipővel,	a	kezében	egy	nejlonzacskó.	Odaért	a	parkba.	A
távolban	 már	 látta	 a	 gyülekező	 tüntetőket.	 A	 kockázat,	 hogy	 Jimmy	 esetleg
felismerheti,	majdnem	arrafelé	billentette,	hogy	mégse	jöjjön	ki	megfigyelni,	de
Robin	 legutóbbi	 üzenete	 (amit	 sértődöttségében	 egyszerűen	 nem	 is	 válaszolt
meg)	mégis	meggyőzte.

	
Kinvara	 Chiswell	 bejött	 az	 irodába.	 Azt	 állítja,	 egy	 ásós	 férfit
látott	 az	 erdőben	 a	 házuknál	 tegnap	 éjjel.	 Úgy	 tűnik,	 Chiswell
korábban	 azt	 mondta	 neki,	 ne	 szóljon	 a	 rendőrségnek	 a
birtokháborítókról,	 de	 Kinvara	 kijelentette,	 hogy	 ha	 Chiswell
nem	csinál	semmit,	akkor	jelenteni	fogja.	Egyébként	Kinvara	azt
sem	 tudta,	 hogy	 Chiswell	 velünk	 dolgozik,	 úgyhogy	 tényleg	 azt
hitte,	 hogy	 Venetia	 Hall	 vagyok.	 Továbbá	 esélyes,	 hogy	 a
jótékonysági	 szervezeteket	 ellenőrző	 bizottság	 vizsgálódik	 az
Egyenes	Pályánál.	Igyekszem	részleteket	megtudni.
	

Ez	 az	 üzenet	 csak	még	 jobban	 bosszantotta	 Strike-ot.	 Jelen	 pillanatban	 csakis
valami	Geraint	Winn	 elleni	 konkrét	 bizonyítéknak	örült	 volna.	A	Sun	 szimatol
Chiswell	után,	az	ügyfele	meg	ingerült	és	stresszes.

Barclay	 szerint	 Jimmy	 Knightnak	 volt	 egy	 tízéves	 Suzuki	 Altója,	 de
megbukott	 a	 műszaki	 vizsgán,	 ezért	 most	 nem	 lehet	 közlekedni	 vele.	 Barclay
nem	 tudott	 kezeskedni	 érte,	 hogy	 Jimmy	 az	 éj	 leple	 alatt	 nem	 surrant	 ki	 és
sompolygott	 Chiswellék	 kertjében	 meg	 az	 erdőben,	 Londontól	 hetven
mérföldnyire	–	de	Strike	nem	találta	ezt	valószínűnek.

Másrészről	 viszont	 azt	 épp	 lehetségesnek	 érezte,	 hogy	 Jimmy	 esetleg
elküldött	 valakit	 Chiswell	 feleségét	 megijeszteni.	 Minden	 bizonnyal	 akadtak
még	 barátai	 vagy	 ismerősei	 a	 környéken,	 ahol	 felnőtt.	 De	 még	 ennél	 is
nyugtalanítóbb	 gondolat	 volt,	 hogy	 esetleg	 Billy	 szökött	 meg	 a	 Strike-nak
említett	 valós	 vagy	 képzeletbeli	 börtönéből,	 és	 elhatározta,	 hogy	 kiássa	 a
bizonyítékot,	hogy	valóban	egy	rózsaszín	takaróba	csavart	gyereket	 temettek	el
az	 apja	 házánál,	 vagy	 valami	 ki	 tudja,	 miféle	 paranoiás	 kényszerképzettől
vezetve	nekimegy	Kinvara	lovainak.

Strike-ot	 aggasztották	 az	 ügynek	 ezek	 a	megmagyarázhatatlan	 részletei,	 és
hogy	 a	Sun	 is	 érdeklődik	 a	miniszter	 iránt.	Ráadásul	 jól	 tudta,	 hogy	 semmivel



sem	áll	közelebb	ahhoz,	hogy	„jobb	alkupozíciót”	szolgáltasson	az	ügyfelének	a
két	 zsaroló	 bármelyike	 ellen,	 mint	 akkor,	 amikor	 elfogadta	 a	 megbízást.	 Így
aztán,	 úgy	 érezte,	mindent	meg	 kell	 ragadnia.	 Hiába	 volt	 fáradt,	 hiába	 sajgott
minden	izma	és	gyanította	erősen,	hogy	a	 tüntetésen	semmi	hasznosat	nem	tud
kideríteni,	szombat	reggel	mégis	kikászálódott	az	ágyból,	felcsatolta	a	műlábát	a
már	így	is	kissé	feldagadt	csonkjára,	és	bár	el	sem	tudott	képzelni	kevésbé	vonzó
programot,	mint	hogy	két	órán	keresztül	sétálgasson,	elindult	a	Mile	End	Parkba.

Amint	 elég	 közel	 ért	 a	 tüntető	 tömeghez,	 hogy	már	 egyes	 embereket	 is	 ki
tudott	venni,	Strike	egy	műanyag	Guy	Fawkes-álarcot	húzott	elő	a	kezében	lógó
nejlonszatyorból;	a	fehér	színű,	görbe	szemöldökű	és	bajuszú	maszkot	most	már
főleg	 az	 Anonymous	 nevű	 heckertársasághoz	 kapcsolták	 az	 emberek.	 Strike
felvette.	 Az	 összegyűrt	 nejlonzacskót	 egy	 közeli	 szemetesbe	 dobta,	 majd
továbbindult	 sántikálva	 a	 táblák,	 transzparensek	 csoportja	 felé:	 „Nem	 akarunk
rakétákat	a	házakon!”,	„Nem	akarunk	mesterlövészeket	az	utcán!”,	„Ne	játssz	az
életünkkel!”	és	a	miniszterelnököt	ábrázoló,	„Takarodj!”	feliratú	 táblákat	 látott.
A	műlábával	viszont	mindig	is	füvön	érezte	leglabilisabbnak	magát.	Mire	végre
megtalálta	a	narancsszínű	KOLT-zászlókat	az	összetört	olimpiai	karikás	logóval,
már	alaposan	leizzadt.

Úgy	 egy	 tucatnyian	 lehettek.	 Egy	 csapat	 beszélgető	 fiatal	 mögé	 elbújva
Strike	 megigazította	 a	 lecsúszni	 készülő	 álarcát;	 nem	 olyanokra	 tervezték,
akiknek	volt	már	eltörve	az	orruk.	Felfedezte	Jimmy	Knightot	is,	a	férfi	épp	két
fiatal	nővel	beszélgetett.	Mindketten	épp	most	vetették	hátra	a	fejüket,	és	nagyot
nevettek	valamin,	amit	mondott.	Strike	a	kezével	tartotta	a	maszkot,	hogy	biztos
a	 szeme	 elé	 kerüljenek	 a	 szemeknek	 hagyott	 rések,	 így	 nézett	 végig	 a	 KOLT
többi	jelen	lévő	tagján,	és	jutott	arra	a	következtetésre,	hogy	nem	azért	nem	lát
paradicsomvörös	hajat,	mert	Flick	átfestette,	hanem	azért,	mert	nincs	itt.

A	 segítők	most	 elkezdték	 valami	 sorszerűségbe	 rendezni	 a	 tömeget.	 Strike
bement	a	tüntetők	közé.	Némán	ballagott,	és	igyekezett	kissé	bután	is	viselkedni,
hogy	a	méretétől	megijedő,	fiatal	szervezők	kezeljék	csak	úgy,	mint	egy	sziklát,
ami	 körül	 el	 kell	 vezetni	 a	 folyót;	 így	 állt	 be	 épp	 a	KOLT	mögé.	Egy	 szintén
Anonymous-maszkot	 viselő	 vézna	 férfi,	 akit	 épp	 a	 sor	 vége	 felé	 tereltek,
feltartott	hüvelykujjal	jelzett	neki.	Strike	viszonozta	a	gesztust.

Jimmy	most	már	egy	kézzel	tekert	cigarettát	szívott,	és	továbbra	is	a	mellette
lévő	két	fiatal	lánnyal	viccelődött,	akik	jól	láthatóan	vetélkedtek	a	kegyeiért.	A



sötétebb	 hajú,	 különösen	 vonzó	 lány	 kétoldalas	 táblát	 tartott,	 David	 Cameron
volt	ráfestve	Hitlerként,	ahogy	megtekinti	az	1936-os	olimpiai	stadiont.	Egészen
jó	 festmény	 volt,	 Strike	 meg	 is	 csodálta,	 miközben	 a	 menet	 végre	 egyenletes
sebességgel	elindult,	mellette	rendőrök	és	láthatósági	mellényt	viselő	felügyelők.
Kikanyarodtak	a	parkból,	és	ráfordultak	a	hosszú,	egyenes	Roman	Roadra.

A	sima	aszfaltot	kicsit	könnyebben	vette	a	műlába,	de	a	csonkja	még	mindig
fájdalmasan	 lüktetett.	 Néhány	 perc	 múlva	 már	 kezdődött	 is	 a	 kiabálás:	 „KI	 a
rakétákkal!	KI	a	rakétákkal!”

A	menet	előtt	egy-két	sajtófotós	ment	hátrálva,	miközben	képeket	készített	a
tüntetőkről.

–	Hé,	Libby!	–	fordult	Jimmy	a	kézzel	festett	Hitleres	táblát	tartó	lányhoz.	–
Felülsz	a	nyakamba?

Strike	 látta,	 milyen	 rosszul	 leplezi	 az	 irigységét	 Libby	 barátnője,	 ahogy
Jimmy	leguggolt,	hogy	a	lány	felkapaszkodhasson	a	nyakába.	Jimmy	felemelte,
így	a	tábláját	már	jól	láthatták	a	fotósok	is	elöl.

–	Mutasd	meg	a	cicid,	és	címlapra	kerülünk!	–	kiáltott	fel	neki	Jimmy.
–	Jimmy!	–	sipított	a	lány	tettetett	felháborodással.	A	barátnője	is	erőltetetten

mosolygott.	 Kattogtak	 a	 fényképezőgépek,	 Strike	 pedig	 igyekezett	 nem	 túl
láthatóan	sántítani,	bár	a	műanyag	álarc	mögött	el-elfintorodott	a	fájdalomtól.

–	A	legnagyobb	kamerás	faszi	végig	rád	fókuszált	–	mondta	Jimmy,	amikor
végül	letette	a	lányt.

–	Ú,	bassza	meg,	ha	kiraknak	az	újságba,	anyámat	megüti	a	guta!	–	 felelte
izgatottan	a	 lány,	és	felvette	a	menet	ritmusát	Jimmy	másik	oldalán,	de	amikor
csak	 lehetett,	oldalba	bökte	vagy	megpofozta	kicsit,	míg	a	férfi	azzal	cukkolta,
fél,	mit	szólnának	a	szülei.	Strike	úgy	ítélte	meg,	legalább	tizenöt	évvel	fiatalabb
Jimmynél.

–	Jól	szórakozol,	Jimmy?
A	maszk	miatt	Strike	nem	nagyon	látott	oldalra,	így	csak	akkor	figyelt	fel	rá,

hogy	 Flick	 is	 csatlakozott	 a	 tüntetéshez,	 amikor	 közvetlenül	 előtte	 feltűnt	 a
borzas,	 paradicsomvörös	 haj.	 Hirtelen	 megjelenése	 Jimmyt	 is	 a	 meglepetés
erejével	érte.

–	Na,	itt	vagy!	–	köszöntötte	gyengén	színlelt	örömmel.
Flick	dühösen	bámult	a	Libby	nevű	lányra,	aki	ijedtében	meg	is	szaporázta	a

lépteit.	Jimmy	megpróbálta	átölelni	Flicket,	de	a	lány	lerázta	magáról	a	karját.



–	Hé!	–	adta	Jimmy	az	ártatlan	sértettet.	–	Mi	van?
–	Hármat	találhatsz,	baszd	meg!	–	mordult	rá	Flick.
Strike	 látta	 Jimmyn,	 hogy	 most	 azt	 latolgatja,	 milyen	 taktikát	 válasszon.

Rosszfiúsan	 jóképű	 arcán	 ingerültség	 látszott,	 de	 Strike	 mintha	 valami
óvatosságot	is	felfedezett	volna.	Másodszorra	is	megpróbálta	átölelni	a	lányt.	Az
ezúttal	rácsapott	a	kezére.

–	Hé!	 –	 Jimmy	most	már	 agresszívebben	 förmedt	 rá.	 –	 Ez	meg	mi	 a	 fasz
volt?

–	Megyek,	és	csinálom	neked	a	mocskos	munkát,	te	meg	ezzel	hetyegsz	itt?
Mégis	mennyire	kibaszottul	hülyének	nézel	te	engem,	Jimmy?

–	KI	 a	 rakétákkal!	 –	 ordította	 az	 egyik	 felügyelő	 a	megafonjába,	 a	 tömeg
meg	megint	 felkapta	 a	 jelszót.	A	Strike	mellett	 lépkedő,	 tarajos	 nő	 olyan	 éles,
rekedt	hangon	kiabálta,	mint	egy	páva.	Az	újrakezdődő	kiabálás	egyetlen	előnye
az	 volt,	 hogy	 Strike	 immár	 nyugodtan	 felnyöghetett	 fájdalmában	 minden
lépésnél,	 ahogy	 a	 műlábán	 megtámaszkodott;	 ez	 valamelyest	 felszabadítóan
hatott	 rá,	 és	 az	 izzadt	 arcán	 csiklandósan	 visszhangzott	 is	 kicsit	 a	 műanyag
álarcban.	A	lyukakon	át,	hunyorogva	figyelte	Jimmy	és	Flick	veszekedését,	de	a
tömeg	 zajában	 egy	 szót	 sem	 tudott	 kivenni	 belőle.	 Csak	 amikor	 végre	 elült
megint	a	jelszó	kántálása,	akkor	hallott	megint	valamennyit.

–	 Kurvára	 elegem	 van	 ebből	 –	 mondta	 épp	 Jimmy.	 –	Nem	 én	 szedek	 fel
egyetemistákat	bárokban,	amikor…

–	Mert	kirúgtál!	–	vágott	közbe	Flick	valami	suttogó	kiabálással.	–	Kurvára
kirúgtál!	Azt	mondtad,	nem	akarsz	semmi	kizárólagos…

–	Az	csak	 a	pillanat	 hevében	volt,	 jó?	–	 felelte	mogorván	 Jimmy.	–	Tiszta
stressz	voltam!	Billy	kurvára	kikészített.	Nem	gondoltam,	hogy	mész	és	beülsz
valahová,	és	felszedsz	valami	kikúrt…

–	Azt	mondtad,	eleged	van	a…
–	A	kurva	életbe,	hát	csak	kijöttem	a	 sodromból,	és	mondtam	mindenfélét,

nem	 gondoltam	 komolyan!	 Ha	 én	 kúrnék	 meg	 valami	 csajt,	 valahányszor
felhúzol…

–	Ja,	hát	néha	tényleg	azt	hiszem,	csak	azért	vagy	velem,	mert	Chis…
–	Ne	kiabálj	már,	baszd	meg!
–	…ma	meg	szerinted	olyan	kellemes	volt	annak	a	görénynek	a	házában…
–	Mondtam	 már,	 nagyon	 hálás	 vagyok,	 a	 picsába	 már,	 hát	 megbeszéltük,



nem?	Ki	kellett	nyomtatnom	a	szórólapokat,	különben	mentem	volna	veled…
–	Ráadásul	még	 takaríthattam	is	–	sírta	el	magát	hirtelen	Flick.	–	Undorító

volt,	ma	meg	elküldesz…	hát	szörnyű	volt,	Jimmy,	kórházba	kéne	vinni,	teljesen
kész	van…

Jimmy	 körbepillantott.	 Amikor	 kis	 időre	 a	 látóterébe	 került,	 Strike	 próbált
természetesebben	 lépni,	 bár	 valahányszor	 a	 csonkjára	 kellett	 helyeznie	 a	 teljes
testsúlyát,	úgy	érezte,	mintha	ezernyi	csípő	vöröshangyára	nehezedne	rá.

–	Jó,	ez	után	bevisszük	kórházba	–	mondta	végül	Jimmy.	–	Tényleg,	de	ha
most	elengedjük,	el	fog	cseszni	mindent,	tudod,	milyen…	ha	Winn	megszerezte
a	 képeket…	 naaa!	 –	 most	 már	 lágyabban	 beszélt,	 és	 harmadszorra	 is
megpróbálta	átkarolni	a	lányt.	–	Figyi,	kurvára	hálás	vagyok	ám!

–	Ja	–	hüppögött	Flick,	és	a	kezével	megtörölte	az	orrát	–,	a	pénz	miatt!	Mer’
nem	is	tudnád,	mit	csinált	Chiswell,	ha…

Jimmy	 erre	 durván	 magához	 húzta	 és	 megcsókolta.	 A	 lány	 egy	 pillanatig
ellenállt,	 de	 aztán	 az	 ő	 szája	 is	 kinyílt.	 A	 csók	 csak	 húzódott	 tovább	 menet
közben.	 Strike	 látta	 a	 nyelvüket	 is	 forogni	 egymás	 szájában.	Kicsit	 tántorogva
lépkedtek	így	összeborulva;	a	többi	KOLT-tag	csak	vigyorgott,	a	lány	pedig,	akit
Jimmy	az	előbb	felvett	a	vállára,	nagyon	elszontyolodott.

–	 Jimmy!	–	mormogta	végül	Flick,	amikor	a	csók	már	véget	ért,	de	a	 férfi
még	 mindig	 átkarolva	 tartotta.	 Most	 már	 elkerekedett	 a	 szeme	 a	 vágytól,	 a
hangja	is	halkabb	lett.	–	Szerintem	el	kéne	jönnöd,	hogy	beszélj	vele,	de	tényleg.
Folyton	arról	a	rohadt	nyomozóról	dumál.

–	Mi?	–	kérdezett	vissza	Jimmy,	bár	Strike	biztos	volt	benne,	hogy	hallotta.
–	Strike-ról.	Arról	a	köcsög	egylábú	katonáról.	Billy	teljesen	rápörgött.	Azt

hiszi,	majd	jön,	és	kiszabadítja!
Végre	 feltűnt	a	menet	célpontja,	 a	Bow	Quarter	a	Fairfield	Roadon,	ahol	a

régi	 gyufagyár	 négyszögletes	 téglatornya	 tört	 az	 ég	 felé.	 Ide	 is	 rakétákat
terveztek	telepíteni.

–	 „Kiszabadítja”?	 –	 ismételte	 gúnyosan	 Jimmy.	 –	 A	 picsába	 már!	 Nem
mintha	kínoznák,	vagy	valami.

A	 tüntetők	már	 nem	 rendezett	 sorokban	mentek,	 visszaalakultak	 formátlan
tömeggé,	 ott	 nyüzsögtek	 a	 rakéták	 tervezett	 helye	 előtt,	 a	 sötétzöld	 vizű	 tónál.
Strike	sokért	nem	adta	volna,	ha	leülhet	egy	padra,	vagy	nekitámaszkodhat	egy
fának,	ahogy	sokan	tették,	és	így	könnyíthetne	a	lába	csonkjára	nehezedő	súlyon.



A	 csonk	 vége,	 ahol	 a	 bőr	 nem	 volt	 alkalmas	 erre	 a	 terhelésre,	 már	 rég
kipirosodott	 és	 begyulladt,	 és	 a	 térde	 inai	 is	 jeget,	 pihenést	 követeltek.	Mégis
tovább	 bicegett	 Jimmy	 és	 Flick	 után,	 ahogy	 azok	 a	 tömeg	 szélén,	 a	KOLT-os
kollégáiktól	távolabb	sétáltak	tovább.

–	Veled	akart	beszélni,	mondtam,	hogy	dolgod	volt	–	mondta	éppen	Flick.	–
Erre	elsírta	magát!	Rémes	volt,	Jimmy!

Strike	úgy	tett,	mintha	a	fekete	fiatalembert	figyelné,	aki	egy	mikrofonnal	a
kezében	 épp	 felment	 elöl	 a	 színpadra,	 és	 ennek	 örvén	 közelebb	 húzódott
Jimmyhez	és	Flickhez.

–	Foglalkozom	Billyvel,	ha	már	megkaptam	a	pénzt	–	mondta	Jimmy.	Most
már	bűntudat,	vívódás	látszott	rajta.	–	Nyilván	foglalkozom	vele…	és	veled	is!
Nem	fogom	elfelejteni,	mennyit	segítettél.

A	 lány	 ezt	 akarta	 hallani.	 A	 szeme	 sarkából	 Strike	 látta,	 hogy	 a	 sírástól
bedagadt	 arca	 el	 is	 pirul	 izgalmában.	 Jimmy	 egy	 csomag	 dohányt	 és	 papírt
halászott	elő	a	farmere	zsebéből,	és	nekiállt	cigarettát	sodorni.

–	Szóval	még	mindig	a	kikúrt	nyomozóról	hadovál?
–	Aha.
Jimmy	rágyújtott,	 és	egy	 ideig	némán	szívta	a	 füstöt,	 a	 tekintete	elmélázva

pásztázta	a	tömeget.
–	 Megmondom,	 mit	 csinálunk	 –	 szólalt	 meg	 hirtelen.	 –	 Elmegyek	 hozzá

most.	Lenyugtatom	kicsit.	Már	csak	egy	kicsit	kéne	ott	nyugton	maradnia.	Jössz?
Odanyújtotta	a	kezét,	Flick	pedig	mosolyogva	megfogta.	Elindultak.
Strike	hagyta,	hadd	előzzék	meg	egy	kicsit,	 aztán	 lekapta	 az	álarcát	meg	a

régi,	 szürke	 kapucnis	 pulóverét,	 feltette	 a	 napszemüvegét,	 amit	 pont	 az	 ilyen
eshetőségekre	rakott	zsebre,	és	elindult	utánuk.	A	maszkot	és	a	pulcsit	a	kidobott
táblák	után	hajította.

Jimmy	 most	 már	 egészen	 más	 tempót	 diktált,	 mint	 a	 tiltakozó	 menet
kényelmes	 sétája.	 Flicknek	 néhány	 lépésenként	 szinte	 futnia	 kellett,	 hogy	 ne
hagyja	le;	Strike	pedig	hamarosan	fogcsikorgatva	érezte,	ahogy	a	csonk	gyulladt
idegvégződései	 tovább	 dörzsölődnek,	 túlerőltetett	 combizmai	 pedig	 nyögve
tiltakoznak.

Már	 keményen	 izzadt,	 a	 léptei	 egyre	 természetellenesebbé	 váltak.	 Több
járókelő	meg	is	bámulta.	Érezte	a	hátán	a	kíváncsiságukat,	szánalmukat,	ahogy
újabb	lépésre	kényszerítette	a	merev	művégtagot.	Tudta,	hogy	meg	kellett	volna



csinálnia	a	rohadt	fizioterápiás	gyakorlatait,	be	kellett	volna	tartania	a	szabályt,
hogy	nem	eszik	sült	krumplit,	hogy	egy	ideális	világban	a	mai	napra	szabit	vett
volna	 ki,	 és	 otthon	 pihenne	 a	 műlába	 nélkül,	 a	 csonkon	 jeges	 borogatással.
Sántikált	tovább,	füle	botját	sem	mozdítva	a	teste	ismételt	jelzéseire,	hogy	álljon
meg.	Jimmy	és	Flick	egyre	jobban	lehagyták;	Strike	a	felsőtestével,	karjával	már
egészen	 groteszk	 kompenzáló	 mozdulatokra	 kényszerült.	 Csak	 remélni	 tudta,
hogy	 se	 Jimmy,	 se	 Flick	 nem	 fordul	 hátra,	 mert	 nyilvánvalóan	 lelepleződött
volna,	ha	meglátják,	ahogy	így	vonszolja	magát	utánuk.	Már	be	is	mentek	a	Bow
metrómegálló	kedves	kis	téglaépületébe,	amikor	Strike	még	csak	az	út	túloldalán
lihegett	és	káromkodott.

Ahogy	 lelépett	 a	 járdaszegélyről,	 hirtelen	 rettentő	 fájdalom	 hasított	 a	 jobb
combja	hátuljába,	mintha	késsel	vágtak	volna	az	izomba.	A	lába	kifordult	alóla,
és	elesett;	hiába	nyújtotta	ki	a	kezét,	az	is	kicsúszott	alóla,	így	a	derekát,	vállát	és
fejét	 is	 beütötte.	 Valahol	 a	 közelben	 rémülten	 felsipított	 egy	 nő.	 A	 járókelők
biztosan	 azt	 hiszik,	 részeg.	 Történt	 már	 ilyen,	 amikor	 elesett.	 A	 megalázott,
dühös	Strike	a	fájdalomtól	nyöszörögve	visszakúszott	a	 járdára,	elhúzva	a	jobb
lábát	 az	 úton	 haladó	 autók	 útjából.	 Egy	 fiatal	 nő	 aggódón	 odament,	 hogy
megkérdezze,	segíthet-e	valamit.	Strike	ráripakodott,	aztán	elöntötte	a	bűntudat.

–	 Elnézést!	 –	 krákogta,	 de	 a	 nő	 már	 ott	 sem	 volt,	 továbbsietett	 két
barátnőjével.

Elvonszolta	 magát	 a	 járda	 másik	 szélén	 húzódó	 kerítéshez,	 és	 ott	 a
vasrácsnak	vetve	a	hátát	leült.	Patakzott	róla	az	izzadság,	és	vérzett	is.	Nem	volt
biztos	 benne,	 fel	 tudna-e	 állni	 egyáltalán	 segítség	 nélkül.	 A	 csonk	 hátulját
végigtapogatva	tojás	alakú	duzzanatot	érzett,	és	nagy	nyögéssel	arra	jutott,	hogy
valószínűleg	egy	térdín	szakadt	el.	Olyan	éles	fájdalom	hasított	bele,	hogy	majd’
elhányta	magát.

Előhúzta	a	zsebéből	a	telefonját.	A	kijelző	megrepedt,	valószínűleg	ráesett.
–	Á,	bassza	meg!	–	mormogta,	 lehunyta	a	szemét,	és	hátrahajtotta	a	 fejét	a

hűvös	vaskerítésnek.
Néhány	 percig	 mozdulatlanul	 ült.	 A	 körülötte	 elhaladók	 koldusnak	 vagy

részegnek	nézték,	ő	meg	némán	végigvette	a	nem	is	olyan	számos	 lehetőségét.
Végül	 a	 teljes	 sarokba	 szorítottság	 érzésével	 kinyitotta	 a	 szemét,	 az	 alkarjával
megtörölte	az	arcát,	és	felhívta	Loreleit.
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…betegesen	hervadoztál	a	házasságod	árnyékában.
	

Henrik	Ibsen:	Rosmersholm
	
	

Visszatekintve	Robin	 látta,	 hogy	 az	 évfordulós	 hétvégéjük	már	 az	 előtt	 halálra
volt	ítélve,	hogy	elkezdődött	volna.	Akkor	dőlt	el	a	sorsa,	amikor	a	képviselőház
kriptájában	visszautasította	a	feladatot,	hogy	kövesse	Jimmyt	a	hétvégén.

A	 bűntudattól	 úgy	 próbált	 megszabadulni,	 hogy	 elmesélte	 Strike	 kérését
Matthew-nak,	 amikor	 az	 érte	 jött	munka	után.	A	 férfi	 eleve	 feszülten	 érkezett,
mert	 a	 péntek	 esti	 forgalomban	 kellett	 a	 Land	 Roverrel	 közlekednie,	 amit
egyáltalán	nem	szeretett.	Robin	szavai	hallatán	 támadásba	ment	át,	és	azt	kérte
számon	 rajta,	 ugyan	 miért	 is	 érzi	 rosszul	 magát	 most,	 miután	 Strike	 két	 éve
rabszolgaként	 dolgoztatja,	 és	 olyan	 minősíthetetlenül	 beszélt	 a	 nyomozóról,
hogy	Robin	szükségét	érezte	megvédeni.	Egy	órával	később	még	mindig	Robin
munkáján	vitatkoztak,	a	férfi	ekkor	vette	észre,	hogy	a	lány	bal	kezén,	amellyel
gesztikulált,	 sem	 az	 eljegyzési	 gyűrűje,	 sem	 a	 jegygyűrűje	 nincs	 rajta.	 Ezeket
Robin	mindig	levette,	amikor	a	hajadon	Venetia	Hallt	alakította,	de	most	teljesen
kiment	a	fejéből,	hogy	ma	nem	tud	visszamenni	értük	az	Albury	Streetre,	mielőtt
elindulnak	a	hétvégi	szállodába.

–	Ma	van	a	rohadt	házassági	évfordulónk,	és	még	arra	sem	vagy	képes,	hogy
visszavedd	a	gyűrűidet?	–	kiabált	vele	Matthew.

Fél	 óra	múlva	 érkeztek	meg	 a	 szálló	 kellemes,	 aranyszínű	 téglaépületéhez.
Egy	 ragyogó	 mosolyú,	 egyenruhás	 férfi	 kinyitotta	 az	 ajtót	 Robinnak.	 Olyan
kemény,	 dühös	 gombóc	 volt	 a	 torkában,	 hogy	 alig	 lehetett	 hallani,	 ahogy
megköszönte	neki.

A	 Michelin-csillagos	 vacsora	 alatt	 alig	 szóltak	 egymáshoz	 Matthew-val.
Robin	 arra	 gondolt,	 hogy	 akár	 hungarocellt	 meg	 fűrészport	 is	 ehetne,	 és



körbenézett	 a	 körülöttük	 lévő	 asztalokon.	Magasan	 ők	 voltak	 itt	 a	 legfiatalabb
pár,	és	eltűnődött	rajta,	vajon	ezek	a	házaspárok	is	átmentek-e	ilyen	döccenőkön,
aztán	helyrejöttek	belőlük	közös	életük	során.

Aznap	este	egymásnak	háttal	aludtak.
Robin	 szombat	 reggel	 azzal	 a	 különös	 tudattal	 ébredt,	 hogy	 a	 szállóban

töltött	minden	perc,	a	csodálatosan	kialakított	parkban,	a	levendulás	sétányon,	a
japánkertben,	a	gyümölcsösben	és	a	bioágyásoknál	tett	minden	lépés	egy	kisebb
vagyonba	 kerül	 nekik.	 Lehet,	 hogy	 Matthew	 is	 épp	 erre	 gondolt,	 mert	 a
reggelinél	 már	 békülékenyebben	 viselkedett.	 Azért	 továbbra	 is	 ingoványos
talajon	 jártak,	 és	 a	 beszélgetésük	 sorra	 olyan	 veszélyes	 területekre	 tévedt,
ahonnan	gyorsan	vissza	is	táncoltak.	Robinnak	feszítő	fejfájás	kezdett	dübörögni
a	 homlokában,	 de	 nem	 akart	 fájdalomcsillapítót	 kérni	 a	 személyzettől	 –	 ha
bármivel	 elégedetlennek	 mutatkozik,	 az	 rögtön	 újabb	 veszekedéshez	 vezethet.
Elgondolkodott,	 milyen	 lehet,	 ha	 az	 embernek	 olyan	 esküvője,	 nászútja	 volt,
amelyre	 nyugodtan	 tud	 emlékezni.	 Ahogy	 a	 parkban	 sétáltak,	 végül	 Matthew
munkájáról	kezdtek	beszélgetni.

A	következő	szombatra	 jótékonysági	krikettmeccs	volt	betervezve	Matthew
cége	meg	 egy	másik	 cég	 között.	Matthew-nak	 ugyanolyan	 jól	 ment	 a	 krikett,
mint	valaha	a	rögbi,	és	nagyon	várta	már	a	meccset.	Robin	hallgatta,	ahogy	az
eredményeivel	 dicsekszik,	 gúnyolódik	 Tom	 ügyetlen	 dobásain,	 és	 miközben	 a
megfelelő	 helyeken	 nevetett	 és	 egyetértő	 hangokat	 adott,	 a	 szíve	 egy	 hűvös,
szomorú	 szegletében	 azon	 tűnődött,	 vajon	 mi	 történhet	 épp	 most	 Bow-ban,
Strike	 vajon	 elment-e	 a	 tüntetésre,	 és	megtud-e	 bármi	 hasznosat	 Jimmyről,	 és
hogy	 ő	 maga	 vajon	 hogy	 kerülhetett	 egy	 ilyen	 nagyképű,	 csak	 magával
foglalkozó	 férfi	mellé,	 aki	csak	halványan	emlékeztette	a	valaha	 ismert	 jóképű
férfira.

Aznap	 este	 életében	 először	 kizárólag	 azért	 feküdt	 le	 Matthew-val,	 mert
képtelen	 lett	 volna	 elviselni	 a	 veszekedést,	 ha	 elutasítja.	 A	 házassági
évfordulójuk	 volt,	 tehát	 feltétlenül	 szeretkezniük	 kellett,	 mintha	 ez	 ütné	 rá	 a
közjegyzői	 pecsétet	 a	 hétvégére.	 Körülbelül	 olyan	 kellemes	 is	 volt.	 Robinnak
könnyek	 szöktek	 a	 szemébe,	 ahogy	 Matthew	 elment,	 és	 a	 lány	 engedelmes
testében	mélyre	 elbújt	 hűvös,	 boldogtalan	 lelke	 azon	 csodálkozott,	 hogy	 lehet,
hogy	 a	 férfi	 nem	 érzi	 a	 boldogtalanságát	 (bár	 mindent	 megtett,	 hogy	 ezt
leplezze),	és	hogy	gondolhatja	egyáltalán,	hogy	jó	házasságban	élnek.



A	 sötétben	 könnyes	 szemére	 szorította	 a	 karját,	 miután	Matthew	 legördült
róla	 és	 felmondott	 mindent,	 amit	 ilyenkor	 mondani	 kell.	 Robin	 akkor	 először
tudta	 teljes	 bizonyossággal,	 hogy	 nem	mond	 igazat,	 amikor	 azt	 felelte,	 „én	 is
szeretlek”.

Amint	 a	 férfi	 elaludt,	 Robin	 nagyon	 óvatosan	 az	 éjjeliszekrényen	 lévő
telefonjáért	 nyúlt,	 és	 megnézte	 az	 üzeneteket.	 Strike-tól	 nem	 jött	 semmi.	 A
Google-ön	 rákeresett	 a	 Bow-beli	 tüntetés	 képeire,	 és	 a	 tömeg	 közepén	 fel	 is
ismerte	 a	magas,	 göndör	hajú	 alakot	 a	Guy	Fawkes-álarcban.	Kijelzővel	 lefelé
visszatette	 a	 telefont	 az	 éjjeliszekrényre,	 hogy	 ne	 világítson,	 aztán	 lehunyta	 a
szemét.
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…micsoda	vad,	fékezhetetlen	szenvedélyesség	lobogott
benne…

és	hogyan	követelte	tőlem,	hogy	viszonozzam.
	

Henrik	Ibsen:	Rosmersholm
	
	

Strike	 hat	 nappal	 később,	 pénteken	 kora	 reggel	 tért	 vissza	 a	Denmark	 Street-i
tetőtéri	lakásába.	Két	mankóval	közlekedett,	a	műlába	a	vállára	vetett	táskában,
és	 a	 jobb	 nadrágszára	 fel	 volt	 tűzve.	 Az	 arckifejezésére	 általában	 elkapták	 a
tekintetüket	róla	az	együttérzőn	néző	járókelők,	ahogy	végigment	a	rövid	utcán	a
24-es	számig.

Orvosnál	 nem	 volt.	 Lorelei	 ugyan	 felhívta	 a	 háziorvosát,	 miután	 a	 busás
borravalóval	 jutalmazott	 taxis	 segítségével	 sikerült	 feltámogatnia	 Strike-ot	 a
lakásába,	de	az	orvos	azt	akarta,	menjen	be	a	rendelőbe,	hogy	megvizsgálja.

–	És	mégis,	hogy	csináljam,	ugráljak	el	odáig?	A	térdín	az,	érzem!	–	torkolta
le	az	orvost	a	 telefonban.	–	Tudom,	mi	van	 ilyenkor,	pihentesse,	 jegelje	meg	a
többi.	Nem	először	csinálom.

Muszáj	volt	megszegnie	a	szabályát,	hogy	nem	tölt	egymás	után	több	estét	a
barátnőjénél	–	négy	egész	napig	és	öt	éjszakán	át	kellett	ott	maradnia	Loreleinál.
Most	már	bánta,	de	hát	mégis,	mi	más	választása	volt?	Úgy	állt,	mint	Chiswell,	a
fronte	praecipitium,	a	tergo	lupi.	Loreleijal	amúgy	is	szombat	este	kellett	volna
együtt	vacsorázzanak.	Ha	már	úgy	döntött,	elmondja	neki	az	igazat,	és	nemcsak
kitalál	 valamit,	 hogy	 miért	 nem	 tud	 vele	 találkozni,	 egyúttal	 kénytelen	 volt
hagyni,	 hogy	 a	 lány	 segítsen	 neki.	 Most	 már	 azt	 kívánta,	 bár	 a	 régi	 barátait,
Nicket	 és	 Ilsát	 hívta	 volna,	 vagy	 akár	Shankert	 –	 de	 ehhez	már	késő.	Ezt	már
elrontotta.

Hiába	 tudta,	 hogy	 most	 igazságtalan,	 hálátlan,	 ettől	 nem	 lett	 jobb	 kedve,



ahogy	felkapaszkodott	a	táskájával	a	lépcsőn.	Mert	bár	a	Loreleinál	töltött	napok
egy	része	igen	élvezetes	volt,	ami	az	előző	este	történt,	mégis	elrontott	mindent	–
és	 ez	 csakis	 az	 ő	 hibája	 volt.	 Ő	 hagyta,	 hogy	megtörténjen	 ez	 a	 dolog,	 pedig
igyekezett	védekezni	ellene,	amióta	Charlotte-ot	elhagyta;	most	meg	nem	figyelt
oda,	elfogadta	a	csésze	teákat,	a	meleg	ételt,	a	kedves	gondoskodást,	míg	végül
előző	este,	a	sötétben,	a	lány	egyszer	csak	a	csupasz	mellkasába	suttogta,	hogy
„szeretlek”.

Strike	 megint	 elfintorodott,	 ahogy	 próbált	 állva	 maradni	 a	 két	 mankón,
mialatt	kinyitotta	a	bejárati	ajtaját,	aztán	gyakorlatilag	beesett	a	lakásba.	Bevágta
maga	 mögött	 az	 ajtót,	 ledobta	 a	 táskáját,	 és	 a	 konyhaként	 és	 nappaliként	 is
használatos	helyiség	műanyag	borítású	asztalkájához	lépve	lerogyott	a	székre,	és
félredobta	a	mankóit.	Nagy	megkönnyebbülés	volt,	hogy	itthon	van,	és	egyedül,
bármilyen	nehéz	is	a	lábával	ebben	az	állapotában.	Persze,	hamarabb	haza	kellett
volna	 jönnie,	 de	 hát	 úgysem	 tudott	 volna	 követni	 senkit	 az	 utcán,	 ráadásul
igencsak	 fájt	 is	 a	 lába.	Könnyebb	volt	 a	kényelmes	 fotelben	ülve,	 a	csonkját	 a
négyszögletű	puffon	nyugtatva	üzenetben	megírni	Robinnak	és	Barclay-nak,	mi
a	teendő,	miközben	Lorelei	hordta	neki	az	ételt-italt.

Strike	 cigarettára	 gyújtott,	 és	 végiggondolta	 a	 nőket,	 akikkel	 Charlotte	 óta
dolga	volt.	Először	Ciara	Porter,	egy	fantasztikus	egyéjszakás,	amit	egyikük	sem
bánt.	Néhány	héttel	azután,	hogy	a	Landry-ügy	megoldása	kapcsán	írni	kezdtek
róla	az	újságok,	Ciara	felhívta.	A	modell	lánynál	az,	hogy	írtak	róla	a	lapok,	azt
jelentette,	 Strike	 az	 alkalmi	 partnerből	 lehetséges	 állandó	 baráttá	 lépett	 elő.
Strike	 azonban	 nem	 találkozott	 vele.	 Az	 ő	 szakmájában	 nem	 túl	 jó	 egy	 olyan
barátnő,	aki	sokat	szeretne	fényképezkedni	vele.

Aztán	 ott	 volt	 Nina,	 aki	 egy	 könyvkiadónál	 dolgozott,	 és	 akit	 Strike	 arra
használt	 fel,	 hogy	 egy	 ügyről	 információkat	 szerezzen.	 Kedvelte	 is,	 de	 ahogy
visszanézett,	 még	 ahhoz	 sem	 eléggé,	 hogy	 tisztességesen	 bánjon	 vele.	Meg	 is
bántotta	 a	 lányt.	 Büszke	 ugyan	 nem	 volt	 rá,	 de	 azért	 nem	 okozott	 a	 dolog
álmatlan	éjszakákat	számára.

Elin	más	volt,	gyönyörű,	és	legfőképpen	kényelmes	is.	Strike	ezért	is	maradt
vele	 annyi	 ideig.	 A	 lány	 épp	 válófélben	 volt	 a	 gazdag	 férjétől,	 ezért	 legalább
annyira	diszkrétnek	kellett	lennie,	és	a	maguk	helyén	kezelnie	a	dolgokat,	mint
Strike-nak.	 Néhány	 hónapig	 voltak	 együtt,	 aztán	 Strike	 leöntötte	 borral,	 és
kisétált	 az	 étteremből,	 ahová	 vacsorázni	 mentek.	 Később	 felhívta,	 hogy



bocsánatot	 kérjen,	 de	 a	 lány	 szakított	 vele,	 még	 mielőtt	 az	 első	 mondatot
befejezhette	volna.	Ha	már	nyilvánosan	megalázta	a	La	Gavroche-ban,	ráadásul
csinos	 kis	 tisztítószámlát	 is	 csinált	 neki,	 Strike	 úgy	 érezte,	méltatlan	 lenne	 azt
felelnie,	hogy	ő	is	pont	ezt	akarta	mondani.

Elin	után	jött	Coco,	akivel	inkább	nem	is	szeretett	volna	foglalkozni;	és	most
itt	 volt	 Lorelei.	 Strike	 jobban	 kedvelte,	mint	 a	 többiek	 közül	 bárkit,	 épp	 ezért
szomorította	el,	hogy	ő	mondta	ki	a	„szeretlek”-et.

Strike	 két	 éve	 tett	 magában	 egy	 ígéretet,	 márpedig	 nagyon	 kevés	 ilyet
szokott,	hisz	nem	bízott	benne,	hogy	be	 tudja	 tartani.	Mivel	Charlotte-on	kívül
soha	nem	mondta	más	nőnek,	hogy	„szeretlek”,	megfogadta,	hogy	nem	is	fogja,
hacsak	nem	tudja	minden	kétségen	felül,	hogy	valóban	vele	akar	maradni,	közös
életet	 kezdeni.	 Mindannak	 megcsúfolása	 lenne,	 amin	 Charlotte-tal
keresztülmentek,	 ha	 ennél	 kevesebbre	 is	 kimondaná.	 Csakis	 a	 szerelem
igazolhatta	 azt	 a	 káoszt,	 amiben	 vele	 éltek,	 vagy	 hogy	 hányszor	 kezdték	 újra,
hiába	 tudta	ő	a	szíve	mélyén,	hogy	nem	működhet	a	dolog.	A	szerelem	Strike-
nak	fájdalmat,	nyomorúságot	jelentett,	amit	az	ember	maga	keres,	aztán	elfogad
és	kibír.	Nem	Lorelei	tehenészlányos	függönnyel	díszített	hálószobáját.

Így	 aztán	 nem	 felelt	 semmit	 a	 lány	 elsuttogott	 vallomására;	 és	 amikor	 az
megkérdezte,	hallotta-e,	csak	annyit	mondott:	–	Aha,	hallottam.

A	cigarettájáért	nyúlt.	Aha,	hallottam.	Hát	 ez	 legalább	őszinte	volt,	ha	más
nem	is.	Semmi	baj	a	hallásával.	Ezután	meglehetősen	hosszú	szünet	következett,
majd	Lorelei	 felkelt	 az	ágyból,	kiment	a	 fürdőszobába,	 és	 fél	óráig	vissza	 sem
jött.	Strike	úgy	vette,	hogy	sírni	ment	ki,	de	legalább	csendben	csinálta,	hogy	ő
ne	 hallja.	Csak	 feküdt	 az	 ágyban,	 és	 azon	 tűnődött,	mit	mondhatna	 a	 lánynak,
ami	kedves	és	igaz	is;	de	tudta,	hogy	az	„én	is	szeretlek”-en	kívül	itt	minden	más
elfogadhatatlan,	márpedig	ő	nem	szereti	Loreleit,	és	nem	is	fog	hazudni	neki.

Amikor	a	 lány	visszajött,	Strike	kinyújtotta	 felé	a	kezét	 az	ágyban.	Lorelei
hagyta,	hogy	egy	 ideig	 simogassa	a	vállát,	 aztán	azt	mondta,	 fáradt,	 és	muszáj
aludnia.

Hát	mégis	 mi	 az	 istent	 kellett	 volna	 csinálnom?	 –	 szegezte	 neki	 a	 kérdést
valami	 elképzelt	 inkvizítornőnek,	 aki	 egyébként	 erősen	 a	 húgára,	 Lucyre
hasonlított.

De	 a	 sok	 tea	meg	 a	 szopás,	 az	 jól	 jött,	 mi?	 –	 érkezett	 a	 gunyoros	 válasz,
amire	Strike	csak	annyit	válaszolt,	hogy	baszd	meg.	Megint	lüktetett	a	csonkja.



Megcsörrent	a	telefonja.	A	betört	kijelzőt	vastagon	borító	celluxon	keresztül
egy	ismeretlen	számot	látott.

–	Strike	–	vette	fel.
–	Hahó,	Strike,	itt	Culpepper!
Dominic	 Culpepper	 a	News	 of	 the	 Worldnél	 dolgozott,	 amíg	 az	 meg	 nem

szűnt,	 és	 már	 korábban	 is	 adott	 néha	munkát	 Strike-nak.	 A	 viszonyuk,	 amely
sosem	volt	 éppen	 túl	 barátságos,	 kissé	 ellenségessé	 is	 vált,	 amikor	Strike	 nem
volt	hajlandó	exkluzív	interjúkat	adni	Culpeppernek	a	két	legutóbbi	gyilkossági
ügyéről.	 Az	 újságíró	 most	 a	 Sunnak	 írt,	 és	 a	 shacklewelli	 hasfelmetsző
letartóztatása	 után	 ő	 volt	 az	 egyik,	 aki	 kimondott	 lelkesedéssel	 rángatott	 elő
minden	részletet	Strike	magánéletéről.

–	Kérdezném,	hogy	ráér-e	nekünk	egy	munkára	–	mondta	Culpepper.
Neked	aztán	van	bőr	a	pofádon.
–	Milyen	munkáról	lenne	szó?
–	Egy	miniszterről	kéne	valami	terhelőt	találni.
–	Melyikről?
–	Megmondom,	ha	elvállalja.
–	Most	eléggé	el	vagyok	havazva.	Mégis	milyen	terhelő	dolgokra	gondol?
–	Pont	ezt	kellene	kiderítenie.
–	És	honnan	tudja,	hogy	van	bármi	terhelő?
–	A	miniszterhez	közeli	forrásból	–	felelte	Culpepper.
–	Akkor	minek	kellek	én,	ha	van	egy	ilyen	forrása?
–	Ő	még	nem	áll	 készen	 rá,	 hogy	beszéljen.	Csak	utalt	 rá,	 hogy	 lenne	mit

mondania.	Nem	is	kevés.
–	 Sajnálom,	 nem	megy,	Culpepper	 –	 válaszolt	 Strike.	 –	Nem	 tudok	 többet

vállalni.
–	Biztos?	Nem	fizetünk	rosszul,	Strike.
–	Újabban	én	sem	állok	épp	rosszul	–	gyújtott	rá	új	cigarettára	az	előzőről	a

nyomozó.
–	Ja,	azt	gondolom,	maga	mázlista	–	nyugtázta	Culpepper.	–	Jól	van,	akkor

Pattersont	kell	hívnom.	Ismeri?
–	Az	exrendőrt?	Néhányszor	összefutottunk.
Kölcsönösen	 őszintétlen	 jókívánságokkal	 letették,	 Strike-ban	 pedig

megerősödött	valami	nagyon	rossz	előérzet.	Rákeresett	Culpepperre,	és	talált	 is



egy	cikket	a	nevével	két	héttel	azelőttről,	az	Egyenes	Pályáról.
Persze	 lehetséges,	 hogy	 a	 Sun	 jelen	 pillanatban	 is	 több	 minisztert	 készül

leleplezni,	hogy	a	jó	ízlésbe	vagy	a	jó	erkölcsbe	ütköző	dolgokat	művelt;	de	az,
hogy	 Culpepper	 a	 közelmúltban	 Winnékkel	 találkozott,	 erősen	 arra	 mutatott,
hogy	 Robinnak	 igaza	 lehetett,	 és	 Geraint	 adta	 a	 tippet	 a	 lapnak,	 tehát	 akkor
Patterson	hamarosan	Chiswell	után	kezd	majd	nyomozni.

Strike	azon	is	elgondolkodott,	vajon	Culpepper	tudta-e,	hogy	ő	Chiswellnek
dolgozik,	és	most	csak	belőle	akart-e	kiszedni	valamit	a	meglepetés	erejével.	Ezt
valószínűtlennek	 találta.	Ostobaság	 lett	volna	az	újságírótól	elárulni,	kivel	akar
dolgoztatni,	ha	tudja,	hogy	a	miniszter	már	amúgy	is	Strike	ügyfele.

Hírből	 persze	 ismerte	 Mitch	 Pattersont,	 az	 elmúlt	 évben	 kétszer	 is	 őket
bérelte	 fel	 egy	 válófélben	 lévő	 pár	 két	 fele.	A	 férfi	magasabb	 rangú	 nyomozó
volt	a	londoni	rendőrség	kötelékében,	majd	„korábban	nyugdíjba	ment”.	Hamar
megőszült,	 és	 az	 arca	 egy	 dühös	 mopszéhoz	 hasonlított.	 Igen	 kellemetlen
társaság	volt,	legalábbis	Eric	Wardle	így	jellemezte;	de	„elvégezte	a	munkát”.

–	Persze,	 ebben	az	új	melóban	nem	 rugdoshatja	majd	meg	az	 embereket	–
tette	hozzá	még	Wardle.	–	Szóval	ez	most	kiesik	a	repertoárjából.

Strike	 nem	nagyon	 örült	 neki,	 hogy	 ezek	 szerint	 hamarosan	 belép	 a	 képbe
Patterson	 is.	 A	 telefonjára	 pillantva	 látta,	 hogy	 az	 utóbbi	 tizenkét	 órában	 sem
Robin,	 sem	 Barclay	 nem	 jelentkezett	 hírekkel.	 Épp	 előző	 nap	 kellett
megnyugtatnia	 Chiswellt.	 A	 miniszter	 azért	 hívta,	 mert	 kételkedni	 kezdett
Robinban,	aki	még	mindig	nem	produkált	kézzelfogható	eredményt.

Strike-ot	 frusztrálta	 az	 alkalmazottai	 meg	 a	 saját	 eredménytelensége.
Ugyanazt	az	üzenetet	küldte	Robinnak	és	Barclay-nak	is:

	
A	 Sun	 megpróbált	 felfogadni,	 hogy	 nyomozzak	 Chiswell	 után.
Azonnal	hívjanak	 jelentéssel!	Használható	 információk	kellenek
MOST.
	

Odahúzta	 a	 mankóit,	 felállt,	 és	 megnézte,	 mi	 van	 a	 hűtőben	 és	 a
konyhaszekrényben.	 Konstatálta,	 hogy	 hacsak	 le	 nem	 megy	 a	 boltba,	 a
következő	 négy	 étkezéskor	 konzervlevest	 kell	 ennie.	 Kiöntötte	 a
megsavanyodott	 tejet,	 aztán	 csinált	 egy	 csésze	 fekete	 teát,	 és	 visszaült	 a
műanyag	 borítású	 asztalkához.	 Itt	 rágyújtott	 egy	 harmadik	 cigarettára,	 és



elgondolkodott	 rajta,	 nem	 nagy	 örömmel,	 hogy	 meg	 kéne	 csinálnia	 a
nyújtógyakorlatokat	a	térdére.

Megint	csörgött	a	telefonja.	Rápillantva	látta,	hogy	Lucy	hívja,	ezért	hagyta,
hadd	 menjen	 a	 hangpostára.	 Más	 sem	 hiányzott	 most	 neki,	 mint	 hogy	 végig
kelljen	hallgatnia,	mi	történt	a	legutóbbi	szülőin.

Lucy	megint	hívta	néhány	perccel	később,	amikor	épp	a	vécén	volt.	Térdig
letolt	nadrágban	visszaugrált	a	konyhába,	hátha	Robin	vagy	Barclay	az.	Amikor
másodszor	is	a	húga	számát	látta	meg,	csak	elkáromkodta	magát,	és	visszament	a
vécére.

A	 harmadik	 hívásnál	 érezte,	 hogy	 Lucy	 ezúttal	 nem	 adja	 fel.	 Lecsapta	 a
konzervlevest,	amit	épp	kibontani	készült,	és	felkapta	a	telefont.

–	Lucy,	most	dolgom	van,	mi	az?	–	szólt	bele	mogorván.
–	Barclay	vagyok.
–	Na,	épp	ideje!	Van	valami?
–	Megtudtam	valamit	Jimmy	csajáról,	ha	ez	segít.	Flickről.
–	Minden	segít	–	felelte	Strike.	–	Miért	nem	hívott	hamarabb?
Barclay	nem	jött	zavarba.
–	Csak	tíz	perce	tudtam	meg	–	felelte.	–	Csak	most	hallottam,	most	mondta

Jimmynek	a	konyhában.	Pénzt	nyúl	le	a	munkahelyéről.
–	Milyen	munkahelyéről?
–	Azt	nem	mondta.	Az	a	baj,	hogy	Jimmy	nem	nagyon	bírja,	úgy	veszem	ki.

Nem	biztos,	hogy	érdekelné,	ha	lebukna	a	csaj.
Strike	 fülében	 zavaró	 csipogás	 szólalt	 meg.	 Valaki	 más	 is	 próbálta	 elérni

éppen.	A	kijelzőre	pillantva	látta,	hogy	megint	Lucy	az.
–	 Ja,	meg	 Jimmy	mondott	még	valamit	 –	 folytatta	Barclay.	 –	Tegnap	 este,

amikor	beszívott.	Aszonta,	tud	ő	olyan	minisztert,	akinek	vér	tapad	a	kezéhez.
Pity.	Pity.	Pity.
–	Strike?	Ott	van	még?
–	Aha,	itt	vagyok.
Strike	nem	is	mesélte	Barclay-nak	Jimmy	sztoriját.
–	Pontosan	mit	mondott?
–	 Csak	 pofázott	 összevissza	 a	 kormányról,	 a	 torykról,	 hogy	 micsoda

szemetek	 azok.	 Aztán	 egyszer	 csak	 azt	 mondja:	 „és	 rohadt	 gyilkosok	 is!”	 Én
meg:	 „mi	 van?”	 Erre	 ő:	 „tudok	 olyat	 is,	 akinek	 kurvára	 vér	 tapad	 a	 kezéhez.



Gyerekeké.”
Pity.	Pity.	Pity.
–	Na	 de	 ezek	 a	 KOLT-osok,	 ezek	 totál	 idióták.	 Az	 is	 lehet,	 hogy	 csak	 az

egészségügyi	megszorításokról	 beszélt.	 Ezeknek	 az	 kész	 gyilkosság.	Mondjuk,
nekem	se	nagyon	tetszik,	amit	Chiswell	csinál,	Strike.

–	Billy	nem	jelentkezett?	Jimmy	öccse?
–	Nem.	És	nem	is	emlegette	senki	se.
Pity.	Pity.	Pity.
–	És	arra	sem	utal	semmi,	hogy	Jimmy	leugrott	volna	Oxfordshire-be?
–	Én	nem	láttam	jelét.
Pity.	Pity.	Pity.
–	Jól	van	–	mondta	Strike.	–	Keressen	tovább.	Hívjon,	ha	talál	valamit!
Kinyomta	a	hívást,	és	a	kijelzőre	bökve	felvette	Lucyét.
–	 Szia,	 Lucy	 –	 köszönt	 türelmetlenül.	 –	 Kicsit	 sok	 most	 a	 dolgom,	 majd

később…
De	 amint	 a	 húga	 beszélni	 kezdett,	 Strike	 arcáról	 eltűnt	 a	 türelmetlen

kifejezés.	Lucy	még	be	sem	fejezhette	nagy	nehezen,	miért	is	hívta,	Strike	máris
zsebre	vágta	a	kulcsát,	és	sietve	a	mankói	után	kapott.
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…mindent	el	fogunk	követni,	hogy	ártalmatlanná
tegyünk	téged.

	
Henrik	Ibsen:	Rosmersholm

	
	

Robin	kilenc	előtt	 tíz	perccel	kapta	meg	Strike	üzenetét,	 amiben	 jelentést	kért,
épp	akkor	ért	 a	 folyosóra,	 ahonnan	 Izzy	és	Winn	 irodái	nyíltak.	Olyan	nagyon
tudni	 akarta,	 mit	 írt,	 hogy	 egyszerűen	 megállt	 az	 üres	 folyosó	 közepén,	 ott
olvasta	el.

–	Jaj,	a	francba!	–	mormogta	maga	elé	annak	láttán,	hogy	a	Sun	továbbra	is
élénken	érdeklődik	Chiswell	iránt.	A	nagy	tölgyfa	ajtók	zárva	voltak,	így	Robin
a	folyosó	hajlított	kőoszlopokkal	tarkított	falának	dőlve	nekidurálta	magát,	hogy
visszahívja	Strike-ot.

Nem	 beszéltek	 azóta,	 hogy	 nem	 vállalta	 el	 Jimmy	 megfigyelését.	 Amikor
hétfőn	felhívta,	hogy	elnézést	kérjen	ezért	tőle,	Lorelei	vette	fel:

–	Á,	szia,	Robin,	én	vagyok!
Loreleiban	 az	 is	 szörnyű	 volt,	 hogy	mennyire	 könnyű	 kedvelni.	 Robinnak

nem	nagyon	akaródzott	megvizsgálnia,	miért,	de	jobban	szerette	volna,	ha	a	lány
inkább	kellemetlen	lett	volna.

–	 Épp	 zuhanyzik,	 bocs!	 Itt	 volt	 egész	 hétvégén,	 szétment	 a	 térde,	 amíg
követett	 valakit.	 Részleteket	 nem	 mond,	 de	 gondolom,	 te	 tudod!	 Az	 utcáról
hívott,	szörnyű	volt,	fel	sem	tudott	állni.	Fogtam	egy	taxit,	és	odamentem,	aztán
még	arra	is	megkértem	a	pasast,	hogy	segítsen	felhozni	az	emeletre	Cormot.	A
műlábát	sem	tudja	felvenni,	mankókkal	jár…

–	Csak	mondd	meg	neki,	hogy	hívtam	–	felelte	Robin	a	gyomrában	valami
jeges	érzéssel.	–	Nincs	semmi	fontos.

Robin	azóta	fejben	számtalanszor	újra	 lejátszotta	ezt	a	beszélgetést.	Lorelei



határozottan	valami	birtokló	felhanggal	beszélt	Strike-ról.	Loreleit	hívta,	amikor
bajban	volt	 (persze	hogy	őt,	mégis	mit	csinált	volna,	 téged	hívjon	Oxfordshire-
ben?),	Loreleinál	 töltötte	a	hétvége	maradékát	(együtt	 járnak,	mégis	hova	ment
volna?),	 Lorelei	 gondoskodott	 róla,	 vigasztalta,	 és	 talán	 együtt	 szidták	 őt,
Robint,	hisz	ha	ő	elvégzi	a	munkát,	ez	a	sérülés	elkerülhető	lett	volna.

Most	 tehát	 fel	 kell	 hívnia	 Strike-ot,	 és	 közölni	 vele,	 hogy	 további	 öt	 nap
elteltével	 még	 mindig	 nincs	 a	 kezében	 semmilyen	 használható	 információ.
Amikor	 két	 héttel	 ezelőtt	munkához	 látott	 itt,	Winn	 irodája	mindig	 könnyedén
hozzáférhető	volt,	most	viszont	gondosan	bezárták,	ha	Geraintnek	és	Aamirnak
is	 el	 kellett	 mennie.	 Robin	 biztos	 volt	 benne,	 hogy	 Aamir	 áll	 emögött.
Gyanakszik	 rá	 az	 elgurult	 karkötős	 ügy	miatt,	 meg	miután	 Raphael	 hangosan
lebuktatta,	hogy	Aamir	telefonbeszélgetését	hallgatja.

–	Posta!
Robin	 megpördült,	 és	 egy	 kedves,	 ősz	 hajú	 férfit	 meg	 egy	 közeledő

kézikocsit	látott.
–	Átveszem	Chiswellét	és	Winnét	is.	Megbeszélésünk	lesz	–	hallotta	a	saját

hangját	 Robin.	 A	 postás	 két	 csomag	 levelet	 nyomott	 a	 kezébe,	 meg	 egy	 kis
celofánablakos	dobozt	is	–	a	kis	ablakon	egy	életnagyságú	és	igen	valóságosnak
tűnő	műanyag	magzat	nézett	ki.	A	dobozon	 felirat:	Engem	legálisan	meg	 lehet
gyilkolni.

–	Jézusom,	ez	szörnyű!	–	szakadt	ki	belőle.
A	postás	felnevetett.
–	Kapnak	 ennél	 sokkal	 rosszabbakat	 is!	 –	mondta	 higgadtan.	 –	 Emlékszik

arra	 a	 fehér	 porra	 a	 híradóból?	 Azt	 mondták,	 lépfene	 volt.	 Jó	 nagy	 balhé	 lett
belőle.	Ja,	és	egyszer	egy	darab	ürüléket	is	hoztam	ki	egy	dobozban.	Úgy	be	volt
csomagolva,	a	szagát	se	lehetett	érezni.	A	baba	az	Winné,	nem	Chiswellé.	Az	ő
neje	 az	 abortuszpárti.	 Na	 és,	 jól	 érzi	 itt	magát?	 –	Úgy	 tűnt,	 a	 postás	 szívesen
cseveg	egy	kicsit.

–	Nagyon!	–	felelte	Robin,	aki	már	inkább	az	egyik	borítékra	figyelt,	amelyet
meggondolatlanul	átvett.	–	Megbocsát?

Izzy	 ajtajának	hátat	 fordítva	 elment	 a	postás	mellett,	 és	öt	 perc	múlva	már
kint	 ült	 a	 Temze-parti	 Terasz	 kávézóban.	 A	 folyótól	 egy	 alacsony	 kőfal
választotta	el,	ezen	szabályos	 távolságban	fekete	vasból	készült	 lámpaoszlopok
sorakoztak.	Balra	a	Westminster	híd,	jobbra	a	Lambeth	híd:	az	előbbi	zöld,	mint



az	ülések	a	Képviselőházban,	a	másik	vörös,	mint	az	ülések	a	Lordok	Házában.
A	 túlparton	 a	County	Hall	 fehér	homlokzata	magasodott,	 a	Westminster-palota
meg	 e	 között	 hömpölygött	 a	 Temze	 széles	 víztömege.	 Az	 olajos	 felszín	 alatt
mintha	szürkén	ragyogott	volna	az	iszapos	mélység.

Robin	 úgy	 választott	 helyet,	 hogy	 a	 többi	 néhány	 kora	 reggeli	 kávézó	 ne
hallhassa,	 majd	 megvizsgálta	 az	 egyik	 Geraint	 Winn-nek	 szóló	 levelet,	 amit
olyan	impulzívan	átvett	a	postástól.	A	feladó	nevét	és	címét	reszketeg	kézírással,
de	 gondosan	 felírták	 a	 boríték	 hátuljára:	 Sir	 Kevin	 Rogers,	 The	 Elms	 16,
Fleetwood,	 Kent.	 Mivel	 alaposan	 utánanézett	 Winnék	 jótékonysági
szervezetének,	Robin	 azt	 is	 tudta,	 hogy	 az	 idős	Sir	Kevin,	 aki	 gátfutásban	 lett
ezüstérmes	az	1956-os	Olimpián,	felügyelőbizottsági	tag	az	Egyenes	Pályánál.

Vajon	mi	az,	gondolta	Robin,	amit	az	emberek	úgy	érzik,	feltétlenül	írásban
kell	közölniük	manapság,	amikor	a	telefon	vagy	az	e-mail	annyival	könnyebb	és
gyorsabb?

A	telefonja	segítségével	talált	is	egy	számot	Sir	Kevin	és	Lady	Rogers	neve
alatt	 a	 megfelelő	 címmel.	 Ők	 aztán	 elég	 öregek	 hozzá,	 gondolta,	 hogy	 még
mindig	 vonalas	 telefont	 használjanak.	 Egy	 bátorító	 korty	 kávé	 után	 válaszolt
Strike-nak	is:

	
Egy	nyomot	követek	le,	hamarosan	hívom!
	

Aztán	kikapcsolta	 a	 telefonján	 a	 hívószám-azonosítást,	 fogott	 egy	 tollat	meg	 a
jegyzetfüzetét,	amibe	Sir	Kevin	számát	lefirkantotta,	és	bepötyögte	a	számokat.

Alig	három	csörgés	múlva	egy	idős	női	hang	jelentkezett.	Robin	 igyekezett
walesi	kiejtéssel	megszólalni,	bár	attól	félt,	nem	nagy	sikerrel:

–	Beszélhetnék	Sir	Kevinnel?
–	Della,	te	vagy	az?
–	 Ott	 van	 Sir	 Kevin?	 –	 kérdezte	 Robin	 ismét,	 egy	 kicsit	 hangosabban.

Remélte,	nem	kell	majd	kimondottan	állítania,	hogy	ő	a	miniszter.
–	Kevin!	–	kiáltott	az	asszony.	–	Kevin!	Della	az!
Csoszogó	léptek	hallatszottak,	Robinnak	skót	kockás	házipapucs	jutott	róluk

eszébe.
–	Halló!
–	Kevin,	Geraint	most	kapta	meg	a	leveled	–	kezdte	Robin,	és	összerezzent,



ahogy	a	kiejtése	valahol	Cardiff	és	Lahore	közt	imbolygott.
–	Ne	haragudj,	de	mi	az,	Della?	–	felelte	gyenge	hangon	az	öreg.
Talán	nagyothallott,	ami	előny	és	hátrány	is	volt	egyben.	Robin	megismételte

hangosabban,	 és	 ügyelt,	 hogy	 különösen	 érthetően	 beszéljen.	 Sir	 Kevin	 a
harmadik	próbálkozásra	meg	is	értette,	mit	mond.

–	Megmondtam	 Geraintnek,	 hogy	 ha	 nem	 tesz	 sürgősen	 lépéseket,	 le	 kell
mondanom	–	 nyögte	 ki	 szomorúan.	 –	Régi	 barátok	 vagyunk,	Della,	 és	 ez	 egy
támogatásra	érdemes	ügy	volt…	most	 is,	persze,	de	 itt	magamra	 is	gondolnom
kell.	Én	figyelmeztettem!

–	De	miért,	Kevin?	–	kérdezte	Robin	a	tollát	szorongatva.
–	Hát	nem	mutatta	a	levelemet?
–	Nem	–	ezt	legalább	őszintén	mondhatta.
–	Jaj,	istenem	–	sóhajtotta	Sir	Kevin.	–	Nos,	először	is…	ha	25	ezer	fonttal

nem	tudunk	elszámolni,	az	súlyos	ügy.
–	És	még?	–	érdeklődött	tovább	Robin,	miközben	fürgén	jegyzetelt.
–	Tessék?
–	Azt	mondtad,	„először	is”.	Mi	más	aggaszt	még?
Robin	a	háttérben	hallotta	a	nő	hangját	 is,	aki	a	telefont	felvette.	Dühösnek

tűnt.
–	 Della,	 ezt	 inkább	 nem	 telefonon	 beszélném	 meg	 –	 mondta	 némileg

zavarban	Sir	Kevin.
–	Nos,	 hát	 csalódott	 vagyok	 –	 felelte	Robin.	Remélte,	 sikerült	 a	 hangjával

megidézni	 valamit	 Della	 édeskés	 dagályosságából.	 –	 Reméltem,	 Kevin,	 hogy
legalább	elmondod,	miért.

–	Nos,	hát	ott	az	a	Mo	Farah-ügy…
–	Mo	Farah?	–	Robinnak	most	nem	kellett	tettetnie	a	meglepetést.
–	Tessék?
–	Mo…	Farah?
–	Nem	tudtad?	–	kérdezte	Sir	Kevin.	–	Ó,	jaj.	Ó,	istenem…
Robin	most	 lépteket	 hallott,	 majd	 ismét	 a	 női	 hangot,	 először	 távolabbról,

utána	tisztábban:
–	Hadd	beszéljek	vele!	Engedd	már	el,	Kevin…	nézd,	Della,	Kevint	nagyon

felzaklatta	 ez	 az	 egész.	Gyanította	 is,	 hogy	 te	 nem	 tudod,	mi	 folyik	 itt,	 és	 hát
tessék,	most	 kiderült,	 hogy	 így	 is	 van.	 Téged	 soha	 senki	 nem	 akar	 aggasztani



semmivel,	 Della	 –	 folytatta,	 de	 a	 hangján	 érződött,	 hogy	 helyteleníti	 ezt	 a
túlságosan	védelmező	hozzáállást	–,	de	a	helyzet	az…	nem,	 igenis	 tudnia	kell,
Kevin!	Geraint	olyasmiket	ígér	fűnek-fának,	amiket	nem	tud	betartani.	Rokkant
gyerekeknek	 meg	 a	 családjuknak	 mondott	 olyanokat,	 hogy	 meglátogatja	 őket
David	 Beckham	meg	Mo	 Farah	meg	 ki	 tudja	 még,	 kicsoda.	 Úgyis	 kiderül	 az
összes	ilyen,	Della,	most,	hogy	a	Bizottság	is	vizsgálódik,	én	meg	nem	hagyom,
hogy	Kevint	 is	meghurcolják!	Kevin	 lelkiismeretes	 ember,	 ő	megtett	mindent,
amit	tudott.	Már	hónapok	óta	sürgeti,	hogy	Geraint	tegye	rendbe	a	könyvelést,	és
erre	amit	Elspeth…	nem,	Kevin,	nem,	igenis	elmondom	neki!	Nos,	Della,	ebből
nagyon	csúnya	ügy	lehet.	Az	is	előfordulhat,	hogy	a	rendőrség	elé	kerül,	nem	is
csak	a	sajtóba,	és	ne	haragudj,	de	nekem	Kevin	egészségére	is	gondolnom	kell!

–	Mit	mond	Elspeth?	–	kérdezte	Robin,	miközben	lázasan	jegyzetelt.
A	háttérből	Sir	Kevin	panaszos	hangja	hallatszott.
–	 Erről	 nem	 akarok	 telefonon	 beszélni	 –	 jelentette	 kis	 határozottan.	 –

Kérdezd	meg	Elspetht!
Némi	 zörgés	 és	 csoszogás	 után	 ismét	 Sir	 Kevin	 vette	 át	 a	 kagylót.	 A

hangjából	ítélve	épp	csak	el	nem	sírta	magát.
–	Della,	te	pontosan	tudod,	mennyire	csodállak.	Bár	ne	alakult	volna	így!
–	Igen	–	válaszolt	Robin.	–	Nos,	akkor	fel	kell	hívnom	Elspetht	is.
–	Tessék?
–	FELHÍVOM	ELSPETHT!
–	Jaj,	 istenem	–	sopánkodott	Sir	Kevin.	–	De,	 tudod,	az	 is	 lehet,	hogy	csak

tévedés	az	egész.
Robin	átgondolta,	el	merje-e	kérni	Elspeth	számát,	de	végül	úgy	döntött,	nem

kockáztatja.	Dellának	nyilván	megvan.
–	 Szerettem	 volna	 tőled	 hallani,	 miket	 mond	 Elspeth	 –	 próbálkozott	 még

egyszer	Robin	jegyzetelésre	készen.
–	Nem	szeretném	én	elmondani	–	nyögte	ki	nagy	nehezen	Sir	Kevin.	–	Az

ilyen	szóbeszéd	szörnyű	hatással	lehet	egy	ember	jó	hírére…
Most	megint	Lady	Rogers	szólt	bele:
–	Ennél	 többet	 nem	 szeretnénk	mondani.	Ez	 az	 egész	 szörnyen	megviselte

Kevint,	 borzasztóan	 aggasztja.	 Sajnálom,	 de	 ez	 az	 utolsó	 szavunk,	 Della,
viszhall!

Robin	letette	a	telefonját	az	asztalra	maga	mellé,	és	körülpillantott,	nem	néz-



e	 arra	 valaki.	 A	 telefonon	 legörgetett	 az	 Egyenes	 Pálya	 bizottsági	 tagjainak
listáján.	Egyiküket	dr.	Elspeth	Curtis-Lacey-nek	hívták,	de	a	 telefonszáma	nem
szerepelt	 a	 szervezet	 honlapján,	 és	 rövid	 keresés	 után	 kiderült,	 hogy	 a
tudakozóban	sem;	titkos	szám.

Robin	 felhívta	 Strike-ot.	 Rögtön	 a	 hangposta	 kapcsolt	 be.	 Várt	 néhány
percet,	 és	 újra	 próbálkozott,	 de	megint	 ugyanaz	 történt.	 Amikor	 harmadszorra
sem	tudta	elérni,	küldött	egy	üzenetet:

	
Van	valamim	GW-ről.	Hívjon!
	

Amikor	 kijött,	 a	 teraszra	 mély	 árnyék	 vetült,	 de	 most	 már	 fokozatosan
visszahúzódóban	volt.	Robin	asztalát	lassan	elérte	a	meleg	napfény,	ahogy	csak
húzta-halasztotta	a	kávéját,	és	várta,	hogy	Strike	visszahívja.	Végül	rezgett	 is	a
telefonja,	jelezve,	hogy	üzenet	érkezett.	Nagyot	dobbant	a	szíve,	és	felkapta,	de
csak	Matthew	volt	az.

	
Nem	 akarunk	 meginni	 valamit	 Tommal	 és	 Sarah-val	 ma	 meló
után?
	

Robin	 valami	 kimerültséggel	 vegyes	 rettegéssel	 bámulta	 az	 üzenetet.	 Holnap
lesz	 az	 a	 jótékonysági	krikettmeccs,	 ami	olyan	 izgalomban	 tartotta	 a	 férfit.	Ha
munka	 után	 elmennek	 meginni	 valamit	 Tommal	 és	 Sarah-val,	 ott	 nyilván
rengeteget	 fognak	 erről	 beszélni.	 Lelki	 szemei	 előtt	 meg	 is	 jelent,	 ahogy	 ott
ülnek	négyen	valahol:	Sarah,	ahogy	állandóan	flörtölni	próbál	Matthew-val,	Tom
egyre	ügyetlenebb	és	dühösebb	visszaszólásokkal	reagál	Matthew	vicceire	arról,
milyen	 rosszul	 dob,	maga	 Robin	 pedig,	 ahogy	mostanában	 egyre	 gyakrabban,
igyekszik	úgy	tenni,	mintha	jól	szórakozna,	érdekelnék	ezek	a	dolgok,	mert	csak
ezen	 az	 áron	 tudja	 elkerülni,	 hogy	 Matthew	 később	 leteremtse,	 amiért
unatkozott,	 fölényesen	 viselkedett,	 vagy	 (legrosszabb	 veszekedéseikben	 ez	 is
felmerült)	 lelke	 mélyén	 inkább	 Strike-kal	 ivott	 volna.	 Azzal	 nyugtatta	 magát,
hogy	 legalább	nem	 tart	majd	 sokáig,	 és	 nem	 is	 isznak	 sokat.	Matthew	nagyon
komolyan	 vette	 a	 sporteseményeket,	 és	 a	 holnapi	 meccs	 előtt	 is	 biztosan
rendesen	ki	akarja	magát	aludni.	Így	azt	írta	vissza:

	



Rendben,	hol?
	

Aztán	tovább	várta	Strike	hívását.
Negyven	perc	 elteltével	 eszébe	 jutott,	 lehet,	 hogy	Strike	 olyan	 helyen	 van,

ahol	 nem	 tud	 telefonálni;	 így	 nyitott	 maradt	 a	 kérdés,	 hogy	 vajon	 szólnia
kellene-e	Chiswellnek,	mit	derített	ki.	Nem	venné	ezt	Strike	túlzott	bátorságnak
a	részéről?	Vagy	 inkább	az	bosszantaná	 jobban,	hogy	nem	informálta	Chiswell
az	alkupozíció-módosító	ügyekről,	pedig	lassan	kifutnak	az	időből?

Egy	 ideig	 még	 tűnődött	 a	 kérdésen,	 de	 utána	 felhívta	 Izzyt.	 Az	 iroda
ablakának	felső	részét	látta	is	az	asztalától.

–	Izzy,	én	vagyok,	Venetia.	Azért	hívlak,	mert	ezt	nem	mondhatom	Raphael
előtt.	Azt	hiszem,	kiderítettem	valamit	Winnről,	amit	édesapád…

–	Ú,	 remek!	 –	 vágta	 rá	 hangosan	 Izzy.	 Robin	 a	 háttérből	 Raphael	 hangját
(„Venetia	az?	Hol	van?”)	meg	a	billentyűzet	kopogását	hallotta.

–	Nézem	a	naptárát,	Venetia…	Tizenegyig	a	KMSM-ben	lesz,	de	utána	egész
délután	megbeszélései	 vannak.	Mit	 szeretnél,	 hívjam	 fel?	Ha	 sietsz,	 szerintem
akár	rögtön	be	tudsz	menni	hozzá.

Így	 hát	 Robin	 elrakta	 a	 táskájába	 a	 telefonját,	 jegyzetfüzetét	 és	 tollát,
felhörpintette	 a	 kávé	maradékát,	 és	 gyorsan	 átment	 a	Kulturális,	Médiaügyi	 és
Sportminisztériumba.

Amikor	az	irodája	üvegajtajához	ért,	Chiswell	épp	fel-alá	járkálva	telefonált.
Intett	 neki,	 hogy	 jöjjön	 be,	 és	 egy	 alacsony	 bőrkanapéra	mutatott	 az	 íróasztal
mellett.	Aztán	tovább	beszélt,	úgy	tűnt,	valaki	igen	bosszantóval.

–	 Ajándék	 volt	 –	 mondta	 épp	 határozottan.	 –	 A	 legidősebb	 fiamtól.
Huszonnégy	 karátos	 arany,	Nec	 Aspera	 Terrent	 felirattal.	 Hogy	 az	 istenit	 neki
már!	 –	 fortyant	 fel	 hirtelen,	 és	Robin	 látta,	 hogy	 az	 iroda	 ajtaja	 előtt	 a	 csinos
fiatal	 munkatársak	 is	 odakapják	 a	 fejüket	 erre.	 –	 Hát	 latinul!	 Na,	 adja	 át
valakinek,	 aki	 tud	 angolul!	 Jasper	 Chiswell!	 A	 kulturális	 miniszter!	 Már
mondtam,	mikor…	nem,	nem	tud…	nem	érek	rá	egész	rohadt	nap	erre!

A	 beszélgetés	 általa	 hallott	 részéből	 Robin	 kikövetkeztette,	 hogy	 Chiswell
elveszített	 egy	meglehetős	 érzelmi	 értékkel	 bíró	 pénzcsipeszt,	 és	 azt	 gondolta,
talán	 abban	 a	 szállóban	 hagyhatta	 el,	 ahol	 Kinvarával	 a	 nő	 születésnapjának
estéjén	 tartózkodtak.	 Úgy	 vette	 ki,	 a	 szálló	 személyzete	 nemcsak	 hogy	 nem
találta	 meg	 a	 csipeszt,	 de	 ráadásul	 nem	 is	 vette	 elég	 megtisztelőnek,	 hogy



Chiswell	náluk	kegyeskedett	megszállni.
–	Azt	akarom,	hogy	hívjanak	vissza!	Eh,	 teljesen	felesleges!	–	mormogta	a

miniszter,	 letette	 a	 telefont,	 és	 úgy	 nézett	 Robinra,	 mintha	 azt	 sem	 tudná,
kicsoda.	 Még	 mindig	 nagy	 levegőket	 véve	 huppant	 le	 a	 vele	 szemben	 lévő
kanapéra.	–	Tíz	percem	van,	úgyhogy	remélem,	ez	fontos!

–	Információ	birtokába	 jutottam	Mr.	Winnről	–	 felelte	Robin,	és	előkapta	a
jegyzetfüzetét.	Meg	sem	várva	Chiswell	 reakcióját,	gyorsan	összefoglalta	neki,
mit	tudott	meg	Sir	Kevintől.

–	…és	 az	 is	 lehet	 –	 fejezte	 be	 alig	 másfél	 perc	 múlva	 –,	 hogy	Mr.	Winn
további	kihágásokat	is	elkövetett,	de	ezekről	Sir	Kevin	szerint	dr.	Elspeth	Curtis-
Lacey	 tud	 bővebben,	 akinek	 titkos	 a	 száma.	 Valószínűleg	 nem	 tartana	 sokáig
kideríteni,	 hogy	 érhetjük	 el,	 de	 azt	 gondoltam	 –	 zárta	 le,	 mert	 Chiswell	 apró
szemében	mintha	 elégedetlenséget	 vélt	 volna	 felfedezni	 –,	 ezt	 inkább	 azonnal
közölnöm	kell	önnel.

Chiswell	 néhány	 másodpercig	 csak	 nézett	 rá	 szokott	 mogorva
arckifejezésével,	aztán	nyilvánvaló	örömmel	a	combjára	csapott.

–	 Ej,	 ej,	 ej	 –	mondta.	 –	 Strike	megmondta,	 hogy	maga	 a	 legjobb	 embere.
Eegen.	Megmondta!

A	zsebéből	gyűrött	zsebkendőt	húzott	elő,	és	megtörölte	vele	az	arcát,	amely
még	mindig	izzadt	volt	a	balszerencsés	szállodával	folytatott	telefonbeszélgetése
után.

–	Ej,	ej,	ej	–	ismételte.	–	Hát	ez	akkor	mégiscsak	egészen	jó	nap	lesz.	Először
az	egyik,	aztán	a	másik,	szépen	belebuknak…	szóval	Winn	tolvaj	és	hazudozó,
meg	talán	még	más	is?

–	Nos	–	kezdte	óvatosan	Robin	–,	25	ezer	fonttal	nem	tud	elszámolni,	és	az
biztos,	hogy	ígért	olyanokat,	amiket	nem	tud	teljesíteni…

–	 Dr.	 Elspeth	 Curtis-Lacey…	 –	 haladt	 tovább	 a	 saját	 gondolatmenetében
Chiswell.	–	Ismerős	a	neve…

–	Liberális	demokrata	tanácstag	volt	Northumberlandben	–	felelte	Robin;	az
előbb	olvasta	az	Egyenes	Pálya	oldalán.

–	Gyerekmolesztálás!	–	vágott	közbe	Chiswell	hirtelen.	–	Arról	emlékszem
rá!	 Gyerekmolesztálás,	 valami	 olyan	 bizottságban	 volt	 benne.	 Ez	 a
kényszerképzete,	 mindenütt	 ezt	 látja.	 Mondjuk,	 a	 libdemek	 teli	 vannak
ilyenekkel,	az	nekik	a	gyűjtőhelyük.	Csupa-csupa	futóbolond.



Felpattant,	 a	 kanapé	 fekete	 bőrborításán	 némi	 korpát	 hagyva	 hátra	 maga
után.	Fintorogva	fel-alá	kezdett	járkálni.

–	Ez	a	jótékonyságos	dolog,	ez	előbb-utóbb	úgyis	kiderül	–	visszhangozta	Sir
Kevin	 feleségének	 véleményét.	 –	 De	 az	 istenit,	 hát	 azt	 nyilván	 nem	 akarják,
hogy	most	derüljön	ki,	amikor	Della	nyakig	van	a	paralimpiás	dolgokban!	Winn
be	fog	pánikolni,	ha	megtudja,	hogy	tudom.	Eegen.	Szerintem	ez	lehet,	hogy	el
is	intézi…	legalábbis	egy	rövid	időre.	Na	de	ha	gyerekeket	is	izélgetett…

–	Erre	nincs	bizonyíték!	–	vetette	közbe	Robin.
–	…az	aztán	végleg	elintézné	–	folytatta	a	járkálást	Chiswell.	–	Ej,	ej,	ej!	Ez

megmagyarázza	 azt	 is,	 minek	 akarta	 Winn	 a	 bizottsági	 tagjait	 felíratni	 a	 mi
paralimpiás	 fogadásunkra	 jövő	 csütörtökön,	 nem?	 Hát	 csak	 a	 kedvükben	 akar
járni,	nehogy	más	is	leugorjon	a	süllyedő	hajóról!	Harry	herceg	is	ott	lesz!	Ezek
a	jótékonykodók	imádják	a	királyi	családot.	A	fele	csak	ezért	van	a	bizniszben.

Megvakarta	sűrű,	ősz	hajkoronáját.	A	hóna	alatt	óriási	izzadságfolt	terjengett.
–	 Azt	 fogjuk	 csinálni…	 –	 mondta	 aztán	 –,	 hogy	 felírjuk	 a	 bizottságát	 a

vendéglistára,	és	eljöhet	maga	is.	Ott	aztán	megkeresheti	ezt	a	Curtis-Lacey-t,	és
kiszedheti	belőle,	mit	tud.	Jó?	12-én	este?

–	Rendben	–	jegyezte	fel	a	dátumot	Robin.	–	Jó	lesz.
–	Közben	meg	én	utalok	rá	Winn-nek,	hogy	tudom,	hogy	kivett	a	kasszából

ezt-azt.
Robin	 már	 majdnem	 ki	 is	 lépett	 az	 ajtón,	 amikor	 Chiswell	 hirtelen

utánaszólt:
–	Nem	érdekli	esetleg	egy	asszisztensi	állás?
–	Tessék?
–	Átvehetné	Izzytől.	Mit	fizet	magának	az	a	nyomozó?	Mert	én	valószínűleg

többet	tudnék.	Olyan	ember	kell,	akinek	van	esze	meg	gerince	is.
–	Én…	nos,	én	elégedett	vagyok	a	munkámmal	–	felelte	Robin.
Chiswell	csak	morgott	valamit.
–	 Hmm.	 Nos,	 talán	 jobb	 is	 így.	 De	 lehet,	 hogy	 lesz	 majd	 maguknak	 való

munkám	még,	ha	Winntől	meg	Knighttól	megszabadultunk.	Na,	menjen!
Azzal	hátat	fordított	Robinnak,	és	már	nyúlt	is	a	telefonkagylóért.
Kiérve	a	napsütésre,	Robin	 is	elővette	a	 telefonját.	Strike	még	mindig	nem

hívta	 vissza,	 de	 Matthew	 elküldte	 egy	 mayfairi	 kocsma	 címét,	 Sarah
munkahelyének	kényelmes	közelében.	De	azért	Robin	most	már	bizakodóbban



tudott	az	estére	gondolni,	mint	a	Chiswell-lel	 történt	beszélgetése	előtt.	Ahogy
visszafelé	 sétált	 a	 Képviselőházhoz,	még	 egy	 Bob	Marley-számot	 is	 elkezdett
dúdolni.

Strike	megmondta,	hogy	maga	a	legjobb	embere.	Eegen.	Megmondta!
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Azért	teljesen	nem	vagyok	egyedül.	Van	társam	a
magányosságban.

	
Henrik	Ibsen:	Rosmersholm

	
	

Hajnali	négy	óra	volt,	az	a	reménytelen	időszak,	amikor	csak	az	álmatlanságtól
remegő	 szerencsétlenek	 lebegnek	 a	 halvány	 árnyékvilágban,	 és	 törékenynek,
furának	 tűnik	 az	 egész	 világ.	 Strike	 hirtelen	 ébredt,	 elszunyókált	 a	 kórházi
székben.	Egy	pillanatra	csak	a	teste	sajgását	érezte,	a	gyomrát	csavaró	éhséget.
Aztán	 meglátta	 a	 kilencéves	 unokaöccsét,	 Jacket.	 Ott	 feküdt	 mozdulatlanul
mellette,	 az	 ágyon,	 a	 szemén	 zselés	 maszk,	 a	 torkában	 cső,	 a	 nyakába,
csuklójába	 csövek	 kötve.	 Az	 ágy	 oldalán	 vizeletes	 zacskó	 lógott,	 és	 három
különböző	infúzióból	csöpögtek	a	gyógyszerek	a	kis	testébe.	Olyan	védtelennek
tűnt	 itt	 a	 halkan	 búgó	 gépek	 között,	 az	 intenzív	 osztály	 néma,	 hatalmas
kórtermében.

Egy	 nővér	 puha	 lépteit	 hallotta	 valahol	 a	 Jack	 ágyát	 körülvevő	 függöny
mögül.	 Nem	 akarták	 hagyni,	 hogy	 Strike	 a	 széken	 töltse	 az	 éjszakát,	 de	 ő
megmakacsolta	 magát,	 és	 az	 ismertsége	 (még	 ha	 nem	 is	 nagy)	 meg	 a
rokkantsága	 is	 a	 kezére	 játszott.	 A	 mankói	 az	 éjjeliszekrénynek	 támasztva
pihentek.	Túl	meleg	volt	a	kórteremben,	mint	mindig	minden	kórházban.	Strike
maga	 is	heteket	 töltött	 ilyen	vaságyakon,	 amikor	 a	 lábát	 elvesztette.	A	kórházi
szagtól	most	visszarepült	gondolatban	ebbe	a	fájdalommal,	a	brutális	új	valóság
megszokásával	 fémjelzett	 időszakba,	 amikor	 muszáj	 volt	 az	 akadályok,
megalázó	helyzetek,	hiányok	végtelen	sorához	igazítania	az	életét.

A	 susogó	 függöny	 mögül	 egy	 nővér	 lépett	 az	 ágyhoz	 egyszerű,	 praktikus
egyenruhában.	Látva,	 hogy	Strike	 ébren	van,	 rövid,	 profi	mosollyal	 üdvözölte,
aztán	 felvette	 a	 Jack	 ágya	 végére	 akasztott	 táblácskát,	 és	 nekiállt	 beírni	 az	 új



adatokat	a	vérnyomását	és	oxigénszintjét	figyelő	műszerekről.
–	Nem	kér	egy	csésze	teát?	–	suttogta	oda	Strike-nak,	amikor	végzett.
–	Hogy	 van	 a	 fiú?	 –	 kérdezte	 a	 nyomozó,	 és	meg	 sem	próbálta	 kiszűrni	 a

hangjából	a	könyörgő	árnyalatot.	–	Jók	az	eredmények?
–	Stabil	az	állapota.	Ne	aggódjon!	Ebben	a	szakaszban	épp	erre	számítunk.

Teát?
–	Igen,	az	remek	lenne.	Nagyon	köszönöm!
De	amint	a	nővér	visszahúzta	maga	után	a	függönyt,	Strike	konstatálta,	hogy

tele	 a	 hólyagja.	Meg	 kellett	 volna	 kérnie,	 hogy	 adja	 oda	 a	mankóit,	 gondolta,
majd	 a	 szék	 karfájába	 kapaszkodva	 feltápászkodott,	 odaugrált	 a	 falhoz	 a
mankókért,	aztán	ő	is	kifordult	a	függöny	mögül,	és	megindult	a	sötét	kórterem
túlsó	végében	ragyogó	ajtó	négyszöge	felé.

Miután	 könnyített	 magánál	 a	 piszoárnál,	 a	 kék	 fényben	 (elvileg	 a
kábítószeresek	 ilyen	 megvilágításban	 nem	 találják	 az	 ereket),	 Strike	 a
kórteremhez	közeli	váróba	 indult.	 Itt	ült	 tegnap	késő	délután	 is,	 és	várta,	hogy
kihozzák	 Jacket	 a	 sürgősségi	műtőből.	Ott	 ült	 vele	 Jack	 egyik	 osztálytársának
apja	 is,	 náluk	 kellett	 volna	 aludnia	 a	 fiúnak	 aznap,	 amikor	 perforálódott	 a
vakbele.	A	pasas	eltökélte,	hogy	nem	hagyja	magára	Strike-ot,	amíg	„a	kisöreg
túl	nem	lesz	a	nehezén”,	és	amíg	Jack	a	műtőben	volt,	folyamatosan	olyanokat
mondott	neki,	hogy	„ebben	a	korban	nagyon	ellenállók	ám”,	„stramm	kis	gyerek
ez”,	 „még	 szerencse,	 hogy	 csak	 öt	 percre	 lakunk	 a	 sulitól”.	 „Greg	 és	 Lucy
teljesen	 kész	 lesznek”,	 ismételte	 újra	 meg	 újra.	 Strike	 nem	 szólt	 semmit,
jóformán	 oda	 sem	 figyelt;	 igyekezett	 felkészülni	 a	 legrosszabbra	 is,	 és
félóránként	küldte	az	üzeneteket	Lucynek:

	
Még	nem	hozták	ki	a	műtőből.
	
Még	semmi.
	

Végül	kijött	a	sebész,	és	közölte,	hogy	bár	Jacket	újra	kellett	éleszteni,	amikor
megérkezett	a	kórházba,	de	túl	van	a	műtéten.	„Elég	ronda	szepszist	kapott”,	és
hamarosan	átviszik	az	intenzív	osztályra.

–	 Behozom	 hozzá	 a	 kis	 haverokat	 látogatóba!	 –	 lelkesedett	 Lucy	 és	 Greg
barátja.	–	Majd	felvidítják!	Pokémon-kártyák	meg	minden…



–	 Az	 még	 korai	 lenne	 –	 vette	 elejét	 a	 dolgoknak	 az	 orvos.	 –	 Erős
nyugtatókon	 lesz,	 és	 lélegeztetőn	 is	 legalább	 a	 következő	 huszonnégy	 órában.
Ön	a	legközelebbi	hozzátartozó?

–	Nem,	 az	 én	vagyok	–	krákogta	Strike.	Olyan	 rég	nem	 szólalt	meg,	 hogy
teljesen	kiszáradt	a	szája.	–	A	nagybátyja.	A	szülei	Rómában	vannak	a	házassági
évfordulójukat	ünnepelni.	Most	próbálnak	jegyet	szerezni	haza.

–	Á,	értem.	Nos,	még	nincs	túl	teljesen	a	nehezén,	de	a	műtét	sikeres	volt.	A
hasüreget	kitisztítottuk,	és	betettünk	egy	dréncsövet	is.	Hamarosan	kihozzák.

–	Megmondtam!	–	ragyogott	az	arca	Gregék	barátjának,	és	könnyes	szemmel
nézett	Strike-ra.	–	Mondtam,	hogy	nagyon	ellenállók!

–	Ja	–	bólintott	Strike.	–	Meg	kéne	írnom	ezt	Lucynek.
De	Jack	pánikba	esett	szüleinek	további	csapásokat	kellett	kiállniuk.	Csak	a

reptérre	 érve	 vették	 észre,	 hogy	 a	 szállodai	 szobájuk	 és	 a	 reptéri	 kapu	 közt
valahol	 Lucy	 elveszítette	 az	 útlevelét.	 Kétségbeesésükben	 visszaindultak,	 és
mindenütt	 keresték,	 de	 hiába;	 próbálták	 elmagyarázni	 a	 helyzetet	 a	 szállodai
személyzetnek,	a	 rendőrségnek,	a	brit	nagykövetségnek,	de	 így	persze	 lekésték
az	aznapi	utolsó	járatot.

Hajnali	 négy	 után	 tíz	 perccel	 szerencsére	 nem	volt	 senki	 a	 váróban.	 Strike
bekapcsolta	a	telefonját,	amit	a	kórteremben	kikapcsolt,	és	tucatnyi	nem	fogadott
hívást	 látott	 Robintól,	 egyet	 pedig	 Loreleitól.	 Ezekkel	 most	 nem	 foglalkozott,
helyette	 írt	egy	üzenetet	Lucynek;	nagyon	 jól	 tudta,	hogy	a	húga	ébren	várja	a
római	szállóban,	ahová	éjfél	után	kicsivel	visszahozta	neki	az	útlevelét	a	 taxis,
aki	megtalálta.	 Lucy	megígértette	 Strike-kal,	 hogy	 küld	 neki	 képet	 Jackről,	 ha
kihozták	a	műtőből.	Strike	úgy	tett,	mintha	nem	sikerült	volna	a	fotót	elküldeni.
Az	 egész	 stresszes	 nap	 után	 igazán	 nem	 hiányozhatott	 Lucynek	 a
lélegeztetőgépen	 lévő,	 letakart	 szemű	 fia	 látványa,	 aki	 szinte	 el	 is	 veszett	 a
hatalmas	kórházi	köntösben.

	
Minden	rendben,	írta.	Még	altatják,	de	a	nővér	bizakodó.
Elküldte	és	várt.	Ahogy	gondolta	is,	a	húga	két	percen	belül	válaszolt:
	
Biztos	te	is	kimerültél.	Nem	kaptál	ágyat	a	kórházban?
	
Nem,	 itt	 ülök	 mellette,	 írta	 Strike.	 Itt	 maradok,	 amíg	 vissza	 nem



értek.	Próbálj	aludni	kicsit,	és	ne	aggódj!
Strike	 kikapcsolta	 a	 telefonját,	 nagy	 nehezen	 lábra	 állt,	 és	 a	 mankóit

elrendezve	visszament	a	kórterembe.
A	teája	már	várta,	halvány,	tejszerű,	mint	amilyet	Denise	csinált;	de	beleszórt

két	csomag	cukrot,	és	egy-két	korttyal	meg	is	itta,	miközben	a	tekintete	ide-oda
ugrált	Jack	meg	az	őt	életben	tartó	és	figyelő	műszerek	között.	Még	sose	nézte
meg	 ilyen	alaposan	a	 fiút.	Sőt,	 igazából	 soha	nem	 is	 foglalkozott	vele	nagyon,
hiába	adta	át	Lucy	a	rajzokat,	amelyeket	az	unokaöccse	neki	készített.

–	Hősként	imád	téged!	–	mondta	neki	Lucy	többször	is.	–	Katona	akar	lenni!
Strike	viszont	kerülte	a	családi	összejöveteleket,	részben	mert	nem	kedvelte

Jack	 apját,	 Greget,	 részben	 pedig,	 mert	 Lucy	 arra	 tett	 kísérletei,	 hogy	 valami
konvencionálisabb	életmódra	bírja	a	testvérét,	épp	elég	bosszantóak	voltak	a	fiai
jelenléte	 nélkül	 is.	 Különösen	 a	 legidősebb,	 aki	 Strike	 szerint	 kimondottan	 az
apjára	 ütött.	 Strike	 nem	 akart	 gyerekeket,	 és	 míg	 azt	 hajlandó	 volt	 elismerni,
hogy	 léteznek	 kedves	 kisgyerekek	 (akár	 azt	 is	 bevallotta	 néha,	 hogy	 valami
távolságtartó	 szeretet	 alakult	 ki	 benne	 Jack	 iránt,	 annyit	 mesélt	 Lucy	 a	 fiú
leghőbb	 vágyáról,	 hogy	 a	 Vörössapkások	 közt	 szolgáljon),	 makacsul	 távol
tartotta	 magát	 a	 szülinapi	 zsúroktól	 és	 karácsonyi	 összejövetelektől,	 ahol
közelebbi	kapcsolatba	kerülhetett	volna	velük.

Most	 azonban,	 az	 ágyat	 a	 kórteremtől	 elválasztó	 függönyön	 lassan
beszivárgó	hajnali	fényben	Strike	először	 ismerte	fel,	mennyire	hasonlít	a	fiú	a
nagyanyjára,	Strike	anyjára	–	Ledára.	Ugyanolyan	nagyon	sötét	haja	van,	sápadt
bőre	és	finom	vonalú	szája.	Lánynak	különösen	szép	lett	volna,	de	Leda	fia	jól
tudta,	mit	művel	 hamarosan	 a	 pubertás	 a	 fiú	 állkapcsával,	 nyakával…	már	 ha
megéri.

Hát	persze	hogy	megéri.	A	nővér	azt	mondta…
A	kibaszott	intenzíven	van!	Csak	úgy	nem	rakják	ide	az	embert.
Stramm	 kiskölök.	 Be	 akar	 lépni	 a	 seregbe.	 Rendbe	 fog	 jönni.	 Kurvára

ajánlom,	 hogy	 rendbe	 jöjjön.	 És	 még	 egy	 sms-t	 sem	 küldtem	 neki	 soha,	 hogy
megköszönjem	a	rajzait!

Eltartott	egy	ideig,	mire	megint	el	tudott	szunyókálni.
Arra	ébredt,	hogy	kora	reggeli	napsugarak	bújnak	a	szemhéja	alá.	A	fényben

hunyorogva	csikorgó	lépteket	hallott.	Hangos	csörgéssel	elhúzták	a	függönyt,	és
Jack	 ágya	 körül	 feltűnt	 a	 kórterem,	 körülöttük	 más	 mozdulatlan	 alakokkal	 az



ágyakon.	Egy	újabb	nővér	állt	előtte	ragyogó	arccal.	Fiatalabb	volt	az	előzőnél,
hosszú,	sötét	haját	lófarokba	fogta.

–	Jó	reggelt!	–	köszönt	vidáman,	és	felvette	a	táblát	Jack	ágya	végéről.	–	Hát
itt	 nem	 gyakran	 találkozik	 az	 ember	 hírességekkel!	 Mindent	 tudok	 magáról,
olvastam	az	egészet,	hogy	kapta	el	azt	a	sorozat…

–	Ő	itt	az	unokaöcsém,	Jack	–	felelte	hűvösen	Strike.	Taszító	gondolat	volt,
hogy	most	a	shacklewelli	hasfelmetszőről	kelljen	beszélgetnie.	A	nővér	arcáról
lehervadt	a	mosoly.

–	 Megtenné,	 hogy	 a	 függönyön	 kívül	 várakozik?	 Vért	 kell	 vennem,	 és
kicserélni	az	infúziót	és	a	katétert.

Strike	 nagy	 nehezen,	 a	 mankói	 segítségével	 felállt,	 és	 ismét	 kiment	 a
kórteremből.	 Igyekezett	 nem	 megnézni	 a	 saját	 búgó	 műszereikre	 kapcsolt
alakokat	az	ágyakon.

A	kávézó	már	 félig	 teli	 is	volt,	mire	odaért.	Borostásan,	karikás	 szemekkel
tolta	végig	a	 tálcáját	 a	pénztárig,	ki	 is	 fizette	az	egészet,	 és	csak	akkor	 jött	 rá,
hogy	 nem	 tudja	 a	 mankóin	 elvinni	 magával	 a	 tálcát.	 Egy	 fiatal	 lány,	 aki	 az
asztalokat	takarította	le	épp,	felfigyelt	a	problémájára,	és	odajött	segíteni.

–	 Köszi!	 –	 szólt	 mogorván,	 amikor	 a	 lány	 letette	 a	 tálcát	 neki	 egy	 ablak
melletti	asztalhoz.

–	Nincs	mit	–	felelte	az.	–	Csak	hagyja	itt,	ha	végzett,	majd	elviszem!
Strike-ból	ez	a	kis	kedvesség	aránytalanul	heves	érzelmeket	váltott	ki.	Nem

állt	neki	a	reggelijének,	elővette	a	telefonját,	és	ismét	írt	egy	üzenetet	Lucynek:
	
Minden	 rendben,	 a	 nővér	 kicseréli	 az	 infúziót,	 hamarosan
visszamegyek.
	

Ahogy	 kicsit	 várta	 is,	 rögtön	 megcsörrent	 a	 telefonja,	 amint	 belevágott	 a
tükörtojásba.

–	Van	jegyünk!	–	mondta	Lucy	köszönés	nélkül.	–	De	csak	tizenegykor	indul
a	gép.

–	Semmi	baj	–	válaszolta	Strike.	–	Nem	megyek	sehová.
–	Ébren	van	már?
–	Nem,	altatják.
–	Úgy	fog	örülni,	hogy	lát,	ha	felébred,	mielőtt…	mielőtt…



Erre	 elsírta	 magát.	 Strike	 hallotta,	 hogy	 zokogás	 közben	 is	 mondani	 akar
valamit:

–	…csak	haza	akarok	érni…	bemenni	hozzá…
Strike	 életében	 először	 hálásan	 hallotta	 Greg	 hangját,	 aki	 most	 átvette	 a

telefont	a	feleségétől.
–	 Rohadtul	 hálásak	 vagyunk,	 Corm,	 öt	 éve	 ez	 az	 első	 hétvégénk,	 amit

kettesben	töltünk,	ez	hihetetlen!
–	Murphy	törvénye.
–	Ja.	Mondta	is,	hogy	fáj	a	hasa,	de	azt	hittem,	csak	szimulál.	Hogy	csak	nem

akarja,	hogy	elmenjünk.	Jó	nagy	seggfejnek	érzem	most	magam,	mondhatom.
–	Ne	aggódj!	–	ismételte	Strike.	–	Nem	megyek	sehová.
Még	 váltottak	 néhány	 szót,	 Lucy	 hüppögve	 elköszönt,	 Strike	 pedig

visszatérhetett	 az	 angol	 reggelijéhez.	 Módszeresen	 evett,	 különösebb	 élvezet
nélkül	a	zajos,	visszhangzó	kávézóban,	körülötte	csupa	szerencsétlen,	szorongó
ember	falta	a	zsíros	vagy	cukros	ételeket.

Épp	az	utolsó	szelet	baconnél	járt,	amikor	Robin	üzenetét	megkapta:
	
Próbáltam	 hívni,	 hogy	 mi	 újság	 van	 Winn-nel.	 Szóljon,	 mikor
tudunk	beszélni!
	

A	Chiswell-ügy	ebben	a	pillanatban	valami	nagyon	távoli	dolognak	tűnt	Strike-
nak;	de	az	üzenetet	olvasva	hirtelen	egyszerre	ébredt	fel	benne	a	vágy	a	nikotinra
és	Robin	hangjára	is.	Megköszönte	a	kedves	lánynak,	aki	elsegítette	az	asztaláig,
hogy	ott	hagyhatta	a	tálcát,	megint	feltápászkodott,	és	megindult	a	mankóin.

A	 kórház	 bejárata	 körül	 kis	 csoportban,	 hiénamódra	 a	 válluk	 közé	 húzott
fejjel	 álldogáltak	 a	 dohányosok	 a	 friss	 reggeli	 hűvösben.	 Strike	 rágyújtott,
nagyot	szívott	a	cigarettájából,	és	visszahívta	Robint.

–	 Hahó!	 –	 köszönt,	 amikor	 a	 lány	 felvette.	 –	 Elnézést,	 hogy	 elérhetetlen
voltam,	itt	vagyok	a	kórházban…

–	Mi	történt?	Jól	van?
–	Persze,	én	jól	vagyok.	Az	unokaöcsém,	Jack…	tegnap	perforált	vakbéllel,

és…	és	most…
Strike	 nagy	 rémületére	 érezte,	 hogy	 megtörik	 a	 hangja.	 Ahogy	 igyekezett

úrrá	lenni	magán,	eszébe	jutott,	hogy	fogalma	sincs,	mikor	is	sírt	utoljára.	Az	is



lehet,	 hogy	 a	 fájdalom,	 tehetetlen	 düh	 könnyei	 voltak	 az	 utolsók	 a	 német
kórházban,	 ahová	 az	 után	 vitték	 repülővel,	 hogy	 az	 a	 házi	 készítésű	 bomba
letépte	a	lábát.

–	Bassza	meg	–	mormogta	végül.	Mást	egyszerűen	nem	tudott	kinyögni.
–	Cormoran,	mi	történt?
–	Jack…	most	az	intenzíven	van	–	felelte	Strike.	Az	arca	fintorba	torzult,	úgy

próbált	uralkodni	magán	és	normálisan	beszélni.	–	Az	anyja…	Lucy	meg	Greg
Rómában	ragadtak,	szóval	engem	kértek	meg,	hogy…

–	Ki	van	ott	magával?	Ott	van	Lorelei?
–	Jézusom,	dehogy!
Az	 is	 mintha	 hetekkel	 ezelőtt	 lett	 volna,	 hogy	 Lorelei	 azt	 mondta,

„szeretlek”.	Pedig	csak	két	napja	történt.
–	És	mit	mondanak	az	orvosok?
–	Hogy	 szerintük	 rendben	 lesz,	 de…	hát	 tudja,	 az	 in…	az	 intenzíven	 van!

Affrancba	 –	 krákogta	 Strike	 a	 szemét	 törölgetve.	 –	Bocsánat.	Nehéz	 éjszakám
volt.

–	Melyik	kórházban	van?
Strike	megmondta	neki.	Robin	igen	váratlanul	elköszönt,	és	letette.	Strike	ott

maradt	 a	 cigarettájával,	 és	 időnként	 az	 inge	 ujjával	 megtörölte	 az	 arcát	 és	 az
orrát.

A	 csendes	 kórterembe	 már	 ragyogóan	 besütött	 a	 nap,	 amikor	 visszaért.	 A
mankóit	a	falnak	támasztotta,	visszaült	Jack	ágya	mellé	a	tegnapi	újsággal,	amit
a	 váróból	 csaklizott	 el,	 és	 elolvasott	 egy	 cikket	 arról,	 hogy	 Robin	 van	 Persie
lehet,	hogy	hamarosan	otthagyja	az	Arsenalt	a	Manchester	United	kedvéért.

Egy	 óra	 múlva	 megjelent	 Jack	 ágyánál	 a	 kórterem	 orvosa	 és	 altatóorvosa
vizitelni.	Strike	nyugtalanul	hallgatta	a	halk	beszélgetésüket.

–	 …még	 nem	 sikerült	 50%	 alá	 húzni	 az	 oxigénszintjét…	 perzisztens
pirexia…	a	vizeletkiválasztás	csökkent	az	utóbbi	négy	órában…

–	…még	egy	röntgent,	nézzük	meg,	nincs-e	valami	a	tüdővel…
Strike	 csalódottan	 várta,	 hogy	 valaki	 értelmezhető	 információt	 is	 mondjon

neki.	Az	orvos	végre	odafordult	hozzá:
–	 Egyelőre	 altatásban	 tartjuk.	 Még	 nem	 áll	 rá	 készen,	 hogy	 levegyük	 az

oxigénről,	és	a	folyadékháztartását	be	kell	állítanunk.
–	És	ez	mit	jelent?	Hogy	rosszabbul	van?



–	Nem,	ez	gyakran	 történik.	Nagyon	 ronda	 fertőzést	kapott.	 Jó	alaposan	ki
kellett	 tisztítanunk	 a	 hasüregét.	 Én	 azért	 elővigyázatosságból	 szeretnék	 egy
mellkasröntgent,	lássuk	meg,	nem	lyukasztottunk-e	át	valamit	az	újraélesztésnél.
Később	újra	benézek	majd.

Azzal	 továbbmentek	 egy	 vastagon	 bekötözött	 tizenéveshez,	 akiből	 még
Jacknél	is	több	cső	és	vezeték	lógott	ki.	Strike	szorongva,	bizonytalanságban	ült
az	ágy	mellett.	A	hosszú	éjszaka	alatt	alapvetően	barátságos	dolgokként	kezdte
látni	 a	 gépeket,	 hiszen	 segítik	 az	 unokaöccse	 felépülését.	 Most	 meg
kérlelhetetlen	 bíráknak	 tűntek,	 akik	 táblákon	 pontszámokat	 mutatnak	 fel,	 így
jelezve,	hogy	Jack	nem	teljesít	jobban.

–	Bassza	meg…	–	mormogta	Strike	megint,	 és	 közelebb	húzta	 a	 székét	 az
ágyhoz.	 –	 Jack…	anyukád	 és	 apukád…	–	De	megint	 álnok	 bizsergést	 érzett	 a
szeme	sarkában.	Két	nővér	ment	el	épp	mellettük.	–	Affrancba…

Jókora	erőfeszítéssel	összeszedte	magát,	megköszörülte	a	torkát.
–	 …bocs,	 Jack,	 anyukád	 nem	 örülne,	 hogy	 itt	 káromkodom	 a	 füledbe…

Cormoran	bácsi	vagyok,	egyébként,	ha	nem…	mindegy.	Anyukád	és	apukád	már
úton	vannak,	jó?	És	én	itt	leszek	veled,	amíg	ők…

De	a	mondat	közepén	elhallgatott.	A	kórterem	távoli	ajtajában	feltűnt	Robin.
Strike	figyelte,	ahogy	kérdez	valamit	a	nővértől,	aztán	megindul	felé.	Farmer	és
póló	volt	rajta,	a	szeme	a	szokásos	szürkéskék,	és	a	haja	kiengedve.	A	kezében
két	műanyag	pohár.

Strike	 teljesen	 őszintén	 boldog,	 hálás	 arca	 láttán	 Robin	 úgy	 érezte,	 igazán
megérte	az	a	rémes	veszekedés	Matthew-val,	a	két	busz	és	a	taxi,	amivel	ideért.
Aztán	meglátta	a	Strike	mellett,	az	ágyban	heverő	kis	testet.

–	Jaj,	ne!	–	mondta	halkan	maga	elé,	ahogy	megállt	az	ágy	lábánál.
–	Robin,	nem	kellett	volna…
–	Tudom	 –	 felelte	 Robin.	Odahúzott	 egy	 széket	 Strike-é	mellé.	 –	De	 nem

akartam,	 hogy	 ezt	 egyedül	 kelljen	 végigcsinálnia.	 Vigyázzon,	 forró!	 –	 tette
hozzá,	ahogy	odaadta	neki	a	teát.

Strike	 elvette	 a	 műanyag	 poharat,	 letette	 az	 éjjeliszekrényre,	 aztán
fájdalmasan	 erősen	 megszorította	 a	 lány	 kezét.	 Mire	 Robin	 visszaszoríthatta
volna,	 már	 el	 is	 engedte.	 Néhány	 másodpercig	 csak	 ültek	 és	 néztek	 Jackre
mindketten,	majd	Robin	szólalt	meg.	Sajogtak	az	ujjai.

–	Mit	mondanak?



–	Még	mindig	kell	neki	az	oxigén,	és	nem	pisil	eleget	–	válaszolta	Strike.	–
Fogalmam	 sincs,	 az	 mit	 jelent.	 Inkább	 mondják	 azt,	 hogy	 tízből	 mennyi…
kurvára	 nem	 tudom.	 Ja,	 és	 meg	 akarják	 röntgenezni	 a	 mellkasát,	 hogy	 nem
lyukadt-e	ki	a	tüdeje,	amikor	a	csövet	betették.

–	Mikor	volt	a	műtét?
–	 Tegnap	 délután.	 Az	 iskolai	 tájfutáson	 esett	 össze.	 Lucy	 és	 Greg	 valami

barátja,	 ott	 lakik	 az	 iskola	 mellett,	 ő	 jött	 be	 vele	 a	 mentővel,	 én	 már	 itt
találkoztam	vele.

Egy	ideig	egyikük	sem	szólt,	csak	nézték	a	fiút.
–	 Rohadtul	 borzalmas	 nagybácsi	 voltam	 eddig	 –	mondta	 hirtelen	 Strike.	 –

Azt	 sem	 tudom,	 mikor	 van	 a	 gyerekek	 születésnapja.	 Azt	 sem	 tudtam	 volna
megmondani	magának,	 Jack	 hány	 éves.	 Az	 apja	 barátja,	 aki	 behozta,	 hát	 ő	 is
többet	tudott	róla	nálam.	Jack	meg	katona	akar	lenni,	Lucy	azt	mondja,	folyton
rólam	beszél,	meg	rajzol	nekem,	én	meg	egy	rohadt	köszönömöt	nem	mondtam
neki	soha!

–	Hát	–	válaszolta	Robin,	és	úgy	tett,	mintha	nem	látná,	hogy	törölgeti	Strike
a	 szemét	 az	 inge	ujjával	–,	most	 itt	 van	vele,	 amikor	 szüksége	van	magára,	 és
rengeteg	ideje	lesz	még,	hogy	mindezt	jóvátegye.

–	 Ja	 –	 pislogott	 nagyokat	 Strike.	 –	 Tudja,	mit	 csinálok,	 ha…?	 Elviszem	 a
Birodalmi	Hadtörténeti	Múzeumba!	Egész	napos	program.

–	Remek	ötlet	–	bólintott	kedvesen	Robin.
–	Maga	volt	már	ott?
–	Nem.
–	Jó	múzeum.
Két	ápoló	 jelent	meg,	egy	férfi	és	egy	nő,	az	a	nővér,	akinek	a	közeledését

Strike	korábban	leszerelte.
–	 Meg	 kell	 röntgeneznünk	 –	 mondta	 a	 nővér,	 de	 inkább	 Robinnak,	 nem

Strike-nak.	–	Megtennék,	hogy	kint	várnak?
–	Meddig	fog	tartani?	–	érdeklődött	Strike.
–	Fél	óráig.	Vagy	olyan	negyven	percig.
Így	aztán	Robin	odaadta	Strike-nak	a	mankóit,	és	kimentek	a	kávézóba.
–	Ez	tényleg	nagyon	kedves	magától,	Robin	–	ismételgette	Strike	két	újabb

világos	 tea	 és	 gyömbéres	 sütemény	 felett.	 –	 De	 ha	 lenne	 valami	 dolga,
nyugodtan…



–	Maradok,	 amíg	Greg	és	Lucy	 ideérnek	–	 felelte	Robin.	–	Biztos	 szörnyű
nekik	most,	 hogy	 olyan	messze	 vannak.	Matt	 huszonhét	 éves,	 és	 az	 ő	 apja	 is
betegre	aggódta	magát,	amikor	Matt	megbetegedett	a	Maldív-szigeteken.

–	Megbetegedett?
–	Persze,	hát	tudja,	amikor…	ó,	hát	persze,	ezt	nem	is	meséltem,	ugye?
–	Mit	nem	mesélt?
–	 A	 nászutunkon	 kapott	 egy	 ronda	 fertőzést.	 Megkarcolta	 valami	 korall.

Olyan	 is	 volt,	 hogy	 arról	 tárgyaltak,	 helikopterrel	 viszik	 kórházba,	 de	 aztán
jobban	lett.	Nem	volt	olyan	súlyos,	mint	elsőre	gondolták.

Rögtön	 eszébe	 is	 jutott,	milyen	 volt	 benyitni	 az	 egész	 napos	 hőségtől	még
mindig	forró	faajtón,	elszorult	 torokkal,	mert	azt	akarta	mondani	Matthew-nak,
hogy	érvényteleníteni	akarja	a	házasságot…	és	 fogalma	sem	volt,	mivel	 találja
szemközt	magát.

–	 Tudja,	 Matt	 édesanyja	 nem	 olyan	 rég	 halt	 meg,	 és	 Geoffrey	 nagyon
megijedt,	 hogy	 Matt…	 de	 aztán	 rendbe	 jött	 minden	 –	 ismételte	 Robin,	 és
kortyolt	egyet	a	langyos	teából.	Tekintete	a	pult	mögött	álló	nőn	időzött,	aki	épp
babot	kanalazott	egy	vézna	tizenéves	tányérjára.

Strike	csak	nézte.	Érezte,	hogy	kimaradt	ez-az	a	történetből.	A	tengervízben
élő	baktériumok	a	hibásak.

–	Biztosan	ijesztő	volt	–	mondta	aztán.
–	Hát,	 nem	 volt	 vicces	 –	 vizsgálgatta	 rövid,	 tiszta	 körmét	Robin,	 aztán	 az

órájára	 pillantott.	 –	Ha	 el	 akar	 szívni	 egy	 cigarettát,	mehetnénk	 is,	 hamarosan
visszahozzák.

Az	egyik	dohányos,	akivel	kint	találkoztak,	pizsamát	viselt.	Kihozta	magával
az	infúzióját	is,	ott	szorongatta,	mint	valami	pásztorbotot,	ahogy	rátámaszkodott.
Strike	rágyújtott,	a	tiszta,	kék	ég	felé	fújta	a	füstöt.

–	Meg	sem	kérdeztem,	milyen	volt	az	évfordulós	hétvégéje.
–	Sajnálom,	hogy	nem	tudtam	dolgozni	–	felelte	gyorsan	Robin.	–	De	már	le

volt	foglalva,	és…
–	Nem	azért	kérdeztem.
Robin	habozott.
–	Hát,	hogy	őszinte	legyek,	nem	volt	valami	jó.
–	Hát	ja,	ha	túl	nagy	a	nyomás,	hogy	az	embernek	jól	kell	éreznie	magát…
–	Igen,	pontosan!	–	vágta	rá	Robin.	Újabb	rövid	szünet	után	megkérdezte:	–



Lorelei	ma,	gondolom,	dolgozik?
–	Valószínűleg	–	bólintott	Strike.	–	Milyen	nap	 is	van,	szombat?	Hát,	 igen,

gondolom,	dolgozik.
Csak	álltak	csendben,	ahogy	Strike	szép	lassan	elszívta	a	cigarettát,	nézték	a

látogatókat,	a	befutó	mentőket.	Egyáltalán	nem	volt	kínos	a	helyzet,	de	mintha
valahogy	 szikrázott	 volna	 a	 levegő	 a	 kimondatlan,	 csak	 elgondolt	 dolgoktól.
Végül	 Strike	 elnyomta	 a	 csikket	 a	 nagy,	 nyitott	 hamutálban,	 amit	 a	 legtöbb
dohányos	nem	használt,	és	ránézett	a	telefonjára.

–	Húsz	perce	szálltak	fel	–	mondta,	ahogy	elolvasta	Lucy	legutóbbi	üzenetét.
–	Háromra	elvileg	itt	lesznek.

–	 Mi	 történt	 a	 telefonjával?	 –	 érdeklődött	 Robin	 a	 vastagon	 celluxszal
borított	kijelző	láttán.

–	 Ráestem	 –	 felelte	 Strike.	 –	 Majd	 veszek	 egy	 újat,	 ha	 Chiswell	 kifizet
minket.

A	kórterembe	befelé	menet	épp	mellettük	tolták	ki	a	röntgengépet.
–	Semmi	baj	a	mellkasával!	–	mondta	a	radiológus,	aki	tolta.
Még	egy	óráig	ültek	Jack	ágya	mellett,	és	halkan	beszélgettek.	Akkor	Robin

kiment,	hogy	az	automatákból	újabb	 teát	és	csokit	hozzon.	Ezt	a	váróteremben
fogyasztották	 el,	 és	 Robin	 ekkor	 mesélt	 el	 Strike-nak	 mindent,	 amit	 Winnék
jótékonysági	szervezetéről	megtudott.

–	 Maga	 túltett	 saját	 magán!	 –	 mondta	 Strike,	 szájában	 a	 második,	 félig
megevett	Mars	szelettel.	–	Kiváló	munka,	Robin!

–	Nem	baj,	hogy	elmondtam	Chiswellnek?
–	 Dehogy,	 hát	 muszáj	 volt.	 Szorít	 az	 idő,	 pláne,	 ha	 Mitch	 Patterson	 is

szimatol.	Ez	a	Curtis-Lacey,	ez	visszaigazolta	a	meghívást	a	fogadásra?
–	Hétfőn	kiderítem.	Mi	van	Barclay-val?	Hogy	halad	Jimmy	Knighttal?
–	 Még	 mindig	 semmi	 használható	 –	 sóhajtotta	 Strike,	 és	 végigsimított	 a

lassan	 rendes	 szakállá	 változó	 borostáján.	 –	 De	 én	 reménykedem.	 Barclay
nagyon	jó.	Mint	maga.	Ösztönösen	csinálja.

Egy	család	jött	be	lassan	a	váróba,	az	apa	szipogva,	az	anya	zokogva.	A	fiuk,
aki	talán	hatévesnek	nézhetett	ki,	úgy	bámult	Strike	hiányzó	lábára,	mintha	az	is
csak	 annak	 a	 rémálomvilágnak	 egy	 rettentő	 részlete	 volna,	 amibe	 itt
belecsöppent.	Strike	és	Robin	egymásra	néztek,	és	kimentek.	Robin	hozta	Strike
teáját	is,	miközben	ő	mellette	mankózott.



Amint	 ismét	 elhelyezkedtek	 Jack	 ágya	 mellett,	 Strike	 visszatért	 a
kérdésekhez:

–	 Hogy	 reagált	 Chiswell,	 amikor	 elmesélte	 neki,	 mi	 mindent	 tudott	 meg
Winnről?

–	Nagyon	örült.	Sőt,	ami	azt	illeti,	állást	is	ajánlott!
–	Én	mindig	csodálom,	hogy	nem	történik	ilyesmi	gyakrabban	–	jelentette	ki

nyugodtan	Strike.
Ekkor	ért	oda	az	ágy	végéhez	megint	az	orvos	és	az	altatóorvos.
–	 Nos,	 úgy	 tűnik,	 jól	 haladnak	 a	 dolgok	 –	 mondta	 az	 altatóorvos.	 –	 A

röntgenje	 tiszta,	 és	 a	 láza	 is	megy	 lefelé.	A	 gyerekek	 ilyenek	 –	mosolygott	 rá
Robinra	–,	mindkétfelé	gyorsan	tudnak	menni.	Most	megnézzük,	hogy	bírja,	ha
kicsit	kevesebb	oxigént	kap,	de	szerintem	lassan	úrrá	leszünk	a	dolgokon.

–	Jaj,	hála	istennek!	–	szakadt	ki	Robinból.
–	Túléli?	–	kérdezte	Strike.
–	 Ó,	 igen,	 szerintem	 túl	 –	 bólintott	 az	 orvos	 egy	 icipicit	 leereszkedően.	 –

Tudjuk	mi,	mit	csinálunk.
–	Meg	kell	 írnom	Lucynek	–	mormogta	Strike,	megpróbált	felállni,	de	nem

sikerült.	 A	 jó	 hírektől	 gyengébbnek	 érezte	 magát,	 mint	 a	 rosszaktól.	 Robin
odavitte	 neki	 a	 mankóit,	 és	 segített	 felállni.	 Nézte,	 ahogy	 eltűnik	 a	 váróban,
visszaült,	nagyot	sóhajtott,	és	egy	kicsit	a	kezébe	temette	az	arcát.

–	 Mindig	 az	 anyáknak	 a	 legnehezebb	 –	 jegyezte	 meg	 kedvesen	 az
altatóorvos.

Robin	nem	is	javította	ki	a	tévedést.
Strike	húsz	perc	múlva	tért	vissza,	és	beszámolt	a	fejleményekről:
–	 Épp	most	 szálltak	 le.	 Figyelmeztettem,	 hogy	 nincs	 túl	 jó	 bőrben,	 szóval

arra	fel	vannak	készülve.	Elvileg	úgy	egy	óra,	és	itt	lesznek.
–	Remek	–	felelte	Robin.
–	 De	 maga	 már	 hazamehet	 nyugodtan,	 Robin,	 nem	 akartam	 elcseszni	 a

szombatját!
–	Á!	–	Robin	furán	csalódottnak	érezte	magát.	–	Jól	van.
Felállt,	fogta	a	kabátját	a	szék	támlájáról,	és	felvette	a	táskáját.
–	Biztos	benne?
–	 Persze,	 persze,	 én	 szerintem	 próbálok	 szundítani	 egy	 kicsit,	 most,	 hogy

már	tudom,	rendben	lesz.	De	kikísérem.



–	Nem	kell	ki…
–	De	ki	akarom.	Elszívok	még	egy	cigit.
Ám	amikor	a	kijárathoz	értek,	Strike	elsétált	Robinnal	tovább,	el	a	csapatba

verődött	dohányosok	mellett,	a	mentőautók	és	a	több	mérföldesnek	tűnő	parkoló
mellett.	Úgy	ragyogtak	az	autók	tetői,	mintha	valami	homályos	ködből	felmerülő
tengeri	élőlények	háta	lenne	mindegyik.

–	 Hogy	 jött	 ide?	 –	 kérdezte	 a	 lányt,	 amint	 már	 nem	 voltak	 annyian
körülöttük,	 egy	 fatuskókkal	 körülvett	 kis	 füves	 rész	 mellett,	 amelynek	 illata
összekeveredett	a	forró	aszfaltéval.

–	Busszal,	utána	meg	taxival.
–	Hadd	adjam	oda	legalább	a	taxi	árát…
–	Ne	vicceljen	már!	Komolyan,	ne!
–	Hát…	köszönöm,	Robin.	Borzasztó	nagy	segítség	volt.
A	lány	mosolyogva	nézett	fel	rá.
–	Erre	valók	a	barátok.
Strike	esetlenül,	 a	mankóira	 támaszkodva	odahajolt	 felé.	Rövid	ölelés	volt,

Robin	 lépett	 előbb	 vissza	 belőle,	 mert	 félt,	 hogy	 Strike	 elesik.	 A	 puszi,	 amit
Strike	a	lány	arcára	szánt,	a	száján	kötött	ki,	ahogy	Robin	felé	fordította	az	arcát.

–	Bocsánat…	–	motyogta	Strike.
–	Ne	vicceljen	már!	–	ismételte	Robin	pirulva.
–	Na,	jobb,	ha	visszamegyek.
–	Igen,	menjen	csak!
Strike	indult	is	rögtön.
–	Majd	szóljon,	hogy	van	Jack!	–	szólt	utána	Robin,	a	nyomozó	meg	felemelt

kézzel	jelezte,	hogy	hallotta.
Robin	nem	nézett	vissza,	ahogy	elindult.	Még	mindig	érezte	a	férfi	szájának

alakját	a	sajátján,	viszketett	a	bőre,	ahol	a	borosta	megkarcolta,	de	nem	dörzsölte
meg,	hogy	elmúljanak	az	érzések.

Strike	 el	 is	 felejtette,	 hogy	 el	 akart	 szívni	még	 egy	 cigarettát.	 Lehet,	 hogy
mert	biztos	volt	benne,	el	 tudja	vinni	az	unokaöccsét	a	Birodalmi	Hadtörténeti
Múzeumba,	 vagy	 talán	 más	 okból,	 de	 a	 kimerültsége	 most	 átcsapott	 valami
bolondos	 könnyedségbe,	 mintha	 bedobott	 volna	 egy	 felest.	 A	 londoni	 délután
pora	és	melege,	a	levegőben	a	farönkök	illata	hirtelen	mind	csoda	szépnek	tűnt.

Csodálatos	 dolog,	 ha	 az	 embernek	 adatik	 egy	 reménysugár,	 amikor	 már



minden	veszni	látszott.
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Rosmersholm	lakói	nem	válnak	meg	egykönnyen	a
halottaiktól.

	
Henrik	Ibsen:	Rosmersholm

	
	

Mire	Robin	visszatalált	Londonon	keresztül	az	ismeretlen	krikettpályára,	délután
öt	 óra	 volt,	 és	 Matthew-ék	 jótékonysági	 meccse	 befejeződött.	 Már	 átöltözve
talált	 rá	 a	 férfira	 a	 bárban,	 duzzogott,	 és	 alig	 szólt	 hozzá.	Vesztettek.	A	másik
csapat	gúnyosan	ünnepelt.

Mivel	az	a	perspektíva	várta,	hogy	a	férje	egész	este	tudomást	sem	vesz	róla,
a	 kollégái	 között	 meg	 nem	 voltak	 barátai,	 Robin	 úgy	 döntött,	 nem	 ül	 be	 az
étterembe	a	két	csapattal	meg	a	tagok	partnereivel.	Hazament	egyedül.

Másnap	 reggel	 Matthew-t	 a	 kanapén	 találta	 meg	 ruhában,	 részegen
hortyogva.	Veszekedtek	 is,	 amikor	 felébredt;	 órákig	 tartott,	 és	 nem	oldott	meg
semmit.	 Matthew	 arra	 volt	 kíváncsi,	 ugyan	 miért	 kellett	 Robinnak	 elrohannia
fogni	Strike	kezét,	ha	már	van	neki	barátnője	is.	Robin	álláspontja	az	volt,	hogy
csak	igen	rossz	emberek	hagyják	magukra	a	barátaikat,	amikor	annak	egy	talán
épp	haldokló	gyerekkel	kell	foglalkoznia.

A	 vita	 eldurvult,	 és	 a	 gonosz	 megjegyzések	 olyan	 szintjére	 ért	 el,	 amit
egyéves	házaséletük	során	még	sosem	közelítettek	meg.	Robin	kijött	a	sodrából,
és	 érdeklődött,	 nem	 jár-e	 neki	 pihenő,	 miután	 már	 egy	 évtizede	 nézi
kötelességtudóan,	 ahogy	 Matthew	 mindenféle	 sportpályákon	 páváskodik.	 A
férfit	ez	őszintén	megbántotta.

–	Hát,	ha	te	nem	élvezed,	igazán	mondhattad	volna!
–	 Mert	 neked	 eszedbe	 sem	 jutott,	 mi,	 hogy	 esetleg	 én	 nem	 élvezem?

Merthogy	 nekem	 elvileg	minden	 sikeredet	 a	magaménak	 kéne	 éreznem,	 ugye,
Matt?	Míg	az	én	sikereim…



–	 Bocs,	 mik	 is	 azok	 pontosan?	 –	 vágott	 vissza	Matthew.	 Ilyen	 övön	 aluli
ütéssel	még	sosem	próbálkozott	 eddig.	–	Vagy	hogy	Strike	minden	sikerét	 is	 a
tiédnek	kell	éreznünk?

Eltelt	három	nap,	de	egyikük	sem	bocsátott	meg.	A	veszekedésük	óta	Robin
minden	 éjjel	 a	 vendégszobában	 aludt	 és	 kora	 reggel	 kelt,	 hogy	 elindulhasson,
mielőtt	 Matthew	 végez	 a	 zuhanyozással.	 A	 szeme	 mögött	 folyamatos	 sajgást
érzett,	 valami	 boldogtalan	 érzést,	 amiről	 a	 munkában	 könnyebb	 volt
megfeledkezni,	 de	 alacsony	 légnyomású	 zónaként	 ült	 meg	 rajta	 minden	 este,
ahogy	hazafelé	indult.	Matthew	néma	dühe	szinte	szétfeszítette	a	házuk	falait,	és
hiába	volt	a	ház	kétszer	akkora,	mint	bármelyik	másik,	amelyben	együtt	 laktak
eddig,	így	is	sötétnek	és	kisebbnek	tűnt.

Matthew	 a	 férje.	 Robin	 megígérte	 neki,	 hogy	 megpróbálja.	 Fáradt	 volt,
mérges,	 bűntudatot	 és	 boldogtalanságot	 érzett,	 és	 olyan	 volt,	 mintha	 valami
végleges	jelentőségű	dologra	várna,	ami	majd	a	méltóságuk	megőrzésével,	ronda
veszekedések	 nélkül,	 méltányosan	 megszabadítja	 őket.	 A	 gondolatai	 újra	 meg
újra	 visszatértek	 az	 esküvőjük	 napjára,	 amikor	 felfedezte,	 hogy	 Matthew
kitörölte	Strike	üzeneteit.	És	 teljes	 szívével	 bánta,	 hogy	nem	hagyta	ott	 akkor,
mielőtt	megkarcolhatta	volna	az	a	korall,	őt	meg	csapdába	ejthette	volna	–	ahogy
most	látta	–	az	együttérzésnek	maszkírozott	gyávaság.

	
	

Amikor	Robin	 szerda	 reggel	 a	képviselőház	 felé	 tartott,	még	nem	 is	 az	 aznapi
feladatokon,	hanem	a	magánéleti	problémáin	gondolkodva,	egy	nagydarab	pasas
lépett	 el	 a	 korlát	 és	 a	 legkorábban	 érkező	 turisták	 mellől,	 és	 megindult	 felé.
Magas	volt,	és	széles	vállú,	sűrű,	ősz	hajjal	és	mély	himlőhelyekkel	és	ráncokkal
tarkított,	összenyomottnak	tűnő	arccal.	Robinnak	fel	sem	tűnt,	hogy	őt	szúrta	ki,
amíg	 szétvetett,	 derékszögben	 álló	 lábakkal	 le	 nem	 cövekelt	 előtte,	 és	 el	 nem
állta	az	útját.

–	Venetia?	Válthatnánk	pár	szót,	kedveském?
Robin	 pánikszerűen	 hátralépett	 egy	 kicsit,	 és	 felnézett	 a	 jókora	 pórusokkal

megszórt	 kemény,	 sima	 arcba.	 Nyilván	 újságíró!	 Vajon	 felismerte?	 A
mogyoróbarna	 kontaktlencse	 közelről	 egy	 kicsit	 talán	 kiszúrható,	 még	 az
ablaküveges	szemüvegén	keresztül	is.

–	Most	 kezdett	 Jasper	 Chiswellnél	 dolgozni,	 ugye,	 kedveském?	 Csak	 arra



lennék	kíváncsi,	hogy	is	jutott	be	oda.	Mennyit	fizet	magának?	Régóta	ismeri?
–	Nem	nyilatkozom!	–	vágta	rá	Robin,	és	megpróbált	ellépni	mellette.	A	férfi

ment	 vele.	 Az	 egyre	 erősödő	 kétségbeesés	 dacára	 határozottan	 rá	 is	 szólt:	 –
Menjen	az	utamból!	Dolgom	van.

Néhány	magas,	hátizsákos	skandináv	fiatal	látható	aggodalommal	figyelte	a
jelenetet.

–	 Csak	 magának	 is	 lehetőséget	 akarok	 adni,	 hogy	 elmondja	 a	 sztoriját!	 –
felelte	csendesen	az	idegen.	–	Gondolja	meg!	Lehet,	hogy	nem	lesz	több	esélye
rá!

Azzal	ellépett	előle.	Robin	bele	is	ütközött	a	lehetséges	megmentőibe,	ahogy
sietve	elment	mellettük.	A	francba,	francba,	francba…	ki	lehetett	ez?

Amint	 a	 biztonsági	 ellenőrzésen	 átmenve	 megnyugodott,	 félreállt	 a
visszhangzó,	 kőfalú	 előcsarnokban.	 Más	 dolgozók	 fürgén	 elsétáltak	 mellette.
Felhívta	Strike-ot,	de	az	nem	vette	fel.

–	Legyen	szíves,	hívjon	vissza	sürgősen!	–	mormogta	a	hangpostára.
Nem	 is	 Izzy	 irodájába	 indult,	 vagy	 a	 Portcullis	 House	 széles,	 visszhangzó

folyosóira,	hanem	egy	kisebb	teázóban	húzta	meg	magát,	ami	a	pult	és	pénztár
nélkül	 valami	 professzori	 klubhelyiségre	 emlékeztetett	 volna;	 a	 falakon	 sötét
faborítás,	 a	 szőnyegek	 a	 szokásos	 sötétzöldek.	 Nehéz	 tölgyfa	 térelválasztó
osztotta	 ketté	 a	 helyiséget,	 a	 túloldalán	ültek	 a	képviselők,	 távol	 az	 alantasabb
alkalmazottaktól.	Robin	vett	 egy	kávét,	 leült	 egy	 ablak	melletti	 asztalhoz,	 és	 a
kabátját	 a	 szék	 támlájára	 terítve	 várta,	 hogy	 Strike	 visszahívja.	 A	 csendes,
komoly	terem	nem	nagyon	segített	neki	megnyugodni.

Majdnem	háromnegyed	óra	telt	el,	mire	Strike	végre	hívta.
–	Bocsánat,	 nem	hallottam,	 a	metrón	 voltam	 –	 szólt	 bele	 lihegve.	 –	Aztán

hívott	Chiswell.	Csak	az	előbb	tette	le.	Bajban	vagyunk!
–	 Jaj,	 istenem,	 most	 meg	 mi	 van?	 –	 kérdezte	 Robin.	 A	 kávéscsészét	 az

asztalra	tette,	a	gyomrát	máris	összerántotta	a	pánik.
–	A	Sun	azt	hiszi,	maga	a	nagy	sztori.
És	 Robin	 rögtön	 tudta,	 kivel	 is	 találkozott	 az	 imént	 a	 képviselőház	 előtt.

Mitch	Pattersonnal,	a	magánnyomozóval,	akit	a	lap	bérelt	fel.
–	Beleásták	magukat,	mi	újdonság	van	most	Chiswell	életében,	és	rátalálnak

magára.	 Csinos,	 új	 női	 dolgozó	 az	 irodájában!	 Hát	 persze	 hogy	 leellenőrzik!
Chiswell	első	házassága	is	azért	ment	tönkre,	mert	viszonya	volt	a	munkahelyén.



De	a	lényeg,	hogy	nem	fog	sokáig	tartani,	és	kiderítik,	hogy	maga	valójában	nem
is	a	keresztlánya.	Hé…	bassza	meg!

–	Mi	baj?
–	Ma	először	jöttem	mankó	nélkül,	erre	Simlis	Doki	pont	ma	megy	titokban

találkozni	valami	csajjal.	A	chelsea-i	füvészkertbe,	metróval	a	Sloane	Square-ig,
onnan	meg	jó	hosszú	rohadt	sétára.	De	mindegy	–	lihegett	Strike.	–	És	magánál
mi	a	rossz	hír?

–	Csak	 ugyanez	 –	 felelte	Robin.	 –	Mitch	 Patterson	 épp	most	 szólított	 le	 a
képviselőház	előtt.

–	A	francba!	Gondolja,	hogy	felismerte?
–	Úgy	tűnt,	hogy	nem,	de	hát	nem	tudom.	Le	kéne	lépnem,	nem?	–	kérdezte

Robin	a	krémszínű	mennyezetre	bámulva.	Egymást	metsző	körök	díszítették.	–
Beküldhetnénk	valaki	mást.	Andyt	vagy	Barclay-t?

–	Még	ne!	–	válaszolt	Strike.	–	Ha	maga	abban	a	percben	lelécel,	hogy	Mitch
Patterson	megjelenik,	 az	 aztán	 végleg	 úgy	 néz	 ki,	 mintha	maga	 lenne	 a	 nagy
sztori.	Chiswell	meg	úgyis	azt	akarja,	hogy	menjen	el	erre	a	fogadásukra	holnap
este,	és	szedje	ki	abból	a	másik	bizottsági	tagból,	mit	csinált	még	Winn…	hogy
is	 hívják,	 Elspeth?	 Affrancba!	 Bocsánat,	 kicsit	 nehezen	 boldogulok	 itt,	 egy
rohadt	 faforgácsos	 utacskán…	 Simlis	 a	 bozótosba	 viszi	 sétálni	 a	 csajt.	 Kinéz
vagy	tizenhétnek.

–	De	nem	kell	most	a	telefonja,	hogy	fényképezni	tudjon?
–	 Szemüveg	 van	 rajtam,	 olyan	 beépített	 kamerás…	 á,	 tessék	 –	 tette	 hozzá

halkabban.	–	Simlis	taperolja	kicsit	a	bokrok	között.
Robin	várt.	Nagyon	halkan	kattogást	hallott.
–	 Na,	 most	 megjöttek	 az	 igazi	 kertrajongók	 –	 mormogta	 Strike.	 –	 Ez

kikergette	 őket	 a	 bokrok	 közül…	 Figyeljen	 –	 folytatta	 –,	 találkozzunk	 az
irodában	holnap	munka	után,	mielőtt	elindul	arra	a	fogadásra.	Összeszedjük,	mit
tudtunk	 meg	 eddig,	 és	 eldöntjük,	 mi	 legyen	 a	 következő	 lépés.	 Próbálja	 meg
mindenképp	 visszaszerezni	 a	második	 lehallgatót,	 de	 ne	 tegyen	 a	 helyére	 újat,
hátha	tényleg	le	kell	fújnunk	az	akciót.

–	Rendben	–	felelte	Robin	valami	szörnyű	előérzettel	–,	de	nem	lesz	könnyű.
Biztos	vagyok	benne,	hogy	Aamir	gyana…	Cormoran,	most	muszáj	mennem!

Izzy	és	Raphael	lépett	épp	a	teázóba.	Raphael	átölelte	a	féltestvérét,	és	Robin
rögtön	látta,	hogy	Izzy	már	majdnem	elsírja	magát,	úgy	el	van	keseredve.	A	férfi



meglátta	Robint,	aki	gyorsan	letette	a	telefont;	aztán	egy	grimasszal	jelezte,	hogy
Izzy	nincs	túl	jól.	A	fülébe	súgott	valamit,	mire	Izzy	bólintott,	és	elindult	Robin
asztala	felé.	Raphael	meg	a	pulthoz.

–	Izzy!	–	húzta	ki	neki	a	széket	Robin.	–	Mi	baj?
Izzy	 még	 le	 sem	 ült,	 máris	 kibuggyantak	 a	 könnyei.	 Robin	 papírszalvétát

nyomott	a	kezébe.
–	Kösz,	Venetia	–	krákogta	a	lány.	–	Sajnálom…	hogy	így	hisztizek.	Butaság.
Megremegett,	és	nagy	levegőt	véve	felült	egyenesen,	mint	akinek	éveken	át

mondogatták,	hogy	üljön	egyenesen,	és	szedje	össze	magát.
–	Tényleg,	butaság	–	mondta	ismét,	és	megint	eleredtek	a	könnyei.
–	 Apa	 az	 előbb	 különösen	 szemét	 volt	 vele	 –	 mondta	 Raphael,	 és	 letette

eléjük	a	tálcát.
–	 Ne	 mondj	 már	 ilyet,	 Raff!	 –	 csuklott	 egyet	 Izzy,	 és	 újabb	 könnycsepp

csurrant	 le	az	orrán.	–	Én	tudom,	hogy	nem	úgy	gondolta.	Már	akkor	is	 ideges
volt,	 amikor	 megjöttem,	 én	 meg	 csak	 rátettem	 egy	 lapáttal.	 Tudtad,	 hogy
elvesztette	Freddie	pénzcsipeszét?

–	Nem	–	felelte	Raphael,	láthatóan	nem	nagy	érdeklődéssel.
–	 Azt	 hiszi,	 valami	 szállóban	 hagyta	 el	 Kinvara	 szülinapján.	 Épp	 akkor

hívták	vissza,	amikor	én	befutottam.	Hogy	nem	találták	meg.	És	tudod,	milyen
papus,	ha	Freddie-ről	van	szó,	még	most	is!

Raphael	arcán	fura	kifejezés	futott	át,	mintha	hirtelen	kellemetlen	gondolata
támadt	volna.

–	Ráadásul	én	meg…	–	folytatta	remegő	hangon	Izzy	–	félredátumoztam	egy
levelet,	ő	meg	teljesen	kiakadt…

Közben	az	átnedvesedett	szalvétát	csavargatta	a	kezében.
–	 Öt	 éve!	 –	 tört	 ki	 aztán.	 –	 Öt	 éve	 dolgozom	 neki,	 és	 egy	 kezemen	meg

tudnám	számolni,	hányszor	köszönt	meg	bármit	is!	Amikor	mondtam	neki,	hogy
gondolkodom	 rajta,	 hogy	 kilépek,	 csak	 annyit	 mondott:	 „az	 olimpia	 előtt
semmiképp!”	 –	 és	 megint	 megremegett	 a	 hangja	 –	 „mert	 az	 előtt	 már	 nem
akarok	még	valaki	újat	is	betanítani!”

Raphael	káromkodott	egyet	maga	elé.
–	De	amúgy	nem	olyan	rossz	ő,	 tényleg!	–	 tette	hozzá	gyorsan	 Izzy,	 szinte

komikus	 váltással.	 Robin	 jól	 tudta,	 hogy	 most	 jutott	 eszébe,	 hátha	 Raphael
átveszi	majd	tőle	a	munkát.	–	Csak	zaklatott	vagyok,	és	így	rosszabbnak	tűnik,



mint	ami…
Megcsörrent	a	telefonja.	A	hívó	nevének	láttán	felnyögött.
–	Jaj,	ne,	MT-t	most	ne,	én	nem	tudok…	Raff,	beszélj	már	vele!
Odanyújtotta	a	férfinak	a	telefont,	de	az	úgy	hőkölt	tőle	hátra,	mintha	mérges

pók	lenne.
–	Raff,	légyszi…	légyszi!
Raphael	nagyon	nem	akarta,	de	elvette	tőle.
–	Szia,	Kinvara,	itt	Raff,	Izzy	nincs	az	irodában.	Nem…	Venetia	sincs	itt…

nem…	én	 itt	vagyok,	nyilván,	azért	vettem	fel	 Izzy	 telefonját…	Apa	épp	most
ment	 el	 az	 Olimpiai	 Parkba.	 Nem…	 nem,	 én	 nem…	 nem	 tudom,	 hol	 van
Venetia,	 csak	 azt,	 hogy	 itt	 nincs…	 igen…	 igen…	 jól	 van…	 akkor,	 szia…	 –
Felhúzta	a	szemöldökét.	–	Letette.

Odatolta	a	telefont	az	asztalon	Izzy	elé.
–	Mit	érdekli	annyira,	hol	van	Venetia?	–	kérdezte	a	lány.
–	Hármat	találhatsz	–	felelte	vidáman	Raphael.	Robin	is	megértette	a	célzást,

és	 gyorsan	 kinézett	 az	 ablakon;	 érezte,	 hogy	 elpirul.	 Vajon	 Mitch	 Patterson
felhívta	Kinvarát	is,	tűnődött?	Vajon	ő	ültette	a	fülébe	a	bogarat?

–	Jaj,	máár!	–	értette	meg	Izzy	is.	–	Azt	hiszi,	hogy	papus…?	Venetia	olyan
fiatal,	hogy	a	lánya	lehetne!

–	 Ha	 nem	 vetted	 volna	 észre,	 a	 felesége	 is	 –	 mondta	 Raphael	 –,	 és	 te	 is
tudod,	 milyen	 Kinvara.	 Minél	 jobban	 gajra	 megy	 a	 házasságuk,	 annál
féltékenyebb.	Apa	nem	veszi	fel	neki	a	telefont,	úgyhogy	mindenféle	paranoiás
képzetei	lesznek.

–	Papus	azért	nem	veszi	 fel,	mert	 az	őrületbe	kergeti!	–	 fakadt	ki	 Izzy.	Az
apja	iránti	sértődöttséget	hirtelen	felváltotta	a	mostohaanyja	iránti	utálat.	–	Már
két	 éve	 nem	hajlandó	kimozdulni	 se	 otthonról,	 vagy	otthagyni	 a	 rohadt	 lovait.
Csak	most	mindjárt	 itt	az	olimpia,	London	 tele	ünnepelt	 sztárokkal,	és	hirtelen
mást	sem	akar,	mint	feljönni,	kiöltözni,	és	játszani	a	miniszterfeleséget!

Vett	még	egy	nagy	levegőt,	megint	megtörölte	az	arcát,	aztán	felállt.
–	 Jobb	 lesz,	 ha	 visszamegyek,	 rengeteg	 a	 dolgom.	 Köszi,	 Raff!	 –	 csapott

finoman	a	férfi	vállára.
És	már	 ott	 sem	volt.	Raphael	 egy	darabig	 nézett	 utána,	 aztán	visszafordult

Robinhoz.
–	Izzy	volt	az	egyetlen,	aki	meglátogatott,	amíg	bent	voltam,	tudod.



–	Tudom	–	bólintott	Robin.	–	Mesélte.
–	 És	 amikor	 gyerekkoromban	 a	 rohadt	 Chiswell-házba	 kellett	 mennem,

egyedül	 ő	 szólt	 hozzám.	Én	voltam	a	kis	 szemét	 fattyú,	 aki	miatt	 felbomlott	 a
családjuk,	és	mind	utáltak	is.	De	Izzy	hagyta,	hogy	segítsek	csutakolni	a	póniját.

Mogorván	lötyögtette	a	kávét	a	csészéjében.
–	Gondolom,	 te	 is	 szerelmes	 voltál	 a	 híres	 Freddie-be,	mi,	mint	 az	 összes

többi	 lány?	 Ő	 is	 utált.	 Mindig	 Raphaelának	 hívott,	 úgy	 tett,	 mintha	 apa	 azt
mondta	volna	nekik,	hogy	én	is	lány	vagyok.

–	 Ez	 szörnyű!	 –	 nézett	 rá	 Robin,	 és	 Raphael	 savanyú	 képén	 erre	 mégis
megjelent	egy	mosoly.

–	Kedves	vagy.
Mintha	azon	tanakodott	volna,	kimondjon,	vagy	ne	mondjon	valamit.	Aztán

hirtelen	megkérdezte:
–	És	Jack	o’Kenttel	te	találkoztál,	amikor	lent	voltál	a	házban?
–	Kivel?
–	Egy	öreg	pasassal,	apának	dolgozott	régen.	Ott	élt	a	birtokon	a	Chiswell-

háznál.	Gyerekkoromban	halálosan	féltem	tőle.	 Ilyen	megereszkedett	arca	volt,
meg	 bolond	 szeme,	 és	 mindig	 egyszer	 csak	 feltűnt	 valahonnan,	 amikor	 kint
voltam	a	kertben.	Sose	szólt	egy	szót	se	hozzám,	csak	káromkodott,	ha	láb	alatt
voltam	neki.

–	Hát…	halványan	rémlik	valami	ilyen	pasas	–	hazudta	Robin.
–	 Apa	 hívta	 Jack	 o’Kentnek,	 mint	 azt	 a	 régi	 walesi	 mesefigurát.	 Valami

varázsló	 volt,	 nem?	Nem	volt	 valami	 köze	 az	 ördöghöz?	Mindegy,	 hát	 nekem
szó	szerint	a	rémálmaimban	jött	elő	az	öreg.	Egyszer	elkapott,	hogy	be	akartam
mászni	 a	 pajtába,	 és	 jól	 leteremtett.	 Odahajolt	 nagyon	 közel	 az	 arcomhoz,	 és
arról	hablatyolt,	hogy	nem	tetszene	nekem	az,	ami	ott	van,	vagy	hogy	kisfiúknak
veszélyes	az,	vagy…	nem	emlékszem	pontosan.	Még	gyerek	voltam.

–	 Ez	 tényleg	 ijesztően	 hangzik.	 –	 Most	 már	 Robint	 is	 kezdte	 érdekelni	 a
dolog.	–	És	mit	csinált	ott	bent,	kiderült	valaha?

–	Biztos	csak	mezőgazdasági	gépek	álltak	ott	–	felelte	Raphael.	–	Csak	úgy
tett,	mintha	 valami	 sátáni	 szertartások	 zajlanának.	De	 azért	 jó	 asztalos	 volt	 az
öreg.	Ő	csinálta	Freddie	koporsóját.	Kidőlt	akkor	egy	nagy	tölgy…	apa	meg	azt
akarta,	hogy	Freddie-t	a	birtokról	 származó	 fából	készült	koporsóban	 temessék
el…



Megint	mintha	 azon	 tépelődött	 volna,	 kimondja-e,	 ami	 eszébe	 jutott.	 Sötét
szempilláin	keresztül	méregette	Robint,	és	végül	azt	kérdezte:

–	Neked	most	apa…	hát,	normálisnak	tűnik?
–	Hogy	érted?
–	 Nem	 érzed	 úgy,	 hogy	 kicsit	 furán	 viselkedik?	 Minek	 ordítja	 le	 Izzyt

semmiségekért?
–	Nagy	rajta	a	nyomás?	–	vetette	fel	Robin.
–	Ja…	hát	lehet	–	bólintott	Raphael,	majd	elfintorodott.	–	Múltkor	felhívott

este,	és	ez	már	magában	is	fura,	mert	általában	látni	se	bír.	Csak	beszélgetni,	azt
mondta,	de	hát	eddig	ilyen	nem	volt	soha.	Jó,	az	biztos,	hogy	már	ivott,	nem	is
keveset,	 azt	 azonnal	 hallottam	 rajta.	Mindegy,	 szóval	 nekiállt	 dumálni	 valamit
Jack	o’Kentről.	Nem	is	értettem,	mit	beszél.	Előjött,	hogy	meghalt	Freddie,	hogy
meghalt	Kinvara	gyereke,	aztán	meg…	–	Raphael	közelebb	hajolt.	Robin	érezte,
ahogy	a	térde	az	övéhez	ér	az	asztal	alatt.	–	Emlékszel	arra	a	telefonhívásra,	amit
kaptunk,	 a	 legelső	 nap,	 amikor	 bejöttem?	 Az	 a	 rohadt	 ijesztő	 üzenet,	 hogy
összepisálják	magukat,	ahogy	meghalnak?

–	Igen	–	felelte	Robin.
–	Na,	azt	mondta:	„Ez	a	büntetésem.	Ez	Jack	o’Kent	volt.	Hogy	eljön	értem.”
Robin	csak	bámult	rá.
–	De	 akárki	 is	 hagyta	 az	 üzenetet	 –	 folytatta	Raphael	 –,	 Jack	 o’Kent	 nem

lehetett.	Ő	már	régen	meghalt.
Robin	nem	szólt.	Hirtelen	eszébe	jutott	a	mélységes	szubtrópusi	éjszakában

önkívületben	 heverő	 Matthew,	 amikor	 a	 halott	 édesanyjának	 gondolta	 őt.
Raphael	 térde	most	 mintha	 erősebben	 szorult	 volna	 az	 övéhez.	 Kicsit	 hátrébb
húzta	a	székét.

–	Fél	éjjel	nem	bírtam	aludni,	azon	gondolkodtam,	hogy	most	akkor	kezd-e
megbolondulni.	 Nem	 engedhetjük	 meg	 magunknak,	 hogy	 apa	 is
megbolonduljon,	 nem?	 Kinvara	 már	 így	 is	 lótolvajokat	 meg	 sírásókat
hallucinál…

–	Sírásókat?	–	visszhangozta	Robin	élesen.
–	 Sírásókat	mondtam?	 –	 nézett	 rá	 nyugtalanul	 Raphael.	 –	 Jó,	 tudod,	 hogy

értem.	Férfiak,	ásóval,	az	erdőben.
–	Gondolod,	hogy	csak	képzelődik?	–	kérdezte	Robin.
–	Fogalmam	sincs.	Izzy	meg	a	többiek	azt	hiszik,	igen,	de	hát	ők	már	azóta



hisztérikusként	 kezelik,	 hogy	 elvesztette	 azt	 a	 babát.	 Végig	 kellett	 mennie	 a
vajúdáson	meg	szülésen,	hiába	tudta,	hogy	halott	a	baba,	 te	 tudtad	ezt?	Persze,
nem	volt	jól	utána,	de	hát	Chiswelléknél	az	embernek	el	kell	tudni	viselni	ezeket
a	dolgokat.	Szedd	össze	magad,	és	menj	el	megnyitni	valami	eseményt,	ilyesmi.

Aztán	mintha	Robin	arcáról	leolvasta	volna,	mit	gondol,	folytatta:
–	 Miért,	 azt	 hitted,	 én	 is	 utálom,	 csak	 mert	 a	 többiek	 utálják?	 Idegesítő,

persze,	engem	meg	tényleg	kutyába	se	vesz,	de	én	aztán	nem	fogom	azzal	tölteni
az	időmet,	hogy	fejben	számon	tartom,	mit	költ	a	lovaira,	és	azt	szépen	levonom
az	unokaöcséim	meg	-húgaim	örökségéből.	Nem	a	pénzéért	ment	hozzá	apához,
akármit	 is	 gondoljon	 Izzy	 meg	 Fizzy	 –	 hangsúlyozta	 különösen	 a	 másik
féltestvére	 becenevét.	 –	 Az	 én	 anyámról	 is	 azt	 gondolták.	 Ez	 az	 egyetlen
motiváció,	amit	fel	tudnak	fogni.	Elvileg	arról	sem	szabadna	tudnom,	hogy	van
ám	 vicces	 Chiswell	 családi	 becenevük	 rám	 meg	 anyámra	 is…	 –	 Sötét	 bőre
kipirult.	–	Bármilyen	valószínűtlennek	is	tűnik,	én	láttam,	hogy	Kinvara	tényleg
beleszeretett	 apába.	 Ha	 pénzt	 akart	 volna,	 hát	 sokkal	 jobbat	 is	 választhatott
volna.	Apa	teljesen	le	van	égve.

Robin	elképzelése	arról,	milyen	„leégve	lenni”,	egyáltalán	nem	foglalt	olyat
magában,	hogy	az	embernek	van	egy	óriási	háza	Oxfordshire-ben,	kilenc	 lova,
belvárosi	lakása	Londonban,	meg	olyan	komoly	gyémántnyakékje,	amit	Kinvara
nyakában	látott	a	fényképeken,	így	közömbös	maradt.

–	Jártál	mostanában	lent	a	házban?
–	Mostanában	nem	–	felelte	Robin.
–	Hát	esik	szét.	Mindent	megettek	a	molyok,	minden	lepukkant.
–	Egyetlenegy	dologra	emlékszem	a	Chiswell-házból,	hogy	a	felnőttek	mind

arról	a	kislányról	beszélgettek,	aki	eltűnt.
–	Komolyan?	–	nézett	rá	meglepetten	Raphael.
–	Igen,	csak	a	neve	nem	jut	eszembe.	Én	is	kicsi	voltam	még.	Susan?	Vagy

Suki?	Valami	ilyesmi	volt.
–	 Nekem	 nem	 rémlik	 ilyen	 –	 mondta	 Raphael.	 A	 térde	 megint	 hozzáért

Robinéhoz.	–	És	mondd	csak,	mindenki	elárul	neked	minden	sötét	családi	titkot
alig	öt	perc	ismeretség	után,	vagy	csak	én?

–	Tim	mindig	azt	mondja,	hogy	olyan	együttérzőnek	tűnök	–	felelte	Robin.	–
Lehet,	hogy	hagynom	kéne	a	francba	a	politikát,	és	elmenni	pszichológusnak!

–	Ja,	 lehet,	hogy	azt	kéne	–	nézett	a	szemébe	a	férfi.	–	Hát	ez	nem	nagyon



erős	szemüveg.	Minek	hordod	egyáltalán?	Miért	nem	használsz	kontaktlencsét?
–	Ó,	hát…	szerintem	így	kényelmesebb	–	szabadkozott	Robin,	visszatolta	az

orrára	 a	 szemüveget,	 és	 nekiállt	 összeszedni	 a	 dolgait.	 –	 Figyelj,	 most	 már
tényleg	mennem	kell.

Raphael	bánatos	mosollyal	hátradőlt	a	székén.
–	 Vettem…	 szerencsés	 pasas	 ez	 a	 te	 Timed.	 Mondd	 meg	 neki,	 hogy	 ezt

üzenem!
Robin	 kicsit	 elnevette	 magát,	 és	 felállt,	 de	 közben	 nekiütközött	 az	 asztal

sarkának.	Zavarban,	feszélyezetten	sétált	ki	a	teázóból.
Útban	 Izzy	 irodája	 felé	elgondolkodott	 a	miniszter	viselkedésén.	A	hirtelen

dührohamok	 és	 paranoiás	 kényszerképzetek	 annyira	 nem	 is	 meglepőek	 egy
olyan	 embernél,	 gondolta,	 akit	 pillanatnyilag	 épp	 ketten	 is	 zsarolnak;	 de	 hogy
Chiswell	 azt	 gondolta,	 egy	 halott	 hívta	 telefonon,	 tagadhatatlanul	 furcsa.	 Két
eddigi	találkozásuk	alapján	nem	olyan	embernek	nézte,	aki	hinne	a	szellemekben
vagy	 az	 isteni	 igazságszolgáltatásban,	 de	 hát	 az	 ital	 furcsa	 dolgokat	 hoz	 elő
mindenkiből…	és	hirtelen	eszébe	jutott	Matthew	vicsorító	arca,	ahogy	vasárnap
ordibált	vele	a	nappaliban.

Már	majdnem	Winn	irodájának	vonalában	járt,	amikor	felfigyelt	rá,	hogy	az
ismét	tárva-nyitva	áll.	Robin	belesett	a	helyiségbe.	Üresnek	tűnt.	Kettőt	kopogott
az	ajtón.	Semmi	válasz.

Nem	egészen	öt	másodperc	alatt	elért	a	konnektorhoz	Geraint	 íróasztalánál.
Kihúzta	a	ventilátort,	aztán	kiszedte	a	lehallgatót	is,	és	már	épp	nyitotta	volna	a
táskáját,	hogy	eltegye,	amikor	megszólalt	Aamir	hangja:

–	Maga	mégis	mit	csinál?
Robinnak	 elakadt	 a	 lélegzete.	 Megpróbált	 felállni,	 jól	 beverte	 a	 fejét	 az

asztalba,	mire	 fel	 is	 kiáltott	 fájdalmában.	Aamir	 közben	már	 felállt	 az	 ajtónak
háttal	 álló	 karosszékből,	 és	 levette	 a	 fejéről	 a	 fejhallgatót.	 Úgy	 látszik,	 tartott
néhány	perc	szünetet,	az	iPodjáról	zenét	hallgathatott.

–	Én	kopogtam!	–	nyögte	ki	Robin.	A	feje	 tetejét	dörzsölgette,	és	folytak	a
könnyek	a	szeméből.	A	lehallgató	még	mindig	ott	volt	a	kezében.	Gyorsan	a	háta
mögé	dugta.	–	Azt	hittem,	nincs	itt	senki!

–	 De	 mégis	 mit	 csinál?	 –	 közeledett	 fenyegetően	 Aamir,	 miközben
megismételte	a	kérdést.

Mielőtt	bármit	válaszolhatott	volna,	feltárult	az	ajtó,	és	belépett	Geraint.



Ma	 reggel	 nem	 volt	 vigyor	 az	 ajkak	 nélküli	 arcán,	 nem	 próbált	 hangosan
fontoskodni,	 nem	 tett	 sikamlós	 megjegyzést,	 hogy	 itt	 találja	 Robint	 az
irodájában,	a	padlón.	Winn	ma	mintha	kisebb	lett	volna	a	szokásosnál,	a	vastag
szemüveglencsék	mögött	 lekicsinyített	 szemei	 alatt	 lilás	 karikákkal.	 Értetlenül
fordult	Robintól	Aamirhoz,	 és	 amíg	Aamir	 nekiállt	 elmesélni,	 hogy	 szaladt	 be
csak	úgy	az	irodába	Robin,	a	lánynak	sikerült	a	táskájába	dugni	a	lehallgatót.

–	 Szörnyen	 sajnálom	 –	 állt	 fel	 közben	Robin.	 Szakadt	 róla	 a	 víz.	A	 pánik
hullámai	 megint	 fenyegetően	 tornyosultak	 fölé,	 de	 hirtelen	 támadt	 egy	 ötlete,
mint	 egy	 mentőcsónak.	 –	 De	 tényleg.	 Akartam	 hagyni	 egy	 üzenetet!	 Csak
kölcsön	akartam	kérni!

A	két	férfi	csak	nézett	rá	értetlenül.	Robin	a	ventilátor	felé	intett.
–	A	miénk	 elromlott,	 és	 olyan	 az	 irodánk,	mint	 egy	 kemence.	Gondoltam,

hátha	 nem	 baj	 –	 próbált	 Geraintre	 hatni.	 –	 Csak	 fél	 órára	 akartam	 elvinni!
Komolyan,	már	azt	hittem,	elájulok	az	előbb!	–	És	szánandó	mosolyt	küldött	a
férfi	felé.

Fogta	 az	 inge	 elejét	 és	 elhúzta	 a	 bőrétől;	 valóban	 nyirkos	 volt	 egy	 kicsit.
Winn	tekintete	rögtön	a	mellére	ugrott,	és	előkerült	a	szokott	kéjsóvár	vigyor.

–	Bár	nem	szabadna	ezt	mondanom,	magának	jól	áll,	ha	melege	van	–	felelte
Winn	halványan	gúnyos	mosollyal.	Robin	erőltetetten	felkacagott.

–	Nos,	hát	fél	órára	épp	tudjuk	nélkülözni,	nem?	–	fordult	Winn	Aamirhoz.
Az	 nem	 szólt	 semmit,	 csak	 állt	 karót	 nyelten,	 és	 leplezetlen	 gyanakvással
méregette	Robint.	Geraint	fogta	a	ventilátort,	és	óvatosan	leemelve	az	asztalról
Robin	kezébe	nyomta.	Ahogy	a	 lány	elment	mellette	az	ajtó	felé,	kicsit	meg	is
paskolta	a	hátát.

–	Élvezze	ki!
–	Ó,	nagyon	jó	lesz!	–	vágta	rá	Robin,	bár	megint	kiverte	a	hideg	veríték.	–

Nagyon-nagyon	köszönöm,	Mr.	Winn!
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Na	hallja!	Hisz	épp	a	hivatásom,	a	munkám	értelmét	teszi
kétségessé.

	
Henrik	Ibsen:	Rosmersholm

	
	

Az	 előző	 napi	 hosszú	 séta	 a	 chelsea-i	 füvészkertben	 nem	 segített	 Strike
térdinának	állapotán.	Mivel	már	a	gyomra	is	kezdett	rendetlenkedni	a	folyamatos
ibuprofenbeviteltől,	 az	 utóbbi	 huszonnégy	 órában	 kerülte	 a
fájdalomcsillapítókat;	 az	 állapotát	 orvosa	 és	 gyógyszerésze	 „kissé
kellemetlennek”	 írta	 volna	 le,	 ahogy	 másfél	 lábával	 ott	 ült	 az	 irodai	 kanapén
csütörtök	 délután.	 A	 műlába	 a	 falnak	 támasztva	 állt	 nem	 messze,	 ő	 pedig	 a
Chiswell-dossziét	tanulmányozta.

A	belső	iroda	ablakában,	a	karnisról	fejetlen	őr	sziluettjeként	ott	lógott	Strike
legjobb	öltönye	inggel-nyakkendővel,	az	üres	nadrágszár	alatt	tiszta	zoknival	és
cipővel.	Este	 vacsorázni	mennek	Loreleijal,	 és	 úgy	 szervezte	 a	 dolgokat,	 hogy
már	ne	kelljen	visszamásznia	a	tetőtéri	lakásába,	csak	majd	lefeküdni.

Lorelei	 jellegzetes	megértést	 tanúsított,	amikor	Strike	nem	jelentkezett	Jack
kórházi	 kezelése	 alatt.	 Csak	 egy	 kis	 él	 volt	 a	 hangjában,	 ahogy	 megjegyezte,
biztosan	rettenetes	 lehetett	egyedül	végigcsinálni	ezt.	Strike-nak	volt	elég	esze,
hogy	ne	mondja	el,	Robin	is	ott	volt	vele.	Ez	után	kérte	Lorelei	kedvesen,	harag
nélkül,	hogy	vacsorázzanak	együtt,	és	„beszéljenek	át	néhány	dolgot”.

Valamivel	 több	mint	 tíz	 hónapja	 találkozgattak,	 a	 lány	 épp	most	 ápolta	 öt
napig,	amíg	 tehetetlenül	 feküdt.	Strike	úgy	érezte,	 se	 igazságos,	 se	 tisztességes
nem	lenne,	ha	azt	felelné,	mondja	csak	el	telefonon,	amit	akar.	Olyan	vészjóslón
függött	 a	 gondolatai	 fölött	 az	 elkerülhetetlen	 „hová	 tart	 szerinted	 ez	 a
kapcsolat?”	kérdésre	keresendő	válasz,	mint	az	öltöny	a	karnisról.

Legfőképp	mégis	 az	 járt	 a	 fejében,	 hogy	 a	Chiswell-ügy	meglátása	 szerint



elég	 rosszul	 állt;	 ráadásul	 eddig	 egyetlen	 pennyt	 sem	 hozott	 be,	 viszont
fizetésekben	és	költségekben	jelentős	összeget	vitt	már	el.	Lehet,	hogy	Robinnak
sikerült	 Geraint	Winnt	 közvetlen	 veszélyként	 semlegesíteni,	 Barclay	 viszont	 a
reményteli	 kezdés	 óta	 egyáltalán	 semmit	 sem	 tudott	 meg	 Chiswell	 első
zsarolójáról,	 és	 Strike	 tudta,	 hogy	 ha	 a	 Sun	 eljut	 valahogy	 Jimmy	Knighthoz,
annak	 tragikus	 következményei	 lehetnek.	 Ha	 továbbra	 sem	 kapja	 meg	 a
külügyminisztériumból	származó	képeket,	amelyeket	Winn	ígért	neki,	Strike	úgy
gondolta,	 hiába	 állítja	 Chiswell,	 hogy	 Jimmy	 nem	 akarná	 a	 lapokban	 látni	 a
sztoriját,	 dühében,	 csalódottságában	 igenis	 nagy	 valószínűséggel	 megpróbálna
pénzt	 csinálni	 abból,	 amit	 lassan	 kicsúszni	 érez	 a	 kezéből.	 Jimmy	 pereinek
történetéből	 könnyen	 kiolvashatta,	 hogy	 a	 férfi	 képes	 akár	 teljesen	 értelmetlen
bosszúhadjáratokra	is.

Strike	rosszkedvét	csak	súlyosbította,	hogy	miután	napokon	és	éjszakákon	át
Jimmyvel	és	a	barátaival	lógott,	Barclay	jelezte,	hogy	ha	hamarosan	nem	megy
haza,	a	felesége	elválik	tőle.	Barclay-nak	amúgy	is	oda	kellett	adnia	a	költségeire
járó	csekket,	így	azt	mondta	neki,	jöjjön	be	érte	az	irodába,	aztán	néhány	napra
hazamehet.	Strike	még	nagyobb	bosszúságára	az	általában	megbízható	Hutchins
most	problémázni	kezdett	azon,	hogy	ilyen	hirtelen	kell	átállnia	Jimmy	Knightra
a	Harley	Streeten	való	álldogálásról,	ahová	Simlis	Doki	visszatért	a	betegekkel
konzultálni.

–	 Mi	 a	 gond?	 –	 kérdezte	 Strike	 mogorván.	 Megint	 lüktetett	 a	 csonkja.
Bármennyire	is	kedvelte	Hutchinst,	azt	is	észben	tartotta,	hogy	a	volt	rendőrtiszt
nem	olyan	rég	vett	ki	szabadságot	családi	nyaralásra,	aztán	meg,	hogy	kórházba
vigye	a	 feleségét,	 amikor	az	eltörte	 a	 csuklóját.	–	Csak	annyi	 a	változás,	hogy
másik	célpontot	kap.	Én	nem	követhetem	Knightot,	engem	ismer!

–	Jó,	rendben,	megcsinálom.
–	Milyen	rendes	magától!	–	felelte	Strike	dühösen.	–	Köszönöm.
Fél	hatkor	már	jó	is	volt,	hogy	a	Robin	és	Barclay	érkezését	jelző	hangok	a

vaslépcsőn	elvonták	a	figyelmét	az	egyre	rosszabb	kedvéről.
–	Hahó!	–	lépett	be	Robin	az	irodába	egy	vállára	vetett	táskával.	Strike	kérdő

tekintetére	válaszul	megmagyarázta:	–	A	ruhám	a	paralimpiai	fogadásra.	Majd	a
vécében	átöltözöm,	már	nem	lesz	időm	hazamenni.

A	nyomában	belépett	Barclay	is,	és	becsukta	az	ajtót.
–	Lent	találkoztunk	–	mondta	vidáman.	–	Most	először!



–	 Sam	 épp	 azt	 mesélte,	 mennyi	 füvet	 kellett	 szívnia,	 hogy	 Jimmy	 ne
gyanakodjon!	–	nevetett	Robin.	–	De	nem	tüdőztem	le!	–	tette	hozzá	pléhpofával
Barclay.	–	Megbocsáthatatlan	lenne,	munka	közben!

Strike-ot	 valami	 furcsa	 módon	 bosszantotta,	 hogy	 ezek	 ketten	 ilyen	 jól
kijönnek.	 Nagy	 erőfeszítéssel	 megpróbált	 felállni	 a	 műbőr	 ülőpárnákról,	 a
szokásos	szellentős	hangok	kíséretében.

–	A	kanapénak	van	ilyen	hangja!	–	csattant	fel,	amikor	Barclay	vigyorogva
nézett	körbe.	–	Na,	hozom	a	pénzét!

–	Maradjon,	majd	én!	–	vágott	közbe	Robin.	Letette	a	táskáját,	és	már	húzta
is	 elő	 a	 csekkfüzetet	 az	 íróasztal	 alsó	 fiókjából,	 majd	 egy	 tollal	 együtt	 átadta
Strike-nak.	–	Kér	egy	teát,	Cormoran?	És	maga,	Sam?

–	Aha,	köszi,	az	jó	–	felelte	Barclay.
–	Milyen	rohadt	vidámak	mindketten!	–	jegyezte	meg	Strike	savanyú	képpel,

amíg	a	csekket	 írta.	–	Ahhoz	képest,	hogy	könnyen	elveszíthetjük	azt	 a	melót,
amiből	 pénzt	 csinálhatunk.	 Már	 ha	 egyikük	 sem	 tudott	 meg	 olyasmit,	 amiről
még	nem	meséltek.

–	Knighték	 környékén	 egész	 héten	 az	 volt	 a	 legérdekesebb,	 hogy	Flick	 jól
összeveszett	 a	 egyik	 lakótársával	 –	 mondta	 erre	 Barclay.	 –	 Egy	 Laura	 nevű
csajjal.	Aszonta,	Jimmy	ellopott	egy	hitelkártyát	a	táskájából!

–	És	tényleg?	–	fordult	hozzá	rögtön	Strike.
–	 Én	 aszondanám,	 valószínűbb,	 hogy	 Flick	 volt.	 Azt	 mondtam,	 hogy

mesélte,	hogy	a	melóhelyéről	nyúlja	a	pénzt,	nem?
–	Aha,	mondta.
–	 A	 kocsmában	 kezdődött	 a	 egész.	 Ez	 a	 Laura	 nevű	 csaj,	 ez	 nagyon

bepöccent.	Jól	összevesztek	Flickkel,	hogy	melyikük	a	középosztályabb.
Hiába	fájt	a	lába	és	volt	rossz	a	kedve,	erre	már	Strike	is	elvigyorodott.
–	Hát	 ja,	 elég	 csúnya	 volt.	Belerángattak	mindenféle	 pónikat	meg	 külföldi

nyaralásokat.	 Aztán	 ez	 a	 Laura	 felemlegette,	 hogy	 szerinte	 Jimmy	 néhány
hónapja	 lenyúlta	 az	 új	 hitelkártyáját.	 Jimmy	 bedühödött,	 aszonta,	 ez
rágalmazás…

–	Milyen	kár,	 hogy	 le	 van	 tiltva,	 különben	még	beperelte	 volna	–	 jegyezte
meg	Strike,	miközben	kitépte	a	csekket.

–	…Laura	meg	erre	bőgve	kirohant.	Aztán	meg	kiköltözött	a	lakásból.
–	Nem	tudja	a	vezetéknevét?



–	Igyekszem	megtudni.
–	 Na	 és	 milyen	 háttere	 van	 akkor	 Flicknek,	 Barclay?	 –	 kérdezte	 Strike,

Barclay	meg	elrakta	a	csekket.
–	 Hát,	 nekem	 aszonta,	 a	 egyetemet	 abbahagyta	 –	 felelte	 Barclay.	 –	 A

elsőéves	vizsgáin	megbukott,	és	feladta	a	egészet.
–	 A	 legjobbak	 közt	 is	 vannak,	 akik	 abbahagyják	 –	 jegyezte	 meg	 Robin	 a

kezében	 két	 csésze	 teával.	 Ő	 is	 és	 Strike	 is	 diploma	 nélkül	 hagyták	 ott	 az
egyetemi	tanulmányaikat.

–	Köszi!	–	vette	el	a	csészét	Robintól	Barclay.	–	A	szülei	elváltak	–	folytatta
–,	 ő	meg	 nem	 beszél	 egyikükkel	 se.	Nem	 bírják	 Jimmyt.	Mondjuk,	meg	 t’om
érteni	őket.	Ha	az	én	lányom	valaha	egy	ilyen	seggarccal	jön	össze,	mint	Knight,
hát	 nekem	 is	 lesz	 egy-két	 szavam.	 Amikor	 Flick	 épp	 nincs	 ott,	 mesél	 ám	 a
haveroknak,	 hogy	 micsinál	 a	 fiatal	 csajokkal.	 Hogy	 azt	 hiszik,	 valami	 nagy
forradalmárral	dugnak,	hogy	a	jó	ügy	érdekében.	Flick	a	felét	se	tudja,	mi	folyik
a	háta	mögött.

–	Van	köztük	tizenhat	éven	aluli	is?	A	felesége	szerint	az	is	előfordult.	Azzal
már	lehetne	kezdeni	valamit.

–	Amennyire	én	tudom,	mind	tizenhat	fölötti.
–	 Kár	 –	 felelte	 Strike.	 Elkapta	 Robin	 tekintetét,	 aki	 épp	 visszajött	 a	 saját

csészéjével.	–	Jó,	tudja,	hogy	értem!	–	És	megint	Barclay-hoz	fordult:	–	Bár	azon
a	tüntetésen	azt	hallottam,	Flick	se	épp	monogám	természet.

–	Jaja,	az	egyik	barátnője	cukkolta	is	valami	indiai	pincérrel.
–	Pincérrel?	Én	egyetemistát	hallottam!
–	Mér	ne	lehetett	volna	az	is?	–	nézett	rá	Barclay.	–	Aszondanám,	jó	nagy…
De	amikor	ő	is	elkapta	Robin	tekintetét,	inkább	nem	mondta	ki,	csak	kortyolt

egyet	a	teájából.
–	És	magánál	van	valami?	–	kérdezte	Strike	Robint.
–	Igen.	Sikerült	visszaszerezni	a	második	lehallgatót.
–	Na	ne	vicceljen!	–	ült	fel	rögtön	Strike.
–	Még	csak	most	fejeztem	be	az	átírását,	többórányi	volt	rajta.	A	nagy	része

persze	használhatatlan,	de…
Letette	a	csészéjét,	és	a	táskát	kicipzárazva	előhúzta	a	lehallgatót.
–	…van	rajta	egy	fura	rész	is.	Ezt	hallgassák!
Barclay	is	letette	a	teáját	a	kanapé	karfájára.	Robin	kihúzta	magát	az	íróasztal



mögött,	és	megnyomta	a	kapcsolót	a	készüléken.
Geraint	éneklő	hangja	szólalt	meg:
–	…hogy	meg	ne	sértődjenek,	és	emlékeztessen,	hogy	mutassam	be	Elspetht

Harry	hercegnek!	–	mondta.	–	Na,	jól	van,	én	megyek,	holnap	találkozunk!
–	Viszlát	–	felelte	Aamir.
Robin	megrázta	a	fejét	Strike	és	Barclay	felé.
–	Várjanak	még!	–	suttogta.
Ajtócsukódás	 hangja	 hallatszott.	 A	 szokásos	 harminc	 másodperces	 csend

után	kattanás,	itt	kapcsolt	be	újra	a	készülék.	Mély,	walesi	női	hang	szólalt	meg:
–	Itt	vagy,	drágám?
Strike	felhúzta	a	szemöldökét.	Barclay	a	rágást	is	abbahagyta.
–	Igen	–	felelte	Aamir	lapos,	londoni	kiejtésével.
–	Gyere,	és	adj	egy	csókot!	–	kérte	Della.
Barclay	 valami	 fuldoklásszerű	 hangot	 adott	 a	 teájába.	 A	 készülékből

csattanós	 puszi	 hangja	 hallatszott.	 Lépések,	 egy	 kihúzott	 szék	 zaja.	 Halk,
ritmikus	dobogás.

–	Ez	mi	a	fene?	–	kérdezte	Strike.
–	A	vakvezető	kutya,	a	farkát	csóválja	–	felelte	Robin.
–	Hadd	fogjam	meg	a	kezed!	–	szólalt	meg	ismét	Della.	–	Geraint	nem	jön

vissza,	 ne	 aggódj,	 kiküldtem	 Chiswickbe.	 Na.	 Köszönöm!	 Szóval,	 kell	 veled
beszélnem	egy	kicsit	négyszemközt.	Az	a	helyzet,	drágám,	hogy	a	szomszédaid
panaszkodtak.	Azt	mondják,	fura	hangokat	hallanak	tőled.

–	Milyen	hangokat?	–	kérdezte	Aamir	nyugtalanul.
–	Nos,	azt	mondták,	szerintük	valami	állat	lehet	–	felelte	Della.	–	Egy	kutya

szűköl	vagy	nyüszít.	Ugye	nem…?
–	Persze	hogy	nem!	–	vágta	 rá	Aamir.	–	Biztos	 a	 tévé	volt.	Minek	vennék

kutyát?	Egész	nap	dolgozom!
–	 Gondoltam,	 rád	 vallana,	 ha	 hazavinnél	 valami	 szegény	 kóbor	 állatot	 –

mondta	Della.	–	Az	a	lágy	szíved…
–	Hát	nem	vittem!	–	jelentette	ki	Aamir.	Feszültnek	tűnt	a	hangja.	–	De	nem

kell	elhinned	nekem,	magad	is	leellenőrizheted,	van	kulcsod!
–	Drágám,	ne	csináld	már!	–	szólt	rá	Della.	–	Álmomban	sem	jutna	eszembe

bemenni	a	megkérdezésed	nélkül!	Én	nem	ütöm	bele	mindenbe	az	orrom.
–	 Jogod	 lenne	 hozzá.	 –	 Strike	 mintha	 keserűséget	 hallott	 volna	 a	 férfi



hangjában.	–	A	te	házad.
–	 Zaklatott	 vagy.	 Gondoltam,	 hogy	 az	 leszel.	 De	 muszáj	 volt	 beszélnem

veled,	 mert	 ha	 legközelebb	 Geraint	 veszi	 fel,	 amikor	 hívnak…	 igazán	 nagy
szerencse,	hogy	a	szomszédok	engem	értek	el…

–	Mostantól	különösen	 figyelek	a	hangerőre	–	 ígérte	Aamir.	–	Jó?	Figyelni
fogok.

–	De	ugye	érted,	drágám,	hogy	éntőlem	aztán	azt	csinálsz,	amit	csak…
–	 Figyelj	 –	 szakította	 félbe	 Aamir	 –,	 azon	 gondolkodtam,	 hogy	 igazából

szerintem	kéne	fizetnem	valamennyi	lakbért.	Mi	van,	ha…
–	Ezt	már	megbeszéltük.	Ne	butáskodj,	nem	kell	nekem	a	pénzed!
–	Na	de…
–	Ráadásul	nem	is	tudnád	kifizetni	–	folytatta	Della.	–	Egy	három	hálószobás

házat,	egyedül?
–	De…
–	Tényleg	megbeszéltük	már.	Úgy	örültél,	amikor	beköltöztél…	azt	hittem,

tetszik…
–	Nyilván	tetszik.	Nagyon	nagylelkű	ez	tőled	–	válaszolt	mereven	Aamir.
–	 Nagylelkű?	 Ez	 nem	 nagylelkűség	 kérdése,	 az	 isten	 szerelmére…	 na	 de

figyelj,	 nem	 lenne	 kedved	 enni	 velem	 egy	 curryt?	 Lesz	 ma	 egy	 késői
szavazásom,	és	gondoltam,	kiugrom	a	Kennington	Tandooriba.	Én	fizetek!

–	Sajnos	nem	megy.	–	Aamir	hangja	igencsak	stresszesnek	tűnt.	–	Haza	kell
mennem.

–	Ó!	–	felelte	Della	immár	jóval	kevesebb	melegséggel.	–	Ó…	ez	sajnálatos.
Milyen	kár!

–	Sajnálom	–	nyomatékosította	Aamir.	–	Megígértem,	hogy	találkozom	egy
barátommal.	Az	egyetemről.

–	Á.	Értem.	Nos,	akkor	majd	legközelebb	gondosan	előre	bejelentem.	Hogy
beférjen	a	programodba.

–	Della,	én…
–	Ne	viccelj,	csak	bolondozom!	De	azért	kikísérsz	legalább,	ugye?
–	Igen.	Igen,	persze!
Lépések	zaja	hallatszott,	aztán	nyílt	az	ajtó.	Robin	kikapcsolta	a	készüléket.
–	Ezek	dugnak?	–	szólalt	meg	hangosan	Barclay.
–	Nem	feltétlenül	–	felelte	Robin.	–	A	csók	az	lehetett	az	arcára	is!



–	 „Hadd	 fogjam	meg	 a	 kezed”?	 –	 ismételte	 Barclay.	 –	 Ez	mióta	 normális
irodai	protokoll?

–	Milyen	idős	ez	az	Aamir	gyerek?	–	kérdezte	Strike.
–	Gondolom,	a	húszas	évei	közepén	járhat	–	felelte	Robin.
–	Della	meg…?
–	Jó	hatvanas.
–	És	beköltöztette	a	házába.	Nem	rokonok,	ugye?
–	Amennyire	tudom,	nincs	köztük	rokoni	kapcsolat	–	bólintott	Robin.	–	De

Jasper	Chiswell	 tud	Aamirról	 valami	 személyes	dolgot.	Amikor	 az	 irodánkban
összefutott	vele,	idézett	neki	valami	latin	versből.

–	Ezt	nem	is	mondta!
–	 Elnézést.	 –	 Robinnak	 eszébe	 jutott,	 hogy	 ez	 nem	 sokkal	 azelőtt	 történt,

hogy	 nemet	mondott	 Jimmy	 és	 a	 tüntetés	 megfigyelésére.	 –	 Elfelejtettem.	 De
igen,	Chiswell	 idézett	valami	 latin	 szöveget,	 és	 tett	 egy	megjegyzést	az	„olyan
hajlamúakra”,	mint	ő.

–	Mi	volt	a	vers?
–	Nem	tudom,	sosem	tanultam	latint.
Robin	az	órájára	pillantott.
–	Jobb	lesz,	ha	átöltözöm,	negyven	perc	múlva	a	KMSM-ben	kell	lennem!
–	Na	jó,	akkor	megyek	én	is,	Strike!	–	állt	fel	Barclay.
–	Két	nap,	Barclay!	–	szólt	utána	Strike,	ahogy	a	férfi	elindult	az	ajtó	felé.	–

Utána	megy	vissza	Knightra!
–	 Semmi	 gond!	 –	 felelt	Barclay.	 –	Addigra	már	 a	 kisizékétől	 akarok	majd

menekülni!
–	 Kedves	 ember	 –	 jegyezte	 meg	 Robin,	 ahogy	 Barclay	 léptei	 egyre

távolabbról	visszhangoztak	a	vaslépcsőn.
–	Aha	–	morogta	Strike,	és	a	műlábáért	nyúlt.	–	Nincs	vele	baj.
Loreleitól	 azt	 kérte,	 találkozzanak	 korán.	 Ideje	 tehát	 megkezdeni	 a

kellemetlen	készülődést.	Robin	bevonult	az	aprócska	mosdóba	a	 lépcsőházban,
hogy	ott	öltözzön	át,	Strike	pedig,	miután	felcsatolta	a	műlábát,	bement	a	belső
irodába.

Még	csak	az	öltönynadrágját	tudta	felvenni,	amikor	megcsörrent	a	telefonja.
Kicsit	azt	remélte,	hátha	Lorelei	lesz,	hogy	nem	tud	jönni	vacsorázni,	de	a	törött
kijelzőre	 tekintve	 valami	 megmagyarázhatatlanul	 rossz	 előérzettel	 látta,	 hogy



Hutchins	keresi.
–	Strike?
–	Mi	baj?
–	Strike…	elcsesztem!
Hutchins	hangja	nagyon	gyengének	tűnt.
–	Mi	történt?
–	 Knight	 a	 haverjaival	 van.	 Követtem	 őket	 egy	 kocsmába.	 Valamit

terveznek!	Van	náluk	egy	tábla	Chiswell	képével…
–	És?	–	kérdezte	hangosan	Strike.
–	 Strike,	 én	 nagyon	 sajnálom,	 de…	 eltűnt	 az	 egyensúlyérzékem…

elvesztettem	őket.
–	Maga	 hülye	marha!	 –	 bömbölte	 Strike,	 teljesen	 kijőve	 a	 sodrából.	 –	Hát

miért	nem	mondta,	hogy	rosszul	van?
–	Mostanában	sok	szabit	kértem…	és	tudtam,	hogy	nincs	elég	embere…
Strike	kihangosította	a	 telefont,	és	 letette	az	asztalra.	Lekapta	a	vállfáról	az

ingét,	és	amilyen	gyorsan	csak	tudta,	gombolni	kezdte.
–	Nagyon	sajnálom,	öregem…	járni	is	alig	bírok…
–	Hát	azt	kurvára	tudom,	milyen	érzés!
Strike	füstölögve	kinyomta	a	hívást.
–	 Cormoran?	 –	 szólt	 be	 Robin	 a	 csukott	 ajtó	 másik	 oldaláról.	 –	 Minden

rendben?
–	Nem,	kurvára	nincs!
Kinyitotta	az	iroda	ajtaját.
Az	agya	egyik	fele	látta,	hogy	Robin	azt	a	zöld	ruhát	viseli,	amit	ő	vett	neki

két	éve	köszönetként,	miután	az	első	gyilkosukat	elkapták.	Lenyűgözően	nézett
ki.

–	Knightéknál	 egy	 tábla	 van	Chiswell	 arcképével.	Készül	 valamire	 néhány
haverral.	 Tudtam,	 kurvára	 tudtam,	 hogy	 ez	 lesz	 most,	 hogy	 Winn	 cserben
hagyta…	Bármibe	lefogadom,	hogy	a	maguk	fogadására	mennek!	A	francba!	–
Ekkor	vette	észre,	hogy	nincs	rajta	cipő,	és	visszaindult	az	 irodába.	–	Hutchins
meg	elvesztette	a	nyomukat	–	kiabált	hátra.	–	Hülye	barom	nem	mondta,	hogy
rosszul	van.

–	Esetleg	visszahívhatná	Barclay-t	–	javasolta	Robin.
–	Á,	mostanra	már	a	metrón	ül.	Úgy	tűnik,	nekem	kell	mennem	–	jelentette



ki	Strike.	Lehuppant	a	kanapéra,	és	belelépett	a	cipőjébe.	–	Ha	Harry	is	megy	ma
este,	 minden	 tele	 lesz	 ott	 újságírókkal.	 Elég,	 ha	 egy	 firkász	 kilogikázza,	 mit
jelent	a	hülye	Jimmyék	kibaszott	táblája,	és	Chiswell	máris	repül,	és	akkor	mi	is.
–	Azzal	feltápászkodott.	–	Hol	van	ez	a	fogadás?

–	A	Lancaster	House-ban	–	felelte	Robin.	–	A	Stable	Yardon.
–	Jól	van.	–	Strike	máris	megindult	az	ajtó	felé.	–	Álljon	készen.	Lehet,	hogy

ki	kell	hoznia	a	sittről.	Jó	eséllyel	pofán	kell	vernem	majd	Jimmyt.
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Nem	bírtam	tovább	tétlenül	nézni,	ami	történik.
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A	taxi,	amibe	Strike	a	Charing	Cross	Roadon	ült	be,	húsz	perc	múlva	befordult	a
St.	James’s	Streetre,	de	ő	még	mindig	a	kulturális	miniszterrel	beszélt	telefonon.

–	Egy	tábla?	Mi	van	rajta?
–	A	maga	arcképe	–	felelte	Strike.	–	Csak	ennyit	tudok.
–	 És	 a	 fogadásra	megy?	Hát	 akkor	 ennyi,	 rohadtul	 ennyi,	 nem?	 –	 ordított

Chiswell	 olyan	 hangosan,	 hogy	 Strike	 összerezzent,	 és	 elvette	 a	 fülétől	 a
telefont.	–	Ha	ezt	 a	 sajtó	meglátja,	vége	az	egésznek!	Pont	 a	maga	dolga	volt,
hogy	az	ilyesmit	rohadtul	megakadályozza!

–	És	meg	 is	próbálom	–	válaszolt	Strike.	–	De	az	ön	helyében	én	örülnék,
hogy	figyelmeztettek.	Azt	tanácsolom…

–	Nem	a	tanácsaiért	fizetem!
–	Megteszem,	amit	csak	tudok	–	ígérte	Strike,	de	Chiswell	már	letette.
–	 Beljebb	 nem	 tudok	 menni,	 öregem	 –	 szólalt	 meg	 a	 taxis.	 A

visszapillantóban	 nézett	 Strike-ra;	 a	 tükörről	 egy	 sokszínű	 textilbojtokkal
tarkított,	 aranyozott	 Ganésát	 ábrázoló	 dísz	 lógott.	 A	 St.	 James	 Street	 végét
lezárták.	A	hordozható	kordon	mögött	egyre	nagyobb	tömegben	gyűltek	össze	a
királyi	 családra	 várók	 és	 az	 olimpiarajongók,	 sokan	 kis	 Union	 Jackekkel	 a
kezükben.	A	paralimpiai	sportolókra	és	Harry	hercegre	vártak.

–	Jól	van,	kiszállok	itt	–	állt	neki	a	tárcáját	keresni	Strike.
Megint	 itt	 állt	 a	 Szent	 Jakab-palota	 lőrésekkel	 tagolt	 homlokzata	 előtt,	 az

aranyozott,	 rombusz	 alakú	 óra	 ragyogott	 a	 kora	 esti	 napsütésben.	 Ismét
megindult	 sántítva	 lefelé	 a	 lejtőn,	 a	 tömeg	 irányába,	 el	 a	 Pratt’s	 mellékutcája
mellett.	Az	elegáns	 járókelők,	a	galériák,	borkereskedések	dolgozói	és	vásárlói



udvariasan	 félreálltak	 előle,	 ahogy	 az	 egyenetlen	 léptei	 egyre	 nyilvánvalóbbá
váltak.

–	Bassza	meg,	bassza	meg,	bassza	meg!	–	mormogta	magában.	Valahányszor
a	 műlábára	 lépett,	 éles	 fájdalom	 hasított	 fel	 a	 combján	 az	 ágyékáig.	 Így
közeledett	 az	 összesereglett	 sportrajongókhoz	 és	 királyi	 családot	 figyelőkhöz.
Nem	látott	politikai	 tartalmú	 táblát	vagy	 transzparenst,	de	ahogy	csatlakozott	a
tömeghez	 és	 lenézett	 a	 Cleveland	 Row-ra,	 meglátta	 a	 kordonnal	 körülkerített
újságírókat	meg	a	számtalan	fotóst,	akik	álldogálva	várták	a	herceg	meg	a	híres
sportolók	érkezését.	Elsuhant	mellette	 egy	autó,	benne	egy	csillogó	barna	hajú
nővel,	 akit	 halványan	 ismerősnek	 talált	 a	 tévéből,	 és	 csak	 ekkor	 jutott	 eszébe,
hogy	fel	sem	hívta	Loreleit,	hogy	szóljon	neki,	késni	fog	a	vacsoráról.	Gyorsan
előkapta	a	telefonját.

–	Szia,	Corm!
Nyugtalannak	 tűnt	 a	hangja.	Biztos	azt	hiszi,	 le	 akarom	mondani,	gondolta

Strike.
–	Szia	–	köszönt,	és	közben	a	tekintetével	Jimmyt	kereste	az	emberek	között.

–	Borzasztóan	sajnálom,	de	közbejött	valami.	Lehet,	hogy	késni	fogok.
–	Ó,	 semmi	 baj	 –	 felelte	 a	 lány;	 Strike	 érezte,	mennyire	megkönnyebbült,

hogy	továbbra	is	akar	vele	találkozni.	–	Próbáljam	módosítani	a	foglalást?
–	Aha…	lehetne	esetleg	nyolc	a	hét	helyett?
Amikor	már	harmadszorra	fordult	hátra	a	Pall	Mallon	végigkémlelni,	meg	is

pillantotta	 Flick	 paradicsomvörös	 haját.	 Nyolc	 KOLT-tag	 tartott	 a	 tömeg	 felé,
köztük	 egy	 vézna,	 szőke	 rasztahajú	 fiatalember,	 meg	 egy	 kidobóhoz	 hasonló
alacsony,	köpcös	pasas.	Flicken	kívül	nem	volt	közöttük	nő.	Jimmy	kivételével
mindannyian	a	darabokra	tört	olimpiai	karikákat	ábrázoló	táblákat	vittek,	rajtuk
olyan	feliratokkal,	mint	„Tiszta	játék,	tiszta	pénz”	és	„Házakat,	nem	bombákat!”.
Jimmy	 lefelé	 tartotta	 a	 tábláját,	 a	 képes	 fele	 befelé	 fordult,	 a	 lábával
párhuzamosan.

–	Lorelei,	most	mennem	kell.	Később	hívlak!
Az	embereket	visszatartó	kordonok	körül	egyenruhás	rendőrök	sétálgattak	a

kezükben	adó-vevővel,	folyamatosan	szemmel	tartva	a	vidám	nézősereget.	Ők	is
felfigyeltek	 a	 KOLT-ra,	 mert	 azok	 igyekeztek	 pont	 a	 sajtókordonnal	 szemben
lévő	területre	eljutni.

Strike	 összeszorította	 a	 fogát,	 és	 nekiállt	 utat	 törni	 a	 sűrűsödő	 tömegben.



Közben	sem	vette	le	a	szemét	Jimmyről.
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Kétségtelenül	szerencsésebb	lett	volna,	ha	hamarabb	útját
álljuk	ennek	az	áradatnak.
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Robin	kissé	zavarban	volt	a	testhez	simuló	zöld	ruhájában	és	a	magas	sarkúban,
és	 számos	 férfi	 járókelő	 is	 elismerően	 nézett	 utána,	 amikor	 a	 Kulturális,
Médiaügyi	 és	Sportminisztérium	bejáratánál	 kiszállt	 a	 taxiból.	A	kapuhoz	 érve
meg	is	pillantotta	úgy	ötven	méterre	Izzyt,	aki	rikító	narancssárga	ruhát	viselt,	és
Kinvarát,	akin	úgy	tűnt,	szűk,	fekete	ruha	van,	és	az	a	vastag,	gyémántos	nyakék,
amit	a	neten	talált	képen	is	látott	rajta.

Bár	nagyon	aggódott,	mi	lehet	épp	Jimmyvel	és	Strike-kal,	Robinnak	így	is
feltűnt,	hogy	Kinvara	valószínűleg	zaklatott.	Izzy	vágott	is	egy	fintort	Robinnak,
amikor	 odaértek	 hozzá.	Kinvara	 sokatmondóan	 végigmérte	 Robint,	 a	 tekintete
azt	sugallta,	a	zöld	ruha	szerinte	nem	megfelelő,	sőt,	talán	egyenesen	illetlen.

–	 Úgy	 volt	 –	 dördült	 fel	 egy	 férfihang	 Robin	 közelében	 –,	 hogy	 itt
találkozunk!

Jasper	Chiswell	 ebben	 a	 pillanatban	 lépett	 ki	 az	 épületből,	 kezében	 három
gravírozott	meghívóval.	Az	egyiket	rögtön	odanyújtotta	Robinnak.

–	 Igen,	 most	 már	 emlékszem,	 Jasper,	 köszönöm	 –	 felelte	 Kinvara,	 ahogy
kicsit	 lihegve	 odaértek.	 –	Nagyon	 sajnálom,	 hogy	megint	 elrontottam	 valamit.
Senkinek	nem	jutott	eszébe	megkérdezni,	én	is	tudom-e,	mit	beszéltetek	meg.

A	járókelők	megbámulták	Chiswellt,	homályosan	ismerősnek	tűnt	számukra
a	kefeszerű	frizurája.	Robin	látta,	hogy	egy	öltönyös	pasas	oldalba	böki	a	társát,
és	 odamutat.	 Elegáns,	 fekete	Mercedes	 állt	 meg	mellettük	 a	 járdánál.	 A	 sofőr
kiszállt.	 Kinvara	 megkerülte	 a	 kocsit,	 hogy	 a	 sofőr	 mögé	 ülhessen	 be.	 Izzy
bekászálódott	középre	hátul,	így	Robin	került	közvetlenül	Chiswell	mögé.



A	 kocsi	 elindult,	 de	 nem	 volt	 benne	 kellemes	 a	 hangulat.	 Robin	 oldalra
fordulva	 a	munka	 után	 egy	 italra	 betérőket	 nézte,	 az	 esti	 vásárolgatókat;	 azon
tűnődött,	vajon	Strike	megtalálta-e	már	Knightot,	de	félt	is,	mi	lesz,	ha	igen.	Azt
kívánta,	bár	egyenesen	a	Lancester	House-hoz	tudná	repíteni	az	autót.

–	Szóval	Raphaelt	nem	hívtad	meg?	–	dobta	fel	a	kérdést	a	férje	háta	mögül
Kinvara.

–	Nem	–	felelte	Chiswell.	–	Próbálta	meghívatni	magát,	de	biztos	csak	azért,
mert	belehabarodott	Venetiába.

Robin	érezte,	hogy	rengeteg	vér	tódul	az	arcába.
–	Úgy	 látszik,	Venetiának	 jó	 nagy	 a	 rajongótábora	 –	 jegyezte	meg	 röviden

Kinvara.
–	Holnap	majd	el	is	beszélgetek	egy	kicsit	Raphaellel	–	folytatta	Chiswell.	–

Újabban	egészen	más	színben	látom,	annyit	mondhatok.
A	 szeme	 sarkából	Robin	 látta,	 hogy	Kinvara	keze	 szorosan	megmarkolja	 a

meglehetősen	 csúnya	 retikülje	 láncát.	 A	 táskán	 kristályokkal	 kirakott	 lófej
díszelgett.	 Feszült	 csend	 uralkodott	 a	 kocsiban,	 ahogy	 halkan	 dorombolva
átsuhant	velük	a	városon.
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Henrik	Ibsen:	Rosmersholm
	
	

Az	 adrenalintól	 Strike	 könnyebben	 hagyta	 figyelmen	 kívül	 az	 egyre	 erősödő
fájdalmat	a	lábában.	Mind	közelebb	jutott	Jimmyhez	és	a	társaihoz.	Nekik	sem
nagyon	sikerült	az	újságírókat	megközelíteni,	ahogy	szerették	volna,	mert	az	első
hivatalosnak	tűnő	autók	érkezésekor	az	izgatott	tömeg	előrelendült,	hátha	láthat
hírességeket.	 A	KOLT	 egysége	 későn	 érkezett,	 és	most	 áthatolhatatlan	 emberi
fallal	szembesültek.

Az	elsuhanó	Mercedesekben	és	Bentley-kben	híres	vagy	nem	annyira	híres
arcok	 villantak	 fel.	 Egy	 humorista	 integetett,	 mire	 hangos	 éljenzést	 kapott.
Felvillant	néhány	vaku	is.

Jimmy	nyilván	belátta,	hogy	ennél	előrébb	minden	bizonnyal	nem	juthat,	és
megpróbálta	 kiszabadítani	 a	 házi	 készítésű	 tábláját	 a	 körülötte	 sorakozó	 lábak
közül,	hogy	a	magasba	emelhesse.

Strike	 előtt	 egy	 nő	 felháborodottan	 felkiáltott,	 amikor	 félretolta	 az	 útjából.
Három	nagy	lépéssel	ott	termett	Jimmy	mellett,	és	jókora	kezével	megragadta	a
jobb	csuklóját,	így	nem	tudta	derékmagasságnál	feljebb	emelni	a	táblát,	és	Strike
lassan	 vissza	 is	 nyomta	 lefelé.	 Még	 látta	 a	 felismerést	 Jimmy	 szemében,
miközben	ökle	már	lendült	is	Strike	torka	felé.	Egy	másik	nő	látta,	mi	történik,
és	felsikoltott.

Strike	 kikerülte	 az	 ütést,	 és	 a	 bal	 lábával	 keményen	 a	 táblára	 taposott.	 A
tartórúd	 eltörött,	 de	 a	 műlába	 nem	 tudta	 megtartani	 a	 teljes	 testsúlyát,	 pláne,
amikor	 elérte	 Jimmy	 második	 ütése.	 Összerogyott,	 de	 közben	 ágyékon	 ütötte
Jimmyt,	 aki	 fájdalmában	 magas	 hangon	 felkiáltott,	 kétrét	 görnyedve	 ráesett
Strike-ra,	 és	 mindketten	 a	 földön	 találták	 magukat,	 oldalra	 lökdösve	 a



felháborodottan	 kiabáló	 szomszédaikat.	 Strike	 már	 a	 földön	 hevert,	 amikor
Jimmy	 egyik	 társa	meglendítette	 a	 lábát,	 hogy	 fejbe	 rúgja.	 Elkapta	 a	 lábat,	 és
megcsavarta.	 Az	 egyre	 nagyobb	 hangzavarban	 egy	 harmadik	 nő	 kiabálását
hallotta:

–	Megtámadták	azt	az	embert!
Strike-ot	 túlságosan	 lekötötte,	 hogy	 Jimmy	 viharvert	 kartonpapír	 tábláját

elérje,	nem	érdekelte,	őt	az	áldozatnak	vagy	a	 támadónak	látják.	Megrántotta	a
hozzá	hasonlóan	a	 lábak	közt	a	földön	heverő	táblát,	és	sikerült	 is	eltépnie.	Az
egyik	darabja	felszúródott	egy	kétségbeesetten	menekülő	nő	tűsarkára,	aki	el	 is
vitte	magával.

Ujjak	 fonódtak	 a	 torkára	 hátulról.	 Könyökkel	 hátracsapott	 Jimmy	 arcába,
mire	a	fogás	lazult	a	nyakán;	de	aztán	valaki	hasba	rúgta,	és	a	tarkójára	is	kapott
egy	ütést.	Vörös	foltok	táncoltak	a	szeme	előtt.

Kiabálást	hallott,	aztán	egy	síp	hangját,	és	a	 tömeg	hirtelen	ritkulni	kezdett
körülöttük.	A	szájában	vér	ízét	érezte,	de	amennyire	meg	tudta	állapítani,	Jimmy
táblájának	 szétszaggatott,	 törött	 maradványai	 a	 küzdelem	 során	 teljesen
szétszóródtak.	Jimmy	keze	most	megint	Strike	nyaka	felé	tartott,	de	aztán	valaki
lehúzta	róla	a	harsányan,	folyamatosan	káromkodó	férfit.	A	kifulladt	Strike-ot	is
felrángatta	valaki.	Nem	állt	ellen.	Nem	nagyon	hitte,	hogy	magától	egyáltalán	fel
tudott	volna	állni.
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Mi	pedig	asztalhoz	ülhetünk.	Parancsoljon,	igazgató	úr.
	

Henrik	Ibsen:	Rosmersholm
	
	

Chiswell	 Mercedese	 befordult	 a	 Pall	 Mallra	 a	 St.	 James’s	 Street	 sarkán,	 és
elindult	a	Cleveland	Row-n.

–	Mi	folyik	itt?	–	morogta	Chiswell,	mert	a	kocsi	lassított,	majd	megállt.
Elölről	nem	olyan	 izgatott,	 lelkes	kiabálás	hallatszott,	 amit	 a	királyi	 család

tagjait	vagy	a	hírességeket	szokta	kísérni.	Az	utca	bal	oldalán	 több	egyenruhás
rendőr	 tartott	 az	 emberek	 felé,	 akik	 mintha	 lökdösődve,	 tolakodva	 próbáltak
volna	 távolabb	 kerülni	 a	 láthatólag	 a	 rendőrök	 és	 a	 tüntetők	 közt	 kialakult
konfliktustól.	 A	 verekedők	 közül	 két	 farmerbe-pólóba	 öltözött,	 zilált	 férfit
hoztak	 ki	 hátracsavart	 kézzel	 a	 rendőrök,	 Jimmy	 Knightot	 meg	 egy	 szőke
rasztahajú	fiatalt.

Robinnak	 vissza	 kellett	 fojtania	 egy	 kis	 rémült	 kiáltást,	 ahogy	 a	 rendőrök
között	tántorogva,	véresen	megjelent	Strike	is.	A	hátuk	mögött	nem	csillapodott,
inkább	súlyosbodott	a	balhé.	Egy	kordon	meg	is	ingott.

–	 Álljon	 meg,	 ÁLLJON	MEG!	 –	 bömbölte	 Chiswell	 a	 sofőrnek,	 aki	 épp
kezdett	volna	ismét	gyorsítani.	Chiswell	lehúzta	az	ablakát.	–	Nyissa	ki	az	ajtót,
Venetia,	nyissa	ki!	Az	az	ember!	–	ordította	Chiswell	a	legközelebbi	rendőrnek.
Az	 meglepetten	 fordult	 oda	 a	 kiabáló,	 Strike-ra	 mutogató	 kulturális
miniszterhez.	–	Ő	ez	én	vendégem…	ő	ott!	Engedjék	el,	de	azonnal!

A	hivatali	 autó,	 a	miniszter,	 az	 acélos,	 arisztokratahang	és	 a	vastag	papírra
nyomott,	 gravírozott	 meghívó	 láttán	 a	 rendőr	 azt	 tette,	 amit	 mondtak	 neki.	 A
legtöbben	 úgyis	 a	 rendőrök	 és	 a	 KOLT	 tagjai	 közt	 kialakult	 egyre	 vadabb
összetűzésre	 figyeltek,	 így	 a	 nézők	 is	 meglódulva,	 lökdösődve	 igyekeztek
elmenekülni	a	közelükből.	Előrébb,	a	sajtókordon	mögül	kitört	néhány	operatőr,



és	most	futva	közeledtek	a	rendbontás	helyszínéhez.
–	 Izzy,	 csússz	 beljebb…	 szálljon	 be,	 SZÁLLJON	BE!	 –	morgott	 Chiswell

Strike-ra	az	ablakból.
Robin	 hátrébb	 húzódott,	 félig	 Izzy	 ölében	 kötött	 ki,	 hogy	 Strike	 beférjen,

ahogy	bepréselte	magát	a	hátsó	ülésre.	Becsapódott	az	ajtó.	A	kocsi	megindult.
–	 Ki	 maga?	 –	 sivította	 ijedten	 Kinvara,	 akit	 most	 már	 a	 másik	 ajtóhoz

nyomott	Izzy.	–	Mi	folyik	itt?
–	 Ő	 egy	 magánnyomozó	 –	 mordult	 oda	 Chiswell.	 Úgy	 tűnt,	 rémületében

hirtelen	 döntött	 csak	 úgy,	 hogy	 felveszi	 Strike-ot	 a	 kocsiba.	 Hátrafordulva
dühösen	meredt	 rá:	 –	 Az	mivel	 segít	 nekem,	 ha	magát	 letartóztatják	 a	 rohadt
rendőrök?

–	Nem	engem	akartak	 letartóztatni	–	 felelte	Strike,	 és	a	kézfejével	 az	orrát
törölgette.	–	Csak	a	vallomásomat	akarták	felvenni.	Knight	megtámadott,	amikor
rámentem	 a	 táblájára.	 Köszi!	 –	 tette	 még	 hozzá,	 ahogy	 Robin	 átadta	 neki	 a
kalaptartón	lévő	papír	zsebkendős	dobozt,	némi	nehézséggel,	amilyen	szorosan
összepréselődve	 ültek	 hátul.	 Egy	 zsebkendőt	 rögtön	 az	 orrára	 szorított.	 –	 De
elintéztem	 a	 táblát	 –	 mondta	 még	 a	 véres	 zsebkendő	 takarásából.	 Senki	 sem
gratulált	ehhez.

–	Jasper!	–	szólalt	meg	ismét	Kinvara.	–	Mi	folyik…?
–	Csend	legyen!	–	csattant	fel	Chiswell,	rá	se	nézve.	–	Ennyi	ember	előtt	itt

nem	 rakhatom	 ki	 –	mordult	 rá	 Strike-ra	mérgesen,	mintha	 bizony	 az	 pont	 ezt
javasolta	volna.	–	Itt	még	több	a	fotós…	muszáj	lesz	bejönnie	velünk.	Majd	én
elintézem.

A	kocsi	már	közeledett	az	ellenőrzőponthoz,	ahol	a	rendőrség	és	a	biztonsági
szolgálat	kérte	az	igazolványokat	és	meghívókat.

–	 Senki	 ne	 szóljon	 egy	 szót	 se!	 –	 adta	 ki	 az	 utasítást	 Chiswell.	 –	Csend
legyen!	–	tette	hozzá	megelőző	jelleggel	Kinvarának,	aki	már	nyitotta	a	száját.

Az	előttük	lévő	Bentley-t	átengedték,	a	Mercedes	előregurult.
Robinnak	fájt	mindene,	Strike	súlyának	jelentős	részét	is	az	ő	bal	csípője	és

lába	 tartotta.	Most	 sivalkodást	 hallott	 a	kocsi	mögül.	Hátrafordulva	 látta,	 hogy
egy	 fiatal	 nő	 rohan	 az	 autó	 után,	 a	 nyomában	 egy	 rendőrnővel.	 A	 lánynak
paradicsomvörös	haja	volt,	a	pólóján	darabokra	tört	olimpiai	karikák,	úgy	visított
Chiswell	kocsijára:

–	Rárakta	mindre	a	kibaszott	lovat,	Chiswell!	Rárakta	a	lovat,	te	tolvaj,	csaló



szemétláda,	te	gyilkos…
–	Van	egy	vendégem,	aki	nem	kapta	meg	a	meghívóját	–	kiabált	ki	Chiswell

épp	 a	 letekert	 ablakon	 a	 sorompónál	 álló	 fegyveres	 rendőrnek.	 –	 Cormoran
Strike,	amputált	lábú	nyomozó.	Benne	volt	az	újságokban.	Valami	kavar	volt	az
osztályomon,	 nem	 ment	 ki	 a	 meghívója.	 A	 herceg	 maga	 kérte,	 hogy
találkozhasson	vele!	–	tette	hozzá	tökéletes	pókerarccal.

Strike	és	Robin	azt	figyelték,	mi	történik	a	kocsi	mögött.	Az	ellenálló	Flicket
két	rendőr	ragadta	meg,	és	épp	elvezették.	Villant	még	néhány	vaku.	A	miniszter
nyomásának	engedve	a	fegyveres	őr	igazolványt	kért	Strike-tól.	Mindig	volt	nála
többféle	 is,	 nem	 feltétlenül	 a	 saját	 nevére,	 de	most	 a	valódi	 jogosítványát	 adta
oda.	Mögöttük	 egyre	 hosszabbra	 nőtt	 a	 várakozó	 autók	 sora.	A	 herceg	 elvileg
negyedóra	múlva	érkezik.	Végül	a	rendőr	intett,	hogy	bemehetnek.

–	Ezt	 nem	 lett	 volna	 szabad	–	mormogta	 oda	Strike	Robinnak.	 –	Nem	 lett
volna	szabad	beengednie.	Milyen	rohadtul	laza	itt	a	fegyelem!

A	 Mercedes	 körbefordult	 a	 belső	 udvarban,	 és	 végre	 megállt	 egy	 vörös
szőnyeggel	 borított,	 rövid	 lépcsősor	 előtt.	 Tekintélyes	 lakóházra	 emlékeztető,
óriási,	mézszínű	épületbe	vezetett.	A	szőnyeg	mellett	mindkét	oldalon	rámpákat
szereltek	fel	a	kerekesszékeknek,	egy	ünnepelt	kerekesszékes	kosárlabdázó	épp
most	gurult	felfelé	az	egyiken.

Strike	 kinyitotta	 az	 ajtót,	 és	 kikászálódott	 a	 kocsiból,	 aztán	 visszafordulva
nyújtotta	 is	 a	 kezét	 Robinnak.	 A	 lány	 elfogadta	 a	 segítséget.	 Bal	 lába	 szinte
teljesen	elzsibbadt	Strike	súlya	alatt.

–	Jó	újra	látni,	Corm!	–	szólt	Izzy	ragyogó	arccal,	ahogy	Robin	után	kiszállt.
–	Szia,	Izzy	–	köszönt	Strike.
Most	már	 itt	volt	vele	Strike,	ha	akarta,	ha	nem.	Chiswell	a	bejárat	mellett

álló	egyik	livériás	emberhez	sietett,	hogy	közölje	vele,	Strike-ot	meghívó	nélkül
is	 be	 kell	 engednie.	 Hallották,	 hogy	 többször	 is	 használja	 az	 „amputált”	 szót.
Körülöttük	újabb	elegánsan	öltözött	vendégek	szálltak	ki	újabb	autókból.

–	Mégis	 mi	 ez	 az	 egész?	 –	 kérdezte	 Kinvara,	 miután	 a	Mercedes	 hátulját
megkerülve	 odaállt	 Strike	 elé.	 –	 Mi	 folyik	 itt?	 Minek	 kell	 a	 férjemnek
magánnyomozó?

–	Befognád	végre,	te	ostoba,	sötét	picsa?
Bármilyen	 feszült,	 zaklatott	 is	 volt	 Chiswell,	 ez	 a	 nyílt	 ellenségesség

megdöbbentette	Robint.	Utálja	ezt	a	nőt,	gondolta.	Őszintén	utálja!



–	Ti	ketten!	–	mutatott	a	miniszter	a	feleségére	és	a	lányára.	–	Menjetek	be!
–	 Mondjon	 egyetlen	 okot,	 hogy	 miért	 fizessem	 magát	 tovább!	 –	 fordult

Strike-hoz.	 Közben	 sereglettek	 körülöttük	 a	 vendégek.	 –	 Ugye	 hallotta	 –
folytatta,	és	a	körülményekből	adódó	csendes	dühében	nyálcseppek	röppentek	ki
a	szájából,	 rá	Strike	nyakkendőjére	–,	hogy	egy	 rohadt	gyilkosnak	neveztek	az
előbb	húsz	ember,	köztük	újságírók	előtt?

–	Azt	fogják	hinni,	hogy	az	a	nő	bolond	–	felelte	Strike.
Ha	ez	meg	is	nyugtatta	kicsit	Chiswellt,	hát	nem	mutatta.
–	 Találkozzunk	 holnap	 tíz	 órakor!	 –	 mondta	 Strike-nak.	 –	 Nem	 az

irodámban.	 Jöjjön	 a	 lakásomhoz,	 az	 Ebury	 Streeten!	 –	 Már	 indult	 volna,	 de
meggondolta	magát,	és	visszafordult.	–	És	maga	is!	–	mordult	rá	Robinra.

Strike	 és	 Robin	 ott	 álltak	 egymás	 mellett,	 és	 nézték,	 ahogy	 felmászik	 a
lépcsőn.

–	Ki	fog	rúgni	minket,	ugye?	–	suttogta	Robin.
–	Jó	eséllyel	–	bólintott	Strike.	Most,	hogy	két	lábon	állt,	jelentős	fájdalmai

voltak.
–	Cormoran,	mi	volt	azon	a	táblán?	–	kérdezte	a	lány.
Strike	 elengedett	 egy	 barackszínű	 műselyem	 ruhás	 nőt,	 aztán	 csendesen

válaszolt:
–	 Egy	 kép	 Chiswellről,	 amin	 akasztófán	 lóg,	 alatta	 meg	 egy	 halom	 halott

kisgyerek.	Egyvalami	volt	benne	furcsa.
–	Micsoda?
–	A	gyerekek	mind	feketék	voltak.
Strike	még	mindig	az	orrát	 törölgette,	majd	a	zsebébe	nyúlt	cigarettáért,	de

eszébe	jutott,	hol	is	van,	ezért	inkább	leengedte	a	kezét.
–	Figyeljen,	ha	 itt	 az	 az	Elspeth	nevű	nő,	 akár	meg	 is	próbálhatja	kiszedni

belőle,	mi	mást	tud	Winnről.	Segít	indokolni	a	végső	számlánkat.
–	Rendben	–	bólintott	Robin.	–	Egyébként	vérzik	a	tarkója!
Strike	 ügyetlenül	 megtörölte	 a	 kocsiban	 zsebre	 vágott	 zsebkendőkkel,	 és

megindult	felfelé	a	lépcsőn	Robin	mellett	sántikálva.
–	Ma	este	többször	már	nem	kéne	együtt	mutatkoznunk	–	mondta	a	lánynak,

ahogy	beléptek	az	ajtón	az	okkersárga,	skarlátvörös	és	aranyszínű	ragyogásba.	–
Van	 egy	 kávézó	 az	 Ebury	 Streeten,	 nem	 messze	 Chiswell	 lakásától.
Találkozzunk	ott	holnap	kilenckor,	aztán	mehetünk	együtt	a	sortűz	elé.	Menjen



csak,	menjen	előre!
De	ahogy	Robin	elindult	a	nagy	lépcső	felé	bent,	még	utánaszólt:
–	Egyébként	szép	a	ruhája!
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Kit	ne	tudna	kegyed	megbabonázni	–	ha	egyszer
elhatározza?

	
Henrik	Ibsen:	Rosmersholm

	
	

A	 kúria	 központi	 lépcsőháza	 egyetlen,	 hatalmas	 üres	 tér	 volt.	 A	 vörös-	 és
aranyszőnyeggel	 borított	 lépcső	 egy	 kétfelé	 váló,	 emeleti	 balkonra	 vezetett.	 A
láthatólag	 márvánnyal	 borított	 falak	 okker,	 tompazöld	 és	 rózsaszín
árnyalatokban	 pompáztak.	 A	 bejárattól	 balra	 lévő	 lifthez	 épp	 egy	 csapat
paralimpiai	versenyzőt	kísértek	oda,	de	Strike	 sántítva,	nehézkesen	maga	ment
fel	 a	 lépcsőn,	 többször	 a	 korlátba	 kapaszkodva	 húzva	 fel	 magát.	 Az	 óriási,
díszes,	 oszlopokkal	 alátámasztott	 üvegtetőn	 át	 látszott	 a	 filmbe	 illően	 ragyogó
színekkel	 halványuló	 égbolt,	 és	 ettől	 a	 falakon	 függő,	 klasszikus	 jeleneteket
ábrázoló	velencei	képek	színei	is	élénkebbnek	tűntek.

Strike	 igyekezett	 minél	 természetesebben	 lépni,	 nehogy	 valami	 veterán
paralimpiai	versenyzőnek	nézzék,	és	kérdezgetni	kezdjék	régi	sikereiről.	Követte
a	 vendégeket	 fel	 a	 jobb	 oldali	 lépcsősoron,	 majd	 a	 balkonon	 át	 egy	 kis
előszobába,	 melynek	 ablakai	 a	 leparkolt	 hivatali	 autókkal	 teli	 belső	 udvarra
néztek.	 A	 vendégsereget	 innen	 egy	 hosszúkás,	 tágas,	 képekkel	 borított	 falú
helyiségbe	tessékelték	tovább.	Az	almazöld	szőnyeget	virágminták	díszítették,	a
helyiség	 mindkét	 végében	 magas	 ablakok,	 és	 a	 fehér	 falakat	 szinte	 teljesen
festmények	borították.

–	Italt,	uram?	–	kérdezte	az	ajtón	belül	álló	pincér.
–	Pezsgő?	–	érdeklődött	Strike.
–	Angol	habzóbor,	uram	–	felelte	az.
Strike	 elvett	 egy	 pohárral,	 bár	 nem	 valami	 lelkesen,	 és	 ment	 tovább	 a

tömegben,	 el	 Chiswell	 és	 Kinvara	 mellett,	 akik	 egy	 kerekesszékes	 sportoló



mondandóját	 hallgatták	 (vagy	 legalább	 úgy	 tettek,	 gondolta).	 Kinvara	 gyors,
gyanakvó	 pillantást	 vetett	 rá,	 ahogy	 elhaladt	mellettük.	A	 helyiség	 túlsó	 végét
célozta	 meg,	 mert	 remélte,	 ott	 vagy	 talál	 majd	 széket,	 vagy	 legalább
olyasvalamit,	 aminek	 nyugodtan	 nekidőlhet.	 De	 sajnos	 a	 galéria	 falait	 olyan
sűrűn	 borították	 a	 festmények,	 hogy	 nem	 lehetett	 nekidőlni,	 és	 székek	 sem
voltak,	 így	 Strike	 végül	 csak	 megállt	 d’Orsay	 gróf	 egy	 hatalmas	 festménye
mellett.	 Viktória	 királynőt	 ábrázolta	 egy	 almásszürke	 lovon.	 Belekortyolt	 a
habzóborába,	 és	 igyekezett	 diszkréten	 elállítani	 az	 orrából	 még	 mindig
csordogáló	vért,	és	a	kosz	nagy	részét	lesöpörni	a	nadrágjáról.

Pincérek	jártak	körbe	a	 teremben	apró	szendvicsekkel	 teli	 tálcákkal.	Strike-
nak	 sikerült	 szereznie	 egy-két	 miniatűr	 rákfasírtot,	 ahogy	 elmentek	 mellette,
aztán	 körbenézett.	 Ezt	 a	 helyiséget	 is	 lenyűgöző	 üvegtető	 fedte,	 csak	 ezt
aranyozott	pálmafák	tartották.

Fura	energia	vibrált	a	teremben.	Bármelyik	percben	megérkezhet	a	herceg,	és
a	vendégekből	mintha	idegesen	ki-kitört	volna	a	jókedv,	ahogy	egyre	gyakrabban
tekintgettek	az	ajtó	felé.	Viktória	királynő	mellől	Strike	egy	kankalinsárga	ruhát
viselő,	 méltóságteljes	 alakot	 fedezett	 fel	 szinte	 pontosan	 vele	 átellenben,	 egy
díszes	 fekete-arany	 kandalló	 közelében.	 Egyik	 kezével	 lazán	 egy	 világos
krémszínű	labrador	pórázát	tartotta,	a	kutya	lihegve	ült	a	lábánál	a	zsúfoltságban.
Strike	nem	ismerte	fel	azonnal	Dellát,	mert	nem	volt	rajta	napszemüveg,	hanem
üvegszemeket	 viselt.	 A	 kicsit	 karikás,	 ködös,	 porcelánkék	 szeme	 furcsa
ártatlanságot	 kölcsönzött	 neki.	 Geraint	 a	 feleségétől	 nem	 messze	 állt,	 és	 egy
vékony,	egérszerű	nővel	beszélgetett,	aki	 folyton	úgy	pislogott	körbe,	mintha	a
megmentőjét	keresné.

Hirtelen	nagy	csend	ülte	meg	az	ajtó	környékét,	amelyen	Strike	 is	belépett.
Egy	vörös	fejtetőt	látott	a	körülötte	sürgölődő	öltönyök	között.	A	feszélyezettség
mozdulatlanná	 dermesztő	 szellőként	 suhant	 át	 a	 termen.	 Strike	 nézte,	 ahogy	 a
vörös	 fej	 távolodik	 tőle,	 a	 helyiség	 szemben	 lévő,	 jobb	 oldala	 felé.	 Az	 angol
borát	kortyolgatva	azon	tűnődött	épp,	vajon	melyik	nő	itt	az	a	bizottsági	tag,	aki
tud	 valami	 kompromittálót	 Geraint	 Winnről,	 amikor	 hirtelen	 felfigyelt	 egy
magas	nőre,	aki	a	közelében	állt,	háttal	neki.

Hosszú,	 sötét	 haját	 bonyolult	 kontyba	 fogta	 össze,	 és	 az	 összes	 többi	 női
vendégével	ellentétben	az	ő	öltözete	egyáltalán	nem	a	 legelegánsabb	ruhájának
nézett	 ki.	 Egyenes	 szabású,	 térdig	 érő	 ruha	 volt,	 egyszerű,	 szinte	 már	 rideg;



csupasz	lábán	tűsarkú,	nyitott	orrú	bokacsizma.	Strike	egy	pillanat	törtrészére	azt
hitte,	talán	tévedett,	de	aztán	a	nő	megmozdult,	és	akkor	már	biztos	volt	benne,
hogy	 ő	 az.	 Mielőtt	 arrébb	 mehetett	 volna,	 a	 nő	 megfordult,	 és	 egyenesen	 a
szemébe	nézett.

Elöntötte	a	szín	az	arcát,	pedig	Strike	tudta,	hogy	rendesen	halottian	sápadt	a
bőre.	Egyértelműen	látszott	rajta,	hogy	terhes,	bár	sehol	máshol	nem	változtatott
a	 testén,	 csak	 a	 kidudorodó	 hasán	 jelentkezett.	 Az	 arca,	 keze-lába	 pont	 olyan
finoman	 vékony,	 mint	 mindig.	 A	 teremben	 minden	 nőn	 több	 ékszer	 csüngött,
mégis	 szebb	 volt	 mindegyiküknél.	 Néhány	 másodpercig	 méregették	 egymást,
aztán	 a	 nő	 néhány	 bizonytalan	 lépéssel	megindult	 előre.	A	 pír	 éppoly	 gyorsan
eltűnt	az	arcáról,	mint	ahogy	az	előbb	elöntötte.

–	Corm!
–	Szia,	Charlotte.
Ha	 Charlotte-nak	 eszébe	 is	 jutott,	 hogy	 puszit	 adjon,	 Strike	 szobormerev

arcának	láttán	letett	róla.
–	Te	meg	mégis	mit	keresel	itt?
–	Meghívtak	–	hazudta	Strike.	–	„Ünnepelt	amputált	lábú	nyomozó.”	És	te?
Charlotte	mintha	valami	kábulatban	lett	volna.
–	Jago	unokahúga	paralimpiai	versenyző.	Ööö…
Körbepillantott,	nyilván	az	unokahúgot	keresve,	majd	 ivott	egy	korty	vizet.

Remegett	a	keze.	Néhány	csepp	ki	 is	csordult	a	pohárból.	Strike	 látta,	ahogy	a
pocakján	üveggyöngyökként	legurulnak.

–	…hát,	itt	van	valahol	–	nevetett	a	lány	idegesen.	–	Cerebrális	parézise	van,
de	nagyon	ügyes,	sőt	igazából	hihetetlenül	lovagol.	Az	apja	most	Hongkongban
van,	úgyhogy	az	anyja	engem	hívott	el.

Strike	hallgatása	elbátortalanította,	de	tovább	mondta:
–	Jago	családja	szereti,	ha	megyek,	és	csinálok	mindenfélét,	csak	a	sógornőm

most	 haragszik,	 mert	 összekevertem	 a	 dátumokat.	 Azt	 hittem,	 ma	 megyünk
vacsorázni	a	Shardba,	és	ez	az	izé,	ez	meg	pénteken	lesz,	mármint	holnap,	szóval
nem	vagyok	rendesen	öltözve	a	királyi	családhoz,	de	hát	elkéstem,	és	már	nem
volt	idő	átöltözni.

Reménytelen	 gesztussal	 legyintett	 az	 egyszerű	 fekete	 ruhára	 és	 a	 tűsarkú
csizmára.

–	Jago	nincs	itt?	–	kérdezte	Strike.	A	lány	arany	pontocskákkal	tarkított,	zöld



szeme	kicsit	felvillant.
–	Nincs,	az	Államokban	van.
Most	már	Strike	felső	ajkát	bámulta.
–	Te	verekedtél?
–	 Nem	 –	 felelte	 Strike,	 és	 megint	 megtörölte	 az	 orrát	 a	 kezével.	 Kihúzta

magát,	 bár	 odafigyelt,	 hogy	 csak	 óvatosan	 helyezzen	 súlyt	 a	 műlábára.	 Azzal
már	indult	volna:	–	Hát,	örülök,	hogy…

–	Corm,	ne	menj	el!	–	vágott	közbe	Charlotte,	és	felé	nyújtotta	a	kezét.	Az
ujjai	épp	csak	nem	érték	el	a	zakója	ujját,	mégis	inkább	leeresztette	a	kezét.	–	Ne
menj,	 még	 ne,	 én…	 olyan	 hihetetlen	 dolgokat	 értél	 el!	 Mindent	 olvastam	 a
lapokban.

Strike	akkor	is	vérzett,	amikor	legutóbb	találkoztak,	a	lány	arcon	találta	egy
hamutállal,	 amikor	 elhagyta.	 Az	 sms-re	 is	 emlékezett	 („A	 tiéd	 volt”),	 amit	 a
Jagóval	 való	 esküvője	 estéjén	 küldött	 neki.	 Egy	 másik	 babára	 vonatkozott,
Charlotte	 állította,	 hogy	 létezett,	 de	 elvetette,	 mielőtt	 Strike	 egyáltalán
megbizonyosodhatott	 volna	 róla,	 hogy	 valóban	 terhes.	 Emlékezett	 a	 képére	 is,
amit	 az	 irodában	 küldött	 neki,	 alig	 néhány	 perccel	 azután,	 hogy	 kimondta	 az
igent	Jago	Rossnak.	Gyönyörű	volt,	és	lesújtott,	mint	valami	áldozati	állat.

–	Gratulálok	–	mondta	Strike,	és	ügyelt,	hogy	csak	az	arcát	nézze.
–	Azért	vagyok	ekkora,	mert	ikrek	lesznek.
Charlotte	nem	simogatta	meg	a	hasát,	 amikor	a	gyerekekről	beszélt,	 ahogy

Strike	 tapasztalatai	 szerint	 más	 nők	 szokták;	 csak	 úgy	 pillantott	 le	 magára,
mintha	 kicsit	meg	 is	 lepné,	 hogy	megváltozott.	 Amíg	 együtt	 voltak,	 Charlotte
nem	 akart	 gyereket.	 Ez	 volt	 az	 egyik	 dolog,	 amiben	 megegyeztek.	 A	 baba,
amiről	 azt	 állította,	 hogy	 Strike-é,	 mindkettejüket	 kellemetlen	 meglepetésként
érte.

Strike	 úgy	 képzelte,	 Jago	 Ross	 ivadékai	 úgy	 gubbasztanak	 ott
összegömbölyödve	a	fekete	ruha	alatt,	mint	két	kis	fehér	állatka;	még	csak	nem
is	teljesen	emberi	másolatai	az	apjuknak,	aki	egy	léha	sarki	rókára	emlékeztetett.
Strike	 örült,	 hogy	 ott	 vannak,	 már	 ha	 az	 ilyen	 vidámságot	 teljesen	 nélkülöző
érzelmet	 lehet	 örömnek	 nevezni.	 Örült	 minden	 akadálynak,	 minden	 elrettentő
részletnek,	 mert	 most	 nyilvánvalóvá	 vált	 számára,	 hogy	 számtalan
veszekedésük,	a	több	száz	jelenet	és	ezernyi	hazugság	után	sem	szűnt	még	meg
az	a	vonzás,	ami	Charlotte-hoz	húzta.	Mint	mindig,	most	is	úgy	érezte,	hogy	az



arany-zöld	szemek	mögött	a	lány	pontosan	tudja,	mit	gondol.
–	Még	egy	csomó	ideig	nem	születnek	meg.	Voltam	vizsgálaton,	egy	fiú	meg

egy	lány.	Jago	örült	a	fiúnak.	De	te	most	valakivel	jöttél?
–	Nem.
Ahogy	kimondta,	valami	zöldet	látott	elsuhanni	Charlott	válla	mögött.	Robin

volt	 az:	 vidám	 arccal	 beszélgetett	 az	 egérszerű,	 lila	 brokátruhás	 nővel,	 akinek
végre	sikerült	elszabadulni	Gerainttől.

–	 Csinos!	 –	 jegyezte	 meg	 Charlotte;	 ő	 is	 odanézett,	 hogy	 mire	 figyelt	 fel
Strike.	 Mindig	 is	 egészen	 kivételes	 képessége	 volt	 rá,	 hogy	 a	 más	 nők	 iránti
érdeklődés	legkisebb	jelét	is	észrevegye.	–	Neem,	várj	csak!	–	mondta	lassan.	–
Ez	nem	az	a	lány,	akivel	dolgozol?	Ő	is	benne	volt	a	lapokban,	hogy	is	hívják,
Rob…?

–	Nem	–	vágott	közbe	Strike.	–	Ez	nem	ő.
A	legkevésbé	sem	lepte	meg,	hogy	Charlotte	 tudja	Robin	nevét,	vagy	hogy

felismeri,	 még	 a	 mogyoróbarna	 kontaktlencsével	 is.	 Tudta,	 hogy	 Charlotte
figyelemmel	követi	minden	lépését.

–	Mindig	szeretted	az	ilyen	hajú	lányokat,	nem?	–	kérdezte	Charlotte	valami
művinek	 tűnő	 derűvel.	 –	 Annak	 a	 kis	 amerikainak,	 akivel	 elkezdtél	 randizni,
amikor	 úgy	 tettél,	 mintha	 szakítottunk	 volna	 Németországban,	 annak	 volt
ilyen…

Halk	kiáltás	hangzott	fel	mellettük:
–	Úúristen,	Charlie!
Izzy	Chiswell	közeledett	 hozzájuk	 sugárzó	boldogsággal,	 kipirult	 arca	nem

illett	a	narancsszínű	ruhájához.	Strike	gyanította,	hogy	ő	nemcsak	egy	pohár	bort
ivott	meg.

–	Hahó,	 Izz!	 –	 köszönt	 Charlotte	 erőltetett	 mosollyal.	 Strike	 szinte	 érezte,
micsoda	 erőfeszítés	 kellhetett,	 hogy	 kitépje	 magát	 az	 összegabalyodott	 régi
sértettségből,	 sebekből	 álló	 rengetegből,	 amely	 végül	 a	 kapcsolatukat	 is
megfojtotta.

Strike	megint	távozni	készült,	de	a	tömeg	most	szétvált,	és	hirtelen	ott	állt	a
túlságosan	is	valóságos,	mindenkinek	ismerős	Harry	herceg,	alig	három	méterre
tőlük.	Ha	most	akar	arrébb	menni,	a	fél	vendégsereg	szeme	láttára	kell	tennie.	A
csapdába	esett	Strike	kinyúlt	az	egyik	hosszú	karjával,	és	az	épp	elhaladó	pincért
megijesztve	 lekapott	 a	 tálcájáról	 még	 egy	 pohár	 bort.	 Néhány	 másodpercig



Charlotte	és	Izzy	is	a	herceget	bámulta.	Aztán	amikor	nyilvánvalóvá	vált,	hogy
az	nem	nagyon	fog	most	odalépni	hozzájuk,	megint	egymáshoz	fordultak.

–	És	máris	látszik!	–	mondta	épp	Izzy	Charlotte	pocakját	csodálva.	–	Voltál
vizsgálaton?	Tudod	már,	fiú	vagy	lány?

–	Ikrek	–	felelte	nem	nagy	lelkesedéssel	Charlotte.	Majd	Strike-ra	mutatott.	–
Emlékszel…?

–	 Cormra,	 hát	 persze,	 mi	 hoztuk	 be!	 –	 bólintott	 Izzy	 csillogó	 szemmel.
Láthatóan	nem	érezte,	hogy	ezzel	lebuktatta.

Charlotte	 a	 régi	 iskolatársáról	 az	 exére	 nézett,	 Strike	 szinte	 látta,	 ahogy
próbálja	 kitalálni,	 miért	 is	 jöhetett	 Izzyvel	 együtt.	 Kicsit	 arrébb	 is	 lépett,
látszólag,	hogy	Izzy	közelebb	 jöhessen,	de	ezzel	olyan	helyzetbe	hozva	Strike-
ot,	hogy	az	nem	tudott	távozni,	csak	ha	megkérné	valamelyiküket,	hogy	engedje
ki.

–	Ú,	várj	csak,	hát	persze!	Te	vizsgáltad	ki,	amikor	Freddie	elesett,	nem?	–
mondta	aztán.	–	Emlékszem,	mesélted.	Szegény	Freddie!

Izzy	a	poharát	kicsit	megdöntve	köszönte	meg	a	részvétet	a	bátyjáért,	majd	a
válla	fölött	Harry	hercegre	pillantott.

–	Minden	nappal	csak	szexibb	lesz,	nem?	–	suttogta.
–	Csak	hát	vörös	a	fanszőre,	drágám	–	felelte	Charlotte	pléhpofával.
Strike	akaratlanul	is	elvigyorodott.	Izzy	horkantva	elnevette	magát.
–	Ha	már	itt	tartunk	–	folytatta	Charlotte,	aki	sosem	adta	jelét,	hogy	tisztában

van	vele,	hogy	vicceset	mondott	–,	az	ott	nem	Kinvara	Hanratty?
–	A	szörnyű	mostohaanyám?	De	igen	–	felelte	Izzy.	–	Ismered?
–	A	nővérem	eladott	neki	egy	lovat.
A	 tizenhat	év	alatt,	amit	 többé-kevésbé	együtt	 töltöttek	Charlotte-tal,	Strike

számtalan	 ilyen	 beszélgetést	 hallgatott	 végig.	 Az	 ebbe	 a	 társadalmi	 osztályba
tartozók	mintha	mind	ismerték	volna	egymást.	Még	ha	soha	nem	is	találkoztak,
egymás	 testvéreit	 vagy	 unokatestvéreit	 vagy	 barátait	 vagy	 osztálytársait
ismerték,	 vagy	 legalább	 a	 szüleik	 ismerték	 valaki	 más	 szüleit;	 mindenki
összekapcsolódott,	és	ebben	a	hálóban	a	kívülállókat	nem	nagyon	viselték	el.	A
hálózat	 tagjai	 ritkán	 léptek	 ki	 belőle	 és	 kerestek	 társaságot	 vagy	 szerelmet	 a
társadalom	 más	 rétegeiben.	 Charlotte	 kivételnek	 számított	 a	 saját	 köreiben,
amikor	 egy	 olyan	 besorolhatatlan	 férfit	 választott,	mint	 Strike;	 jól	 tudta,	 hogy
nem	létező	vonzereje	és	alacsony	 társadalmi	státusza	a	 lány	 legtöbb	barátjának



és	családtagjainak	folyamatos	szörnyülködésre	adott	okot.
–	 Nos,	 remélem,	 nem	 olyan	 lovat	 adott	 el	 neki	 Amelia,	 amit	 szeretett	 –

válaszolt	most	 Izzy	 –,	mert	 Kinvara	 tönkre	 fogja	 tenni.	 Szörnyű	 keze	 van,	 és
rettentő	tartása,	pedig	azt	hiszi	magáról,	hogy	egy	Charlotte	Dujardin.	Te	szoktál
lovagolni,	Cormoran?	–	fordult	Strike-hoz.

–	Nem.
–	Nem	bízik	a	lovakban	–	mosolygott	rá	Charlotte.
Strike	nem	felelt.	Semmi	kedve	sem	volt	régi	tréfákat	vagy	közös	emlékeket

feleleveníteni.
–	 Kinvara	 magánkívül	 van,	 nézd	 csak	 meg!	 –	 folytatta	 Izzy	 némileg

elégedetten.	–	Papus	épp	most	célzott	rá	határozottan,	hogy	rá	akarja	beszélni	az
öcsémet,	 Raffot,	 vegye	 át	 tőlem	 a	 munkát,	 ami	 fantasztikus,	 pont	 ebben
reménykedtem.	 Eddig	 hagyta,	 hogy	 Kinvara	 mondja	 meg	 neki,	 hogy	 álljon
Raffhoz,	de	újabban	megemberelte	magát.

–	Szerintem	én	is	találkoztam	Raphaellel	–	mondta	Charlotte.	–	Nem	Henry
Drummond	galériájában	dolgozott	néhány	hónappal	ezelőtt?

Strike	 az	 órájára	 pillantott,	 aztán	 körbekémlelt	 a	 teremben.	 A	 herceg	 épp
távolodott	 tőlük,	 és	 Robint	 sem	 látta	 sehol.	 Egy	 kis	 szerencsével	 követte	 a
mosdóba	 a	 bizottsági	 tagot,	 aki	 tudott	 ezt-azt	 Winnről,	 és	 most	 a	 tükör	 előtt
kiszedi	belőle	a	piszkos	részleteket.

–	 Jaj,	 istenem	–	 nyögött	 fel	 Izzy.	 –	Vigyázz!	Ez	 a	 nyomorult	Geraint…	 jó
estét,	Geraint!

Geraint,	mint	rögtön	kiderült,	Charlotte-ot	vette	célba.
–	Jó	estét,	jó	estét!	–	méregette	a	koszos	szemüvege	lencséi	mögül	ajaktalan,

sokatmondó	mosollyal.	–	Az	unokahúga	irányított	ide.	Milyen	figyelemre	méltó
hölgy,	 igazán	 rendkívüli!	 A	 jótékonysági	 szervezetünk	 támogatja	 a
lovascsapatukat.	Geraint	Winn	–	nyújtotta	oda	a	kezét.	–	Egyenes	Pálya.

–	Á	–	felelte	Charlotte.	–	Jó	estét.
Strike	 korábban	 évekig	 figyelte,	 hogy	 kergeti	 el	 Charlotte	 a	 kéjsóvár

férfiakat.	 Ugyan	 köszönt	 neki,	 de	 olyan	 hűvös	 tekintettel	 bámult	 Geraintre,
mintha	nem	is	értené,	mit	keres	ez	az	ember	még	mindig	a	közelében.

Strike	zsebében	 rezegni	kezdett	 a	 telefonja.	Előhúzta,	 és	 ismeretlen	 számot
látott	a	kijelzőn.	Remek	indok	a	távozásra.

–	Nekem	mennem	kell,	elnézést.	Kiengedsz,	Izzy?



–	 Jaj	 de	 kár!	 –	 nézett	 rá	 csalódottan	 a	 lány.	 –	 Ki	 akartalak	 kérdezni	 a
shacklewelli	hasfelmetszőről!

Strike	 látta,	 hogy	 Geraint	 szeme	 tágra	 nyílik.	Magában	 a	 pokolba	 kívánta
Izzyt.

–	Jó	éjt,	szia!	–	köszönt	el	Charlotte-tól	is.
Strike	amilyen	gyorsan	csak	sántítva	tudott,	távozott,	és	felvette	a	telefont,	de

mire	a	füléhez	emelte,	a	hívó	már	letette.
–	Corm!
Valaki	könnyedén	a	karjához	ért.	Megfordult.	Charlotte	jött	utána.
–	Én	is	megyek.
–	És	az	unokahúgod?
–	Találkozott	Harryvel,	biztos	izgatott.	És	annyira	nem	is	bír	engem.	Egyikük

sem.	Mi	történt	a	telefonoddal?
–	Ráestem.
Strike	ment	tovább,	de	Charlotte	a	hosszú	lábaival	könnyen	utolérte.
–	Szerintem	nem	ugyanarra	megyünk,	Charlotte.
–	 Hát,	 hacsak	 nem	 akarsz	 alagutat	 ásni,	 muszáj	 lesz	 úgy	 kétszáz	 méteren

ugyanarra	mennünk.
Strike	 nem	 felelt,	 csak	 ment	 tovább	 sántítva.	 Bal	 oldalon	 megint	 feltűnt

valami	zöld.	Kiértek	a	lépcsőházba,	a	nagy	lépcsősorhoz.	Charlotte	odanyúlt,	és
finoman	a	karjába	kapaszkodott.	Kicsit	bizonytalanul	 járt	 a	 terhes	nőknek	nem
igazán	megfelelő	magas	 sarkakon.	Strike	ellenállt	 a	késztetésnek,	hogy	 lerázza
magáról	a	kezét.

Megint	 csörgött	 a	 telefonja.	 Ugyanarról	 az	 ismeretlen	 számról	 hívták.
Charlotte	is	megállt	mellette,	az	arcát	figyelte,	ahogy	felveszi.

És	 amint	 a	 füléhez	 emelte	 a	 készüléket,	 kétségbeesett,	 kísérteties	 sikolyt
hallott	belőle:

–	Meg	fognak	ölni,	Mr.	Strike,	segítsen,	segítsen,	kérem,	segítsen…
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De	ki	láthatta	volna	előre	az	eseményeket?	Annyi
bizonyos,	hogy	én	nem.

	
Henrik	Ibsen:	Rosmersholm

	
	

Az	újabb	 szép	nyári	 napot	 ígérő	 ragyogó,	 tiszta	kék	 ég	még	nem	hozta	meg	a
valódi	meleget,	 amikor	 Robin	másnap	 reggel	 a	 Chiswell	 házához	 legközelebb
eső	kávézóhoz	ért.	Leülhetett	volna	a	kinti,	kerek	kis	asztalok	valamelyikéhez	is,
de	inkább	egy	sarkot	választott	bent	a	Strike-kal	való	találkozáshoz,	a	két	kezét
vigasztalásul	 a	 kávéscsészéjére	 fonta.	 A	 tükörképe	 sápadt,	 karikás	 szemekkel
nézett	vissza	rá	a	kávégépről.

Valahogy	tudta,	hogy	Strike	még	nem	lesz	itt,	amikor	ő	befut.	Egyszerre	volt
nyomott	kedvű	és	ideges.	Inkább	nem	maradt	volna	egyedül	a	gondolataival,	de
hát	mégis	 itt	ült,	 és	csak	a	kávégép	sziszegését	hallgatta,	 fázott	 is	kicsit,	hiába
kapott	 fel	egy	kabátot,	 ahogy	eljött	otthonról,	 és	elég	nagy	szorongással	nézett
elébe	 a	 találkozónak	Chiswell-lel.	A	miniszter	 talán	még	a	 számlát	 sem	akarja
majd	 kifizetni,	 amilyen	 katasztrofálisan	 alakult	 Strike	 és	 Jimmy	 Knight
verekedése.

De	 nemcsak	 ez	 aggasztotta.	 Reggel	 zavaros	 álomból	 ébredt,	 amelyben
megjelent	Charlotte	Ross	sötét,	tűsarkú	csizmás	alakja	is.	Robin	persze	azonnal
felismerte	Charlotte-ot,	ahogy	a	fogadáson	meglátta.	 Igyekezett	nem	bámulni	a
volt	menyasszonyt	és	vőlegényt,	ahogy	azok	beszélgettek;	dühös	is	volt	magára,
amiért	 ilyen	 nagyon	 érdekli,	 mi	 zajlik	 közöttük,	 és	 mégis,	 ahogy	 csoportról
csoportra	 haladt	 és	 szemrebbenés	 nélkül	 furakodott	 be	 a	 beszélgető	 társaságok
közé,	hátha	megtalálja	a	titokzatos	Elspeth	Curtis-Lacey-t	–	a	tekintete	eközben
is	 folyton	 Strike-ot	 és	 Charlotte-ot	 kereste,	 és	 amikor	 ezek	 együtt	 távoztak	 a
fogadásról,	 valami	 nagyon	 kellemetlen	 érzés	 támadt	 a	 gyomrában,	 mint	 egy



gyorsan	süllyedő	liftben.
Amikor	 hazaért,	 másra	 sem	 tudott	 gondolni,	 és	 ettől	 elöntötte	 a	 bűntudat,

ahogy	Matthew,	egy	szendviccsel	a	kezében,	kilépett	a	konyhából.	Valahogy	az
volt	a	benyomása,	hogy	nemrég	ért	haza.	Hasonló	tekintettel	mérte	végig	a	zöld
ruhát,	mint	Kinvara	 tette.	Robin	megindult,	hogy	felmenjen	a	 lépcsőn	mellette,
de	a	férfi	elé	lépett.

–	Robin,	légyszi!	Kérlek!	Beszéljünk!
Bementek	 a	 nappaliba,	 és	 beszéltek.	 Robin	 belefáradt	 a	 konfliktusokba.

Elnézést	 kért,	 amiért	 megbántotta	 Matthew-t	 azzal,	 hogy	 kihagyta	 a
krikettmeccset,	és	hogy	megfeledkezett	a	gyűrűiről	az	évfordulós	hétvégéjükön.
Matthew	 pedig	 azokon	 sajnálkozott,	 amiket	 a	 vasárnapi	 veszekedésükkor
mondott,	különösen	a	Robin	sikereit	hiányoló	megjegyzésen.

Robin	 úgy	 érezte,	 mintha	 bábukat	 tologatnának	 egy	 sakktáblán,	 ami	 már
beleremeg	egy	földrengés	első	rezgéseibe.	Már	túl	késő.	Hát	nyilván	te	is	tudod,
hogy	ez	már	mind	nem	számít?

De	a	beszélgetés	végén	Matthew	azt	kérdezte:
–	Akkor	rendben	vagyunk?
–	Igen	–	felelte.	–	Rendben.
Matthew	 felállt,	 odanyújtotta	 a	 kezét,	 segített	 Robinnak	 felállni.	 A	 lány

rávette	magát,	hogy	rámosolyogjon,	mire	a	férfi	szenvedélyesen	szájon	csókolta
és	ráncigálni	kezdte	a	zöld	ruhát.	Robin	hallotta,	hogy	a	cipzár	mellett	reccsen	az
anyag,	és	tiltakozott	volna,	de	erre	Matthew	ismét	befogta	a	száját	egy	csókkal.

Tudta,	 hogy	 le	 tudja	 állítani,	 hogy	 a	 férfi	 is	 arra	 vár,	 hogy	 leállítsa,	 hogy
ronda,	alattomos	módon	teszi	próbára,	és	úgyis	letagadja,	amit	most	csinál	–	azt
mondja	majd,	 igazából	 ő	 az	 áldozat.	Utálta	 ezért,	 és	 egy	 kicsit	 szeretett	 volna
olyan	nő	lenni,	aki	le	tudja	választani	magáról	ezt	az	utálatot,	el	tud	válni	saját
kelletlen	 testétől,	 csakhogy	 túl	 régóta,	 túl	 keményen	 küzdött	 meg	 azért,	 hogy
ismét	maga	rendelkezzen	a	testével,	és	most	már	nem	adja	ilyen	könnyen.

–	Nem!	–	tolta	el	magától	Matthew-t.	–	Nem	akarom!
A	férfi	azonnal	elengedte,	ahogy	Robin	előre	tudta,	az	arcán	egyszerre	dühös

és	diadalittas	kifejezéssel.	Hirtelen	megértette,	hogy	nem	csapta	be	akkor	 sem,
amikor	lefeküdt	vele	az	évfordulós	hétvégén,	és	valami	érthetetlen	módon	ettől
gyengéd	érzések	ébredtek	benne	iránta.

–	Ne	haragudj	–	folytatta	–,	fáradt	vagyok.



–	Ja	–	bólintott	Matthew.	–	Én	is.
Azzal	 kiment	 a	 szobából.	 Robinnak	 végigfutott	 a	 hideg	 a	 hátán,	 ott,	 ahol

elszakadt	a	zöld	ruha.
De	hol	a	francban	van	már	Strike?	Öt	perccel	múlt	kilenc,	Robin	nem	akart

egyedül	 lenni.	 És	 azt	 is	 tudni	 akarta,	 mi	 történt,	 miután	 Strike	 Charlotte-tal
együtt	 távozott	 a	 fogadásról.	 Bármi	 jobb,	 mint	 csak	 ülni	 itt,	 és	 Matthew-n
gondolkodni.

Mintha	a	gondolatra	lenne	felelet,	megcsörrent	a	telefonja.
–	 Elnézést!	 –	 szólt	 bele	 Strike,	 mielőtt	 Robin	 akár	 köszönhetett	 volna.	 –

Gyanús	csomag	a	rohadt	Green	Parknál.	Már	húsz	perce	ülök	a	metrón,	és	csak
most	lett	térerőm.	Megyek,	amilyen	gyorsan	csak	tudok,	de	lehet,	hogy	jobb,	ha
elindul	nélkülem.

–	Jaj,	istenem	–	csukta	be	a	fáradt	szemét	Robin.
–	 Elnézést!	 –	 ismételte	 Strike.	 –	 De	 úton	 vagyok.	 Sőt,	 majd	 mesélek	 is

valamit.	Tegnap	este	történt	valami	érdekes…	hű,	várjon	csak,	most	elindultunk!
Hamarosan	jövök!

Azzal	 letette.	 Robinnak	 most	 egyedül	 kell	 szembenéznie	 Jasper	 Chiswell
dühének	 első	 hullámával,	 tovább	 hadakoznia	 a	 benne	 kavargó,	 formátlan
rettegéssel,	 boldogtalansággal,	 meg	 a	 sötét	 hajú,	 méltóságteljes	 nő	 képével	 is,
akinek	tizenhat	évvel	több	tudása	és	emléke	volt	Cormoran	Strike-ról.	Ez	persze
nem	számít,	mondta	magában	Robin,	az	 isten	 szerelmére,	 hát	 nincs	 elég	bajod
magadtól	is,	nem	kell	még	Strike	szerelmi	élete	miatt	is	aggódnod,	az	égvilágon
semmi	közöd	hozzá…

Hirtelen	 valami	 bűntudatszerű	 bizsergést	 érzett	 az	 ajkán,	 ahol	 Strike
félrecsúszott	 puszija	 kikötött	 a	 kórház	 előtt.	 Mintha	 azzal	 lemoshatná,
felhörpintette	 a	 maradék	 kávét,	 felállt,	 és	 kilépett	 a	 széles,	 egyenes	 utcára,
melynek	két	oldalán	teljesen	egyforma	19.	századi	házak	sorakoztak.

Gyors	 léptekkel	 sétált,	 nem	 is	 azért,	 mert	 olyan	 sietős	 volt	 neki,	 hogy
Chiswell	 rajta	 töltse	 ki	 először	 a	 dühét,	 csalódását,	 hanem	 mert	 a	 mozgás
segítségével	könnyebben	el	tudta	hessegetni	a	kényelmetlen	gondolatokat.

Pontosan	időben	érkezett	Chiswell	háza	elé,	és	néhány	reményteli	pillanatig
álldogált	 a	 csillogó,	 fekete	 bejárati	 ajtó	 előtt,	 hátha	 Strike	 is	 befut	 még	 a
legutolsó	 pillanatban.	 De	 nem	 futott.	 Robin	 így	 összeszedte	 magát,	 felment	 a
három	ragyogó,	fehér	 lépcsőfokon	az	ajtóhoz,	és	bekopogott.	Az	ajtó	 láthatóan



nem	volt	kulcsra	zárva,	néhány	centire	ki	 is	nyílt.	Egy	 távoli	 férfihang	valamit
kiáltott,	ami	akár	„jöjjön”	is	lehetett.

Robin	 egy	 apró,	 kétes	 tisztaságú	 előszobába	 érkezett,	 ahonnan	 szédítően
meredek	 lépcső	 indult	 felfelé.	A	 falat	 borító	kopott,	 olajzöld	 tapéta	helyenként
már	 kezdett	 leválni.	Úgy	 hagyta	 az	 ajtót,	 ahogy	 találta,	 és	 hangosan	 beszólt	 a
lakásba:

–	Miniszter	úr!
Chiswell	 nem	 válaszolt.	 Robin	 óvatosan	 bekopogott	 a	 jobbra	 lévő	 ajtón,

aztán	benyitott.
Az	 idő	 mozdulatlanná	 dermedt.	 Mintha	 az	 egész	 jelenet	 hirtelen	 szakadt

volna	rá	a	szemén	keresztül	az	erre	teljesen	készületlen	elméjébe.	A	döbbenettől
csak	 állt	 az	 ajtóban,	 a	 keze	 még	 mindig	 a	 kilincsen,	 a	 szája	 kissé	 nyitva,	 és
próbálta	megérteni,	mit	is	lát.

Egy	Anna	 királynő	 korabeli	 széken	 egy	 férfi	 ült	 szélesre	 tárt	 lábbal,	 a	 két
karja	 lelógott,	és	a	 feje	helyén	mintha	egy	csillogó,	szürke	 tarlórépa	 lett	volna,
amelybe	sötéten	ásító	szájat	vágtak,	de	szemeket	nem.

Aztán	 nagy	 küszködve	 felfogta,	 hogy	 az	 nem	 répa,	 hanem	 egy	 átlátszó
nejlonzacskóba	csomagolt	emberi	fej.	Egy	nagy	tartályból	vékony	cső	futott	fel
bele.	A	férfi,	úgy	tűnt,	megfulladt.	Bal	 lába	oldalt	hevert	a	szőnyegen,	a	cipője
talpán	kis	 lyuk;	 vastag	 ujjai	majdnem	egészen	 a	 szőnyegre	 lógtak,	 az	 ágyékán
folt	a	kiürülő	hólyagjától.

Végül	Robin	azt	is	felismerte,	hogy	a	széken	maga	Chiswell	ül,	hogy	a	sűrű,
ősz	hajkoronáját	az	arcához	préseli	a	nejlonzacskóban	kialakult	vákuum,	és	hogy
a	tágra	nyitott	száj	beszívta	a	műanyagot	–	azért	tátong	olyan	sötéten.
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Fehér	lovakat?	Fényes	nappal?
	

Henrik	Ibsen:	Rosmersholm
	
	

Valahol	távol,	kint,	egy	férfi	kiabált.	A	hangja	alapján	munkás	lehetett,	és	Robin
a	 lelke	mélyén	 tudta,	 hogy	őt	 hallotta,	 amikor	kopogott,	 és	 a	 „jöjjön”	válaszra
számított.	Senki	nem	hívta	be.	Egyszerűen	nyitva	maradt	az	ajtó.

Most	 meg,	 bár	 érthető	 lett	 volna,	 nem	 pánikolt.	 Nem	 látott	 veszélyt,
bármilyen	rémisztően	is	nézett	ki	ez	a	szörnyű	bábu	a	répafejével	és	a	csővel	–	a
szerencsétlen,	 élettelen	 alak	 nem	 árthat	 neki.	 Robin	 tudta,	 hogy	meg	 kell	 róla
bizonyosodnia,	 hogy	 meghalt.	 Odament	 Chiswellhez,	 és	 finoman	 megbökte	 a
vállát.	 Így	 könnyebb	 volt,	 hogy	 a	 szemét	 nem	 láthatta,	 mert	 azt	 a	 miniszter
durva,	 sűrű	 haja	 eltakarta,	mint	 egy	 ló	 sörénye.	A	 csíkos	 ing	 alatt	 keménynek
érződött	a	test,	és	hűvösebbnek	is,	mint	várta.

De	 aztán	 a	 tátongó	 száj	 megszólalt	 a	 képzeletében,	 és	 Robin	 gyorsan
hátratáncolt	 néhány	 lépést.	 A	 lába	 valami	 keményre	 tévedt	 a	 szőnyegen,	 az
megreccsent,	 ő	 pedig	 elbotlott.	 A	 szőnyegen	 egy	 halványkék	 műanyag
gyógyszeres	 henger	 hevert,	 azt	 törte	 össze.	 Felismerte,	 a	 hozzájuk	 közel	 lévő
gyógyszertárban	ilyenben	árulták	a	homeopatikus	tablettákat.

Előhúzta	 a	 telefonját,	 és	 999-et	 tárcsázva	 a	 rendőrséget	 kérte.	 Elmondta,
hogy	 talált	 egy	 holttestet,	 és	 megadta	 a	 címet,	 erre	 megnyugtatták,	 hogy	 a
rendőrség	hamarosan	megérkezik.

Igyekezett	 Chiswellt	 figyelmen	 kívül	 hagyva	 körülnézni.	 Végigmérte	 a
meghatározhatatlanul	szürkés,	bánatos	kis	bojtokkal	díszített,	kopott	függönyt,	a
hamis	 fadobozos	 réges-régi	 tévét,	 a	 kandalló	 feletti	 sötétebb	 foltot,	 ahol
korábban	egy	 festmény	 lóghatott,	meg	a	 fényképeket	az	ezüstkeretekben.	De	a
vákuumcsomagolt	 fej,	 a	 gumicső,	 a	 tartály	 hideg,	 fémes	 csillogása	 mintha



kartonpapírháttérré	 változtatta	 volna	 a	 mindennapi	 részleteket.	 Egyedül	 a
rémálom	tűnt	valódinak.

Így	 aztán	 Robin	 bekapcsolta	 a	 kamerafunkciót	 a	 telefonján,	 és	 nekiállt
fényképezni.	 Ha	 a	 kamera	 lencséjét	 maga	 meg	 a	 rettenet	 közé	 helyezi,	 azzal
talán	 elviselhetőbb	 lesz.	 Lassan,	 módszeresen	 dokumentált	 mindent	 a
helyszínen.

A	holttest	előtt,	a	dohányzóasztalon	egy	pohár,	az	alján	néhány	milliméternyi
folyadék,	 ránézésre	 narancslé.	 Mellette	 szétszórt	 könyvek,	 papírlapok.	 Egy
vastag,	krémszínű	 lap,	a	 tetején	vörös	Tudor-rózsa,	mint	egy	vércsepp,	alatta	a
ház	címe,	ahol	most	is	volt.	Valaki	kerek,	kislányos	betűkkel	üzenetet	írt	rá:

	
Ez	a	ma	este	volt	az	utolsó	csepp	a	pohárban.	Mégis	mennyire	nézel	hülyének,

csak	úgy	odarakod	azt	a	lányt	az	irodába	az	orrom	előtt?	Remélem,	felfogod,

milyen	nevetségesnek	tűnsz,	mennyien	nevetnek	ki,	hogy	a	lányaidnál	is	fiatalabb

nőket	hajkurászol!

Ebből	elegem	van.	Csinálj	csak	hülyét	magadból,	engem	már	nem	érdekel,	ennek

vége.

Visszamentem	Woolstone-ba.	Amint	megoldom	a	lovak	elszállítását,	végleg

kiköltözöm.	A	szörnyűséges	dög	gyerekeid	biztosan	örülnek	majd,	na	és	te,	Jasper?

Kétlem,	de	már	túl	késő.

K

	
Robin	épp	lehajolt,	hogy	lefényképezze	a	levelet,	és	ekkor	hallotta	a	bejárati	ajtó
zárnyelvének	 csattanását.	 Elakadt	 a	 lélegzete,	 és	 megpördült.	 Strike	 állt	 a
küszöbön,	nagy	volt,	és	borostás,	és	még	mindig	azt	az	öltönyt	viselte,	amiben	a
fogadásra	ment.	A	széken	ülő	alakot	bámulta.

–	Már	úton	a	rendőrség	–	mondta	Robin.	–	Az	előbb	hívtam	őket.
Strike	óvatosan	belépett	a	szobába.
–	Akkurva	életbe!
Felfedezte	 a	 megrepedt	 gyógyszeres	 hengert	 a	 földön,	 átlépte,	 és

megvizsgálta	a	gumicsövet,	a	műanyagba	burkolt	fejet.
–	Raff	mondta,	hogy	mostanában	furán	viselkedik	–	szólalt	meg	Robin	–,	de

álmomban	sem	gondoltam	volna,	hogy…
Strike	nem	felelt.	Még	mindig	a	holttestet	vizsgálta.



–	Az	ott	volt	tegnap	este?
–	Micsoda?
–	Az	–	mutatott	a	miniszter	kezére	Strike.
Chiswell	 kézfején	 félkör	 alakú	 nyom	 látszott,	 sötétvöröse	 elütött	 a	 durva,

sápadt	bőrtől.
–	Nem	emlékszem	–	felelte	Robin.
Kezdte	 elérni	 a	 döbbenet,	 hogy	 mi	 is	 történt.	 Egyre	 nehezebben	 tudta

elrendezni	 a	 gondolatait,	 azok	 szabadon,	 rendszertelenül	 pattogtak	 a	 fejében.
Chiswell,	 ahogy	 az	 autó	 ablakán	 kifelé	 kiabálva	 győzködi	 a	 rendőrt,	 hogy
engedje	be	Strike-ot	 a	 fogadásra	 tegnap	este.	Chiswell	 „sötét	 picsának”	nevezi
Kinvarát,	 és	 kiadja	 az	 utasítást,	 hogy	 jöjjenek	 ide	 hozzá	másnap	 reggel.	 Senki
sem	várhatja,	hogy	tényleg	emlékezzen,	mi	volt	a	kezén.

–	Hmm	–	mondta	Strike.	Felfigyelt	a	telefonra	Robin	kezében.	–	Lefotózott
mindent?

Robin	bólintott.
–	Ezt	mind?	–	intett	az	asztal	felé	Strike.	–	És	azt?	–	tette	hozzá	a	szőnyegen

heverő	megrepedt	gyógyszeres	hengerre	mutatva.
–	Igen.	De	az	én	voltam,	ráléptem	véletlenül.
–	Hogy	jött	be?
–	Nyitva	volt	az	ajtó.	Azt	hittem,	direkt	nekünk	hagyta	nyitva	–	válaszolt	a

lány.	 –	 Az	 utcán	 épp	 kiabáltak	 a	 munkások,	 úgy	 hallottam,	 mintha	 Chiswell
kiáltana	ki,	hogy	„jöjjön”.	Azt	hittem…

–	Maradjon	itt!	–	szakította	félbe	Strike.
Kiment	 a	 szobából.	Robin	 hallotta,	 hogy	 felmegy	 a	 lépcsőn,	 aztán	 a	 nehéz

lépteit	 az	 emeleten,	 de	 tudta,	 hogy	 nem	 lesz	 ott	 senki.	 Érezte,	 milyen
mélységesen	 élettelen	 ez	 a	 ház,	 ez	 az	 átlátszó,	 papírból	 kivágott	 valóság;	 és
valóban,	amikor	Strike	nem	egészen	öt	perc	múlva	visszatért,	ő	is	a	fejét	rázta.

–	Sehol	senki.
Elment	Robin	mellett	a	nappaliból	nyíló	ajtó	felé,	és	annak	hallatán,	hogy	ott

járólapon	koppantak	a	léptei,	Robin	azt	is	tudta,	hogy	ez	a	konyha	lehet.
–	Teljesen	üres	a	lakás	–	mondta	Strike,	ahogy	visszajött.
–	Mi	történt	tegnap	este?	–	érdeklődött	Robin.	–	Azt	mondta,	történt	valami

érdekes.
Valami	 másról	 szeretett	 volna	 beszélni,	 nem	 a	 groteszkül	 élettelen,	 rémes



alakról,	ami	mellett	mintha	minden	más	elhalványult	volna	a	helyiségben.
–	Billy	hívott.	Azt	mondta,	meg	akarják	ölni,	hogy	üldözik.	Azt	állította,	egy

telefonfülkében	 van	 a	Trafalgar	 Square-en.	Odamentem,	 hátha	megtalálom,	 de
nem	volt	ott.

–	Ó!
Akkor	 nem	 Charlotte-tal	 volt.	 Robin	 még	 ebben	 a	 szörnyű	 helyzetben	 is

felfigyelt	erre,	és	örült	is	neki.
–	Mi	 a	 fene?	 –	 szólalt	meg	 halkan	 Strike,	 és	 Robin	mellett	 a	 szoba	 egyik

sarkába	bámult.
A	 sötét	 sarokban	 egy	 meggörbült	 kard	 állt	 a	 falnak	 támasztva.	 Ránézésre

erővel	görbíthették	el,	ráléptek,	vagy	szándékosan.	Strike	óvatosan	megkerülte	a
holttestet,	 hogy	 megvizsgálhassa,	 de	 ekkor	 meghallották	 a	 ház	 előtt	 megálló
rendőrautót,	és	Strike	is	felegyenesedett.

–	Nyilván	elmondunk	nekik	mindent	–	mondta.
–	Jó	–	bólintott	Robin.
–	 Kivéve	 a	 lehallgatókat.	 A	 francba…	 azokat	 meg	 fogják	 találni	 az

irodájukban…
–	Nem	fogják	–	felelte	Robin.	–	Tegnap	hazavittem	őket,	hogyha	esetleg	úgy

döntenénk,	hogy	a	Sun	miatt	abba	kell	hagynom	a	megfigyelést.
Még	 mielőtt	 Strike	 elismerően	 nyilatkozhatott	 volna	 e	 fantasztikus

megérzésről,	határozott	kopogtatás	hallatszott	az	ajtó	felől.
–	 Hát,	 szép	 volt,	 amíg	 tartott,	 nem?	 –	 kérdezte	 Strike	 morbid	 mosollyal,

miközben	az	előszoba	felé	indult.	–	Hogy	nem	voltunk	benne	a	lapokban.
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Ami	történt,	azt	el	lehet	hallgatni…	vagy	lehet	rá
mondani	valamit…

	
Henrik	Ibsen:	Rosmersholm

	
	

A	Chiswell-ügy	 akkor	 is	 sajátos	maradt,	 amikor	 az	 ügyfelük	már	 életben	 sem
volt.

Ahogy	 a	 holttestet	 elnyelték	 a	 szokásos	 nehézkes	 folyamatok	 és
formalitások,	Strike-ot	és	Robint	átkísérték	az	Ebury	Streetről	a	Scotland	Yardra,
ahol	 külön	 hallgatták	 ki	 őket.	 Strike	 jól	 tudta,	 hogy	 egy	 miniszter	 halálának
hírére	 tornádószerűen	 söpör	 végig	 a	 spekuláció	 London	 szerkesztőségein,	 és
valóban,	 mire	 hat	 órával	 később	 kijöhettek	 a	 rendőrségről,	 a	 tévé-	 és
rádiócsatornák	 már	 világgá	 is	 kürtölték	 Chiswell	 magánéletének	 mindenféle
színes	részletét.	Amint	megnyitották	a	böngészőt	a	telefonjukon,	a	híroldalakon
is	 látták	 a	 rövid	 híreket,	 és	 a	 blogokon,	 a	 közösségi	 médiában	 elterjedő
barokkosan	 bonyolult	 elméleteket,	 melyekben	 a	 karikatúraszerű	 Chiswellek
elképesztő	 változatosságú	 homályos	 ellenfeleknek	 estek	 áldozatul.	A	Denmark
Streetre	 hazafelé	 tartva,	 a	 taxiban	 Strike	már	 arról	 is	 olvasott,	 hogy	 a	 korrupt
kapitalista	Chiswellt	az	orosz	maffia	ölte	meg,	mert	nem	fizetett	kamatot	valami
mocskos,	illegális	ügylet	után;	a	hagyományos	angol	értékekért	kiálló	Chiswellt
pedig	 nyilván	 bosszúálló	 iszlamisták	 intézték	 el,	 mert	 ellenezte	 a	 Saría
bevezetését.

Strike	 csak	 azért	 ment	 haza	 a	 padlástéri	 lakásába,	 hogy	 összeszedje	 a
holmiját,	 utána	 a	 régi	 barátaihoz,	 Nickhez	 és	 Ilsához,	 a	 gasztroenterológus	 és
ügyvéd	 házaspárhoz	 költözött	 egy	 időre.	 Ahhoz	 is	 ragaszkodott,	 hogy	 Robin
taxival	menjen	haza	egyenesen	az	Albury	Streetre.	Matthew-tól	csak	egy	gyors
ölelést	 kapott,	 és	 úgy	 érezte,	 a	 férfi	 hártyavékony	 együttérzése	még	 rosszabb,



mint	a	nyílt	düh	lenne.
De	 Matthew	 önuralma	 összeomlott,	 amikor	 meghallotta,	 hogy	 Robint

másnap	újabb	kihallgatásra	hívták	be	a	Scotland	Yardra.
–	Előre	lehetett	tudni,	hogy	ez	lesz!
–	 Érdekes,	 a	 legtöbben	 tök	 meglepődtek	 rajta	 –	 felelte	 Robin.	 Épp	 most

nyomta	ki	a	negyedik	hívást	az	anyjától	ma	délelőtt.
–	Nem	arra	gondoltam,	hogy	Chiswell	megöli	magát…
–	„Chizzle”-nek	kell	amúgy	ejteni.
–	 …hanem	 hogy	 bajba	 fogsz	 kerülni,	 hogy	 ott	 sompolyogtál	 bent	 a

Parlamentben!
–	 Ne	 aggódj,	 Matt,	 határozottan	 közölni	 fogom	 a	 rendőrséggel,	 hogy	 te

ellenezted.	Nehogy	emiatt	ne	léptessenek	elő.
Csakhogy	 aztán	már	 abban	 sem	 volt	 biztos,	 hogy	 a	második	 kihallgatáson

egy	 rendőrrel	 beszélt.	 A	 sötétszürke	 öltönyös,	 halk	 szavú	 férfi	 nem	 mondta,
kinek	dolgozik.	Robin	sokkal	 ijesztőbbnek	 találta	ezt	az	urat,	mint	előző	nap	a
rendőröket,	 pedig	 azok	 időnként	 egyenesen	 agresszívan	 léptek	 fel.	 Robin
beszámolt	az	embernek	mindenről,	amit	a	Képviselőházban	látott	és	hallott,	csak
a	fura	beszélgetést	hagyta	ki	Della	Winn	és	Aamir	Mallik	között,	amit	a	második
lehallgatókészüléken	 hallott.	 Mivel	 ez	 zárt	 ajtó	 mögött	 történt,	 a	 rendes
munkaidő	 letelte	 után,	 csakis	 ilyen	 készülék	 segítségével	 tudhatott	 róla.	Azzal
nyugtatta	 a	 lelkiismeretét,	 hogy	 a	 beszélgetésnek	 semmilyen	 köze	 nem	 lehet
Chiswell	 halálához,	 mégis	 kellemetlen,	 bűntudat-	 vagy	 rettegésszerű	 érzések
gyötörték,	 ahogy	 másodszorra	 is	 kilépett	 az	 épületből.	 Annyira	 megszállta	 a
paranoia	 (remélte,	 csak	 az,	 és	 a	 biztonsági	 szolgálatokkal	 való	 kapcsolatba
kerülése	okozta),	hogy	a	metróállomás	melletti	 telefonfülkéből	hívta	fel	Strike-
ot,	nem	a	mobiljáról.

–	 Épp	 most	 jöttem	 ki	 egy	 második	 kihallgatásról.	 És	 szerintem	 tuti	 a
titkosszolgálat	volt.

–	Várható	 volt	 –	 felelte	 Strike.	Robint	 egy	 kicsit	meg	 is	 nyugtatta,	milyen
természetesnek	vette.	–	Muszáj	leellenőrizniük,	megbizonyosodni,	hogy	tényleg
az,	akinek	mondja	magát.	Nem	tud	valahová	máshová	elmenni,	nem	haza?	Nem
is	értem,	miért	nincs	még	a	nyakunkon	a	sajtó,	de	biztosan	csak	napok	kérdése.

–	Hazamehetek	Mashamba,	gondolom	–	tűnődött	el	Robin	–,	de	ha	akarnak,
nyilván	ott	is	megtalálnak.	Ott	kerestek	a	hasfelmetszős	dolog	után	is.



Nem	úgy,	mint	Strike-nak,	Robinnak	nem	voltak	barátai,	akiknek	ismeretlen
otthonaiba	most	eltűnhetne.	Minden	barátja	egyben	Matthew-é	is,	és	Robin	nem
kételkedett	benne,	hogy	a	férjéhez	hasonlóan	ők	is	félnének	befogadni	bárkit,	aki
iránt	 a	 titkosszolgálat	 érdeklődik.	Nem	 tudta,	mihez	 kezdjen,	 így	 hazament	 az
Albury	Streetre.

De	 mégsem	 keresték	 az	 újságírók,	 bár	 a	 lapok	 aztán	 nem	 fogták	 vissza
magukat	Chiswell-ügyben.	A	Mail	 rögtön	 kétoldalas	 cikkben	 elevenítette	 fel	 a
Jasper	 Chiswell	 életét	 végigkísérő	 mindenféle	 megpróbáltatásokat	 és
botrányokat.	 „Valaha	 lehetséges	 jövendő	 miniszterelnökként	 emlegették”,	 „a
szexi	olasz	Ornella	Serafinnal	való	viszonyán	tönkrement	az	első	házassága”,	„a
csábító	Kinvara	Hanratty,	aki	nála	harminc	évvel	fiatalabb”,	„Freddie	Chiswell
főhadnagy,	Chiswell	legidősebb	fia	az	iraki	háborúban	halt	meg,	melyet	apja	oly
kitartóan	támogatott”,	„legkisebb	fia,	Raphael	bedrogozva	kocsikázott,	melynek
egy	fiatal	édesanya	halála	lett	a	vége”.

A	nívósabb	 lapokban	Chiswell	barátaitól,	kollégáitól	 is	volt	méltatás:	„éles
eszű,	 remek	 képességű	 miniszter,	 egyike	 Thatcher	 valamikori	 okos
fiatalembereinek”,	 „ha	 kissé	 zavaros	 magánélete	 nem	 gátolta	 volna,	 az
égvilágon	 bármit	 elérhetett	 volna”,	 „személyesen	 sokan	 ingerlékenynek,	 akár
durvának	 is	 látták,	 de	 amikor	 én	 megismertem	 Harrow-ban,	 Jasper	 Chiswell
elmés,	intelligens	fiú	volt”.

Öt	 napnyi	 szenzációhajhászás	 után	 a	 lapok	 titokzatos	 módon	 még	 mindig
visszafogták	 magukat,	 és	 nem	 írtak	 semmit	 Strike	 és	 Robin	 szerepéről	 az
ügyben,	és	egyetlen	szó	sem	esett	zsarolásról	sehol.

	
	

A	Chiswell	holttestének	megtalálását	követő	péntek	reggel	Strike	ott	ült	némán
az	asztalnál	Nick	és	Ilsa	konyhájában.	Mögötte	az	ablakon	betűzött	a	nap.

A	házigazdái	dolgozni	mentek.	 Ilsa	már	évek	óta	próbált	 teherbe	esni,	 és	a
férjével	nemrég	befogadtak	két	kiscicát.	Nick	 ragaszkodott	hozzá,	hogy	Ossie-
nak	 és	Rickynek	 nevezzék	 el	 őket,	 a	 Spurs	 két	 játékosa	 után,	 akiket	 tizenéves
korában	 imádott.	 A	 macskák	 különben	 is	 épp	 csak	 hajlandóak	 voltak	 a
befogadóik	 térdére	 ülni,	 és	 nem	 viselték	 jól	 a	 nagydarab,	 ismeretlen	 Strike
érkezését.	Most,	hogy	egyedül	maradtak	vele,	a	falra	szerelt	konyhaszekrények
tetején	 kerestek	 menedéket.	 Strike	 folyamatosan	 két	 halványzöld	 szempár



kereszttüzében	találta	magát,	amely	fentről	követte	minden	lépését.
Nem	 mintha	 sokat	 lépkedett	 volna.	 Sőt,	 az	 utóbbi	 fél	 óra	 nagy	 részében

szinte	 teljesen	 mozdulatlanul	 tanulmányozta	 a	 fényképeket,	 amelyeket	 Robin
készített	 az	 Ebury	 Streeten.	 Hogy	 kényelmesebb	 legyen,	 Nick
dolgozószobájában	 kinyomtatta	 őket.	 Végül	 Strike	 kiválasztott	 kilenc	 képet
Ricky	felborzolt	szőrű,	nagy	ijedelmére,	a	többit	pedig	egy	halomba	rakta.	Ricky
visszaült,	amikor	Strike	nekiállt	a	kiválasztott	képeket	vizsgálgatni,	ide-oda	járt	a
fekete	farka	vége,	úgy	várta	a	nyomozó	következő	mozdulatát.

Az	első	kiválasztott	kép	a	Chiswell	bal	kezén	 lévő	apró,	 félkör	alakú	sebet
mutatta	közelről.

A	 második	 és	 harmadik	 két	 különböző	 szögből	 a	 poharat,	 amit	 Chiswell
előtt,	 a	 dohányzóasztalon	 találtak.	 Mindkét	 oldalán	 valami	 por	 maradványai
látszottak	a	2-3	milliméternyi	narancslé	fölött.

A	 negyedik,	 ötödik	 és	 hatodik	 képet	 Strike	 egymás	 mellé	 rakta	 ki.
Mindhármon	 a	 holttest	 látszott,	 különböző	 nézőpontokból,	 meg	 valamennyi	 a
helyiségből	körülötte.	Strike	még	egyszer	megnézte	a	sarokban	az	elgörbült	kard
kísértő	árnyékát,	a	sötét	foltot	a	kandalló	felett,	ahol	régebben	egy	kép	lóghatott,
ez	 alatt	 pedig,	 a	 sötét	 tapétán	 majdhogynem	 kivehetetlenül,	 két	 rézkampót,
egymástól	nagyjából	egy	méterre.

A	hetedik	és	nyolcadik	képen,	amelyeket	Strike	szintén	egymás	mellé	tett,	az
egész	 dohányzóasztal	 látszott.	 Kinvara	 búcsúlevele	 számos	 papírlap	 és	 könyv
tetején	 hevert.	 Az	 egyik	 levélből	 látszott	 egy	 kevés,	 meg	 a	 „Brenda	 Bailey”
aláírás.	 A	 könyvek	 sem	 látszottak	 jól,	 Stike	 csak	 egy	 vászonkötésű	 könyv
címének	egy	részletét	tudta	elolvasni:	CATUL,	és	feltűnt	még	egy	papírkötéses
Penguin	 kiadvány	 alsó	 fele.	 A	 képen	 szerepelt	 még	 az	 asztal	 alatti	 kopottas
szőnyeg	felperdült	sarka	is.

Az	 utolsó,	 kilencedik	 képet	 Strike	 egy,	 a	 holttestet	 ábrázoló	másik	 képből
nagyította	 ki.	 Ezen	Chiswell	 feketén	 tátongó	 nadrágzsebe	 volt	 látható,	 amiben
Robin	telefonjának	vakuja	megcsillant	valami	aranyszínű	tárgyon.	Strike	épp	ezt
a	 csillogó	 tárgyat	 vizsgálgatta,	 amikor	megcsörrent	 a	 telefonja.	A	 háziasszony,
Ilsa	kereste.

–	Hahó!	–	köszönt	a	telefonba,	majd	felállt,	és	fogta	a	háta	mögött	a	polcon
heverő	 Benson	 &	 Hedgest	 és	 az	 öngyújtóját.	 Ossie	 és	 Ricky	 fán	 csikorgó
körmökkel	rohant	át	a	konyhaszekrény	másik	végébe,	hátha	Strike	hozzájuk	akar



vágni	valamit.	Strike	ellenőrizte,	hogy	biztos	nem	tudnak-e	kiszaladni	a	kertbe,
majd	amikor	megbizonyosodott,	hogy	túl	messze	vannak,	kiment	a	hátsó	ajtón,
és	gyorsan	becsukta	maga	után.	–	Van	hír?

–	Igen.	Úgy	tűnik,	jól	gondoltad.
Strike	leült	a	kovácsoltvas	kerti	székre,	és	rágyújtott.
–	Halljuk!
–	Most	 kávéztam	 az	 ismerősömmel.	 Nem	 beszélhet	 róla,	 mármint	 tudjuk,

milyen	dolgokról	van	szó;	de	elmondtam	neki	az	elméletedet,	és	azt	mondta,	„ez
nagyon	könnyen	lehet”.	Megkérdeztem,	„egy	másik	politikus?”,	mire	azt	felelte,
az	 is	 valószínűnek	 tűnik,	 mire	 én:	 gondolom,	 egy	 ilyen	 helyzetben	 a	 sajtó
fellebbezni	fog,	mire	ő:	igen,	ő	is	pont	így	gondolja.

Strike	kifújta	a	füstöt.
–	 Jövök	 neked	 eggyel,	 Ilsa,	 köszi.	 A	 jó	 hír	 akkor	 az,	 hogy	 nem	 kell	 a

nyakatokon	maradnom.
–	Corm,	tudod,	hogy	nem	zavarsz.
–	A	macskák	nem	bírnak.
–	Nick	szerint	csak	látják	rajtad,	hogy	az	Ágyúsoknak	szurkolsz.
–	A	komikus	mesterség	nagy	csillagot	veszített,	amikor	a	férjed	úgy	döntött,

hogy	inkább	orvos	lesz.	Ma	én	csinálom	a	vacsorát,	utána	meg	el	is	húzok.
Strike	felhívta	Robint.	A	lány	a	második	csörgésre	felvette.
–	Minden	rendben?
–	Kiderítettem,	miért	nem	szállt	még	ránk	a	sajtó.	Della	szigorú	bírói	tiltást

kért.	A	lapok	nem	írhatják	meg,	hogy	Chiswell	felfogadott	minket,	nehogy	azzal
leplezzék	 le	 a	 zsarolás-sztorit.	 Ilsa	 beszélt	 az	 ismerősével	 a	 Legfelsőbb
Bíróságon,	ő	is	megerősítette.

Robin	egy	ideig	nem	szólt,	amíg	ezt	megemésztette.
–	 Szóval	 Della	 meggyőzött	 egy	 bírót,	 hogy	 Chiswell	 csak	 kitalálta	 a

zsarolást?
–	 Pontosan,	 hogy	 csak	 arra	 használta	 indoknak,	 hogy	 az	 ellenfeleiről

kompromittáló	 információkat	 gyűjtsön.	Nem	 lep	meg,	 hogy	 a	 bíró	bevette.	Az
egész	világ	azt	hiszi,	Della	az	ártatlanság	csúcsa.

–	De	Izzy	is	tudja,	miért	voltam	ott!	–	tiltakozott	Robin.	–	A	család	biztosan
megerősítette,	hogy	Chiswellt	zsarolta	valaki!

Strike	szórakozottan	Ilsa	rozmaringos	cserepébe	pöckölte	a	hamut.



–	Gondolja?	Vagy	inkább	azt	szeretnék,	ha	titokban	maradna	az	egész,	most,
hogy	meghalt?

Robin	hallgatását	kelletlen	egyetértésként	értelmezte.
–	A	sajtó	támadni	fogja	ezt	a	bírói	tiltást,	ugye?
–	 Ilsa	 szerint	 máris	 próbálkoznak.	 A	 pletykalapszerkesztők	 helyében	 én

figyeltetném	 magunkat,	 úgyhogy	 jobb	 lesz,	 ha	 óvatosak	 leszünk.	 Én	 ma	 este
visszamegyek	az	irodába,	de	maga	szerintem	maradjon	csak	otthon.

–	De	meddig?	–	kérdezte	Robin.
Strike	 hallotta	 a	 hangjából	 kicsengő	 feszültséget,	 és	 elgondolkodott,	 vajon

kizárólag	az	ügy	okozza-e.
–	 Majd	 improvizálunk.	 Robin,	 tudják	 magáról,	 hogy	 maga	 volt	 bent	 a

Parlamentben.	Már	akkor	is	maga	lett	a	sztori,	amikor	Chiswell	még	élt,	és	most
aztán	tutira	maga	az,	hogy	tudják,	kicsoda,	Chiswell	meg	meghalt.

Robin	nem	felelt.
–	Hogy	halad	a	könyveléssel?	–	kérdezte	végül	Strike.
A	 lány	 ragaszkodott	 hozzá,	 hogy	megcsinálja,	 bár	 sem	 ő,	 sem	 Strike	 nem

szerette	ezt	a	feladatot.
–	Jobban	nézne	ki	a	dolog,	ha	Chiswell	kifizette	volna	a	számláját.
–	 Igyekszem	 kihúzni	 a	 családból	 –	 dörzsölte	meg	 a	 szemét	 Strike.	 –	Csak

olyan	ízléstelen	dolognak	tűnik	még	a	temetés	előtt	pénzt	kérni.
–	Megint	átnéztem	a	fényképeket	–	szólalt	meg	Robin.	A	holttest	megtalálása

óta	 napi	 kapcsolatban	 voltak,	 és	 valahogy	 minden	 beszélgetésük
visszakanyarodott	a	Chiswellről	meg	a	helyiségről	készült	fényképekhez.

–	Én	is.	Észrevett	bármi	újat?
–	Igen,	két	kis	rézkampót	a	falon.	Szerintem	a	kard	általában…
–	…ott	lóghatott	a	falon	a	festmény	alatt?
–	Pontosan.	Gondolja,	hogy	Chiswellé	volt,	még	a	seregben?
–	Könnyen	lehet.	Vagy	valami	őséé.
–	De	vajon	miért	vették	le	onnan?	És	hogy	görbült	el?
–	 Gondolja,	 hogy	 Chiswell	 lekapta	 a	 falról,	 és	 azzal	 próbált	 védekezni	 a

gyilkos	ellen?
–	Most	először	kimondta!	–	jegyezte	meg	Robin	halkan.	–	Hogy	„gyilkos”.
Egy	dongó	repült	oda	Strike-hoz,	de	a	cigarettafüst	zavarta,	 így	zümmögve

távozott.



–	Csak	vicceltem.
–	Tényleg?
Strike	a	széken	ülve	kinyújtotta	a	két	lábát,	és	megszemlélte	őket.	Mivel	nem

mehetett	ki	a	meleg	házból,	nem	vett	 fel	cipőt	és	zoknit.	A	csupasz	 lába	ritkán
látott	 napot,	 sápadtfehér	 volt,	 és	 szőrös.	 A	 műlába	 csak	 egy	 darab	 szénszálas
műanyag	volt,	külön	lábujjakat	nem	is	alakítottak	ki	rajta.	Ez	tompán	csillogott	a
napsütésben.

–	 Vannak	 fura	 dolgok	 –	 mondta	 végül,	 és	 megmozgatta	 a	 megmaradt
lábujjait.	 –	 De	 hát	 eltelt	 egy	 hét,	 és	 nem	 tartóztattak	 le	 senkit.	 Nyilván	 a
rendőrség	is	észrevett	mindent,	amit	mi.

–	 Wardle	 sem	 hallott	 semmit?	 Vanessa	 apukája	 beteg.	 Ő	 meg	 családi
szabadságon	van,	különben	megkérdeztem	volna	őt.

–	Wardle	most	el	van	havazva	a	terroristaellenes	dolgokkal	az	olimpia	miatt.
Azért	 kedvesen	 szakított	 rá	 időt,	 hogy	 felhívja	 a	 hangpostámat,	 és	 szétröhögje
magát,	hogy	fizetés	nélkül	meghalt	az	ügyfelem.

–	 Cormoran,	 magának	 feltűnt,	 mi	 volt	 a	 neve	 annak	 a	 homeopátiás
gyógyszernek,	amire	ráléptem?

–	Nem	–	felelte	Strike.	Ez	nem	is	volt	a	kiválasztott	képei	között.	–	Mi	volt?
–	Lachesis.	Akkor	láttam,	amikor	kinagyítottam	a	képet.
–	És	ez	miért	fontos?
–	Amikor	Chiswell	 bejött	 az	 irodánkba,	 és	Aamir	 fejéhez	 vágta	 azt	 a	 latin

idézetet,	 meg	 az	 „olyan	 hajlamúakat”,	 akkor	 említette	 Lakhesziszt	 is.	 Azt
mondta…

–	A	Moirák	egyike.
–	Pontosan.	Aki	tudja,	„mikor	ér	véget	a	játék”.
Strike	néhány	másodpercig	csendben	szívta	a	cigarettáját.
–	Fenyegetően	hangzik.
–	Bizony.
–	És	biztosan	nem	emlékszik,	milyen	verset	idézett?	Akár	csak	a	szerzőre?
–	Próbáltam	 felidézni,	 de	 nem…	várjon!	 –	Robinnak	 hirtelen	 eszébe	 jutott

valami.	–	Egy	számot	mondott.
–	Catullus!	–	vágta	rá	Strike,	és	hirtelen	felült	a	kerti	széken.
–	Honnan	tudja?
–	 Mert	 Catullus	 verseinek	 száma	 van,	 nem	 címe,	 volt	 is	 egy	 régi	 kiadás



Chiswell	előtt	a	dohányzóasztalon.	És	Catullus	egy	csomó	érdekes	hajlamról	ír,
vérfertőzésről,	 szodómiáról,	 gyerekmolesztálásról…	 az	 állatokat	 valahogy
kihagyta.	Van	egy	híres	verse	egy	verébről,	de	azt	nem	dugja	meg	senki.

–	Fura	egybeesés,	nem?	–	kérdezte	Robin,	elengedve	a	füle	mellett	a	viccet.
–	Lehet,	hogy	Chiswellnek	ilyen	tablettákat	írtak	fel,	és	erről	jutottak	eszébe

a	Moirák?
–	Magának	olyan	embernek	tűnt,	aki	hisz	a	homeopátiában?!
–	Hát	 nem	 –	 engedett	 Strike.	 –	De	 ha	 azt	 akarja	mondani,	 hogy	 a	 gyilkos

valami	művészi	elemként	hagyott	ott	egy	adag	Lachesist…
Távoli	csilingelést	hallott.
–	Valaki	csönget	–	mondta	Robin.	–	Jobb,	ha	most…
–	Nézze	meg,	ki	az,	mielőtt	ajtót	nyit!	–	mondta	Strike.	Hirtelen	mintha	rossz

előérzete	támadt	volna.
Elhaló	lépteket	hallott,	tudta,	hogy	a	szőnyeg	miatt	ilyenek.
–	Úristen!
–	Ki	volt	az?
–	Mitch	Patterson.
–	Meglátta?
–	Nem,	az	emeleten	vagyok.
–	Akkor	ne	nyisson	ajtót!
–	Hát	nem	is	fogok.
Robin	mégis	hangosabban,	egyenetlenebbül	szedte	a	levegőt.
–	Jól	van?
–	Igen	–	felelte	a	lány	elszoruló	hangon.
–	Mégis	mit	csinál…?
–	Most	megyek.	Később	visszahívom!
Azzal	letette.
Strike	leengedte	a	telefont	a	fülétől.	Hirtelen	forróságot	érzett	a	másik	keze

ujjain,	 most	 látta	 csak,	 hogy	 a	 filterig	 leégett	 a	 cigarettája.	 A	 forró	 kövön
elnyomta	és	átdobta	a	csikket	a	szomszéd	kertjébe,	akivel	Nick	és	Ilsa	nem	volt
jóban.	Aztán	Robinon	tűnődve	rögtön	rágyújtott	egy	újabbra.

Aggódott	 a	 lány	miatt.	Az	persze	 várható	 volt,	 hogy	 szorongást	 és	 stresszt
tapasztal,	miután	ő	találta	meg	a	holttestet,	és	még	a	titkosszolgálat	is	kihallgatta;
de	 a	 beszélgetésük	 közben	 felfedezett	 egy-két	 figyelemkiesést,	 amikor	 Robin



két-háromszor	 is	 megkérdezte	 tőle	 ugyanazt.	 És	 ott	 volt	 az	 is,	 hogy	 a	 lány
szerinte	már	egészségtelenül	türelmetlen,	hogy	visszamehessen	az	irodába,	vagy
csak	ki	az	utcára.

Strike	 meg	 volt	 győződve	 róla,	 hogy	 Robinnak	 pihennie	 kéne	 egy	 kicsit,
ezért	aztán	nem	is	számolt	be	arról,	milyen	vonalon	folytatja	most	a	nyomozást.
Biztos	volt	benne,	hogy	mindenáron	segíteni	akart	volna.

Az	volt	a	helyzet,	hogy	Strike	számára	nem	azzal	kezdődött	a	Chiswell-ügy,
amikor	 a	 néhai	 miniszter	 beszámolt	 neki	 a	 zsarolásról,	 hanem	 amikor	 Billy
Knight	 mesélt	 a	 megfojtott,	 rózsaszín	 takaróban	 eltemetett	 gyerekről.	 Billy
legutóbbi	 segélykérő	 hívása	 óta	 Strike	 folyamatosan	 próbálta	 visszahívni	 a
számot.	 Végül	 előző	 délelőtt	 egy	 kíváncsi	 járókelő	 felvette,	 és	 megerősítette,
hogy	a	telefonfülke	tényleg	a	Trafalgar	Square	sarkán	áll.

Strike.	Az	a	köcsög	egylábú	katona.	Billy	teljesen	rápörgött.	Azt	hiszi,	majd
jön,	és	kiszabadítja!

Csak	 van	 rá	 valami	 esély,	 bármilyen	 elenyésző	 is,	 hogy	 Billy	 esetleg
visszatér	 oda,	 ahonnan	 segítséget	 kért!	 Előző	 délután	 Strike	 mászkált	 néhány
órát	a	Trafalgar	Square-en.	Tudta,	milyen	valószínűtlen,	hogy	megtalálja	Billyt,
de	úgy	érezte,	muszáj	valamit	csinálnia,	legyen	az	bármilyen	hiábavaló.

Aztán	egy	másik,	még	nehezebben	indokolható	döntést	is	hozott,	ez	ráadásul
pénzbe	 is	 került	 neki,	 amiből	 most	 nem	 volt	 túl	 sok	 a	 nyomozóirodájának.
Utasította	Barclay-t,	hogy	maradjon	benn	Jimmy	és	Flick	köreiben.

–	Hát,	a	maga	pénze	–	felelte	a	glasgow-i	katona,	amikor	Strike	közölte	vele
a	feladatot.	–	De	mégis,	mit	keressek?

–	Billyt	–	mondta	Strike.	–	És	ha	Billyt	nem	találja,	akkor	bármit,	ami	fura.
Persze	a	következő	adag	számlából	Robin	is	pontosan	megtudja	majd,	mit	is

csinál	Barclay.
Strike-nak	 hirtelen	 az	 az	 érzése	 támadt,	 hogy	 valaki	 figyeli.	 A	 bátrabbik

kiscica,	Ossie	ott	ült	a	konyhaablakban,	a	mosogató	csapjai	mellett,	és	a	halvány
jádeszínű	szemével	bámult	ki	rá.	Mintha	elítélően	nézte	volna.
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Soha	nem	fogok	tudni	teljesen	fölébe	kerekedni.	Mindig
maradni	fog	bennem	valami	kétség.

	
Henrik	Ibsen:	Rosmersholm

	
	

Mivel	 nem	 akarták	megszegni	 a	 szigorú	 bírói	 tiltás	 szabályait,	 a	 fotósok	 távol
maradtak	Woolstone-tól	 Chiswell	 temetése	 napján.	 A	 hírszolgáltatók	 csak	 egy
rövidke,	 tényszerű	 bejelentést	 tettek	 közzé,	 hogy	 a	 temetés	 lezajlott.	 Strike
először	elgondolkodott	rajta,	küldjön-e	virágot,	de	aztán	úgy	döntött,	nem	küld;
esetleg	 ízléstelen	 emlékeztetőnek	 vehette	 volna	 valaki,	 hogy	még	mindig	 nem
fizették	 ki	 a	 számláját.	 Közben	 a	 Chiswell	 halála	 ügyében	 indult	 vizsgálatot
meghosszabbították	további	nyomozás	szükségessége	miatt.

És	 ez	 után	 egy	 csapásra	 már	 senkit	 sem	 érdekelt	 különösebben	 Jasper
Chiswell.	Mintha	az	egy	hétig	hatalmas	betűkkel,	pletykákkal,	híresztelésekkel
megtámogatott	holttest	elsüllyedt	volna	a	sportolók	és	sportolónők,	az	olimpiai
készülődés	 és	 a	 várt	 eredmények	 hullámai	 közt.	 Az	 egész	 országban	 szinte
általános	volt	az	olimpia	 iránti	érdeklődés;	akár	várta,	akár	ellenezte	az	ember,
lehetetlen	volt	figyelmen	kívül	hagyni,	nem	venni	róla	tudomást.

Robin	 még	 mindig	 naponta	 beszélt	 Strike-kal	 telefonon,	 nógatta,	 hogy
hagyja	már	 visszajönni	 dolgozni,	 de	 Strike	 kitartóan	 ellenállt.	Mitch	 Patterson
azóta	még	kétszer	 feltűnt	 az	 utcájukban,	 ráadásul	Strike	 irodájával	 szemben,	 a
járdán	 is	 megjelent	 egy	 ismeretlen,	 fiatal	 utcazenész,	 aki	 mindig	 elvétette	 az
akkordjait,	 ha	 a	 nyomozó	 kiment	 az	 utcára,	 és	 rendszeresen	 félbehagyott
számokat,	 hogy	 felvehesse	 a	 telefont.	Úgy	 tűnt,	 a	 sajtó	 azért	 nem	 felejtette	 el,
hogy	az	olimpiának	előbb-utóbb	vége	lesz,	és	akkor	jöhet	majd	a	szaftos	sztori
arról,	miért	is	bérelt	fel	magánnyomozót	Jasper	Chiswell.

Strike	 rendőrségi	 ismerőseinek	 egyike	 sem	 tudott	 semmit	 róla,	 hogy



haladnak	 a	 kollégáik	 a	 nyomozással.	 Noha	 általában	 a	 legmostohább
körülmények	 közt	 is	 el	 tudott	 aludni,	 most	 éjszakánként	 nyugtalan,	 éber	 volt,
csak	hallgatta	az	olimpiára	érkezett	nézők	miatti	egyre	hangosabb	éjszakai	zajt.
Utoljára	 abban	 az	 első	 hétben	 élt	 át	 ilyen	 hosszú	 álmatlan	 időszakot,	 amikor
magához	tért	az	afganisztáni	bombatámadás	után,	amelyben	a	 lábát	elvesztette.
De	akkor	olyan	viszketés	kínozta,	amelyet	 lehetetlen	volt	megvakarni,	hiszen	a
hiányzó	lábán	érezte.

	
	

Loreleijal	 a	 paralimpiai	 fogadás	 estéje	 óta	 nem	 találkozott.	 Miután	 az	 utcán
otthagyta	Charlotte-ot,	a	Trafalgar	Square-re	indult,	hátha	sikerül	Billy	nyomára
bukkannia,	így	aztán	még	jobban	elkésett	a	vacsoráról	a	lánnyal,	mint	gondolta.
Fáradt	 volt,	 fájt	 mindene,	 csalódott,	 mert	 Billyt	 sem	 találta,	 és	 a	 volt
menyasszonyával	 való	 váratlan	 találkozás	 is	 felzaklatta.	 Amikor	 az	 étterembe
ért,	arra	számított,	sőt,	kicsit	talán	remélte	is,	hogy	Lorelei	már	nem	lesz	ott.

De	a	lány	nemcsak	hogy	türelmesen	várta	az	asztaluknál,	hanem	rögtön	ki	is
billentette	 az	 egyensúlyából	 valami	 olyasmivel,	 amit	 Strike	magában	 stratégiai
visszavonulásként	 könyvelt	 el.	Egyáltalán	nem	 forszírozta,	 hogy	 a	 kapcsolatuk
jövőjéről	beszéljenek,	sőt,	bocsánatot	kért	az	állítása	szerint	meggondolatlan	és
buta	szerelmi	vallomásért	a	múltkor.	Tudja,	hogy	ezzel	zavarba	hozta	Strike-ot,
mondta,	és	ezt	őszintén	sajnálja.

Strike	amint	leült,	megivott	majdnem	egy	egész	pint	sört.	Úgy	gondolta,	ez
majd	 megerősíti	 a	 kellemetlen	 beszélgetés	 előtt,	 hogy	 se	 komolyabb,	 se
állandóbb	 kapcsolatra	 nem	 vágyik;	 de	 az	 új	 helyzet	 meglepte.	 Lorelei
magyarázatával,	 hogy	 a	 „szeretlek”-et	 csak	 valahogy	 örömében	 mondta,
érvénytelenné	vált	az	előre	kigondolt	mondandója,	és	a	lány	olyan	szép	is	volt	itt
az	 ízlésesen	 megvilágított	 étteremben,	 hogy	 könnyebb	 és	 kellemesebb	 is	 volt
csak	 elfogadni,	 amit	 mondott,	 nem	 erőltetni	 egy	 olyan	 konfliktust,	 amelyhez
nyilvánvalóan	egyiküknek	sem	fűlött	a	foga.	A	következő,	külön	töltött	héten	is
küldözgettek	 üzeneteket,	 és	 beszéltek	 is	 néhányszor,	 bár	 közel	 sem	 annyit,
amennyit	 Strike	 Robinnal	 telefonált.	 Lorelei	 teljesen	 megértően	 kezelte,	 hogy
most	egy	 ideig	meg	kell	húznia	magát,	amikor	Strike	elárulta	neki,	hogy	néhai
ügyfele	egy	miniszter	volt,	aki	műanyag	zacskóval	a	fején	fulladt	meg.

Lorelei	 még	 akkor	 sem	 zökkent	 ki,	 amikor	 Strike	 elutasította	 a	 javaslatát,



hogy	 nézzék	 együtt	 az	 olimpia	 nyitóünnepségét,	 mert	 már	 elígérkezett	 aznap
estére	Lucyhez	 és	Greghez.	 Strike	 húga	 egyelőre	 nem	volt	 hajlandó	 elengedni
Jacket	maga	mellől,	így	Strike	nem	vihette	el	hétvégén	a	Birodalmi	Hadtörténeti
Múzeumba;	de	meghívták	vacsorára.	Amikor	erről	beszámolt	Loreleinak,	érezte,
a	lány	reméli,	hogy	elhívja	őt	is,	ismerkedjen	meg	a	családjával.	Strike	teljesen
őszintén	mondta,	 hogy	 azért	 akar	 egyedül	menni,	 hogy	 több	 időt	 tölthessen	 az
unokaöccsével,	 mert	 úgy	 érzi,	 eddig	 elhanyagolta;	 Lorelei	 pedig	 kedvesen
elfogadta	ezt	a	magyarázatot,	csak	azt	kérdezte	meg,	másnap	este	ráér-e.

Lucyék	felé	 tartva	a	 taxiban	a	Bromley	South	állomásról	Strike	átgondolta,
hogy	 is	 áll	 a	 dolog	 Loreleijal,	 mert	 Lucy	 általában	 elvárta	 tőle,	 hogy
beszámoljon	a	szerelmi	életéről.	Többek	közt	ezért	is	kerülte	többnyire	az	ilyen
családi	összejöveteleket.	Lucyt	aggasztotta,	hogy	a	bátyja	38	évesen	még	mindig
nőtlen.	 Egyszer	 még	 azt	 is	 megcsinálta,	 hogy	 egy	 igen	 kellemetlen	 vacsorára
elhívott	egy	ismerős	nőt,	akiről	azt	gondolta,	tetszhet	neki.	Strike	ebből	csak	azt
szűrte	le,	a	húgának	milyen	hamis	elképzelései	vannak	arról,	mi	tetszik	vagy	kell
neki.

Ahogy	 a	 taxi	 egyre	 mélyebbre	 vitte	 a	 középosztálybeli	 külvárosi	 életbe,
Strike	arra	a	kellemetlen	következtetésre	jutott,	hogy	Lorelei	nem	azért	hajlandó
elfogadni	a	kapcsolatuk	jelenlegi	rendszerét,	mert	hozzá	hasonlóan	valami	lazára
vágyik,	 hanem	 inkább	 a	 kétségbeesés	 vezeti,	 hogy	 bármi	 módon,	 de
megtarthassa	őt.	Csak	bámult	ki	 az	 ablakon	a	 tágas,	dupla	garázsos	házakra,	 a
szépen	 gondozott	 gyepekre,	 és	 a	 gondolatai	 elkalandoztak	 Robin	 felé,	 aki
mindennap	 felhívta,	 amikor	 a	 férje	 nem	 volt	 otthon,	 aztán	Charlotte-ra,	 ahogy
gyengén	a	karjába	kapaszkodik,	úgy	próbál	lejönni	a	Lancaster	House	lépcsőjén
a	tűsarkú	csizmájában.	Az	utóbbi	 tíz	és	fél	hónapban	kényelmes	és	kellemes	is
volt,	hogy	ott	volt	az	életében	Lorelei;	érzelmileg	nem	követelt	sokat,	az	ágyban
remek	volt,	és	úgy	tett,	mintha	nem	szeretett	volna	bele.	Most	tehát	folytathatja
ezt	 tovább,	 mondhatja	 magának	 a	 semmitmondó	 „meglátjuk,	 hogy	 mennek	 a
dolgok”	 magyarázatot;	 vagy	 szembenézhet	 azzal,	 hogy	 csak	 halogatja,	 amit
úgyis	 meg	 kell	 tennie,	 és	 minél	 tovább	 hagyja	 a	 dolgokat,	 annál	 zavarosabb,
fájóbb	véget	fognak	érni.

Ezek	 a	 gondolatok	 egyáltalán	 nem	 vidították	 fel,	 és	 mire	 a	 taxi	 megállt	 a
húgáék	 háza	 előtt,	 ahol	 ott	 állt	 a	 kertben	 a	 magnóliafa,	 a	 fehér	 függöny	 meg
izgatottan	megremegett	az	ablakon,	Strike	valami	érthetetlen	dühöt	érzett	a	húga



iránt,	mintha	mindez	az	ő	hibája	lenne.
Még	 be	 sem	 tudott	 kopogni,	 Jack	máris	 kinyitotta	 az	 ajtót.	 Ahhoz	 képest,

hogy	festett,	amikor	 legutóbb	látta,	a	kisfiú	határozottan	 jól	nézett	ki,	és	Strike
egyszerre	 örült	 neki,	 hogy	 rendbe	 jött,	 és	 bosszantotta,	 hogy	 nem	 vihette	 el	 a
múzeumba,	 hanem	 neki	 kellett	 idejönnie	 Bromley-ba	 ezen	 a	 hosszú,
kényelmetlen	úton.

Az	azért	megindító	volt,	 Jack	mennyire	örül	 az	érkezésének,	ki	 is	kérdezte
Strike-ot,	 mire	 emlékszik	 a	 kórházban	 ketten	 eltöltött	 idejükből,	 hisz	 ő	 maga
olyan	 csodásan	 öntudatlanul	 hevert.	 Strike	 azt	 is	 kedvesnek	 találta,	 hogy	 Jack
ragaszkodott	hozzá,	hogy	mellette	üljön	a	vacsoránál,	és	végig	csak	vele	kellett
foglalkoznia.	Egyértelműnek	tűnt,	hogy	Jack	úgy	érzi,	a	sürgős	operációval	járó
megpróbáltatásokkal	közelebb	kerültek	egymáshoz.	Annyi	kérdést	tett	fel	Strike
amputációjáról	is,	hogy	a	végén	Greg	hányingert	jelző	arckifejezéssel	tette	le	az
evőeszközeit	 és	 tolta	 el	 maga	 elől	 a	 tányért.	 Strike-nak	 már	 korábban	 az	 a
meggyőződése	 alakult	 ki,	 hogy	Greg	 a	 gyerekek	 közül	 épp	 Jacket,	 a	 középsőt
szereti	 legkevésbé.	 Némi	 kárörömmel	 felelgetett	 Jack	 minden	 kérdésére,
különösen,	 mivel	 tudta,	 hogy	 bár	 Greg	 rendesen	 már	 leállította	 volna	 ezt	 a
beszélgetést,	 most	 a	 fiú	 lábadozására	 való	 tekintettel	 különösen	 visszafogja
magát.	 Lucy	 viszont	 nem	 is	 látta	 mindezeket,	 és	 csak	 úgy	 ragyogott	 a
boldogságtól,	alig	vette	le	a	tekintetét	Strike-ról	és	Jackről.	Nem	is	kérdezett	tőle
semmit	 a	 magánéletéről.	Mintha	 csak	 annyit	 kért	 volna,	 hogy	 legyen	 a	 fiával
kedves	és	türelmes.

A	 nagybácsi	 és	 az	 unokaöccse	 remek	 viszonyban	 álltak	 fel	 az	 asztaltól,	 és
Jack	 a	 kanapén	 is	 Strike	mellé	 ült	megnézni	 az	 olimpia	 nyitóünnepségét,	 ahol
továbbra	 is	 folyamatosan	 csevegett,	 amíg	 a	 kezdést	 várták,	 például	 arról,
mennyire	reméli,	hogy	lesznek	benne	fegyverek,	ágyúk	meg	katonák	is.

Az	 ártatlan	 megjegyzésről	 Strike-nak	 az	 jutott	 eszébe,	 hogy	 Robin	 szerint
Jasper	 Chiswellt	 kimondottan	 bosszantotta,	 hogy	 Nagy-Britannia	 katonai
győzelmeit	 nem	 lehet	 ezen	 a	 nagy	 nemzeti	 platformon	 ünnepelni.	 Vajon	most
Jimmy	 Knight	 is	 ott	 ül	 egy	 tévé	 előtt	 valahol,	 gondolta,	 és	 készül	 gúnyos
megjegyzéseket	tenni	a	kapitalista	cirkuszként	jellemzett	eseményre?

Greg	átnyújtott	neki	egy	üveg	Heinekent.
–	Kezdődik!	–	szólt	Lucy	izgatottan.
Az	 élő	 közvetítés	 visszaszámlálással	 kezdődött.	 Alig	 néhány	 másodperc



múlva	máris	volt	egy	számmal	ellátott	léggömb,	ami	nem	pukkant	ki.	Jaj,	csak
ne	legyen	szar!,	gondolta	Strike,	és	a	hazafias	paranoia	hirtelen	kisöpört	a	fejéből
minden	más	aggályt.

	
	

De	a	nyitóünnepség	olyannyira	nem	volt	szar,	hogy	Strike	ott	maradt	egészen	a
végéig,	hiába	késte	le	az	utolsó	vonatot;	a	kihúzható	kanapén	aludt,	és	vasárnap
reggel	is	a	családdal	reggelizett.

–	A	nyomozóiroda	most	jól	megy,	nem?	–	kérdezte	Greg,	ahogy	Lucy	eléjük
tette	a	meleg	reggelit.

–	Nem	rosszul	–	felelte	Strike.
Általában	 kerülte,	 hogy	 a	 vállalkozásáról	 beszéljen	 Greggel,	 akit	 mintha

rosszul	 érintett	 volna	 a	 sikere.	 A	 sógoráról	 mindig	 is	 azt	 olvasta	 le,	 hogy
valahogy	bosszantotta	az	ő	fényes	katonai	karriere.	Ahogy	most	válaszolgatott	a
kérdésre	 a	 cég	 struktúrájáról,	 a	 szabadúszó	 alkalmazottak	 jogairól	 és
felelősségéről,	 Robin	 különleges	 helyzetéről	 állandó	 partnerként	 és	 a	 bővítés
lehetőségéről	 is,	 Strike	 ismét	 valami	 épp	 csak	 leplezett	 reménykedést	 érzett
Gregen,	hogy	hátha	talál	valamit,	amiről	ő	megfeledkezett,	vagy	amit	figyelmen
kívül	hagyott,	a	bizonyítékot,	hogy	a	katona	nem	igazodik	el	túl	jól	a	civil	üzleti
világban.

–	 Na	 és	 mi	 a	 végső	 cél?	 –	 érdeklődött	 Greg.	 Jack	 türelmesen	 ült	 Strike
mellett,	nyilván	azt	remélte,	tudnak	még	majd	tovább	beszélgetni	a	katonaságról.
–	Gondolom,	szeretnéd	úgy	felfejleszteni,	hogy	neked	ne	kelljen	az	egyes	ügyek
után	mászkálnod.	Hogy	irányíthass	az	irodából?

–	Dehogy	 –	 felelte	 Strike.	 –	Ha	 íróasztali	melót	 akartam	 volna,	maradtam
volna	 a	 seregben.	 A	 cél,	 hogy	 elég	 megbízható	 alkalmazottam	 legyen,	 és
folyamatosan	tudjunk	dolgozni,	jó	pénzt	keresni.	Rövid	távon	meg,	hogy	legyen
elég	pénz	a	számlánkon,	hogy	a	soványabb	időszakokat	átvészelhessük.

–	Nem	valami	ambiciózus	–	mondta	Greg.	–	Azzal	a	sok	ingyenreklámmal,
amit	a	hasfelmetszős	ügy	után…

–	Arról	az	ügyről	most	nem	beszélünk!	–	szólt	 rá	hirtelen	Lucy	a	serpenyő
mellől,	és	Greg	a	fiukra	pillantva	el	is	hallgatott.	Jack	megint	bekapcsolódhatott
a	beszélgetésbe,	kérdezett	valamit	a	kiképzőpályákról.

Lucy	 imádta	 Strike	 látogatásának	 minden	 pillanatát.	 Akkor	 is	 ragyogott	 a



boldogságtól,	amikor	reggeli	után	búcsúzóul	megölelte.
–	Majd	mondd,	mikor	vihetem	el	Jacket!	–	mondta	neki	Strike,	mire	Jack	is

boldogan	nézett	rá.
–	Persze,	és	nagyon	köszi,	Stick!	Sosem	felejtem	el,	hogy…
–	 Ugyan,	 nem	 tesz	 semmit	 –	 felelte	 Strike,	 és	 gyengéden	 meglapogatta	 a

hátát.	 –	 Magától	 is	 rendbe	 jött.	 Kemény	 kiskölyök	 vagy,	 mi,	 Jack?	 Kösz	 a
kellemes	estét,	Luce!

Úgy	 érezte,	 épp	 az	 utolsó	 pillanatban	 sikerült	 elszabadulnia.	 Ahogy	 a
megállónál	szívta	a	cigarettáját,	mivel	a	következő	belvárosi	vonatig	még	volt	tíz
perce,	arra	gondolt,	hogy	a	reggelinél	Greg	később	már	azt	a	harsányan	vidám,
szívélyes	 hangot	 vette	 elő,	 amivel	 általában	 kezelni	 szokta	 őt,	 és	 amikor	 a
kabátját	vette,	Lucy	már	Robinról	kérdezgetett,	ami	az	első	jele	szokott	lenni	az
általában	a	nőkkel	való	kapcsolatát	 firtató	kérdések	közeledtének.	A	gondolatai
kedvetlenül	visszakanyarodtak	Loreleihoz,	amikor	megcsörrent	a	telefonja.

–	Halló!	–	vette	fel.
–	Cormoran?	–	kérdezte	egy	arisztokratikus	női	hang.	Strike	nem	ismerte	fel

kapásból.
–	Igen.	Ki	beszél?
–	Izzy	Chiswell	–	felelte	a	nő.	Mintha	náthás	lenne,	olyan	volt	a	hangja.
–	Izzy!	–	ismételte	Strike	meglepetten.	–	Ööö…	hogy	vagy?
–	Hát,	igyekszem.	És,	nos,	megkaptuk	a	számládat.
–	 Értem	 –	 válaszolt	 Strike.	 Az	 jutott	 eszébe,	 vajon	 el	 fog-e	 kezdeni	 Izzy

vitatkozni	a	jókora	végösszegen.
–	 Örömmel	 ki	 is	 fizetem	 azonnal,	 ha	 el	 tudnál…	 szóval	 vajon	 el	 tudnál

esetleg	jönni	hozzám?	Még	ma,	ha	megoldható?	Hogy	állsz	az	idővel?
Strike	az	órájára	pillantott.	Hetek	óta	először	nem	volt	ma	semmi	dolga,	csak

annyi,	 hogy	 majd	 vacsorára	 odaérjen	 Loreleihoz.	 Egy	 nagy	 összegű	 csekk
begyűjtésének	gondolatát	határozottan	szívesen	vette.

–	Jó	lesz	ma	–	mondta.	–	Merre	laksz,	Izzy?
Megkapta	a	címet	Chelsea-ben.
–	Úgy	egy	óra,	és	ott	vagyok.
–	Tökéletes!	–	Izzy	hangján	megkönnyebbülés	érződött.	–	Akkor,	viszlát!
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Ó,	ez	a	gyilkos	kétség…!
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Majdnem	dél	volt	már,	amikor	Strike	odaért	a	kellemes	kis	utcácskába	Chelsea-
ben,	az	Upper	Cheyne	Row-hoz,	ahol	Izzy	lakása	volt.	Nem	úgy,	mint	az	Ebury
Streeten,	 itt	 ízlésesen	 különböző,	 visszafogottan	 drága	 házak	 álltak	 egymás
mellett.	Izzyé	kicsi	volt,	és	fehér,	a	bejárati	ajtó	mellett	egy	falilámpával.	Amikor
Strike	becsöngetett,	a	lány	néhány	másodpercen	belül	ajtót	is	nyitott	neki.

Izzy	bő	fekete	nadrágot	viselt,	és	egy	ilyen	ragyogó	naphoz	túl	meleg	fekete
pulóvert.	Strike-nak	az	 jutott	 eszébe,	 amikor	először	 találkozott	 az	apjával,	 aki
nagykabátot	 vett	 júniusban.	 Zafírkereszt	 lógott	 a	 lány	 nyakában.	 Strike
konstatálta,	 hogy	 amennyire	 csak	 a	 modern	 kori	 öltözködés	 és	 gondolkodás
megengedi,	Izzy	teljesen	bevállalta	a	hivatalos	gyászt.

–	 Gyere	 be,	 gyere	 be!	 –	 hívta	 be	 a	 lány	 idegesen,	 kerülve	 a	 tekintetét,	 és
félreállt	az	útjából.	A	tágas,	nyitott	terű,	fehér	falú	konyha-nappalirész	felé	intett.
Strike	élénk	mintájú	kanapékat	látott,	és	egy	hullámzó	nőalakokkal	alátámasztott
párkányú	szecessziós	kandallót.	A	magas	hátsó	ablakok	egy	apró,	saját	udvarra
néztek,	ahol	drága	kovácsoltvas	kerti	bútorok	álltak	a	gondosan	rendben	tartott
dísznövények	között.

–	Ülj	le!	–	intett	az	egyik	színes	kanapé	felé	Izzy.	–	Kérsz	teát?	Kávét?
–	Egy	tea	remek	lenne,	köszi!
Strike	 leült,	 feltűnés	 nélkül	 kihúzott	 maga	 alól	 jó	 néhány	 kényelmetlen,

gyöngyökkel	 kivarrt	 párnát,	 és	 körülnézett	 a	 szobában.	 A	 vidám,	 modern
anyagok	 dacára	 főleg	 a	 hagyományos	 angol	 ízlés	 érvényesült	 benne.	 Az
ezüstkeretes	 fényképekkel	 megrakott	 asztal	 fölött	 két	 vadászjelenetet	 ábrázoló
nyomat	lógott	a	falon.	A	fényképek	közt	ott	volt	egy	nagy	fekete-fehér	műtermi



kép	 is	 Izzy	 szüleiről,	 az	 esküvőjük	 napjáról;	 Jasper	Chiswell	 a	Királynő	 Saját
Huszárezredének	 egyenruháját	 viselte,	 a	 kapafogú,	 szőke	 Lady	 Patricia	 ruhája
pedig	 tüllfelhőcskére	 emlékeztetett.	 A	 kandalló	 fölött	 egy	 három	 szőke
kisgyereket	 ábrázoló	 nagy	 akvarell	 függött;	 nyilván	 Izzyt	 és	 két	 testvérét,	 az
Irakban	 elesett	 Freddie-t	 és	 a	 számára	 ismeretlen	 Fizzyt	 ábrázolja,	 gondolta
Strike.

Izzy	csörömpölt	 egy	kicsit,	 leejtette	 a	kiskanalakat,	 aztán	 csak	nyitogatta	 a
szekrényeket,	 de	 nem	 találta	 meg,	 amit	 keresett.	 Végül,	 Strike	 segítségét
elhárítva	 behozta	 az	 igazán	 nem	messzi	 konyhasarokból	 a	 tálcán	 a	 teáskannát,
két	porceláncsészét	meg	teasüteményt,	és	letette	a	dohányzóasztalra.

–	 Nézted	 a	 nyitóünnepséget?	 –	 kérdezte	 Strike-ot	 udvariasan,	 míg	 a
teáskannával	és	a	szűrővel	foglalatoskodott.

–	Néztem	ám!	–	bólintott	Strike.	–	Jó	volt,	nem?
–	Hát,	az	első	része	tetszett	–	mondta	Izzy	–,	meg	az	egész	ipari	forradalmas

rész,	csak	hát	utána,	nos,	kicsit	PC	lett.	Nem	vagyok	benne	biztos,	a	külföldiek	is
értik,	miért	hozzuk	elő	a	Nemzeti	Egészségügyi	Szolgálatot,	és	az	biztos,	hogy	a
rengeteg	rapzene	nélkül	is	kibírtam	volna.	Tessék,	itt	a	tej	és	a	cukor!

–	Köszi.
Rövid	szünet	következett,	amit	csak	az	ezüst	és	a	porcelán	csilingelése	 tört

meg;	 az	 a	 jó,	 puha	 csend,	 ami	 Londonban	 csak	 azoknak	 adatik	meg,	 akiknek
rengeteg	a	pénzük.	Strike	tetőtéri	lakásában	még	télen	sem	volt	soha	teljes	csend,
zene,	járókelők	léptei	és	hangja	szűrődött	fel	a	Sohóból,	az	ablak	alól,	és	még	ha
gyalogosok	nem	is	voltak,	autók	egész	éjjel	közlekedtek,	és	a	rozoga	ablakokat	a
legkisebb	szellő	is	meg	tudta	zörgetni.

–	Ja	persze,	a	csekked!	–	pattant	fel	Izzy	lélekszakadva,	és	a	konyhaszekrény
párkányáról	behozott	egy	borítékot.	–	Tessék!

–	Nagyon	köszönöm	–	vette	el	Strike.
A	 lány	 visszaült,	 kivett	 egy	 teasüteményt,	 aztán	 meggondolta	 magát,	 és

inkább	 lerakta	 a	 csészealjára.	Strike	kortyolt	 egyet	 a	 teájából;	 gyanította,	 hogy
kiváló	minőségű,	de	ő	mégis	kellemetlen	szárazvirágízűnek	találta.

–	 Ööö…	 –	 szólalt	 meg	 végül	 Izzy	 –,	 nos,	 nem	 igazán	 tudom,	 hogy	 is
kezdjem.

Egy	darabig	az	ujjait	vizsgálgatta.	A	körme	nem	volt	manikűrözve.
–	Csak	félek,	azt	 fogod	hinni,	hogy	megbolondultam	–	motyogta	maga	elé,



és	szőke	szempilláin	át	felnézett	Strike-ra.
–	 Nem	 hinném	 –	 felelte	 az.	 Letette	 a	 teáját,	 és	 reményei	 szerint	 bátorító

arckifejezéssel	nézett	Izzyre.
–	Hallottad,	mit	találtak	papus	narancslevében?
–	Nem.
–	 Porrá	 tört	 amitriptilin-tablettákat.	 Nem	 tudom,	 tudod-e…	 ez	 egy

antidepresszáns.	A	 rendőrség	szerint	ez	kimondottan	hatékony,	 fájdalommentes
öngyilkossági	mód.	Mint	amikor	övet	és…	övet	és	nadrágtartót	is	veszel,	olyan
ez,	a	gyógyszer	meg	a…	meg	a	zacskó.

Ügyetlenül	kortyolt	egyet	a	teájából.
–	 Igazából	 egészen	 kedvesek	 voltak,	 mármint	 a	 rendőrségen.	 Persze,

kiképzik	 őket	 erre,	 nem?	 Azt	 mondták,	 ha	 a	 hélium	 elég	 tömény,	 elég	 egy
szippantás,	és	az	ember…	már	alszik	is.

Össze	kellett	szorítania	az	ajkát.
–	 Nos,	 az	 a	 helyzet	 –	 folytatta	 hangosabban,	 és	 hirtelen	 csak	 úgy	 ömleni

kezdtek	belőle	 a	 szavak	–,	 hogy	 én	 egyszerűen	 tudom,	 papus	 sosem	 lett	 volna
öngyilkos,	mert	megvetendőnek	 tartotta,	mindig	azt	mondta,	gyáva	menekülés,
szörnyű	a	családnak	meg	mindenkinek,	aki	utána	marad.	És	fura	is	volt	az	egész.
A	házban	sehol	sem	találták	az	amitriptilin	csomagolását.	Se	dobozt,	se	fóliát,	se
semmit!	 Persze,	 ha	 lett	 volna	 doboz,	 Kinvara	 neve	 lett	 volna	 rajta.	 Mert
Kinvarának	írtak	fel	amitriptilint.	Már	több	mint	egy	éve	azt	szedi.

Izzy	 Strike-ra	 pillantott,	 hogy	 milyen	 hatást	 váltott	 ki	 a	 mondókája.	 De
amikor	a	nyomozó	nem	mondott	semmit,	folytatta	tovább:

–	Papus	és	Kinvara	veszekedtek	előző	este,	a	fogadáson,	pont	azelőtt,	hogy
odajöttem	 veled	 és	 Charlie-val	 beszélni.	 Papus	 épp	 akkor	 mondta,	 hogy	 szólt
Raffnak,	jöjjön	át	hozzá	másnap	reggel	az	Ebury	Street-i	házba.	Kinvara	majd’
megpukkadt	 dühében.	 Kérdezte,	 miért,	 de	 papus	 nem	 mondta	 meg,	 csak
mosolygott,	amivel	meg	még	jobban	felhúzta.

–	De	miért…?
–	Mert	gyűlöl	mindannyiunkat!	–	vágta	rá	Izzy,	pontosan	kitalálva,	mit	akart

kérdezni	Strike.	Két	kezét	összekulcsolta,	és	úgy	szorította,	hogy	elfehéredtek	az
ujjai.	 –	Mindig	 is	 gyűlölt	mindent	 és	mindenkit,	 akivel	 papus	 figyelmén	 vagy
szeretetén	 osztoznia	 kellett,	 és	 Raffot	meg	 különösen	 gyűlöli,	mert	 az	 anyjára
hasonlít,	 és	 Kinvarának	 mindig	 is	 bántotta	 a	 szemét	 Ornella,	 merthogy	 még



mindig	olyan	ragyogó	életet	él,	de	egyébként	Kinvarának	azzal	is	baja	van,	hogy
Raff	férfi.	Attól	félt,	hogy	ő	lép	Freddie	helyébe,	vagy	papus	talán	visszaveszi	a
végrendeletébe.	Kinvara	csak	a	pénzéért	ment	hozzá	papushoz.	Sosem	szerette.

–	Amikor	azt	mondtad,	„visszaveszi”…
–	Papus	kivette	Raffot	a	végrendeletéből,	amikor	elütötte…	amikor	volt	az	a

dolog…	a	kocsival.	De	persze	emögött	is	Kinvara	volt,	ő	cukkolta	papust,	hogy
szakítson	meg	 Raff-fal	 minden	 kapcsolatot…	mindegy,	 szóval	 ott	 a	 Lancaster
House-ban	papus	azt	mondta,	másnapra	áthívta	Raffot,	Kinvara	meg	elhallgatott,
és	néhány	perccel	később	hirtelen	bejelentette,	hogy	ő	most	megy,	és	ki	is	sétált.
Azt	állítja,	visszament	az	Ebury	Streetre,	írt	papusnak	egy	búcsúlevelet…	de	hát
te	is	ott	voltál,	láttad?

–	Igen	–	bólintott	Strike.	–	Láttam.
–	 Igen,	 nos,	 azt	 állítja,	megírta	 azt,	 összeszedte	 a	 dolgait,	 aztán	 felszállt	 a

vonatra	Woolstone-ba.	Ahogy	a	rendőrök	kérdezgettek,	hát	úgy	nézett	ki,	mintha
azt	 gondolnák,	 papus	 azért	 ölte	meg	magát,	mert	 Kinvara	 elhagyta,	 de	 hát	 ez
annyira	nevetséges!	Ez	a	házasság	 réges-rég	bajban	volt.	Szerintem	papus	már
hónapok	óta	átlátott	a	szitán,	Kinvara	mindenféle	bolondságot	beszélt	neki,	meg
melodramatikusan	 viselkedett,	 hátha	 odafigyel	 rá.	 Komolyan	 mondom,	 papus
inkább	 megkönnyebbült	 volna,	 ha	 azt	 hiszi,	 hogy	 el	 akarja	 hagyni,	 és	 nem
megöli	 magát,	 de	 hát	 nyilván	 nem	 vette	 azt	 a	 levelet	 komolyan,	 tökéletesen
tisztában	 kellett	 vele	 lennie,	 hogy	 ez	 is	 csak	 színészkedés.	 Kinvarának	 kilenc
lova	 van,	 és	 semmi	 jövedelme.	 Úgy	 lehetne	 csak	 eltávolítani,	 ha	 kidobják	 a
Chiswell-házból,	mint	 az	Első	Tinkyt…	a	nagypapa	harmadik	 feleségét	 –	 tette
hozzá	magyarázatként.	 –	A	Chiswell	 férfiak,	 úgy	 látszik,	 a	 nagy	 csöcsű,	 lovas
nőket	szeretik.

Szeplős	arca	elpirult,	nagy	levegőt	vett,	majd	folytatta:
–	 Szerintem	Kinvara	 ölte	meg	 papust.	 Nem	 tudom	 kiverni	 ezt	 a	 fejemből,

nem	 tudok	 semmire	 se	 odafigyelni,	 semmi	 másra	 gondolni.	 Meg	 volt	 róla
győződve,	 hogy	 van	 valami	 papus	 és	Venetia	 között,	 gyanakodott	már	 az	 első
pillanattól	kezdve,	hogy	találkozott	vele,	aztán,	amikor	a	Sun	szaglászni	kezdett,
azt	megerősítésnek	vette,	hogy	igenis	van	miért	aggódnia…	biztos	azt	hitte,	ha
papus	visszaveszi	Raffot,	akkor	egy	új	korszak	elejét	jelzi	vele,	szóval	szerintem
összetörte	az	antidepresszáns	tablettáit,	belekeverte	a	narancslébe,	amikor	papus
nem	 figyelt…	 mert	 reggel	 mindig	 ivott	 egy	 pohár	 narancslét,	 ez	 mindig	 így



volt…	és	amikor	elálmosodott	és	nem	bírt	vele,	akkor	húzta	a	fejére	a	zacskót,	és
akkor,	amikor	már	megölte,	akkor	 írta	a	 levelet,	hogy	úgy	nézzen	ki,	mintha	ő
akart	 volna	 elválni	 papustól,	 és	 szerintem	 ezután	 kisurrant	 a	 házból,	 hazament
Woolstone-ba,	és	úgy	tett,	mintha	ott	lett	volna	akkor	is,	amikor	papus	meghalt.

Izzy	 kifogyott	 a	 szuszból,	 a	 nyakában	 lógó	 kereszthez	 nyúlt,	 és	 idegesen
babrálva,	 az	 arcán	 egyszerre	 nyugtalan	 és	 dacos	 kifejezéssel	 várta	 Strike
reakcióját.

Strike	 számos	 seregbeli	 öngyilkosságot	 vizsgált	 ki	 annak	 idején,	 és	 tudta,
hogy	 a	 túlélőkben	 szinte	 mindig	 a	 gyász	 egy	 különösen	 kártékony	 formája
bukkant	fel,	olyan	elmérgesedett	seb	maradt	utána,	ami	még	az	ellenséges	tűzben
elesettek	rokonaiénál	is	lassabban	gyógyult.	Lehet,	hogy	neki	is	voltak	kétségei
Chiswell	 halálával	 kapcsolatban,	 de	 most	 biztosan	 nem	 fogja	 ezeket	 kifejteni
ennek	a	zavart,	gyászoló	nőnek	itt	mellette.	Izzy	egész	kirohanásából	az	tűnt	fel
neki	leginkább,	hogy	micsoda	gyűlölet	forrt	benne	ezek	szerint	a	mostohaanyja
iránt.	Nem	 épp	 aprósággal	 vádolta	meg	Kinvarát;	 és	 nem	 tudta	 elképzelni,	mi
győzhette	meg	Izzyt,	hogy	a	meglehetősen	gyerekes,	hisztis	nő,	akivel	öt	percet
utazott	együtt	a	kocsiban,	egyáltalán	képes	lenne	megtervezni	ezt	a	gyakorlatilag
hidegvérrel	véghez	vitt	kivégzést.

–	A	 rendőrség	 –	mondta	 végül	 –	 nyilván	 utánanézett,	mikor	 és	 hová	ment
Kinvara,	Izzy.	Egy	ilyen	ügyben	általában	a	házastársat	vizsgálják	ki	először.

–	 De	 hát	 ők	 elhiszik	 a	 meséjét!	 –	 vágta	 rá	 lázasan	 Izzy.	 –	 Érzem,	 hogy
elhiszik!

Akkor	 valószínűleg	 igaz,	 gondolta	 Strike.	Ahhoz	 túl	 jó	 véleménnyel	 volt	 a
londoni	 rendőrségről,	 hogy	 elhiggye,	 nem	 néztek	 utána	 alaposan,	 hol	 járt,	 és
mikor	az	áldozat	felesége,	aki	egyébként	bejáratos	volt	a	gyilkosság	helyszínére,
és	akinek	a	nevére	felírták	az	áldozat	szervezetében	talált	gyógyszert	is.

–	Ki	más	 tudta,	 hogy	papus	mindig	narancslét	 iszik	 reggel?	Ki	 tudott	még
könnyedén	amitriptilint	és	héliumot	szerezni…?

–	Azt	bevallotta,	hogy	ő	vette	a	héliumot?	–	kérdezte	Strike.
–	Nem	–	felelte	Izzy	–,	de	hát	nyilván	nem	fogja	bevallani,	nem?	Csak	ül,	és

játssza	a	hisztérikus	kislányt.	–	Izzy	 itt	magasabb	hangra	váltott:	–	„Fogalmam
sincs,	hogy	került	a	házba!	Miért	bántanak,	hagyjanak	békén,	most	özvegyültem
meg!”	De	én	elmondtam	a	rendőrségnek	azt	 is,	hogy	egyszer	rátámadt	papusra
egy	kalapáccsal,	kicsit	több	mint	egy	éve!



Strike	épp	felemelte	a	nem	túl	bizalomgerjesztő	teáját,	de	most	ledermedt:
–	Micsoda?
–	Rátámadt	papusra	egy	kalapáccsal!	–	 ismételte	 Izzy,	a	halványkék	szeme

úgy	mélyedt	Strike-éba,	mintha	erőszakkal	akarná	megértetni	vele.	–	Volt	egy	jó
nagy	 veszekedésük,	 mert…	 nos,	 az	 nem	 számít,	 miért,	 de	 kint	 voltak	 az
istállóban…	ez	 otthon	 történt,	 a	Chiswell-házban,	 nyilván…	Kinvara	 felkapott
egy	 kalapácsot	 a	 szerszámosláda	 tetejéről,	 és	 fejbe	 verte	 vele	 papust.	 Rohadt
nagy	szerencséje,	hogy	akkor	nem	ölte	meg.	Csak	a	szaglásával	lettek	problémái
utána,	nem	érzett	szagokat	meg	ízeket	se	még	sokáig,	és	a	legkisebb	dolgokon	is
felkapta	 a	 vizet,	 de	 nem	 akart	 nagy	 ügyet	 csinálni	 belőle.	 Berakta	 Kinvarát
valami	 bentlakós	 szanatóriumba,	 és	 mindenkinek	 azt	 mondta,	 hogy	 beteg,
„idegkimerülése	 van”.	 De	 az	 istállólány	 látta	 az	 egészet,	 és	 később	 elmondta
nekünk,	hogy	valójában	mi	 történt.	Ki	kellett	hívnia	a	helyi	orvost,	mert	papus
annyira	 vérzett.	 Megírta	 volna	 minden	 lap,	 ha	 papus	 nem	 dugta	 volna	 be
Kinvarát	arra	a	pszichiátriai	osztályra,	és	nem	figyelmeztette	volna	a	sajtót,	hogy
hagyják	békén.

Izzy	fel	akarta	venni	a	 teáscsészéjét,	de	már	annyira	 remegett	a	keze,	hogy
muszáj	volt	letennie	mégis.

–	 Kinvara	 nem	 az,	 aminek	 a	 férfiak	 gondolják!	 –	 mondta	 indulatosan.	 –
Mindenki	 beveszi	 ezt	 a	 kislány-hülyeséget,	 még	 Raff	 is.	 „De	 hát	 tényleg
elvesztette	 azt	 a	 babát,	 Izzy…”	 Ha	 tudná	 csak	 a	 negyedét,	 hogy	 Kinvara	 mit
mond	róla	a	háta	mögött,	hát	meggondolná	ő	magát!	Na	és	hogy	a	bejárati	ajtó
nyitva	 volt?	 –	 ugrott	 hirtelen	más	 témára	 Izzy.	 –	 Ezt	 te	 is	 tudod,	 így	 tudtatok
bemenni	 Venetiával,	 nem?	 Az	 az	 ajtó	 csak	 akkor	 csukódik	 be	 rendesen,	 ha
becsapják.	Ezt	papus	jól	tudta.	Ha	egyedül	lett	volna	a	házban,	biztosan	becsukta
volna	rendesen,	nem?	De	ha	Kinvara	próbált	kisurranni	a	házból	kora	reggel,	és
nem	 akarta,	 hogy	meghallják,	 ő	 csak	 behúzta	 volna,	mielőtt	 elmegy,	 nem?	De
tudod,	 nem	 valami	 okos.	 Nyilván	 eltüntette	 az	 amitriptilin	 csomagolását,	 azt
gondolta,	hogy	rá	utalna,	ha	otthagyná.	Tudom,	hogy	a	rendőrség	szerint	is	fura,
hogy	nincs	meg	a	csomagolás,	de	 látom	rajtuk,	mind	hajlamos	azt	hinni,	hogy
öngyilkosság	 volt,	 és	 hát	 ezért	 akartam	 veled	 beszélni,	 Cormoran	 –	 fejezte	 be
Izzy,	 és	 kicsit	 előrébb	 csúszott	 a	 fotelben.	 –	 Fel	 akarlak	 fogadni.	Azt	 akarom,
hogy	vizsgáld	ki	papus	halálát!

Strike	 már	 azóta	 várta	 ezt	 a	 bejelentést,	 hogy	 Izzy	 behozta	 a	 teát.



Természetesen	 csábító	 volt,	 hogy	 valaki	még	 fizet	 is,	 hogy	 pont	 azt	 vizsgálja,
ami	amúgy	is	szinte	megszállottan	foglalkoztatta.	Csakhogy	az	olyan	ügyfelek,
akik	kizárólag	a	 saját	 elképzeléseik	megerősítését	várják,	mindig	problémásak.
Izzy	 feltételeivel	 nem	 fogadhatta	 el	 a	 megbízást,	 de	 a	 részvét	 finomabb
visszautasítást	sugallt.

–	A	rendőrségnek	nem	tetszene,	ha	még	én	is	láb	alatt	lennék,	Izzy.
–	Nem	kell	tudniuk,	hogy	papus	halála	ügyében	nyomozol!	–	vágta	rá	rögtön

Izzy.	 –	 Mondhatjuk	 azt,	 hogy	 a	 sok	 hülye	 birtokháborítást	 vizsgálod,	 ami
Kinvara	állítása	szerint	történt	újabban!	Rohadtul	meg	is	érdemelné,	hogy	most
aztán	komolyan	vegyük!

–	A	család	többi	tagja	tudja,	hogy	találkoztunk?
–	Ó,	igen!	–	felelte	Izzy	lelkesen.	–	Fizzy	teljesen	támogatja.
–	Tényleg?	Ő	is	Kinvarára	gyanakszik?
–	Hát,	nem.	–	És	Izzy	hangjában	már	egy	kis	frusztráció	is	megjelent.	–	De

abban	száz	százalékig	egyetért,	hogy	papus	sosem	ölte	volna	meg	magát.
–	Mit	gondol,	ki	volt,	ha	nem	Kinvara?
–	Hát…	–	 Izzyt,	 úgy	 tűnt,	 nyugtalanítják	 valamelyest	 az	 ilyen	 kérdések.	 –

Igazából	 Fizznek	 az	 az	 őrült	 ötlete	 támadt,	 hogy	 valahogy	 benne	 volt	 Jimmy
Knight,	 de	 hát	 ez	 nyilván	 nevetséges.	 Jimmy	 őrizetben	 volt,	 amikor	 papus
meghalt,	nem?	Te	is	láttad,	meg	én	is,	hogy	a	rendőrök	elvezetik	előző	este,	de
Fizz	 hallani	 sem	 akar	 erről,	 teljesen	 ráállt	 Jimmyre!	Kérdeztem	 tőle:	 „honnan
tudta	 volna	 Jimmy	 Knight,	 hol	 van	 az	 amitriptilin	 meg	 a	 hélium?”,	 de	 rá	 se
hederített,	csak	mondja	és	mondja,	hogy	Knight	bosszút	akart	állni…

–	Miért	akart	bosszút	állni?
–	Mi?	 –	 nézett	 rá	 Izzy	 nyugtalanul,	 bár	 Strike	 biztos	 volt	 benne,	 hogy	 jól

hallotta.	–	Ó…	hát	az	most	nem	számít.	Az	már	lezárult.
Izzy	 felkapta	 a	 teáskannát,	 és	 kiszaladt	 vele	 a	 konyhasarokba,	 ahol	 a

vízforralóból	töltött	még	bele	forró	vizet.
–	Fizz	 teljesen	 irracionálisan	 áll	 Jimmyhez	–	mondta,	 amikor	 az	 újratöltött

kannát	 nagy	 koppanással	 letette	 az	 asztalra.	 –	 Tinédzserkorunk	 óta	 nem	 bírja
elviselni.

Töltött	magának	még	egy	csésze	teát,	az	arca	egészen	kipirult.	Amikor	Strike
nem	szólt	semmit,	idegesen	megismételte:

–	 Ennek	 a	 zsarolós	 dolognak	 nem	 lehet	 semmi	 köze	 papus	 halálához.	 Az



lezárult.
–	Nem	mondtátok	a	rendőrségnek,	ugye?	–	kérdezte	halkan	Strike.
Izzy	nem	felelt,	csak	még	 jobban	elpirult.	 Ivott	egy	korty	 teát,	aztán	mégis

válaszolt:
–	 Nem.	 –	 Aztán	 nekidurálta	 magát,	 és	 folytatta:	 –	 Sajnálom,	 el	 tudom

képzelni,	 hogy	 érzitek	 magatokat	 ettől	 Venetiával,	 de	 nekünk	 most	 papus	 jó
hírére	kell	gondolnunk.	Az	nem	lehet,	hogy	ezt	mind	megszellőztessék	a	lapok,
Cormoran!	A	zsarolásnak	egyedül	úgy	lehetett	köze	a	halálához,	ha	ez	kergette
az	öngyilkosságba,	de	 én	 egyszerűen	nem	 tudom	elhinni,	 hogy	emiatt	megölte
volna	magát!	Vagy	bármi	más	miatt.

–	Dellának	biztos	könnyen	sikerült	elintézni	azt	a	bírói	tiltást	–	jegyezte	meg
Strike	–,	ha	Chiswell	családja	is	megerősítette,	hogy	nem	zsarolták.

–	 Inkább	 azzal	 foglalkozunk	 most,	 hogy	 fognak	 emlékezni	 papusra.	 A
zsarolás…	annak	vége,	az	lezárult.

–	De	hát	Fizzy	szerint	Jimmynek	lehetett	valami	köze	a	halálához!
–	Az	nem…	az	egy	másik	dolog,	nem	az,	amiből	a	zsarolás	 lett	–	hebegett

összevissza	 Izzy.	 –	 Jimmy	haragudott	 valamiért…	nehéz	megmagyarázni…	de
Fizz	megbízhatatlan,	ha	Jimmyről	van	szó.

–	És	a	család	többi	tagja	mit	gondol	arról,	hogy	megint	behozol	engem?
–	 Hát…	 Raff	 nem	 nagyon	 lelkes,	 de	 hát	 ehhez	 neki	 semmi	 köze.	 Én

fizetnélek.
–	Miért	nem	lelkes?
–	Hát	mert…	–	kezdte	Izzy	–,	hát	mert	a	rendőrségen	tovább	hallgatták	őt	ki,

mint	 bármelyikünket,	 mert…	 nézd,	 Raff	 nem	 számít	 –	 ismételte	 meg.	 –	 Én
lennék	 az	 ügyfeled,	 én	 akarlak	 téged	 felfogadni.	 Csak	 hogy	 Kinvara	 alibijeit
megingasd.	Tudom,	hogy	meg	tudod	csinálni!

–	 Attól	 félek	 –	 felelte	 Strike	 –,	 ilyen	 feltételekkel	 nem	 fogadhatom	 el	 a
megbízást,	Izzy.

–	De	miért	nem?
–	Az	ügyfél	nem	mondhatja	meg,	mit	vizsgáljak,	és	mit	ne.	Ha	nem	a	teljes

igazságot	akarod,	nem	én	vagyok	a	te	embered.
–	De	te	vagy,	tudom,	hogy	te	vagy	a	legjobb,	papus	is	ezért	fordult	hozzád,

és	én	is	ezért	akarlak	téged!
–	Akkor	viszont	meg	kell	válaszolnod	a	kérdéseimet,	ha	 felteszem	őket,	 és



nem	eldönteni	helyettem,	mi	fontos,	és	mi	nem.
Izzy	 dühösen	 meredt	 rá	 a	 csészéje	 karimája	 felett,	 aztán,	 Strike	 nagy

meglepetésére,	ridegen	felnevetett.
–	Nem	is	tudom,	miért	lepődtem	meg.	Tudtam,	hogy	ilyen	vagy.	Emlékszel,

amikor	 egyszer	 összevitatkoztál	 Jamie	 Maughammal	 a	 Nam	 Long	 Le
Shakerben?	Jaj,	biztosan	emlékszel!	És	te	nem	adtad	fel…	pedig	volt,	hogy	már
az	egész	asztaltársaság	ment	ellened…	min	is	ment	a	vita,	nem	em…?

–	A	halálbüntetésről	–	vágta	rá	Strike	némileg	meglepve.	–	Ja,	emlékszem.
Egy	pislantásnyi	időre	Strike	mintha	nem	Izzy	tiszta,	fényes	nappalijában	ült

volna	 a	 tehetős	 angol	múlt	 emlékei	 között,	 hanem	egy	 lepukkant,	 félhomályos
vietnámi	 étteremben,	 Chelsea-ben,	 tizenkét	 évvel	 azelőtt,	 ahol	 vacsora	 közben
összevitatkozott	Charlotte	egy	barátjával.	Az	emlékezetében	Jamie	Maughamnak
simulékony	 tarajossül-képe	 volt.	 Le	 akarta	 égetni	 a	 bugrist,	 akit	 Charlotte	 a
tiltakozása	 ellenére	 a	 régi	 barátja,	 Jago	 Ross	 helyett	 hozott	 magával.	 –	 …és
Jamie	iggazán	nagyon	mérges	is	volt	rád	–	mondta	most	Izzy.	–	Most	már	elég
sikeres	királyi	tanácsos,	tudod.

–	Akkor	biztos	sikerült	megtanulnia,	hogyan	maradjon	nyugodt	vita	közben
–	felelte	Strike,	Izzy	meg	kuncogott	megint	kicsit.	–	Izzy	–	tért	vissza	a	kérdésre
Strike	–,	ha	komolyan	gondolod…

–	…igen,	komolyan…
–	 …akkor	 válaszolsz	 a	 kérdéseimre	 –	 fejezte	 be	 Strike,	 és	 a	 zsebéből

előhúzta	a	jegyzetfüzetét.
Izzy	határozatlanul	figyelte,	ahogy	tollat	is	elővesz.
–	Diszkrét	vagyok	–	tette	még	hozzá	Strike.	–	Az	utóbbi	néhány	évben	vagy

száz	 család	 titkait	 mondták	 el	 nekem,	 én	 meg	 egyetlenegyet	 sem	 mondtam
tovább.	 Ami	 nem	 tartozik	 az	 apád	 halálához,	 arról	 soha	 nem	 szivárog	 ki	 a
nyomozóirodámból	egyetlen	szó	sem.	De	ha	nem	bízol	bennem…

–	 De	 bízom!	 –	 mondta	 kétségbeesetten	 Izzy,	 és	 Strike	 meglepetésére
előrehajolt,	 és	 hozzáért	 a	 térdéhez.	 –	 Én	 bízom,	 Cormoran,	 tényleg,	 de…	 ez
olyan	nehéz…	papusról	beszélni…

–	Ezt	megértem	–	bólintott	Strike,	kezében	a	 tollal.	–	Akkor	kezdjük	azzal,
hogy	 a	 rendőrök	 miért	 hallgatták	 ki	 Raphaelt	 annyival	 tovább,	 mint	 titeket,
többieket!

Látta	 a	 lányon,	 hogy	 nem	 nagyon	 akar	 válaszolni,	 de	 pillanatnyi	 tétovázás



után	mégis	megszólalt:
–	 Nos,	 szerintem	 részben	 azért,	 mert	 papus	 felhívta	 Raffot	 kora	 reggel,

mielőtt	meghalt.	Ez	volt	az	utolsó	telefonhívása.
–	És	mit	mondott?
–	 Semmi	 fontosat.	 Ennek	 nem	 lehet	 semmi	 köze	 a	 halálához.	 De…	 –

folytatta	 nagy	 lendülettel,	 mintha	 meg	 akarná	 változtatni	 az	 előbbiek	 miatt
kialakult	benyomást	–	szerintem	Raff	főleg	azért	nem	lelkes,	hogy	felfogadjalak,
mert	eléggé	belezúgott	a	te	Venetiádba,	amikor	ott	volt	az	irodánkban,	és	most,
hát,	nyilván	egy	kicsit	hülyének	érzi	magát,	hogy	úgy	kiöntötte	neki	a	szívét.

–	Belezúgott,	hm?	–	kérdezett	vissza	Strike.
–	Igen,	szóval	aligha	meglepő,	hogy	úgy	érzi,	mindenki	hülyét	csinált	belőle.
–	De	akkor	is	az	a	helyzet…
–	Tudom,	mit	fogsz	mondani,	de…
–	…hogy	ha	azt	akarod,	hogy	nyomozzak,	akkor	én	döntöm	el,	mi	a	fontos,

Izzy.	 Nem	 te.	 Szóval	 azt	 akarom	 tudni	 –	 és	 az	 ujjain	 számolta	 végig	 Izzynek
mindazt,	amire	a	lány	korábban	azt	mondta,	„nem	fontos”	–,	mit	mondott	apád
Raphaelnek	 a	 halála	 reggelén,	 min	 veszett	 össze	 apád	 és	 Kinvara,	 amikor
Kinvara	fejbe	verte	a	kalapáccsal…	és	hogy	mivel	zsarolták	apádat.

A	zafírkereszt	sötéten	megvillant,	ahogy	Izzy	emelkedő-süllyedő	mellkassal
vett	néhány	levegőt.	Végül	meg-megállva	válaszolt:

–	 Nem	 az	 én	 döntésem,	 hogy	 elmondom-e	 neked,	 miről	 beszélt	 papus	 és
Raff,	amikor	utoljára	beszéltek.	Azt	Raff	mondhatja	csak	el.

–	Mert	személyes	jellegű?
–	Igen	–	bólintott	Izzy	mélységesen	elpirulva.	Strike	azon	is	elgondolkodott,

vajon	igazat	mond-e.
–	Azt	mondtad,	apád	arra	kérte	Raphaelt,	menjen	át	hozzá	az	Ebury	Streetre

a	halála	napján.	Az	időponton	akart	változtatni?	Vagy	lemondani	a	találkozót?
–	Lemondani.	De	figyi,	ezt	Rafftól	kéne	megkérdezned	–	makacskodott	Izzy.
–	Jól	van	–	írt	 le	valamit	Strike.	–	Akkor	a	mostohaanyád	miért	verte	fejbe

apádat	egy	kalapáccsal?
Izzynek	könnyek	szöktek	a	szemébe.	Aztán	hirtelen	felzokogva	zsebkendőt

húzott	elő	a	blúza	ujjából,	és	az	arcához	szorította.
–	 Ezt	 ne-hem	 akartam	 elmondani,	 me-mert	 ne-hem	 akartam,	 hogy	 rosszat

gondolj	papusról,	most,	hogy…	most,	hogy…	tudod,	va-halamit	csinált,	ami…



A	széles	válla	megremegett,	és	nem	igazán	romantikus	horkantások	törtek	fel
belőle.	 Strike	 sokkal	 megindítóbbnak	 találta	 a	 gyötrelem	 ilyen	 őszinte,	 zajos
kifejezéseit,	 mint	 a	 diszkrét	 szemtörölgetést;	 csak	 ült	 ott	 tehetetlen
együttérzéssel,	míg	Izzy	küszködve	próbált	elnézést	kérni.

–	Saj…	sajná…
–	 Ne	 butáskodj!	 –	 szakította	 félbe	 egyszerűen	 Strike.	 –	 Hát	 persze	 hogy

felzaklat	ez!
De	Izzy	mintha	szörnyen	szégyellte	volna,	hogy	így	elengedte	magát,	és	csak

sok	zavart	bocsánatkérés	után	nyugodott	meg	mégis	 csukladozva.	Végül	olyan
durva	mozdulatokkal	törölte	meg	az	arcát,	mintha	ablakot	pucolna,	és	egy	utolsó
„úgy	 sajnálom”-mal	 kihúzta	 magát,	 és	 Strike	 kimondottan	 csodálta,	 milyen
határozottsággal	jelentette	ki:

–	 Ha	 elvállalod	 az	 ügyet…	 amint	 aláírtuk	 a	 szerződést…	 elmondom,	 mit
csinált	papus,	hogy	Kinvara	fejbe	verte.

–	Gondolom	–	nézett	rá	Strike	–,	ugyanez	érvényes	arra	is,	amivel	Winn	és
Knight	zsarolták	apádat?

–	Nézd,	Cormoran	–	és	Izzynek	megint	eleredtek	a	könnyei	–,	hát	nem	érted,
itt	 most	 papus	 emlékéről	 van	 szó!	 Nem	 akarom,	 hogy	 mindenki	 ezekre
emlékezzen	 róla…	 kérlek,	 segíts,	 Corm!	 Kérlek!	 Én	 tudom,	 hogy	 nem
öngyilkosság	volt,	egyszerűen	tudom,	hogy	nem	lehetett…

Strike	 hagyta,	 hogy	 a	 hallgatás	 beszéljen	 helyette.	 Végül	 Izzy	 igazán
nyomorúságos	arckifejezéssel,	meg-megtörő	hangon	folytatta:

–	Jól	van.	Elmondom,	mi	volt	a	zsarolás,	ha	Fizz	és	Torks	is	beleegyeznek.
–	Ki	az	a	Torks?	–	kérdezte	Strike.
–	Torquil.	Fizzy	férje.	Megesküdtünk,	hogy	sosem	mondjuk	el	senkinek,	de

majd	be…	beszélek	velük,	és	ha	beleegyeznek,	el…	elmondok	neked	mindent.
–	Raphaelt	nem	is	kérdezitek	meg?
–	 Ő	 nem	 is	 tudott	 soha	 erről	 az	 egész	 zsarolásdologról.	 Börtönben	 volt,

amikor	Jimmy	először	elment	papushoz,	és	egyébként	ő	nem	is	velünk	nőtt	fel,
szóval	nem	is	tudott	volna…	Raff	nem	is	tudta,	mi	ez.

–	És	Kinvara?	–	ment	tovább	Strike.	–	Ő	tudta?
–	 Ó,	 persze	 –	 bólintott	 Izzy,	 és	 általában	 barátságos	 arcát	 valami

rosszindulatú	 kifejezés	 keményítette	 meg.	 –	 De	 ő	 biztosan	 nem	 akarná,	 hogy
elmondjuk	neked.	Á,	nem	azért,	hogy	papust	megvédje	–	tette	hozzá	leolvasva	a



kérdést	Strike	arcáról	–,	hanem	hogy	magát	védje.	Merthogy	ő	is	 jól	 járt.	Nem
volt	baja	azzal,	amit	papus	csinált,	már	ha	ő	is	profitált	belőle.
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Persze	erről	lehetőleg	nem	beszélek	senkinek.	Az
ilyesmiről	legjobb	hallgatni.

	
Henrik	Ibsen:	Rosmersholm

	
Robin	elég	rosszul	érezte	magát	szombaton,	de	előző	este	még	rosszabbul.

Hajnali	 négykor	 kiáltással	 ébredt,	 és	 kicsit	 úgy	 érezte,	 még	 mindig	 a
rémálmában	van,	melyben	egy	egész	táskányi	lehallgatókészüléket	vitt	magával
sötét	utcákon	át,	jól	tudva,	hogy	álarcos	emberek	jönnek	utána.	Ismét	felszakadt
a	kés	okozta,	régi	seb	az	alkarján,	és	az	üldözői	most	a	kifröcskölő	vér	nyomait
követték,	 Robin	 pedig	 azt	 is	 tudta,	 nem	 fog	 elérni	 oda,	 ahol	 Strike	 várja	 a
lehallgatókat…

–	Mi	az?	–	kérdezte	Matthew	motyogva,	félálomban.
–	Semmi	–	felelte	Robin,	aztán	ébren	hevert	hétig,	amikor	is	úgy	érezte,	most

már	felkelhet.
Az	utóbbi	két	napban	egy	ápolatlan,	szőke	fiatalember	ólálkodott	az	Albury

Streeten.	Jóformán	meg	sem	próbálta	leplezni,	hogy	az	ő	házukat	figyeli.	Robin
megbeszélte	 a	 dolgot	 Strike-kal,	 aki	 biztos	 volt	 benne,	 hogy	 a	 férfi	 inkább
újságíró,	és	nem	magánnyomozó;	valószínűleg	kezdő,	azért	küldték	ki	őt	Robin
megfigyelésére,	mert	Mitch	Patterson	óradíját	már	nem	tudták	megindokolni.

Robin	és	Matthew	azért	költöztek	az	Albury	Streetre,	hogy	otthagyhassák	azt
a	lakást,	ahol	a	shacklewelli	hasfelmetsző	ólálkodott	körülöttük.	Az	új	lakásnak
elvileg	a	biztonságot	kellett	volna	jelentenie,	de	mégis	beszennyezte	ezt	is	a	nem
természetes	 halállal	 való	 kapcsolat.	 Tíz	 óra	 körül	 Robin	 a	 fürdőszobába
menekült,	nehogy	Matthew	felfigyeljen	rá,	hogy	már	megint	hiperventillál.	Csak
ült	 a	 padlón,	 és	 a	 terápián	 tanult	 technikával,	 a	 kognitív	 átstrukturálás
segítségével	próbálta	azonosítani	a	bizonyos	ingerekre	automatikusan	felmerülő
üldözés-fájdalom-veszély	 témájú	 gondolatokat.	 Csak	 valami	 kis	 pöcs,	 aki	 a



Sunnak	dolgozik.	Csak	a	sztorit	akarja,	ennyi	az	egész.	Biztonságban	vagy.	Nem
érhet	el.	Teljes	biztonságban	vagy!

Amikor	kijött	a	 fürdőszobából	és	 le	a	 lépcsőn,	a	 férjét	a	konyhában	 találta;
nagy	 ajtó-	 és	 fiókcsapkodással	 szendvicset	 dobált	 össze	magának.	Robint	meg
sem	kérdezte,	kér-e	ő	is.

–	 És	 mégis	 mit	 mondunk	 majd	 Tomnak	 és	 Sarah-nak,	 mit	 bámul	 be	 az
ablakon	ez	a	szemétláda?

–	Miért	kéne	bármit	is	mondanunk	nekik?	–	nézett	rá	értetlenül	Robin.
–	Este	náluk	vacsorázunk!
–	 Jaj,	 ne!	 –	 nyögött	 fel	 Robin.	 –	 Mármint	 igen,	 persze.	 Bocsánat.

Elfelejtettem.
–	Na,	és	mi	lesz,	ha	a	rohadt	újságíró	gyerek	jön	utánunk?
–	Nem	veszünk	róla	tudomást	–	mondta	a	lány.	–	Mi	mást	tudunk	csinálni?
Hallotta,	 hogy	 az	 emeleten	 csörögni	 kezd	 a	 telefonja;	 örült	 is	 neki,	 hogy

ennek	okán	otthagyhatja	Matthew-t.	Felment	az	emeletre	telefonálni.
–	 Hahó!	 –	 köszönt	 Strike.	 –	 Jó	 hírek.	 Izzy	 felfogadott	 minket,	 hogy

vizsgáljuk	ki	Chiswell	halálát.	Nos,	igazából	–	javította	ki	magát	–,	igazából	azt
akarja,	 hogy	 bizonyítsuk	 be,	 Kinvara	 volt,	 de	 sikeresen	 kitágítottam	 kicsit	 a
mozgásterünket.

–	Ez	 remek!	–	suttogta	Robin.	Óvatosan	becsukta	a	háló	ajtaját,	és	 leült	az
ágyra.

–	 Gondoltam,	 hogy	 örülni	 fog	 –	 mondta	 Strike.	 –	 Na	most,	 kezdetnek	 az
kéne,	 hogy	 tudjunk	 valamit	 a	 rendőrségi	 nyomozásról,	 különösen	 az
orvosszakértői	jelentésekről.	Most	hívtam	Wardle-t,	de	őt	külön	figyelmeztették
is,	 hogy	 ne	 mondjon	 nekünk	 semmit.	 Mintha	 kitalálták	 volna,	 hogy	 úgyis
továbbra	 is	 szaglászni	 fogok.	 Aztán	megpróbálkoztam	Anstisszal,	 de	 ott	 sincs
semmi,	 minden	 idejét	 leköti	 az	 olimpia,	 és	 nem	 is	 ismer	 senkit,	 aki	 ezen	 az
ügyön	 van.	 Szóval	 azt	 akartam	 megkérdezni,	 hogy	 Vanessa	 visszament	 már
dolgozni?

–	Igen!	–	felelte	hirtelen	lelkesedéssel	Robin.	Most	először	fordult	elő,	hogy
neki	 és	 nem	 Strike-nak	 volt	 hasznos	 ismerőse.	 –	 De	 ami	még	 jobb…	 hogy	 a
barátja	 az	 orvosszakértői	 osztályon	 dolgozik,	 Oliver	 a	 neve,	 még	 sosem
találkoztunk,	de…

–	Ha	Oliver	belemenne,	hogy	válaszol	néhány	kérdésünkre,	az	csodás	lenne



–	 mondta	 Strike.	 –	 Várjon	 csak,	 felhívom	 Shankert,	 meglátjuk,	 tud-e	 adni
valamit,	amit	cserébe	felajánlhatunk.	Mindjárt	visszahívom!

Azzal	 letette.	 Bár	 éhes	 volt,	 Robin	 mégsem	 ment	 le	 a	 konyhába,	 hanem
kinyújtózott	 az	 elegáns	 mahagóniágyon,	 amit	 Matthew	 apjától	 kaptak
nászajándékba.	Annyira	 nagy	 volt,	 és	 nehéz,	 hogy	 az	 összes	 költöztető	 kellett
hozzá,	hogy	izzadva,	félhangosan	káromkodva	felcipeljék	a	darabjait	a	lépcsőn,
és	 összerakják	 a	 hálószobában.	 Robin	 öltözködőasztala	 viszont	 régi	 és	 olcsó
darab	volt.	A	fiókok	nélkül	könnyű,	mint	egy	gyümölcsösláda,	egyetlen	ember	is
fel	tudta	kapni,	és	odatenni	a	hálószoba	két	ablaka	közé.

Tíz	perccel	később	ismét	csörgött	a	telefonja.
–	Ez	gyors	volt!
–	 Ja,	 szerencsénk	 volt.	 Shankernek	 pihenőnapja	 van.	 És	 épp	 közösek	 az

érdekeink.	Van	is	valaki,	akit	nem	bánná,	ha	bevinnének	a	zsaruk.	Mondja	meg
Vanessának,	hogy	van	információnk	Ian	Nashről.

–	Ian	Nashről?	–	ismételte	Robin.	Felült,	fogott	egy	tollat,	és	leírta	a	nevet.	–
Aki	kicsoda?

–	Gengszter.	Vanessa	tudni	fogja	–	felelte	Strike.
–	 És	 mennyibe	 került?	 –	 kérdezte	 Robin.	 A	 maga	 módján	 igen	 közeli

személyes	kapcsolat	Strike	és	Shanker	között	sosem	befolyásolta	Shanker	üzleti
tevékenységét.

–	Az	első	heti	honoráriumunk	felébe	–	mondta	Strike.	–	De	jó	befektetés,	ha
Olivertől	megkapjuk	érte,	amit	akarunk.	Maga	hogy	van?

–	Tessék?	–	Robint	nyugtalanította	a	kérdés.	–	Jól.	Miért	kérdi?
–	Gondolom,	sosem	jutott	eszébe,	hogy	a	munkáltatójaként	törődnöm	kell	a

hogylétével.
–	Partnerek	vagyunk.
–	Maga	fizetett	partner.	Beperelhet,	ha	rosszak	a	munkakörülmények.
–	 És	 nem	 gondolja	 –	 nézegette	 az	 alkarját	 Robin,	 ahol	 a	 húszcentis	 lila

sebhely	még	mindig	fakón	látszott	a	fehér	bőrén	–,	hogy	ha	be	akarnám	perelni,
már	 rég	 megtettem	 volna?	 De,	 mondjuk,	 ha	 rendbe	 akarná	 rakni	 a	 vécét	 a
lépcsőházban…

–	Csak	mondom	–	Strike	 nem	 tágított	 –,	 teljesen	 természetes	 lenne	valami
reakció.	 Az	 emberek	 általában	 nem	 érzékelik	 kimondottan	 viccesnek,	 ha
holttesteket	találnak.



–	Teljesen	jól	vagyok	–	hazudta	Robin.
Muszáj	jól	lennem,	gondolta,	miután	elköszöntek	egymástól.	Nem	veszíthetek

el	mindent,	már	megint!
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Hisz	a	körülményei	gyökeresen	különböznek	az	ő
körülményeitől.

	
Henrik	Ibsen:	Rosmersholm

	
	

Szerdán	 reggel	 Robin,	 aki	 már	 megint	 a	 vendégszobában	 töltötte	 az	 éjszakát,
felkelt	 hatkor,	 és	 felöltözött	 farmerbe,	 pólóba,	 pulcsiba	 és	 futócipőbe.	 A
hátizsákjában	ott	lapult	az	interneten	vett	sötét	színű	paróka,	amit	előző	délelőtt
szállítottak	ki	a	 leselkedő	újságíró	orra	előtt.	Robin	csendesen	 lejött	 a	 lépcsőn,
nehogy	 felébressze	 Matthew-t;	 vele	 nem	 beszélte	 meg	 a	 tervét.	 Tökéletesen
tisztában	volt	vele,	hogy	a	férfi	nem	támogatná.

Most	bizonytalan	béke	volt	köztük,	annak	ellenére,	hogy	a	szombati	vacsora
Tommal	 és	 Sarah-val	 szörnyen	 sikerült	 –	 illetve	 éppen	 azért,	 mert	 olyan
borzasztó	 volt	 a	 vacsora.	 Eleve	 rosszul	 kezdődött,	 mert	 az	 újságíró	 valóban
követte	 őket	 végig	 az	 utcán.	 Aztán	 sikerült	 lerázniuk,	 leginkább	 Robin
megfigyeléstechnikai	 kiképzésének	 köszönhetően;	 a	 becsukódó	 ajtók	 előtt,	 az
utolsó	pillanatban	kiugrottak	 a	 zsúfolt	metrószerelvényből.	Matthew	 fel	 is	 volt
háborodva,	 milyen	 méltatlan,	 gyerekes	 trükkökre	 kényszerülnek.	 De	 az	 este
további	részéért	még	ő	sem	tehette	Robint	felelőssé.

A	múltkori,	 elveszített	 jótékonysági	krikettmeccs	vacsora	közben	elkezdett,
könnyed	értékelése	hirtelen	rondán	agresszív	fordulatot	vett.	Tom	egyszer	csak
részegen	nekiesett	Matthew-nak,	az	arcába	vágta,	hogy	feleolyan	jó	sincs,	mint
amilyennek	 gondolja	 magát,	 hogy	 az	 arroganciája	 a	 többi	 csapattagnak	 is	 az
idegeire	 megy,	 sőt,	 az	 irodában	 sem	 igazán	 szeretik,	 mindenkinek	 elege	 van
belőle,	mindenkit	idegesít.	A	váratlan	támadásba	beleszédült	Matthew	igyekezett
arról	 kérdezni,	mit	 csinál	 rosszul	 az	 irodában,	 de	 Tom	 (aki	 olyan	 részeg	 volt,
hogy	 Robin	 szerint	 már	 jóval	 az	 érkezésük	 előtt	 elkezdhette	 a	 borozást)	 csak



provokációnak	vette	a	férfi	sértett	hitetlenkedését.
–	Na	ne	játsszad	nekem	az	ártatlant	kurvára!	–	kiabálta.	–	Én	mosmá	tovább

nem	viselem	el!	Hogy	így	lefitymálsz	mindig,	meg	állandóan	piszkálsz…
–	Tényleg	ezt	csináltam?	–	kérdezte	Matthew	Robintól,	amikor	már	sötétben

visszafelé	tartottak	a	metróhoz.
–	 Nem	 –	 felelte	 Robin,	 és	 nem	 is	 hazudott.	 –	 Nem	 mondtál	 neki	 semmi

szemétséget.
„Mármint	 ma	 este”,	 tette	 hozzá	 magában.	 Megkönnyebbülés	 volt	 egy

sértődött,	 döbbent	 Matthew-val	 hazafelé	 menni,	 nem	 pedig	 azzal,	 akivel
általában	 együtt	 élt,	 és	 ezzel	 az	 együttérzéssel,	 támogatással	 nyert	 is	 otthon
néhány	napnyi	tűzszünetet.	Robin	pedig	nem	akarta	ezt	kockáztatni	azzal,	hogy
mivel	tervezi	ma	reggel	lerázni	a	még	mindig	az	utcában	ólálkodó	újságírót.	Azt
nem	 engedhette	 meg,	 hogy	 a	 férfi	 kövesse	 a	 találkozóra	 az	 orvosszakértővel;
különösen,	mert	Vanessa	 szerint	Olivert	 nem	 is	 volt	 könnyű	meggyőzni,	 hogy
egyáltalán	találkozzon	velük.

Robin	halkan	kilépett	a	nagy	üvegajtón	a	kis	hátsó	udvarba,	és	az	egyik	kerti
szék	 segítségével	 felkapaszkodott	 a	 falra,	 ami	 az	 udvarukat	 elválasztotta	 a
közvetlenül	 mögöttük	 lévő	 házétól.	 Szerencsére	 ott	 még	 minden	 függönyt
behúzva	 talált.	 Tompa,	 földhangú	 puffanással	 lecsusszant	 a	 falról	 a	 szomszéd
pázsitjára.

A	 terv	 következő	 lépése	már	 trükkösebb	 volt.	 Először	 oda	 kellett	 húznia	 a
szomszéd	 díszpadját	 a	 néhány	 méterre	 lévő	 kerítéshez,	 aztán	 a	 támláján
egyensúlyozva	felmászni	a	szurkos	kerítéspanel	tetejére.	Az	veszélyesen	meg	is
ingott,	 amikor	 leugrott	 róla	 a	másik	 oldalon	 a	 virágágyásba;	 ott	megbotlott	 és
elesett.	 Gyorsan	 feltápászkodott,	 és	 sietve	 átment	 ezen	 a	 pázsiton	 is,	 az
átellenben	lévő	kerítéshez,	ahol	egy	ajtó	nyílt	a	túloldalon	lévő	parkolóba.

Robin	nagy	megkönnyebbülésére	 simán	kinyílt	 a	zár.	Ahogy	behúzta	maga
mögött	a	kis	kerti	ajtót,	aggódva	jutott	eszébe,	hogy	végig	lábnyomokat	hagyott
a	harmatos	 füvön.	Ha	a	 szomszédok	korán	kelnek,	nem	 lesz	nehéz	kitalálniuk,
honnan	is	jött	a	betolakodó	a	kertjükbe	átrendezni	a	kerti	bútort	és	szétlapítani	a
begóniákat.	 Chiswell	 gyilkosa,	 már	 ha	 tényleg	 gyilkosság	 volt,	 sokkal
ügyesebben	tüntette	el	maga	után	a	nyomokat.

A	 garázs	 nélküli	 épületekből	 álló	 utcához	 tartozó	 elhagyatott	 parkolóban
lekuporodott	egy	Skoda	mögé,	és	az	egyik	oldalsó	 tükör	segítségével	 feltette	a



hátizsákjából	 előszedett	 sötét	 parókát,	majd	 fürge	 léptekkel	 elindult	 az	Albury
Streettel	 párhuzamos	 utcán,	 aztán	 a	 végén	 jobbra	 fordult,	 a	 Deptford	 High
Streetre.

Alig	 volt	 bárki	 az	 utcán,	 csak	 néhány	 kisteherautóból	 pakolták	 ki	 a	 kora
reggel	 szállított	 árut,	 meg	 a	 trafikos	 húzta	 fel	 épp	 a	 biztonsági	 fémrácsot	 a
bejárat	 elől.	 A	 válla	 felett	 hátrapillantott,	 és	 hirtelen	 nem	 a	 pánik,	 hanem	 a
lelkesedés	öntötte	el	–	nem	követte	senki!	De	még	 így	 is	csak	akkor	vette	 le	a
parókát,	amikor	már	a	metró	biztonságában	ült.	A	szemben	ülő	fiatalember,	aki	a
Kindle-je	fölött	lopva	nézegette,	meg	is	lepődött	egy	kicsit.

Strike	 a	 Lambeth	 Roadon	 lévő	 Corner	 Cafét	 választotta	 a	 találkozás
helyszínéül,	 mert	 ez	 közel	 esett	 az	 orvosszakértői	 laboratóriumhoz,	 Oliver
Bargate	 munkahelyéhez.	 Odaérve	 Robin	 ott	 találta	 Strike-ot	 a	 kávézó	 előtt
cigarettázva.	A	pillantása	rögtön	a	lány	sáros	térdű	farmerére	esett.

–	 Kemény	 földet	 érés,	 virágágyásban	 –	 mondta	 Robin	 magyarázatképpen,
amint	hallótávolságon	belül	ért.	–	Az	az	újságíró	még	mindig	ott	sompolyog.

–	Matthew	segített	felmászni?
–	Nem,	kerti	bútorokat	használtam.
Strike	 elnyomta	 a	 csikket	 a	 falon	 maga	 mellett,	 aztán	 Robin	 nyomában

bement	a	kávézóba.	Sülő	étel	kellemes	szaga	töltötte	be	a	helyiséget.	Strike	úgy
látta,	 Robin	 sápadtabb	 és	 vékonyabb	 is	 most,	 mint	 szokott,	 de	 ugyanolyan
vidáman	rendelte	meg	a	kávét	és	a	két	baconös	rudat.

–	Egyet!	–	javította	ki	Strike	gyorsan.	–	Egyet!	–	ismételte	bánatosan	a	pult
mögött	álló	pasasnak.	–	Próbálok	fogyni	–	fordult	Robinhoz,	miközben	az	egyik
épp	felszabadult	asztalhoz	tartottak.	–	Jobb	a	lábamnak.

–	Á!	–	bólintott	a	lány.	–	Értem.
Miközben	a	zakója	ujjával	lesöpörte	az	asztalról	a	morzsákat,	Strike-nak	az

jutott	eszébe	(nem	is	először),	hogy	Robinon	kívül	még	sosem	találkozott	olyan
nővel,	aki	egyáltalán	nem	akart	semmit	sem	megjavítani	benne.	Tudta,	hogy	akár
meg	is	gondolhatta	volna	magát	az	előbb,	és	rendelhetett	volna	öt	baconös	rudat
–	 Robin	 csak	 vigyorgott	 volna,	 és	 átnyújtja	 őket.	 A	 gondolattól	 különösen
szeretetteljesen	 nézett	 rá,	 amikor	 a	 lány	 is	 leült	 az	 asztalukhoz	 a	 sáros
farmerében.

–	Minden	rendben?	–	kérdezte	Strike,	és	nyálcsorgatva	figyelte,	ahogy	Robin
ketchupot	ken	a	baconös	rúdjára.



–	Igen	–	hazudta	Robin	–,	minden	oké.	És	a	lába	hogy	van?
–	Jobb,	mint	eddig.	Hogy	is	néz	ki	ez	a	pasas,	akivel	találkozunk?
–	Magas,	 fekete,	 szemüveges	 –	 nyammogta	Robin	 baconnel	 teli	 szájjal.	A

kora	reggeli	tornagyakorlatoktól	éhesebb	lett,	mint	napok	óta	bármikor.
–	Vanessa	megint	az	olimpiás	műszakban	van?
–	Aha	 –	 bólintott	 a	 lány.	 –	De	 sikerült	 rávennie	Olivert,	 hogy	 találkozzon

velünk.	 Szerintem	 Oliver	 annyira	 nem	 volt	 lelkes,	 de	 Vanessának	 kell	 az
előléptetés.

–	Némi	infó	Nashről	határozottan	segíteni	fog	–	mondta	Strike.	–	Shankertől
úgy	vettem	ki,	a	zsaruk	már	régen…

–	Szerintem	ő	lesz	az!	–	suttogta	oda	Robin.
Strike	odafordult,	egy	hórihorgas,	aggodalmas	arcú,	drótkeretes	szemüveget

viselő	 fekete	 férfi	 állt	 az	 ajtóban.	A	 kezében	 aktatáska.	 Strike	 felemelt	 kézzel
üdvözölte,	 Robin	 pedig	 odébb	 csúszott	 eggyel	 a	 szendvicsével	 és	 kávéjával
együtt,	hogy	Oliver	Strike-kal	szemben	ülhessen	le.

Robin	 nem	 tudta	 biztosan,	 mire	 is	 számított.	 Oliver	 jóképű	 volt,	 magas
frizurával	és	hófehér	ingben,	de	gyanakvónak	tűnt,	valahogy	helytelenítőnek,	és
Robin	 egyiket	 sem	 kapcsolta	 kimondottan	 Vanessához.	 A	 férfi	 azért	 megrázta
Strike	odanyújtott	kezét,	és	Robinhoz	fordult:

–	Maga	Robin?	Majdnem	elkerültük	egymást!
–	Én	vagyok	–	bólintott	a	 lány,	és	ő	 is	kezet	 rázott	vele.	Oliver	makulátlan

öltözékétől	csak	még	jobban	szégyellte	magát	a	kócos	haja	meg	a	sáros	farmere
miatt.	 –	Örülök,	 hogy	 végre	 találkoztunk.	A	 pultnál	 van	 a	 kiszolgálás,	 hozzak
egy	teát	vagy	egy	kávét?

–	Ööö…	egy	kávé,	igen,	az	jó	lenne	–	bólintott	Oliver.	–	Köszönöm!
Robin	elment	a	pulthoz,	Oliver	pedig	Strike-hoz	fordult:
–	Vanessa	azt	mondja,	magának	van	valami	információja	számára.
–	 Lehet,	 hogy	 van	 –	 bólintott	 Strike.	 –	 Az	 attól	 függ,	 hogy	maga	mit	 tud

nekünk	mondani,	Oliver.
–	Szeretném	tudni,	pontosan	mit	ajánl,	mielőtt	folytatjuk	ezt.
Strike	a	zakója	zsebéből	egy	borítékot	húzott	elő,	és	felmutatta.
–	Egy	rendszám	és	egy	kézzel	rajzolt	térkép.
Oliver	szemlátomást	tudta,	mit	jelent	ez.
–	Megkérdezhetem,	honnan	szerezte?



–	Megkérdezheti	–	felelte	Strike	vidáman	–,	de	ez	az	információ	nincs	benne
az	üzletben.	Eric	Wardle	viszont	tanúsíthatja,	hogy	a	forrásom	százszázalékosan
megbízható.

A	kávézóba	egy	csapat	munkás	lépett	be.	Hangosan	beszélgettek.
–	Ezt	persze	nagyon	diszkréten	kezeljük	–	folytatta	Strike	halkabban.	–	Soha

senki	nem	fogja	megtudni,	hogy	beszélt	velünk.
Oliver	sóhajtott	egyet,	majd	lehajolva	kinyitotta	az	aktatáskáját,	és	egy	nagy

jegyzettömböt	 vett	 elő.	 Robin	 is	 visszaért	 egy	 csésze	 kávéval,	 és	 leült	 mellé,
Strike	pedig	nekikészült	a	jegyzetelésnek.

–	Beszéltem	az	egyik	sráccal	az	orvosszakértői	csapatból	–	kezdte	Oliver,	és
a	most	már	a	szomszédos	asztalnál	hangosan	tréfálkozó	munkások	felé	sandított
–,	Vanessa	meg	valaki	olyannal,	akinek	van	rálátása	a	nyomozásra	általában.	–	A
szavait	 Robinhoz	 intézte.	 –	 Ő	 nem	 tud	 róla,	 hogy	 Vanessa	 és	 maga	 baráti
viszonyban	vannak.	Ha	kiderül,	hogy	segítettünk	maguknak…

–	Tőlünk	senki	sem	tudja	meg	–	nyugtatta	Robin.
Oliver	kicsit	fintorogva	felcsapta	a	jegyzettömbjét,	és	átfutotta,	mit	írt	le	oda

apró	betűs,	de	könnyen	olvasható	kézírásával.
–	 Hát,	 az	 orvosszakértői	 jelentés	 elég	 egyértelmű.	 Nem	 tudom,	 mennyi

szakmai	részletre	kíváncsiak…
–	Minimálisra	–	szólt	közbe	Strike.	–	Csak	a	lényeget	mondja!
–	Chiswell	gyomrában	nagyjából	500	mg	narancslében	feloldott	amitriptilint

találtak,	és	mást	nem	nagyon.
–	Az	elég	rendes	adag,	nem?	–	kérdezte	Strike.
–	Már	magában	is	halálos	lehetett	volna,	a	hélium	nélkül	is,	de	nem	lett	volna

olyan	 gyors.	Más	 részről	 viszont	 szívbeteg	 is	 volt,	 az	 felgyorsította	 volna.	Az
amitriptilin	túladagolása	szívritmuszavart	és	hirtelen	szívmegállást	okoz.

–	Gyakran	használják	öngyilkossághoz?
–	 Igen	 –	 felelte	 Oliver	 –,	 de	 nem	mindig	 olyan	 fájdalommentes	 ám,	 mint

remélik.	 Ennek	 az	 adagnak	 a	 nagy	 része	 még	 mindig	 a	 gyomrában	 volt.
Elenyésző	nyomok	a	patkóbélben	is.	Igazából	a	fulladásba	halt	bele,	mint	a	tüdő
és	 az	 agyállomány	 vizsgálata	 kimutatta.	 Az	 amitriptilin,	 gondolom,	 a	 B-terv
lehetett.

–	Ujjlenyomatok	a	poháron	és	a	narancsleves	dobozon?
Oliver	lapozott	egyet.



–	A	poháron	csak	Chiswell	ujjlenyomatait	találták	meg.	A	doboz	a	kukában
volt,	 üresen,	 Chiswell	 ujjlenyomataival	 és	 másokéval	 is.	 Semmi	 gyanús.	 Ez
várható,	 sok	 kézen	 átmegy,	 amikor	 megveszi	 valaki.	 A	 dobozban	 maradt
narancslében	nem	találtak	semmit.	A	gyógyszert	a	pohárban	keverték	bele.

–	A	héliumos	tartály?
–	Azon	is	ott	voltak	Chiswell	ujjlenyomatai,	meg	másokéi	is.	Semmi	gyanús.

Ugyanaz,	mint	a	narancsleves	doboz,	amikor	megveszik,	sokan	megfogják.
–	Az	amitriptilinnek	nincs	íze?	–	kérdezte	Robin.
–	De	van,	keserű	–	felelte	Oliver.
–	Chiswellnek	gondjai	voltak	a	szagok	és	ízek	érzékelésével	–	jegyezte	meg

Strike.	–	A	fejsérülése	óta.	Lehet,	hogy	nem	érezte	az	ízét.
–	Nem	kezdett	volna	szédülni	tőle?	–	fordult	Oliverhez	Robin.
–	 Valószínűleg,	 különösen,	 ha	 nem	 volt	 hozzászokva,	 de	 vannak,	 akik

szokatlanul	reagálnak	rá.	Az	is	lehet,	hogy	izgatott	lett	tőle.
–	 Arról	 tudunk	 valamit,	 hogy	 a	 tablettákat	 mikor	 és	 hogy	 törték	 össze?	 –

érdeklődött	Strike.
–	A	konyhában.	A	mozsáron	és	a	mozsártörőn	pormaradványok	voltak.
–	Ujjlenyomatok?
–	Chiswellé.
–	 Azt	 nem	 tudja,	 megvizsgálták-e	 a	 homeopatikus	 tablettákat	 is?	 –	 szólalt

meg	Robin.
–	A	miket?	–	nézett	rá	Oliver.
–	Volt	a	padlón	egy	henger	homeopatikus	tabletta,	rá	is	léptem	–	magyarázta

Robin.	–	A	neve	Lachesis.
–	 Erről	 nem	 tudok	 semmit	 –	 felelte	 Oliver.	 Robin	 kicsit	 el	 is	 szégyellte

magát,	hogy	megemlítette.
–	Volt	egy	kis	sérülés	a	bal	kézfején.
–	Igen	–	bólintott	Oliver,	és	visszalapozott	a	jegyzeteiben.	–	Horzsolások	az

arcon	és	kisebb	sérülés	a	kézfejen.
–	Az	arcán	is?	–	dermedt	meg	a	szendvicsével	a	kezében	Robin.
–	Igen.
–	Van	rá	magyarázat?	–	kérdezte	Strike.
–	Arra	gondol,	hogy	erőszakkal	húzták-e	a	fejére	a	zacskót	–	nézett	rá	Oliver.

Kijelentés	volt,	nem	kérdés.	–	A	titkosszolgálat	is	arra	gondolt.	Azt	tudjuk,	hogy



nem	 saját	 maga	 okozta	 magának	 a	 sérüléseket.	 A	 körme	 alatt	 nem	 találtak
semmit.	 Másrészről	 viszont	 nem	 voltak	 a	 testen	 zúzódások,	 amik	 támadásra
utalnának,	a	szobában	nem	volt	rendetlenség,	dulakodásnak	semmi	jele…

–	A	meghajlott	kardon	kívül	–	jegyezte	meg	Strike.
–	Mindig	 elfelejtem,	 maguk	 ott	 voltak	 –	 bólintott	 Oliver.	 –	 Ezt	 maguk	 is

tudják.
–	A	kardon	találtak	valamit?
–	 A	 közelmúltban	 megtisztították,	 a	 markolaton	 Chiswell	 ujjlenyomatai

voltak.
–	Mikor	állt	be	a	halál	nagyjából?
–	Reggel	hat	és	hét	óra	között.
–	De	hát	fel	volt	öltözve!	–	gondolkodott	el	Robin.
–	Amiket	hallottam	róla,	ez	a	pasas	szó	szerint	olyan	volt,	aki	csak	az	élete

árán	hagyta	volna,	hogy	pizsamában	érjék!	–	dobta	vissza	szárazon	Oliver.
–	A	rendőrség	akkor	az	öngyilkosság	felé	hajlik?	–	kérdezte	Strike.
–	Így	nem	hivatalosan	azt	mondanám,	valószínűnek	 tűnik	a	halál	okát	meg

nem	 határozó	 ítélet.	 Akad	 néhány	 részlet,	 amit	meg	 kéne	magyarázni.	 Persze,
maguk	 is	 tudnak	 a	 nyitva	 lévő	 bejárati	 ajtóról.	 El	 van	 vetemedve.	Csak	 akkor
csukódik	be	rendesen,	ha	erősen	becsapják,	de	ha	túl	erősen,	akkor	meg	időnként
visszacsapódik.	 Szóval	 attól,	 hogy	 nyitva	 volt,	 lehetett	 nyitva	 véletlenül	 is.
Lehet,	 hogy	Chiswell	 nem	vette	 észre,	 hogy	nyitva	 hagyta,	 de	 ugyanígy	 lehet,
hogy	egy	esetleges	gyilkos	nem	tudta,	milyen	trükkel	lehet	becsukni.

–	Azt	esetleg	nem	tudja,	hány	kulcs	van	az	ajtóhoz?	–	kérdezte	Strike.
–	 Nem	 –	 felelte	 Oliver.	 –	 Nyilván	 megértik,	 hogy	 Vannel	 mi	 mégsem

mutathatunk	közelebbi	érdeklődést,	amikor	így	kérdezgetünk	valakit.
–	Egy	miniszter	haláláról	van	szó	–	nézett	rá	Strike.	–	Azért	csak	nem	olyan

meglepő,	ha	érdeklődnek	iránta?
–	Egyvalami	biztos	–	folytatta	Oliver.	–	Rengeteg	oka	volt	rá,	hogy	megölje

magát.
–	Mint	például?	–	kérdezett	vissza	Strike,	kezében	a	jegyzetelésre	kész	tollal.
–	A	felesége	épp	elhagyta…
–	Állítása	szerint	–	írta	le	Strike.
–	…elvesztettek	 egy	 gyereket,	 a	 legidősebb	 fia	 elesett	 Irakban,	 a	 család	 is

látta,	hogy	furcsán	viselkedik,	keményen	 iszik,	és	 így	 tovább,	 ráadásul	komoly



pénzügyi	gondjai	is	voltak.
–	Igen?	–	nézett	fel	Strike.	–	Milyen	gondjai?
–	 Jóformán	 tönkrement	 a	 2008-as	 válságban	 –	mondta	Oliver.	 –	Aztán	 ott

van…	nos,	az	a	dolog	is,	amit	maguk	vizsgáltak	éppen.
–	Nem	tudja,	hol	voltak	a	zsarolói,	amikor…?
Oliver	gyors,	 rándulásszerű	mozdulattal	majdnem	leverte	a	kávés	csészéjét.

Strike-hoz	hajolva	sziszegte	oda:
–	Ha	nem	tudná,	bírói	tiltás…
–	De	igen,	hallottuk	–	felelte	Strike.
–	Nos,	én	viszont	kimondottan	szeretem	a	munkámat.
–	 Rendben	 –	 folytatta	 halkabban	 Strike,	 teljes	 nyugalommal.	 –	 Akkor

máshogy	fogalmazok.	Utánanéztek	annak,	hol	járt	Geraint	Winn	és	Jimmy…?
–	Igen	–	válaszolt	kurtán	Oliver.	–	És	mindkettőjüknek	van	alibije.
–	Mégpedig?
–	Az	első	Berdmondsey-ben	volt,	és	vele…
–	Csak	nem	Della?	–	bökte	ki	Robin	gondolkodás	nélkül.	Valahogy	perverz

dolognak	 érezte	volna,	 ha	Geraint	 alibijét	 a	 vak	 felesége	 igazolja.	Lehet,	 hogy
naivitás,	 gondolta,	 de	 az	 a	 benyomása	 alakult	 ki,	 hogy	 Della	 nincs	 beavatva
Geraint	bűnös	tevékenységeibe.

–	Nem	–	szögezte	le	tömören	Oliver.	–	Muszáj	neveket	mondaniuk?
–	Akkor	ki	volt	vele?	–	kérdezte	Strike.
–	Valami	alkalmazottja.	Azt	állítja,	hogy	ezzel	az	alkalmazottal	volt,	és	ezt	a

pasas	is	megerősíti.
–	Más	tanúk	nem	voltak?
–	Nem	tudom.	–	Oliver	hangjában	most	már	egy	kis	frusztráció	is	hallatszott.

–	Gondolom,	voltak.	Nem	tartják	problematikusnak	az	alibijét.
–	Na	és	Ji…	szóval	a	másik?
–	Ő	East	Hamben	volt	a	barátnőjével.
–	 Komolyan?	 –	 kérdezte	 Strike,	 és	 leírta	 ezt.	 –	 Láttam,	 ahogy	 a	 rendőrök

elvezetik	a	Chiswell	halála	előtti	este.
–	 Figyelmeztetéssel	 kiengedték.	 De…	 –	 tette	 hozzá	 csendben	 Oliver	 –	 a

zsarolók	általában	nem	szokták	megölni,	akiket	zsarolnak,	nem?
–	Ha	megkapják	a	pénzüket,	akkor	nem.	–	Strike	fel	sem	nézett,	csak	írt.	–

De	Knight	nem	kapta	meg.



Oliver	az	órájára	pillantott.
–	Még	egy-két	dolog	–	folytatta	nyugodt	hangon	Strike,	aki	még	mindig	rajta

könyökölt	az	Ian	Nashről	szóló	információt	rejtő	borítékon.	–	Vanessa	nem	tud
valamit	a	híváslistájáról?	A	fiát	hívta	Chiswell	a	halála	előtt,	reggel?

–	Igen,	mondott	valami	ilyesmit	–	lapozgatott	előre-hátra	a	jegyzettömbjében
Oliver,	ahogy	kereste	ezt	az	információt.	–	Igen!	Két	hívást	kezdeményezett,	alig
valamivel	 hat	 után.	 Először	 a	 feleségét	 hívta,	 aztán	 a	 fiát.	 És	 volt	 egy	 nem
fogadott	hívása	is,	egy	barátjától.

Strike	és	Robin	megint	egymásra	néztek.
–	Arról	tudtunk,	hogy	Raphaelt	felhívta.	De	a	feleségét	is?
–	Igen,	őt	először.
Oliver	úgy	látszik,	jól	értelmezte	a	reakciójukat,	mert	gyorsan	folytatta:
–	 A	 felesége	 teljesen	 tiszta.	 Ő	 volt	 az	 első,	 akit	 lenyomoztak,	 már	 amint

megbizonyosodtak	róla,	hogy	nincs	politikai	motiváció,	nyilván.	Egy	szomszéd
látta	bemenni	 az	Ebury	Street-i	 házba	előző	este,	 aztán	hamarosan	kijönni	 egy
táskával,	két	órával	azelőtt,	hogy	a	férje	hazaért	volna.	Az	utcában	vette	fel	egy
taxis,	 a	 Paddingtonra	 vitte.	 A	 vonaton	 hazafelé…	 hol	 is	 laknak,	 Oxfordshire-
ben?…	 megjelenik	 a	 kamerák	 felvételein	 is,	 és	 úgy	 néz	 ki,	 a	 házban	 is	 volt
valaki,	amikor	hazaért,	aki	meg	tudja	erősíteni,	hogy	még	éjfél	előtt	otthon	volt,
és	 nem	 is	 ment	 el,	 amíg	 a	 rendőrök	 meg	 nem	 érkeztek,	 hogy	 közöljék	 vele
Chiswell	halálhírét.	Az	egész	utazás	minden	lépésére	több	tanú	is	van.

–	Ki	volt	ott	vele	a	házban?
–	 Azt	 nem	 tudom.	 –	 Oliver	 tekintete	 a	 borítékra	 siklott,	 amin	 Strike	 még

mindig	rajta	könyökölt.	–	És	ennél	többet	tényleg	nem	tudok	mondani.
Strike	már	megkérdezett	mindent,	amit	tudni	szeretett	volna,	és	néhány	olyan

információmorzsához	 is	 hozzájutott,	 amire	 nem	 is	 számított;	 a	 Chiswell	 arcán
talált	 zúzódások,	 a	 rossz	 anyagi	 helyzete,	 és	 a	 kora	 reggeli	 telefonhívás
Kinvarának.

–	Nagyon	 sokat	 segített	 –	mondta	Olivernek,	 és	odatolta	 elé	 a	borítékot	 az
asztalon.	–	Nagyon	köszönjük.

Oliver	 láthatóan	 megkönnyebbült,	 hogy	 vége	 a	 beszélgetésnek.	 Felállt,	 és
egy	gyors	kézfogással	meg	Robin	 felé	 egy	biccentéssel	 távozott.	Amint	 eltűnt,
Robin	hátradőlt	a	székén,	és	sóhajtott	egy	nagyot.

–	Miért	ilyen	komor?	–	kérdezte	Strike,	és	kiitta	a	maradék	teáját.



–	 Ez	 lesz	 a	 világ	 legrövidebb	 nyomozása.	 Izzy	 azt	 akarja	 bebizonyíttatni
velünk,	hogy	Kinvara	volt.

–	Az	 igazságot	akarja	kideríteni	az	apja	haláláról	–	 felelte	Strike,	de	Robin
kétkedő	 arckifejezése	 láttán	 elvigyorodott.	 –	 És	 hát	 igen,	 azért	 reméli,	 hogy
Kinvara	volt.	Nos,	akkor	ki	kell	derítenünk,	tényleg	olyan	bombabiztosak-e	azok
az	 alibik,	 nem?	Szombaton	megyek	Woolstone-ba.	 Izzy	meghívott	 a	Chiswell-
házba,	hogy	a	nővérével	 is	 találkozhassak.	Nem	jön?	Én	inkább	nem	vezetnék,
amilyen	állapotban	van	a	lábam.

–	Dehogynem,	persze!	–	vágta	rá	rögtön	Robin.
Annyira	vonzónak	 tűnt	a	gondolat,	hogy	Strike-kal	 itt	hagyhatják	Londont,

akár	 csak	egy	napra	 is,	 hogy	bele	 se	gondolt,	 nem	 terveztek-e	valamit	 akkorra
Matthew-val;	a	váratlanul	normalizálódott	helyzetben	csak	nem	lesz	ellenvetése.
Végül	is	már	másfél	hete	nem	is	ment	dolgozni!	–	Vihetjük	a	Land	Rovert.	Az
jobb	a	vidéki	utakon,	mint	a	maga	BMW-je.

–	Lehet,	hogy	kell	egy	kis	elterelés	majd,	ha	az	a	firkász	még	mindig	figyeli
–	jegyezte	meg	Strike.

–	Szerintem	kocsival	könnyebben	le	tudom	rázni,	mint	gyalog.
–	Hát	igen,	az	valószínű	–	bólintott	Strike.
Robinnak	papírja	is	volt	róla,	hogy	kiválóan	vezet.	Bár	Strike	sosem	mondta

neki,	de	ő	volt	az	egyetlen,	aki	mellé	szívesen	ült	be	a	kocsiba.
–	Mikorra	kéne	ott	lennünk	a	Chiswell-háznál?
–	Tizenegyre	–	felelte	Strike.	–	De	én	úgy	terveztem,	hogy	egész	nap	eltart.

Ha	 már	 ott	 vagyunk,	 szívesen	 vetnék	 egy	 pillantást	 Knighték	 régi	 házára.	 –
Habozott	egy	kicsit,	mielőtt	 folytatta:	–	Nem	is	 tudom,	mondtam-e	magának…
de	Barclay-t	hagytam	beépítve	Jimmy	és	Flick	körében.

Fel	 volt	 készülve	 rá,	 hogy	Robin	 zokon	 veszi,	 hogy	 nem	beszélte	 ezt	meg
vele,	hogy	bosszantja	majd,	hogy	Barclay	dolgozott,	míg	ő	nem;	vagy	akár	arra
is,	hogy	nagyon	is	jogosan	leteremti,	mégis	mit	képzel	a	nyomozóiroda	jelenlegi
szűkös	anyagi	helyzetében.	De	a	lány	inkább	vidáman,	mint	dühösen	nézett	csak
rá:

–	Nagyon	jól	tudja,	hogy	nem	mondta.	És	miért	hagyta	beépülve?
–	Mert	volt	egy	olyan	érzésem,	hogy	a	Knight	testvérekről	kiderül	még	egy

csomó	minden.
–	De	nekem	mindig	azt	szokta	mondani,	ne	hagyatkozzak	megérzésekre!



–	Sose	mondtam,	hogy	ne	 lennék	képmutató.	És	most	kapaszkodjon	meg	–
tette	még	hozzá,	miközben	szedelőzködtek	–,	Raphael	dühös	magára!

–	De	miért?
–	 Izzy	 azt	 mondja,	 belehabarodott	 magába.	 És	 eléggé	 felzaklatta,	 hogy

kiderült,	maga	beépített	nyomozó	volt.
–	Ó	–	 felelte	Robin,	 és	 halványan	 elpirult	 az	 arca.	 –	Hát,	 szerintem	biztos

gyorsan	túlteszi	magát	rajta.	Olyan	típusnak	tűnik.
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Arra	gondoltam,	hogy	az,	ami	első	pillanattól	fogva
összhangot	teremtett	közöttünk…	ami	most	is	szorosan

összeköt	minket…
	

Henrik	Ibsen:	Rosmersholm
	
	

Strike	 már	 sok-sok	 órát	 töltött	 életében	 azzal,	 hogy	 igyekezett	 kitalálni,	 mit
követhetett	el,	amivel	a	közelében	lévő	nő	sértődött	szótlanságát	kivívta.	Lorelei
majd’	 egész	 péntek	 este	 elhúzódó	 duzzogásában	 az	 volt	 a	 jó,	 hogy	 legalább
pontosan	tudta,	mivel	bántotta	meg,	és	még	azt	is	hajlandó	volt	elismerni,	hogy	a
lánynak	legalább	valamennyire	igaza	is	van.

Alig	 öt	 perce	 érkezett	 meg	 hozzá	 Camdenbe,	 amikor	 Izzy	 felhívta	 a
mobilján,	 részben	 hogy	 beszámoljon	 Geraint	 Winn	 leveléről,	 amit	 épp	 akkor
kapott	kézhez,	de	Strike	tudta,	hogy	leginkább	csak	beszélgetni	akar.	Nem	ő	volt
az	 első	 ügyfele,	 aki	 láthatóan	 úgy	 gondolta,	 hogy	 a	 magánnyomozói
szolgáltatással	 együtt	 valami	 gyóntató-terapeuta	 apafigurát	 is	 beszerzett
magának.	 Izzy	 minden	 jel	 szerint	 arra	 készült,	 hogy	 az	 egész	 péntek	 estét
végigbeszélgeti	Strike-kal,	és	 telefonban	sokkal	határozottabb	volt	az	a	flörtölő
hangneme	is,	ami	a	legutóbbi	találkozásukkor	a	térde	megérintésében	nyilvánult
meg.

Az	 időnként	 sérülékeny	 és	 magányos	 nők	 között,	 akikkel	 munkája	 során
kapcsolatba	 került,	 határozott	 tendencia	 mutatkozott	 arra,	 hogy	 Strike-ot
potenciális	szeretőnek	is	tekintsék.	Ő	viszont	még	sosem	feküdt	le	ügyféllel,	bár
néha	 érzett	 rá	 kísértést.	 A	 nyomozóirodája	 túl	 sokat	 jelentett	 neki,	 és	 még	 ha
vonzónak	 is	 találta	 volna	 Izzyt,	 akkor	 is	 ügyelt	 volna	 rá,	 hogy	 a	 viselkedése
maradjon	 steril	 és	 professzionális,	 mert	 a	 lányt	 a	 Charlotte-tal	 való	 viszonya
mindörökre	leírta	nála.



Hiába	 szerette	 volna	 Strike	 tényleg	 hamar	 befejezni	 a	 hívást	 (Lorelei
vacsorát	főzött,	és	különösen	szép	volt	ma	este	a	hálóingre	emlékeztető,	selymes
zafírkék	 ruhájában),	 Izzy	 egészen	 bogáncsszerű	 kitartással	 tapadt	 a	 telefonra.
Majdnem	 háromnegyed	 óráig	 tartott,	 amíg	 sikerült	 végre	 elköszönnie	 az
ügyfelétől,	 aki	 hosszan	 és	 hangosan	 nevetett	 a	 legkisebb	 viccein	 is,	 úgyhogy
Lorelei	 figyelmét	 aligha	 kerülhette	 el,	 hogy	 Strike	 egy	 nővel	 beszél.	 De	 alig
vetett	 véget	 a	 hívásnak,	 és	 kezdte	 mesélni	 Loreleinak,	 hogy	 egy	 gyászoló
ügyféllel	beszélt,	amikor	Barclay	 is	hívta,	hogy	Jimmy	Knightról	beszámoljon.
Lorelei	 szemében	 már	 az	 is	 súlyosbította	 a	 helyzetet,	 hogy	 Strike	 egyáltalán
felvette,	hiába	volt	sokkal	rövidebb	ez	a	beszélgetés.

Most	 találkoztak	 először	 azóta,	 hogy	 a	 lány	 visszavonta	 a	 szerelmi
vallomását.	A	vacsora	alatti	sértett,	megbántódott	viselkedése	csak	megerősítette
Strike	következtetését,	amire	nem	nagy	örömmel	jutott	–	a	lány	egyáltalán	nem	a
kötetlen,	 laza	 kapcsolatukat	 akarja	 folytatni,	 csak	 abban	 a	 reményben	 maradt
benne,	 hogy	 ha	 nem	 erőltet	 semmit,	 Strike	 magától	 jut	 majd	 el	 oda,	 hogy
belássa,	 igenis	 halálosan	 szerelmes	 belé.	 De	 ahogy	 a	 férfi	 majd’	 egy	 órán	 át
telefonált,	míg	a	vacsora	lassan	kiszáradt	a	sütőben,	az	tönkretette	a	reménybeli
tökéletes	estét,	amellyel	újrakezdhetnék	a	kapcsolatukat.

Ha	Lorelei	el	tudta	volna	fogadni	az	őszinte	bocsánatkérését,	Strike-nak	talán
még	lett	is	volna	kedve	a	szexhez.	De	hajnali	fél	háromra,	amikor	a	lány	végül
elsírta	magát,	valami	olyan	módon,	amiben	egyszerre	volt	benne	az	önvád	és	az
önigazolás	 is,	 Strike	 már	 túl	 fáradt	 és	 rosszkedvű	 is	 volt,	 hogy	 viszonozza	 a
fizikai	 közeledését;	 attól	 is	 félt,	 a	 lány	 ennek	 olyan	 jelentőséget	 tulajdonítana,
amelyet	ő	nem	gondolt	komolyan.

Ennek	 véget	 kell	 vetni,	 gondolta,	 amikor	 karikás	 szemekkel,	 borostásan
felkelt	 hatkor.	 Halkan	 készülődött,	 remélte,	 Lorelei	 nem	 ébred	 fel,	 mielőtt
távozik.	 Kihagyta	 a	 reggelit	 is,	 mert	 a	 lány	 hangosan	 csörgő	 vicces	 retró
gyöngyfüggönyre	 cserélte	 a	 konyhaajtót.	 Strike-nak	 sikerült	 az	 utcára	 vezető
lépcsőig	elérnie,	de	ekkor	Lorelei	kócos	hajjal,	szomorúan,	 igazán	izgató	rövid
köntösben	kijött	a	hálóból.

–	El	sem	akartál	köszönniii?
Nehogy	sírj!	Jaj,	kurvára	ne	sírd	el	magad!
–	Olyan	békésen	aludtál.	Mennem	kell,	Robin	majd	felvesz…
–	Á!	–	felelte	Lorelei.	–	Hát,	nehogy	Robinnak	várnia	kelljen.



–	Majd	hívlak!	–	mondta	Strike.
Mintha	 sírást	 hallott	 volna,	 amikor	 leért	 a	 bejárati	 ajtóhoz,	 de	 amilyen

hangosan	nyitotta	ki,	úgy	gondolta,	hihető,	hogy	nem	hallotta.
	
	

Mivel	bőven	időben	indult	el,	Strike	be	tudott	térni	egy	útba	eső	McDonald’sba
egy	tojásos	McMuffinért	és	egy	nagy	kávéért;	egy	koszos	asztalnál	fogyasztotta
el	 őket,	 körülötte	 más	 szombati	 korán	 kelőkkel.	 Egy	 fiatalember,	 akinek	 egy
ronda	kelés	volt	a	tarkóján,	az	Independentet	olvasta	előtte.	Strike	a	válla	fölött
épp	 megpillantotta	 az	 „A	 sportminiszter	 válik”	 címet,	 mielőtt	 a	 fiatalember
ellapozta	volna.

Strike	 előhúzta	 a	 telefonját,	 és	 rákeresett	 a	 „Winn	 házasság”	 kifejezésre.
Rögtön	 jöttek	 is	 fel	 a	 cikkek:	 „A	 sportminiszter	 és	 a	 férje	 válnak:	 ’barátok’
maradnak”,	 „Della	 Winn	 lefújja	 a	 házasságát”,	 „Válik	 a	 vak	 paralimpiai
miniszter”.

A	 nagyobb	 újságok	 hírei	 inkább	 tényszerűen,	 röviden	 fogalmaztak,	 néhány
említett	 részleteket	 Della	 szép	 politikai	 és	 egyéb	 karrierjéből	 is.	 A	 lapok
ügyvédjei	 persze	 most	 nyilván	 különösen	 óvatosak	 Winnékkel,	 hisz	 még
érvényben	 van	 a	 bírói	 tiltás.	 Strike	 két	 falatra	 bekapta	 az	 egész	McMuffinját,
aztán	 cigarettát	 dugott	 a	 szájába,	 és	 kisántikált	 az	 étteremből.	 Kint	 a	 járdán
rágyújtott,	 aztán	 a	 telefonján	 megnyitotta	 egy	 ismert	 szabadszájú	 politikai
blogger	oldalát.

Itt	egy	alig	néhány	órája	posztolt,	rövid	bekezdéssel	találkozott:
	
Na,	 vajon	 melyik	 nyomi	 westminsteri	 párról	 (mindkét	 tagja
köztudottan	 szereti	 a	 fiatalabb	 alkalmazottakat)	 csiripelik	 a
verebek,	hogy	végre	szétmentek?	A	pasi	mostantól	nem	fér	majd
olyan	könnyen	oda	a	süldő	politikuspalántákhoz,	akiket	már	oly
régen	kóstolgat,	de	a	nő	máris	talált	egy	jóképű	fiatal	„segítőt”	a
fájdalom	enyhítésére.
	

Nem	egészen	negyven	perc	múlva	Strike	kijött	a	Barons	Court	metróállomásról,
és	a	bejárat	előtt	egy	postaládának	támaszkodott.	Egyedül	állt	ott	a	szecessziós
felirattal	 és	 a	 tetején	 oszlopsoros	 korláttal	 díszített	 épület	 előtt;	 újra	 elővette	 a



telefonját,	és	tovább	olvasta	a	híreket	Winnék	válásáról.	Több	mint	harminc	éve
voltak	 házasok.	 Egyetlen	 párt	 ismert,	 akik	 ennyi	 ideig	 együtt	 maradtak,	 a
nénikéjét	 és	 bácsikáját	 Cornwallban,	 akik	 pótszülőként	 viselték	 gondját	 neki
meg	a	húgának	azokban	az	időszakokban,	amikor	az	anyjuk	nem	akart	vagy	nem
tudott	foglalkozni	velük.

Az	 ismerős	zúgás,	zörgés	hallatán	 felnézett.	Robin	gördült	be	elé	az	ősrégi
Land	Roverrel,	amit	a	szüleitől	kapott.	Strike	fáradt	volt,	kicsit	 lehangolt	 is,	és
meglepetésként	 hatott	 rá,	 ahogy	 meglátta	 Robin	 világos	 hajkoronáját	 a	 volán
mögött.	Váratlan	öröm	hulláma	öntötte	el.

–	Jó	reggelt!	–	köszönt	Robin,	de	ahogy	Strike	kinyitotta	az	ajtót	és	bedobta
a	táskáját,	látta,	hogy	szörnyen	néz	ki.	–	Jaj,	hagyjál	már!	–	pillantott	hátra,	mert
a	mögötte	jövőt	idegesítette,	mennyi	ideig	tart	Strike-nak	beszállni,	és	rátenyerelt
a	dudára.

–	Bocsánat…	a	lábam	rendetlenkedik.	Nagyon	gyorsan	kellett	elkészülnöm.
–	Semmi	baj…	a	tiédet!	–	kiabált	ki	Robin	az	épp	most	előző	autósnak,	aki

mutogatott,	és	valami	obszcént	mondott	oda	neki.
Strike	végül	bekászálódott	az	ülésre,	becsapta	az	ajtót,	és	Robin	elindult.
–	Könnyen	el	tudott	szabadulni?	–	kérdezte	Strike.
–	Mármint	hogy	érti…?
–	Hát	az	újságíró.
–	Ja!	–	értette	meg	Robin.	–	Nem…	az	eltűnt.	Feladta.
Strike-nak	az	jutott	eszébe,	vajon	Matthew	mennyire	viselte	könnyen,	hogy

Robin	szombaton	dolgozik.
–	Hallotta	a	híreket	Winnékről?	–	kérdezte	Robint.
–	Nem,	mi	történt?
–	Válnak.
–	Na	ne!
–	Bizony.	Megírta	az	összes	lap.	Ezt	figyelje…
És	felolvasta	a	„nyomi	páros”	posztot	a	politikai	blogger	oldaláról.
–	Jézusom!	–	nyögte	ki	halkan	Robin.
–	Tegnap	este	volt	néhány	érdekes	hívásom	is	–	folytatta	Strike,	miközben	az

M4-es	felé	haladtak.
–	Kitől?
–	 Az	 egyik	 Izzytől,	 a	 másik	 Barclay-től.	 Izzy	 tegnap	 kapott	 egy	 levelet



Gerainttől	–	válaszolta	Strike.
–	Komolyan?
–	Aha.	A	Chiswell-házba	küldték	még	néhány	napja,	nem	a	londoni	lakásába,

szóval	 csak	 akkor	 bontotta	 fel,	 amikor	 hazament	 Woolstone-ba.	 Megkértem,
hogy	szkennelje	be	és	küldje	el.	Akarja	hallani?

–	Aha	–	bólintott	Robin.
–	„Kedves	Isabellám…”
–	Uhh	–	rázkódott	össze	kicsit	a	lány.
–	„Remélem,	megérti”	–	olvasta	Strike	–,	„Dellával	nem	éreztük	illendőnek,

hogy	az	 édesapja	halálát	 követő	nehéz	 időszakban	 rögtön	kapcsolatba	 lépjünk.
Így	most	tesszük	meg	a	barátság	és	a	részvét	jegyében.”

–	Hát,	ha	ezt	külön	mondani	kell…
–	„Della	és	én	politikai	és	személyes	kérdésekben	talán	nem	értettünk	mindig

egyet	Jasperrel,	de	remélem,	sosem	veszítettük	szem	elől	a	tényt,	hogy	családját
mélységesen	szerető	ember	volt,	és	tudjuk,	hogy	rémes	veszteség	ez	Önnek.	Ön
udvarias,	 hatékony	 vezetője	 volt	 édesapja	 irodájának,	 és	 távozásával	 a	 mi	 kis
folyosónk	is	szegényebb	lesz.”

–	Soha	tudomást	se	vett	Izzyről!	–	szúrta	be	Robin.
–	Ő	is	pont	ezt	mondta	a	 telefonban	tegnap	–	bólintott	Strike.	–	De	várjon,

mindjárt	magát	is	említik!
–	„Nem	tudom	elhinni,	hogy	Önnek	tudomása	lehetett	a	magát	’Venetiának’

nevező	 fiatal	 nő	 szinte	 bizonyosan	 illegális	 tevékenységéről.	 Úgy	 tűnik
helyesnek,	 ha	 tájékoztatjuk,	 hogy	 jelenleg	 is	 vizsgáljuk,	 nem	 fért-e	 hozzá
bizalmas	 információkhoz,	 amikor	 számos	 alkalommal	 beleegyezésünk	 nélkül
lépett	az	irodánkba.”

–	Még	rá	se	néztem	semmire,	csak	a	konnektorra!	–	mondta	Robin.	–	És	nem
léptem	 az	 irodájukba	 „számos	 alkalommal”.	 Csak	 három	 alkalommal.	 Az
legfeljebb	„néhány”.

–	„Mint	 tudja,	az	öngyilkosság	 tragédiája	a	mi	családunkat	 is	beárnyékolja.
Tudjuk,	hogy	most	nagyon	nehéz	 és	 fájdalmas	 időszak	következik.	Úgy	 tűnik,
családjainknak	 az	 a	 sorsa,	 hogy	 legsötétebb	 óráinkban	 találkozzunk	 össze.
Kívánjuk	 a	 legjobbakat,	 mindannyiukra	 részvéttel	 gondolunk,	 s	 a	 többi	 s	 a
többi.”

Strike	bezárta	a	dokumentumot	a	telefonján.



–	Hát	ez	nem	részvétnyilvánítás	–	mondta	Robin.
–	Persze,	ez	fenyegetés.	Ha	Chiswellék	kikotyognak	bármit	arról,	amit	maga

megtudott	Geraintről	meg	a	jótékonysági	szervezetükről,	akkor	keményen	rájuk
száll,	magát	felhasználva.

Robin	felhajtott	az	autópályára.
–	Mit	mondott,	mikor	küldték	ezt	a	levelet?
–	Öt-hat	nappal	ezelőtt	–	nézte	meg	a	dátumot	Strike.
–	Nem	úgy	 tűnik	belőle,	hogy	már	 tudta	volna,	hogy	a	házasságának	vége,

nem?	 Ez	 a	 „mi	 kis	 folyosónk	 is	 szegényebb	 lesz”-hülyeség…	 Ha	 Dellától
elválik,	nyilván	az	állását	is	elveszíti!

–	Azt	gondolná	az	ember	–	helyeselt	Strike.	–	Mit	gondol,	mennyire	jóképű
Aamir	Mallik?

–	Micsoda?	 –	 nézett	 rá	 meglepetten	 Robin.	 –	 Á…	 a	 „fiatal	 segítő”?	 Hát,
nincs	vele	baj,	de	azért	nem	egy	férfimodell.

–	Pedig	biztos	 róla	van	szó.	Hány	másik	 fiatalembernek	 fogja	meg	Della	a
kezét,	meg	hívja	drágámnak?

–	Nem	tudom	elképzelni,	hogy	Della	szeretője	lenne	–	rázta	a	fejét	Robin.
–	 „Az	 olyan	 hajlamúak,	 mint	 maga”	 –	 idézte	 Strike.	 –	 Kár,	 hogy	 nem

emlékszik,	hányas	verset	idézte.
–	Van	olyan	is,	amiben	idősebb	nővel	fekszik	le?
–	Pont	a	legismertebbek	szólnak	arról	–	felelte	Strike.	–	Catullus	egy	idősebb

nőbe	volt	szerelmes.
–	Hát,	Aamir	nem	szerelmes	–	vágott	vissza	Robin.	–	Hallotta,	hogy	beszélt

Dellával.
–	Nem	tűnt	fülig	szerelmesnek,	valóban.	Mondjuk,	jó	lenne	tudni,	mi	adja	ki

az	állati	hangokat	nála	éjszakánként.	Amikre	a	szomszédok	panaszkodnak.
Megint	lüktetett	a	lába.	Lenyúlt,	és	megtapogatta	a	műláb	és	a	csonk	között,

de	 tudta,	hogy	a	gondot	részben	az	okozza,	hogy	nagy	sietve,	sötétben	csatolta
fel.

–	Nem	zavarja,	ha	megigazítom…?
–	Csak	nyugodtan	–	mondta	Robin.
Strike	felhajtotta	a	nadrágja	szárát,	és	levette	a	műlábat.	Amióta	muszáj	volt

két	 hetet	 úgy	 töltenie,	 hogy	 fel	 sem	 vette,	 a	 csonk	 végén	 a	 bőr	 hajlamos	 volt
dörzsölésre	 kipirosodni.	 A	 táskájából	 E45-ös	 krémet	 vett	 elő,	 és	 alaposan



bekente	vele	az	érzékeny	bőrt.
–	Korábban	kellett	volna	–	mentegetőzött.
Strike	 táskájából	 Robin	 már	 kitalálta,	 hogy	 Loreleitól	 jött,	 és	 most	 azon

kezdett	 tűnődni,	 vajon	 azért	 nem	 figyelt-e	 oda	 a	 műlábára,	 mert	 valami
kellemesebbel	töltötték	el	az	időt.	Ők	Matthew-val	nem	szexeltek	az	évfordulós
hétvégéjük	óta.

–	Egy	kicsit	most	nem	teszem	vissza	–	mondta	Strike,	és	visszadobta	a	táskát
és	a	műlábat	is	a	hátsó	ülésre,	amin	most	csak	egy	skót	kockás	termosz	meg	két
műanyag	 pohár	 árválkodott.	 Ezt	 csalódottan	 látta.	 Eddig,	 ha	 ketten	 eljöttek
Londonból	autóval,	mindig	volt	egy	zacskó	ennivaló	is.

–	Süti	nincs?
–	Azt	hittem,	fogyni	akar.
–	Mint	bármelyik	valamirevaló	dietetikus	tanúsíthatja,	amit	autóban	eszik	az

ember,	az	nem	számít!
Robin	elvigyorodott.
–	„Kalóriák,	mi?	A	Cormoran	Strike-diéta”.
–	„Éhségsztrájk.	Kocsiút	a	koplalásba.”
–	Hát	miért	nem	reggelizett?	–	kérdezte	Robin,	és	bosszankodva	vette	észre,

hogy	már	megint	arra	gondol,	vajon	mit	csinált	Strike	helyette.
–	Reggeliztem.	És	most	sütit	akarok!
–	 Ha	 éhes,	 megállhatunk	 valahol	 –	 felelte	 a	 lány.	 –	 Szerintem	 bőven	 van

időnk.
Robin	 gyorsított	 egy	 kicsit,	 hogy	 néhány	 tötymörgő	 autót	 megelőzhessen,

Strike	 pedig	 valami	 olyan	 nyugalmat,	 könnyedséget	 érzett,	 amit	 nem	 tudott
kizárólag	 annak	 tulajdonítani,	 hogy	 levehette	 a	 műlábát,	 vagy	 hogy
elmenekülhetett	 Lorelei	 giccsesen	 berendezett	 lakásából	 és	 fájó	 szívű
tulajdonosától.	Már	az	is	teljesen	szokatlan	volt,	hogy	levehette	a	műlábát,	míg
Robin	vezetett,	 és	nem	ült	görcsbe	 feszülő	 izmokkal	a	helyén.	Keményen	meg
kellett	küzdenie	a	szorongásával,	ha	bárki	más	vezetett,	amióta	a	 robbantásban
elveszítette	a	lábát,	ráadásul	titokban	mélyen	idegenkedett	a	női	vezetőktől;	ezt
idegborzoló	gyerekkori	 tapasztalatainak	 tulajdonította	 tulajdonképp	minden	női
rokonáról.	 De	 most	 mégsem	 Robin	 kétségtelen	 szakértelmének	 praktikus
elismerése	okozta	a	hirtelen	jókedvét,	ahogy	meglátta	a	volán	mögött	reggel.	Az
utat	figyelve	elöntötték	az	emlékek,	kellemesek	és	kellemetlenek	is,	az	orrában



mintha	megint	érezte	volna	a	fehér	rózsák	illatát,	ahogy	a	karjában	tartja	a	lányt
a	lépcsőn,	az	esküvőjén,	és	érezte	a	száját	a	sajátján	a	kórház	parkolójának	forró
kigőzölgései	közt.

–	Ideadná	a	napszemüvegemet?	–	kérdezte	Robin.	–	Ott	van	a	táskámban.
Strike	odaadta.
–	Kér	teát?
–	Majd	később	–	felelte	a	lány.	–	De	maga	igyon	csak!
Strike	 hátranyúlt	 a	 termoszért,	 és	 telitöltötte	 magának	 az	 egyik	 műanyag

poharat.	Pont	olyan	volt	a	tea,	amilyennek	szerette.
–	Tegnap	este	kikérdeztem	Izzyt	Chiswell	végrendeletéről	–	mondta	aztán.
–	 Jó	 nagy	 örökség?	 –	 kérdezte	 Robin,	 bár	 eszébe	 jutott,	 milyen	 lepusztult

volt	az	Ebury	Street-i	ház	belseje.
–	Jóval	kisebb,	mint	gondolná	–	vette	elő	Strike	a	jegyzetfüzetét,	amibe	leírta

az	 Izzytől	megtudottakat.	 –	Oliver	 jól	 tudta.	Chiswellék	 tök	 le	 vannak	 égve…
ami	nyilván	relatív	–	tette	még	hozzá.

–	Úgy	tűnik,	Chiswell	apja	a	tőkéjük	nagy	részét	elszórta	nőkre	meg	lovakra.
Chiswell	és	Lady	Patricia	válása	sem	volt	egyszerű.	Az	ő	családja	elég	tehetős,
jobb	 ügyvédeket	 tudott	 fogadni.	 Izzy	 és	 a	 nővére	 meglesznek,	 az	 anyjuk
családján	keresztül.	Van	egy	vagyonkezelői	alapjuk,	így	már	értem	Izzy	szép	kis
lakását	Chelsea-ben.

–	Raphael	anyja	is	rendes	gyerektartással	lépett	le,	ez	majdnem	teljesen	el	is
intézte	 Chiswellt.	 Ami	 kevés	 maradt,	 azt	 ez	 után	 mindenféle	 kockázatos
törzsrészvényekbe	 fektette	 a	 tőzsdeügynök	 veje	 tanácsára.	 Úgy	 veszem	 ki,
„Torks”	már	eléggé	bánja.	Izzy	mondta	is,	hogy	ha	lehet,	ne	emlegessük	ezt	ma.
A	2008-as	válságban	Chiswell	gyakorlatilag	teljesen	tönkrement.

–	 Azért	 próbált	 gondoskodni	 róla,	 hogy	 örökösödési	 illetéket	 ne	 nagyon
kelljen	majd	fizetni	utána.	Miután	a	vagyona	nagyobb	részét	elvesztette,	néhány
értékesebb	családi	örökséget	meg	magát	a	Chiswell-házat	is	átíratta	a	legidősebb
unokája	nevére…

–	Pringle-re	–	bólintott	Robin.
–	Hogy?
–	 Pringle-re.	 Így	 szokták	 szólítani	 a	 legidősebb	 unokáját.	 Fizzynek	 három

gyereke	 van	 –	 magyarázta	 Robin.	 –	 Izzy	 állandóan	 róluk	 áradozott:	 Pringle,
Flopsy	és	Pong.



–	Jézus	isten!	–	morogta	Strike.	–	Mintha	a	Teletubbykat	kéne	kikérdeznem!
Robin	elnevette	magát.
–	…különben	meg	úgy	 látszik,	Chiswell	 azt	 remélte,	 talpra	 tud	 állni	 azzal,

hogy	elad	némi	 földet	 a	Chiswell-ház	körül,	meg	ezt-azt,	 aminek	nincs	akkora
érzelmi	értéke.	Az	Ebury	Street-i	házra	is	megint	jelzálogot	jegyeztetett	be.

–	Szóval	Kinvara	meg	az	összes	lova	most	a	mostohaunokája	házában	lakik?
–	kérdezte	Robin,	és	gyorsított,	hogy	egy	teherautót	megelőzhessen.

–	 Aha,	 Chiswell	 a	 végrendelete	 mellett	 hagyott	 egy	 levelet	 is	 a
kívánságaival,	abban	azt	kéri,	Kinvara	maradhasson	élete	végéig	a	házban,	vagy
amíg	újra	férjhez	nem	megy.	Ez	a	Pringle	hány	éves	is?

–	Azt	hiszem,	tíz	körül.
–	 Hát,	 érdekes	 lesz,	 vajon	 a	 család	 tiszteletben	 tartja-e	 a	 kívánságait,

tekintve,	hogy	egyikük	azt	hiszi,	Kinvara	ölte	meg.	De,	mondjuk,	ne	feledje,	már
az	 is	 kérdés,	 lesz-e	 egyáltalán	 arra	 pénze,	 hogy	 fenntartsa	 a	 házat,	 már	 abból
ítélve,	 amit	 Izzy	 mondott	 tegnap	 este.	 Izzy	 meg	 a	 nővére	 kaptak	 fejenként
ötvenezret,	 az	 unokák	 fejenként	 tízezret,	 és	 arra	 is	 alig	 van	 elég	 pénz,	 hogy
ezeket	ki	tudják	fizetni.	Kinvarának	ezek	szerint	az	jut,	ami	megmarad	az	Ebury
Street-i	házból,	ha	majd	azt	eladják,	meg	az	egyéb	személyes	tárgyak,	kivéve	az
értékesebbek,	 amiket	már	 az	unoka	nevére	 írtak.	Összességében	Chiswell	 csak
azt	 hagyta	 rá,	 amit	 nem	 érte	 meg	 eladni,	 meg	 az	 ajándékokat,	 amelyeket	 a
házasságuk	alatt	kapott	tőle.

–	És	Raphael	nem	kap	semmit?
–	Azért	én	nem	sajnálnám	annyira.	Izzy	szerint	az	az	elbűvölő	édesanyja	az

egész	karrierjét	 arra	 építette,	 hogy	gazdag	 férfiakat	kopasztott	meg.	Tőle	majd
örököl	egy	lakást	Chelsea-ben.

–	Szóval	összefoglalva,	 nehéz	 lenne	azt	 állítani,	 hogy	Chiswellt	 a	pénzéért
ölték	 meg	 –	 zárta	 le	 Strike.	 –	 De	 tényleg,	 mi	 a	 rendes	 neve	 annak	 a	 másik
nővérnek?	Én	aztán	nem	szólítom	Fizzynek!

–	Sophia	–	felelte	vidáman	Robin.
–	 Jó,	 na,	 őt	 kizárhatjuk.	 Utánanéztem,	 egy	 Lovagolj	 a	 Hátrányos

Helyzetűekért	 órán	 volt	 Northumberlandban	 aznap	 délelőtt,	 hogy	 az	 apja
meghalt.	Raphaelnek	semmi	haszna	az	apja	halálából,	és	Izzy	szerint	ezt	tudta	is,
bár	 ezt	 még	 ellenőrizni	 kell.	 Izzy	 saját	 megfogalmazása	 szerint	 „icipicit
spiccesen”	ért	haza	a	Lancester	House-ból,	és	másnap	reggel	kicsit	gyűröttnek	is



érezte	 magát.	 A	 szomszédja	 tanúsíthatja,	 hogy	 épp	 teát	 ivott	 a	 közös	 hátsó
udvarukon,	 amikor	 Chiswell	 meghalt.	 Ezt	 teljes	 természetességgel	 mondta
tegnap	este.

–	Akkor	marad	Kinvara	–	bólintott	Robin.
–	 Igen.	Na	most,	ha	Chiswell	nem	bízott	benne	eléggé,	hogy	elárulja	neki,

magánnyomozót	 fogadott,	 lehet,	 hogy	 az	 anyagi	 helyzetükről	 sem	 volt	 épp
őszinte	vele.	Lehetséges,	hogy	Kinvara	azt	hitte,	sokkal	többet	fog	kapni,	de…

–	…de	neki	van	a	legjobb	alibije	az	egész	családban	–	fejezte	be	Robin.
–	Pontosan	–	zárta	le	Strike.
Most	 már	 maguk	 mögött	 hagyták	 az	 egyértelműen	 mesterségesen

idetelepített	 bokrokat,	 cserjéket,	 amelyek	 Windsor	 és	 Maidenhead	 mellett
szegélyezték	 az	 autópályát.	 Jobbról-balról	 most	 már	 igazi,	 öreg	 fák	 húztak	 el
mellettük,	 öregebbek,	 mint	 az	 út,	 és	 amelyek	 valaha	 végignézték,	 ahogy	 a
társaikat	kivágják	az	út	miatt.

–	 Barclay	 hívása	 is	 érdekes	 volt	 –	 folytatta	 Strike,	 és	 lapozott	 néhányat	 a
jegyzetfüzetében.	–	Knight	szörnyű	rossz	kedvében	volt	már	Chiswell	halála	óta,
bár	azt	nem	mondta	Barclay-nak,	miért.	Szerda	este,	úgy	néz	ki,	cukkolni	akarta
Flicket,	 azt	 mondta,	 igaza	 van	 a	 volt	 lakótársának,	 Flickben	 tényleg
burzsoáösztönök	élnek…	nem	zavarja,	ha	rágyújtok?	Lehúzom	az	ablakot!

A	 huzat	 frissítően	 hatott,	 bár	 Strike	 fáradt	 szeme	 könnyezni	 kezdett	 tőle.
Slukkok	közt	az	ablak	sarkához,	a	rés	alá	tartott	cigarettával	folytatta:

–	Szóval	Flick	erre	nagyon	bedühödött,	azt	mondta,	ő	megcsinálta	Jimmynek
„azt	a	szar	melót”,	aztán	hogy	nem	az	ő	hibája,	hogy	nem	kapták	meg	a	negyven
lepedőt,	 erre	 meg	 Jimmy,	 ahogy	 Barclay	 fogalmazott,	 „falra	 mászott”.	 Flick
elrohant,	 és	 csütörtök	 délelőtt	 Jimmy	 sms-ben	 megírta	 Barclay-nek,	 hogy
hazamegy	oda,	ahol	felnőtt,	meglátogatja	a	testvérét.

–	Billy	Woolstone-ban	van?	–	kérdezte	riadtan	Robin.	Most	döbbent	rá,	hogy
már	szinte	valami	mitikus	személyként	gondol	erre	a	fiatalabbik	Knightra.

–	Lehet,	hogy	Jimmy	csak	fedősztorinak	használta.	Ki	tudja,	valójában	hová
ment…	 mindenesetre	 tegnap	 este	 megint	 megjelent	 a	 kocsmában	 Jimmy	 és
Flick,	 nagy	 mosolygással.	 Barclay	 szerint	 nyilván	 telefonon	 békültek	 ki,	 és
abban	 a	 két	 napban,	 amíg	 ő	 nem	volt,	 a	 csaj	máris	 talált	magának	 egy	 rendes
nem	burzsoá	munkát.

–	Remek	tempó	–	mondta	Robin.



–	Maga	mit	szól	a	bolti	munkához?
–	Tizenéves	koromban	csináltam	egy	ideig	–	felelte	a	lány.	–	Miért?
–	 Flick	 egy	 néhány	 órás	 félállást	 szerzett	 egy	 ékszerboltban	 Camdenben.

Barclay-nek	 azt	 mesélte,	 valami	 bolond	 Wiccás	 nőé.	 Minimumbéres,	 és	 a
főnöknő	tényleg	futóbolondnak	tűnik,	így	aztán	nem	nagyon	talál	mást.

–	Nem	gondolja,	hogy	fel	fognak	ismerni?
–	A	Knight-féle	társaság	sosem	látta	magát	személyesen	–	mondta	Strike.	–

Ha	 csinál	 a	 hajával	 valami	 durvát,	 meg	 megint	 előszedi	 a	 színes
kontaktlencsét…	nekem	az	az	érzésem	–	szívott	nagyot	a	cigarettájából	–,	hogy
Flick	egy	csomó	mindent	elhallgat.	Honnan	 tudta,	mit	csinált	Chiswell,	amivel
zsarolni	lehet?	Jimmy	is	tőle	tudta	meg,	ne	feledje,	és	ez	furcsa.

–	Várjon	csak,	micsoda?	–	nézett	nagyon	Robin.
–	Aha,	ezt	mondta,	amikor	azon	a	tüntetésen	követtem	őket	–	felelte	Strike.	–

Nem	mondtam?
–	Nem.
Ahogy	kimondta,	Strike	már	emlékezett	is,	a	tüntetés	utáni	hetet	ő	Loreleinál

töltötte	 pihenéssel,	 és	 még	 mindig	 olyan	 mérges	 volt	 Robinra,	 hogy	 az	 nem
vállalta	 a	munkát,	 hogy	 alig	 beszélt	 vele.	Aztán	meg	 a	 kórházban	 találkoztak,
ahol	 mással	 volt	 elfoglalva,	 és	 aggódott,	 így	 nem	 mesélt	 el	 neki	 minden
újdonságot	a	szokásos	módszerességével.

–	Bocsánat	–	mondta.	–	Az	a	hét	volt	utána,	amikor…
–	Igen	–	szakította	félbe	Robin.	Legszívesebben	ő	sem	gondolt	volna	arra	a

hétvégére.	–	Szóval	mit	mondott	pontosan?
–	Hogy	ha	ő	nem	lenne,	Jimmy	azt	se	tudná,	mit	csinált	Chiswell.
–	 Hát	 ez	 furcsa	 –	 mondta	 Robin	 –,	 végül	 is	 Jimmy	 az,	 aki	 ott	 nőtt	 fel	 a

közelében!
–	De	az,	amivel	zsarolták,	csak	hat	évvel	ezelőtt	történt,	amikor	Jimmy	már

elköltözött	 onnan	–	 emlékeztette	Strike.	 –	Ha	engem	kérdez,	 szerintem	Jimmy
csak	 azért	 ragaszkodik	 Flickhez,	 mert	 túl	 sokat	 tud.	 Lehet,	 hogy	 fél	 kirúgni,
nehogy	beszéljen.

–	 Ha	 nem	 tud	 belőle	 semmi	 használhatót	 kiszedni,	 majd	 úgy	 tesz,	 mintha
mégsem	 jönne	 be	 magának	 a	 fülbevaló-árulás	 és	 eljön,	 de	 amilyen	 az	 ő
kapcsolatuk	most,	szerintem	Flick	könnyen	 lehet,	hogy	olyan	hangulatban	van,
amikor	 kiönti	 a	 lelkét	 valami	 barátságos	 idegennek.	 Ne	 feledje	 –	 tette	 hozzá,



kidobta	 a	 csikket	 és	 feltekerte	 az	 ablakot	 –,	 hogy	 Chiswell	 halálának	 idejére
Flick	biztosítja	Jimmy	alibijét	is!

–	 Nem	 felejtettem	 el	 –	 mondta	 Robin.	 Izgatottan	 várta,	 hogy	 megint
álruhában	dolgozhasson.

Meggondolta,	 mit	 szólna	 Matthew,	 ha	 oldalt	 kopaszra	 borotválná	 a	 fejét,
vagy	kékre	festené	a	haját.	A	férfi	nem	túl	 látványosan	bosszankodott,	hogy	az
egész	szombatját	Strike-kal	 tölti.	Úgy	 tűnik,	Robin	mellett	szólt,	hogy	napokig
gyakorlatilag	ki	sem	tudott	menni	a	házból,	és	hogy	együttérzett	vele	a	Tommal
való	vitában.

Nem	sokkal	fél	tizenegy	után	az	autópályáról	áttértek	egy	alcsonyabb	rendű
útra,	amely	kanyarogva	haladt	lefelé	a	kis	völgybe,	ahol	az	aprócska	Woolstone
falu	 elhelyezkedett.	 Robin	megállt	 egy	 iszalaggal	 benőtt	 sövény	mellett,	 hogy
Strike	 nyugodtan	 visszacsatolhassa	 a	 műlábát.	 Amikor	 visszatette	 a
napszemüvegét	 a	 táskájába,	 látta,	 hogy	 két	 sms-t	 is	 kapott	 Matthew-tól.	 Két
órával	ezelőtt	érkeztek,	csak	a	 telefon	hangját	biztosan	elnyomta	a	Land	Rover
dübörgése.

Az	első	így	hangzott:
	
Egész	nap.	És	Tom?
	

A	második,	amit	tíz	perccel	később	küldött:
	
Az	előző	nem	neked,	munkaügy.
	

Robin	ezt	a	kettőt	olvasgatta	újra	meg	újra,	amikor	Strike	hirtelen	megszólalt:
–	Affrancba!
Már	felcsatolta	a	műlábát,	és	az	ablakon	át	bámult	valamit,	amit	Robin	épp

nem	látott.
–	Mi	az?
–	Ezt	nézze!
Strike	 visszamutatott	 a	 domb	 irányába,	 amelyről	 épp	 az	 előbb	 gurultak	 le.

Robin	lejjebb	hajtotta	a	fejét,	hogy	lássa,	mire	figyelt	fel.
A	 domboldalon	 hatalmas,	 fehér,	 ősi,	 mészkőbe	 vésett	 figurát	 látott.	 Robin

először	stilizált	leopárdnak	nézte,	de	aztán	még	azelőtt	rájött,	mi	is	ez	valójában,



mielőtt	Strike	megszólalt:
–	„Ott	fent,	a	lónál.	Megfojtotta	ott	fent,	a	lónál.”
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Egy	családban	mindig	vannak	gondok,	mindig	adódnak
nehéz	helyzetek.

	
Henrik	Ibsen:	Rosmersholm

	
	

Lepattogzott	 festésű	 fatábla	 jelezte,	 hol	 kell	 lefordulni	 a	 Chiswell-házhoz.	 Az
utat	benőtte	a	fű,	és	teli	volt	kátyúval,	balról	sűrű	erdő	szegélyezte,	jobbra	pedig
tágas	 mező,	 amelyet	 elektromos	 kerítésekkel	 karámokra	 osztottak.	 Ezekben
lovak	 álldogáltak.	 Ahogy	 a	 Land	 Rover	 billegve,	morogva	 haladt	 az	 egyelőre
még	nem	látható	ház	felé,	a	két	legnagyobb	ló	meg	is	ugrott	a	hangos,	ismeretlen
autó	láttán.	Láncreakció-szerűen	az	összes	többi	is	bakolni	kezdett,	az	első	kettő
meg	még	rugdosott	is	egymás	felé.

–	 Hű!	 –	 jegyezte	 meg	 Robin,	 ahogy	 az	 egyenetlen	 úton	 bukdácsoló	 Land
Roverből	a	lovakat	figyelte.	–	Közös	karámba	rakta	a	csődöröket!

–	Az	nem	jó,	ugye?	–	kérdezte	Strike.	Az	egyik	szurokfekete	szőrű	állat	épp
foggal-lábbal	 esett	 neki	 egy	 másik,	 ugyanolyan	 óriási	 lónak.	 Strike	 barnának
nevezte	 volna,	 bár	 biztos	 volt	 benne,	 hogy	 igazából	 volt	 valami	 kifinomult
lovászati	neve	a	színének.

–	 Általában	 nem	 szokás	 –	 felelte	 Robin,	 és	 összerándult,	 ahogy	 a	 fekete
csődör	hátsó	lába	elkapta	a	másik	horpaszát.

Egy	 kanyar	 után	 már	 látták	 az	 egyszerű,	 koszos,	 sárga	 kőből	 épült
neoklasszikus	 homlokzatú	 házat	 is.	 A	 kocsibehajtóként	 használt,	 kőzúzalékkal
felszórt	 kis	 udvar	 előtte	 szintén	 kátyús	 volt,	 és	 felverte	 a	 gaz;	 az	 ablakok	 is
piszkosak,	és	a	bejárati	ajtó	mellett	furán	nézett	ki	a	nagy	vályúnyi	lótáp.	Három
kocsi	parkolt	már	itt:	egy	piros	Audi	Q3-as,	egy	mohazöld	Range	Rover	és	egy
öreg,	 sáros	Grand	Vitara.	A	 háztól	 jobbra	 állt	 az	 istállóépület,	 balra	 pedig	 egy
széles	 krokettpálya	 terült	 el,	 de	 a	 füvön	 már	 rég	 átvették	 a	 hatalmat	 a



százszorszépek.	Emögött	megint	sűrű	erdő.
Robin	 fékezett,	 mire	 egy	 túlsúlyos	 fekete	 labrador	 meg	 egy	 durva	 szőrű

terrier	 szaladt	 ki	 az	 ajtón,	 mindkettő	 nagy	 ugatással.	 A	 labrador	 láthatólag
nagyon	barátkozott	volna,	de	a	gonoszmajom-képű	Norfolk	terrier	addig	ugatott
és	 morgott,	 míg	 az	 ajtóban	 meg	 nem	 jelent	 egy	 csíkos	 ingbe	 és	 mustársárga
kordnadrágba	öltözött,	szőke	férfi,	és	rá	nem	kiabált:

–	CSEND	LEGYEN,	RATTENBURY!
Az	ijedt	kutya	halkan	morgott	tovább,	leginkább	Strike-ra.
–	 Torquil	 D’Amery	 –	 mutatkozott	 be	 vontatottan	 a	 szőke	 férfi,	 és

előrenyújtott	 kézzel	 ment	 Strike	 felé.	 Halványkék	 szeme	 alatt	 jókora	 táskák
látszottak,	ragyogó,	rózsaszín	arcát	meg	mintha	sosem	kellett	volna	borotválnia.
–	Rá	se	rántson	a	kutyára,	rohadt	idegesítő!

–	Cormoran	Strike.	Ő	pedig…
Robin	 már	 épp	 nyújtotta	 a	 kezét,	 amikor	 Kinvara	 rohant	 ki	 a	 házból	 egy

megviselt	lovaglónadrágban	és	kifakult	pólóban,	kiengedett	vörös	haja	röpködött
a	nyomában.

–	Az	 isten	szerelmére…	hát	maguk	 semmit	 se	 tudnak	a	 lovakról?	–	 sipított
Strike-ra	és	Robinra.	–	Minek	kell	ilyen	gyorsan	hajtani?

–	 Vedd	 fel	 a	 kobakot,	 ha	 kimész	 oda,	 Kinvara!	 –	 kiáltott	 Torquil	 a	 máris
távolodó	 alak	 után,	 de	 Kinvara	 csak	 rohant	 tovább,	 és	 nem	 adta	 jelét,	 hogy
hallotta	 volna.	 –	 Nem	 a	 maguk	 hibája	 –	 fordult	 hozzájuk	 Torquil
megnyugtatólag,	 fintorogva.	 –	Muszáj	 rendes	 sebességgel	 jönni	 ezen	 az	 úton,
különben	az	ember	beleragad	a	rohadt	kátyúkba,	ha-ha!	Jöjjenek	csak	be…	á,	itt
van	Izzy	is!

Izzy	is	kilépett	az	ajtón	egy	tengerkék	ingruhában,	a	nyakában	még	mindig	a
zafírkereszttel.	 Robin	 kicsit	 meg	 is	 lepődött,	 hogy	 úgy	 ölelte	 meg	 Strike-ot,
mintha	az	részvétnyilvánításra	érkezett	régi	barátja	lenne.

–	 Szia,	 Izzy!	 –	 köszönt	 Strike,	 és	 hátralépett	 kicsit,	 hogy	 ki	 tudjon
bontakozni	az	ölelésből.	–	Robint	nyilván	megismered.

–	Ó,	 ig-hen,	most	meg	kell	szoknom,	hogy	Robinnak	szólítsalak!	–	mondta
Izzy,	és	mosolyogva	puszit	nyomott	Robin	arcára	mindkétfelől.	–	Bocs,	ha	néha
elrontom,	és	Venetiának	szólítalak…	biztos	 lesz	 ilyen,	hát	az	én	fejemben	még
mindig	az	vagy!

–	Hallottátok,	mi	van	Winnékkel?	–	kérdezte	szinte	azonnal.



Mindketten	bólintottak.
–	Milyen	szörnyű,	szörnyűséges	egy	pasas!	–	mondta	Izzy.	–	Annyira	örülök,

hogy	 Della	 kidobta!	 Mindegy,	 gyertek	 be…	 hol	 van	 Kinvara?	 –	 fordult	 a
sógorához,	 és	 bevezette	 őket	 a	 házba.	 A	 kinti	 napfény	 után	 itt	 bús	 félhomály
uralkodott.

–	A	rohadt	lovak	már	megint	felhergelődtek	–	felelte	Torquil	hangosan,	mert
a	Norfolk	 terrier	megint	 ugatni	 kezdett.	 –	Nem,	menj	 a	 fenébe,	Rattenbury,	 te
kint	maradsz!

Azzal	 rácsapta	 az	 ajtót	 a	 terrierre.	Az	nyüszítve	kaparni	kezdte	kívülről.	A
labrador	csendben	loholt	Izzy	után,	ahogy	a	lány	átvezette	őket	a	széles	kőlépcső
mellett,	az	ütött-kopott	előszobán,	be	a	nappaliba.

A	magas	ablakok	a	krokettpályára	és	az	erdőre	néztek.	Amikor	beléptek,	épp
látták,	 hogy	 három	 tejfölszőke	 kisgyerek	 rohangál	 kint,	 a	 nagyra	 nőtt	 fűben
hangos	 kiabálással,	 aztán	 kiszaladnak	 a	 látóterükből.	 Egyáltalán	 nem	 látszott
rajtuk	semmi	modern.	Öltözékük	és	frizurájuk	alapján	akár	az	1940-es	évekből	is
jöhettek	volna.

–	Torquil	és	Fizzy	gyerekei	–	mondta	szeretetteljesen	Izzy.
–	Úgy	bizony!	–	erősítette	meg	büszkén	Torquil.	–	A	feleségem	az	emeleten

van,	megyek,	és	megkeresem.
Robin	elfordult	az	ablaktól,	és	hirtelen	valami	erős,	tömény	illatot	kapott	el,

amitől	 megmagyarázhatatlanul	 feszültnek	 érezte	 magát,	 aztán	 felfedezte	 a
kanapé	 mögötti	 asztalon	 álló	 vázában	 az	 orientál	 liliomokat.	 Jól	 illettek	 a
kifakult	 függönyhöz,	 az	 egyik	 skarlátvörös,	 a	másik	most	már	 elhalványodott,
fakó	rózsaszín;	meg	a	falakon	a	kikopott	textiltapétához	is,	amelyen	két	sötétebb,
karmazsinvörös	 folt	mutatta,	 honnan	vettek	 le	 képeket.	Minden	kopott	 volt,	 és
megviselt.	Az	egyik	utolsó	megmaradt	kép	a	kandalló	 fölött	 lógott,	 egy	barna-
fehér	 foltos	 lovat	 ábrázolt	 az	 istállóban,	 az	 orra	 a	 szalmán	 összekuporodva
heverő,	világítófehér	csikóhoz	ért.

A	 kép	 alatt	 ott	 állt	 Raphael,	 olyan	 némán,	 hogy	 hirtelen	 észre	 sem	 vették.
Háttal	 állt	 az	 üres	 tűzrostélynak,	 kezével	 a	 farmerja	 zsebében;	 a	 szokottnál	 is
olaszabbnak	 nézett	 ki	 ebben	 a	 különösen	 angol	 helyiségben,	 a	 kifakult
díszpárnák,	 a	 kis	 asztalon	 toronyban	 álló	 kertész-könyvek	 meg	 a	 lecsempült
műkínai	lámpák	között.

–	Szia,	Raff!	–	köszönt	neki	Robin.



–	Szia,	Robin!	–	viszonozta	a	férfi	mosoly	nélkül.
–	Ő	 itt	Cormoran	Strike,	Raff	–	mutatta	be	a	nyomozót	 Izzy.	Raphael	nem

mozdult,	így	Strike	odament	hozzá	kezet	rázni.	A	férfi	mintha	kelletlenül	fogott
volna	vele	kezet,	és	rögtön	vissza	is	dugta	a	farmerja	zsebébe.

–	Ig-hen,	szóval	Fizz-zel	épp	Winnről	beszélgettünk	–	folytatta	Izzy,	akit	úgy
tűnt,	 nagyon	 foglalkoztatott	 Winnék	 válása.	 –	 Csak	 nagyon-nagyon	 reméljük,
hogy	befogja	a	száját,	mert	most,	hogy	papus	ehl-ment,	hát	most	már	azt	mond
róla,	amit	akar,	és	meg	is	úszhatja,	hát	nem?

–	Ha	próbálkozik,	te	is	tudsz	róla	egyet	s	mást	–	emlékeztette	Strike.
Izzy	ragyogóan	hálás	tekintettel	nézett	rá.
–	 Igazad	 van,	 hát	 persze,	 és	 ezt	 neked	 köszönhetjük…	meg	 Venetiának…

illetve	Robinnak	–	tette	hozzá,	mintegy	mellékesen.
–	Torks,	itt	vagyok	lent!	–	kiabált	egy	női	hang	az	ajtó	előtt,	és	rögtön	be	is

lépett	 hátrafelé,	 jól	 megrakott	 tálcával	 a	 kezében	 egy	 nő,	 kétségtelenül	 Izzy
nővére.	Idősebb	volt,	sűrűn	szeplős	és	napszítta	arccal,	a	szőke	haja	már	őszült;	a
férjéhez	 hasonló,	 csíkos	 inget	 viselt,	 bár	 ehhez	 egy	 gyöngysort	 is	 felvett.	 –
TORKS!	 –	 kiabált	 tovább	 felfelé,	 Robin	 kicsit	meg	 is	 ijedt.	 –	 ITT	VAGYOK
LENT!

Nagy	csörömpöléssel	 letette	 a	 tálcát	 a	hímzett	huzatú	heverőre	Raff	meg	a
kandalló	előtt.

–	Hahó,	én	vagyok	Fizzy.	Kinvara	hova	tűhnt?
–	 A	 lovakat	 bizgerálja	 –	 felelte	 Izzy,	 és	 a	 kanapét	 megkerülve	 leült.	 –

Gondolom,	jó	indok,	hogy	ne	kelljen	itt	lennie.	Üljetek	csak	le!
Strike	és	Robin	leültek	két	egymás	mellett	álló,	megereszkedett	karosszékbe,

a	kanapé	mellett.	A	rugók,	úgy	 tűnt,	évtizedekkel	ezelőtt	 feladták	a	küzdelmet.
Robin	érezte	magán	Raphael	tekintetét.

–	Izz	azt	mesélte,	maga	ismeri	Charlie	Campbellt	–	fordult	Strike-hoz	Fizzy,
és	mindenkinek	töltött	teát.

–	Így	van	–	bólintott	az.
–	Micsoda	mázlista!	–	jegyezte	meg	Torquil,	aki	épp	ekkor	lépett	be.
Strike	nem	mutatta,	hogy	hallotta	volna.
–	Nem	találkozott	esetleg	Jonty	Petersszel?	–	folytatta	Fizzy.	–	Campbellék

barátja.	 Valami	 rendőrségi	 dolgot	 csinált	 ő	 is…	 nem,	 Borzi,	 ez	 nem	 a	 tiéd…
Torks,	mit	is	csinált	Jonty	Peters?



–	Bíró	–	vágta	rá	azonnal	Torquil.
–	Ih-gen,	hát	persze	–	bólintott	Fizzy.	–	Bíró.	Nem	ismeri	Jontyt,	Cormoran?
–	Nem	–	válaszolta	Strike.	–	Sajnos	nem.
–	A	felesége	az	a	hogyishívják,	kedves	lány,	na,	Annabel.	Csomót	dolgozott

a	 Save	 the	 Childrennek,	 tavaly	 meg	 is	 kapta	 a	 Birodalmi	 Rend	 parancsnoki
fokozatát,	 hát	 nagyon	 megérdemelte.	 Jaj,	 de	 ha	 Campbelléket	 ismeri,	 akkor
biztosan	Rory	Moncrieffet	is!

–	 Nem	 hiszem	 –	 felelte	 türelmesen	 Strike:	 vajon	 mit	 szólna	 Fizzy,	 ha
elmesélné	 neki,	 tűnődött,	 hogy	 Campbellék	 igyekeztek	 távol	 tartani	 őt	 a
barátaiktól	és	a	családjuktól	 is?	De	lehet,	hogy	Fizzyt	ez	sem	tántorította	volna
el.	 Jaj,	 de	 Basil	 Plumleyvel	 csak	 összefutott?	 Őt	 is	 utálták,	 ih-gen,	 erőszakos
alkoholista,	na	de	a	felesége,	ő	megmászta	a	Kilimandzsárót	a	kutyamenhelyek
támogatására…

Torquil	arrébb	tolta	a	kövér	labrador	orrát	a	teasüteményektől,	mire	a	kutya
eltotyogott	 a	 sarokba,	 és	 lehuppant	 a	 padlóra	 aludni	 egyet.	 Fizzy	 is	 leült	 a
kanapéra	a	férje	és	Izzy	közé.

–	 Nem	 tudom,	 Kinvara	 vissza	 szándékozik-e	 még	 jönni	 –	 mondta	 Izzy.	 –
Szerintem	akár	kezdhetjük	is.

Strike	 rögtön	meg	 is	 kérdezte,	 kapott-e	 a	 család	 bármi	 új	 hírt	 a	 rendőrségi
nyomozás	állásáról.	Rövid	szünet	következett,	csak	a	gyerekek	távoli	sikítozása
visszhangzott	a	nagyra	nőtt	pázsit	fölött.

–	 Nem	 tudunk	 sokkal	 többet,	 mint	 amit	 már	 elmondtam	 neked	 –	 mondta
végül	 Izzy	 –,	 bár	 szerintem	 mindannyiunknak	 az	 az	 érzése…	 ugye?	 –	 nézett
körül	 támogatást	 keresve	 a	 többi	 családtagon	 –,	 hogy	 a	 rendőrség	 szerint
öngyilkosság	volt.	Másrészről	viszont	nyilván	úgy	gondolják,	hogy	alaposan	ki
kell	vizsgálniuk…

–	Ez	azért	van,	mert	a	Korona	Minisztere	volt,	Izz	–	vágott	közbe	Torquil	–,
hát	 persze	 hogy	 alaposabban	 utánanéznek,	mintha	 csak	 valami	 pasas	 lenne	 az
utcán!	 Cormoran,	 tudnia	 kell…	 –	 kezdte	 jelentőségteljesen,	 kényelmesen
elhelyezve	jelentős	testsúlyát	a	kanapén	–,	elnézést,	lányok,	de	én	kimondom…
én	 a	 magam	 részéről	 igenis	 azt	 hiszem,	 öngyilkosság	 volt.	 Én	 megértem,	 hát
persze	hogy	meg,	hogy	nehéz	ezt	a	gondolatot	elviselni,	és	nehogy	azt	higgye,
hogy	nem	örülök,	hogy	maga	belép	a	képbe!	–	biztosította	Strike-ot.	–	Ha	ettől
megnyugszanak	 a	 lányok,	 akkor	 máris	 megérte.	 De	 a,	 hmm,	 család



férfikülönítménye,	 hmm,	 Raff?…	 szerint	 nincs	 nagyon	 mit	 tenni,	 ennyi,	 hát,
apósom	 úgy	 érezte,	 képtelen	 folytatni.	 Van	 ilyen.	 Nyilván	 nem	 tudott	 tisztán
gondolkodni.	Hm,	Raff?	–	fordult	ismét	Raphaelhez	Torquil.

Raphaelnek,	 úgy	 tűnt,	 nem	 volt	 ínyére	 a	 kimondatlan	 utasítás.	 A	 sógorára
ügyet	sem	vetve	egyenesen	Strike-hoz	intézte	a	szavait:

–	 Apám	 furán	 viselkedett	 az	 utolsó	 néhány	 hétben.	 Akkor	 nem	 értettem,
miért.	Senki	nem	mondta	el	nekem,	hogy	valaki	zsarol…

–	 Ebbe	 ne	 menjünk	 bele!	 –	 vágta	 rá	 gyorsan	 Torquil.	 –	 Megegyeztünk.
Közös	családi	döntés.

–	Cormoran	–	szólalt	meg	aggodalmasan	 Izzy	–,	 tudom,	hogy	meg	akartad
tudni,	mivel	zsarolták	papust…

–	 Jasper	 semmi	 törvénybe	 ütközőt	 nem	 tett!	 –	 jelentette	 ki	 határozottan
Torquil.	–	És	ennyi.	Biztos	vagyok	benne,	hogy	diszkréten	kezelné	–	tette	hozzá
Strike-hoz	 fordulva	 –,	 de	 az	 ilyesmi	 kitudódik,	mindig	 így	 van.	Nem	 akarjuk,
hogy	 megint	 a	 sarkunkban	 loholjanak	 az	 újságírók.	 Megegyeztünk,	 nem?	 –
nézett	a	feleségére.

–	 Hát,	 gondolom	 –	 felelte	 Fizzy,	 aki	 mintha	 nem	 tudott	 volna	 dönteni.	 –
Nem,	hát	persze	hogy	nem	akarjuk,	hogy	minden	lap	ezzel	legyen	tele,	de	Jimmy
Knightnak	 jó	 oka	 volt	 rá,	 hogy	 ártani	 akarjon	 papusnak,	 Torks,	 és	 szerintem
fontos,	 hogy	 Cormoran	 legalább	 ennyit	 tudjon.	 Tudod,	 ugye,	 hogy	 itt	 járt,	 itt
Woolstone-ban,	a	héten?

–	Nem	–	nézett	rá	Torquil.	–	Nem	tudtam.
–	Ih-gen,	Mrs.	Ankill	látta	is	–	bólintott	Fizzy.	–	Jimmy	megkérdezte,	hogy

nem	látta-e	az	öccsét.
–	Szegény	kis	Billy!	–	vetette	közbe	határozatlanul	Izzy.	–	Neki	volt	valami

baja.	Jó,	kinek	ne	lenne,	nem,	ha	Jack	o’Kent	mellett	nő	fel?	Papus	egyszer	kint
sétált	a	kutyákkal	egy	este,	évekkel	ezelőtt	–	mesélte	Strike-nak	és	Robinnak	–,
és	látta,	hogy	Jack	rugdossa	Billyt,	szó	szerint	körberugdossa	a	kertjükben!	És
szegény	 fiú	 tök	 meztelen	 volt!	 Amikor	 meglátta	 papust,	 akkor	 persze
abbahagyta.

Úgy	 tűnt,	 Izzynek	 (és	 az	 apjának)	 eszébe	 sem	 jutott,	 hogy	 az	 esetet	 talán
jelenteni	kellett	volna	a	rendőrségnek	vagy	szociális	munkásoknak.	Mintha	Jack
o’Kent	meg	a	gyerekei	az	erdő	vadon	élő	fiai	lettek	volna,	akik,	nos,	sajnálatos
módon	úgy	viselkednek,	ahogy	az	ilyen	vadállatok	szoktak.



–	Szerintem	minél	kevesebb	szó	esik	Jack	o’Kentről	–	szólt	közbe	Torquil	–,
annál	 jobb.	 És	 ahogy	 mondod,	 Fizz,	 Jimmynek	 volt	 oka	 rosszat	 akarni
apátoknak,	de	igazából	pénzt	akart	leginkább,	és	ha	megöli	apátokat,	azzal	nem
fog…

–	Csak	hát	mérges	volt	papusra!	–	folytatta	eltökélten	Fizzy.	–	Talán,	amikor
rájött,	hogy	papus	nem	fogja	kifizetni,	elborult	az	agya.	Tizenéves	korunkban	is
híres	 bajkeverő	 volt	 –	 tette	 hozzá	 Strike	 kedvéért.	 –	 Korán	 belement	 a
szélsőbalos	politikába.	Mindig	ott	ült	lent,	a	kocsmában	a	Butcher	testvérekkel,
csak	mondta,	mondta	mindenkinek,	hogy	a	torykat	fel	kéne	akasztani,	kibelezni,
felnégyelni,	árulta	a	Szocialista	munkást…

Fizzy	 vetett	 oldalvást	 egy	 pillantást	 a	 húgára,	 aki	 Strike	meglátása	 szerint
nagyon	is	tudatosan	ügyet	se	vetett	rá.

–	Bajkeverő,	mindig	is	az	volt	–	zárta	le	Fizzy.	–	A	lányok	szerették,	de…
Feltárult	 a	 nappali	 ajtaja,	 és	 a	 család	 többi	 részének	 nyilvánvaló

meglepetésére	 besétált	 Kinvara,	 kipirulva	 és	 izgatottan.	 Miután	 némi
nehézséggel	felállt	a	besüppedt	karosszékből,	Strike	elé	állva	kezet	nyújtott:

–	Cormoran	Strike,	örvendek.
Kinvara	 láthatóan	 szívesen	 figyelmen	 kívül	 hagyta	 volna	 a	 barátságos

gesztust,	de	aztán	kelletlenül	mégis	megszorította	Strike	kezét.	Torquil	odahúzott
a	dívány	mellé	még	egy	széket,	Fizzy	pedig	töltött	még	egy	csésze	teát.

–	A	lovak	rendben	vannak,	Kinvara?	–	érdeklődött	kedélyesen	Torquil.
–	Hát,	Mystic	megint	kiharapott	egy	darabot	Romanóból	–	felelte	az,	gonosz

pillantást	 vetve	 Robinra	 –,	 úgyhogy	 ki	 kellett	 hívnom	 az	 állatorvost.	 Mindig
megrémül,	ha	valaki	túl	gyorsan	hajt	az	úton,	de	különben	az	égvilágon	semmi
baja.

–	Én	nem	tudom,	minek	rakod	egybe	a	csődöröket,	Kinvara	–	jegyezte	meg
Fizzy.

–	Az	csak	egy	mítosz,	hogy	nem	jönnek	ki	egymással!	–	csattant	 fel	erre	a
nő.	 –	 A	 vadonban	 teljesen	 normális	 a	 hímekből	 álló	 ménes.	 Volt	 egy	 svájci
tanulmány,	ami	bebizonyította,	hogy	 teljesen	békésen	meg	 tudnak	 lenni	együtt,
ha	már	megállapították	az	egymás	közti	erőviszonyokat!

Valami	dogmatikus,	szinte	fanatikus	hangon	adta	ezt	elő.
–	Épp	Jimmy	Knightról	meséltünk	Cormorannak	–	mondta	neki	Fizzy.
–	Azt	hittem,	nem	akartok	beszélni	a…?



–	Nem	a	zsarolásról	–	vágott	közbe	gyorsan	Torquil	–,	hanem	hogy	milyen
rémes	kölyök	volt	fiatalabb	korában.

–	Ó!	–	nézett	rá	Kinvara.	–	Értem.
–	 A	 mostohalánya	 aggódik,	 hogy	 Knightnak	 esetleg	 köze	 lehetett	 a	 férje

halálához	–	mondta	Strike,	és	figyelte,	mit	reagál	Kinvara.
–	Tudom	–	felelte	a	nő	látszólag	közömbösen.	A	tekintete	Raphaelt	követte,

aki	most	 épp	 elsétált	 a	 kanapé	 elől,	 az	 asztali	 lámpa	mellett	 hagyott	Marlboro
Lights-os	 dobozért.	 –	 Én	 nem	 is	 ismertem	 Jimmy	 Knightot.	 Akkor	 láttam
életemben	 először,	 amikor	 megjelent	 itt	 egy	 éve,	 Jasperrel	 akart	 beszélni.
Raphael,	ott	a	magazin	alatt	van	egy	hamutartó!

A	 mostohafia	 rágyújtott,	 és	 a	 hamutartóval	 a	 kezében	 visszament	 a
kandallóhoz.	A	hamutálat	 lerakta	 az	 asztalra	Robin	mellé,	 és	visszaállt	 az	üres
kandalló	elé.

–	 Akkor	 kezdődött	 az	 egész	 –	 folytatta	 Kinvara.	 –	 A	 zsarolás.	 Jasper
egyébként	nem	is	volt	itt	akkor,	úgyhogy	Jimmy	velem	beszélt.	Jasper	rém	dühös
volt,	amikor	hazajött	és	elmondtam	neki.

Strike	 nem	 szólt.	 Gyanította,	 nem	 ő	 az	 egyetlen	 itt,	 akinek	 megfordult	 a
fejében,	 hogy	Kinvara	megtöri	 a	 családi	omertát,	 és	 kiböki,	mit	mondott	 neki
Jimmy.	De	a	nő	nem	folytatta,	így	Strike	előhúzta	a	jegyzetfüzetét.

–	 Nem	 bánja,	 ha	 végigmegyek	 néhány	 rutinkérdésen?	 Nem	 hinném,	 hogy
lesz	 közte,	 amit	 ne	 kérdeztek	 volna	 már	 meg	 a	 rendőrségen	 is.	 Csak	 néhány
dolog,	 amit	 szeretnék	 tisztázni,	 ha	 segít.	 Hány	 kulcsa	 van	 az	 Ebury	 Street-i
háznak?

–	Amennyire	én	 tudom,	három	–	 felelte	Kinvara.	A	hangsúlya	azt	 sugallta,
hogy	a	család	többi	tagja	dugdossa	előle	a	kulcsokat.

–	És	ezek	kinél	voltak?
–	Nos,	 a	 sajátja	 Jaspernél	–	mondta	a	nő.	–	Nálam	 is	volt	 egy,	 és	volt	 egy

tartalék,	amit	Jasper	a	takarítónőnek	adott	oda.
–	Őt	hogy	hívják?
–	Fogalmam	sincs.	 Jasper	néhány	héttel	 azelőtt	bocsátotta	 el,	hogy…	hogy

meghalt.
–	Miért	bocsátotta	el?
–	Nos,	 ha	mindenképp	 tudnia	 kell,	 hát	 azért,	mert	 próbáltuk	 visszafogni	 a

kiadásainkat.



–	Közvetítőirodán	keresztül	találták?
–	Jaj,	dehogy.	Jasper	régimódi	volt,	csak	kirakott	egy	hirdetést	a	környéken

egy	boltban,	a	nő	meg	jelentkezett.	Azt	hiszem,	román	volt,	vagy	lengyel,	vagy
valami.

–	Az	adatai	megvannak?
–	Nincsenek.	Jasper	vette	fel,	ő	is	rúgta	ki.	Én	sose	találkoztam	vele.
–	Mi	lett	az	ő	kulcsával?
–	 Eredetileg	 a	 konyhai	 fiókban	 volt	 az	 Ebury	 Streeten,	 de	 miután	 Jasper

meghalt,	 láttuk,	 hogy	 kivette	 onnan	 és	 a	 munkahelyén	 bezárta	 az	 íróasztal
fiókjába	–	felelte	Kinvara.	–	A	minisztériumtól	visszakaptam,	a	többi	személyes
tárgyával	együtt.

–	Ez	elég	furcsának	tűnik	–	jegyezte	meg	Strike.	–	Nem	tudja	valaki,	miért
csinálta	ezt?

A	többiek	mind	tanácstalanul	néztek,	de	Kinvara	válaszolt:
–	 Jasper	mindig	 is	 odafigyelt	 a	 biztonságra,	 és	 újabban	 kicsit	 paranoiás	 is

volt…	 kivéve	 persze,	 ha	 a	 lovakról	 volt	 szó.	 Az	 Ebury	 Street-i	 ház	 minden
kulcsa	speciális.	Különleges	példányok.	Lehetetlen	lemásolni	őket.

–	Csak	nehéz	–	mondta	Strike,	és	leírt	valamit	–,	de	nem	lehetetlen,	ha	tudja
az	ember,	hová	menjen.	A	miniszter	halála	idején	hol	volt	a	másik	két	kulcs?

–	 Jasperé	 a	 zakója	 zsebében,	 az	 enyém	meg	 itt,	 a	 táskámban	 –	 válaszolta
Kinvara.

–	A	héliumos	tartály	–	lépett	a	következő	kérdésre	Strike.	–	Azt	tudja	valaki,
mikor	vásárolták?

Teljes	csend	volt	a	felelet.
–	Nem	volt	véletlenül	valami	buli	–	próbálkozott	Strike	–,	esetleg	az	egyik

gyereknek…?
–	 Nem	 –	 jelentette	 ki	 Fizzy.	 –	 Az	 Ebury	 Street-i	 házat	 papus	 munkához

használta.	 Nem	 is	 emlékszem,	 hogy	 valaha	 rendezett	 volna	 ott	 akár	 egy
összejövetelt.

–	És	ön,	Mrs.	Chiswell	–	fordult	Strike	Kinvarához	–,	ön	sem	emlékszik…?
–	Nem	–	szakította	félbe	Kinvara.	–	Ezt	már	elmondtam	a	rendőrségnek	is.

Jasper	biztosan	maga	vette,	más	magyarázatot	nem	tudok.
–	 A	 vásárlásról	 szóló	 blokk	 előkerült?	 Vagy	 felbukkant	 a	 hitelkártya

számlakivonatán?



–	Valószínűleg	készpénzzel	vette	–	jegyezte	meg	segítőkészen	Torquil.
–	Még	egy	dolog,	amit	szeretnék	tisztázni	–	haladt	tovább	Strike	a	listáján	–,

az,	 hogy	 a	 miniszter	 milyen	 telefonhívásokat	 is	 intézett	 a	 halála	 előtt.	 Úgy
tudom,	felhívta	önt,	Mrs.	Chiswell,	és	aztán	önt,	Raphael.

Raphael	bólintott.
–	Tudni	akarta,	komolyan	gondoltam-e,	hogy	elhagyom	–	mondta	Kinvara	–,

én	 pedig	 azt	 válaszoltam,	 hogy	 igen,	 komolyan.	 Nem	 volt	 egy	 hosszú
beszélgetés.	Nem	tudtam…	én	akkor	nem	tudtam,	a	maga	asszisztense	kicsoda.
Egyszer	csak	felbukkant	az	irodában,	Jasper	is	olyan	furán	válaszolgatott,	ha	róla
kérdeztem,	 én	 meg…	 nagyon	 kiborultam.	 Azt	 hittem,	 valami	 folyik	 a	 hátam
mögött.

–	Nem	lepte	meg,	hogy	a	férje	csak	reggel	hívta	a	neki	hagyott	levele	miatt?
–	kérdezte	Strike.

–	Azt	mondta,	amikor	hazaért,	nem	vette	észre.
–	Ön	hol	hagyta	a	levelet?
–	 Az	 éjjeliszekrényén.	 De	 valószínűleg	 be	 volt	 rúgva,	 amikor	 hazaért.

Mostanában…	mármint	a	halála	előtti	időszakban	keményen	ivott.	Amióta	ez	a
zsarolásügy	elkezdődött.

A	Norfolk	 terrier,	 akit	 kizártak	a	házból,	most	hirtelen	 felbukkant	 az	 egyik
magas	ablaknál,	és	ismét	ugatni	kezdett.

–	Rohadt	dög	–	mormogta	Torquil.
–	Csak	hiányzik	neki	Jasper!	–	mondta	erre	Kinvara.	–	Ő	Jasper	kutyája	vo-

volt…
Gyorsan	 felpattant,	 és	 a	 kertészkönyvek	 tetején	 lévő	 dobozból	 zsebkendőt

húzott	ki.	Mindenkiről	 sütött	a	helyzet	kényelmetlensége.	A	kutya	csak	ugatott
tovább.	Az	 alvó	 labrador	 is	 felébredt,	 és	 egyetlen	mély	 hangú	 ugatással	 felelt
neki;	 ekkor	 feltűnt	 a	 füvön	 az	 egyik	 tejfölszőke	kisgyerek,	 és	 kiabálva	hívta	 a
terriert	labdázni.	Az	állat	el	is	rohant.

–	Ügyes	vagy,	Pringle!	–	kiabált	ki	Torquil.
Az	 ugatás	 elhallgatott,	 Kinvara	 kis	 nyeldeklő	 hangjai	 meg	 a	 szőnyegre

visszahuppanó	 labrador	 is	 sokkal	 hangosabbnak	 tűnt.	 Izzy,	 Fizzy	 és	 Torquil
kellemetlen	 pillantásokat	 vetettek	 egymásra,	 Raphael	 szobormereven	 bámult
maga	 elé.	 Bármennyire	 is	 ellenszenvesnek	 találta	 Kinvarát,	 Robin
szívtelenségnek	érezte,	hogy	senki	nem	tesz	semmit.



–	 Ez	 a	 kép	 honnan	 van?	 –	 kérdezte	 Torquil,	 kissé	 erőltetett	 érdeklődéssel
hunyorogva	a	lovas	képre	Raphael	feje	fölött.	–	Ez	új,	nem?

–	Ja,	az	Tinkyé	volt	–	vette	szemügyre	Fizzy	is.	–	Áthurcolt	ide	magával	egy
csomó	lovas	mindenfélét	Írországból.

–	Az	a	csikó!	–	nézegette	kritikusan	a	képet	Torquil.	–	Tudjátok,	hogy	néz
ki?	Mintha	letális	fehér	csikó	szindrómája	lenne.	Hallottatok	már	arról?	–	fordult
a	feleségéhez	és	a	sógornőjéhez.	–	Kinvara,	te	biztosan	tudod,	mi	az!	–	Torquil
nyilván	 azt	 gondolta,	 csak	 udvariasan	 visszasegíti	 a	 beszélgetésbe.	 –	 Teljesen
fehér	 csikó,	 születéskor	 egészségesnek	 tűnik,	 de	 a	 belei	 betegek.	 Nem	 tud
üríteni.	Apám	lótenyésztéssel	 foglalkozott	–	magyarázta	Strike-nak.	–	Az	 ilyen
fehér	 csikók	 sose	 maradnak	 életben.	 Az	 benne	 a	 legszörnyűbb,	 hogy	 élve
születnek,	tehát	a	kanca	szoptatja,	ragaszkodik	hozzá,	aztán	meg…

–	 Torks!	 –	 szólt	 oda	 neki	 Fizzy	 feszülten,	 de	 már	 későn.	 Kinvara
kitámolygott	a	szobából.	Becsapódott	mögötte	az	ajtó.

–	Mi	van?	–	kérdezte	meglepetten	Torquil.	–	Mit	mondtam…?
–	Baba!	–	suttogta	Fizzy.
–	Úristen!	Hát	teljesen	kiment	a	fejemből!
Torquil	felállt,	és	feljebb	húzta	a	mustársárga	kordnadrágját.	Zavarban	volt,

próbált	védekezni.
–	Jaj,	ugyan	már!	–	mondta	csak	úgy	a	levegőbe.	–	Nem	gondolhattam,	hogy

így	fogja	venni!	Lovak	egy	rohadt	festményen!
–	 Tudod,	 milyen!	 –	 felelte	 Fizzy.	 –	 Akármit	 így	 vesz,	 ami	 a	 szüléssel

kapcsolatos!	 Elnézést	 –	 tette	 hozzá	 Strike	 és	 Robin	 kedvéért.	 –	 Kinvarának,
tudják,	meghalt	egy	gyereke.	Nagyon	érzékeny	a	témára.

Torquil	odament	a	festményhez,	és	Raphael	feje	fölött	hunyorogva	próbálta
elolvasni	a	keret	aljára	erősített	kis	táblácskára	gravírozott	feliratot.

–	 „Gyászoló	 kanca”	 –	 olvasta	 fel.	 –	 Na	 tessék,	 mondtam	 –	 jelentette	 ki
diadalmasan.	–	Az	a	csikó	tényleg	halott.

–	Kinvarának	tetszik	–	szólalt	meg	váratlanul	Raphael.	–	Ladyre	emlékezteti.
–	Kire?	–	nézett	rá	Torquil.
–	Arra	a	laminitises	kancára.
–	Mi	az	a	laminitis?	–	kérdezte	Strike.
–	Patairha-gyulladás,	a	pata	betegsége	–	vágta	rá	Robin.
–	Á,	maga	is	lovagol?	–	fordult	hozzá	lelkesen	Fizzy.



–	Régebben	lovagoltam.
–	 A	 laminitis	 komoly	 dolog	 –	 magyarázta	 Fizzy	 Strike-nak.	 –	 Bele	 is

rokkanhatnak.	Nagyon	oda	kell	rájuk	figyelni,	és	néha	bizony	már	nem	lehet	mit
csinálni,	úgyhogy	humánusabb…

–	A	mostohaanyám	hetekig	gondozta	ezt	a	kancát	–	vágott	közbe	Raphael.	–
Felkelt	az	éjszaka	közepén,	meg	ilyenek.	Apám	meg	megvárta…

–	Raff,	ennek	aztán	tényleg	semmihez	semmi	köze!	–	szólt	rá	Izzy.
–	…megvárta	–	folytatta	elszántan	Raphael	–,	amíg	Kinvara	egy	nap	elment

itthonról,	a	tudta	nélkül	kihívta	az	állatorvost,	és	elaltattatta	a	lovat.
–	 Lady	 nagyon	 szenvedett!	 –	 csattant	 fel	 Izzy.	 –	 Papus	 mesélte,	 milyen

állapotban	volt!	Tiszta	önző	dolog	volt	életben	tartani!
–	 Ja,	 hát…	 –	 nézett	 ki	 az	 ablakon	 a	 pázsitra	 Raphael.	 –	 Ha	 elmegyek

valahová,	aztán	hazajövök,	és	látom,	hogy	meghalt	a	kedvenc	állatom,	hát	lehet,
hogy	én	is	a	legközelebbi	tompa	eszköz	után	nyúlok.

–	Raff!	–	szólt	rá	Izzy.	–	Légyszi!
–	 Te	 akartad	 ezt,	 Izzy!	 –	 felelte	 a	 fiú	 valami	 komor	 elégedettséggel.	 –

Gondolod,	hogy	Mr.	Strike	meg	a	briliáns	asszisztense	nem	találnák	meg	amúgy
is	 Tegant,	 és	 szereznének	 erről	 tudomást?	 Hamarosan	 ők	 is	 megtudják,	 apa
micsoda	szarhá…

–	Raff!	–	szólt	rá	élesen	Fizzy	is.
–	Nyugalom,	öregem!	–	mondta	Torquil	is,	valami	olyan	módon,	ami	Robint

viktoriánus	 regényekre	emlékeztette.	–	Ez	az	 egész	 tényleg	 rohadtul	 felkavaró,
de	ilyesmire	azért	semmi	szükség!

Raphael	ügyet	se	vetett	rájuk,	és	megint	Strike-hoz	fordult:
–	Gondolom,	a	következő	kérdése	az	lesz,	mit	mondott	nekem	apám,	amikor

aznap	reggel	felhívott.
–	Így	van	–	bólintott	Strike.
–	Nos,	lerendelt	ide	–	felelte	Raphael.
–	Ide?	–	ismételte	Strike	értetlenül.	–	Woolstone-ba?
–	 Ide	–	nyomta	meg	a	szót	Raphael.	–	Ebbe	a	házba.	Azt	mondta,	 szerinte

Kinvara	valami	butaságot	készül	tenni.	Zavartnak	hangzott	a	beszéde.	Fura	volt.
Mintha	nagyon	másnapos	lenne.

–	És	mit	értett	a	„valami	butaság”	alatt?	–	kérdezte	Strike	a	tollal	a	kezében.
–	Hát,	nem	először	fenyegetőzne	azzal,	hogy	öngyilkos	lesz	–	mondta	Raff	–,



szóval	 azt	hiszem,	 azt.	Vagy	 lehet,	 hogy	attól	 félt,	 hogy	 felgyújtja	 azt	 a	kicsit,
ami	 apám	 vagyonából	megmaradt	 –	 intett	 körbe	 a	 kopott	 helyiségben.	 –	Mint
láthatja,	nem	sok.

–	Az	apja	mondta,	hogy	Kinvara	el	akarja	hagyni?
–	 Az	 volt	 az	 érzésem,	 hogy	 nem	 alakultak	 köztük	 jól	 a	 dolgok,	 de	 hogy

pontosan	mit	mondott,	arra	nem	emlékszem.	Nem	beszélt	túl	összefüggően.
–	És	megtette,	amire	kérte?
–	Aha	–	bólintott	Raphael.	–	Engedelmes	fiúként	kocsiba	ültem,	lejöttem	ide,

és	 Kinvarát	 életben	 találtam	 a	 konyhában,	 épp	 dühöngött	 Venetia…	 vagyis
Robin	miatt	–	javította	ki	magát.	–	Mint	nyilván	kitalálta,	Kinvara	azt	hitte,	hogy
apám	dugja.

–	Raff!	–	kiáltott	Fizzy	felháborodva.
–	Semmi	szükség	az	ilyen	szavakra!	–	szólt	rá	Torquil	is.
Mindenki	gondosan	kerülte	Robin	tekintetét.	Jól	tudta,	hogy	elpirult.
–	 Elég	 furán	 néz	 ki,	 nem	 gondolja?	 –	 kérdezte	 Strike.	 –	Az	 apja	megkéri,

jöjjön	 le	 ide	Oxfordshire-be,	 amikor	 itt	 a	közelben	 is	 volt	 valaki,	 aki	 szemmel
tarthatta	volna	a	feleségét.	Nem	azt	mondták,	hogy	volt	valaki	itt	éjszaka?

Izzy	 gyorsan	 megválaszolta	 a	 kérdést,	 mielőtt	 Raphael	 megszólalhatott
volna:

–	 Igen,	 Tegan	 tényleg	 itt	 volt	 akkor	 éjjel,	 az	 istállólány…	 mert	 Kinvara
sosem	hagyja	 itt	 a	 lovakat	 felügyelet	 nélkül	 –	majd	 kitalálva	Strike	 következő
kérdését,	 folytatta:	 –	 De	 attól	 félek,	 senki	 nem	 tudja,	 hol	 lehet	 elérni,	 mert
Kinvara	összeveszett	vele	rögtön	papus	halála	után,	Tegan	meg	felmondott.	Azt
nem	 is	 tudom,	 most	 hol	 dolgozik.	 De	 ne	 feledd	 –	 Izzy	 előrehajolt	 kicsit,	 és
nagyon	komoly	hangon	hozzátette:	–	Tegan	valószínűleg	mélyen	aludt,	amikor
Kinvara	az	állítása	szerint	hazaért.	Nagy	ez	a	ház.	Kinvara	mondhat	bármit,	hogy
mikor	ért	haza,	Tegannak	fogalma	sem	lehet	róla!

–	De	 ha	Kinvara	 ott	 lett	 volna	 vele	 az	 Ebury	 Streeten,	 ugyan	minek	 bízta
volna	rám,	hogy	jöjjek	le	ide,	és	figyeljek	rá?	–	kérdezte	értetlenül	Raphael.	–	És
hogy	magyarázod,	hogy	mégis	előttem	ért	ide?

Izzyn	 látszott,	 hogy	 szeretne	 erre	 visszavágni,	 de	 nem	 tudott	 kitalálni
semmit.	Strike	tehát	már	azt	is	tudta,	miért	mondta	neki	Izzy,	hogy	„nem	fontos”,
mit	mondott	Chiswell	 a	 telefonban	 a	 fiának	 –	mert	 az	 csak	 tovább	 rontotta	 az
esélyét,	hogy	Kinvara	legyen	a	gyilkos.



–	Tegannak	mi	a	vezetékneve?	–	kérdezte.
–	Butcher	–	felelte	Izzy.
–	 Csak	 nem	 rokona	 a	 Butcher	 testvéreknek,	 akikkel	 Jimmy	 barátkozott

régen?	–	nézett	rá	Strike.
Robinnak	feltűnt,	hogy	a	kanapén	ülő	három	ember	mintha	kerülné	egymás

tekintetét.	Végül	Fizzy	szólalt	meg:
–	Ami	azt	illeti,	igen,	de…
–	Gondolom,	meg	lehetne	próbálni	megkérdezni	a	családot,	hátha	megadják

Tegan	 számát	 –	 vágott	 közbe	 Izzy.	 –	 Jó,	 ez	 lesz,	 Cormoran,	 aztán	 szólok,
sikerült-e.

Strike	most	megint	Raphaelhez	fordult:
–	 Szóval	 ön	 rögtön	 elindult,	 amikor	 az	 apja	 megkérte,	 hogy	 nézzen	 rá

Kinvarára?
–	Nem,	előbb	ettem	valamit,	meg	 lezuhanyoztam	–	felelte	Raphael.	–	Nem

épp	nagy	lelkesedéssel	néztem	az	egész	elébe.	Nem	vagyunk	épp	nagy	rajongói
egymásnak.	Szóval	olyan	kilenc	körül	értem	ide.

–	És	meddig	maradt?
–	 Hát,	 végül	 órákon	 keresztül	 itt	 voltam	 –	 felelte	 halkan	 Raphael.	 –

Megérkezett	 néhány	 rendőr,	 közölni,	 hogy	 apa	meghalt.	 Ez	 után	 nyilván	 nem
mehettem	haza,	nem?	Kinvara	majd’	össze	nem	e…

Kinyílt	 az	 ajtó,	 és	 Kinvara	 sétált	 be;	 merev	 arccal,	 kezében	 a	 zsebkendős
dobozt	szorongatva	visszaült	az	egyenes	támlájú	székéhez.

–	Csak	öt	percem	van	–	közölte.	–	Most	hívott	 az	 állatorvos,	 épp	 itt	 van	a
környéken,	szóval	be	tud	ugrani,	ránézni	Romanóra.	Csak	öt	perc.

–	 Kérdezhetek	 valamit?	 –	 nézett	 Strike-ra	 Robin.	 –	 Tudom,	 hogy	 talán
jelentéktelen	 –	 fordult	 most	 mindenkihez	 a	 szobában	 –,	 de	 volt	 egy	 kis	 kék
henger	homeopátiás	gyógyszer	 a	 földön	a	miniszter	mellett,	 amikor	 rátaláltam.
De	a	homeopátia	nem	tűnik	olyasminek,	amit	ő…

–	Milyen	tabletta?	–	kérdezte	gyorsan	Kinvara	Robin	nagy	meglepetésére.
–	Lachesis	–	felelte	Robin.
–	Kis	kék	hengerben?
–	Igen.	Az	öné?
–	Igen,	az	enyém!
–	Ön	hagyta	az	Ebury	Streeten?	–	szólt	bele	Strike	is.



–	 Nem,	 elvesztettem	 hetekkel	 azelőtt…	 de	 ott	 nem	 is	 volt	 nálam	 soha!	 –
fintorodott	el,	inkább	maga	elé,	mint	bárki	másnak.	–	Londonban	vettem,	mert	a
woolstone-i	gyógyszertárban	nincs.

Fintorogva	próbálta	rekonstruálni	fejben	az	eseményeket.
–	Emlékszem,	a	gyógyszertár	előtt	megkóstoltam	egyet,	mert	tudni	akartam,

észreveszi-e,	ha	a	tápba	keverem…
–	Tessék?	–	Robin	nem	volt	biztos	benne,	hogy	jól	hallotta.
–	A	tápba,	Mysticnek	–	mondta	Kinvara.	–	Mysticnek	akartam	beadni.
–	Te	homeopatikus	gyógyszert	akartál	adni	egy	lónak?	–	ismételte	Torquil,	és

láthatóan	arra	várt,	mások	is	hasonlóan	viccesnek	tartsák	ezt.
–	 Jasper	 is	 nevetséges	 ötletnek	 tartotta	 –	 mondta	 Kinvara	 eltűnődve,	 még

mindig	az	emlékei	közt	kutatva.	–	Igen,	kinyitottam	rögtön,	miután	megvettem,
kivettem	néhányat,	és…	–	ezt	már	el	is	mutogatta	közben	–	a	kabátom	zsebébe
tettem,	 de	 amikor	 hazaértem,	 nem	 volt	 ott!	 Azt	 hittem,	 biztosan	 kiesett
valahogy…

Aztán	 elállt	 a	 lélegzete,	 el	 is	 pirult.	 Mintha	 valami	 nagy	 rádöbbenéssel
küzdött	volna	magában.	Végül	észrevette,	hogy	még	mindig	őt	nézi	mindenki,	és
folytatta:

–	 Aznap	 Jasperrel	 együtt	 jöttem	 haza	 Londonból.	 A	 pályaudvaron
találkoztunk,	 együtt	 szálltunk	 fel	 a	 vonatra…	 és	 kivette	 a	 zsebemből!	 Ellopta,
hogy	ne	adhassam	be	Mysticnek!

–	Kinvara,	ne	légy	már	ilyen	nevetséges!	–	kacagott	fel	horkantva	Fizzy.
Raphael	 hirtelen	 elnyomta	 a	 cigarettáját	 a	 Robin	 könyöke	 mellett	 lévő

porcelán	hamutálban.	Úgy	nézett	ki,	mint	aki	csak	nehezen	fogja	vissza	magát,
hogy	ne	szóljon	közbe.

–	És	vett	helyette	újat?	–	kérdezte	Robin	Kinvarát.
–	Persze	–	felelte	a	nő.	Mintha	teljesen	összezavarta	volna	a	megdöbbenés,

bár	 Robin	 is	 úgy	 érezte,	 elég	 fura	 következtetésre	 jutott	 arról,	 hová	 tűntek	 a
tablettái.	–	De	azt	másféle	üvegben	adták.	A	kék	henger	az	az	volt,	amit	először
vettem.

–	De	a	homeopátia	az	nemcsak	placebohatás?	–	kérdezte	Torquil	csak	úgy	a
levegőbe.	–	Akkor	egy	ló	hogy	tudna…?

–	Torks!	–	mormogta	Fizzy	összeszorított	foggal.	–	Csend	legyen!
–	Miért	 lopott	volna	el	öntől	 egy	doboz	homeopátiás	gyógyszert	 a	 férje?	–



kérdezte	érdeklődőn	Strike.	–	Ez	olyan…
–	Értelmetlenül	gonosz?	–	kérdezett	vissza	Raphael,	aki	karba	tett	kézzel	állt

a	 halott	 csikót	 ábrázoló	 festmény	 alatt.	 –	Mert	 az	 ember	 olyannyira	 meg	 van
győződve	róla,	hogy	igaza	van,	a	másik	meg	téved,	hogy	még	az	is	rendben	van,
ha	megakadályozza,	hogy	a	másik	valami	teljesen	ártalmatlan	csináljon?

–	Raff	–	szólt	rá	Izzy	rögtön	–,	én	tudom,	hogy	felzaklatott	a	dolog…
–	 Nem	 vagyok	 zaklatott,	 Izz	 –	 felelte	 Raphael.	 –	 Igazából	 egészen

felszabadító	 visszamenni,	 végigvenni	 az	 összes	 szarságot,	 amit	 apa	 életében
csinált…

–	Elég	legyen,	fiam!	–	vágott	közbe	Torquil.
–	 Ne	 hívj	 „fiam”-nak!	 –	 nézett	 rá	 Raphael,	 és	 újabb	 cigarettát	 rázott	 ki	 a

csomagból.	–	Jó?	Kurvára	ne	hívj	„fiam”-nak!
–	 Nézzék	 el	 Raffnak!	 –	 Torquil	 most	 már	 Strike-hoz	 intézte	 hangosan	 a

szavait.	–	Mérges	a	néhai	apósomra	a	végrendelete	miatt.
–	 Eddig	 is	 tudtam,	 hogy	 kiírt	 a	 végrendeletből!	 –	 csattant	 fel	 Raphael,	 és

Kinvarára	mutatott:	–	Ő	intézte	el!
–	Apádat	aztán	nem	kellett	nekem	győzködnöm,	azt	elmondhatom!	–	felelte

Kinvara	immár	skarlátvörös	fejjel.	–	Különben	is,	van	neked	elég	pénzed,	anyád
tejben-vajban	 füröszt!	 –	 Megint	 Robinhoz	 fordult:	 –	 Az	 anyja	 egy
gyémántkereskedőért	hagyta	el	Jaspert,	miután	tőle	elszedett	mindent,	amit	csak
tudott…

–	Feltehetnék	még	néhány	kérdést?	–	kérdezte	hangosabban	Strike,	mielőtt	a
nyilvánvalóan	sértett	Raphael	megszólalhatott	volna.

–	Az	állatorvos	perceken	belül	itt	lesz	Romanóhoz	–	felelte	Kinvara.	–	Vissza
kell	mennem	az	istállóba.

–	 Csak	 néhány	 kérdés,	 és	 végeztem	 is	 –	 biztosította	 Strike.	 –	 Volt	 olyan,
hogy	 elfelejtette	 bevenni	 az	 amitriptilintablettáját?	 Úgy	 tudom,	 önnek	 volt
felírva	ez	a	gyógyszer.

–	A	rendőrök	is	ezt	kérdezték.	Lehet,	hogy	néhányat	elvesztettem.	–	Kinvara
válasza	bosszantóan	eldöntetlenül	hagyta	a	kérdést.	–	De	nem	 tudom	biztosan.
Egyszer	azt	hittem,	elhagytam	egy	dobozt,	aztán	meg	megtaláltam,	és	nem	annyi
volt	 benne,	 amennyire	 emlékeztem,	 és	 tudom,	 hogy	 akartam	 is	 hagyni	 egy
dobozzal	 az	 Ebury	 Streeten,	 ha	 esetleg	 itthon	 felejteném	 egyszer,	 amikor
Londonba	kell	mennem,	de	amikor	a	rendőrök	kérdezték,	nem	tudtam	felidézni,



hogy	tényleg	hagytam-e,	vagy	sem.
–	Tehát	nem	tudna	megesküdni	rá,	hogy	hiányzott	valamennyi?
–	 Nem	 –	 jelentette	 ki	 Kinvara.	 –	 Jasper	 lehet,	 hogy	 abból	 is	 ellopott

néhányat,	de	erre	sem	esküdnék	meg.
–	 A	 férje	 halála	 óta	 nem	 látott	 újra	 betolakodót	 a	 kertben?	 –	 tette	 fel	 a

következő	kérdést	Strike.
–	Nem	–	mondta	Kinvara.	–	Semmit	sem	láttam.
–	Úgy	hallottam,	a	férje	egy	barátja	megpróbálta	hívni	aznap	reggel,	amikor

meghalt,	de	nem	érte	el.	Nem	tudja	véletlenül,	melyik	barátja	volt	az?
–	Ó…	de.	Henry	Drummond	volt.
–	És	ő	ki…?
–	Műkereskedő,	 papus	 nagyon	 régi	 barátja	 –	 vágott	 közbe	 Izzy.	 –	Raphael

dolgozott	 is	 nála	 egy	 rövid	 ideig,	 nem,	Raff?	Mielőtt	 bejött	 a	Képviselőházba
segíteni	papusnak.

–	Én	nem	értem,	Henrynek	mi	köze	bármihez	–	jegyezte	meg	Torquil	dühös
kis	kacajjal.

–	Nos,	azt	hiszem,	ennyi	–	mondta	Strike	tudomást	se	véve	erről,	és	becsukta
a	jegyzetfüzetét.	–	De	azt	még	örülnék,	ha	megtudhatnám,	ön	mit	gondol,	Mrs.
Chiswell,	öngyilkos	lett-e	a	férje.

Kinvara	keze	összeszorult	a	zsebkendőn.
–	Senkit	nem	érdekel,	én	mit	gondolok!	–	felelte.
–	Biztosíthatom,	hogy	engem	nagyon	is	–	mondta	Strike.
Kinvara	 tekintete	 az	 ablakon	 át	 a	 pázsitra	 vicsorgó	 Raphaelről	 Torquilra

ugrott.
–	Nos,	ha	az	én	véleményemre	kíváncsi,	 Jasper	csinált	valami	nagyon	buta

dolgot,	pont	mielőtt…
–	Kinvara!	–	szólt	rá	élesen	Torquil.	–	Én	azt	tanácsolnám…
–	Nem	érdekel,	mit	tanácsolnál!	–	fordult	felé	hirtelen	Kinvara	összeszűkült

szemmel.	–	Pont	a	te	tanácsaid	vitték	anyagi	csődbe	a	családot!
Fizzy	 gyors	 pillantást	 vetett	 a	 férjére	 Izzy	 előtt,	 nehogy	 visszavágjon	 erre.

Kinvara	most	megint	Strike-hoz	fordult:
–	 A	 férjem	 nem	 sokkal	 a	 halála	 előtt	 feldühített	 valakit,	 pedig

figyelmeztettem,	hogy	ne	tegye…
–	Geraint	Winnre	gondol?	–	érdeklődött	Strike.



–	 Nem	 –	 válaszolt	 a	 nő	 –,	 de	 nem	 jár	 messze	 az	 igazságtól.	 Torquil	 nem
akarja,	 hogy	 bármit	 is	 mondjak	 erről,	 mert	 benne	 van	 a	 jó	 barátja	 is,
Christopher…

–	 A	 fészkes	 fenébe	 már!	 –	 robbant	 ki	 Torquilból.	 Felpattant,	 megint
megigazította	 a	mustársárga	 kordnadrágját,	 és	 igazán	 felháborodottan	 nézett.	 –
Jézus	 isten,	hát	már	 teljesen	kívülállókat	 is	belerángatunk	ebbe	a	képzelgésbe?
Ugyan	mi	a	 jó	élet	köze	van	itt	bármihez	Christophernek?	Az	apósom	megölte
magát!	–	 szögezte	 le	Strike-nak,	 aztán	megint	 a	 feleségéhez	és	 a	 sógornőjéhez
fordult:	–	Belementem	ebbe	a	marhaságba,	hogy	ti,	lányok,	nyugodtak	legyetek,
de	őszintén	szólva,	ha	ez	ide	vezet,	akkor…

Izzy	és	Fizzy	 rögtön	nagy	dérrel-dúrral	próbálták	meg	 is	nyugtatni	meg	az
igazukat	is	bizonygatni.	A	vita	közepette	Kinvara	felállt,	hátradobta	nagy,	vörös
hajzuhatagát,	és	megindult	az	ajtó	felé;	Robinnak	határozottan	az	lett	az	érzése,
hogy	szándékosan	dobta	be	a	beszélgetésbe	ezt	a	gránátot.	Az	ajtó	előtt	megállt,
és	 a	 többiek	 odafordultak	 felé,	 mintha	 szólt	 volna.	 Magas,	 tiszta,	 gyerekes
hangon	szólalt	meg:

–	 Ti	 itt	 csak	 így	 idejöttök,	 mintha	 a	 tiétek	 lenne	 itt	 minden,	 én	meg	 csak
vendég	 lennék,	 de	 Jasper	 azt	mondta,	 itt	 lakhatok	 ebben	 a	 házban,	 amíg	 csak
élek!	Most	ki	kell	mennem	az	állatorvoshoz,	de	mire	visszajövök,	 azt	 akarom,
hogy	már	ne	legyetek	itt.	És	ne	is	gyertek	többet	vissza!
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…attól	félek,	rövidesen	hallatni	fognak	magukról	ezek	a
kísértetek.

	
Henrik	Ibsen:	Rosmersholm

	
	

Mielőtt	 távoztak	 volna	 a	 Chiswell-házból,	 Robin	 megkérdezte,	 használhatja-e
gyorsan	a	mosdót.	Fizzy,	aki	még	mindig	Kinvarán	dühöngött,	megmutatta	neki,
hol	találja	az	előszoba	másik	oldalán.

–	Hogy	mer	ilyet!	–	morogta	az	előszobában.	–	Hogy	meri?	Ez	Pringle	háza,
nem	 az	 övé!	 –	 A	 következő	 pillanatban	 viszont	 már	 váltott	 is:	 –	 Légyszi,
hagyjátok	 figyelmen	 kívül,	 amit	 Christopherről	 mondott,	 csak	 Torksot	 akarja
felhúzni,	gusztustalan	egy	húzás	volt,	Torks	most	egyszerűen	magánkívül	van!

–	De	ki	ez	a	Christopher?	–	kérdezte	Robin.
–	Hát…	nem	is	tudom,	elmondjam-e	–	habozott	Fizzy.	–	Bár	gondolom,	ha…

de	persze,	 úgyse	 lehet	 semmi	köze	hozzá.	Csak	Kinvara	 gonoszkodik.	Hát	Sir
Christopher	Barrowclough-Burnsre	gondol.	Torks	 családjának	 egy	 régi	 barátja.
Christopher	 magas	 rangú	 köztisztviselő,	 és	 ő	 volt	 annak	 a	 Mallik	 fiúnak	 a
mentora	a	külügyminisztériumban.

A	vécé	hűvös	volt,	 és	elavult.	Robin	bereteszelte	az	ajtót,	 és	hallotta,	hogy
Fizzy	 visszamegy	 a	 nappaliba,	 nyilván	 a	 dühös	 Torquilt	 megnyugtatni.
Körülnézett,	a	falak	töredezett,	festett	nyers	kőből	voltak,	csak	kis	sötét	 lyukak
tarkították	őket,	néhányban	még	mindig	ott	árválkodott	egy-egy	szög.	Biztosan
Kinvara	 szedte	 le	 ezt	 a	 sok	 plexilapot	 a	 falról,	 gondolta	Robin,	 ezek	most	 kis
toronyban	álltak	a	vécével	 szemben.	Családi	képekből	összeállított	összevissza
kollázsok	voltak	közéjük	téve.

Miután	 a	 kutyaszagú,	 nedves	 törölközővel	 megtörölte	 a	 kezét,	 Robin
lekuporodva	 végignézte	 a	 képeket.	 Izzyt	 és	 Fizzyt	 gyerekkorukban	 majdnem



lehetetlen	 volt	 megkülönböztetni	 egymástól,	 így	 azt	 sem	 tudta	 megmondani,
melyikük	 is	 cigánykerekezik	 itt	 a	 képen	 a	 krokettpályán,	 ugrat	 egy	 pónival	 a
helyi	lovasnapon,	táncol	a	karácsonyfa	előtt	vagy	ugrik	a	fiatal	Jasper	Chiswell
nyakába	a	vadászpikniken,	körülöttük	tweedzakós-esőkabátos	férfiak.

Freddie-t	viszont	azonnal	felismerte,	mert	a	nővéreivel	ellentétben	ő	az	apja
előreugró	alsó	ajkát	örökölte.	Gyerekkorában	ugyanolyan	tejfölszőke	volt,	mint
unokaöccsei	 és	 -húga,	 és	 gyakran	 szerepelt	 a	 képeken,	 kisgyerekként	 vidáman
vigyorgott	 a	 lencsébe,	 kisgimnazistaként	 szobormereven	 nézett	 az	 új
egyenruhájában,	 aztán	 nyakig	 sárosan,	 diadalmasan	 állt	 rögbifelszerelésbe
öltözve.

Robin	jobban	megnézett	egy	tizenéveseket	ábrázoló	csoportképet.	Mindenki
fehér	vívóruhában	volt	rajta,	a	nadrág	oldalán	végigfutó	Union	Jackkel.	Freddie-t
rögtön	kiszúrta,	a	csoport	közepén	állt,	kezében	egy	nagy	ezüstszínű	kupával.	A
kép	szélén	viszont	volt	egy	szerencsétlen	kinézetű	lány,	akiben	Robin	felismerte
Rhiannon	Winnt.	 Idősebb	volt,	 és	vékonyabb,	mint	azon	a	képen,	amit	az	apja
mutatott,	és	a	kissé	zavarban	lévő	arckifejezése	ki	is	lógott	a	büszkén	mosolygó
arcok	közül.

Robin	tovább	nézegette	a	képeket,	és	az	utolsón	közelebbről	is	megvizsgált
egy	nagy	társaságot	ábrázoló,	kifakult	fotót.

Egy	 nagy	 sátorban	 készült,	 láthatólag	 valami	 színpadszerű	 emelvényről.	A
gyerekek	feje	fölött	sok-sok	világító	kék	héliumos	léggömb	táncolt	egy	nagy	18-
as	számot	formázva.	A	nagyjából	száz	tizenévesre	nyilvánvalóan	ráparancsoltak,
hogy	 nézzenek	 a	 kamerába.	 Robin	 alaposan	 megnézte	 a	 képet,	 és	 persze
könnyedén	megtalálta	Freddie-t	egy	nagy	csoport	fiú	és	lány	körében,	akik	mind
átkarolták	egymás	vállát	és	vidáman	mosolyogtak,	néhányan	harsányan	nevettek
is.	Aztán	majd’	 egy	percnyi	 nézelődés	 után	 rábukkant	 egy	másik	 arcra	 is,	 akit
ösztönösen	keresett;	 a	vékony,	 sápadt	Rhiannon	Winn	komoly	képpel	álldogált
az	 italos	 asztal	mellett.	Nem	 sokkal	mögötte,	 félig	 árnyékban	 állt	 néhány	nem
ünneplőbe	öltözött	fiú	is,	egy	farmeres-pólós	csoport.	Volt	köztük	egy	különösen
sötéten	jóképű	fiú,	a	pólóján	a	Clash	képével.

Robin	előhúzta	a	 telefonját,	 és	 lefényképezte	a	vívócsapat	képét	meg	a	18.
szülinapi	 csoportképet,	 aztán	 gondosan	 visszatette	 a	 plexilapokat	 ugyanúgy,
ahogy	voltak,	és	kiment	a	mosdóból.

Egy	 pillanatig	 azt	 hitte,	 nincs	 senki	 a	 néma	 előszobában.	 Aztán	 meglátta



Raphaelt,	aki	ott	álldogált	karba	font	kézzel	az	asztalnak	dőlve.
–	Hát,	viszlát!	–	köszönt	el	Robin,	és	megindult	a	bejárati	ajtó	felé.
–	Várj	csak	egy	kicsit!
Robin	megállt,	a	férfi	pedig	ellökte	magát	az	asztaltól,	és	odament	hozzá.
–	Tudod,	eléggé	haragudtam	ám	rád.
–	Meg	tudom	érteni	–	felelte	halkan	Robin.	–	De	csak	azt	csináltam,	amire	az

apád	felfogadott.
Raphael	közelebb	lépett,	és	megállt	a	mennyezetről	függő,	fura	üveglámpás

alatt.	A	villanykörték	fele	hiányzott	belőle.
–	 Azt	 mondanám,	 rohadt	 jól	 csinálod,	 hm?	 Ráveszed	 az	 embereket,	 hogy

megbízzanak	benned?
–	Ez	a	munkám	–	bólintott	Robin.
–	Férjnél	vagy	–	mondta	a	férfi,	amikor	a	tekintete	Robin	bal	kezére	siklott.
–	Igen.
–	Tim?
–	Nem…	Tim	nem	létezik.
–	De	ugye	nem	az	ő	felesége	vagy?	–	bökött	a	szoba	felé	gyorsan	Raphael.
–	Nem.	Csak	együtt	dolgozunk.
–	És	akkor	ez	az	igazi	kiejtésed.	A	yorkshire-i.
–	Igen	–	felelte	Robin.	–	Ez	az.
Azt	 hitte,	 valami	 sértőt	 fog	 mondani	 erre.	 Az	 olajosan	 sötét	 szemek

végigsiklottak	az	arcán,	aztán	a	férfi	kicsit	megrázta	a	fejét.
–	 A	 hang	 az	 tetszik,	 de	 a	 „Venetia”	 név	 jobb	 volt.	 Ilyen	 álarcos	 orgiákat

juttatott	eszembe.
Sarkon	fordult,	és	otthagyta	Robint,	aki	sietve	kiment	az	ajtón	Strike	után	a

napsütésbe.	Azt	hitte,	a	nyomozó	már	türelmetlenül	várja	a	Land	Rovernél.
De	tévedett.	Strike	még	mindig	a	kocsi	előtt	állt,	mellette	nagyon	közel	Izzy,

aki	gyorsan	és	elég	halkan	beszélt	épp	neki.	Amikor	meghallotta	a	háta	mögött
Robin	 lépteit	 a	 kőzúzalékon,	 úgy	 lépett	 hátra	 egyet,	mintha	bűntudatot	 érezne,
vagy	zavarban	lenne,	gondolta	Robin.

–	Remek	volt,	hogy	újra	 találkoztunk!	–	adott	puszit	Robin	arcára	mindkét
oldalról	Izzy,	mintha	egyszerűen	látogatóba	jöttek	volna.	–	Felhívsz	majd,	ugye?
–	kérdezte	aztán	Strike-tól.

–	Aha,	értesítelek	a	fejleményekről	–	felelte	az,	és	megkerülte	az	autót,	hogy



beülhessen	az	anyósülésre.
Amíg	 Robin	 megfordult	 a	 kocsival,	 egyikük	 sem	 szólt	 semmit.	 Izzy

integetett	 utánuk;	 kicsit	 sajnálatraméltó	 volt,	 ahogy	 ott	 állt	 a	 bő	 ingruhájában.
Strike	felemelt	kézzel	 intett	neki,	ahogy	bevették	a	kanyart	az	úton,	és	eltűnt	a
szemük	elől.

Robin	csigalassan	hajtott,	hogy	ne	 riassza	meg	az	 ijedős	csődöröket.	Strike
balra	 pillantva	 látta,	 hogy	 a	 sérült	 lovat	 kivitték	 a	 karámból;	 de	 hiába	 Robin
igyekezete,	a	nagyhangú	autó	közeledtére	a	fekete	ló	megint	megugrott.

–	Mit	 gondol	 –	 kérdezte	Strike,	 ahogy	 a	 bakoló	 lovat	 nézte	 –,	 kinek	 jutott
eszébe	először	egy	ilyen	láttán,	hogy	fel	kéne	ülni	a	hátára?

–	 Van	 egy	 régi	 mondás	 –	 felelte	 Robin,	 ahogy	 a	 legnagyobb	 kátyúkat
kerülgette	 –,	 „a	 ló	 az	 ember	 tükre”.	 Azt	 mondják,	 a	 kutyák	 hasonlítanak	 a
gazdájukra,	de	szerintem	ez	a	lovakra	jobban	érvényes.

–	 Akkor	 Kinvara	 ingerlékeny,	 és	 ugrik	 a	 legkisebb	 provokációra	 is?	 Ez
találóan	hangzik.	Forduljon	be	itt,	akarok	vetni	egy	pillantást	a	Steda-házra!

Alig	két	perc	múlva	szólt	legközelebb:
–	Itt,	menjen	fel	itt!
A	Steda-házhoz	vezető	utacskát	úgy	benőtte	az	erdő,	hogy	Robin	észre	sem

vette,	amikor	a	ház	felé	elhajtott	mellette.	Annak	az	erdőnek	a	mélyébe	vezetett,
amely	 a	Chiswell-ház	 kertjét	 határolta,	 de	 sajnos	 a	Land	Rover	 alig	 tíz	métert
tudott	haladni,	onnantól	autóval	lehetetlen	volt	továbbmenni.	Robin	leállította	a
motort,	 és	magában	máris	 aggódott,	 vajon	 hogy	 gyürkőzik	majd	meg	 Strike	 a
lehullott	levelekkel	borított,	épp	csak	látható	földúttal,	amelyet	benőtt	a	csalán	és
a	 szederbokrok	 is.	 De	 mivel	 Strike	 közben	 máris	 kiszállt,	 ő	 is	 követte,	 és
becsapta	maga	mögött	a	kocsi	ajtaját.

A	 talaj	csúszott,	a	 fák	koronája	olyan	sűrűn	borult	 föléjük,	hogy	az	ösvény
sötét	 árnyékban	 haladt	 a	 nyirkos,	 nedves	 földön.	 Csípős,	 zöld-,	 keserű	 illat
csapta	 meg	 az	 orrukat,	 a	 levegőben	 madarak,	 apró	 élőlények	 neszei,	 akiknek
élőhelyére	most	durván	betolakodtak.

–	 Szóval	 –	 kezdte	 Strike,	 ahogy	 igyekeztek	 előrejutni	 a	 bokrok	 közt,	 az
aljnövényzetben.	–	Christopher	Barrowclough-Burns.	Új	név!

–	Nem	is	új	–	felelte	Robin.
–	Affrancba…!	Nem	gondoltam,	hogy	emlékszik	rá!
–	„Christopher	nem	 ígért	 semmit	a	képekkel	kapcsolatban”	–	 idézte	 rögtön



Robin.	–	Köztisztviselő,	ő	volt	Aamir	Mallik	mentora	a	külügyminisztériumban.
Most	mondta	Fizzy.

–	Visszajutottunk	ahhoz,	hogy	az	„olyan	hajlamúak,	mint	maga”,	nem?
Kis	 ideig	 egyikük	 se	 szólt,	 amíg	 egy	 különösen	 veszedelmes	 szakaszon	 át

nem	 törtek:	 itt	 hosszú,	 ostorszerű	 ágak	 nyúltak	 le,	 és	 a	 ruhájukhoz,	 bőrükhöz
tapadtak.	 Robin	 sápadt	 bőrére	 zöldes	 pöttyöket	 vetített	 a	 felettük	 húzódó
lombkoronákon	átszűrődő	napfény.

–	Találkozott	még	Raphaellel,	miután	én	kijöttem?
–	Ööö…	nos,	igen.	–	Robin	hirtelen	mintha	zavarba	jött	volna.	–	Kijött	ő	is	a

nappaliból,	amikor	én	a	mosdóból.
–	Gondoltam,	hogy	nem	hagyja	ki,	hogy	beszéljen	magával	–	jegyezte	meg

Strike.
–	Nem,	nem	olyan	volt	–	vágta	rá	Robin	nem	teljesen	őszintén;	eszébe	jutott

a	 férfi	megjegyzése	 az	 álarcos	 orgiákról.	 –	 És	 Izzy	 suttogott	 valami	 érdekeset
addig?	–	kérdezte	meg	ő	is.

Strike-nak	 tetszett	 a	 viszontválasz,	 és	 egy	 pillanatig	 nem	 figyelt	 eléggé	 az
ösvényre,	így	nem	látta	maga	előtt	a	sáros	fatönköt.	Megint	megbotlott,	és	most
csak	úgy	tudta	elkerülni	a	fájdalmas	esést,	hogy	valami	szúrós	kúszónövénnyel
benőtt	fába	kapaszkodott.

–	Bassza	me…
–	Jól	va…?
–	Persze!	 –	Strike	 dühös	 volt	magára.	A	kis	 tüskékkel	 teliszurkált	 tenyerét

nézegette,	 aztán	 a	 fogával	 nekiáll	 kihúzgálni	 őket.	Hangos	 reccsenést	 hallott	 a
háta	mögött.	Odafordult.	Robin	egy	lehullott	faágat	nyújtott	felé,	amit	nagyjából
támasztéknak	használható	bot	méretűre	tört	le.

–	Használja	ezt!
–	Nem	kell	a…	–	kezdte	Strike,	de	a	lány	szigorú	arckifejezése	láttán	feladta.

–	Köszönöm.
Továbbindultak,	és	Strike	hasznosabbnak	találta	a	botot,	mint	azt	bevallotta

volna.
–	Izzy	csak	arról	próbált	győzködni,	hogy	Kinvara	igenis	visszaslisszolhatott

Oxfordshire-be,	miután	elintézte	Chiswellt	reggel	hat	és	hét	között.	Nem	tudom,
felfogja-e,	hogy	több	szemtanú	látta	Kinvarát	az	utazás	minden	szakaszában	az
Ebury	 Streettől.	 A	 rendőrség	 valószínűleg	 még	 nem	 számolt	 be	 részletesen	 a



családnak,	 de	 szerintem,	 ha	 eljut	 az	 agyáig,	 hogy	Kinvara	maga	 nem	 lehetett,
Izzy	 majd	 azt	 állítja,	 hogy	 akkor	 felbérelt	 valakit.	 És	 mit	 gondol	 Raphael
kifakadásairól?

–	 Hát…	 –	 kezdte	 Robin,	 és	 megkerült	 egy	 szederbokor-csoportot	 –,	 nem
nagyon	hibáztatom,	hogy	az	agyára	ment	Torquil.

–	Én	sem	–	bólintott	Strike.	–	Asszem,	a	jó	öreg	Torks	engem	is	kikészítene.
–	 De	 Raphael,	 úgy	 néz	 ki,	 nagyon	 dühös	 az	 apjára,	 nem?	Nem	 lett	 volna

muszáj	 elmesélnie,	 hogy	 Chiswell	 elaltattatta	 azt	 a	 kancát.	 Nekem	 szinte	 úgy
tűnt,	direkt	igyekszik	az	apját	úgy	beállítani,	mintha	egy	igazi…	nos…

–	 Egy	 igazi	 szarházi	 lett	 volna	 –	 fejezte	 be	 Strike.	 –	 És	 azt	 is	 komolyan
gondolta,	 hogy	Chiswell	 puszta	gonoszságból	 lopta	 el	 a	 tablettákat	Kinvarától.
Az	 az	 egész	 dolog	 rohadt	 fura	 amúgy.	 Miért	 érdekelte	 magát	 annyira	 az	 a
gyógyszer?

–	Annyira	idegennek	tűnt	Chiswelltől.
–	Hát,	 jó	 ötlet	 volt.	Úgy	néz	 ki,	 erről	 senki	 sem	kérdezte	 ki	 őket.	És	mint

pszichológus,	hogy	értékeli,	hogy	Raphael	a	halott	apját	sározza?
Robin	 mosolyogva	 megrázta	 a	 fejét,	 általában	 így	 reagált,	 ha	 Strike

pszichológusként	szólította	meg.	A	férfi	is	nagyon	jól	tudta,	hogy	abbahagyta	a
pszichológia	szakot	az	egyetemen.

–	 Komolyan	 kérdezem!	 –	 erősködött	 Strike,	 majd	 elfintorodott,	 ahogy	 a
műlába	 megcsúszott	 a	 száraz	 leveleken,	 és	 ezúttal	 a	 Robintól	 kapott	 bot
segítségével	sikerült	állva	maradnia.	–	Affrancba…	na,	mondja!	Mit	gondol	róla,
hogy	így	beleszállt	Chiswellbe?

–	Hát,	szerintem	kínlódik	és	dühös	–	kezdte	Robin,	jól	megfontolva	minden
szót.	 –	Az	 apjával	 jobb	 kapcsolatban	 voltak,	mint	 valaha,	 abból	 ítélve,	 amit	 a
Képviselőházban	mesélt,	de	most,	hogy	Chiswell	meghalt,	Raphael	már	 sosem
tud	 vele	 rendesen	 kibékülni,	 nem?	 Itt	 maradt	 azzal,	 hogy	 kiírták	 a
végrendeletből,	 és	 fogalma	 sincs,	 az	 apja	 valójában	 hogyan	 is	 érzett	 vele
kapcsolatban.	Chiswell	eléggé	logikátlanul	viselkedett	vele.	Amikor	részeg	volt,
vagy	 szomorú,	 mintha	 őrá	 támaszkodott	 volna,	 különben	 viszont	 elég	 durván
bánt	vele.	Bár	nem	mondhatnám	teljesen	őszintén,	hogy	láttam	volna	Chiswellt
bárkivel	kedvesen	viselkedni,	kivéve	talán…

De	hirtelen	elhallgatott.
–	Mondja	csak!	–	kérte	Strike.



–	 Hát,	 igazából	 azt	 akartam	 mondani	 –	 folytatta	 Robin	 –,	 hogy	 velem
egészen	kedves	volt,	amikor	kiderítettem	azt	a	dolgot	az	Egyenes	Pályáról.

–	Ekkor	ajánlott	munkát	is?
–	Igen,	és	azt	mondta,	 lehet,	hogy	lesz	még	számunkra	valami	munkája,	ha

Winntől	és	Knighttól	megszabadult.
–	Komolyan?	–	nézett	rá	érdeklődőn	Strike.	–	Hát	ezt	nekem	nem	mesélte!
–	Nem	mondtam?	Hm,	valószínűleg	nem.
Akárcsak	 korábban	 Strike-nak,	 most	 neki	 is	 eszébe	 jutott	 a	 hét,	 amikor	 a

nyomozó	Loreleinál	lábadozott,	aztán	órákig	ültek	a	kórházban	Jack	mellett.
–	 Átmentem	 hozzá	 az	 irodájába,	 azt	 meséltem.	 Chiswell	 épp	 telefonált,

valami	 szállodát	 hívott	 egy	 pénzcsipesz	 miatt,	 amit	 elvesztett.	 Freddie-é	 volt.
Miután	letette,	beszámoltam	az	Egyenes	Pályáról,	és	annál	boldogabbnak	nem	is
láttam	még.	„Először	az	egyik,	aztán	a	másik,	szépen	belebuknak”,	ezt	mondta.

–	Érdekes	–	lihegte	Strike.	A	lába	most	már	pokolian	fájt.	–	Szóval	azt	hiszi,
Raphaelnek	a	végrendelettel	van	baja?

Mintha	valami	gúnyos	felhangot	hallott	volna	Strike	kérdésében.
–	Nem	is	csak	a	pénzről	van	szó…
–	Mindig	ezt	mondják	–	mordult	fel	Strike.	–	Pedig	igenis	a	pénzről	van	szó,

csak	mégsem.	Mert	 hát	mi	 is	 a	 pénz?	A	 szabadságot	 jelenti,	 a	 biztonságot,	 az
örömöket,	 egy	 új	 lehetőséget…	 szerintem	 Raphaelből	 még	 ki	 lehetne	 húzni
egyet	s	mást	–	jelentette	ki.	–	És	szerintem	ezt	magának	kell	majd	intéznie.

–	Mi	mást	mondhat	még?
–	Szeretném	még	egy	kicsit	tisztázni	azt	a	telefont,	amikor	Chiswell	felhívta

közvetlenül	 a	 zacskó	 előtt	 –	 lihegte	Strike.	Egyre	 jobban	 fájt	 a	 lába.	 –	Nekem
teljesen	értelmetlennek	tűnik,	mert	még	ha	Chiswell	tudta	is,	hogy	megöli	magát,
akkor	is	voltak	Kinvarához	sokkal	közelebb	mások,	akiket	odaküldhetett	volna,
nem	 kellett	 volna	 a	 mostohafiút,	 akit	 Kinvara	 úgyis	 utált,	 és	 aki	 különben	 is
Londonban	volt,	nem	a	közelben.

–	De	 az	 a	 baj,	 hogy	 ha	 gyilkosság	 volt,	 akkor	még	 kevesebb	 értelme	 van.
Szerintem	valamit	nem	mondanak	el	nekü…	á,	hála	istennek!

Ekkor	 tűnt	 fel	 előttük,	 egy	 tisztáson	a	Steda-ház.	A	kidőlt-bedőlt	 kerítéssel
körülvett	kertet	most	már	majdnem	annyira	benőtte	az	erdő,	mint	minden	mást
körülötte.	Az	épület	zömök	kis	ház	volt	sötét	kőből,	és	nyilvánvalóan	lakatlan,	a
tetőn	jókora	lyuk	ásított,	a	legtöbb	ablak	is	be	volt	törve.



–	Üljön	le!	–	tanácsolta	Robin	Strike-nak,	és	egy	nagy	fatönkre	mutatott	még
épp	a	kis	ház	kerítésén	kívül.	Strike-nak	túlságosan	fájt	a	lába,	hogy	vitatkozni
kezdjen,	 ezért	 úgy	 tett,	 ahogy	 a	 lány	mondta,	míg	 az	óvatosan	 a	ház	 ajtajához
ment,	 és	 kicsit	meglökte.	 Zárva	 volt.	 A	 térdig	 érő	 fűbe	 gázolva	 Robin	 sorban
benézett	a	koszos	ablakokon.	A	szobákban	vastagon	állt	a	por,	különben	üresek
voltak.	A	korábbi	lakók	egyetlen	nyomát	a	konyhában	látta,	a	foltos	pulton	egy
Johnny	Cash	képével	díszített,	elmosatlan	bögre	állt.

–	Úgy	néz	ki,	 itt	évek	óta	nem	lakik	senki,	és	annak	sem	látom	jelét,	hogy
valaki	csak	úgy	meghúzta	volna	 itt	magát	–	 jelentette	Strike-nak,	 amikor	a	kis
ház	másik	oldala	felől	visszaért.

Strike	épp	rágyújtott,	és	nem	válaszolt.	Egy	nagy	mélyedést	bámult	az	erdő
talaján,	olyan	30-40	négyzetméteres	lehetett.	Körülötte	fák,	benne	csalán,	kusza
tövisbokrok	és	hatalmas	gaz.

–	Erre	mondaná	azt,	hogy	„kis	völgy”?	–	kérdezte	Robintól.
Robin	lekémlelt	a	medenceszerű	kis	bemélyedésbe.
–	 Azt	 mondanám,	 ez	 jobban	 hasonlít	 kis	 völgyre,	 mint	 bármi	 más,	 amit

errefelé	láttunk.
–	„Megfojtotta	a	gyereket,	aztán	eltemették,	lent	a	kis	völgyben	apánk	háza

mellett”	–	idézte	Strike.
–	Körülnézek	–	mondta	Robin.	–	Maga	csak	maradjon	itt!
–	Nem!	–	Strike	tiltakozón	emelte	a	kezét.	–	Nem	fog	találni	semmit…
De	 Robin	 máris	 lecsusszant	 a	 „völgy”	 meredek	 oldalán.	 Tüskék	 kaptak	 a

farmerjába	lefelé	úton.
Lent	már	 szörnyen	 nehéz	 volt	még	megmozdulnia	 is.	A	 csalán	majdnem	a

derekáig	 ért;	 felemelte	 a	 kezét,	 hogy	 ne	 csípje	 meg	 és	 ne	 szurkálják	 össze	 a
bozót	 tüskéi.	 A	 sötétzöld	 hátteret	 mocsári	 kocsond	 meg	 erdei	 gyömbérgyökér
pöttyözte	 fehérrel	 és	 sárgával.	 Bárhová	 lépett,	 szögesdrótként	 tekeregtek	 a
vadrózsák	tüskés	ágai.

–	Vigyázzon!	–	szólt	le	Strike.	Tehetetlennek	érezte	magát,	csak	nézte,	ahogy
Robin	küszködik	lent,	és	lépésenként	újabb	szúrásokat,	karcolásokat	szerez.

–	Semmi	baj!	–	vizsgálgatta	Robin	az	elvadult	aljnövényzet	alatt	a	talajt.	Ha
tényleg	eltemettek	itt	bármit,	azt	már	rég	benőtték	a	növények,	és	nagyon	nehéz
lenne	 kiásni.	 Ezt	meg	 is	mondta	 Strike-nak,	 aztán	 lehajolt	megnézni,	mi	 lehet
egy	sűrű	szederbokor	alatt.



–	 Különben	 sem	 hinném,	 hogy	 Kinvara	 örülne,	 ha	 nekiállnánk	 itt	 ásni	 –
felelte	 Strike,	 és	 rögtön	 eszébe	 jutott,	mit	mondott	 Billy:	Az	 a	 nő	 nekem	 nem
hagyná,	hogy	ott	ássak,	de	magának	engedné!

–	Várjon	csak!	–	szólt	fel	hirtelen	feszülten	Robin.
Hiába	 tudta	 teljes	 bizonyossággal,	 hogy	 a	 lány	 nem	 találhatott	 semmit,

Strike-nak	minden	izma	összerándult.
–	Mi	az?
–	 Van	 itt	 valami!	 –	 mondta	 Robin,	 és	 jobbra-balra	 ingatta	 a	 fejét,	 hogy

jobban	beláthasson	a	bemélyedés	közepén	lévő	sűrű	bokrok	közé.
–	Jézusom!
–	 Mi	 az?	 –	 szólt	 le	 megint	 Strike.	 Bár	 jóval	 magasabbról	 nézett	 be	 a

mélyedésbe,	egyáltalán	semmit	sem	látott	a	bokrok	alatt.	–	Mit	talált?
–	 Nem	 is	 tudom…	 lehet,	 hogy	 csak	 képzelem	 –	 habozott	 a	 lány.	 –	 Nincs

magánál	kesztyű,	gondolom.
–	Nincs.	Robin,	ne…
De	Robin	már	megindult	a	bokrok	közé,	a	keze	felemelve,	és	ahol	csak	tudta,

a	lábával	már	a	tövüknél	rálépett	az	ágakra,	hogy	a	lehető	legjobban	letaposhassa
őket.	Strike	 látta,	hogy	 lehajol,	 és	kihúz	valamit	 a	 földből.	Felegyenesedett,	 és
megállt	mozdulatlanul,	vörösesszőke	haja	a	megtalált	valami	fölé	borult.	Strike
végül	türelmetlenül	leszólt	neki:

–	Mi	az?
Robin	haja	félrecsúszott	a	sötétzöld	háttér	előtt	még	sápadtabbnak	tűnő	arca

elől,	ahogy	felmutatta	a	kis	fakeresztet.
–	 Ne,	 maradjon	 ott!	 –	 utasította	 Strike-ot,	 mert	 az	 már	 indult	 volna	 a

bemélyedés	széléhez,	hogy	segítsen	neki	kimászni.	–	Megoldom.
Robint	már	 így	 is	 karcolások,	 csaláncsípések	borították,	 de	úgy	 ítélte	meg,

most	már	mindegy;	 kiverekedte	magát	 a	 bokrok	 közül,	 és	 a	 kezével	 húzta	 fel
magát	 a	 bemélyedés	 meredek	 oldalán,	 míg	 elég	 közel	 nem	 ért,	 hogy	 Strike
odanyújthassa	a	kezét,	és	felhúzza	az	utolsó	méteren.

–	 Köszönöm	 –	 mondta	 kifulladva.	 –	 Ez	 ránézésre	 évek	 óta	 itt	 lehet	 –
vizsgálta	 meg	 a	 keresztet,	 és	 letörölte	 a	 sarat	 az	 alsó	 részéről.	 Ezt	 a	 végét
kihegyezték,	hogy	jobban	bele	lehessen	szúrni	a	földbe.	Nedves,	foltos	volt	a	fa.

–	Valami	írás	is	van	rajta	–	vette	el	tőle	Strike,	és	hunyorogva	nézte	a	nyálkás
fadarabot.



–	 Hol?	 –	 kérdezte	 Robin.	 A	 haja	 Strike	 arcára	 hullott,	 ahogy	 ott	 álltak
egymás	mellett,	 és	 nézték	 a	 valószínűleg	 filctollal	 készült	 felirat	maradványát,
amit	az	eső,	a	harmat	szinte	olvashatatlanná	fakított.

–	Gyerekírásnak	látszik	–	szólalt	meg	halkan	Robin.
–	Ez	itt	egy	S	–	mondta	Strike.	–	És	a	végén…	az	I	vagy	J?
–	Nem	tudom	–	suttogta	Robin.
Némán	 álltak,	 és	 bámulták	 a	 keresztet,	 aztán	 Rattenbury,	 a	Norfolk	 terrier

távolról	visszhangzó	ugatása	megtörte	a	csendet.
–	Még	mindig	Kinvara	birtokán	vagyunk	–	jegyezte	meg	idegesen	Robin.
–	 Igen	 –	 bólintott	 Strike.	 A	 kereszttel	 a	 kezében	 nehézkesen	 megindult

visszafelé,	 amerről	 jöttek.	 Össze	 kellett	 szorítania	 a	 fogát,	 úgy	 fájt	 a	 lába.	 –
Keressünk	egy	kocsmát,	éhen	halok.
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–	Mondjuk,	az	igaz	–	szólalt	meg	Robin,	amikor	már	a	falu	felé	hajtott	–,	hogy
egy	kereszt	a	földben	egyáltalán	nem	jelenti,	hogy	oda	el	is	van	temetve	valaki.

–	Így	van	–	helyeselt	Strike.	Az	erdőben	visszafelé	botladozva	és	csúszkálva
épp	 csak	 nem	 fogyott	 ki	 a	 szuszból	 a	 gyakori	 káromkodástól.	 –	 De	 azért
elgondolkodtatja	az	embert,	nem?

Robin	 nem	 felelt.	A	 kezén	mindenütt	 viszkettek,	 égtek	 a	 tüskék	 nyomai,	 a
csaláncsípések.

A	vidéki	fogadó,	ahová	öt	perc	múlva	megérkeztek,	mintha	egy	képeslapról
lépett	 volna	 elő:	 fagerendás,	 fehér	 épület	 volt	 ólomkeretes	 ablakfülkékkel,	 a
tetőn	moha	borította	palával,	az	ajtó	körül	 felfuttatott	vörös	 rózsákkal.	A	képet
napernyőkkel	 árnyékolt	 sörkert	 tette	 teljessé.	 Robin	 befordult	 a	 kis	 parkolóba
szemben.

–	 Na,	 ez	 már	 nevetséges	 –	 mormogta	 Strike.	 A	 keresztet	 a	 műszerfalon
hagyta,	és	épp	kikászálódott	a	kocsiból,	amikor	a	kocsmára	esett	a	pillantása.

–	Mi?	–	kérdezte	Robin,	megkerülve	a	kocsit	Strike	oldalára.
–	A	kocsmát	is	Fehér	Lónak	hívják!
–	Gondolom,	 a	domboldalon	 lévőről	 nevezték	 el	 –	 felelte	Robin,	 és	 együtt

átmentek	az	úton.	–	Nézze	a	cégért!
Egy	 rúdra	 rögzített	 falapon	 ugyanaz	 a	 fura	 mészkőfigura	 díszelgett,	 amit

korábban	a	dombon	láttak.
–	 Azt	 a	 kocsmát	 is	 Fehér	 Lónak	 hívták,	 ahol	 Jimmy	 Knighttal	 először

találkoztam	–	jegyezte	meg	Strike.



–	 A	 Fehér	 Ló	 benne	 van	 a	 tíz	 leggyakoribb	 brit	 kocsmanévben	 –	 mondta
Robin,	miközben	felmentek	a	lépcsőn	a	sörkertbe.	Strike	a	szokásosnál	is	jobban
sántított.	 –	 Valami	 cikkben	 olvastam.	 Nézze,	 ők	 épp	 mennek	 el…	 foglalja	 le
gyorsan	az	asztalt,	én	majd	hozok	inni!

Bent,	 az	 alacsony	 mennyezetű	 helyiségben	 nagy	 volt	 a	 nyüzsgés.	 Robin
megkereste	a	női	mosdót.	Levette	a	kabátját,	a	derekára	kötötte,	és	megmosta	a
sajgó	 kezét.	 Kicsit	 sajnálta,	 hogy	 a	 Steda-háztól	 visszafelé	 nem	 talált	 réti
lóromot,	 de	 a	 visszaúton	 a	 figyelmét	 nagyrészt	 lekötötte	 Strike,	 aki	 kétszer	 is
majdnem	 elesett,	 és	 láthatóan	 nagyon	 dühös	 volt	 magára,	 bár	 a	 segítséget
mogorván	elutasította,	és	nagyban	támaszkodott	a	botra,	amit	Robin	csinált	neki.

A	 tükörben	 látta,	 hogy	 kócos	 és	 koszos,	 nem	 úgy,	 mint	 a	 bárpultnál	 lévő
jómódú,	 középosztálybeli	 vendégek;	 de	 mivel	 minél	 előbb	 vissza	 akart	 érni
Strike-hoz	 átbeszélni	 a	 délelőtt	 eseményeit,	 csak	 gyorsan	 megfésülte	 a	 haját,
letörölt	egy	zöld	foltot	a	nyakáról,	és	visszament	sorban	állni	italokért.

–	Köszi,	Robin!	–	Strike	nagyon	hálás	volt,	amikor	visszaért	hozzá	egy	pint
Arkell’s	Wiltshire	Golddal.	Cserébe	 odalökte	 elé	 az	 étlapot	 az	 asztalon.	 –	Áh,
nagyon	 jó	–	sóhajtott	a	nyomozó,	miután	 ivott	egy	nagy	kortyot.	–	Na	és	mi	a
leggyakoribb?

–	Tessék?
–	 A	 leggyakoribb	 kocsmanév.	 Azt	 mondta,	 a	 Fehér	 Ló	 benne	 van	 a	 tíz

leggyakoribb	között.
–	 Ja…	 hát,	 vagy	 a	Vörös	Oroszlán,	 vagy	 a	Korona,	már	 nem	 emlékszem,

melyik.
–	Az	én	igazi	törzshelyen	a	Győzelem	–	mondta	Strike	múltba	révedő	arccal.
Két	éve	nem	járt	már	otthon,	Cornwallban.	Lelki	szemei	előtt	most	megjelent

a	 kocsma,	 fehérre	 meszelt,	 cornwalli	 kőből	 épült	 zömök	 épület	 volt,	 mellette
lépcsősor	 kanyargott	 le	 az	 öbölhöz.	 Itt	 sikerült	 először	 italt	 vennie	 személyi
nélkül,	 amikor	 tizenhat	 évesen	 néhány	 hétre	 megint	 a	 nagybátyjához-
nagynénjéhez	 küldték	 lakni,	 anyja	 életének	 egy	 szokásos	 nagyobb
felbolydulásánál.

–	A	miénk	a	Pej	Ló	–	felelte	Robin,	és	hirtelen	előtte	is	felrémlett	a	kocsma
még	 otthonról	 (mindig	 is	 otthonként	 gondolt	Mashamra);	 szintén	 fehér	 épület
volt,	a	mashami	piactérről	nyíló	utcácskában	állt.	 Itt	ünnepelte	az	érettségijét	a
barátaival,	aznap	este	valami	butaságon	össze	is	vesztek	Matthew-val,	és	a	férfi



hazament,	de	ő	nem	ment	utána,	maradt	a	barátaival.
–	 De	 miért	 „pej”?	 –	 kérdezte	 Strike	 immár	 csak	 fél	 pinttel	 a	 kezében	 a

napfényben	sütkérezve,	fájós	lábát	maga	előtt	kinyújtva.	–	Miért	nem	egyszerűen
„barna”?

–	Hát,	 vannak	 lovak,	 amelyek	 tényleg	 barnák	 –	mondta	Robin	 –,	 de	 a	 pej
valami	mást	jelent.	Van	benne	fekete,	a	lába,	a	sörénye,	a	farka.

–	A	maga	pónija,	Angus,	ugye?	Milyen	színű	volt?
–	Erre	meg	hogy	emlékszik?	–	nézett	rá	meglepetten	a	lány.
–	Nem	 t’om	 –	mondta	 Strike.	 –	 Ahogy	maga	 a	 kocsmanevekre.	 Van,	 ami

megragad	az	ember	fejében,	nem?
–	Angus	szürke	volt.
–	Szóval	 fehér.	Ezzel	 a	 szaknyelvvel	 csak	 a	 nem	 lovagló	 aljanépet	 akarják

összezavarni,	ugye?
–	Nem!	–	nevetett	Robin.	–	A	szürke	lovaknak	fekete	a	bőre	a	fehér	szőrük

alatt.	Az	igazi	fehérek…
–	 …hamar	 elpusztulnak	 –	 fejezte	 be	 Strike,	 és	 a	 pincérnő	 épp	 meg	 is

érkezett,	 hogy	 felvegye	 az	 ebédrendelésüket.	 Strike	 hamburgert	 kért,	 majd
megint	rágyújtott,	és	ahogy	a	nikotin	elért	az	agyába,	valami	eufóriaszerű	hullám
öntötte	el.	Egy	jó	sör,	meleg	augusztusi	nap,	jól	fizető	munka,	hamarosan	jön	az
ebéd,	és	 itt	ül	vele	szemben	Robin,	akivel	helyreállt	a	barátságuk	is,	ha	nem	is
teljesen	ugyanolyanra,	mint	a	lány	nászútja	előtt,	azért	amennyire	csak	lehet,	így
az	esküvő	után.	Ahogy	itt	ült	a	napsütötte	sörkertben,	hiába	fájt	a	lába,	hiába	volt
fáradt,	 és	 hiába	 volt	 megoldatlan	 gond	 a	 kapcsolata	 Loreleijal,	 az	 élet
egyszerűnek,	reményteljesnek	tűnt.

–	A	csoportos	interjú	sosem	jó	ötlet	–	mondta	aztán,	és	gondosan	nem	Robin
felé	 fújta	 a	 füstöt.	 –	De	azért	 volt	 itt	 néhány	érdekes	 áramlat	Chiswellék	közt,
nem?	 Azt	 hiszem,	 tovább	 dolgozom	 Izzyn.	 Szerintem,	 ha	 nem	 veszi	 körül	 a
család,	esetleg	többet	is	mondhat.

Izzynek	 tetszeni	 fog,	 ha	 dolgozik	 rajta,	 gondolta	 Robin,	 és	 előhúzta	 a
telefonját.

–	Akartam	mutatni	valamit.	Nézze	csak!
Megnyitotta	a	képet	Freddie	Chiswell	szülinapi	bulijáról.
–	Az	ott	 –	mutatta	 a	 sápadt,	 bánatos	 lány	arcát	–	Rhiannon	Winn.	Ott	volt

Freddie	Chiswell	tizennyolcadik	szülinapi	buliján.	Mint	kiderült	–	és	egy	képpel



visszább	menve	megmutatta	a	 fehér	 ruhás	csoportképet	 is	–,	mindketten	benne
voltak	a	brit	vívócsapatban!

–	Jézusom,	hát	persze!	–	mondta	Strike,	és	elvette	Robintól	a	 telefont.	–	A
kard!	A	kard,	az	Ebury	Streeten!	Lefogadom,	hogy	Freddie-é	volt!

–	Hát	persze!	–	visszhangozta	Robin.	Vajon	miért	nem	jött	rá	erre	hamarabb?
–	 Ez	 nem	 sokkal	 azelőtt	 lehetett,	 hogy	 öngyilkos	 lett	 –	 folytatta	 Strike,

miközben	jó	alaposan	megvizsgálta	a	bánatos	Rhiannon	Winnt	a	szülinapi	bulin.
–	 És…	 a	 kurva	 életbe,	 az	 ott	 mögötte	 Jimmy	 Knight!	 Mit	 keres	 egy
magániskolás	pojáca	tizennyolcadik	szülinapján?

–	Ingyen	piát?	–	vetette	fel	Robin.
Strike	vidám	horkantással	visszaadta	a	telefont.
–	Van,	hogy	a	nyilvánvaló	válasz	a	helyes.	Csak	nekem	tűnt	úgy,	mintha	Izzy

zavarba	jött	volna,	amikor	felmerült	Jimmy	tizenéveskori	szexepilje?
–	Nem	–	felelte	Robin	–,	nekem	is	feltűnt.
–	És	Jimmy	régi	barátairól,	a	Butcher	testvérekről	sem	akar	beszélni	senki.
–	Mert	mást	is	tudnak,	nemcsak	azt,	hol	dolgozik	most	a	húguk?
Strike	kortyolt	egyet	a	söréből,	és	felidézte,	miket	mondott	neki	Chiswell	az

első	találkozásuk	alkalmával.
–	 Chiswell	 azt	 mondta,	 abban	 a	 dologban,	 amivel	 zsarolják,	 mások	 is

érintettek	voltak,	de	neki	van	a	legtöbb	vesztenivalója,	ha	kitudódik.	–	Elővette	a
jegyzetfüzetét,	 és	 hosszan	 nézegette	 a	 hegyes,	 nehezen	 olvasható	 kézírását.
Robin	 csak	 üldögélt	 békésen,	 élvezte	 a	 halk	 beszélgetés	 hangját	 a	 sörkertben.
Mellettük	egy	méh	zümmögött	lustán,	és	ez	a	levendulás	sétányt	juttatta	eszébe	a
Le	Manoir-ban,	ahol	az	évfordulós	hétvégéjüket	töltötték	Matthew-val.	Jobb,	ha
nem	hasonlítja	össze,	hogy	érezte	magát	akkor	és	most.

–	Az	is	lehet	–	kopogtatta	meg	Strike	a	tollával	a	kinyitott	jegyzetfüzetet	–,
hogy	a	Butcher	 testvérek	 intézték	a	 lóvagdalást	 Jimmynek,	 amíg	ő	Londonban
volt?	Mindig	is	gyanítottam,	hogy	lehetnek	még	itt	lent	haverjai,	akikre	rábízhat
itt	 dolgokat.	 De	 előbb	 hagyjuk	 csak,	 hogy	 Izzy	 megszerezze	 tőlük	 Tegan
elérhetőségét,	 csak	aztán	környékezzük	meg	őket!	Ne	 izgassuk	 fel	az	ügyfelet,
ha	nem	feltétlenül	szükséges.

–	Ne	is!	–	bólogatott	Robin.	–	És	vajon…	gondolja,	hogy	Jimmy	találkozott
is	velük,	amikor	lejött	ide	Billyt	megkeresni?

–	 Könnyen	 lehet,	 hogy	 találkozott	 –	 bólintott	 Strike	 is	 a	 jegyzetei	 fölött



görnyedve.	 –	 Ez	 nagyon	 érdekes.	 Abból	 ítélve,	 amit	 a	 tüntetésen	 beszéltek,
Jimmy	 és	 Flick	 pontosan	 tudták,	 akkor	 hol	 volt	 Billy.	 Épp	 hozzá	 indultak,
amikor	 elszakadt	 a	 térdinam.	 De	 most	 megint	 nem	 tudnak	 róla…	 hát	 tudja,
sokért	nem	adnám,	ha	megtalálnánk	Billyt.	Ez	az	egész	vele	kezdődött,	és	még
most	se…

Elhallgatott,	 mert	 megérkezett	 az	 ebéd,	 Strike-nak	 kéksajtos	 burger,
Robinnak	egy	tányér	chilli.

–	Még	most	se…?	–	kérdezett	vissza	Robin,	mikor	a	pincérnő	elment.
–	…tudunk	 semmivel	 sem	 többet	 –	 fejezte	 be	Strike	–	 a	 gyerekről,	 akinek

állítólag	 látta	 a	 meggyilkolását.	 Nem	 akartam	 Chiswelléket	 Suki	 Lewisról
kérdezgetni,	most	még	nem.	Legjobb,	ha	egyelőre	nem	is	sejtik,	hogy	Chiswell
halálán	kívül	bármi	más	is	érdekel.

Fogta	 a	 hamburgerét,	 és	 harapott	 belőle	 egy	 hatalmasat	 –	 elhomályosult
tekintettel	 bámult	 közben	 az	 útra.	 Mikor	 a	 felét	 eltüntette,	 visszafordult	 a
jegyzeteihez.

–	Akkor	a	teendők	–	közölte,	és	már	fogta	is	a	tollat.	–	Meg	akarom	találni
ezt	a	takarítónőt,	akit	Jasper	Chiswell	kirúgott.	Egy	ideig	volt	nála	kulcs,	hátha
meg	 tudja	mondani,	hogyan	és	mikor	került	 a	hélium	a	házba.	Reméljük,	 Izzy
megtalálja	 nekünk	 Tegan	 Butchert,	 ő	 meg	 majd	 tisztázza	 egy	 kicsit	 azt	 a
történetet,	 hogy	Raphael	 lejött	 ide	 aznap	 reggel,	 amikor	 az	 apja	meghalt,	mert
ezt	 még	 mindig	 nem	 nagyon	 hiszem.	 Tegan	 bátyjait	 most	 hagyjuk,	 mert
Chiswellék	 nyilvánvalóan	 nem	 akarják,	 hogy	 beszéljünk	 velük,	 de	 én	 azért
megpróbálok	 majd	 váltani	 pár	 szót	 Henry	 Drummonddal,	 azzal	 a
műkereskedővel.

–	Miért?	–	nézett	rá	Robin.
–	Chiswell	régi	barátja	volt,	szívességet	is	tett	neki,	hogy	felvette	Raphaelt.

Biztos	 viszonylag	 közel	 álltak	 egymáshoz.	 Sosem	 lehet	 tudni,	 hátha	 Chiswell
elmondta	 neki,	 mivel	 zsarolták.	 Ráadásul	 próbálta	 is	 elérni	 Chiswellt	 a	 halála
napján,	 reggel.	 És	 szeretném	 tudni,	 mit	 akart.	 Szóval	 akkor,	 maga
megpróbálkozik	 Flickkel	 az	 ékszerboltban,	Barclay	marad	 Jimmyn	 és	 Flicken,
én	meg	intézem	Geraint	Winnt	és	Aamir	Mallikot.

–	Úgysem	beszélnek	magával	–	vágta	rá	rögtön	Robin.	–	Semmiképp.
–	Akar	fogadni?
–	Egy	tízesbe,	hogy	nem.



–	 Nem	 fizetek	 magának	 annyit,	 hogy	 csak	 úgy	 dobálózzon	 a	 tízesekkel	 –
felelte	Strike.	–	Majd	meghív	egy	sörre.

Strike	 fizetett,	 majd	 újra	 átmentek	 az	 úton	 a	 kocsihoz.	 Robin	 titokban	 azt
kívánta,	 bár	 kéne	 még	 menniük	 valahová,	 mert	 elég	 nyomasztónak	 találta	 a
gondolatot,	hogy	hazamenjen	az	Albury	Streetre.

–	 Lehet,	 hogy	 jobban	 járunk,	 ha	 visszafelé	 az	 M40-esen	 megyünk	 –
tanulmányozta	a	telefonján	a	térképet	Strike.	–	Az	M4-esen	volt	egy	baleset.

–	Jól	van	–	bólintott	Robin.
Így	 el	 kell	 majd	 menniük	 a	 Le	 Manoir	 aux	 Quat’Saisons	 mellett.	 Ahogy

kitolatott	a	parkolóból,	Robinnak	hirtelen	eszébe	jutott	Matthew	délelőtti	sms-e.
A	 másodikban	 azt	 állította,	 hogy	 a	 munkahelyére	 szánta,	 de	 Robinnak	 nem
rémlett,	 hogy	 valaha	 kommunikált	 volna	 a	 munkahelyével	 hétvégén.	 Robin
munkájával	 kapcsolatban	 is	 arra	 panaszkodott	 leggyakrabban,	 hogy	 az	 övével
ellentétben	ez	a	szombat-vasárnapba	is	belenyúlik.

–	Tessék?	–	Csak	most	vette	észre,	hogy	Strike	mondott	neki	valamit.
–	 Azt	mondtam,	 elvileg	 balszerencsét	 jelentenek,	 nem?	 –	 ismételte	 Strike,

miközben	Robin	elhajtott	a	kocsma	elől.
–	Mik?
–	A	fehér	lovak	–	felelte	a	férfi.	–	Nincs	valami	színdarab	is,	amiben	a	fehér

lovak	a	halál	előjeleként	jelennek	meg?
–	 Nem	 tudom	 –	 mondta	 Robin,	 és	 sebességet	 váltott.	 –	 De	 a	 Jelenések

könyvében	a	halál	fehér	lovon	jön.
–	 Fakó	 lovon!	 –	 javította	 ki	 Strike,	 miközben	 lehúzta	 az	 ablakot,	 hogy

megint	rágyújthasson.
–	Pedáns!
–	Mondja	az,	aki	nem	hívja	„barnának”	a	barna	lovat!	–	vágott	vissza	Strike.
A	 koszos	 kis	 fakeresztért	 nyúlt,	 mert	 az	 ide-oda	 csúszkált	 a	 műszerfalon.

Robin	az	utat	nézte,	és	igyekezett	bármi	másra	koncentrálni,	mint	arra	az	élénk
képre,	ami	megjelent	a	szeme	előtt,	amikor	először	megpillantotta	a	keresztet	a
vastag,	 szőrös	 csalánszárak	 közt	 majdnem	 teljesen	 elveszve	 –	 egy	 gyereket
látott,	 aki	ott	porlad	a	 földben,	az	erdőben,	abban	a	 sötét	bemélyedésben.	És	a
halálára	már	csak	egyetlen	ember	emlékszik,	aki	meg	állítólag	bolond.
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Nekem	igenis	szükségem	van	rá,	hogy	véget	vessek
ennek	a	hazug	és	bizonytalan	helyzetnek.

	
Henrik	Ibsen:	Rosmersholm

	
	

Strike	 fájdalmasan	 megfizetett	 másnap	 reggel	 a	 Chiswell-ház	 melletti	 erdei
sétáért.	Annyira	nem	vonzotta	a	gondolat,	hogy	felkeljen	és	lemenjen	az	irodába
dolgozni	 vasárnap,	 hogy	 muszáj	 volt	 emlékeztetnie	 magát,	 akárcsak	 Hyman
Roth	az	egyik	kedvenc	filmjében,	ő	is	szabadon	választotta	ezt	a	szakmát.	Ha	a
maffiához	 hasonlóan	 a	 magánnyomozás	 is	 szokatlan	 dolgokat	 követel,	 a
haszonnal	együtt	más	velejáróit	is	el	kell	fogadnia.

Hisz	 végül	 is	 valóban	 volt	 választása.	 A	 sereg	 szívesen	 megtartotta	 volna
magának,	még	 fél	 lábbal	 is.	A	barátai	 barátaitól	 kapott	mindenféle	 ajánlatokat,
lehetett	 volna	 menedzser	 az	 őrző-védő	 szektorban,	 vagy	 betársulhatott	 volna
üzleti	 partnerként,	 de	 ő	 nem	 tudta	 elfojtani	 magában	 a	 késztetést,	 hogy
kiderítsen,	megoldjon	dolgokat,	helyreállítsa	a	világ	erkölcsi	rendjét.	És	nem	is
nagyon	 hitte,	 hogy	 valaha	 el	 tudja	 fojtani.	 Nem	 élvezte	 kimondottan	 a
papírmunkát,	 a	 gyakran	 önmagukon	 uralkodni	 képtelen	 ügyfeleket,	 a
munkatársak	 felvételét	 és	 elbocsátását	 –	 de	 sztoikusan,	 néha	 akár	 örömmel
viselte	 a	kiszámíthatatlan	munkaidőt,	 a	 fizikai	 nehézségeket	 és	 alkalmanként	 a
munka	 veszélyeit	 is.	 Így	 hát	 lezuhanyzott,	 felcsatolta	 a	 műlábát,	 és	 ásítozva
lement	a	lépcsőn.	Eszébe	jutott,	hogy	a	sógora	szerint	az	kellene	legyen	a	végső
célja,	 hogy	 ő	 csak	 ül	 az	 irodában,	 míg	mások	 elvégzik	 a	 szó	 szerinti	 piszkos
munkát.

Strike	 gondolatai	 Robinra	 vándoroltak,	 ahogy	 leült	 a	 lány	 asztala	 elé	 a
géphez.	Sosem	kérdezte	még	meg,	szerinte	mi	kéne	legyen	a	nyomozóirodájuk
végső	célja,	mert	mindig	is	úgy	vette	(talán	elbizakodottan),	hogy	ugyanaz,	mint



szerinte	–	elég	pénz	a	bankszámlán	ahhoz,	hogy	mindketten	biztonságos	fizetést
kaphassanak,	 és	 dolgozhassanak	 érdekesebb	 ügyeken;	 ne	 kelljen	 attól	 rettegni,
hogy	ha	elvesztenek	egy	ügyfelet,	azzal	rögtön	összedől	minden.	De	talán	Robin
épp	azt	várja	 tőle,	hogy	üljön	 le	vele,	és	 tárgyalják	meg	hosszasan	nagyjából	a
Greg	 által	 javasolt	 irányvonalat?	 Megpróbálta	 elképzelni,	 hogyan	 reagálna	 a
lány,	ha	leültetné	a	szellentős	kanapéra,	és	végigmutogatna	neki	egy	PowerPoint-
prezentációt	a	hosszú	távú	célokról	és	lehetséges	branding-irányokról.

Ahogy	nekiállt	dolgozni,	a	Robinról	szóló	gondolatai	átváltoztak	a	Charlotte-
ról	maradt	emlékekké.	Eszébe	jutott,	hogy	mentek	az	ilyen	napok,	amikor	még
együtt	 voltak,	 amikor	 órákig	 kellett	 a	 számítógép	 előtt	 ülnie	 egyedül,
zavartalanul.	 Néha	 ilyenkor	 Charlotte	 elment	 otthonról	 magában,	 gyakran
szükségtelenül	 titkolózva,	 hogy	 hová	 készül;	 mindenféle	 kitalált	 indokkal
félbeszakította,	 vagy	 belekötött	 valamibe,	 és	 a	 veszekedés	 csak	 újabb	 drága
órákat	vitt	el.	Strike	tudta,	hogy	most	azt	igyekszik	tudatosítani	magában,	milyen
nehezen	 elviselhető,	 kimerítő	 is	 volt	 a	 lány	 viselkedése	 –	 mert	 a	 Lancaster
House-beli	 találkozásuk	 óta,	 ha	 nem	 figyelt	 oda,	 Charlotte	 kóbor	 macskaként
mászkált	ki-be	a	gondolatai	közt.

Nem	egészen	nyolc	órával,	hét	csésze	 teával,	három	vécére	menéssel,	négy
sajtos	 szendviccsel,	 három	 zacskó	 chipsszel,	 egy	 almával	 és	 huszonkét
cigarettával	később	Strike	jelentős	előrelépést	ért	el	–	kifizette	az	alkalmazottai
költségeit,	eljuttatta	a	könyvelőhöz	a	cég	 legújabb	számláit,	elolvasta	Hutchins
legfrissebb	jelentését	Simlis	Dokiról,	és	az	interneten	utánanézett	néhány	Aamir
Malliknak,	 hogy	megtalálja	 köztük	 azt,	 amelyiket	 ki	 akarta	 kérdezni.	 Délután
ötre	úgy	érezte,	megtalálta,	de	a	fényképe	annyira	távol	állt	a	„jóképűtől”	(ahogy
abban	 a	 blogbejegyzésben	 utaltak	 Mallikra),	 hogy	 úgy	 gondolta,	 legjobb,	 ha
elküldi	Robinnak	a	Google-képkeresővel	előásott	 fotókat,	erősítse	meg	ő,	hogy
ez	az	a	Mallik,	akit	keresnek.

Nyújtózott	egyet	és	ásított,	hallgatta	a	dobszólót,	amit	egy	reményteli	vásárló
játszott	lent,	a	Denmark	Street	valamelyik	boltjában.	Örömmel	készült	rá,	hogy
most	visszamehet	a	lakásába,	és	megnézheti	a	napi	olimpiai	összefoglalót	(benne
Usain	 Boltot	 a	 100	 méteres	 síkfutásban),	 és	 már	 épp	 kikapcsolta	 volna	 a
számítógépet,	 amikor	 egy	 kis	 csöngő	 hang	 felhívta	 a	 figyelmét,	 hogy	 e-mailje
érkezett	a	Lorelei@VintageVamps.com	címről.	A	tárgy	egyszerűen:	„Te	és	én”.

Strike	megdörzsölte	a	szemét	a	 tenyerével,	mintha	a	frissen	érkezett	üzenet



csak	valami	érzéki	csalódás	lenne.	De	amikor	felemelte	a	fejét	és	újra	kinyitotta
a	szemét,	az	még	mindig	ott	volt	a	bejövő	üzenetek	sorának	tetején.

–	Ó,	a	francba!	–	mormogta.	Aztán	úgy	döntött,	akár	túl	is	eshet	most	rajta,
és	rákattintott.

A	 majdnem	 kétezer	 szavas	 e-mailről	 lerítt,	 hogy	 nagy	 műgonddal	 írták.
Strike	 jellemének	módszeres	 boncolgatása	 volt,	 és	 reménytelennek	 ugyan	 nem
teljesen	 reménytelen,	 de	 sürgős	beavatkozást	 kívánó	pszichiátriai	 eset	 leírására
emlékeztetett.	 Lorelei	 gondolatmenetében	 Cormoran	 Strike	 alapvetően	 sérült,
működésképtelen	egyénként	 tűnt	fel,	aki	még	saját	boldogságának	is	útjába	áll.
Érzelmi	 ügyeinek	 alapvető	 őszintétlenségével	 másoknak	 is	 fájdalmat	 okoz.
Mivel	 sosem	 tapasztalta	 meg,	 milyen	 egy	 egészséges	 kapcsolat,	 amikor
szembekerül	vele,	elmenekül.	Készpénznek	veszi	azokat,	akik	törődnek	vele,	és
mindezt	valószínűleg	csak	akkor	érti	majd	meg,	amikor	már	mindent	elveszített,
és	ott	marad	egyedül,	szeretet	nélkül,	elrontott	dolgain	kínlódva.

Ezt	 a	 jóslatot	 annak	 a	 magába	 nézésnek	 és	 kétkedésnek	 a	 leírása	 követte,
amelyek	végén	Lorelei	arra	a	döntésre	jutott,	hogy	elküldi	az	e-mailt	–	ahelyett,
hogy	 egyszerűen	 megmondta	 volna,	 a	 laza	 kapcsolatuk	 Strike-kal	 véget	 ért.
Azzal	 zárta	 a	 levelet,	 hogy	 úgy	 érezte,	mindenképpen	 ki	 kell	 fejtenie	 írásban,
miért	lesz	Strike	mindaddig	elfogadhatatlan	számára	(és	ugyanezzel	az	erővel	a
világ	minden	nőjének	is),	amíg	nem	változtat	a	viselkedésén.	Arra	kérte,	olvassa
el,	és	gondolkozzon	el	rajta,	és	„értse	meg,	hogy	ez	nem	dühből,	hanem	bánatból
született”;	majd	találkozót	kért,	hogy	„eldönthessük,	akarjuk-e	ezt	a	kapcsolatot
eléggé,	vagy	mással	akarunk	próbálkozni”.

A	 levél	végére	érve	Strike	csak	ült	 az	 asztalnál,	bámult	 a	monitorra	–	nem
azért,	 mert	 a	 válaszán	 gondolkodott,	 hanem	 mert	 erőt	 gyűjtött	 a	 fizikai
fájdalomhoz,	ami	majd	beléhasít,	amint	feláll.	Végül	feltápászkodott	a	székből;
összerándult,	 amikor	 a	 műlábára	 helyezte	 a	 testsúlyát.	 Kikapcsolta	 a
számítógépet,	és	bezárta	az	irodát.

Miért	 ne	 lehetne	 telefonon	 lezárni?	 –	 gondolta,	 ahogy	 a	 korlátba
kapaszkodva	 felhúzta	 magát	 a	 lépcsőn.	 Hát	 nyilvánvalóan	 kurvára	 halott	 az
egész,	nem?	Minek	kell	még	fel	is	boncolni?

Fent	 a	 lakásában	 újra	 rágyújtott,	 lehuppant	 a	 konyhai	 székre,	 és	 felhívta
Robint.	A	lány	szinte	azonnal	felvette.

–	Hahó!	–	köszönt	halkan.	–	Egy	pillanat!



Strike	 egy	 ajtó	 csukódását	 hallotta,	 majd	 lépteket,	 és	 még	 egy	 becsukódó
ajtót.

–	Megkapta	az	e-mailemet?	Csak	néhány	képet	küldtem.
–	Nem	–	felelte	Robin,	továbbra	is	csendesebben.	–	Miről?
–	 Asszem,	 megtaláltam	 Mallikot	 Battersea-ben.	 Kövérkés	 srác,	 összenőtt

szemöldökkel.
–	Az	nem	ő.	Mallik	magas,	vékony,	és	szemüveges.
–	Na,	akkor	elvesztegettem	egy	órát!	–	 sóhajtott	 csalódottan	Strike.	–	Nem

említette	 véletlenül,	 merre	 lakik?	 Hogy	 mit	 szeret	 csinálni	 hétvégén?	 Vagy
esetleg	a	TB-számát?

–	Nem	–	felelte	Robin.	–	Sosem	beszéltünk	hosszan.	De	ezt	már	mondtam.
–	Hogy	halad	az	új	álruhával?
Robin	sms-ben	már	jelentette	Strike-nak,	hogy	csütörtökön	állásinterjún	járt

a	„bolond	Wiccás	nőnél”,	aki	az	ékszerboltot	viszi	Camdenben.
–	Egész	jól	–	felelte.	–	Kísérleteztem	egy	kicsit	a…
A	háttérben	tompa	kiáltás	hallatszott.
–	Elnézést,	most	mennem	kell	–	mondta	Robin.
–	Minden	rendben?
–	Persze,	holnap	beszélünk!	–	Azzal	letette.
Strike	ott	maradt	a	füléhez	tartott	telefonnal.	Levonta	a	következtetést,	hogy

rosszkor	 hívta,	 az	 is	 lehet,	 hogy	 épp	 egy	 veszekedés	 közben,	 és	 némileg
csalódottan	 eresztette	 le	 a	 készüléket,	 amiért	 nem	 tudtak	 hosszabban	 beszélni.
Néhány	 pillanatig	 csak	 nézte	 a	 telefont	 a	 kezében.	 Lorelei	 nyilván	 azt	 várja,
hogy	majd	 felhívja,	 amint	 elolvasta	 az	 e-mailjét.	 Végül	 úgy	 döntött,	 hihetően
állíthatja,	hogy	még	nem	látta;	letette	a	telefont,	és	inkább	a	tévé	távirányítójáért
nyúlt.
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…bizonyára	másképpen	ítéltem	volna	meg	a	botlását.
	

Henrik	Ibsen:	Rosmersholm
	
	

Négy	nappal	később	az	ebédidő	egy	apró	pizzázó	pultjának	támaszkodva	találta
Strike-ot	–	 tökéletes	hely	volt	az	utca	 túloldalán	álló	ház	megfigyeléséhez.	Két
barna	téglaház	állt	szemben,	az	egymás	melletti	ajtók	fölötti	kőgerendára	az	„Ivy
Cottages”	nevet	vésték.	Strike	úgy	érezte,	ez	a	név	sokkal	szerényebb	házakhoz
illene	inkább,	nem	ezekhez	az	elegánsan	lekerekített	 tetejű	ablakokkal,	faragott
zárókövekkel	díszített	épületekhez.

Strike	 egy	 szelet	 pizzát	 rágcsált	 épp,	 amikor	 a	 zsebében	 rezegni	 kezdett	 a
telefonja.	 Megnézte,	 ki	 hívja,	 mert	 aznap	 már	 volt	 egy	 feszült	 beszélgetése
Loreleijal.	Amikor	Robin	számát	látta	meg	a	kijelzőn,	felvette.

–	Bent	 vagyok!	 –	 közölte	 a	 lány.	A	 hangjában	 izgalom	hallatszott.	 –	Most
volt	 az	 elbeszélgetés.	 A	 tulajdonos	 rettenetes,	 nem	 csodálom,	 hogy	 senki	 sem
akar	 itt	 dolgozni.	A	 szerződés	 nem	garantál	 semmit.	Alapvetően	 csak	 szeretne
néhány	embert,	aki	bejön,	ha	neki	épp	nincs	kedve.

–	Flick	még	ott	van?
–	Igen,	ő	volt	a	pultnál,	amíg	én	a	tulajdonossal	beszéltem.	A	nő	azt	akarja,

hogy	holnap	menjek	be	egy	próbanapra.
–	Nem	követték?
–	Nem,	szerintem	az	az	újságíró	feladta.	De,	mondjuk,	valószínűleg	meg	sem

ismert	volna,	ha	meglát.	El	sem	tudja	képzelni,	milyen	a	hajam!
–	Na,	mit	csinált	vele?
–	Kréta!
–	Micsoda?
–	Hajkréta!	–	felelte	Robin.	–	Ideiglenes	színezésre.	Most	fekete-kék.	És	egy



csomó	szemfesték	is	van	rajtam,	meg	lemosható	tetoválások.
–	Küldjön	egy	szelfit,	jól	jönne	valami	szórakoztató.
–	Szórakozzon	magában!	És	ott	mi	a	helyzet?
–	Kurvára	semmi.	Mallik	Della	házából	jött	ki,	vele	együtt,	ma	reggel…
–	Jézusom,	ezek	együtt	élnek?
–	Fogalmam	sincs.	Beültek	egy	taxiba	a	vakvezető	kutyával.	Egy	órája	jöttek

vissza,	most	 várom,	mi	 lesz	 a	következő	 lépés.	Egyvalami	viszont	 érdekes:	 én
már	láttam	Mallikot	valahol.	Amikor	reggel	megláttam,	rögtön	megismertem.

–	Komolyan?
–	Aha.	Ott	volt	 Jimmy	KOLT-os	gyűlésén.	Amire	elmentem,	amikor	Billyt

akartam	megtalálni.
–	De	fura…	gondolja,	hogy	Geraint	és	Jimmy	között	közvetített?
–	Lehet	–	mondta	Strike	–,	bár	nem	értem,	miért	ne	felelt	volna	meg	a	telefon

a	kapcsolattartásra.	Szerintem	van	valami	fura	Mallikban,	úgy	általában	is.
–	Nincs	baj	vele	–	vágta	rá	Robin	gyorsan.	–	Engem	nem	kedvelt,	de	azért

nem,	mert	gyanúsnak	talált.	Ez	csak	annyit	jelent,	hogy	okosabb,	mint	a	többiek
körülötte.

–	Mit	szól	hozzá	gyilkosként?
–	Azért	kérdezi,	amit	Kinvara	mondott?
–	 „A	 férjem	 feldühített	 valakit,	 pedig	 figyelmeztettem,	 hogy	 ne	 tegye”	 –

idézte	Strike.
–	 De	 miért	 aggasztana	 bárkit,	 ha	 feldühíti	 Aamirt?	 Mert	 nem	 fehér?	 Én

egyenesen	sajnáltam,	hogy	ott	kell	dolgoznia	a…
–	Várjon!	–	ejtette	vissza	az	utolsó	darab	pizzát	a	tányérra	Strike.
Della	bejárati	ajtaja	megint	kinyílt.
–	 Indulunk	 –	 mondta	 Strike.	 Az	 ajtón	 Mallik	 lépett	 ki	 egyedül,	 becsukta

maga	 után,	 aztán	 fürgén	 kisétált	 az	 utacskán	 a	 kerten	 keresztül,	 és	 megindult
lefelé	 az	 utcán.	 Strike	 kifordult	 a	 pizzázóból,	 és	 követte.	 –	Milyen	 könnyedén
lépked	most.	Mintha	örülne,	hogy	elszabadult	ettől	a	nőtől…

–	Hogy	van	a	lába?
–	Volt	már	rosszabb.	Várjon	csak,	most	balra	fordul…	Robin,	le	kell	tennem,

kicsit	felgyorsítok.
–	Sok	szerencsét!
–	Köszi.



Strike	 átment	 a	 Southwark	 Park	 Roadon,	 amilyen	 gyorsan	 csak	 a	 lába
engedte,	 aztán	 befordult	 az	 Alma	 Grove-ra;	 a	 hosszú	 utcán	 szabályos
időközönként	 pálmafák	 álltak,	 és	 mindkét	 oldalán	 viktoriánus	 téglaházak
szegélyezték.	Strike	meglepetésére	Mallik	megállt	egy	türkizszínű	ajtós	háznál	a
jobb	oldalon,	és	bement.	A	lakása	legfeljebb	öt	perc	sétára	volt	Winnéktől.

Az	 Alma	 Grove-on	 keskenyek	 voltak	 a	 házak,	 és	 Strike	 könnyen	 el	 tudta
képzelni,	 hogy	 a	 hangos	 zajok	 átszűrődnek	 a	 falakon.	 Adott	Malliknak	 annyi
időt,	amennyi	szerinte	elég	lehetett	a	zakója	és	cipője	levételéhez,	aztán	odament
a	türkiz	ajtóhoz,	és	bekopogott.

Néhány	 másodperces	 várakozás	 után	 Aamir	 ki	 is	 nyitotta.	 Az	 arcán
megdöbbenés	 váltotta	 fel	 a	 kellemes	 várakozást	 tükröző	 kifejezést.	 Aamir
nyilvánvalóan	jól	tudta,	Strike	kicsoda.

–	Aamir	Mallik?
A	fiatalember	először	nem	válaszolt,	dermedten	állt	egyik	kezével	az	ajtóra,

másikkal	 az	 előszoba	 falára	 támaszkodva.	 Sötét	 szemét	 lekicsinyítették	 a
szemüvege	vastag	lencséi.

–	Mit	akar?
–	Beszélgetni	egy	kicsit	–	felelte	Strike.
–	Miért?	Minek?
–	Jasper	Chiswell	családja	 fogadott	 fel.	Nem	biztosak	benne,	hogy	valóban

öngyilkos	lett.
Aamir	 mintha	 ideiglenesen	 lebénult	 volna,	 nem	 mozdult	 és	 nem	 is	 szólt.

Végül	hátralépett	az	ajtóból.
–	Jól	van,	jöjjön	be!
Aamir	helyében	Strike	is	tudni	akarta	volna,	mit	tud	vagy	gyanít	a	nyomozó,

és	nem	éjszakákon	át	hánykolódni	álmatlanul,	hogy	vajon	miért	 látogatta	meg.
Strike	belépett,	és	megtörölte	a	cipőjét	a	lábtörlőn.

A	 ház	 belülről	 nagyobb	 volt,	 mint	 amekkorának	 kívülről	 kinézett.	 Aamir
balra,	egy	ajtón	át	a	nappaliba	vezette	be.	A	berendezés	nyilvánvalóan	egy	nála
jóval	idősebb	valaki	ízlését	tükrözte.	Az	örvénylő	rózsaszín-zöld	mintás,	vastag
szőnyeg,	 a	 számos	 kartonhuzatú	 szék,	 a	 csipketerítővel	 letakart	 fa
dohányzóasztal	 és	 a	 kandalló	 fölött	 függő	díszes	 keretű	 tükör,	mind-mind	 idős
lakókra	 utaltak.	 A	 kovácsoltvas	 kandallóban	 ronda	 elektromos	 fűtőtestet
helyeztek	el.	A	polcok	üresen	álltak,	Strike	sehol	nem	látott	sem	dísz-,	sem	más



tárgyakat.	A	fotel	karfáján	egy	papírkötésű	Stieg	Larsson-kötet	hevert.
Aamir	kezét	a	farmerja	zsebébe	dugva	szembefordult	Strike-kal.
–	Maga	Cormoran	Strike!	–	mondta.
–	Így	van.
–	A	maga	munkatársa	adta	ki	magát	Venetiának	a	Képviselőházban!
–	Az	is	így	van.
–	De	mit	akar?	–	kérdezte	Aamir	immár	másodszor.
–	Feltenni	néhány	kérdést.
–	De	miről?
–	Nem	 baj,	 ha	 leülök?	 –	 kérdezte	 Strike,	 de	 nem	 várta	meg	 az	 engedélyt.

Észrevette,	hogy	Aamir	tekintete	a	lábára	ugrik,	és	feltűnően	maga	elé	nyújtotta
a	műlábát,	hogy	a	zoknija	felett	kivillanjon	a	fémboka.	Egy	olyan	embernek,	aki
Della	 fogyatékosságát	 megértően	 kezeli,	 ez	 talán	 elég	 is,	 hogy	 ne	 próbálja
felállítani.	 –	 Mint	 mondtam,	 a	 család	 nem	 gondolja,	 hogy	 Jasper	 Chiswell
öngyilkos	lett	volna.

–	Azt	 hiszi,	 valami	 közöm	 volt	 a	 halálához?	 –	 kérdezte	Aamir.	 Igyekezett
hitetlenkedő	hangon	kérdezni,	de	csak	a	rémület	csengett	ki	belőle.

–	 Nem	 –	 felelte	 Strike	 –,	 de	 ha	 ki	 akarja	 bökni,	 hogy	 maga	 volt,	 csak
nyugodtan.	Rengeteg	munkát	spórolna	meg	nekem	vele.

Aamir	nem	mosolyodott	el.
–	Magáról	csak	annyit	tudok,	Aamir	–	folytatta	Strike	–,	hogy	maga	segített

Geraintnek	zsarolni	Chiswellt.
–	Nem	segítettem!	–	vágta	rá	azonnal	a	fiatalember.
A	pánikoló	ember	automatikus,	meggondolatlan	tagadása.
–	 Nem	 próbált	 megszerezni	 kompromittáló	 fényképeket,	 amelyeket	 fel

lehetett	volna	használni	a	miniszter	ellen?
–	Fogalmam	sincs,	miről	beszél.
–	A	lapok	már	támadják	is	a	főnökei	által	kért	bírói	tiltást.	Amint	a	zsarolás

ténye	nyilvánosságra	kerül,	az	sem	marad	titok	sokáig,	hogy	maga	is	részt	vett
benne.	Maga	meg	a	barátja,	Christopher…

–	Nem	a	barátom!
A	heves	kifakadás	felkeltette	Strike	érdeklődését.
–	Ez	a	maga	háza,	Aamir?
–	Tessék?



–	Csak	kicsit	nagynak	tűnik	a	maga	huszonnégy	évéhez,	meg	a	nyilván	nem
túl	magas	fizetéséhez…

–	Semmi	köze	hozzá,	kié	ez	a…
–	Engem	a	magam	 részéről	nem	érdekel	–	dőlt	 előre	Strike	–,	de	 a	médiát

fogja.	Úgy	 fog	 kinézni,	 hogy	maga	 le	 van	 kötelezve	 a	 tulajdonosnak,	 ha	 nem
fizet	tisztességes	lakbért.	Mintha	tartozna	neki,	a	zsebében	lenne.	Az	adóhivatal
természetbeni	 juttatásnak	 fogja	 tekinteni,	 már	 ha	 a	 munkáltatójáé,	 és	 az
mindkettejüknek	gondot	okozhat…

–	Honnan	tudta,	hol	talál?	–	szegezte	neki	a	kérdést	Aamir.
–	Nos,	 nem	 volt	 könnyű	 –	 vallotta	 be	 Strike.	 –	Nem	 nagyon	 van	 jelen	 az

interneten,	ugye?	De	végül…	–	előhúzott	egy	köteg	összehajtott	papírt	a	zakója
belső	 zsebéből,	 és	 széthajtotta	 –	 rátaláltam	 a	 nővére	 Facebook-oldalára.	 Ő	 a
nővére,	igaz?

Letette	 a	 dohányzóasztalra	 a	 papírlapot,	 amire	 egy	 Facebook-bejegyzést
nyomtatott	ki.	A	rossz	felbontású	képen	egy	hidzsábba	öltözött,	telten	csinos	nő
mosolygott	 boldogan,	 körülötte	 négy	 kisgyerek.	 Aamir	 hallgatását
megerősítésnek	véve	Strike	folytatta:

–	Visszaolvastam	néhány	évnyi	posztot.	Ez	itt	maga	–	tett	oda	egy	második
kinyomtatott	 oldalt	 az	 előzőre.	 A	 képen	 Aamir	 állt,	 fiatalabban,	 egyetemi
talárban,	 mellette	 a	 szülei.	 –	 Amikor	 dicsérettel	 végzett	 politológia	 és
közgazdaság	 szakon	 a	 közgazdasági	 egyetemen.	 Igen	 figyelemreméltó.	 És	 ez
után	került	be	a	másoddiplomás	programba	a	külügyminisztériumban	–	folytatta
Strike	egy	harmadik	papírlappal.	Ezen	hivatalosan	beállított	fénykép	volt	egy	kis
csoport	 elegánsan	 öltözött	 fiatal	 férfiról	 és	 nőről.	 Mind	 feketék	 voltak,	 vagy
egyéb	kisebbséghez	tartoztak,	közöttük	pedig	egy	kopaszodó,	pirospozsgás	arcú
férfi	 állt.	 –	 Itt	 is	 van	 –	 mutatta	 Strike.	 –	 A	 magas	 rangú	 köztisztviselő	 Sir
Christopher	 Barrowclough-Burnsszel,	 aki	 akkor	 épp	 a	 diverzitás	 jegyében
folytatta	a	toborzást.

Aamirnak	megrándult	az	egyik	szeme.
–	 És	 itt	 van	megint	 –	 tette	 le	 az	 utolsó,	 negyedik	 kinyomtatott	 Facebook-

oldalt	Strike	–,	alig	egy	hónappal	ezelőtt	a	nővérével,	a	Della	házával	szemben
lévő	pizzázóban.	Amint	sikerült	megállapítanom,	hol	készült	a	kép,	és	rájöttem,
milyen	 közel	 van	 Winnék	 házához,	 azt	 gondoltam,	 érdemes	 lehet	 eljönni
Bermondsey-be	szerencsét	próbálni,	hátha	meglátom	magát	errefelé.



Aamir	 csak	 bámult	 a	 nővérével	 készült	 képre.	 A	 nő	 szelfit	 készített,	 a
Southwark	Park	Road	tisztán	látszott	a	hátuk	mögött,	a	kirakat	üvegén	át.

–	Hol	volt	július	13-án,	reggel	hat	órakor?	–	kérdezte	Strike.
–	Itt.
–	Meg	tudja	ezt	erősíteni	valaki?
–	Igen.	Geraint	Winn.
–	Itt	volt	egész	éjjel?
Aamir	 felemelt	 ököllel	 előrelépett	 néhányat.	 A	 napnál	 is	 világosabban

látszott,	 hogy	 sosem	 bokszolt,	 de	 Strike	 így	 is	 feszülten	 figyelte.	 Úgy	 tűnt,
hamarosan	megtörik.

–	Csak	azt	mondom	–	emelte	fel	a	kezét	békéltetőn	Strike	–,	hogy	elég	fura,
hogy	Geraint	Winn	reggel	hatkor	itt	volt	magánál.

Aamir	lassan	leengedte	a	két	kezét,	aztán,	mintha	nem	tudta	volna,	mi	mást
kezdjen	magával,	elhátrált,	és	leült	a	legközelebbi	karosszék	karjára.

–	Geraint	átjött,	hogy	elmondja,	Della	elesett.
–	Telefonon	nem	tudta	volna?
–	Gondolom,	de	nem	telefonált	–	felelte	Aamir.	–	Azt	akarta,	segítsek	Dellát

meggyőzni,	 hogy	 menjen	 be	 vele	 a	 balesetire.	 Lecsúszott	 az	 utolsó	 néhány
lépcsőfokon,	és	 feldagadt	a	csuklója.	Átmentem	vele,	 itt	 laknak	nem	messze…
de	 nem	 tudtam	meggyőzni.	Della	 nagyon	makacs.	Mindegy,	 a	 végén	 kiderült,
hogy	csak	kificamodott,	nem	tört	el.	Semmi	baja	nem	lett.

–	Szóval	maga	Geraint	alibije	Chiswell	halálának	idejére?
–	Gondolom.
–	Ő	meg	a	magáé.
–	Miért	akartam	volna	megölni	Jasper	Chiswellt?	–	kérdezte	Aamir.
–	Jó	kérdés	–	bólintott	Strike.
–	Alig	ismertem!
–	Tényleg?
–	Igen,	tényleg!
–	Akkor	miért	 idézett	magának	Catullust,	 emlegette	 a	Moirákat,	 és	utalt	 rá

több	ember	jelenlétében,	hogy	tud	egyet	s	mást	a	magánéletéről?
Hosszú	szünet	következett.	Aamirnak	megint	megrándult	az	egyik	szeme.
–	Ilyen	nem	történt	–	mondta	végül.
–	Tényleg?	A	társam	szerint…



–	Hazudik.	Chiswell	nem	tudott	semmit	a	magánéletemről.	Semmit	sem!
Strike	 egy	 porszívó	 tompa	 zúgását	 hallotta	 a	 szomszédból.	 Jól	 gondolta,

tényleg	nem	túl	vastagok	ezek	a	falak.
–	De	 én	már	 láttam	magát	 korábban	 is	 –	mondta	Malliknak,	 aki	 erre	még

rémültebbnek	tűnt.	–	Jimmy	Knight	gyűlésén	East	Hamben,	néhány	hónapja.
–	Fogalmam	sincs,	miről	beszél	–	felelte	Mallik.	–	Összekevert	valakivel.	–

Majd	nem	túl	meggyőzően	hozzátette:	–	Ki	az	a	Jimmy	Knight?
–	 Jól	 van,	Aamir	 –	 bólintott	 Strike.	 –	Ha	 így	 akar	 játszani,	 semmi	 értelme

folytatni.	Használhatnám	a	mosdót?
–	Tessék?
–	Vécére	kell	mennem.	Aztán	eltűnök,	és	békén	hagyom.
Mallik	láthatóan	nemet	akart	mondani,	de	sehogy	sem	talált	rá	jó	indokot.
–	Rendben	–	mondta.	–	De…
Most	mintha	eszébe	jutott	volna	valami.
–	…várjon!	El	kell	tennem…	beáztattam	a	mosdóban	néhány	zoknit.	Várjon!
–	Jól	van	–	felelte	Strike.
Aamir	 kiment.	 Strike	 szeretett	 volna	 okot	 találni,	 hogy	 körülnézzen	 az

emeleten,	micsoda	vagy	milyen	tevékenység	okozhatta	a	zajokat,	amelyek	még	a
szomszédokat	 is	 zavarták;	 de	 Aamir	 lépteinek	 hangjából	 kitalálta,	 hogy	 a
fürdőszoba	a	földszinten	van,	a	konyhán	túl.

Mallik	néhány	perc	múlva	visszajött.
–	Itt	van	hátul.
A	 folyosón	 Strike	 előtt	 menve	 átvezette	 a	 jellegtelen,	 üres	 konyhán,	 és

megmutatta,	hol	a	fürdőszoba.
Strike	bement,	becsukta	és	be	is	reteszelte	az	ajtót,	majd	a	mosdó	belsejéhez

érintette	 a	 kezét.	 Száraz	 volt.	 A	 falakat	 rózsaszínre	 festették,	 ami	 illett	 a
rózsaszín	 kádhoz,	mosdóhoz	 és	 vécéhez.	A	vécé	melletti	 kapaszkodó	 és	 a	 kád
végében	 a	 padlótól	 mennyezetig	 futó	 sín	 arra	 utalt,	 hogy	 a	 közelmúltig	 egy
gyenge	vagy	mozgássérült	valaki	lakott	itt.

De	mit	akart	Aamir	eltenni	vagy	elrejteni	itt,	mielőtt	bejött?	Strike	kinyitotta
a	 fürdőszobaszekrényt.	 Nem	 volt	 benne	 semmi,	 csak	 egy	 fiatalember	 által
használt	alapvető	dolgok:	borotvahab	és	borotva,	dezodor,	after	shave.

Becsukta	 a	 szekrényt,	 és	 amikor	 így	 a	 saját	 tükörképével	 került	 szembe,
Strike	a	háta	mögött,	az	ajtón	meglátott	egy	vastag,	tengerészkék	fürdőköpenyt,



amit	nagy	sietve	akaszthattak	fel,	mert	az	ujjánál	fogva	lógott	a	fogasról,	nem	az
akasztóján.

Strike	 lehúzta	 a	 vécét,	 hogy	 fenntartsa	 a	 látszatot,	 túl	 elfoglalt,	 és	 nem
szimatol	körbe,	majd	a	fürdőköpenyhez	lépve	megtapogatta	az	üres	zsebeit.	De
eközben	az	épp	csak	felakasztott	köpeny	lecsúszott	a	fogasról.

Strike	hátralépett	egyet,	hogy	jobban	meg	tudja	nézni	az	így	feltűnt	látványt.
Valaki	egy	elnagyolt	négylábú	állatot	vésett	a	fürdőszoba	ajtajába,	amitől	a	fa	és
a	 festék	 is	 megrepedezett.	 Strike	 kinyitotta	 a	 hideg	 vizet,	 hátha	 Aamir
hallgatózik,	 a	 telefonjával	 lefényképezte	 az	 alkotást,	 majd	 elzárta	 a	 csapot	 és
visszatette	a	fürdőköpenyt,	ahogy	volt.

Aamir	a	konyha	végében	várta.
–	Nem	baj,	ha	a	papírokat	elviszem?	–	kérdezte	Strike,	és	választ	sem	várva

visszament	 a	 nappaliba	 összeszedni	 a	 kinyomtatott	 Facebook-oldalakat.	 –
Egyébként	 miért	 hagyta	 ott	 a	 külügyminisztériumot?	 –	 kérdezte	 mintegy
mellékesen.

–	Hát…	nem	élveztem	az	ottani	munkát.
–	És	hogy	alakult	ki	ez,	hogy	Winnékkel	dolgozik?
–	Megismerkedtünk	–	felelte	Aamir.	–	Della	állást	ajánlott.	Én	elfogadtam.
Nagyon	 ritkán,	de	megesett,	 hogy	Strike-nak	morális	gondot	okozott,	 hogy

miket	kellett	megkérdeznie	ilyen	beszélgetésekben.
–	Nem	tudtam	nem	észrevenni	–	mutatta	fel	a	kinyomtatott	oldalakat	–,	hogy

maga	 mintha	 teljesen	 eltűnt	 volna	 a	 családja	 látóteréből	 egy	 jó	 időre,	 miután
eljött	a	külügyminisztériumból.	Nem	volt	ott	csoportképeken,	még	az	édesanyja
hetvenedik	születésnapján	sem.	A	nővére	sem	említette	sokáig.

Aamir	nem	szólt.
–	Pont	mintha	kitagadták	volna	–	tette	hozzá	Strike.
–	Most	már	mehet	is	–	mondta	Aamir,	de	Strike	nem	mozdult.
–	 Amikor	 a	 nővére	 kirakta	magukról	 azt	 a	 képet,	 a	 pizzázóból	 –	 folytatta

Strike,	és	megint	kihajtotta	az	utolsó	lapot	–,	a	reakciók…
–	Azt	akarom,	hogy	menjen	innen!	–	ismételte	már	hangosabban	Aamir.
–	„Mit	 csinálsz	ezzel	 a	mocsokkal?”,	 „Apád	 tudja,	hogy	még	 találkozgatsz

vele?”	–	olvasta	Strike	a	kommenteket	az	Aamirt	és	a	nővérét	ábrázoló	kép	alatt.
–	„Ha	az	én	öcsém	hagyna	liwatot…”

Aamir	 hirtelen	 rárohant,	 jobb	 kezével	 vadul	 Strike	 feje	 felé	 csapott,	 de	 az



hárította	az	ütést.	Csakhogy	a	jó	tanuló	kinézetű	Aamirban	valami	olyan	vad	düh
fortyogott,	 ami	 bárkiből	 veszélyes	 ellenfelet	 tud	 csinálni.	 Kitépett	 a
konnektorból	 egy	 kézre	 eső	 lámpát,	 és	 olyan	 erővel	 lendítette	 meg,	 hogy	 ha
Strike	nem	bukott	volna	le	időben,	a	lámpa	talpa	nem	a	nappalit	félig	leválasztó
falon,	hanem	az	arcán	tört	volna	össze.

–	Elég!	 –	 bömbölte	 Strike,	Aamir	 pedig	 eldobta	 a	 lámpa	maradványait,	 és
megint	 rárohant.	 Strike	 elhárította	 a	 kapálózó	 ütéseit,	 a	műlábát	 a	 térde	mögé
akasztotta,	 és	 a	 lábát	 kihúzva	 földre	 vitte	 a	 fiatalembert.	 Halkan	 káromkodva
(utóbbi	 mozdulata	 nem	 tett	 valami	 jót	 a	 sajgó	 csonkjának),	 lihegve
felegyenesedett.

–	Ha	még	valamivel	próbálkozik,	kurvára	kiütöm!
Aamir	 arrébb	 hengeredett,	 ahol	 Strike	 nem	 érhette	 el,	 és	 ott	 felállt.	 A

szemüvege	fél	száron	lógott	a	füléről.	Remegő	kézzel	levette,	és	megvizsgálta	az
eltört	forgópántot.	Hirtelen	hatalmasra	nyílt	a	szeme.

–	Aamir,	engem	nem	érdekel	a	maga	magánélete	–	mondta	zihálva	Strike.	–
Az	érdekel,	kinek	falaz…

–	Tűnjön	el!	–	suttogta	Aamir.
–	…mert	ha	a	rendőrség	is	úgy	dönt,	hogy	gyilkosság	volt,	kiderül	minden,

amit	 maga	 titokban	 akar	 tartani.	 Egy	 gyilkossági	 nyomozás	 nem	 tartja
tiszteletben	senki	magánéletét.

–	Kifelé!
–	Jól	van.	De	ne	mondja,	hogy	nem	figyelmeztettem!
Az	ajtó	előtt	Strike	még	egyszer	szembefordult	a	fiatalemberrel,	aki	ott	 jött

mögötte	a	folyosón.	Most	kihúzta	magát,	amint	látta,	hogy	Strike	megáll.
–	Ki	véste	azt	az	ábrát	a	fürdőszobaajtóba,	Aamir?
–	Kifelé!
Strike	 látta,	 hogy	 semmi	 értelme	 erősködni.	 Amint	 kilépett,	 az	 ajtó

becsapódott	mögötte.
Néhány	 házzal	 arrébb	 Strike	 megremegve	 nekidőlt	 egy	 fának,	 hogy	 ne	 a

műlábára	 nehezedjen,	 és	 elküldte	 Robinnak	 az	 előbb	 készített	 fényképet	 egy
üzenettel:

	
Nem	emlékezteti	ez	vmire?

	



Rágyújtott	 egy	 cigarettára,	 amíg	 a	 választ	 várta.	 Örült	 is,	 hogy	 nem	 kell
továbbmennie,	mert	nemcsak	a	csonkja	fájt,	hanem	az	arca	is	lüktetett.	Amikor	a
lámpa	 elől	 lebukott,	 beverte	 a	 falba,	 a	 háta	meg	 attól	 az	 erőfeszítéstől	 fájdult
meg,	amikor	a	fiatalabb	ellenfelét	a	földre	vitte.

Strike	visszapillantott	a	türkiz	ajtóra.	Ha	őszinte	akart	lenni,	más	is	bántotta:
a	 lelkiismerete.	Eleve	azzal	 a	 szándékkal	 lépett	be	hozzá,	hogy	megdöbbentse,
megfélemlítse,	 és	 kiszedje	 belőle	 az	 igazságot	 a	 Chiswellhez	 és	 Winnékhez
fűződő	 viszonyáról.	 Míg	 egy	 magánnyomozó	 nem	 engedheti	 meg	 magának,
hogy	 az	 orvosok	 alapelvéhez	 tartsa	magát	 („először	 is,	 ne	 árts!”),	 Strike	 azért
általában	igyekezett	úgy	eljutni	az	igazsághoz,	hogy	ne	okozzon	szükségtelenül
fájdalmat	közben.	A	Facebook-bejegyzés	alatti	kommenteket	 felolvasni	viszont
övön	aluli	ütés	volt.	Az	okos,	boldogtalan,	kétségtelenül	nem	szabad	akaratából
Winnékhez	 kötődő	 Aamir	 Mallik	 erőszakos	 kitörése	 egy	 kétségbeesett	 ember
reakciója.	Strike-nak	nem	kellett	a	zsebében	 lapuló	papírokat	megnéznie,	hogy
felidézze	 a	 külügyminisztériumban	 készült	 fotón	 büszkén	 feszítő	 Mallikot;
minden	bizonnyal	 csodás	 karrier	 állt	 előtte	 a	 dicsérettel	megszerzett	 diplomája
birtokában.	Mellette	a	mentora,	Sir	Christopher	Barrowclough-Burns.

Csörgött	a	telefonja.
–	Hol	a	francban	találta	ezt	az	ábrát?	–	kérdezte	Robin.
–	Aamir	fürdőszobaajtajának	belsején,	egy	fürdőköpeny	alá	rejtve.
–	Na	ne	vicceljen!
–	Nem	viccelek.	Maga	szerint	mire	hasonlít?
–	Hát	a	fehér	lóra	a	domboldalon,	Woolstone	mellett	–	vágta	rá	a	lány.
–	 Hát,	 ez	 megnyugtat	 –	 felelte	 Strike,	 a	 könyökével	 ellökte	 magát	 a

támasztékul	szolgáló	fától,	és	sántítva	elindult	tovább.	–	Már	megijedtem,	hogy
csak	én	látom	azt	mindenhol.
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…én	is	bele	akarom	vetni	magam	az	élet	sűrűjébe.
	

Henrik	Ibsen:	Rosmersholm
	
	

Robin	 péntek	 reggel	 fél	 kilenckor	 kilépett	 a	 Camden	 Town	 metrómegálló
épületéből,	 és	 elindult	 az	 ékszerbolt	 felé	 az	 aznapi	 próbamunkára.	 Ahogy
elhaladt	a	kirakatok	előtt,	lopva	mindegyikben	megnézte	magát.

A	shacklewelli	hasfelmetsző	tárgyalását	követő	hónapokban	a	sminktechnika
igazi	 szakértője	vált	belőle,	meg	 tudta	változtatni	a	 szemöldöke	 formáját,	vagy
nagyobb	 ajkakat	 festett	 magának	 cinóbervörössel,	 ami	 sokat	 jelentett,	 ha	 még
parókákkal	 és	 színes	 kontaktlencsékkel	 is	megfejelte;	 de	 annyi	 sminket	 sosem
tett	fel,	mint	ma.	A	szemét,	ami	ma	sötétbarna	volt,	vastag	fekete	vonallal	húzta
körbe,	 az	 ajka	 halvány	 rózsaszín,	 a	 körmei	 fémesen	 szürkék.	 Mivel	 mindkét
fülében	egy-egy	konvencionális	lyuk	volt	csak,	vett	néhány	olcsó	klipszet,	hogy
kicsit	bátrabb	piercingeket	is	mímelhessen.	A	rövid,	fekete	ruha,	amit	egy	olcsó
deptfordi	 Oxfamben	 vett,	 még	mindig	 kicsit	 penészillatú	 volt,	 hiába	 mosta	 ki
előző	 nap;	 ehhez	 a	 meleg	 reggeli	 idő	 dacára	 vastag	 fekete	 harisnyát	 és	 lapos
sarkú,	 fekete	 bakancsot	 vett	 fel.	 Remélte,	 ebben	 az	 öltözékben	 nem	 lóg	 ki	 a
Camdenben	nyüzsgő	gót	és	emós	lányok	közül.	Londonnak	ezen	a	részén	Robin
nagyon	ritkán	járt,	és	legelőször	is	Lorelei	és	az	ő	használtruha-boltja	jutott	róla
eszébe.

Bobbi	Cunliffe-nek	nevezte	el	ezt	az	új	alteregóját.	Ha	álruhában	dolgozik	az
ember,	 legjobb,	 ha	 olyan	 nevet	 választ,	 amihez	 valami	 személyes	 asszociáció
köti,	 amire	 ösztönösen	 reagál.	 A	 Bobbi	 hasonlóan	 hangzott	 a	 Robinhoz,	 és
időnként	egyesek	tényleg	próbálták	így	rövidíteni	a	nevét,	legelőször	is	a	régebbi
helyettesítő	 munkán,	 az	 irodában	 megismert	 flörtölni	 szándékozó	 fiatalember,
meg	 az	 öccse,	 Martin,	 amikor	 bosszantani	 akarta.	 A	 Cunliffe	 pedig	 Matthew



vezetékneve.
Robin	 nagy	 megkönnyebbülésére	 a	 férfi	 korábban	 indult	 munkába	 aznap,

mert	egy	Barnetben	lévő	irodát	ellenőriztek,	így	Robin	nyugodtan	átalakulhatott,
nem	kellett	 leereszkedő	megjegyzéseket	hallgatnia,	meg	a	bosszankodást,	hogy
már	megint	álruhában	dolgozik.	Még	az	is	eszébe	jutott,	hogy	valami	kis	örömöt
is	 fog	 okozni,	 hogy	 a	 férjezett	 nevét	 használja	 (most	 először	 adta	 meg	 a
sajátjaként),	 miközben	 egy	 olyan	 lányt	 játszik	 el,	 akit	Matthew	 ösztönösen	 is
utálna.	Matthew-t	a	korral	egyre	jobban	idegesítették	az	olyanok,	akik	nem	úgy
öltöztek,	gondolkodtak	vagy	éltek,	mint	ő,	és	egyre	jobban	le	is	nézte	őket.

A	Wiccás	nő	ékszerboltja,	a	Triquetra	a	camdeni	piac	komplexumában	bújt
meg.	 Robin	 háromnegyed	 kilenckor	 ért	 oda	 elé,	 és	 látta,	 hogy	 a	 fallal
körülkerített	vásárlónegyed	boltosai	máris	 sürgölődnek,	de	az	ékszerbolt	zárva.
Öt	 percig	 várt,	 amíg	 kicsit	 zihálva	 befutott	 a	munkaadója	 is.	 Robin	 úgy	 ítélte
meg,	az	ötvenes	évei	vége	 felé	 járhat,	nagydarab	volt,	 és	zilált,	 feketére	 festett
hajának	 gyökerénél	 vagy	 másfél	 centinyi	 ősz	 látszott	 ki.	 A	 szemceruzáról
ugyanolyan	radikális	nézeteket	vallott,	mint	Bobbi	Cunliffe,	és	egy	hosszú,	zöld
bársonyruhát	viselt.

A	 mai	 próbanaphoz	 vezető	 rövid	 elbeszélgetés	 során	 a	 tulajdonos	 nagyon
keveset	 kérdezett	 tőle,	 inkább	 maga	 beszélt,	 jó	 hosszan,	 a	 férjéről,	 aki
harmincévi	 házasság	 után	 most	 elhagyta	 és	 Thaiföldre	 költözött;	 a
szomszédjáról,	 aki	 a	 telekhatár	 miatti	 vitájuk	 okán	 beperelte;	 és	 a	 rengeteg
alkalmatlan,	hálátlan	dolgozójáról,	akik	mind	otthagyták	a	Triquetrát	és	máshová
mentek.	 Mivel	 nem	 is	 próbálta	 leplezni,	 hogy	 a	 lehető	 legtöbbet	 akarja
dolgoztatni	az	embert	a	lehető	legkevesebb	pénzért,	és	folyamatosan	dőlt	belőle
az	önsajnáló	szóáradat,	Robin	nem	is	nagyon	értette,	miért	akarna	bárki	is	neki
dolgozni.

–	Pontos	vagy!	–	 jegyezte	meg	a	nő	már	messziről.	–	Remek.	A	másik	hol
van?

–	Nem	t’om	–	felelte	Robin.
–	Na	már	csak	ez	hiányzik!	–	A	hangjában	enyhe	hisztéria	csendült	fel.	–	És

pont	ma,	amikor	mehetek	Brian	ügyvédjéhez!
Kinyitotta	a	bolt	ajtaját,	és	bevezette	Robint:	a	helyiség	akkora	lehetett,	mint

egy	nagyobb	bódé,	és	amikor	a	nő	felemelte	a	kezét,	hogy	a	sötétítőt	felhúzza,	a
poros,	tömjénillatú	levegőbe	testszag	és	pacsuli	szaga	is	vegyült.	A	napfény	úgy



esett	 be	 a	 boltba,	 mintha	 valami	 szilárd	 test	 lenne,	 és	 mindennek	 csak	 még
valószínűtlenebb	 és	 lepusztultabb	 külsőt	 kölcsönzött.	 A	 sötétlila	 falakon
fénytelen	 ezüst	 nyakláncok	 és	 fülbevalók	 lógtak,	 pentagramok,	 békejelek	vagy
marihuánalevelek.	 A	 pult	 mögött,	 a	 polcon	 üvegtestű	 vízipipák,	 tarot-kártyák,
fekete	gyertyák,	illóolajok	és	rituális	tőrök	sorakoztak.

–	Több	millió	plusz	turista	jön	most	Camdenbe	–	sürgölődött	a	tulajdonosnő
a	pult	mögött	–,	és	ha	ez	a	csaj	ma	nem…	na	itt	van!	–	Ekkor	futott	be	a	morcos
képű	 Flick.	 Sárga-zöld	Hezbollah-pólót	 és	 szakadt	 farmert	 viselt,	 és	 egy	 nagy
bőr	oldaltáska	lógott	a	vállán.

–	Késett	a	metró	–	mondta.
–	Hát,	nekem	sikerült	időben	ideérni,	és	Bibinek	is!
–	Bobbi	–	javította	ki	Robin,	szándékosan	eltúlozva	a	yorkshire-i	kiejtését.
Ezúttal	nem	akart	londoninak	tűnni.	Jobb,	ha	nem	kell	olyan	iskolákról	vagy

helyekről	beszélgetnie,	amelyeket	Flick	is	ismerhet.
–	…na,	tőletek	azt	várom,	hogy	a	maximumot	hozzátok,	fo-lya-ma-tossan!	–

fordult	 hozzájuk	 a	 nő,	 és	 az	 utolsó	 szó	 szótagjainak	 ritmusát	 a	 két	 kezével	 is
érzékeltette.	–	Jól	van,	Bibi…

–	Bobbi.
–	…igen,	na	gyere,	megmutatom,	hogy	működik	a	pénztárgép!
Robinnak	 nem	 okozott	 gondot	 a	 pénztárgép	működésének	megértése,	mert

tizenéves	 korában	 szombatonként	 egy	 ruhaboltban	 dolgozott	 Harrogate-ben.
Nem	is	volt	baj,	hogy	nem	kellett	hosszan	magyarázni	neki,	mert	úgy	tíz	perccel
azután,	 hogy	 kinyitottak,	 folyamatos	 vásárlóáradat	 lepte	 el	 a	 boltot.	 Ez	 kicsit
meglepte	Robint,	ugyanis	nem	árultak	semmi	olyat,	amit	ő	akár	csak	megnézett
volna;	de	úgy	tűnt,	a	Camdenbe	látogatók	nem	éreznék	teljesnek	az	élményt,	ha
nem	vennének	 egy	 ónból	 öntött	 fülbevalót,	 egy	 pentagramal	 díszített	 gyertyát,
vagy	 egyet	 a	 pénztár	melletti	 kosárban	 álló	 vászonzacskók	 közül,	 amelyekben
elvileg	egy-egy	mágikus	amulett	lapult.

–	 Jól	 van,	 na,	 nekem	 mennem	 kell!	 –	 jelentette	 be	 a	 tulajdonosnő
tizenegykor.	 Flick	 épp	 egy	 magas	 német	 nőt	 szolgált	 ki,	 aki	 két	 különböző
csomag	tarot-kártya	közt	vacillált.	–	Ne	feledjétek,	egyikőtöknek	folyton	az	árut
kell	figyelnie,	nehogy	lopjanak!	A	barátom,	Ted	majd	rajtatok	tartja	a	szemét	–
mutatott	 szemben	 a	 bakelitlemezeket	 áruló	 standra.	 –	 Fejenként	 húsz	 perc
ebédszünet,	de	külön-külön!	Ne	feledjétek	–	ismételte	vészjóslón	–,	Ted	figyel!



Nagy	bársonysuhogással	 távozott.	Halvány	 testszag	maradt	 utána.	A	német
vevő	 is	 elment	 a	 tarot-kártyáival,	 Flick	 pedig	 becsapta	 a	 pénztárgép	 fiókját.
Visszhangzott	a	hirtelen	üresen	maradt	boltban.

–	A	 jó	öreg	Ne-tedd	Ted!	–	mondta	epésen.	–	Le	se	szarja.	Szétlophatnánk
mindent,	az	se	érdekelné.	Hülye	picsa	–	tette	hozzá	még	a	biztonság	kedvéért.

Robin	felnevetett,	ami	láthatóan	jólesett	Flicknek.
–	Hogy	is	hívnak?	–	kérdezte	Robin	kemény	yorkshire-i	kiejtéssel.	–	Ez	nem

mondta.
–	Flicknek	–	felelte	Flick.	–	Te	meg	Bobbi,	ugye?
–	Ahha.
Flick	előhúzta	a	 telefonját	az	oldaltáskájából,	amit	a	pult	alá	 suvasztott	be;

ránézett,	láthatóan	nem	azt	látta,	amit	remélt,	így	megint	visszadugta	a	táskába.
–	Neked	is	muszáj	volt	munkát	találni,	mi?	–	kérdezte	Robintól.
–	Valamit	muszáj	volt	–	felelte	az.	–	Mer’	kirúgtak.
–	Komolyan?
–	Az	a	kúrva	Amazon.
–	 Szemét	 adóelkerülők!	 –	 Flicket	 ez	 már	 kicsit	 jobban	 érdekelte.	 –	 Mi

történt?
–	Nem	teljesítettem	a	napi	kvótát.
Robin	 egy	 közelmúltban	 olvasott	 riportból	 vette	 a	 sztorit,	 ami	 a	 vállalat

raktáraiban	 uralkodó	 munkakörülményekről	 szólt;	 hogy	 micsoda	 embertelen
nyomás	 alatt	 kell	 teljesíteni,	 mindennap	 több	 ezer	 árucikket	 csomagolni,
felcímkézni	a	 felügyelők	éber	 tekintetének	kereszttüzében.	Flick	együttérzés	és
düh	közt	ingadozva	hallgatta.

–	Hát	ez	felháborító!	–	mondta,	amikor	Robin	befejezte	a	meséjét.
–	Ahha	–	bólintott	Robin.	–	És	semmi	szakszervezet	vagy	valami,	nyilván.

Apám	nagy	szakszervezetis	volt	otthon	Yorkshire-be’.
–	Na,	gondolom,	milyen	dühös	volt!
–	Már	meghalt	 –	 válaszolta	 Robin	 egykedvűen.	 –	 A	 tüdeje.	Mer’	 bányász

volt.
–	Ó,	jaj	–	nézett	rá	Flick.	–	Sajnálom!
Most	már	tisztelettel	és	érdeklődéssel	nézett	Robinra.
–	Hát	 tudod,	mert	munkás	voltál,	nem	alkalmazott.	Ezért	úszhatják	meg	az

ilyen	szemetek.



–	Mi	a	különbség?
–	 Kevesebb	 rögzített	 jogod	 van	 –	 magyarázta	 Flick.	 –	 De	 lehet,	 hogy

perelhetnél,	ha	levontak	a	fizetésedből,	mondjuk.
–	Nem	t’om,	lehetne-e	azt	bizonyítani.	De	honnan	tudsz	ilyeneket?
–	Elég	aktív	vagyok	a	munkásmozgalomban	–	vont	vállat	Flick.	Kis	habozás

után	hozzátette:	–	És	anyám	munkajogász.
–	Tényleg?	–	Robin	egy	kis	udvarias	meglepetést	is	csempészett	a	hangjába.
–	Aha	–	felelte	Flick	a	körmét	piszkálva.	–	Nem	vagyunk	nagyon	jóban.	Sőt,

a	 családommal	 egyáltalán	 nem	 találkozom.	 Nem	 bírják	 a	 pasimat.	 Meg	 a
politikai	nézeteimet.

Kisimította	a	Hezbollah-pólót,	és	megmutatta	Robinnak.
–	Mér’,	toryk,	vagy	mi?	–	kérdezte	a	lány.
–	Akár	lehetnének	–	bólintott	Flick.	–	A	rohadt	Blairt	hogy	imádták!
Robin	érezte,	hogy	a	használt	ruhája	zsebében	rezeg	a	telefon.
–	Van	itt	budi	valahol?
–	 Itt	 bent	 –	 mutatott	 Flick	 egy	 jól	 álcázott	 lila	 ajtóra,	 amelyre	 további

ékszeres	kampókat	erősítettek.
A	lila	ajtó	mögött	egy	aprócska	fülkét	talált	megrepedt,	poros	ablakkal.	Egy

koszos	 konyhapulton	 vízforraló,	 mellette	 széf,	 a	 pulton	 néhány	 tisztítószer	 és
keményre	 száradt	 törlőruha.	Leülni	nem	volt	hely,	 állni	 is	 alig,	mert	 a	 sarokba
egy	mocskos	vécét	kötöttek	be.

Robin	 bezárkózott	 ebbe	 a	 fülkébe,	 lehajtotta	 a	 vécé	 tetejét,	 és	 leült,	 hogy
végigolvassa	 a	 hosszabb	 üzenetet,	 amit	 Barclay	 az	 imént	 küldött	 neki	 is,	 és
Strike-nak	is:

	
Megvan	 Billy.	 Az	 utcáról	 vitték	 be	 2	 hete.	 Pszichotikus	 epizód,
elkülönítve	 fekszik,	 é-londoni	 kórház,	még	nem	 tudom,	melyik.
Csak	 tegnap	 volt	 hajlandó	 közölni	 a	 legközelebbi	 hozzátartozó
nevét.	A	szociális	munkás	ma	de.	hívta	Jimmyt.	Jimmy	azt	akarja,
h	 menjek	 el	 vele,	 és	 győzzük	 meg	 Billyt,	 h	 távozzon	 saját
felelősségére.	 Fél,	 h	 Billy	 mit	 mondhat	 az	 orvosoknak,	 azt
mondja,	 túl	sokat	beszél.	Ráadásul	 Jimmy	elvesztett	vmi	papírt
Billy	nevével,	és	most	teljesen	összeszarta	magát	ettől.	Tőlem	is
kérdezte,	 nem	 láttam-e.	 Azt	 mondja,	 kézzel	 írt,	 mást	 nem



mondott,	 nem	 tudom,	 miért	 fontos.	 Azt	 hiszi,	 Flick	 csórta	 el.
Most	megint	rosszban	vannak.

	
Amíg	másodszorra	is	elolvasta,	érkezett	egy	válasz	is	Strike-tól:

	
Barclay,	tudja	meg,	mikor	van	látogatás	a	kórházban,	be	akarok
menni	Billyhez.	Robin,	próbálja	meg	átkutatni	Flick	táskáját.
	
Köszi,	 írta	 vissza	 grimaszolva	 Robin.	 Magamtól	 soha	 eszembe
nem	jutott	volna.

	
Felállt,	 lehúzta	 a	 vécét,	 és	 visszament	 a	 boltba,	 ahol	 épp	 egy	 csapat	 feketébe
öltözött	 gót	 telepedett	 rá	 az	 árukra,	 mintha	 varjak	 lennének.	 Flick	 mellett
elhaladva	 látta,	 hogy	 az	 oldaltáskája	 még	mindig	 ott	 van	 a	 pult	 alatti	 polcon.
Amikor	a	gót	csapat	végre	távozott	az	illóolajaikkal	és	fekete	gyertyáikkal,	Flick
megint	ránézett	a	telefonjára,	aztán	újra	sértődött	csendbe	burkolózott.

Robin	 számos	 irodai	 helyettesítése	 során	 megtanulta,	 hogy	 semmi	 sem
teremt	jobb	kapcsolatot	nők	között,	mint	ha	felismerik,	hogy	nincsenek	egyedül
épp	aktuális	férfi-problémáikkal.	Ő	is	elővette	a	telefonját.	Strike	üzenete	várta:

	
Ezért	teszem	el	én	a	nagy	pénzt.	Az	agyam	miatt!
	

Akaratlanul	is	szórakoztatónak	találta,	és	el	kellett	fojtania	a	vigyorgást.
–	Hát	ez	azt	hiszi,	hogy	én	kúrva	hülye	vagyok!	–	mondta.
–	Mi	az?
–	Pasi.	Olyasmi	–	felelte	Robin,	és	visszadugta	a	telefont	a	zsebébe.	–	Hogy

elvileg	külön	él	a	feleségétől.	Na	vajon	hol	volt	tegnap	este?	Egy	haverom	látta	a
nőtől	kijönni	reggel!	–	Nagyot	fújtatva	lehuppant	a	pultra.

–	Ja,	az	én	pasim	az	öreg	nőket	szereti,	meg	minden	–	mondta	Flick	a	körmét
piszkálgatva.	 Robin	 nem	 felejtette	 el,	 hogy	 Jimmy	 felesége	 tizenhárom	 évvel
volt	 nála	 idősebb.	 Várta,	 hogy	 Flick	 elárul	 mást	 is,	 de	 mielőtt	 kérdezgetni
kezdhette	 volna,	 újabb	 csoport	 fiatal	 nő	 jött	 be	 a	 boltba.	 Nem	 értette,	 milyen
nyelven	 csevegnek	 egymás	 közt,	 bár	 valahogy	 kelet-európainak	 hangzott.	 A
mágikus	amuletteket	tartalmazó	kosár	körül	tömörültek	leginkább.



–	Dziękuję	ci	–	mondta	Flick,	ahogy	az	egyikük	átadta	neki	a	pénzt,	mire	a
lányok	elnevették	magukat,	és	megdicsérték	a	kiejtését.

–	Mit	mondtál	nekik?	–	kérdezte	Robin,	miután	elmentek.	–	Oroszul	volt?
–	 Lengyelül.	 Megtanultam	 egy	 kicsit	 anyámék	 takarítónőjétől.	 –	 Flick

gyorsan	 témát	 váltott,	mintha	 úgy	 érezné,	 túl	 sokat	 árult	 el.	 –	 Ja,	 hát	 igazából
mindig	 jobban	 kijöttem	 a	 takarítónőkkel,	 mint	 a	 szüleimmel,	 az	 ember	 nem
mondhatja	magát	szocialistának,	ha	takarítónője	van,	nem?	Senkinek	nem	lenne
szabad	akkora	házban	laknia,	ami	túl	nagy	neki,	erőszakkal	kéne	elvenni	tőlük,
meg	a	földet	és	lakásokat	újra	elosztani	olyanoknak,	akiknek	szükségük	van	rá!

–	 Na	 ja	 –	 bólintott	 Robin	 nem	 túl	 lelkesen,	 és	 Flicket,	 úgy	 tűnik,
megnyugtatta,	 hogy	 Bobbi	 Cunliffe,	 a	 halott	 bányász	 és	 yorkshire-i
szakszervezetis	lánya	megbocsátja	neki	az	értelmiségi	szüleit.

–	Kérsz	egy	teát?	–	kérdezte.
–	Ja,	az	király	lenne	–	felelte	Robin.
–	Hallottál	már	az	Igazi	Szocialista	Pártról?	–	érdeklődött	Flick,	amikor	a	két

csészével	visszaért.
–	Nem.
–	Nem	olyan	rendes	politikai	párt	–	nyugtatta	Flick.	–	Inkább	ilyen	közösségi

alapú	kampányszervezet	vagyunk,	szóval	vissza	a	jarrow-i	tüntetőkhöz,	olyasmi,
a	munkásmozgalom	valódi	 szellemisége,	nem	ez	 az	 imperialista	majdnem-tory
szar,	mint	a	kibaszott	„Új	Munkáspárt”.	Nem	akarunk	beszállni	a	régi	jó	politikai
játékba,	sőt,	meg	akarjuk	változtatni	a	szabályokat	az	egyszerű	munkásemberek
védelmében…

Hirtelen	 felcsendült	 a	 Billy	 Bragg-féle	 ’Internationale’.	Míg	 Flick	 gyorsan
benyúlt	a	táskájába,	Robin	rájött,	hogy	ez	a	csengőhangja.	A	hívó	nevének	láttán
Flick	ledermedt.

–	Elleszel	egy	kicsit	egyedül?
–	Jóhogy	–	felelte	Robin.
Flick	besurrant	a	kis	hátsó	helyiségbe.	A	becsukódó	ajtó	mögül	Robin	még

kihallott	annyit:
–	Na	mi	van?	Be	tudtál	menni	hozzá?
Amint	becsukódott	az	ajtó,	Robin	sietve	odaállt	Flick	helyére,	leguggolt,	és

bedugta	a	kezét	a	bőrtáskába.	Olyan	volt	a	belseje,	mint	valami	szemeteskuka.
Rengeteg	 összegyűrt	 papírdarabka,	 cukorkás	 papír	 akadt	 a	 kezébe,	 valami



ragadós,	ami	 talán	használt	 rágógumi	 lehetett,	 egy	csomó	kupak	nélküli	 toll	 és
sminkes	 tubus,	 egy	 fémdobozka	 Che	 Guevara	 képével,	 egy	 csomag
cigarettadohány,	ami	részben	ki	is	ömlött,	cigarettapapír,	egy-két	tampon	és	egy
gombóccá	 gyúrt	 textildarab,	 ami,	 attól	 félt,	 talán	 egy	 használt	 bugyi	 lehetett.
Meglehetősen	 időigényes	 dolog	 volt	 kisimítani,	 elolvasni,	 aztán	 megint
összegyűrni	 minden	 papírgalacsint.	 A	 legtöbbön	 befejezetlen	 cikkvázlatok
voltak.	Aztán	egyszer	csak	a	háta	mögötti	ajtón	át	meghallotta	Flicket,	hirtelen
hangosabban:

–	Strike?	Mi	a	fasz…
Robin	mozdulatlanná	dermedve	hallgatta.
–	…paranoiás…	békén	most…	mondd	nekik,	hogy…
–	 Elnézést!	 –	 kukkantott	 be	 a	 pult	 fölött	 egy	 nő.	 Robin	 felugrott.	 A

nagydarab,	ősz	hajú,	batikolt	pólót	viselő	vásárló	a	falon	lévő	polcra	mutatott:	–
Megnézhetném	azt	az	igen	különleges	athamét?

–	Melyiket?	–	kérdezte	zavartan	Robin.
–	Az	athamét.	A	rituális	tőrt	–	mutatott	a	kinézett	darabra	az	idős	nő.
Flick	hangja	néha	még	mindig	kiszűrődött	az	ajtón	a	háta	mögött:
–	…te,	vagy	nem?…	lékszik	rád…	majd	megadod…	Chiswell	pénze…
–	Mmm	–	tanakodott	a	vevő,	és	a	tenyerére	helyezve	a	tőr	súlyát	próbálgatta.

–	Nincsen	esetleg	valami	nagyobb?
–	Nálad	volt,	nem	nálam!	–	sipította	Flick	a	hátsó	helyiségben.
–	Ööö…	–	nézett	 fel	a	polcra	hunyorogva	Robin.	–	Szerintem	csak	ez	van.

Az	a	másik	lehet,	hogy	kicsit	nagyobb…
Lábujjhegyre	állva	már	nyúlt	is	a	hosszabb	késért.
–	Baszódj	meg,	Jimmy!	–	mondta	épp	ekkor	Flick.
–	Tessék	–	nyújtotta	át	Robin	a	18	centis	tőrt.
Lehulló	nyakláncok	csilingelése	közepette	kicsapódott	az	ajtó	Robin	mögött,

és	hátba	vágta.
–	Bocs	–	dugta	vissza	a	telefont	a	táskájába	Flick.	Zihálva	szedte	a	levegőt,	a

szeme	csillogott.
–	 Nos,	 igen,	 tudja,	 tetszik	 a	 hármas	 hold	 a	 kisebbiken	 –	 mondta	 az	 idős

boszorkány,	 és	 az	 első	 tőr	markolatán	 látható	 díszítésre	mutatott.	 Flick	 drámai
belépője	semmilyen	hatást	nem	váltott	ki	nála.	–	Csakhogy	a	hosszabb	pengéket
kedvelem.



Flick	valami	olyan	lázas	állapotban	volt	a	tomboló	düh	és	a	könnyek	között,
amiről	Robin	 jól	 tudta,	hogy	ilyenkor	szólja	el	magát	 leggyakrabban	az	ember,
ilyenkor	 vall	 be	 dolgokat.	 Már	 nagyon	 szeretett	 volna	 a	 fárasztó	 vevőtől
megszabadulni,	így	Bobbi	legdurvább	yorkshire-i	kiejtésével	válaszolt	neki:

–	Hát,	ez	van.
A	 nő	még	 tétovázott	 egy	 kicsit,	 méregette	 a	 két	 kést	 a	 két	 kezében,	 aztán

végül	távozott,	és	egyiket	sem	vette	meg.
–	Jól	vagy?	–	Robin	azonnal	Flickhez	fordult.
–	Nem	–	felelte	az.	–	Cigizek	egyet.
Az	órájára	pillantott.
–	Mondd	azt	neki,	hogy	ebédelni	mentem,	ha	visszajönne,	jó?
A	 francba,	 gondolta	 Robin,	 miután	 Flick	 elrohant	 a	 táskájával	 meg	 az

ígéretes	rosszkedvével.
Robin	több	mint	egy	órára	egyedül	maradt	a	boltban,	és	egyre	éhesebb	lett.

Ted,	a	 lemezboltos	egyszer-kétszer	odapillantott	 rá,	de	nem	 látszott	 rajta,	hogy
túlságosan	 érdekelné,	 mit	 csinál.	 Amikor	 épp	 nem	 voltak	 vásárlók,	 Robin
benézett	 a	 hátsó	 helyiségbe	 is,	 hátha	 akad	 ott	 valami	 ennivaló,	 amit	 nem	 vett
észre.	De	nem	akadt.

Tíz	perccel	egy	előtt	Flick	visszajött	egy	sötét	hajú,	rosszfiúsan	jóképű,	szűk,
kék	 pólós	 pasassal,	 aki	 egy	 bizonyosfajta	 nőcsábász	 kemény,	 arrogáns
pillantásával	mérte	végig	Robint	–	egyszerre	volt	benne	elismerés	és	lekezelés	is.
Azt	 jelezte	 vele,	 jó,	 lehet,	 hogy	 jól	 nézel	 ki,	 de	 azért	 ha	 fel	 akarod	 kelteni	 a
figyelmemet,	 igyekezned	 kell.	 Robin	 számos	 alkalommal	 látta	már	 irodákban,
ahogy	ez	a	stratégia	működésbe	lép	fiatal	nőkön.	Rajta	sosem	működött.

–	Bocs,	 hogy	 ilyen	 sokáig	voltam	–	mondta	neki	Flick.	A	 rosszkedve,	úgy
tűnt,	nem	múlt	el	teljesen.	–	Összefutottam	Jimmyvel.	Jimmy,	ő	Bobbi.

–	Heló	–	nyújtott	kezet	Jimmy.
Robin	megrázta.
–	Mehetsz	–	mondta	neki	Flick.	–	Menj,	és	egyél	valamit!
–	Ja,	jó	–	felelte	Robin.	–	Köszi.
Jimmy	 és	 Flick	 megvárták,	 amíg	 Robin	 a	 pult	 mögé	 guggolva	 előszedi	 a

táskájából	 a	 pénzt	 –	 valójában	 a	 pult	 takarásában	 hangfelvételre	 állította	 a
telefonját,	és	gondosan	becsúsztatta	a	sötét	kis	polc	leghátuljára.

–	Akkor	jövök	nemsokára!	–	köszönt	el	vidáman,	és	elsétált,	ki	a	piacra.
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De	mondd,	mit	szólsz	ehhez	az	egészhez,	Rebekka…?
	

Henrik	Ibsen:	Rosmersholm
	
	

Strike	külső	és	belső	irodája	közt	egy	zümmögő	dongó	repkedett	cikcakkban,	el
a	 két	 ablak	 között,	 amelyeket	 a	 nyomozó	 kinyitott,	 hogy	 a	 kipufogóillatú	 esti
levegő	 bejöhessen.	 Barclay	 arrébb	 legyintette	 egy	 kínai	 étlappal,	 amit	 most
kaptak	a	nagy	adag	kínai	kajához.	Robin	leszedte	a	dobozkák	tetejét,	és	kirakta
őket	egymás	mellé	az	asztalra.	Strike	a	vízforralónál	állt,	és	egy	harmadik	villát
keresett.

Matthew	meglepően	megértő	volt,	amikor	Robin	háromnegyed	órája	felhívta
a	 Charing	 Cross	 Roadról,	 hogy	 meg	 kell	 beszélnie	 dolgokat	 Strike-kal	 és
Barclay-val,	és	minden	valószínűség	szerint	későn	ér	haza.

–	 Jól	 van	–	mondta	 a	 férfi.	 –	Tom	úgyis	 el	 akar	menni	 curryt	 enni.	Akkor
otthon	találkozunk!

–	Milyen	napod	volt?	–	kérdezte	Robin,	mielőtt	Matthew	letehette	volna.	–
Az	az	iroda,	kint…

De	elfelejtette	a	hely	nevét.
–	 Barnetben	 –	 fejezte	 be	 neki	 Matthew.	 –	 A	 játékfejlesztők.	 Ja,	 semmi

különös.	Nálad?
–	Egész	jó	–	válaszolta	Robin.
Miután	 annyit	 vitatkoztak	 már	 róla,	 Matthew	 eltökélten	 nem	 érdeklődött

soha	a	Chiswell-ügy	részletei	iránt,	így	semmi	értelme	sem	volt	elmesélni	neki,
hol	 is	 járt,	 kinek	 adta	 ki	 magát,	 vagy	 mi	 történt	 vele	 aznap.	 Elköszöntek,	 és
Robin	ment	tovább	a	sétálgató	turisták	meg	a	péntek	esti	bulizók	között.	Tudta,
hogy	 ha	 valaki	 belehallgatott	 volna	 a	 beszélgetésbe,	 azt	 hihette	 volna,	 a	 két
beszélő	 csak	 felületes,	 futó	 ismeretségben	 van,	 és	 nem	 is	 kedvelik	 egymást



különösebben.
–	 Kér	 egy	 sört?	 –	 kérdezte	 Strike,	 és	 felmutatott	 egy	 négyes	 csomag

Tennent’st.
–	Igen,	köszönöm	–	felelte	Robin.
Még	 mindig	 a	 rövid	 fekete	 ruha	 meg	 a	 bakancs	 volt	 rajta,	 de	 a	 krétával

beszínezett	 haját	 összefogta,	 az	 arcáról	 lemosta	 a	 vastag	 réteg	 sminket,	 és	 a
sötétbarna	 kontaktlencséket	 is	 kivette.	 Ahogy	 Strike	 arcát	 elnézte	 a	 délutáni
napfényfoltban,	mintha	 betegnek	 nézett	 volna	 ki.	A	 szája	 körül,	 a	 homlokán	 a
szokottnál	 mélyebb	 ráncok	 éktelenkedtek;	 gyanította,	 hogy	 a	 nap	 mint	 nap
elviselt	 kínzó	 fájdalom	 véste	 őket	 oda.	 Nagyon	 furcsán	 mozgott,	 az	 egész
felsőtestével	 fordult,	 és	 próbálta	 leplezni	 a	 sántítást,	 ahogy	 visszament	 az
asztalhoz	Robin	sörével.

–	 Maga	 mit	 csinált	 ma?	 –	 kérdezte	 a	 lány	 Strike-tól.	 Barclay	 közben
megrakta	ennivalóval	a	tányérját.

–	Geraint	Winnt	követtem.	Egy	nyomorúságos	panzióban	húzta	meg	magát,
öt	 percre	 a	 családi	 otthonától.	 Bevitt	 egész	 a	 belvárosba,	 aztán	 meg	 vissza
Bermondsey-be.

–	 Elég	 kockázatos	 őt	 követnie	 –	 jegyezte	 meg	 Robin.	 –	 Hiszen	 tudja,	 ki
maga.

–	Mind	a	hárman	ott	mehettünk	volna	mögötte,	azt	se	vette	volna	észre.	Vagy
öt-hat	kilót	fogyott,	amióta	utoljára	láttam.

–	És	mit	csinált	ma?
–	Elment	enni	egy	helyre	ott	a	Képviselőház	mellett,	a	neve	Cellarium.	Nincs

ablaka,	olyan,	mint	egy	kripta.
–	Milyen	vidám	–	szúrta	közbe	Barclay,	leült	a	műbőr	kanapéra,	és	nekiállt

az	édes-savanyú	húsgolyóknak.
–	Olyan,	mint	egy	bánatos	postagalamb	–	folytatta	Strike,	és	az	egész	doboz

szingapúri	 sült	 tésztát	 kiöntötte	 a	 tányérjára.	 –	 Visszatér	 régi	 diadalainak
helyszínére,	csak	most	a	turistákkal.	Aztán	a	King’s	Crossra	ment.

Robin	épp	a	szójacsírát	szedte	volna	ki,	de	megállt.
–	Szopás	egy	sötét	lépcsőházban	–	mondta	Strike	teljes	természetességgel.
–	Uhh	–	mormogta	Robin,	és	visszatért	az	ételhez.
–	És	látta	is,	végig?	–	nézett	fel	érdeklődve	Barclay.
–	 Csak	 hátulról.	 Határozottan	 bementem	 a	 kapun,	 aztán	 mentegetőzve



kihátráltam.	 De	 amilyen	 állapotban	 volt,	 úgyse	 ismert	 volna	 meg.	 Utána	 az
Asdában	vett	néhány	új	zoknit,	és	hazament	a	panziójába.

–	 El	 tudok	 képzelni	 rosszabb	 programot	 –	 mondta	 Barclay,	 aki	 közben	 a
tányérjára	halmozott	étel	felét	már	el	is	takarította.	Elkapta	Robin	pillantását.	–	A
zasszony	aszonta,	legyek	otthon	fél	kilencre	–	tette	hozzá	teli	szájjal.

–	Jól	van,	Robin	–	szólt	közbe	Strike,	és	óvatosan	leült	a	saját	székébe,	amit
már	korábban	kihozott	a	belső	irodából	–,	halljuk,	mit	beszélt	egymással	Jimmy
és	Flick,	amikor	azt	hitték,	nem	hallgatózik	senki!

Kinyitotta	a	jegyzetfüzetét,	és	az	asztalon	álló	tartóból	tollat	vett	elő;	közben
a	bal	kezében	tartott	villával	lapátolta	be	a	szingapúri	tésztát.	Barclay	is	fürgén
rágott	 még,	 de	 érdeklődve	 előredőlt	 a	 kanapén.	 Robin	 letette	 a	 telefonját	 az
asztalra,	és	megnyomta	a	„lejátszás”	gombot.

Egy	pillanatig	nem	hallottak	mást,	csak	halk	lépteket,	Robin	épp	ekkor	ment
ki	a	Wiccás	nő	boltjából	ebédelni.

–	Azt	hittem,	csak	te	vagy	itt	–	szólalt	meg	Jimmy	hangja	halkan,	de	tisztán
érthetően.

–	Csak	próbanapon	van	–	felelte	Flick.	–	Sam	hol	van?
–	Azt	mondtam	neki,	később	nálad	találkozunk.	Na,	hol	a	táskád?
–	Jimmy,	én	nem…
–	De	lehet,	hogy	csak	tévedésből	elraktad!
Megint	lépések,	fa-	és	bőrsurrogás,	csörgés,	dobbanások	és	távoli	susogás.
–	Micsoda	kibaszott	szeméttelep	ez	itt!
–	 Nincs	 nálam,	 hányszor	 mondjam?	 És	 nincs	 jogod	 átkutatni	 a	 táskám	 a

beleegyezésem	nél…
–	Ez	most	komoly.	A	tárcámban	volt!	Hová	tűnt?
–	Biztos	kirántottad	valahol,	mit	tudom	én!
–	Vagy	valaki	kivette!
–	De	én	ugyan	miért	vettem	volna	ki?
–	Hogy	bebiztosítsd	magad.
–	Hát	azzal	kurvára	bebizto…
–	De	ha	így	okoskodsz,	jobb,	ha	azt	se	felejted	el,	hogy	kurvára	te	emelted	el,

szóval	rád	nézve	is	terhelő,	nem	csak	rám.	Sőt	jobban.
–	De	hát	már	azt	is	csak	a	kedvedért	csináltam,	Jimmy!
–	Á,	 szóval	 ez	 lesz	 a	 sztori,	 mi?	 Hát	 kurvára	 nem	 kényszerített	 senki.	 Ne



feledd,	te	kezdted	ezt	az	egészet!
–	Ja,	hát	bár	ne	kezdtem	volna!
–	Már	késő.	Vissza	akarom	kapni	azt	a	papírt,	és	jobban	tennéd,	ha	te	is	ezt

akarnád.	Bizonyítja,	hogy	hozzáfértünk	a	lakáshoz.
–	Úgy	érted,	bizonyítja	a	kapcsolatát	Bill…	hé!
–	 Na	 ne	 hülyéskedj,	 ez	 nem	 fájhatott!	 Csak	 rossz	 fényt	 vetsz	 a	 tényleg

bántalmazott	 nőkre,	 ahogy	 itt	 játszod	 az	 áldozatot.	 Nem	 viccelek	 ám!	 Ha	 te
vetted	el…

–	Ne	merj	fenyegetni…
–	Miért,	mi	lesz,	hazaszaladsz	anyuhoz-apuhoz?	És	ők	mit	gondolnak	majd,

ha	megtudják,	mibe	keveredett	a	kislányuk?
Flick	szapora	lélegzetvételéből	itt	már	sírás	lett.
–	Még	pénzt	is	csórtál	tőle,	meg	minden!	–	tette	hozzá	Jimmy.
–	Akkor	azt	mondtad,	vicces,	meg	hogy	meg	is	érdemli…
–	 Ja,	 próbálj	majd	 ezzel	 védekezni	 a	 bíróságon,	meglátjuk,	működik-e.	Ha

úgy	 akarod	 megúszni,	 hogy	 odadobsz	 nekik	 engem,	 hát	 kurvára	 gond	 nélkül
megmondom	a	zsaruknak,	hogy	egész	végig	benne	voltál	 te	 is!	Szóval,	ha	az	a
papír	valami	olyan	helyre	kerül,	ahová	nem	szeretném…

–	Nincs	nálam,	fogalmam	sincs,	hol	lehet!
–	…hát	én	kurvára	figyelmeztettelek.	Most	pedig	add	ide	a	kulcsod!
–	Mi?	Minek?
–	Mert	 most	 azonnal	 odamegyek	 abba	 a	 koszfészekbe,	 amit	 a	 lakásodnak

hívsz,	és	Sammel	átkutatjuk!
–	Nélkülem	ugyan	nem	mész	oda…
–	És	miért	nem?	Megint	valami	indiai	pincér	alszik	ott	másnaposan,	mi?
–	Én	aztán	soha…
–	 Leszarom	 –	 szakította	 félbe	 Jimmy.	 –	Azzal	 dugsz,	 akivel	 akarsz.	 Ide	 a

kulcsot!	Add	ide!
Megint	 léptek,	 majd	 kulcscsörgés.	 Jimmy	 távolodó	 lépései,	 aztán	 a

záporesőszerű	zokogás,	amíg	Robin	meg	nem	nyomta	a	„szünet”	gombot.
–	Addig	sírt,	amíg	a	tulajdonosnő	vissza	nem	ért	–	mondta	Robin.	–	Az	nem

sokkal	 az	 előtt	 volt,	 hogy	 én	 visszaértem,	 és	 egész	 délután	 alig	 szólalt	 meg.
Próbáltam	 együtt	menni	 vele	 vissza	 a	metróhoz,	 de	 lerázott.	Remélem,	 holnap
majd	beszédesebb	kedvében	lesz.



–	Na	és	maguk	átkutatták	a	lakását	Jimmyvel?	–	fordult	Barclay-hoz	Strike.
–	Aha.	Könyvek,	fiókok,	a	matrac	alatt.	Semmi.
–	Mit	mondott,	pontosan	mit	keresnek?
–	 „Kis	 darab	 papír	 kézírással,	 meg	 Billy	 nevével	 rajta”,	 azt	 mondta.	 „A

tárcámba’	 volt,	 és	 most	 nincs”.	 Aszondja,	 valami	 drogüzlethez	 van	 köze.	 Ez
asziszi,	teljesen	hülye	vagyok,	beveszek	bármit.

Strike	letette	a	tollat,	lenyelt	egy	nagyobb	falat	tésztát,	és	folytatta:
–	Hát,	nem	t’om,	maguknak	mi,	de	nekem	ebből	az	tűnik	fel	leginkább,	hogy

„bizonyítja,	hogy	hozzáfértünk	a	lakáshoz”.
–	Lehet,	hogy	ehhez	még	hozzá	tudok	tenni	egy	kicsit	–	szólalt	meg	Robin,

aki	eddig	sikeresen	leplezte,	milyen	izgatott	attól,	amit	most	el	fog	árulni.	–	Ma
kiderítettem,	 hogy	 Flick	 tud	 egy	 kicsit	 lengyelül,	 és	 azt	 is	 tudjuk,	 hogy	 pénzt
lopott	el	az	előző	munkahelyéről.	Mi	van,	ha…?

–	„Még	takaríthattam	is”	–	idézte	Strike	hirtelen.	–	Ezt	mondta	Jimmynek	a
tüntetésen,	 amikor	 követtem	 őket!	 „Még	 takaríthattam	 is,	 undorító	 volt”…	 A
kurva	életbe!	Gondolja,	hogy	ő	volt…

–	 Chiswell	 lengyel	 takarítónője	 –	 fejezte	 be	 Robin	 eltökélten.	 Ezt	 a
diadalmas	felfedezést	nem	veheti	el	tőle	senki.	–	Igen.	Gondolom.

Barclay	 közben	 végig	 húsgombócot	 tömött	 a	 szájába,	 bár	 a	 tekintetén
látszott,	hogy	kellően	meglepődött.

–	Ha	ez	így	van,	az	rohadtul	megváltoztat	mindent!	–	mondta	Strike.	–	Akkor
be	tudott	menni,	körbe	tudott	szimatolni,	be	tudott	vinni	bármit	a	házba…

–	Hogy	tudta	meg,	hogy	Chiswell	takarítót	keres?	–	szúrta	közbe	Barclay.
–	Biztos	látta	a	hirdetését	a	bolt	kirakatában.
–	Több	mérföldre	laknak	egymástól!	Flick	Hackney-ben	él.
–	Lehet,	hogy	Jimmy	szúrta	ki,	ahogy	ott	ólálkodott	az	Ebury	Streeten,	hátha

sikerül	begyűjteni	a	pénzt	–	vetette	fel	Robin,	de	Strike	most	már	furán	ráncolta
a	homlokát.

–	Ez	pont	fordítva	magyaráz.	Ha	akkor	szerzett	tudomást	a	dologról,	amivel
zsarolták,	amikor	ott	takarított,	a	takarítás	nyilván	előbb	volt,	mint	hogy	Jimmy
pénzt	próbált	volna	begyűjteni.

–	Oké,	akkor	talán	mégsem	Jimmytől	tudta.	Lehet,	hogy	akkor	tudták	meg,
hogy	takarítót	keres,	amikor	csak	úgy	általában	valami	kompromittálót	kerestek
róla.



–	 Hogy	 nagy	 leleplezést	 rakjanak	 ki	 az	 Igazi	 Szocialista	 Párt	 oldalára?	 –
javasolta	Barclay.	–	Mer’	azzal	akár	négy-öt	embert	is	elérhetnek!

Strike	horkantva	felnevetett.
–	A	lényeg	–	mondta	aztán	–,	hogy	Jimmyt	most	nagyon	aggasztja	ez	a	papír.
Barclay	felszúrta	a	villára	az	utolsó	húsgolyót,	és	azt	is	bekapta.
–	Flick	vette	el	–	mondta	rágás	közben.	–	Garantálom.
–	Miért	olyan	biztos	benne?	–	kérdezte	Robin.
–	Mer’	akar	valamit	róla	ő	 is	–	felelte	Barclay,	közben	felállt,	és	odavitte	a

mosogatóhoz	az	üres	tányérját.	–	Jimmy	csak	azér’	nem	dobja	ki,	mert	túl	sokat
tud.	 Múltkor	 mondta	 is,	 hogy	 már	 megszabadulna	 tőle	 szívesen,	 ha	 lehetne.
Kérdeztem,	mér’	nem	rúgja	ki	egyszerűen.	Nem	mondott	semmit.

–	 Talán	 Flick	 megsemmisítette	 ezt	 a	 papírt,	 ha	 olyan	 súlyosan	 terhelő?	 –
vetette	fel	Robin.

–	 Nem	 hinném	 –	 szólalt	 meg	 Strike.	 –	 Az	 anyja	 ügyvéd,	 nem	 fog
bizonyítékot	megsemmisíteni.	Valami	ilyesmi,	mint	ez	a	papír,	értékes	lehet,	ha
beüt	a	krach	és	úgy	dönt,	hogy	inkább	együttműködne	a	rendőrséggel.

Barclay	visszament	a	kanapéhoz,	és	fogta	a	sörét.
–	És	Billy	hogy	van?	–	kérdezte	tőle	Robin,	és	végre	ő	is	nekiállt	az	ételnek.

Már	majdnem	kihűlt.
–	Szegény	csóri!	–	felele	Barclay.	–	Csont	és	bőr.	Közlekedésiek	kapták	el,

amikor	átugrott	a	kapun	a	metróban.	Próbálta	kiverekedni	magát,	erre	bedugták	a
zárt	 osztályra.	 Az	 orvosok	 aszondják,	 üldözéses	 kényszerképzetei	 vannak.
Először	azt	hitte,	a	kormány	üldözi,	és	a	kórházi	személyzet	is	benne	van	a	nagy-
nagy	 összeesküvésben,	 de	 most	 már	 megint	 szedi	 a	 gyógyszereit,	 és	 így	 egy
icipicit	 racionálisabb.	 Jimmy	 ott	 rögtön	 haza	 akarta	 vinni,	 de	 a	 dokik	 azt	már
nem	 hagyták.	 De	 Jimmyt	 az	 húzza	 fel	 legjobban	 –	 Barclay	 egy	 kis	 szünetet
tartott,	 amíg	 kihörpintette	 az	 utolsó	 korty	 sört	 a	 dobozból	 –,	 hogy	 Billy	 még
mindig	Strike-on	kattog.	Állandóan	róla	kérdezget.	Az	orvosok	azt	hiszik,	ez	is	a
kényszerképzetéhez	tartozik,	hogy	rákattant	a	híres	nyomozóra,	ez	is	benne	van
a	 fantáziájában,	 mármint	 hogy	 ő	 az	 egyetlen,	 akiben	 megbízhat.	 Nem
mondhattam	meg	nekik,	hogy	 tényleg	 találkozott	Strike-kal.	Kapásból	mer’	ott
állt	 mellettem	 Jimmy,	 aki	 meg	 azt	 nyomta,	 hogy	 ez	 hülyeség.	 A	 dokik	 csak
családtagokat	 akarnak	 hozzá	 beengedni,	 és	 mos’	 már	 Jimmyt	 se	 nagyon
szívesen,	mivelhogy	próbálta	győzködni,	hogy	jól	van,	hazamehet.



Barclay	összenyomta	az	üres	dobozt,	és	az	órájára	pillantott.
–	Na,	Strike,	nekem	mennem	kell.
–	 Jól	 van	 –	 bólintott	 Strike.	 –	 Köszönöm,	 hogy	 itt	 maradt.	 Gondoltam,	 jó

lenne	egyben	átbeszélni	mindent.
–	Semmi	gond.
Barclay	odaintett	Robinnak,	aztán	el	is	indult.	Strike	lehajolt	a	padlóra	letett

söréért,	és	összerándult.
–	 Jól	 van?	 –	 kérdezte	 Robin,	 aki	 épp	 még	 egy	 kis	 rákszirmot	 szedett

magának.
–	 Jól,	 persze	 –	 egyenesedett	 fel	megint	 a	 nyomozó.	 –	Csak	 sokat	 sétáltam

ma,	és	tegnap	az	a	verekedés,	hát	anélkül	is	meglettem	volna.
–	Verekedés?	Milyen	verekedés?
–	Aamir	Mallikkal.
–	Micsoda?
–	Ne	aggódjon,	nem	bántottam.	Olyan	nagyon.
–	Azt	nem	mondta,	hogy	a	vita	a	verekedésig	fajult!
–	Személyesen	akartam	elmondani,	hogy	kiélvezhessem,	hogy	néz	rám.	Mint

valami	 szemét	 alakra!	 –	 mondta	 Strike.	 –	 Miért	 nem	 sajnálja	 kicsit	 a	 féllábú
kollégát?

–	Maga	 régen	 bokszolt!	 –	 vágott	 vissza	Robin.	 –	Aamir	meg	nincs	 hatvan
kiló	vasággyal!

–	Megtámadott	egy	lámpával!
–	Aamir?
Robin	 nem	 tudta	 elképzelni,	 hogy	 a	 Képviselőházban	 megismert

visszafogott,	alapos	férfi	fizikailag	rátámad	bárkire.
–	Aha.	Kicsit	erőltettem	nála	Chiswell	szövegét,	az	„olyan	hajlamúak,	mint

magá”-t,	és	elszakadt	nála	a	cérna.	Ha	ettől	jobban	érzi	magát,	hát	nem	vagyok
büszke	rá	–	tette	még	hozzá	Strike.	–	Várjon	egy	percet,	vécére	kell	mennem!

Nagy	 nehezen	 feltápászkodott	 a	 székéből,	 és	 kiment	 a	 lépcsőházba,	 a
mosdóba.	 Robin	 épp	 hallotta,	 ahogy	 becsukódik	 mögötte	 az	 ajtó,	 amikor
megcsörrent	 a	 telefonja,	 amit	 ott	 hagyott	 töltőn	 az	 iratszekrény	 tetején,	 Robin
asztala	 mellett.	 Robin	 felállt,	 hogy	 megnézze,	 ki	 az,	 és	 a	 megrepedt,
megcelluxozott	 kijelzőn	 a	 „Lorelei”	 nevet	 pillantotta	 meg.	 Habozott,	 vajon
felvegye-e,	de	így	elkésett	vele,	bekapcsolt	a	hangposta.	Már	épp	visszaült	volna



a	helyére,	amikor	egy	kis	csilingeléssel	üzenet	érkezett.
	
Ha	csak	meleg	ételt	akarsz,	meg	egy	dugást	mindenféle	emberi
érzelem	nélkül,	arra	ott	vannak	az	éttermek	meg	a	bordélyok.
	

Kint	nyílt	 a	mosdó	ajtaja,	Robin	pedig	gyorsan	visszaugrott	 a	 székéhez.	Strike
besántikált	az	ajtón,	lassan	leült	a	székbe,	és	maga	elé	húzta	a	tésztát.

–	Az	előbb	csörgött	a	telefonja	–	mondta	neki	Robin.	–	Nem	vettem	fel…
–	Dobja	ide!	–	kérte	Strike.
Robin	odadobta.	Strike	semleges	arccal	olvasta	el	az	üzenetet,	lenémította	a

telefont,	és	zsebre	dugta.
–	Miről	is	beszéltünk	az	előbb?
–	Hogy	nem	büszke	a	verekedésre…
–	Semmi	bajom	a	verekedéssel	–	javította	ki	Strike.	–	Ha	nem	védtem	volna

meg	magam,	teli	lenne	varrattal	a	pofám.	–	Feltekert	a	villájára	egy	adag	tésztát.
–	 Amire	 nem	 vagyok	 büszke,	 az	 az,	 hogy	 megmondtam	 neki,	 tudom,	 hogy
kiközösítette	a	családja,	csak	az	egyik	nővére	beszél	vele	még	mindig.	Ott	van	az
egész	 a	Facebookon.	És	 amikor	 a	 családját	 említettem,	hogy	kivetették	maguk
közül,	na,	akkor	akarta	leszedni	a	fejemet	egy	lámpával.

–	Lehet,	 hogy	 az	borította	 ki	 őket,	 hogy	 azt	 hiszik,	 együtt	 van	Dellával?	–
vetette	fel	Robin,	amíg	Strike	a	tésztát	rágta.

A	 nyomozó	 vállat	 vont,	 és	 az	 arckifejezésével	 is	 jelezte,	 hogy	 ezt
lehetségesnek	tartja,	majd	lenyelte	a	falatot,	és	megkérdezte:

–	És	az	eszébe	jutott	már,	hogy	Aamir	szó	szerint	az	egyetlen	ember	ebben
az	ügyben,	akinek	van	indítéka?	Chiswell	megfenyegette,	gondolom,	azzal,	hogy
leleplezi.	„Az	olyan	hajlamúak,	mint	maga”,	„Lakheszisz	tudta,	mikor	ér	véget	a
játék”.

–	Mi	lett	azzal,	hogy	hagyjuk	az	indítékot,	koncentráljunk	a	lehetőségre?
–	 Igen,	 igen	 –	 bólogatott	 fáradtan	 Strike.	 Félretolta	 a	 tányérját,	 amiről

majdnem	 az	 összes	 tésztát	 megette;	 cigarettát-öngyújtót	 vett	 elő,	 és	 kihúzta
magát.	–	Jól	van,	akkor	koncentráljunk	a	lehetőségre!	Ki	volt	bejáratos	a	házba,
és	 érte	 el	 az	 antidepresszánst	 és	 a	 héliumot	 is?	 Ki	 ismerte	 elég	 jól	 Jasper
Chiswell	 szokásait	 ahhoz,	 hogy	 biztosan	 tudja,	 hogy	 megissza	 reggel	 a
narancslét?	Kinek	volt	kulcsa,	vagy	kiben	bízott	volna	annyira,	hogy	beengedje



kora	reggel?
–	A	családtagjaiban.
–	 Így	 van	 –	 lángolt	 fel	 Strike	 öngyújtója.	 –	 De	mi	 tudjuk,	 hogy	 Kinvara,

Fizzy,	 Izzy	 és	Torquil	 nem	 lehettek,	 tehát	marad	Raphael	meg	 a	meséje	 arról,
hogy	az	apja	leküldte	Woolstone-ba	aznap	reggel.

–	Gondolja,	 hogy	 képes	 lett	 volna	megölni	 az	 apját,	 aztán	 szép	 nyugodtan
lemenni	Woolstone-ba	és	Kinvaránál	megvárni,	amíg	megjönnek	a	rendőrök?

–	Most	felejtse	el	a	pszichológiát	vagy	a	valószínűséget,	most	a	lehetőséget
vizsgáljuk	–	felelte	Strike	füstöt	fújva.	–	Eddig	még	semmi	olyat	nem	hallottam,
ami	kizárná,	hogy	Raphael	ott	volt	az	Ebury	Streeten	reggel	hatkor.	Tudom,	mit
fog	mondani	–	előzte	meg	Robint	–,	de	nem	ez	 lenne	az	első	eset,	amikor	egy
gyilkos	telefonhívást	tettet.	Felhívhatta	a	saját	telefonját	Chiswelléről,	hogy	úgy
tűnjön,	mintha	az	apja	telefonon	küldte	volna	le	Woolstone-ba.

–	 Ami	 azt	 jelenti,	 hogy	 Chiswellnek	 vagy	 nem	 volt	 biztonsági	 kód	 a
telefonján,	vagy	Raphael	tudta,	mi	az.

–	Remek	meglátás.	Utánanézni!
Strike	megnyomta	a	gombot	a	tollán,	hogy	tudjon	írni	vele,	és	feljegyezte	a

jegyzetfüzetébe.	 Közben	 az	 jutott	 eszébe,	 vajon	 Robin	 férje,	 aki	 korábban
előfordult,	 hogy	 a	 lány	 tudta	nélkül	 kitörölte	 a	 híváslistáját,	 tudja-e	 a	 jelenlegi
biztonsági	kódját.	A	bizalomnak	ezek	az	apróságai	sokszor	a	kapcsolat	erősségét
is	jelzik.

–	Van	 egy	másik	 logisztikai	 probléma,	 ha	Raphael	 volt	 a	 gyilkos	 –	 szólalt
meg	Robin.	 –	Nem	volt	 kulcsa,	 és	 ha	 az	 apja	 engedte	 be,	 az	 azt	 jelenti,	 hogy
Chiswell	 magánál	 volt,	 amíg	 Raphael	 összetörte	 az	 antidepresszánst	 a
konyhában.

–	Ez	is	remek	meglátás	–	felelte	Strike	–,	bár	a	tabletták	összetörését	minden
gyanúsítottnál	meg	kell	magyaráznunk.

–	Nézzük	Flicket	például!	Ha	takarítónőnek	adta	ki	magát,	minden	bizonnyal
jobban	 ismerte	 az	 Ebury	 Street-i	 lakást,	 mint	 a	 család	 nagy	 része.	 Rengeteg
lehetősége	adódhatott	körülnézni,	és	egy	ideig	nála	volt	a	kevés	kulcs	egyike	is.
Ezeket	nehéz	másolni,	de	mondjuk,	hogy	sikerült	neki,	 szóval	ki-be	 járhatott	a
házba,	amikor	csak	akart.

–	Tehát	besurran	hajnalban,	hogy	a	narancslébe	belekeverje	az	anyagot,	csak
hát	tablettákat	összetörni	mozsárban	elég	hangos	dolog…



–	…hacsak	–	vetette	közbe	Robin	–	nem	már	eleve	összetörve	hozta	magával
a	 tablettákat,	egy	zacskóban	vagy	ilyesmiben,	aztán	egy	kis	port	a	mozsárba	 is
tett,	hogy	úgy	nézzen	ki,	mintha	Chiswell	törte	volna	össze.

–	 Jó,	 de	 azt	 még	 mindig	 meg	 kell	 magyaráznunk,	 miért	 nem	 találtak
amitriptilint	 az	 üres	 narancsleves	 dobozban,	 a	 szemetesben.	 Lehet,	 hogy
Raphaelről	hihető,	hogy	maga	adta	az	apja	kezébe	a	poharat…

–	…viszont	a	poháron	csak	Chiswell	ujjlenyomatai	voltak…
–	…de	nem	találná	furának	Chiswell,	hogy	lejön	az	emeletről	reggel,	és	ott

talál	 egy	 pohár	 narancslét	 kitöltve?	Maga	 meginna	 bármit	 egy	 pohárból,	 amit
nem	maga	töltött	ki,	és	ami	titokzatosan	magától	került	oda,	míg	maga	azt	hitte,
üres	a	ház?

Lent	a	Denmark	Streeten	egy	csapat	fiatal	nő	hangja	időnként	kiemelkedett	a
forgalom	 folyamatos	 sziszegő-morajló	 zajából.	 Rihanna	 ’Where	 Have	 You
Been?’	 című	 dalát	 énekelték.	 –	 »Where	 have	 you	 been?	 All	 my	 life,	 all	 my
life…«8

–	Talán	tényleg	öngyilkosság	volt	–	mondta	Robin.
–	Ezzel	 a	 hozzáállással	 aztán	 nem	 fogjuk	 kifizetni	 a	 számláinkat!	 –	 felelte

Strike,	és	a	tányérjára	pöckölte	a	cigarettahamut.	–	Nézzük	csak,	akik	aznap	be
tudtak	jutni	az	Ebury	Street-i	lakásba:	Raphael,	Flick…

–	…és	 Jimmy	–	 tette	 hozzá	Robin.	 –	Ami	Flickre	 igaz,	 az	 igaz	 rá	 is,	mert
Flick	 elmondhatott	 neki	 mindent,	 amit	 Chiswell	 szokásairól	 meg	 a	 házáról
megtudott,	és	a	lemásolt	kulcsot	is	odaadhatta.

–	Így	van.	Szóval	erről	a	három	emberről	tudunk,	aki	bejuthatott	kora	reggel
–	 folytatta	Strike	–,	 de	hát	 itt	 jóval	 többről	 van	 szó,	mint	 egyszerűen	bemenni
oda.	 A	 gyilkosnak	 tudnia	 kellett,	 milyen	 antidepresszánst	 szed	 Kinvara,
bejuttatni	 a	 héliumos	 tartályt	 meg	 a	 gumicsövet,	 és	 ez	 arra	 utal,	 hogy	 közeli
kapcsolatban	 volt	Chiswellékkel,	 hozzáfért	 a	 házhoz,	 hogy	 bevigyen	 dolgokat,
vagy	tudnia	kellett	róla,	ha	a	hélium	meg	a	cső	már	eleve	ott	voltak.

–	Amennyire	tudjuk,	Raphael	az	utóbbi	időben	nem	járt	az	Ebury	Streeten,	és
nem	 volt	 elég	 jóban	 Kinvarával,	 hogy	 tudja,	 milyen	 gyógyszert	 szed,	 bár
gondolom,	 az	 apja	 említhette	 akár	 –	 vette	 sorba	 Robin.	 –	 Ha	 a	 lehetőségből
indulunk	ki,	Winnék	és	Aamir	úgy	tűnik,	kiesnek…	szóval,	már	ha	elfogadjuk,
hogy	tényleg	Flick	volt	a	takarítónő,	ő	és	Jimmy	ugranak	a	gyanúsítottlista	élére.

Strike	nagyot	sóhajtva	lehunyta	a	szemét.



–	 A	 francba	 már!	 –	 mormogta,	 ahogy	 a	 kezével	 megdörzsölte	 az	 arcát.	 –
Folyton	csak	az	indítékhoz	ugrom	vissza!

Kinyitotta	 a	 szemét,	 elnyomta	 a	 cigarettáját	 a	 tányérban,	 majd	 azonnal
rágyújtott	egy	újra.

–	Hát	nem	csodálom,	hogy	a	titkosszolgálat	is	érdekelt,	mert	itt	nem	látszik
nyilvánvalóan,	hogy	kinek	jó	ez.	Olivernek	igaza	volt,	a	zsarolók	általában	nem
ölik	 meg	 az	 áldozataikat,	 inkább	 fordítva.	 A	 gyűlölet	 érdekes	 indíték,	 de	 egy
elborult	 agyú,	 gyűlölettől	 elvakult	 gyilkos	 fejbe	 vágja	 az	 áldozatát	 egy
kalapáccsal	 vagy	 lámpával,	 nem	 tervez	 meg	 aprólékosan	 egy	 megrendezett
öngyilkosságot.	 Ha	 ez	 gyilkosság	 volt,	 inkább	 valami	 klinikailag	 steril
kivégzéshez	hasonlít,	minden	részlet	előre	kigondolva.	De	miért?	Mit	nyert	vele
a	 gyilkos?	 És	 erről	 meg	 az	 jut	 eszembe,	 hogy	 miért	 pont	 akkor?	 Miért	 pont
akkor	 halt	 meg	 Chiswell?	 Jimmynek	 meg	 Flicknek	 nyilván	 az	 állt	 volna
érdekében,	 hogy	 Chiswell	 életben	 maradjon,	 amíg	 bizonyítékot	 nem	 tudnak
szerezni,	és	azzal	rávenni,	hogy	kicsengesse	nekik	a	pénzt.	Raphaelnek	szintén:
kikerült	 a	 végrendeletből,	 de	 az	 apjával	 való	 kapcsolata	 úgy	 tűnt,	 épp	 kezd
jobbra	fordulni.	Neki	is	az	volt	az	érdeke,	hogy	az	apja	életben	legyen.	Csakhogy
Chiswell	 leplezetten	megfenyegette	Aamirt,	hogy	valami	közelebbről	meg	nem
határozott,	 a	Catullus-idézetből	 kiindulva	 valószínűleg	 szexuális	 jellegű	 dolgot
nyilvánosságra	 hoz	 róla,	 és	 Winnék	 problémás	 jótékonysági	 szervezetéről	 is
információ	 birtokába	 jutott.	 Ne	 feledjük,	 hogy	 Geraint	 Winn	 igazából	 nem
zsaroló,	 nem	 pénzt	 akart,	 hanem	hogy	Chiswell	mondjon	 le	megszégyenülten.
Vajon	 teljesen	 valóságtól	 elrugaszkodott	 ötlet	 feltételezni,	 hogy	 Winn	 vagy
Mallik	 más	 módon	 állt	 bosszút,	 amikor	 felfogta,	 hogy	 az	 egyes	 számú	 terv
kudarcot	vallott?

Strike	hosszan	beleszívott	a	cigarettájába.
–	Valamit	nem	veszünk	észre,	Robin	–	mondta.	–	Valamit,	ami	ezt	az	egészet

összefogja.
–	De	lehet,	hogy	nem	is	áll	össze	–	felelte	Robin.	–	Ilyen	az	élet,	nem?	Van

itt	 egy	 csomó	 ember,	 mind	 a	 saját	 megpróbáltatásaival,	 titkaival.	 Van	 köztük,
akinek	 volt	 oka	 nem	 kedvelni	 Chiswellt,	 vagy	 egyenesen	 utálni,	 de	 ez	 nem
jelenti,	 hogy	 az	 egésznek	 feltétlenül	 szépen	 össze	 kell	 állnia.	 Egyes	 részletek
nyilván	nem	kapcsolódnak.

–	Akkor	is	van	valami,	amit	nem	tudunk.



–	Rengeteg	minden	van,	amit	nem…
–	 Nem,	 valami	 nagy,	 valami…	 alapvető.	 Érzem!	 Folyton	 majdnem

megmutatkozik.	 Miért	 mondta	 Chiswell,	 hogy	 talán	 lesz	 még	 munkája
számunkra,	miután	Winnt	és	Knightot	elintéztük?

–	Nem	tudom	–	felelte	Robin.
–	 „Először	 az	 egyik,	 aztán	 a	másik,	 szépen	 belebuknak”	 –	 idézte	 Strike.	 –

Kik	buknak	bele?
–	Geraint	Winn.	Épp	akkor	tájékoztattam,	hogy	a	jótékonysági	szervezet	nem

tud	elszámolni	a	pénzzel.
–	Chiswell	épp	telefonált,	valami	pénzcsipeszt	akart	előkeríteni,	ezt	mondta.

Freddie	régi	pénzcsipeszét.
–	Így	van	–	bólintott	Robin.
–	Freddie…	–	ismételte	a	nevet	Strike,	és	megvakarta	az	állát.
És	 egy	 pillanatra	 visszarepült	 fejben	 a	 német	 katonai	 kórház	 közös

tévészobájába,	a	sarokban	a	tévé	lenémítva,	az	alacsony	asztalon	a	Katonai	hírek
több	példánya.	A	fiatal	főhadnagy,	aki	tanúja	volt	Freddie	Chiswell	halálának,	ott
ült	 egyedül	 a	 tolószékében,	 amikor	 Strike	 rátalált,	 a	 tálib	 golyó	még	mindig	 a
gerincében.	–	…a	menetoszlop	megállt,	Chiswell	őrnagy	utasított,	hogy	szálljak
ki,	nézzem	meg,	mi	van.	Mondtam	neki,	hogy	mozgást	 láttam	fent	a	gerincen.
Azt	mondta,	kurvára	tegyem,	amit	mondott.	Még	egy	métert	sem	tehettem	meg,
már	 golyót	 kaptam	 a	 hátamba.	Az	 utolsó	 kép,	 amire	 emlékszem,	 hogy	 ordibál
nekem	a	teherautóból.	Aztán	a	mesterlövész	szétlőtte	a	fejét.

A	 főhadnagy	 kért	 Strike-tól	 egy	 cigarettát.	 Nem	 lett	 volna	 szabad
dohányoznia,	 de	 Strike	mégis	 odaadta	 neki	 azt	 a	 fél	 csomagot,	 ami	még	 nála
volt.

–	Chiswell	egy	pöcs	volt	–	jelentette	ki	a	fiatalember	a	tolószékben.
Strike	 lelki	 szeme	 előtt	 megjelent	 a	 magas,	 szőke	 Freddie,	 ahogy	 nyegle

léptekkel	 korzózik	 egy	 vidéki	 utacskán,	 leereszkedik	 Jimmy	Knighthoz	meg	 a
haverjaihoz.	Aztán	látta	Freddie-t	vívóöltözékben,	amint	a	jelentéktelennek	tűnő
Rhiannon	Winn	figyeli,	aki	talán	már	ekkor	is	az	öngyilkosságon	gondolkodott.

A	katonái	utálták,	az	apja	bálványozta;	talán	Freddie	lehet	az	a	részlet,	amit
keres,	ami	összefogja	a	többit,	ami	összekapcsolja	a	két	zsaroló	meg	a	megfojtott
kisgyerek	 történetét?	 De	 ez	 az	 elképzelés	 már	 aközben	 szétesett,	 hogy
megvizsgálta,	és	vele	a	nyomozás	különböző	irányai	is	szétszaladtak,	továbbra	is



makacsul	nem	kapcsolódva	egymáshoz.
–	Tudni	akarom,	mi	van	azokon	a	fényképeken	a	külügyminisztériumban!	–

mondta	 aztán	 hangosan,	 és	 a	 tekintete	 az	 ablakon	 látható,	 lilás	 színben	 játszó
égre	 esett.	 –	 És	 tudni	 akarom,	 ki	 véste	 oda	 az	 uffingtoni	 fehér	 lovat	 Aamir
Mallik	 fürdőszobaajtajára,	 és	hogy	miért	volt	 ez	a	kereszt	 a	 földben	éppen	ott,
ahová	Billy	szerint	a	gyereket	temették.

–	 Hát…	 –	 Robin	 felállt,	 és	 nekikezdett	 a	 kínai	 vacsora	 maradványait
eltakarítani	–,	azt	aztán	nem	mondhatja	senki,	hogy	nincs	magában	ambíció!

–	Hagyja	csak,	majd	én	megcsinálom.	Magának	haza	kell	mennie.
De	nem	akarok	hazamenni.
–	Gyorsan	megvan.	Holnap	mit	csinál?
–	Délutánra	megbeszéltem	egy	találkozót	Chiswell	műkereskedő	barátjával,

Drummonddal.
Miután	 elöblítette	 a	 tányérokat	 és	 az	 evőeszközöket,	 Robin	 leakasztotta	 a

táskáját	a	 fogasról,	aztán	visszafordult.	Strike	általában	elhárította,	ha	aggódott
miatta,	de	most	muszáj	volt	szólnia.

–	 Ne	 sértődjön	 meg,	 de	 rettentően	 néz	 ki.	 Egy	 kicsit	 pihentesse	 a	 lábát,
mielőtt	bárhová	elmegy!	Hamarosan	találkozunk!

Kilépett	 az	 ajtón,	mielőtt	 Strike	 válaszolhatott	 volna.	 Strike	 elgondolkodva
ült	még	 egy	 ideig,	 aztán	 végül	 beletörődött,	 hogy	most	már	meg	 kell	 tennie	 a
fájdalmas	 utat	 fel,	 a	 lakásába.	 Feltápászkodott,	 becsukta	 az	 ablakokat,
lekapcsolta	a	villanyt	és	bezárta	az	irodát.

Amint	 fellépett	 a	 műlábával	 a	 legalsó	 lépcsőfokra,	 megint	 megcsörrent	 a
telefonja.	Meg	 sem	 kellett	 néznie,	 tudta,	 hogy	Lorelei	 az.	A	 lány,	 úgy	 látszik,
nem	 akarja	 elengedni,	 legalább	 megpróbál	 neki	 annyi	 fájdalmat	 okozni,	 mint
amennyit	Strike	okozott	neki.

Lassan,	 óvatosan,	 amennyire	 csak	 lehetséges	 volt,	 nem	 helyezve	 súlyt	 a
műlábára,	felmászott	a	lépcsőn,	és	ágyba	bújt.
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A	rosmersholmi	Rosmerok:	papok	és	katonák.	Magas
állású	tisztviselők.	Csupa	tiszteletre	méltó	ember…
	

Henrik	Ibsen:	Rosmersholm
	
	

De	 Lorelei	 nem	 adta	 fel.	 Szemtől	 szemben	 akart	 találkozni	 Strike-kal,	 tudni
akarta,	 miért	 áldozott	 több	 mint	 egy	 évet	 az	 életéből	 egy	 érzelmi	 vámpírra,
ahogy	fogalmazott.

–	 Tartozol	 nekem	 ennyivel!	 –	 mondta,	 amikor	 Strike	 másnap	 ebédidőben
végre	felvette	neki	a	telefont.	–	Találkozni	akarok	veled.	Ennyivel	tartozol!

–	 És	 az	 mire	 lenne	 jó?	 –	 kérdezte	 Strike.	 –	 Elolvastam	 a	 leveledet,	 ott
tisztáztad,	mit	gondolsz.	Én	a	legelejétől	fogva	megmondtam	neked,	mit	akarok,
és	mit	nem	akarok…

–	Ne	gyere	nekem	ezzel	a	„sose	mondtam,	hogy	komoly	kapcsolatot	akarok”
szöveggel!	Kit	hívtál,	amikor	nem	tudtál	felállni	sem?	Akkor	jó	volt,	hogy	úgy
teszek,	mintha	a	feleséged	lennék,	amikor…

–	Jó,	akkor	csak	egyezzünk	meg,	hogy	egy	szemét	vagyok	–	mondta	Strike.
A	 konyha-nappalijában	 ült,	 az	 amputált	 lábát	 kinyújtva	 egy	 széken	 pihentette.
Csak	bokszeralsó	volt	rajta,	de	hamarosan	fel	kell	majd	csatolnia	a	műlábát,	és
elegánsan	 felöltöznie,	 hogy	 ne	 lógjon	 ki	 Henry	 Drummond	 galériájából.	 –
Kívánjunk	minden	jót	egymásnak,	és…

–	Nem!	–	vágta	rá	a	lány.	–	Nem	úszod	meg	ilyen	könnyen!	Boldog	voltam,
jól	voltam…

–	Én	aztán	nem	akartalak	boldogtalanná	tenni.	Én	kedvellek…
–	Kedvelsz!	 –	 ismételte	 a	 szót	 Lorelei	magas	 hangon.	 –	 Egy	 éve	 vagyunk

együtt,	és	kedvelsz…
–	 De	 mit	 akarsz?	 –	 kérdezte	 Strike,	 aki	 végül	 csak	 kijött	 a	 sodrából.	 –



Bicegjek	be	veled	a	kibaszott	templomba,	úgy,	hogy	nem	érzem,	amit	kéne,	nem
akarom,	 azt	 érzem,	hogy	bár	ne	 lennék	 itt?	Olyanokat	 akarsz	mondatni	velem,
amiket	nem	akarok	mondani!	Én	nem	akartam	bántani	senkit…

–	De	bántottál!	Engem	igenis	bántottál!	És	most	el	akarsz	sétálni,	mintha	mi
se	történt	volna!

–	Míg	te	inkább	nyilvános	veszekedést	akarsz	egy	étteremben?
–	Én	azt	 akarom	–	 felelte	Lorelai	már	 sírva	–,	hogy	ne	érezzem	úgy,	hogy

akárki	lehettem	volna.	Egy	olyan	lezárásra	akarok	emlékezni,	amitől	nem	érzem
magam	eldobhatónak,	olcsónak…

–	Én	aztán	sosem	láttalak	olyannak.	És	most	sem	–	hunyta	le	a	szemét	Strike,
és	 azt	 kívánta,	 bár	 ne	ment	 volna	 oda	 hozzá	Wardle	 buliján.	 –	Az	 az	 igazság,
hogy	te	túl…

–	Csak	azt	ne	mondd,	hogy	túl	jó	vagyok	hozzád!	–	kiáltott	rá	Lorelei.	–	Egy
kis	méltóságunk	azért	maradjon!	–	Azzal	letette.

Strike	főleg	megkönnyebbülést	érzett.
	
	

Soha	 egyetlen	 nyomozás	 nem	 vezette	 Strike-ot	 vissza	 kiszámíthatóan	 mindig
Londonnak	ugyanarra	a	kis	részére.	Néhány	órával	később	kiszállt	a	taxiból	a	St.
James’s	Street	enyhén	lejtő	járdáján;	előtte	a	Szent	Jakab-palota	vörös	téglafalai,
jobbra,	a	Park	Place-en	a	Pratt’s	klub.	Kifizette	a	taxit,	és	elindult	a	Drummond
galéria	felé,	az	utca	bal	oldalán	egy	borkereskedő	meg	egy	kalapbolt	között.	Bár
a	műlábát	 sikerült	 felcsatolnia,	mégis	 egy	 kinyitható	 botra	 támaszkodott,	 amit
Robin	 vett	 neki	 egyszer,	 amikor	 túlságosan	 fájt	 a	 lába	 ahhoz,	 hogy	 rá	 tudjon
nehezedni.

A	Loreleijal	való	telefonbeszélgetés	nem	múlt	el	nyom	nélkül,	hiába	jelezte
egy	olyan	kapcsolat	végét,	amiből	Strike	valóban	el	akart	menekülni.	Ha	magába
nézett,	 jól	 tudta,	 hogy	 ha	 nem	 is	 szó	 szerint,	 de	 általában	 véve	 valóban	 bűnös
néhány	 dologban,	 amelyekkel	 Lorelei	 megvádolta.	 Hiába	 mondta	 neki	 a
kapcsolatuk	kezdetén,	hogy	nem	keres	sem	elköteleződést,	sem	állandó	viszonyt,
pontosan	tudta,	hogy	a	lány	úgy	értette:	„épp	most”,	nem	pedig	„később	sem”.	Ő
pedig	 nem	 tett	 semmit,	 hogy	 ezt	 az	 értelmezést	 kijavítsa,	 mert	 leginkább	 azt
szerette	 volna,	 ha	 valami	 elvonja	 a	 figyelmét,	 megvédi	 azoktól	 az	 érzésektől,
amelyek	Robin	esküvője	óta	kergették.



Szerencsére	Strike	remekül	ki	tudta	kapcsolni	az	érzéseit	–	erre	Charlotte	is
mindig	 panaszkodott,	 Lorelei	 pedig	 egy	 egész,	 hosszú	 bekezdést	 szánt	 rá	 a
személyiségét	 szétszedő	 levelében.	 Két	 perccel	 korábban	 érkezett	 a
megbeszéltnél	Henry	Drummondhoz,	és	könnyedén	át	tudott	váltani	arra,	milyen
kérdéseket	is	szeretne	feltenni	a	néhai	Jasper	Chiswell	régi	barátjának.

Megállt	 a	 galéria	 fekete	 márvánnyal	 borított	 bejárata	 előtt,	 belenézett	 a
kirakat	 tükrébe,	 és	megigazította	 a	 nyakkendőjét.	A	 legjobb	 olasz	 öltönye	 volt
rajta.	 A	 tükörképe	 mögött,	 a	 makulátlanul	 tiszta	 kirakatüveg	 másik	 oldalán
egyetlen,	 díszes	 aranykeretes	 festmény	 állt	 egy	 festőállványon.	 Strike-nak	 úgy
tűnt,	két	teljesen	irreálisan	kinéző,	zsiráfnyakú,	mereven	bámuló	lovat	ábrázolt,	a
hátukon	18.	századi	zsokékkal.

A	 nagy	 faajtón	 belépve	 hűvös,	 csendes	 helyiségbe	 ért.	 A	 padlót	 csillogóra
fényesített	 fehér	 márvány	 borította.	 A	 fehér	 falakon	 lógó,	 diszkréten
megvilágított,	 széles,	 aranyozott	 keretű	 sport-	 és	 vadászképek	 között	 óvatosan
ment	előre,	míg	egy	oldalajtón	ápolt,	fiatal	szőke	nő	nem	lépett	ki	elé	szűk	fekete
ruhában.

–	Á,	jó	napot!	–	köszönt	a	lány,	nem	is	kérdezve	a	nevét,	majd	a	márványon
fémesen	 kopogó	 tűsarkakkal	 megindult	 a	 galéria	 hátsó	 része	 felé.	 –	 Henry!
Megjött	Mr.	Strike!

Kinyílt	 egy	 rejtett	 ajtó,	 és	 kilépett	 rajta	 Drummond.	 Elég	 furán	 nézett	 ki,
szinte	 aszketikus	 arca	 volt,	 keskeny	 orra	 és	 fekete	 szemöldöke,	 de	 az	 állán,	 a
nyakán	 kötegekben	 állt	 a	 zsír.	Mint	 egy	 puritán	 hitszónok	 egy	 joviális	 vidéki
nemes	 testében.	 A	 pofaszakálla,	 a	 háromrészes	 sötétszürke	 öltönye	 egészen
időtlen,	eltéveszthetetlenül	arisztokrata	külsőt	kölcsönzött	neki.

–	Örvendek!	–	nyújtotta	Strike-nak	a	meleg,	száraz	tenyerét.	–	Fáradjon	be	az
irodába!

–	Henry,	 az	előbb	hívott	Mrs.	Ross	–	mondta	még	a	 szőke	 lány,	miközben
Strike	 bement	 a	 diszkréten	 elhelyezett	 ajtó	 mögötti	 kis	 helyiségbe.	 A	 falakat
mahagóni	 könyvespolcok	 borították,	 és	 minden	 makulátlanul	 tiszta	 volt.	 –
Szeretné	 megnézni	 a	 Munningokat	 még	 zárás	 előtt.	 Mondtam	 neki,	 hogy	 le
vannak	foglalva,	de	szeretné	akkor	is…

–	Szóljon	majd,	ha	megérkezik!	–	 felelte	Drummond.	–	És	kaphatnánk	egy
teát,	Lucinda?	Vagy	kávét	kér?	–	fordult	Strike-hoz.

–	Egy	tea	remek	lenne,	köszönöm.



–	Foglaljon	helyet!	–	kérte	Drummond,	Strike	pedig	hálásan	le	is	telepedett	a
nagy,	 erős	 bőrfotelbe.	 Az	 antik	 íróasztalon	 csak	 egy	 tálcányi	 gravírozott
levélpapír	volt,	egy	töltőtoll,	meg	egy	elefántcsont-ezüst	papírvágó	kés.	–	Nos	–
kezdte	komolyan	Henry	Drummond	–,	 ezek	 szerint	 a	 család	kérésére	vizsgálja
ezt	a	rettentő	ügyet?

–	Így	van.	Zavarja,	ha	jegyzetelek?
–	Dehogy,	tessék	csak.
Strike	 elővette	 a	 tollát	 és	 a	 jegyzetfüzetét.	 Drummond	 jobbra-balra	 forgott

kicsit	a	forgószékében.
–	Rettentően	megrázó	 –	mondta	 halkan.	 –	Természetes,	 hogy	 az	 embernek

rögtön	az	idegenkezűség	jutott	eszébe.	Hisz	miniszter	volt,	az	egész	világ	szeme
Londonra	szegeződik	az	olimpia	miatt,	és	így	tovább…

–	 Ön	 nem	 gondolta,	 hogy	 a	 miniszter	 tényleg	 öngyilkos	 lett	 volna?	 –
kérdezte	Strike.

Drummond	nagyot	sóhajtott.
–	Negyvenöt	 éve	 ismerem.	Az	 élete	 nem	 szűkölködött	 nehézségekben.	De

hogy	 átvészelt	 mindent…	 a	 válást	 Patriciától,	 Freddie	 halálát,	 a	 lemondását,
Raphael	 szörnyűséges	 autóbalesetét…	 és	 pont	most	 vetne	 neki	 véget,	 amikor
kulturális	miniszter	lett,	és	mintha	minden	újra	jóra	fordult	volna…	Mert,	tudja,
a	Konzervatív	Párt	volt	az	élete	–	folytatta.	–	Ó,	nagyon	is.	A	vére	is	kék	volt.
Rettenetes	 volt	 neki,	 hogy	 nem	 ők	 kormányoztak,	 örömmel	 töltötte	 el,	 hogy
megint	 őket	 választották	meg,	 ráadásul	miniszter	 is	 lett…	 fiatalabb	 korunkban
azzal	 viccelődtünk,	 hogy	 akár	 miniszterelnök	 is	 lehet	 belőle,	 de	 az	 az	 álom
szertefoszlott.	Jasper	mindig	azt	mondta:	„a	leghűbb	tory	szavazók	a	legnagyobb
szemeteket	meg	a	bohócokat	kedvelik”,	és	ő	persze	egyik	sem	volt.

–	Szóval	azt	mondaná,	általában	véve	jó	kedvében	volt	a	halála	idején?
–	Ó…	nos,	nem,	nem	mondhatnám.	Feszült	volt,	aggasztották	dolgok…	de

hogy	öngyilkos	gondolatai	legyenek?	Határozottan	nem!
–	Mikor	találkozott	vele	utoljára?
–	 Szemtől	 szemben	 itt	 találkoztunk	 utoljára,	 a	 galériában	 –	 felelte

Drummond.	–	Pontosan	meg	is	tudom	mondani,	mikor:	június	22-én,	pénteken.
Strike	tudta,	hogy	ez	az	a	nap	volt,	amikor	ő	először	találkozott	Chiswell-lel.

Emlékezett	 is	 rá,	 hogy	 a	 Pratt’sben	 elköltött	 ebédjük	 után	 a	 miniszter	 gyalog
indult	el	Drummond	galériája	felé.



–	És	milyennek	látta	aznap?
–	 Rettentő	 dühös	 volt	 –	 válaszolt	 Drummond	 –,	 de	 ez	 érthető	 is	 annak

ismeretében,	mi	várta,	ahogy	ideért.
Drummond	felvette	az	asztalról	a	papírvágó	kést,	és	óvatosan	forgatni	kezdte

vastag	ujjai	között.
–	 A	 fiát…	 Raphaelt…	 épp	 akkor	 kaptuk	 rajta,	 immár	 másodszor,	 hogy…

nos…	–	itt	egy	pillanatra	elhallgatott.	–	In	flagrante	–	mondta	végül	–	a	másik
fiatallal,	aki	az	alkalmazásomban	állt	akkor,	itt	a	mosdóban,	mögöttem.

És	egy	másik	jól	elrejtett	ajtó	felé	intett.
–	Egyszer	már	rajtakaptam	őket	ott,	egy	hónappal	azelőtt.	Első	alkalommal

nem	is	szóltam	erről	Jaspernek,	úgy	gondoltam,	van	elég	gondja	enélkül	is.
–	Mire	gondol?
Drummond	 végigsimított	 a	 díszes	 elefántcsont	 nyélen,	 és	megköszörülte	 a

torkát.
–	 Jasper	 házassága	 nem…	 illetve	 nem	 volt…	 Kinvara	 igen	 kimerítő	 tud

lenni,	 tudja.	 Nehéz	 természetű	 asszony.	 Azzal	 zaklatta	 akkor	 Jaspert,	 hogy	 az
egyik	 kancájának	 szerezze	 meg	 Totilast	 fedezőménként.	 –	 Strike	 értetlen
tekintetét	 látva	 Drummond	 hozzátette:	 –	 A	 legjobb	 díjlovagló	 csődör.	 Majd’
tízezer	vele	fedeztetni.

–	Úristen!	–	csúszott	ki	Strike	száján.
–	Nos,	 igen	–	bólintott	Drummond.	 –	És	ha	Kinvara	nem	kapja	meg,	 amit

akar…	 nem	 is	 tudom,	 csak	 a	 temperamentuma-e,	 vagy	 valami	 mélyebben
gyökerező…	 valami	 mentális	 probléma…	 mindenesetre	 Jaspernek	 épp	 nehéz
dolga	volt	vele.	Aztán	ott	volt	 az	a	 rémes	ügy,	Raphael…	hm,	balesete…	az	a
szegény	 fiatal	 édesanya	meghalt…	a	 sajtó,	 és	 így	 tovább,	majd	 a	 fiát	 börtönre
ítélték…	a	barátjaként	nem	szerettem	volna	tovább	súlyosbítani	a	helyzetén.	Az
első	alkalommal	megmondtam	Raphaelnek,	hogy	nem	szólok	Jaspernek,	de	azt
is	 közöltem	 vele,	 hogy	 többször	 nem	 figyelmeztetem,	 ha	még	 egyszer	 ilyesmi
előfordul,	 kiteszem	 a	 szűrét,	 hiába	 régi	 barátom	 az	 apja.	 Francescára	 is
gondolnom	kellett.	A	keresztlányom,	tizennyolc	éves,	és	teljesen	belehabarodott.
Nem	akartam,	hogy	még	az	ő	szüleinek	is	be	kelljen	számolnom.	Így	hát,	amikor
bejöttem	 ide	 és	meghallottam	 őket,	 voltaképpen	 nem	maradt	 választásom.	Azt
gondoltam,	 nyugodtan	 rábízhatom	 a	 boltot	 Raphaelre	 egy	 órára,	 mert
Francescának	úgyis	szabadnapja	volt,	de	persze	még	a	szabadnapján	is	besurrant,



hogy	 találkozhasson	 vele!	 Amikor	 Jasper	 megérkezett,	 épp	 az	 ajtón
dörömböltem.	 Lehetetlen	 lett	 volna	 eltitkolni	 előle,	 mi	 a	 helyzet.	 Raphael
igyekezett	elállni	az	utamat,	míg	Francesca	kimászott	az	ablakon.	Nem	tudott	a
szemembe	nézni.	Felhívtam	a	szüleit,	és	mindent	elmondtam	nekik.	Többet	nem
is	 jött	vissza.	Ez	a	Raphael	Chiswell	–	 sóhajtott	nagyot	Drummond	–,	 ez	csak
bajt	 jelent.	 Freddie,	 az	 a	 fia,	 aki	meghalt…	 és	 egyébként	 az	 én	 keresztfiam	 is
volt…	nos,	ő	összehasonlíthatatlanul	többet	ért,	mint…	hm,	nos	–	és	még	mindig
a	papírvágót	forgatta	az	ujjai	között	–,	nem	szabadna	ilyesmit	mondani,	tudom.

Kinyílt	 az	 ajtó,	 és	 a	 fekete	 ruhás	 fiatal	 szőke	 lépett	 be	 egy	 tálcán	 a	 teával.
Strike	 fejben	 összehasonlította	 azzal,	 amit	 az	 irodájában	 ivott,	 ahogy	 a	 nő	 az
asztalra	 tette	 a	 két	 ezüst	 teáskannát	 (az	 egyikben	 csak	 forró	 vízzel),	 a
porceláncsészéket	és	csészealjakat,	és	a	cukortartót	a	fogóval.

–	Henry,	Mrs.	Ross	megérkezett.
–	Mondja	meg	neki,	hogy	még	úgy	húsz	percig	elfoglalt	vagyok.	Kérje	meg,

hogy	várjon,	ha	van	ideje!
–	Akkor	 úgy	veszem	ki	 –	 kérdezte	Strike,	miután	Lucinda	 kiment	 –,	 hogy

nem	tudtak	sokat	beszélni	aznap?
–	 Nos,	 valóban	 nem	 –	 felelte	 szomorúan	 Drummond.	 –	 Jasper	 azért	 jött,

hogy	meglátogassa	Raphaelt	a	munkahelyén,	azt	hitte,	minden	remekül	megy,	és
erre	 egy	 ilyen	 jelenetbe	 sétált	 bele…	 Persze	 nyilván	 mellém	 állt,	 amint
megértette,	mi	 is	 folyik	 itt.	 Sőt,	 végül	 neki	 sikerült	 félrelökni	 a	 férfit,	 hogy	 az
ajtót	 kinyithassuk.	 Aztán	 igen	 rondán	 elvörösödött,	 tudja,	 volt	 valami	 baja	 a
szívének,	már	évek	óta	emlegette.	Hirtelen	csak	leült	a	toalettre.	Aggódtam	is,	de
hallani	 sem	 akart	 róla,	 hogy	 felhívjam	Kinvarát…	Raphaelben	 legalább	 annyi
tisztesség	volt,	hogy	szégyellje	magát.	Próbált	 is	segíteni	az	apjának,	de	Jasper
ráripakodott,	 hogy	menjen	 kifelé.	Kérte,	 hogy	 csukjam	 be	 az	 ajtót,	 ott	maradt
bent	egyedül…

Drummond	mintha	berekedt	volna,	elhallgatott,	és	kitöltötte	a	teát	magának
és	Strike-nak	is.	Nyilván	kellemetlenül	érintette	a	történet.	Remegett	a	kezében	a
kanál,	ahogy	három	cukrot	tett	a	csészéjébe.

–	 Elnézést.	 Tudja,	 ekkor	 találkoztam	 Jasperrel	 utoljára.	 Amikor	 kijött	 a
mosdóból,	még	mindig	szörnyen	festett,	megszorította	a	kezem,	elnézést	kért,	azt
mondta,	cserben	hagyta	a	legrégibb	barátját…	hogy	cserben	hagyott.

Drummond	 köhintett	 még	 egyet,	 lenyelt	 egy	 korty	 teát,	 és	 láthatóan



valamelyes	erőfeszítéssel	folytatta:
–	De	 ez	 nem	 Jasper	 hibája.	Raphael	 az	 ilyen	 erkölcsöt	 az	 anyjától	 tanulta,

akit	 talán	nevezhetnénk	egy	 luxus…	hm,	nos.	 Jasper	minden	gondja	valójában
ott	kezdődött,	amikor	Ornellával	megismerkedett.	Bár	megmaradt	volna	Patricia
mellett…	Mindenesetre	sosem	találkoztunk	többet.	Ha	őszinte	akarok	lenni,	hát
nem	kis	ellenérzéssel	szorítottam	kezet	Raphaellel	a	temetésen.

Drummond	 ismét	kortyolt	egyet	a	 teájából.	Strike	 is	megkóstolta	a	sajátját.
Túl	gyenge	volt.

–	Ez	nagyon	kellemetlenül	hangzik	–	mondta.
–	Nos,	igen,	mondhatjuk	–	sóhajtott	Drummond.
–	Nyilván	megérti,	hogy	érzékenyebb	kérdéseket	is	fel	kell	tennem.
–	Természetesen.
–	Ön	beszélt	Izzyvel	is.	Mondta	önnek,	hogy	Jasper	Chiswellt	zsarolták?
–	 Említette	 –	 bólintott	 Drummond,	 és	 gyors	 pillantással	 ellenőrizte,	 zárva

van-e	 az	 ajtó.	 –	 Jasper	 egy	 szóval	 sem	 utalt	 rá.	 Izzy	 azt	 mondta,	 az	 egyik
Knightgyerek	volt…	emlékszem	a	családra,	a	birtokon	laktak.	Az	apjuk	valami
ezermester	 volt,	 nem?	 Winnékről	 szólva	 pedig,	 nos,	 nem,	 nem	 hiszem,	 hogy
különösebben	kedvelték	volna	egymást	Jasperrel.	Fura	egy	pár.

–	 Winnék	 lánya,	 Rhiannon,	 vívott	 –	 mondta	 Strike.	 –	 Benne	 volt	 a	 brit
ifjúsági	válogatottban	Freddie	Chiswell-lel…

–	Ó	igen,	Freddie	remekül	vívott	–	jegyezte	meg	Drummond.
–	 Rhiannon	 ott	 volt	 Freddie	 18.	 születésnapi	 partiján,	 de	 néhány	 évvel

fiatalabb	volt	nála.	Alig	tizenhat	éves	volt,	amikor	öngyilkos	lett.
–	Milyen	rémes!
–	Erről	nem	tud	valamit	esetleg?
–	Honnan	tudnék?	–	Drummond	két	sötét	szeme	között	vékonyka	ránc	tűnt

fel.
–	Ön	nem	volt	ott	a	partin?
–	Ami	azt	illeti,	igen.	Tudja,	én	voltam	a	keresztapja!
–	És	nem	emlékszik	Rhiannonra?
–	Úristen,	nem	gondolhatja,	hogy	minden	névre	emlékszem!	Száznál	is	több

fiatal	 volt	 meghívva!	 Jasper	 egy	 sátrat	 is	 felhúzatott	 a	 kertben,	 és	 Patricia
akadályversenyt	is	szervezett!

–	Komolyan?	–	kérdezte	Strike.



Az	 ő	 18.	 születésnapján,	 amit	 egy	 lepukkant	 kocsmában	 ünnepelt
Shoreditchben,	nem	volt	akadályverseny.

–	 Csak	 a	 birtokon,	 tudja.	 Freddie	 mindig	 szerette	 a	 versengést.	 Minden
állomáson	egy	pohár	pezsgő,	jó	hangulat	volt,	ezzel	indult	az	egész.	Én	a	hármas
állomást	felügyeltem,	a	gyerekek	úgy	hívták,	a	„kis	völgynél”.

–	 A	 bemélyedésnél	 Knighték	 háza	 mellett?	 –	 kérdezett	 rá	 mintegy
mellékesen	Strike.	–	Amikor	én	ott	jártam,	teljesen	benőtte	a	csalán!

–	Nos,	nem	a	bemélyedésbe	 rejtettük,	 amit	meg	kellett	 találniuk,	 csak	 Jack
o’Kent	 lábtörlője	 alá.	 Őt	 nem	 lehetett	 megbízni	 a	 pezsgő	 kiosztásával,	 mert
gondjai	 voltak	 az	 ivással.	Kiültem	 a	 bemélyedés	mellé	 egy	 nyugágyba,	 onnan
néztem,	 hogy	 forgatnak	 fel	 mindent,	 ahogy	 keresik	 a	 nyomot,	 aztán	 aki
megtalálta,	kapott	egy	pohár	pezsgőt,	és	ment	tovább.

–	A	tizennyolc	éven	aluliak,	gondolom,	üdítőt	–	jegyezte	meg	Strike.
–	 Senkinek	 sem	 volt	 muszáj	 pezsgőt	 innia!	 –	 Drummondot	 kicsit

bosszantotta	 ez	 az	 ünneprontó	 hozzáállás.	 –	 Mégiscsak	 egy	 18.	 születésnapi
ünnepség	volt!

–	 Tehát	 Jasper	 Chiswell	 sosem	 említett	 önnek	 olyasmit,	 amit	 esetleg	 nem
akart	volna,	hogy	megírjon	a	sajtó?	–	tért	vissza	a	fő	kérdésére	Strike.

–	Egyáltalán	semmi	ilyesmit.
–	 Amikor	 megkeresett,	 hogy	 találjam	 meg	 a	 módját	 a	 zsarolók

semlegesítésének,	azt	mondta,	ez	a	bizonyos	dolog	hat	évvel	ezelőtt	történt.	Arra
utalt,	hogy	akkor	nem	volt	illegális,	de	most	már	az.

–	Elképzelni	sem	tudom,	mi	 lehetett	az.	Jasper	mélységesen	törvénytisztelő
ember	 volt,	 tudja.	 Az	 egész	 családja	 az,	 a	 közösség	 oszlopai,	 templomba	 járó
emberek,	rengeteget	tettek	a	környékbeliekért…

És	hosszasan	sorolta	a	Chiswell	család	 jótéteményeit	–	bár	eltartott	néhány
percig,	 Strike-ot	 a	 legkevésbé	 sem	 hatotta	 meg.	 Drummond	 csak	 terelni	 akar,
ebben	biztos	volt,	mert	nagyon	is	jól	tudja,	mit	csinált	Chiswell.	Szinte	költőien
dicsőítette	 Jasper	 és	 az	 egész	 család	 lelki	 jóságát	 –	 persze	 a	 semmirekellő
Raphael	kivételével.

–	…bármikor	a	zsebükbe	nyúlni	–	fejezte	be	épp	Drummond.	–	Minibuszra	a
helyi	kiscserkészeknek,	a	templom	tetejének	megjavítására,	még	az	után	is,	hogy
a	család	anyagi	helyzete…	hm,	nos	–	hallgatott	el	ismét	kissé	zavarban.

–	 És	 ez	 a	 zsarolható	 cselekmény…	 –	 tért	 volna	 vissza	 erre	 Strike,	 de



Drummond	közbevágott:
–	 Nem	 történt	 semmilyen	 bűncselekmény!	 –	 De	 itt	 rájött,	 hogy	 elszólta

magát.	 –	 Épp	 maga	 mondta.	 Jasper	 maga	 említette,	 hogy	 nem	 tett	 semmi
illegálisat.	Nem	sértett	törvényt.

Strike	már	látta,	hogy	semmi	értelme	jobban	megszorongatni	Drummondot	a
zsarolásról.	 Lapozott	 egyet	 a	 jegyzetfüzetében,	 mire	 a	 műkereskedőn	 mintha
megkönnyebbülést	látott	volna.

–	Ön	felhívta	Chiswellt	reggel,	a	halála	napján	–	mondta.
–	Nos,	igen.
–	Ekkor	beszélt	volna	vele	először	az	után,	hogy	Raphaelt	elküldte?
–	 Ami	 azt	 illeti,	 nem.	 Néhány	 héttel	 a	 halála	 előtt	 beszéltünk	 egyszer.	 A

feleségem	meg	akarta	hívni	Jaspert	és	Kinvarát	vacsorára.	Felhívtam	a	KMSM-
ben,	akkor	beszéltünk	először	a,	tudja,	Raphael	ügye	után.	Nem	tartott	sokáig,	de
barátságos	 beszélgetés	 volt.	 Azt	 mondta,	 sajnos	 nem	 tudnak	 jönni	 a	 kérdéses
estén.	 És	 hogy…	nos,	 hogy	 őszinte	 legyek,	 azt	 is	mondta,	 hogy	 nem	 is	 tudja,
meddig	 lesznek	 még	 együtt	 Kinvarával,	 hogy	 baj	 van	 a	 házasságukkal.
Fáradtnak	tűnt	a	hangja,	kimerültnek…	boldogtalannak.

–	Ez	után	13-áig	már	nem	beszéltek?
–	Még	akkor	 sem	beszéltünk	–	 emlékeztette	Drummond.	–	 Igen,	 felhívtam

Jaspert,	de	nem	vette	fel.	Izzytől	úgy	tudom…	–	itt	elcsuklott	a	hangja.	–	Izzy	azt
mondta,	ekkor	már	valószínűleg	halott	volt.

–	Elég	korán	hívta	–	jegyezte	meg	Strike.
–	Olyan…	nos,	olyan	 információ	birtokába	 jutottam,	amiről	azt	gondoltam,

tudnia	kellene.
–	Milyen	információ?
–	Nos,	személyes	jellegű.
Strike	csak	várakozón	nézett.	Drummond	ivott	egy	korty	teát.
–	A	családi	anyagiakra	vonatkozott,	amelyek,	mint	gondolom,	 tudja,	Jasper

halálakor	meglehetősen	rosszul	álltak.
–	Igen.
–	 Eladott	 némi	 földet,	 újra	 jelzálogot	 tetetett	 a	 londoni	 ingatlanra,	 rajtam

keresztül	 eladta	 az	 összes	 jobb	 festményét.	 A	 legvégén	 valóban	 az	 utolsóknál
járt,	 már	 az	 öreg	 Tinky	 után	maradtakat	 próbálta	 rám	 sózni.	 Az	 egész…	 nos,
kínos	volt,	meglehetősen	kínos.



–	Miért?
–	Én	régi	mesterekkel	kereskedem	–	felelte	Drummond.	–	Nem	veszem	meg

valami	ismeretlen	ausztrál	népi	festő	képét	a	foltos	lovairól.	Mivel	régi	barátom
volt,	 szívességből	 felbecsültettem	 közülük	 néhányat	 a	 szokásos	 becslőmmel	 a
Christie’stől.	Az	egyetlen,	ami	ért	bármit	is,	egy	tarka	foltos	kancát	és	egy	csikót
ábrázoló	kép	volt…

–	Azt	láttam	náluk,	azt	hiszem	–	bólintott	Strike.
–	…de	az	is	csak	aprópénzt	–	biztosította	Drummond.	–	Alig	valamit.
–	Mégis	mit	mondana,	mennyit?
–	Nagy	szerencsével	öt-nyolcezret	–	hessegette	el	az	érdeklődést	Drummond.
–	Egyeseknek	ez	egészen	nagy	pénz	–	jegyezte	meg	Strike.
–	 Drága	 barátom	 –	 nézett	 rá	 Henry	 Drummond	 –,	 ebből	 a	 Chiswell-ház

tetejének	a	tizedét	sem	lehetett	volna	megcsináltatni!
–	Mégis	azt	tervezte,	hogy	eladja?	–	kérdezte	Strike.
–	És	még	vagy	fél	tucat	másikat	is	–	bólintott	Drummond.
–	Nekem	az	volt	a	benyomásom,	hogy	Mrs.	Chiswell	számára	kimondottan

nagy	érzelmi	értéket	képvisel	az	a	kép.
–	Nem	hiszem,	hogy	a	vége	felé	túl	nagy	jelentőséget	tulajdonított	a	felesége

kívánságainak…	 Jaj,	 istenem!	 –	 sóhajtott	 Drummond	 –	 Ez	 olyan	 nehéz	 ügy!
Igazán	 nem	 szeretnék	 én	 közölni	 a	 családdal	 valami	 olyasmit,	 amiről	 tudom,
hogy	csak	fájdalmat	és	dühöt	fog	szülni.	Így	is	eleget	szenvednek!

Megkocogtatta	a	fogát	a	körmével.
–	Biztosíthatom	–	mondta	aztán	–,	hogy	amiért	hívtam,	annak	 semmi	köze

nem	lehetett	a	halálához!
De	mintha	mégsem	lett	volna	egészen	biztos.
–	Raphaellel	kellene	beszélnie	–	javasolta,	és	nyilván	nagy	gonddal	válogatta

meg	 a	 szavait	 –,	 mert	 úgy	 gondolom…	 lehetséges,	 hogy…	 nos,	 én	 nem
kedvelem	 Raphaelt	 –	 jelentette	 ki,	 mintha	 még	 nem	 tette	 volna	 ezt	 egészen
egyértelművé.	 –	De	 azt	 hiszem,	 valami	 igazán	 becsületes	 dolgot	 csinált	 aznap
reggel,	 amikor	 az	 édesapja	 meghalt.	 Legalábbis	 én	 nem	 látom,	 mi	 haszna
származhatott	 belőle,	 és	 azt	 hiszem,	 ugyanazért	 hallgat	 róla,	 amiért	 én	 is.	 És
mivel	 ő	 családtag,	 sokkal	 inkább	 eldöntheti,	 mi	 a	 teendő,	 mint	 én.	 Beszéljen
Raphaellel!

Strike-nak	úgy	tűnt,	Henry	Drummond	inkább	azt	szeretné,	haragudjon	csak



a	család	Raphaelre.
Kopogtak	az	iroda	ajtaján.	A	szőke	Lucinda	dugta	be	rajta	a	fejét.
–	Mrs.	Ross	nem	érzi	túl	jól	magát,	Henry,	elmegy,	de	szeretne	elköszönni.
–	Rendben,	 rendben!	–	pattant	 fel	Drummond.	–	Attól	 félek,	különben	sem

tudok	többet	segíteni,	Mr.	Strike.
–	Nagyon	hálás	vagyok,	hogy	szakított	rám	időt	–	állt	fel	Strike	is,	bár	jóval

nehezebben,	és	ismét	kézbe	vette	a	botját.	–	Kérdezhetek	még	egyvalamit?
–	Természetesen	–	állt	meg	Drummond.
–	Jelent	önnek	bármit	az,	hogy	„rárakta	mindre	a	lovat”?
Drummond	őszintén	tanácstalannak	tűnt.
–	Ki	rakta	rá…	mire…	milyen	lovat?
–	Tehát	nem	tudja,	mire	utalhat?
–	Fogalmam	sincs.	Nagyon	sajnálom,	de	mint	hallotta,	egy	vevőm	vár.
Strike-nak	 nem	 volt	 más	 választása,	 mint	 követni	 Drummondot,	 ki	 a

galériába.
Az	 amúgy	 üres	 helyiség	 közepén	 Lucinda	 sürgölődött	 egy	 jól	 láthatóan

állapotos,	sötét	hajú	nő	körül,	aki	épp	vizet	kortyolgatott	egy	magas	széken	ülve.
És	 amint	 felismerte	 Charlotte-ot,	 Strike	 rögtön	 tudta,	 hogy	 ez	 a	 második

találkozásuk	nem	lehet	véletlen.
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–	Corm!	–	nyögte	ki	elhalón	a	nő,	ahogy	a	pohara	fölött	bámult	rá.	Sápadt	volt,
de	Strike	tudta,	hogy	képes	bármire,	ha	olyan	helyzetet	kell	teremteni,	amit	majd
kihasználhat,	ha	kell,	kihagy	egy	étkezést	vagy	fehér	alapozót	használ.	Úgyhogy
csak	bólintott	válaszul.

–	Á,	hát	ismerik	egymást?	–	kérdezte	meglepetten	Drummond.
–	 Mennem	 kell	 –	 motyogta	 Charlotte,	 és	 felállt.	 Lucinda	 csak	 téblábolt

mellette.	–	Elkésem.	A	nővéremmel	kell	találkoznom.
–	Biztos	benne,	hogy	jól	van?	–	kérdezte	Lucinda.
Charlotte	remegő	mosolyt	villantott	Strike-ra.
–	Nem	kísérnél	el	az	utcán?	Csak	egy	sarokra	van	innen.
Drummond	és	Lucinda	 is	 felé	 fordult,	nyilván	örömmel,	hogy	a	gazdag,	 jó

kapcsolatokkal	rendelkező	vevőjük	iránti	felelősségtől	megszabadulhatnak.
–	Nem	biztos,	 hogy	erre	 én	vagyok	a	 legmegfelelőbb	–	pillantott	 a	 botjára

Strike.
Drummondon	és	Lucindán	is	látta	a	meglepetést.
–	Jó	előre	szólok	majd,	ha	úgy	érzem,	megindul	a	szülés	–	felelte	Charlotte.

–	Kérlek!
Strike	mondhatott	 volna	 nemet.	Mondhatta	 volna	 azt	 is:	 „miért	 nem	 kéred

meg	 a	 nővéredet,	 hogy	 jöjjön	 ide	 érted?”	 Jól	 tudta,	 hogy	 ha	 elutasítja,	 akkor
majd	 faragatlannak	 tűnhet	ezeknek	az	embereknek	a	szemében,	pedig	könnyen
lehet,	hogy	kell	még	velük	beszélnie.

–	Jól	van	–	mondta,	és	vigyázott,	ne	legyen	a	kelleténél	ridegebb	a	hangja.
–	Nagyon-nagyon	köszönöm,	Lucinda!	–	csusszant	le	a	székéről	Charlotte.



Bézsszínű,	 selyem	ballonkabátot	viselt,	 alatta	 fekete	pólót,	 terhesfarmert	 és
tornacipőt.	 Minden	 ruhája,	 még	 az	 ilyen	 mindennapi,	 egyszerű	 darabok	 is,
minőségi	és	drága	volt.	Charlotte	mindig	is	az	egyszerű	színeket,	a	szimpla,	de
klasszikus	 vonalakat	 kedvelte,	 mert	 ezek	 különösen	 jól	 kihangsúlyozták
különleges	szépségét.

Strike	 kinyitotta	 neki	 az	 ajtót.	 A	 sápadtsága	 arra	 az	 esetre	 emlékeztette,
amikor	 Robin	 holtsápadtan,	 leizzadva	 szállt	 ki	 az	 autóból,	 miután	 remek
vezetéssel	elkerült	egy	katasztrofálisnak	ígérkező	balesetet	a	lefagyott	úton.

–	Köszönöm	–	mondta	Henry	Drummondnak.
–	Igazán	nagyon	szívesen	–	felelte	udvariasan	a	műkereskedő.
–	Nincs	messze	az	étterem	–	intett	a	meredek	utcán	felfelé	Charlotte,	ahogy	a

galéria	ajtaja	becsukódott.
Egymás	mellett	mentek;	a	 járókelők	nyilván	úgy	vették,	Strike	felelős	a	nő

gömbölyödő	pocakjáért.	Érezte	Charlotte-on	a	jól	ismert	Shalimar	parfüm	illatát.
Tizenkilenc	 éves	 kora	 óta	 használja	 ezt,	 ő	 maga	 is	 vett	 neki	 ajándékba	 néha.
Megint	eszébe	jutott,	ahogy	épp	itt	sétálnak	a	lány	apjával	való	veszekedés	elébe
az	olasz	étteremben,	évekkel	ezelőtt.

–	Azt	hiszed,	direkt	rendeztem	így.
Strike	 nem	 felelt.	 Semmi	 kedve	 sem	 volt	 se	 vitába,	 se	 múltidézésbe

bonyolódni.	Két	saroknyit	sétáltak,	mire	megszólalt.
–	Hol	ez	a	hely?
–	A	Jermyn	Streeten.	A	Franco.
Amint	kimondta	a	nevet,	Strike	felismerte,	ugyanaz,	mint	amiben	Charlotte

apjával	 találkoztak.	 Akkor	 rövid,	 de	 annál	 eszeveszettebb	 veszekedés
következett,	mert	az	arisztokratikus	család	minden	tagja	ugyanúgy	képtelen	volt
visszafogni	a	kicsinyes	gyűlölködését;	utána	viszont	hazamentek	a	lány	lakására,
és	 olyan	 intenzitással,	 olyan	 sürgősséggel	 szeretkeztek,	 amit	 Strike	 most	 már
nagyon	szeretett	volna	kitörölni	az	emlékezetéből	–	ahogy	Charlott	elsírta	magát
a	csúcson,	forró	könnyei	Strike	arcára	hullottak,	és	sikított	az	élvezettől.

–	Hű.	Állj	meg!	–	szólalt	meg	hirtelen	a	lány.
Odafordult	hozzá.	Charlotte	mindkét	kezét	a	pocakjára	tapasztva,	fintorogva

odahátrált	egy	kapuhoz.
–	Ülj	 le!	–	mondta	neki,	és	még	ezért	 is	haragudott	 rá,	hogy	segítenie	kell,

hogy	ilyen	javaslatokat	kell	tennie.	–	Itt	erre	a	lépcsőre!



–	Nem	–	 vett	 néhány	 nagy	 levegőt	 a	 lány.	 –	Csak	 kísérj	 el	 a	 Francóba,	 és
mehetsz.

Mentek	tovább.
A	főpincér	aggodalommal	telt	tekintettel	nézett	rájuk,	nyilvánvaló	volt,	hogy

Charlotte	nem	érzi	jól	magát.
–	A	nővérem	itt	van	már?	–	kérdezte	a	lány.
–	 Még	 nincs	 –	 felelte	 aggodalmasan	 a	 főpincér,	 és	 akárcsak	 Henry

Drummond	vagy	Lucinda,	ő	is	Strike-ra	pillantva	próbálta	áthárítani	a	felelősség
egy	részét	e	riasztó,	hirtelen	jött	problémáért.

Alig	 egy	 perccel	 később	 Strike	 már	 ott	 ült	 Amelia	 helyén	 a	 kétszemélyes
asztalnál,	az	ablak	mellett;	a	pincér	hozott	egy	üveg	ásványvizet,	Charlotte	pedig
nagy	 levegőket	 vett.	 A	 főpincér	 épp	 letette	 a	 kenyeret	 az	 asztalra,	 és
bizonytalanul	azt	javasolta,	a	hölgy	talán	jobban	érzi	magát,	ha	eszik	valamit,	de
Strike-nak	diszkréten	megjegyezte,	hogy	természetesen	bármikor	hívhat	mentőt,
ha	úgy	látszik	szükségesnek.

Végre	 egyedül	maradtak.	 Strike	még	 ekkor	 sem	 szólt.	Azt	 gondolta,	 amint
egy	kicsit	 elmúlik	 a	 lány	 sápadtsága,	 vagy	megjön	 a	nővére,	 ő	 rögtön	 elmegy.
Körülöttük	csupa	elegáns	vendég	fogyasztotta	nagy	élvezettel	a	bort	és	az	olasz
tésztákat	 a	 fával,	 bőrrel,	 üveggel	 ízlésesen	 berendezett	 helyiségben.	 A
geometrikus	mintájú,	 fehér-piros	 tapétával	borított	 falon	fekete-fehér	nyomatok
lógtak.

–	Azt	hiszed,	direkt	rendeztem	így	–	nyögte	ki	Charlotte	megint.
Strike	nem	felelt.	Folyton	a	lány	nővérét	kereste	a	szemével,	akivel	évek	óta

nem	találkozott,	és	akit	nyilván	megdöbbent	majd,	hogy	itt	találja	őket	kettesben.
Talán	újabb	összeszorított	szájú	veszekedés	tör	ki,	hogy	a	többi	vendég	észre	se
vegye,	újabb	rágalmak	hangzanak	el	a	személyiségéről,	a	családjáról,	meg	arról
is,	 vajon	 mi	 is	 vezethette,	 amikor	 vagyonos,	 állapotos,	 férjezett	 exbarátnőjét
elkísérte	erre	a	vacsorára.

Charlotte	 kivett	 egy	 vékonyka	 olasz	 kenyérrudacskát,	 és	 beleharapott.
Közben	Strike-ot	figyelte.

–	Komolyan	nem	tudtam,	hogy	ott	leszel	ma,	Corm.
Strike	 egy	 pillanatig	 sem	 hitte	 ezt	 el.	 A	 Lancaster	 House-ban	 véletlenül

találkoztak,	 látta	a	döbbenetet	a	 lány	szemében,	ahogy	egymásra	néztek,	de	ez
most	 gyanúsan	 nem	 tűnt	 véletlennek.	Ha	 nem	 tudta	 volna,	 hogy	 ez	 lehetetlen,



még	azt	 is	 el	 tudta	volna	képzelni,	 hogy	Charlotte	megneszelte,	 aznap	délelőtt
szakítottak	a	barátnőjével.

–	Nem	hiszel	nekem.
–	Mindegy,	mit	 hiszek	–	 felelte	Strike	 a	bejáratot	 figyelve,	 hátha	betoppan

Amelia.
–	Teljesen	ledermedtem,	amikor	Lucinda	közölte,	hogy	ott	vagy.
Francokat!	 Lucinda	 meg	 sem	 mondta	 volna,	 ki	 van	 Drummonddal	 az

irodában.	Tudtad	te	azt	eleve.
–	 Mostanában	 sokszor	 van	 ilyen	 –	 folytatta	 Charlotte.	 –	 Braxton-Hicks

összehúzódásoknak	hívják.	De	gyűlölök	terhesnek	lenni!
Strike	 tudta,	 hogy	 nem	 sikerült	 lepleznie,	 ami	 rögtön	 eszébe	 jutott,	mert	 a

lány	odahajolt,	és	halkan	folytatta:
–	Tudom,	mit	gondolsz.	Én	nem	vetettem	el	a	tiédet!	Tényleg	nem!
–	Ne	kezdd	ezt,	Charlotte!	–	szólt	 rá	Strike,	és	az	az	érzés	fogta	el,	hogy	a

lába	alatt	megrepedezik,	megremeg	a	szilárd	talaj.
–	Hanem	elvesztettem…
–	 Nem	 csináljuk	 ezt	 végig	 megint.	 –	 A	 hangjába	 most	 már	 figyelmeztető

árnyalat	 is	 vegyült.	 –	 Nem	 megyünk	 végig	 megint	 a	 két	 évvel	 ezelőtti
dátumokon!	Nem	érdekel.

–	Csináltam	egy	tesztet	anyámnál…
–	Azt	mondtam,	nem	érdekel.
Legszívesebben	 otthagyta	 volna,	 de	 ha	 lehet,	 Charlotte	 most	 még

sápadtabbnak	tűnt,	és	remegő	ajkakkal	nézett	rá	a	rémesen	ismerős,	sárgásbarna
pöttyös	 zöld	 szemében	 könnyekkel.	A	 gömbölyödő	 pocak	még	mindig	mintha
nem	 is	 hozzá	 tartozna.	 Strike-ot	 az	 sem	 lepte	 volna	 meg	 teljesen,	 ha	 hirtelen
kihúz	egy	párnát	a	pólója	alól.

–	Bár	a	tieid	lennének!
–	A	kurva	életbe	már,	Charlotte…
–	Ha	a	tieid	lennének,	tudnék	nekik	örülni.
–	Ne	gyere	nekem	ezzel!	Te	sem	akartál	jobban	gyereket,	mint	én!
A	könnyek	most	már	le	is	gördültek	a	lány	arcán.	Letörölte	őket,	de	a	keze

még	 jobban	 remegett,	 mint	 eddig.	 A	 szomszéd	 asztalnál	 ülő	 férfi	 próbált	 úgy
tenni,	mintha	 nem	 figyelné.	Charlotte,	 aki	mindig	 is	 tökéletesen	 tisztában	 volt
vele,	 milyen	 hatással	 van	 a	 közelében	 lévőkre,	 olyan	 pillantást	 vetett	 a



hallgatózóra,	 amitől	 az	 rögtön	 visszafordult	 a	 tortellinihez	 a	 tányérján.	A	 lány
tört	még	 egy	 falatot	 a	 kenyérrudacskából,	 és	 bekapta.	 Sírás	 közben	megrágta.
Végül	egy	korty	vízzel	lenyelte,	aztán	a	pocakjára	mutatva	suttogva	folytatta:

–	 Úgy	 sajnálom	 őket.	 Nem	 érzek	 semmi	 mást,	 csak	 sajnálatot.	 Sajnálom
őket,	mert	én	vagyok	az	anyjuk,	az	apjuk	meg	Jago.	Micsoda	remek	kezdés	az
életben!	Az	elején	mindig	próbáltam	kitalálni,	hogy	halhatnék	meg	anélkül,	hogy
őket	is	megölném.

–	Ne	legyél	már	ilyen	kurva	önző!	–	förmedt	rá	Strike.	–	Szükségük	lesz	rád,
hát	nem?

–	Nem	akarom,	hogy	szükségük	legyen	rám.	Sosem	akartam.	Szabad	akarok
lenni!

–	Hogy	megölhesd	magad?
–	Igen!	Vagy	hogy	megpróbálhassam	elérni,	hogy	megint	engem	szeress.
Strike	odahajolt	hozzá.
–	Házas	vagy.	Most	várod	a	gyerekeit.	Köztünk	vége	mindennek,	végleg!
A	lány	is	közelebb	hajolt,	könnyes	arcát	talán	még	sosem	látta	ilyen	szépnek.

Érezte	rajta	a	Shalimar	illatát.
–	 Mindig	 is	 jobban	 foglak	 szeretni,	 mint	 bárkit	 a	 világon	 –	 mondta.

Káprázatos	volt	még	ilyen	holtsápadtan	is.	–	Tudod,	hogy	ez	az	igazság.	Jobban
szerettelek	bárkinél	a	családomból,	jobban	szeretlek,	mint	a	gyerekeimet	fogom,
a	halálos	ágyamig	szeretni	foglak.	Akkor	is	rád	gondolok,	amikor	Jagóval…

–	Ha	nem	fejezed	ezt	be,	itt	hagylak.
Charlotte	hátradőlt	a	székén,	és	úgy	bámult	Strike-ra,	mintha	közeledő	vonat

lenne,	ő	meg	a	sínekre	kötözve.
–	Tudod,	hogy	így	van	–	mondta	rekedten.	–	Tudod!
–	Charlotte…
–	Tudom,	mit	fogsz	mondani	–	előzte	meg	a	lány.	–	Hogy	hazudozó	vagyok.

És	 tényleg.	 Tényleg	 hazudozó	 vagyok,	 de	 a	 nagy	 dolgokban	 nem,	 azokban
sosem,	Bluey!

–	Ne	szólíts	így!
–	Te	nem	szerettél	eléggé,	hogy…
–	És	kurvára	ne	merj	engem	hibáztatni!	–	vágott	közbe	Strike,	akármennyire

is	 nem	akart.	 Senki	 nem	 tudta	 ezt	 kihozni	 belőle,	 a	 közelébe	 sem	 jutott	 ennek
senki.	–	A	végén…	azt	mind	te	csináltad.



–	Képtelen	voltál	a	kompromisszumra…
–	Ó,	dehogy	voltam!	Odaköltöztem	hozzád,	ahogy	akartad…
–	Nem	voltál	hajlandó	elfogadni	az	állást,	amit	apa…
–	Volt	állásom.	Ott	volt	a	nyomozóirodám.
–	És	 én	 tévedtem	 ezzel	 kapcsolatban,	most	már	 tudom.	Annyira	 hihetetlen

dolgokat	 értél	 el…	 elolvasok	 rólad	 mindent,	 mindig.	 Jago	 meg	 is	 találta	 a
böngészőmben…

–	El	kellett	 volna	 tüntetni	 a	 nyomokat,	 nem?	Velem	bezzeg	olyan	 rohadtul
ügyesen	csináltad,	amikor	vele	dugtál,	pedig	még	együtt	voltunk.

–	Sosem	feküdtem	le	Jagóval,	amíg	veled	voltam…
–	Két	héttel	azután	jegyzett	el,	hogy	szakítottunk.
–	Azért	történt	ilyen	gyorsan,	mert	én	gyorsan	akartam!	–	vágta	rá	Charlotte

hevesen.	 –	 Azt	 mondtad,	 hazudtam	 a	 babáról,	 meg	 voltam	 sértve,	 dühös
voltam…	mostanra	már	házasok	lennénk,	ha	te	nem…

–	Az	étlapok!	–	jelent	meg	hirtelen	a	pincér	az	asztaluk	mellett,	és	a	kezükbe
nyomott	egy-egy	étlapot.	Strike	intett,	hogy	nem	kéri.

–	Nem	maradok.
–	Akkor	vedd	el	Ameliának!	–	szólt	rá	Charlotte.
Strike	kikapta	a	pincér	kezéből,	és	lecsapta	maga	elé	az	asztalra.
–	Ma	több	különlegességet	is	ajánlhatok	–	kezdte	a	pincér.
–	 Úgy	 nézünk	 ki,	 mint	 akik	 különlegességeket	 szeretnének?	 –	 mordult	 rá

Strike.	 A	 pincér	 egy	 pillanatra	 megdermedt	 a	 meglepetéstől,	 aztán	 a	 zsúfolt
asztalok	közt	kanyarogva	távozott.	Még	a	hátán	is	látszott	a	felháborodás.

–	Ez	a	nagy	romantikus	maszlag!	–	hajolt	oda	Strike	megint	Charlotte-hoz.	–
Olyasmit	 akartál,	 amit	 nem	 tudtam	 neked	megadni.	 A	 szegénységet	mindig	 is
kurvára	utáltad.

–	Úgy	 viselkedtem,	mint	 valami	 elkényeztetett	 kis	 fruska	 –	 felelte	 a	 nő.	 –
Tudom,	és	aztán	hozzámentem	Jagóhoz,	megkaptam	mindazt,	amiről	azt	hittem,
megérdemlem,	és	most	kurvára	meg	akarok	halni!

–	 Nemcsak	 az	 utazásról	 meg	 az	 ékszerekről	 beszélek,	 Charlotte.	 Te	 meg
akartál	törni	engem.

Charlotte	 arca	 megmerevedett,	 mint	 a	 legrosszabb	 kitörések,	 az	 igazán
vérfagyasztó	jelenetek	előtt	olyan	sokszor.

–	 Azt	 akartad,	 hogy	 ne	 akarjak	 semmi	 mást	 rajtad	 kívül.	 Az	 bizonyítaná,



hogy	 szeretlek,	 ha	 otthagynám	 a	 sereget,	 feladnám	 a	 nyomozóirodát,	 Dave
Polwortht,	kibaszottul	mindent,	de	mindent,	ami	csak	vagyok!

–	Én	soha,	de	soha	nem	akartalak	megtörni,	hogy	mondhatsz	ilyen	rémes…
–	Össze	akartál	törni,	mert	te	azt	szoktad.	Össze	kell	törnöd	mindent,	mert	ha

nem,	akkor	lehet,	hogy	elhalványul.	Muszáj	neked	irányítanod.	Ha	te	ölsz	meg
valamit,	nem	kell	végignézned,	ahogy	meghal	magától.

–	Nézz	a	szemembe,	és	mondd	azt,	hogy	szerettél	azóta	bárkit	 is	úgy,	mint
engem!

–	Nem,	nem	szerettem	–	felelte	Strike.	–	És	kurvára	örülök	neki.
–	Olyan	csodálatosak	voltunk	együtt…
–	Vajon	milyen	példákat	tudnál	erre	mondani…
–	Az	az	éjszaka	Benjy	hajóján	a	francia	negyedben…
–	…a	harmincadik	születésnapod?	A	karácsony	Cornwallban?	Hát	az	aztán

kibaszottul	csodálatos	volt!
Charlotte	keze	megint	a	pocakjára	tapadt.	Strike	mintha	mozgást	látott	volna

a	vékony	 fekete	póló	alatt,	 és	megint	 az	az	érzés	 fogta	el,	valami	 idegen,	nem
emberi	bújik	meg	a	lány	bőre	alatt.

–	Összesen	tizenhat	évig	csináltam	veled,	amilyen	jól	csak	tudtam,	de	neked
semmi	sem	volt	elég	–	mondta	Strike.	–	És	egyszer	eljön	az	a	pont,	amikor	az
ember	többet	nem	próbálja	megmenteni	azt,	aki	csak	le	akarja	húzni	magával.

–	 Ugyan,	 kérlek!	 –	 csattant	 fel	 a	 lány,	 és	 most	 hirtelen	 a	 sebezhető,
kétségbeesett	 Charlotte-ot	 valami	 sokkal	 keményebb	 váltotta	 fel,	 egy	 hűvös
tekintetű,	 okos	 nő.	 –	 Te	 nem	 megmenteni	 akartál,	 Bluey.	 Hanem	megoldani.
Nagy	különbség!

Strike	 örömmel	 konstatálta	 e	 másik	 Charlotte	 felbukkanását;	 pont	 olyan
ismerős	 volt	 neki,	 mint	 a	 sebezhető	 változat,	 de	 ezt	 jóval	 kevésbé	 sajnálta
megbántani.

–	Most	 csak	 azért	 nézek	 ki	 ilyen	 jól	 neked,	 mert	 én	 híres	 lettem,	 te	 meg
hozzámentél	egy	seggfejhez.

Charlotte	 egyetlen	 pislantás	 nélkül	 vette	 a	 szúrást,	 bár	 az	 arca	 már	 kicsit
rózsaszínűebb	lett.	A	lány	mindig	is	élvezte	a	veszekedést.

–	Annyira	kiszámítható	vagy!	Tudtam,	hogy	azt	fogod	mondani,	azért	jöttem
vissza,	mert	most	híres	vagy.

–	Hát,	valóban	hajlamos	vagy	ott	felbukkanni,	ahol	nagy	a	dráma,	Charlotte



–	vágott	vissza	Strike.	–	Mintha	rémlene,	hogy	legutóbb	épp	akkor	vesztettem	el
a	lábamat.

–	Te	szemét!	–	vágta	a	fejéhez	a	lány	hűvös	mosollyal.	–	Ez	a	magyarázatod
rá,	hogy	ott	gondoztalak,	hónapokon	keresztül?

Strike-nak	megcsörrent	a	telefonja,	Robin	hívta.
–	 Hahó!	 –	 szólt	 bele	 elfordulva	 Charlotte-tól,	 kinézve	 az	 ablakon.	 –	Mi	 a

helyzet?
–	Na,	csak	azt	akarom,	hogy	ma	nem	t’ok	találkozni	veled	–	felelte	Robin	a

szokásosnál	jóval	erősebb	yorkshire-i	kiejtéssel.	–	Egy	barátommal	lógok.	Lesz
egy	buli.

–	Gondolom,	Flick	hallja	mindezt?	–	kérdezte	Strike.
–	 Ja,	 hát	 mér	 nem	 csörögsz	 rá	 a	 nejedre,	 ha	magányos	 vagy?	 –	 tudakolta

Robin.
–	Azt	fogom	–	felelte	Strike,	és	hiába	bámult	rá	hűvösen	Charlotte,	a	válasz

kimondottan	 mulattatta.	 –	 Akarja,	 hogy	 ordibáljak	 magával	 kicsit?	 Hogy
hihetőbb	legyen?

–	Nem,	te	baszd	meg!	–	felelte	hangosan	Robin,	és	letette.
–	Ez	meg	ki	volt?	–	kérdezte	Charlotte	összeszűkült	szemekkel.
–	Mennem	kell	–	válaszolta	Strike.	Zsebre	vágta	a	 telefont,	és	a	botja	után

nyúlt,	 ami	 eldőlt	 és	 becsúszott	 az	 asztal	 alá,	 amíg	Charlotte-tal	 vitatkoztak.	A
lány	 felismerte,	 mit	 akar,	 oldalra	 dőlt,	 és	 sikeresen	 elérte,	 még	 mielőtt	 Strike
megfoghatta	volna.

–	Hol	az	a	bot,	amit	tőlem	kaptál?	–	kérdezte.	–	A	melakai?
–	Nálad	maradt	–	emlékeztette	Strike.
–	És	ezt	ki	vette	neked?	Robin?
Charlotte	 a	 gyakran	 paranoiás,	 vad	 vádaskodások	 közepette	 időnként

meghökkentően	pontosan	ki	tudott	találni	dolgokat.
–	 Ami	 azt	 illeti,	 igen	 –	 felelte	 Strike,	 de	 azonnal	 meg	 is	 bánta.	 Ezzel

belement	Charlotte	játékába,	aki	most	egy	harmadik,	különösen	ritka	arcát	vette
elő,	nem	hűvös	volt,	se	gyenge,	hanem	egészen	meggondolatlanul	őszinte.

–	 Ezt	 az	 egész	 terhességet	 csakis	 azért	 tudtam	 végigcsinálni,	 mert	 azt
gondoltam,	amint	meglesznek,	eltűnhetek.

–	Otthagyod	a	gyerekeidet	a	születésük	percében?
–	Most	még	három	hónapig	nem	mozdulhatok.	Mind	annyira	várják	a	férfit,



minden	 pillanatban	 rajtam	 tartják	 a	 szemüket.	 De	 ha	 megszültem	 őket,	 akkor
más	 lesz.	 Mindketten	 tudjuk,	 hogy	 szörnyű	 anya	 leszek.	 Jobb	 lesz	 nekik
Rossékkal.	Jago	anyja	már	be	is	jelentkezett	pótanyának.

Strike	odanyújtotta	 a	kezét	 a	botért.	Charlotte	habozott	 kicsit,	 aztán	 átadta.
Strike	felállt.

–	Üdvözlöm	Ameliát.
–	Nem	jön.	Hazudtam.	És	 tudtam,	hogy	ott	 leszel	Henrynél.	Tegnap	 jártam

nála	külön	bemutatón,	mondta,	hogy	beszélni	akarsz	vele.
–	Szia,	Charlotte.
–	 Miért,	 nem	 jobb,	 hogy	 előre	 figyelmeztettelek,	 hogy	 vissza	 akarlak

szerezni?
–	De	nekem	nem	kellesz	–	nézett	le	rá	Strike.
–	Na	ne	hülyéskedj,	Bluey.
Ahogy	kifelé	sántikált	az	étteremből,	Strike-ot	 jól	megbámulták	a	pincérek;

úgy	 tűnt,	 mindannyian	 értesültek	 róla,	 milyen	 udvariatlan	 volt	 az	 egyik
kollégájukkal.	 Az	 ajtót	 kilökve	 azzal	 az	 érzéssel	 lépett	 ki	 az	 utcára,	 mintha
üldöznék,	 mintha	 Charlotte	 valami	 gonosz	 démont	 küldött	 volna	 rá,	 kövesse
csak,	míg	legközelebb	össze	nem	futnak.
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Tudnál	nélkülözni	egy-két	eszmét?
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–	Mer’	 kimosták	 az	 agyad,	 hogy	 azt	 hidd,	 ennek	 így	 kell	 lennie!	 –	mondta	 az
anarchista	srác.	–	Mer’	tudod,	azt	kell	megértened	valahogy,	hogy	nem	kellenek
vezetők.	 Egyetlen	 személynek	 se	 legyen	 több	 hatalma,	 mint	 bármelyik	 másik
személynek!

–	Ahha	–	felelte	Robin.	–	Akkor	mi,	te	sose	szavaztál?
A	hackney-i	Wellington	hercege	kocsma	zsúfolásig	megtelt	 így	 szombaton,

de	az	egyre	sötétedő	este	még	mindig	kellemesen	langyos	volt,	így	Flick	úgy	egy
tucat	 barátja	 és	 KOLT-os	 elvtársa	 ott	 álldogált	 a	 járdán	 előtte,	 a	 Balls	 Pond
Roadon,	 hogy	 megigyanak	 még	 ezt-azt,	 mielőtt	 mennek	 Flickhez	 a	 bulira.
Többen	is	olcsó	bort	vagy	sört	szorongattak	nejlonszatyrokban.

Az	anarchista	srác	elnevette	magát,	és	megrázta	a	fejét.	Inasan	vékony	volt,
szőke	és	rasztahajú,	számtalan	piercinggel;	Robin	mintha	fel	 is	 ismerte	volna	a
verekedésből	a	tömegben	a	paralimpiai	fogadás	előtt.	A	férfi	már	meg	is	mutatta
neki	 a	 szivacsszerű	 darabka	 marihuánát	 is,	 amivel	 az	 esti	 jókedvhez	 akarta
hozzátenni	 a	magáét.	Robinnak	nemigen	voltak	 tapasztalatai	 a	drogokkal,	 csak
egy-két	 szippantás	 egy	 vízipipából	 még	 régen,	 félbehagyott	 egyetemi
tanulmányai	idején.	Igyekezett	intelligens	érdeklődést	mutatni.

–	 Te	 annyira	 naiv	 vagy!	 –	mondta	most	 neki	 a	 srác.	 –	 A	 szavazás	 csak	 a
demokratikus	átveréshez	kell!	Értelmetlen	rituálé,	hogy	a	tömegek	azt	higgyék,
igenis	van	beleszólásuk	meg	hatalmuk.	Pedig	csak	arról	van	szó,	hogy	a	vörös
meg	a	kék	toryk	megegyeztek,	hogy	osztoznak	a	hatalmon!

–	 És	 akkor	 mi	 a	 megoldás,	 hm,	 ha	 nem	 a	 szavazás?	 –	 kérdezte	 Robin,
kezében	a	jórészt	érintetlen	fél	pinttel.



–	A	közösségi	szerveződés,	az	ellenállás,	a	tömeges	tiltakozás!	–	vágta	rá	az
anarchista	fiú.

–	Azt’	ki	szervezi?
–	 Maguk	 a	 közösségek.	 Hát	 neked	 tényleg	 rohadtul	 kimosták	 az	 agyad	 –

ismételte	 meg	 a	 srác,	 és	 a	 kemény	 megjegyzést	 egy	 kis	 vigyorral	 próbálta
enyhíteni,	 mert	 tetszett	 neki	 a	 yorkshire-i	 szocialista	 Bobbi	 Cunliffe	 egyenes
beszéde.	 –	 Hogy	 azt	 hiszed,	mindenképp	 vezetők	 kellenek.	 Pedig	 az	 emberek
maguk	is	meg	tudják	ezt	csinálni,	ha	felrázzák	őket.

–	Azt’	ki	rázza	fel	őket?
–	Az	 aktivisták!	 –	 csapott	 a	 saját	 keskeny	mellkasára	 a	 fiú.	 –	Akik	 nem	 a

pénzér’	vagy	a	hatalomér’	csinálják,	akik	az	embereknek	akarnak	hatalmat	adni,
nem	 irányítani	 őket!	Hát	 nézd,	még	 a	 szakszervezetek	 is…	meg	 ne	 sértődj!	 –
tette	hozzá,	mert	 tudta,	hogy	Bobbi	Cunliffe	apja	 szakszervezeti	vezető	volt.	–
Azok	is	ugyanolyan	hatalmi	struktúrák,	a	vezetőik	mindig	elkezdik	a	vezetőséget
majmolni…

–	Minden	 oké,	Bobbi?	 –	 kérdezte	 Flick,	miután	 a	 tömegben	 odatolakodott
melléjük.	 –	 Egy	 perc,	 és	megyünk,	 ez	 volt	 az	 utolsó	 rendelés.	Mit	 tolsz	 neki,
Alf?	–	kérdezte	némi	aggodalommal.

Miután	 együtt	 töltöttek	 egy	 hosszú	 szombati	 napot	 az	 ékszerboltban,
elárultak	egymásnak	rengeteg	mindent	a	(Robin	esetében	képzeletbeli)	szerelmi
életükről,	 Flick	 annyira	 beleszeretett	Bobbi	Cunliffe-ba,	 hogy	 ő	 is	 kezdett	 egy
kicsit	yorkshire-i	kiejtéssel	beszélni.	Késő	délután	már	két	dolgot	 is	 felajánlott
neki:	 először	 is,	 hogy	 elviszi	 az	 esti	 bulira,	másodszor	 pedig,	 hogy	 ha	Hayley
barátnőjének	 is	 oké	 a	 dolog,	 megkaphatja	 az	 albérletében	 azt	 a	 félszobát,
ahonnan	a	régi	lakótársuk,	Laura	kiköltözött.	Robin	mindkét	ajánlatot	elfogadta,
felhívta	Strike-ot,	 és	Flickkel	egyetértésben	arra	 jutottak,	hogy	mivel	a	Wiccás
nő	nincs	sehol,	bezárnak	korábban.

–	Aszondja,	hogy	apám	semmivel	se	volt	jobb,	mint	egy	kapitalista	–	felelte
Flicknek.

–	Picsába	már,	Alf!	–	nézett	rá	Flick	a	fiúra,	az	meg	nevetve	tiltakozott.
A	 csapat	 megindult	 a	 járdán	 a	 közben	 leszállt	 estében	 Flick	 lakása	 felé.

Hiába	 szerette	 volna	 tovább	 okítani	 a	 lányt	 a	 vezetők	 nélküli	 világról,	 az
anarchista	 fiút	 most	 Flick	 váltotta	 fel	 Robin	 mellett	 –	 ő	 meg	 Jimmyről	 akart
beszélni	vele.	Tíz	méterrel	előttük	egy	kövérkés,	csámpás	marxista	ment	a	csapat



élén	egyedül,	akit	Digby	néven	mutattak	be	Robinnak	az	előbb.
–	Nem	hiszem,	hogy	Jimmy	eljön	–	mondta	most	Flick.	Robin	úgy	érezte,	fel

akarja	készíteni	magát	a	csalódásra.	–	Szar	kedve	van.	Aggódik	az	öccse	miatt.
–	Mér’,	mi	van	az	öccsével?
–	Skizoaffektív	valami	–	felelte	Flick.	Robin	biztos	volt	benne,	hogy	tudja	a

helyes	 kifejezést,	 de	 úgy	 gondolja,	 egy	 eredeti	 munkásosztálybelivel	 beszélve
neki	 is	 műveletlennek	 kell	 tettetnie	 magát.	 Azt	 már	 kikotyogta	 délután,	 hogy
egyszer	elkezdett	egy	egyetemet,	de	aztán	mintha	megbánta	volna,	és	azóta	egy
kicsit	 következetesebben	 beszélt	munkásnyelven.	 –	Nem	 t’om	 pontosan.	 Ilyen
kényszerképzetei	vannak.

–	Hogy	milyenek?
–	Asziszi,	a	kormány	üldözi,	meg	ilyenek	–	válaszolta	Flick	kis	kacajjal.
–	Azta	–	nézett	rá	Bobbi.
–	Ja,	há’	kórházba’	van.	Egy	csomó	bajt	kevert	Jimmynek	–	folytatta	Flick.

Vékony	 sodort	 cigarettát	 tűzött	 a	 szája	 sarkába,	 és	 rágyújtott.	 –	 Hallottá’	 má’
Cormoran	Strike-ról?

Úgy	mondta	ki	a	nevet,	mintha	az	is	valami	betegséget	jelentene.
–	Kirő’?
–	Magánnyomozó.	Egy	csomót	írtak	róla	a	újságokba’.	Nem	emlékszel	arra	a

modellre,	kiesett	a	ablakon?	Lula	Landryra?
–	Valami	rémlik	–	bólintott	Robin.
Flick	gyorsan	hátrapillantott,	hogy	az	anarchista	Alf	biztos	nem	hallhatja-e.
–	Na,	há’	Billy	elment	hozzá!
–	Azt’	mi	a	fasznak?
–	 Mer’	 bolond,	 mos’	 mondtam!	 –	 nevetett	 megint	 Flick.	 –	 Asziszi,	 látott

valamit	még	évekke’	ezelőtt…
–	Mit?	–	kérdezte	Robin,	egy	kicsit	gyorsabban,	mint	akarta.
–	Egy	gyilkosságot	–	felelte	Flick.
–	Úristen.
–	 Jó,	 nyilván	 nem	 is	 látta	 –	 folytatta	 a	 lány.	 –	Hülyeség	 a	 egész.	Mármint

valamit	 látott,	 de	 kurvára	 nem	 halt	 meg	 senki.	 Jimmy	 is	 ott	 volt,	 ő	 tudja.
Mindegy,	szóval	Billy	elment	ehhez	a	pöcs	nyomozóhoz,	azt’	most	nem	tudjuk
lerázni.

–	Hogyhogy?



–	Megverte	Jimmyt!
–	A	nyomozó?	Tényleg?
–	Aha.	Jött	utána	egy	tüntetésre,	amire	mentünk,	megverte,	azt	még	Jimmyt

tartóztatták	le!
–	Aztakurva	–	nézett	nagyon	Bobbi	Cunliffe.
–	A	sötét	állam,	mi?	–	felelte	Flick.	–	Strike	katona	volt.	A	királynőér’	meg

zászlóér’,	 meg	 a	 többi	 faszság.	 Tudod,	 Jimmyvel	 megtudtunk	 valamit	 egy
konzervatív	miniszterről…

–	Tényleg?
–	Aha.	Azt	nem	mondhatom	el,	mit,	de	nagy	cucc	volt,	erre	Billy	elbaszta	az

egészet.	Ránk	küldte	Strike-ot	szimatolni,	gondolom,	ő	szólt	a	kormá…
Hirtelen	elhallgatott,	a	tekintetével	egy	kisautót	követett,	ami	épp	akkor	ment

el	mellettük.
–	Csak	aszittem	egy	pillanatra,	hogy	Jimmyé.	De	nem.	Mer’	el	is	felejtettem,

há’	nem	használhassa.
Megint	 elborította	 a	 rosszkedv.	Aznap	 a	 boltban,	 amikor	 épp	 lazább	volt	 a

munka,	 Flick	 elmesélte	 a	 Jimmyvel	 való	 kapcsolatának	 történetét;	 a	 végtelen
villongások,	 békülések	 és	 újratárgyalások	 mintha	 valami	 vitatott	 terület
történelmét	 írták	 volna	 le.	 Úgy	 tűnt,	 soha	 nem	 tudtak	 megegyezni,	 pontosan
milyen	 kapcsolatban	 is	 vannak,	 és	 minden	 kibékülést	 újabb	 veszekedések,
árulások	sorozata	követett.

–	 Szerintem	 jobb	 is,	 ha	 megszabadulsz	 tőle	 –	 mondta	 Robin.	 Egész	 nap
óvatosan	arra	törekedett,	hogy	valahogy	meggyengítse	azt	a	lojalitást,	amit	Flick
nyilvánvalóan	még	mindig	érzett	a	hűtlen	Jimmy	iránt,	hátha	további	részleteket
is	elárul.

–	Bár	 ilyen	 könnyen	menne!	 –	 felelte	 Flick	megint	 azzal	 a	mű-yorkshire-i
kiejtéssel,	amit	a	nap	végére	felvett.	–	Nem	mintha	hozzá	akarnák	menni,	vagy
valami…	–	a	puszta	gondolatra	is	elnevette	magát	–,	azzal	dug,	akivel	akar,	meg
én	is.	Ebbe’	egyeztünk	meg,	nekem	aztán	megfelel.

Már	 a	 boltban	 elmondta	 Robinnak,	 hogy	 pánszexuálisnak	 tartja	 magát,	 a
monogámia	 meg,	 ha	 jól	 megnézi	 az	 ember,	 csak	 a	 patriarchális	 elnyomás
eszköze.	 Robin	 gyanította,	 hogy	 ez	 eredetileg	 Jimmy	 érve	 lehetett.	 Egy	 ideig
némán	mentek	 egymás	mellett.	Ahogy	 egy	 aluljáró	 alatt	 haladtak	 át,	 a	 sűrűbb
sötétségben	aztán	Flick	mintha	összeszedte	volna	magát:



–	Azért	nekem	is	megvolt	egy	és	más.
–	Na,	az	jó	–	felelte	Robin.
–	Nem	nagyon	tetszene	ám	Jimmynek	mind.
Az	előttük	haladó	csámpás	marxista	erre	feléjük	pillantott,	és	Robin	az	utcai

lámpa	 fényénél	 látta	 az	 arcán	 a	 Flicknek	 célzott	 kis	 vigyort	 –	 nyilván
meghallotta,	 mit	 mondott.	 A	 lány	 viszont,	 aki	 épp	 a	 lakáskulcsát	 igyekezett
előásni	a	mindenfélével	teli	oldaltáskájából,	úgy	tűnt,	nem	figyelt	fel	erre.

–	Ott	leszünk	fent	–	mutatott	három	világos	ablakra	egy	kis	sportbolt	fölött.	–
Hayley	 már	 itthon	 is	 van.	 Affrancba,	 remélem,	 nem	 felejtette	 el	 eldugni	 a
laptopom!

A	lakásba	a	hátsó	ajtón	és	egy	hideg,	szűk	lépcsőn	lehetett	felmenni.	Már	a
lépcső	 aljáról	 lehetett	 hallani	 a	 ’Niggas	 in	Paris’	 dübörgő	basszusát,	 és	 felérve
látták,	hogy	a	vékonyka	ajtó	nyitva	áll,	és	előtte	többen	is	a	falnak	támaszkodva
adogatnak	körbe	egy	hatalmas	dzsointot.

–	 »What’s	 fifty	 grand	 to	 a	 muh-fucka	 like	 me«9	 –	 rappelte	 a	 félhomályos
lakásból	Jay-Z.

A	 nagyjából	 tucatnyi	 embert	 számláló	 újonnan	 érkezett	 csoport	 eleve	 jó
néhány	vendéget	talált	már	a	buliban.	Elképesztő,	mennyien	férnek	egy	ilyen	kis
lakásba;	jól	láthatóan	csak	két	kis	szobáról,	egy	aprócska	zuhanyzóról	meg	egy
szekrény	méretű	konyhasarokról	volt	szó.

–	 Hayley	 szobájában	 lehet	 táncolni,	 az	 a	 nagyobb,	 abban	 leszel	 te	 is!	 –
kiabált	Flick	Robin	fülébe,	ahogy	a	sötét	szoba	felé	tülekedtek.

A	 szobát	 csak	 két	 halvány	 égőfüzér	 világította	meg,	meg	 az	 üzeneteiket,	 a
közösségi	oldalakat	olvasgatók	telefonjából	áradó	kis	fény-négyszögek.	Körben
mindenütt	 emberek	 álltak,	 és	 máris	 elborított	 mindent	 a	 marihuána	 illata.
Középen	 négy	 fiatal	 nőnek	meg	 egy	 fiúnak	 táncolni	 is	 sikerült.	 Ahogy	Robin
szeme	lassan	hozzászokott	a	sötéthez,	egy	emeletes	ágy	csontvázszerű	körvonala
is	 kibontakozott	 előtte.	 A	 felső	 ágyon	 jó	 néhányan	 ültek,	 és	 egy	 dzsointot
adogattak	körbe.	Mögöttük	egy	 szivárványos	LGBT-zászló	 és	 a	True	 Bloodból
ismerős	Tara	Thorntont	ábrázoló	poszter	díszelgett	a	falon.

Robin	az	emlékezetébe	 idézte,	hogy	Jimmy	és	Barclay	már	átkutatták	ezt	a
lakást,	és	nem	találták	meg	a	papírt,	amit	Flick	elemelt	Chiswelltől.	Hunyorogva
nézett	 körül	 a	 sötétben	 lehetséges	 rejtekhelyek	 után	 kutatva.	 Vajon	 Flick
folyamatosan	magánál	 tartja,	 tűnődött	 el	 –	 de	 ez	 nyilván	 Jimmynek	 is	 eszébe



juthatott,	és	bármilyen	pánszexuálisnak	is	érzi	magát	Flick,	Jimmy	még	mindig
jobb	eséllyel	veheti	rá,	hogy	vetkőzzön	le,	mint	ő.	Közben	a	sötétség	még	jól	is
jöhet,	 így	könnyebben	benyúlhat	a	matracok	és	 szőnyegek	alá;	de	olyan	sokan
voltak	már	itt,	hogy	Robin	nem	nagyon	hitte,	hogy	ez	lehetséges	lenne	anélkül,
hogy	valakinek	feltűnjön	a	gyanús	viselkedése.

–	 …keressük	 meg	 Hayley-t!	 –	 kiabált	 a	 fülébe	 Flick,	 és	 egy	 doboz	 sört
nyomott	 a	 kezébe.	 Kiaraszoltak	 a	 helyiségből	 Flick	 szobája	 felé.	 Ez	 még
kisebbnek	 tűnt,	 mint	 valójában	 volt,	 mert	 a	 fal	 minden	 négyzetcentiméterét
politikai	röplapok	és	poszterek	borították,	leginkább	a	KOLT	narancssárga	és	az
Igazi	 Szocialista	 Párt	 fekete-vörös	 színeiben.	 A	 földön	 heverő	 matrac	 fölött
gigantikus	palesztin	zászló	lógott.

Az	egyetlen	kis	lámpával	megvilágított	szobában	öten	voltak.	Két	fiatal	nő,
egy	fekete,	egy	fehér,	összeölelkezve	feküdtek	a	földön,	a	matracon.	A	kövérkés,
szakállas	Digby	is	a	padlón	ült,	úgy	beszélt	hozzájuk.	A	fal	mellett	két	tizenéves
fiú	állt	feszengve,	lopva	a	két	lányt	figyelték	a	matracon,	és	a	fejüket	összedugva
egy	újabb	dzsointot	sodortak.

–	 Hayley,	 ez	 itt	 Bobbi!	 –	 mutatta	 be	 Flick.	 –	 Érdekelné	 Laura	 része	 a
szobából!

Mindkét	 lány	 felnézett	 a	 matracról,	 a	 magas,	 rövid	 hidrogénszőke	 hajú,
álmos	tekintetű	lány	válaszolt:

–	Már	 azt	mondtam	Shanice-nek,	 hogy	beköltözhet	 –	mondta	 a	 szőke	 lány
beszívott	 hangon.	 A	 kisebb,	 fekete	 lány,	 akit	 magához	 ölelt,	 puszit	 nyomott	 a
nyakára.

–	Ó!	–	fordult	Flick	döbbenten	Robinhoz.	–	Affrancba.	Bocs!
–	Semmi	baj	–	felelte	Robin,	és	igyekezett	úgy	tenni,	mintha	csak	jól	viselné

a	csalódást.
–	Flick!	–	kiabált	be	valaki	a	folyosóról.	–	Itt	van	lent	Jimmy!
–	 Ó,	 bassza	 meg!	 –	 fakadt	 ki	 idegesen	 Flick,	 bár	 Robin	 látta	 az	 örömtől

kipirult	arcát.	–	Várj	meg	itt!	–	mondta	Robinnak,	és	kinyomakodott	a	vendégek
közt	a	folyosóra.

–	»Bougie	girl,	grab	her	hand«10	 –	 hallatszott	Kanye	West	 hangja	 a	másik
szobából.

Robin	 úgy	 tett,	 mintha	 a	 matracon	 heverő	 lányok	 és	 Digby	 beszélgetése
érdekelné,	 és	 a	 fal	 mellett	 lecsúszott	 a	 laminált	 padlóra.	 A	 sörét	 kortyolgatva



felmérte	Flick	szobáját.	A	buli	előtt	nyilván	rendet	rakott	benne.	Szekrényt	nem
látott,	de	volt	egy	fogas,	amin	kabátok	meg	egy-egy	ruha	lógott,	és	az	egyik	sötét
sarokban	hanyagul	összehajtott	pólók	és	pulóverek	álltak.	Egy	 fiókos	 szekrény
tetején	néhány	kis	plüssállatka	sorakozott	a	 rengeteg	sminkes	eszköz	mellett,	a
sarokban	pedig	bedobált	tüntetési	táblák.	Jimmy	és	Barclay	nyilván	átnézték	ezt
a	 helyiséget	 is.	 Vajon	 a	 falon	 az	 összes	 poszter	 és	 szórólap	 mögé	 benéztek?,
gondolta	Robin.	De	sajnos	akkor	sem	állhat	most	neki	leszedni	őket,	ha	nem.

–	 Figyi,	 ez	 teljesen	 alapvető!	 –	 mondta	 Digby	 épp	 a	 matracon	 heverő
lányoknak.	 –	 Abban	 egyetértünk,	 hogy	 a	 kapitalizmus	 részben	 a	 nők	 rosszul
fizetett	 munkájára	 épül,	 nem?	 Tehát	 a	 feminizmus,	 már	 ha	 hatékony	 is	 akar
lenni,	mindenképp	egyben	marxista	kell	legyen,	ez	a	két	dolog	összekapcsolódik!

–	 A	 patriarchátus	 nem	 egyenértékű	 a	 kapitalizmussal!	 –	 vágott	 vissza
Shanice.

Robin	 a	 szeme	 sarkából	 látta,	 ahogy	 Jimmy	 Flicket	 átkarolva	 épp
keresztülverekszi	 magát	 az	 emberek	 között	 a	 keskeny	 folyosón.	 Flick
boldogabbnak	tűnt	most,	mint	ma	este	bármikor.

–	 A	 nők	 elnyomása	 elválaszthatatlan	 attól,	 hogy	 nem	 tudnak	 belépni	 a
munkaerőpiacra!	–	jelentette	ki	Digby.

Az	álmos	 tekintetű	Hayley	most	kibontakozott	Shanice	öleléséből,	és	néma
kérésként	a	feketébe	öltözött	tizenévesek	felé	nyújtotta	a	kezét.	Át	is	adták	neki	a
dzsointot	Robin	feje	fölött.

–	 Bocs	 a	 szoba	 miatt	 –	 szólt	 oda	 Hayley	 Robin	 felé,	 miután	 hosszan
beleszívott.	–	Szopás	Londonban	lakást	keresni,	ugye?

–	Hatalmas	szopás	–	helyeselt	Robin.
–	 …mert	 csak	 be	 akarod	 tagolni	 a	 feminizmust	 a	 marxizmus	 átfogóbb

ideológiájába!
–	 Nincs	 itt	 szó	 betagolásról,	 hát	 ugyanazok	 a	 céljaink!	 –	 vágta	 rá	 Digby

hitetlen	kis	kacajjal.
Hayley	 próbálta	 Shanice-nak	 is	 átadni	 a	 dzsointot,	 de	 az	 úgy	 belelendült	 a

szenvedélyes	vitába,	hogy	csak	legyintett.
–	És	hol	vagytok	ti	marxisták,	amikor	a	heteronormatív	család	ideálját	kéne

kikezdeni?	–	szegezte	Digbynek	a	kérdést.
–	 Halljuk	 csak!	 –	 szólt	 oda	 lagymatagon	 Hayley	 is,	 közelebb	 húzódott

Shanice-hez	és	Robin	kezébe	nyomta	a	fiúk	dzsointját,	ő	meg	rögtön	visszaadta



nekik.	 Bármennyire	 érdekelték	 is	 őket	 a	 leszbikusok,	 gyorsan	 ki	 is	 mentek,
mielőtt	más	is	körbekínálná	a	kevéske	kis	anyagukat.

–	 Régen	 nekem	 is	 megvolt	 néhány	 –	 mondta	 hangosan	 Robin,	 miközben
felállt,	 de	 nem	 figyelt	 rá	 senki.	 Digby	 megragadta	 a	 lehetőséget,	 hogy
bepillantson	 a	 rövid	 fekete	 szoknyája	 alá,	 amikor	 a	 fiókos	 szekrény	 felé	 útban
elment	mellette.	A	feminizmus-marxizmus	közti	egyre	tüzesebb	vita	elvonta	róla
a	figyelmet,	hogy	Robin	valami	homályos,	nosztalgikus	indíttatást	tettetve	fogta
és	sorban	felvette	Flick	kis	plüssfiguráit	és	a	vékony	szövet	alatt	megtapogatta	a
kis	 műanyag	 golyókat	 bennük.	 Egyiken	 sem	 érezte,	 hogy	 kibontották	 és
visszavarrták	volna,	belerejtve	egy	darab	papírt.

Némileg	 reménytelenül	 visszament	 a	 sötét	 folyosóra,	 ahol	 egymásnak
zsúfolódva	álltak	az	emberek,	néhányan	már	az	ajtón	kívül.

A	mosdó	ajtaján	egy	lány	dörömbölt	épp:
–	Ne	 dugjatok	már	 ott	 bent,	 pisilnem	kell!	 –	 kiabált	 a	 körben	 állók	 remek

szórakozására.
Ez	reménytelen.
Robin	 kisurrant	 az	 aprócska	 konyhába.	 Alig	 volt	 nagyobb	 két

telefonfülkénél.	Az	egyik	falnál	egy	pár	ült,	a	lány	lába	átvetve	a	fiúén,	akinek	a
keze	 eltűnt	 a	 lány	 szoknyája	 alatt.	 A	 fekete	 ruhás	 tizenévesek	 most	 némi
nehézséggel	valami	ennivaló	után	kutattak.	Robin	úgy	 tett,	mint	aki	az	 italokat
keresi,	és	átnézte	az	üres	dobozokat	és	üvegeket,	közben	pedig	figyelte,	ahogy	a
fiúk	 a	 szekrényben	 turkálnak,	 és	 elgondolkodott,	 mennyire	 nem	 biztonságos
rejtekhely	lenne	a	gabonapelyhes	doboz.

A	 konyhaajtóban	 az	 anarchista	 Alf	 jelent	 meg,	 amikor	 Robin	 épp	 kiment
volna.	Most	már	sokkal	jobban	be	volt	szívva,	mint	a	kocsmában.

–	 Na,	 itt	 vagy!	 –	 mondta	 hangosan,	 és	 igyekezett	 Robinra	 fókuszálni	 a
szemével.	–	Te	szakszervezetis	lány!

–	Az	vagyok	–	felelte	Robin.	A	másik	szobában	D’banj	énekelte	épp,	hogy
»Oliver,	Oliver,	Oliver	Twist«.	Robin	megpróbált	átbújni	Alf	karja	alatt,	de	a	fiú
lejjebb	 engedte,	 és	 elzárta	 a	 kiutat	 a	 konyhából.	 Remegett	 az	 olcsó	 laminált
padló	a	Hayley	szobájában	elszántan	táncolók	talpa	alatt.

–	 Csinos	 vagy	 –	 mondta	 Alf.	 –	 Azt	 lehet	 mondani?	 Abszolút	 kurvára
feminista	módon	értem!

És	elnevette	magát.



–	 Köszi	 –	 felelte	 Robin,	 és	 második	 próbálkozásra	 már	 sikerült	 a	 fiút
kikerülve	 kijutnia	 a	 keskeny	 folyosóra,	 ahol	 a	 kétségbeesett	 lány	még	mindig
verte	 a	 mosdó	 ajtaját.	 Alf	 elkapta	 a	 karját,	 lehajolt,	 és	 valami	 érthetetlent
mondott	 a	 fülébe.	Amikor	megint	 felegyenesedett,	 Robin	 látta,	 hogy	 a	 kréta	 a
hajáról	fekete	foltot	hagyott	az	orra	hegyén.

–	Mi	van?	–	kérdezte	tőle.
–	Azt	mondtam	–	kiabálta	a	 fiú	–,	hogy	„nem	keresünk	valami	csendesebb

helyet	dumálni?”
De	Alf	ekkor	felfedezte,	hogy	ott	áll	mögöttük	valaki.
–	Heló,	Jimmy!
Knightnak	 is	 sikerült	 bejutnia	 a	 folyosóra.	 Rámosolygott	 Robinra,	 aztán

nekidőlt	 a	 falnak;	 cigarettázott,	 és	 sört	 ivott	 egy	 dobozból.	 Vagy	 tíz	 évvel
idősebb	volt	a	legtöbb	vendégnél,	és	néhány	lány	máris	lopva	nézegetni	kezdte	a
szűk	fekete	pólós-farmeres	férfit.

–	Te	is	a	budira	vársz?	–	kérdezte	Robint.
–	Ahha	–	felelte	az,	mert	úgy	tűnt,	ez	a	legegyszerűbb	módja,	hogy	Jimmytől

és	 az	 anarchista	Alftól	 is	megszabaduljon,	 ha	 úgy	 adódna.	Hayley	 szobájának
nyitva	 hagyott	 ajtaján	 át	 látta	 a	 táncoló	 Flicket,	 aki	most	 láthatóan	 élvezte	 az
életet,	hangosan	nevetett	valamin,	amit	épp	mondtak	neki.

–	 Flick	 azt	 mondja,	 apád	 szakszervezetis	 volt	 –	 szólalt	 meg	 Jimmy.	 –
Bányász,	nem?

–	Ahha	–	bólintott	Robin.
–	 A	 KURVA	 ÉLETBE	 már!	 –	 fakadt	 ki	 a	 lány,	 aki	 a	 mosdó	 ajtaján

dörömbölt.	Még	néhány	másodpercig	ugrabugrált	helyben	kétségbeesetten,	aztán
kirohant	a	lakásból.

–	Balra	vannak	a	kukák!	–	kiabált	utána	egy	másik	lány.
Jimmy	közelebb	hajolt	Robinhoz,	hogy	a	dübörgő	basszuson	át	is	hallhassa,

amit	mond.	Az	arcán,	amennyire	Robin	meg	tudta	ítélni,	együttérző,	akár	kedves
kifejezés.

–	 Meghalt	 már,	 ugye?	 –	 kérdezte.	 –	 Apád.	 A	 tüdeje,	 asszem,	 Flick	 azt
mondta.

–	Ahha	–	felelte	megint	Robin.
–	Sajnálom	–	mondta	halkan	Jimmy.	–	Én	is	átmentem	valami	ilyesmin.
–	Tényleg?	–	nézett	rá	Robin.



–	Aha,	anyámmal.	Neki	is	a	tüdeje.
–	Az	is	munkahelyi	volt?
–	Azbeszt	–	bólintott	Jimmy,	és	beleszívott	a	cigarettájába.	–	Most	már	nem

lehetne	ilyen,	hoztak	azóta	törvényt.	Tizenkét	éves	voltam.	Az	öcsém	meg	kettő,
nem	is	emlékszik	anyánkra.	Az	öregem	meg	halálra	itta	magát	nélküle.

–	Ez	kemény	–	mondta	Robin	őszintén.	–	Sajnálom.
Jimmy	gondosan	nem	Robin	arcába	fújta	ki	a	füstöt,	és	elvigyorodott.
–	 Ugyanolyanok	 vagyunk	 mi	 ketten	 –	 koccintotta	 a	 sörös	 dobozát

Robinéhoz.	–	Az	osztályharc	veteránjai!
Az	 anarchista	Alf	 levált	 róluk,	 és	 kissé	 tántorogva	 eltűnt	 a	 fényfüzérekkel

megvilágított	sötét	szobában.
–	És	a	család	kapott	kárpótlást?	–	érdeklődött	Jimmy.
–	Próbáltuk	–	mondta	Robin.	–	Anyám	még	most	is	próbálkozik.
–	Hát	 sok	szerencsét	neki	–	 ivott	 egy	kortyot	a	 söréből	 Jimmy.	–	Rohadtul

őszintén	kívánom.
Azzal	ő	is	megdöngette	a	mosdó	ajtaját.
–	Siessetek	már,	bazmeg,	itt	kint	várnak!	–	kiabálta.
–	Lehet,	hogy	valaki	rosszul	van?	–	jegyezte	meg	Robin.
–	Á,	egy	gyors	menet	lesz	az	–	nézett	rá	Jimmy.
Flick	szobájából	kijött	Digby,	láthatóan	felháborodva.
–	 Hát	 úgy	 tűnik,	 a	 patriarchális	 elnyomás	 bábja	 vagyok!	 –	 jelentette	 be

hangosan.
Senki	 sem	 nevetett.	 Digby	 megvakarta	 a	 hasát	 a	 pólója	 alatt	 (Robin	 most

látta,	 hogy	Groucho	Marx	 képe	 van	 rajta),	 aztán	 elcsalinkázott	 a	másik	 szoba
felé,	amelyikben	Flickék	táncoltak.

–	Elég	nagy	kesztyűbáb	tényleg	–	mormogta	oda	Jimmy	Robinnak.	–	Rudolf
Steiner-gyerek,	nem	képes	túltenni	magát	rajta,	hogy	már	senki	sem	értékeli,	ha
csak	próbálkozik.

Robin	 nevetett,	 de	 Jimmy	 nem.	A	 szemét	még	 egy	 rövidke	 pillanatig	 nem
vette	le	a	lányról,	de	aztán	résnyire	nyílt	a	mosdó	ajtaja,	és	egy	duci,	kipirult	arcú
fiatal	 lány	 kukucskált	 ki	 rajta.	Robin	 egy	 ritkás,	 ősz	 szakállú	 pasast	 látott,	 aki
épp	egy	Mao-sapkát	tett	a	fejére.

–	Larry,	 te	mocskos	 vén	 kujon!	 –	 szólt	 be	 Jimmy	 vigyorogva,	 a	 lány	meg
elszaladt	Robin	mellett,	és	akárcsak	Digby,	eltűnt	a	sötét	szobában.



–	’Estét,	Jimmy!	–	köszönt	az	idős	trockista	szemérmes	mosollyal,	aztán	ő	is
kilépett	 a	 mosdóból.	 A	 folyosón	 álló	 fiatalabb	 fiúk	 közül	 néhányan	 meg	 is
éljenezték.

–	Menj	 csak!	 –	 szólt	 oda	 Jimmy	 Robinnak,	 és	 tartotta	 neki	 az	 ajtót,	 meg
elzárta	mindenki	más	útját	is,	akik	be	akartak	slisszolni	előtte.

–	Köszi	–	felelte	a	lány,	és	belépett	a	mosdóba.
A	neoncső	 itt	vakító	világosságot	 teremtett	 a	 lakás	 többi	 részének	 leharcolt

félhomálya	után.	A	helyiségben	alig	 lehetett	megállni;	egyik	oldalon	egy	olyan
kis	zuhanyzó,	amilyet	Robin	még	sosem	látott	(a	koszos,	átlátszó	zuhanyfüggöny
félig	 a	 karikákról	 leszakadva	 lógott),	 a	 másikon	 meg	 egy	 kis	 vécé,	 amelyben
rengeteg	vizes	papír	és	egy	csikk	úszkált.	A	vesszőfonatos	szemetesben	használt
óvszer	csillogott.

A	mosdó	 fölött	 három	 roskatag	polcon	 félig	üres	kozmetikumos	üvegek	és
mindenféle	 egyéb	 állt	 úgy	 összezsúfolva,	 hogy	 félő	 volt,	 egyetlen	 érintéstől
lezúdul	az	egész.

Robin	 hirtelen	 ötlettel	 közelebb	 lépett	 a	 polcokhoz.	Az	 jutott	 eszébe,	 hogy
rejtette	el	a	lehallgatókészülékeket	egy	tamponosdobozban,	bízva	benne,	hogy	a
legtöbb	 finnyás	 férfi	 öntudatlanul	 is	 messze	 elkerül	 mindent,	 aminek	 a
menstruációhoz	 van	 köze.	 A	 tekintete	 gyorsan	 végigfutott	 a	 szupermarket-
márkás,	félig	üres	samponokon,	egy	réginek	tűnő	tubuson,	egy	koszos	szivacson,
a	 néhány	 olcsó	 dezodoron	 és	 a	 lecsempült	 bögrében	 álló,	 alaposan	 elhasznált
fogkeféken.	Mivel	minden	olyan	szorosan	volt	összezsúfolva	a	polcon,	nagyon
óvatosan	 kellett	 kihúznia	 a	 kis	 tamponosdobozt,	 ebben	 viszont	 csak	 egyetlen
bontatlan	tampont	talált.	De	ahogy	már	nyúlt	volna,	hogy	visszategye	a	dobozt,	a
régi	tubus	meg	egy	üveg	gyümölcsös	tusfürdő	mögött	meglátta	egy	műanyagba
burkolt	kis	puha	csomagocska	sarkát.

Hirtelen	izgalommal	nyúlt	fel,	és	kiszedte	a	rejtekhelyéről	a	fehér	polietilén
csomagot,	nagyon	figyelve	arra,	nehogy	közben	bármit	is	leverjen.

Valaki	megint	dörömbölt	az	ajtón.
–	Mindjárt	bepisilek,	bazmeg!	–	kiabált	be	egy	újabb	lány.
–	Pillanat!	–	kiabált	vissza	Robin.
Két	 vastagabb	 egészségügyi	 betétet	 tekert	 be	 valaki	 a	 saját	 nem	 túl

romantikus	 csomagolásukba	 („Különösen	 intenzív	 vérzéshez”).	 Az	 ilyesmit
fiatal	 lányok	 biztosan	 nem	 lopják	 el,	 különösen,	 ha	 a	 bulihoz	 öltöztek.	 Robin



kihúzta	a	betéteket	a	csomagból.	Az	elsőn	nem	látott	semmi	különöset.	A	másik
viszont	 halk,	 ropogó-surrogó	 hangot	 adott,	 amikor	 meghajlította.	 Egyre
izgatottabban	 forgatta	 a	 kezében,	 és	 látta,	 hogy	 valaki	 (valószínűleg	 egy
borotvapengével)	 felvágta.	 Bedugta	 két	 ujját	 a	 betét	 belsejébe,	 a	 szövetszerű
habba,	 és	 egy	 vastag,	 összehajtogatott	 papírdarabot	 tapintott	 ki.	 Óvatosan
kihúzta	és	kihajtogatta.

Ugyanolyan	levélpapír	volt,	mint	amire	Kinvara	írta	a	búcsúlevelét,	a	tetején
a	gravírozott	„Chiswell”	névvel,	alatta	meg	a	vörös	Tudor-rózsa	vércseppjével.	A
lapon	 néhány	 szó	 és	 szókapcsolat	 állt	 azzal	 a	 jellegzetes,	 nehezen	 olvasható
írással,	amit	Robin	oly	sokszor	látott	Chiswell	irodájában;	a	közepén	pedig	egy
szó,	sokszor	bekarikázva:
	

	
Robin	 izgalmában	 már	 alig	 kapott	 levegőt.	 Előhúzta	 a	 telefonját,	 és	 számos
képet	készített	 a	 jegyzetről,	 aztán	visszahajtogatta,	visszadugta	a	betétbe,	és	az
egész	csomagot	visszatette	a	polcra,	ahol	találta.	Megpróbálta	lehúzni	a	vécét,	de
az	 eldugulhatott,	 és	 csak	 annyi	 történt,	 hogy	 a	 vízszint	 vészjóslóan
megközelítette	a	vécécsésze	szélét,	de	nem	ment	le.	A	csikk	ott	úszkált	benne	az



örvénylő	papír	között.
–	Bocs	–	nyitotta	ki	az	ajtót	Robin.	–	A	vécé	eldugult.
–	Mindegy	–	 felelte	 a	 kint	 álló	 türelmetlen,	 berúgott	 lány.	 –	Akkor	majd	 a

mosdóba.
Robin	mellett	bement,	és	becsapta	az	ajtót.
Jimmy	még	mindig	kint	állt	a	folyosón.
–	Asszem,	én	megyek	–	mondta	neki	Robin.	–	Igazából	csak	azé’	jöttem	el,

hogy	a	szobát	megbeszéljem,	csak	már	kivette	valaki	előttem.
–	Milyen	kár	–	 felelte	könnyeden	Jimmy.	–	Gyere	el	egyszer	egy	gyűlésre.

Jót	tenne	egy	kis	északi	spiritusz!
–	Ja,	lehet	–	bólintott	Robin.
–	Mi	lehet?
Flick	jött	oda	hozzájuk	a	kezében	egy	üveg	Budweiserrel.
–	Lehet,	hogy	eljön	egy	gyűlésre	–	mondta	neki	Jimmy,	és	újabb	cigarettát

húzott	ki	a	csomagból.	–	Igazad	volt,	Flick,	tényleg	tökös!
Jimmy	kinyújtotta	a	kezét,	és	magához	húzta	Flicket,	az	oldalához	szorította,

és	puszit	nyomott	a	feje	tetejére.
–	 Ja,	 bizony	 –	 felelte	 Flick.	 Igazi	 melegség	 villant	 a	 mosolyában,	 ahogy

Jimmy	derekát	átkarolta.	–	Gyere	el	a	következőre,	Bobbi!
–	 Ja,	 lehet	 –	 bólintott	Bobbi	Cunliffe,	 a	 szakszervezeti	 vezető	 lánya,	 aztán

elbúcsúzott	tőlük,	kiverekedte	magát	a	folyosóról	a	hideg	lépcsőházba.
Még	a	közvetlenül	a	bejárati	ajtó	előtt	hányó,	 feketébe	öltözött	 tizenévesek

látványa	(és	szaga)	sem	vette	el	Robin	ünnepi	kedvét.	Nem	tudott	várni,	már	a
buszmegálló	 felé	 menet	 elküldte	 Strike-nak	 a	 Jasper	 Chiswell	 jegyzeteiről
készült	képet.
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Nagyon	téved,	West	kisasszony,	ha	erre	gondol.
	

Henrik	Ibsen:	Rosmersholm
	
	

Strike	felöltözve	elaludt	az	ágyon	a	padlásszobájában,	a	műlábát	sem	csatolta	le.
A	 Chiswell-ügy	 részleteit	 tartalmazó	 kartondosszié	 a	 mellkasán	 hevert,	 és
finoman	vibrált	a	horkolásával;	azt	álmodta,	Charlotte-tal	mennek	kézen	fogva	a
különben	 üres	 Chiswell-házban,	 amit	 megvettek	 maguknak.	 Charlotte	 magas
volt,	 vékony	 és	 gyönyörű,	 és	 már	 nem	 terhes.	 A	 Shalimar	 illata	 és	 fekete
műselyem	 lebegett	 a	 nyomában,	 de	 a	 nagy	 boldogság	 valahogy	 elpárolgott
belőlük,	ahogy	végigsétáltak	a	nyirkos,	hűvös,	 rendetlen	 szobákban.	Ugyan	mi
vehette	rá	őket	erre	a	meggondolatlan,	értelmetlen	lépésre,	hogy	megvegyék	ezt
a	huzatos	házat,	amelyben	jön	le	a	tapéta	a	falról,	a	mennyezetről	pedig	drótok
lógnak	le?

Egy	 beérkező	 üzenet	 hangos	 rezgése	 ébresztette	 fel	 álmából.	 Egy	 pillanat
törtrészére	 beléhasított,	 hogy	 megint	 a	 padlásszobájában	 van	 egyedül,	 a
Chiswell-ház	sem	az	övé	és	Charlotte	Ross	sem;	aztán	a	kezével	keresni	kezdte	a
telefont,	 félig	 maga	 alatt.	 Teljesen	 természetesnek	 vette,	 hogy	 Charlotte-tól
kapott	üzenetet.

De	tévedett.	Álmos	szeme	előtt	Robin	neve	jelent	meg	a	kijelzőn,	és	ráadásul
hajnali	egy	óra	volt.	Kiment	a	fejéből,	hogy	a	lány	bulizni	ment	Flickkel.	Sietve
felült,	 mire	 az	 eddig	 a	 mellkasán	 heverő	 dosszié	 rögtön	 lecsúszott	 róla,	 és	 a
benne	lévő	papírlapok	szétszóródtak	a	padlón.	Strike	hunyorogva,	álmosan	nézte
a	fényképet,	amit	Robin	küldött.

–	Azt	a	kurva…
A	 padlón	 kialakult	 rendetlenségre	 ügyet	 sem	 vetve	 azonnal	 visszahívta	 a

lányt.



–	 Hahó!	 –	 köszönt	 Robin	 örömtől	 remegő	 hangon,	 a	 háttérben	 a	 londoni
éjszakai	 buszok	 eltéveszthetetlen	 hangjaival:	 a	 zörgő-bőgő	 motor	 zajával,	 a
csikorgó	 fékekével,	 az	 ajtó	 fémes	 csengőjével,	 és	 a	 kötelező	 részeg
nevetgéléssel.	Egy	csapat	fiatal	nő	lehetett.

–	Ezt	meg	hogy	a	picsába	csinálta?
–	 Nő	 vagyok	 –	 felelte	 Robin.	 Strike	 hallotta	 a	 mosolyt	 a	 hangjában.	 –

Tudom,	hová	kell	dugni	a	dolgokat,	ha	tényleg	nem	akarjuk,	hogy	megtalálják.
De	azt	hittem,	már	alszik!

–	 Hol	 van	 most…	 egy	 buszon?	 Szálljon	 le,	 és	 fogjon	 taxit!	 Kifizetjük	 a
Chiswell-pénzből,	ha	kér	számlát!

–	Semmi	szükség,	hogy…
–	Csak	 tegye,	 amit	mondtam!	–	 ismételte	Strike	 egy	kicsit	 agresszívebben,

mint	 akarta;	 lehet,	 hogy	 épp	 valami	 különlegeset	 vitt	 véghez,	 de	 alig	 egy	 éve
meg	megkéselték,	amikor	ugyanígy	egyedül	volt	az	utcán	sötétedés	után.

–	Jól	van,	jól	van,	fogok	egy	taxit!	–	nyugtatta	Robin.	–	Elolvasta	Chiswell
jegyzetét?

–	Épp	most	 nézem	 –	 hangosította	 ki	 a	 beszélgetést	 Strike,	 hogy	 közben	 is
tanulmányozhassa	a	képet.	–	Remélem,	ugyanott	hagyta,	ahol	találta?

–	Igen.	Az	tűnt	a	legjobb	ötletnek.
–	Így	van.	És	egyébként	hol…?
–	Egy	egészségügyi	betétbe	rejtve.
–	Jézusom!	–	döbbent	meg	Strike.	–	Hát	sosem	gondoltam	volna,	hogy…
–	 Nem,	 és	 Jimmy	 meg	 Barclay	 sem	 –	 felelte	 büszkén	 a	 lány.	 –	 El	 tudja

olvasni,	mi	van	az	alján?	Azt	a	latin	szöveget?
Strike	hunyorogva	nézte,	majd	lefordította	neki:
–	„Gyűlölök	és	szeretek.	Kérded	tán,	mért	teszem	én	ezt?	Nem	tudom,	érzem

csak:	szerteszakít	ez	a	kín.”11	Ez	megint	Catullus.	Egy	elég	híres	darab.
–	Maga	tanult	latint	az	egyetemen?
–	Nem.
–	Akkor	meg	hogy…?
–	Hosszú	történet	–	szakította	félbe	Strike.
Igazából	elég	rövid	története	volt,	honnan	tud	latinul,	csak	a	legtöbben	nem

értették.	 Így	 az	 éjszaka	 közepén	 nem	 volt	 kedve	 elmesélni,	 és	 azt	 sem	 akarta
elárulni,	hogy	Charlotte	Catullusról	is	tanult	Oxfordban.



–	 „Gyűlölök	 és	 szeretek”	 –	 ismételte	 Robin.	 –	 Miért	 írta	 volna	 ezt	 ki
Chiswell?

–	Mert	így	érezte	magát?	–	vetette	fel	Strike.
Ki	 volt	 száradva	 a	 szája,	 túl	 sokat	 dohányzott	 elalvás	 előtt.	 Sajgó,

elgémberedett	 tagokkal	 feltápászkodott,	 és	 óvatosan	 átlépve	 a	 földre	 esett
jegyzetein,	a	mosogatóhoz	indult	a	másik	szobában,	a	kezében	a	telefonnal.

–	Mármint	Kinvara	miatt?	–	kérdezte	kétkedőn	Robin.
–	Látta	más	nővel,	amikor	a	közelében	dolgozott?
–	Nem.	De	persze	az	is	lehet,	hogy	nem	egy	nőre	értette.
–	 Igaz	 –	 bólintott	 Strike.	 –	Catullusban	 van	 bőven	 férfiszerelem	 is.	 Lehet,

hogy	ezért	szerette	ennyire	Chiswell?
Telitöltött	egy	bögrét	hideg	csapvízzel,	egy	húzásra	megitta,	aztán	beledobott

egy	 teafiltert,	 és	bekapcsolta	a	vízforralót.	Közben	végig	a	világító	kis	kijelzőt
nézegette	a	sötétben.

–	„Anya”,	kihúzva	–	mormogta.
–	Chiswell	anyja	huszonkét	évvel	ezelőtt	meghalt	–	vágta	 rá	Robin.	–	Pont

most	kerestem	rá.
–	Hmm.	És	„Bill”,	bekarikázva.
–	Nem	Billy	–	mutatott	rá	Robin.	–	De	ha	Jimmy	és	Flick	azt	hitte,	Jimmy

öccsére	utal,	akkor	ezek	szerint	Billyt	néha	„Bill”-nek	is	hívják.
–	Hacsak	nem	Clintonra	utal	–	mondta	Strike.	–	Vagy	Vilmos	hercegre,	ha

már	 itt	 tartunk…	„Suzuki”…	„Blanc	de”…	várjon	csak,	Jimmy	Knightnak	van
egy	régi	Suzuki	Altója!

–	Flick	azt	mondja,	kivonták	a	forgalomból.
–	Tényleg.	Barclay	is	mondta,	hogy	nincs	meg	a	műszakija.
–	A	Chiswell-ház	előtt	is	parkolt	egy	Grand	Vitara,	amikor	ott	jártunk.	Biztos

valamelyik	családtagé.
–	Remek	észrevétel	–	bólintott	Strike.
Felkapcsolta	 a	 villanyt,	 aztán	 az	 ablak	 melletti	 asztalhoz	 ment,	 mert	 ott

hagyta	a	tollát	és	jegyzetfüzetét.
–	Hát,	 tudja…	–	szólalt	meg	elgondolkodva	Robin	–,	én	azt	hiszem,	 láttam

valahol	mostanában	azt,	hogy	„Blanc	de	blanc”.
–	Igen?	Sokat	pezsgőzött?	–	kérdezte	Strike.	Közben	leült,	hogy	jegyzetelni

tudjon.



–	Nem,	hanem…	de,	gondolom,	valami	bor	címkéjén	láthattam,	nem?	Blanc
de	blancs…	ez	mit	jelent?	„Fehérből	fehér”?

–	Aha	–	felelte	Strike.
Jó	egy	percig	egyikük	sem	szólalt	meg.	Mindketten	a	jegyzeteket	nézegették.
–	Hát,	 Robin,	 nem	 szívesen	mondom	 ezt	 –	 szólalt	meg	 végül	 Strike	 –,	 de

ebben	az	a	 legérdekesebb,	hogy	Flicknél	volt.	Mintha	teendők	listája	 lenne.	Én
nem	látok	itt	semmit,	ami	bűncselekményre	utalna,	vagy	alapot	adna	zsaroláshoz
vagy	gyilkossághoz.

–	 „Anya”,	 kihúzva	 –	 ismételte	 Robin,	 mintha	 mindenáron	 jelentést	 akart
volna	 kifacsarni	 a	 titokzatos	 szavakból.	 –	 Jimmy	Knight	 anyja	 azbesztózisban
halt	meg.	Épp	az	előbb	mondta	Flick	buliján.

Strike	 finoman	 megkopogtatta	 a	 jegyzetfüzetét	 a	 toll	 végével,	 míg	 végül
Robin	mondta	ki	a	kérdést,	amivel	ő	is	viaskodott:

–	Ezt	el	kell	mondanunk	a	rendőrségnek,	nem	igaz?
–	 Igen	 –	 sóhajtott	 Strike	 a	 szemét	 dörzsölve.	 –	 Ez	 bizonyítja,	 hogy	 Flick

bejuthatott	 az	Ebury	Streetre.	És	ez	 sajnos	azt	 is	 jelenti,	hogy	magának	el	kell
tűnnie	az	ékszerboltból.	Ha	kimegy	a	rendőrség	átkutatni	a	fürdőszobáját,	Flick
hamarosan	kitalálja,	ki	adta	nekik	a	tippet.

–	 A	 francba!	 –	 felelte	 Robin.	 –	 Pedig	 már	 kezdtem	 azt	 hinni,	 jutok	 vele
valamire!

–	 Hát	 igen	 –	 mondta	 Strike.	 –	 Ez	 a	 baj	 azzal,	 hogy	 nem	 vagyunk	 benne
hivatalosan	 a	 nyomozásban.	 Sokért	 nem	 adnám,	 ha	 bevihetném	 Flicket	 egy
kihallgatóba…	Jaj,	ez	a	rohadt	ügy!	–	ásított	egy	nagyot.	–	Egész	este	a	dossziét
bújtam.	Ez	a	papír	most	pont	ugyanolyan,	mint	minden	más	itt,	több	kérdést	vet
fel,	mint	amennyit	megválaszol.

–	 Várjon	 csak	 –	 felelte	 Robin,	 és	 Strike	 mozgás	 hangjait	 hallotta.	 –
Elnézést…	Cormoran,	most	itt	leszállok,	látok	egy	taxidrosztot…

–	Jól	van.	Remek	munkát	végzett	ma.	Felhívom	holnap…	vagyis	ma,	majd
később.

Amikor	Robin	letette,	Strike	is	a	hamutálba	rakta	a	cigarettáját,	visszament	a
hálóba,	 összeszedte	 a	 padlóról	 a	 szétszóródott	 jegyzeteit,	 és	 kivitte	 őket	 a
konyhába.	A	 közben	 fütyülő	 vízforralóról	 tudomást	 sem	 véve	 kivett	 a	 hűtőből
egy	sört,	 leült	a	dossziéval	az	asztalhoz,	majd	gondolt	egyet,	és	néhány	centire
kinyitotta	 az	 ablakot	 is,	 hogy	 friss	 levegő	 is	 legyen	 a	 helyiségben,	 ha	 már



dohányzik.
A	 Katonai	 Rendőrségen	 azt	 verték	 bele,	 hogy	 a	 kihallgatásokat	 és

információkat	 három	 nagy	 kategóriába	 rendezze:	 emberek,	 helyek	 és	 dolgok
köré,	 és	 a	 Chiswell-ügyet	 is	 épp	 így	 próbálta	 megközelíteni,	 mielőtt	 elaludt.
Most	 kirakosgatta	 a	 dosszié	 tartalmát	 a	 konyhaasztalra,	 és	 nekiállt	 megint.	 A
benzingőzös,	hideg	éjszakai	huzatban	finoman	remegett	a	fényképek,	papírlapok
sarka.

–	Emberek…	–	mormogta	maga	elé.
Elalvás	 előtt	 írt	 már	 egy	 listát	 azokról,	 akik	 legjobban	 felkeltették	 az

érdeklődését	Chiswell	halálával	kapcsolatban.	Most	 látta,	 hogy	önkéntelenül	 is
úgy	rendezte	el	a	neveket,	hogy	mennyire	voltak	benne	tulajdonosaik	az	áldozat
zsarolásában.	A	lista	elején	Jimmy	Knight	neve	állt,	utána	Geraint	Winné,	utána
pedig	azok	jöttek,	akikre	Strike	a	két	férfi	helyetteseiként	gondolt:	Flick	Purdue
és	Aamir	Mallik.	Aztán	Kinvara,	aki	 tudta,	hogy	Chiswellt	zsarolták,	és	azt	 is,
hogy	mivel;	Della	Winn,	aki	a	bírói	tiltást	kérte,	hogy	a	zsarolást	ne	írhassa	meg
a	sajtó,	bár	Strike	nem	tudta,	pontosan	mennyire	volt	benne	a	dologban.	Végül
Raphael,	aki	minden	jel	szerint	nemcsak	azt	nem	tudta,	mit	követett	el	az	apja,
hanem	 azt	 sem,	 hogy	 egyáltalán	 zsarolta	 valaki.	 A	 lista	 legalján	 pedig	 Billy
Knight,	akinek	csak	annyi	volt	a	kapcsolata	a	zsarolással,	hogy	a	legfőbb	zsaroló
testvére.

De	miért	pont	ebben	a	sorrendben	írta	fel	a	neveket,	kérdezte	magától	Strike.
Nem	 bizonyított,	 hogy	 bármi	 kapcsolat	 lenne	 Chiswell	 halála	 meg	 a	 zsarolás
között,	már	persze	ha	nem	az	kergette	a	minisztert	az	öngyilkosságba,	hogy	az
ismeretlen	cselekedetének	megszellőztetésével	fenyegették.

Aztán	az	jutott	eszébe,	hogy	ha	megfordítja	a	listát,	hirtelen	egy	egészen	más
hierarchia	 tűnik	 fel.	 Így	Billy	volt	 a	 legtetején,	 aki	nem	pénzt	vagy	egy	másik
ember	szégyenét	kereste,	hanem	önzetlenül	az	igazságot.	A	fordított	listán	utána
Raphael	 következett	 meg	 az	 ő	 fura	 (és	 Strike	 számára	 még	 mindig
valószínűtlennek	 tűnő)	 sztorija	 arról,	 hogy	az	 apja	 a	halála	 reggelén	 leküldte	 a
mostohaanyjához	 –	 Henry	 Drummond	 kelletlenül	 elismerte,	 hogy	 valami
egyelőre	 ismeretlen,	 de	 tisztességes	 okból.	 Della	 a	 harmadik	 helyre	 került:	 a
kikezdhetetlen	erkölcsű	miniszter	asszonyt	 sokan	csodálták,	de	Strike	 továbbra
sem	tudta,	mit	is	gondol	és	érez	a	zsaroló	férje	meg	az	áldozat	iránt.

Így	 hátulról	 előre	 úgy	 tűnt	 neki,	 a	 gyanúsítottak	 egyre	 durvább,	 egyre



pragmatikusabb	 viszonyban	 voltak	 az	 áldozattal,	 míg	 a	 végén	 el	 nem	 jutott
Jimmy	Knighthoz,	aki	egyszerűen	csak	negyvenezer	fontot	követelt	dühösen.

Strike	úgy	görnyedt	tovább	a	lista	fölé,	mintha	arra	számítana,	hogy	hirtelen
valami	kiemelkedik	majd	a	sűrű,	szögletes	betűi	közül,	ahogy	az	ember	meglátja
a	 színes	 foltok	 közé	 rejtett	 háromdimenziós	 képet,	 ha	 épp	 nem	 fókuszál	 rá	 a
szemével.	 De	 csak	 annyi	 jutott	 eszébe,	 hogy	 szokatlanul	 sok	 pár	 kapcsolódik
Chiswell	 halálához.	 Házaspárok	 vagy	 élettársak:	 Geraint	 és	 Della,	 Jimmy	 és
Flick;	édestestvérek:	Izzy	és	Fizzy,	Jimmy	és	Billy;	a	két	együttműködő	zsaroló:
Jimmy	és	Geraint;	és	a	két	zsaroló	meg	a	segédeik:	Flick	és	Aamir.	Még	valami
szülő–gyerek-szerű	viszonyt	is	felfedezhet	az	ember	Della	és	Aamir	között.	Így
két	személy	maradt,	akik	azért	álltak	párba,	mert	elszigeteltek	voltak	a	különben
szoros	 viszonyban	 lévő	 családban:	 a	 megözvegyült	 Kinvara,	 és	 Raphael,	 a
folyton	csalódást	okozó,	kívülálló	fiú.

Strike	 szórakozottan	 tovább	 kocogtatta	 a	 tollal	 a	 jegyzetfüzetet.	 Párok,
gondolta.	Az	egész	 is	egy	bűncselekménypárral	kezdődött:	Chiswellt	zsarolták,
Billy	 meg	 azt	 állította,	 látott	 egy	 gyerekgyilkosságot.	 Strike	 kezdettől	 a
kapcsolatot	 próbálta	megtalálni	 közöttük,	 nem	 tudta	 elhinni,	 hogy	 két	 teljesen
különálló	ügyről	van	szó,	még	ha	ránézésre	valóban	a	Knight	 testvérek	vérségi
kapcsolata	is	az	egyetlen,	ami	összefogja	őket.

Lapozott	egyet,	és	átfutotta	a	„Helyek”	cím	alá	írt	jegyzeteit.	Néhány	percig
olvasgatta,	mit	 firkantott	 le	arról,	hogy	ki	 juthatott	be	az	Ebury	Street-i	házba,
hogy	melyik	gyanúsított	hol	volt	Chiswell	halálának	időpontjában	(több	is	volt,
akiről	 nem	 tudta);	 aztán	 felírta	magának,	 hogy	 Izzy	még	mindig	 nem	mondta
meg	 neki,	 hogy	 érheti	 el	 Tegan	 Butchert,	 az	 istállólányt,	 aki	 megerősíthetné,
hogy	 Kinvara	 valóban	 otthon	 volt	 Woolstone-ban,	 míg	 Chiswell	 egy
nejlonzacskóval	a	fején	fuldoklott	Londonban.

Még	 egyet	 lapozva	 a	 „Dolgok”	 című	 oldalra	 jutott.	A	 tollat	 letette,	 és	 úgy
rakta	 ki	 egymás	 mellé	 Robin	 fényképeit,	 hogy	 azokból	 mint	 darabkákból
kialakult	 a	 helyszín.	 Megnézte	 a	 holttest	 zsebében	 felcsillanó	 aranyszínű
valamit,	 aztán	 az	 elgörbült	 kardot,	 ami	 félig	 el	 is	 tűnt	 a	 szoba	 egy	 sötétebb
sarkában.

Strike-nak	 úgy	 tűnt,	 ez	 az	 ügy,	 amiben	 épp	 nyomoz,	 teli	 van	 meglepő
helyeken	felbukkanó	dolgokkal	–	ott	volt	a	kard	a	sarokban,	a	Lachesis-tabletták
a	 padlón,	 a	 fakereszt	 a	 csalán	 között,	 a	 kis	 bemélyedésben,	 a	 héliumos	 tartály



meg	a	gumicső	egy	olyan	házban,	ahol	sosem	tartottak	gyerekzsúrt	–,	de	fáradt
agya	nem	talált	se	válaszokat,	se	mintát,	ami	összefogja	mindezt.

Végül	 felhajtotta	az	utolsó	korty	sört,	az	üres	dobozt	nagy	 ívben	a	konyhai
szemetesbe	dobta,	új	lapot	nyitott	a	jegyzetfüzetében,	és	teendőlistát	kezdett	írni
vasárnapra,	amiből	máris	eltelt	két	óra:

	
1.	Felhívni	Wardle-t
Elküldeni	a	Flick	lakásában	talált	képet

Ha	lehet,	megtudni,	hogy	áll	a	nyomozás

2.	Felhívni	Izzyt
Megmutatni	az	ellopott	papírt

Kérdés:	Freddie	pénzcsipesze	meglett?

Tegan	elérhetősége?

Raphael	telefonszáma?

Ha	lehet,	Della	Winn	telefonszáma?

3.	Felhívni	Barclay-t
Beszámolni	az	újdonságokról

Tovább	követni	Jimmyt	és	Flicket

Jimmy	mikor	látogatja	meg	Billyt?

4.	Felhívni	a	kórházat
Ha	lehet,	olyankorra	szervezni	látogatást,	amikor	Jimmy	nincs	ott

5.	Felhívni	Robint
Beszéljen	ő	Raphaellel

6.	Felhívni	Dellát
Ha	lehet,	találkozó

	
Némi	további	gondolkodás	után	még	egy	tételt	írt	a	lista	végére:

	
7.	Venni	teát,	sört,	kenyeret
	

Miután	 rendbe	 rakta	 a	 Chiswell-dossziét,	 a	 lassan	 kicsorduló	 hamutálat	 a
szemetesbe	ürítette,	és	jobban	kinyitotta	az	ablakot,	hogy	több	hideg,	friss	levegő
jöjjön	be,	Strike	még	elment	vécére,	megmosta	a	fogát,	lekapcsolta	a	villanyt,	és
visszament	a	hálóba,	ahol	még	mindig	égett	az	egy	szem	olvasólámpa.



Most,	hogy	a	 sör	 és	 a	 fáradtság	meggyengítette	 a	védekezést,	 rögtön	 ismét
előjöttek	a	fejében	azok	az	emlékek,	amelyekről	a	munkával	el	akarta	 terelni	a
figyelmét.	Ahogy	levetkőzött	és	lecsatolta	a	műlábát,	fejben	végigvett	mindent,
amit	 Charlotte	 mondott	 neki	 a	 kis	 asztalnál,	 a	 Francóban;	 felidézte	 a	 zöld
szemeket,	az	arckifejezését,	a	 fokhagymaszagú	étteremben	a	Shalimar	 illatát;	a
lány	vékony,	fehér	ujjait	a	kenyérrudacskán.

Bebújt	az	ágyba	a	hűvös	ágynemű	közé,	és	a	 tarkóján	összekulcsolt	kézzel
csak	hevert,	bámult	fel	a	sötétségbe.	Bár	közönyös	tudna	maradni,	gondolta;	de
igazság	szerint	kellemesen	legyezgette	az	egóját,	hogy	a	lány	mindent	elolvasott
az	ügyekről,	amelyekkel	a	hírnevét	megalapozta,	hogy	őrá	gondol	a	férje	mellett
az	 ágyban.	Most	 azonban	 a	 józan	 esze	 és	 tapasztalata	 is	 nekiveselkedett,	 profi
módon	 szétszedte	 a	 beszélgetést,	 és	 módszeresen	 feltárta	 benne	 az
eltéveszthetetlen	 jeleket,	 amelyekben	 megint	 Charlotte-nak	 mások
megdöbbentésére	 irányuló,	 lankadatlan	 késztetése,	 vagy	 a	 konfliktus	 iránti
csillapíthatatlan	szüksége	mutatkozott	meg.

Ha	 elhagyná	 az	 arisztokrata	 férjét	 meg	 az	 újszülött	 gyerekeit	 egy	 híres,
féllábú	 nyomozóért,	 az	 aztán	 valóban	 Charlotte	 megbotránkoztató	 pályájának
legszebb	 megkoronázása	 lenne.	 Mivel	 a	 lány	 szinte	 betegesen	 viszolygott
minden	 rutinszerűtől,	 felelősségtől	 és	 kötelezettségtől,	 maga	 tette	 tönkre	 az
állandóságra	 adódó	 minden	 lehetőségét,	 még	 mielőtt	 a	 fenyegető	 unalommal
vagy	 a	 kompromisszumokkal	 szembe	 kellett	 volna	 néznie.	 Strike	 nagyon	 jól
tudta	ezt,	mert	jobban	ismerte,	mint	bárki	más,	és	azt	is	tudta,	hogy	róla	is	pont
akkor	 szakadt	 le,	 amikor	 már	 valódi	 áldozatot,	 valódi	 döntést	 kellett	 volna
hoznia.

De	 azt	 is	 tudta	 (és	 olyan	 volt	 ez	 a	 tudás,	 mint	 egy	 sebben	 a	 kiirthatatlan
baktériumok,	 amelyektől	 az	 sosem	 fog	begyógyulni),	 hogy	a	 lány	úgy	 szerette
őt,	ahogy	még	soha	senki	mást.	Persze,	a	barátai	szkeptikus	barátnői	és	feleségei,
akik	közül	egyik	sem	kedvelte	Charlotte-ot,	annyiszor	elmondták	neki:	„ez	nem
szeretet,	 amit	 ez	 veled	 csinál”,	 vagy	 „viccen	 kívül,	 Corm,	 hát	 honnan	 tudod,
hogy	nem	pontosan	ugyanezt	mondta-e	mindenkinek,	akivel	csak	volt?”	Ezek	a
nők	 illúzióhajhászásnak	vagy	egoizmusnak	 látták	a	Charlotte	 szerelmébe	vetett
hitét.	 Csakhogy	 ők	 nem	 voltak	 ott	 azokban	 a	 tökéletes	 boldogságot,	 teljes
megértést	nyújtó	pillanatokban,	amelyeknél	jobbat	azóta	sem	tapasztalt	életében.
Nem	 tudták,	 milyen	 az,	 amikor	 a	 közös	 vicceiket	 a	 világon	 senki	 más	 nem



értheti,	nem	érezték	azt	a	hiányt	sem,	ami	tizenhat	éven	keresztül	újra	meg	újra
visszarántotta	őket	egymáshoz.

Charlotte	egyenesen	annak	a	férfinak	a	karjaiba	ment	tőle,	akivel,	jól	tudta,	a
lehető	legnagyobb	fájdalmat	okozhatja	Strike-nak;	és	igaza	is	volt,	 tényleg	 fájt,
mert	Ross	a	szöges	ellentéte	volt	mindannak,	amit	ő	képviselt,	ráadásul	már	járt
Charlotte-tal	azelőtt	 is,	hogy	Strike	egyáltalán	megismerte	volna	a	lányt.	Strike
mégis	 biztos	 volt	 benne,	 hogy	 a	 menekülés	 Rosshoz	 olyan	 gesztus	 volt,	 mint
önmaga	felgyújtása	–	kizárólag	a	látványosság	kedvéért.

	
Difficile	est	longum	subito	deponere	amorem,
Difficile	est,	verum	hoc	qua	lubet	efficias.
	
Szörnyü	nehéz	mindjárt	elvetni	a	hosszu	szerelmet,
szörnyü	nehéz,	de	neked	nincs	habozásra	időd.12

	
Strike	 lekapcsolta	 az	 olvasólámpát,	 lehunyta	 a	 szemét,	 és	 ismét	 nyugtalan
álomba	 merült.	 Megint	 az	 üres	 házban	 járt,	 ahol	 a	 tapétán	 ki	 nem	 fakult
négyszögek	 jelezték,	 hogy	 minden	 értékeset	 elvittek	 már	 innen.	 De	 ezúttal
egyedül	 volt,	 és	 az	 a	 furcsa	 érzése	 támadt,	 hogy	 valami	 rejtekhelyről	 figyeli
valaki.
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És	legvégül…	a	szívszorító	és…	vádló	győzelme…
	

Henrik	Ibsen:	Rosmersholm
	
	

Robin	 alig	 valamivel	 hajnali	 kettő	 előtt	 ért	 haza.	 Ahogy	 a	 konyhában	 halkan
csinált	 magának	 egy	 szendvicset,	 a	 naptárban	 látta,	 hogy	 Matthew	 kispályás
focimeccset	 tervezett	 be	 aznap	 délelőttre.	 Így	 hát,	 amikor	 húsz	 perccel	 később
becsusszant	mellé	az	ágyba,	a	telefonján	reggel	nyolcra	állította	be	az	ébresztőt,
aztán	 bedugta	 a	 töltőre.	 Mivel	 még	 mindig	 igyekezett	 barátságos	 viszonyt
fenntartani,	szeretett	volna	felkelni,	mielőtt	a	férfi	elmegy	otthonról.

Matthew	láthatóan	örült	neki,	hogy	Robin	vele	reggelizik,	de	amikor	a	lány
megkérdezte,	szeretné-e,	ha	ő	is	eljönne,	és	megnézné	a	meccset,	vagy	ha	utána
találkoznának	és	elmennének	ebédelni,	mindkét	ötletre	nemet	mondott.

–	 Délután	 még	 némi	 papírmunkát	 kell	 megcsinálnom.	 Ebédidőben	 nem
akarok	 inni.	 Rögtön	 hazajövök	 utána	 –	 mondta,	 Robin	 pedig,	 aki	 titokban
nagyon	örült	ennek,	olyan	fáradt	volt,	a	lelkére	kötötte,	hogy	érezze	jól	magát,	és
adott	neki	búcsúpuszit.

Robin	 próbált	 nem	 azon	 gondolkodni,	 mennyire	 megkönnyebbült,	 amint
Matthew	 elment	 otthonról;	 elfoglalta	 magát	 a	 mosással	 és	 egyéb	 teendőkkel,
amíg	nem	sokkal	dél	után	fel	nem	hívta	Strike,	amikor	épp	az	ágyneműt	húzta	le.

–	Hahó!	 –	 vette	 fel	 az	 ágyneműcserét	 örömmel	 abbahagyva.	 –	Van	 valami
új?

–	Egy	csomó.	Le	tud	most	írni	dolgokat?
–	 Igen	 –	 felelte	 Robin,	 és	 az	 öltözködőasztalról	 gyorsan	 felkapta	 a

jegyzetfüzetét	és	a	tollát,	majd	leült	a	csupasz	matracra.
–	Elintéztem	néhány	telefont.	Először	 is	Wardle-t.	Nagyon	elismerően	szólt

magáról,	hogy	remek	munka	volt,	ahogy	megtalálta	azt	a	jegyzetet…



Robin	elmosolyodott	a	tükörképére.
–	…bár	 figyelmeztetett,	 hogy	 a	 rendőrség	 nem	 fog	 nagyon	 örülni,	 hogy…

ahogy	 mondta,	 „beletrappolunk	 egy	 nyitott	 nyomozásba”.	 Megkértem,	 ne
mondja	meg,	honnan	kapta	a	tippet	a	jegyzetről,	de	gondolom,	átlátnak	a	szitán,
tudják,	hogy	haverok	vagyunk	Wardle-lel.	Mindegy,	ezt	nem	kerülhetjük	ki.	De
az	 az	 érdekes,	 hogy	 a	 rendőrséget	 is	 még	 mindig	 a	 helyszínnek	 ugyanazok	 a
részletei	 aggasztják,	mint	minket,	 és	 szépen	beleásták	magukat	Chiswell	 banki
ügyeibe.

–	Hogy	találnak-e	bizonyítékot	a	zsarolásra?
–	Aha,	de	nem	találtak,	mert	Chiswell	nem	fizetett.	De	most	jön	az	érdekes

részlet.	 Tavaly	 érkezett	 Chiswellnek	 egy	 ismeretlen	 kifizetés,	 készpénzben,
negyvenezer	 font.	 Nyitott	 neki	 egy	 külön	 bankszámlát,	 aztán	 úgy	 tűnik,
elköltötte	a	ház	javításaira	meg	egyéb	apróságokra.

–	Hogy	ő	kapott	negyvenezer	fontot?
–	Aha.	Kinvara	és	a	család	többi	tagja	állítják,	hogy	erről	semmit	sem	tudtak.

Azt	mondják,	nem	tudják,	honnan	származott	a	pénz,	és	miért	nyitott	Chiswell
külön	számlát	neki.

–	Épp	ennyit	kért	Jimmy,	mielőtt	lejjebb	vitte	volna	a	követelését	–	jegyezte
meg	Robin.	–	Furcsa.

–	De	még	milyen	furcsa!	Úgyhogy	rögtön	felhívtam	Izzyt	is.
–	Nem	húzta	az	időt	–	jegyezte	meg	Robin.
–	 Várjon,	 még	 nincs	 vége.	 Izzy	 azt	 mondja,	 fogalma	 sincs,	 honnan

származott	 a	 negyven	 lepedő,	 de	 nem	 tudom	 biztosan,	 higgyek-e	 neki.	 Aztán
kikérdeztem	a	feljegyzésről,	amit	Flick	ellopott.	Teljesen	megdöbbent,	hogy	úgy
tűnik,	 Flick	 volt	 az	 apja	 takarítónője.	 Nagyon	megrázta	 a	 dolog.	 Azt	 hiszem,
most	először	talán	az	is	megfordult	a	fejében,	hogy	mégsem	Kinvara	a	bűnös.

–	Gondolom,	sosem	találkozott	ezzel	az	állítólagos	lengyel	nővel?
–	Így	van.
–	Na	és	mit	értett	a	jegyzetből?
–	 Szerinte	 is	 mintha	 teendőlista	 lenne.	 A	 „Suzuki”,	 azt	 gondolja,	 a	 Grand

Vitarára	 vonatkozhat,	 ez	Chiswellé	 volt.	Az	 „anyá”-ról	 nem	 tud	mit	mondani.
Egyedül	a	„blanc	le	blanc”-hoz	fűzött	hozzá	valami	érdekeset.	Chiswell	allergiás
volt	a	pezsgőre.	Izzy	most	mondta,	élénkvörös	lett	tőle,	és	hiperventillált.	De	ami
fura,	az	az,	hogy	amikor	a	halála	napján,	reggel	körülnéztem,	a	konyhában	volt



egy	nagy,	üres	doboz	„Moët	&	Chandon”	felirattal.
–	Ezt	nekem	nem	mondta!
–	Holtan	 találtunk	épp	egy	minisztert!	Abban	a	pillanatban	egy	üres	doboz

annyira	 nem	 tűnt	 érdekesnek,	 és	 sosem	 jutott	 eszembe,	 hogy	 köze	 lehetne
bármihez,	amíg	nem	beszéltem	ma	Izzyvel.

–	Voltak	benne	üvegek?
–	Nem,	legalábbis	nem	láttam,	és	a	család	szerint	Chiswell	sosem	hívott	oda

vendégeket.	Ha	ő	maga	nem	ivott	pezsgőt,	miért	volt	ott	az	a	doboz?
–	Csak	nem	arra	gondol…
–	De,	pontosan	arra	–	vágta	 rá	Strike.	–	Szerintem	ez	a	doboz	a	megoldás,

ebben	elrejtve	hozták	be	a	házba	a	héliumot	és	a	gumicsövet!
–	Hű!	–	hevert	el	a	lehúzott	ágyon	Robin,	és	csak	bámulta	a	mennyezetet.
–	Nagyon	okos	húzás.	A	gyilkos	küldhette	ajándékként	 is,	nem,	hisz	 tudta,

hogy	Chiswell	valószínűleg	nem	nyitja	ki	és	issza	meg.
–	Kicsit	sántít	–	felelte	Robin.	–	Mégis,	miért	ne	nyithatta	volna	ki	akkor	is?

Vagy	ajándékozhatta	volna	tovább?
–	 Ki	 kell	 derítenünk,	 mikor	 érkezett	 –	 mondta	 Strike.	 –	 Közben	 az	 egyik

kisebb	kérdőjelre	megtaláltuk	a	választ.	Freddie	pénzcsipesze	meglett.
–	Hol?
–	Chiswell	zsebében.	Az	volt	az	az	aranyszínű	csillanás	a	maga	fényképén.
–	 Ó!	 –	 válaszolta	 automatikusan	 Rovin.	 –	 Akkor,	 gondolom,	 megtalálta,

mielőtt	meghalt?
–	Hát,	miután	meghalt,	csak	nagyon	nehezen	találhatta	volna	meg.
–	Ha-ha	–	felelte	gúnyosan	a	lány.	–	Igenis	van	más	lehetőség.
–	Hogy	a	gyilkos	helyezte	el	a	holttest	zsebében?	Érdekes,	hogy	ezt	mondja.

Izzyt	az	elmondása	szerint	nagyon	meglepte,	amikor	előkerült	az	apja	zsebéből,
mert	 ha	 megtalálta	 volna,	 Izzy	 szerint	 biztosan	 elmondta	 volna	 neki.	 Mert
hatalmas	balhét	csinált,	hogy	elveszett.

–	Tényleg	 –	 erősítette	meg	Robin.	 –	Hallottam	 telefonálás	 közben,	 amikor
dühösen	kereste.	Gondolom,	megnézték	rajta	az	ujjlenyomatokat?

–	Aha.	Semmi	gyanús.	Csak	Chiswell	 ujjlenyomatai,	 bár	 ezen	 a	 ponton	 az
semmit	 sem	 jelent.	 Ha	 valóban	 gyilkosság	 volt,	 az	 elkövető	 nyilván	 kesztyűt
viselt.	Rákérdeztem	az	elgörbült	kardra	 is,	és	magának	volt	 igaza.	Freddie	 régi
kardja.	 Azt	 senki	 sem	 tudja,	 hogy	 görbült	 el,	 de	 azon	 is	 csak	 Chiswell



ujjlenyomatait	 találták	 meg.	 Gondolom,	 akár	 az	 is	 lehet,	 hogy	 részegen	 vagy
valami	 szentimentális	 rohamtól	 vezérelve	 levette	 a	 falról,	 aztán	 véletlenül
rálépett,	de	hát	ezt	is	ugyanúgy	magyarázhatja	a	kesztyűs	gyilkos	is.

Robin	nagyot	sóhajtott.	Úgy	tűnt,	korai	volt	a	nagy	ünnepi	hangulat	a	jegyzet
megtalálásakor.

–	Szóval	akkor	így	sincs	igazán	semmi,	amin	elindulhatunk?
–	Na,	várjon	azért!	–	felelte	Strike	biztatóbb	hangon.	–	Még	csak	most	jön	a

java.	 Izzynek	 sikerült	 megszerezni	 annak	 az	 istállólánynak	 az	 új	 számát,	 aki
megerősítheti	Kinvara	alibijét.	Tegan	Butcherét.	Szeretném,	ha	maga	hívná	fel.
Szerintem	magát	jóval	kevésbé	fogja	ijesztőnek	találni,	mint	engem.

Robin	le	is	írta	a	számot,	ahogy	Strike	beolvasta	neki.
–	És	miután	Tegannal	beszélt,	szeretném,	ha	felhívná	Raphaelt	is	–	olvasott

be	még	 egy	 számot	 Strike,	 amit	 szintén	 Izzytől	 tudott	 meg.	 –	 Szeretném	már
véglegesen	 tisztázni,	 mit	 is	 csinált	 valójában	 aznap	 reggel,	 amikor	 az	 apja
meghalt.

–	Rendben	–	felelte	Robin.	Örült,	hogy	vannak	konkrét	teendői.
–	 Barclay	megy	 vissza	 Jimmyt	 és	 Flicket	 figyelni	 –	 folytatta	 Strike.	 –	 Én

pedig…
Kis	szünetet	tartott,	szándékosan	drámait.	Robin	elnevette	magát.
–	Maga	pedig…
–	Én	pedig	beszélek	Billy	Knighttal	és	Della	Winn-nel!
–	Micsoda?	–	kérdezte	Robin	álmélkodva.	–	Hogy	fog	bejutni	a	kór…	na	és

Della	aztán	sosem	megy	bele,	hogy…
–	 Látja,	 ebben	 téved	 –	 szólt	 közbe	 Strike.	 –	 Izzy	 előkereste	 nekem	 Della

számát	 Chiswell	 dolgai	 közül.	 Épp	most	 beszéltem	 vele.	 Bevallom,	 én	 is	 arra
számítottam,	hogy	elhajt	a	búsba…

–	…ahogy	ismerem,	kicsit	talán	fennköltebb	szavakkal	–	fejezte	be	Robin.
–	…és	 az	 elején	 úgy	 hangzott,	 tényleg	 szeretne	 is	 –	 vallotta	 be	 Strike.	 –

Csakhogy	eltűnt	Aamir.
–	Micsoda?	–	szisszent	fel	élesen	Robin.
–	 Nyugalom!	 Csak	Della	 használta	 az	 „eltűnt”	 szót.	 Valójában	 tegnapelőtt

felmondott	 és	 kiköltözött	 a	 házból,	 hát	 ettől	még	 nem	 lesz	 eltűnt	 személy.	 És
nem	veszi	 fel	Dellának	 a	 telefont.	Ő	 persze	 engem	hibáztat,	 hogy	milyen	 „jól
elintéztem”,	 ezt	 mondta,	 amikor	 elmentem	 elbeszélgetni	 vele.	 Della	 szerint



nagyon	 sérülékeny,	 és	 az	 én	 hibám	 lesz,	 ha	 bármi	 kárt	 okoz	 magában.
Úgyhogy…

–	Maga	felajánlotta,	hogy	megkeresi,	ha	Della	meg	válaszol	a	kérdéseire?
–	 Egyből	 kitalálta!	 –	 felelte	 Strike.	 –	 Rögtön	 kapott	 az	 ajánlatomon.	 Azt

mondja,	 én	 meg	 tudom	 nyugtatni	 Mallikot,	 hogy	 nem	 került	 bajba,	 és	 bármi
kellemetlent	is	tudtam	meg	róla,	az	nem	jut	tőlem	senkinek	a	fülébe.

–	 Remélem,	 nincs	 baja	 –	 mondta	 aggódva	 Robin.	 –	 Engem	 nagyon	 nem
kedvelt,	de	ez	csak	azt	bizonyítja,	hogy	okosabb	mindenkinél	ott	 a	környéken.
És	mikor	találkozik	Dellával?

–	Ma	este	hétkor,	nála	Bermondsey-ben.	Holnap	délután	pedig,	ha	minden	a
terv	 szerint	 alakul,	 megyek,	 és	 beszélek	 Billyvel.	 Barclay-t	 megkérdeztem,	 és
Jimmy	nem	tervezi,	hogy	bemegy	hozzá,	így	felhívtam	a	kórházat.	Most	várom,
hogy	Billy	pszichiátere	visszahívjon,	és	leokézza.

–	És	gondolja,	hogy	hagyják	majd,	hogy	kikérdezze?
–	 Felügyelettel	 igen,	 szerintem	 hagyják.	 Érdekli	 őket,	 mennyire	 tisztán

gondolkodik,	ha	beszélhet	velem.	Megint	szedi	a	gyógyszereit,	és	sokkal	jobban
van,	 de	még	mindig	 a	megfojtott	 gyerek	 sztoriját	 emlegeti.	 Ha	 a	 pszichiátriai
csapat	belemegy,	holnap	meglátogathatom	a	zárt	osztályon.

–	Hát,	 ez	 remek.	 Jó,	hogy	van,	 amivel	 tudunk	haladni	–	 sóhajtott	Robin.	–
Igazán	jól	jönne	valami	áttörés…	akár	a	másik	haláleset	ügyében	is,	nem	azéban,
aminek	a	felderítéséért	fizetnek.

–	Lehet,	hogy	Billy	sztorijában	valójában	nincs	is	haláleset	–	felelte	Strike.	–
De	 örökké	 idegesíteni	 fog,	 ha	 nem	 derítem	 ki.	 Majd	 értesítem,	 hogy	 ment	 a
dolog	Dellával.

Robin	sok	szerencsét	kívánt,	elköszönt,	és	letette	a	telefont,	de	továbbra	is	a
lecsupaszított	ágyon	hevert.	Néhány	másodperc	után	kimondta	hangosan:

–	Blanc	de	blancs…
Megint	az	volt	az	érzése,	hogy	megmoccan	valami	eltemetett	emlék,	egy	kis

rosszkedvfelhőt	eresztve	ki	magából.	Ugyan	hol	hallhatta	ezt	a	kifejezést,	amikor
közben	rossz	kedve	volt?

–	Blanc	de	blancs!	–	ismételte,	és	felállt.	–	Blanc	de…	aú!
A	meztelen	 lábával	valami	apró,	de	nagyon	hegyes	 tárgyra	 lépett.	Lehajolt,

és	egy	gyémántos	fülbevalót	talált,	aminek	hiányzott	a	hátulja.
Először	csak	bámult	rá,	a	szívverése	se	lett	szaporább.	Ez	nem	az	övé.	Neki



nem	 volt	 gyémántos	 fülbevalója.	 Vajon	 miért	 nem	 lépett	 rá	 akkor,	 amikor
hajnalban	 bemászott	 Matthew	 mellé	 az	 ágyba?	 Lehet,	 hogy	 csak	 szerencséje
volt,	máshová	lépett,	de	ami	sokkal	valószínűbb,	hogy	a	fülbevaló	is	az	ágyban
volt,	és	csak	akkor	került	a	padlóra,	amikor	Robin	lehúzta	az	ágyneműt.

Persze,	 a	 világon	 rengeteg	 gyémántos	 fülbevaló	 van.	 De	 az	 is	 igaz,	 hogy
amikor	 Robin	 legutóbb	 felfigyelt	 egyre,	 az	 Sarah	 Shadlocké	 volt.	 Sarah	 ilyet
viselt,	amikor	Matthew-val	legutóbb	átmentek	hozzájuk	vacsorára,	amikor	Tom
olyan	hirtelen,	látszólag	ok	nélkül	agresszívan	támadt	rá	a	férfira.

Robin	 úgy	 érezte,	 nagyon	 hosszú	 ideig	 ül	 ott	 a	 gyémánttal	 a	 kezében;
valójában	 alig	 tartott	 tovább	 egy	 percnél.	 Óvatosan	 lerakta	 a	 fülbevalót	 az
éjjeliszekrényre,	 fogta	 a	 telefonját,	 megnyitotta	 a	 beállításokat,	 kikapcsolta	 a
hívószámkijelzést,	és	felhívta	Tom	számát.

Tom	néhány	csörgés	után	 felvette,	 a	hangja	mogorva	volt.	A	háttérben	egy
tévébemondó	 elmélkedett	 épp	 arról,	 vajon	 milyen	 lesz	 a	 közeledő	 olimpiai
záróünnepség.

–	Igen,	tessék?
Robin	 letette.	 Tom	 nem	 kispályás	 focimeccsen	 van.	 Csak	 ült,	 ült

mozdulatlanul,	 kezében	 a	 telefonjával	 a	 hatalmas	 hitvesi	 ágyon,	 amit	 olyan
nehéz	volt	a	csodás,	bérelt	új	otthonukban	felhozni	a	keskeny	lépcsőn,	az	agya
pedig	 visszamenőleg	 áttekintette	 a	 nyilvánvaló	 jeleket,	 amelyeket	 nyomozó
létére	szándékosan	nem	látott	meg.

–	Hogy	én	milyen	hülye	vagyok!	–	mondta	az	üres,	napfényes	szobának.	–
Milyen	rohadtul	hülye	vagyok!
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A	te	szelídségedet	és	egyenességedet…	a	finom
gondolkodásodat…

a	kikezdhetetlen	becsületességedet…
ezen	a	környéken	mindenki	ismeri	és	becsben	tartja.

	
Henrik	Ibsen:	Rosmersholm

	
	
Bár	még	mindig	sütött	a	nap	kora	este,	a	Della	háza	előtti	kertre	árnyék	vetült,
amitől	 az	 nyugodt,	 melankolikus	 hangulatot	 kapott	 a	 kapu	 előtt	 húzódó
forgalmas	 úthoz	 képest.	 Strike	 becsengetett,	 és	 felfigyelt	 két	 nagy	 darab
kutyakakára	a	különben	makulátlan	füvön.	Arra	gondolt,	vajon	ki	segíti	ki	Dellát
az	ilyen	mindennapi	teendőkben	most,	hogy	a	házasságának	vége.

Kinyílt	 az	 ajtó,	 és	 ott	 állt	 mögötte	 a	 sportminiszter	 azzal	 az	 átláthatatlan
fekete	 szemüvegével.	A	 ruháját	Strike	 idős	cornwalli	nagynénje	„otthonkának”
hívta	volna:	térdig	érő,	köpenyszerű	textilruha	volt,	a	magas	nyakig	begombolva,
és	ettől	valami	halványan	papi	hatást	keltett.	A	vakvezető	kutya	mögötte	sötét,
bánatos	szemekkel	nézett	fel	Strike-ra.

–	Jó	estét,	Cormoran	Strike	vagyok	–	mondta	a	nyomozó,	és	nem	mozdult.
Mivel	Della	 sem	 ránézésre	 nem	 tudta	 beazonosítani,	 sem	az	 igazolványát	 nem
tudta	volna	megnézni,	egyedül	a	hangjára	támaszkodva	tudhatta,	kit	is	enged	be
a	 házába.	 –	 Délelőtt	 beszéltünk	 telefonon,	 akkor	 kérte,	 hogy	 jöjjek	 el	 önnel
találkozni.

–	Igen	–	felelte	Della	mosoly	nélkül.	–	Hát	jöjjön	be!
Hátralépett,	hogy	Strike	be	tudjon	menni,	egyik	kezével	a	labrador	nyakörvét

tartva.	Strike	be	 is	ment,	 de	 előbb	megtörölte	 a	 cipőjét	 a	 lábtörlőn.	Az	 lehet	 a
nappali,	 gondolta,	 ahonnan	 ez	 az	 egyre	 hangosabb	 zene	 árad	 ki,	 vonósok	 és



fúvósok,	 alattuk	 pedig	 az	 üstdob	 dübörgése.	 Strike	 nagyon	 keveset	 tudott	 a
klasszikus	 zenéről,	 úgy	 nőtt	 fel,	 hogy	 az	 anyja	 főleg	 heavy	metal-zenekarokat
hallgatott.	Ebben	a	zenében	volt	valami	vészjósló,	fenyegető,	és	ez	nem	tetszett
neki	 különösebben.	 A	 sötét	 előszobában	 senki	 nem	 kapcsolt	 villanyt,	 de
különben	 is	 jellegtelen	 helyiség	 volt,	 sötétbarna,	 mintás	 szőnyeggel	 –	 bár
praktikus,	elég	ronda	is.

–	Főztem	kávét	–	szólalt	meg	Della.	–	Szeretném	megkérni,	hogy	vigye	be	a
tálcát	a	nappaliba,	ha	nincs	ellenére!

–	Természetesen	–	felelte	Strike.
Követte	a	labradort,	ami	meg	Della	sarkában,	kis	farkcsóválással	indult	el	az

előszobában.	A	szimfonikus	zene	még	hangosabb	lett,	ahogy	elmentek	a	nappali
mellett.	 Della	 finoman	 hozzáért	 az	 ajtófélfához,	 ahogy	 elhaladt	 mellette,	 a
kezével	keresve	az	ismerős	tájékozódási	pontokat.

–	Ez	Beethoven?	–	kérdezte	Strike,	hogy	mondjon	valamit.
–	Brahms.	Az	1.	szimfónia,	c-moll.
A	 konyhában	 minden	 felület	 széleit	 lekerekítették,	 lecsiszolták.	 A	 sütő

gombjain	domborodó	számokat	látott.	A	falon,	egy	parafatáblán	telefonszámlista
a	VÉSZHELYZET	ESETÉRE	 felirat	 alatt.	 Strike	 úgy	 gondolta,	 a	 takarítónőnek	 vagy
bejárónőnek	 szólhat.	 Amíg	 Della	 odament	 a	 szemben	 lévő	 pulthoz,	 Strike
előkapta	 a	 telefonját,	 és	 lefényképezte	 Geraint	 Winn	 számát.	 Della	 kinyújtott
keze	elért	a	kerámiából	készült,	mély	mosogatóig,	onnan	oldalra	indult,	ahol	ott
várta	a	tálca,	rajta	egy	bögrével	és	egy	friss	kávéval	teli	kávékiöntővel.	Mellette
két	üveg	bor.	Della	ezeket	tapogatta	ki,	majd	még	mindig	mosoly	nélkül	Strike
felé	fordult,	és	odamutatta	őket.

–	Melyik	micsoda?	–	kérdezte.
–	 A	 bal	 kezében	 2010-es	 Châteauneuf-du-Pape	 –	 nézte	 meg	 Strike	 –,	 a

jobban	pedig	2006-os	Château	Musar.
–	Akkor	 én	 egy	pohár	Châteauneuf-du-Pape-t	 kérek,	 ha	 lenne	olyan	 szíves

kinyitni	 az	 üveget	 és	 tölteni	 nekem.	Úgy	 gondoltam,	 ön	 nem	 akar	 inni,	 de	 ha
mégis,	nyugodtan	töltsön	magának!

–	Köszönöm	–	Strike	fogta	a	tálca	mellett	odakészített	dugóhúzót	–,	a	kávé
tökéletes	lesz.

Della	 halkan	 a	 nappali	 felé	 indult,	 Strike	 a	 tálcával	 a	 kezében	 követte.	 A
szobába	 lépve	 nehéz	 rózsaillat	 csapta	meg,	 és	 ettől	 halványan	Robin	 jutott	 az



eszébe.	Míg	Della	az	ujjbegyével	a	bútorokon	végigsimítva	egy	széles	fakarfájú
karosszék	felé	tartott,	Strike	négy	nagy	csokor	rózsát	vett	észre	vázákban	szerte
a	 szobában.	 Az	 élénkvörös,	 -sárga,	 rózsaszín	 kicsit	 kiegyensúlyozta	 a	 szoba
színtelen	egyszerűségét.

Della	úgy	 találta	meg	 a	karosszék	közepét,	 hogy	 a	vádlija	 hátulsó	 részével
nekidőlt	kicsit,	majd	ügyesen	leült,	és	Strike	felé	fordult,	ahogy	az	letette	a	tálcát
az	asztalra.

–	 Idetenné,	 kérem,	 a	 poharamat	 a	 szék	 jobb	 karfájára?	 –	 kérdezte,	 és
megpaskolta	 a	 karfát.	 Strike	 így	 tett.	 A	 sárga	 labrador	 leheveredett	 Della
karosszéke	mellé,	és	jólelkű,	álmos	tekintettel	követte	a	mozdulatait.

A	 szimfónia	 vonósai	 egy	 csapásra	 elhalkultak	 épp,	 ahogy	 Strike	 leült.	 A
szobában	 mintha	 minden	 a	 barna	 különböző	 árnyalatait	 mutatta	 volna,	 az
őzbarna	 szőnyegtől	a	bútorokig,	amelyeket	valószínűleg	még	a	 ’70-es	években
terveztek.	 Az	 egyik	 fal	 felét	 beépített	 polcok	 foglalták	 el,	 rajtuk	 Strike	 gyors
becslése	 szerint	 is	 legalább	ezer	CD.	A	szoba	hátsó	 részében	álló	asztalon	egy
halom	Braille-írásos	kézirat.	A	kandallópárkányán	egy	tizenéves	 lányt	ábrázoló
nagy,	bekeretezett	fénykép	állt.	Strike-nak	az	jutott	eszébe,	hogy	Rhiannon	Winn
édesanyjának	 még	 annyi	 vigasz	 sem	 jutott,	 hogy	 mindennap	 ránézhessen	 a
lányára.	Egészen	kellemetlen	együttérzés	öntötte	el	a	gondolatra.

–	Szép	virágok	–	jegyezte	meg.
–	Igen.	Néhány	napja	volt	a	születésnapom	–	felelte	Della.
–	Á,	isten	éltesse!
–	Ön	Nyugat-Angliából	származik?
–	Olyasmi.	Cornwallból.
–	Hallom	a	magánhangzóin	–	bólintott	Della.
Megvárta,	 amíg	 Strike	 a	 kiöntőből	 kávét	 tölt	 magának.	 Amikor	 a	 kanál

csörgése,	a	kávé	csurgása	véget	ért,	megint	megszólalt:
–	 Ahogy	 a	 telefonban	 is	 mondtam,	 meglehetősen	 aggódom	 Aamir	 miatt.

Biztos	vagyok	benne,	hogy	Londonban	van,	mert	nem	 is	 járt	 soha	máshol.	De
nem	a	családjánál	–	tette	hozzá,	és	Strike	mintha	egy	leheletnyi	megvetést	hallott
volna	a	hangján.	–	Nagyon	aggódom	miatta.

Óvatosan	kitapogatta,	hol	a	boros	pohara,	és	ivott	egy	kortyot.
–	Miután	biztosította	 róla,	hogy	nem	került	 semmilyen	bajba,	és	akármit	 is

mondott	 magának	 róla	 Chiswell,	 azt	 nem	 tudja	 meg	 öntől	 senki,	 feltétlenül



mondja	meg	neki,	hogy	lépjen	velem	kapcsolatba…	minél	hamarabb!
A	 hegedűk	 csikorgásából,	 nyüszítéséből	 Strike	 beavatatlan	 füle	 valami

balsejtelem	disszonáns	kifejezését	hallotta	ki.	A	kutya	vakarózni	kezdett,	a	lába
dobbant	egyet	a	szőnyegen.	Strike	elővette	a	jegyzetfüzetét.

–	 Tud	 nekem	 neveket	 vagy	 elérhetőségeket	 mondani	 Mallik	 barátaihoz,
akikhez	esetleg	mehetett?

–	Nem	tudok	–	válaszolta	Della.	–	Azt	hiszem,	nincsen	sok	barátja.	Nemrég
említett	valakit	az	egyetemről,	de	a	nevére	nem	emlékszem.	Nem	hinném,	hogy
különösen	közel	álltak	volna	egymáshoz.

Mintha	nyugtalanította	volna	ennek	a	távoli	barátnak	a	gondolata.
–	A	Közgazdasági	Egyetemre	járt,	így	Londonnak	azt	a	részét	elég	jól	ismeri.
–	Az	egyik	lánytestvérével	jóban	van,	nem?
–	 Ó,	 nem	 –	 vágta	 rá	 rögtön	 Della.	 –	 Nem,	 nem,	 mind	 kitagadták.	 Nem,

igazából	senkije	sincs	rajtam	kívül,	épp	ettől	olyan	veszélyes	ez	a	helyzet.
–	Ez	a	nővére	nem	olyan	 rég	kitett	 a	Facebookra	egy	képet	kettőjükről.	 Itt

készült	a	pizzázóban,	az	ön	házával	szemben.
Della	 arckifejezésén	 nemcsak	 meglepetés,	 hanem	 egyenesen	 nemtetszés

látszott.
–	Aamir	mondta,	hogy	ön	kutakodott	utána	az	interneten.	Melyik	nővére	volt

ez?
–	Azt	meg	kéne	néz…
–	De	 különben	 is	 kétlem,	 hogy	 nála	 lenne	 –	 torkolta	 le	 Della.	 –	 Az	 után,

ahogy	 az	 egész	 családja	 bánt	 vele.	 De	 gondolom,	 lehet,	 hogy	 felvette	 vele	 a
kapcsolatot.	Talán	megkeresheti,	hátha	tud	valamit.

–	Meg	fogom	–	bólintott	Strike.	–	Más	nem	jut	eszébe,	hová	mehetett?
–	Tényleg	nincs	 senkije	–	 felelte	Della.	–	Ez	aggaszt	 engem.	Hogy	milyen

sérülékeny.	Életbe	vágóan	fontos,	hogy	megtaláljam.
–	Nos,	 én	minden	 tőlem	 telhetőt	megteszek	–	 ígérte	Strike.	–	A	 telefonban

azt	mondta,	hajlandó	lenne	választ	adni	néhány	kérdésre.
Erre	kissé	elutasítóbb	kifejezés	jelent	meg	Della	arcán.
–	Kétlem,	hogy	bármi	jelentőset	tudnék	mondani,	de	kérdezzen	csak!
–	Kezdhetnénk	Jasper	Chiswell-lel,	és	azzal,	hogy	önöknek	a	férjével	milyen

volt	vele	a	viszonyuk?
Della	 ismét	 az	 arcával	 fejezte	 ki,	 hogy	 a	 kérdést	 egyszerre	 tartja



szemtelennek	 és	 kissé	 nevetségesnek	 is.	 Hűvös	 mosollyal	 és	 felhúzott
szemöldökkel	válaszolt:

–	Nos,	én	Jasperrel	nyilvánvalóan	munkakapcsolatban	álltam.
–	És	milyennek	találta	a	munkakapcsolatukat?	–	kérdezte	Strike.	Cukrot	tett

a	kávéjába,	megkavarta,	és	ivott	egy	kortyot.
–	 Tekintve,	 hogy	 Jasper	 felfogadta	 önt,	 próbáljon	 meg	 kompromittáló

információt	szerezni	rólunk,	azt	gondolnám,	erre	a	kérdésre	már	tudja	a	választ.
–	Ezek	szerint	ön	fenntartja,	hogy	a	férje	nem	zsarolta	Chiswellt?
–	Hát	persze.
Strike	 jól	 tudta,	 hogy	 ha	 tovább	 kérdezgeti	 erről,	 azzal	 csak	 az	 ellenállást

növeli	benne;	a	Della	által	kikért	bírói	 tiltás	már	megmutatta,	meddig	hajlandó
elmenni,	hogy	megvédje	magát.	Úgy	tűnt,	ideiglenesen	vissza	kell	vonulnia.

–	 Mi	 a	 helyzet	 a	 Chiswell	 család	 többi	 tagjával?	 Találkozott	 közülük
valakivel?

–	Néhányukkal	igen	–	felelte	kicsit	óvatosan	Della.
–	És	őket	milyennek	találta?
–	 Jóformán	 alig	 ismerem	 őket.	 Geraint	 szerint	 Izzy	 nagyon	 keményen

dolgozott.
–	 Chiswell	 néhai	 fia	 is	 benne	 volt	 a	 brit	 ifjúsági	 vívócsapatban	 az	 önök

lányával,	ha	jól	tudom.
Most	 mintha	 megrándultak	 volna	 Della	 arcizmai.	 Strike-ot	 valami

szellőrózsára	emlékeztette,	ami	a	ragadozó	közeledtét	érezve	összecsukódik.
–	Igen	–	mondta.
–	Ön	kedvelte	Freddie-t?
–	 Nem	 hinném,	 hogy	 valaha	 beszéltem	 volna	 vele.	 Mindig	 Geraint	 vitte

Rhiannont	a	versenyekre.	Ő	ismerte	a	csapatot.
Az	ablakhoz	legközelebb	lévő	rózsacsokor	virágszárainak	árnyéka	úgy	vetült

a	szőnyegre,	mintha	rácsok	lennének.	A	háttérben	viharos	csúcsra	ért	a	Brahms-
szimfónia.	 Della	 átláthatatlan	 szemüvegétől	 csak	 valami	 kifürkészhetetlenül
fenyegető	érzés	 fogta	el	Strike-ot.	Bár	ez	közel	 sem	félemlítette	meg,	de	ókori
mítoszokban	 felbukkanó	 vak	 jósok	 jutottak	 róla	 eszébe,	meg	 az	 a	 különleges,
természetfeletti	 kisugárzás,	 amit	 az	 egészséges	 emberek	 valahogy	 mindig	 is
tulajdonítottak	a	vakságnak.

–	Mit	gondol,	miért	akart	Jasper	Chiswell	olyan	nagyon	önökre	nézve	terhelő



információhoz	jutni?
–	Nem	kedvelt	engem	–	felelte	egyszerűen	Della.	–	Gyakran	nem	értettünk

egyet.	 Olyan	 neveltetésű	 ember	 volt,	 aki	 mindent	 gyanúsnak,
természetellenesnek,	 akár	 veszélyesnek	 is	 gondol,	 ami	 az	 ő	 szokásaitól	 és
normáitól	 különbözik.	Gazdag,	 fehér	 konzervatív	 férfi	 volt,	Mr.	 Strike,	 és	 úgy
gondolta,	 a	 hatalom	 folyosóin	 legjobb,	 ha	 kizárólag	 gazdag,	 fehér	 konzervatív
férfiak	mozognak.	Mindenben	arra	törekedett,	hogy	visszaállítsa	a	dolgoknak	azt
a	rendjét,	amelyre	fiatalkorából	emlékezett.	És	e	cél	elérése	érdekében	gyakran
elvtelenül	és	határozottan	képmutató	módon	viselkedett.

–	Ezt	hogy	érti?
–	Kérdezze	meg	a	feleségét!
–	Ó,	ön	ismeri	Kinvarát	is?
–	 Azt	 nem	 mondanám,	 hogy	 „ismerem”.	 Egy	 ideje	 találkoztam	 vele,	 és

kimondottan	 érdekes	 dolgokat	 tudtam	 meg,	 különösen	 annak	 fényében,	 mi
mindent	hangoztatott	Chiswell	a	nyilvánosság	előtt	a	házasság	szentségéről.

Strike-nak	 az	 volt	 a	 benyomása,	 hogy	 a	 fennkölt	 megfogalmazások	 álcája
alatt,	 és	 azon	 felül,	 hogy	Della	 őszintén	 aggódik	Aamir	miatt,	 valójában	 nagy
örömét	leli	abban,	hogy	kimondhatja	ezeket.

–	Mi	történt?	–	kérdezte.
–	Kinvara	váratlanul	megjelent	a	minisztériumban	egyszer	késő	délután,	de

Jasper	 már	 elindult	 haza	 Oxfordshire-be.	 Azt	 hiszem,	 Kinvara	 meg	 szerette
volna	lepni.

–	Mikor	történt	ez?
–	Azt	mondanám…	legalább	egy	éve.	Nem	sokkal	a	nyári	ülésszaki	szünet

előtt.	Meglehetősen	 zaklatott	 volt.	 Nagy	 hangzavart	 hallottam,	 és	 kimentem	 a
folyosóra	kideríteni,	mi	 történt.	Olyan	csend	volt	a	külső	 irodában,	hogy	abból
máris	 tudtam,	mindenki	 fel	 van	bolydulva.	Kinvara	 szörnyen	 fel	 volt	 zaklatva,
követelte,	 hogy	 engedjék	 be	 a	 férjéhez.	 Először	 azt	 hittem,	 biztosan	 valami
szörnyű	 hírt	 kapott,	 és	 talán	megnyugtatásul,	 támogatásért	 fordulna	 Jasperhez.
Behívtam	az	irodámba.

–	 Amint	 kettesben	 maradtunk,	 teljesen	 kiborult.	 Szinte	 összefüggéstelenül
beszélt,	de	abból	a	kevésből,	amit	értettem	–	folytatta	Della	–,	az	derült	ki,	hogy
épp	akkor	jött	rá,	hogy	Chiswell	megcsalja.

–	Azt	is	mondta,	kivel?



–	Azt	 hiszem,	 nem.	 Lehetséges,	 hogy	mondta,	 de…	 nos,	 igazán	 felkavaró
volt	 –	 zárta	 le	 szigorúan.	 –	 Mintha	 haláleset	 történt	 volna,	 nem	 pedig	 egy
házasság	végét	élné	meg.	„Csak	a	játékára	használt”,	„soha	nem	is	szeretett”,	és
így	tovább.

–	Mit	gondol,	milyen	játékra	utalt?	–	kérdezte	Strike.
–	Nos,	felteszem,	a	politikai	játékra.	Kinvara	arról	beszélt,	hogy	megalázták,

hogy	az	arcába	mondta,	hogy	tovább	már	nem	veszi	hasznát…
	 Jasper	 Chiswell	 igen	 nagyratörő	 ember	 volt,	 tudja.	 A	 hűtlensége	 miatt

egyszer	 már	 derékba	 tört	 a	 karrierje.	 Úgy	 képzelem	 el,	 meglehetős
megfontolással	 nézett	 körül	 olyan	 új	 feleség	 után,	 aki	 jót	 tenne	 az	 imázsának.
Nem	lehet	mindenféle	olasz	éjjeli	lepkékkel,	ha	vissza	akar	kerülni	a	kabinetbe!
Valószínűleg	 úgy	 gondolta,	 Kinvara	 jó	 pont	 lesz	 számára	 a	 megyei
konzervatívoknál.	 Jó	 családból	 származó,	 lovas	 nő.	 Később	 hallottam,	 hogy
Jasper	szépen	bedugta	valamiféle	pszichiátriai	klinikára	nem	sokkal	ez	után.	A
Chiswellékhez	hasonló	családok,	gondolom,	így	kezelik	az	érzelmek	túltengését
–	kortyolt	még	egyet	a	borból	Della.	–	Kinvara	mégis	mellette	maradt.	Persze,
van,	 hogy	 az	 ember	 nem	 áll	 fel,	még	 akkor	 sem,	 ha	 rettenetesen	 bánnak	 vele.
Jasper	 előttem	 is	 úgy	 beszélt	 Kinvaráról,	 mintha	 valami	 fogyatékos,	 folyton
figyelmet	 igénylő	 gyerek	 lenne.	 Emlékszem,	 azt	 mondta,	 hogy	majd	 az	 anyja
„vigyáz”	Kinvarára	a	születésnapján,	mert	neki	a	Házban	kell	lenni	egy	szavazás
miatt.	 Persze,	megszervezhetett	 volna	 épp	 egy	 szavazatcserét	 is,	 csak	 keresnie
kellett	volna	egy	munkáspárti	képviselőt,	és	megegyezni	vele.	De	ennyi	energiát
sem	 akart	 belefektetni.	 Az	 olyan	 nők,	 mint	 Kinvara	 Chiswell,	 akiknek	 teljes
önértékelése	 a	 házasságukon	 és	 annak	 sikerességén	 alapul,	 természetesen
összetörnek,	ha	minden	összedől.	Azt	hiszem,	az	a	sok	lova	is	egyfajta	kiút	volt
neki,	 valami	 pótlék,	 és…	 ó,	 igen!	 –	 hallgatott	 el	 hirtelen	Della.	 –	Most	 jutott
eszembe…	azzal	a	bizonyos	alkalommal	az	egész	legvégén	még	hozzátette,	hogy
mindennek	tetejébe	most	hazamenve	el	kell	altattatnia	egy	szeretett	kancáját!

Della	 lenyúlt,	 és	megérintette	 a	 karosszéke	mellett	 heverő	 kutyája,	Gwynn
széles,	puha	fejét.

–	Ott	és	akkor	nagyon	sajnáltam.	Életem	során	az	állatok	elmondhatatlanul
nagy	 vigasztalást	 nyújtottak	 nekem.	 Néha	 annyira	 sokat	 segítenek,	 hogy	 azt
egészen	egyszerűen	el	sem	tudom	mondani.

Strike	észrevette,	hogy	a	kutyát	simogató	kézen	még	mindig	ott	a	jegygyűrű,



mellette	pedig	Della	az	otthonkájához	illő	színű	nagy	ametisztes	gyűrűt	is	viselt.
Valaki	 (nyilván	Geraint,	gondolta	Strike)	biztosan	megmondta	neki,	hogy	ezek
mennek	 egymáshoz	 színben;	 Strike-ba	 megint	 kínos	 sajnálat	 hasított	 bele	 a
gondolatra.

–	Elmondta	önnek	Kinvara,	hogy	és	mikor	jött	rá,	hogy	a	férje	hűtlen	hozzá?
–	 Nem,	 nem,	 egyszerűen	 csak	 elengedte	 magát,	 és	 szinte	 teljesen

összefüggéstelenül	 öntötte	 ki	 a	 dühét	 és	 bánatát,	 mint	 egy	 kisgyerek.	 Azt
mondogatta:	 „én	 szerettem,	 és	 ő	meg	 sose	 szeretett,	 hazugság	 volt	 az	 egész!”
Sosem	 hallottam	 ilyen	 nyersen	 kirobbanni	 valakiből	 a	 fájdalmát,	 még
temetéseken	 vagy	 halotti	 ágyak	 mellett	 sem.	 Később	 nem	 beszéltem	 vele
többször,	csak	köszöntünk	egymásnak.	Úgy	tett,	mintha	nem	is	emlékezne	erre	a
beszélgetésünkre.

Della	megint	ivott	egy	korty	bort.
–	Visszatérhetünk	Mallikra?	–	kérdezte	Strike.
–	Igen,	persze	–	felelte	Della	azonnal.
–	Jasper	Chiswell	halálának	reggelén…	azaz	13-án,	ön	itthon	volt,	ugye?
Della	hosszú	ideig	nem	felelt.
–	Miért	kérdezi?	–	kérdezett	vissza	aztán	egészen	más	hangon.
–	Mert	szeretnék	megerősíteni	valamit,	amit	hallottam	–	válaszolta	Strike.
–	Arra	gondol,	hogy	itt	volt-e	velem	Aamir	aznap	reggel?
–	Pontosan.
–	Nos,	 így	 van.	 Elcsúsztam	 a	 lépcsőn,	 és	 kificamodott	 a	 csuklóm.	Hívtam

Aamirt,	ő	pedig	átjött.	Azt	szerette	volna,	ha	bemegyek	a	sürgősségi	osztályra,
de	 erre	 semmi	 szükség	 nem	 volt.	 Minden	 ujjamat	 tudtam	 mozgatni.	 Csak	 a
reggelihez	kellett	segítség,	és	hasonlók.

–	Ön	hívta	fel	Mallikot?
–	Tessék?	–	kérdezett	vissza	Della.
Az	olyanok	ősi,	átlátszó	„tessék?”-je	volt	ez,	akik	attól	félnek,	hibát	követtek

el.	 Strike	 gyanította,	 hogy	most	 nagyon	 gyorsan	 kell	 átgondolnia	 a	 dolgokat	 a
sötét	szemüveg	takarásában.

–	Ön	hívta	fel	Aamirt?
–	Miért?	Ő	mit	mondott,	mi	történt?
–	Ő	azt	mondta,	az	ön	férje	személyesen	ment	át	hozzá,	hogy	áthívja.
–	Ó!	–	nyögte	ki	Della.	–	Hát	persze	–	folytatta	–,	igen,	elfelejtettem.



–	Tényleg?	–	próbálkozott	finoman	Strike.	–	Vagy	csak	meg	akarja	erősíteni
az	ő	történetüket?

–	Elfelejtettem!	 –	 jelentette	 ki	 határozottan	Della.	 –	Amikor	 azt	mondtam,
„hívtam”,	nem	telefonhívásra	gondoltam.	Hanem	arra,	hogy	„elhívtam”.	Geraint
rábeszélésével.

–	 De	 ha	 Geraint	 itthon	 volt,	 amikor	 ön	 elesett,	 nem	 segíthetett	 volna	 ő	 a
reggelizésben?

–	Azt	 hiszem,	 Geraint	 azt	 akarta,	 Aamir	 segítsen	 engem	meggyőzni	 arról,
hogy	menjek	be	a	sürgősségire.

–	Értem.	Tehát	Geraint	ötlete	volt,	hogy	átmegy	Aamirért,	nem	az	öné?
–	 Erre	 már	 nem	 emlékszem	 –	 mondta	 Della,	 de	 aztán	 önellentmondással

folytatta:	 –	Elég	nagyot	 estem.	Geraintnek	 rossz	 a	háta,	 természetesen	 szerette
volna,	ha	segít	valaki,	nekem	pedig	eszembe	jutott	Aamir,	aztán	meg	mindketten
győzködtek,	hogy	menjek	be	a	kórházba,	de	erre	nem	volt	szükség.	Egyszerűen
csak	kificamodott.

A	 fény	 már	 kezdett	 halványulni	 a	 fehér	 függöny	 mögött.	 Della	 fekete
szemüvegében	a	háztetők	fölött	függő	neonvörös,	lemenő	nap	tükröződött.

–	Nagyon	aggódom	Aamir	miatt	–	mondta	ismét	igen	feszülten.
–	Még	egy-két	kérdés,	és	végeztünk	–	biztosította	Strike.	–	Jasper	Chiswell

több	 tanú	 jelenlétében	utalt	arra,	hogy	 tud	valami	kellemetlent	Mallikról.	Erről
tud	nekem	bármit	mondani?

–	 Nos,	 igen,	 az	 volt	 az	 a	 beszélgetés	 –	 kezdte	 halkan	 Della	 –,	 ami	 után
Aamirban	 először	 fogalmazódott	 meg,	 hogy	 esetleg	 felmond.	 Éreztem,	 hogy
távolodik	 tőlem	 utána.	 Ön	 pedig	 megadta	 a	 kegyelemdöfést,	 ugye?	 Elment
hozzá,	hogy	tovább	kötekedjen	vele!

–	Én	nem	kötekedtem,	Mrs.	Winn…
–	 Liwat,	 Mr.	 Strike,	 hát	 egész	 idő	 alatt,	 amíg	 a	 Közel-Keleten	 volt,	 nem

tanulta	meg,	mit	jelent?
–	De,	tudom,	mit	jelent	–	felelte	Strike	szenvtelenül.	–	Szodómiát.	Chiswell,

úgy	tűnt,	azzal	fenyegeti	Aamirt,	hogy	leleplezi,	hogy…
–	 Biztosíthatom,	 hogy	 nem	 Aamirnak	 lenne	 baja	 abból,	 ha	 kiderülne	 az

igazság!	–	szakította	félbe	hevesen	Della.	–	Nem	mintha	bármit	is	számítana,	de
Aamir	egyébként	nem	meleg!

A	 Brahms-szimfónia	 folytatódott.	 Strike	 fülének	 sötétnek,	 helyenként



egyenesen	vészjóslónak	tűnt,	ahogy	az	egymással	vetélkedő	kürtök	és	a	hegedűk
borzolták	az	idegeit.

–	Tudni	 akarja	 az	 igazat?	–	kérdezte	Della	hangosan.	–	Aamir	nem	akarta,
hogy	 fogdossa,	 zaklassa,	 tapogassa	 egy	 bizonyos	 magas	 rangú
kormányhivatalnok,	 akiről	 köztudott,	 sőt,	 köznevetség	 tárgya,	 hogy
megengedhetetlenül	 nyúl	 az	 irodájába	 érkező	 fiatalemberekhez!	 És	 amikor	 a
gimnáziumot	 végzett	 muszlim	 férfi	 kijön	 a	 sodrából,	 és	 felpofozza	 a	 magas
rangú	 hivatalnokot,	mit	 gondol,	melyiküket	mocskolják	 be	 és	 bélyegzik	meg?
Mit	gondol,	melyikükről	kezdenek	méltatlan	híresztelések	terjedni,	és	melyikük
kényszerül	rá,	hogy	feladja	az	állását?

–	Azt	gondolnám	–	felelte	Strike	–,	hogy	nem	Sir	Christopher	Barrowclough-
Burns.

–	Honnan	tudta,	kiről	van	szó?	–	rezzent	össze	feszülten	Della.
–	Még	mindig	a	helyén	van,	ugye?	–	Strike	úgy	tett,	mintha	nem	is	hallotta

volna	a	kérdést.
–	Hát	persze!	Mindenki	tudja,	milyen	ártatlan	apróságokat	művel,	de	senki

sem	 akar	 hivatalosan	 megszólalni.	 Évek	 óta	 szeretnék	 tenni	 valamit
Barrowclough-Burns	 ügyében.	 Amikor	 tudomást	 szereztem	 róla,	 hogy	 Aamir
homályos	 körülmények	 közt	 otthagyta	 a	 diverzitás-programot,	 elhatároztam,
hogy	megkeresem.	Elmondhatatlan	állapotban	volt,	amikor	először	kapcsolatba
léptem	vele,	teljesen	elmondhatatlanban.	Arról	nem	is	beszélve,	hogy	kisiklott	az
ügyön	 a	 minden	 várakozás	 szerint	 csodás	 karrierje,	 volt	 egy	 rosszindulatú
unokatestvére	 is,	 aki	 hallotta	 a	 pletykát,	 és	 elterjesztette,	 hogy	 Aamirt
munkahelyi	 homoszexuális	 tevékenység	miatt	 rúgták	 ki.	Nos,	Aamir	 apja	 nem
olyan	ember,	aki	jó	szemmel	nézne	egy	meleg	fiúra.	Aamir	amúgy	is	vonakodott
elvenni	 a	 lányt,	 akit	 a	 szülei	 neki	 szántak.	 Szörnyen	 összevesztek,	 és	 minden
kapcsolatot	 megszakítottak	 vele.	 Ez	 a	 fantasztikus	 fiatalember	 mindent
elvesztett,	 a	 családját,	 az	 otthonát,	 a	 munkáját,	 és	 mindezt	 alig	 néhány	 héten
belül!

–	Ön	pedig	közbelépett?
–	 Gerainttel	 volt	 egy	 üresen	 álló	 ingatlanunk	 a	 közelben.	 Mindkettőnk

édesanyja	 ott	 élt	 egy	 időben.	 Egyikünknek	 sem	 voltak	 testvérei.	 Londonból
túlságosan	 nehézzé	 vált	 intézni,	 hogy	 az	 édesanyáinkról	 gondoskodjon	 valaki,
úgyhogy	 felhoztuk	 őket	Walesből,	 és	 összeköltöztettük,	 itt	 néhány	 saroknyira.



Geraint	édesanyja	két	éve	halt	meg,	az	enyém	idén,	így	üresen	maradt	a	ház.	A
lakbérre	 nem	 volt	 szükségünk.	 Jó	 ötletnek	 tűnt	 felajánlani	 Aamirnak,	 hogy
költözzön	be.

–	És	mindezt	kizárólag	önzetlen	segíteni	akarásból	tette?	–	kérdezte	Strike.	–
Nem	 gondolt	 arra,	 hogy	Aamir	 hasznos	 lehet	 önnek,	 amikor	munkát	 és	 lakást
adott	neki?

–	 Hogy	 érti,	 hogy	 „hasznos”	 lehet?	 Kivételesen	 intelligens	 fiatalember,
minden	osztály	örömmel…

–	 Az	 ön	 férje	 arra	 akarta	 rávenni	 Aamirt,	 hogy	 szerezzen	 kompromittáló
információkat	 Jasper	 Chiswellről	 a	 külügyminisztériumból,	 Mrs.	 Winn.
Fényképeket.	Azt	akarta,	hogy	Aamir	szerezzen	meg	bizonyos	fényképeket	Sir
Christophertől.

Della	a	boros	poharáért	nyúlt,	de	 több	centivel	elvétette	a	szárát,	és	az	ujja
bütykeivel	 leverte	 a	 poharat.	 Strike	már	 ugrott	 is,	 hátha	 el	 tudja	 kapni,	 de	 túl
későn,	az	ívesen	kifröccsenő	vörösbor	szétfolyt	a	bézsszínű	szőnyegen,	a	pohár
egy	dobbanással	mellé	esett.	Gwynn	felkelt,	és	halvány	érdeklődéssel	szemlélte
a	jelenetet,	megszagolta	az	egyre	terjedő	foltot.

–	Mennyire?	–	kérdezte	Della	aggódva,	az	ujjai	a	szék	karfáját	markolták.	Az
arcát	a	padló	felé	fordította.

–	Eléggé…	–	felelte	Strike.
–	 Sót,	 legyen	 szíves…	 tegyen	 rá	 sót!	 A	 szekrényben	 van,	 a	 tűzhely	 jobb

oldalán!
A	 konyhába	 lépve	 Strike	 felkapcsolta	 a	 villanyt,	 és	 most	 rögtön	 felfigyelt

valami	furcsára,	amit	nem	látott	meg	az	első	alkalommal:	egy	borítékra	fenn	az
egyik	jobb	oldali	faliszekrény	tetején,	túl	magasan	ahhoz,	hogy	Della	elérhesse.
Miután	 kivette	 a	 szekrényből	 a	 sót,	 gyorsan	 odalépett,	 és	 elolvasta,	 mi	 van
ráírva.	Egyetlen	szó:	Geraint.

–	A	tűzhelytől	jobbra!	–	kiabált	ki	Della	kissé	kétségbeesetten	a	nappaliból.
–	Ja,	jobbra!	–	kiabált	vissza	Strike,	lekapta	a	borítékot,	és	felnyitotta.
Egy	nyugta	volt	benne.	„Kennedy	testvérek,	asztalosmunkák”	állt	a	 tetején,

és	egy	fürdőszobaajtó	cseréjéről	szólt.	Strike	megnyalta	az	ujját,	megnedvesítette
a	boríték	szélét,	ahogy	csak	tudta,	visszazárta,	és	vissza	is	tette	oda,	ahol	találta.

–	 Elnézést	 –	 mondta	 Dellának,	 amint	 visszaért	 a	 nappaliba.	 –	 Ott	 volt	 a
szemem	előtt,	és	mégsem	találtam!



Lecsavarta	a	kartonhenger	tetejét,	és	jó	vastagon	beszórta	sóval	a	lila	foltot	a
szőnyegen.	A	Brahms-szimfónia	hirtelen	elhallgatott,	amikor	Strike	felállt.	Nem
nagyon	tudta,	mennyire	lesz	hatásos	ez	a	megoldás.

–	Megvan?	–	suttogta	a	csendbe	Della.
–	 Aha	 –	 felelte	 Strike,	 és	 nézte,	 ahogy	 felszívja	 a	 bort	 a	 lassan

koszosszürkére	 sötétedő	 só.	 –	 De	 azt	 hiszem,	 így	 is	 szőnyegtisztítóra	 lesz
szükség.

–	Ó,	jaj…	csak	idén	vettük	ezt	a	szőnyeget.
Úgy	 tűnt,	 őszintén	 megrázta	 a	 dolog,	 bár	 Strike	 nem	 tudta	 megítélni,

pontosan	 mennyiben	 tulajdonítható	 ez	 a	 kiömlött	 bornak.	 Ahogy	 visszaült	 a
kanapéra	 és	 letette	 a	 sót	 a	 kávés	 csészéje	mellé,	 újra	 zene	 szólalt	meg,	 ezúttal
valami	magyaros	 zenemű,	 ami	 semmivel	 sem	volt	 nyugodtabb	 a	 szimfóniánál,
sőt	kissé	viharosnak	tűnt.

–	Töltsek	még	bort?	–	kérdezte	Dellát.
–	Nos…	igen,	kérem	–	felelte	a	nő.
Strike	töltött	még	egy	pohárral,	és	egyenesen	Della	kezébe	adta.	A	nő	ivott

egy	kortyot,	aztán	remegő	hangon	szólalt	meg:
–	Honnan	tudhat	ön	arról,	amit	az	imént	mondott,	Mr.	Strike?
–	Erre	inkább	nem	válaszolnék,	de	biztosíthatom	róla,	hogy	igaz.
Della	mindkét	kezével	szorította	a	poharát.
–	Muszáj	megtalálnia	 nekem	Aamirt!	Ha	 talán	 azt	 hiszi,	 én	 hagytam	 jóvá,

hogy	 ahogy	 Geraint	 akarta,	 kérjen	 szívességet	 Barrowclough-Burnstől,	 akkor
nem	csoda,	hogy…

Jól	 láthatóan	 egyre	 nehezebben	 uralkodott	 magán.	 Megpróbálta	 letenni	 a
boros	poharat	a	szék	karfájára,	de	ez	csak	akkor	sikerült,	amikor	a	másik	kezével
kitapogatta	 a	 karfát.	 A	 feje	 egész	 idő	 alatt	 hitetlenkedő	 kis	 rándulásokkal	 járt
jobbra-balra.

–	Nem	csoda,	hogy…?	–	kérdezte	halkan	Strike.
–	Megvádolt,	hogy…	hogy	megfojtom…	irányítani	akarom…	nos,	ez	persze

mindent	megmagyaráz…	olyan	közel	 álltunk	 egymáshoz,	 ön	 ezt	 nem	értené…
nehéz	elmondani.	De	figyelemre	méltó	volt,	milyen	hamar…	nos,	milyen	hamar
váltunk	 szinte	 egymás	 családtagjaivá.	 Időnként,	 tudja,	 az	 ember	 azonnal	 érez
valami	 kapcsolatot…	 olyat,	 amit	 más	 emberekkel	 évek	 alatt	 sem	 tudna
kialakítani…	De	az	utóbbi	néhány	hétben	minden	megváltozott…	éreztem	én…



akkor	kezdődött,	amikor	Chiswell	odavetette	azt	a	megjegyzést	a	többiek	előtt…
Aamir	tartózkodó	lett.	Mintha	már	nem	bízott	volna	bennem…	tudhattam	volna,
ó,	istenem,	tudhattam	volna…	meg	kell	találnia	őt,	muszáj	megtalálnia…

Talán	 szexuális	 eredetű	 benne	 ez	 a	 mélységes,	 égető	 szükséglet	 érzése,
gondolta	Strike;	 talán	valami	 tudattalan	módon	valóban	benne	van,	hogy	Della
értékeli	Aamir	fiatalos	férfiasságát.	De	ahogy	Rhiannon	Winn	lenézett	rájuk	az
olcsó	 aranyozott	 keretéből,	 azzal	 a	mosolyával,	 amely	 az	 egymástól	 távol	 ülő,
aggódó	szeméig	már	nem	ért	el,	a	csillogó	fogain	vastag	fogszabályzóval,	Strike
úgy	érezte,	sokkal	valószínűbb,	hogy	Dellában	csak	egyszerűen	megvan	az,	ami
Charlotte-ból	 teljesen	 nyilvánvalóan	 hiányzott,	 valami	 égető,	 frusztrált	 anyai
ösztön,	amibe	Dellánál	még	csillapíthatatlan	megbánás	is	vegyült.

–	Hát	ezt	is	–	suttogta	Della.	–	Hát	ezt	is!	Hát	mit	nem	tett	tönkre?
–	Ön	most…
–	 Igen,	 a	 férjemről	 beszélek!	 –	 felelte	 Della	 tompán.	 –	 Ki	 másról?	 A

jótékonysági	 szervezetem…	 szervezetünk…	 de	 erről	 is	 tud,	 nem	 igaz?	 Ön
számolt	 be	 Chiswellnek	 a	 hiányzó	 25	 ezer	 fontról,	 nem?	 És	 a	 hazugságokról,
azokról	az	ostoba	hazugságokról,	amiket	Geraint	mondogatott?	David	Beckham,
Mo	Farah…	az	a	sok	lehetetlen	ígéret!

–	A	társam	fedezte	ezt	fel.
–	Nem	hiszi	el	nekem	senki	–	folytatta	Della	kissé	zavartan	–,	de	nem	tudtam

róla,	semmit	sem	tudtam	ezekről.	Az	utóbbi	négy	bizottsági	ülésen	nem	tudtam
ott	 lenni,	 készülnünk	 kellett	 a	 paralimpiára.	 Geraint	 csak	 az	 után	 mondta	 el
nekem	az	 igazat,	hogy	Chiswell	megfenyegette	a	sajtóval.	És	még	akkor	 is	azt
állította,	a	könyvelő	a	hibás,	és	esküdözött,	hogy	a	többi	nem	igaz.	Megesküdött
az	anyja	sírjára!

A	jegygyűrűt	csavargatta	az	ujján,	oda	sem	figyelve.
–	Gondolom,	az	a	nyomorult	társa	megtalálta	Elspeth	Lacey-Curtist	is,	ugye?
–	Attól	félek,	igen	–	hazudta	Strike.	Úgy	ítélte	meg,	érdemes	lehet	blöffölni.

–	Geraint	azt	is	tagadta?
–	Azt	mondta,	szörnyen	érzi	magát,	ha	olyat	mondott,	amitől	kényelmetlenül

érezték	 magukat	 a	 lányok,	 de	 megesküdött,	 hogy	 semmi	 más	 nem	 történt,
hozzájuk	 sem	 ért,	 csak	 egy-két	 ízléstelen	 viccet	 sütött	 el.	 De	 ebben	 a	 mai
légkörben	 –	 folytatta	 immár	 dühösen	Della	 –	 egy	 férfinak	 csak	 tudnia	 kellene
meggondolni,	milyen	vicceket	mesél	egy	csapat	tizenöt	éves	lánynak!



Strike	 előredőlve	 megfogta	 Della	 poharát,	 ami	 megint	 veszélyesen	 közel
került	a	felboruláshoz.

–	Mit	csinál?
–	Átteszem	a	poharát	az	asztalra	–	felelte	Strike.
–	 Ó	 –	 szólt	 Della.	 –	 Köszönöm.	 –	 Láthatóan	 csak	 erőfeszítéssel	 tudott

uralkodni	 magán,	 de	 beszélt	 tovább:	 –	 Geraint	 azon	 a	 rendezvényen	 engem
képviselt,	és	amikor	kiderül,	úgyis	úgy	lesz,	ahogy	a	sajtóban	mindig	szokott,	az
én	hibám	lesz,	az	egész	az	én	hibám!	Mert	a	férfiak	bűnei	végső	soron	mindig	a
mieink,	nem	igaz,	Mr.	Strike?	A	végső	felelősség	mindig	a	nőé,	aki	megállíthatta
volna,	akinek	tennie	kellett	volna	valamit,	aki	nyilván	tudott	róla.	Az	önök	hibái
valójában	a	mi	hibáink,	ugye?	Mert	a	nő	 illő	szerepe	a	gondoskodás,	és	ezen	a
világon	a	rossz	anyánál	semmi	sincs	rosszabb!

Della	nagy	lélegzetet	vett,	és	a	halántékára	szorította	remegő	ujjait.	A	fehér
függönyök	mögött	 fátyolként	 terült	 rá	 lassan	 a	mélykék	 éjszaka	 a	 naplemente
ragyogó	 vörösére,	 és	 ahogy	 a	 szobában	 is	 egyre	 sötétebb	 lett,	Rhiannon	Winn
arca	 fokozatosan	 elhalványult	 a	 félhomályban.	 Hamarosan	 nem	 látszott	 belőle
más,	csak	a	csúf	fogszabályzóval	pontozott	mosolya.

–	Adja	vissza	a	boromat,	kérem!
Strike	visszaadta.	Della	rögtön	megitta	a	nagy	részét,	és	továbbra	is	a	poharat

szorongatva	keserűen	folytatta:
–	Rengetegen	 vannak,	 akik	 készek	mindenféle	 furcsaságot	 elhinni	 egy	 vak

nőről.	 Persze,	 fiatalkoromban	 még	 rosszabb	 volt.	 Akkor	 gyakran	 igen	 érzéki
érdeklődés	mutatkozott	az	ember	magánélete	iránt.	Egyes	férfiaknak	legelőször
ez	jutott	eszébe.	Talán	ön	is	találkozott	ilyesmivel,	nem,	mivel	csak	fél	lába	van?

Strike	 azon	 kapta	 magát,	 hogy	 nem	 zavarja,	 hogy	 Della	 ilyen	 egyenesen
említette	a	fogyatékosságát.

–	Igen,	tapasztaltam	ilyesmit	–	vallotta	be.	–	Egy	sráctól,	akivel	együtt	jártam
iskolába.	Évekig	nem	találkoztunk.	Akkor	 jártam	először	Cornwallban	az	után,
hogy	 felrobbantottak.	 Öt	 pint	 után	 megkérdezte,	 hogy	 na	 és	 mikor	 szoktam
figyelmeztetni	a	nőket,	hogy	a	nadrágommal	együtt	a	lábam	is	le	fog	jönni.	Azt
hitte,	vicces.

Della	halványan	elmosolyodott.
–	Egyeseknek	eszébe	sem	jut,	hogy	inkább	nekünk	kellene	viccelni,	nem?	De

hát	önnek	bizonyára	más	ez,	hisz	férfi…	a	legtöbben	láthatóan	azt	gondolják,	az



a	dolgok	természetes	rendje,	hogy	egy	egészséges	nő	gondozzon	egy	fogyatékos
férfit.	 Geraintnek	 évekig	 küszködnie	 kellett	 ezzel…	 hogy	 mindenki	 azt	 hitte,
valami	 baj	 van	 vele,	 hiszen	 fogyatékos	 nőt	 választott	 a	 párjául.	 Azt	 hiszem,
lehet,	 hogy	 én	 próbáltam	 kárpótolni	 ezért.	 Azt	 akartam,	 hogy	 legyen	 neki	 is
szerepe…	valamilyen	státusza…	de	 így	utólag	 jobb	 lett	volna	mindkettőnknek,
ha	olyasvalamivel	foglalkozik,	amihez	nekem	nincs	közöm.

Strike	 azt	 gondolta,	 Della	 talán	 egy	 kicsit	 becsípett.	 Lehet,	 hogy	 nem
vacsorázott.	 Illetlen	késztetést	érzett,	hogy	benézzen	a	hűtőjébe.	Most,	hogy	 itt
ült	ezzel	a	tiszteletre	méltó,	mégis	sebezhető	asszonnyal,	már	könnyen	meg	tudta
érteni,	 miért	 érzett	 vele	 ilyen	 közeli	 kapcsolatot	 Aamir	 a	 munkájában	 és
magánéletében	is,	hiába	nem	állt	soha	szándékában.

–	Az	emberek	természetesnek	veszik,	hogy	azért	mentem	hozzá	Gerainthez,
mert	 senki	 másnak	 nem	 kellettem,	 de	 ebben	 tévednek	 –	 folytatta	 Della,	 és
kihúzta	 magát	 a	 karosszékében.	 –	 Volt	 egy	 fiú,	 együtt	 jártunk	 iskolába,	 aki
nagyon	belém	habarodott,	feleségül	is	kért,	amikor	tizenkilenc	éves	voltam.	Volt
választásom.	És	én	Geraintet	választottam.	Nem	azért,	hogy	a	gondozóm	legyen,
vagy	 mert,	 ahogy	 egyes	 újságírók	 időnként	 sugallták,	 a	 végtelen	 ambícióm
szükségessé	tette,	hogy	legyen	férjem…	hanem	mert	szerettem.

Strike-nak	 eszébe	 jutott,	 amikor	 követte	 Della	 férjét	 abba	 a	 lépcsőházba	 a
King’s	 Crosson,	 mindaz,	 amit	 Robin	 mesélt	 Geraint	 ízléstelen	 munkahelyi
viselkedéséről;	mégsem	érezte,	hogy	Della	elmondásából	bármi	hihetetlen	lenne.
Az	 élettől	 megtanulta,	 hogy	 az	 ember	 hatalmas,	 erős	 szeretetet	 érezhet	 a
látszólag	 legértéktelenebb	 társ	 iránt	 is,	 és	 ez	 végül	 is	 akár	 vigaszként	 is
szolgálhat	mindenkinek.

–	Ön	házas,	Mr.	Strike?
–	Nem	–	felelte	a	nyomozó.
–	Azt	hiszem,	a	házasság	majdnem	mindig	valami	kifürkészhetetlen	dolog,

még	 azoknak	 is,	 akik	 benne	 vannak.	Ez	 kellett	 hozzá…	ez	 az	 egész	 ribillió…
hogy	rájöjjek,	nem	bírom	tovább.	Azt	nem	tudom,	mióta	nem	szeretem	igazán,
de	valamikor	Rhiannon	halála	után,	az	egész	kicsúszott	a…	–	megtört	a	hangja	–
…kicsúszott	a	kezünkből.	–	Della	nagyot	nyelt.	–	Lenne	szíves,	és	töltene	nekem
még	egy	pohár	bort?

Strike	töltött.	Most	már	nagyon	sötét	volt	a	szobában.	Megint	új	zene	szólt,
egy	 melankolikus	 hegedűverseny,	 ami	 Strike	 szerint	 végre	 meg	 is	 felelt	 a



beszélgetésükhöz.	 Della	 eredetileg	 nem	 akart	 vele	 találkozni,	 most	 viszont
mintha	nem	akarta	volna	befejezni	a	beszélgetést.

–	Miért	 gyűlölte	 olyan	 nagyon	 a	 férje	 Jasper	 Chiswellt?	 –	 kérdezte	 Strike
halkan.	–	Az	önnel	való	politikai	vitái	miatt,	vagy…?

–	Nem,	nem	–	felelte	fáradtan	Della	Winn.	–	Hanem	mert	Geraintnek	muszáj
valaki	mást	hibáztatnia	maga	helyett	minden	bajért,	ami	éri.

Strike	várta	a	folytatást,	de	Della	csak	ivott	még	egy	kortyot,	és	nem	szólt.
–	Pontosan	mire…?
–	Mindegy	–	szakította	félbe	hangosan	a	nő.	–	Mindegy,	nem	számít.
De	egy	pillanattal	és	még	egy	nagy	korty	borral	később	mégis	nekikezdett:
–	Rhiannon	valójában	nem	akart	vívni.	Mint	a	legtöbb	kislány,	ő	is	egy	pónit

akart,	csakhogy	mi,	Geraint	és	én,	mi	nem	pónitulajdonos	családból	származunk.
A	 leghalványabb	 fogalmunk	 sem	 volt	 róla,	 mit	 kell	 csinálni	 egy	 lóval.	 Most
visszatekintve,	 gondolom,	 lehetett	 volna	 erre	megoldást	 találni,	 de	mindketten
szörnyen	 elfoglaltak	 voltunk,	 és	 úgy	 gondoltuk,	 nagyon	 körülményes	 lenne,
ezért	inkább	vívni	kezdett,	és	nagyon	jól	is	csinálta…	Elég	kérdést	válaszoltam
meg	 önnek,	 Mr.	 Strike?	 –	 kérdezte	 végül	 kissé	 nehezen	 forgó	 nyelvvel.	 –
Megkeresi	Aamirt?

–	Megpróbálom	–	 ígérte	Strike.	–	Meg	 tudná	adni	a	számát?	És	az	önét	 is,
hogy	be	tudjak	számolni	a	fejleményekről?

Della	 mindkét	 számot	 fejből	 megmondta	 neki,	 Strike	 pedig	 leírta,	 majd
becsukta	a	jegyzetfüzetét,	és	felállt.

–	Nagyon	sokat	segített,	Mrs.	Winn.	Köszönöm!
–	Ez	aggasztóan	hangzik	–	felelte	Della,	és	a	homlokán	halvány	ránc	jelent

meg.	–	Nem	vagyok	benne	biztos,	hogy	szándékomban	állt.
–	Jól	érzi	ma…?
–	 Teljesen.	 –	 Della	 nagyon	 gondosan	 formálta	 meg	 a	 szót.	 –	 Felhív,	 ha

megtalálja	Aamirt,	ugye?
–	Ha	addig	nem	hívnám,	egy	hét	múlva	jelentkezem,	és	beszámolok	–	ígérte

Strike.	–	Öö…	jön	még	ma	valaki	haza,	vagy…?
–	Látom,	nem	olyan	keményszívű	ön,	mint	a	híre	sugallja	–	mondta	Della.	–

Miattam	 ne	 aggódjon!	 A	 szomszédom	 hamarosan	 átjön,	 hogy	 megsétáltassa
Gwynnt.	Ellenőrzi,	hogy	nem	maradt-e	nyitva	a	gáz,	és	ilyesmi.

–	Akkor	nem	is	szükséges	felállnia.	Jó	éjt!



A	majdnem	fehér	kutya	felemelte	a	fejét,	és	beleszimatolt	a	levegőbe,	ahogy
Strike	 az	 ajtóhoz	 ment.	 Della	 ott	 maradt	 a	 sötétben	 ülve,	 kicsit	 becsípve,
egyetlen	társasága	egy	fénykép	a	halott	lányáról	–	akit	sosem	látott.

Ahogy	becsukta	maga	után	 az	 ajtót,	 Strike-nak	 az	 jutott	 eszébe,	 hogy	még
életében	nem	érezte	a	csodálat,	együttérzés	és	gyanakvás	ilyen	fura	keverékét.
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…	legalább	nemes	fegyverekkel	küzdjünk	–	ha	végképp
küzdenünk	kell.

	
Henrik	Ibsen:	Rosmersholm

	
	

Bár	Matthew	elvileg	csak	délelőttre	ment	el,	még	mindig	nem	jött	haza.	Reggel
óta	két	sms-t	küldött,	az	elsőt	délután	háromkor:

	
Tomnak	munkahelyi	gondjai	vannak,	beszélni	akar.	Beültem	vele
egy	kocsmába	(csak	kólát	iszom!).	Megyek,	amint	lehet.
	

Aztán	egy	másikat,	hétkor:
	
Tényleg	 bocs,	 berúgott,	 nem	 hagyhatom	 itt.	 Keresek	 neki	 egy
taxit,	és	megyek.	Remélem,	vacsoráztál.	Szeretlek.
	

Még	 mindig	 kikapcsolt	 hívószám-azonosítóval	 Robin	 megint	 felhívta	 Tom
számát.	Az	rögtön	felvette.	Robin	nem	hallott	kocsmára	utaló	háttérzajt.

–	 Igen?	–	szólt	bele	Tom	ingerülten,	minden	 jel	szerint	 józanul.	–	Ki	az?	–
Robin	letette.

Két	bőröndöt	már	össze	is	pakolt,	ezek	kint	vártak	az	előszobában.	Felhívta
Vanessát,	és	megkérdezte	tőle,	alhatna-e	néhány	estét	nála	a	kanapén,	mialatt	új
lakást	keres	magának.	Furának	találta,	hogy	Vanessa	hangjában	nem	hallott	több
meglepetést,	annak	viszont	örült,	hogy	nem	kell	a	sajnálatát	elhárítania.

Robin	 most	 a	 nappaliban	 ült,	 nézte,	 ahogy	 kint	 leszáll	 az	 este,	 és	 azon
tűnődött,	vajon	elkezdett	volna-e	gyanakodni	egyáltalán,	ha	nem	találja	meg	azt
a	 fülbevalót.	 Mostanában	 egyszerűen	 csak	 hálás	 volt	 minden	 percért,	 amit



Matthew	nélkül	tölthetett,	amikor	pihenhetett,	nem	kellett	semmit	sem	rejtegetni
–	 sem	 azt,	 hogy	 mit	 csinál	 most	 épp	 a	 Chiswell-nyomozásban,	 sem	 a
pánikrohamokat,	amelyeket	csendben	kellett	elintéznie	a	fürdőszoba	padlóján.

A	 főbérlőjük	 elegáns	 karosszékében	 ülve	 Robin	 úgy	 érezte,	 mintha	 egy
emlék	 belsejébe	 került	 volna.	 Mégis,	 milyen	 gyakran	 tudatosul	 az	 emberben,
amikor	épp	történik	vele	valami,	hogy	ez	az	egy	óra	most	örökre	megváltoztatja
az	egész	életét?	Nagyon	sokáig	emlékezni	fog	még	erre	a	szobára;	körül	is	nézett
benne,	 külön	 azért,	 hogy	 rögzítse	 az	 agyában,	 és	 így	 elcsitíthassa	 a	 benne
perzselő-tekergő	bánatot,	szégyent,	fájdalmat.

Alig	valamivel	kilenc	után	meghallotta	Matthew	kulcsát	 a	 zárban,	 aztán	az
ajtó	nyílását.	Rögtön	hányinger	fogta	el.

–	Bocs!	 –	 kiabált	 be	 a	 férfi,	még	mielőtt	 az	 ajtót	 becsukta	 volna.	 –	Olyan
hülye	pöcs	ez,	alig	bírtam	rávenni	a	taxist,	hogy	vigye…

Robin	hallotta	a	 férfi	kis	meglepett	kiáltását,	ahogy	meglátta	a	bőröndöket.
Most	már	lehet	hívni;	megnyomta	a	hívásindító	gombot	a	 telefonján.	A	számot
már	 előre	 beírta.	 Ahogy	 a	 mit	 sem	 értő	 Matthew	 belépett	 a	 nappaliba,	 épp
hallotta,	hogy	Robin	taxit	rendel.	Egymásra	néztek.

–	Minek	a	bőröndök?
–	Elmegyek.
Hosszú	csend	következett.	Úgy	tűnt,	Matthew	nem	érti.
–	Ezt	hogy	érted?
–	Nem	nagyon	tudom	egyértelműbben	mondani,	Matt.
–	Mármint	elhagysz?
–	Így	van.
–	De	miért?
–	Azért	–	felelte	Robin	–,	mert	megcsalsz	Sarah-val.
Nézte,	 ahogy	 Matthew	 küszködve	 keresi	 a	 szavakat,	 amelyek	 talán

megmenthetik;	de	csak	teltek	a	másodpercek,	túl	sok	az	igazi	hitetlenkedéshez,	a
döbbent	ártatlansághoz,	a	valódi	értetlenséghez.

–	Micsoda?	–	bökte	ki	végre	erőltetett	kis	nevetéssel.
–	Légyszi,	ne!	–	szólt	rá	Robin.	–	Semmi	értelme.	Ennek	vége.
Matthew	 csak	 állt	 a	 nappali	 ajtajában.	 Fáradtnak	 néz	 ki,	 gondolta	 Robin,

egyenesen	elgyötörtnek.
–	 Gondoltam,	 hagyok	 egy	 levelet	 –	 folytatta	 Robin	 –,	 de	 az	 olyan



melodramatikusnak	 tűnt.	 Egyébként	 is	 meg	 kell	 beszélnünk	 a	 praktikus
dolgokat.

Mintha	 látta	 volna,	 ahogy	 a	 férfi	 őrülten	 gondolkodik:	min	 buktam	 le?	 és
kinek	mondtad	el?

–	Figyelj	–	kezdte	sietve,	és	a	sporttáskáját	(benne	a	nyilván	tiszta,	kivasalt
felszereléssel)	a	földre	ejtette	–,	 tudom,	hogy	nem	mentek	jól	a	dolgok	kettőnk
között,	de	én	téged	akarlak,	Robin.	Ne	dobd	el	ezt	a	kapcsolatot!	Kérlek!

Bejött	 a	 szobába,	 leguggolt	 a	 szék	 elé,	 amelyen	Robin	 ült,	 és	 a	 keze	 után
nyúlt.	Robin	elhúzta	előle,	őszintén	meglepődve.

–	Megcsalsz	Sarah-val	–	ismételte.
Matthew	felállt,	a	kanapéhoz	ment,	és	leült.	Az	arcát	a	két	kezébe	temetve,

gyenge	hangon	szólalt	meg:
–	Sajnálom.	Sajnálom!	Annyira	szar	volt	minden	közöttünk…
–	…hogy	meg	kellett	dugnod	a	barátod	menyasszonyát?
A	férfi	hirtelen	pánikban	nézett	erre	fel.
–	Beszéltél	Tommal?	Ő	is	tudja?
Robin	hirtelen	nem	bírta	elviselni,	hogy	a	férfi	közelében	kell	lennie;	felállt,

és	az	ablakhoz	ment.	Valami	olyan	megvetést	érzett,	amit	még	soha.
–	Még	most	is	az	előléptetési	esélyeiden	aggódsz,	Matt?
–	Nem…	bassza	meg…	hát	nem	érted	–	kezdte	a	 férfi.	–	Köztem	és	Sarah

közt	vége.
–	Ó,	tényleg?
–	 Igen!	 –	 vágta	 rá	 Matthew.	 –	 Igen!	 Bassza	 meg…	 ez	 milyen	 kurva

ironikus…	egész	nap	beszéltünk.	Mindketten	úgy	éreztük,	ez	nem	mehet	tovább,
azután	nem,	hogy…	te	és	Tom…	úgyhogy	befejeztük.	Egy	órája.

–	Hű!	–	nézett	rá	Robin	kis	kacajjal.	Úgy	érezte,	mintha	nem	is	lenne	teste.	–
Ez	milyen	ironikus!

Megcsörrent	a	telefonja.	Mintha	valami	álomban	lenne,	felvette.
–	Robin?	–	szólt	bele	Strike.	–	Újdonság.	Most	voltam	Della	Winn-nél.
–	 Hogy	 ment?	 –	 kérdezte	 Robin,	 és	 igyekezett	 határozottan,	 vidáman

beszélni.	 Eltökélte,	 hogy	 nem	 zárja	 rövidre	 a	 hívást.	 Most	 már	 a	 munkája	 az
egész	 élete,	 és	 Matthew	 többet	 nem	 szólhat	 bele.	 A	 füstölgő	 férjének	 hátat
fordítva	kinézett	a	sötét,	macskaköves	utcára.

–	Nagyon	érdekes	volt,	két	okból	is	–	felelte	Strike.	–	Először	is	elkotyogott



valamit.	Szerintem	Geraint	nem	is	volt	Aamirnál	akkor	reggel,	amikor	Chiswell
meghalt.

–	 Na,	 ez	 tényleg	 érdekes	 –	 bólintott	 Robin.	 Teljes	 erejével	 igyekezett
odafigyelni,	de	tudta,	hogy	Matthew	nézi.

–	 Megszereztem	 a	 számát,	 és	 próbáltam	 is	 hívni,	 de	 nem	 veszi	 fel.
Gondoltam,	megnézem,	még	mindig	az	utca	végén	lévő	panzióban	van-e,	ha	már
itt	vagyok,	de	a	tulajdonos	azt	mondja,	kijelentkezett.

–	Milyen	kár.	És	mi	volt	a	másik	érdekes	dolog?	–	kérdezte	Robin.
–	Strike	az?	–	szólalt	meg	hangosan	Matthew	a	háta	mögül.	Robin	nem	vett

róla	tudomást.
–	Tessék?	–	kérdezte	Strike.
–	Semmi	–	nyugtatta	meg	Robin.	–	Folytassa	csak!
–	Hát,	 a	másik	érdekes	dolog	az,	hogy	Della	 tavaly	 találkozott	Kinvarával,

aki	épp	hisztérikus	volt,	mert	azt	gondolta,	hogy	Chiswell…
Robin	 kezéből	 durván	 kirántották	 a	 telefont.	 Sarkon	 fordult:	Matthew	 épp

kinyomta	a	hívást	egy	bökéssel.
–	Hogy	mered?	–	kiabált	rá	Robin,	odanyújtva	a	kezét.	–	Add	vissza!
–	 Épp	 a	 kibaszott	 házasságunkat	 próbáljuk	 megmenteni,	 te	 meg	 felveszed

neki	a	telefont?
–	Nem	próbálom	megmenteni	a	házasságunkat!	És	add	vissza	a	telefonom!
A	 férfi	 habozott,	 aztán	 a	 kezébe	 nyomta.	 Láthatóan	 csak	 még	 jobban

elöntötte	a	düh,	amikor	Robin	higgadtan	visszahívta	Strike-ot.
–	 Bocsánat,	 Cormoran,	 megszakadt	 –	 mondta	 Matthew	 vadul	 égő

tekintetének	kereszttüzében.
–	Minden	rendben,	Robin?
–	Igen,	persze.	Mit	kezdett	el	Chiswellről?
–	Hogy	viszonya	volt.
–	Viszonya!	–	Robin	közben	Matthew-t	figyelte.	–	Kivel?
–	Isten	tudja.	Magának	sikerült	elérnie	Raphaelt?	Róla	tudjuk,	hogy	annyira

nem	érdekli	az	apja	emlékének	védelme.	Ő	talán	megmondja.
–	Hagytam	neki	egy	üzenetet,	meg	Tegannak	is.	Egyikük	sem	hívott	vissza.
–	Jól	van,	hát	majd	értesítsen!	Ez	az	egész	azért	érdekes	fénybe	helyezi	azt	a

kalapácsos	fejbeverést,	nem?
–	Az	biztos	–	helyeselt	Robin.



–	Na,	ideértem	a	metróhoz.	Tényleg	minden	rendben?
–	Igen,	persze	–	felelte	Robin,	és	remélte,	hogy	csak	a	szokásos	munkanapi

türelmetlenség	hallatszik	a	hangján.	–	Hamarosan	beszélünk.
Azzal	letette.
–	 „Hamarosan	 beszélünk!”	 –	 utánozta	 Matthew	 azon	 a	 magas,	 vékony

hangon,	 amit	 mindig	 nők	 kifigurázására	 használt.	 –	 „Beszélünk	 később,
Cormoran.	 Otthagyom	 a	 házasságomat,	 hogy	 örökre	 a	 rendelkezésére	 álljak,
Cormoran!	Dolgozom	szívesen	a	minimumbérért,	Cormoran,	szívesen	leszek	én
a	maga	cselédje!”

–	Menj	a	picsába,	Matt!	–	felelte	higgadtan	Robin.	–	Húzz	vissza	Sarahhoz!
A	fülbevalója,	ami	itt	maradt,	egyébként	fent	van	az	éjjeliszekrényemen.

–	Robin!	–	váltott	hirtelen	komolyra	Matthew.	–	Meg	tudunk	birkózni	ezzel!
Ha	szeretjük	egymást,	meg	tudunk!

–	Hát,	ezzel	az	a	gond,	Matt	–	 felelte	Robin	–,	hogy	én	már	nem	szeretlek
téged.

Mindig	 azt	 hitte,	 hogy	 az	 embereknek	 kizárólag	 könyvekben	 „sötétül	 el	 a
tekintete”,	 de	most	 látta	Matthew	világos	 szemét,	 ahogy	gyakorlatilag	 feketére
váltott,	a	pupillája	úgy	kitágult	a	döbbenettől.

–	Te	hülye	picsa!	–	mondta	aztán	halkan.
Robin	 késztetést	 érzett,	 hogy	 gyáván	 hazudjon,	 kihátráljon	 a	 végleges

kijelentése	mögül,	védje	magát;	de	valami	erősebb	volt	benne,	és	az	 tartott	–	a
leplezetlen	 igazságot	kell	kimondania,	ha	már	olyan	sokáig	hazudott	a	 férfinak
és	önmagának	is.

–	 Nem	 –	 folytatta.	 –	 Nem	 szeretlek.	 Már	 a	 nászúton	 szakítanunk	 kellett
volna.	Azért	nem	tettem,	mert	beteg	voltál.	Sajnáltalak.	Nem	is…	–	javította	ki
magát,	mert	már	elhatározta,	hogy	akkor	rendesen	végigcsinálja.	–	Igazából	nem
is	 lett	 volna	 szabad	 elmennünk	 a	 nászútra.	 Ott	 kellett	 volna	 hagyjalak	 az
esküvőn,	 amint	 kiderült,	 hogy	 kitörölted	 azokat	 a	 hívásokat	 Strike-tól.	 –
Szeretett	 volna	 az	 órájára	 pillantani,	 hogy	meglássa,	mikor	 jön	 a	 taxi,	 de	 nem
merte	 levenni	 a	 szemét	 a	 férjéről.	 Volt	 valami	 a	 férfi	 arckifejezésében,	 amitől
egy	kő	alól	kinéző	kígyó	jutott	eszébe.

–	Mit	gondolsz,	hogy	néz	ki	 az	életed	mások	szemében?	–	kérdezte	a	 férfi
csendesen.

–	Ezt	meg	hogy	érted?



–	Leléptél	az	egyetemről.	Most	lelépsz	a	házasságunkból	is.	Még	a	terápiáról
is	leléptél.	Egy	kibaszott	nagy	kamu	vagy!	Az	egyedüli	dolog,	amiből	nem	léptél
még	 le,	 az	 ez	 a	 hülye	 munkád,	 amibe	 majdnem	 bele	 is	 haltál,	 de	 abból	 meg
kirúgtak.	Csak	azért	vett	vissza,	mert	 le	akar	fektetni.	És	mert,	gondolom,	nem
talál	senki	mást	ennyi	pénzért.

Robin	 úgy	 érezte,	 mintha	 a	 férfi	 megütötte	 volna.	 Kiszaladt	 a	 tüdejéből	 a
levegő.	Alig	maradt	hangja.

–	Köszi,	Matt	–	indult	az	ajtó	felé.	–	Köszi,	hogy	így	megkönnyíted	ezt!
De	a	férfi	egy	gyors	lépéssel	elállta	az	útját.
–	 Ez	 egy	 ideiglenes	 munka	 volt.	 Strike	 meg	 odafigyelt	 rád,	 úgyhogy	 te

bebeszélted	magadnak,	 hogy	 ez	való	neked,	 hiába	pont	 ez	 az,	 amit	 kibaszottul
nem	kéne	csinálnod,	épp	neked…

Robin	 most	 már	 azért	 küszködött,	 hogy	 el	 ne	 sírja	 magát,	 de	 elhatározta,
hogy	csak	azért	sem	fogja.

–	Évek	óta	rendőrségi	munkát	akartam…
–	 Dehogy	 akartál,	 bassza	 meg!	 –	 vágta	 rá	 gúnyosan	 Matthew.	 –	 Ugyan

mikor…?
–	Volt	életem	előtted	is!	–	kiabálta	Robin.	–	Volt	életem	otthon,	ott	mondtam

olyanokat,	 amiket	 te	 sosem	 hallottál!	 Neked	 nem	 mondtam,	 Matthew,	 mert
tudtam,	hogy	kinevetsz,	mint	a	 faszfej	 tesóim!	Azért	 tanultam	pszichológiát	 is,
mert	reméltem,	hogy	azzal	majd	dolgozhatok	valami	törvényszéki…

–	Sose	mondtál	ilyet,	most	csak	utólag	akarod	igazolni,	hogy…
–	Nem	mondtam,	mert	tudtam,	hogy	csak	gúnyolódnál…
–	Lófaszt!
–	 Lófaszt	 nem!	 –	 Robin	még	mindig	 kiabált.	 –	 Az	 igazat	mondom,	 ez	 az

igazság,	és	pont	most	bizonyítod,	hogy	igazam	van,	hogy	nem	is	hiszel	nekem!
Nagyon	is	tetszett	neked,	hogy	abbahagytam	az	egyetemet…

–	Ez	meg	mi	a	fenét	jelentsen?
–	„Nem	kell	sietni”,	„nem	muszáj	ám	diplomát	szerezni…”
–	Ja,	hogy	most	meg	az	a	kurva	nagy	baj,	hogy	együttérző	voltam?
–	Tetszett	neked,	tetszett,	hogy	bezárkózom	otthon,	miért	nem	vallod	be?	Az

egyetemen	Sarah	Shadlock,	otthon	Mashamban	meg	én,	frusztráltan…	kárpótolt
azért,	mert	nekem	jobb	lett	az	érettségim,	mert	én	bejutottam	az	első…

–	Hű!	–	Matthew	nevetésében	semmi	vidámság	nem	volt.	–	Hű,	 jobb	 lett	a



kibaszott	érettségid,	mint	nekem?	Ja,	hát	emiatt	azóta	sem	tudok	aludni,	tényleg!
–	Ha	nem	erőszakoltak	volna	meg,	már	évekkel	ezelőtt	szakítunk!
–	Ezt	tanultad	a	terápián?	Hogy	hazudj	a	múltról,	és	igazold	azzal	az	összes

hülyeségedet?
–	Megtanultam	igazat	mondani!	–	kiabált	Robin,	mert	eljutott	arra	a	pontra,

ahol	igazán	brutális	akart	lenni.	–	És	mondok	még	valamit:	már	azelőtt	kezdtem
kiszeretni	belőled,	hogy	megerőszakoltak!	Mert	téged	nem	érdekelt	semmi,	amit
csináltam,	se	a	tárgyaim,	se	az	új	barátaim!	Csakis	arra	voltál	kíváncsi,	hogy	más
pasik	 rám	mozdultak-e.	Na	 de	 utána,	 utána	 olyan	 édes	 voltál,	 olyan	 kedves…
olyan	biztonságosnak	tűnt	veled	lenni,	a	világon	egyedül	benned	megbízni!	Hát
ezért	maradtam	veled.	Ha	nem	erőszakolnak	meg,	akkor	most	nem	is	lennénk	itt!

Mindketten	hallották,	hogy	kint	megáll	egy	autó.	Robin	megpróbált	Matthew
mellett	kislisszolni	az	előszobába,	de	a	férfi	megint	elállta	az	útját.

–	Nem,	nem!	Ilyen	rohadt	könnyen	nem	úszod	meg!	Azért	maradtál	velem,
mert	biztonságos	volt?	Menj	már	a	picsába!	Szerettél	engem!

–	Azt	 hittem,	 hogy	 szeretlek	 –	 felelte	 Robin.	 –	De	már	 nem.	 El	 az	 útból!
Elmegyek.

Próbált	ellépni	mellette,	de	Matthew	elé	lépett.
–	 Nem!	 –	 mondta	 megint,	 és	 megindult	 előre,	 visszalökve	 a	 lányt	 a

nappaliba.	–	Itt	maradsz.	Ezt	most	végigbeszéljük!
A	taxis	becsöngetett.
–	Jövök!	–	kiabált	Robin,	de	Matthew	rámordult:
–	Most	nem	lépsz	le,	itt	maradsz,	és	rendbe	teszed,	amit	kavartál…
–	Nem!	 –	 kiáltott	 rá	Robin,	mint	 egy	 kutyára	 szoktak.	Megvetette	 a	 lábát,

nem	hagyta,	hogy	a	férfi	továbblökje	a	nappaliba,	bár	már	olyan	közel	állt	hozzá,
hogy	 az	 arcán	 érezte	 a	 lélegzetét;	 hirtelen	 Geraint	 Winn	 jutott	 eszébe,	 és
elöntötte	az	undor.	–	Ne	gyere	a	közelembe!	Meg	se	próbáld!

És	 Matthew,	 mint	 egy	 kutya,	 ellépett	 oldalra;	 nem	 is	 a	 parancsnak
engedelmeskedett,	hanem	a	lány	hangjában	valaminek.	Dühös	volt,	de	rémült	is.

–	 Na!	 –	 mondta	 Robin.	 Tudta,	 hogy	 egy	 pánikroham	 peremén	 táncol,	 de
kitartott,	 és	 minden	 másodperc,	 amiben	 ellenállt,	 további	 erőt	 adott	 neki.
Megvetette	 a	 lábát.	 –	 Elmegyek.	 Ha	 megpróbálsz	 visszatartani,	 ellenállok.	 És
nálad	 sokkal	 nagyobb,	 gonoszabb	 emberekkel	 is	megbirkóztam	már,	Matthew.
Neked	még	csak	egy	kurva	késed	sincs!



Látta,	hogy	a	 férfi	 szeme	még	 feketébb	 lett,	 és	hirtelen	eszébe	 jutott,	 hogy
vágta	orrba	Matthew-t	az	öccse,	Martin,	az	esküvőn.	Akármi	is	lesz,	fogadta	meg
most	 valami	 sötét	 lelkesültségtől	 hajtva,	 ő	 jobb	 munkát	 végez,	 mint	 Martin.
Eltöri	a	rohadt	orrát,	ha	kell!

–	Kérlek…	–	Matthew	válla	hirtelen	leereszkedett.	–	Robin…
–	 Fizikai	 erőszakkal	 tudod	 csak	 megakadályozni,	 hogy	 elmenjek,	 de

figyelmeztetlek,	 hogy	 ha	 megpróbálod,	 beperellek	 testi	 sértésért.	 És	 az	 aztán
nem	fog	jól	kinézni	bent	az	irodában,	igaz?

Még	 néhány	 másodpercig	 farkasszemet	 nézett	 a	 férfival,	 aztán	 megindult
felé;	 az	 ökle	 összeszorulóban,	 úgy	 várta,	 hogy	 Matthew	 elé	 lépjen,	 vagy
megragadja.	De	a	férfi	félreállt	előle.

–	Robin…	–	nyögte	ki	rekedten.	–	Várj!	Komolyan,	várj,	azt	mondtad,	meg
kell	beszélnünk…

–	Majd	az	ügyvédek	–	felelte	Robin,	az	ajtóhoz	ért,	és	kinyitotta.
Mint	valami	áldás,	csapta	meg	a	hűvös	éjjeli	levegő.
Egy	 zömök	 nő	 ült	 a	 Vauxhall	 Corsa	 volánjánál.	 Robin	 bőröndjei	 láttán

kiszállt,	és	segített	neki	beemelni	őket	a	csomagtartóba.	Matthew	is	kijött	utána,
és	 most	 ott	 állt	 az	 ajtóban.	 Amikor	 Robin	 a	 kocsi	 ajtaja	 felé	 indult,	 a	 férfi
odakiáltott	 neki,	 és	 akkor	 végül	 eleredtek	 Robin	 könnyei,	 de	 nem	 is	 nézett	 a
férfira,	beszállt,	és	becsapta	az	ajtót.

–	 Menjünk,	 kérem!	 –	 szólt	 a	 sofőrnek	 a	 könnyeivel	 küszködve,	 mert
Matthew	lejött	a	lépcsőn,	és	lehajolt,	hogy	az	ablak	üvegén	keresztül	meghallja:

–	Még	mindig	kurvára	szeretlek!
Az	autó	megindult	az	Albury	Street	macskakövein,	el	a	kereskedők	stukkós

homlokzatú,	csinos	kis	házai	előtt,	ahol	Robin	sosem	érezte	igazán	otthon	magát.
Amikor	 az	utca	végére	értek,	 tudta,	hogy	ha	most	hátranézne,	 azt	 látná,	 ahogy
Matthew	áll	az	utcán,	és	bámul	a	 távolodó	taxi	után.	A	visszapillantó	 tükörben
találkozott	a	tekintete	a	sofőrével.

–	Elnézést	–	nyögte	ki	Robin	érthetetlenül,	aztán	mert	őt	is	meglepte	a	saját
mentegetőzése,	hozzátette:	–	Csak…	csak	épp	most	hagytam	el	a	férjem.

–	 Igen?	 –	 kérdezte	 a	 sofőr,	 és	 kitette	 az	 indexet.	 –	 Én	 kettőt	 hagytam	 el.
Gyakorolja,	könnyebb	lesz.

Robin	próbált	nevetni,	de	csak	hangos,	könnyes	csuklás	bukott	ki	belőle,	és
ahogy	a	kocsi	 a	 sarki	kocsma	magányos	kőhattyúja	 felé	 tartott,	valóban	elsírta



magát.
–	 Tessék	 –	 mondta	 a	 sofőr	 szelíden,	 és	 hátraadott	 egy	 csomag	 papír

zsebkendőt.
–	Köszönöm…	–	 hüppögte	Robin,	 kivett	 egyet,	 és	 a	 fáradt,	 szúró	 szemére

nyomta,	míg	a	könnyek	át	nem	áztatták	és	le	nem	jött	a	vastag,	fekete	szemfesték
legutolja	 is,	 amit	 Bobbi	 Cunliffe	 szerepéhez	 használt.	 A	 sofőr	 együttérző
tekintetét	 kerülve	 a	 visszapillantóban	 lehajtotta	 a	 fejét.	 A	 papír	 zsebkendő
csomagján	ismeretlen	amerikai	márkanév	állt:	„Dr.	Blanc”.

És	Robin	gyengélkedő	memóriája	erre	rögtön	beindult,	mintha	csak	erre	az
apró	 lökésre	 várt	 volna.	Most	már	 nagyon	 pontosan	 emlékezett	 rá,	 hol	 látta	 a
„Blanc	 de	 Blancs”	 kifejezést.	 Semmi	 köze	 nem	 volt	 a	 nyomozáshoz,	 csak	 a
széteső	 házasságához,	 a	 levendulával	 szegélyezett	 sétányhoz	 és	 a	 japán	 vízi
kerthez,	 és	 ahhoz,	 amikor	 életében	 először	mondta	 úgy	 a	 „szeretlek”-et,	 hogy
tudta,	hogy	nem	igaz.
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Nem	bírok	–	és	nem	akarok	egy	halottat	cipelni	a
hátamon	egész	életemben.

	
Henrik	Ibsen:	Rosmersholm

	
	

Az	 északi	 elkerülőn	 a	 Henlys	 Cornerhez	 közeledve	 másnap	 délután	 Strike
elmormogott	 káromkodással	 konstatálta,	 hogy	 előtte	 leállt	 a	 forgalom.	 Ez	 a
kereszteződés	 hírhedten	 dugóveszélyes	 hely	 volt,	 bár	 állítólag	 az	 év	 elején
javítottak	valamit	rajta.	Megállt	ő	is,	mint	a	többiek	előtte,	letekerte	az	ablakot,
és	 cigarettára	 gyújtva	 az	 órára	 pillantott	 a	 műszerfalon.	 A	 szokásos	 dühös
tehetetlenség	 ömlött	 el	 benne,	 ezt	 jól	 ismeri	mindenki,	 aki	Londonban	 autóval
közlekedik.	 Korábban	 elgondolkodott	 rajta,	 nem	 lenne-e	 bölcsebb	 metróval
menni,	de	a	pszichiátriai	klinika	jó	egy	mérföldre	volt	a	legközelebbi	megállótól,
és	a	BMW	talán	egy	kicsit	megkönnyítette	a	még	mindig	fájós	lába	dolgát.	Most
már	attól	félt,	elkésik	a	látogatásról,	márpedig	határozottan	nem	akarta	kihagyni.
Először	 is,	 mert	 nem	 akart	 csalódást	 okozni	 a	 pszichiátriai	 csapatnak,	 akik
hajlandóak	beengedni	Billy	Knighthoz,	másodszor	pedig,	mert	nem	tudta,	vajon
lesz-e	még	olyan	alkalom,	amikor	úgy	beszélhet	a	fiatalabb	testvérrel,	hogy	nem
áll	 fenn	 a	 veszély,	 hogy	megjelenik	 az	 idősebb	 is.	Barclay	délelőtt	 biztosította
róla,	 hogy	 Jimmy	aznapi	 tervei	 közt	 egy	provokatív	 cikk	megírása	 szerepel	 az
Igazi	 Szocialista	 Párt	 weboldalára	 a	 Rothschildok	 világszerte	 érvényesülő
befolyásáról	–	valamint	Barclay	új	beszerzésű	füvének	kipróbálása.

Strike	 dühös	 képpel	 dobolt	 az	 ujjaival	 a	 kormánykeréken,	 és	 tovább
töprengett	 azon,	 ami	 az	 előző	 este	óta	nem	hagyta	nyugodni,	 hogy	a	Robinnal
folytatott	 beszélgetése	 vajon	 azért	 szakadt-e	 meg,	 mert	 Matthew	 kikapta	 a
telefont	a	lány	kezéből.	Robin	ugyan	később	állította,	hogy	minden	rendben,	de
Strike	nem	találta	ezt	kimondottan	megnyugtatónak.



Amíg	 este	 babot	 melegített	 magának	 az	 egyrózsás	 tűzhelyén,	 mert	 még
mindig	fogyókúrázni	próbált,	Strike	megfontolta,	ne	hívja-e	vissza	a	lányt.	Aztán
lelkesedés	nélkül	leült	a	tévé	elé	a	hús	nélküli	vacsorájával,	elvileg	azért,	hogy
megnézze	 az	 olimpiai	 záróünnepség	összefoglalóját,	 de	 a	 londoni	 taxik	 tetején
száguldozó	Spice	Girls-tagok	alig	kötötték	le	a	figyelmét.	Azt	hiszem,	a	házasság
majdnem	 mindig	 valami	 kifürkészhetetlen	 dolog,	 még	 azoknak	 is,	 akik	 benne
vannak,	mondta	Della	Winn.	Az	is	lehet,	hogy	Robin	és	Matthew	épp	most	is	az
ágyban	 fetrengenek.	Miért,	 ha	 kiveszi	 a	 kezéből	 a	 telefont,	 az	 rosszabb,	 mint
amikor	kitörölte	a	híváslistáját?	Robin	az	után	is	megmaradt	mellette.	Akkor	mi
az,	ami	már	neki	is	sok	lenne?

Matthew	meg	túlságosan	félti	a	jó	hírét	meg	a	kilátásait,	csak	nem	lépi	át	a
civilizált	határokat.	Mielőtt	elaludt	tegnap,	Strike	egyik	utolsó	gondolata	az	volt,
hogy	 Robin	 sikeresen	 megmenekült	 a	 shacklewelli	 hasfelmetszőtől	 is	 –	 lehet,
hogy	hátborzongató	gondolat,	de	azért	meg	is	nyugtatta	egy	kicsit.

A	nyomozó	persze	tudta,	hogy	a	fiatalabb	társa	házasságával	adódó	gondok
az	utolsó,	amin	aggódnia	kéne,	hisz	egyelőre	semmi	konkrétummal	nem	tudott
szolgálni	az	ügyfelének,	aki	jelenleg	három	teljes	állású	nyomozót	fizet,	hogy	az
apja	 halálának	 körülményeit	 kivizsgálják.	 De	 ahogy	 a	 kocsisor	 végre
megmozdult,	 Strike	 gondolatai	 továbbra	 is	 Robin	 és	 Matthew	 körül	 forogtak,
míg	végül	meglátta	a	pszichiátriai	klinikát	jelző	táblát,	és	erőnek	erejével	a	most
következő	beszélgetésre	koncentrált.

A	 kórház,	 ami	 előtt	 húsz	 perccel	 később	 leparkolt,	 egyáltalán	 nem
emlékeztetett	 a	 hatalmas,	 négyszöges	 beton-	 és	 fekete	 üvegprizmára,	 ahová
Jacket	 vitték	 be	 néhány	 héttel	 azelőtt	 –	 ez	 gótikusan	 díszített	 tornyokkal,
vasráccsal	ellátott	bizánci	ablakokkal	büszkélkedhetett.	Strike	szerint	leginkább
egy	mézeskalács	 házikó	meg	 egy	 gótikus	 börtön	 keresztezésének	 nézett	 ki.	 A
nagy	 bejárati	 kapu	 fölötti	 koszos,	 vörös	 téglaboltozatba	 a	 „Sanatorium”	 szót
véste	a	régi	viktoriánus	kőfaragó.

Strike	már	így	is	öt	percet	késett;	kilökte	az	ajtót,	és	nem	vesztegetve	az	időt
arra,	hogy	a	sportcipőjét	visszacserélje	az	elegánsabb	cipőjére,	bezárta	a	BMW-t,
és	felsántikált	a	piszkos	lépcsőn	a	kapuhoz.

Belépve	 hűvös,	 törtfehérre	 festett,	 magas	 mennyezetű	 folyosóra	 jutott,
templomba	 illő	 ablakokkal.	 Az	 átható	 fertőtlenítőszagból	 gyanította,	 hogy	 az
enyészetet	épp	csak	sikerül	sakkban	tartani	az	épületben.	Megkereste	a	telefonon



kapott	osztály	számát,	és	megindult	bal	felé	a	folyosón.
A	rácsos	ablakokon	besütő	napfény	csíkos	foltokat	festett	a	törtfehér	falakra,

amelyeken	 ferde	 festmények	 lógtak	 –	 egy-kettő	 nyilván	 korábbi	 páciensek
alkotása.	Strike	épp	egy	 filcdarabokból,	 flitterekből	és	madzagból	összeállított,
mezőgazdasági	 munkákat	 ábrázoló	 részletes	 kollázssorozat	 mellett	 ment	 el,
amikor	 egy	 mosdóból	 csontsovány	 tizenéves	 lány	 lépett	 ki	 egy	 nővérrel.
Láthatóan	 egyikük	 sem	 vette	 észre.	 Strike-nak	 úgy	 tűnt,	 a	 lány	 tompa
tekintetével	inkább	befelé	fordul,	a	való	világtól	távoli	csatái	felé.

Strike-ot	 kicsit	 meglepte,	 hogy	 a	 folyosó	 végén	 a	 zárt	 osztály	 kétszárnyú
ajtaját	 találta.	 Homályos	 elképzelései	 voltak	 a	 padlásról	 meg	 Rochester	 első
feleségéről	a	Jane	Eyre-ből,	és	ezért	azt	várta,	hogy	egy	felsőbb	emeleten	lesz,
talán	valamelyik	magas	csúcsos	toronyba	dugva.	A	valóság	sokkal	prózaibb	volt:
egy	 nagy,	 zöld	 csengőgomb	 a	 falon.	 Amikor	 megnyomta,	 egy	 szinte
világítóvörös	 hajú	 ápoló	 kukucskált	 ki	 egy	 kis	 ablakon,	 majd	 hátrafordult,	 és
mondott	 valamit	 egy	 mögötte	 álló	 másiknak.	 Az	 ajtó	 kinyílt,	 Strike	 pedig
belépett.

Az	osztályon	négy	ágy	volt,	meg	egy	kis	ülősarok,	ahol	két	páciens	üldögélt
épp	nappali	 öltözetben,	 és	 dámázott,	 egy	 idősebb,	 láthatóan	 fogatlan	 férfi	meg
egy	 sápadt	 fiatalember,	 a	 nyakán	 nagy	 kötéssel.	 Közvetlenül	 az	 ajtó	 melletti
munkaállomás	körül	kis	csoport	állt,	egy	gondozó,	még	két	ápoló,	és	még	ketten.
Strike	őket	gondolta	az	orvosoknak,	egyikük	férfi,	a	másik	nő.	Mindannyian	felé
fordultak,	ahogy	belépett.	Az	egyik	ápoló	oldalba	is	bökte	a	másikat.

–	 Mr.	 Strike!	 –	 szólította	 meg	 a	 férfi	 orvos.	 Alacsony	 volt,	 ránézésre
valahogy	 ravaszdinak	 tűnt,	 és	 erős	manchesteri	 kiejtéssel	 beszélt.	 –	Örvendek!
Colin	 Hepworth	 vagyok,	 beszéltünk	 telefonon.	 Ő	 a	 kollégám,	 Kamila
Muhammad.

Strike	 kezet	 rázott	 a	 nővel	 is.	 Tengerészkék	 nadrágkosztümje	 a	 rendőrségi
egyenruhára	emlékeztette.

–	Mindketten	 bent	 leszünk,	 amikor	Billyvel	 beszél	 –	mondta	 a	 nő.	 –	Most
épp	a	mosdóban	van.	És	nagyon	 izgatott,	 hogy	megint	 találkozhat	önnel!	Arra
gondoltunk,	hogy	az	egyik	beszélőben	csinálhatnánk.	Itt	van	rögtön.

Elindult	 Strike	 előtt	 a	 munkaállomást	 megkerülve,	 az	 ápolók	 élénk
figyelmének	célkeresztjében,	és	egy	kis	helyiségbe	vezette,	ahol	négy	szék	állt,
és	egy	padlóhoz	rögzített	asztal.	A	halvány	rózsaszínre	festett	falak	üresek.



–	 Ideális	 –	 nézett	 körül	 Strike.	 Pont	 olyan	 volt,	 mint	 a	 több	 száz
kihallgatóhelyiség,	 amelyeket	 a	 katonai	 rendőrségben	 használt.	 Ott	 is	 gyakran
ültek	bent	a	beszélgetésen	mások,	általában	ügyvédek.

–	Egy-két	szót	gyorsan,	mielőtt	nekilátunk	–	csukta	be	Strike	és	a	kollégája
után	az	ajtót	Kamila	Muhammad,	hogy	az	ápolók	ne	hallják,	miről	beszélnek.	–
Nem	tudom,	mennyit	tud	Billy	betegségéről.

–	A	bátyja	azt	mondta,	skizoaffektív	zavar.
–	 Így	 van	 –	 bólintott	 az	 orvos.	 –	Nem	 szedte	 a	 gyógyszerét,	 és	 végül	 egy

teljes	 pszichotikus	 epizódba	 került,	 nagyon	 úgy	 hangzik,	 hogy	 önhöz	 is	 ekkor
ment	el.

–	Igen,	nekem	is	elég	zavartnak	tűnt	akkor.	És	úgy	festett,	mint	aki	az	utcán
él.

–	 Akkor	 valószínűleg	 így	 is	 volt.	 A	 bátyja	 arról	 számolt	 be	 nekünk,	 hogy
akkor	 már	 úgy	 egy	 hete	 nem	 tudott	 róla	 semmit.	 Szerintünk	 Billy	 már	 nem
pszichotikus	–	folytatta	–,	de	még	most	is	eléggé	bezárkózó,	így	nehéz	megítélni,
pontosan	mennyire	 tud	 kapcsolatot	 teremteni	 a	 valósággal.	 Elég	 nehéz	 pontos
képet	 kapni	 egy	 beteg	mentális	 állapotáról,	 ha	 paranoiás,	 és	 kényszerképzetes
tüneteket	mutat.

–	Reméljük,	az	ön	segítségével	jobban	szét	tudjuk	majd	választani	a	tényeket
a	 fikciótól	 –	 szólalt	meg	 a	manchesteri	 orvos	 is.	 –	Ön	 azóta	 vissza-visszatérő
eleme	 a	 beszédeinek,	 hogy	 Billy	 idekerült.	 Nagyon	 szeretett	 volna	 önnel
beszélni,	 de	 velünk	 már	 annyira	 nem.	 És	 kifejezetten	 fél	 is	 a…
következményektől,	 ha	 elmond	 dolgokat	 valakinek,	 és	 itt	 ugyanúgy	 nehéz
megállapítani,	 ez	 a	 félelem	 a	 betegségéből	 adódik,	 vagy,	 hmmm,	 valóban	 oka
van	félni	valakitől.	Merthogy,	hmmm…

Habozott,	mint	aki	épp	gondosan	megválogatja	a	szavait.	Strike	megelőzte:
–	Gondolom,	a	bátyja	éppenséggel	 tud	 ijesztően	viselkedni,	ha	akar.	–	És	a

pszichiáteren	 látszott,	 mennyire	 örül,	 hogy	 megértette,	 mire	 gondol,	 és	 nem
kellett	bizalmas	információt	kiadnia.

–	Ezek	szerint	ismeri	a	bátyját?
–	Találkoztam	vele.	Gyakran	látogatja?
–	Volt	bent	néhányszor,	de	Billy	gyakran	rosszabbul	 lett,	zavartabb,	miután

itt	járt.	Ha	úgy	tűnik,	az	önnel	való	beszélgetés	is	ilyen	hatással	van	rá…
–	Értem	–	bólintott	Strike.



–	 Érdekes	 is,	 hogy	 itt	 van	 –	 mondta	 Colin	 halvány	 mosollyal.	 –	 Azt
gondoltuk,	 Billy	 fixációja	 magára	 a	 pszichózisa	 része.	 A	 különböző
hírességekkel	 kapcsolatos	 kényszerképzetek	 meglehetősen	 megszokottak	 az
ilyen	rendellenességeknél…	sőt,	hogy	őszinte	legyek	–	tette	hozzá	bizalmasan	–,
alig	néhány	napja	Kamilával	még	egyet	 is	értettünk	abban,	hogy	ez	a	 fixációja
önnel	azt	jelzi,	hogy	még	nem	bocsáthatjuk	el.	Nagy	szerencse,	hogy	felhívott.

–	Igen	–	helyeselt	szárazon	Strike.	–	Szerencse.
A	vörös	hajú	ápoló	kopogott	be,	majd	bedugta	a	fejét	az	ajtón.
–	Billy	készen	áll	Mr.	Strike-kal	beszélni.
–	Remek!	–	felelte	a	pszichiáter	doktornő.	–	Eddie,	hozna	nekünk	egy	teát?

Kér	 teát?	 –	 fordult	 Strike-hoz,	 aki	 bólintott.	 A	 doktornő	 kinyitotta	 az	 ajtót.	 –
Jöjjön,	Billy!

És	 itt	 is	 volt	Billy	Knight,	 szürke	melegítőt	 viselt,	 a	 lábán	kórházi	papucs.
Mélyen	ülő	szeme	körül	még	mindig	fekete	karikák	látszottak,	és	valamikor	az
után,	hogy	Strike-nál	járt,	kopaszra	borotválta	a	fejét.	A	bal	kezén	be	volt	kötve	a
hüvelyk-	és	mutatóujja.	A	melegítőt	talán	Jimmy	hozhatta	be	neki,	de	Strike	ezen
keresztül	 is	 látta,	 hogy	 csontsovány.	 A	 körmeit	 úgy	 lerágta,	 hogy	 csak	 apró,
véres	 foszlányok	maradtak	az	ujjai	végén,	a	 szája	 sarkában	pedig	 ronda	 fekély
éktelenkedett	 –	 de	 már	 nem	 volt	 olyan	 állatias	 bűze.	 Strike-ra	 bámulva
becsoszogott	a	beszélőbe,	és	odanyújtotta	a	csontos	kezét.	Strike	megszorította.
Billy	az	orvosokhoz	fordult:

–	Maguk	is	maradnak?
–	 Igen	 –	 felelte	 Colin	 –,	 de	 ne	 aggódjon!	 Nem	 szólunk	 bele.	 Nyugodtan

mondhat	Mr.	Strike-nak,	amit	csak	akar!
Kamila	a	fal	mellé	húzott	két	széket,	Strike	és	Billy	pedig	leültek	egymással

szembe,	 az	 asztal	 két	 oldalára.	 Strike	 ugyan	 jobban	 örült	 volna	 kicsit	 kevésbé
formális	 elrendezésnek,	 de	 a	 Különleges	 Nyomozóegység-beli	 tapasztalata
megtanította,	 hogy	 gyakran	 jó,	 ha	 van	 szilárd	 elválasztó	 a	 kérdező	 és	 a
kihallgatott	között.	Ez	pedig	a	zárt	osztályon	is	nyilván	pont	ugyanígy	van.

–	Már	azóta	próbálom	megtalálni	magát,	hogy	először	eljött	hozzám	–	kezdte
Strike.	–	Meglehetősen	aggódtam	maga	miatt.

–	Ja	–	nézett	rá	Billy.	–	Bocsánat.
–	Emlékszik	rá,	mit	mesélt,	amikor	eljött	az	irodámba?
Billy	úgy	tűnt,	kissé	szórakozottan	az	orrához	nyúlt,	aztán	a	mellkasához,	de



ez	 csak	halványan	 idézte	 a	kényszeres	 cselekvéssort,	 amit	 a	Denmark	Streeten
bemutatott	 –	 szinte	 mintha	 csak	 fel	 akarná	 idézni	 a	 segítségével,	 hogy	 érezte
magát	akkor.

–	Ja	–	mondta	aprócska,	örömtelen	mosollyal.	–	Arról	a	gyerekről	meséltem,
fent	a	lónál.	Hogy	láttam,	hogy	megfojtották.

–	Továbbra	is	azt	gondolja,	hogy	látta	egy	gyerek	meggyilkolását?	–	kérdezte
Strike.

Billy	 a	 szájához	 emelte	 az	 egyik	 mutatóujját,	 nyammogott	 egy	 kicsit	 a
körmén,	aztán	bólintott.

–	Ja	–	felelte,	miután	kivette	a	szájából	az	ujját.	–	Láttam.	Jimmy	aszondja,
csak	képzeltem,	merthogy…	tudja,	milyen	vagyok.	Ismeri	Jimmyt,	nem?	Elment
a	Fehér	Lóba,	hogy	megkeresse,	nem?	–	Strike	bólintott.	–	Hát	kurvára	mérges
volt.	 Fehér	Ló!	 –	 nevetett	 fel	 hirtelen	Billy.	 –	Vicces.	 Jaj,	 ez	 vicces,	 erre	még
sosem	gondoltam!

–	Azt	mondta,	látta,	hogy	megöltek	egy	gyereket	„ott	fent,	a	lónál”.	Milyen
lóra	gondolt?

–	 Hát	 az	 uffingtoni	 fehér	 lóra	 –	 felelte	 Billy.	 –	 Nagy	 mészkő,	 fent	 a
domboldalon,	arrafelé,	ahol	felnőttem.	Nem	is	néz	ki	lónak.	Inkább	sárkánynak,
és	különben	is	Sárkány-dombnak	hívják,	ahol	van.	Sose	értettem,	minek	hívják
lónak.

–	El	tudja	mondani,	pontosan	mit	látott	ott	fent?
Mint	 a	 csontsovány	 lány,	 akit	 az	 imént	 látott,	 Strike-nak	 az	 a	 benyomása

támadt,	 most	 Billy	 is	 valahogy	 magába	 mered,	 és	 a	 külvilág	 ideiglenesen
megszűnik	létezni	számára.	Végül	halkan	megszólalt:

–	 Kisgyerek	 voltam,	 de	 tényleg	 kicsi.	 Szerintem	 beadtak	 nekem	 valamit.
Rosszul	voltam,	hányingerem	volt,	mintha	álmodnék,	minden	lassú	és	homályos,
és	 folyton	 elmondattak	 velem	 valamit,	 én	 meg	 nem	 tudtam	 még	 rendesen
beszélni,	és	szerintük	ez	vicces	volt.	Felfelé,	a	fűben	el	is	estem.	Az	egyikük	vitt
a	hátán	egy	ideig.	Aludni	akartam.

–	Azt	gondolja,	valami	kábítószert	adtak	magának?
–	 Ja	 –	 felelte	 tompán	 Billy.	 –	 Valószínűleg	 hasist,	 Jimmynek	 az	 általában

volt.	 Szerintem	 Jimmy	 azért	 vitt	 fel	 a	 többiekkel,	 hogy	 apám	 ne	 tudja,	 mit
csináltak.

–	Kik	azok	az	„ők”?



–	Nem	 tudom	 –	mondta	 egyszerűen	 Billy.	 –	 A	 felnőttek.	 Jimmy	 tíz	 évvel
idősebb	 nálam.	 Apa	 mindig	 rábízott,	 ha	 elment	 az	 ivócimboráival.	 Ezek	 meg
odajöttek	a	házunkba,	én	felébredtem.	Az	egyik	adott	egy	joghurtot,	hogy	egyek.
És	volt	egy	másik	kisgyerek	is,	egy	lány.	Aztán	mind	beültünk	egy	kocsiba…	én
nem	is	akartam	menni.	Rosszul	éreztem	magam.	Sírtam,	Jimmy	elvert	egy	övvel.

–	És	 felmentünk	a	 lóhoz	a	sötétben.	Én	meg	a	kislány,	csak	mi	voltunk	ott
kicsik.	 A	 kislány	 meg	 bömbölt.	 –	 Billy	 arcán	 mintha	 még	 jobban	 megfeszült
volna	a	bőr,	ahogy	mesélt.	–	Az	anyukájáért	sírt,	és	ő	meg	azt	mondta:	„anyukád
nem	hall,	nincs	itt!”

–	Ki	mondta	ezt?	–	szúrta	közbe	Strike.
–	Hát	ő	–	suttogta	Billy.	–	Aki	megfojtotta!
Nyílt	az	ajtó,	és	egy	újabb	ápolónő	lépett	be	a	teával.
–	 Tessék!	 –	mondta	 vidáman,	 és	 lelkes	 tekintettel	 nézett	 Strike-ra.	 A	 férfi

pszichiáter	 kicsit	 helytelenítőn	 rápillantott,	 ő	 pedig	 kiment,	 és	 becsukta	 maga
után	az	ajtót.

–	 Soha	 senki	 nem	 hitt	 nekem	 –	mondta	 Billy.	 Strike	 halovány	 könyörgést
hallott	 a	 hangjában.	 –	 Próbáltam	 többet	 is	 felidézni,	 bár	 tudnék!	 Ha	 már
állandóan	erre	kell	gondolnom,	hát	bár	 többre	emlékeznék!	Azért	 fojtotta	meg,
hogy	maradjon	már	csendben.	Szerintem	eredetileg	nem	akarta,	hogy	ez	legyen.
Aztán	 mind	 bepánikoltak.	 Emlékszem,	 valaki	 azt	 kiabálta:	 „Megölted	 a
kiscsajt!”…	vagy	fiút	–	folytatta	csendesen	Billy.	–	Később	Jimmy	azt	mondta,
fiú	 volt,	 de	 most	 már	 letagadja.	 Aszondja,	 az	 egészet	 én	 találtam	 ki.	 „Miért
mondtam	volna,	hogy	fiú	volt,	hát	kurvára	nem	is	történt	ilyen,	te	bolond	vagy!”
Akkor	 is	kislány	volt!	–	 jelentette	ki	határozottan.	–	Nem	 t’om,	miért	próbálta
elhitetni	velem,	hogy	nem	az	volt.	Lánynéven	szólították.	Arra	nem	emlékszem,
mi	 volt	 az,	 de	 lánynév	 volt.	 Láttam,	 ahogy	 a	 földre	 esik.	Holtan.	Ott	 hevert	 a
földön.	 Sötét	 volt.	 Aztán	 mind	 bepánikoltak.	 Egyáltalán	 nem	 emlékszem
semmire	abból,	hogy	jöttünk	le	a	dombról,	nem	emlékszem	semmire	utána,	csak
hogy	eltemették,	lent	a	kis	völgyben,	apám	háza	mellett.

–	Még	ugyanazon	az	estén?	–	kérdezte	Strike.
–	 Asszem,	 asszem,	 igen	 –	 nézett	 rá	 idegesen	 Billy.	 –	 Mert	 emlékszem,

néztem	ki	a	szobám	ablakán,	még	sötét	volt,	ott	vitték	le	a	völgybe,	apám	meg	ő.
–	Ki	az	az	„ő”?
–	Amelyik	megölte.	Vagyis	 asszem,	 ő	 volt.	Nagydarab	 pasas.	 Fehér	 hajjal.



Lerakták	a	batyut	a	gödörbe,	egy	rózsaszín	pokrócba	csavarva,	aztán	betemették.
–	Kérdezett	bármit	az	apjától	arról,	amit	látott?
–	 Nem	 –	 felelte	 Billy.	 –	 Apát	 nem	 volt	 szabad	 arról	 kérdezni,	 amit	 a

családnak	csinált.
–	Milyen	családnak?
Billy	arcán	a	fintor	mintha	őszinte	tanácstalanságot	jelzett	volna.
–	Úgy	érti,	a	maguk	családja	kedvéért?
–	Nem,	annak	a	családnak,	akiknek	dolgozott.	Chiswelléknek.
Strike-nak	az	volt	az	érzése,	a	halott	miniszter	nevét	most	először	említették

a	két	pszichiáter	előtt.	Hallotta,	hogy	a	két	toll	egy	pillanatra	elnémul.
–	Mi	köze	volt	hozzájuk	a	temetésnek?
Billy	 teljesen	 zavarodottnak	 tűnt.	 Már	 nyitotta	 a	 száját,	 hogy	 válaszoljon,

aztán	 mintha	 meggondolta	 volna	 magát,	 fintorogva	 körülnézett	 a	 rózsaszín
falakon,	aztán	megint	a	mutatóujja	körmét	kezdte	rágcsálni.

–	Ezt	nem	tudom,	miért	mondtam	–	szólalt	meg	végül.
Nem	érződött	hazugságnak,	de	tagadásnak	sem.	Úgy	tűnt,	Billyt	is	őszintén

meglepte,	amit	mondott.
–	 Nem	 emlékszik	 semmire,	 amit	 hallott	 vagy	 látott,	 ami	 miatt	 azt

gondolhatta,	hogy	az	apja	Chiswelléknek	temeti	el	azt	a	gyereket?
–	Nem…	–	felelte	Billy	lassan,	a	homlokát	ráncolva.	–	Én	csak…	aszittem	az

előbb,	 amikor	 mondtam…	 hogy	 szívességet	 tett…	 mer’	 hallottam	 valamit
később…

Végül	csak	megrázta	a	fejét.
–	Hagyjuk,	nem	tudom,	miért	mondtam.
Emberek,	 helyek	 és	 dolgok,	 gondolta	 Strike.	 Elővette	 a	 jegyzetfüzetét,	 és

kinyitotta.
–	 Jimmyn	 meg	 a	 megfojtott	 kislányon	 kívül	 –	 kérdezte	 Billytől	 –,	 mire

emlékszik	arról	a	csoportról,	akikkel	felmentek	a	lóhoz	aznap	este?	Mit	gondol,
hányan	lehettek?

Billy	nagyon	gondolkodóba	esett.
–	Nem	tudom.	Talán	úgy…	nyolc-tízen?
–	Mind	férfiak?
–	Nem.	Voltak	nők	is.
Strike	Billy	válla	fölött	látta,	hogy	a	doktornő	felhúzza	a	szemöldökét.



–	Emlékszik	bármi	másra	a	csoportról?	Tudom,	hogy	kicsi	volt	–	nyugtázta
Billy	várható	ellenvetését	–,	és	hogy	lehet,	hogy	beadtak	valamit	magának,	ami
összezavarta,	de	emlékszik	ezen	kívül	bármire,	amit	még	nem	mondott	el?	Mit
csináltak?	 Milyen	 ruha	 volt	 rajtuk?	 Emlékszik	 bármelyikük	 hajszínére	 vagy
bőrszínére?	Bármilyen	részletre?

Hosszú	szünet	következett,	aztán	Billy	röviden	lehunyta	a	szemét,	megrázta
egyszer	a	fejét,	mintha	határozottan	ellenezne	valami	javaslatot,	amit	csak	ő	hall.

–	Sötét	színű	volt.	A	kislány.	Mint…
És	a	feje	apró	mozdulatával	a	doktornő	felé	intett	a	háta	mögött.
–	Ázsiai?	–	kérdezte	Strike.
–	Lehet	–	felelte	Billy.	–	Ja.	Fekete	haja	volt.
–	Ki	vitte	fel	magát	a	dombra?
–	Jimmy,	meg	az	egyik	másik	pasas,	ők	ketten.
–	Senki	nem	beszélt	arról,	miért	mennek	fel	oda	a	sötétben?
–	Asszem,	a	szeméhez	akartak	felmenni	–	mondta	Billy.
–	A	ló	szeméhez?
–	Ja.
–	Miért?
–	 Nem	 t’om	 –	 felelte	 Billy,	 és	 idegesen	 végigsimított	 mindkét	 kezével	 a

kopasz	fején.	–	Meséltek	mindenfélét	a	szemről,	tudja.	A	kislányt	is	a	szemben
fojtotta	 meg,	 azt	 tudom.	 Arra	 jól	 emlékszem.	 Össze	 is	 pisilte	 magát,	 ahogy
meghalt.	Emlékszem,	lecsurgott	a	fehér	kőre.

–	És	nem	emlékszik	semmire	arról	a	férfiról,	aki	megfojtotta?
De	Billy	arcán	már	kétségbeesés	látszott.	Előregörnyedt,	könnytelen	zokogás

tört	 ki	 belőle,	 rázta	 a	 fejét.	 A	 férfi	 pszichiáter	 felállt	 a	 székéről.	 Billy	mintha
megérezte	volna	a	mozdulatát,	mert	felegyenesedett,	és	megint	megrázta	a	fejét.

–	Jól	vagyok!	–	nyögte	ki.	–	El	akarom	mondani.	Tudnom	kell,	hogy	tényleg
megtörtént-e.	 Egész	 életemben…	 nem	 bírom	 már	 tovább,	 tudnom	 kell!	 Hadd
kérdezzen,	tudom,	hogy	muszáj!	Hadd	kérdezzen!	–	ismételte.	–	Kibírom!

A	pszichiáter	lassan	visszaült.
–	Ne	feledje	a	teáját,	Billy!
–	Ja	–	pislogott	a	könnyes	szemével	Billy,	és	a	melegítője	ujjába	 törölte	az

orrát.	–	Na,	jó.
A	két	kezébe	fogta	a	csészéjét,	és	ivott	egy	kortyot.



–	Folytathatjuk?	–	kérdezte	Strike.
–	Ja	–	bólintott	Billy.	–	Folytassuk!
–	Emlékszik,	hogy	bárki	említett	egy	Suki	Lewis	nevű	lányt,	Billy?
Strike	 egyszerű	 nemleges	 választ	 várt.	Már	 tovább	 is	 lapozott	 a	 „Helyek”

cím	alatti	kérdéseihez,	amikor	Billy	válaszolt:
–	Ja.
–	Tessék?	–	kérdezett	vissza	Strike.
–	 A	 Butcher	 testvérek	 ismerték	 –	 mondta	 Billy.	 –	 Jimmy	 haverjai	 otthon.

Dolgoztak	ezt-azt	Chiswellék	házánál	néha,	apával.	A	kertben,	vagy	segítettek	a
lovaknál.

–	És	ismerték	Suki	Lewist?
–	 Ja.	 Elszökött,	 ugye?	 –	 kérdezte	 Billy.	 –	 Benne	 volt	 a	 helyi	 hírekben.

Butcherék	 azért	 izgultak,	 mer’	 látták	 a	 képét	 a	 tévében,	 meg	 a	 családját	 is
ismerték.	 Az	 anyja,	 az	 bolond	 volt.	 Ja,	 nevelőszülőknél	 volt,	 aztán	 elszökött
Aberdeenbe.

–	Aberdeenbe?
–	Ja.	Butcherék	aszonták.
–	Tizenkét	éves	volt.
–	Voltak	ott	rokonai.	Befogadták.
–	Komolyan?	–	kérdezte	Strike.
Vajon	 Aberdeen	 nem	 egyszerűen	 csak	 elképzelhetetlenül	 távolinak	 tűnt	 a

tizenéves	 Butcher	 fiúknak	 Oxfordshire-ben,	 gondolta	 Strike?	 Vajon	 nem	 csak
azért	hajlottak	 rá,	hogy	elhiggyék	ezt,	mert	úgysem	tudtak	volna	meggyőződni
róla,	hogy	igaz,	és	ezért	furcsamód	épp	hogy	hihetőbb	lett?

–	Tegan	testvéreiről	van	szó,	ugye?	–	kérdezte	Strike.
–	 Látják,	 milyen	 jó	 nyomozó?	 –	 szólt	 hátra	 Billy	 naivan	 a	 férfi

pszichiáternek	 címezve.	 –	 Ugye	 látják?	 Látják,	 mi	 mindent	 tud?	 Ja	 –	 fordult
vissza	 Strike-hoz.	 –	 Tegan	 a	 húguk.	 Olyanok	 voltak	 ők	 is,	 mint	 mi,
Chiswelléknek	 dolgoztak.	 Régen	 volt	 egy	 csomó	 munka,	 de	 azóta	 sok	 földet
eladtak.	Most	már	nincs	szükség	annyi	emberre.

Megint	ivott	egy	korty	teát,	a	csészét	két	kézzel	emelve	a	szájához.
–	Billy	–	folytatta	Strike	–,	tudja,	merre	járt,	miután	az	irodámból	eljött?
Billy	kényszeres	mozdulatai	egy	csapásra	visszatértek.	A	jobb	keze	elengedte

a	csészét,	és	gyors,	ideges	mozdulattal	az	orrához,	majd	a	mellkasához	kapott.



–	Hát	én…	Jimmy	nem	akarja,	hogy	erről	beszéljek	–	mondta,	és	ügyetlenül
letette	a	csészét	az	asztalra.	–	Azt	mondta,	ne	beszéljek	róla.

–	Szerintem	 fontosabb,	hogy	megválaszolja	Mr.	Strike	kérdését,	mint	hogy
azon	 aggódjon,	 mit	 szól	 a	 bátyja	 –	 szólalt	 meg	 a	 férfi	 pszichiáter	 Billy	 háta
mögül.	 –	 Tudja,	 Billy,	 nem	 muszáj	 beszélnie	 Jimmyvel,	 ha	 nem	 akar.
Megkérhetjük,	hogy	ne	zavarja	most,	amíg	jobban	nem	lesz	egy	kicsit.

–	Jimmy	meglátogatta	ott	is,	ahol	eddig	volt?
Billy	az	ajkát	rágcsálta.
–	Ja	–	bökte	ki	végül.	–	És	azt	mondta,	hogy	ott	kell	maradnom,	különben

elcseszek	neki	megint	mindent.	Azt	hittem,	az	ajtó	körbe	van	rakva	bombákkal	–
folytatta	 ideges	 kis	 kacajjal.	 –	 Aszittem,	 ha	 megpróbálok	 kimenni,	 az	 ajtó
felrobban.	Gondolom,	nem	így	volt,	nem?	–	Úgy	fürkészte	Strike	arcát,	mintha
az	 ő	 arckifejezéséről	 akarná	 leolvasni	 az	 igazat.	 –	 Mindenfélét	 gondolok
dolgokról	ilyenkor,	amikor	rosszul	vagyok.

–	Emlékszik,	hogy	jutott	ki	onnan,	ahol	volt?
–	 Azt	 hittem,	 kikapcsolták	 a	 bombákat	 –	 felelte	 Billy.	 –	 És	 a	 pasas	 azt

mondta,	futás,	én	meg	elszaladtam.
–	Milyen	pasas?
–	Az,	akinek	a	dolga	volt	ott	tartani.
–	 Emlékszik	 bármire,	 amit	 a	 fogva	 tartása	 alatt	 csinált?	 –	 tette	 fel	 a

következő	kérdését	Strike.	–	Hogy	mivel	töltötte	az	idejét?
Billy	csak	a	fejét	rázta.
–	Nem	emlékszik	rá,	hogy	belevésett	volna	valamit	egy	fafelületbe?
Billy	arcán	félelem,	csodálkozás	ömlött	el.	Aztán	elnevette	magát.
–	Maga	mindent	 tud!	–	És	 felemelte	 a	bekötött	 bal	kezét.	 –	Megcsúszott	 a

kés.	Jól	belevágtam	a	kezembe.
A	férfi	pszichiáter	is	a	segítségére	sietett:
–	Billynek	 tetanusza	 volt,	 amikor	 idekerült.	Volt	 egy	 csúnyán	 elfertőződött

seb	a	kezén.
–	Mit	vésett	az	ajtóba,	Billy?
–	 Szóval	 tényleg	 megtörtént,	 mi?	 Tényleg	 belevéstem	 a	 fehér	 lovat	 az

ajtóba?	Mer’	később	már	nem	tudtam,	tényleg	megcsináltam-e,	vagy	sem.
–	Igen,	belevéste	–	bólintott	Strike.	–	Láttam	az	ajtón.	Jól	nézett	ki.
–	 Ja	 –	 nyugtázta	 Billy.	 –	 Hát,	 régen	 néha…	 néha	 csináltam.	 A	 fafaragást.



Apámnak.
–	Mire	véste	rá	a	lovat?
–	Medálokra	–	volt	a	meglepő	válasz.	–	Kis	fakorongok,	bőrszíjat	fűztek	át

rajtuk.	A	turistáknak.	Wantage-ban	árulták	egy	boltban.
–	Billy	–	folytatta	Strike	–,	emlékszik	rá,	hogy	került	abba	a	fürdőszobába?

Azért	ment	oda,	hogy	találkozzon	valakivel,	vagy	odavitték	magát?
Billy	 ismét	körbepillantott	a	 rózsaszín	 falakon,	a	gondolkodástól	mély	 ránc

jött	elő	a	két	szeme	között.
–	Egy	pasast	kerestem,	a	neve	Winner…	nem…
–	Winn?	Geraint	Winn?
–	 Ja!	 –	 Billy	 megint	 csodálattal	 nézett	 Strike-re.	 –	 Maga	 mindent	 tud!

Honnan	tud	mindent?
–	Kerestem	magát	–	felelte	Strike.	–	Miért	akarta	megkeresni	Winnt?
–	 Jimmy	 beszélt	 róla	 –	 rágta	 a	 körmét	megint	 Billy.	 –	 Azt	mondta,	Winn

majd	segít	kideríteni	mindent	a	megfojtott	gyerekről.
–	Winn,	a	megfojtott	gyerekről?
–	 Ja	 –	 bólintott	 idegesen	 Billy.	 –	 Nézze,	 miután	 elmentem	 magához,	 azt

kezdtem	gondolni,	hogy	maga	is	el	akar	kapni,	és	bezárni.	Hogy	csapdába	akar
csalni,	és…	van	ilyen,	amikor	rosszul	vagyok	–	mondta	nagy	reménytelenséggel.
–	 Szóval	 inkább	 elmentem	 Winnerhez…	 Winnhez.	 Jimmynek	 megvolt	 a
telefonszáma	meg	a	címe,	szóval	elmentem	Winnhez,	és	elkaptak.

–	Elkapták?
–	Az	a…	a	barna	pasas	–	mormogta	Billy,	és	újra	a	doktornő	felé	pillantott

gyorsan.	 –	 Megijedtem	 tőle,	 aszittem,	 terrorista,	 és	 meg	 fog	 ölni,	 de	 aztán
mondta,	hogy	a	kormánynak	dolgozik,	szóval	azt	hittem,	hogy	a	kormány	akar
ott	 tartani	 a	 házában,	 és	 az	 ajtó,	 meg	 az	 ablakok,	 körbe	 vannak	 rakva
bombákkal…	de	asszem,	nem	voltak	 igazából.	Csak	én	gondoltam.	Gondolom,
nem	 is	 örült,	 hogy	 ott	 vagyok	 a	 fürdőszobájában.	Gondolom,	 végig	meg	 akart
csak	 szabadulni	 tőlem.	 –	 Szomorú	 mosoly	 tűnt	 fel	 az	 arcán.	 –	 Én	 meg	 nem
akartam	menni,	mert	 aszittem,	 felrobbanok.	 –	A	 keze	 szórakozottan,	 lassan	 az
orrához	és	a	mellkasához	ért.	–	Azt	hiszem,	próbáltam	magát	 felhívni	még,	de
nem	vette	fel.

–	Tényleg	hívott.	Hagyott	egy	üzenetet	a	hangpostámon.
–	Tényleg?	 Ja…	aszittem,	 segíthet	kijutni	onnan…	bocs	–	dörzsölte	meg	a



szemét	Billy.	–	Amikor	így	rosszul	vagyok,	nem	tudom,	miket	csinálok.
–	 De	 abban	 biztos,	 hogy	 látta,	 hogy	 megfojtották	 a	 gyereket,	 Billy?	 –

kérdezte	halkan	Strike.
–	Ja,	igen.	–	Billy	felemelte	az	arcát,	és	üres	tekintettel	bámult	Strike-ra.	–	Ja,

az	sosem	tűnik	el.	Tudom,	azt	tényleg	láttam.
–	Nem	próbált	meg	valaha	ásni	ott,	ahol	aztán…?
–	Úristen,	dehogy!	–	vágta	rá	Billy.	–	Ott	ásni	apám	háza	mellett?	Dehogy!

Nagyon	 féltem	 –	 tette	 hozzá	 elhalón.	 –	 Látni	 se	 akartam	 a	 házat.	Miután	 oda
eltemették,	hagyták	benőni	mindennel,	csalánnal,	gyommal.	El	se	hinné,	milyen
álmaim	 voltak	 régen!	 Hogy	 a	 kislány	 kikecmereg	 onnan	 a	 sötétben,	 tisztára
megrohadva,	és	próbál	bemászni	az	ablakomon!

A	pszichiáterek	tollai	kapirgáló	hanggal	siklottak	a	papíron.
Strike	a	„Dolgok”	címhez	lapozott	a	jegyzetfüzetében.	Már	csak	két	kérdése

volt.
–	 Nem	 maga	 tett	 egy	 keresztet	 a	 földbe	 ott,	 ahol	 eltemették	 a	 holttestet,

Billy?
–	 Nem!	 –	 Billyt	 mintha	maga	 a	 gondolat	 is	 megrémítette	 volna.	 –	 Sosem

mentem	a	kis	völgy	közelébe,	ha	lehetett,	elkerültem,	nem	akartam	odamenni.
–	Utolsó	kérdés	–	jelentette	be	Strike.	–	Billy,	az	apja	csinált	Chiswelléknek

bármi	szokatlant?	Tudom,	hogy	ezermester	volt,	de	nem	jut	eszébe	bármi	más,
amit…?

–	Mire	gondol?	–	nézett	fel	Billy.
Hirtelen	rémültebbnek	tűnt,	mint	a	beszélgetés	során	bármikor.
–	 Nem	 tudom	 –	 felelte	 óvatosan	 Strike,	 Billy	 reakcióját	 figyelve.	 –	 Csak

azon	gondolkodtam…
–	 Jimmy	 figyelmeztetett,	 hogy	 ez	 lesz!	 Mondta,	 hogy	 maga	 apa	 után

szaglászik!	 Azért	 nem	 vagyunk	 hibásak,	 semmi	 közünk	 se	 volt	 hozzá,	 hát
gyerekek	voltunk!

–	Én	nem	hibáztatom	 semmiért…	–	kezdte	Strike,	 de	Billy	 nagy	 zörgéssel
máris	 felpattant	 a	 székéről.	 A	 két	 pszichiáter	 is	 felugrott;	 a	 doktornő	 keze
diszkréten	 az	 ajtó	 melletti	 gomb	 felé	 mozdult,	 amiről	 Strike	 azt	 gondolta,
nyilván	a	riasztó.

–	 Ez	 az	 egész	 azért	 volt,	 hogy	 ezt	 kiszedje	 belőlem?	 Bajba	 akar	 minket
keverni	Jimmyvel?



–	Dehogy	–	felelte	Strike,	és	ő	is	talpra	állt.	–	Azért	vagyok	itt,	mert	elhiszem
magának,	Billy,	hogy	látta,	megfojtottak	egy	gyereket.

Billy	 zaklatottan,	 gyanakvóan	 méregette;	 a	 kötés	 nélküli	 keze	 gyors
egymásutánban	kétszer	is	az	orrához,	aztán	a	mellkasához	ugrott.

–	Akkor	minek	kérdezi,	mit	csinált	apa?	–	suttogta.	–	A	kislány	nem	úgy	halt
meg,	ahhoz	semmi	köze!	Jimmy	kurvára	kicsinál…	–	folytatta	elfúló	hangon.	–
Mondta,	hogy	maga	rászállt	azért,	amit	apa	csinált!

–	Senki	nem	csinál	ki	senkit!	–	szólalt	meg	határozottan	a	férfi	pszichiáter.	–
Azt	hiszem,	lejárt	az	időnk	–	vetette	oda	kurtán	Strike-nak,	és	kinyitotta	az	ajtót.
–	Jöjjön,	Billy,	menjünk!

De	Billy	nem	mozdult.	Lehet,	hogy	a	 teste	felnőtt,	de	az	arcán	most	 is	egy
anyátlan	 kisgyerek	 rettegése,	 reménytelensége	 látszott	 –	 egy	 olyan	 gyereké,
akinek	 épp	 azok	 vették	 el	 az	 ép	 eszét,	 akiknek	meg	kellett	 volna	 őt	 védeniük.
Strike	 számtalan	 gyökértelen,	 elhanyagolt	 gyerekkel	 találkozott	 saját	 viharos,
kiszámíthatatlan	 gyerekkorában;	 Billy	 esdeklő	 arckifejezésében	 felismerte	 a
felnőtteknek	 szóló	 utolsó	 könyörgést,	 hogy	 tegyék,	 ami	 a	 felnőttek	 dolga,
tegyenek	 rendet	 a	 zűrzavarban,	 erőszak	 helyett	 a	 józan	 észtől	 várjanak
megoldást.	Furán	közel	érezte	magát	így	szemtől	szemben	ehhez	a	csontsovány,
kopaszra	borotvált	fejű	pszichiátriai	beteghez,	mert	saját	magában	is	ugyanezt	a
rendre	 törekvő	vágyat	 ismerte	 fel.	Az	ő	esetében	épp	ez	vitte	az	asztal	hivatali
oldalára;	 de	 talán	 az	 volt	 köztük	 az	 egyetlen	 különbség,	 hogy	 az	 ő	 anyja	 elég
sokáig	élt,	és	szerette	is	eléggé,	hogy	megvédje,	és	így	nem	tört	meg,	bármilyen
szörnyűségekkel	is	bombázta	az	élet.

–	 Kiderítem,	 mi	 történt	 ezzel	 a	 gyerekkel,	 akit	 látott,	 Billy.	 Ezt	 vegye
ígéretnek!

A	pszichiáterek	meglepve,	egészen	helytelenítőn	pillantottak	vissza	rá.	Az	ő
szakmájukban,	Strike	jól	tudta,	az	ember	nem	tesz	határozott	kijelentéseket,	nem
ígér	 megoldást.	 Zsebre	 vágta	 a	 jegyzetfüzetét,	 előjött	 az	 asztal	 mögül,	 és
odanyújtotta	Billynek	a	kezét.	Az	visszacsoszogott	hozzá,	megragadta,	és	sokáig
szorongatta.	A	szemében	megint	könnyek	gyülekeztek.

Aztán	suttogva,	hogy	az	orvosok	nehogy	meghallják,	azt	mondta:
–	Utáltam	azokra	is	rárakni	a	lovat,	Mr.	Strike!	Utáltam!
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Van	bátorságod	és	akaraterőd	–	ehhez,	Rebekka?
	

Henrik	Ibsen:	Rosmersholm
	
	

Vanessa	 egy	 hálószobás	 lakása	 egy	 sorház	 földszintjén	 volt,	 nem	 messze	 a
Wembley	 Stadiontól.	 Mielőtt	 elment	 dolgozni	 reggel,	 odaadta	 Robinnak	 a
pótkulcsot,	és	kedvesen	biztosította	róla,	nagyon	jól	tudja,	hogy	nem	néhány	nap
alatt	fog	új	lakást	találni	magának,	de	nyugodtan	maradhat,	ameddig	sikerül.

Előző	este	sokáig	 iszogattak.	Vanessa	elmesélte	Robinnak,	hogyan	derítette
ki,	hogy	a	volt	vőlegénye	megcsalja;	a	 fordulatokkal	és	ellenfordulatokkal	 teli,
hosszú	 történetet	 még	 sosem	 mondta	 el	 részletesen.	 Volt	 benne	 két	 hamis
Facebook-profil,	amelyekkel	csapdába	csalta	a	vőlegényét	meg	a	szeretőjét;	két
hónapnyi	 türelmes	 rábeszéléssel	 végül	 elérte,	 hogy	 mindketten	 küldtek	 neki
meztelen	képeket.	Robin	 nem	 is	 tudta,	 elismerést	 vagy	döbbenetet	 érez,	 de	 jót
nevetett,	amikor	Vanessa	eljátszotta	neki	a	jelenetet,	amelyben	átadja	a	képeket	a
vőlegényének	egy	Valentin-napi	üdvözlőkártyában,	egy	kétszemélyes	asztalnál	a
kedvenc	éttermükben.

–	Te	túl	rendes	vagy,	Robin	–	jegyezte	meg	Vanessa	acélos	tekintettel	a	Pinot
Grigio	fölött.	–	Az	a	minimum,	hogy	én	megtartottam	volna	a	rohadt	fülbevalót,
és	medált	csinálok	belőle!

Vanessa	most	már	elment	dolgozni.	A	kanapé	végén,	amelyen	Robin	üldögélt
a	 laptopjával,	 egy	 tartalék	 takaró	hevert	 szépen	összehajtogatva.	Egész	délután
csak	 kiadó	 szobákat	 nézett	 lakásokban;	 mást	 biztosan	 nem	 engedhetett	 meg
magának	 a	 Strike-tól	 kapott	 fizetéséből.	 Folyton	 az	 emeletes	 ágy	 jutott	 eszébe
Flickék	lakásában,	ahogy	ennek	az	árfekvésnek	a	hirdetéseit	böngészte	–	spártai,
laktanyára	emlékeztető	szobák	több	ággyal,	és	néhányhoz	olyan	képek	tartoztak,
amelyeknek	 inkább	 a	 hírekben	 kellene	 szerepelniük	 a	 „Holtan	 találták	 a



szomszédok	a	visszahúzódó	gyűjtögetőt”	cím	alatt.	Nagyon	távolinak	tűnt	már	a
tegnap	 esti	 nevetgélés.	 Robin	 igyekezett	 tudomást	 sem	 venni	 a	 fájdalmas,
kemény	gombócról	a	torkában,	de	az	nem	múlt	el,	akármennyi	teát	ivott	meg.

Matthew	aznap	már	kétszer	 is	próbálta	hívni.	Robin	egyik	alkalommal	sem
vette	 fel,	 és	 a	 férfi	 nem	 hagyott	 üzenetet.	 Hamarosan	 fel	 kell	 keresnie	 egy
ügyvédet	is	a	válás	ügyében,	az	pedig	pénzbe	kerül	–	pénze	pedig	nincs.	De	most
legelőször	is	lakást	akart	találni,	és	annyit	dolgozni	a	Chiswell-ügyön,	amennyit
szokott,	 mert	 ha	 Strike-nak	 feltűnik,	 hogy	 nem	 csinálja	 rendesen,	 azzal	 az
életének	jelenleg	egyetlen	értékes	részét	kockáztatná.

Leléptél	az	egyetemről.	Most	lelépsz	a	házasságunkból	is.	Még	a	terápiáról
is	leléptél.	Egy	kibaszott	nagy	kamu	vagy!

Robin	szeme	előtt	folyton	elhalványultak	az	ismeretlen	lakások	szörnyű	kis
szobáinak	 képei,	 és	 Matthew-t	 és	 Sarah-t	 látta	 maga	 előtt	 a	 hatalmas
mahagóniágyban,	amit	az	apósától	kaptak;	 ilyenkor	mintha	olvadt	ólommá	vált
volna	 a	 gyomra,	 az	 önuralma	 jóformán	 teljesen	 elpárolgott,	 és	 szerette	 volna
visszahívni	Matthew-t,	 és	 kiabálni	 vele.	De	 nem	 tette,	mert	 nem	volt	 hajlandó
valóban	 olyanná	 válni,	 amilyennek	 a	 férfi	 lefestette:	 irracionális,	 állhatatlan,
irányíthatatlan	nőnek,	egy	kibaszott	nagy	kamunak.

És	 különben	 is,	 voltak	 hírei	 Strike-nak,	 és	 nagyon	 szerette	 volna	 meg	 is
osztani	 őket	 vele,	 amint	 az	 eljött	 Billytől	 a	 kórházból.	 Aznap	 délelőtt
tizenegykor	Raphael	Chiswell	 végül	 felvette	 a	 telefont,	 és	 némi	 kezdeti	 hűvös
viselkedés	 után	 belement,	 hogy	 találkozzanak,	 de	 csak	 ha	 ő	 választhat	 helyet.
Egy	órával	később	pedig	Tegan	Butcher	is	jelentkezett,	akit	nem	nagyon	kellett
győzködni,	hogy	hajlandó	legyen	beszélni	velük.	Inkább	azért	tűnt	csalódottnak,
mert	 csak	 a	 híres	 nyomozó	 társával	 beszélhetett	 a	 telefonban,	 nem	 magával
Strike-kal.

Robin	leírta	egy	Putney-ban	lévő	szoba	részleteit	(főbérlő	néni,	vegetáriánus
ház,	macskákat	kedvelő	lakót	keresnek),	ránézett	az	órájára,	és	úgy	döntött,	ideje
belebújni	 az	 egyetlen	 alkalmibb	 ruhájába,	 amit	 elhozott	 magával	 az	 Albury
Streetről.	Most	 ott	 lógott	 kivasalva	Vanessa	 konyhaajtaján.	Több	mint	 egy	 óra
lesz,	 amíg	 Wembley-ből	 beér	 az	 Old	 Brompton	 Roadra,	 ahol	 Raphaellel
megbeszélték	 a	 találkozót,	 és	 attól	 félt,	 most	 a	 szokásosnál	 több	 időre	 lesz
szüksége,	hogy	tisztességesen	nézzen	ki	az	alkalomra.

Vanessa	fürdőszobájában	fehér	arc	nézett	vissza	rá	a	tükörből,	a	szeme	még



mindig	duzzadt	kicsit	a	túl	kevés	alvástól.	Robin	épp	a	karikákat	próbálta	elfedni
alapozóval,	amikor	megcsörrent	a	telefonja.

–	Hahó,	Cormoran!	–	hangosította	ki	rögtön	a	hívást.	–	Volt	bent	Billynél?
Strike	 tíz	 perc	 alatt	 beszámolt	 a	 Billyvel	 folytatott	 beszélgetéséről.	 Robin

ezalatt	végzett	a	sminkjével,	megfésülködött,	és	felvette	a	ruhát.
–	Hát	tudja	–	fejezte	be	épp	Strike	–,	kezdem	azt	gondolni,	hogy	talán	pont

azt	kéne	csinálnunk,	amit	Billy	kezdettől	mondott,	odamenni,	és	ásni.
–	Hmm	–	 felelte	Robin.	 –	Várjon…	micsoda?	 –	 tette	 hozzá.	 –	Úgy	 érti…

tényleg?
–	Lehet,	hogy	tényleg	az	lesz	a	vége	–	mondta	Strike.
Aznap	most	először	Robin	gondjait	hirtelen	elhomályosította	valami	egészen

más	–	valami	szörnyűséges.	Jasper	Chiswell	volt	az	első	holttest,	amit	a	kórház
vagy	 a	 ravatalozó	 megnyugtató,	 fertőtlenített	 keretein	 kívül	 látott.	 De	 még	 a
szorosan	műanyag	zacskóba	csomagolt,	ásító	lyukszájú	répafej	is	elhalványult	a
föld,	 a	 férgek,	 az	 elrohadt	 takaró	 meg	 a	 szétporladó	 gyerekcsontok	 gondolata
mellett.

–	 Cormoran,	 ha	 tényleg	 azt	 hiszi,	 egy	 gyerek	 van	 eltemetve	 abban	 a
bemélyedésben,	akkor	inkább	a	rendőrséghez	kéne	fordulnunk!

–	 Talán	 fordulnék	 is,	 ha	 azt	 hinném,	 hogy	 Billy	 pszichiáterei	 kiállnak
mellette,	csak	épp	nem	fognak.	Billy	után	velük	 is	hosszan	beszélgettem.	Nem
tudják	 teljes	 bizonyossággal	 kijelenteni,	 hogy	 a	 gyerekgyilkosság	 nem	 történt
meg,	tudja,	a	régi	probléma,	hogy	tagadást	lehetetlen	bizonyítani,	de	nem	hiszik,
hogy	valóban	megtörtént	volna.

–	Azt	gondolják,	ő	találta	ki?
–	Nem	a	szokásos	értelemben.	Azt	gondolják,	kényszerképzet,	vagy	legjobb

esetben	is	csak	félreértett	valamit,	amit	nagyon	kicsi	korában	látott.	Az	is	lehet,
hogy	 csak	 a	 tévében.	 Általában	 véve	 ez	 egybevágna	 a	 többi	 tünetével.	 Én	 a
magam	 részéről	 valószínűtlennek	 tartom,	 hogy	 lenne	 ott	 valami,	 de	 azért	 jó
lenne	 biztosan	 tudni.	 Egyébként	 magának	 milyen	 napja	 volt?	 Van	 valami
újdonság?

–	Tessék?	–	kérdezett	vissza	tompán	Robin.	–	Ja…	igen.	Hétkor	találkozom
Raphaellel	egy	italra.

–	Remek,	ügyes!	–	felelte	Strike.	–	Hol?
–	Valami	Nam	akármi	nevű	helyen…	Nam	Long	Le	Shaker,	van	olyan?



–	Az	 a	 hely	Chelsea-ben?	 –	 vágta	 rá	 rögtön	Strike.	 –	 Jártam	ott,	 jó	 régen.
Nem	az	volt	életem	legjobb	estéje.

–	És	Tegan	Butcher	is	visszahívott.	Úgy	veszem	ki,	nagy	rajongója	magának!
–	Na,	ez	kell	még	ebbe	az	ügybe,	még	egy	mentálisan	beteg	tanú!
–	 Ne	 legyen	 ízléstelen!	 –	 szólt	 rá	 Robin,	 és	 próbálta	 leplezni,	 mennyire

mulattatta	a	megjegyzés.	–	Szóval	az	anyjával	él	Woolstone-ban,	és	egy	bárban
dolgozik	 a	 newbury-i	 lóversenypályán.	 Azt	 mondja,	 nem	 akar	 a	 faluban
találkozni,	 mert	 az	 anyjának	 nem	 tetszene,	 ha	 velünk	 látják,	 úgyhogy	 az	 a
kérdés,	hogy	el	tudunk-e	menni	hozzá	Newburybe.

–	Az	milyen	messze	van	Woolstone-tól?
–	Úgy	húsz	mérföldnyire.
–	Jól	van	–	mondta	Strike	–,	akkor	mi	lenne,	ha	a	Land	Roverrel	kimennénk

Newburybe	Tegannal	beszélni,	aztán	esetleg	odakanyarodnánk	a	bemélyedéshez,
csak	még	egyszer	megnézni?

–	 Ööö…	 jó,	 rendben	 –	 felelte	 Robin,	 és	 fejben	 már	 azon	 a	 problémán
gondolkodott,	 hogy	 a	 Land	 Roverért	 vissza	 kell	 mennie	 az	 Albury	 Streetre.
Otthagyta,	 mert	 Vanessa	 utcájában	 csak	 külön	 engedéllyel	 lehetett	 parkolni.	 –
Mikor?

–	 Amikor	 csak	 megfelel	 Tegannak,	 ideális	 esetben	 még	 a	 héten.	 Minél
hamarabb,	annál	jobb.

–	 Jól	 van	 –	 felelte	 Robin.	 A	 következő	 néhány	 napra	 remélte,	 be	 tudja
tervezni	néhány	kiadó	szoba	megnézését.

–	Minden	rendben,	Robin?
–	Igen,	persze.
–	Hívjon	fel,	ha	beszélt	Raphaellel,	rendben?
–	Fel	fogom	–	felelte	Robin.	Örült,	hogy	lezárhatja	a	beszélgetést.	–	Akkor

később	beszélünk!
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…	szerintem,	különben	is,	kétféle	tudat	lakozik	minden
emberben!
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A	 Nam	 Long	 Le	 Shakernek	 volt	 valami	 dekadens,	 gyarmati	 hangulata.	 A
félhomályos	helyiség	berendezése	a	vietnámi	és	az	európai	stílust	ötvözte,	zöld
növények	 és	 gyönyörű	 nőket	 ábrázoló	 festmények	 és	 nyomatok	 díszítették.
Amikor	 Robin	 belépett	 hét	 után	 öt	 perccel,	 Raphael	 már	 ott	 támasztotta	 a
bárpultot.	Sötét	öltönyt	és	fehér	 inget	viselt,	nyakkendő	nélkül;	előtte	egy	félig
megivott	 sör,	 és	 épp	 a	 csillogó	 üvegekkel	 telirakott	 fal	 előtt	 álló,	 hosszú	 hajú
pultos	szépséggel	beszélgetett.

–	Hahó!	–	köszönt	rá	Robin.
–	Heló	–	viszonozta	Raphael	némileg	hűvösen.	–	Más	most	a	szemed	–	tette

hozzá.	–	Ilyen	színű	volt	akkor	is,	amikor	kijöttetek	a	Chiswell-házba?
–	Kék?	–	kérdezett	vissza	Robin,	és	lerázta	magáról	a	kabátját.	Kellemes	este

volt,	mégis	fázott	egy	kicsit,	azért	vette	fel.	–	Igen.
–	 Gondolom,	 akkor	 azért	 nem	 vettem	 észre,	 mert	 alig	 maradt	 egy	 rohadt

villanykörte	a	házban.	Mit	iszol?
Robin	 habozott.	A	 beszélgetés	 szakmai	 oldala	miatt	 nem	 lett	 volna	 szabad

innia,	de	ugyanakkor	hirtelen	nagyon	is	vágyott	az	alkoholra.	Mielőtt	eldönthette
volna	a	kérdést,	Raphael	megint	megszólalt,	a	hangjában	némi	éllel:

–	Na,	ma	is	álruhában	dolgoztunk,	hm?
–	Miért	kérded?
–	A	jegygyűrűd	megint	nincs	a	kezeden.
–	Már	az	 irodában	 is	 ilyen	éles	volt	a	 szemed?	–	kérdezett	vissza	Robin,	a

férfi	meg	elvigyorodott.	Robinnak	csak	az	 jutott	erről	eszébe,	miért	 is	kedvelte



meg	akarata	ellenére	is.
–	 Azt	 észrevettem,	 hogy	 a	 szemüveged	 nem	 igazi,	 emlékszel?	 –	 jegyezte

meg	Raphael.	 –	Akkor	 azt	 hittem,	 csak	 azt	 akarod,	 hogy	 komolyan	 vegyenek,
mert	a	politikához	túl	csinos	vagy.	Szóval…	–	mutatott	a	mély	barna	szemére	–
ez	lehet,	hogy	éles,	de	ez…	–	és	megkocogtatta	a	fejét	–	már	annyira	nem.

–	Egy	pohár	vörösbort	kérek!	–	mondta	Robin	mosolyogva.	–	És	én	fizetek,
nyilván.

–	Ha	ez	az	egész	Mr.	Strike	kontójára	megy,	akkor	vacsorázzunk	is!	–	vágta
rá	Raphael.	–	Farkaséhes	vagyok,	és	egy	pennym	sincs.

–	Komolyan?
Miután	 egész	 nap	 kiadó	 szobákat	 keresett,	 amelyeket	 ő	 is	 megengedhet

magának	a	fizetéséből,	Robinnak	nem	nagyon	volt	kedve	megint	végighallgatni,
mit	jelent	szegénynek	lenni	Chiswelléknél.

–	 Igen,	 komolyan,	 akár	 hiszed,	 akár	 nem	 –	 felelte	 Raphael	 kissé	 gúnyos
mosollyal.	Robin	 gyanította,	 a	 férfi	 kitalálta,	mire	 gondol.	 –	De	most	 tényleg,
eszünk,	vagy	mi	lesz?

–	 Jól	 van	 –	 bólintott	 Robin.	 Jóformán	 semmit	 sem	 evett	 egész	 nap.	 –
Együnk!

Raphael	 felkapta	a	sörösüvegét	a	pultról,	és	bevezette	Robint	az	étterembe.
Egy	fal	melletti,	kétszemélyes	asztalhoz	ültek	le.	Olyan	korán	volt,	hogy	rajtuk
kívül	nem	ült	senki	a	helyiségben.

–	Anyám	 járt	 ide	 a	 ’80-as	 években	 –	mesélte	Raphael.	 –	 Ismert	 hely	 volt,
mert	 a	 tulaj	 szerette	 kidobni	 a	 gazdag	 és	 híres	 vendégeket,	 ha	 nem	 voltak
rendesen	felöltözve,	és	mind	imádták.

–	 Komolyan?	 –	 kérdezte	 Robin,	 bár	 fejben	 máshol	 járt.	 Az	 jutott	 eszébe,
hogy	most	már	soha	 többet	nem	vacsoráznak	 így	Matthew-val,	csak	kettesben.
Jól	 emlékezett	 az	 utolsó	 ilyen	 alkalomra,	 a	 Le	Manoir	 aux	 Quat’Saisons-ben.
Vajon	mire	gondolt	a	férfi,	ahogy	csak	evett	némán?	Az	biztos,	hogy	dühös	volt
Robinra,	mert	az	továbbra	is	Strike-kal	akart	dolgozni,	de	vajon	már	akkor	is	azt
méricskélte	 magában,	 nem	 vonzóbb-e	 Sarah	 –	 jól	 fizetett	 állása	 van	 a
Christie’sben,	 kiapadhatatlan	 mennyiségű	 sztorit	 tud	 mások	 vagyonáról,	 és
nyilván	az	ágyban	is	magabiztosan	teljesít,	csak	közben	a	gyémánt	fülbevalója,
amit	a	vőlegénye	vett	neki,	beleakad	Robin	párnájába.

–	Figyi,	 ha	 attól	 nézel	 így,	 hogy	velem	kell	 vacsoráznod,	 akkor	 nyugodtan



menjünk	vissza	a	bárba!	–	jegyezte	meg	Raphael.
–	Tessék?	–	Robin	kis	meglepetéssel	magához	tért.	–	Ó…	nem,	nem	attól.
Egy	pincér	meghozta	a	borát.	A	lány	rögtön	ivott	is	belőle	egy	nagy	kortyot.
–	Bocs	–	mondta.	–	Csak	a	férjemre	gondoltam.	Tegnap	este	elhagytam.
Nézte,	ahogy	Raphael	meglepetten	mozdulatlanná	dermed	a	szájához	emelt

üveggel,	 és	 tudta,	 most	 átlépett	 valami	 láthatatlan	 határt.	 Amióta	 a
nyomozóirodában	 dolgozott,	 még	 sosem	 használt	 fel	 igaz	 részleteket	 a
magánéletéből	 arra,	 hogy	 valaki	 más	 bizalmába	 férkőzzön,	 sosem	 keverte	 a
magánéletet	 és	 a	 munkát,	 hogy	 megnyerjen	 magának	 valakit.	 Azzal,	 hogy
Matthew	 hűtlenségéből	 erényt	 kovácsolt	 Raphael	 manipulálására,	 tudta,	 hogy
olyasmit	csinál,	amit	a	férje	taszító,	undorító	dolognak	tartana.	Azt	gondolná	az
ember,	mondaná	Matthew,	a	házasságuk	szent,	egy	egészen	más	világ,	mint	ez	az
ő	simlis,	szánalmas	kis	munkája.

–	Komolyan?	–	kérdezte	Raphael.
–	 Igen	 –	 felelte	 Robin.	 –	 De	 nem	 várom,	 hogy	 elhidd,	 annyi	 mindent

összehordtam	neked,	 amikor	Venetia	 voltam.	Szóval	 –	 vette	 elő	 a	 táskájából	 a
jegyzetfüzetet	–,	azt	mondtad,	hajlandó	vagy	megválaszolni	néhány	kérdést.

–	Ööö…	igen	–	bólintott	Raphael.	Láthatólag	nem	nagyon	tudta,	mulattatja
vagy	nyugtalanítja	ez	az	egész.	–	De	ez	tényleg	komoly?	Tegnap	este	véget	ért	a
házasságod?

–	Igen	–	erősítette	meg	Robin.	–	Most	miért	nézel	ilyen	döbbenten?
–	Nem	is	 tudom…	–	kezdte	Raphael.	–	Csak	te	olyan…	cserkészlányosnak

tűntél.	–	És	a	tekintete	végigsiklott	a	lány	arcán.	–	Ez	is	része	a	vonzerődnek.
–	Akkor	feltehetek	néhány	kérdést?	–	ismételte	határozottan	Robin.
Raphael	ivott	egy	korty	sört,	aztán	válaszolt.
–	Mindig	csak	a	munka!	Az	ember	már	azon	kezdi	törni	a	fejét,	vajon	mivel

lehetne	elterelni	róla	a	figyelmedet.
–	Komolyan…
–	 Jól	 van,	 jól	 van,	 kérdések…	 de	 előbb	 rendeljünk!	 Mit	 szólsz	 a	 dim

sumhoz?
–	Jöhet,	ami	jó	itt	–	mondta	Robin,	és	már	nyitotta	a	jegyzetfüzetét.
Az	ételrendeléstől	mintha	megjött	volna	Raphael	jókedve	is.
–	Igyál!	–	szólt	rá	Robinra.
–	Nem	is	kéne	innom	egyáltalán	–	felelte	a	lány.	Az	első	korty	óta	hozzá	sem



nyúlt	a	borhoz.	–	Na	jó,	az	Ebury	Street-i	házról	akartam	kérdezni.
–	Kérdezz!
–	Hallottad,	mit	mondott	Kinvara	a	kulcsokról.	Az	jutott	eszembe…
–	…hogy	nem	volt-e	nekem	is	kulcsom?	–	fejezte	be	Raphael	egykedvűen.	–

Találd	ki,	hányszor	jártam	abban	a	házban	összesen!
Robin	várta	a	választ.
–	 Egyszer!	 –	 jelentette	 ki	 Raphael.	 –	 Gyerekkoromban	 soha.	 Amikor

kijöttem	a…	tudod,	honnan…	apa,	aki	amúgy	egyszer	sem	látogatott	meg,	amíg
bent	 voltam,	 meghívott	 a	 Chiswell-házba,	 úgyhogy	 lementem	 hozzá.
Megfésülködtem,	öltönyt	vettem	fel,	elmentem	oda	az	isten	háta	mögé,	és	ő	nem
jött	el.	Elhúzódott	egy	szavazás	a	Házban,	vagy	ilyesmi.	Képzeld	csak	el,	hogy
örült	 Kinvara,	 hogy	 ott	 maradok	 neki	 éjszakára,	 abban	 a	 rohadt	 nyomasztó
házban,	 gyerekkorom	 óta	 rémálmaim	 vannak	 róla!	 Isten	 hozott	 itthon,	 Raff!
Másnap	 egy	 kora	 reggeli	 vonattal	 visszajöttem	 Londonba.	 Egész	 héten	 nem
hallottam	felőle,	aztán	megint	magához	rendelt,	csak	most	az	Ebury	Streetre.	Az
is	eszembe	jutott,	hogy	egyszerűen	csak	nem	megyek.	Mégis	minek	mentem	el?

–	Nem	tudom	–	válaszolta	meg	a	kérdést	Robin.	–	Miért?
Raphael	egyenesen	a	szemébe	nézett.
–	Van	olyan,	hogy	az	ember	rohadtul	utál	valakit,	és	közben	mégis	szeretné,

ha	az	nem	szarná	le,	és	közben	utálja	magát	is,	hogy	ezt	szeretné.
–	Igen	–	felelte	csendesen	Robin.	–	Persze	hogy	van.
–	Szóval	szaladok	is	az	Ebury	Streetre,	abban	a	hitben,	hogy	esetleg…	nem

is,	 hogy	 majd	 őszintén	 elbeszélgetünk,	 hát	 ismerted	 apámat…	 de	 hogy	 talán,
tudod,	mutat	valami	rendes	emberi	érzelmet.	Kinyitja	az	ajtót,	„na	tessék,	 itt	 is
van”,	mondja,	befordít	 a	nappaliba,	 és	ott	ül	Henry	Drummond,	 én	meg	akkor
jöttem	 rá,	 hogy	 állásinterjúra	 jöttem.	Drummond	 azt	mondta,	 felvesz,	 apa	 rám
mordult,	hogy	el	ne	csesszem,	és	rögtön	ki	is	tessékelt	a	házból.	Akkor	jártam	ott
először	és	utoljára	–	fejezte	be	a	történetet	Raphael.	–	Szóval	nem	mondhatnám,
hogy	kellemes	dolgokat	kötök	össze	vele.

Egy	pillanatra	elhallgatott,	meggondolta,	mit	mondott	ki	épp,	aztán	röviden
elnevette	magát.

–	És	persze	ott	ölte	meg	magát	apám.	El	is	felejtettem.
–	Nem	volt	kulcsod	–	jegyzete	le	Robin.
–	Nem,	hát	nagyon	sok	más	dolog	között	kulcsot	se	kaptam	aznap,	meg	azt



sem	mondta,	hogy	menjek	csak	nyugodtan,	amikor	akarok.
–	Kérdeznem	kell	valami	olyasmit,	ami	talán	egy	kicsikét	furán	fog	hangzani

–	folytatta	óvatosan	Robin.
–	Na,	ez	érdekes!	–	hajolt	előre	Raphael.
–	Nem	gyanakodtál	rá	soha,	hogy	apádnak	viszonya	van?
–	Mi…?	 –	 Raphaelt	 szinte	 komikusan	 meglepte	 a	 kérdés.	 –	 Nem…	 de…

micsoda?
–	Az	utóbbi	egy	évben,	mondjuk?	–	tette	hozzá	Robin.	–	Amíg	Kinvara	volt

a	felesége?
Raphael	mintha	nem	tudta	volna	elhinni	a	dolgot.
–	Jó	–	mondta	Robin	–,	hát,	ha	nem…
–	Mégis,	ugyan	miért	gondolod,	hogy	viszonya	volt?
–	Kinvara	mindig	 is	elég	 féltékeny	volt,	nem,	nagyon	odafigyelt,	merre	 jár

apád?
–	De	–	 felelte	Raphael	 immár	egy	kis	vigyorral	–,	de	 tudod,	 az	miért	volt.

Hát	miattad!
–	 Hallottam	 olyat	 is,	 hogy	már	 hónapokkal	 azelőtt	 is	 volt	 egy	 kiborulása,

hogy	én	odamentem	az	irodába.	Valakinek	azt	mondta,	hogy	apád	megcsalja.	Az
illető	elmondása	szerint	teljesen	ki	volt	készülve.	Akkoriban	lehetett	ez,	hogy	azt
a	kancáját	elaltatták,	és	ő…

–	…fejbe	verte	apát	kalapáccsal?	–	Raphael	elfintorodott.	–	Ó.	Én	azt	hittem,
az	azért	volt,	mert	ő	nem	akarta,	hogy	elaltassák	a	lovat.	Hát,	apám	tényleg	elég
nagy	 nőcsábász	 volt	 fiatalkorában.	 Hű…	 talán	 akkor	 is	 épp	 ilyesmiben
mesterkedett,	amikor	én	lementem	a	Chiswell-házba,	ő	meg	Londonban	maradt?
Kinvara	egész	biztosan	várta	haza	aznap,	szörnyű	dühös	volt,	amikor	az	utolsó
pillanatban	szólt,	hogy	nem	jön!

–	Igen,	lehet	–	felelte	Robin,	és	leírta.	–	Nem	emlékszel,	mikor	volt	ez?
–	 Ööö…	 de,	 ami	 azt	 illeti,	 emlékszem.	 Az	 ember	 nem	 felejti	 el	 a	 napot,

amikor	kiengedik	a	börtönből.	Szerdán	jöttem	ki,	tavaly	február	16-án,	és	apa	a
következő	szombaton	rendelt	ki	magához	a	Chiswell-házba,	azaz…	19-én.

Robin	leírta	ezt	is.
–	Sosem	láttál	vagy	hallottál	semmit,	ami	arra	utalhatott,	hogy	van	egy	másik

nő	a	képben?
–	Ugyan	már!	–	felelte	Raphael.	–	Te	is	ott	voltál	a	Képviselőházban!	Láttad,



mennyire	 kevés	 közöm	 volt	 hozzá.	 Gondolod,	 hogy	 elmondta	 volna,	 ha
félrekefél?

–	Azt	elmondta,	hogy	látta	Jack	o’Kent	szellemét	a	birtokon	kóborolni!
–	Az	más	volt.	Akkor	részeg	volt,	és…	ijesztő.	Fura.	Csak	mondta,	mondta

az	 isteni	 igazságszolgáltatásról…	 nem	 tudom,	 gondolom,	 épp	 vonatkozhatott
arra	is,	hogy	viszonya	van.	Talán	felébredt	végre	a	lelkiismerete,	így	a	harmadik
feleségnél.

–	Nem	is	tudtam,	hogy	anyádat	is	elvette.
Raphaelnek	összeszűkült	a	szeme.
–	Bocs.	Egy	pillanatra	elfelejtettem,	hogy	én	csak	egy	fattyú	vagyok.
–	 Jaj,	 ugyan	 már!	 –	 próbálkozott	 kedvesen	 megbékíteni	 Robin.	 –	 Tudod,

hogy	nem	úgy	ér…
–	 Jó,	 bocs	 –	 mormogta	 a	 férfi.	 –	 Túlérzékeny	 vagyok.	 Van	 ilyen,	 ha	 az

embert	kiírja	egy	szülője	a	végrendeletéből.
Robinnak	eszébe	jutott,	mint	mondott	Strike	az	örökségekről,	a	pénzről	szól,

és	 mégsem	 a	 pénzről;	 és	 mintha	 hátborzongató	 módon	 Raphael	 a	 gondolatait
visszhangozná,	a	férfi	azt	mondta:

–	 Nem	 is	 a	 pénzről	 van	 szó,	 bár	 meg	 kell	 mondanom,	 jól	 jönne.	 Nincs
munkám,	 és	 nem	hinném,	 hogy	 a	 jó	 öreg	Henry	Drummond	 ad	majd	 ajánlást,
hm?	 És	 most	 úgy	 néz	 ki,	 anyám	 végleg	 letelepszik	 Olaszországban,	 szóval
pedzegeti,	 hogy	 eladja	 a	 londoni	 lakást,	 ami	 azt	 jelenti,	 hogy	 nem	 lesz	 hol
laknom	se.	A	végén	ide	jutunk	–	tette	hozzá	keserűen.	–	A	végén	majd	lehetek
egy	 rohadt	 istállófiú	 Kinvaránál.	 Neki	 dolgozni	 nem	 akar	 senki,	 nekem	 meg
munkát	 adni…	De	mégsem	csak	a	pénzről	van	 szó.	Ha	az	 embert	kihagyják	a
végrendeletből…	vagyis,	kihagyták,	ez	mindent	elmond.	Egy	halott	ember	utolsó
szavai	 a	 családjához,	 én	meg	 egy	 említést	 sem	érdemlek	benne,	 és	 a	 kibaszott
Torquil	 most	 olyanokat	 javasol,	 hogy	 húzzak	 Sienába	 anyámhoz,	 és	 kezdjem
újra	az	életemet.	Pöcs	–	tette	hozzá	még	vészesnek	tűnő	arckifejezéssel.

–	Ott	él	édesanyád?	Sienában?
–	Aha.	Újabban	valami	olasz	gróffal	bútorozott	össze,	és	hát	hidd	el,	rohadtul

nem	hiányzik	neki,	hogy	a	29	éves	fia	 is	beköltözzön.	A	gróf	nem	adja	semmi
jelét,	hogy	el	akarná	venni,	anyám	meg	kezd	aggódni	az	öreg	napjai	miatt,	ezért
is	akarja	eladni	itt	a	lakást.	És	kicsit	már	öreg	ahhoz,	hogy	megpróbálja	ugyanazt
a	trükköt,	mint	apámmal.



–	Ezt	hogy	ér…?
–	Direkt	 esett	 teherbe.	 Ne	 nézz	 ilyen	 döbbenten!	 Anyám	 nem	 hisz	 benne,

hogy	 meg	 kéne	 védenie	 a	 való	 világtól.	 Évekkel	 ezelőtt	 elmesélte	 a	 sztorit.
Kockáztatott,	nem	jött	össze,	ez	lennék	én.	Azt	hitte,	ha	teherbe	esik,	apám	majd
elveszi,	de	hát,	ahogy	épp	említetted	is…

–	Már	mondtam,	hogy	sajnálom!	–	tiltakozott	Robin.	–	Tényleg.	Érzéketlen
voltam,	és…	buta.

Azt	 gondolta,	 Raphael	 talán	 elküldi	 most	 a	 pokolba,	 de	 a	 férfi	 csak	 azt
mondta	csendesen:

–	 Látod,	 milyen	 kedves	 vagy!	 Nem	 teljesen	 szerepjátszás	 volt	 az,	 az
irodában,	ugye?

–	Nem	tudom	–	felelte	Robin.	–	Gondolom,	nem.
Érezte,	 hogy	Raphael	 lába	megmozdul	 az	 asztal	 alatt.	 Robin	megint	 kicsit

hátrébb	húzódott.
–	És	milyen	a	férjed?	–	kérdezte	Raphael.
–	Nem	tudom,	hogy	írjam	le.
–	A	Christie’snél	dolgozik?
–	Nem	–	rázta	a	fejét	Robin.	–	Könyvelő.
–	Jézusom!	–	fakadt	ki	meghökkenten	a	férfi.	–	Neked	ez	tetszik?
–	Amikor	megismerkedtünk,	még	nem	volt	könyvelő.	Visszatérhetünk	arra,

hogy	apád	felhívott	a	halála	napján,	reggel?
–	Ha	akarod	–	vont	vállat	Raphael.	–	De	szívesebben	hallanék	inkább	rólad.
–	Hát,	akkor	mondd	el,	mi	 történt	akkor	reggel,	és	utána	azt	kérdezel,	amit

csak	akarsz!	–	javasolta	Robin.
Raphael	arcán	kis	mosoly	suhant	át.	Belekortyolt	a	sörébe,	és	belekezdett:
–	Apa	felhívott.	Hogy	szerinte	Kinvara	valami	butaságot	készül	csinálni,	és

kiadta,	hogy	azonnal	menjek	le	Woolstone-ba,	és	akadályozzam	meg.	Egyébként
én	is	megkérdeztem,	miért	pont	én.

–	Ezt	nem	mondtad	a	Chiswell-házban	–	nézett	fel	a	jegyzeteiből	Robin.
–	Persze	hogy	nem	mondtam,	mert	ott	volt	mindenki.	Apa	azt	mondta,	nem

akarja	Izzyt	megkérni.	Elég	ronda	dolgokat	mondott	róla	a	telefonban…	hálátlan
egy	 szar	 alak	 volt,	 na	 –	 felelte	 Raphael.	 –	 Izzy	 rohadtul	 kidolgozta	 a	 belét	 is
neki,	és	te	is	láttad,	hogy	bánt	vele!

–	Milyen	ronda	dolgokat	mondott?



–	Hogy	Izzy	csak	ordibálna	Kinvarával,	felzaklatná,	és	csak	tovább	rontana	a
helyzeten,	vagy	 ilyesmi.	Bagoly	mondja,	 ja,	de	hát	ez	van.	De	az	az	 igazság	–
tette	 hozzá	 –,	 hogy	 engem	 valami	 jobb	 szolgának	 látott,	 Izzyt	 meg	 rendesen
családtagnak.	 Az	 nem	 zavarta,	 ha	 nekem	 kell	 dolgoznom,	 és	 az	 úgysem
számított,	ha	én	borítom	ki	a	feleségét,	berontok	a	házba,	és	megakadályozom,
hogy…

–	Hogy	mit?
–	Á!	–	nézett	el	oldalra	Raphael.	–	Itt	az	étel!
A	pincérnő	letette	eléjük	a	dim	sumot,	aztán	távozott.
–	 Mit	 kellett	 megakadályozni?	 –	 ismételte	 meg	 a	 kérdést	 Robin.	 –	 Hogy

Kinvara	elhagyja	apádat?	Vagy	hogy	kárt	tegyen	magában?
–	Imádom	ezt	a	kaját!	–	nézegette	Raphael	a	rákos	gombócokat.
–	Hagyott	egy	 levelet	–	folytatta	Robin	csak	azért	 is	–,	amiben	leírta,	hogy

elhagyja	apádat.	Azért	küldött	le	oda	apád,	hogy	próbáld	lebeszélni	erről?	Attól
félt,	hogy	Izzy	csak	bátorítaná?

–	 Te	 komolyan	 azt	 hiszed,	 én	 meggyőzhettem	 volna	 Kinvarát,	 hogy
maradjon	apámmal?	Csak	újabb	okot	szolgáltattam	volna	rá,	hogy	menjen,	akkor
sosem	kell	engem	látnia	többet!

–	De	akkor	miért	küldött	apád	hozzá?
–	Már	mondtam.	Azt	hitte,	valami	butaságot	készül	csinálni.
–	Raff!	–	szólt	rá	Robin.	–	Játszhatod	itt	tovább	a	hülye	gyereket…
Raphael	a	szerepből	kiesve	elnevette	magát.
–	Jézusom,	tiszta	yorkshire-i,	ahogy	ezt	mondtad!	Mondd	még	egyszer!
–	A	 rendőrség	 szerint	 valami	 nem	 stimmel	 a	 sztoriddal	 arról	 a	 reggelről	 –

szegezte	neki	Robin.	–	És	szerintünk	sem.
Ez	mintha	kijózanította	volna	kicsit.
–	Honnan	tudod,	mit	gondolnak	a	rendőrségen?
–	 Vannak	 kapcsolataink	 ott	 –	 felelte	 Robin.	 –	 Raff,	 te	 mindenkinek	 azt

sugalltad,	 hogy	 apád	 azt	 szerette	 volna	 elkerülni,	 hogy	 Kinvara	 kárt	 tegyen
magában,	 de	 ezt	 igazán	 senki	 sem	 hiszi	 el.	 Az	 istállólány	 is	 ott	 volt.	 Ő	 is
megakadályozhatta	volna.

Raphael	csak	rágott	egy	ideig,	láthatóan	gondolkodott.
–	Jól	van	–	sóhajtott	aztán.	–	Jól	van,	elmondom.	Azt	tudod,	hogy	apa	eladott

mindent,	 amiből	 akár	 plusz	 néhány	 száz	 fontot	 behúzhatott,	 vagy	 ráíratta



Peregrine-re?
–	Kire?
–	Jó,	Pringle-re!	–	vágott	 egy	pofát	Raphael.	 –	Csak	 inkább	nem	szeretem

használni	ezeket	a	rohadt	hülye	beceneveiket.
–	Apád	nem	is	adott	el	minden	értékeset	–	vetette	ellen	Robin.
–	Mire	gondolsz?
–	Az	a	kép,	a	kancával	meg	a	csikóval,	megér	öt-nyolcezer…
Megcsörrent	Robin	telefonja.	A	csengőhangból	tudta,	hogy	Matthew	az.
–	Nem	veszed	fel?
–	Nem	–	felelte.
Megvárta,	 amíg	 abbamarad	 a	 csörgés,	 csak	 aztán	 húzta	 elő	 a	 táskájából	 a

telefont.
–	„Matt”	–	olvasta	ki	a	nevet	fejjel	lefelé	is	Raphael.	–	Ő	a	könyvelő,	nem?
–	De	–	mondta	Robin,	 és	 némára	 állította	 a	 telefont,	 ami	 rögtön	 rezegni	 is

kezdett	a	kezében.	Megint	Matthew	hívta.
–	Tiltsd	le!	–	javasolta	Raphael.
–	Igen	–	bólintott	Robin	–,	jó	ötlet.
Pillanatnyilag	 az	 volt	 a	 legfontosabb,	 hogy	 Raphael	 továbbra	 is

együttműködő	 legyen.	 A	 férfi	 mintha	 élvezte	 volna	 végignézni,	 ahogy	 letiltja
Matthew	számát.	Robin	visszatette	a	telefont	a	táskájába.

–	Folytasd,	amit	a	képekről	kezdtél	el!	–	szólt	Raphaelnek.
–	Hát,	azt	tudod,	hogy	apa	eladta	az	összes	értékeset	Drummondon	keresztül,

nem?
–	 Azért	 vagyunk	 még	 néhányan,	 akik	 szerint	 egy	 ötezer	 fontos	 kép	 elég

értékes.	–	Robin	nem	tudta	megállni,	hogy	meg	ne	jegyezze	ezt.
–	Jól	van,	Balos	kisasszony	–	váltott	hirtelen	kellemetlenebb	hangra	Raphael.

–	Nyugodtan	gúnyolódj	 csak,	hogy	az	 ilyenek,	mint	 én,	nem	 is	 ismerik	a	pénz
igazi	értékét…

–	Sajnálom	–	vágta	rá	gyorsan	Robin,	mert	már	bánta	a	megjegyzést.	–	De
tényleg.	 Nézd,	 hát	 én…	 hát,	 egész	 délelőtt	 kiadó	 szobát	 próbáltam	 keresni.
Ötezer	font	most	eléggé	megoldaná	minden	gondomat.

–	Á	–	ráncolta	a	homlokát	Raphael.	–	Hát…	jó.	Amúgy,	ha	már	itt	tartunk,	én
is	 ugranék,	 ha	 lehetne	 öt	 lepedő	 a	 zsebemben	most	 rögtön,	 de	most	 a	 tényleg
értékes	darabokról	beszéltem,	amik	több	tíz-	meg	százezret	érnek,	amiket	apám



meg	 akart	 tartani	 a	 családban.	 Ezeket	 már	 rá	 is	 íratta	 a	 kis	 Pringle-re,	 hogy
örökösödési	 adót	 se	 kelljen	 fizetni	 majd	 utánuk.	 Volt	 egy	 festett	 kínai
szekrényke,	 egy	 elefántcsont	 dobozka,	meg	még	 néhány	 dolog…	 és	 volt	 még
egy	nyakék.

–	Ami	azért	érdekes,	mert…?
–	Nagy,	ronda,	gyémántos	cucc	–	mondta	Raphael,	és	míg	az	egyik	kezével

továbbra	 is	 gombócokat	 szúrt	 fel	 a	 villára,	 a	 másikkal	 elmutogatta	 a	 nyakék
formáját.	–	Fontos	kövek	vannak	benne.	Már	valami	öt	generáció	vagy	mennyi
óta	 a	 családban	 van,	 és	 az	 volt	 a	 szokás,	 hogy	 a	 legidősebb	 lány	 kapja	meg	 a
huszonegyedik	 születésnapján,	 de	 apám	apja,	 akiről	 talán	 hallottad,	 hogy	nagy
nőcsábász	volt…

–	Ő	volt,	aki	elvette	Tinkyt,	az	ápolónőt?
–	 A	 harmadik	 vagy	 negyedik	 felesége	 volt	 –	 bólintott	 Raphael.	 –	 Sosem

emlékszem.	Mindegy,	szóval	neki	csak	fiai	voltak,	úgyhogy	minden	feleségének
hagyta,	hogy	viselje	a	nyakéket,	aztán	apámra	hagyta,	aki	meg	folytatta	ezt	az	új
hagyományt.	 A	 feleségei	 viselhették,	 egyszer	 még	 anyámnak	 is	 hagyta,	 és
elfelejtődött,	 hogy	 a	 legnagyobb	 lány	 kapja	 meg	 a	 huszonegyedik
születésnapján,	de	Pringle-re	sem	íratták	rá,	és	a	végrendeletben	sem	szerepelt.

–	Akkor…	várj,	ez	azt	jelenti,	hogy	most…
–	Apa	felhívott	aznap	reggel,	és	rám	parancsolt,	hogy	szerezzem	meg	azt	a

rohadt	nyakéket.	Egyszerű,	ki	ne	élvezné	az	ilyesmit	–	 tette	hozzá	gúnyosan.	–
Ronts	be	a	mostohaanyádhoz,	aki	amúgy	zsigerből	utál,	tudd	meg,	hol	tartja	az
értékes	nyakéket,	aztán	lopd	el	az	orra	elől.

–	Szóval	szerinted	apád	elhitte,	hogy	el	fogja	hagyni,	és	azért	aggódott,	hogy
magával	viszi	a	nyakéket?

–	Gondolom	–	felelte	Raphael.
–	Milyen	volt	a	telefonban?
–	 Már	 mondtam.	 Nehezen	 beszélt.	 Azt	 hittem,	 másnapos.	 Miután

megtudtam,	hogy	megölte	magát…	–	Elhallgatott.	–	Hát	igen.
–	Hát	igen?
–	Az	igazat	megvallva	–	folytatta	Raphael	–,	nem	tudom	kiverni	a	fejemből	a

gondolatot,	hogy	apám	életében	még	utoljára	annyit	mondott	nekem:	„szaladj,	és
hozd	el	a	nővérednek	a	gyémántjait!”	Igazán	olyan	szavak,	amelyeket	örökké	a
szívében	őrizhet	az	ember,	nem?



Robin	hirtelen	nem	is	tudta,	mit	mondhatna	erre.	Ivott	egy	korty	bort,	aztán
csendben	megkérdezte:

–	Izzy	és	Fizzy	felfogták,	hogy	a	nyakék	most	már	Kinvaráé?
Raphael	ajkán	csúnya	mosoly	jelent	meg.
–	Hát,	azt	tudják,	hogy	a	törvény	szerint	az	övé,	de	ami	a	legviccesebb,	azt

hiszik,	 hogy	 oda	 fogja	 nekik	 adni.	 Miután	 elmondták	 mindennek,	 évekig
nyomatták,	 hogy	 csak	 a	 pénzt	 akarja,	 amikor	 csak	 lehetett,	 kritizálták,
egyszerűen	el	sem	tudják	képzelni,	hogy	ne	adná	oda	a	nyakláncot	Fizzynek	és
Flopsynak…	 az	 istenit…	 Florence-nek…	 mert	 hát	 –	 és	 itt	 sipító
arisztokratahangra	váltott	–	„drágám,	hát	még	MT	se	csinálna	ilyet,	ez	a	családé,
csak	 belátja,	 hogy	 nem	 adhatja	 el!”	 Az	 önbecsülésük	 teljesen	 golyóálló.
Szerintük	 ez	 valami	 természeti	 törvény,	 ami	 úgy	működik,	 hogy	 a	Chiswellek
megkapják,	amit	akarnak,	az	alacsonyabb	rendű	lények	meg	majd	beletörődnek.

–	Honnan	tudhatta	Henry	Drummond,	hogy	te	azért	mentél,	hogy	Kinvara	ne
tarthassa	 meg	 a	 nyakéket?	 Azt	 mondta	 Cormorannak,	 hogy	 valami	 nagyon
becsületes	oka	volt,	hogy	lementél	a	Chiswell-házba.

Raphael	felhorkant	erre.
–	Na,	akkor	tényleg	itt	a	lebukás,	nem?	Igen,	úgy	veszem	ki,	Kinvara	hagyott

egy	üzenetet	Henrynek	egy	nappal	apa	halála	előtt,	hogy	hol	becsültethetne	fel
egy	nyakéket.

–	És	ő	ezért	hívta	apádat	aznap	reggel?
–	Pontosan.	Hogy	figyelmeztesse,	mire	készül	Kinvara.
–	Ezt	mind	miért	nem	mondtad	el	a	rendőrségnek?
–	 Mert	 ha	 a	 többiek	 megtudják,	 hogy	 el	 akarja	 adni,	 az	 egész	 berobban.

Valami	 irgalmatlan	 veszekedés	 lesz,	 a	 család	 rögtön	megy	 az	 ügyvédekhez,	 és
elvárja	majd,	 hogy	 én	 is	 szálljak	 be	Kinvara	megrugdosásába,	 és	 közben	meg
továbbra	 is	 csak	 alsóbbrendű	 személy	 vagyok,	mint	 valami	 kibaszott	 küldönc,
akivel	 fel	 lehet	 fuvaroztatni	 a	 régi	 képeket	 Drummondhoz	 Londonba,	 aki
végighallgatja,	mennyit	kap	értük	apa,	 és	abból	 aztán	 én	 soha	 egyetlen	pennyt
nem	láttam…	szóval	én	aztán	nem	akarok	belecsöppenni	a	nagy	nyakékbalhéba,
nem	 játszom	 ezt	 a	 rohadt	 játékukat.	 Apának	 is	 meg	 kellett	 volna	 mondanom,
hogy	menjen	a	francba,	amikor	hívott	–	tette	hozzá	–,	de	olyan	fura	hangja	volt,
és,	 gondolom,	 sajnáltam	 is	 egy	 kicsit,	 vagy	 ilyesmi,	 de	 hát	 ez	 is	 csak	 azt
bizonyítja,	hogy	igazuk	van,	és	én	tényleg	nem	vagyok	rendes	rohadék	Chiswell!



Itt	kifogyott	a	levegőből.	Mostanra	két	pár	is	ült	rajtuk	kívül	az	étteremben.
Robin	a	tükörben	elkapta,	hogy	az	egyik	ápolt,	szőke	nő	jól	megnézte	magának
Raphaelt,	amikor	épp	leült	a	pirospozsgás,	túlsúlyos	partnerével.

–	Szóval,	miért	is	hagytad	el	Matthew-t?	–	kérdezte	Raphael.
–	Megcsalt	–	felelte	Robin.	Nem	volt	energiája	hazudni.
–	Kivel?
Robinnak	 az	 volt	 az	 érzése,	 a	 férfi	 valami	 hatalmi	 egyensúlyt	 akar

helyreállítani.	 A	 családjáról	 szóló	 kirohanásban	 bármennyi	 dühöt,	 lenézést	 is
mutatott,	azért	kihallatszott	belőle	a	sértettség	is.

–	Egy	ismerősével	az	egyetemről	–	válaszolta.
–	Hogy	jöttél	rá?
–	Gyémánt	fülbevaló	az	ágyban.
–	Komolyan?
–	Komolyan	–	bólintott	Robin.
Hirtelen	elöntötte	a	bánat,	a	kimerültség	a	gondolatra,	hogy	most	vissza	kell

majd	utaznia	Wembley-be,	a	kemény	kanapéra.	Még	nem	hívta	fel	a	szüleit	sem,
hogy	elmondja,	mi	történt.

–	Hát,	normális	körülmények	között	–	mondta	Raphael	–	már	mozdulnék	is
rád.	Jó,	nem	most	rögtön.	Nem	ma	este.	De,	mondjuk,	néhány	hét	múlva…	De
az	 a	 baj,	 hogy	 ha	 rád	 nézek	 –	 emelte	 fel	 a	 mutatóujját,	 és	 mutatott	 először
Robinra,	aztán	egy	képzeletbeli	alakra	mögötte	–,	rögtön	ott	látom	mögötted	azt
a	te	egylábú	főnöködet.

–	 Van	 valami	 kimondott	 oka,	 hogy	 mindenképp	 említened	 kell,	 hogy
egylábú?

Raphael	elvigyorodott.
–	Hogy	véded!
–	Nem,	én	csak…
–	Semmi	baj.	Izzynek	is	tetszik.
–	De	én	soha…
–	És	szabadkozol	is!
–	 Jaj,	 az	 isten	 szerelmére!	 –	 nyögte	 ki	 Robin	 félig	 nevetve,	 de	 Raphael

megint	csak	elvigyorodott.
–	Én	iszom	még	egy	sört.	Idd	meg	te	is	azt	a	bort	szerintem!	–	intett	Robin

pohara	felé,	ami	még	mindig	kétharmadig	tele	volt.



Miután	sikeresen	szerzett	még	egy	üveg	sört,	egy	kis	rosszindulatú	vigyorral
folytatta:

–	Izzy	azért	mindig	is	szerette	kicsit	rázósan	a	dolgokat.	Nem	láttad,	milyen
sokatmondó	pillantást	vetett	Fizzy	Izzyre,	amikor	felmerült	Jimmy	Knight	neve?

–	Ami	azt	illeti,	de	–	felelte	Robin.	–	Annak	mi	a	sztorija?
–	 Freddie	 18.	 szülinapi	 bulija	 –	 vágta	 ki	 Raphael	 önelégült	 mosollyal.	 –

Jimmy	 is	 megjelent	 ott	 hívatlanul	 néhány	 haverjával,	 Izzy	 meg…	 hogy	 is
mondjam	diszkréten…	szóval	elvesztett	valamit	a	társaságában.

–	Ó	–	nézett	nagyot	Robin.
–	Tökrészeg	volt.	Az	egész	bekerült	a	családi	legendáriumba.	Én	nem	voltam

ott,	túl	kicsi	voltam.	Fizzy	annyira	kész	van	a	gondolattól,	hogy	a	húga	lefeküdt
a	birtok	ezermesterének	a	fiával,	hogy	azt	hiszi,	biztosan	valami	természetfeletti,
démoni	 szexepilje	 lehet.	 És	 azt	 gondolja,	 ezért	 is	 lehet,	 hogy	 Kinvara	 kicsit
Jimmy	mellé	állt,	amikor	az	először	megjelent,	és	pénzt	követelt.

–	 Micsoda?	 –	 nézett	 fel	 hirtelen	 Robin,	 és	 már	 nyúlt	 is	 az	 időközben
becsukódott	jegyzetfüzet	után.

–	 Ne	 éld	 bele	 magad!	 –	 tette	 hozzá	 Raphael.	 –	 Még	 mindig	 nem	 tudom,
mivel	zsarolta	apát	Jimmy,	soha	nem	is	 tudtam.	Tudod,	én	nem	vagyok	rendes
családtag,	bennem	sosem	bíztak	meg	 teljesen.	Ezt	 amúgy	Kinvara	 is	 elmondta
nektek	a	Chiswell-házban,	nem	emlékszel?	Egyedül	volt	otthon,	amikor	Jimmy
először	 megjelent.	 Apa	 akkor	 is	 Londonban	 volt.	 Én	 úgy	 raktam	 össze,	 hogy
amikor	 apával	 átbeszélték	 a	 dolgot,	 Kinvara	 amellett	 érvelt,	 hogy	 Jimmynek
igaza	van.	Fizzy	szerint	ez	csak	Jimmy	szexepilje	miatt	lehet.	Mit	gondolsz,	van
neki	olyan?

–	 Hát,	 gondolom,	 vannak,	 akik	 azt	 mondanák,	 igen	 –	 felelte	 közömbösen
Robin,	 és	 közben	 jegyzetelt.	 –	 Szóval	 Kinvara	 azt	 gondolta,	 apádnak	 ki	 kéne
fizetnie	Jimmyt?

–	Én	úgy	vettem	ki	–	bólintott	Raphael.	–	Az	első	körben	Jimmy	még	nem
zsarolásként	 közelítette	 meg	 a	 dolgot.	 Kinvara	 meg	 úgy	 értelmezte,	 Jimmy
igénye	jogos,	és	azt	mondta,	adjanak	neki	valamennyit.

–	Ez	mikor	volt,	nem	tudod?
–	 Fogalmam	 sincs	 –	 rázta	 a	 fejét	 a	 férfi.	 –	 Azt	 hiszem,	 akkor	 én	 épp

börtönben	 voltam.	 Volt	 ennél	 nagyobb	 bajom	 is…	 Találd	 ki…	 –	 tett	 fel	 már
másodszorra	ilyen	kérdést	–,	hányszor	kérdezte	meg	bármelyikük,	milyen	volt	a



börtönben!
–	Nem	tudom	–	felelte	óvatosan	Robin.
–	Fizzy:	soha.	Apa:	soha…
–	Azt	mondtad,	Izzy	meg	is	látogatott.
–	Igen	–	bólintott	a	férfi,	és	a	húga	előtt	tisztelegve	felemelte	a	sörösüvegét.

–	Igen,	így	van,	nagyon	kedves	volt	tőle.	A	jó	öreg	Torks	elsütött	egy-két	viccet
arról,	hogy	ne	hajoljak	le	a	zuhanyzóban.	Én	erre	azt	feleltem	–	folytatta	kemény
mosollyal	 –,	 hogy	 ő	 nyilván	mindent	 tud	 az	 ilyesmiről,	 hisz	 az	 ő	 régi	 barátja
Christopher,	 aki	 a	 fiatal	 férfiak	 lába	 közé	 nyúlkál	 az	 irodában.	 Úgy	 tűnik,	 ez
nagyon	komoly	dolog,	ha	valami	 ronda,	 szőrös	elítélt	csinálja,	de	csak	ártatlan
vicc,	ha	a	magániskolás	fiúk.

Gyors	pillantást	vetett	a	lányra.
–	Gondolom,	tudod,	mivel	is	szívatta	apám	azt	a	szegény	srácot,	Aamirt?
Robin	bólintott.
–	Amiről	Kinvara	azt	gondolta,	hogy	elég	indíték	gyilkossághoz	–	fintorodott

el	Raphael.	–	Kivetítés,	semmi	más,	csak	kivetítés,	mind	ezt	csinálják.	Kinvara
szerint	Aamir	 ölte	meg	 apát,	mert	 apa	 kegyetlenül	 viselkedett	 vele	 egy	 csomó
ember	 előtt.	 Hát,	 hallottad	 volna	 azt,	 miket	 mondott	Kinvarának	 a	 vége	 felé!
Fizzy	szerint	 lehet,	hogy	Jimmy	Knight	volt,	merthogy	dühös	a	pénz	miatt.	De
igazából	 Fizzy	 is	 dühös	 a	 sok	 családi	 pénz	 miatt,	 ami	 valahogy	 eltűnt,	 csak
persze	ezt	nem	mondhatja,	pláne	hogy	részben	pont	a	férje	az	oka,	hogy	eltűnt.
Izzy	 szerint	 meg	 biztosan	 Kinvara	 ölte	 meg	 apát,	 mert	 úgy	 érezte,	 apa	 nem
szereti,	 hogy	 félreállította,	 eldobhatónak	 tartotta.	 Apa	 sosem	 köszönt	 meg
Izzynek	 az	 égvilágon	 semmit,	 és	 le	 se	 szarta,	 amikor	 bejelentette,	 hogy	 kilép.
Érted,	 ugye?	Egyiküknek	 sincs	mersze	 bevallani,	most,	 hogy	már	 halott,	 hogy
időnként	 mind	 szívesen	 megölték	 volna	 apát,	 így	 aztán	 rávetítik	 az	 egészet
valaki	másra.	És	ez	az	–	 folytatta	–,	amiért	 senki	nem	említi	Geraint	Winnt.	Ő
kétszeresen	 is	 be	 van	 védve,	 mivel	 Szent	 Freddie	 is	 benne	 volt	Winnék	 nagy
sérelmében.	Napnál	is	világosabb,	hogy	neki	aztán	tényleg	volt	indítéka,	de	ezt
ugye	nem	lehet	kimondani.

–	Halljuk!	–	nézett	rá	Robin	kezében	a	tollal.	–	Mondd	ki!
–	Nem,	mindegy	–	nézett	félre	Raphael.	–	Nem	kellett	volna…
–	Szerintem	egyáltalán	nem	véletlenül	mondtad,	Raff.	Halljuk!
Erre	elnevette	magát.



–	Csak	próbálok	nem	kiszúrni	olyanokkal,	akik	nem	érdemlik	meg.	Ez	 is	a
nagy	megváltásprojekt	része.

–	Ki	nem	érdemli	meg?
–	Francesca,	a	kislány	akit…	tudod…	a	galériában.	Ezt	ő	mesélte.	Ő	meg	a

nővérétől	hallotta,	Veritytől.
–	Veritytől…	–	ismételte	Robin.
Kialvatlan	 volt	 ugyan,	 de	 erősen	 próbált	 gondolkodni,	 hol	 hallotta	 ezt	 a

nevet.	Persze,	nagyon	hasonlít	a	Venetiára…	és	erről	eszébe	is	jutott.
–	Várj	csak!	–	 fintorodott	el	a	 felidézés	erőfeszítésétől.	–	Volt	egy	Verity	a

vívócsapatban	Freddie-vel	és	Rhinannon	Winn-nel!
–	Úgy	bizony.
–	 Ti	 mind	 ismeritek	 egymást!	 –	 mondta	 Robin	 fáradtan,	 ahogy	 megint

jegyzetelni	kezdett,	és	nem	is	 tudta,	hogy	pontosan	Strike	gondolatára	 tapintott
rá	ezzel.

–	 Hát,	 ez	 a	 magániskolai	 rendszer	 csodája	 –	 bólintott	 Raphael.	 –	 Itt
Londonban,	ha	az	embernek	elég	pénze	van,	bárhová	megy,	mindig	ugyanazzal	a
háromszáz	emberrel	találkozik…	Bizony,	amikor	először	bementem	Drummond
galériájába	 dolgozni,	 Francesca	 alig	 bírt	magával,	 és	 rögtön	 elmesélte,	 hogy	 a
nővére	 régen	 Freddie-vel	 járt.	 Szerintem	 azt	 hitte,	 ettől	 mi	 is	 egymásnak
vagyunk	 teremtve,	 vagy	 ilyesmi.	Aztán,	 amikor	 rájött,	 hogy	 szerintem	Freddie
elég	szar	alak	volt	–	folytatta	–,	taktikát	váltott,	és	mesélt	egy	ronda	sztorit.	Úgy
néz	ki,	ezen	a	18.	szülinapi	bulin	Freddie,	Verity	meg	még	néhányan	eldöntötték,
hogy	 megleckéztetik	 Rhiannont,	 mert	 fel	 merte	 váltani	 Verityt	 a	 csapatban.
Szerintük	Rhiannon,	nem	is	tudom…	túl	közönséges	volt?	Túl	walesi?	Úgyhogy
megbuherálták	 kicsit	 az	 italát.	 Persze	 csak	 viccből.	 A	 kollégiumban	 szoktak
ilyesmit,	tudod.	Csak	hát	Rhiannon	nem	reagált	túl	jól	a	tiszta	vodkára…	vagyis,
ahogy	 ők	 látták,	 nagyon	 is	 jól	 reagált.	 Mindegy,	 szóval	 tudtak	 róla	 csinálni
néhány	nagyon	kedves	képet,	amit	később	körbeadogathattak	maguk	között…	ez
az	 internetkorszak	 legelején	 volt.	Manapság	 gondolom,	 vagy	 félmillióan	 látták
volna	ezeket	az	első	egy	napban,	de	Rhiannonnak	csak	annyit	kellett	elviselnie,
hogy	az	egész	vívócsapat	meg	Freddie	haverjai	röhögnek	rajta.	Szóval	–	zárta	le
Raphael	–,	úgy	egy	hónappal	később	öngyilkos	lett.

–	Jézusom!	–	nyögte	ki	halkan	Robin.
–	Ja	–	bólintott	a	férfi.	–	Miután	a	kis	Franny	ezt	elmondta,	ki	is	kérdeztem



erről	Izzyt.	Nagyon	kiborult,	azt	mondta,	soha	senkinek	ne	meséljem	tovább…
de	nem	tagadta,	hogy	megtörtént.	Kaptam	egy	csomó	fellengzős	„ugyan,	senki
nem	öli	meg	magát	valami	hülye	vicc	miatt	egy	bulin”	szöveget,	és	hogy	nem
szabad	 ilyeneket	 mondani	 Freddie-ről,	 apának	 megszakad	 a	 szíve…	De	 hát	 a
halottaknak	már	nem	szakad	meg,	nem?	És	a	magam	részéről	azt	gondolom,	épp
ideje,	 hogy	 valaki	 lehugyozza	 Freddie	 örökmécsesét.	 Ha	 nem	 Chiswellnek
született	volna,	az	a	szemét	biztosan	 javítóintézetben	végzi.	De	hát,	gondolom,
mondhatok	én	bármit,	azok	után,	amit	én	műveltem.

–	Nem	–	felelte	Robin	szelíden.	–	Nem	akartam	ilyet	mondani.
Raphael	arcáról	lehervadt	a	harcias	kifejezés.	Az	órájára	pillantott.
–	Lassan	indulnom	kell.	Kilencre	megyek	valahová.
Robin	 felemelt	 kézzel	 jelezte,	 hogy	 kéri	 a	 számlát.	 Amikor	 visszanézett

Raphaelre,	látta,	hogy	a	férfi	szeme	gyakorlottan	végigsiklik	mindkét	másik	nőn
a	helyiségben,	és	a	tükörben	azt	is	kiszúrta,	hogy	a	szőke	próbált	visszanézni	rá.

–	Menj	 csak!	 –	 mondta	 Robin,	 és	 átadta	 a	 pincérnőnek	 a	 hitelkártyáját.	 –
Nem	akarom,	hogy	miattam	elkéss.

–	Nem,	megyek	veled.
Míg	 Robin	 a	 kártyáját	 tette	 el	 a	 táskájába,	 Raphael	 fogta	 a	 kabátját,	 majd

felsegítette	rá.
–	Köszönöm!
–	Szívesen.
Az	étteremből	kilépve	a	férfi	leintett	egy	taxit.
–	Menj	csak	el	ezzel!	–	fordult	Robinhoz.	–	Kedvem	támadt	sétálni.	Kitisztul

tőle	a	fejem.	Olyan	érzés,	mintha	egy	rossz	terápián	jártam	volna.
–	 Nem,	 nem	 kell	 –	 tiltakozott	 Robin.	 Nem	 akarta	 még	 a	 Wembley-be

kitaxizást	is	Strike-kal	kifizettetni.	–	Én	metróval	megyek.	Jó	éjt!
–	Jó	éjt,	Venetia!	–	köszönt	el	Raphael.
Beült	 a	 taxiba,	 az	 elhajtott,	 Robin	 pedig	 szorosabbra	 húzta	 maga	 körül	 a

kabátját,	 és	 elindult	 az	 ellenkező	 irányba.	 Elég	 kaotikus	 beszélgetés	 volt,	 de
sikerült	sokkal	többet	kiszednie	Raphaelből,	mint	várta.	Elővette	a	telefonját,	és
felhívta	Strike-ot.
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Együtt	megyünk…
	

Henrik	Ibsen:	Rosmersholm
	
	

Strike	közben	lement	a	jegyzetfüzetével	a	Tottenhambe	egy	sörre.	Amikor	látta,
hogy	Robin	hívja,	zsebre	vágta	a	jegyzetfüzetet,	felhörpintette	a	maradék	sörét,
és	a	telefont	már	kint	az	utcán	vette	fel.

A	 Tottenham	 Court	 Road	 elején	 zajló	 építkezés	 okozta	 zűrzavar	 (az	 utca
helyén	tátongó,	törmelékkel	borított	csatorna,	a	hordozható	korlátok	és	műanyag
kordonok,	a	hidacskák	és	lécek,	amelyeken	a	több	tízezernyi	ember	járt	továbbra
is	 a	 forgalmas	 kereszteződésben)	 már	 annyira	 ismerős	 volt	 neki,	 hogy	 szinte
észre	 sem	 vette.	 Nem	 a	 látványért	 jött	 ki,	 hanem	 cigarettázni,	 és	 kettőt	 is
elszívott,	amíg	Robin	beszámolt	neki	mindarról,	amit	Raphaeltől	megtudott.

Amikor	 letették	 a	 telefont,	 Strike	 elrakta	 a	 zsebébe,	 aztán	 szórakozottan
meggyújtott	egy	harmadik	cigarettát	a	második	végéről,	és	csak	állt	ott	mélyen
elgondolkodva	a	hallottakról.	A	járókelők	meg	kerülgethették.

Nagyon	is	érdekesnek	talált	néhány	dolgot	Robin	beszámolójában.	Elszívta	a
harmadik	 cigarettáját,	 és	 bepöccentette	 az	 úton	 húzódó	 mély	 árokba,	 aztán
visszament	a	kocsmába,	és	rendelt	egy	második	pintet.	Az	eddigi	asztalánál	már
egy	 egyetemista	 csoport	 ült,	 így	 hátrament,	 ahol	 az	 esti	 sötétben	 megfakult
színekben	pompázó,	festett	üvegkupola	alatt	magas	bárszékek	álltak.	Itt	megint
elővette	 a	 jegyzetfüzetét,	 és	 újra	 átnézte	 a	 névlistát,	 amely	 fölött	 vasárnap
hajnalban	annyit	töprengett,	amikor	el	akarta	terelni	a	gondolatait	Charlotte-ról.
Úgy	nézegette,	mintha	 tisztában	 lenne	 vele,	 hogy	valami	 rejtőzik	 benne;	 aztán
lapozott	 néhányat,	 hogy	 újraolvassa	 a	 Dellával	 való	 beszélgetésén	 készített
jegyzeteket.

Strike	 nem	 is	 tudta,	 hogy	 amíg	 ott	 ült	 mozdulatlanul,	 és	 csak	 a	 tekintete



ugrált	 a	 vak	 miniszter	 asszonynál	 lefirkantott	 jegyzetein,	 nagydarab,
összegörnyedt	 alakja	 elvette	 két	 félénk	 hátizsákos	 utazó	 bátorságát,	 akik	 már
majdnem	megérdeklődték,	odaülhetnének-e	az	asztalához,	hogy	a	 felhólyagzott
lábukat	 megpihentethessék	 kicsit.	 De	 attól	 való	 félelmükben,	 hogy	 esetleg
megzavarják	 a	 szinte	 szemmel	 láthatóan	 koncentráló	 nyomozót,	 inkább	 arrébb
mentek,	mielőtt	egyáltalán	észrevehette	volna	őket.	Strike	most	visszalapozott	a
névlistához.	Házaspárok,	szeretők,	üzlettársak,	testvérek…

Párok.
Még	 visszább	 lapozott,	 azokhoz	 az	 oldalakhoz,	 ahová	 az	 Oliverrel	 történt

beszélgetésükkor	 jegyzetelt	 a	 törvényszéki	 orvosszakértői	 vizsgálat
eredményeiről.	 Két	 részből	 álló	 gyilkosság:	 amitriptilin	 és	 hélium,	 mindkettő
lehet	akár	magában	is	halálos,	mégis	mindkettőt	felhasználták.

Párok.
Két	áldozat,	húsz	év	a	két	gyilkosság	között,	 egy	megfojtott	gyerek	és	egy

megfulladt	miniszter,	az	előző	az	utóbbi	birtokán	eltemetve.
Párok.
Strike	 elgondolkodva	 egy	 üres	 oldalra	 lapozott,	 és	 leírt	 magának	 egy	 új

teendőt.
	
Francesca	–	megerősíteni	a	történetét!
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…	akkor	mondja	meg	nekem,	hogy	miért	veszi	ennyire	a
szívére	ezt	a	dolgot…	ezt	a	lehetőséget.

	
Henrik	Ibsen:	Rosmersholm

	
	

Másnap	reggel	óvatosan	megfogalmazott	hivatalos	közlemény	jelent	meg	Jasper
Chiswellről	az	összes	újságban.	Ahogy	a	brit	olvasók	mind,	Strike	is	a	reggelije
fölé	hajolva	olvasta,	hogy	a	hivatalos	vizsgálatok	eredménye	szerint	a	kulturális
miniszter	 tragikus	 haláláért	 nem	 idegen	 hatalmak	 vagy	 terrorszervezetek	 a
felelősek,	de	egyelőre	más	eredményre	nem	jutott	a	rendőrség.

Az	 interneten	 szinte	 semmilyen	 érdeklődést	 nem	 keltett	 a	 hír,	 hogy	 nincs
semmi	hír.	Az	olimpiai	győztesek	postaládáit	továbbra	is	aranyszínűre	festették,
az	egész	ország	a	diadalmasan	lezárult	játékok	fényében	sütkérezett	elégedetten,
és	 a	 sport	 iránti	 még	 megmaradt	 lelkesedés	 most	 a	 hamarosan	 kezdődő
paralimpiára	 koncentrálódott.	 Chiswell	 halálát	 a	 nyilvánosság	 elkönyvelte	 egy
gazdag	tory	furán	megmagyarázhatatlan	öngyilkosságaként.

Strike	 szerette	 volna	 tudni,	 a	 hivatalos	 közlemény	 azt	 jelzi-e,	 hogy	 a
rendőrségi	 nyomozás	 hamarosan	 lezárul,	 ezért	 felhívta	Wardle-t	 kideríteni,	mit
tud.

Sajnos	 a	 rendőrtiszt	 barátja	 sem	 tudott	 többet	 nála.	 Wardle	 némileg
ingerlékenyen	hozzátette,	hogy	három	hete	nem	volt	egyetlen	szabadnapja	sem,
hogy	a	fővárosban	rendet	tartani,	amikor	az	több	millió	plusz	látogató	súlya	alatt
nyög,	 olyan	 összetett	 és	 nehéz	 feladat,	 amit	 Strike	 valószínűleg	 fel	 sem	 tud
fogni,	 és	 hogy	 nincs	 neki	 ideje	 Strike	 kedvéért	 kérdezősködni	 valami,	 a
munkájához	egyáltalán	nem	kapcsolódó	témában.

–	Hát	jó	–	felelte	Strike	nem	zavartatva	magát.	–	Csak	kérdeztem.	Üdvözlöm
Aprilt,	mondja	meg	neki!



–	Ja	igen!	–	mondta	Wardle,	még	mielőtt	Strike	letehette	volna	a	telefont.	–
April	azt	kérdezi,	mi	az	istent	csinál	Loreleijal?

–	 Jobb	 lesz,	 ha	 most	 békén	 hagyom,	 Wardle,	 a	 hazának	 szüksége	 van
magára!	–	vágta	rá	Strike,	és	a	másik	örömtelen	nevetése	közepette	letette.

Mivel	a	rendőrségi	kapcsolataitól	most	nem	kapott	új	 információt,	és	mivel
nem	volt	hivatalos	személy,	hogy	beszélhessen,	akivel	akar,	Strike	ideiglenesen
megakadt	 a	nyomozása	kulcsfontosságú	pontján.	 Jól	 ismerte	az	érzést,	de	ettől
nem	lett	kellemesebb.

Reggeli	 után	 néhány	 telefonhívással	 kiderítette,	 hogy	 Francesca	 Pulham,
Raphael	korábbi	munkatársa	és	szeretője	a	Drummond	Galériában	még	mindig
Firenzében	tanul	–	ide	küldték	a	szülei,	hogy	a	férfi	rossz	hatása	alól	kivonják.
Francesca	szülei	pillanatnyilag	Srí	Lankán	nyaralnak.	Strike	az	egész	családból
csak	 Fulhamék	 házvezetőnőjét	 tudta	 elérni,	 ő	 pedig	 kerek	 perec	 megtagadta,
hogy	 bármelyikük	 elérhetőségeket	 megadja	 neki.	 A	 házvezetőnő	 reakciójából
ítélve	 olyan	 embereknek	 képzelte	 el	 Pulhamékat,	 akik	 már	 a	 gondolatra	 is
ügyvédhez	fordulnak,	hogy	egy	magánnyomozó	felhívja	őket.

Miután	 nem	 látott	 semmi	 más	 módot,	 hogy	 a	 nyaraló	 Pulhamékat	 elérje,
Strike	 hagyott	 egy	 udvarias	 üzenetet	 Geraint	 Winn	 üzenetrögzítőjén,	 hogy
szeretne	 vele	 beszélni	 –	 immár	 a	 héten	 negyedszer.	De	 csak	 telt	 az	 idő,	Winn
pedig	nem	hívta	vissza.	Strike	meg	tudta	érteni.	Gyanította,	hogy	Winn	helyében
ő	maga	sem	nagyon	akart	volna	együttműködni.

Robinnak	még	 nem	mondta,	milyen	 új	 elméletet	 talált	 ki	 az	 ügyre.	A	 lány
most	a	Harley	Streeten	figyelte	Simlis	Dokit,	de	szerdán	betelefonált	Strike-nak
az	irodába	a	jó	hírrel,	hogy	Tegan	Butcherrel	szombatra	beszélt	meg	találkozót	a
newbury-i	lóversenypályán.

–	 Remek!	 –	 felelte	 neki	 Strike.	 Felvidította	 a	 gondolat,	 hogy	 csinálhat
valamit,	 és	 ki	 is	 ment	 a	 külső	 irodába,	 hogy	 Robin	 gépén	 ránézzen	 a	 Google
térképére.	 –	 Jól	 van,	 hát	 szerintem	 kétnaposra	 kell	 terveznünk.	 Beszélünk
Tegannal,	aztán	amint	besötétedik,	mehetünk	a	Steda-házhoz.

–	Cormoran,	 ezt	 tényleg	komolyan	gondolja?	 –	 kérdezte	Robin.	 –	Tényleg
azt	akarja,	hogy	menjünk	le	a	völgybe,	ássunk	le	a	földbe?

–	 Ez	 egészen	 úgy	 hangzik,	 mint	 valami	 gyerekmondóka	 –	 jegyezte	 meg
Strike,	 miközben	 a	 képernyőn	 a	 kisebb	 országutakat	 tanulmányozta.	 –	 Nézze,
szerintem	 nincs	 ott	 semmi.	 Sőt,	 igazából	 tegnap	 óta	 egészen	 biztos	 vagyok



benne.
–	Miért,	mi	történt	tegnap?
–	 Támadt	 egy	 ötletem.	 Elmondom,	 amikor	 találkozunk.	 Figyeljen,

megígértem	Billynek,	hogy	kiderítem	az	igazságot	erről	a	megfojtott	gyerekről.
Más	 módja	 meg	 nincs,	 ugye,	 hogy	 egészen	 biztosak	 legyünk,	 mint	 hogy
odamegyünk,	 és	 ásunk?	 De	 ha	 nem	 bírja	 a	 gyomra,	 maga	 majd	 a	 kocsiban
marad.

–	Na	és	Kinvara?	Ez	a	hely	az	ő	birtokán	van!
–	 Aligha	 ásunk	 ki	 bármi	 fontosat.	 Az	 az	 egész	 terület	 elhagyatott,

használaton	 kívüli	 erdő.	 Megbeszélem	 Barclay-val,	 hogy	 ott	 találkozunk
sötétedés	 után.	 Én	 nem	 nagyon	 tudok	 ásni.	 Meg	 tudja	 beszélni	 Matthew-val,
hogy	szombaton	éjszakára	kimarad?

–	 Persze	 –	 felelte	 Robin,	 de	 olyan	 fura	 hangon,	 amitől	 Strike-nak	 az	 a
benyomása	támadt,	Matthew	egyáltalán	nem	örül	majd.

–	És	az	jó,	ha	megint	a	Land	Roverrel	megyünk,	és	maga	vezet?
–	Ööö…	nem	mehetnénk	a	maga	BMW-jével	inkább?
–	Én	inkább	nem	vinném	a	BMW-t	arra	a	mindennel	benőtt	földútra.	Miért,

valami	baja	van	a…
–	Nem	–	vágott	közben	Robin.	–	Rendben,	persze,	menjünk	a	Land	Roverrel.
–	Remek.	Mi	van	Simlissel?
–	A	rendelőjében	van.	Aamirról	van	valami	hír?
–	Ráállítottam	Andyt,	hogy	keresse	meg	a	nővérét,	akivel	még	mindig	jóban

van.
–	És	maga	mit	csinál?
–	Most	épp	az	Igazi	Szocialista	Párt	honlapját	olvasom.
–	De	miért?
–	 Jimmy	egy	csomó	mindent	kikotyog	a	blogposztjaiban.	Hogy	merre	 járt,

mit	látott.	Magának	jó,	ha	Simlisen	marad	péntekig?
–	 Hát…	 –	 kezdte	 Robin	 –,	 épp	 meg	 akartam	 kérdezni,	 nem	 kérhetnék-e

néhány	szabadnapot	személyes	ügyek	elintézésére.
–	Ó!	–	Strike	teljesen	meghökkent	ezen.
–	 Van	 néhány	 megbeszélt	 találkozóm,	 amit	 muszáj…	 amit	 nem	 szeretnék

elmulasztani	–	tette	hozzá	Robin.
Strike-nak	 nem	 nagyon	 fűlött	 a	 foga	 hozzá,	 hogy	 neki	 magának	 kelljen



Simlis	Dokit	figyelnie,	részben,	mert	a	lába	továbbra	is	fájt,	de	főleg	azért,	mert
szeretett	volna	tovább	dolgozni	a	Chiswell-ügyre	kialakított	elmélete	igazolásán.
Ráadásul	 szerdán	 kicsit	 késő	 van	 bejelenteni,	 hogy	 az	 ember	 péntekig	 két
szabadnapot	 kér.	 Másrészről	 viszont	 Robin	 épp	 most	 mondta,	 hogy	 hajlandó
rááldozni	 a	 hétvégéjét,	 bár	 a	 bemélyedésben	 valószínűleg	 úgysem	 találnak
semmit.

–	Jól	van,	oké.	Minden	rendben,	Robin?
–	 Igen,	 köszönöm.	 Szólok,	 ha	 Simlisnél	 történik	 bármi	 érdekes.	 Különben

meg	szombaton	olyan	tizenegy	körül	kellene	indulnunk.
–	Megint	a	Barons	Courttól?
–	Nem	 bánná,	 ha	most	 a	Wembley	megállónál	 találkoznánk?	 Csak	 nekem

sokkal	könnyebb	lenne,	mert	péntek	éjjel	úgyis	arra	leszek.
Ez	sem	nagyon	volt	Strike	kedvére,	kétszer	annyit	kell	így	metróznia,	és	még

át	is	kell	szállnia.
–	Jól	van,	rendben	–	mondta	megint.
Miután	Robin	letette,	ő	még	egy	ideig	ott	ült	a	székében,	és	végiggondolta	a

beszélgetést.
A	lány	feltűnően	nem	akart	elárulni	semmit	arról,	miféle	találkozók	lehetnek

olyan	 fontosak,	 hogy	 semmiképp	 sem	 akarja	 elmulasztani	 őket.	 Az	 is	 eszébe
jutott,	 hogy	 Matthew	 hangja	 különösen	 dühösnek	 tűnt	 a	 háttérben,	 amikor
mostanában	 Robinnal	 beszélt	 telefonon	 a	 feszült,	 bizonytalan,	 időnként
veszélyes	 munkájuk	 részleteiről.	 Már	 másodszorra	 fordul	 elő,	 hogy	 Robin	 a
legkevésbé	sem	lelkesedik	a	bemélyedés	mélyén,	a	kemény	földben	ásásért,	és
most	 azt	 is	 megpendítette,	 hogy	 a	 BMW-vel	 kéne	 menni,	 és	 nem	 a	 tankhoz
hasonló	Land	Roverrel.

Már	 majdnem	 meg	 is	 feledkezett	 róla,	 egy-két	 hónapja	 arra	 gyanakodott,
hogy	Robin	talán	próbál	teherbe	esni.	Hirtelen	megjelent	a	szeme	előtt	Charlotte
hatalmas	 pocakja	 az	 asztalnál,	 az	 étteremben.	 Robin	 nem	 olyan	 nő,	 aki	 képes
lenne	otthagyni	a	gyerekét,	amint	az	megszületett.	És	ha	Robin	terhes…

Akármilyen	 racionális	 és	módszeres	 ember	 is	 volt,	 és	 akármilyen	 jól	 tudta
most	 is	 a	 szíve	 mélyén,	 hogy	 nagyon	 kevés	 tény	 alapján	 spekulál,	 Strike
képzeletében	azért	 feltűnt	Matthew,	aki	hamarosan	apa	 lesz	–	hallgatja,	milyen
aggódón	 kér	 Robin	 szabadnapot,	 hogy	 ultrahangra	 vagy	 más	 vizsgálatokra
elmehessen,	és	dühösen	mutogat	neki,	hogy	itt	az	ideje	abbahagyni	ezt,	ne	hajtsa



magát	annyira,	vigyázzon	jobban	magára.
Strike	 visszafordult	 Jimmy	Knight	 blogjához,	 de	most	 a	 szokásosnál	 kicsit

tovább	 tartott,	 amíg	 a	 gondterhelt	 gondolatait	 megzabolázva	 oda	 is	 tudott
figyelni.
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Jaj,	hát	nekem	igazán	elmondhatja.	Hiszen	olyan	jó
barátok	vagyunk.

	
Henrik	Ibsen:	Rosmersholm

	
	

A	metró	többi	utasa	szombat	reggel	a	szükségesnél	kicsit	nagyobb	ívben	kerülte
el	 Strike-ot,	 meg	 a	 valóban	 jelentős	 méretű	 málhazsákját.	 A	 mérete	 és	 a
bokszolóarca	 segítségével	 általában	 könnyen	 utat	 vágott	 magának	 bármilyen
tömegben,	de	ahogy	ma	morgott	és	káromkodott	maga	elé	a	Wembley	állomás
lépcsőin	 felfelé	 kapaszkodva	 (a	 lift	 persze	 nem	 működött),	 a	 többi	 utas
különösen	odafigyelt	rá,	nehogy	nekimenjenek	vagy	elállják	az	útját.

Strike	rosszkedvét	elsősorban	Mitch	Patterson	okozta,	mert	 reggel	meglátta
az	 iroda	 ablakából,	 ahogy	 ott	 lapult	 egy	 kapualjban	 a	 korához	 és	 termetéhez
legkevésbé	 sem	 illő	 farmerben	 és	 kapucnis	 pulóverben.	 Strike	 nem	 nagyon
értette,	minek	van	ott,	és	fel	is	dühítette	a	dolog,	de	mivel	a	bejárati	ajtón	kívül
nem	is	tudott	volna	máshol	kimenni	az	épületből,	kért	egy	taxit	az	utca	végére,
és	csak	akkor	 lépett	ki	az	ajtón,	amikor	a	kocsi	már	ott	várta.	Talán	még	fel	 is
vidította	 volna,	 milyen	 arcot	 vágott	 Patterson,	 amikor	 odaköszönt	 neki,	 hogy
„reggelt,	 Mitch”	 –	 ha	 nem	 érezte	 volna	 sértőnek,	 hogy	 a	 másik	 azt	 hitte,
megúszhatja,	hogy	ő	maga	figyeli	Strike	irodáját.

A	Warren	Street-i	megállóhoz	vitette	magát	a	taxival,	és	egész	úton	különös
figyelemmel	 tekintgetett	 körbe;	 az	 aggasztotta,	 hogy	 hátha	 Patterson	 csak
figyelemelterelésként	 állt	 ott,	 hogy	 egy	 másik,	 kevésbé	 feltűnő	 alkalmazottja
követhesse.	Most	 is,	 ahogy	 lihegve	 felért	 a	 lépcső	 tetejére	Wembley-ben,	még
egyszer	 hátranézett,	 nem	 bukik-e	 le	 gyorsan	 valaki,	 fordul	 el	 vagy	 takarja	 el
sietve	 az	 arcát.	 De	 az	 utasok	 közül	 senki	 sem	 tett	 így.	 Strike	 mindebből	 arra
következtetett,	 hogy	 Patterson	 végül	 is	 egyedül	 dolgozott;	 talán	 ő	 is	 azzal	 az



ismerős	problémával	küszködik,	hogy	nem	talál	megfelelő	embereket.	Az	pedig,
hogy	Patterson	 így	 is	úgy	döntött,	elvállalja	a	munkát,	és	nem	utasította	el,	azt
sugallta,	hogy	valaki	rendesen	megfizeti	neki.

Strike	feljebb	húzta	a	málhazsákot	a	vállán,	és	megindult	a	kijárat	felé.
Miután	a	Wembley-ig	tartó	kényelmetlen	úton	jól	átgondolta	a	dolgot,	Strike

három	okot	tudott	elképzelni	arra,	miért	tűnt	fel	újra	Patterson.	Az	első,	hogy	a
sajtó	megneszelte,	valami	érdekes	 fejlemény	 történt	a	Chiswell	halála	ügyében
folyó	 rendőrségi	 nyomozásban,	 és	 egy	 lap	 ezért	 megint	 felfogadta	 Pattersont,
hogy	derítse	ki,	mit	csinál	és	mit	tud	Strike.

A	második	 lehetőség,	hogy	valaki	kimondottan	azért	 fizeti	Pattersont,	hogy
Strike	után	mászkáljon,	 hátha	 így	nehezebben	mozog,	 és	 ez	 árt	 az	üzletnek	 is.
Ebből	az	következne,	hogy	Pattersont	olyasvalaki	küldte,	aki	után	Strike	jelenleg
is	nyomoz,	és	ebben	az	esetben	volt	is	értelme,	hogy	Patterson	maga	végezze	a
munkát,	 pont	 az	 a	 lényeg,	 hogy	 elbizonytalanítsák	 Strike-ot	 azzal,	 hogy	 a
tudomására	hozzák,	figyelik.

De	Strike-ot	 a	 Patterson	megújult	 érdeklődésének	 harmadik	 lehetséges	 oka
aggasztotta	leginkább,	mert	az	volt	az	érzése,	ez	a	legvalószínűbb.	Azt	már	tudta,
hogy	 mások	 is	 látták	 a	 Francóban	 Charlotte-tal.	 Az	 információ	 Izzytől
származott,	 felhívta	 hát,	 hátha	 néhány	 további	 részlet	 is	 a	 helyére	 kerül	 az
elméletében,	amit	még	mindig	nem	mondott	el	senkinek.

–	Na,	hallom	együtt	vacsoráztatok	Charlotte-tal!	–	bökte	ki	Izzy,	még	mielőtt
Strike	feltehette	volna	neki	az	első	kérdését.

–	Nem	vacsoráztunk	együtt.	Csak	ott	voltam	vele	húsz	percet,	mert	 rosszul
volt.	Aztán	leléptem.

–	 Ó…	 bocs	 –	 bátortalanodott	 el	 a	 nő	 a	 hanghordozásától.	 –	 Nem…	 nem
akartam	kíváncsiskodni…	csak	Roddy	Fforbes	is	ott	volt	a	Francóban,	és	ő	látott
titeket…

Ha	 Roddy	 Fforbes,	 akárki	 is	 legyen	 az,	 azt	 terjeszti	 London-szerte,	 hogy
Strike	vacsorázni	hordja	az	előrehaladott	terhes,	férjezett	exmenyasszonyát,	míg
annak	férje	New	Yorkban	van,	a	pletykalapokat	biztosan	érdekelné	a	sztori,	mert
a	vad,	gyönyörű	és	 arisztokratikus	Charlotte	mindig	 is	hírértékkel	bírt.	A	neve
tizenhat	 éves	 kora	 óta	 fel-felbukkant	 ezekben	 a	 lapokban,	 és	 minden
megpróbáltatását	 (hogy	 elszökött	 az	 iskolából,	 hogy	 rövid	 időre	 rehabra	 és
pszichiátriára	is	került)	alaposan	dokumentálták.	Még	az	is	lehet,	hogy	Pattersont



Jago	 Ross	 bérelte	 fel,	 ő	 egészen	 biztosan	 megengedhetné	 magának.	 Ha	 a
felesége	 megrendszabályozása	 azzal	 jár,	 hogy	 közben	 Strike	 megélhetését	 is
lehetetlenné	teszi,	azt	Ross	nyilván	külön	örömmel	fogadná.

	
	

Robin	 a	 megállótól	 nem	messze	 ült	 a	 Land	 Roverben.	Már	 akkor	 látta,	 hogy
Strike	 szokatlanul	 rossz	 kedvében	 van,	 amikor	 a	 férfi	 a	 vállán	 a	málhazsákkal
kilépett	a	járdára.	Rágyújtott,	és	körülnézett	az	utcán,	amíg	ki	nem	szúrta	a	sor
végén	 parkoló	 Land	 Rovert,	 és	 mosoly	 nélkül,	 sántikálva	 meg	 is	 indult	 felé.
Robinnak	is	veszélyesen	rossz	kedve	volt;	rögtön	arra	gondolt,	hogy	a	nyomozót
az	húzta	így	fel,	hogy	ki	kellett	metróznia	ide	Wembley-be	ezzel	a	ránézésre	elég
nehéz	zsákkal,	és	nyilván	a	lába	is	fájt.

Robin	már	 hajnali	 négy	 óta	 ébren	 volt,	 amikor	 is	 nem	 tudott	 visszaaludni
Vanessa	 szűkös,	 kemény	 kanapéján.	 A	 jövőn	 gondolkodott,	 meg	 a	 szüleivel
folytatott	 vitatkozós	 telefonbeszélgetésre.	 Matthew	 felhívta	 őket	 Mashamban,
hátha	így	elérheti	Robint;	Linda	pedig	nemcsak	hogy	szörnyen	aggódott,	hanem
dühös	is	volt,	hogy	nem	Robin	avatta	be	őket	először,	mi	is	folyik	náluk.

–	Hol	laksz	most?	Strike-nál?
–	Dehogy	Strike-nál,	mégis	miért	laknék…?
–	Akkor	hol?
–	Egy	másik	barátomnál.
–	Kinél?	És	nekünk	miért	nem	mondtad?	Mit	fogsz	most	csinálni?	Azonnal

lemegyek	Londonba,	beszélni	veled!
–	Légyszi,	ne!	–	felelte	Robin	összeszorított	foggal.
Robin	 keményen	 érezte	 a	 bűntudat	 súlyát,	 hogy	 micsoda	 költségbe	 verték

Matthew-val	 a	 szüleit	 az	 esküvőjük	 miatt,	 és	 hogy	 milyen	 kínosan
magyarázkodhat	 majd	 az	 édesanyja	 és	 édesapja	 a	 barátaiknak,	 hogy	 a	 lányuk
házassága	alig	egy	év	után	véget	is	ér;	de	nem	tudta	elviselni	a	gondolatot,	hogy
Linda	majd	jön,	és	a	lelkére	beszél,	babusgatja,	úgy	bánik	vele,	mintha	törékeny,
beteg	lenne.	Ebben	a	pillanatban	a	legkevésbé	sem	hiányzott	neki,	hogy	az	anyja
felvesse,	menjen	csak	haza	Yorkshire-be,	és	zárkózzon	be	a	szobájába,	ahol	élete
legrosszabb	időszakát	is	töltötte.

Miután	 két	 napig	 zsúfolt	 lakások	 tömkelegét	 nézegette	 végig,	Robin	 végül
letette	a	kauciót	egy	kis	szobára	Kilburnben.	Itt	öt	lakótársa	lesz,	de	a	következő



héten	be	is	költözhet.	Valahányszor	csak	eszébe	jutott	az	új	szobája,	összerándult
a	 gyomra	 a	 zaklatottságtól,	 a	 nyomorúságtól.	 Majdnem	 28	 évesen	 ő	 lesz	 a
legidősebb	a	házban.

Hogy	 Strike-ot	 megbékítse,	 kiszállt	 a	 kocsiból,	 és	 próbált	 segíteni	 a
málhazsákkal,	 de	 a	 nyomozó	 csak	 rámordult,	 hogy	 egyedül	 is	 bírja.	 A
vászonzsák	 nehéz	 fémszerszámok	 csörgésével	 huppant	 le	 a	 Land	 Rover
fémpadlójára,	Robinnak	pedig	ismét	idegesen	szorult	össze	a	gyomra.

Strike	 közben	 gyorsan	 végigmérte	 Robint,	 és	 a	 legrosszabb	 gyanúit	 látta
beigazolódni.	 A	 lány	 sápadt	 volt,	 a	 szeme	 karikás;	 egyszerre	 látszott	 kissé
felpuffadtnak	és	fáradtnak	is,	és	mintha	fogyott	is	volna	abban	a	néhány	napban,
amíg	 nem	 találkoztak.	 A	 régi	 seregbeli	 barátja,	 Graham	 Hardacre	 feleségét
kórházba	 is	kellett	vinni	a	 terhessége	korai	 szakaszában,	mert	állandóan	hányt.
Talán	 Robin	 egyik	 „fontos	 találkozója”	 is	 ezt	 a	 problémát	 volt	 hivatott
megoldani.

–	 Jól	 van?	 –	 kérdezte	 Robintól	 mogorván,	 miközben	 a	 biztonsági	 övét
bekapcsolta.

–	 Jól	 –	 felelte	 Robin.	 Úgy	 érezte,	 vagy	 egymilliószor	 mondta	 ezt
mostanában.	 Strike	 kurta,	mogorva	 kérdését	 betudta	 a	 hosszú	metrózás	 okozta
bosszúságnak.

Amíg	ki	nem	értek	Londonból,	nem	is	szóltak	egy	szót	sem.	Amikor	végül
kiértek	az	M40-esre,	Strike	megszólalt:

–	Patterson	visszajött.	Ma	reggel	is	az	irodát	figyelte.
–	Na	ne	vicceljen!
–	Maguknál	nem	jelent	meg?
–	 Én	 nem	 tudok	 róla	 –	 felelte	 Robin	 szinte	 észrevehetetlen	 habozás	 után.

Talán	ezért	akarja	annyira	elérni	Matthew,	ezért	telefonált	Mashamba	is.
–	Gond	nélkül	el	tudott	jönni	ma	reggel?
–	Igen	–	felelte	Robin.	Végül	is	így	volt.
Amióta	 kisétált	 a	 házukból,	 Robin	 sokszor	 elképzelte,	 ahogy	 elmondja

Strike-nak,	 a	 házassága	 véget	 ért.	 De	 még	 mindig	 nem	 találta	 a	 szavakat,
amelyekkel	megfelelően	 nyugodtan	 tudna	 erről	 beszámolni.	 Ez	 zavarta;	 ennek
könnyen	 kellene	 mennie,	 gondolta.	 Strike	 jó	 barátja,	 kollégája	 volt,	 ő	 volt
mellette,	 amikor	 korábban	 elhalasztotta	 az	 esküvőt,	 és	 tudott	Matthew	 régebbi
hűtlenségéről	 is	 Sarah-val.	 Igazán	 képes	 lehetne	 elmondani	 neki	 csak	 úgy,



beszélgetés	közben,	ahogy	Raphaelnek	is.
A	gond	csak	az	volt,	hogy	az	eddigi	ritka	alkalmakkor,	amikor	Strike	meg	ő	a

szerelmi	 életükről	 vallottak	 egymásnak,	 valamelyikük	 mindig	 részeg	 volt.
Különben	 meg	 mélységes	 visszafogottság	 jellemezte	 a	 kapcsolatukat	 az	 ilyen
dolgokban,	 hiába	 volt	 meggyőződve	 róla	 Matthew	 valami	 paranoiás	 módon,
hogy	a	munkaidejük	nagy	részét	flörtöléssel	töltik.

De	nem	is	csak	erről	volt	szó.	Strike	volt,	akit	Robin	megölelt	a	lépcsőn,	az
esküvői	 fogadásán,	 az	 a	 férfi,	 akiről	 elképzelte,	 hogy	 együtt	 kisétálnak	 onnan,
mielőtt	a	házasságát	egyáltalán	elhálták	volna,	aki	miatt	a	nászútján	esténként	a
fehér	homokban	barázdát	húzva	 fel-alá	 sétált	 a	 tengerparton,	 és	 azon	 tűnődött,
szerelmes-e	 belé.	 Nem	 akarta	 így	 kiadni	 magát,	 félt	 elárulni,	 mit	 gondolt	 és
érzett,	mert	biztos	volt	benne,	hogy	ha	Strike-ban	egyáltalán	felmerül	a	gyanú,
milyen	jelentős	zavaró	tényező	is	volt	Robin	házasságának	kezdetén	és	végén	is,
az	 biztosan	 kihat	 a	 munkakapcsolatukra,	 ahogy	 az	 is	 befolyásolná	 a	 munkája
megítélését,	ha	Strike	tudomást	szerezne	a	pánikrohamairól.

Nem,	 olyannak	 kell	 tűnnie,	 mint	 amilyen	 Strike	 most,	 tartózkodónak,
sztoikusnak,	aki	mindent	kibír,	és	továbbsántikál,	felkészülten	várja,	mit	vet	felé
az	élet,	 akár	azt	 is,	 ami	a	bemélyedésben	hever	eltemetve	–	nem	rezzen	össze,
nem	is	fordul	el.

–	Na	és	mit	gondol,	mit	akar	Patterson?	–	kérdezte	Strike-tól.
–	Idővel	kiderül.	Rendben	elintézte	a	találkozóit?
–	 Igen	 –	 bólintott	 Robin,	 és	 hogy	 elterelje	 a	 gondolatait	 az	 aprócska,	 új

albérleti	 szobájáról,	 az	 egyetemista	 párról,	 aki	 körbevezette	 a	 lakásban,	 és
közben	kíváncsi	pillantásokat	vetett	erre	a	fura	felnőtt	nőre,	aki	ide	fog	költözni
hozzájuk,	 hozzátette:	 –	 Van	 süti	 a	 zacskóban,	 hátul.	 Tea	 nincs,	 sajnos,	 de	 ha
akarja,	megállhatunk.

A	termosz	ott	maradt	az	Albury	Streeten.	Ezt	is	elfelejtette,	amikor	titokban
visszament	a	házba	összeszedni	néhány	dolgot,	amíg	Matthew	munkában	volt.

–	Kösz	–	felelte	Strike,	bár	nem	nagy	lelkesedéssel.	Az	jutott	eszébe,	talán	a
nassolnivalók	 visszatérése	 nemcsak	 Robin	 terhességét	 bizonyítja-e,	 miután	 ő
maga	továbbra	is	bevallottan	fogyókúrázott.

Robin	 zsebében	 csörögni	 kezdett	 a	 telefon.	 Nem	 vette	 fel.	 Aznap	 délelőtt
már	 kétszer	 is	 hívták	 ugyanarról	 az	 ismeretlen	 számról,	 és	 attól	 félt,	 talán
Matthew	 az	 –	 amikor	 rájött,	 hogy	 letiltotta,	 biztos	 kölcsönkért	 egy	 telefont



valakitől.
–	 Nem	 akarja	 felvenni?	 –	 kérdezte	 Strike	 a	 lány	 sápadt,	 kemény	 arcélét

nézve.
–	Ööö…	nem,	most	vezetek.
–	Felvehetem,	ha	akarja.
–	Nem	kell	–	vágta	rá	Robin	egy	kicsit	talán	túl	gyorsan	is.
A	 telefon	 elhallgatott,	 de	 szinte	 azonnal	 rákezdte	 újra.	 Robin	most	már	 az

eddiginél	 is	 biztosabb	 volt	 benne,	 hogy	 Matthew	 az.	 Elővette	 a	 zsebéből,	 és
odanyújtotta	Strike-nak:

–	 Szerintem	 tudom,	 ki	 az,	 de	 most	 nem	 akarok	 vele	 beszélni.	 Ha	 leteszi,
megtenné,	hogy	lenémítja?

Strike	elvette	tőle	a	telefont.
–	Valami	központi	szám	ez.	Kihangosítom!	–	mondta	segítőkészen.	Az	ősrégi

Land	Roverben	még	a	fűtés	se	működött,	nemhogy	Bluetooth	lett	volna	benne	a
headsetnek.	Strike	kihangosította	a	hívást,	és	odatartotta	Robin	elé,	hogy	a	hívó
az	erős	motor	dübörgésén,	morgásán	keresztül	is	hallhassa	a	lányt.

–	Halló,	itt	Robin,	ki	az?
–	Robin?	Úgy	érti,	Venetia?	–	felelte	egy	walesi	kiejtésű	hang.
–	Mr.	Winn,	 ön	 az?	 –	 kérdezte	 Robin.	 A	 szemével	 az	 utat	 figyelte,	 Strike

pedig	továbbra	is	elé	tartotta	a	telefont.
–	Bizony	én,	maga	szemét	kis	kurva!
Robin	és	Strike	döbbenten	pillantottak	egymásra.	Ez	már	nem	a	behízelgő,

kéjsóvár	Winn	volt,	aki	el	akarta	bűvölni	az	embert,	levenni	a	lábáról.
–	Meglett,	amit	keresett,	mi?	Ahogy	ott	riszálta	magát	a	folyosón	oda-vissza,

betolta	 a	 csöcsét	mindenhová,	 ahol	 semmi	 keresnivalója,	 „jaj,	Mr.	Winn…”	 –
utánozta	 ugyanúgy,	 ahogy	Matthew	 is	 szokta,	 magas,	 idióta	 hangon	 –	 „…jaj,
segítsen,	Mr.	Winn,	dolgozzak	a	jótékonyságban	vagy	a	politikában,	Mr.	Winn,
hadd	hajoljak	rá	még	egy	kicsit	jobban	az	asztalára!”	Hány	férfit	szedett	már	rá
ezzel?	Meddig	hajlandó	elmenni,	hogy…?

–	Akar	valamit	mondani	is,	Mr.	Winn?	–	kérdezte	hangosan	Robin	a	szavába
vágva.	–	Mert	ha	csak	azért	hívott,	hogy	sértegessen…

–	Ó,	rohadtul	sok	mindent	akarok	mondani,	rohadtul	sok	mindent!	–	kiabált
Winn.	–	Meg	fog	fizetni,	Miss	Ellacott,	azért,	amit	velem	tett,	meg	fog	 fizetni	a
kárért,	 amit	 nekem	és	 a	 feleségemnek	okozott,	 nem	ússza	meg	 ilyen	könnyen,



maga	megszegte	a	törvényt	itt	az	irodámban,	úgyhogy	a	bíróságon	találkozunk,
ért	engem?	–	Most	már	szinte	hisztériába	hajszolta	magát.	–	Majd	meglátjuk,	a
bírón	 hogy	 fognak	 a	 praktikái,	 hm?	 A	 mély	 kivágású	 felsői,	 meg	 hogy	 „jaj,
milyen	meleg	van	itt…”

Robin	látómezejének	szélén	mintha	fehér	fény	villant	volna	fel,	előtte	az	út
alagútszerű	képet	mutatott.

–	 NEM!	 –	 kiáltotta,	 mindkét	 kezét	 elvéve	 a	 kormányról,	 majd	 rácsapva.
Remegett	a	karja.	Ugyanaz	a	„nem!”	volt,	amit	Matthew-nak	is	odavágott,	olyan
határozott,	erős	„nem!”,	hogy	Geraint	Winn	is	pont	ugyanúgy	elhallgatott	tőle.	–
Nem	 kényszerítette	 magát	 senki,	 hogy	 simogassa	 a	 hajam,	 meglapogassa	 a
hátam,	bámulja	a	mellem,	Mr.	Winn,	én	aztán	nem	akartam,	bár	biztos	vagyok
benne,	hogy	magát	felizgatja	egy	kicsit,	ha	azt	gondolhatja…

–	 Robin!	 –	 szólt	 rá	 Strike,	 de	 a	 hangja	 elveszett	 a	 kocsi	 ősrégi
karosszériájának	 nyikorgó	 zajai	 között.	 Robin	 mintha	 meg	 se	 hallotta	 volna,
ahogy	Geraint	hirtelen	kérdését	sem:

–	Ki	van	még	ott?	Ez	Strike	volt?
–	…maga	egy	patkány,	Mr.	Winn,	egy	 tolvaj	patkány,	aki	egy	 jótékonysági

szervezetet	lopott	meg,	és	nemcsak,	hogy	nagyon	örülök,	hogy	kiderítettem	ezt,
hanem	nagy	örömmel	világgá	kürtölöm	azt	is,	hogy	maga	a	halott	lánya	képének
segítségével	próbál	fiatal	nők	dekoltázsába	nézegetni…

–	 Hogy	 merészeli!	 –	 Winn-nek	 elakadt	 a	 szava	 is.	 –	 Hát	 nincs	 magában
semmi…	hogy	merészeli	 a	 szájára	 venni	Rhiannont…	ki	 fog	derülni	 az	 egész,
Samuel	Murape	családja…

–	Baszódjon	meg,	és	bassza	meg	a	rohadt	kis	bosszúit	is!	–	kiabálta	Robin.	–
Maga	perverz,	tolvaj…

–	Ha	akar	mást	is	mondani,	Mr.	Winn,	javaslom,	tegye	meg	írásban!	–	kiabált
Strike	is	a	telefonba.	Robin	már	jóformán	azt	sem	tudta,	mit	csinál,	és	továbbra
is	 sértőn	 ordibált	Winn-nek	 a	 kormány	 mögül.	 Strike	 egy	 határozott	 bökéssel
kinyomta	 a	 hívást,	 és	 megragadta	 a	 kormánykereket,	 mert	 Robin	 már	 megint
mindkét	kezével	gesztikulált.

–	 A	 kurva	 életbe!	 –	 szólt	 rá	 Strike.	 –	 Álljon	 félre…	 álljon	 félre,	 most
azonnal!

Robin	 automatikusan	 tette,	 amit	 mondott	 neki.	 Az	 adrenalin	 ugyanúgy
összezavarta,	 mint	 az	 alkohol,	 és	 amikor	 a	 Land	 Rover	 végre	 megállt	 az	 út



szélén,	 a	 lány	 rögtön	 kikapcsolta	 a	 biztonsági	 övét,	 és	 kiugrott	 a	 leállósávba.
Sorban	 suhantak	 el	mellette	 az	 autók.	 Szinte	 azt	 sem	 tudta,	mit	 csinál,	 ahogy
tántorogva	 távolodott	a	kocsitól.	Az	arcán	a	düh	könnyei	csorogtak	végig,	úgy
igyekezett	 elmenekülni	 a	 sarkában	 lihegő	 pánik	 elől,	 hisz	 épp	most	 haragított
magára	 végleg	 olyasvalakit,	 akivel	 talán	 még	 kell	 majd	 beszélniük,	 és	 aki
ráadásul	máris	bosszúval	fenyegetőzött,	sőt,	lehetséges,	hogy	ő	fizeti	Pattersont
is…

–	Robin!
És	most	már	Strike	 is	 azt	 fogja	 róla	hinni,	hogy	egy	nagy	kamu,	gondolta,

gyenge,	beteg	idióta,	akinek	sosem	lett	volna	szabad	ilyen	munkát	vállalnia,	aki
egyszerűen	lelép,	ha	rázósabbra	fordulnak	a	dolgok.	Emiatt	fordult	oda	rögtön	a
leállósávban	 felé	 sántikáló	 Strike	 felé,	 gyorsan	 megtörölte	 az	 arcát	 a	 felsője
ujjával,	és	mielőtt	a	férfi	leteremthette	volna,	megelőzte:

–	 Tudom,	 nem	 lett	 volna	 szabad	 kijönnöm	 a	 sodromból,	 elcsesztem,
sajnálom!

De	 Strike	 válaszát	 már	 nem	 hallotta	 a	 fülében	 felhangzó	 dübörgéstől,	 és
mintha	a	pánik	csak	arra	várt	volna,	hogy	megálljon,	most	elborította.	Szédült,
képtelen	 volt	 összeszedni	 a	 gondolatait,	 és	 összeesett	 az	 út	 szegélyén.	 A
kiszáradt	 fű	 torzsái	 a	 farmeren	 keresztül	 is	 szúrták	 a	 lábát.	 Szorosan	 lehunyt
szemmel,	 az	 arcát	 a	 kezébe	 temetve	 igyekezett	 nagy	 lélegzetekkel
visszakormányozni	magát	a	való	világba.	Az	autók	közben	továbbra	is	ott	húztak
el	mellettük.

Robin	nem	tudta	biztosan,	egy	perc	telt	el,	vagy	tíz,	de	végül	csillapodott	a
szívverése,	 a	 gondolatai	 is	 beálltak	 valami	 rendbe,	 és	 a	 pánik	 alábbhagyott.	A
helyén	csak	borzadály	maradt.	Olyan	régen,	gondosan	próbált	úgy	tenni,	mintha
minden	rendben	lenne,	és	most	lelepleződött.

Cigarettafüst	 csapta	 meg	 az	 orrát.	 Kinyitotta	 a	 szemét,	 és	 maga	 mellett
jobbra	Strike	lábát	látta	kinyújtva	a	földön.	Ő	is	leült	mellé	az	útpadkára.

–	Szóval	mióta	vannak	pánikrohamai?	–	kérdezte	könnyedén.
Úgy	tűnt,	semmi	értelme	tovább	tettetni.
–	Úgy	egy	éve	–	motyogta	maga	elé.
–	És	kért	segítséget	miattuk?
–	Igen.	Jártam	egy	ideig	terápiára.	Most	meg	kognitív	terápiás	gyakorlatokat

csinálok.



–	Na	és	tényleg	csinálja?	–	kérdezte	finoman	Strike.	–	Mert	én	is	vettem	múlt
héten	 vegetáriánus	 bacont,	 de	 attól	 nem	 leszek	 egészségesebb,	 hogy	 ott	 van	 a
hűtőben.

Robin	elnevette	magát,	és	nem	is	tudta	abbahagyni.	Továbbra	is	csak	folyt	a
könny	a	szeméből.	Strike	meg	nézte,	egyáltalán	nem	helytelenítően,	és	szívta	a
cigarettáját.

–	Jó,	 tényleg	csinálhatnám	őket	rendszeresebben	–	vallotta	be	végül	Robin,
és	újra	megtörölte	az	arcát.

–	 Nem	 akar	 valami	 mást	 is	 elmondani,	 ha	 már	 így	 benne	 vagyunk	 a
dolgokban?	–	érdeklődött	Strike.

Azt	 gondolta,	 mielőtt	 bármilyen	 tanácsot	 oszt	 ki	 a	 lánynak	 a	 mentális
egészségéről,	 jó	 lenne	 tudnia	 a	 legrosszabbat	 is,	 de	 Robint,	 úgy	 tűnt,	 csak
összezavarta	ezzel.

–	 Más	 egészségügyi	 dolgokról,	 amelyek	 esetleg	 befolyásolhatják	 a
munkaképességét?	–	próbált	segíteni.

–	Például?
Strike-nak	 az	 jutott	 eszébe,	 vajon	 túllépi-e	 a	 munkaadói	 jogai	 határát,	 ha

egyenesen	rákérdez.
–	Hát	az	jutott	eszembe	–	mondta	–,	hogy	véletlenül	nem,	ööö,	terhes-e.
Robin	erre	megint	elnevette	magát.
–	Jaj,	istenem,	hát	ez	vicces!
–	Vicces?
–	Nem	–	rázta	a	fejét	a	lány.	–	Nem	vagyok	terhes.
Strike	 most	 figyelt	 fel	 rá,	 hogy	 a	 lány	 kezén	 nincs	 gyűrű.	 Annyira

hozzászokott	 ehhez,	 amíg	 Robin	 Venetia	 Hallt	 és	 Bobbi	 Cunliffe-et	 játszotta,
hogy	 nem	 is	 jutott	 eszébe	 jelentést	 tulajdonítani	 ennek	 a	 részletnek;	 mégsem
akart	egyenesen	rákérdezni,	de	egyáltalán	nem	a	munkáltatói	jogok	miatt.

–	 Szétmentünk	Matthew-val	 –	 mondta	 Robin.	 A	mellettük	 elsuhanó	 autók
felé	fordulva	fintorgott,	igyekezett	nem	elsírni	magát	megint.	–	Egy	hete.

–	Ó	–	nézett	rá	Strike.	–	A	francba.	Sajnálom.
De	 aggódó	 arckifejezésével	 teljes	 ellentétben	 állt,	 amit	 valójában	 érzett.

Olyan	 hirtelen	 párolgott	 el	 a	 rosszkedve,	 mintha	 egy	 pillanat	 alatt	 a	 teljes
józanságból	 a	hárompintes	 állapotba	érkezett	volna.	A	gumi,	 a	por,	 az	 égett	 fű
illatától	felrémlett	a	szeme	előtt	a	parkoló,	ahol	véletlenül	megcsókolta	a	lányt;



megint	 beleszívott	 a	 cigarettájába,	 és	 nagyon	 igyekezett,	 hogy	 ne	 üljön	 ki
mindez	az	arcára.

–	Tudom,	nem	lett	volna	szabad	így	beszélnem	Geraint	Winn-nel	–	mondta
Robin,	 aki	 közben	 megint	 elsírta	 magát.	 –	 Nem	 lett	 volna	 szabad	 felhoznom
Rhiannont,	kijöttem	a	sodromból	és…	csak	a	férfiak,	rohadék	férfiak,	mindenkit
a	saját	szemétségük	alapján	ítélnek	meg!

–	Mi	történt,	hogy	Matt…?
–	 Megcsalt	 Sarah	 Shadlockkal	 –	 vágta	 rá	 keményen	 Robin.	 –	 A	 legjobb

barátja	menyasszonyával.	Egy	 fél	 pár	 fülbevalója	ott	maradt	 az	 ágyunkban,	 én
meg…	ó,	a	francba!

De	nem	volt	értelme	ellenállni.	Robin	a	kezébe	temette	az	arcát,	és	mivel	úgy
érezte,	 immár	 semmi	 vesztenivalója,	 valóban,	 őszintén	 zokogott	 –	 most	 már
Strike	 szemében	 is	 teljesen	 leírta	 magát,	 és	 tönkrement	 az	 életének	 az	 az
egyetlen	része	is,	amelyet	olyan	nagyon	meg	akart	őrizni.	Hogy	örülne	Matthew,
ha	 látná,	ahogy	összeomlik	 itt	 az	autópálya	szélén,	és	ezzel	 is	bemutatja,	hogy
neki	 volt	 igaza,	 Robin	 nem	 alkalmas	 a	 munkára,	 amit	 annyira	 szeret,	 örökké
visszahúzza	a	múltja,	hogy	kétszer	is	rossz	időben,	rossz	helyen,	a	rossz	férfiak
keze	között	találta	magát.

Valami	 súlyosat	 érzett	 a	vállán.	Strike	átkarolta.	Ez	egyszerre	megnyugtató
és	 vészjósló	 is	 volt,	mert	 ilyet	még	 sosem	csinált,	 és	Robin	 biztos	 volt	 benne,
hogy	 ez	 után	 majd	 elmondja	 neki,	 így	 nem	 tud	 dolgozni,	 le	 is	 mondják	 a
beszélgetést	Tegannal,	és	visszamennek	Londonba.

–	És	hol	aludt	eddig?
–	Vanessánál,	 a	 kanapén	 –	 felelte	Robin,	 és	 sietve	 igyekezett	megtörölni	 a

szemét	és	az	orrát.	A	takony	és	könnyek	már	teljesen	eláztatták	a	farmere	térdét.
–	De	most	már	van	új	helyem.

–	Hol?
–	Kilburnben,	egy	szoba.
–	A	kurva	életbe,	Robin!	–	nézett	rá	Strike.	–	Miért	nem	mondta?	Nicknek	és

Ilsának	van	egy	vendégszobája,	ők	örömmel…
–	Nem	élősködhetek	a	maga	barátain!	–	nyögte	ki	Robin	elfúlón.
–	 Dehogy	 élősködik	 –	 söpörte	 le	 a	 kifogást	 Strike.	 A	 szájába	 tűzte	 a

cigarettát,	és	a	szabad	kezével	nekiállt	a	zsebeiben	keresgélni.	–	Kedvelik	magát,
lakhat	náluk	néhány	hétig,	amíg…	aha!	Tudtam,	hogy	van	nálam.	Csak	gyűrött,



nem	használt…	vagyis	azt	hiszem,	nem…
Robin	 elvette	 tőle	 a	 papír	 zsebkendőt,	 és	 egyetlen	 alapos	 orrfújással	 el	 is

intézte.
–	Na	figyeljen!	–	kezdte	újra	Strike,	de	Robin	rögtön	félbeszakította:
–	Ne	mondja,	 hogy	 vegyek	 ki	 szabadságot!	Kérem,	 ne!	 Jól	 vagyok,	 tudok

dolgozni,	ez	előtt	már	egy	csomó	ideje	nem	volt	pánikrohamom,	én…
–	…nem	figyel.
–	 Jó,	 bocsánat	 –	 motyogta	 Robin	 az	 átázott	 zsebkendőt	 szorongatva.	 –

Mondja!
–	Miután	 felrobbantottak	 abban	 a	 páncélautóban,	 képtelen	 voltam	 kocsiba

ülni	 anélkül,	 hogy	 pont	 az	 történt	 volna	 velem,	 mint	 most	 magával,
bepánikoltam,	 folyt	 rólam	 a	 hideg	 verejték,	 majd’	 megfulladtam.	 Egy	 ideig
bármit	 megtettem,	 hogy	 ne	 kelljen	 kocsiba	 ülnöm	 úgy,	 hogy	 más	 vezet.	 Az
igazat	megvallva	még	most	is	vannak	vele	gondjaim.

–	Nem	is	tudtam	–	nézett	rá	Robin.	–	Nem	látszik	magán.
–	 Hát	 igen,	 nos,	 maga	 a	 legjobb	 sofőr,	 akit	 csak	 ismerek.	 Nézzen	 meg

egyszer	a	hülye	húgommal!	A	helyzet	az,	Robin,	hogy…	ó,	a	francba!
Megérkezett	az	autópálya-rendőrség,	épp	leálltak	az	üresen	árválkodó	Land

Rover	mögött,	és	láthatóan	nem	értették,	a	két	utas	miért	üldögél	a	padkán	ötven
méterre	az	autótól,	mintha	nem	is	érdekelné	őket	a	hevenyészve	leállított	jármű.

–	Akkor	annyira	nem	sietnek	segítséget	hívni?	–	kérdezte	 tőlük	a	hasasabb
rendőr	 gúnyosan.	 Már	 a	 járásán	 is	 látszott,	 hogy	 nagy	 mókamesternek	 tartja
magát.

Strike	 elvette	 a	 kezét	 Robin	 válláról,	 ahogy	 mindketten	 felálltak.	 Strike
meglehetősen	ügyetlenül.

–	Rosszul	 lett	a	kocsiban	–	közölte	Strike	a	 rendőrrel	szenvtelen	hangon.	–
Vigyázzon,	még	lehányja	magát!

Visszamentek	 az	 autóhoz.	 A	 másik	 rendőr	 épp	 a	 járműadó	 matricáját
vizsgálgatta	az	ősrégi	Land	Rover	rendszámtábláján.

–	Ilyen	régit	nem	gyakran	látni	még	az	utakon!	–	jegyezte	meg.
–	Még	sosem	hagyott	cserben	–	felelte	Robin.
–	 Biztos	 jól	 van,	 tud	 vezetni?	 –	 kérdezte	 halkan	 Strike,	 ahogy	 a	 lány

elfordította	a	slusszkulcsot.	–	Tehetünk	úgy,	hogy	még	mindig	rosszul	van.
–	Jól	vagyok.



És	most	igaz	is	volt.	Strike	azt	mondta	rá,	ő	a	legjobb	sofőr,	akit	csak	ismer;
talán	 nem	 nagy	 dolog,	 de	 ezzel	 visszaadott	 valamennyit	 az	 önbecsüléséből,	 és
Robin	ügyesen	visszakormányozta	a	kocsit	az	útra.

Hosszasan	hallgattak.	Strike	úgy	döntött,	majd	akkor	kellene	Robin	mentális
egészségéről	beszélni,	ha	éppen	nem	vezet.

–	 Winn	 a	 végén	 mondott	 valami	 nevet	 –	 mélázott	 el,	 és	 előhúzta	 a
jegyzetfüzetét.	–	Nem	hallotta?

–	Nem…	–	felelte	Robin	halkan,	és	szégyenében	elpirult.
–	Samuel…	valami	–	írta	le	Strike.	–	Murdoch?	Matlock?
–	Nem	hallottam.
–	Na,	 ne	bánkódjon!	–	mondta	Strike	bátorítón.	 –	Valószínűleg	nem	 szólta

volna	el	magát,	ha	maga	nem	kezd	vele	ordibálni.	Nem	mintha	arra	biztatnám,
hogy	a	jövőben	is	nevezze	perverz	tolvajnak,	akikkel	beszélünk…

Hátrafordult	ültében,	és	a	hátsó	ülésen	heverő	zacskóért	nyúlt.
–	Na,	kér	egy	sütit?
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Nem	akarom	látni	a	vereségedet,	Rebekka!
	

Henrik	Ibsen:	Rosmersholm
	
	

A	newbury-i	lóversenypálya	parkolója	már	zsúfolásig	megtelt,	mire	odaértek.	A
fogadóiroda	 felé	 tartók	nagy	 része	kényelmesen	volt	 felöltözve,	mint	Strike	 és
Robin,	farmerbe	és	zakóba,	de	olyanok	is	akadtak,	akik	bő	selyemruhát	viseltek,
vagy	 öltönyt	 és	 bélelt	 mellényt,	 tweedkalapot	 és	 olyan	 mustársárga	 vagy
vörösesbarna	 kordnadrágokat,	 amelyek	 Robint	 leginkább	 Torquilra
emlékeztették.

Ők	 is	 beálltak	 a	 sorba	 jegyet	 venni,	 mindketten	 a	 gondolataikba	 merülve.
Robin	 félt	 egy	 kicsit,	 mi	 lesz,	 ha	 odaérnek	 Tegan	 Butcher	 munkahelyére,	 a
Ravasz	 Csikóba.	 Biztos	 volt	 benne,	 hogy	 Strike	 még	 vissza	 fog	 térni	 az	 ő
mentális	 egészségének	 kérdésére,	 és	 attól	 félt,	 csak	 későbbre	 halasztotta	 a
döntése	bejelentését,	hogy	vissza	akarja	küldeni	az	íróasztal	mellé,	az	irodába.

Strike	gondolatai	viszont	ideiglenesen	messze	jártak.	A	kis	sátor	mögött,	ahol
az	 emberek	 sorban	 álltak,	 felbukkanó	 fehér	 korlátokról,	 a	 rengeteg	 tweed-	 és
kordzakóról	az	 jutott	eszébe,	amikor	utoljára	 lóversenypályán	 járt.	A	 lóverseny
már	 akkor	 sem	 érdekelte	 kimondottan.	 Az	 egyetlen	 állandó	 apafigura	 az
életében,	Ted	bácsikája	inkább	a	focit	és	a	vitorlázást	kedvelte,	és	míg	a	seregben
volt	néhány	barátja,	akik	szerettek	fogadni	a	lovakra,	őt	magát	sosem	fogta	meg
ez	a	sport.

Három	 évvel	 ezelőtt	 viszont	 kiment	 az	 Epsom	 Derbyre	 Charlotte-tal	 és	 a
lány	 két	 kedvenc	 testvérével.	 Strike-hoz	 hasonlóan	 Charlotte	 is	 szétesett,
diszfunkcionális	 családból	 származott.	 Egyik	 szokásosan	 kiszámíthatatlan
lelkesedésrohamában	 mindenáron	 eleget	 akart	 tenni	 Valentine	 és	 Sacha
meghívásának,	 annak	 ellenére,	 hogy	 Strike-ot	 egyáltalán	 nem	 érdekelte	 a



lóverseny,	és	Charlotte	egyik	testvérével	sem	volt	épp	barátságos	viszonyban	–
azok	mindketten	valami	megmagyarázhatatlan	furcsaságnak	tekintették	a	húguk
életében.

Strike	akkor	épp	le	volt	égve,	alig	sikerült	életben	tartania	a	vállalkozását,	és
máris	üldözték	az	ügyvédek	egy	kisebb	hitel	miatt,	amit	a	biológiai	apjától	kért,
amikor	 már	 minden	 bank	 elutasította	 a	 hitelkérelmét.	 Charlotte-ot	 teljesen
felháborította,	 hogy	 miután	 elvesztett	 egy	 ötöst,	 mert	 a	 favorit,	 Hírnév-és-
dicsőség,	csak	másodiknak	jött	be,	Strike	nem	volt	hajlandó	tovább	fogadni.	De
legalább	 nem	 nevezte	 puritánnak,	 szenteskedőnek,	 közönségesnek	 vagy
garasoskodónak,	mint	korábban,	ha	Strike-nak	nem	tetszett	a	családtagjai	vagy
barátai	 meggondolatlan,	 feltűnősködő	 pénzszórása.	 A	 testvérei	 unszolására
Charlotte	 egyre	nagyobb	és	nagyobb	 tétekben	 fogadott,	 és	végül	nyert	 is	2500
fontot,	 és	 persze	 el	 kellett	 menniük	 a	 pezsgős	 sátorba	 is	 ünnepelni,	 ahol
rengetegen	fordultak	a	csoda	szép,	jókedvű	lány	után.

Strike	most	ott	sétált	Robin	nyomában	a	pályával	párhuzamosan	futó	széles,
aszfaltozott	 úton,	 a	magas	 lelátó	mögött,	 el	 a	 kávézók,	 ciderárusok,	 fagylaltos
kocsik,	 a	 zsokék	 öltözői	 és	 a	 tulajdonosok,	 edzők	 bárja	 előtt,	 és	 Charlotte-ra
gondolt,	 mindenre,	 amit	 kockáztatott,	 és	 bejött,	 aztán	 ami	 nem	 jött	 be.	 Végül
Robin	hangja	visszahúzta	a	való	világba.

–	Szerintem	az	az	ott.
A	bár	földszintes	téglaépületéről	lógó	táblára	egy	sötét	szőrű,	kacsintó	csikó

volt	 festve	 zablával	 a	 szájában.	 A	 kinti	 asztalok	 tele,	 csilingeltek	 a	 karcsú
pezsgőspoharak,	beszélgetés,	nevetés	zaja	hallatszott.	A	Ravasz	Csikó	a	kifutóra
nézett,	 ahol	 hamarosan	 körbevezetik	 majd	 a	 lovakat,	 már	 kezdett	 e	 körül	 is
gyülekezni	a	közönség.

–	 Foglalja	 le	 azt	 a	 magas	 asztalt!	 –	 fordult	 Robinhoz	 Strike.	 –	 Én	 meg
szerzek	italokat,	és	szólok	Tegannak,	hogy	itt	vagyunk!

Azzal	el	is	tűnt	a	bárban,	meg	sem	kérdezve	Robint,	mit	kér.
Robin	leült	a	fém	bárszékekkel	körülvett	magas	asztalhoz;	tudta,	hogy	Strike

jobban	 szereti	 ezeket,	 mert	 könnyebben	 ül	 le	 rájuk	 vagy	 áll	 fel	 róluk	 a
műlábával,	mint	 az	 alacsony,	 vesszőfonatos	 kanapékról.	A	bár	 kinti	 részét	 egy
műanyag	ponyva	fedte,	hogy	az	épp	nem	aktuális	esőtől	megvédje	a	vendégeket.
Ma	egyetlen	felhő	sem	volt	az	égen,	meleg	nap	volt	kellemes	szellővel,	ami	még
a	bár	bejárata	melletti	díszbokrok	 leveleit	 is	 alig	mozgatta	meg.	Tiszta	éjszaka



lesz	a	Steda-ház	melletti	bemélyedésben	ásáshoz,	gondolta	Robin;	már	ha	Strike
nem	fújja	le	az	egészet,	mert	azt	hiszi,	ő	most	érzelmileg	túl	instabil	ehhez.

A	 gondolatra	 még	 jobban	 elfacsarodott	 a	 gyomra,	 és	 olvasgatni	 kezdte	 az
induló	lovak	listáját,	amit	a	kartonból	készült	belépőkártyájukkal	együtt	kaptak.
Váratlanul	valaki	 letett	 elé	 egy	 fél	 üveg	Moët	&	Chandon-t,	Strike	pedig	 leült
vele	szembe	egy	pint	sörrel.

–	Csapolt	Doom	Bar!	–	döntötte	meg	Robin	 felé	 a	poharát	 vidáman,	 aztán
ivott	egy	kortyot.	Robin	üres	tekintettel	nézett	a	kis	pezsgősüvegre,	ami	hirtelen
habfürdőre	hasonlított	a	szemében.

–	És	ez?
–	 Ünnepelünk!	 –	 felelte	 Strike	 egy	 jókora	 korty	 sör	 után.	 –	 Tudom,	 nem

szabadna	 ilyet	 mondanom	 –	 folytatta,	 miközben	 a	 cigarettáját	 keresgélte	 a
zsebében	–,	de	örüljön,	hogy	megszabadult	 tőle.	A	haverja	menyasszonyával,	a
hitvesi	ágyon?	Hát	megérdemli,	bármit	is	kap	ezért!

–	De	hát	nem	ihatok!	Vezetek!
–	Huszonöt	fontomba	került,	szóval	egy	kis	kortyot	megengedhet	magának!
–	Huszonöt	font,	ezért?	–	És	amíg	Strike	rágyújtott,	gyorsan	újra	megtörölte

a	könnyező	szemét.
–	 Mondjon	 meg	 nekem	 valamit!	 –	 fordult	 hozzá	 Strike,	 miközben

hadonászva	 eloltotta	 a	 gyufát.	 –	 Szokott	 azon	 gondolkodni,	 merre	 tart	 a
nyomozóirodánk?

–	Hogy	érti?	–	kérdezett	vissza	Robin	riadt	arccal.
–	A	sógorom	telebeszélte	a	fejem	ezzel	az	olimpiai	nyitóünnepség	estéjén	–

felelte	 Strike.	 –	 Csak	 nyomta,	 nyomta,	 hogy	 el	 kell	 jutni	 oda,	 hogy	 már	 ne
nekem	kelljen	kimenni	az	utcára	dolgozni.

–	De	maga	nem	akarna	ilyet,	ugye…	várjon	csak!	–	Robin	most	már	szinte
pánikolt.	 –	 Azt	 akarja	 ezzel	 mondani,	 hogy	 menjek	 vissza	 az	 íróasztalhoz	 a
telefont	felvenni?

–	Dehogy!	–	rázta	a	fejét	Strike,	és	gondosan	másfelé	fújta	ki	a	füstöt.	–	Csak
kíváncsi	vagyok,	gondol-e	a	jövőre.

–	Azt	akarja,	hogy	lépjek	ki?	–	szegezte	neki	még	riadtabban	Robin.	–	Hogy
dolgozzak	inkább	valami	mást…?

–	A	kurva	életbe,	Ellacott,	dehogy!	Csak	azt	kérdeztem,	hogy	gondolkodik-e
a	jövőről,	ennyi.



Strike	nézte,	ahogy	Robin	kinyitja	a	kis	pezsgősüveget.
–	Hát	persze,	szoktam	–	felelte	aztán	bizonytalanul.	–	Azt	gondoltam,	talán

sikerül	 feljebb	 tornásznunk	 az	 egyenleget	 a	 bankszámlán,	 hogy	 ne	 állandóan
máról	holnapra	éljünk,	de	én	szeretem	ezt	a…	–	megremegett	kicsit	a	hangja	–,
szeretem	 ezt	 a	 munkát,	 maga	 is	 tudja,	 mennyire.	 Ezt	 akarom	 csinálni.	 Ezt
csinálni,	 fejlődni,	 és…	 gondolom,	 a	 cél,	 hogy	 mi	 legyünk	 a	 legjobbak
Londonban.

Strike	vigyorogva	a	pezsgősüveghez	koccintotta	a	poharát.
–	Hát,	akkor	most	tartsa	észben,	hogy	ugyanaz	a	célunk,	úgy	hallgassa	meg,

amit	mondok,	jó?	És	akár	ihat	is.	Tegan	még	vagy	negyven	percig	nem	fog	tudni
elszabadulni,	 és	 rengeteg	 időnk	 van,	 mielőtt	 este	 át	 kell	 mennünk	 a
bemélyedéshez.

Strike	nézte,	ahogy	Robin	iszik	egy	kis	korty	pezsgőt,	csak	aztán	folytatta:
–	Ha	úgy	tesz,	mintha	minden	rendben	lenne,	pedig	nem	is,	az	nem	erő.
–	 Hát,	 ebben	 nincs	 igaza	 –	 mondott	 ellent	 Robin.	 Zsizsegett	 a	 nyelvén	 a

pezsgő,	és	mintha	már	az	előtt	is	bátorságot	adott	volna,	hogy	elér	az	agyába.	–
Néha	ha	úgy	viselkedik	az	ember,	mintha	semmi	baja	sem	lenne,	az	megoldja	a
bajt.	Néha	muszáj	jó	képet	vágni	a	dolgokhoz	és	menni	a	világba,	és	az	egy	idő
után	már	 nem	 is	 tettetés,	 hanem	maga	 az	 ember.	Ha	megvártam	 volna,	mikor
érzem	 úgy,	 hogy	 most	 már	 ki	 merek	 jönni	 a	 szobámból,	 miután…	 tudja	 –
mesélte	 –,	 hát	 még	most	 is	 ott	 lennék.	Muszáj	 volt	 kijönnöm,	mielőtt	 készen
álltam	 volna.	 És…	 –	 Robin	 most	 egyenesen	 Strike	 szemébe	 nézett	 a	 véreres,
feldagadt	szemével	–	már	két	éve	dolgozom	magával,	végignéztem,	ahogy	maga
is	csak	megy	előre,	akármi	 is	van,	amikor	mindketten	 jól	 tudjuk,	hogy	minden
orvos	azt	tanácsolná,	hogy	lazítson,	és	pihentesse	a	lábát!

–	 Na	 és	 mire	 mentem	 vele,	 hm?	 –	 felelte	 Strike	 elég	 érthető	 módon.	 –
Kidőltem	egy	teljes	hétre,	és	a	térdinam	megöl,	úgy	fáj,	ha	ötven	méternél	többet
gyalogolok.	De	ha	párhuzamokat	akar	vonni,	jól	van.	Fogyókúrázom,	csinálom	a
nyújtógyakorlatokat…

–	És	a	vegetáriánus	bacon,	az	ott	rohad	a	hűtőben?
–	Rohad?	Hát	az	olyan,	mint	valami	ipari	gumi,	ott	lesz	akkor	is,	amikor	én

már	 rég	 elpatkoltam.	 Figyeljen!	 –	 Strike	 nem	 hagyta	 magát	 eltántorítani.	 –
Rohadt	 nagy	 csoda	 lett	 volna,	 ha	 semmi	 hatással	 nincs	magára	 az,	 ami	 tavaly
történt.	 –	 Tekintetével	 megkereste	 a	 lila	 sebhely	 végét	 Robin	 alkarján,	 az



ingujjnál.	–	Semmi	nincs	a	múltjában,	ami	miatt	ne	csinálhatná	ezt	a	munkát,	de
vigyáznia	 kell	 magára,	 ha	 továbbra	 is	 ezt	 akarja	 csinálni.	 Ha	 szüksége	 van
szabadságra…

–	…nem	akarok	szabadságra	menni…
–	…most	nem	arról	van	szó,	mit	akar,	hanem	hogy	mire	lenne	szüksége.
–	Mondjak	valami	vicceset?	–	kérdezte	Robin.	Lehet,	hogy	az	egy	kortynyi

pezsgő	tette,	és	az	is	lehet,	hogy	valami	más,	de	hirtelen	meglepően	jó	kedve	lett,
és	 nyíltabban	 is	 beszélt.	 –	 Azt	 gondolná	 az	 ember,	 ebben	 az	 elmúlt	 hétben
állandóan	jönniük	kellett	volna	a	pánikrohamaimnak,	nem?	Lakást	kerestem,	egy
csomót	megnéztem,	körbeutaztam	egész	Londonban,	és	rengetegszer	volt,	hogy
ismeretlenek	 hirtelen	 ott	 termettek	mögöttem…	mert	 ez	 szokta	 leggyakrabban
beindítani	–	tette	hozzá	magyarázatként.	–	Ha	van	valaki	mögöttem,	amikor	nem
tudok	róla.

–	Hát	ehhez	nem	igazán	kell	Freud,	hogy	megmagyarázza.
–	De	mégis	semmi	bajom	sem	volt	–	folytatta	Robin.	–	És	szerintem	azért,

mert	most	nem	kellett…
Hirtelen	elhallgatott,	de	Strike	úgy	érezte,	tudja,	mi	lett	volna	a	vége.	Meg	is

kockáztatta,	hogy	levonja	a	következtetést:
–	 Ezt	 a	 munkát	 szinte	 teljesen	 lehetetlenné	 teszi,	 ha	 el	 van	 cseszve	 a

magánélete.	Nekem	is	megvolt.	Tudom.
Robin	megkönnyebbülten	látta,	hogy	Strike	megértette	a	mondandóját;	ivott

még	egy	kis	pezsgőt,	és	sietve	hozzátette:
–	Szerintem	ettől	csak	rosszabb	lett,	hogy	el	kellett	titkolnom,	mi	van,	hogy

stikában	kellett	csinálnom	a	gyakorlatokat,	mert	ha	bármi	jelét	adom,	hogy	nem
vagyok	teljesen	jól,	Matthew	rögtön	üvöltözni	kezd	velem,	hogy	miért	ilyesmit
dolgozom.	 Délelőtt	 is	 azt	 hittem,	 ő	 telefonál,	 azért	 nem	 akartam	 felvenni.	 És
amikor	Winn	elkezdett	mindenfélét	a	fejemhez	vágni…	hát	akkor	úgy	éreztem,
igenis	 azt	vettem	 fel.	Nem	kell	 nekem	Winn,	hogy	elmondja,	hogy	alapvetően
csak	 két	 járkáló	 csöcs	 vagyok,	 egy	 buta,	 eltévedt	 lány,	 aki	 fel	 sem	 éri	 ésszel,
hogy	nincs	benne	semmi	más	használható.

Mert	 Matthew	 ezt	 mondogatta,	 mi?,	 gondolta	 Strike,	 és	 elképzelt	 néhány
javító	 intézkedést,	 ami	 Matthew	 hasznára	 válna.	 Aztán	 lassan,	 gondosan
megválogatott	szavakkal	folytatta:

–	Nos,	merthogy	nő…	én	is	jobban	aggódom	magáért,	ha	kint	van	dolgozni,



mint	 egy	 férfi	 miatt	 aggódnék.	 Várjon,	 hallgasson	 végig!	 –	 tette	 hozzá
határozottan,	mert	Robin	már	ijedten	kezdett	volna	tiltakozni.	–	Őszintének	kell
lennünk	egymással,	 különben	 cseszhetjük.	Csak	hallgasson	meg,	 jó?	Maga	két
gyilkostól	 is	megmenekült	 azzal,	 hogy	 használta	 az	 eszét,	 és	 nem	 felejtette	 el,
mit	 tanult.	 Le	merném	 fogadni,	 hogy	 annak	 a	 pöcs	Matthew-nak	 nem	 sikerült
volna.	De	nem	akarom,	hogy	harmadszorra	 is	megtörténjen,	Robin,	mert	 lehet,
hogy	akkor	már	nem	lesz	ilyen	szerencséje.

–	Szóval	akkor	tényleg	azt	mondja,	hogy	menjek	vissza	az	íróasztal…
–	 Befejezhetem?	 –	 szólt	 rá	 Strike	 szigorúan.	 –	 Nem	 akarom	 magát

elveszíteni,	 mert	 maga	 a	 legjobb	 emberem.	 Amióta	 beszállt,	 minden	 egyes
ügyben	 talált	 olyan	 bizonyítékokat,	 amelyeket	 én	 nem	 találtam	 volna	 meg,
kiszedett	mindent	olyanokból	is,	akiket	én	arra	sem	tudtam	volna	rávenni,	hogy
beszéljenek	 velem.	 Nagyrészt	 maga	 miatt	 tartunk	 most	 ott,	 ahol.	 De	 mindig
magának	lesznek	rosszabbak	az	esélyei,	ha	egy	erőszakos	férfival	kerül	szembe,
nekem	meg	van	itt	felelősségem	is.	Én	vagyok	a	rangidős	társtulajdonos,	engem
perelhetne,	ha…

–	Komolyan	attól	fél,	hogy	beperelem…?
–	Nem,	Robin!	–	 felelte	Strike	nyersen.	–	Attól	 félek,	 hogy	valaki	kurvára

megöli,	nekem	meg	ez	is	itt	lesz	a	lelkiismeretemen	egész	életemben!
Ivott	egy	újabb	nagy	korty	Doom	Bart,	aztán	folytatta:
–	Muszáj	biztosan	tudnom,	hogy	maga	mentálisan	egészséges,	ha	továbbra	is

ki	akarom	küldeni	dolgozni.	Azt	akarom,	hogy	adjon	kőbe	vésett	garanciát,	hogy
meg	 fogja	 oldani	 ezeknek	 a	 pánikrohamoknak	 a	 kérdését,	 mert	 nemcsak
magának	kell	együtt	élnie	a	következményekkel,	ha	nem	sikerül.

–	Jó	–	mormogta	Robin,	és	amikor	Strike	csak	felhúzott	szemöldökkel	nézett
rá,	megerősítette:	–	Komolyan	mondom!	Mindent	megteszek.	Tényleg!

A	kifutó	körül	egyre	nagyobb	tömeg	gyűlt	össze.	Nyilván	mindjárt	kihozzák
a	következő	futam	versenylovait.

–	És	mi	a	helyzet	Loreleijal?	–	kérdezte	Robin.	–	Tök	kedvelem.
–	 Akkor	 attól	 félek,	 újabb	 rossz	 hírekkel	 kell	 szolgálnom	 magának,	 mert

nemcsak	maga	meg	Matthew	mentek	szét	múlt	hétvégén.
–	Ó,	a	francba!	Sajnálom.	–	Robin	újabb	korty	pezsgővel	palástolta	a	zavarát.
–	 Ahhoz	 képest,	 hogy	 nem	 akarta	 meginni,	 elég	 gyorsan	 halad	 vele!	 –

jegyezte	meg	vidáman	Strike.



–	Ezt	nem	 is	mondtam,	ugye?	–	 jutott	hirtelen	eszébe	valami	Robinnak,	és
felemelte	 a	 kis	 zöld	 üveget.	 –	 Rájöttem,	 hol	 láttam	 már	 azt,	 hogy	 „Blanc	 de
Blancs”,	és	nem	valami	üvegen…	de	nem	segít	semmit	az	ügyben.

–	Azért	csak	mondja!
–	 A	 Le	 Manoir	 aux	 Quat’Saisons-ben	 van	 egy	 ilyen	 nevű	 lakosztály	 –

mondta	 a	 lány.	 –	Raymond	Blanc,	 tudja,	 ő	 az	 a	 séf,	 aki	 ezt	 a	 szállót	 csinálta.
Szójáték:	Blanc	de	Blanc,	„s”	nélkül.

–	Az	évfordulós	hétvégéjüket	töltötték	ott,	nem?
–	De.	De	 persze	 nem	 a	 Blanc	 de	 Blanc-ban	 voltunk.	 Egy	 lakosztályt	 nem

engedhettünk	meg	magunknak	–	felelte	Robin.	–	Csak	most	épp	eszembe	jutott,
ahogy	elmentem	az	ajtón	lévő	tábla	mellett.	Szóval	igen…	ott	ünnepeltük	ezt	a
papírévfordulót.	 Papír!	 –	 sóhajtott	 egy	 nagyot.	 –	 És	 vannak,	 akik	 a
platinaesküvőig	is	eljutnak!

A	 kifutóba	 most	 egyenként	 behozták	 a	 hét	 sötét	 szőrű	 telivért.	 A	 zsokék
majmokként	kuporogtak	a	hátukon	a	selyemöltözetükben.	Istállólányok	és	-fiúk
vezették	körbe	a	selymes	szőrű,	táncolva	lépkedő,	ideges	állatokat.	Strike-on	és
Robinon	kívül	csak	néhányan	nem	kezdték	a	nyakukat	nyújtogatva	megbámulni
őket.	 Robin	 pedig	 bedobta	 a	 témát,	 amit	 leginkább	 meg	 akart	 beszélni,	 még
mielőtt	meggondolhatta	volna	magát:

–	Az	nem	Charlotte	volt,	akivel	a	paralimpiai	fogadáson	beszélgetett?
–	De	–	felelte	Strike.
Csak	egy	pillantást	vetett	a	lányra.	Robin	már	ezelőtt	is	rémülten	látta,	hogy

mintha	nagyon	is	könnyen	olvasna	a	gondolataiban.
–	Charlotte-nak	 semmi	 köze	 sem	 volt	 hozzá,	 hogy	 szétmentünk	Lorelaijal.

Különben	is	házas.
–	Matthew	meg	én	 is	házasok	voltunk	–	mutatott	 rá	Robin	egy	újabb	korty

pezsgővel	kísérve.	–	Sarah	Shadlockot	nem	állította	meg.
–	Én	nem	vagyok	Sarah	Shadlock.
–	Nyilván.	Ha	olyan	rohadt	idegesítő	lenne,	nem	dolgoznék	magának.
–	Talán	ezt	beleírhatná	a	következő	munkavállalói	értékelésbe.	„Nem	olyan

rohadt	idegesítő,	mint	a	nő,	akit	a	férjem	dugott.”	Be	is	kereteztetném.
Robin	elnevette	magát.
–	Tudja,	a	Blanc	de	Blancs-ról	nekem	is	támadt	egy	ötletem	–	mondta	Strike.

–	Még	egyszer	végignéztem	Chiswell	teendőlistáját,	próbáltam	kizárni	dolgokat,



megerősíteni	egy	elméletet.
–	Milyen	elméletet?	–	kérdezte	rögtön	Robin,	és	Strike	örömmel	látta,	hogy

bár	megivott	 fél	 üveg	 pezsgőt,	 a	 házassága	 romokban,	 az	 új	 otthona	 egy	 apró
szoba	 Kilburnben	 –	 de	 Robin	 továbbra	 is	 élénken	 érdeklődik	 az	 ügy	 minden
részlete	iránt.

–	Emlékszik,	amikor	azt	mondtam,	hogy	van	valami	nagy,	valami	alapvető
dolog	az	egész	Chiswell-ügy	mögött?	Amit	még	nem	vettünk	észre?

–	Igen	–	bólintott	Robin.	–	Azt	mondta,	„folyton	majdnem	megmutatkozik”.
–	Jól	emlékszik.	Szóval,	volt	néhány	dolog,	amit	Raphael	mondott…
–	Na,	most	van	szünetem	–	szólalt	meg	a	hátuk	mögött	egy	ideges	női	hang.
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Ez	magánügy.	Semmi	szükség	rá,	hogy	telekürtöld	vele
az	egész	világot.
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Tegan	Butcher	alacsony	volt,	 szögletes	és	nagyon	szeplős,	 sötét	haját	 szorosan
kontyba	 fogva	hordta.	Még	a	 szürke	nyakkendős,	elegáns	egyenruhájában,	egy
fehér	 ló	 és	 zsoké	 hímzett	 mintájával	 díszített	 fekete	 szoknyában	 is	 lerítt	 róla,
hogy	 jobban	 érzi	magát	 sáros	 gumicsizmában.	Hozott	magának	 egy	 kávét	 sok
tejjel,	hogy	majd	iszogathassa	a	beszélgetés	alatt.

–	Jaj…	nagyon	köszönöm!	–	mondta,	amikor	Strike	elment	neki	egy	székért,
nyilván	hálás	volt,	hogy	a	híres	nyomozó	megtesz	ilyesmit	a	kedvéért.

–	Ugyan,	semmiség	–	felelte	Strike.	–	Ő	a	társam,	Robin	Ellacott.
–	Igen,	maga	hívott	fel,	nem?	–	kérdezte	Tegan,	ahogy	felült	a	magas	székre.

Kicsit	nehezebben	ment	neki,	olyan	alacsony	volt.	Mintha	egyszerre	 lett	volna
izgatott,	és	félt	is	volna	kicsit.

–	Tudom,	 nincs	 sok	 ideje	 –	 kezdte	Strike	 –,	 úgyhogy	kezdjünk	 is	 neki,	 ha
nem	bánja,	Tegan!

–	Nem.	Mármint	igen,	kezdjünk,	rendben	van.	Mondja	csak!
–	Mióta	dolgozott	Jasper	és	Kinvara	Chiswellnél?
–	Amíg	még	suliba	jártam,	félállásban	voltam	náluk,	de	azt	beszámítva…	két

és	fél	évig,	igen.
–	Szeretett	nekik	dolgozni?
–	Nem	volt	vele	bajom	–	válaszolt	óvatosan	a	nő.
–	Milyennek	találta	a	minisztert?
–	Vele	se	volt	bajom	–	 felelte	Tegan.	Aztán	úgy	 tűnt,	belátta,	hogy	ez	nem

sokat	mond,	és	folytatta:	–	A	családunk	régóta	dolgozott	már	neki.	A	bátyáim	is



csináltak	ezt-azt	fent	a	Chiswell-háznál	időnként,	évekig.
–	Tényleg?	–	írt	le	valamit	Strike.	–	Mit	csináltak	a	bátyjai?
–	Kerítést	javítottak,	kertészkedtek	kicsit,	csak	most	már	a	föld	nagy	része	el

lett	adva	–	mondta	Tegan.	–	A	kert	meg	elvadult.
Fogta	a	kávés	csészét,	és	ivott	egy	kortyot,	aztán	kicsit	ijedten	hozzátette:
–	A	mamám	nagyon	mérges	 lenne,	ha	 tudná,	hogy	beszélek	magukkal.	Azt

mondta,	maradjak	csak	ki	ebből.
–	Mit	gondol,	miért?
–	„Ne	 szólj	 szám,	nem	 fáj	 fejem”,	mindig	ezt	mondja.	Meg	hogy	„ha	nem

látod,	 nem	 hiányzik”.	 Mindig	 ezt	 kaptam,	 ha	 el	 akartam	 menni	 a	 fiatal
mezőgazdaságis	diszkóba.

Robin	 felnevetett.	 Tegan	 elvigyorodott,	 büszke	 volt,	 hogy	 sikerült
megnevettetnie.

–	És	mit	mondana	Mrs.	Chiswellről	mint	munkaadóról?	–	érdeklődött	tovább
Strike.

–	Nem	volt	vele	bajom	–	ismételte	megint	Tegan.
–	Mrs.	Chiswell	szerette,	ha	van	valaki	a	házban	éjszaka,	amikor	ő	nem	volt

otthon,	ugye?	Hogy	legyen	a	lovakkal	valaki?
–	Aha	–	bólintott	Tegan,	aztán	hozzátette:	–	Tök	paranoiás.	–	Most	először

mondott	valami	érdemit.
–	Nem	volt	olyan,	hogy	az	egyik	lovat	megvágta	valaki	valamivel?
–	Hát	mondhatjuk,	hogy	„megvágták	valamivel”,	ha	épp	akarjuk	–	nézett	rá

Tegan	 –,	 én,	 mondjuk,	 inkább	 karcolásnak	 mondanám.	 Romanónak	 sikerült
kibújnia	a	takarójából	éjjel.	Mindig	azt	csinálta	az	a	hülye	ló.

–	Akkor	maga	nem	 tud	semmit	a	kertben	 látott	betolakodókról?	–	kérdezte
Strike,	a	tolla	írásra	készen.

–	Háááát	–	kezdte	lassan	Tegan	–,	Mrs.	Chiswell	mondott	róla	valamit,	de…
Tegan	szeme	megakadt	Strike	Benson	&	Hedgesén,	ami	ott	hevert	a	pohara

mellett.
–	Kérhetnék	egy	cigit?	–	kérdezte	nagy	merészen.
–	Vegyen	csak!	–	felelte	Strike,	elővette	az	öngyújtóját,	és	azt	is	odatolta	elé.
Tegan	rágyújtott,	nagyot	szívott	a	cigarettából,	azután	válaszolt:
–	 Énszerintem	 nem	 volt	 ott	 soha	 senki	 a	 kertben.	 Azt	 csak	Mrs.	 Chiswell

gondolta.	 Mer’	 ő	 olyan…	 –	 hosszan	 tűnődött	 a	 megfelelő	 szón.	 –	 Hát,	 ha	 ló



lenne,	 azt	mondanám,	 ijedős.	Én	 aztán	 sose	 hallottam	kint	 senkit,	 amikor	 fent
aludtam	éjjel.

–	Akkor	 is	ott	aludt	az	éjjel,	amikor	 reggel	Jasper	Chiswellt	holtan	 találták
Londonban,	igaz?

–	Aha.
–	Emlékszik,	mikor	ért	haza	Mrs.	Chiswell?
–	Olyan	tizenegy	körül.	Jól	meg	is	ijedtem	–	felelte	Tegan.	Most,	hogy	már

nem	volt	olyan	 ideges,	kiderült,	 szeret	 azért	beszélni.	–	Mer’	hogy	elvileg	úgy
volt,	hogy	Londonban	marad	éjszakára.	És	rögtön	le	is	cseszett,	ahogy	belépett,
mer’	hogy	cigiztem	a	tévé	előtt,	és	hogy	nem	szereti	a	dohányfüstöt,	meg	ittam
néhány	pohárral	a	borból,	a	hűtőben.	De	amúgy	mondta,	hogy	egyek-igyak	csak
bármit,	mielőtt	elment,	de	hát	ilyen,	folyton	változik,	hogy	mit	gondol.	Ami	az
egyik	pillanatban	oké,	a	következőben	már	nem.	Nagyon	óvatosnak	kellett	lenni,
mindig	 vigyázni.	 De	 már	 eleve	 rosszkedvűen	 jött	 meg.	 Láttam	 rajta,	 ahogy
masírozott	befele	az	előszobában.	A	cigi	meg	a	bor,	az	csak	az	ürügy	volt,	hogy
nekem	essen.	Hát	ilyen.

–	De	maga	azért	ott	maradt	a	házban	éjszakára?
–	 Aha.	 Mrs.	 Chiswell	 azt	 mondta,	 túl	 sokat	 ittam,	 hogy	 vezessek,	 ami

hülyeség,	alig	ittam,	aztán	kiküldött	ránézni	a	lovakra,	mert	telefonálni	akart.
–	Hallotta,	ahogy	telefonált?
Tegan	 fészkelődött	 kicsit	 a	 túl	 magas	 széken,	 és	 most	 a	 cigarettát	 tartó

karjának	könyökét	a	másik	tenyerében	nyugtatta,	kicsit	hunyorított	is	a	füstben.
Nyilván	úgy	gondolta,	ez	a	póz	a	megfelelő	egy	trükkös	magánnyomozóval	való
beszélgetéshez.

–	Nem	t’om,	beszélhetek-e	erről.
–	 Mi	 lenne,	 ha	 csak	 mondanék	 egy	 nevet,	 maga	 meg	 bólintana,	 ha

eltaláltam?
–	 Hát	 jó,	 mondja!	 –	 bólintott	 rá	 Tegan	 valami	 olyan	 bizalmatlansággal

vegyes	kíváncsisággal,	mintha	valami	bűvésztrükköt	ígértek	volna	be	neki.
–	 Henry	 Drummond	 –	 mondta	 Strike.	 –	 Hagyott	 neki	 egy	 üzenetet,	 hogy

szeretne	felbecsültetni	egy	nyakéket.
Tegant	akarata	ellenére	is	lenyűgözte	ezzel.
–	Igen!	–	mondta.	–	Pontosan.
–	Szóval	maga	kiment	ránézni	a	lovakra…?



–	Aha,	és	amikor	visszaértem,	Mrs.	Chiswell	azt	mondta,	maradjak	most	már
ott	mindenképp,	mert	reggel	korán	szüksége	lesz	rám,	szóval	ott	maradtam.

–	És	Mrs.	Chiswell	hol	aludt?	–	kérdezett	közbe	Robin.
–	Hát…	az	emeleten	–	válaszolta	meglepett	kis	kacajjal	Tegan.	–	Nyilván.	A

szobájában.
–	Biztos	benne,	hogy	egész	éjjel	ott	volt?	–	ment	tovább	Robin.
–	Aha	 –	 felelte	 Tegan	 újabb	 kis	 nevetéssel.	 –	A	 szobája	 az	 enyém	mellett

van.	 Csak	 ez	 a	 kettő	 van,	 amelyiknek	 az	 istállókra	 néz	 az	 ablaka.	 Hallottam,
hogy	lefekszik.

–	És	biztos	benne,	hogy	éjjel	nem	hagyta	el	a	házat?	Amennyire	tudja,	nem
ment	el	valahová	autóval?	–	szólt	közbe	Strike	is.

–	Nem.	Az	autót	hallottam	volna.	Teli	van	az	út	kátyúval	a	ház	körül,	nem
lehet	 onnan	 csendben	 elmenni.	 Egyébként	 is,	 összefutottam	 vele	 a	 lépcsőn
reggel,	épp	a	mosdóba	ment	a	hálóingében.

–	Ez	mikor	lehetett?
–	Olyan	fél	hét	körül.	Aztán	együtt	reggeliztünk	a	konyhában.
–	Még	mindig	mérges	volt?
–	Kicsit	igen	–	bólintott	Tegan.
–	 Nem	 hallotta	 véletlenül,	 hogy	 valakivel	 beszélt	 telefonon	 úgy	 a	 reggeli

körül?
Tegan	már	nyílt	csodálattal	válaszolt:
–	Úgy	érti,	Mr.	Chiswell-lel?	De	 igen.	Kiment	 a	 konyhából	 beszélni.	Csak

annyit	 hallottam	 belőle,	 hogy	 „nem,	 Jasper,	 most	 komolyan	 gondolom!”
Veszekedésnek	hangzott.	De	ezt	mondtam	a	rendőrségnek	is.	Gondoltam,	biztos
összevesztek	Londonban,	és	ezért	jött	haza	korábban,	és	nem	maradt	fent.	Aztán
kimentem	kiganézni	a	lovakat,	és	kijött	ő	is,	futtatta	kicsit	Brandyt,	az	az	egyik
kanca,	és	aztán…	–	Tegan	kicsit	habozott	–	megjött	ő,	vagyis	tudják,	Raphael.	A
fiú.

–	És	akkor	mi	történt?	–	kérdezte	Strike.
Tegan	megint	habozott.
–	 Veszekedtek,	 nem?	 –	 kérdezett	 tovább	 Strike,	 mert	 tisztában	 volt	 vele,

milyen	gyorsan	telik	Tegan	szünete.
–	Aha.	 –	És	 a	 lány	már	 őszinte	 csodálattal	mosolygott	 rá.	 –	Maga	 tényleg

mindent	tud!



–	Nem	tudja,	min	veszekedtek?
–	Ugyanazon,	amiért	este	azt	a	pasast	hívta.
–	A	nyakéken?	Hogy	Mrs.	Chiswell	el	akarja	adni?
–	Aha.
–	Maga	hol	volt	ezalatt?
–	Még	mindig	ganéztam	az	istállóban.	A	srác	kiszállt	a	kocsijából,	egyenesen

odament	Mrs.	Chiswellhez	a	fedelesbe…
Strike	értetlen	arckifejezése	láttán	Robin	halkan	megmagyarázta	neki:
–	Egy	kifutó,	itt	mozgatják	le	a	lovakat.
–	Á	–	bólintott	Strike.
–	 …aha	 –	 erősítette	 meg	 Tegan.	 –	 Ott	 futtatta	 Brandyt.	 Először	 csak

beszélgettek,	 én	 meg	 nem	 hallottam,	 mit	 mondanak,	 aztán	 rendesen	 ordibálni
kezdtek,	Mrs.	Chiswell	 leszállt,	és	odakiabált	nekem	is,	hogy	jöjjek	és	segítsek
leszerelni	Brandyt…	levenni	a	zablát	meg	a	kantárt	–	tette	hozzá	kedvesen,	hátha
Strike	ezt	sem	értette.	–	Akkor	bementek	a	házba,	és	még	közben	is	hallottam,
hogy	 ordibálnak	 egymással.	 Mrs.	 Chiswell	 sose	 szerette	 –	 folytatta	 a	 nő.	 –
Mármint	Raphaelt.	Azt	gondolta,	el	van	kényeztetve.	Mindig	lehordta	valamiért.
Nekem,	 mondjuk,	 nem	 volt	 vele	 bajom	 éppen	 –	 jegyezte	 meg	 valami	 olyan
szenvtelennek	szánt	hangon,	ami	éles	ellentétben	állt	az	arcán	a	hirtelen	pírral.

–	Arra	emlékszik,	mit	mondtak	egymásnak?
–	Egy	kicsire	–	bólintott	Tegan.	–	Raphael	mondta	neki,	hogy	nem	adhatja	el,

az	az	apjáé,	vagy	valami,	Mrs.	Chiswell	meg	azt	felelte,	hogy	törődjön	a	maga
dolgával.

–	Mi	történt	aztán?
–	Bementek,	én	meg	ganéztam	tovább,	aztán	nemsokára…	–	Tegannak	egy

kicsit	megtört	 a	 hangja	 –,	 láttam,	 hogy	 jön	 fel	 az	 úton	 a	 rendőrautó,	 és…	hát,
szörnyű	 volt.	 Egy	 rendőrnő	 odajött,	 megkért,	 hogy	 menjek	 be,	 és	 segítsek.
Bementem	a	konyhába,	Mrs.	Chiswell	meg	holtsápadt	volt,	és	teljesen	kiborult.
Kérték,	 hogy	 mutassam	 meg,	 hol	 tartjuk	 a	 teát.	 Csináltam	 egy	 teát,	 ő	 meg,
Raphael,	 leültette.	Nagyon	kedves	volt	vele	–	 tette	még	hozzá	–,	ahhoz	képest,
hogy	Mrs.	Chiswell	az	előbb	még	elmondta	mindennek.

Strike	az	órájára	nézett.
–	Tudom,	nincs	sok	ideje.	Már	csak	néhány	kérdés.
–	Jól	van	–	felelte	Tegan.



–	Történt	egy	incidens	több	mint	egy	évvel	ezelőtt	–	kezdte	Strike	–,	amikor
Mrs.	Chiswell	rátámadt	Mr.	Chiswellre	egy	kalapáccsal.

–	 Jaj,	 istenem,	 igen!	 –	 sóhajtotta	 Tegan.	 –	 Igen…	 hát,	 teljesen	 elborult	 az
agya.	 Rögtön	 azután	 volt,	 hogy	 Ladyt	 elaltatták,	 nyár	 elején.	 Ő	 volt	 Mrs.
Chiswell	 kedvenc	 kancája,	 és	 amikor	 hazajött,	 az	 állatorvos	már	 végzett	 is	 az
egésszel.	Mer’	ő	is	ott	akart	lenni,	amikor	csinálják,	ezért	teljesen	kiakadt,	ahogy
hazaért,	és	meglátta	a	lódoktor	kocsiját.

–	Mióta	tudta	már,	hogy	a	kancát	muszáj	lesz	elaltatni?	–	kérdezte	Robin.
–	 Az	 utolsó	 két-három	 napban	 szerintem	 már	 mind	 tudtuk	 –	 mondta

szomorúan	 Tegan.	 –	 De	 hát	 annyira	 kedves	 ló	 volt,	 mind	 reméltük,	 hogy
átvészeli	valahogy.	Az	állatorvos	órákig	várt,	hogy	Mrs.	Chiswell	hazaérjen,	de
Ladynek	nagy	fájdalmai	voltak,	ő	meg	nem	várhatott	 itt	egész	nap,	szóval…	–
Reménytelen	kis	gesztussal	zárta	le	a	mondatot.

–	Azt	nem	tudja	véletlenül,	miért	ment	Londonba	aznap,	ha	már	tudta,	hogy
Lady	haldoklik?	–	kérdezte	Strike.

Tegan	megrázta	a	fejét.
–	El	tudná	nekünk	mondani,	pontosan	mi	történt,	amikor	rátámadt	a	férjére?

Nem	mondott	előtte	valamit?
–	Nem	–	vágta	rá	Tegan.	–	Csak	bejött	az	udvarra,	látta,	mi	történt,	odarohant

Mr.	Chiswellhez,	felkapta	a	kalapácsot,	és	nekiesett	vele.	Minden	csupa	vér	volt.
Szörnyű!	–	Jól	láthatóan	őszinte	megdöbbenéssel	mesélte	mindezt.	–	Rémes	volt.

–	És	mit	csinált	Mrs.	Chiswell,	miután	megütötte	a	férjét?	–	kérdezett	tovább
Robin.

–	Csak	állt	ott.	Az	arckifejezése…	mint	valami	démon,	vagy	nem	 tudom	–
mondta	váratlanul	Tegan.	–	Én	azt	hittem,	meghalt,	hogy	megölte	Mr.	Chiswellt.

–	 Aztán	 eltüntették	 szem	 elől	 néhány	 hétre,	 tudják.	 Bedugták	 valami
kórházba.	 Nekem	 kellett	 egyedül	 ellátnom	 a	 lovakat…	 Mind	 kivoltunk	 Lady
miatt.	Én	is	szerettem	azt	a	lovat,	azt	hittem,	még	felépülhet,	de	hát	feladta,	csak
lefeküdt,	 és	 nem	 is	 evett.	Nem	hibáztatom	Mrs.	Chiswellt,	 hogy	kiakadt,	 de…
akár	meg	is	ölhette	volna	Mr.	Chiswellt.	Minden	csupa	vér	volt!	–	ismételte	az
előbbit.	–	Ott	is	akartam	hagyni	őket.	Mondtam	is	a	mamámnak.	Mrs.	Chiswell
nagyon	megijesztett	akkor	este.

–	Akkor	miért	maradt	mégis?	–	érdeklődött	Strike.
–	 Hát,	 igazán	 nem	 t’om…	 Mr.	 Chiswell	 szerette	 volna,	 ha	 maradok,	 és



szerettem	 a	 lovaikat	 is.	 Amikor	 Mrs.	 Chiswell	 kijött	 a	 kórházból,	 és	 nagyon
depressziós	 volt,	 hát,	 gondolom,	 sajnáltam	 is.	 Mindig	 ott	 találtam	 Lady	 üres
bokszában,	ott	sírt.

–	Lady	volt	az	a	kanca,	amelyiket	Mrs.	Chiswell	szerette	volna…	ööö…	mi
az	a	szó?	–	fordult	Robinhoz	Strike.

–	Fedeztetni?	–	javasolta	Robin.
–	Igen…	szóval	fedeztetni	azzal	a	híres	tenyészménnel?
–	Totilasszal?	 –	mondta	Tegan,	 és	mintha	 halványan	 elfintorodott	 volna.	 –

Nem,	Brandyt	akarta	továbbtenyészteni,	de	Mr.	Chiswell	hallani	sem	akart	róla.
Totilas!	Az	egy	vagyonba	került	volna!

–	Én	 is	 ezt	 hallottam.	És	 véletlenül	 nem	említett	más	 tenyészmént	 is?	Van
egy	„Blanc	de	Blancs”	nevű,	nem	tudom,	esetleg…

–	 Sose	 hallottam	 róla	 –	 vágott	 közbe	 Tegan.	 –	 Nem,	muszáj	 volt	 Totilast
megszerezni,	 ő	 a	 legjobb,	 Mrs.	 Chiswell	 teljesen	 rápörgött.	 Mer’	 ilyen,	 Mrs.
Chiswell.	Ha	valamit	a	 fejébe	vesz,	nem	lehet	kiütni	onnan.	Valami	csodálatos
Grand	 Prix-versenylovat	 akart	 kitenyészteni,	 és…	 Azt	 tudják,	 hogy	 elvesztett
egy	babát,	ugye?

Strike	és	Robin	bólintottak.
–	Mama	nagyon	sajnálta,	ő	azt	gondolta,	ez	a	dolog	a	csikóval	olyan,	tudják,

olyan	 helyettesítésféle	 volt.	Mama	 azt	 hiszi,	 az	 egész	 a	 baba	miatt	 volt,	 hogy
Mrs.	 Chiswell	 hangulata	 folyton	 ide-oda	 ingadozott.	 Mondjuk,	 volt	 egy	 nap,
néhány	héttel	azután,	hogy	kijött	a	kórházból,	hát	emlékszem,	akkor	teljesen	be
volt	pörögve.	Szerintem	a	gyógyszerek	miatt,	amit	adtak	neki.	Teljesen	be	volt
állva.	Énekelt	az	udvaron.	Mondtam	is	neki:	„milyen	vidám,	Mrs.	C!”,	mire	azt
mondta:	„ó,	csak	haladok	Jasperrel,	már	majdnem	megvan,	szerintem	végül	csak
hagyja	 majd,	 hogy	 Totilast	 használjuk!”	 Tiszta	 hülyeség.	 Megkérdeztem	 Mr.
Chiswellt,	ő	meg	nagyon	mogorva	volt,	azt	mondta,	azt	csak	szeretné	a	felesége,
közben	meg	ennyi	lovat	se	engedhet	meg	magának,	amennyi	most	van.

–	 Nem	 gondolja,	 hogy	 esetleg	 meglepte	 Mrs.	 Chiswellt	 azzal	 –	 vetette
közben	Strike	–,	hogy	felvetette,	használhatnának	egy	másik	tenyészmént?	Egy
olcsóbbat?

–	Az	csak	felbosszantotta	volna	–	rázta	a	fejét	Tegan.	–	Vagy	Totilas,	vagy
semmi.	 –	 Elnyomta	 a	 cigarettát,	 amit	 Strike-tól	 vett,	 az	 órájára	 nézett,	 és
sajnálkozón	azt	mondta:	–	Már	csak	néhány	percem	maradt.



–	Még	két	kérdés,	és	végeztünk	–	felelte	Strike.	–	Úgy	hallottam,	a	családja
évekkel	 ezelőtt	 ismert	 egy	 Suki	 Lewis	 nevű	 lányt.	 Aki	 megszökött	 a
nevelőszüleitől…

–	Maga	 tényleg	mindent	 tud!	–	mondta	Tegan	megint	örömmel.	–	Ezt	meg
honnan	tudja?

–	Billy	Knight	mondta.	Nem	tudja	véletlenül,	mi	lett	Sukival?
–	De,	felment	Aberdeenbe.	A	tesómmal,	Dannel	járt	egy	osztályba	a	suliban.

Az	anyja	egy	rémálom	volt,	ivott,	meg	mindenféle	drogot	is	tolt.	Aztán	egyszer
tényleg	 túlment	 minden	 határon,	 akkor	 került	 Suki	 nevelőszülőkhöz.	 Azért
szökött	 el,	 hogy	 az	 apját	 megkeresse.	 Mer’	 az	 Északi-tengeren	 dolgozott,	 a
fúrótornyokon.

–	És	gondolja,	hogy	meg	is	találta	az	apját?	–	kérdezte	Strike.
Tegan	diadalmasan	előhúzta	a	telefonját	a	farzsebéből.	Néhány	kattintás	után

Strike	orra	alá	dugta	egy	boldogan	mosolygó,	barna	hajú	nő	Facebook-oldalát:
egy	 csapat	 barátnőjével	 álltak	 egy	 ibizai	 úszómedence	 előtt.	 A	 napbarnított,
szőkített,	műszempillás	lányban	Strike	mintha	valóban	meglátta	volna	a	vékony,
kapafogú	kislányt	a	 régi	 fényképről.	Az	oldal	 tetején	a	„Susanna	McNeil”	név
állt.

–	Látja?	 –	 kérdezte	 vidáman	Tegan.	 –	Az	 apja	 befogadta	 az	 új	 családjába.
Mer’	 Susanna	 volt	 a	 rendes	 neve,	 csak	 az	 anyja	 hívta	 Sukinak.	 A	mamám	 jó
barátnője	Susanna	nénikéjének.	Ő	azt	mondja,	remekül	van.

–	Egészen	biztos	benne,	hogy	ez	ő?	–	kérdezte	Strike.
–	Igen,	persze	–	felelte	Tegan.	–	Mind	nagyon	örültünk,	hogy	sikerült	neki.

Nagyon	 rendes	 lány	volt.	 –	Azzal	megint	 az	 órájára	 nézett.	 –	Bocs,	 de	vége	 a
szünetnek,	mennem	kell.

–	Már	 csak	 egyetlen	 kérdés	 –	marasztalta	 Strike.	 –	A	 bátyjai	mennyire	 jól
ismerték	a	Knight	családot?

–	Elég	jól	–	mondta	Tegan.	–	A	fiúk	nem	ugyanabban	az	évfolyamban	voltak
a	suliban,	de	ismerték	őket,	mert	ők	is	a	Chiswell-háznál	dolgoztak.

–	Mit	dolgoznak	most	a	bátyjai,	Tegan?
–	 Paul	 egy	 farmot	 igazgat	 Aylesbury	 mellett,	 Dan	 meg	 Londonban

kertépítő…	ezt	mér’	írja	le?	–	Tegant,	úgy	tűnt,	most	először	megijesztette,	hogy
Strike	 folyamatosan	 jegyzetelt.	 –	 Meg	 ne	 mondják	 a	 bátyáimnak,	 hogy
beszéltem	magukkal!	Teljesen	kilesznek,	azt	fogják	hinni,	azt	is	elmondtam,	mi



ment	ott	fent	a	háznál!
–	Komolyan?	Miért,	mi	ment?	–	nézett	rá	Strike.
Tegan	elbizonytalanodva	Robinra	nézett,	majd	vissza	Strike-ra.
–	Hát	már	úgyis	tudják,	nem?
Amikor	sem	Strike,	sem	Robin	nem	reagált,	folytatta:
–	 Figyeljenek,	 Dan	 és	 Paul	 csak	 a	 szállításban	 segített.	 Hogy	 felpakolták

őket,	meg	ilyesmi.	És	akkor	még	legális	volt!
–	Mi	volt	legális?	–	kérdezte	Strike.
–	Tudom,	hogy	tudják!	–	Tegan	kicsit	mintha	aggódott	volna,	de	ugyanakkor

jól	 is	 szórakozott.	 –	 Valaki	 elszólta	 magát,	 mi?	 Jimmy	 Knight	 volt?	 Nemrég
hazajött,	 körbeszaglászott,	 Dannel	 akart	 beszélni.	 De	 mindegy,	 ott	 helyben
mindenki	 tudta	úgyis.	Elvileg	hallgatni	kellett	volna	 róla,	de	 Jackről	 tudtuk	mi
mind.

–	Mit	tudtak	róla?	–	kérdezte	Strike.
–	Hát…	hogy	akasztófákat	csinál.
Strike	 szemrebbenés	 nélkül	 fogadta	 az	 információt.	 Robin	 nem	 volt	 biztos

benne,	hogy	az	ő	arca	is	ilyen	kifürkészhetetlen	maradt.
–	De	hát	úgyis	tudták	–	mondta	Tegan.	–	Nem?
–	De	–	bólintott	Strike	megerősítőleg.	–	Tudtuk.
–	 Gondoltam.	 –	 Tegan	 megnyugodott,	 és	 kissé	 ügyetlenül	 lekászálódott	 a

székéről.	–	De	ha	beszélnek	Dannel,	nehogy	mondják	neki,	hogy	én	mondtam.
Olyan	 ő	 is,	 mint	 mama.	 „Ne	 szólj	 szám,	 nem	 fáj	 fejem.”	 Egyébként	 is,
egyikünknek	 se	 volt	 baja	 vele.	 Ez	 az	 ország	 jobban	 tenné,	 ha	 visszahozná	 a
halálbüntetést,	ha	engem	kérdeznek.

–	Köszönjük,	 hogy	 szánt	 ránk	 időt,	 Tegan!	 –	mondta	 Strike.	A	 lány	 kicsit
elpirult,	ahogy	először	Strike-kal,	aztán	Robinnal	is	kezet	fogott.

–	Szívesen	–	 felelte.	Most	meg	mintha	nem	akarta	 volna	otthagyni	 őket.	 –
Maradnak	a	futamokra	is?	Barna	Párduc	fut	a	2:30-asban!

–	Lehet	–	mondta	Strike.	–	Van	időnk	bőven	a	következő	dolgunkig.
–	 Én	 egy	 tízest	 tettem	 Barna	 Párducra	 –	 árulta	 el	 Tegan.	 –	 Hát…	 akkor,

viszlát!
De	 alig	 néhány	 lépés	 után	 sarkon	 fordult,	 és	 immár	 még	 jobban	 kipirult

arccal	visszament	Strike-hoz:
–	Csinálhatok	magával	egy	szelfit?



–	Ööö…	–	Strike	gondosan	nem	nézett	Robinra	–,	inkább	nem	szeretném,	ha
nem	bánja.

–	Akkor	ad	egy	autogramot?
Strike	úgy	döntött,	ez	a	kisebbik	rossz,	és	leírta	neki	a	nevét	egy	szalvétára.
–	Köszönöm!
Tegan	a	szalvétáját	szorongatva	elment.	Strike	megvárta,	amíg	belép	a	bárba,

és	csak	aztán	fordult	Robinhoz.	A	lány	máris	elmélyülten	keresgélt	a	telefonján:
–	 Hat	 éve	 –	 olvasta	 a	 kis	 kijelzőről	 –	 kijött	 egy	 EU-s	 direktíva,	 ami

megtiltotta,	 hogy	 a	 tagállamok	 kínzóeszközöket	 exportáljanak.	 Addig	 teljesen
legális	volt	brit	akasztófákat	külföldön	eladni.
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–	 „Én	 nem	 sértettem	 törvényt,	 és	 tiszta	 a	 lelkiismeretem	 is”	 –	 idézte	 Strike
Chiswell	titokzatos	kijelentését	a	Pratt’sbeli	első	találkozójukról.	–	Hát	az	igaz.
Sosem	 titkolta,	 hogy	 halálbüntetés-párti,	 nem?	Gondolom,	 a	 fa	 is	 a	 birtokáról
származott.

–	És	ahol	Jack	o’Kent	csinálta	őket,	az	is	a	birtokon	van…	ezért	 is	szólt	rá
Raffra,	amikor	még	kicsi	volt,	hogy	ne	menjen	a	pajtába.

–	És	gondolom,	a	hasznot	elosztották.
–	 Várjon!	 –	 Robinnak	 hirtelen	 eszébe	 jutott,	 mit	 visított	 Flick	 a	 miniszter

autója	 felé	 a	 paralimpiai	 fogadás	 estéjén.	 –	 „Rárakta	 mindre	 a	 lovat”…
Cormoran,	gondolja,	hogy…?

–	Bizony,	gondolom	–	felelte	Strike,	aki	könnyen	lépést	tudott	tartani	a	lány
asszociációival.	 –	 Billy	 utoljára	 még	 azt	 súgta	 nekem	 a	 kórházban,	 hogy
„utáltam	 azokra	 is	 rárakni	 a	 lovat”.	 Billy	még	 egy	 pszichotikus	 epizód	 kellős
közepén	 is	 tökéletes	 uffingtoni	 fehér	 lovat	 tudott	 fába	 vésni…	 Jack	 o’Kent	 a
fiaival	csináltatta	a	fehér	lovas	ajándéktárgyakat,	meg	rávésette	velük	a	külföldre
készülő	akasztófákra	is…	milyen	szép	kis	családi	vállalkozás,	nemde?

Strike	 a	 kis	 pezsgősüveghez	 koccintotta	 a	 söröspoharát,	 és	 kiitta	 az	 utolsó
korty	Doom	Bart.

–	Az	első	igazi	áttörésünkre!	Ha	Jack	o’Kent	ilyen	kis	helyi	emblémákat	tett
az	akasztófáira,	 akkor	azokat	vissza	 lehet	követni	hozzá,	nem?	És	nem	 is	csak
hozzá,	hanem	a	Fehér	Ló	völgyéhez	és	Chiswellhez	 is.	Ebbe	beleillik	minden,
Robin!	Emlékszik	Jimmy	táblájára,	egy	halom	halott	fekete	gyerekkel?	Chiswell
és	Jack	o’Kent	külföldre	adták	el	az	akasztófákat,	valószínűleg	a	Közel-Keletre



vagy	Afrikába.	De	Chiswell	nyilván	nem	tudta,	hogy	beléjük	van	vésve	a	fehér
ló…	 Jézusom,	 határozottan	 biztos,	 hogy	 nem	 tudta	 –	 folytatta	 Strike,	 mert
eszébe	 jutott,	mit	mondott	 a	miniszter	 a	Pratt’sben	 –,	mert	 azt	mondta	 nekem,
vannak	 fényképek,	 de	 hogy	 „amennyire	 tudja,	 nincsenek	 egyértelműen
felismerhető	jelzések”.

–	Emlékszik,	hogy	Jimmy	először	tartozást	emlegetett?	–	fűzte	tovább	Robin
a	 saját	gondolatmenetét.	–	És	hogy	Raff	 szerint	Kinvara	először	úgy	gondolta,
jogosan	 is	 követeli	 a	 pénzt?	Mit	 gondol,	 van	 esélye	 annak,	 hogy	 Jack	 o’Kent
hagyott	maga	után	egy	adag	kész	akasztófát,	amikor	meghalt…

–	 …Chiswell	 pedig	 eladta	 őket,	 csak	 valahogy	 elfelejtette	 megkeresni	 és
kifizetni	 a	 fiúkat?	 Nagyon	 okos	 –	 bólintott	 Strike.	 –	 Szóval	 Jimmynek	 ez	 az
egész	úgy	kezdődött,	hogy	az	apja	örökségéből	jogosan	rá	eső	részt	követelte.	És
amikor	 Chiswell	 kijelentette,	 hogy	 nem	 tartozik	 nekik	 semmivel,	 akkor	 lett
belőle	zsarolás.

–	 Bár	 ha	 belegondol,	 nem	 túl	 erős	 alap	 zsaroláshoz,	 nem?	 –	ment	 tovább
Robin.	 –	 Gondolja,	 hogy	 Chiswell	 olyan	 sok	 szavazót	 veszített	 volna	 ezen?
Tényleg	 legális	volt,	amikor	eladta	őket,	a	nyilvánosság	előtt	addig	támogatta	a
halálbüntetést,	 szóval	nem	mondhatták	volna	 rá,	hogy	képmutató.	A	 fél	ország
úgy	gondolja,	hogy	újra	be	kéne	vezetnünk	az	akasztást!	Nem	hiszem,	hogy	az
olyanok	 szemében,	 akik	 Chiswellre	 szavaznak,	 ez	 olyan	 nagyon	 helytelen
dolognak	tűnt	volna.

–	 Ez	 is	 jó	 meglátás	 –	 helyeselt	 Strike.	 –	 Chiswell	 valószínűleg	 simán
átvészelhette	 volna.	 Rosszabbakat	 is	 megúszott	 már,	 hogy	 teherbe	 ejtette	 a
szeretőjét,	elvált,	házasságon	kívüli	gyereke	született,	aztán	Raphael	bedrogozott
autóbalesetét,	 a	 börtönbüntetését…	 Csak	 voltak	 „szándékolatlan
következmények”,	 emlékszik?	 –	 kérdezte	 aztán	 elgondolkodva.	 –	 Mi	 lehet
azokon	 a	 képeken	 a	 külügyminisztériumban,	 amiket	Winn	 olyan	 nagyon	 meg
akart	szerezni?	És	ki	az	a	„Samuel”,	akit	a	telefonban	említett?

Strike	 előhúzta	 a	 jegyzetfüzetét,	 és	 sűrű,	 nehezen	 olvasható	 írásával
lefirkantott	néhány	mondatot.

–	 De	 legalább	 megerősítettük	 Raff	 sztoriját	 –	 jegyezte	 meg	 Robin.	 –	 A
nyakékről.

Strike	mordult	egyet	írás	közben.	Csak	akkor	szólalt	meg,	amikor	befejezte:
–	Aha,	az	hasznos	volt	valamennyire.



–	Hogy	érti,	hogy	„valamennyire”?
–	 Hát	 az,	 hogy	 leszalad	 Oxfordshire-be	 megakadályozni,	 hogy	 Kinvara

lelépjen	 az	 értékes	 nyakékkel,	 egy	 kicsit	 jobb	 sztori,	 mint	 az,	 hogy	 az
öngyilkosságban	akarja	megakadályozni	–	felelte	Strike.	–	De	még	mindig	nem
hiszem,	hogy	ez	lenne	az	egész.

–	Miért	nem?
–	 Ugyanazért,	 amiért	 eddig.	 Chiswell	 miért	 pont	 Raphaelt	 küldte	 volna,

amikor	 a	 felesége	 utálta?	Én	 nem	 látom	be,	miért	 tudta	 volna	Raphael	 jobban
meggyőzni,	mint	Izzy.

–	Maga	Raphael	ellen	van,	vagy	mi?
Strike	felhúzta	a	szemöldökét.
–	Nincsenek	vele	kapcsolatban	személyes	érzéseim.	És	magának?
–	Persze	hogy	nincsenek!	–	vágta	rá	Robin,	talán	kicsit	túl	gyorsan.	–	Szóval,

mi	volt	az	az	elmélet,	amit	felhozott,	mielőtt	kijött	Tegan?
–	 Ja,	 igen	–	mondta	Strike.	–	Hát,	 lehet,	 hogy	hülyeség,	de	nekem	nagyon

feltűnt	néhány	dolog,	amiket	Raphael	mondott	magának.	Elgondolkodtattak.
–	Milyen	dolgok?
Strike	elmondta,	milyen	dolgok.
–	Én	nem	látom,	mi	olyan	fontos	ezekben	–	felelte	Robin.
–	 Külön-külön	 talán	 semmi,	 de	 próbálja	 összerakni	 azzal,	 amit	 Della

mondott!
–	Pontosan	mivel?
De	Robin	még	akkor	 sem	nagyon	értette,	 amikor	Strike	pontosította,	Della

mondandójának	melyik	részére	gondol.
–	Nem	értem,	mi	a	kapcsolat.
Strike	vigyorogva	felállt.
–	Tűnődjön	 el	 rajta	 egy	 kicsit!	 Én	 felhívom	 Izzyt,	 és	 közlöm,	 hogy	Tegan

leleplezte	az	akasztófa-bizniszt.
Elindult,	 és	 eltűnt	 a	 tömegben,	 hogy	 valami	 csendesebb	 helyet	 keressen	 a

telefonáláshoz,	 Robin	 meg	 ott	 maradt	 magában,	 lötyögtette	 a	 már	 langyos
pezsgőt	 a	 kis	 üvegben,	 és	 Strike	 észrevételein	 gondolkodott.	 Kimerülten
igyekezett	 összeilleszteni	 ezeket	 a	 máshová	 tartozó	 információmorzsákat,	 de
egyáltalán	nem	álltak	össze,	 így	néhány	perc	múlva	 fel	 is	adta,	és	csak	ült	ott,
élvezve,	ahogy	a	meleg	szellő	fel-fellebbenti	a	haját	a	válláról.



Hiába	 volt	 kimerült,	 hiába	 hevert	 romokban	 a	 házassága,	 és	 hiába	 voltak
nagyon	is	komoly	fenntartásai	azzal	kapcsolatban,	hogy	este	még	elmenjenek	a
bemélyedéshez	 ásni,	 most	 kellemes	 volt	 itt	 ülni,	 beszívni	 a	 lóversenypálya
illatait,	 a	 fű-,	 bőr-	 és	 lószagot	 hozó	 friss	 levegőt,	 elkapni	 egy-egy	 nő
parfümjének	 illatát,	 ahogy	 elindultak	 a	 bárból	 a	 lelátók	 felé,	 a	 füstös
illatfoszlányokat	 a	 szarvashúsból	 burgert	 sütő	 közeli	 mozgóbüféből.	 Egy	 hete
most	először	érezte	azt	hirtelen,	hogy	éhes.

Fogta	a	pezsgős	dugót,	és	lassan	forgatni	kezdte	az	ujjai	között	–	egy	másik
dugó	jutott	róla	eszébe,	amit	a	21.	születésnapi	bulijáról	tett	el.	Erre	Matthew	is
hazajött	 az	 egyetemről	 egy	 csapatnyi	 új	 barátjával,	 köztük	 Sarah-val.	 Így
visszatekintve	már	értette,	hogy	a	szülei	azért	akartak	nagy	bulit	rendezni	neki	a
21.	 születésnapjára,	mert	 ezzel	 akarták	 kárpótolni	 őt	 a	mindenki	 által	 várt,	 de
elmaradt	diplomaosztó	buliért.

Strike	jó	sokáig	telefonál.	Talán	Izzy	most	elmond	neki	minden	részletet,	ha
már	 úgyis	 kiderítették,	 mi	 volt	 a	 lényeg	 a	 zsarolási	 ügyben;	 vagy	 az	 is	 lehet,
gondolta	Robin,	hogy	csak	szeretne	tovább	beszélgetni	Strike-kal.

Mondjuk,	Izzy	nem	az	esete.
Ezen	 a	 gondolaton	 kicsit	 megdöbbent.	 Egy	 kis	 bűntudat	 is	 feltűnt,	 hogy

egyáltalán	 ilyeneket	 gondol,	 és	 még	 kellemetlenebb	 lett,	 amikor	 egy	 másik
gondolat	félrelökte	az	elsőt.

A	barátnői	mindig	nagyon	szépek.	Izzy	meg	nem	az.
Strike	 kimondottan	 szép	 nőket	 vonzott,	 ahhoz	 képest,	 hogy	 kinézetre

leginkább	 egy	medvéhez	hasonlított,	 és	 a	 hajára	 ő	maga	 szokta	mondani,	 akár
Robin	füle	hallatára	is,	hogy	„olyan,	mint	a	fanszőr”.

Fogadjunk,	 hogy	 vacakul	 nézek	 ki,	 bukkant	 fel	 Robin	 következő,	 nem
kapcsolódó	 gondolata.	 Már	 reggel	 is	 bedagadt	 szemmel	 és	 sápadtan	 ült	 be	 a
Land	 Roverbe,	 és	 azóta	 egy	 csomót	 sírt.	 Félig	 már	 azon	 gondolkodott,	 ne
menjen-e	 ki	 a	 mosdóba	 legalább	 megfésülködni,	 amikor	 kiszúrta	 a	 visszafelé
tartó	 Strike-ot,	 mindkét	 kezében	 egy-egy	 szarvasburgerrel,	 ajkai	 között	 pedig
fogadási	szelvénnyel.

–	 Izzy	 nem	 veszi	 fel	 –	mondta	 összeszorított	 szájjal.	 –	Hagytam	 üzenetet.
Fogja	az	egyiket,	és	jöjjön,	most	tettem	egy	tízest	Barna	Párducra!

–	Nem	is	tudtam,	hogy	szeret	fogadni	–	nézett	rá	Robin.
–	Nem	 szeretek	 –	 vágta	 zsebre	Strike	 a	 szájából	 kivett	 szelvényt	 –,	 de	ma



úgy	érzem,	szerencsém	lesz.	Jöjjön,	nézzük	meg	ezt	a	futamot!
Strike	már	 fordult	 is	el,	Robin	pedig	szép	csendben	zsebre	vágta	a	pezsgős

dugót.
–	Barna	 Párduc…	 –	 kezdte	 Strike	 szarvashússal	 teli	 szájjal,	 amikor	már	 a

pálya	 közelében	 jártak.	 –	 De	 persze	 nem	 is	 barna,	 mi?	 Fekete	 a	 sörénye,
szóval…

–	…igen,	 pej	 –	 bólintott	 Robin.	 –	 És	 az	 is	 zavarja,	 hogy	 igazából	 nem	 is
párduc?

–	 Csak	 próbálom	 logikusan	 megközelíteni.	 Az	 a	 tenyészmén,	 amit	 az
interneten	találtam,	Blanc	de	Blancs…	az	is	gesztenyebarna	volt,	nem	is	fehér.

–	Úgy	érti,	nem	is	szürke.
–	A	picsába	már!	–	morogta	Strike	félig	vidáman,	félig	bosszankodva.
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Barna	Párduc	másodiknak	futott	be.	Strike	nyereményét	el	is	költötték	az	ételes
és	kávés	sátraknál;	csak	múlatták	az	időt,	amíg	be	nem	sötétedett,	és	el	nem	jött
az	 ideje	 Woolstone-ba	 indulni,	 a	 bemélyedéshez.	 Bár	 Robin	 gyomrában	 fel-
felcsapott	a	pánik,	valahányszor	a	Land	Rover	hátuljában	heverő	szerszámokra,
a	csalánnal	benőtt,	sötét	katlanra	gondolt,	Strike	akarva	vagy	akaratlanul	mégis
elterelte	a	figyelmét,	mert	nem	volt	hajlandó	megmagyarázni,	hogy	kapcsolódik
össze	 Della	 Winn	 és	 Raphael	 Chiswell	 mondandója,	 vagy	 hogy	 milyen
következtetést	vont	le	ő	belőlük.

–	Gondolkozzon!	–	mondogatta	újra	és	újra.	–	Csak	gondolkozzon!
Csakhogy	Robin	teljesen	ki	volt	merülve,	és	könnyebb	is	volt	csak	Strike-ot

nyaggatni	 a	 kávék	 és	 szendvicsek	 között,	 hogy	 avassa	 be.	 Közben	 igyekezett
kiélvezni	ezt	a	szokatlan	kis	közjátékot	a	munkakapcsolatukban;	Strike-kal	eddig
kizárólag	krízishelyzetben	töltöttek	több	órát	is	együtt.

De	ahogy	a	nap	egyre	mélyebbre	süllyedt	a	láthatár	fölött,	Robin	gondolatai
egyre	 gyakrabban	 röppentek	 a	 bemélyedés	 felé,	 és	 minden	 ilyen	 alkalommal
összefacsarodott	 a	 gyomra	 is.	 Strike	 is	 felfigyelt	 az	 egyre	 gondterheltebb
hallgatásaira,	és	már	másodszorra	vetette	fel,	hogy	Robin	maradhat	nyugodtan	a
Land	Roverben,	majd	ő	meg	Barclay	ásnak.

–	 Nem!	 –	 jelentette	 ki	 feszülten	 Robin.	 –	 Nem	 azért	 jöttem	 el,	 hogy	 a
kocsiban	üldögéljek!

Háromnegyed	 óráig	 tartott,	 amíg	 átértek	 Woolstone-ba.	 Nyugat	 felé	 már
egyre	gyorsabban	folyt	ki	a	szín	az	égről,	amikor	másodszorra	is	leereszkedtek	a
Fehér	Ló	völgyébe,	és	mire	a	céljukhoz	elértek,	a	koszosszürke	égen	már	egy-két



csillag	 is	 pislákolt	 gyengén.	Robin	 lefordult	 a	 Land	Roverrel	 a	 Steda-ház	 felé
vezető,	 mindenfélével	 benőtt	 utacskára;	 az	 autó	 billegett,	 dülöngélt	 a	 mély
barázdák,	 az	 összegabalyodott	 tüskebokrok	 és	 faágak	 között,	 ahogy	 egyre
beljebb	haladt	a	lombkorona	sötétségébe.

–	Menjen	be,	ameddig	csak	tud!	–	utasította	Strike,	és	a	telefonján	megnézte,
mennyi	az	idő.	–	Még	Barclay-nak	is	el	kell	férnie	mögöttünk.	Mondjuk,	már	itt
kéne	lennie,	kilencet	mondtam	neki.

Robin	leparkolt,	és	leállította	a	motort,	majd	a	sűrű	erdősávot	kezdte	figyelni,
ami	 elválasztotta	 a	 kis	 utat	 a	 Chiswell-háztól.	 Lehet,	 hogy	 látni	 nem	 láthatják
őket,	 de	 akkor	 is	 birtokháborítók.	 Ám	 bármennyire	 is	 aggódott,	 hogy	 talán
felfedezik	 őket,	 az	még	mindig	 nem	 volt	 semmi	 az	 attól	 való	 nagyon	 is	 igazi
félelemhez	 képest,	 hogy	 mi	 lehet	 az	 összegabalyodott	 csalánbokrok	 alatt,	 a
Steda-ház	melletti	kis	bemélyedés	sötét	mélyén.	Így	aztán	visszakanyarodott	arra
a	témára,	amivel	egész	délután	elterelte	a	figyelmét.

–	Már	 mondtam,	 gondolkozzon!	 –	 felelte	 ismét	 Strike.	 –	 Gondolkozzon	 a
Lachesis	 tablettákon!	 Végül	 is	 magának	 jutott	 eszébe,	 hogy	 fontos	 lehet.
Gondolja	 végig	 a	 sok	 fura	 dolgot,	 amiket	 Chiswell	 csinált.	 Beszólt	 Aamirnak
mindenki	más	előtt,	hogy	Lakheszisz	„tudta,	mikor	ér	véget	a	 játék”,	magának
meg	 azt	mondta,	 hogy	 „először	 az	 egyik,	 aztán	 a	másik,	 szépen	 belebuknak”,
kereste	Freddie	pénzcsipeszét,	aztán	meg	a	zsebéből	került	elő.

–	De	már	végiggondoltam	ezeket,	és	még	mindig	nem	látom,	hogyan…
–	És	hogy	a	hélium	meg	a	cső	egy	láda	pezsgőnek	álcázva	jutott	be	a	házba.

Valaki	tudta,	hogy	Chiswell	úgysem	iszik	belőle,	mert	allergiás.	Gondoljon	arra,
Flick	és	Jimmy	ugyan	hogy	követelhetett	bármit	is	Chiswelltől.	Vagy	arra,	hogy
Flick	összeveszett	a	lakótársával,	azzal	a	Laurával…

–	Annak	meg	ugyan,	hogy	lehetne	köze	mindehhez?
–	 Gondolkodjon!	 –	 ismételte	 megint	 Strike	 dühítő	 módon.	 –	 Az	 üres

narancsleves	 dobozban,	 Chiswell	 kukájában,	 nem	 volt	 amitriptilin.	 Gondoljon
arra,	hogy	Kinvara	 folyton	 tudni	 akarta,	hol	van	a	 férje.	Próbálja	kitalálni,	mit
mond	 majd	 a	 kis	 Francesca,	 a	 másik	 galériás	 lány	 Drummondról,	 ha	 végre
elérem!	 Gondolja	 meg	 azt	 a	 hívást	 a	 választókerületi	 irodába,	 hogy
„összepisálják	magukat,	amikor	meghalnak”…	jó,	ez	magában	nem	döntő	erejű,
az	igaz,	de	azért	elég	sokatmondó,	ha	meggondolja	az	ember…

–	Csak	fel	akar	húzni!	–	 felelte	hitetlenkedőn	Robin.	–	És	a	maga	elmélete



ezt	mind	össze	tudja	kapcsolni?	Úgy,	hogy	van	értelme?
–	Aha!	 –	 bólintott	 elégedetten	 Strike.	 –	 És	 azt	 is	megmagyarázza,	 honnan

tudta	 Winn	 és	 Aamir,	 hogy	 vannak	 fényképek	 a	 külügyben,	 gondolom,	 Jack
o’Kent	 akasztófáiról	 használat	 közben…	 amikor	Aamir	már	 hónapok	 óta	 nem
dolgozott	ott,	és	Winn,	már	amennyire	tudjuk,	soha	nem	is	járt…

Megcsörrent	Strike	telefonja.	A	kijelzőre	pillantott.
–	Izzy	hív.	Kiszállok,	felveszem,	úgyis	cigizni	akarok.
Azzal	 kiszállt	 a	 kocsiból.	 Robin	 még	 hallotta,	 ahogy	 köszön	 a	 telefonba,

aztán	becsapta	az	ajtót.	Ő	csak	ült	bent	tovább,	és	várta,	az	agyában	zsibongtak	a
dolgok.	Strike-nak	vagy	tényleg	támadt	egy	zseniális	ötlete,	vagy	csak	ugratja,	ő
pedig	 hajlott	 kissé	 az	 utóbbi	 magyarázat	 felé,	 annyira	 teljesen	 különállónak
tűntek	 az	 információdarabkák,	 amelyeket	 a	 nyomozó	 felsorolt	 neki.	 Strike	 öt
perccel	később	ült	vissza	mellé,	az	anyósülésre.

–	Az	ügyfelünk	nem	örül	–	jelentette,	és	ismét	becsapta	az	ajtót.	–	Tegannak
azt	kellett	volna	bevallania,	hogy	Kinvara	kilopózott	éjszaka	megölni	Chiswellt,
nem	pedig	megerősítenie	az	alibijét,	és	kikotyogni,	hogy	Chiswell	akasztófákkal
üzletelt!

–	Izzy	is	bevallotta?
–	 Nem	 nagyon	 volt	 más	 választása.	 Pedig	 nagyon	 nem	 akarta.	 Nagyon

határozottan	 bizonygatta,	 hogy	 akkor	 legális	 volt	 akasztófákat	 exportálni.
Nekiszegeztem,	 hogy	 az	 apja	 elsumákolta	 Jimmy	 és	 Billy	 pénzét,	 és	 igen,
magának	volt	igaza.	Két	pár	akasztófa	volt	készen,	amikor	Jack	o’Kent	meghalt,
de	senki	sem	vette	a	fáradságot,	hogy	a	fiainak	is	szóljon.	Na,	ezt	még	kevésbé
akarta	bevallani.

–	 Gondolja,	 hogy	 attól	 fél,	 ezek	 majd	 bejelentkeznek	 az	 igényükkel	 a
hagyatékra?

–	Nem	hinném,	hogy	jót	tenne	Jimmy	jó	hírének,	amilyen	körökben	mozog,
ha	 elrakná	 a	 harmadik	 világbeli	 emberek	 felakasztásából	 származó	 pénzt	 –
felelte	Strike.	–	De	hát	sosem	lehet	tudni.

Mögöttük	az	úton	kocsi	húzott	el,	és	Strike	reménykedve	fordult	hátra.
–	Azt	hittem,	 esetleg	Barclay…	–	És	 az	órájára	nézett.	 –	Lehet,	 hogy	nem

látta,	hol	kell	bekanyarodni.
–	Cormoran!	–	szólt	 rá	Robin,	mert	 jóval	kevésbé	érdekelte	 Izzy	hangulata

vagy	 az,	 hogy	 hol	 lehet	 Barclay,	 mint	 Strike	 elmélete,	 amit	 még	mindig	 nem



mondott	el.	–	Magának	komolyan	van	ötlete,	ami	összekapcsolja	mindazt,	amit
az	előbb	elmondott?

–	 Aha	 –	 vakarta	 meg	 az	 állát	 Strike.	 –	 Tényleg.	 Csak	 az	 a	 baj,	 hogy	 a
tetteshez	ugyan	közelebb	visz,	de	ha	meggebedek,	sem	értem,	miért	tette,	hacsak
nem	 elvakult	 gyűlöletből…	 csak	 hát	 ez	 nem	 tűnik	 begőzölt
szenvedélybűntettnek,	 nem?	 Nem	 nekiesett	 egy	 kalapáccsal.	 Ez	 jól	 kitervelt
kivégzés	volt.

–	És	mi	lett	azzal,	hogy	„előbb	a	lehetőség,	aztán	az	indíték”?
–	Épp	hogy	a	lehetőségre	koncentráltam,	úgy	jutottam	el	ide!
–	Még	azt	sem	mondja	meg,	hogy	férfi	vagy	nő	volt?
–	Egy	 jó	mentor	 nem	veszi	 el	magától	 a	 lehetőséget,	 hogy	maga	 jöjjön	 rá.

Nem	maradt	süti?
–	Nem.
–	Akkor	még	 szerencse,	 hogy	 van	 nálam	 ilyen	 –	 húzott	 elő	 egy	 Twixet	 a

zsebéből	 Strike.	 Feltépte	 a	 csomagolást,	 és	 a	 csoki	 felét	 odaadta	 Robinnak.
Olyan	rosszkedvűen	vette	el,	hogy	azon	Strike	különösen	jól	mulatott.

Egyikük	sem	szólalt	meg,	míg	a	csokit	meg	nem	ették.	Aztán	Strike	sokkal
józanabbul	folytatta,	mint	eddig:

–	 Ez	 a	ma	 este	 fontos.	Ha	 nincs	 semmi	 elásva	 egy	 rózsaszín	 pokrócban	 a
bemélyedés	 alján,	 akkor	 a	 Billys	 történettel	 végeztünk.	 Csak	 képzelte,	 hogy
megfojtottak	 valakit,	 mi	 megnyugtattuk,	 nekiállhatok	 megpróbálni	 bizonyítani
az	 elméletemet	 Chiswell	 haláláról	mindenféle	 zavaró	 tényezők	 nélkül,	 és	 nem
kell	azon	agyalnom,	hogy	jön	ide	a	halott	kislány,	és	ki	ölte	meg.

–	 Vagy	 kisfiú	 –	 emlékeztette	 Robin.	 –	 Azt	 mondta,	 Billy	 nem	 volt	 benne
biztos.

Ahogy	kimondta,	a	 fegyelmezetlen	képzeletében	meg	 is	 jelent	egy	elrohadt
pokróc	 maradványaiba	 bugyolált,	 kis	 emberi	 csontváz.	 Vajon	 meg	 lehet
állapítani	 egy	 áldozat	 nemét	 annyiból,	 amennyi	 megmaradt	 belőle?	 Találnak
mellette	hajcsatot,	vagy	cipőfűzőt,	gombokat,	esetleg	egy	hosszú	hajtincset?

Bár	ne	lenne	ott	semmi,	gondolta.	Istenem,	csak	ne	legyen	ott	semmi!
De	hangosan	csak	annyit	kérdezett:
–	És	ha	mégis	van…	valami…	valaki…	eltemetve	ott?
–	 Akkor	 az	 elméletem	 helytelen,	 mert	 el	 sem	 tudom	 képzelni,	 hogy	 egy

oxfordshire-i	gyerekgyilkosság	hogy	függ	össze	bármivel,	amit	elmondtam.



–	Nem	kell	összefüggenie	–	mutatott	rá	logikusan	Robin.	–	Lehet,	hogy	igaza
van	abban,	ki	ölte	meg	Chiswellt,	és	ez	meg	egy	teljesen	külön…

–	 Nem	 –	 rázta	 a	 fejét	 Strike.	 –	 Túl	 sok	 az	 egybeesés.	 Ha	 van	 valami
eltemetve	ott	lent,	annak	a	többihez	is	kapcsolódnia	kell.	Az	egyik	testvér	lát	egy
gyilkosságot	gyerekkorában,	a	másik	megzsarol	valakit	húsz	évvel	később,	akit
megölnek,	a	gyereket	Chiswell	birtokán	temetik	el…	ha	tényleg	egy	gyerek	van
abban	a	bemélyedésben	eltemetve,	annak	valahol	bele	kell	illenie	a	sztoriba.	De
én	 fogadni	mernék,	hogy	nincs	ott	 semmi.	Ha	komolyan	azt	gondolnám,	hogy
van	ott	egy	holttest,	megpróbáltam	volna	 rávenni	a	 rendőrséget,	hogy	kutassák
fel	ők.	A	ma	estét	Billy	miatt	vállaltam.	Mert	megígértem	neki.

Ültek	tovább	és	nézték,	ahogy	a	kis	földút	eltűnik	előttük	a	sötétben.	Strike
időnként	ránézett	a	telefonjára.

–	Ez	a	rohadt	Barclay	meg	hol…	Á!
Épp	 ekkor	 fordult	 be	 egy	 pár	 fényszóró	mögöttük	 a	 földútra.	 Barclay	 egy

régi	 Golffal	 odahajtott	 mögéjük	 és	 fékezett,	 majd	 lekapcsolta	 a	 fényszórókat.
Robin	 az	 oldalsó	 tükörben	 nézte,	 ahogy	 a	 férfi	 alakja	 kiszáll	 az	 autóból,	 és
átváltozik	 a	 hús	 és	 vér	 Barclayvé,	 amikor	 odaér	 Strike	 mellé,	 az	 ablakhoz.
Ugyanolyan	málhazsák	volt	nála,	mint	amilyet	a	nyomozó	is	hozott.

–	Kivánok!	–	köszönt	kurtán.	–	Szép	este	sírrabláshoz.
–	Elkésett!	–	felelte	Strike.
–	 Ja,	 t’om.	 Épp	 most	 hívott	 Flick.	 Gondoltam,	 maga	 is	 kíváncsi	 rá,	 mit

mondott.
–	Üljön	 be	 hátra!	 –	mondta	 Strike.	 –	Elmondhatja,	még	 várunk	 egy	 kicsit.

Adunk	neki	még	tíz	percet,	hogy	biztos	teljesen	besötétedjen.
Barclay	 bemászott	 a	 Land	 Rover	 hátsó	 ülésére,	 és	 becsukta	 maga	 után	 az

ajtót.	Strike	és	Robin	hátrafordultak	az	ülésben.
–	Szóval	felhív,	nagy	piszegve…
–	Hogy	mi?	Ne	skótul	beszéljen,	hanem	normálisan!
–	Jó,	sírva…	ráadásul	be	is	volt	szarva,	mer’	benéztek	hozzá	ma	a	zsaruk.
–	Na,	épp	ideje	volt!	–	bólintott	Strike.	–	És?
–	 Átkutatták	 a	 fürdőszobát,	 és	 meg	 is	 találták	 Chiswell	 jegyzetét.	 Őt	meg

kihallgatták.
–	És	mit	mondott,	hogy	került	hozzá?
–	Hát	azt	nekem	nem	mondta.	Csak	azt	akarta	tudni,	hol	van	Jimmy.	De	jól



ki	 van	 borulva.	 Folyton	 csak	 azt	 ismételgette,	 „csak	 mondd	 meg	 Jimmynek,
hogy	megtalálták,	tudni	fogja,	miről	van	szó!”

–	És	hol	van	Jimmy,	azt	nem	tudja?
–	 Lövésem	 sincs.	 Tegnap	 találkoztunk,	 de	 nem	 mondta,	 hogy	 tervezne

valamit,	 csak	 azt,	 hogy	 Flick	 besértődött,	 mer’	megkérdezte	 tőle,	 nem	 tudja-e
Bobbi	Cunliffe	számát.	Jimmynek	eléggé	bejött	ez	a	Bobbi	gyerek	–	vigyorgott
Robinra	Barclay.	–	De	Flick	mondta,	hogy	nem	tudja	a	számát,	és	különben	 is
mér’	érdekli	annyira.	Mire	Jimmy,	hogy	csak	el	akarja	hívni	az	Igazi	Szocialista
gyűlésre,	de	azér’,	tudják,	ennyire	kibaszottul	Flick	se	hülye.

–	Gondolja,	hogy	rájött,	hogy	én	szóltam	a	rendőrségnek?	–	kérdezte	Robin.
–	Még	nem	–	rázta	a	fejét	Barclay.	–	Még	csak	pánikol.
–	Na	jó.	–	Strike	hunyorogva	felpillantott	az	égnek	arra	a	kis	szeletére,	ami	a

fák	 lombjaitól	 látszott	 felettük.	 –	 Szerintem	 álljunk	 neki!	 Hozza	 azt	 a	 zsákot
maga	mellett,	Barclay,	hoztam	szerszámokat	meg	kesztyűket	is!

–	Mégis	hogy	akar	ásni,	a	maga	lábával?	–	kérdezte	kétkedőn	Barclay.
–	Az	nem	 lehet,	 hogy	csak	maga	ás!	–	 felelte	Strike.	–	Akkor	még	holnap

este	is	itt	leszünk!
–	 Én	 is	 ások!	 –	 jelentette	 ki	 határozottan	 Robin.	 Miután	 Strike	 azt

bizonygatta,	 mennyire	 valószínűtlen,	 hogy	 tényleg	 legyen	 valami	 a
bemélyedésben,	ő	is	felbátorodott.	–	Adja	ide	a	gumicsizmákat,	Sam!

Strike	közben	már	zseblámpát	és	botot	vett	elő	a	zsákjából.
–	Majd	 én	 viszem	 –	 ajánlkozott	Barclay.	A	 zsákban	 nehéz	 fémszerszámok

csörrentek	össze,	ahogy	a	vállára	kapta	a	sajátja	mellé.
Mindhárman	 elindultak	 a	 kis	 úton	 befelé.	 Robin	 és	 Barclay	 Strike-hoz

igazították	a	tempójukat,	aki	óvatosan	haladt,	a	zseblámpával	megvilágította	az
utat,	 és	 rendszeresen	használta	 a	 botját,	 arra	 is,	 hogy	 rátámaszkodjon,	 de	 néha
akadályokat	is	félretolt	vele	maga	elől.	A	puha	talaj	elnyelte	a	lépteik	zaját,	de	az
éjszaka	 csendje	mintha	 felerősítette	 volna	 a	 Barclay	 vállán	 zörgő,	 csörömpölő
szerszámok	 hangjait,	 a	 vadonba	 durván	 betörő	 óriások	 elől	 menekülő	 apró,
láthatatlan	 élőlények	 neszeit,	 és	 a	 Chiswell-ház	 felől	 egy	 kutya	 ugatását.
Robinnak	eszébe	jutott	a	Norfolk	terrier,	és	remélte,	nincsen	elengedve.

Amikor	a	 tisztásra	értek,	Robin	 látta,	hogy	az	elhagyatott	ház	éjszaka	 igazi
boszorkánytanyává	 változott.	 Nem	 volt	 nehéz	 sötét	 alakokat	 képzelni	 a
megrepedt	ablakok	mögé,	és	el	 is	fordult	 tőle;	úgy	érezte,	épp	elég	ijesztő	ez	a



hely	 így	 is,	 nem	 kell	 még	 újabb	 borzalmakat	 hozzáképzelni.	 Barclay	 halk
fújtatással	 ledobta	 a	 válláról	 mindkét	 málhazsákot	 a	 bemélyedés	 peremén,	 és
kihúzta	 a	 cipzárat	 rajtuk.	 A	 zseblámpa	 fényénél	 Robin	 rengeteg	 szerszámot
látott,	 csákányt,	 szekercét,	 két	 különböző	 feszítővasat,	 vasvillát,	 kis	 baltát	 és
három	ásót	is,	köztük	egy	hegyes	fejűt.	Volt	még	több	pár	vastag	munkáskesztyű
is.

–	 Jó’van,	 ez	 elég	 lesz	 –	 jelentette	 ki	 Barclay,	 és	 a	 sötétben	 hunyorogva
kémlelte	a	bemélyedés	alját.	–	Akkor	ezt	meg	kell	tisztítani,	különben	esélyünk
sincs	rendesen	ásni.

–	Rendben	–	bólintott	Robin,	és	már	nyúlt	is	a	kesztyűkért.
–	 Na,	 biztos	 ebben,	 nagyember?	 –	 fordult	 Barclay	 Strike-hoz,	 aki	 szintén

felvett	egy	kesztyűt.
–	 Csak	 ki	 tudok	 húzgálni	 néhány	 tő	 csalánt,	 a	 fenébe	 is!	 –	 felelte	 Strike

ingerülten.
–	Hozza	a	kis	baltát,	Robin!	–	szólt	oda	Barclay,	kezében	a	szekercével	és	a

feszítővassal.	–	Lesz	itt	néhány	bokor,	amit	ki	kell	vágni.
Mindhárman	 lecsúsztak-lekecmeregtek	 a	 bemélyedés	 meredek	 oldalán,	 és

nekiláttak.	Majd’	egy	óra	hosszáig	csak	kaszabolták	az	inas	ágakat,	húzgálták	ki
a	 csalántöveket;	 időnként	 cserélgették	 a	 szerszámaikat,	 vagy	 felmásztak
újabbakért.

Hiába	volt	egyre	hűvösebb	így	éjjel,	Robin	hamarosan	alaposan	leizzadt,	és
sorban	 vette	 le	 a	 pulóvereit,	 ahogy	 dolgozott.	 Strike	 viszont	 jelentős	 energiát
fordított	 rá,	 hogy	 úgy	 tegyen,	 mintha	 a	 folyamatos	 hajlongás,	 a	 csúszós,
egyenetlen	 talajon	 való	 ide-oda	 lépkedés	 nem	 bántaná	 a	 csonkja	 végét.	 A
sötétben	 senki	 sem	 látta,	 ha	összerándult,	 és	 gondosan	 jó	képet	 vágott,	 amikor
csak	Barclay	vagy	Robin	felkapcsolta	a	zseblámpát,	hogy	lássa,	hogy	állnak.

A	fizikai	munka	segített	Robinnak	eloszlatni	a	félelmét,	hogy	esetleg	valami
mégis	 rejtőzik	 ott	 alattuk.	 Lehet,	 gondolta,	 hogy	 ilyen	 a	 hadseregben,	 kemény
fizikai	munka	és	a	bajtársi	közösség,	ami	segít	elvonni	az	ember	figyelmét	arról,
milyen	 rémes	 dolgok	 várhatnak	 rá.	 A	 két	 exkatona	 módszeresen,	 nyavalygás
nélkül	közelítette	meg	a	feladatot,	csak	időnként	káromkodták	el	magukat,	ha	a
makacs	gyökerek,	ágak	elszakították	a	ruhájukat	vagy	felsértették	a	kezüket.

–	Na,	 ideje	 ásni	 –	 szólalt	meg	 végül	Barclay,	 amikor	 a	 bemélyedés	 alját	 a
lehetőségekhez	mérten	megtisztították.	–	Strike,	ehhez	maga	másszon	ki!



–	Majd	 én	kezdem,	 aztán	Robin	 átveheti	 –	 felelte	Strike.	 –	Menjen	 csak	–
fordult	Robinhoz	–,	tartson	egy	kis	szünetet,	meg	fogja	a	zseblámpát,	és	adja	le	a
vasvillát!

Robin	három	fiútestvérrel	nőtt	 fel,	 amiből	értékes	 tapasztalatokat	 szerzett	 a
férfiúi	 büszkeségről,	 és	 arról,	 hogy	mikor	 van	 értelme	 ellenkezni.	Ugyan	meg
volt	 róla	 győződve,	 hogy	 Strike-ból	 inkább	 a	 büszkeség	 és	 nem	 a	 józan	 ész
beszél,	mégis	szót	fogadott,	felmászott	a	bemélyedés	meredek	oldalán,	leült,	és
tartotta	 a	 zseblámpát,	 míg	 azok	 ketten	 dolgoztak.	 Időnként	 leadott	 egy-egy	 új
szerszámot,	amikor	köveket	kellett	kifordítani	a	földből,	vagy	különösen	kemény
volt	a	talaj.

Nagyon	lassan	haladtak.	Barclay	háromszor	olyan	gyorsan	ásott,	mint	Strike.
Robin	látta	rajta,	hogy	rögtön	nehézségei	adódtak,	különösen,	amikor	a	lábával
be	kellett	nyomnia	a	földbe	az	ásó	fejét.	A	műlábában	nem	nagyon	lehetett	bízni,
ha	 az	 egyenetlen	 talajon	 az	 egész	 testsúlyát	 kellett	 megtartania,	 ha	 pedig	 a
kemény	 fémet	 kellett	 lenyomnia	 vele,	 szörnyű	 kínokat	 okozott	 neki.	 Robin
percekig	 halogatta,	 hogy	 közbelépjen,	míg	 Strike-ból	 ki	 nem	 szaladt	 egy	 halk
„bassza	meg”,	és	fájdalomtól	eltorzult	arccal	össze	nem	görnyedt.

–	Átvegyem?	–	kérdezte	ekkor.
–	Asszem,	muszáj	lesz	–	morogta	Strike	mogorván.
Strike	kikecmergett	a	bemélyedésből,	és	igyekezett	nem	a	csonkra	helyezni	a

testsúlyát.	Elvette	a	zseblámpát	Robintól,	aki	lemászott	helyette,	és	tartotta,	míg
a	másik	kettő	dolgozott.	A	csonk	vége	lüktetett,	és	gyanította,	hogy	csúnyán	ki	is
volt	 dörzsölődve.	Barclay	 egy	 olyan	 fél	méter	mély	 kis	 árkot	 ásott,	 aztán	 ő	 is
pihent	egyet;	kimászott,	és	a	zsákjából	kulacsot	vett	elő.	Amíg	ő	ivott,	Robin	is
pihent	az	ásó	nyelére	támaszkodva.	Ekkor	hallották	meg	a	kutyaugatást.	Barclay
hunyorogva	a	láthatatlan	Chiswell-ház	felé	kémlelt.

–	Milyen	kutyáik	vannak	ezeknek	ott?	–	érdeklődött.
–	Egy	öreg	labrador	meg	egy	rohadék	kis	hangos	terrier	–	felelte	Strike.
–	Nem	lesz	jó	nekünk,	ha	a	nő	kiengedi	őket	–	törölte	meg	a	karjával	a	száját

Barclay.	–	A	terrier,	az	simán	átmegy	ezeken	a	bokrokon.	És	azoknak	kurva	jó	a
hallásuk	is.

–	Akkor	 reménykedjünk,	 hogy	 nem	 engedi	 ki	 őket	 –	mondta	 Strike,	 aztán
hozzátette:	–	Legyen	még	öt	perc	szünet,	Robin!	–	És	kikapcsolta	a	zseblámpát.

Robin	is	kimászott,	és	elfogadta	a	másik	teli	kulacsot	Barclaytól.	Most,	hogy



már	nem	ásott,	a	hűvösben	libabőrös	lett	a	csupasz	karja.	A	sötétben	különösen
hangosnak	 tűnt	 a	 fűben,	 a	 fák	 között	 röpködő,	 szaladgáló	 kis	 állatok	 zaja.	 A
kutya	még	mindig	ugatott,	és	Robin	távolról	egy	kiabáló	női	hangot	is	hallott.

–	Hallották?
–	Aha.	Szerintem	azért	kiabált	rá,	hogy	hallgasson	már	–	bólintott	Barclay.
Tovább	vártak.	A	terrier	végül	elhallgatott.
–	Még	néhány	perc	–	mondta	Strike.	–	Hadd	aludjon	el!
Vártak	 kicsit	 a	 minden	 levélsusogást	 felerősítő	 sötétben,	 végül	 Robin	 és

Barclay	leereszkedtek	újra	a	bemélyedésbe,	és	tovább	ástak.
Robinnak	 már	 sajgott	 minden	 izma,	 a	 tenyerén	 a	 kesztyű	 alatt	 hólyagok

sorakoztak.	Minél	mélyebbre	ástak,	annál	nehezebb	volt	a	munka,	 itt	 tömörebb
volt	a	föld,	 teli	kövekkel.	Az	árok	Barclay	felé	eső	vége	 jelentősen	mélyebb	is
volt	már,	mint	Robiné.

–	Csinálom	én	egy	kicsit	–	szólalt	meg	Strike.
–	Nem!	–	vágott	vissza	Robin.	Túl	fáradt	volt	az	udvariaskodáshoz.	–	Csak

teljesen	tönkretenné	a	lábát!
–	 Hát	 az	 igaz,	 öregem	 –	 lihegte	 Barclay.	 –	 Inkább	 adja	 le	 a	 vizet,

megfulladok!
Egy	órával	később	Barclay	már	derékig	eltűnt	 az	árokban,	Robinnak	pedig

vérzett	a	tenyere	a	túl	nagy	kesztyű	alatt.	A	kesztyű	lehorzsolta	róla	a	bőrt,	ahogy
a	csákány	tompa	végével	egy	nehéz	követ	próbált	kifordítani	a	földből.

–	Gyerünk…	már…	te…	rohadt…
–	Segítsek?	–	kérdezte	Strike,	és	már	indult	volna	lefelé.
–	 Maradjon	 ott!	 –	 szólt	 vissza	 dühösen	 a	 lány.	 –	 Most	 nem	 fogok	 tudni

magának	segíteni	visszamenni	a	kocsihoz,	ezek	után…
Végül	önkéntelenül	is	felsikoltott	kicsit,	amikor	sikerült	kifordítania	a	kisebb

kőtömböt.	Az	aljáról	néhány	apró,	tekergő	bogár	gyorsan	kiszaladt	a	zseblámpa
fényköréből.	Strike	visszavitte	a	fényt	Barclay-ra.

–	Cormoran!	–	szólt	rá	Robin	élesen.
–	Mi	az?
–	Kérem	a	fényt!
Volt	valami	a	hangjában,	amitől	Barclay	rögtön	abbahagyta	a	munkát.	Strike

nem	 világított	 oda	 neki,	 hanem	 az	 előbbi	 figyelmeztetését	 figyelmen	 kívül
hagyva	 lecsusszant	 a	 gödörbe,	 és	 egy	 laza	 földkupacon	 landolt.	 A	 zseblámpa



fénye	felcsapott,	egy	pillanatra	elvakította	Robint.
–	Mit	talált?
–	Világítson	ide!	–	mondta	neki	Robin.	–	Ide,	a	kőre!
Barclay	is	odabukdácsolt	melléjük.	A	farmere	szára	végig	csupa	sár	volt.
Strike	azt	tette,	amit	Robin	kért.	Mindhárman	fölé	hajolva	vizsgálgatták	a	kő

sáros	felületét.	A	sárba	ragadva	látszott	egy	szál,	ami	egyértelműen	nem	növényi
volt,	hanem	gyapjú,	és	halványan,	de	jól	kivehetően	rózsaszín.

Egyszerre	 fordultak	a	kő	helye	 felé	a	 földön.	Strike	bevilágított	 a	 lyukba	a
zseblámpával.

–	 Ó,	 a	 francba!	 –	 Robinnak	 elakadt	 a	 lélegzete,	 és	 ösztönösen	 az	 arcához
kapta	 a	két	 csupa	 sár	munkáskesztyűt.	Néhány	centi	koszos	 textília	 lógott	ki	 a
földből,	és	a	zseblámpa	erős	fényében	jól	látszott,	hogy	az	is	rózsaszín.

–	Adja	ide!	–	kapta	ki	a	kezéből	a	csákányt	Strike.
–	Ne…!
De	Strike	 szinte	 félrelökte	 az	 útból.	A	 zseblámpa	 halvány	 fényében	Robin

valami	 vészjósló,	 ádáz	 kifejezést	 pillantott	 meg	 az	 arcán,	 mintha	 a	 rózsaszín
pokróc	valami	szörnyűséget	követett	volna	el	ellene,	mintha	személyes	sértésnek
venné,	hogy	ott	van.

–	Barclay,	fogja	meg	ezt!
A	csákányt	a	skót	kezébe	nyomta.
–	 Lazítsa	 ezt	 fel,	 amennyire	 lehet!	 Próbálja	 meg	 nem	 átütni	 a	 pokrócot!

Robin,	maga	menjen	a	másik	végéhez,	a	vasvillával!	És	vigyázzon	a	kezemre!	–
tette	 hozzá	 még	 Barclaynak.	 A	 zseblámpát	 a	 foga	 közé	 vette,	 hogy	 lásson	 is
valamit,	majd	letérdelt,	és	nekiállt	kézzel	arrébb	söpörni	a	földet.

–	Hallgassa	csak…	–	suttogta	Robin.	Úgy	érezte,	megfagy.
A	hűvös	éjszakában	megint	felhangzott	a	terrier	dühös	csaholása.
–	 Sikítottam,	 ugye,	 amikor	 kifordítottam	 a	 követ?	 –	 suttogta	 Robin.	 –

Szerintem	az	ébresztette	fel.
–	 Ez	 most	 mindegy	 –	 felelte	 Strike,	 és	 közben	 tovább	 söpörte	 a	 földet	 a

pokrócról.	–	Ásson!
–	De	mi	lesz,	ha…?
–	Majd	foglalkozunk	vele,	ha	megtörténik.	Most	ásson!
Robin	nekilátott	a	vasvillával.	Néhány	perc	múlva	Barclay	is	átváltott	ásóra	a

csákányról.	Lassan	előtűnt	az	egész	rózsaszín	pokróc;	ami	benne	volt,	túl	mélyen



feküdt,	nem	lehetett	elmozdítani.
–	Hát	ez	nem	egy	felnőtt	–	 jegyezte	meg	Barclay,	ahogy	felmérte	a	pokróc

hosszát.
A	terrier	meg	csak	ugatott	tovább	a	távolban	a	Chiswell-ház	felől.
–	 Ki	 kéne	 hívnunk	 a	 zsarukat,	 Strike!	 –	 mondta	 Barclay,	 és	 felállt,	 hogy

kitörölje	a	 szeméből	az	 izzadságot	meg	a	 sarat.	–	Véletlenül	nem	egy	bűnügyi
helyszínt	bolygatunk?

Strike	 nem	 felelt.	 Robin	 halvány	 hányingerrel	 figyelte,	 ahogy	 az	 ujjai
végigfutnak	a	koszos	pokróc	alatt	heverő	alakon.

–	Menjen	 fel	 a	 zsákomhoz!	–	 szólt	 rá	Strike.	–	Van	benne	egy	kés.	Vagyis
sniccer.	Gyorsan!

A	 terrier	 még	 mindig	 őrülten	 ugatott.	 Robin	 mintha	 hangosabban	 hallotta
volna.	 Felkapaszkodott	 a	 bemélyedés	 meredek	 oldalában,	 körbetapogatózott	 a
zsák	sötét	mélyében,	megtalálta	a	kést,	és	visszacsusszant	Strike	mellé.

–	Cormoran,	szerintem	Samnek	igaza	van	–	suttogta	oda.	–	Hagyjuk	csak	ezt
meg	a…

–	Adja	 ide	 a	 kést!	 –	 nyújtotta	 a	 kezét	 Strike.	 –	Gyerünk	már,	 gyorsan,	 itt
érzem,	ez	a	koponya!	Gyorsan!

Robin	a	jobbik	esze	ellenére	is	odaadta	neki	a	kést.	Hallotta,	ahogy	a	penge
átszakítja	a	textíliát,	aztán	végighasítja.

–	Mit	csinál?	–	A	 lélegzete	 is	elállt,	ahogy	nézte	a	 földben	valamit	 rángató
Strike-ot.

–	A	kurva	 istenit,	Strike!	–	szólt	 rá	dühösen	Barclay.	–	Csak	nem	le	akarja
szedni	a…?

A	 földből	 iszonytató,	 reccsenő	 hanggal	 valami	 nagy,	 fehér	 bukkant	 elő.
Robin	kis	sikoltással	hátralépett,	és	elbotlott,	félig	leült	a	bemélyedés	falára.

–	Bassza	meg!	–	ismételte	Barclay.
Strike	 a	 szabad	 kezével	 kivette	 a	 szájából	 a	 zseblámpát,	 hogy

megvilágíthassa,	 amit	 kirángatott	 a	 földből.	 Robin	 és	 Barclay	 is	 döbbenten
bámulták	a	kezében	az	elszíneződött,	részben	szét	is	tört	lókoponyát.
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Nem	szabad	tovább	itt	ülnöd	begubózva,	és
megoldhatatlan	rejtélyeken	emésztened	magad.
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A	 koponyát	megvédte	 a	 pokróc	 az	 évek	 során,	 tompán	 ragyogott	 a	 zseblámpa
fényében.	A	hosszú	orrától,	a	hegyes	állkapocstól	furán	hüllőszerűnek	tűnt.	Egy-
két	tompa	fog	is	megmaradt	benne.	A	szemgödrökön	kívül	is	voltak	rajta	lyukak,
egy	 az	 állkapocsnál,	 egy	 pedig	 a	 halántéknál:	mindkettő	 körül	megrepedezett,
összetört	a	csont.

–	Lelőtték	–	mondta	Strike,	ahogy	lassan	forgatta	a	kezében	a	koponyát.	Egy
harmadik	mélyedés	árulkodott	egy	harmadik	golyóról	is,	ez	csak	megrepesztette
a	csontot,	de	nem	hatolt	be	a	ló	fejébe.

Robin	 jól	 tudta,	hogy	sokkal	 rosszabbul	érezte	volna	magát,	ha	egy	emberi
koponyát	 találnak;	de	 így	 is	alaposan	megrázta	a	dolog,	olyan	rettentő	hanggal
jött	ki	a	 földből,	és	mert	nem	számított	 rá,	hogy	egy	valaha	élő,	 lélegző	dolog
mikroorganizmusok,	bogarak	által	lecsupaszított,	törékeny	héját	pillantja	meg.

–	Az	állatorvos	úgy	végez	a	lovakkal,	hogy	egy	jól	irányzott	golyót	ereszt	a
homlokukba	–	jegyezte	meg.	–	Nem	pedig	szitává	lövi.

–	Puskagolyók	–	 jelentette	 ki	Barclay	 határozottan,	miután	 közelebb	hajolt
megvizsgálni	a	koponyát.	–	Valaki	csak	úgy	lövöldözött	rá.

–	 Nem	 olyan	 nagy,	 nem?	 Gondolja,	 hogy	 csikó	 volt?	 –	 fordult	 Robinhoz
Strike.

–	Lehet,	de	szerintem	inkább	póninak	néz	ki,	vagy	valami	kicsi	lónak.
Lassan	 forgatta	 a	 kezében,	 mindhárman	 a	 zseblámpa	 fényében	 mozgó

koponyát	nézték.	Annyi	kínnal,	erőlködéssel	ásták	ki	a	földből,	hogy	mintha	azt
várták	volna	tőle,	rejtsen	titkokat	a	puszta	létén	felül	is.



–	Akkor	Billy	tényleg	látott	egy	temetést	–	mondta	ki	Strike.
–	 Csak	 nem	 egy	 gyerekét.	 Akkor	 nem	 kell	 újragondolnia	 az	 elméletét!	 –

nézett	rá	Robin.
–	Az	elméletét?	–	ismételte	Barclay,	de	senki	sem	figyelt	rá.
–	Hát	 nem	 tudom,	Robin	 –	mondta	 Strike,	 az	 arca	 kísérteties	 a	 zseblámpa

fényében.	–	Ha	a	temetést	nem	ő	találta	ki,	akkor	nem	hiszem,	hogy	a…
–	A	francba!	–	szólt	közbe	Barclay.	–	Hát	most	megtörtént,	a	nő	kiengedte	a

kurva	kutyákat!
A	 terrier	 csaholását	 és	 a	 labrador	 mélyebb,	 dübörgő	 ugatását	 már	 nem

tompították	le	a	falak,	tisztán	hallatszottak	az	éjszakában.	Strike	minden	további
nélkül	ledobta	a	koponyát.

–	Barclay,	 szedje	 össze	 a	 szerszámokat,	 és	 tűnjön	 el!	Mi	majd	 feltartjuk	 a
kutyákat.

–	Na	és	a…?
–	 Hagyja,	 nincs	 idő	 visszatemetni	 –	 szólt	 vissza	 Strike,	 aki	 már	 kifelé

mászott	 a	 bemélyedésből,	 tudomást	 sem	 véve	 a	 csonkja	 végében	 jelentkező
rettentő	fájdalomról.	–	Jöjjön,	Robin,	maga	velem…

–	És	 ha	 kihívta	 a	 rendőrséget?	 –	 kérdezte	Robin,	 aki	 előbb	 ért	 fel,	 és	már
fordult	is	felhúzni	Strike-ot.

–	Majd	kitalálunk	valamit	–	lihegte	a	nyomozó.	–	Jöjjön,	meg	akarom	állítani
a	kutyákat,	mielőtt	Samhez	is	elérnek!

Az	 erdő	 sűrű	 volt,	 és	 kusza.	 Strike	 a	 botját	 is	 hátrahagyta.	 Robin	 fogta	 a
karját,	 ahogy	 próbált	 a	 lehető	 leggyorsabban	 előresántikálni,	 és	 minden
alkalommal	 felmordult	 a	 fájdalomtól,	 amikor	 a	 rossz	 lábára	 lépett.	Robin	 apró
fényt	pillantott	meg	a	fákon	túl.	Valaki	kijött	a	házból	egy	zseblámpával.

A	Norfolk	terrier	hirtelen	vadul	ugatva	előrohant	a	bokrok	közül.
–	Jó	kutya,	igen,	megtaláltál!	–	lihegte	neki	Robin.
A	 kutya	 fel	 sem	 vette	 a	 barátságos	 közeledést	 és	 nekiugrott,	 próbálta

megharapni.	 Robin	 feléje	 rúgott	 a	 nagy	 gumicsizmájával,	 úgy	 tartotta	 távol
maguktól,	 míg	 a	 nagyobb	 termetű	 labrador	 hangosabb	 közeledtét	 is	 meg	 nem
hallották	a	bokrok	közül.

–	A	kis	szemét!	–	jegyezte	meg	Strike,	és	igyekezett	visszaverni	a	körülöttük
rohangáló,	 vicsorgó	 terrier	 támadásait,	 de	 az	 alig	 néhány	 másodperc	 múlva
megérezte	Barclay	szagát	is,	a	bemélyedés	felé	fordult,	és	mielőtt	bármelyikük	is



megállíthatta	volna,	őrülten	ugatva	eliramodott.
–	A	francba!	–	szakadt	ki	Robinból.
–	Mindegy,	 csak	menjünk!	 –	mondta	Strike,	 bár	 a	 csonkja	 vége	már	olyan

érzékeny	volt,	hogy	azt	sem	tudta,	meddig	képes	még	egyáltalán	rálépni.
Alig	néhány	lépést	tudtak	csak	megtenni,	amikor	a	kövér	labrador	is	odaért

hozzájuk.
–	Jó	kutya,	igen,	okos	kutya!	–	búgta	neki	Robin,	és	az	állat,	mivel	annyira

nem	érdekelte	a	hajsza,	hagyta	is	neki,	hogy	jó	erősen	megragadja	a	nyakörvét.	–
Gyere	 csak,	 gyere	 velünk!	 –	 mondta	 neki	 Robin,	 és	 miközben	 még	 Strike	 is
rátámaszkodott,	 jóformán	maguk	után	húzta	 az	 elvadult	krokettpálya	 felé,	 ahol
most	már	 tisztán	 ki	 tudták	 venni	 a	 sötétben	 egyre	 közelebb	 villogó	 zseblámpa
fényét.	Éles	hang	szólalt	meg:

–	Borzi!	Rattenbury!	Ki	az?	Ki	van	ott?
A	világító	zseblámpa	mögött	nagyobb	darab	női	árnyék	imbolygott.
–	Semmi	baj,	Mrs.	Chiswell!	–	kiabált	oda	neki	Robin.	–	Csak	mi	vagyunk

azok!
–	Ki	az	a	„mi”?	Kik	maguk?
–	 Csak	 csinálja,	 amit	 én!	 –	 mormogta	 oda	 Robinnak	 Strike,	 majd	 ő	 is

odakiabált:	–	Mrs.	Chiswell,	Cormoran	Strike	és	Robin	Ellacott	vagyunk!
–	Mit	keresnek	itt?	–	kiáltott	vissza	az	egyre	közeledő	Kinvara.
–	 Épp	 Tegan	 Butcherrel	 találkoztunk	 a	 faluban,	 Mrs.	 Chiswell	 –	 felelte

Strike,	 ahogy	 Robinnal	 meg	 a	 kelletlen	 Borzival	 nagy	 nehezen	 átevickéltek	 a
magas	 füvön.	 –	 Épp	 errefelé	 hajtottunk	 el,	 és	 megláttunk	 két	 férfit,	 ahogy
bejönnek	a	birtokra.

–	Milyen	két	férfit?	Hol?
–	 Ott	 visszább,	 bementek	 az	 erdőbe	 –	 folytatta	 Strike.	 A	 fák	 közül	 még

mindig	 hallani	 lehetett	 a	 Norfolk	 terrier	 eszelős	 ugatását.	 –	 Nem	 tudtuk	 a
telefonszámát,	különben	csak	felhívtuk	volna,	hogy	figyelmeztessük.

Kinvara	 most	 már	 csak	 egy-két	 méterre	 volt	 tőlük,	 így	 látták,	 hogy	 egy
vastag,	bélelt	kabát	van	rajta	a	rövid,	fekete	selyem	hálóing	fölött,	a	gumicsizma
fölött	 a	 csupasz	 lába	 is	 kilógott.	 Strike	 teljes	 magabiztossággal	 kezelte	 a
gyanakvását,	megdöbbenését	és	hitetlenkedését.

–	De	azt	gondoltuk,	valamit	tennünk	kell,	ha	már	egyedül	mi	ketten	láttuk	–
lihegte,	 és	 kicsit	 össze	 is	 rándult,	 amikor	 Robin	 segítségével,	 szerényen,	 de



hősiesen	odaért	az	asszonyhoz.	–	Elnézést	–	tette	hozzá,	és	megállt	–,	hogy	így
nézünk	ki.	Nagy	a	sár	az	erdőben,	én	meg	el	is	estem	néhányszor.

Hűvös	szellő	futott	végig	a	sötétbe	borult	füvön.	Kinvara	csak	bámult	Strike-
ra	 meghökkenten,	 gyanakodva,	 aztán	 a	 terrier	 meg	 nem	 szűnő,	 távoli	 ugatása
felé	fordult.

–	RATTENBURY!	–	kiabálta.	–	RATTENBURY!
Aztán	visszafordult	Strike-hoz.
–	És	hogy	néztek	ki?
–	Férfiak	voltak	–	 improvizált	Strike	–,	 ránézésre	 fiatalok	és	egészségesek,

már	 a	 mozgásukból	 ítélve.	 Tudtuk,	 hogy	 korábban	 is	 voltak	 már	 problémái
birtokháborítókkal…

–	 Igen.	 Igen,	 voltak!	 –	Kinvara	 hangja	 ijedten	 csengett.	Mintha	 csak	most
vette	 volna	 észre,	 milyen	 állapotban	 is	 van	 Strike,	 aki	 még	 mindig	 Robinra
támaszkodott,	és	az	arcát	eltorzította	a	fájdalom.

–	Akkor,	gondolom,	jobb	lesz,	ha	bejönnek.
–	Nagyon	köszönjük	–	felelte	hálásan	Strike.	–	Nagyon	kedves	öntől!
Kinvara	 ideges	 mozdulattal	 átvette	 Robintól	 a	 labrador	 nyakörvét,	 megint

elkiáltotta	 magát,	 hogy	 „RATTENBURY!”,	 de	 a	 távolban	 ugató	 terrier	 nem
reagált	 rá,	 így	 a	 ház	 felé	 kezdte	 rángatni	 az	 ellenállás	 jeleit	 mutató	 labradort.
Robin	és	Strike	követték.

–	Mi	lesz,	ha	kihívja	a	rendőrséget?	–	mormogta	oda	Robin	Strike-nak.
–	Majd	kitaláljuk,	ha	odajutunk	–	felelte	az.
A	nappali	padlótól	mennyezetig	érő	ablaka	nyitva	állt.	Kinvara	nyilván	ezen

keresztül	lépett	ki	a	megbolondult	kutyák	után,	amikor	azok	a	legrövidebb	úton
megindultak	az	erdő	felé.

–	 Tiszta	 sár	 vagyunk	 –	 figyelmeztette	 Robin,	 amikor	 már	 a	 ház	 körüli
kőzúzalékos	utacskán	recsegtek	a	lépteik.

–	 Csak	 hagyják	 kint	 a	 csizmájukat!	 –	 felelte	 Kinvara,	 majd	 belépett	 a
nappaliba	úgy,	hogy	nem	vette	le	az	övét.	–	Különben	is	le	akarom	cserélni	ezt	a
szőnyeget.

Robin	 lerángatta	a	 lábáról	a	gumicsizmát,	majd	Strike	után	ő	 is	bement,	és
becsukta	az	ablakot.

A	hideg,	komor	szobában	egyetlen	állólámpa	világított.
–	 Szóval	 két	 férfi	 –	 fordult	megint	 Strike-hoz	Kinvara.	 –	 És	 pontosan	 hol



látták	őket	bejönni?
–	A	falon	át,	az	útnál	–	felelte	Strike.
–	Gondolják,	hogy	észrevették,	hogy	maguk	látták	őket?
–	Biztosan	–	válaszolta	Strike.	–	Megálltunk	a	kocsival,	ők	meg	beszaladtak

az	 erdőbe.	 Szerintem	 lehet,	 hogy	 inkább	 elmenekültek,	 amikor	 látták,	 hogy
követjük	őket,	nem?	–	kérdezte	Robintól.

–	De	–	 bólintott	 a	 lány.	 –	Mintha	 hallottuk	 is	 volna	őket	 vissza,	 az	 út	 felé
szaladni,	amikor	ön	kiengedte	a	kutyákat.

–	Hát,	Rattenbury	még	mindig	kerget	valakit,	bár,	mondjuk,	lehet,	hogy	csak
egy	rókát…	megőrjítik	a	rókák	az	erdőben	–	felelte	Kinvara.

Strike	 épp	 ekkor	 figyelt	 fel	 rá,	 hogy	 valami	 megváltozott	 a	 helyiségben,
amióta	legutóbb	itt	járt.	A	kandalló	felett	egy	friss	sötétvörös	négyszög	látszott	a
tapétán,	ahol	korábban	a	kancát	és	a	halott	csikót	ábrázoló	festmény	lógott.

–	Mi	történt	a	festménnyel?	–	érdeklődött.
Kinvara	odafordult,	miről	is	beszél	Strike.	Aztán,	talán	néhány	másodpercnyi

késéssel	válaszolt:
–	Eladtam.
–	Ó	–	nézett	nagyot	Strike.	–	Pedig	azt	hittem,	különösen	kedvelte.
–	 Hát,	 az	 után,	 amit	 Torquil	 mondott	 akkor,	 már	 nem.	 Utána	 már	 nem

tetszett,	hogy	ott	van.
–	Á	–	bólintott	Strike.
Az	erdő	 továbbra	 is	visszhangzott	Rattenbury	 folyamatos	ugatásától.	Strike

biztos	volt	benne,	hogy	a	kutya	rátalált	Barclay-ra,	ahogy	az	nagy	nehezen,	két
szerszámokkal	 megrakott	 zsákkal	 a	 kocsihoz	 igyekezett.	 Amikor	 Kinvara
elengedte	a	nyakörvét,	a	kövér	labrador	is	óriásit	vakkantott,	az	ablakhoz	szaladt,
és	nyüszítve	kaparni	kezdte	az	üveget.

–	A	rendőrök	úgyse	érnek	ide	időben,	hiába	hívom	ki	őket	–	mondta	Kinvara
félig	 aggódva,	 félig	 dühösen.	 –	 Sosem	 én	 vagyok	 nekik	 a	 legfontosabb.	 Azt
hiszik,	csak	kitalálom	ezeket	a	birtokháborítókat.	Kimegyek,	ránézek	a	lovakra	–
folytatta,	miután	 sikerült	döntésre	 jutnia;	de	nem	a	 teraszon	át	ment	ki,	hanem
kitrappolt	 az	előszobába,	onnan	pedig	hallani	 lehetett,	 hogy	bement	egy	másik
helyiségbe.

–	Remélem,	a	kutya	nem	kapta	el	Barclay-t	–	suttogta	Robin.
–	 Inkább	 azt	 remélje,	 hogy	 Barclay	 nem	 csapta	 szét	 a	 fejét	 egy	 ásóval!	 –



mormogta	válaszul	Strike.
Megint	nyílt	az	ajtó.	Kinvara	visszajött,	és	Robin	nagy	megdöbbenésére	egy

forgótáras	pisztoly	volt	a	kezében.
–	Ezt	majd	én	viszem	–	lépett	előre	bizonytalanul	Strike,	kivette	a	fegyvert	a

meglepett	 Kinvara	 kezéből,	 és	 jól	 megnézte.	 –	 Egy	 Harrington	&	 Richardson
hétlövetű?	Mrs.	Chiswell,	ilyet	illegális	tartani!

–	 Jasperé	volt	 –	 felelte	 az	 asszony,	mintha	 emiatt	 nem	vonatkoznának	 rá	 a
törvények.	–	És	inkább	szeretném	kivinni…

–	Kijövök	én	is	önnel	a	lovakhoz!	–	jelentette	ki	határozottan	Strike.	–	Robin
meg	itt	marad,	és	figyeli	a	házat.

Kinvara	 talán	 tiltakozni	 akart,	 de	 Strike	 már	 nyitotta	 is	 a	 nappali	 nagy
ablakát.	 A	 labrador	 meg	 is	 ragadta	 az	 alkalmat,	 és	 kitotyogott	 a	 sötét	 kertbe.
Visszhangzott	a	ház	körül	a	mély	ugatása.

–	Jaj,	az	ég	szerelmére…	minek	engedte	ki!	Borzi!	–	kiabált	utána	Kinvara.
Sarkon	 fordult,	 és	 Robinnak	 szegezte:	 –	 Legyen	 szíves,	 maradjon	 ebben	 a
helyiségben!	 –	 Aztán	 a	 labrador	 nyomában	 kilépett	 a	 kertbe,	 Strike	 meg
sántikálva	 utána	 a	 pisztollyal.	Mindketten	 eltűntek	 a	 sötétben.	 Robin	 csak	 állt
egy	helyben,	olyan	hevesen	parancsolt	rá	Kinvara.

A	nyitott	 ablakon	 éjszakai	 hideg	 tódult	 be	 a	már	 amúgy	 is	 hűvös	 szobába.
Robin	 odament	 a	 kandalló	 melletti	 fás	 kosárhoz;	 csábítóan	 sok	 újságpapír,
kisebb	 ág	 és	 fadarab	 volt	 benne,	 de	 hát	 aligha	 rakhat	 most	 tüzet	 Kinvara
távollétében.	 A	 szoba	 minden	 szempontból	 pont	 olyan	 kopottas	 volt,	 ahogy
emlékezett	 is	 rá,	 a	 falakon	 most	 már	 csak	 négy	 oxfordshire-i	 tájat	 ábrázoló
nyomat	árválkodott.	Kint	továbbra	is	ugattak	a	kutyák,	de	itt	bent	egyetlen	hang
hallatszott.	 A	 legutóbbi	 látogatásakor	 Robin	 észre	 sem	 vette	 a	 családtagok
beszélgetése	 és	 veszekedése	miatt,	 de	 a	 sarokban	 hangosan	 ketyegett	 egy	 régi
állóóra.

A	 többórányi	 ásás	 után	 már	 kezdett	 sajogni	 minden	 izma,	 szúrt	 a
felhólyagosodott	 tenyere	 is.	 Épp	 leült	 a	 behorpadt	 kanapéra,	 és	 a	 karját	maga
köré	fonta,	hogy	úgy	melegítse	magát,	amikor	nyikorgást	hallott	az	emeletről	–
nagyon	úgy	hangzott,	mint	egy	lépés.

Robin	csak	bámult	felfelé,	a	mennyezetre.	Valószínűleg	csak	képzelte.	A	régi
házak	rengeteg	olyan	fura	hangot	adnak	ki,	amelyek	egészen	emberinek	tűnnek,
míg	meg	nem	szokjuk	.	A	szüleinél	a	radiátorok	pöfögő	hangot	adtak	ki	éjszaka,



a	régi	ajtóik	meg	recsegtek	a	központi	fűtés	melegétől.	Valószínűleg	ez	is	olyan
hang	volt.

Újabb	nyikorgás	hangzott	fel,	néhány	méternyire	onnan,	ahol	az	első.
Robin	 talpra	 ugrott,	 és	 a	 tekintete	 végigsiklott	 a	 szobán,	 mit	 használhatna

esetleg	fegyverként.	A	kanapé	melletti	asztalon	egy	ronda	kis	bronzbéka	ült.	Az
ujjai	már	 rá	 is	 fonódtak	 az	 egyenetlen,	 hideg	 felületére,	 amikor	 egy	 harmadik
nyikorgást	 is	 hallott	 odafentről.	 Ha	 nem	 csak	 képzelte	 őket,	 a	 léptek	 így	 épp
keresztülmentek	a	pont	felette	lévő	helyiségen.

Robin	majd’	egy	egész	percig	állt	mozdulatlanul,	és	hegyezte	a	fülét.	Tudta,
mit	mondana	Strike:	maradjon	veszteg!	Akkor	újabb	kis	mozgást	hallott	fentről.
Most	már	biztos	volt	benne,	hogy	valaki	óvatosan	mászkál	az	emeleten.

Amilyen	 halkan	 csak	 tudott,	 Robin	 zokniban	 megkerülte	 a	 nappali	 nyitott
ajtaját	 (nem	 ért	 hozzá,	 nehogy	 nyikorogjon),	 és	 csendben	 kiment	 a	 kőpadlós
előszoba	 közepére.	 A	 mennyezetről	 lelógó	 lámpás	 foltosan	 világította	 meg	 a
helyiséget.	 Megállt	 pont	 alatta,	 és	 tovább	 hallgatózott.	 A	 szíve	 egyenetlenül
zakatolt,	 elképzelte,	 ahogy	 pont	 fölötte	 ott	 áll	 egy	 ismeretlen,	 szintén
mozdulatlanul,	 fülel	 és	 vár.	 A	 jobb	 kezében	 még	 mindig	 a	 bronzbékát
szorongatva	 odament	 a	 lépcsőhöz.	 Fölötte	 sötétbe	 burkolózott	 a	 lépcsőforduló.
Az	erdőből	még	mindig	a	kutyák	ugatása	visszhangzott.

Már	félig	fel	is	ért	a	lépcsőn,	amikor	mintha	újabb	kis	neszeket	hallott	volna
fentről,	láb	csosszant	a	szőnyegen,	aztán	halk	sziszegéssel	becsukódott	egy	ajtó.

Robin	jól	tudta,	hogy	semmi	értelme	felszólni,	ki	van	ott.	Ha	a	bujkáló	valaki
elő	 akart	 volna	 jönni,	 aligha	 hagyta	 volna,	 hogy	 Kinvara	 egyedül	 menjen	 ki
kideríteni,	mi	izgatta	így	fel	a	kutyákat.

A	lépcső	tetejére	érve	függőleges	fénycsíkot	látott	kísérteties	ujjként	a	sötét
padlón.	Az	egyetlen	világos	szobából	szűrődött	ki.	A	tarkóján	bizsergést	érzett,
ahogy	 lassan	 megindult	 felé;	 attól	 félt,	 az	 ismeretlen	 épp	 őt	 figyeli	 a	 három
nyitott	 ajtajú,	 sötét	 szoba	 valamelyikéből,	 amelyek	 mellett	 elment.	 Folyton
hátranézegetve	az	ujjbegyével	betolta	a	világos	szoba	ajtaját,	magasra	emelte	a
bronzbékát,	és	belépett.

Ez	nyilván	Kinvara	szobája	volt,	 rendetlen,	összevissza	és	üres.	Az	ajtóhoz
legközelebb	eső	éjjeliszekrényen	egy	lámpa	égett.	Az	ágy	nem	is	volt	megvetve,
úgy	 nézett	 ki,	 mint	 amiből	 sietve	 kelt	 fel	 valaki,	 a	 krémszínű,	 steppelt
pehelypaplan	összegyűrve	hevert	a	földön.	A	falakon	rengeteg	kép	lovakról,	de



még	 Robin	 hozzá	 nem	 értő	 szemének	 is	 rögtön	 látszott,	 hogy	 ezek	 mind
jelentősen	 rosszabbak	 voltak,	mint	 a	 nappaliból	 hiányzó	 festmény.	A	 beépített
szekrény	ajtaja	nyitva	állt,	de	a	polcokon	sűrűn	sorakozó	ruhák	közt	 legfeljebb
egy	liliputi	bújhatott	volna	el.

Visszament	 a	 sötétben	 a	 lépcső	 tetejéhez.	 Szorosabban	 megmarkolta	 a
bronzbékát,	 és	körülnézett,	pontosan	hol	 is	 áll	 az	emeleten.	A	hangokat	pont	a
nappali	 fölött	 lévő	 helyiségből	 hallotta,	 azaz	 minden	 bizonnyal	 az	 épp	 előtte
lévő,	csukott	ajtajú	szobából.

Ahogy	az	ajtó	gombja	felé	nyúlt,	csak	még	erősebben	megcsapta	a	rémisztő
érzés,	 hogy	 láthatatlan	 szemek	 figyelik.	 Belökte	 az	 ajtót,	 és	 benyúlva
körbetapogatott	bent	a	falon,	míg	meg	nem	találta	a	villanykapcsolót.

Az	éles	fényben	rideg,	üres	hálószobát	pillantott	meg	rézággyal	és	egyetlen
fiókos	 szekrénnyel.	Az	 ablakon	behúzták	 a	 régimódi	 rézkarikákon	 lógó,	 nehéz
függönyt,	 így	 nem	 lehetett	 kilátni	 a	 kertre.	 A	 kétszemélyes	 ágyon	 pedig	 ott
hevert	a	festmény:	a	„Gyászoló	kanca”	a	barna-fehér	lóval,	amint	a	szalma	közt
összegömbölyödve	heverő,	tiszta	fehér	csikót	simogatja	az	orrával.

Robin	 kotorászni	 kezdett	 a	 kabátja	 zsebében	 a	másik	 kezével,	 amelyikben
nem	 szorongatott	 épp	 egy	 bronz	 levélnehezéket.	Meg	 is	 találta	 a	 telefonját,	 és
több	képet	is	csinált	az	ágytakaró	tetején	heverő	festményről.	Úgy	nézett	ki,	csak
sietve	dobták	be	ide.

Hirtelen	 megrohanta	 az	 érzés,	 hogy	 valami	 megmozdult	 a	 háta	 mögött.
Megpördült,	 pislogva	 igyekezett	 megszabadulni	 a	 telefon	 vakujának	 fényében
felvillanó	aranyozott	keret	 szellemképétől.	Ekkor	hallotta	meg	a	kertből,	 egyre
hangosabban,	Strike	 és	Kinvara	hangját,	 és	 rájött,	 hogy	mindjárt	 visszaérnek	a
nappaliba.

Robin	 lecsapta	a	villanyt	a	vendégszobában,	és	amilyen	halkan	csak	 tudott,
visszaszaladt	 a	 lépcsőhöz,	 majd	 le	 a	 földszintre.	 Attól	 való	 félelmében,	 hogy
nem	ér	oda	időben	a	nappaliba,	amikor	ezek	bejönnek,	gyorsan	a	lenti	mosdóhoz
futott,	lehúzta	a	vécét,	majd	vissza,	át	az	előszobán.	Épp	akkor	ért	oda,	amikor	a
ház	asszonya	belépett	a	kertből.
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…	nem	ok	nélkül	rejtegettem	a	kapcsolatunkat	olyan
féltékenyen	a	világ	elől.

	
Henrik	Ibsen:	Rosmersholm

	
	

A	karjában	hozta	 az	 izgő-mozgó,	 sáros	mancsú	Norfolk	 terriert.	Amint	Robint
meglátta,	Rattenbury	újfent	ugatásba	kezdett,	és	őrülten	igyekezett	kiszabadulni.

–	Elnézést,	muszáj	volt	vécére	elmennem	–	nyögte	ki	Robin.	A	bronzbékát	a
háta	mögé	dugta.	A	régi	vécétartály	meg	is	erősítette	ezt	a	mesét,	mert	a	hangos
bugyogása-zörgése	 most	 is	 visszhangzott	 a	 kőpadlós	 előszobában.	 –	 Találtak
valamit?	 –	 kérdezte	 Strike-tól,	 aki	 épp	 ekkor	 lépett	 be	 a	 helyiségbe	 Kinvara
nyomában.

–	 Semmit	 –	 felelte	 Strike.	 Most	 már	 egészen	 belesápadt	 a	 fájdalomba.
Megvárta,	hogy	a	lihegő	labrador	is	beugorjon,	aztán	bezárta	az	ablakot.	A	másik
kezében	ott	volt	a	pisztoly.	–	Bár	az	biztos,	hogy	 járt	ott	kint	valaki.	A	kutyák
megérezték,	de	szerintem	akárki	volt,	elmenekült.	Mekkora	szerencse,	hogy	épp
akkor	hajtottunk	arra,	amikor	átmásztak	a	falon!

–	Jaj,	csend	legyen	már,	Rattenbury!	–	kiabált	Kinvara.
Letette	 a	 terriert	 a	 földre,	 és	 amikor	 az	 továbbra	 is	 csak	 ugatott	 Robinra,

felemelt	 kézzel	 megfenyegette.	 Erre	 a	 kutya	 nyüszítve	 visszavonult	 a	 szoba
sarkába,	a	labradorhoz.

–	A	lovak	megvannak?	–	érdeklődött	Robin,	és	az	asztalnak	ahhoz	a	végéhez
ment,	ahonnan	a	bronz	levélnehezéket	elvette.

–	Az	istállóban	az	egyik	ajtó	nem	volt	rendesen	bezárva	–	válaszolt	Strike,	és
összerezzent,	 ahogy	 lehajolt	megtapogatni	a	 térdét.	–	De	Mrs.	Chiswell	 szerint
lehet,	hogy	eleve	úgy	volt.	Megengedi,	hogy	leüljek,	Mrs.	Chiswell?

–	Hát…	igen,	persze,	üljön	csak!	–	bökte	ki	kelletlenül	Kinvara.



Egy	 üvegekkel	 teli	 asztalkához	 indult	 a	 szoba	 sarkában,	 kihúzta	 a	 dugót	 a
Famous	Grouse-ból,	 és	 töltött	magának	 a	whiskyből	 egy	 jókora	 adagot.	Amíg
épp	nem	fordult	feléjük,	Robin	gyorsan	visszatette	az	asztalra	a	levélnehezéket.
Próbálta	 elkapni	 Strike	 tekintetét,	 de	 az	 csak	 halk	 nyögéssel	 leroskadt	 a
kanapéra,	és	rögtön	Kinvarához	fordult.

–	Ha	megkínál,	 én	 sem	utasítom	el	 –	 jegyezte	meg	pléhpofával,	 és	megint
összerezzent,	 ahogy	 a	 jobb	 térdét	 megdörzsölte.	 –	 Hát,	 igazából,	 azt	 hiszem,
muszáj	lesz	ezt	levennem,	nem	zavarja?

–	Hát…	nem,	persze,	vegye	csak.	Mit	kér?
–	 Egy	 whisky	 jó	 lenne.	 Köszönöm!	 –	 felelte	 Strike,	 letette	 a	 pisztolyt	 az

asztalra	a	bronzbéka	mellé,	felhajtotta	a	nadrágja	szárát,	és	a	tekintetével	jelezte
Robinnak,	hogy	üljön	le	ő	is.

Míg	Kinvara	 kitöltött	 neki	 egy	 italt,	 Strike	 nekilátott	 lecsatolni	 a	műlábát.
Ahogy	odanyújtotta	a	poharat,	a	nő	félig	undorodó	bámulattal	nézte	a	műlábán
dolgozó	Strike-ot,	de	amikor	az	 lekerült	 a	kidörzsölt	 csonkról,	 elfordult.	Strike
nagy	levegőket	véve	a	heverőnek	támasztotta	a	művégtagot,	és	visszaengedte	a
nadrágszárát,	ami	eltakarta	a	csonkot.

–	 Nagyon	 köszönöm	 –	 vette	 el	 a	 poharat	 Kinvarától,	 és	 rögtön	 nagyot
kortyolt	belőle.

Kinvara	 itt	 állt	 tehát	 összezárva	 egy	 férfival,	 aki	 pillanatnyilag	 nem	 tudott
járni,	akinek	elvileg	hálás	kellett	volna	legyen,	ráadásul	épp	most	adott	neki	egy
italt.	Végül	merev	arccal	leült	ő	is.

–	 Különben,	 Mrs.	 Chiswell,	 fel	 akartam	 hívni,	 hogy	 rákérdezzek	 néhány
dologra,	 amelyeket	 Tegantól	 hallottunk	 ma	 –	 folytatta	 Strike.	 –	 Ha	 gondolja,
végigszaladhatunk	ezeken	most.	És	letudjuk	őket.

Kinvarán	kis	reszketés	futott	végig,	és	az	üres	kandallóra	pillantott.
–	Segítsek	megrakni	a…?	–	kérdezte	segítőkészen	Robin.
–	Nem	kell!	–	csattant	fel	Kinvara.	–	Meg	tudom	csinálni!
Odament	 a	 kandalló	 mellett	 álló	 nagy	 kosárhoz,	 és	 kivett	 belőle	 egy	 régi

újságot.	 Amíg	 Kinvarát	 lefoglalta,	 hogy	 kisebb	 ágakból	 gúlát	 építsen	 az
összegyűrt	 újságlapok	 és	 a	 gyújtós	 fölé,	 Robinnak	 sikerült	 elkapnia	 Strike
tekintetét.

–	 Van	 valaki	 az	 emeleten!	 –	 tátogta,	 de	 nem	 volt	 benne	 biztos,	 hogy	 a
nyomozó	értette	is.	Csak	kíváncsian	felhúzta	a	szemöldökét,	aztán	visszafordult



Kinvarához.
Gyufa	 sercent.	 Az	 újságpapírból,	 kisebb	 ágakból	 álló	 halmocska	 körül

lángok	 csaptak	 fel	 a	 kandallóban.	 Kinvara	 fogta	 a	 poharát,	 és	 visszament	 az
italos	asztalkához,	ahol	rátöltött	még	egy	kis	whiskyt,	aztán	szorosabbra	húzva	a
kabátját	megint	a	fás	kosárhoz	indult,	kiválasztott	egy	jókora	fadarabot,	a	tűzre
dobta,	és	visszaült	a	kanapéra.

–	Hát	jó	–	felelte	Strike-nak	mogorván.	–	Mire	kíváncsi?
–	Ahogy	mondtam,	beszéltünk	ma	Tegan	Butcherrel.
–	És?
–	És	most	már	tudjuk,	mivel	zsarolta	a	férjét	Jimmy	Knight	és	Geraint	Winn.
Kinvara	nem	tűnt	meglepettnek.
–	Én	megmondtam	azoknak	az	ostoba	lányoknak,	hogy	maga	úgyis	kideríti	–

mondta	 végül	 vállat	 vonva.	 –	 Izzynek	 és	 Fizzynek.	 Itt	 a	 környéken	mindenki
tudta,	mit	csinált	Jack	o’Kent	a	pajtában.	Valaki	nyilván	úgyis	elmondja.

Ivott	egy	korty	whiskyt.
–	Gondolom,	 akkor	mindent	 tudnak,	 ugye?	Az	 akasztófákról?	Meg	 arról	 a

fiúról	Zimbabwében?
–	Samuelre	gondol?	–	kérdezett	vissza	találgatva	Strike.
–	Igen,	Samuel	Mu…	Mudrap,	vagy	valami.
A	tűz	hirtelen	belekapott	a	nagy	fadarabba,	a	lángok	magasra	csaptak,	és	a	fa

kis	szikraesővel	belesüppedt	kicsit	a	gúlába.
–	 Jasper	 már	 akkor	 aggódni	 kezdett,	 hogy	 az	 ő	 akasztófái	 lehetnek	 a

dologban,	 amikor	 megtudtuk,	 hogy	 a	 fiút	 felakasztották.	 Tudják	 az	 egész
történetet,	 nem?	 Hogy	 két	 pár	 akasztófa	 volt?	 De	 csak	 az	 egyik	 jutott	 el	 a
kormányhoz.	A	másik	nem,	eltérítették	a	teherautót,	vagy	valami.	Így	került	oda
az	 isten	 háta	 mögé.	 Úgy	 hallom,	 a	 képek	 elég	 szörnyűek.	 A	 külügyben	 azt
gondolják,	 valószínűleg	 csak	 összekeverték	 valakivel.	 Jasper	 nem	 hitte,	 hogy
össze	 lehetne	 vele	 kapcsolni	 az	 akasztófákat,	 de	 Jimmy	 állította,	 hogy
bizonyítani	 is	 tudja,	 hogy	 tőle	 származnak.	 Én	 tudtam,	 hogy	 maga	 ki	 fogja
deríteni!	 –	 tette	 még	 hozzá	 Kinvara	 keserű	 elégtétellel.	 –	 Tegan	 rémes	 egy
pletykafészek.

–	 Akkor	 tisztázzuk	 az	 egészet!	 –	 felelte	 Strike.	 –	 Amikor	 Jimmy	 Knight
először	 eljött,	 csak	 az	 ő	 meg	 Billy	 részét	 követelte	 a	 két	 pár	 akasztófa
eladásából,	amelyeket	az	apja	már	befejezett,	amikor	meghalt?



–	Pontosan	–	kortyolt	bele	a	whiskyjébe	Kinvara.	–	Az	egész	nyolcvanezer
fontot	ért.	Jimmy	negyvenet	akart.

–	 De	 gondolom	 –	 folytatta	 Strike,	 mert	 eszébe	 jutott,	 hogy	 Chiswell
említette,	 Jimmy	 visszatért	 az	 első	 látogatása	 után	 egy	 héttel,	 és	 egy	 kisebb
összeget	követelt	 –,	 a	 férje	megmondta	neki,	 hogy	csak	 egyet	 fizettek	ki	 neki,
mivel	a	másikat	útközben	ellopták?

–	 Igen	 –	 vont	 vállat	 Kinvara.	 –	 Úgyhogy	 Jimmy	 húszezret	 kért,	 de	 hát	 a
pénzt	már	elköltöttük.

–	 Mit	 gondolt	 ön	 Jimmy	 követeléséről,	 amikor	 először	 megjelent	 itt?	 –
kérdezte	Strike.

Robin	nem	tudta	eldönteni,	Kinvara	tényleg	elpirult-e	egy	kicsit,	vagy	csak	a
whisky	hatása	kezdett	látszani	az	arcán.

–	Nos,	 én	beláttam,	hogy	némileg	 jogos	a	követelése,	 az	 igazat	megvallva.
Értettem,	miért	gondolja,	hogy	kérhet	pénzt.	Az	akasztófákból	származó	haszon
fele	a	Knight	 fiúknak	 jár.	Ez	volt	a	megegyezés	Jack	o’Kenttel	az	életében,	de
Jasper	azon	a	véleményen	volt,	hogy	Jimmy	nem	követelhet	semmit	az	ellopott
akasztófák	után,	és	mivel	Jasper	tárolta	ezeket	a	pajtájában,	ő	viselte	a	szállítási
költségeket	 és	 így	 tovább…	 és	 azt	mondta,	 Jimmy	 akkor	 se	 perelhetné	 be,	 ha
akarná.	Nem	kedvelte	Jimmyt.

–	Nos,	igen,	meglehetősen	különböztek	a	politikai	nézeteik	–	bólintott	Strike.
Kinvara	arcán	majdnem	feltűnt	egy	gúnyos	mosoly.
–	 Annál	 személyesebb	 volt	 az	 ügy.	 Nem	 hallottak	 Jimmyről	 és	 Izzyről?

Nem…	gondolom,	Tegan	bőven	túl	fiatal,	hogy	ismerje	a	történetet.	Ó,	csak	egy
alkalomról	 volt	 szó…	 –	 tette	 hozzá	 gyorsan,	 nyilván	 azt	 gondolva,	 hogy
megdöbbentette	 Strike-ot	 –,	 de	 Jaspernek	 az	 is	 elég	 volt.	 Hogy	 egy	 Jimmy
Knight-féle	meggyalázza	az	ő	drága	kislányát,	hát	 tudja…	De	Jasper	ha	akarta
volna,	 se	 tudta	 volna	 odaadni	 Jimmynek	 a	 pénzét	 –	 folytatta.	 –	 Mert	 már
elköltötte.	 Egy	 időre	 megoldotta	 a	 banki	 tartozásunk	 kérdését,	 meg	 az	 istálló
tetejét	is	megcsináltattuk	belőle.	Én	nem	is	tudtam	–	tette	hozzá,	mintha	valami
kimondatlan	ellenvetésre	reagálna	–,	amíg	akkor	este	Jimmy	el	nem	mondta,	mi
volt	a	megegyezés	Jasper	és	Jack	o’Kent	között.	Nekem	Jasper	azt	mondta,	az
akasztófák	az	övéi,	nyugodtan	eladhatja	őket,	én	meg	hittem	neki.	Természetesen
hittem	neki.	Végül	is	a	férjem	volt!

Felállt,	és	visszament	az	italos	asztalkához,	a	kövér	labrador	meg	melegebb



helyet	 keresve	 előjött	 a	 távolabbi	 sarokból,	 döcögve	megkerülte	 a	 heverőt,	 és
lehuppant	az	immár	nagy	lánggal	égő	tűz	elé.	A	Norfolk	terrier	is	odatrappolt	a
nyomában,	és	addig	morgott	Strike-ra	és	Robinra,	míg	Kinvara	dühösen	rá	nem
szólt:

–	Csend	legyen	már,	Rattenbury!
–	Van	még	néhány	dolog,	amiről	meg	akartam	kérdezni	–	mondta	Strike.	–

Először	is,	volt	a	férjének	biztonsági	kód	a	telefonján?
–	Persze	hogy	volt	–	vágta	rá	Kinvara.	–	Nagyon	ügyelt	a	biztonságra.
–	Akkor	nem	adta	meg	ezt	a	kódot	sokaknak?
–	Még	nekem	sem	adta	meg!	–	válaszolt	az	asszony.	–	Miért	kérdi?
Strike	úgy	tett,	mintha	meg	sem	hallotta	volna	a	kérdést,	és	folytatta:
–	A	nevelt	fia	legutóbb	már	egy	újabb	magyarázatot	adott	rá,	hogy	miért	jött

le	ide	a	férje	halálának	reggelén.
–	Ó,	tényleg?	És	most	mit	mondott?
–	Hogy	megpróbálta	megakadályozni,	hogy	ön	eladjon	egy	nyakéket,	ami	a

családé	volt	már…
–	 Szóval	 bevallotta,	 mi?	 –	 vágott	 közbe	 Kinvara,	 és	 egy	 újabb	 pohár

whiskyvel	 a	 kezében	 visszafordult	 feléjük.	 Az	 éjszakai	 levegőben
összekuszálódott	 hosszú,	 vörös	hajával,	 kipirult	 arcával	 volt	már	benne	valami
önfeledtség;	össze	sem	fogta	a	kabátját	magán,	ahogy	visszament	a	kanapéhoz,
és	a	fekete	hálóingből	mélységes	dekoltázs	villant	elő.	Lehuppant	a	kanapéra.	–
Igen,	 szerette	 volna	 elérni,	 hogy	 ne	 adjam	 el	 a	 nyakéket,	 pedig	 egyébként
teljesen	jogomban	állt	volna.	A	végrendelet	értelmében	az	enyém.	Jaspernek	egy
kicsit	jobban	oda	kellett	volna	figyelnie,	mit	hagy	ki	a	rohadt	végrendeletéből,	ha
már	nem	akarta,	hogy	az	enyém	legyen,	nem?

Robinnak	 eszébe	 jutott,	 hogy	 sírta	 el	 magát	 Kinvara,	 amikor	 legutóbb	 itt
találkoztak,	és	hogy	bármennyire	is	kevéssé	tűnt	rokonszenvesnek	egyébként,	ő
mégis	megsajnálta	kicsit.	Most	már	nem	igazán	tűnt	gyászoló	özvegynek,	de	hát
talán	az	ital	teszi,	gondolta,	vagy	a	birtokháborítás	okozta	sokk.

–	 Akkor	 ön	 is	 igazolja,	 hogy	 Raphael	 tényleg	 azért	 jött	 le	 ide,	 hogy
megakadályozza	a	nyakék	eladásában?

–	Nem	hisz	neki?
–	Nem	igazán	–	felelte	Strike.
–	Miért	nem?



–	Hamisan	 hangzik	 –	 válaszolta	 Strike.	 –	Nem	vagyok	 róla	meggyőződve,
hogy	a	férje	aznap	reggel	volt	olyan	állapotban,	hogy	emlékezzen	rá,	mit	hagyott
ki	a	végrendeletéből.

–	 Ahhoz	 elég	 jó	 állapotban	 volt,	 hogy	 engem	 felhívjon,	 és	 kikérdezzen,
tényleg	el	akarom-e	hagyni!	–	vágott	vissza	Kinvara.

–	Ön	mondta	neki,	hogy	el	fogja	adni	a	nyakéket?
–	 Így,	 ebben	 a	 formában	 nem.	Azt	mondtam,	 hogy	 elmegyek	 innen,	 amint

találok	helyet	magamnak	és	a	lovaknak.	Gondolom,	nem	nagyon	tudta,	hogy	is
sikerülne	ez,	hiszen	saját	vagyonom	nincsen,	és	erről	juthatott	eszébe	a	nyakék.

–	Tehát	Raphael	egyszerűen	azért	 jött	 le	 ide,	hogy	segítsen	az	apjának,	aki
kitagadta	és	kisemmizte?

Kinvara	 hosszú,	mélyre	 hatoló	 pillantást	 vetett	 Strike-ra	 a	 whiskys	 pohara
felett,	aztán	Robinnak	címezve	megszólalt:

–	Tenne	még	egy	darab	fát	a	tűzre?
Robinnak	ugyan	feltűnt,	hogy	nem	tette	hozzá	a	„legyen	szíves”-t,	de	azért

szót	fogadott.	A	Norfolk	terrier,	ami	közben	leheveredett	az	alvó	labrador	mellé
a	szőnyegre,	folyamatosan	morgott	rá,	amíg	vissza	nem	ült	a	helyére.

–	Jól	van	–	szólalt	meg	Kinvara.	Olyan	hatást	keltett,	mint	aki	végre	döntésre
jutott.	 –	 Jól	 van,	 elmondom.	 Gondolom,	már	 úgysem	 számít.	 A	 hülye	 lányok
végül	úgyis	meg	fogják	tudni,	Raphael	pedig	meg	is	érdemli.	Tényleg	azért	jött
le,	 nehogy	 lelépjek	 a	 nyakékkel,	 de	 nem	 Jasper	 kedvéért,	 vagy	Fizzyéért	 vagy
Flopsyéért…	gondolom,	maga	tudja	az	összes	családi	becenevet,	nem?	–	nézett
ellenségesen	Robinra.	–	Biztos	jókat	kuncogott	rajtuk,	amíg	Izzyvel	dolgozott!

–	Ööö…
–	Jaj,	ne	csinálja	már!	–	folytatta	Kinvara	undokan.	–	Tudom,	hogy	hallotta

mindet.	Engem	„Tinky	Kettő”-nek	vagy	valami	ilyesminek	hívnak,	nem?	A	háta
mögött	Raphaelt	meg	„Rafkós”-nak	hívja	Izzy,	Fizzy	és	Torquil,	ezt	tudta?

–	Nem	–	felelte	Robin,	mert	az	asszony	még	mindig	őrá	bámult	dühösen.
–	 Ugye,	 milyen	 kedves?	 És	 Raphael	 anyját	 „az	 Orka”	 néven	 emlegetik,

merthogy	fekete-fehér	ruhákat	szokott	hordani.
–	Szóval…	amikor	az	Orka	rájött,	hogy	Jasper	nem	fogja	elvenni	–	folytatta

Kinvara	immár	egészen	kipirult	arccal	–,	tudja,	mit	csinált?
Robin	nemet	intett	a	fejével.
–	Elvitte	a	családi	nyakéket	ahhoz,	aki	aztán	majd	a	következő	szeretője	lett,



és	 egyébként	 gyémántkereskedő,	 és	 rávette,	 hogy	 szedje	 ki	 belőle	 a	 valóban
értékes	köveket,	és	tegyen	a	helyükre	cirkóniát.	Ez	mesterséges	gyémántpótló	–
tette	hozzá,	hátha	Strike	és	Robin	nem	értik.	–	Jasper	sosem	vette	észre	a	dolgot,
én	meg	aztán	pláne	nem.	Gondolom,	Ornella	remekül	szórakozott,	valahányszor
lefényképeztek	 engem	 valahol	 a	 nyakékkel,	 én	 meg	 azt	 gondoltam,	 vagy
százezer	fontnyi	kő	van	a	nyakamban.	Mindegy,	szóval	az	én	drága	nevelt	fiam
megneszelte,	 hogy	 el	 akarom	hagyni	 az	 apját,	 hallotta	 azt	 is,	 hogy	 pénzre	 van
szükségem,	hogy	a	lovaknak	megfelelő	birtokot	vehessek,	és	rájött,	 lehet,	hogy
fel	fogom	becsültetni	a	nyakéket.	Úgyhogy	rohant	is	 le	gyorsan,	mert	más	sem
hiányzott	neki,	mint	hogy	a	család	megtudja,	mit	művelt	az	anyja.	Egy	ilyen	után
mégis	mennyi	esélye	lenne,	hogy	visszahízelegje	magát	az	apja	végrendeletébe?

–	Ezt	miért	nem	mondta	el	senkinek?	–	kérdezte	Strike.
–	Mert	Raphael	akkor	megígérte,	hogy	ha	nem	szólok	az	apjának	arról,	mit

csinált	az	Orka,	akkor	talán	rá	tudja	venni	az	anyját,	hogy	adja	vissza	a	köveket.
Vagy	legalább	fizesse	ki	őket.

–	És	ön	azóta	is	próbálkozik	a	hiányzó	kövek	visszaszerzésével?
Kinvara	rosszindulatúan	hunyorogva	nézett	Strike-ra	a	pohara	fölött.
–	 Nem	 tettem	 semmit	 ez	 ügyben	 azóta,	 hogy	 Jasper	 meghalt,	 de	 ez	 nem

jelenti,	 hogy	 nem	 is	 fogok.	Miért	 hagynám,	 hogy	 a	 szemét	Orka	 elslisszoljon
olyasmivel,	 ami	 az	 én	 jogos	 tulajdonom?	 Ott	 van	 Jasper	 végrendeletében,
mindaz,	 ami	 a	 házban	 van,	 és	 ami	 nincs	 kinon…	 kimonto…	 ki-mon-dottan
kivéve	 ebből	 –	 most	 már	 nehezebben	 forgott	 a	 nyelve,	 azért	 kellett	 ilyen
figyelmet	fordítania	a	szóra	–,	az	az	enyém.	Szóval…	–	nézett	szúrós	szemmel
Strike-ra	–,	ez	már	hihetőbben	hangzik	Raphaeltől?	Hogyan	szalad	le	ide,	hogy	a
kedves	mamának	falazzon?

–	 Igen	 –	 bólintott	 Strike.	 –	 Azt	 kell	 mondjam,	 hihetőbbnek	 hangzik.
Köszönöm	a	nyíltságát.

Kinvara	 félreérthetetlenül	 az	 állóóra	 felé	pillantott,	 ami	már	hajnali	 hármat
mutatott.	Strike	viszont	nem	vette	a	lapot.

–	Mrs.	Chiswell,	még	egy	utolsó	dolgot	szeretnék	kérdezni,	de	attól	 tartok,
eléggé	személyes.

–	Mi	az?	–	kérdezte	ingerülten	Kinvara.
–	Nemrég	beszéltem	Mrs.	Winn-nel.	Tudja,	Della	Winn,	a…
–	 Della-Winn-a-sportminiszter	 –	 vágta	 rá	 az	 asszony,	 pont,	 mint	 a	 férje,



amikor	először	találkoztak	Strike-kal.	–	Igen,	tudom,	ki	az.	Nagyon	fura	egy	nő.
–	Hogy	fura?
Kinvara	türelmetlenül	vállat	vont,	mintha	egyértelmű	lenne	a	válasz.
–	Mindegy.	És	mit	mondott?
–	 Hogy	 egy	 évvel	 ezelőtt	 találkozott	 önnel	 igen	 zaklatott	 állapotban,	 és

amennyire	ki	tudta	venni,	ennek	az	volt	az	oka,	hogy	a	férje	bevallotta,	viszonya
van.

Kinvara	már	válaszolt	volna,	aztán	mégis	becsukta	a	 száját.	 Így	ült	néhány
másodpercig,	aztán	a	fejét	megrázva	összeszedte	magát:

–	 Csak…	 csak	 azt	 hittem,	 hogy	 hűtlen	 volt,	 de	 tévedtem.	 Félreértettem
dolgokat.

–	Mrs.	Winn	elmondása	szerint	a	férje	igencsak	kegyetlen	dolgokat	mondott
önnek.

–	Már	 nem	 emlékszem,	 mit	 mondtam	 annak	 a	 nőnek.	 Akkor	 nem	 voltam
nagyon	jól.	Túltengtek	bennem	az	érzelmek,	és	félreértettem	mindent.

–	 Bocsásson	 meg	 –	 mondta	 Strike	 –,	 de	 kívülről	 nézve	 az	 ön	 házassága
meglehetősen…

–	Milyen	rémes	munkája	van	magának!	–	vágott	közbe	éles	hangon	Kinvara.
–	 Milyen	 mocskos,	 alantas	 munkát	 végez	 maga!	 Igen,	 a	 házasságunk
megromlott,	 na	 és?	 Gondolja,	 hogy	 most,	 hogy	 már	 meghalt,	 hogy	 megölte
magát,	újra	át	akarom	élni	az	egészet	épp	magukkal,	két	vadidegennel,	akiket	az
ostoba	 nevelt	 lányaim	 rángattak	 ebbe	 bele	 felkavarni	 újra	 mindent,	 és	 még
tízszer	szörnyűbben?

–	Akkor	tehát	meggondolta	magát?	Azt	gondolja,	a	férje	öngyilkos	lett?	Mert
amikor	legutóbb	itt	jártunk,	azt	sugallta,	hogy	Aamir	Mallik…

–	Fogalmam	sincs,	mit	mondtam	akkor!	–	csattant	fel	Kinvara	hisztérikusan.
–	Hát	nem	érti,	milyen	itt	minden,	amióta	Jasper	megölte	magát,	a	rendőrség,	a
család,	meg	még	maguk	is?	Nem	gondoltam,	hogy	ez	lesz,	fogalmam	sem	volt,
valószerűtlen	volt	az	egész…	Jasper	szörnyű	nyomás	alatt	volt	az	utolsó	néhány
hónapban,	túl	sokat	is	 ivott,	rémes	kedvében	volt…	a	zsarolás,	a	félelem,	hogy
kiderül	az	egész…	igen,	azt	gondolom,	hogy	megölte	magát,	és	most	azzal	kell
együtt	élnem,	hogy	én	is	elhagytam	azon	az	utolsó	reggelen,	és	valószínűleg	ez
volt	az	utolsó	csepp	a	pohárban!

A	Norfolk	 terrier	 megint	 dühös	 ugatásba	 kezdett.	 A	 labrador	 megremegve



felébredt,	és	követte	a	példáját.
–	 Kérem,	 távozzanak!	 –	 kiabált	 Kinvara,	 és	 felugrott	 a	 kanapéról.	 –

Menjenek	innen!	Én	eleve	nem	is	akartam,	hogy	magukat	is	belekeverjük	ebbe!
Csak	menjenek	el,	legyenek	szívesek!

–	 Természetesen	 –	 felelte	 udvariasan	 Strike,	 és	 letette	 az	 asztalra	 az	 üres
poharat.	–	Azt	megvárná	még,	amíg	visszacsatolom	a	lábamat?

Robin	már	felállt.	Strike	felcsatolta	a	műlábát;	Kinvara	csak	bámulta,	levegő
után	kapkodva,	a	poharával	a	kezében.	Strike	végül	menetképes	lett,	de	amikor
megpróbált	 ráállni	 a	 lábára,	 rögtön	 vissza	 is	 tántorodott	 a	 kanapéra.	 Robin
segítségével	sikerült	felállnia.

–	Nos,	viszlát,	Mrs.	Chiswell!
Kinvara	 nem	 felelt,	 csak	 az	 ablakhoz	 lépett,	 és	 gyors	 mozdulattal	 kitárta,

aztán	rákiabált	az	izgatottan	felugró	kutyákra,	hogy	maradjanak	veszteg.
Amint	 kéretlen	 vendégei	 kiléptek	 a	 kőzúzalékos	 útra,	 Kinvara	 becsapta

mögöttük	 a	 nagy	 ablakot.	 Robin	 épp	 a	 gumicsizmáját	 húzta,	 amikor	 a	 réz
függönykarikák	 nagy	 sikításából	 hallották,	 hogy	 a	 függönyt	 is	 behúzta,	 aztán
kiparancsolta	a	kutyákat	a	szobából.

–	Nem	biztos,	hogy	vissza	tudok	menni	a	kocsihoz,	Robin	–	mondta	Strike,
aki	 nem	 mert	 rálépni	 a	 műlábára.	 –	 Így	 utólag	 lehet…	 lehet,	 hogy	 hiba	 volt
ásnom.

Robin	 szó	 nélkül	 megragadta	 a	 karját,	 és	 a	 vállára	 tette.	 Strike	 nem
ellenkezett.	Együtt	megindultak	lassan	keresztül	a	füvön.

–	Értette,	hogy	mit	próbáltam	mondani?	–	kérdezte	Robin.
–	 Hogy	 valaki	 van	 az	 emeleten?	 Igen	 –	 felelte	 Strike,	 és	 rémesen

összerándult	az	arca,	valahányszor	a	műlábára	lépett.	–	Értettem.
–	Úgy	látom,	nem	le…
–	Nem,	nem	lepődtem	me…	várjon!	–	állt	meg	hirtelen,	még	mindig	a	lányra

támaszkodva.	–	Ugye	nem	ment	fel	oda?
–	De	–	válaszolta	Robin.
–	Akkurva	életbe…
–	Lépteket	hallottam.
–	És	mi	van,	ha	megtámadja	magát?
–	Vittem	magammal	fegyvert,	és	nem	voltam…	és	ha	nem	mentem	volna	fel,

akkor	ezt	sem	találom	meg!



Előhúzta	a	 telefonját,	megnyitotta	 a	képet	 az	ágyon	heverő	 festményről,	 és
Strike	kezébe	nyomta.

–	Maga	nem	látta,	milyen	arcot	vágott	Kinvara,	amikor	meglátta	a	hűlt	helyét
a	falon.	Cormoran,	hát	ő	sem	vette	észre,	hogy	a	kép	eltűnt,	amíg	maga	rá	nem
kérdezett!	Akárki	 is	volt	az	emeleten,	az	addig	dugta	el,	 amíg	Kinvara	kijött	a
házból!

Strike	 úgy	 tűnt,	 sokáig	 bámult	 a	 telefon	 kijelzőjére.	 A	 karja	 súlyosan
nehezedett	Robin	vállára.	Végül	megszólalt:

–	Ez	egy	tarka	foltos	ló?
–	 Komolyan?	 –	 nézett	 rá	 Robin	 teljes	 hitetlenséggel.	 –	 Lószíneken	 akar

vitatkozni?	Most?
–	Csak	mondja	meg!
–	Nem,	a	tarka	foltos	lovak	fekete-fehérek,	nem	barnák,	és…
–	Muszáj	lesz	a	rendőrséghez	fordulnunk	–	vágott	közbe	Strike.	–	Épp	most

vált	sokkalta	valószínűbbé	egy	újabb	gyilkosság.
–	Nem	mondja	komolyan…
–	Teljesen	komolyan	mondom.	Csak	segítsen	eljutni	a	kocsiig,	és	elmondok

mindent…	 de	 addig	 ne	 kérdezgessen,	 mert	 úgy	 fáj	 a	 kurva	 lábam,	 hogy
megőrülök.



68
	

Most	már	nekem	is	fejembe	szállt	a	vér.
	

Henrik	Ibsen:	Rosmersholm
	
	

Három	 nappal	 később	 még	 soha	 nem	 látott	 meghívás	 futott	 be	 Strike-nak	 és
Robinnak.	 Köszönetül	 azért,	 hogy	 nem	 tüntették	 fel	 ismét	 rossz	 színben	 a
rendőrséget,	 inkább	 segítettek	 a	 nyomozásban	 azzal,	 hogy	 átadták	 az
információikat	 Flick	 ellopott	 feljegyzéséről	 és	 a	 „Gyászoló	 kancá”-ról,
meghívták	 a	 két	 nyomozótársat	 a	 New	 Scotland	 Yardra,	 ahol	 a	 munka
oroszlánrésze	 zajlott.	 Strike	 és	 Robin	 ahhoz	 voltak	 hozzászokva,	 hogy	 a
rendőrség	bosszantó	kellemetlenkedőkként	vagy	kérkedőkként	kezeli	őket.	Meg
is	lepődtek	ezen	a	nyájas	hozzáálláson,	de	hálásak	is	voltak	érte.

Amikor	megérkeztek,	a	csapatot	vezető	magas,	szőke	skót	nő	is	kiugrott	egy
kihallgatásról	 egy	 percre,	 hogy	kezet	 szorítson	 velük.	 Strike-ék	 tudták,	 hogy	 a
rendőrség	 két	 gyanúsítottat	 is	 behozott	 kikérdezni,	 de	 még	 senki	 ellen	 nem
emeltek	vádat.

–	Az	egész	délelőtt	hisztériával	és	pókerarcú	 tagadással	 telt	–	mesélte	Judy
McMurran	főfelügyelő	–,	de	szerintem	a	nap	végére	meg	fog	törni	ez	a	nő.

–	 Esetleg	 ránézhetnénk	mi	 is	 egy	 kicsit,	 Judy?	 –	 kérdezte	 egy	 beosztottja,
George	Layborn	nyomozó;	ő	köszöntötte	Strike-ot	és	Robint,	amikor	befutottak,
és	 kísérte	 fel	 őket.	 Kövérkés	 ember	 volt,	 Robint	 arra	 a	 közlekedési	 rendőrre
emlékeztette,	aki	olyan	nagyon	viccesnek	gondolta	magát	az	autópálya	mellett,
amikor	ő	a	pánikroham	után	próbálta	összeszedni	magát.

–	Menjenek	csak!	–	bólintott	mosolyogva	a	főfelügyelő	asszony.
Layborn	 befordult	 egy	 folyosón	 Strike	 és	 Robin	 előtt,	 aztán	 az	 első	 ajtón

jobbra	 egy	 sötét,	 szűk	 helyiségbe	 vezette	 őket.	 Az	 egyik	 fal	 felét	 a
kihallgatóhelyiségbe	néző	megfigyelőablak	töltötte	be.



Robin	eddig	csak	filmekben	és	a	tévében	látott	ilyen	helyiségeket,	és	teljesen
elámult.	 Kinvara	 Chiswell	 ott	 ült	 egy	 asztalnál,	 mellette	 összeszorított	 ajkú
ügyvéd	 hajszálcsíkos	 öltönyben.	 A	 sápadt	 Kinvara	 nem	 viselt	 semmilyen
sminket,	 és	 halványszürke	 selyemblúza	 olyan	gyűrött	 volt,	mintha	 abban	 aludt
volna.	 Zsebkendővel	 a	 kezében	 épp	 sírt.	 Vele	 szemben	 ott	 ült	 egy	 másik
nyomozó,	 jóval	olcsóbb	öltönyben,	mint	 az	ügyvédé.	Közönyös	arccal	 figyelte
Kinvarát.

McMurran	 főfelügyelő	 most	 visszajött	 a	 helyiségbe,	 és	 leült	 a	 kollégája
mellett	 az	 üres	 székre.	Hosszúnak	 tűnő	 szünet,	 bár	 valószínűleg	 alig	 egy	 perc
után	McMurran	meg	is	szólalt:

–	Még	mindig	nem	akar	semmit	mesélni	a	szállóban	töltött	éjszakáról,	Mrs.
Chiswell?

–	Ez	egy	 rémálom!	–	 suttogta	Kinvara.	–	Nem	hiszem	el,	hogy	ez	 történik
velem!	Nem	hiszem	el,	hogy	berángattak	ide!

A	szeme	vörös	volt,	megdagadt,	és	mintha	szempillái	sem	lettek	volna,	hogy
lesírta	a	szemfestékét.

–	 Jasper	 öngyilkos	 lett!	 –	 nyögte	 ki	 remegő	 hangon.	 –	 Depressziós	 volt!
Bárki	 megmondhatja	 maguknak!	 Az	 a	 zsarolás	 nem	 hagyta	 nyugodni…
kérdezték	már	a	külügyminisztériumot?	A	puszta	gondolat,	hogy	lehetnek	képek
arról	a	felakasztott	fiúról…	hát	nem	értik,	mennyire	félt	Jasper?	Ha	ez	kiderült
volna…	 –	 Itt	 megtört	 a	 hangja.	 –	 Hol	 vannak	 ellenem	 a	 bizonyítékok?	 –
követelte.	–	Hol	vannak?	Hol?

Az	ügyvédje	diszkréten	köhintett	egyet.
–	 Térjünk	 csak	 vissza	 –	 felelte	 McMurran	 főfelügyelő	 –	 a	 szállóhoz.	 Mit

gondol,	miért	hívta	őket	fel	a	férje,	hogy	megbizonyosodjon…
–	 Nem	 bűn	 megszállni	 egy	 ilyen	 helyen!	 –	 vágott	 közbe	 hisztérikusan

Kinvara,	és	az	ügyvédjéhez	fordult.	–	Ez	nevetséges,	Charles,	hogy	hozhatnak	be
csak	azért,	mert	megszálltam	egy…

–	Mrs.	 Chiswell	 válaszol	 a	 kérdéseikre	 a	 születésnapjával	 kapcsolatban	 –
fordult	az	ügyvéd	McMurranhoz,	Robin	meglátása	szerint	igencsak	optimistán	–,
de	ugyanakkor…

A	megfigyelőhelyiség	ajtaja	kinyílt,	és	oldalba	vágta	Strike-ot.
–	 Semmi	 baj,	 mi	 megyünk	 is	 –	 szólt	 a	 kollégáinak	 Layborn.	 –	 Jöjjenek,

átmegyünk	a	vizsgálati	szobába.	Még	egy	csomó	mindent	meg	akarok	maguknak



mutatni.
Befordulva	egy	újabb	folyosón	Eric	Wardle-lel	találkoztak	össze.
–	Hát	ezt	sem	hittem	volna!	–	jegyezte	meg	vigyorogva,	ahogy	kezet	rázott

Strike-kal.	–	Komolyan	meghívták,	ide,	be!
–	Maga	 is	 jön,	Wardle?	–	kérdezte	Layborn.	Mintha	kicsit	 rosszallta	volna,

hogy	 esetleg	 egy	 másik	 rendőrrel	 kell	 osztoznia	 a	 vendégeken,	 akikre	 jó
benyomást	akart	tenni.

–	Akár	 –	 bólintott	Wardle.	 –	Legalább	megtudom,	mihez	 asszisztáltam	 így
heteken	át.

–	Biztos	megviselte	–	nézett	rá	Strike,	ahogy	Layborn	nyomában	sétáltak	–,
hogy	továbbítania	kellett	azt	a	sok	mindent,	amit	mi	találtunk!

Wardle	kuncogott	egy	kicsit.
Robin	 a	Denmark	Street-i	 kicsi,	 kissé	 lepusztult	 irodáikhoz	volt	 szokva,	 és

teljesen	 elámult	 rajta,	 milyen	 helyen	 végzik	 a	 Scotland	 Yardon	 a	 fontosnak
tartott,	 gyanús	 halálesetek	 utáni	 nyomozást.	 A	 falon	 egy	 fehér	 táblán	 a
gyilkosság	 idővonala	volt	 látható.	A	szomszédos	 falon	 fényképek	a	helyszínről
és	 a	 holttestről,	 néhány	 az	 utánról	 is,	 hogy	 Chiswellről	 lefejtették	 a	 műanyag
fóliát,	 így	 szörnyű	 közeli	 képeken	 volt	 látható	 a	 vértolulásos	 arca,	 az	 egyik
oldalon	 a	 vörösen	 éktelenkedő	 karcolással.	 Üveges	 szeme	 félig	 nyitva,	 a	 bőre
foltos,	sötétlila.

Layborn	 is	 látta,	 hogy	 felkeltette	 a	 kép	 az	 érdeklődését,	 és	 megmutatta
Robinnak	 a	 toxikológiai	 jelentést	 és	 a	 telefonhívás-listát,	 amire	 a	 rendőrség
építette	 a	 nyomozást.	Aztán	 egy	 kulccsal	 kinyitotta	 a	 jókora	 szekrényt,	 ahol	 a
tárgyi	bizonyítékokat	tartották	gondosan	becsomagolva	és	felcímkézve.	Itt	volt	a
megrepedt	 Lachesises	 henger,	 a	 koszos	 narancsleves	 doboz,	 és	 Kinvara
búcsúlevele	a	férjének.	Amikor	meglátta	a	feljegyzést,	amit	Flick	emelt	el,	meg	a
vendégszobában,	 az	 ágyon	 heverő	 „Gyászoló	 kanca”	 kinyomtatott	 fényképét,
Robint	 valami	 büszkeség	 öntötte	 el	 –	 jól	 tudta,	 hogy	 most	 már	 mindkettő
perdöntő	jelentőségű	bizonyíték.

–	Na	jó	–	mondta	Layborn,	becsukta	a	szekrényt,	és	odament	egy	számítógép
monitorjához.	–	Lássuk	a	hölgyet	akcióban!

Egy	 lemezt	 illesztett	 a	 legközelebbi	 gépbe,	 és	 közelebb	 intette	 Strike-ot,
Robint	és	Wardle-t.

A	képernyőn	megjelent	a	Paddington	pályaudvar	zsúfolt	előtere,	fekete-fehér



alakok	mászkáltak	 rángatózó	mozgással.	A	bal	 felső	sarok	mutatta	az	 időt	és	a
dátumot.

–	Ott	is	van	–	mondta	Layborn,	megállította	a	videót,	és	zömök	ujjával	egy
nőre	mutatott.	–	Látják?

A	 homályos	 figurában	 egyértelműen	 fel	 lehetett	 ismerni	 Kinvarát.	 A
kimerevített	 képen	 egy	 szakállas	 férfi	 is	 volt,	 aki	 csak	 bámult	 rá,	 biztos,	mert
nem	 volt	 begombolva	 a	 kabátja,	 és	 ugyanazt	 a	 testhezálló	 fekete	 ruhát	 viselte
alatta,	mint	a	paralimpiai	fogadáson.	Layborn	megnyomta	a	„lejátszás”	gombot.

–	Figyeljék,	figyeljék…	ad	a	hajléktalannak…
Kinvara	odadobott	valamit	egy	ajtóban	ülő	bebugyolált	alak	poharába.
–	…figyeljék!	–	ismételte	teljesen	szükségtelenül	a	nyomozó.	–	Egyenesen	a

vasutashoz	megy…	felesleges	kérdés…	megmutatja	a	 jegyét…	most	 figyeljék!
Megy	a	peronra,	megáll,	és	egy	másik	embertől	is	kérdez	valamit,	hogy	minden
rohadt	 lépésére	 biztosan	 legyen	 tanú,	 akkor	 is,	 ha	 a	 kamerák	 nem	 látják…
éééés…	felszáll	a	vonatra.

Megremegett	 a	 kép,	 és	 váltott.	 Egy	 vonat	 futott	 be	 Swindonba.	 Kinvara
leszállt	róla,	egy	másik	nővel	beszélgetett	éppen.

–	 Látják?	 –	 kérdezte	 Layborn.	 –	 Még	 itt	 is	 megtesz	 mindent,	 hogy
emlékezzenek	rá,	csak	a	biztonság	kedvéért.	És…

Megint	váltott	a	kép,	most	a	swindoni	állomás	parkolóját	mutatta.
–	 …itt	 is	 van	 –	 mondta	 Layborn	 –,	 a	 kocsi	 ott	 parkol	 rögtön	 a	 kamera

mellett,	milyen	kényelmes.	Beszáll,	és	megy	is.	Hazaér,	ragaszkodik	hozzá,	hogy
az	istállólány	ott	maradjon	éjszakára	a	szomszéd	szobában,	másnap	reggel	a	lány
szeme	 láttára	 lép	ki	a	házból…	bombabiztos	alibi.	De	persze,	ahogy	maguk	 is,
ekkorra	már	mi	is	arra	jutottunk,	hogy	ha	gyilkosság	volt,	feltétlenül	két	ember
kellett	hozzá.

–	A	narancslé	miatt?	–	kérdezte	Robin.
–	Leginkább	–	bólintott	Layborn.	–	Ha	Chiswell	–	Layborn	úgy	mondta	ki	a

miniszter	nevét,	ahogy	az	 le	volt	 írva	–	nem	tudott	 róla,	hogy	amitriptilint	vett
be,	 annak	 az	 lett	 volna	 a	 legvalószínűbb	 magyarázata,	 hogy	 a	 hűtőben	 lévő
dobozt	megbuherálták,	és	abból	töltött	magának,	de	a	szemétben	lévő	doboz	nem
volt	megbuherálva,	és	csak	az	ő	ujjlenyomatait	találtuk	meg	rajta.

–	 Mondjuk,	 az	 ujjlenyomatait	 könnyű	 rátenni	 kisebb	 tárgyakra,	 ha	 már
meghalt	–	jegyezte	meg	Strike.	–	Csak	rányomják	a	kezét.



–	Pontosan!	–	bólintott	Layborn,	odalépett	a	fényképekkel	borított	falhoz,	és
a	 mozsárról	 és	 mozsártörőről	 készült	 közeli	 képekre	 mutatott.	 –	 Szóval
visszamentünk	 ehhez.	 Az	 ezen	 talált	 ujjlenyomatok	 Chiswelltől,	 meg	 ahogy
ottmaradt	 benne	 némi	 por,	 az	 azt	 jelezte,	 hogy	 csak	 beállították	 így,	 ami	 azt
jelenti,	hogy	a	megbuherált	narancslét	akár	órákkal	azelőtt	is	elkészíthette	valaki,
akinek	 volt	 kulcsa,	 tudta,	 milyen	 antidepresszánst	 szed	 az	 asszony,	 hogy
Chiswell	ízérzékelése	és	szaglása	nem	jó,	és	hogy	mindig	narancslét	iszik	reggel.
És	 akkor	 csak	 az	 kell,	 hogy	 a	 bűntársa	 elhelyezze	 a	 megbuherálatlan
narancsleves	dobozt	 a	 szemetesben	a	halott	ujjlenyomataival,	 és	 eltüntesse	 azt,
amiben	lehet	amitriptilinmaradvány.	És	hát	ki	tudhatja	mindezt,	és	ki	csinálhatja
ezt	mind	meg	jobban,	mint	az	asszony?	–	tette	fel	a	szónoki	kérdést	Layborn.	–
De	 hát	 mégis	 itt	 van	 a	 bombabiztos	 alibijével	 a	 halál	 időpontjában,
hetvenvalahány	 mérföldre	 a	 férjétől,	 aki	 épp	 felhajtja	 az	 antidepresszánst.
Ráadásul	hagyott	egy	levelet	is,	amiben	szép	tiszta	történetet	vázol:	a	jóformán
csődbe	ment,	megzsarolt	férj	megtudja,	hogy	a	felesége	is	elhagyja,	ez	átbillenti
a	holtponton,	és	megöli	magát.	Csakhogy	–	mutatott	Layborn	a	halott	Chiswell
arcáról	 készült	 közeli	 képre,	 amin	 már	 lefejtették	 róla	 a	 nejlonzacskót,	 és	 jól
látszott	 az	arcán	a	mély,	vörös	karcolás	–,	ez	 nem	nagyon	 tetszett	 nekünk.	Ezt
már	kezdettől	fogva	gyanúsnak	találtuk.	Ha	túladagolják,	az	amitriptilin	okozhat
izgatottságot	 is,	 nemcsak	 álmosságot.	 És	 ez	 a	 sérülés	 mintha	 arról	 árulkodott
volna,	hogy	valaki	más	húzta	rá	a	zacskót	erővel	a	fejére.	És	akkor	ott	volt	még	a
nyitott	ajtó.	Akárki	is	jött	be	vagy	ment	ki	utoljára,	az	nem	tudta,	mi	a	trükkje,
hogy	 rendesen	 becsukódjon,	 szóval	 úgy	 tűnt,	 nem	 Chiswell	 zárta	 be	 utoljára.
Ráadásul	a	tabletták	csomagolása	sem	volt	meg…	az	is	kezdettől	bűzlött.	Minek
dobná	 ki	 Jasper	 Chiswell?	 –	 kérdezte	 Layborn.	 –	 Szóval	 csak	 néhány	 kis
figyelmetlen	hiba.

–	 De	 majdnem	 sikerült	 –	 jegyezte	 meg	 Strike.	 –	 Ha	 Chiswell	 elalszik	 az
amitriptilintől,	 ahogy	 akarták,	 és	 ha	 végiggondolták	 volna	 a	 legapróbb
részleteket	is…	hogy	rendesen	be	kell	csukni	az	ajtót,	ott	kell	hagyni	a	tabletták
csomagolását…

–	De	nem	gondolták	–	vágott	közbe	Layborn	–,	és	ennek	a	nőnek	nincs	annyi
esze,	hogy	egyedül	kidumálja	magát	ebből.

–	„Nem	hiszem	el,	hogy	ez	történik	velem”	–	idézte	Strike.	–	Tartja	magát	a
történethez.	 Szombat	 éjjel	 nekünk	 azt	 mondta,	 hogy	 „nem	 gondolta,	 hogy	 ez



lesz”,	„valószínűtlen	volt	az	egész…”
–	Sok	szerencsét	a	bíróságon	ezzel	–	jegyezte	meg	halkan	Wardle.
–	Hát	igen,	mégis	mire	számított,	kedveském,	amikor	összetörte	azt	a	csomó

gyógyszert,	 és	 belekeverte	 a	 férje	 narancslevébe?	 –	 helyeselt	 Layborn.	 –	 Az
számít,	hogy	mit	csinál,	nem	az,	hogy	mit	mond	utána.

–	Elképesztő,	mi	mindent	összehazudnak	maguknak	az	emberek,	ha	valami
erősebb	 egyéniség	 befolyása	 alá	 kerülnek	 –	 mondta	 Strike.	 –	 Egy	 tízesbe
fogadok,	 hogy	 amikor	 McMurran	 végül	 megtöri,	 Kinvara	 azt	 fogja	 mondani,
hogy	 eredetileg	 csak	 remélte,	 Chiswell	 tényleg	 megöli	 magát,	 aztán	 próbálta
arrafelé	 terelgetni,	 aztán	 végül	 elért	 egy	 pontra,	 amikor	 már	 nem	 látott	 sok
különbséget	 aközött,	 hogy	 öngyilkosságba	 kergeti,	 és	 hogy	 ő	 maga	 rakja	 a
tablettákat	 a	 narancslevébe.	 Úgy	 veszem	 ki,	 még	 mindig	 az	 akasztófás	 ügyet
erőlteti,	hogy	amiatt	ölte	meg	magát.

–	 Igazán	 remek	 munkát	 végeztek	 egyébként,	 hogy	 összerakták	 a	 képet	 az
akasztófaügyben	–	bólogatott	Layborn.	–	Abban	egy	kicsit	 le	voltunk	maradva
maguk	 mögött,	 de	 tényleg	 piszok	 sok	 mindent	 megmagyarázott.	 Ez	 persze
szigorúan	 bizalmas	 –	 tette	 hozzá,	 és	 felvett	 egy	 közeli	 asztalról	 egy	 barna
borítékot,	 amelyből	 nagy	 fényképet	 húzott	 elő	 –,	 de	 ezt	 ma	 délelőtt	 kaptuk	 a
külügyminisztériumból.	Mint	látják…

Robin	is	odalépett,	hogy	megnézze,	de	aztán	már	inkább	azt	kívánta,	bár	ne
tette	volna.	Mégis	mit	várt,	mi	lesz	jobb	attól,	ha	vet	egy	pillantást	a	ránézésre
tizenéves	fiú	holttestére	a	romokkal	teliszórt	utcán,	az	akasztófán?	A	szemét	már
kiették	 a	 dögevő	madarak.	 A	 lába	 csupaszon	 lógott.	 Valaki	 biztosan	 ellopta	 a
cipőjét,	gondolta	Robin.

–	 A	 második	 akasztófát	 szállító	 teherautót	 eltérítették.	 A	 kormány	 sosem
kapta	meg,	és	Chiswellnek	sem	fizették	ki.	A	kép	alapján	úgy	tűnik,	a	 lázadók
használták	 őket	 törvénytelen	 kivégzésekhez.	 Ez	 a	 szegény	 gyerek,	 Samuel
Murape,	meg	 rosszkor	volt	 rossz	helyen.	Brit	 tanuló,	 egyetem	előtt,	 rokonokat
meglátogatni	ment	oda.	Nem	valami	éles…	–	mutatta	Layborn	–,	de	ott,	pont	a
lába	mögött…

–	Igen	–	bólintott	Strike	–,	az	lehet,	hogy	a	fehér	ló	odavésve.
Robin	telefonja	némára	volt	állítva,	és	most	rezegni	kezdett	a	zsebében.	Egy

fontos	hívást	várt,	de	csak	egy	sms	jött	ismeretlen	számról:
	



Tudom,	 hogy	 letiltottad	 a	 számomat,	 de	 találkoznunk	 kell.
Sürgős	 helyzet	 állt	 elő,	 és	 neked	 is,	 nekem	 is	 előnyünkre
szolgálna,	ha	megoldanánk.	Matt
	

–	Semmi	–	nézett	rá	Strike-ra,	és	elrakta	a	telefont.
Ma	már	ez	volt	a	harmadik	üzenet	Matthew-tól.
Sürgős	helyzet,	na	persze.
Valószínűleg	Tom	is	rájött,	hogy	a	menyasszonya	csalja	a	barátjával.	Lehet,

hogy	azzal	 fenyegetőzött,	 felhívja	Robint,	vagy	beugrik	az	 irodába	a	Denmark
Streeten,	 hogy	 kiderítse,	 mennyit	 tud	 a	 lány.	 Ha	 Matthew	 azt	 gondolja,	 ez
Robinnak	„sürgős”,	amikor	pillanatnyilag	épp	egy	begyógyszerezett,	megfojtott
miniszter	képeivel	teli	tábla	mellett	áll,	hát	téved.	Egy	kis	erőfeszítéssel	ismét	a
beszélgetés	felé	fordította	a	figyelmét.

–	…a	nyakékügyet	–	mondta	épp	Strike-nak	Layborn.	–	Sokkal	meggyőzőbb
sztori,	 mint	 amit	 nekünk	 mondott	 el	 a	 fiú.	 Azt	 a	 sok	 marhaságot,	 hogy	 meg
akarta	akadályozni,	hogy	kárt	tegyen	magában.

–	 Robinnak	 sikerült	 kiszednie	 belőle	 az	 új	 sztorit,	 nem	 nekem	 –	 felelte
Strike.

–	Á…	hát,	remek	munka!	–	fordult	Layborn	Robinhoz	némileg	lekezelően.	–
Én	 már	 akkor	 is	 sikamlós	 kis	 szemétnek	 éreztem,	 amikor	 felvettem	 az	 első
vallomását.	 Szemtelen.	 Épp	 csak	 kijött	 a	 sittről,	 meg	 minden.	 Semmi
lelkiismeret-furdalás,	hogy	elütötte	azt	a	szegény	nőt.

–	És	Francescával	hogy	haladnak?	–	érdeklődött	Strike.	–	Tudja,	a	galériás
lány?

–	 Sikerült	 elérnünk	 az	 apját	 Srí	 Lankán,	 és	 hát	 nem	 örül.	 Sőt,	 eléggé
akadályoz	is	–	válaszolta	Layborn.	–	Csak	próbál	időt	nyerni,	hogy	kereshessen
ügyvédet.	Rohadt	kellemetlen,	hogy	az	egész	család	külföldön	van.	Muszáj	volt
keményen	 beszélnem	 vele	 a	 telefonban.	 Én	megértem,	miért	 nem	 szeretné,	 ha
bíróságra	kerülne	ez	az	egész,	de	hát	sajnálom.	Jó	kis	képet	ad	az	arisztokrácia
gondolkodásáról	egy	ilyen	ügy,	mi?	Rájuk	más	szabályok	vonatkoznak…

–	 Ha	 már	 itt	 tartunk	 –	 szólt	 közbe	 Strike	 –,	 gondolom,	 beszéltek	 Aamir
Mallikkal?

–	Aha,	meg	 is	 találtuk,	 ahol	 a	maga	 embere…	Hutchinsnak	 hívják,	 ugye?
Szóval	ahol	ő	mondta,	hogy	lesz.	A	nővérénél.	Van	új	állása…



–	Ó,	ennek	örülök!	–	szólt	közbe	önkéntelenül	Robin.
–	 …és	 először	 nemigen	 örült,	 amikor	 megjelentünk,	 de	 végül	 nagyon	 is

őszintének	és	segítőkésznek	bizonyult.	Elmesélte,	hogy	ő	talált	rá	a	zavart	fiúra,
Billyre,	ugye?…	az	utcán,	aki	a	főnökével	akart	beszélni,	valami	halott	gyerekről
kiabált,	 akit	 megfojtottak	 és	 Chiswell	 birtokán	 temettek	 el.	 Hazavitte,	 azt
gondolta,	majd	elviszi	a	kórházba,	de	előbb	kikérte	Geraint	Winn	tanácsát.	Winn
meg	őrjöngött.	Ráparancsolt,	hogy	semmiképp	se	hívjon	mentőt.

–	Komolyan?	–	fintorodott	el	Strike.
–	Mallik	elmondásából	úgy	tűnik,	Winn	azon	aggódott,	hogy	ha	kapcsolatba

hozzák	Billyvel,	az	rontja	a	hitelességét.	Nem	akarta,	hogy	valami	pszichotikus
koldus	felkavarja	a	dolgokat.	Ordibált	Mallikkal,	hogy	az	bevitte	az	ő	házukba,
utasította,	hogy	dobja	csak	ki	az	utcára.	A	baj	csak	az…

–	Hogy	Billy	nem	akart	menni	–	fejezte	be	Strike.
–	 Pontosan.	Mallik	 azt	mesélte,	 hogy	 nyilván	 nem	 is	 tudta,	mit	 csinál,	 azt

hitte,	 akarata	 ellenére	 tartják	 fogva.	 Többnyire	 csak	 a	 fürdőben	 hevert
összekuporodva.	Szóval…	–	Layborn	nagy	levegőt	vett	–,	Malliknak	elege	lett,
hogy	Winnéknek	 falazzon.	Megerősítette	 azt	 is,	 hogy	Winn	 nem	 volt	 ott	 nála
Chiswell	 halála	 idején,	 reggel.	 Winn	 később,	 amikor	 azt	 követelte	 tőle,	 hogy
hazudjon	erről,	azt	mondta	neki,	hogy	sürgős	 telefonhívást	kapott	aznap	reggel
hatkor,	és	ezért	ment	el	otthonról	olyan	korán.

–	És	megtalálták	ezt	a	hívást?	–	kérdezte	Strike.
Layborn	 fogta	 a	 kinyomtatott	 híváslistákat,	 átnézte,	 aztán	 átnyújtott	Strike-

nak	néhány	jegyzetelt	oldalt.
–	Tessék.	Kártyás	telefonok	–	tette	hozzá.	–	Eddig	három	különböző	számot

találtunk.	 Valószínűleg	 volt	 több	 is.	 Egyszer	 használták	 őket,	 többször	 soha,
lekövethetetlen,	 csak	 ebben	 az	 egyetlen	 esetben	 jelenik	 meg.	 Ezt	 hónapokig
tervezték.

–	 Winnt	 is	 egy	 olyanról	 hívták	 aznap	 reggel,	 amit	 csak	 egyetlenegyszer
használtak,	két	másikkal	meg	Kinvarát,	kétszer	 is,	az	előző	két	hétben.	Persze,
„nem	 emlékszik”,	 ki	 hívta,	 de	 mindkétszer…	 látják?…	 több	 mint	 egy	 óráig
beszélt	az	illetővel.

–	Winn	mivel	védekezik?	–	kérdezte	Strike.
–	Teljesen	megkukult	–	felelte	Layborn.	–	De	ne	aggódjon,	dolgozunk	rajta.

A	szippantósok	nem	állnak	olyan	mélyen	a	szarban,	mint	Geraint	Wi…	elnézést,



kedveském	 –	 tette	 hozzá	 vigyorogva	 Robinnak	 címezve,	 aki	 az	 elnézéskérést
sértőbbnek	találta,	mint	amit	Layborn	mondott.	–	De	értik.	Most	már	akár	el	is
mondhat	mindent.	Akárhogy	is,	ott	a	seggében	a	lóf…	szóval	–	hallgatott	el	újra.
–	De	ami	engem	érdekel	–	folytatta	aztán	–,	az	az,	hogy	vajon	a	felesége	mennyit
tudott.	Fura	egy	nő.

–	Hogy	fura?	–	szólt	közbe	Robin.
–	Hát,	 tudják.	Szerintem	játssza	az	eszét	kicsit	–	felelte	Layborn,	és	valami

elnagyolt	 gesztussal	 a	 szeme	 felé	 intett.	 –	 Nagyon	 nehezen	 hihető,	 hogy	 nem
tudta,	miben	sántikál	a	férje.

–	És	ha	már	olyanokról	van	szó,	akik	nem	tudják,	a	partnerük	miben	sántikál
–	lépett	közbe	Strike,	mert	mintha	harcos	szikrát	 látott	volna	felcsillanni	Robin
szemében	–,	hogy	haladnak	Flick	barátnőnkkel?

–	 Ó,	 vele	 remekül	 –	 bólintott	 Layborn.	 –	 Na,	 az	 ő	 szülei	 nagyon	 is
segítőkészek.	Mindkettő	ügyvéd,	és	nagyon	győzködik,	hogy	működjön	velünk
együtt.	 Azt	 bevallotta,	 hogy	 ő	 volt	 Chiswell	 takarítónője,	 hogy	 ő	 lopta	 el	 a
feljegyzést,	 és	 ő	 vette	 át	 a	 pezsgős	 ládát,	 nem	 sokkal	 azelőtt,	 hogy	 Chiswell
közölte	vele,	nem	engedheti	meg	magának,	hogy	tovább	fizesse.	Azt	mondja,	a
ládát	a	konyhai	szekrénybe	tette.

–	Ki	hozta	ki?
–	 Arra	 nem	 emlékszik.	 Majd	 kiderítjük.	 Gondolom,	 futárszolgálat,	 amit

újabb	egyszer	használatos	telefonon	intéztek.
–	És	a	hitelkártya?
–	Azt	nagyon	jól	kiszúrták	–	dicsérte	meg	őket	Layborn.	–	Mi	nem	is	tudtuk,

hogy	eltűnt	az	a	hitelkártya.	Ma	délelőtt	kaptuk	meg	a	részleteket	a	banktól.	Épp
aznap,	 amikor	 Flick	 lakótársa	 rájött,	 hogy	 hiányzik,	 valaki	 kifizetett	 vele	 egy
láda	pezsgőt	meg	vagy	száz	 fontnyi	mindenfélét	az	Amazonon,	az	egészet	egy
Maida	Vale-i	címre	kérte.	Ott	senki	nem	vette	át,	így	visszavitték	a	raktárba,	ahol
még	aznap	délután	 átvette	valaki	 a	 sikertelen	kézbesítési	 értesítővel.	Próbáljuk
előkeríteni	 azt	 a	 munkatársat,	 aki	 azonosítani	 tudná	 az	 átvevőt,	 meg	 várjuk	 a
részletes	listát,	hogy	mi	volt	az	Amazonos	rendelésben,	de	én	lefogadom,	hogy
hélium,	gumicső	és	gumikesztyű.

–	Ezt	az	egészet	hónapokkal	előre	kitervelték.	Hónapokkal	előre!
–	 Na	 és	 az?	 –	 mutatott	 Strike	 a	 Chiswell	 írásával	 készült	 feljegyzés

fénymásolatára,	ami	ott	hevert	mellette	egy	műanyag	zacskóban.	–	Azt	elmondta



már,	miért	emelte	el?
–	 Azt	 mondja,	 meglátta	 rajta,	 hogy	 „Bill”,	 és	 azt	 hitte,	 a	 pasija	 öccsére

vonatkozik.	 Elég	 ironikus	 –	mondta	 Layborn.	 –	Ha	 nem	 lopta	 volna	 el,	 közel
sem	láttuk	volna	át	az	egészet	ilyen	gyorsan,	nem?

Elég	 merész	 kijelentés,	 gondolta	 Robin,	 tekintve,	 hogy	 Strike	 volt,	 aki
„átlátta”,	végül	neki	 sikerült	 kibogoznia,	mit	 is	 jelent	Chiswell	 feljegyzése	–	 a
kocsiban,	amikor	a	Chiswell-házból	visszajöttek	Londonba.

–	Ebben	is	Robiné	az	érdem	nagy	része	–	mondta	épp	Strike.	–	Ő	találta	meg,
ő	figyelt	fel	a	„Blanc	de	Blanc”-ra	meg	a	Grand	Vitarára.	Én	csak	összeraktam,
amikor	már	ott	volt	a	szemem	előtt	minden	részlet.

–	 Hát,	 mi	 is	 ott	 jöttünk	 maguk	 mögött	 ezzel	 –	 vakarta	 meg	 a	 hasát
szórakozottan	Layborn.	–	Biztos	vagyok	benne,	hogy	sikerült	volna.

Robin	 telefonja	 megint	 rezegni	 kezdett	 a	 zsebében,	 ezúttal	 tényleg	 hívta
valaki.

–	Ezt	muszáj	felvennem.	Van	egy	hely,	ahol…?
–	Tessék,	menjen	be	ide!	–	nyitott	ki	neki	egy	ajtót	Layborn.
A	fénymásolószoba	volt,	a	kis	ablakán	reluxa.	Robin	becsukta	az	ajtót,	hogy

ne	zavarja	a	beszélgetés,	és	felvette.
–	Szia,	Sarah.
–	Szia	–	felelte	Sarah	Shadlock.
Egyáltalán	 nem	 olyan	 volt	 a	 hangja,	 mint	 annak	 a	 Sarah-nak,	 akit	 Robin

majd’	 kilenc	 éve	 ismert,	 annak	 az	 öntudatos,	 hatásvadász	 szőkeségnek,	 akiről
Robin	 már	 tizenéves	 korában	 is	 sejtette,	 hogy	 reméli,	 Matthew	 távkapcsolata
végül	 valahogy	 tönkremegy	majd.	 Folyton	 fel-feltűnt	 az	 évek	 során,	 nevetgélt
Matthew	 viccein,	 hozzáért	 a	 karjához,	 sokatmondó	 kérdéseket	 tett	 fel	 Robin
Strike-hoz	fűződő	kapcsolatáról.	Randizott	másokkal	is,	és	végül	megállapodott
szegény	 töketlen	 Tomnál,	 a	 jól	 fizetett	 állásával	 és	 kopaszodó	 koponyájával,
akitől	 kapott	 gyémántokat	 a	 kezére	 és	 a	 fülére	 –	 de	 sosem	 tett	 le	 egészen
Matthew	Cunliffe-ről.

Most	hiányzott	a	hangjából	ez	a	fesztelenség.
–	Hát,	két	szakértőt	is	megkérdeztem,	de…	–	Törékeny,	félelemmel	teli	hang

volt.	 –	 És	 azt	 mondják,	 biztosat	 nem	 tudnak,	 mármint	 egy	 telefonnal	 készült
fényképről…

–	Jó,	nyilván	nem	–	vágott	közbe	hűvösen	Robin.	–	Az	üzenetemben	is	írtam,



nem,	 hogy	 nem	 végleges	 választ	 várok?	 Nem	 határozott	 azonosítást	 vagy
értékbecslést	 szeretnénk.	 Csak	 azt	 akarjuk	 tudni,	 hihette-e	 valaki	 tényleg	 azt,
hogy…

–	Hát,	 akkor	a	válasz	 igen	–	 felelte	Sarah.	–	Az	egyik	 szakértőnk	 igazából
nagyon	 is	 izgatott	 lett	 tőle.	Az	egyik	 régi	 jegyzetfüzetében	 fel	van	sorolva	egy
kép	egy	kancáról	meg	egy	halott	csikóról,	de	az	sosem	került	elő.

–	Kinek	a	jegyzetfüzetében?
–	Ja,	bocs.	–	Robin	még	sosem	hallotta	ilyen	szerénynek,	rémültnek	Sarah-t,

amikor	vele	beszél.	–	Stubbséban.
–	 Na	 és	 ha	 tényleg	 Stubbs?	 –	 érdeklődött	 Robin	 kinézve	 az	 ablakon	 a

Tollkoszorú	kocsmára;	Strike-kal	párszor	jártak	ott.
–	Hát,	ez	nyilván	csak	spekuláció…	de	hogyha	tényleg	eredeti,	és	ha	tényleg

ez	az,	amire	1760-ban	gondolt,	amikor	a	listát	írta,	akkor	rengeteget	érhet.
–	Mondj	egy	durva	becslést!
–	Hát,	a	„Gimcrack”…
–	…22	millióért	ment	el	–	vágott	közbe	Robin,	hirtelen	megszédülve.	–	Igen.

Ezt	mondtad	a	házavató	bulinkon.
Sarah	nem	válaszolt.	Talán	megrémítette	a	buli	említése,	amikor	a	liliomokat

vitte	a	szeretője	feleségének.
–	Szóval,	ha	a	„Gyászoló	kanca”	eredeti	Stubbs…	Valószínűleg	többet	hozna

árverésen,	 mint	 a	 „Gimcrack”.	 Teljesen	 egyedi	 téma.	 Stubbs	 anatómus	 volt,
legalább	 annyira	 tudós,	 mint	 festőművész.	 Ha	 ezen	 tényleg	 egy	 letális	 fehér
csikó	 szindrómás	 állat	 van,	 akkor	 lehet,	 hogy	 ez	 az	 első	 ismert	 ábrázolás.
Rekordokat	dönthet.

Robin	kezében	rezgett	egyet	a	telefon.	Jött	egy	újabb	üzenete.
–	Nagyon	sokat	segítettél,	Sarah,	köszi.	Ugye,	ezt	bizalmasan	kezeled?
–	 Igen,	 igen,	 persze!	 –	 vágta	 rá	 Sarah.	 Aztán	 hirtelen	 folytatta:	 –	 Figyi,

Robin…
–	Most	ne!	–	szakította	félbe	Robin,	és	igyekezett	megőrizni	a	nyugalmát.	–

Egy	ügyön	dolgozom	épp.
–	…de	vége,	lezártuk,	Matt	teljesen	kész	van…
–	Szia,	Sarah.
Robin	letette,	és	megnézte	az	imént	jött	üzenetet.
	



Találkozzunk	 munka	 után,	 ha	 nem	 jössz	 el,	 kiadok	 egy
sajtóközleményt.
	

Akármennyire	 is	szeretett	volna	visszamenni	a	 többiekhez,	és	közölni	velük	 is,
milyen	hihetetlen	dolgokat	tudott	meg	épp,	Robin	a	fenyegetéstől	egy	pillanatra
meghökkent,	és	visszaírt:

	
Sajtóközleményt,	miről?
	

Pillanatokon	belül	megkapta	a	dühös,	elírásokkal	teli	választ:
	
A	mail	 hívott	 a	mnukahelyemen	me	 reggel	 üzenetet	 hagytak	 h
mit	gondolok	róla	h	a	flesgem	ezzel	a	cornwalli	Strikekal.	A	sun
du.	1kor.	Biztos	tudod	te	 is	h	 félrekúr	csak	 lhet	h	nem	érdekel.
De	 engem	 ne	 hívogassanak	 az	 újságok	 a	 munkahelyemen!
Találkozzunk,	vagy	kiadok	egy	közleményt	h	békén	hagyjanak.
	

Robin	épp	újraolvasta	ezt,	amikor	jött	még	egy	üzenet,	ezúttal	csatolmánnyal:
	
Ha	esetleg	nem	láttad	volna
	

Robin	 kinagyította	 a	 csatolt	 fájlt,	 ami	 az	Evening	 Standard	 társasági	 oldaláról
mutatott	egy	rövid	hírt:

	
CHARLOTTE	CAMPBELL	ÉS	CORMORAN	STRIKE

KÜLÖNÖS	ESETE
Charlotte	 Campbell,	 aki	 azóta	 visszatérő	 szereplője	 minden
pletykarovatnak,	hogy	először	megszökött	a	magániskolából,	egész	életét
a	 nyilvánosság	 vizslató	 tekintete	 előtt	 élte	 le.	 A	 legtöbben	 diszkrétebb
helyet	 keresnének,	 hogy	 egy	 magánnyomozóval	 konzultáljanak,	 de	 az
állapotos	Ms.	 Campbell	 (most	már	Mrs.	 Jago	Ross)	 egy	 ablak	melletti
asztalt	választott	erre,	a	West	End	egyik	legdivatosabb	éttermében.

Vajon	 magánnyomozói	 szolgáltatásokról	 esett	 szó	 a	 heves
beszélgetésben,	vagy	valami	személyesebbről?	A	színes	egyéniségű	Mr.



Strike	(a	rocksztár	Jonny	Rokeby	házasságon	kívül	született	fia,	háborús
hős	 és	 modern	 Sherlock	 Holmes)	 ugyanis	 véletlenül	 épp	 Campbell
exvőlegénye.

Campbell	 üzletember	 férje	 biztosan	 szívesen	 kinyomozná	 a	 választ
(hogy	üzleti	vagy	szabadidős	ebéd	volt),	ha	visszatér	New	Yorkból!
	

Robinban	számos	kényelmetlen	érzés	 tolult	 fel,	 leginkább	pánik,	düh	és	rémült
megdöbbenés	 a	 gondolatra,	 hogy	Matthew	 talán	 olyasmiket	 mond	 a	 sajtónak,
amellyel	gonosz	módon	azt	sugallja,	Strike	és	ő	valóban	egy	pár.

Próbálta	 visszahívni	 a	 számot,	 de	 az	 rögtön	 hangpostára	 kapcsolt.	 Két
másodperc	múlva	újabb	dühös	sms	érkezett:

	
EGY	 ÜGYFÉLLEL	 VAGYOK	 NEM	 AKAROK	 ELŐTTE	 BESZÉLNI
CSAKTALÁLKOZZUNK

	
Most	már	Robin	is	dühösen	válaszolt:

	
Én	meg	a	New	Scotland	Yardon.	Keress	egy	csendes	zugot!
	

El	 tudta	 képzelni,	 ahogy	Matthew	 udvariasan	mosolyog	 az	 ügyfélre,	 „csak	 az
iroda,	elnézést”,	mondja	pillanatnyi	gondolkodás	nélkül,	és	bepötyögi	a	mérges
üzeneteket.

	
Egy	 csomó	 mindent	 meg	 kell	 beszélnünk,	 te	 meg	 mint	 egy
gyerek,	 nem	 vagy	 hajlandó	 velem	 találkozni!	 Vagy	 eljössz,	 és
beszélünk,	 vagy	 8-kor	 hívom	 az	 újságokat.	 De	 egyébként
észrevettem,	h	nem	tagadod,	h	együtt	vagytok.
	

Robin	mérges	volt,	de	aggasztotta	is	a	dolog,	így	megint	visszaírt:
	
Jó,	akkor	beszéljük	meg	személyesen,	hol?
	

A	férfi	megjelölt	egy	bárt	az	olasz	negyedben,	leírta,	hogy	jut	el	oda.	Robin	még
mindig	kicsit	döbbenten	nyitott	be	újra	az	ajtón.	A	többiek	épp	egy	monitor	köré



gyűlve	 nézték	 Jimmy	 Knight	 blogjának	 egy	 oldalát,	 Strike	 meg	 felolvasott
belőle:

–	…„más	szóval,	a	Le	Manoir	aux	Quat’Saisons-ben	egyetlen	üveg	bor	többe
kerülhet,	mint	amennyit	egy	egyedülálló,	munkanélküli	édesanya	egy	hétre	kap,
hogy	etesse	és	ruházza	a	gyerekeit,	és	lakhatást	is	biztosítson	belőle.”	Na,	ez	volt
–	mondta	Strike	–,	ahol	felfigyeltem	rá,	milyen	fura	választás	pont	ez	az	étterem,
ha	 az	 ember	 úgy	 általában	 a	 torykról	 meg	 a	 költekezéseikről	 akar
handabandázni.	 Erről	 gondoltam,	 hogy	 Jimmy	 járhatott	 ott	 a	 közelmúltban.
Aztán	 Robin	mondta,	 hogy	 van	 egy	 Blanc	 de	 Blanc	 nevű	 lakosztályuk,	 és	 én
mégsem	 raktam	 össze	 olyan	 gyorsan,	 mint	 kellett	 volna.	 Csak	 néhány	 órával
később	ugrott	be.

–	Szóval	mindennek	tetejébe	még	rohadt	egy	képmutató	is,	nem?	–	mondta
Wardle,	aki	karba	tett	kézzel	állt	Strike	mögött.

–	Keresték	már	Woolstone-ban?	–	érdeklődött	Strike.
–	Abban	a	koszfészekben	a	Charlemont	Roadon,	Woolstone-ban,	mindenhol

–	 bólintott	 Layborn.	 –	De	 ne	 aggódjon.	Megneszeltük,	 hogy	 van	 valami	 csaja
lent	Dulwichben.	Épp	most	mentek	 ki	 oda	 a	 fiúk.	 Egy	 kis	 szerencsével	 estére
már	őrizetben	lesz.

Layborn	ekkor	vette	észre	Robint,	ahogy	ott	áll,	a	kezében	a	telefonjával.
–	Tudom,	hogy	a	maguk	emberei	is	vizsgálják	–	mondta	a	lány	–,	de	van	egy

ismerősöm	a	Christie’snél.	Elküldtem	neki	a	képet	a	„Gyászoló	kancá”-ról,	épp
most	hívott	vissza.	Az	egyik	szakértőjük	szerint	lehetséges,	hogy	Stubbs.

–	Stubbsról	még	én	is	hallottam	–	nézett	nagyot	Layborn.
–	És	mennyit	érhet,	ha	az?	–	kérdezte	Wardle.
–	Az	ismerősöm	szerint	több	mint	22	milliót.
Wardle	füttyentett	egyet.
–	Azt	a	kurva	–	nyögte	ki	Layborn.
–	 Az	 minket	 nem	 érdekel,	 mennyit	 ér	 –	 emlékeztette	 őket	 Strike.	 –	 Az	 a

lényeg,	hogy	feltűnhetett-e	valakinek,	mennyit	érhet.
–	Kibaszott	22	millió!	–	felelte	Wardle.	–	Az	elég	jó	indíték.
–	 Cormoran	 –	 fordult	 Strike-hoz	 Robin,	 és	 felkapta	 a	 kabátját	 a	 szék

támlájáról,	 ahol	 hagyta	 –,	 beszélhetnénk	 egy	 szót	 odakint?	 Sajnálom,	 el	 kell
mennem	–	mondta	a	többieknek	címezve.

–	Minden	rendben?	–	kérdezte	Strike,	ahogy	mindketten	kiléptek	a	folyosóra,



Robin	pedig	becsukta	a	rendőrökkel	teli	helyiség	ajtaját.
–	Igen	–	felelte	Robin,	de	aztán	folytatta:	–	Hát,	nem	igazán.	Talán	jobb,	ha

ezt	elolvassa	–	nyújtotta	át	neki	a	telefonját.
Strike	a	homlokát	ráncolva	végigpörgette	Robin	és	Matthew	üzenetváltását,

benne	az	Evening	Standard	cikkével.
–	És	találkozik	vele?
–	 Muszáj	 lesz.	 Nyilván	 ezért	 szaglászik	 körülöttünk	 Mitch	 Patterson.	 Ha

Matthew	most	még	rá	is	tesz	egy	lapáttal	a	lapoknak,	márpedig	könnyedén	képes
rá…	Hát	máris	nagy	az	érdeklődés	maga	meg…

–	Hagyjunk	 engem	meg	Charlotte-ot!	 –	 vágta	 rá	 Strike	mogorván.	 –	Húsz
percre	 tudott	 odakényszeríteni.	 Matthew	 meg	 magát	 próbálja	 most
kényszeríteni…

–	Tudom	–	felelte	Robin.	–	De	előbb-utóbb	tényleg	muszáj	vele	beszélnem.
A	legtöbb	cuccom	még	mindig	az	Albury	Streeten	van.	Még	a	bankszámlánk	is
közös.

–	Akarja,	hogy	én	is	jöjjek?
Robinnak	nagyon	jólesett	a	felajánlás,	de	elutasította:
–	Köszönöm,	de	nem	hiszem,	hogy	az	segítene.
–	Akkor	később	hívjon	fel,	jó?	Mesélje	el,	hogy	ment.
–	Rendben	–	ígérte	Robin.
Már	indult	is	egyedül	a	liftek	felé.	Fel	sem	tűnt	neki,	ki	jött	vele	szembe,	míg

meg	nem	hallotta	a	hangot	a	háta	mögül:
–	Bobbi?
Robin	 sarkon	 fordult.	 Ott	 állt	 vele	 szemben	 Flick	 Purdue,	 épp	 kilépett	 a

mosdóból	 egy	 rendőrnővel,	 aki	 úgy	 tűnt,	 oda	 is	 elkísérte.	 Akárcsak	 Kinvara,
Flick	is	lesírta	már	a	sminkjét.	Kicsinek	látszott,	mintha	összement	volna	a	fehér
ingében.	Robin	gyanította,	a	szülei	erőltették,	hogy	inkább	ezt	vegye	fel,	és	ne	a
Hezbollah-pólót.

–	Robin	vagyok.	Hogy	vagy,	Flick?
Flick	 mintha	 valami	 kimondhatatlanul	 szörnyűséges	 dologgal	 küszködött

volna.
–	Remélem,	együttműködsz	–	mondta	még	Robin.	–	Mondj	el	nekik	mindent,

jó?
Mintha	valami	apró	fejrázást	látott	volna,	ösztönös	ellenkezést,	a	még	mindig



parázsló	hűség	utolsó	lobbanását	–	még	ebben	a	mostani	szorult	helyzetében	is.
–	Muszáj!	–	tette	hozzá	Robin	halkan.	–	Következőnek	téged	ölt	volna	meg,

Flick.	Túl	sokat	tudsz.
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Minden	lehetőségre	felkészültem.	Már	régen.
	

Henrik	Ibsen:	Rosmersholm
	
	

Húszperces	metrózás	után	Robin	feljött	a	Warwick	Avenue	metrómegállóból,	és
London	 egy	 olyan	 részén	 találta	magát,	 amit	 alig	 ismert.	Mindig	 is	 homályos
kíváncsiság	 élt	 benne	 a	 Kis	 Velencének	 is	 nevezett	 olasz	 negyed	 iránt,	 hisz
különleges	 második	 keresztnevét,	 a	 Venetiát	 azért	 kapta,	 mert	 az	 igazi
Velencében	fogant.	A	 jövőben	nyilván	Matthew-val	kapcsolja	majd	össze	ezt	a
környéket,	meg	a	keserű,	feszült	találkozóval	lent	a	csatorna	partján,	ahová	épp
tartott.

Végigment	 egy	Clifton	Villas	 nevű	 utcán,	 ahol	 a	 pálmafák	 levelei	 áttetsző
jádezöldben	pompáztak	az	esti	napfényben	aranyosan	ragyogó,	krémszínű	házak
falainak	 hátterén.	 A	 kellemes	 nyári	 este	 csendes	 szépségétől	 hirtelen
ellenállhatatlan	melankólia	öntötte	el,	mert	eszébe	jutott	róla	egy	ugyanilyen	este
otthon,	Yorkshire-ben,	 egy	 évtizeddel	 korábban,	 amikor	 a	 szülei	 házától	 sietett
végig	az	utcán.	Alig	tizenhét	éves	volt,	csak	illegett-billegett	a	magas	sarkain,	és
szörnyen	izgult	az	első	randi	előtt	Matthew	Cunliffe-fal,	aki	épp	akkor	ment	át	a
forgalmi	vizsgáján,	és	Harrogate-be	viszi	el	este.

És	 most	 itt	 van,	 megint	 pont	 Matthew-val	 megy	 találkozni,	 hogy
megbeszéljék,	 hogyan	 választják	 szét	 végleg	 az	 életüket.	 Robin	 utálta	 magát,
amiért	 szomorú,	 amiért	 a	 szerelemhez	 vezető	 örömteli,	 közös	 élményeken
töpreng,	 amikor	 inkább	 a	 férfi	 hűtlenségét,	 gonosz	 viselkedését	 kellene	 szem
előtt	tartania.

Balra	 fordult,	 átment	 az	 utcán,	 és	 továbbindult,	 immár	 a	 csatornával
párhuzamos	Blomfield	Road	jobb	oldalát	szegélyező	téglafal	hűvös	árnyékában,
és	meglátott	egy	rendőrautót,	ami	gyorsan	átszáguldott	a	kereszteződésen	előtte.



A	 látvány	 erőt	 adott	 neki.	 Olyan	 volt,	 mintha	 barátságosan	 felé	 intett	 volna	 a
most	 már	 hivatalosan	 is	 új	 élete,	 mintha	 arra	 lett	 volna	 hivatott,	 hogy
emlékeztesse,	 mi	 az	 életcélja,	 és	 hogy	 mennyire	 összeegyeztethetetlen	 azzal,
hogy	továbbra	is	Matthew	Cunliffe	felesége	legyen.

A	falban	egy	magas,	fekete	fakapu	tűnt	fel,	Matthew	üzenete	szerint	ez	vezet
majd	a	csatornaparti	bárhoz.	De	amikor	Robin	megpróbálta	kinyitni,	látta,	hogy
be	 van	 zárva.	 Körülnézett	 az	 utcán,	 de	 Matthew-t	 nem	 látta	 sehol,	 ezért	 a
táskájába	nyúlt	a	telefonjáért.	Le	volt	némítva,	de	rezegve	hívást	jelzett.	Felvette,
és	közben	kinyílt	az	elektronikus	kapu,	ő	pedig	besétált	rajta.	Épp	ekkor	emelte	a
füléhez	a	telefont.

–	Hahó,	épp	most	ér…
Strike	hangja	ordított	bele	a	fülébe:
–	Tűnjön	onnan,	nem	Matthew…
Ekkor	több	dolog	is	történt	egyszerre.
A	 telefont	 kirántották	 a	 kezéből.	 Robin	 egyetlen	 mozdulatlanná	 dermedt

pillanat	alatt	konstatálta,	hogy	bárt	sehol	sem	lát,	csak	egy	koszos	partszakaszt	a
híd	 alatt,	 két	 oldalon	 gondozatlan	 bokrokkal,	meg	 egy	Odile	 nevű	 sötét	 bárka
szögletes,	elhanyagolt	alakját	előtte	a	vízben.	Aztán	valaki	ököllel	gyomorszájon
vágta,	 és	 ő	 összecsuklott,	 kiszaladt	 belőle	 a	 levegő.	 Kétrét	 görnyedve	 állt,	 és
hallotta,	ahogy	kis	csobbanással	a	csatornába	dobják	a	telefonját,	aztán	valaki	jól
belemarkolt	 a	 hajába,	 megragadta	 a	 nadrágja	 derekánál,	 és	 már	 rángatta	 is
magával	 a	 bárka	 felé.	Még	mindig	 nem	kapott	 levegőt,	 hogy	 sikíthatott	 volna.
Támadója	 bedobta	 a	 hajó	 kabinjába,	Robin	 nekiesett	 egy	 keskeny	 faasztalnak,
majd	le	a	padlóra.

Az	ajtó	nagy	csattanással	becsukódott.	Robin	hallotta	a	zár	csikorgását.
–	Ülj	le!	–	szólt	rá	egy	férfihang.
Robin	még	mindig	alig	kapott	levegőt,	de	felhúzta	magát	a	fapadra,	az	asztal

mellé.	A	 padon	 vékonyka	 párnázás	 futott	 végig.	Aztán	megfordult,	 és	 szembe
találta	magát	egy	pisztoly	csövével.

Raphael	lassan	leült	egy	székre	vele	szemben.
–	 Ki	 hívott	 az	 előbb?	 –	 szegezte	 neki	 a	 kérdést,	 és	 Robin	 ebből

kikövetkeztette,	 hogy	 miközben	 minden	 erejével	 igyekezett	 őt	 a	 hajóba
betuszkolni,	és	még	azon	is	rettegett,	nehogy	kiadjon	valami	hangot,	amit	a	hívó
is	 meghallhat,	 Raphaelnek	 nem	 volt	 se	 ideje,	 se	 lehetősége	 ránézni	 a	 telefon



kijelzőjére.
–	A	férjem	–	hazudta	suttogva.
Égett	 a	 fejbőre	 attól,	 ahogy	 a	 férfi	 a	 hajába	 markolt.	 A	 hasában	 is	 olyan

fájdalmat	 érzett,	 hogy	 attól	 félt,	 megrepedt	 egy	 bordája.	 Még	 mindig	 a
levegővétellel	 küszködve	 Robin	 néhány	 zavart	 pillanatra	 mintha	 nagyon
magasról,	 kívülről	 nézett	 volna	 magukra,	 valami	 kis	 remegő	 időcseppecskébe
zárva.	 Előre	 látta,	 ahogy	 Raphael	 a	 sötét	 vízbe	 dobja	 éjjel	 az	 ő	 súlyokkal
megrakott	 holttestét,	 és	 ahogy	Matthew-t,	 aki	 elvileg	 idecsalta	 a	 csatornához,
kikérdezik,	 talán	 meg	 is	 vádolják.	 Látta	 a	 szülei,	 a	 testvérei	 gyászoló	 arcát	 a
temetésen	 Mashamban,	 Strike-ot,	 amint	 ott	 áll	 a	 templom	 végében,	 mint	 az
esküvőn,	 és	 remeg	 a	 dühtől,	mert	 épp	 az	 történt,	 amitől	 félt,	 és	 Robin	 a	 saját
gyengeségei	áldozata	lett.

De	 ahogy	 a	 küszködő	 lélegzetvételekkel	 újra	 levegő	 jutott	 a	 tüdejébe,	 a
távolról	 látott	 kép	 is	 elpárolgott.	 Itt	 volt,	 itt	 és	 most,	 ezen	 a	 lepukkant	 hajón,
beszívta	 a	 penészes	 szagát,	 a	 fából	 ácsolt	 falak	 körbezárták,	 és	 a	 pisztolycső
hatalmasra	nőtt	pupillája	nézett	vele	szembe,	fölötte	pedig	Raphael	két	szeme.

A	 félelme	 valós,	 szilárd	 testként	 volt	 jelen	 benne	 a	 hajófenéken,	 mégis
különállóként	kellett	kezelnie,	mert	az	nem	segíthetett	neki,	csak	hátráltathatta.
Nyugodtnak	 kell	 maradnia,	 koncentrálnia	 kell.	 Úgy	 döntött,	 hogy	 nem	 szól.
Talán	 visszaad	 valamennyit	 az	 erejéből,	 amit	 a	 férfi	 elvett	 most	 tőle,	 ha	 nem
hajlandó	 megtörni	 a	 csendet.	 Ezt	 a	 trükköt	 a	 terapeutától	 tanulta:	 hagyni
kibomlani	a	csendet,	hagyni,	hogy	a	gyengébbik	töltse	be.

–	Nagyon	nyugodt	 vagy!	 –	 szólalt	meg	végül	Raphael.	 –	Azt	 hittem,	 talán
kiborulsz	 és	 sikítozni	 kezdesz.	 Ezért	 kellett	 hasba	 vágjalak.	 Különben	 nem
tettem	volna.	Ha	számít	ez	valamit,	én	tényleg	kedvellek,	Venetia.

Robin	 tudta,	 hogy	most	 próbálja	 újra	 annak	 a	 férfinak	 a	 szerepét	 felvenni,
akit	ő	akarata	ellenére	is	megkedvelt	a	Képviselőházban.	Nyilván	azt	gondolta,
hogy	 a	 megbánás	 és	 lelkiismeret-furdalás	 régi	 módszerével	 talán	 ráveheti	 őt,
hogy	megbocsásson	neki,	hogy	felengedjen,	hiába	ég	a	fejbőre,	fájnak	a	bordái,
és	 bámul	 bele	 a	 pisztoly	 csövébe.	A	halvány,	 kérlelő	mosoly	 eltűnt	 az	 arcáról,
amikor	megszólalt:

–	Tudnom	kell,	mennyit	tud	a	rendőrség	–	közölte	nyersen.	–	Ha	még	így	is
ki	 tudom	 dumálni	 magam	 az	 elől,	 ami	 a	 kezükben	 van,	 akkor	 attól	 félek,
neked…	 –	 itt	 egy	 kicsit	 felemelte	 a	 pisztolyt,	 hogy	 az	 pont	 Robin	 homlokára



mutasson	 (Robinnak	egy	állatorvos	 jutott	 eszébe,	 és	 az	 egyetlen,	 pontos	 lövés,
amit	 a	 bemélyedésben	 eltemetett	 kis	 ló	 nem	 kapott	 meg)	 –,	 neked	 annyi.
Letompítom	 a	 lövés	 hangját	 egy	 párnával,	 és	 amint	 besötétedik,	 bedoblak	 a
vízbe.	De	ha	már	mindent	tudnak,	akkor	én	végzek	magammal,	itt,	ma	este,	mert
én	 aztán	 nem	 megyek	 vissza	 a	 börtönbe.	 Szóval	 láthatod,	 hogy	 igazán
érdekedben	 áll	 őszintének	 lenni,	 ugye?	 Erről	 a	 hajóról	 csak	 egyikünk	 távozik
élve!

Amikor	Robin	nem	felelt,	sokkal	élesebben	szólt	rá	ismét:
–	Válaszolj!
–	Igen	–	mondta	Robin	–,	értem.
–	Szóval	–	folytatta	a	férfi	halkan.	–	Tényleg	a	Scotland	Yardról	jöttél	most?
–	Igen.
–	Kinvara	ott	van?
–	Igen.
–	Letartóztatták?
–	Szerintem	igen.	Egy	kihallgatóhelyiségben	ül	az	ügyvédjével.
–	Miért	tartóztatták	le?
–	Azt	gondolják,	viszonyotok	volt.	Hogy	te	állsz	az	egész	mögött.
–	Milyen	„egész”	mögött?
–	A	zsarolás	mögött.	És	a	gyilkosság	mögött	is.
Raphael	előretolta	a	pisztolyt,	hogy	a	csöve	Robin	homlokához	szoruljon.	A

lány	a	bőrén	érezte	az	apró,	hideg	kis	fémkarikát.
–	 Hát	 ez	 nekem	 elég	 mellébeszélésnek	 tűnik.	 Mégis,	 hogy	 lett	 volna

viszonyunk?	Hát	utál!	Sosem	voltunk	négyszemközt	két	percnél	tovább!
–	Dehogynem	voltatok	–	vágta	rá	Robin.	–	Apád	lehívott	a	Chiswell-házba,

rögtön	azután,	hogy	kijöttél	a	börtönből.	Ő	meg	ott	ragadt	éjszakára	Londonban.
Akkor	 például	 kettesben	 voltatok	 Kinvarával.	 Szerintünk	 akkor	 kezdődött	 az
egész.

–	Bizonyíték?
–	 Nincs	 –	 ismerte	 el	 Robin	 –,	 de	 kit	 ne	 tudnál	 te	 elcsábítani,	 ha	 egyszer

elhatá…
–	Ne	próbálj	hízelegni,	nem	fog	működni!	De	komolyan,	„szerintünk	akkor

kezdődött”?	Ennyi,	ez	van	a	kezetekben?
–	Nem.	Voltak	más	jelei	is,	hogy	valami	más	van	a	háttérben.



–	Halljam	a	jeleket!	Mindet!
–	 Jobban	 emlékeznék,	 ha	 nem	 nyomnád	 a	 fejemhez	 a	 pisztolyt!	 –	mondta

Robin	határozottan.
Raphael	elhúzta	a	fegyvert,	de	még	mindig	a	lány	fejére	célzott	vele.
–	Gyerünk,	mondd!	Gyorsan!	–	szólt	rá.
A	 szíve	mélyén	Robin	 szerette	 volna	megadni	magát	 a	 teste	 húzásának,	 és

összecsuklani,	belecsúszni	a	boldog	öntudatlanságba.	A	keze	elzsibbadt,	az	izmai
mintha	puha	viaszból	lettek	volna.	Ahol	Raphael	fegyvere	a	bőréhez	ért,	hideg,
fehér	tűzkört	érzett,	mint	egy	harmadik	szemet	a	homloka	közepén.	Raphael	nem
kapcsolt	 lámpát	 lent	 a	 hajóban.	 Egyre	mélyülő	 félhomályban	 ültek	 egymással
szemben,	és	talán	mire	a	végén	lelövi,	már	nem	is	látják	majd	egymást…

Figyelj	oda!,	mondta	egy	halk,	de	tiszta	hang	a	pánik	zajában.	Figyelj	oda!
Minél	 tovább	 beszélgetsz	 itt	 vele,	 annál	 több	 idejük	 lesz	 a	 többieknek,	 hogy
megtaláljanak.	Strike	tudja,	hogy	csapdába	csaltak.

Hirtelen	 eszébe	 jutott	 a	 Blomfield	 Roadon	 elszáguldó	 rendőrautó,	 és	 azon
gondolkodott,	 vajon	 nem	 őt	 kereste-e	 a	 környéken,	 vajon	 a	 rendőrség,	 ha	már
tudja,	hogy	Raphael	idecsalta	őt,	nem	küldött-e	máris	embereket	a	keresésükre.
A	hamis	cím	kicsit	 távolabb	volt	a	csatorna	partján;	Raphael	üzenetei	szerint	a
fekete	 kapun	 át	 lehet	 megközelíteni.	 Vajon	 Strike	 számít	 rá,	 hogy	 a	 férfinél
fegyver	is	van?

Nagy	levegőt	vett.
–	Kinvara	kiborult	Della	Winn-nek	az	irodájában	tavaly	nyáron,	mert	valaki

azt	mondta	neki,	sosem	szerették,	hogy	csak	felhasználták	valami	játékban.
Oda	 kell	 figyelnie,	 hogy	 lassan	 beszéljen.	 Csak	 semmi	 sietség.	 Minden

másodperc	fontos	lehet,	ha	sikerül	elérnie,	hogy	Raphael	még	egy	másodpercig
őrá	figyeljen,	akkor	lehet,	hogy	valaki	a	segítségére	siet.

–	Della	persze	úgy	vette,	hogy	az	apádról	beszélt,	de	megkérdeztük,	és	nem
emlékszik	 rá,	 hogy	 Kinvara	 név	 szerint	 is	 említette	 volna.	 Szerintünk	 azért
csábítottad	el	Kinvarát,	hogy	bosszút	állj	apádon,	néhány	hónapig	még	hagytad,
hadd	 folytatódjék	 a	 viszony,	 de	 amikor	 túlságosan	 rád	 akaszkodott,	 birtokolni
akart,	kidobtad.

–	Mind	csak	feltételezés	–	vágta	rá	rekedten	Raphael	–,	szóval	lófasz.	Mi	van
még?

–	Miért	ment	fel	Londonba	Kinvara	aznap,	amikor	valószínűleg	el	kell	majd



altatnia	a	kedvenc	kancáját?
–	 Lehet,	 hogy	 nem	 bírta	 volna	 végignézni.	 Vagy	 még	 azt	 sem	 ismerte	 el

magának,	hogy	milyen	beteg.
–	Vagy…	–	folytatta	Robin	–	esetleg	gyanított	valamit,	hogy	mit	műveltek	ti

Francescával	Drummond	galériájában!
–	Nincs	rá	bizonyíték.	Tovább!
–	Valami	összeomlásszerűn	ment	keresztül,	 amikor	hazaért	Oxfordshire-be.

Megtámadta	apádat,	aztán	kórházba	került.
–	Még	mindig	a	holtan	született	gyerekét	gyászolta,	túlságosan	ragaszkodott

a	 lovaihoz,	 általában	meg	 depressziós	 volt	 –	 sorolta	 Raphael.	 –	 Izzy	 és	 Fizzy
egymást	megelőzve	fognak	tanúskodni	róla,	mennyire	instabil	Kinvara.	Mi	van
még?

–	Tegantól	 tudjuk,	 hogy	 egy	 nappal	 azután	Kinvara	megint	 őrülten	 boldog
volt,	 aztán,	 amikor	 megkérdezte,	 miért,	 hazudott	 neki.	 Azt	 mondta,	 apád
belement,	 hogy	 a	másik	 kancát	Totilasszal	 fedeztesse.	 Szerintünk	valójában	 az
volt	 az	 oka,	 hogy	 újrakezdted	 vele	 a	 viszonyt,	 ráadásul	 szerintünk	 nem	 is
véletlenül	épp	ekkor.	Épp	ekkor	történt	az	is,	hogy	felvittél	egy	adag	festményt
Drummondhoz,	a	galériába,	felbecsülni.

Raphael	arca	hirtelen	elernyedt,	mintha	a	benső	lénye	ideiglenesen	elhagyta
volna.	 A	 pisztoly	 is	 megremegett	 a	 kezében,	 Robin	 karján	 pedig	 úgy	 állt	 fel
minden	kis	 szőrszál,	mintha	 szellő	 legyintette	volna	meg.	Várta,	hogy	Raphael
válaszoljon,	de	a	férfi	nem	szólt.	Úgy	egy	perc	szünet	után	Robin	folytatta:

–	 Szerintünk,	 amikor	 berakodtad	 a	 felbecsülendő	 képeket,	 akkor	 láttad
először	a	„Gyászoló	kancá”-t	közelebbről,	és	akkor	jöttél	rá,	lehet,	hogy	Stubbs.
Ezért	 egy	 másik	 képet	 tettél	 be	 helyette,	 szintén	 egy	 kancáról	 és	 csikóról,	 a
felbecsülendők	közé.

–	Bizonyíték?
–	Már	Henry	Drummond	 is	 látta	 a	 fényképet,	 amit	 a	 „Gyászoló	kancá”-ról

csináltam	ott	a	vendégszobában.	Kész	eskü	alatt	vallani,	hogy	nem	volt	a	képek
között,	 amelyeket	 felbecsült	 apádnak.	 A	 festmény,	 amit	 öt-nyolcezer	 fontra
becsült,	John	Frederick	Herring	műve,	és	egy	fekete-fehér	foltos	kancát	meg	egy
csikót	 ábrázol.	 Drummond	 azt	 is	 örömmel	 tanúsítja,	 hogy	 te	 tudsz	 eleget	 a
festészetről,	hogy	kiszúrd:	a	„Gyászoló	kanca”	lehet	akár	Stubbs	is.

Raphael	 arcáról	 eltűnt	 a	maszkszerű	merevség.	A	majdnem	 teljesen	 fekete



szeme	 apró	 rándulásokkal	 jobbra-balra	 fordult,	 mintha	 valami	 láthatatlan
szöveget	olvasna.

–	Biztosan	véletlenül	azt	vittem	el,	a	Frederick	Herringet…
Néhány	 saroknyira	 rendőrautó	 szirénája	 sivított	 fel.	Raphael	 arra	 fordult;	 a

sziréna	még	néhány	másodpercig	szólt,	aztán	amilyen	hirtelen	megszólalt,	el	 is
hallgatott.

A	férfi	visszafordult	Robin	felé.	Úgy	tűnt,	a	sziréna	nem	izgatja	túlságosan,
most,	 hogy	 elhallgatott.	 De	 persze	 ő	 azt	 hitte,	 Robin	 Matthew-val	 beszélt
telefonon,	amikor	elrabolta.

–	Igen	–	talált	vissza	a	gondolatmenetéhez.	–	Ezt	fogom	mondani.	Véletlenül
vittem	el	a	tarka	foltos	lóról	a	képet	felbecsültetni,	a	„Gyászoló	kancá”-t	nem	is
láttam,	fogalmam	sem	volt,	hogy	esetleg	Stubbs	lehet.

–	Nem	vihetted	véletlenül	azt	a	képet	–	felelte	halkan	Robin.	–	Az	nem	is	a
Chiswell-házból	származott,	és	ezt	a	család	is	hajlandó	megerősíteni.

–	A	család?	–	nézett	rá	Raphael.	–	Azt	se	veszik	észre,	ami	ott	van	kurvára	az
orruk	 előtt!	 Ott	 lóg	 egy	 Stubbs	 a	 dohos	 vendégszobában	 majd’	 húsz	 évig,	 és
senki	 rá	 se	 bagózik,	 és	 tudod,	 miért?	Mert	 kibaszott	 arrogáns	 sznob	mind!	 A
„Gyászoló	kanca”	az	öreg	Tinkyé	volt.	Attól	a	 leharcolt,	alkoholista,	 félbolond
öreg	 ír	 baronettől	örökölte	meg,	 akihez	 a	nagyapám	előtt	 hozzáment.	Fogalma
sem	 volt,	 mennyit	 ér.	 Megtartotta,	 mert	 lovak	 voltak	 rajta,	 ő	 meg	 szerette	 a
lovakat.	Amikor	 az	 első	 férje	meghalt,	 csak	 átugrott	Angliába,	 és	megcsinálta
megint	ugyanazt,	ő	 lett	 a	nagyapám	drága	magánápolója,	aztán	a	még	drágább
felesége.	 Végrendelet	 nélkül	 halt	meg,	 és	 ami	 szir-szar	maradt	 utána,	 és	 nagy
része	tényleg	csak	szir-szar	volt,	az	beleolvadt	a	Chiswell-vagyonba.	A	Frederick
Herring	is	könnyedén	lehetett	az	övé,	akkor	is,	ha	senki	észre	sem	vette,	hogy	ott
van	annak	a	rohadt	nagy	háznak	valamelyik	koszos	sarkában.

–	És	ha	a	rendőrség	megtalálja	a	tarka	foltos	képet?
–	 Nem	 fogják.	 Anyámé,	 megsemmisítem.	 Ha	 megkérdeznek	 róla,	 azt

felelem,	apám	azt	mondta,	most,	hogy	tudja,	hogy	megér	nyolc	lepedőt,	eladja.
„Biztos	magánúton	adott	túl	rajta,	biztos	úr.”

–	Kinvara	nem	tudja,	mi	az	új	sztorid.	Nem	tudja	majd	megerősíteni.
–	És	itt	majd	jól	jön	a	jól	ismert	instabilitása,	meg	hogy	milyen	boldogtalan

volt	 apámmal.	 Izzy	 és	 Fizzy	 egymás	 szavába	 vágva	 kürtölik	 majd	 világgá
nekem,	hogy	Kinvara	sosem	figyelt	oda,	mit	csinált	apám,	mert	nem	szerette,	és



csak	a	pénzéért	volt	vele.	Nekem	elég,	ha	joggal	lehet	kételkedni.
–	És	mi	lesz,	ha	azt	mondják	Kinvarának,	hogy	te	csak	azért	elevenítetted	fel

vele	a	viszonyt,	mert	rájöttél,	hogy	hamarosan	talán	fantasztikusan	gazdag	lesz?
Raphael	hosszú,	lassú	sziszegő	hangot	adott.
–	Hát…	–	kezdte	halkan	–,	ha	el	tudják	érni,	hogy	Kinvara	elhiggye,	akkor

én	 cseszhetem,	 nem?	 Csakhogy	 ebben	 a	 pillanatban	 Kinvara	 meg	 van	 róla
győződve,	hogy	az	ő	Raffyja	a	világon	mindennél	jobban	szereti,	és	csak	nagyon
nehezen	 lehet	 meggyőzni,	 hogy	 nem	 így	 van,	 mert	 akkor	 darabokra	 hullik	 az
egész	élete.	 Jól	belevertem,	hogy	ha	nem	 tudnak	a	viszonyunkról,	nem	 tudnak
elkapni.	 Gyakorlatilag	 dugás	 közben	 is	 ezt	 ismételgettettem	 vele.	 És	 arra	 is
figyelmeztettem,	 hogy	 ha	 bármelyikünk	 gyanúba	 keveredik,	 meg	 fognak
próbálni	 egymás	 ellen	 fordítani	 minket.	 Nagyon	 szépen	 kigyakoroltuk	 a
dolgokat,	mondtam,	hogy	ha	nem	biztos,	mi	a	 teendő,	csak	sírjon,	mondja	azt,
hogy	neki	soha	senki	nem	mond	semmit,	és	viselkedjen	rohadtul	zavartan.

–	Egy	ostoba	hazugságot	már	kitalált,	hogy	megpróbáljon	téged	megvédeni,
és	a	rendőrök	tudnak	is	róla	–	mondta	Robin.

–	Milyen	hazugságot?
–	 A	 nyakékről,	 ott	 vasárnap	 kora	 hajnalban.	 Nem	 mondta?	 Biztos	 érezte,

hogy	feldühítene	vele.
–	Mit	mondott?
–	 Strike	 azt	 mondta	 neki,	 nem	 érzi	 hihetőnek	 az	 új	 magyarázatodat,	 hogy

miért	mentél	le	a	Chiswell-házba	apád	halálának	reggelén…
–	Hogy	érted,	hogy	nem	érzi	hihetőnek?	–	nézett	 rá	Raphael;	Robin	sértett

hiúsággal	keveredő	pánikot	látott	a	szemében.
–	Nekem	elég	hihetőnek	tűnt	–	biztosította	a	férfit.	–	Ügyes	húzás	volt	olyan

sztorit	előadni,	amit	mintha	csak	kelletlenül	mondanál	el.	Mindenki	könnyebben
hisz	el	olyasmit,	amiről	azt	gondolja,	ő	maga	derítette	k…

Raphael	megint	 felemelte	 a	 pisztolyt,	 hogy	Robin	 homlokára	mutasson,	 és
bár	a	hideg	fémkarika	most	még	nem	ért	a	bőréhez,	Robin	akkor	is	ott	érezte.

–	Milyen	hazugságot	mondott?
–	Azt	állította,	elmondtad	neki,	hogy	anyád	eltávolított	egyes	gyémántokat	a

nyakékből,	és	hamis	kövekre	cserélte	őket.
Raphael	láthatóan	teljesen	elborzadt.
–	Mi	a	fasznak	mondott	ilyet?



–	 Gondolom,	 mert	 sokkolta,	 hogy	 ott	 talált	 minket	 Strike-kal	 a	 birtokán,
amikor	 te	fent	bujkáltál	az	emeleten.	Strike	azt	mondta,	nem	tartja	hihetőnek	a
nyakékes	sztorit,	Kinvara	meg	bepánikolt,	és	kitalált	egy	új	változatot.	Csak	az	a
baj,	hogy	ezt	lehet	ellenőrizni.

–	 A	 hülye	 picsa!	 –	 mondta	 halkan	 Raphael	 olyan	 rosszindulattal,	 hogy
Robinnak	 felállt	 a	 szőr	 a	 hátán.	 –	 Az	 a	 hülye,	 ostoba	 picsa…	 miért	 nem
ragaszkodott	 ahhoz,	 amiben	 megegyeztünk?	 És…	 nem	 is,	 várj!	 –	 Ezt	 úgy
mondta,	 mint	 aki	 hirtelen	 átlát	 valami	 hasznos	 kapcsolatot,	 és	 Robin	 nagy
megrökönyödésére	 és	 megkönnyebbülésére	 a	 pisztolyt	 is	 visszább	 húzta,	 már
nem	ért	majdnem	a	homlokához.	Halkan	elnevette	magát.	–	Hát	ezért	dugta	el	a
nyakéket	 vasárnap	 délelőtt!	 Mondott	 valami	 kibaszott	 hülyeséget	 arról,	 hogy
nem	 akarja,	 hogy	 Izzy	 vagy	 Fizzy	 belopózzon,	 és	 elvigye…	 hát,	 lehet,	 hogy
hülye,	de	nem	reménytelen.	Még	mindig	 jók	vagyunk,	hacsak	valaki	meg	nem
vizsgálja	a	köveket…	és	ha	meg	akarják	találni,	szét	kell	szedni	az	egész	istállót!
Jól	van	–	 folytatta,	mintha	magában	beszélne	–,	 jól	van,	 szerintem	ezt	mind	át
lehet	vészelni.	Ennyi,	Venetia?	Ennyi	az	egész?

–	Nem	–	felelte	Robin.	–	Ott	van	még	Flick	Purdue.
–	Fogalmam	sincs,	ki	az.
–	Dehogynem	tudod.	Hónapokkal	ezelőtt	szedted	fel,	és	elcsepegtetted	neki

az	igazat	az	akasztófákról,	mert	tudtad,	hogy	majd	továbbmondja	Jimmynek.
–	 Hű,	 mennyi	 mindent	 csináltam!	 –	 felelte	 könnyedén	 Raphael.	 –	 Na	 és

akkor	mi	 van?	 Flick	 úgysem	vallja	 be,	 hogy	megdugta	 egy	 tory	miniszter	 fia,
különösen,	 ha	 Jimmy	 is	megtudhatja.	 Pont	 úgy	 rá	 van	 kattanva,	mint	Kinvara
rám.

–	Az	igaz,	nem	akarta	bevallani,	de	valaki	biztos	meglátott,	amikor	másnap
reggel	elslisszoltál	tőle.	Azt	próbálta	beadni	mindenkinek,	hogy	egy	indiai	pincér
volt.

Robin	 mintha	 apró,	 meglepett	 és	 bosszús	 rándulást	 látott	 volna	 a	 férfin.
Raphael	önértékelésén	csorbát	ejtett	a	gondolat,	hogy	így	írhatta	le	valaki.

–	Jól	van	–	mondta	egy-két	másodperc	szünet	után.	–	Jól	van,	lássuk	csak…
és	mi	van,	ha	Flick	tényleg	egy	pincérrel	dugott,	csak	azt	állítja,	hogy	én	voltam,
mert	van	neki	ez	az	osztályharcos	komplexusa,	meg	a	pasijának	ez	a	bosszúja	a
családom	ellen?

–	Elloptad	a	lakótársa	hitelkártyáját	is	a	táskájából,	a	konyhában.



Robin	a	férfi	összeszoruló	száján	látta,	hogy	erre	nem	számított.	Nyilván	azt
gondolta,	 hogy	 Flick	 életmódjából	 adódóan	 a	 gyanú	 bárkire	 terelődhet,	 aki	 az
apró,	zsúfolt	lakásban	megfordult,	talán	Jimmyre	különösen.

–	Bizonyíték?	–	kérdezte	megint.
–	Flick	meg	 tudja	mondani,	mikor	 jártál	ott,	 és	ha	Laura	azt	vallja,	hogy	a

kártyája	aznap	éjjel	tűnt	el…
–	De	mivel	nincs	konkrét	bizonyíték	rá,	hogy	egyáltalán	ott	voltam…
–	Honnan	tudott	Flick	az	akasztófákról?	Tudjuk,	hogy	Jimmynek	ő	mondta

el,	és	nem	fordítva.
–	Hát,	 tőlem	biztosan	nem,	nem	 igaz?	Én	vagyok	az	egyetlen	a	 családban,

aki	soha	nem	is	tudott	az	egészről!
–	 Tudtál	 te	 mindenről.	 Kinvarának	 apád	 elmondott	 mindent,	 ő	 pedig

továbbadta	neked.
–	Nem,	nem	–	 felelte	Raphael.	 –	Szerintem	az	 fog	kiderülni,	 hogy	Flick	 a

Butcher	testvérektől	hallott	az	akasztófákról.	Megbízható	forrásból	tudom,	hogy
egyikük	 most	 Londonban	 él.	 Igen,	 és	 szerintem	 olyat	 is	 hallottam,	 hogy	 az
egyikük	megdugta	a	haverjuk,	Jimmy	csaját.	Hidd	el	nekem,	a	Butcher	testvérek
nem	néznek	ki	 túl	 jól	a	bíróságon,	két	sunyi	paraszt,	akik	a	sötétség	 leple	alatt
akasztófákkal	 furikáznak…	 Én	 sokkal	 hihetőbb	 és	 szalonképesebb	 leszek	 a
bíróságon,	már	ha	oda	jut	ez,	mint	Flick	vagy	Butcherék,	hidd	csak	el	nekem.

Robin	nem	adta	fel.
–	 A	 rendőrségen	 megvannak	 a	 híváslisták.	 Tudnak	 a	 névtelen	 hívásról

Geraint	 Winn-nek,	 pont	 akkoriban,	 amikor	 Flick	 tudomást	 szerzett	 az
akasztófákról.	Szerintünk	te	adtad	a	névtelen	 tippet	Winn-nek	Samuel	Murape-
ről.	 Tudtad,	 hogy	 Winn	 bosszút	 akar	 állni	 Chiswelléken.	 Kinvara	 mindent
elmondott.

–	Nem	tudok	semmit	erről	a	telefonhívásról,	bíró	úr!	–	vágta	rá	Raphael.	–	És
nagyon	 sajnálom	 azt	 is,	 hogy	 néhai	 bátyám	 igazi	 faszfejként	 viselkedett
Rhiannon	Winn-nel,	de	ehhez	nekem	semmi	közöm.

–	Szerintünk	te	hagytad	azt	a	fenyegető	üzenetet	Izzy	rögzítőjén,	az	első	nap,
amikor	ott	voltál,	hogy	az	emberek	összepisálják	magukat,	amikor	meghalnak	–
folytatta	 Robin	 –,	 és	 szerintünk	 az	 is	 a	 te	 ötleted	 volt,	 hogy	 Kinvara	 állítsa
folyamatosan,	 hogy	 betolakodók	 járnak	 a	 birtokon.	Minden	 úgy	 volt	 kitalálva,
hogy	 a	 lehető	 legtöbb	 tanú	 legyen	 rá,	 hogy	 apádnak	 volt	 oka	 aggódni	 és



paranoiásnak	lenni,	hogy	nem	csoda,	ha	a	szörnyű	nyomás	megtörte…
–	 De	 tényleg	 szörnyű	 nyomás	 alatt	 volt!	 Jimmy	 Knight	 tényleg	 zsarolta.

Geraint	Winn	tényleg	le	akarta	mondatni.	Ezek	nem	hazugságok,	ezek	tények,	és
eléggé	 szenzációsan	 fognak	 ám	hangzani	 a	 bíróságon,	 különösen,	 ha	 kiderül	 a
Samuel	Murape-sztori	is!

–	Csakhogy	ejtettél	egy-két	buta,	elkerülhető	hibát.
Raphael	 kihúzta	 magát,	 és	 előredőlt,	 a	 könyöke	 is	 előrecsúszott	 néhány

centit.	A	pisztoly	csöve	megint	nagyobbra	nőtt	Robin	előtt.	A	férfi	szeme	eddig
két	folt	volt	a	félhomályban,	de	most	megint	élesen	látszott	az	ónixfeketéje	és	a
fehérje	is.	Vajon	hogy	találhatta	valaha	jóképűnek,	gondolta	Robin.

–	Milyen	hibákat?
Közben	 Robin	 a	 szeme	 sarkából	 villogó	 kék	 fényt	 pillantott	 meg,	 amint

átsiklik	 a	 hídon;	 épp	 csak	 láthatta	 a	 tőle	 jobbra	 eső	 ablakból,	 Raphael	 elől
viszont	 eltakarta	 a	 hajó	 oldala.	Aztán	 a	 fény	 eltűnt,	 a	 híd	 ismét	 beleolvadt	 az
egyre	sűrűbb	sötétbe.

–	Először	is	–	kezdte	óvatosan	Robin	–,	hiba	volt	találkozgatni	Kinvarával	a
gyilkosság	előkészítése	alatt	is.	Folyton	úgy	tett,	mintha	elfelejtette	volna,	hol	is
kell	 találkoznia	 apáddal,	 nem?	 Csak	 hogy	 néhány	 percig	 veled	 lehessen,
láthasson	és	ellenőrizhessen…

–	Ez	nem	bizonyíték.
–	Követték	a	Le	Manoir	aux	Quat’Saisons-be	a	születésnapján.
A	férfi	szeme	összeszűkült.
–	Ki	követte?
–	Jimmy	Knight.	Flick	is	megerősítette.	Jimmy	azt	hitte,	apád	is	ott	van	vele,

és	nyilvánosan	akarta	a	szemébe	vágni,	hogy	nem	adta	meg	neki	a	pénzét.	Apád
persze	 nem	 volt	 ott,	 így	 Jimmy	 hazament,	 és	 írt	 egy	 dühös	 blogposztot	 arról,
hogy	költekeznek	a	nagyságos	toryk,	amiben	név	szerint	is	említette	a	Le	Manoir
aux	Quat’Saisons-t.

–	 Hát,	 hacsak	 nem	 látott	 meg	 besurranni	 Kinvara	 lakosztályába	 –	 felelte
Raphael	 –,	 márpedig	 nem	 látott,	 mert	 igazán	 kurvára	 odafigyeltem,	 hogy	 ne
lásson	meg	senki,	ez	is	mind	csak	feltételezés!

–	Jól	van	–	bólintott	Robin	–,	akkor	mi	a	helyzet	azzal,	amikor	másodszorra
kaptak	 rajta,	 hogy	 a	 galéria	 mosdójában	 szexelsz?	 Akkor	 nem	 Francescával
voltál.	Hanem	Kinvarával!



–	Bizonyítsd	be!
–	Kinvara	Londonban	volt	aznap,	Lachesis	tablettát	vett,	és	úgy	tett,	mintha

dühös	lenne	apádra,	hogy	még	mindig	találkozgat	veled,	ez	mind	a	fedősztorihoz
tartozott,	 hogy	 utál	 téged.	 Felhívta	 apádat,	 hogy	 biztos	 legyen	 benne,	 valahol
máshol	 ebédel.	 Strike	 hallotta	 is	 a	 hívást.	 Csak	 arra	 nem	 számítottatok,	 hogy
apád	alig	száz	méterre	ebédel	onnan,	ahol	ti	szexeltek.	Amikor	apád	berontott	a
mosdóba,	 ott	 találta	 a	 padlón	 a	 Lachesises	 hengert.	 Ezért	 kapott	 majdnem
szívrohamot!	Mert	rájött,	hogy	Kinvara	ezért	jött	fel	Londonba.	Pontosan	tudta,
kivel	szexeltél	a	mosdóban.

Raphael	mosolya	már	inkább	fintor	volt.
–	 Ja,	 azt	 elcsesztük.	 Amikor	 apám	 bejött	 az	 irodába,	 és	 Lakhesziszről

pofázott…	hogy	„ő	tudta,	mikor	ér	véget	a	játék”…	csak	később	jöttem	rá,	hogy
akkor	engem	akart	beszaratni,	nem?	Akkor	fogalmam	se	volt,	mi	ez	az	egész.	De
amikor	te	meg	a	nyomorék	főnököd	előhoztátok	a	tablettákat	a	Chiswell-házban,
Kinvara	akkor	rájött,	hogy	kiesett	a	zsebéből	dugás	közben.	Nem	is	tudtuk,	hogy
ebből	 találta	 ki	 apám…	 csak	 amikor	 hallottam,	 hogy	 felhívta	 a	 Le	 Manoir-t
Freddie	pénzcsipesze	miatt,	csak	akkor	értettem	meg,	hogy	valahogy	rájött,	hogy
valami	nincs	rendben.	Aztán	áthívott	az	Ebury	Streetre,	én	meg	tudtam,	hogy	ezt
akarja	nekem	szegezni,	és	hogy	gyorsan	lépni	kell,	és	megölni.

Robint	 jeges	 hidegség	 járta	 át,	 olyan	 tökéletesen	 tárgyilagosan	 beszélt	 az
apagyilkosságról.	Mintha	egy	szoba	kitapétázását	mesélte	volna.

–	Biztos	azt	tervezte,	hogy	majd	előhúzza	a	hengert	a	nagy	„tudom	ám,	hogy
dugod	 a	 feleségemet!”	 beszéde	 közben…	miért	 nem	 vettem	 észre	 a	 dobozt	 a
padlón?	Utána	próbáltam	rendet	rakni	a	szobában,	de	biztos	kiesett	a	zsebéből,
vagy	valami…	nem	olyan	könnyű	ám,	mint	gondolod!	–	 tette	hozzá.	–	Rendet
rakni	 egy	 holttest	 körül,	 miután	 elintézted!	 Egészen	meg	 is	 lepődtem,	 milyen
hatással	volt	rám.

Még	 sosem	 hallotta	 ki	 ilyen	 egyértelműen	 a	 férfi	 narcizmusát.	 Kizárólag
saját	 maga	 érdekelte,	 csak	 magával	 érzett	 együtt.	 A	 halott	 apja	 semmit	 sem
számított.

–	A	 rendőrségnek	most	már	 van	 vallomása	Francescától	 és	 a	 szüleitől	 is	 –
mondta	 Robin.	 –	Határozottan	 tagadja,	 hogy	 ő	 lett	 volna	 veled	 a	mosdóban	 a
második	alkalommal.	A	szülei	persze	nem	hittek	neki,	de…

–	Nem	hittek	neki,	mert	az	a	picsa	még	Kinvaránál	is	ostobább.



–	 A	 rendőrségen	 épp	 most	 nézik	 át	 a	 biztonsági	 kamerák	 felvételeit	 a
boltokból,	ahol	állítása	szerint	járt,	amíg	te	Kinvarával	voltál	a	mosdóban.

–	 Jól	 van	 –	 bólintott	Raphael	 –,	 hát,	 a	 legrosszabb	 esetben,	 ha	 bizonyítani
tudják,	 hogy	 nem	 velem	 volt,	 lehet,	 hogy	 muszáj	 lesz	 bevallanom,	 hogy	 egy
másik	 fiatal	 lánnyal	 voltam	 a	 mosdóban	 aznap,	 és	 hogy	 lovagias	 módon	meg
akartam	óvni	a	jó	hírét.

–	És	 találsz	majd	olyan	nőt,	 aki	hajlandó	a	kedvedért	hazudni	a	bíróságon,
egy	gyilkossági	ügyben?	–	nézett	rá	hitetlenül	Robin.

–	Az	a	nő,	akié	ez	a	lakóhajó,	hát	az	bolondul	értem	–	felelte	halkan	Raphael.
–	Már	azelőtt	volt	köztünk	valami,	hogy	bevonultam	a	sittre.	Meg	 is	 látogatott
bent,	meg	minden.	Most	épp	rehabon	van.	Bolond	egy	nő,	és	 imádja	a	drámát.
Azt	hiszi,	nagy	művész.	Túl	sokat	iszik,	és	egyébként	kurva	idegesítő	is,	de	hát
dugunk,	mint	a	nyulak.	Sosem	jutott	eszébe	visszakérni	tőlem	a	pótkulcsot,	és	az
anyja	házához	is	tart	egy	kulcsot	ott,	abban	a	fiókban…

–	Véletlenül	nem	az	anyja	házába	rendelted	ki	a	héliumot,	a	csöveket	meg	a
gumikesztyűt?	–	érdeklődött	Robin.

Raphael	pislogott	egyet.	Erre	nem	számított.
–	Olyan	 címre	 volt	 szükséged,	 amit	 semmi	 sem	 kapcsol	 össze	 veled.	 Úgy

intézted,	 hogy	biztosan	 akkor	 hozzák	ki	 a	 csomagot,	 amikor	 a	 tulajdonos	 nem
volt	 otthon,	 vagy	 dolgozott,	 utána	 meg	 be	 tudtál	 menni,	 fogtad	 a	 sikertelen
kézbesítési	értesítőt…

–	 Aztán	 átvettem,	 átcsomagoltam,	 és	 futárral	 elküldtem	 drága	 jó	 apám
házába,	igen.

–	 Flick	 átvette,	 Kinvara	meg	 gondoskodott	 róla,	 hogy	 apád	 ne	 találjon	 rá,
amíg	el	nem	jön	az	idő	megölni?

–	 Így	 van	 –	 mondta	 Raphael.	 –	 Az	 ember	 egy	 csomó	 trükköt	 felszed	 a
börtönben.	 Hamis	 igazolványok,	 lakatlan	 épületek,	 üresen	 álló	 házak,	 ezekkel
elég	 sok	mindent	 lehet	 kezdeni.	Ha	 te	 is	meghalsz…	–	Robin	 fején	 zsibbadás
futott	át	–,	egyik	hellyel	sem	tud	engem	összekötni	senki.

–	Ennek	a	lakóhajónak	a	tulajdonosa…
–	 Majd	 szépen	 elmondja	 mindenkinek,	 hogy	 ő	 dugott	 velem	 Drummond

mosdójában,	hát	nem?	Ő	velem	van,	Venetia	–	tette	hozzá	halkan	–,	szóval	a	te
helyzeted	nem	épp	a	legjobb,	hm?

–	Voltak	más	hibák	is	–	vágta	rá	Robin.	Kiszáradt	a	szája.



–	Mint	például?
–	Te	mondtad	Flicknek,	hogy	az	apád	takarítót	keres.
–	Persze,	mert	ettől	rohadt	gyanúsnak	tűnnek	Jimmyvel,	hogy	Flick	valahogy

bejutott	 apám	 házába!	 Az	 esküdtek	 főleg	 erre	 fognak	 odafigyelni,	 nem	 arra,
hogyan	 tudta	 meg,	 hogy	 apám	 takarítót	 keres.	 Mondtam	 már,	 Flick	 csak
gonoszkodó,	 lecsúszott	 kis	 kurvának	 fog	 tűnni	 a	 bíróságon.	Ez	 csak	plusz	 egy
hazugság.

–	Csakhogy	ellopta	azt	a	feljegyzést	apádtól,	amit	akkor	írt,	amikor	Kinvara
sztoriját	 próbálta	 leellenőrizni	 a	Le	Manoir	 aux	Quat’Saisons-ben.	Én	 találtam
meg	 Flick	 fürdőszobájában.	 Kinvara	 hazudott	 apádnak,	 azt	 mondta	 neki,	 az
anyja	 megy	 vele	 a	 szállóba.	 Rendesen	 sosem	 adnak	 ki	 információt	 a
vendégekről,	de	apád	miniszter	volt,	és	járt	is	már	ott,	szóval	szerintünk	sikerült
kieszközölnie,	 hogy	 megerősítették	 neki,	 látták	 ott	 a	 családi	 kocsit,	 és	 hogy
sajnálják,	hogy	Kinvara	édesanyja	nem	tudott	eljönni.	Azt	is	lejegyezte,	melyik
lakosztályban	 volt	 Kinvara,	 biztos	 azt	 mondta,	 elfelejtette;	 és	 a	 számlát	 is
igyekezett	megszerezni,	 hogy	nincs-e	 rajta	 két	 reggeli,	 két	 vacsora,	 gondolom.
Ha	a	vád	majd	bemutatja	a	tárgyaláson	a	feljegyzést	meg	a	számlát…

–	Ezt	te	találtad	meg?	–	nézett	rá	Raphael.
Robinnak	 összeszorult	 a	 gyomra.	 Nem	 szándékozott	 további	 indokot

szolgáltatni	a	férfinak,	hogy	lelője.
–	 Az	 után	 a	 vacsora	 után	 veled,	 a	 Nam	 Long	 Le	 Shakerben,	 akkor	 már

tudtam,	 hogy	 alábecsültelek	 –	mondta	Raphael.	Nem	 bóknak	 szánta.	A	 szeme
összeszűkült,	az	orrlyukai	utálkozón	kitágultak.	–	Szét	voltál	csúszva,	de	úgy	is
kibaszottul	 kellemetlen	 kérdéseket	 tettél	 fel.	 Ráadásul	 te	 meg	 a	 főnököd	 a
rendőrséggel	 is	 közelebbi	 kapcsolatban	 voltatok,	 mint	 gondoltam.	 És	 miután
rátok	küldtem	a	Mailt…

–	Szóval	te	voltál!	–	Robin	csodálta,	hogy	nem	jött	rá	erre.	–	Te	küldted	ránk
megint	a	sajtót	meg	Mitch	Pattersont	is…

–	Azt	mondtam	nekik,	hogy	Strike	miatt	elhagytad	a	 férjed,	de	ő	meg	még
mindig	 az	 exét	 dugja.	 Ezt	 a	 kis	 pletykát	 Izzytől	 tudom.	 Gondoltam,	 ideje
lelassítani	titeket	egy	kicsit,	mert	folyton	csak	az	alibimet	csesztettétek…	de	ha
már	 lelőttelek…	 –	Robin	 egész	 testén	 jeges	 hideg	 futott	 végig	 –,	 a	 főnöködet
majd	jól	lefoglalja,	hogy	a	lapoknak	megmagyarázza,	hogy	került	a	holttested	a
csatornába,	nem?	Szerintem	ezt	hívják	úgy,	hogy	két	legyet	egy	csapásra.



–	Még	ha	engem	meg	is	ölsz	–	folytatta	Robin	olyan	higgadt	hangon,	amilyet
csak	képes	volt	előcsalogatni	magából	–,	még	mindig	ott	van	apád	 feljegyzése
meg	a	szálló…

–	 Jól	 van,	 hát	 aggasztotta,	 mit	 művelt	 Kinvara	 a	Manorban!	 –	 torkolta	 le
nyersen	Raphael.	–	Most	mondtam,	engem	senki	 sem	 látott	ott.	A	hülye	picsa,
mondjuk,	tényleg	két	poharat	kért	a	pezsgőhöz,	de	hát	lehetett	mással	is.

–	 De	 már	 nem	 lesz	 rá	 lehetőségetek,	 hogy	 újabb	 sztorit	 találjatok	 ki	 –
folytatta	Robin.	A	szája	még	szárazabbnak	érződött,	 a	nyelve	a	 szájpadlásához
tapadt,	 mégis	 próbált	 nyugodtan,	 magabiztosan	 megszólalni.	 –	 Kinvara	 már
őrizetben	van,	 és	ő	nem	olyan	okos,	mint	 te…	és	amúgy	 te	 is	hibáztál!	–	 tette
hozzá	 gyorsan.	 –	 És	 buta	 hibákat	 követtél	 el,	 merthogy	 gyorsan	 kellett
végrehajtani	a	tervet,	amikor	kitaláltad,	hogy	apád	rájött,	mit	művelsz.

–	Mint	például?
–	 Mint	 például	 hogy	 Kinvara	 magával	 vitte	 az	 amitriptilin	 csomagolását,

miután	belekeverte	a	narancslébe.	És	nem	mondta	el	az	ajtó	trükkjét	sem,	hogy
hogy	kell	 rendesen	becsukni.	És…	–	Robin	nagyon	 jól	 tudta,	hogy	a	 legutolsó
ütőkártyáját	játssza	ki	–	hogy	odadobta	neked	a	kulcsot	a	Paddingtonon.

A	köztük	terpeszkedő	szótlan	csendben	Robin	mintha	lépteket	hallott	volna	a
közelben.	Nem	mert	 kinézni	 az	 ablakon,	 nehogy	Raphael	 is	 felfigyeljen	 rá.	A
férfit,	úgy	tűnt,	túlságosan	megdöbbentette,	amit	mondott,	és	semmi	másra	nem
tudott	figyelni.

–	„Odadobta	nekem	a	kulcsot”?	–	ismételte	Raphael	átlátszó	értetlenséggel.	–
Mégis	mi	az	istenről	beszélsz	te?

–	Az	Ebury	Street-i	ház	kulcsai	speciálisak,	szinte	lehetetlen	lemásolni	őket.
Kettőtöknek	csak	egy	darab	állt	 rendelkezésére,	Kinvaráé,	mert	a	halála	 idején
apád	már	erősen	gyanakodott	mindkettőtökre,	és	tett	róla,	hogy	ne	kaparinthasd
meg	a	pótkulcsot.	Kinvarának	kellett	a	kulcs,	hogy	be	tudjon	menni	a	narancslét
begyógyszerezni,	neked	meg	azért	kellett,	hogy	másnap	korán	reggel	bemehess,
és	megfojthasd	apádat.	Úgyhogy	az	utolsó	pillanatban	kifőztetek	valamit:	hogy
Kinvara	 átadja	 neked	 a	 kulcsot	 egy	 előre	 megbeszélt	 helyen	 a	 Paddingtonon,
ahol	 te	 hajléktalannak	 álcázod	 magad.	 Felvett	 egy	 biztonsági	 kamera.	 A
rendőrség	 szakértői	most	 is	 dolgoznak	 rajta,	 hogy	 kinagyítsák	 és	 kitisztítsák	 a
képet.	 Szerintük	 csak	 gyorsan	 vettél	 néhány	 ruhát	 egy	 turkálóban,	 lehet,	 hogy
onnan	is	előkerül	még	egy	használható	tanú.	Most	nézik	át	a	biztonsági	kamerák



felvételeit,	hogy	hová	mentél	a	Paddingtonról.
Raphael	majd’	egy	egész	percig	nem	szólalt	meg.	A	szeme	apró	rángásokkal

mozgott	jobbra-balra,	ahogy	igyekezett	kibúvót,	menekülőutat	találni.
–	 Hát	 ez…	 kellemetlen	 –	 mondta	 végül.	 –	 Nem	 gondoltam,	 hogy	 van	 ott

kamera,	ahová	leültem.
Robin	mintha	érezte	volna,	ahogy	a	férfi	kezéből	kicsúszik	a	remény.	Halkan

tovább	beszélt:
–	 Aztán	 Kinvara	 a	 tervetek	 szerint	 hazaért	 Oxfordshire-be,	 felhívta

Drummondot,	 és	 hagyott	 egy	 üzenetet,	 hogy	 fel	 akarja	 becsültetni	 a	 nyakéket,
hogy	megalapozza	 a	meséteket.	Másnap	 korán	 reggel	 egy	 egyszer	 használatos
telefonról	 valaki	 felhívta	 Geraint	 Winnt	 és	 Jimmy	 Knightot	 is.	 Mindkettőt
elcsalták	 otthonról,	 gondolom,	 információt	 ígértek	 nekik	 Chiswellről.	 Ez	 is	 te
voltál,	 azt	 akartad	 elérni,	 hogy	 ne	 legyen	 alibijük,	 ha	 valaki	 gyilkosságra
gyanakodna.

–	 Semmi	 bizonyíték!	 –	 mormogta	 automatikusan	 Raphael,	 de	 a	 szeme
továbbra	is	jobbra-balra	remegett,	ahogy	láthatatlan	kiutat	keresett.

–	Másnap	nagyon	kora	 reggel	 bementél	 a	 házba,	 arra	 számítva,	 hogy	 apád
jóformán	öntudatlan	lesz	a	kora	reggeli	narancslevétől,	csakhogy…

–	Először	tényleg	ki	volt	ütve!	–	csattant	fel	Raphael.	A	szeme	mintha	üveges
lett	volna,	és	Robin	tudta,	hogy	most	fejben	felidézi	a	történteket,	újra	végignézi
az	 egészet.	 –	 Ott	 hevert	 a	 kanapén,	 teljesen	 magatehetetlenül.	 Elmentem
mellette,	be	a	konyhába,	előszedtem	a	kis	játékszereimet…

Robin	 szeme	 előtt	 egy	pillanat	 törtrészére	megint	megjelent	 a	 becsomagolt
fej,	 az	 arcra	 szorított	 őszes	 hajjal,	 hogy	 csak	 a	 tátongó	 száj	 látszott	 belőle.	Ez
Raphael	műve,	azé	a	Raphaelé,	aki	most	épp	rá	fogja	a	pisztolyt.

–	 …de	 amíg	 előkészítettem	 a	 dolgokat,	 a	 vén	 szemétláda	 felébredt,
meglátott,	ahogy	a	csövet	szerelem	a	héliumos	tartályra,	és	erre	rögtön	kurvára
magához	 tért.	 Feltápászkodott,	 lekapta	 a	 falról	 Freddie	 kardját,	 és	 nekem	 jött
vele,	 de	 sikerült	 elvennem	 tőle.	 Közben,	 mondjuk,	 elgörbült	 a	 pengéje.
Leültettem	 erővel	 a	 székre…	 ekkor	 még	 küszködött…	 és	 akkor…	 –	 Némán
eljátszotta,	ahogy	ráhúzza	a	zacskót	az	apja	fejére.	–	És	kaput.

–	Utána	pedig	–	folytatta	Robin	egyre	jobban	kiszáradt	szájjal	–	elintézted	a
telefonjáról	 a	hívásokat,	 amik	majd	az	 alibidet	megalapozzák.	Kinvara	nyilván
megmondta	apád	biztonsági	kódját.	Aztán	távoztál,	de	nem	csuktad	be	rendesen



az	ajtót.
Vajon	 csak	 képzelte,	 hogy	mozgást	 látott	 a	 bal	 oldali	 kerek	 ablak	mögött,

gondolta	 Robin.	 A	 tekintetét	 mereven	 Raphaelre	 szegezte,	 meg	 a	 kissé
bizonytalan	pisztolyra.

–	 Ennek	 jó	 része	 közvetett	 –	 mormogta	 a	 férfi	 még	 mindig	 kicsit	 üveges
szemekkel.	 –	Flicknek	 és	Francescának	 is	 jó	 oka	van,	 hogy	hazudjon	 rólam…
Francescával	 nem	 túl	 szépen	 szakítottam…	 talán	 még	 lehet	 esélyem…	 talán
még…

–	Semmi	esélyed,	Raff	–	 szakította	 félbe	Robin.	 –	Kinvara	nem	 fedez	már
sokáig.	Amikor	elmondják	az	 igazat	 a	„Gyászoló	kancá”-ról,	neki	 is	össze	 fog
állni	 a	 dolog.	 Szerintem	 te	 ragaszkodtál	 hozzá,	 hogy	 tegye	 át	 a	 nappaliba,
nehogy	baja	essen	a	nyirkos	vendégszobában.	Azt	meg	hogy	csináltad?	Beadtál
neki	 valami	 hülyeséget	 arról,	 hogy	 téged	 hogy	 emlékeztet	 a	 halott	 kancájára?
Aztán	arra	is	rá	fog	jönni,	hogy	csak	akkor	kezdted	újra	a	viszonyotokat,	amikor
már	 tudtad,	mennyit	 ér	 a	kép,	 és	hogy	az	a	 sok	 szörnyűség,	 amit	 a	 szakításnál
mondtál	 neki,	 tényleg	 igaz	 volt.	 És	 ami	 a	 legrosszabb…	 –	 folytatta	 –,	 rá	 fog
jönni,	hogy	amikor	betolakodókat	hallottatok	a	háznál,	ezúttal	tényleg…	akkor	te
hagytad,	 hogy	 a	 nő,	 akibe	 állítólag	 halálosan	 szerelmes	 vagy,	 kimenjen	 a
hálóingében	a	sötétbe,	te	meg	ott	maradtál,	hogy	vigyázz	egy…

–	Jól	van!	–	kiabált	rá	Raphael	hirtelen,	és	előretolta	a	pisztoly	csövét,	míg
az	megint	Robin	homlokának	nem	nyomódott.	–	Most	kurvára	fogd	be,	jó?

Robin	 teljesen	 mozdulatlanul	 ült.	 Elképzelte,	 milyen	 érzés	 lesz,	 ha	 a	 férfi
meghúzza	a	ravaszt.	Azt	mondta,	hogy	egy	párnán	keresztül	lövi	majd	le,	hogy
az	 tompítsa	 a	 hangot,	 de	 talán	már	megfeledkezett	 erről.	 Talán	most	 elveszíti
minden	önuralmát.

–	Tudod	te,	milyen	a	börtönben?	–	kérdezte	Raphael.
Robin	próbálta	kimondani,	hogy	„nem”,	de	nem	jött	ki	hang	a	torkán.
–	Az	a	zaj!	–	suttogta	a	férfi.	–	Az	a	szag!	A	ronda,	ostoba	emberek…	mint

az	állatok,	néhány.	Az	állatoknál	is	rosszabbak.	Sosem	gondoltam,	hogy	léteznek
ilyen	 emberek.	 Hogy	 milyen	 helyeken	 kell	 enni,	 vagy	 szarni!	 Hogy	 folyton
figyelni	kell,	várni,	mikor	vernek	meg!	Az	a	kopácsolás,	az	ordibálás,	a	kibaszott
mocsok!	Inkább	temessenek	el	élve,	még	egyszer	nem	csinálom	végig…	Pedig
igazi	 aranyéletem	 lett	 volna!	 Úgy	 volt,	 hogy	 szabad	 leszek,	 teljesen	 szabad!
Soha	 többet	 nem	 kell	 az	 ilyen	 kibaszott	 Drummond-féléknek	 melóznom.	 Van



egy	 villa	 Caprin,	 azt	 már	 rég	 kinéztem	 magamnak.	 A	 Nápolyi-öbölre	 nyíló
kilátással.	Aztán	valami	kedves	kis	lakás	Londonban…	új	kocsi,	ha	visszaadják
a	 kurva	 jogsimat…	 képzeld	 csak	 el,	 csak	 mész	 az	 utcán,	 és	 tudod,	 hogy
megvehetsz	 bármit,	 akármit!	 Aranyélet…	 Persze,	 előbb	 még	 el	 kellett	 volna
intézni	 néhány	 kisebb	 problémát…	Flick	 könnyen	ment	 volna,	 késő	 éjjel,	 egy
sötét	 utcán	 egy	 kés	 a	 hátába,	 utcai	 erőszak	 áldozata.	 Kinvara	 meg…	 amint
megvan	 a	 végrendelete,	 hogy	 rám	 hagy	 mindent,	 néhány	 év	 múlva	 kitöri	 a
nyakát	 valami	megvadult	 lovon,	 vagy	 belefullad	 a	 tengerbe	Olaszországban…
szörnyen	 rosszul	 úszik…	 És	 akkor	 tényleg	 mindenki	 megbaszódhat,	 nem?
Chiswellék,	 meg	 az	 a	 kurva	 anyám	 is!	 Senkitől	 nem	 kell	 semmi.	 Meglenne
mindenem…	De	erről	ennyit	–	zárta	le	hirtelen.	Bármilyen	kreol	volt	is	a	bőre,
Robin	 látta,	 hogy	 elsápadt,	 a	 szeme	 alatt	 sötét	 karikák	 éktelenkedtek	 a
félhomályban.	 –	 Erről	 ennyit.	 Tudod	mit,	 Venetia?	Mégiscsak	 kiloccsantom	 a
kibaszott	 agyad,	 mert	 most	 már	 mégsem	 kedvellek.	 Szerintem	 jót	 tenne	 még
megnézni,	ahogy	felrobban	a	kibaszott	fejed,	mielőtt	az	enyémnek	is	annyi…

–	Raff…
–	Raff…	Raff…	–	nyöszörögte	a	férfi,	Robint	utánozva.	–	Miért	hiszi	minden

nő,	hogy	ő	más?	Egyik	se	más,	egyikőtök	se!
Már	nyúlt	is	a	mellette	heverő	kilapult	párna	után.
–	Megyünk	együtt.	Jó	lenne	a	karomon	egy	szexi	csajjal	érkezni	a	pokolb…
A	faajtó	hatalmas	reccsenéssel	kivágódott.	Raphael	megpördült,	és	ráfogta	a

fegyvert	a	nagydarab	alakra,	aki	épp	beesett	az	ajtón.	Robin	átugrott	az	asztalon,
hogy	félrerántsa	a	kezét,	de	Raphael	a	könyökével	az	arcába	vágott.	Robin	érezte
a	felrepedt	ajkából	patakzó	vért.

–	Raff,	ne,	ne…	ne!
A	 férfi	 felállt,	 görnyedten	 az	 alacsony	 helyiségben.	 A	 pisztoly	 csövét	 a

szájába	dugta.	Strike,	miután	az	előbb	a	vállával	betörte	az	ajtót,	ott	állt	lihegve
egy	méterre	tőle,	mögötte	feltűnt	Wardle	is.

–	Gyerünk,	akkor	már	tedd	is	meg,	te	gyáva	kis	szar!	–	szólalt	meg	Strike.
Robin	tiltakozni	akart,	de	nem	jött	ki	hang	a	torkán.
Halk,	fémes	kattanás	hallatszott.
–	Kivettem	belőle	a	töltényeket	a	Chiswell-házban,	te	hülye	pöcs!	–	mondta

Strike.	Előrelendült,	és	egy	csapással	kikapta	a	fegyvert	a	férfi	szájából.	–	Nem
vagy	te	olyan	okos,	mint	amilyennek	hiszed	magad,	mi?



Hirtelen	óriási	hangzavar	tört	ki	Robin	körül.	Raphael	üvöltve	káromkodott
angolul,	 olaszul,	 kiabálva	 fenyegetőzött,	 dobálta	 magát,	 úgy	 próbált	 kisiklani
Strike	 kezéből,	 ahogy	 az	 leteperte	 az	 asztalra,	 hogy	Wardle	megbilincselhesse.
Robin,	 mint	 valami	 álomban	 téblábolt	 el	 mellőlük,	 vissza	 a	 helyiségbe,	 a
konyhapulthoz,	 ahol	 az	 apró	 mosogató	 mellett	 nevetségesen	 mindennapi
lábasok,	 serpenyők,	 papírtörlő	 sorakozott.	 Érezte,	 ahogy	 feldagad	 az	 ajka.
Letépett	egy	adag	papírtörlőt,	a	hideg	víz	alá	tartotta,	és	a	vérző	szájára	nyomta.
A	kerek	ablakon	át	 látta,	hogy	a	 fekete	kapun	sereglenek	befelé	az	egyenruhás
rendőrök,	 átveszik	 a	 fegyvert	 és	 a	 küszködő	 Raphaelt,	 akit	 Wardle	 ekkorra
kirángatott	a	partra.

Az	 előbb	még	 pisztolyt	 fogtak	 rá.	 Semmi	 sem	 tűnt	 most	 valóságosnak.	 A
rendőrök	ki-be	mászkáltak	a	hajón,	nagy,	visszhangos	zajjal,	és	Robin	most	vette
észre,	hogy	ott	áll	mellette	Strike,	és	úgy	tűnt,	egyedül	ő	a	valódi	az	egészben.

–	Honnan	tudta?	–	kérdezte	a	hideg	papírcsomón	keresztül.
–	Öt	perccel	azután	jöttem	rá,	hogy	maga	elment.	A	szám	azon	az	üzeneten,

amit	 mutatott,	 ami	 elvileg	 Matthew-tól	 jött…	 az	 utolsó	 három	 számjegye
ugyanaz	 volt,	 mint	 az	 egyik	 egyszer	 használatos	 telefonjuké.	 Rohantam	maga
után,	 de	 már	 nem	 volt	 sehol.	 Layborn	 kiküldte	 a	 járőrkocsikat,	 én	 meg
folyamatosan	hívtam	magát.	Miért	nem	vette	fel?

–	Le	volt	némítva	a	táskámban.	Most	meg	a	csatorna	fenekén	van.
Robin	hirtelen	megkívánt	valami	nagyon	erős	italt.	Homályosan	felderengett

előtte,	 hogy	 talán	 tényleg	 lehet	 egy	 bár	 valahol	 a	 közelben…	 de	 persze	most
úgysem	hagynák,	hogy	egy	bárba	beüljön.	Most	még	órákat	kell	majd	töltenie	a
New	Scotland	Yardon.	Részletes	vallomást	 tenni.	Percről	percre	újra	kell	majd
élnie	az	elmúlt	egy	órát.	Végtelen	kimerültséget	érzett.

–	Honnan	tudta,	hogy	itt	vagyok?
–	Felhívtam	 Izzyt,	 és	megkérdeztem,	nem	 ismer-e	Raphael	valakit	 annak	a

hamis	címnek	a	közelében,	ahová	magát	el	akarta	csalni.	 Izzy	azt	mondta,	volt
valami	flancos	drogos	barátnője,	akinek	van	egy	lakóhajója.	Máshová	már	nem
nagyon	mehetett.	A	rendőrség	két	napja	figyelte	a	lakását.

–	És	maga	tudta,	hogy	a	pisztoly	nincs	megtöltve?
–	Reméltem,	 hogy	 nincs	 –	 javította	 ki	 Strike.	 –	Mit	 tudom	 én,	 lehet,	 hogy

megnézte	és	megtöltötte.
Kotorászni	 kezdett	 a	 zsebében.	 Kicsit	 remegett	 a	 keze,	 ahogy	 rágyújtott.



Nagyot	szívott	a	cigarettából,	aztán	folytatta:
–	 Rohadt	 jól	 csinálta,	 hogy	 eddig	 beszéltette,	 Robin,	 de	 legközelebb,	 ha

valami	ismeretlen	számról	kap	üzeneteket,	kurvára	hívja	vissza,	hogy	lássa,	kitől
jöttek!	 És	 soha…	 soha…	 ne	 mondjon	 el	 többet	 semmit	 a	 magánéletéről	 egy
gyanúsítottnak!

–	 Nem	 kaphatnék	 esetleg	 két	 percet	 –	 kérdezte	 Robin	 a	 hideg	 vizes
papírtörlőt	 még	 mindig	 a	 feldagadt,	 vérző	 ajkára	 nyomva	 –,	 csak	 hogy
kiélvezzem,	hogy	nem	haltam	meg,	mielőtt	rákezd	erre?

Strike	hosszú	csíkban	fújta	ki	a	füstöt.
–	Jól	van,	igaza	van	–	mondta,	és	ügyetlen,	félkarú	ölelésbe	vonta.



EGY	HÓNAPPAL	KÉSŐBB



Epilógus
	

A	múltad	halott,	Rebekka.	Már	nem	tart	fogva…	már
nincs	köze	hozzád…	nincs	köze	ahhoz	az	emberhez,	aki

most	vagy.
	

Henrik	Ibsen:	Rosmersholm
	
	

Elkezdődött	 és	 véget	 is	 ért	 a	 paralimpia,	 és	 a	 szeptember	 is	 megtett	 mindent,
hogy	elmossa	a	hosszú,	Union	Jackekbe	bújt	nyár	emlékét,	amikor	az	egész	világ
hetekig	 Londonra	 figyelt.	 A	 Cheyne	 Walk	 Brasserie	 magas	 ablakain	 eső
kopogott,	és	majdnem	el	is	nyomta	a	rejtett	hangszórókból	a	’Black	Trombone’-t
búgó	Serge	Gainsbourg	hangját.

Strike	és	Robin	együtt	érkeztek,	és	épp	csak	leültek,	amikor	befutott	Izzy	is.
Ő	választotta	a	vendéglőt,	mert	közel	volt	 a	 lakásához.	A	Burberry	 lódenkabát
kissé	 rendezetlenül	 lifegett	 rajta,	 átázott	 esernyőjét	 pedig	 eltartott	 egy	 ideig
összecsukni	az	ajtóban.

Strike	csak	egyszer	beszélt	az	ügyfelükkel	azóta,	hogy	az	ügyet	lezárták,	és
akkor	 is	 csak	 röviden,	mert	 Izzy	 túl	 döbbent	 és	 zaklatott	 volt,	 és	 nem	nagyon
tudott	mit	mondani.	A	mai	találkozót	is	Strike	kérte,	mert	volt	még	a	Chiswell-
ügyben	egy	utolsó,	elvarratlan	szál.	Amikor	megbeszélték	ezt	az	ebédet,	Izzy	a
telefonban	azt	mondta	neki,	nem	nagyon	jár	el	otthonról	Raphael	 letartóztatása
óta.	–	Nem	bírom	elviselni	az	embereket.	Olyan	szörnyű	ez	az	egész!

–	 Hogy	 vagy?	 –	 kérdezte	 Strike-tól	 aggódón,	 amikor	 nagy	 nehezen
kikecmergett	 a	 fehér	 terítős	 asztal	 mögül,	 hogy	 a	 nő	 esőtől	 nedves	 ölelésbe
fonhassa.	 –	 És	 szegény	 Robin,	 jaj,	 úgy	 sajnálom!	 –	 tette	 hozzá,	 és	 sietve
megkerülte	 az	 asztalt,	 hogy	 Robint	 is	 megölelhesse.	 –	 Ó,	 igen,	 köszönöm	 –
mondta	 szórakozottan	 a	 mosolytalan	 pincérnőnek,	 aki	 elvette	 tőle	 az	 elázott
kabátját	és	esernyőjét.



–	 Megígértem	 magamnak,	 hogy	 nem	 fogok	 sírni	 –	 mondta,	 miután	 leült,
majd	 rögtön	 felkapott	 egy	 szalvétát	 az	 asztalról,	 és	 a	 szeméhez	 nyomta.	 –
Bocs…	folyton	ez	van.	De	igyekszem,	hogy	ne	hozzalak	kellemetlen	helyzetbe…

Köhintett	egyet,	és	kihúzta	magát.
–	Csak	olyan	óriási	sokk	volt	ez	az	egész	–	fejezte	be	suttogva.
–	Persze	–	felelte	Robin,	Izzy	pedig	gyengén	rámosolygott.
»C’est	 l’automne	de	ma	vie«,	 énekelte	 épp	Gainsbourg.	 »Plus	personne	ne

m’étonne…«13

–	 Szóval	 könnyen	 idetaláltatok?	 –	 próbált	 Izzy	 könnyedebb	 beszédtémát
keresni.	 –	 Kedves	 kis	 hely,	 nem?	 –	 És	 körbepillantott	 a	 csinos	 provance-i
vendéglőben.	 Amikor	 beléptek,	 Strike-nak	 az	 az	 érzése	 támadt,	 olyan	 a
hangulata,	 mintha	 Izzy	 lakását	 fordították	 volna	 le	 franciára.	 Ugyanolyan
konzervatívan	 vegyítették	 itt	 is	 a	 hagyományost	 és	 a	 modernt,	 fekete-fehér
fényképek	az	egyszerű,	 fehérre	 festett	 falakon,	 skarlátvörös	és	 türkizkék	bőrrel
borított	székek	és	padok,	régimódi	bronz-	és	üveglámpák	rózsaszín	búrákkal.

A	pincérnő	visszajött	az	étlapokkal,	és	megkérdezte,	mit	kérnek	inni.
–	Várjunk	még?	–	kérdezte	Izzy,	és	az	utolsó	üres	szék	felé	intett.
–	Késik	kicsit	–	felelte	Strike,	aki	már	nagyon	szeretett	volna	egy	sört.	–	Italt

akár	rendelhetünk	is.
Végtére	is	most	már	semmit	sem	kell	kideríteni.	A	mai	nap	a	magyarázatoké.

Kínos	csend	állt	be,	amikor	a	pincérnő	távozott.
–	 Ú,	 képzeld,	 nem	 tudom,	 hallottad-e	 –	 fordult	 Izzy	 hirtelen	 Strike-hoz;

mintha	megkönnyebbült	volna,	hogy	talált	valami	számára	megszokott	pletykát.
–	Charlie-t	befektették	a	kórházba.

–	Tényleg?	–	kérdezte	Strike	az	érdeklődés	legkisebb	jele	nélkül.
–	 Ig-hen,	 pihennie	 kell.	 Volt	 valami…	 elfolyt	 valamennyi	 magzatvíz,	 azt

hiszem…	szóval	megfigyelés	alatt	akarják	tartani.
Strike	 kifejezéstelen	 arccal	 bólintott.	 Robin	 nem	 szólt,	 szégyellte	 magát,

hogy	 szeretne	 többet	 is	megtudni.	A	 pincérnő	meghozta	 az	 italokat.	 Izzy,	 úgy
tűnt,	 izgalmában	 észre	 sem	 vette,	 milyen	 közönyösen	 fogadta	 Strike	 a
biztonságos,	mindkettejük	érdeklődésére	számot	tartó	témát,	mert	folytatta:

–	Úgy	hallottam,	 Jago	 szörnyen	dühös	volt,	 amikor	 látta	 az	 újságban	 azt	 a
sztorit	rólatok.	Biztos	még	örül	is,	hogy	ott	bent	jobban	rajta	tarthatja	a	szemét…

De	Izzy	most	megláthatott	valamit	Strike	arcán,	amitől	elhallgatott.	Ivott	egy



korty	 bort,	 körbepillantott,	 nem	 hallgatózik-e	 valaki	 a	 néhány	 foglalt	 asztal
mellől,	és	témát	váltott:

–	Gondolom,	a	 rendőrség	 tájékoztat	 titeket?	Szóval	 tudjátok,	hogy	Kinvara
mindent	bevallott?

–	Aha	–	bólintott	Strike.	–	Hallottunk	róla.
Izzy	megrázta	a	fejét,	és	megint	könnyek	szöktek	a	szemébe.
–	 Csak	 olyan	 szörnyű	 ez	 az	 egész.	 Az	 ember	 barátai	 azt	 sem	 tudják,	 mit

mondjanak…	én	még	mindig	el	se	hiszem.	Hihetetlen	az	egész.	Hogy	Raff…	be
akartam	 menni	 hozzá,	 tudjátok.	 Úgy	 éreztem,	 muszáj	 találkoznom	 vele…	 de
nem	volt	hajlandó.	Senkivel	nem	akar	beszélni.

Megint	belekortyolt	a	borába.
–	 Biztosan	 megőrült,	 vagy	 valami.	 Nyilván	 beteg,	 hát	 nem?	 Hogy	 ilyet

csináljon?	Biztosan	valami	elmebaj!
Robinnak	 eszébe	 jutott	 a	 sötét	 hajófenék,	 ahol	 Raphael	 valami	 szent

elragadtatással	 mesélt	 az	 áhított	 életéről,	 a	 villáról	 Caprin,	 a	 londoni
legénylakásról,	 az	 új	 kocsiról,	 ha	majd	 visszakaphatja	 a	 jogosítványát	 a	 fiatal
anyuka	elgázolása	után.	Eszébe	 jutott,	milyen	aprólékosan	megtervezte	az	apja
megölését,	 és	 hibákat	 is	 csak	 azért	 követett	 el,	 mert	 olyan	 sietve	 kellett
végrehajtani	 a	 gyilkosságot.	 A	 szeme	 előtt	 megjelent	 a	 férfi	 arckifejezése	 a
fegyver	csöve	felett,	amikor	azt	kérdezte	tőle,	miért	gondolják	a	nők	mind,	hogy
ők	mások	–	az	anyja,	akit	le	is	kurvázott,	a	nevelőanyja,	akit	elcsábított,	Robin,
akit	épp	meg	akart	ölni,	hogy	ne	egyedül	érkezzen	a	pokolba.	Beteg	volt	 talán,
bármi	 olyan	 értelemben,	 hogy	 inkább	 egy	 pszichiátriai	 intézményben	 lenne	 a
helye,	 mint	 a	 börtönben,	 amitől	 úgy	 rettegett?	 Vagy	 az	 apagyilkos	 álmai	 a
betegség	 és	 a	 javíthatatlan	 gonoszság	 közti	 homályos	 pusztaságból	 nőtték	 ki
magukat?

–	…rémes	 gyerekkora	 volt	 –	mondta	 épp	 Izzy,	 aztán,	 bár	 sem	Strike,	 sem
Robin	nem	felelt	semmit,	folytatta:	–	De	tényleg,	tudjátok,	tényleg	rémes!	Nem
akarok	 rosszakat	 mondani	 papusról,	 de	 neki	 tényleg	 Freddie	 volt	 a	 mindene.
Papus	nem	viselkedett	valami	kedvesen	Raff-fal	meg	az	Orkával…	úgy	értem,
Ornellával,	az	anyjával…	és	hát	Torks	mindig	azt	mondja,	hogy	ő	inkább	valami
luxusprostituált,	és	nem	más.	Amikor	Raff	épp	nem	a	bentlakásos	iskolában	volt,
őt	is	körberángatta	magával	a	világon,	mindig	valami	új	pasi	nyomában.

–	Azért	van	ennél	rémesebb	gyerekkor	–	jegyezte	meg	Strike.



Robin	 épp	 arra	 gondolt	magában,	 hogy	Raphael	 élete	 az	 anyjával	 egészen
úgy	 hangzott,	 mint	 ami	 keveset	 Strike	 gyerekéveiről	 tudott;	 most	 ő	 is
meglepetten	hallgatta,	milyen	nyersen	mondja	ki	a	gondolatait	a	nyomozó.

–	Egy	csomó	gyereknek	sokkal	nagyobb	bajai	is	vannak,	mint	hogy	az	anyja
nagy	partiállat	–	mondta	Strike	–,	aztán	mégsem	ölnek	meg	senkit.	Tessék,	nézd
meg	 Billy	 Knightot!	 Jóformán	 nem	 is	 ismerte	 az	 anyját.	 Az	 apja	 erőszakos
alkoholista	volt,	verte,	rá	se	bagózott,	Billy	végül	súlyos	mentális	beteg	lett,	és
mégse	bántott	soha	senkit.	Még	egy	pszichotikus	epizód	kellős	közepén	is	azért
keresett	fel	engem,	hogy	valaki	másnak	igazságot	szolgáltasson.

–	Igen	–	bólogatott	sietve	Izzy.	–	Igen,	ez	igaz,	persze.
De	Robinnak	az	volt	a	benyomása,	hogy	Izzy	még	így	sem	képes	egyenlőnek

látni	Raphael	 és	Billy	 szenvedéseit.	Az	 egyik	 fájdalma	mindig	 több	 sajnálatot
vált	 majd	 ki	 belőle,	 mint	 a	 másiké,	 mert	 egy	 Chiswell	 gyerek	 alapvetően
különbözik	 az	 olyan	 anyátlan	 fiúktól,	 akiket	 ver	 az	 apjuk	 az	 erdőben,	 ahol	 a
birtok	munkásai	élnek	a	magukfajták	törvénye	szerint.

–	Na,	itt	is	van!	–	mondta	most	Strike.
Ekkor	 lépett	 be	 a	 vendéglőbe	Billy	Knight,	 rövidre	 nyírt	 haján	 esőcseppek

csillogtak.	Bár	még	mindig	nagyon	sovány	volt,	az	arca	már	 teltebbnek	 tűnt,	a
ruhái	és	általában	véve	ő	maga	is	tisztább.	Alig	egy	héttel	ezelőtt	engedték	ki	a
kórházból,	és	jelenleg	Jimmy	lakásában	lakott	a	Charlemont	Roadon.

–	 Jó	 napot!	 –	 köszönt	 Strike-nak.	 –	 Elnézést	 a	 késésért.	 Tovább	 tart	 a
metróút,	mint	gondoltam.

–	Semmi	baj!	–	felelte	egyszerre	a	két	nő.
–	Te	vagy	Izzy!	–	ült	le	mellé	Billy.	–	Nagyon-nagyon	rég	nem	láttalak!
–	Hát,	nem	–	felelte	Izzy	kicsit	túlzó	kedvességgel.	–	Tényleg	jó	rég,	bizony!
Robin	az	asztalon	keresztül	odanyújtotta	a	kezét.
–	Jó	napot,	Billy,	Robin	vagyok.
–	Jó	napot	–	köszönt	Billy	megint,	és	megrázta	a	kezét.
–	Kérsz	egy	kis	bort,	Billy?	–	kínálta	Izzy.	–	Vagy	egy	sört?
–	Nem	ihatok	a	gyógyszereimre	–	felelte	a	férfi.
–	Á,	persze,	persze	hogy	nem	–	habogta	zavartan	Izzy.	–	Ööö…	akkor	egy

pohár	vizet,	és	hol	az	étlap…	még	nem	is	rendeltünk…
A	pincérnő	megjelent,	aztán	távozott	is,	Strike	pedig	Billyhez	fordult:
–	 Megígértem	 magának	 valamit,	 amikor	 meglátogattam	 a	 kórházban	 –



mondta.	–	Hogy	kiderítem,	mi	történt	azzal	a	megfojtott	gyerekkel,	akit	látott.
–	 Ja	 –	 felelte	 nyugtalanul	Billy.	Azt	 remélte,	megkaphatja	 a	 választ	 erre	 a

húszéves	 rejtélyre,	 ezért	 utazott	 be	 Chelsea-be	 East	 Hamből	 az	 esőben.	 –	 A
telefonban	azt	mondta,	hogy	sikerült	rájönnie.

–	 Igen	 –	 bólintott	 Strike.	 –	 De	 gondoltam,	 olyasvalakitől	 szívesebben
hallaná,	 aki	 tényleg	 tudja,	 aki	 ott	 volt	 akkor,	 és	 minden	 részletet	 meg	 tud
magyarázni.

–	Tőled?	–	fordult	Izzyhez	Billy.	–	Te	ott	voltál?	Fent	a	lónál?
–	Nem,	nem!	–	rázta	a	fejét	sietve	Izzy.	–	Ez	iskolai	szünetben	történt.
Hogy	erőt	merítsen,	ivott	egy	korty	bort,	majd	letette	a	poharat,	és	egy	nagy

levegővel	nekikezdett.
–	Fizz	meg	én	osztálytársaknál	voltunk.	De…	de	hallottam,	hogy	mi	történt,

később…	 Szóval	 az	 történt,	 hogy…	 Freddie	 is	 hazajött	 az	 egyetemről,	 és	 jött
vele	néhány	barátja	is.	Papus	otthagyta	őket	magukra	a	házban,	mert	neki	valami
vacsorára	kellett	mennie	Londonba	a	régi	ezredével…	És	Freddie	olyan…	az	az
igazság,	hogy	nagyon	szemét	 tudott	 lenni	néha.	Felhoztak	egy	csomó	jó	bort	a
pincéből,	mind	berúgtak,	aztán	az	egyik	lány	azt	mondta,	hogy	ki	akarja	deríteni,
igaz-e	 a	 mese	 a	 fehér	 lóról…	 tudod,	 melyik	 –	 nézett	 Billyre,	 aki	 maga	 is
uffingtoni	volt.	–	Ha	az	ember	megfordul	maga	körül	háromszor	a	ló	szemében,
és	kíván	valamit…

–	Ja	–	bólintott	Billy.	Kétségbeesett	szeme	már	hatalmasra	nyílt.
–	 Szóval	 mind	 kicsődültek	 a	 házból	 a	 sötétben,	 de	 Freddie…	 hát	 tényleg

szemét	 volt…	 az	 erdőben	 odakanyarodtak	 a	 ti	 házatok	 felé.	 A	 Steda-házhoz.
Mert	 Freddie	 venni	 akart	 egy	 kis,	 ööö,	 marihuánát,	 ugye	 azt	 termesztett	 a
bátyád?

–	Ja	–	felelte	megint	Billy.
–	 Na,	 Freddie	 akart	 venni	 belőle,	 hogy	 elszívhassák	 fent	 a	 lónál,	 amíg	 a

lányok	 mindenfélét	 kívánnak.	 Nyilván	 nem	 lett	 volna	 szabad	 kocsiba	 ülniük.
Már	be	voltak	rúgva.	Szóval,	amikor	odaértek	a	házatokhoz,	apád	nem	volt	ott…

–	Mert	 a	 pajtában	 volt!	 –	 szólalt	meg	Billy	 hirtelen.	 –	 Épp	 befejezett	 egy
pár…	tudod	mit.

Mintha	 az	 emlék	 erővel	 tolakodott	 volna	 most	 az	 agyába,	 Izzy	 szavai
nyomán.	Strike	 látta,	hogy	Billy	a	bal	kezével	 szorosan	markolja	a	 jobb	kezét,
hogy	bele	ne	kezdjen	a	kényszeres	mozdulatsorba,	ami	mintha	valami	gonoszat



elhárító	 erővel	 bírt	 volna	 számára.	 Az	 eső	 továbbra	 is	 kopogott	 a	 vendéglő
ablakán,	Serge	Gainsbourg	pedig	tovább	énekelt:	»Oh,	je	voudrais	tant	que	tu	te
souviennes…«14

–	Na,	 szóval	 –	 vett	 újabb	 nagy	 levegőt	 Izzy	 –,	 én	 úgy	 hallottam	 az	 egyik
lánytól,	 aki	 ott	 volt…	 azt	 nem	 akarom	 elmondani,	 kitől	 –	 tette	 hozzá	 kicsit
védekezőn	Strike	és	Robin	felé	–,	ez	már	rég	volt,	és	őt	is	teljesen	traumatizálta	a
dolog…	 szóval	 Freddie	 meg	 a	 barátai	 mind	 betódultak	 hozzátok,	 és
felébresztettek	 téged	 is,	 Billy.	 Jó	 sokan	 voltak,	 Jimmy	 tekert	 is	 nekik	 egyet,
mielőtt	 elindultak…	mindegy	–	nyelt	 egy	nagyot	 Izzy.	–	Szóval	 te	éhes	voltál,
Jimmy	meg…	vagy	az	is	lehet	–	rándult	össze	kicsit	–,	lehet,	hogy	Freddie	volt,
én	 nem	 tudom…	 szóval	 kitalálták,	 hogy	 vicces	 lenne,	 ha	 morzsolnának	 egy
kicsit	abból,	amit	szívtak,	bele	a	joghurtodba.

Robin	elképzelte	Freddie	barátait.	Egyesek	biztos	valami	egzotikus	izgalmat
éreztek	 abban,	 hogy	 ott	 ülnek	 a	 sötét	munkásházban	 a	 kábítószert	 áruló	 helyi
sráccal;	 mások	 meg,	 mint	 az	 a	 lány	 is,	 aki	 Izzynek	 elmesélte	 az	 egészet,
kényelmetlenül	 érezték	 tőle	 magukat,	 de	 túl	 fiatalok	 voltak,	 túlságosan	 féltek
attól,	hogy	kinevetik	őket	a	többiek,	azért	nem	léptek	közbe.	Az	ötéves	Billynek
mind	felnőttnek	tűntek,	de	Robin	most	már	tudta,	hogy	mindnyájan	tizenkilenc,
legfeljebb	huszonegy	évesek	voltak.

–	Ja	–	mondta	csendesen	Billy.	–	Tudtam,	hogy	beadtak	nekem	valamit.
–	Szóval	akkor	már	Jimmy	is	velük	akart	menni	fel	a	dombra.	Azt	hallottam,

hogy	nagyon	megtetszett	neki	valamelyik	lány	–	folytatta	Izzy	szendén.	–	De	te
nem	 érezted	 jól	 magad,	 miután	 megetették	 veled	 azt	 a	 joghurtot.	 Olyan
állapotban	 meg	 nem	 hagyhatott	 ott	 egyedül,	 szóval	 vittek	 téged	 is.	 Mind
bezsúfolódtatok	 néhány	 Land	 Roverbe,	 és	 már	 mentetek	 is	 fel	 a	 Sárkány-
dombra.

–	De…	nem,	ez	nem	jó	így	–	szólalt	meg	Billy.	A	kétségbeesett	kifejezés	is
kiült	újra	az	arcára.	–	És	hol	a	kislány?	Az	már	velük	volt	eleve.	Ott	volt	velünk
a	kocsiban.	Emlékszem,	hogy	kivették	onnan,	amikor	felértünk	a	dombra.	Hogy
az	anyukája	után	sírt.

–	Az…	 az	 nem	 kislány	 volt	 –	 felelte	 Izzy.	 –	Az	 csak	 Freddie…	 hát,	 neki
ilyen	humorérzéke	volt…

–	 De,	 kislány	 volt!	 Egy	 lánynéven	 szólították!	 –	 kardoskodott	 Billy.	 –
Emlékszem	rá!



–	Igen	–	nyögte	ki	nagy	nehezen	Izzy.	–	Raphaelának.
–	Ez	az!	–	mondta	Billy	olyan	hangosan,	hogy	a	többi	asztalnál	is	felé	fordult

egy-két	fej.	–	Ez	az!	–	ismételte	aztán	suttogva,	tágra	nyílt	szemmel.	–	Raphaela,
így	hívták…

–	De	az	nem	kislány	volt,	Billy…	hanem	a	kis…	az	én	kis…
Izzy	megint	a	szeméhez	kapta	a	szalvétát.
–	Jaj,	bocsánat…	az	én	kisöcsém	volt,	Raphael.	Elvileg	Freddie-nek	meg	a

barátainak	 kellett	 volna	 rá	 vigyázniuk,	 amíg	 apám	 nincs	 otthon.	 És	 Raff
szörnyen	cuki	volt	kiskorában.	Szerintem	ő	is	felébredt,	olyan	zajt	csaptak,	aztán
a	 lányok	 kijelentették,	 hogy	 nem	 hagyhatják	 ott	 egyedül	 a	 házban,	 és	 hogy
vinniük	kell	őt	is.	Freddie	meg	nem	akarta.	Ott	akarta	hagyni	Raffot	egyedül,	de
a	 lányok	 megígérték,	 hogy	 majd	 ők	 vigyáznak	 rá	 fent.	 De	 amikor	 felértek,
Freddie	már	nagyon	be	volt	 rúgva,	és	 sokat	 is	 szívott,	Raff	meg	csak	sírt,	 sírt,
Freddie	meg	feldühödött.	Azt	kiabálta,	hogy	Raff	mindent	elront,	és	aztán…

–	Megfojtotta!	–	vágta	ki	Billy	az	arcán	a	pánik	jeleivel.	–	Akkor	igaz	volt,
tényleg	megölte…

–	Nem,	nem,	nem	ölte	meg!	–	ellenkezett	kétségbeesetten	Izzy.	–	Billy,	te	is
tudod,	hogy	nem…	biztosan	 emlékszel	Raffra,	minden	nyáron	volt	 ott	 nálunk,
hát	életben	van!

–	Freddie	ráfonta	a	kezét	Raphael	nyakára	–	szólalt	meg	Strike	is	–,	és	addig
szorította,	amíg	el	nem	vesztette	az	eszméletét.	Raphael	bepisilt,	összeesett.	De
nem	halt	meg.

Billy	a	bal	kezével	még	mindig	erősen	tartotta	a	jobbat.
–	Akkor	tényleg	láttam!
–	 Bizony,	 látta!	 –	 bólintott	 Strike.	 –	 És	 mindent	 összevetve	 rohadtul	 jó

tanúnak	bizonyult!
Megjött	 a	 pincérnő	 az	 ételekkel.	 Miután	 mindenki	 elé	 lerakta	 a	 sajátját,

Strike-nak	rib-eye	steaket	sült	krumplival,	a	két	lánynak	quinoasalátát,	Billynek
pedig	egy	levest,	mert	láthatóan	csak	azt	mert	rendelni,	Izzy	folytatta	a	mesélést:

–	Raff	elmesélte,	mi	történt,	amikor	hazaértem	a	szünetről.	Olyan	kicsi	volt,
úgy	felzaklatta	a	dolog,	próbáltam	is	felhozni	papusnak,	de	meg	sem	hallgatott.
Csak	lesöpörte	az	egészet.	Azt	mondta,	Raphael	csak	nyafog,	mint	mindig…	és
mindig	panaszkodik…	És	ahogy	most	visszagondolok	rá	–	fordult	Strike-hoz	és
Robinhoz,	és	megint	könnyes	lett	a	szeme	–,	jól	meggondolom…	hogy	micsoda



gyűlöletet	érezhetett	Raff	az	ilyesmik	után…
–	 Igen,	 Raphael	 védői	 is	 biztosan	 megpróbálkoznak	 majd	 az	 ilyesmit

felhasználni	 –	 felelte	 kurtán	 Strike,	 és	 nekilátott	 a	 steaknek.	 –	De	 az	 akkor	 is
tény,	 Izzy,	hogy	nem	próbálta	kielégíteni	 a	vágyat,	hogy	apátokat	holtan	 lássa,
amíg	rá	nem	jött,	hogy	az	emeleten	ott	lóg	egy	Stubbs.

–	Egy	vitatott	Stubbs	–	javította	ki	Izzy,	a	ruhaujjából	zsebkendőt	húzott	elő,
és	kifújta	az	orrát.	–	Henry	Drummond	szerint	másolat.	Az	a	pasas	a	Christie’stől
még	reménykedik,	de	van	egy	nagy	Stubbs-kedvelő	az	Államokban,	hamarosan
átrepül	 ide	 megvizsgálni,	 és	 ő	 azt	 mondja,	 nem	 felel	 meg	 a	 jegyzeteknek,
amelyeket	Stubbs	készített	az	elveszett	festményről…	őszintén…	–	rázta	meg	a
fejét	 –,	 engem	 már	 nem	 érdekel.	 Hogy	 mi	 történt	 miatta,	 hogy	 mit	 tett	 ez	 a
családunkkal…	felőlem	ki	is	dobhatjuk.	Vannak	fontosabb	dolgok	is…	–	mondta
rekedtesen	–,	mint	a	pénz!

Strike-nak	 volt	 mentsége,	 hogy	 nem	 válaszolt,	 mert	 épp	 egy	 nagy	 falat
steaket	rágott,	de	elgondolkodott	rajta,	Izzynek	eszébe	jutott-e	egyáltalán,	hogy	a
mellette	 ülő	 törékeny	 férfi	 egy	 apró	 kétszobás	 lakásban	 él	 East	 Hamben	 a
bátyjával,	 és	 hogy	 ő	 maga	 szigorúan	 véve	 még	 mindig	 tartozik	 Billynek	 az
utolsó	 pár	 akasztófa	 után	 befolyt	 pénz	 felével.	Talán,	majd	 ha	 sikerül	 eladni	 a
Stubbsot,	 a	 Chiswell	 családnak	 esetleg	 lesz	 ideje	 ezt	 a	 kötelezettségét	 is
teljesíteni.

Billy	valami	 transzszerű	állapotban	kanalazta	a	 levesét,	mint	aki	 se	hall,	 se
lát.	Robin	békésnek,	majdhogynem	boldognak	látta	így	mélyen	elgondolkodva.

–	Szóval	akkor	biztos	összekevertem,	nem?	–	kérdezte	Billy	végül.	Most	már
egy	olyan	ember	magabiztosságával	beszélt,	aki	úgy	érzi,	biztosan	megvetette	a
lábát	a	valóságban.	–	Láttam,	hogy	eltemetnek	egy	lovat,	és	azt	hittem,	a	gyerek
volt	az.	Csak	összekevertem,	ennyi	az	egész.

–	Hát	–	szólalt	meg	Strike	–,	szerintem	kicsit	 több	 is	 lehetett	ebben.	Azt	 is
tudta,	hogy	az	ember,	aki	megfojtotta	a	gyereket,	ugyanaz,	mint	aki	eltemette	az
apjával	a	lovat	a	bemélyedésben.	Gondolom,	Freddie	nem	sokat	volt	otthon,	és
mivel	magánál	sokkal	 idősebb	volt,	maga	nem	volt	benne	egészen	biztos,	ki	 is
az…	 de	 szerintem	 egy	 csomó	 mindent	 elfojtott	 a	 lóról,	 meg	 hogy	 hogyan
pusztult	 el.	 Szóval	 összeolvasztott	 két	 külön	kegyetlenkedést,	 amit	 ugyanaz	 az
ember	követett	el.

–	 Miért,	 mi	 történt	 a	 lóval?	 –	 kérdezett	 vissza	 Billy	 megint	 kicsit



kétségbeesetten.
–	Nem	emlékszel	Sütire?	–	nézett	rá	Izzy.
Billy	elámulva	 letette	a	kanalát,	és	a	földtől	 talán	egy	méterre	kinyújtotta	a

kezét.
–	Arra	a	kis…	persze…	az	nem	a	krokettpályán	legelt	mindig?
–	Egy	ősöreg	miniatűr	foltos	ló	volt	–	magyarázta	meg	a	dolgot	Izzy	Strike-

nak	és	Robinnak.	–	Az	utolsó	Tinky	lovai	közül.	Tinkynek	ilyen	szörnyű	ízlése
volt,	még	a	lovakban	is,	imádta	a	giccset…

(…	 senki	 rá	 se	 bagózott,	 és	 tudod,	 miért?	 Mert	 kibaszott	 arrogáns	 sznob
mind…)

–	…de	 Süti	 nagyon-nagyon	 kedves	 ló	 volt	 –	 jelentette	 ki	 Izzy.	 –	Úgy	 jött
utánam,	 mint	 egy	 kiskutya,	 ha	 kimentem	 a	 kertbe…	 Szerintem	 Freddie	 nem
szándékosan	csinálta…	de…	–	és	a	hangjában	valami	reménytelenség	tűnt	fel.	–
Á,	 én	 már	 nem	 is	 tudom.	 Fogalmam	 sincs,	 hogy	 gondolta…	mindig	 is	 olyan
könnyen	 kijött	 a	 sodrából.	 Felbosszantotta	 valami.	 Papus	 nem	 volt	 otthon,
úgyhogy	 Freddie	 előszedte	 papus	 puskáját	 a	 fegyverszekrényből,	 felment	 a
tetőre,	 és	 nekiállt	 madarakra	 lövöldözni,	 aztán	 meg…	 hát,	 nekem	 utána	 azt
mondta,	hogy	nem	szándékosan	találta	el	Sütit,	de	azért	eléggé	a	közelébe	kellett
céloznia,	nem,	ha	lelőtte?

Persze	hogy	a	lóra	célzott,	gondolta	Strike.	Az	ember	nem	küld	két	golyót	egy
állat	fejébe,	ekkora	távolságról,	nem	szándékosan.

–	Aztán	bepánikolt	 –	 folytatta	 Izzy.	 –	Rávette	 Jack	o’…	mármint	 apádat	 –
fordult	Billyhez	–,	hogy	segítsen	neki	eltemetni.	Amikor	papus	hazajött,	Freddie
azt	mondta	neki,	hogy	Süti	összeesett,	hogy	kihívta	az	állatorvost,	az	meg	elvitte,
de	 ez	 a	 sztori	 nyilván	 két	 percig	 sem	 állt	 meg.	 Papus	 szörnyen	 mérges	 volt,
amikor	 megtudta	 az	 igazat.	 Nem	 bírta	 elviselni,	 ha	 állatokkal	 kegyetlenkedik
valaki.	Engem	is	szörnyen	elszomorított	–	fejezte	be	szomorúan	Izzy.	–	Nagyon
szerettem	Sütit.

–	És	véletlenül	nem	szúrtál	le	egy	keresztet	a	földbe,	ahol	eltemették,	Izzy?	–
kérdezte	Robin,	akinek	a	villája	hirtelen	megállt	a	levegőben.

–	Hát	ezt	mégis	honnan	tudod?	–	nézett	rá	elámulva	Izzy;	ismét	eleredtek	a
könnyei,	és	megint	a	zsebkendője	után	nyúlt.

	
	



Az	 eső	 még	 akkor	 is	 zuhogott,	 amikor	 Strike	 és	 Robin	 együtt	 kijöttek	 a
vendéglőből,	és	elindultak	a	Chelsea	rakparton	az	Albert-híd	felé.	A	palaszürke
Temze	 csak	 hömpölygött	 mellettük	 végtelenül,	 a	 folyónak	 mintha	 meg	 sem
kottyant	 volna	 az	 egyre	 jobban	 szakadó	 eső,	 ami	 majdnem	 eloltotta	 Strike
cigarettáját,	 és	 villámgyorsan	 eláztatta	 a	 Robin	 esőkabátjának	 kapucnija	 alól
kibújt	néhány	hajtincset.

–	 Hát,	 ennyit	 az	 arisztokratákról	 –	 szólalt	 meg	 Strike.	 –	 A	 gyerekeiket
nyugodtan	fojtogathatja	az	ember,	na	de	a	lovaikhoz	ne	merjen	nyúlni!

–	 Azért	 ne	 legyen	 igazságtalan!	 –	 szólt	 rá	 Robin.	 –	 Izzy	 is	 úgy	 gondolja,
hogy	Raphaellel	szörnyen	bántak.

–	És	az	még	semmi	ahhoz	képest,	ahogy	bent	a	Dartmoorban	fognak	–	felelte
szenvtelenül	Strike.	–	Annyira	nem	sajnálom.

–	Igen	–	bólintott	Robin	–,	hát	azt	nagyon	egyértelművé	tette.
Vizesen	tocsogott	a	cipőjük	a	járdán.
–	 Jól	 mennek	 a	 kognitív	 terápiás	 gyakorlatok?	 –	 érdeklődött	 Strike,	 aki

igyekezett	hetente	legfeljebb	egyszer	megkérdezni	ezt.	–	Csinálja	rendesen?
–	Szorgalmasan	–	felelte	Robin.
–	Ne	viccelje	el,	komolyan	kérdeztem…
–	 Én	 is	 komolyan	 mondtam	 –	 vágta	 rá	 Robin	 minden	 düh	 nélkül.	 –

Csinálom,	 amit	 kell.	Hetek	 óta	 nem	 volt	 egyetlen	 pánikrohamom	 sem.	A	 lába
hogy	van?

–	Már	jobban.	Csinálom	a	nyújtógyakorlatokat.	Odafigyelek,	mit	eszem.
–	Épp	most	evett	meg	egy	fél	krumpliföldet	meg	majd’	egy	egész	tehenet!
–	Ez	volt	az	utolsó	ebéd,	amit	Chiswellék	fizettek	–	válaszolta	Strike.	–	Ki

akartam	hozni	belőle	mindent,	amit	csak	lehet.	Maga	mit	csinál	ma	délután?
–	El	kell	hoznom	azt	a	dossziét	Andytől,	aztán	felhívom	a	pasast	a	Finsbury

Parknál,	 kiderül,	 hajlandó-e	 beszélni	 velünk.	 Ja,	 és	 Nick	 és	 Ilsa	 kérték,	 hogy
kérdezzem	meg,	nem	akar-e	eljönni	curryt	enni	ma	este.

Robin	végül	beadta	a	derekát,	amikor	Nick,	Ilsa	és	maga	Strike	is	hosszasan
győzködték,	hogy	ha	az	embert	épp	most	rabolták	el,	és	fogtak	rá	fegyvert,	nem
igazán	jó	ötlet	egy	kis	albérleti	szobában	lakni	sok	ismeretlen	lakótárssal.	Három
nap	 múlva	 költözhet	 az	 új	 szobájába	 egy	 Earl’s	 Court-i	 lakásban,	 itt	 Ilsa	 egy
barátjával,	 egy	 meleg	 színésszel	 fog	 együtt	 lakni,	 akinek	 előző	 lakótársa	 épp
kiköltözött.	Robin	új	lakótársa	három	kritériumot	állított:	legyen	tiszta,	ne	legyen



bolond,	és	bírja	elviselni,	hogy	neki	igen	kiszámíthatatlan	a	munkája.
–	 Jó,	 remek	 –	mondta	 Strike.	 –	 De	 előbb	 vissza	 kell	mennem	 az	 irodába.

Barclay	 azt	 mondja,	 most	 tényleg	 elkapta	 Simlist.	 Megint	 egy	 tizenévessel,
együtt	mentek	be	egy	szállóba,	együtt	is	jöttek	ki.

–	Nagyon	jó	–	felelte	Robin.	–	Mármint	nem	úgy	jó,	úgy	értem…
–	Ez	tényleg	nagyon	jó	–	szögezte	le	Strike	határozottan.	Zuhogott	rájuk	az

eső.	–	Újabb	elégedett	ügyfél.	A	bankszámlánk	 is	 szokatlanul	 jól	néz	ki.	Az	 is
lehet,	hogy	egy	kicsit	fel	tudjuk	tornászni	a	maga	fizetését	is.	Na,	mindegy,	én	itt
felmegyek.	Akkor	találkozunk	Nickéknél	este!

Egy	intéssel	elváltak,	és	mindketten	elrejtették	a	másik	elől	a	kis	mosolyt	az
arcukon,	ahogy	 továbbmentek;	mindketten	örültek,	hogy	alig	néhány	 rövid	óra
múlva	 újra	 találkoznak	 majd	 Nick	 és	 Ilsa	 lakásán,	 curryre	 és	 sörre.	 Robin
rövidesen	 már	 azon	 gondolkodott,	 milyen	 kérdéseket	 is	 kellene	 a	 Finsbury
Parknál	lakó	pasasnak	megválaszolnia.

Ahogy	 leszegett	 fejjel	 ment	 az	 esőben,	 nem	 is	 figyelt	 oda	 a	 csodás
palotaépületre,	ami	mellett	épp	elhaladt.	Esővel	pöttyözött	ablakai	a	nagy	folyóra
néztek,	a	bejárati	ajtaján	pedig	két	hattyú	díszelgett.



Köszönetnyilvánítás
	
	
	

Nem	kizárólag	a	cselekmény	bonyolultságához	kapcsolódó	okokból,	 a	Halálos
fehér	 az	 egyik	 legnagyobb	 kihívást	 jelentő	 könyv	 volt,	 amit	 valaha	 írtam,	 ám
ezzel	 együtt	 is	 az	 egyik	kedvencem.	De	 tényleg	nem	 tudtam	volna	befejezni	 a
következők	segítsége	nélkül.

Csodás	szerkesztőm,	David	Shelley	annyi	időt	adott,	amennyit	csak	akartam,
hogy	 pontosan	 úgy	 sikerülhessen	 a	 könyv,	 amilyennek	 szerettem	 volna.	 Az	 ő
megértése,	 türelme	és	szakértelme	nélkül	 lehet,	hogy	nem	is	 lett	volna	Halálos
fehér.

A	férjem,	Neil	még	írás	közben	olvasta	a	kéziratot.	Felbecsülhetetlen	értékű
tanácsokat	 adott,	 és	 ezernyi	 kis	mindennapi	módon	 támogatott,	 de	 azt	 hiszem,
azért	vagyok	a	leghálásabb,	hogy	sosem	kérdezte	meg,	mégis	miért	akarok	egy
hosszú,	 bonyolult	 regényt	 írni,	 amikor	 épp	 egy	 színdarabon	 és	 két
forgatókönyvön	is	dolgozom.	Tudom,	hogy	ő	 tudja,	miért,	de	nincsenek	sokan,
akik	kibírták	volna.

Mr.	 Galbraith	 még	 mindig	 nehezen	 hiszi	 el,	 mekkora	 szerencséje	 van	 a
fantasztikus	 ügynökével,	 aki	 egyben	 remek	 barát	 is.	 Köszönöm,	 Másik	 Neil
(Blair)!

Sokan	segítettek	a	helyek	felderítésében,	ahová	Strike	és	Robin	ellátogatnak
ebben	 a	 történetben,	 és	megosztották	 velem	 tapasztalatukat	 és	 szakértelmüket.
Hálás	 köszönet	 illeti	 a	 következőket:	 Simon	 Berryt	 és	 Stephen	 Fry-t,	 akik
elvittek	 egy	 mesés,	 felejthetetlen	 ebédre	 a	 Pratt’sbe,	 és	 elintézték,	 hogy
megnézhessem	 a	 fogadási	 könyvet	 is;	 Jess	 Phillips	 képviselőt,	 aki	 hihetetlenül
segítőkésznek	bizonyult,	és	belsős	információkkal	is	ellátott,	amíg	megmutatta	a
Képviselőházat	 és	 a	 Portcullis	House-t,	 és	 Sophie	 Francis-Cansfielddel,	David
Doiggal	és	Ian	Stevensszel	együtt	számtalan	kérdésemre	válaszolt	a	parlamenti
életről;	Joanna	Shields	bárónőt,	aki	kedvesen	időt	szánt	rá,	hogy	körbevezessen	a
KMSM-ben,	megválaszolta	 a	 kérdéseimet,	 és	 elintézte,	 hogy	 ellátogathassak	 a



Lancaster	 House-ba;	 Raquel	 Blacket,	 aki	 nem	 is	 lehetett	 volna	 segítőkészebb,
különösen,	 amikor	 fényképezett,	 miután	 az	 én	 gépem	 már	 lemerült;	 Ian
Chapmant	 és	 James	 Yorke-ot,	 akik	 körbekalauzoltak	 a	 csodálatos	 Lancaster
House-ban;	és	Brian	Spannert,	aki	eljött	velem	kirándulni	a	Horse	Isle-ra.

Azt	sem	tudom,	mihez	kezdenék	az	irodám	és	az	otthoni	csapatom	segítsége
nélkül.	Így	hát	hatalmas	köszönet	jár	Di	Brooksnak,	Danni	Cameronnak,	Angela
Milne-nek,	 Ross	 Milne-nek	 és	 Kaisa	 Tiensuu-nak	 kemény	 munkájukért	 és	 jó
humorukért.	Mindkettőt	nagyon	értékelem.

Tizenhat	 együtt	 töltött	 év	 után	 remélem,	 Fiona	 Shapcott	 pontosan	 tudja,
mennyit	jelent	nekem.	Köszönök	mindent,	Fi!

David	Goodwin	barátom	az	inspiráció	kifogyhatatlan	forrása,	és	nélküle	ez	a
könyv	sem	lenne	az,	ami.

A	QSC	viszont	csak	akadályozott.
Köszönöm	 Mark	 Hutchinsonnak,	 Rebecca	 Saltnak	 és	 Nicky	 Stonehillnek,

hogy	 összefogták	 a	 dolgokat	 idén,	 különösen	 akkor,	 amikor	 engem	 kellett
összefogni.

Végül,	de	semmiképpen	sem	utoljára:	köszönet	a	gyerekeimnek,	Jessicának,
Davidnek	 és	 Kenzie-nek,	 hogy	 elviselnek.	 Nem	 mindig	 könnyű	 dolog,	 ha	 az
ember	 édesanyja	 író,	 de	 nélkületek	 és	Apa	 nélkül	 semmi	 értelme	 sem	 lenne	 a
való	világban	élni.
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Bár	valamennyi	dráma	és	izgalom	akadt	Robin	Ellacott	eddigi	huszonöt	évében,
mostanáig	még	 sosem	 ébredt	 reggel	 azzal	 a	 biztos	 tudattal,	 hogy	 erre	 a	 napra
egész	életében	emlékezni	fog.
Nem	 sokkal	 éjfél	 előtt	 Matthew,	 a	 barátja,	 akivel	 már	 jó	 ideje	 együtt	 volt,

megkérte	a	kezét	az	Erósz-szobor	 tövében,	a	Piccadilly	Circus	kellős	közepén.
A	 lány	 igenjét	követő	 szédelgő,	 felszabadult	pillanatban	aztán	bevallotta,	hogy
eredetileg	abban	a	thai	étteremben	akarta	előhozni	a	kérdést,	ahol	épp	az	imént
vacsoráztak,	csakhogy	nem	számolt	a	szomszéd	asztalnál	ülő	néma	párral,	akik
az	 egész	 beszélgetésüket	 érdeklődve	 hallgatták.	 Így	 hát	 azt	 javasolta,	 hogy
sétáljanak	 egyet	 az	 egyre	 sötétebb	 utcákon,	 hiába	 tiltakozott	 Robin	 (hiszen
mindketten	 korán	 keltek	 másnap).	 Végül	 megszállta	 az	 ihlet,	 és	 a	 szobor
talapzatához	 vezette	 az	 összezavarodott	 lányt.	 Ott	 pedig	 minden	 diszkréciót
félredobva	 (egyáltalán	 nem	 matthew-i	 módon),	 féltérdre	 ereszkedett,	 és
megkérte	 a	 kezét	 a	 lépcsőkön	 kuporgó	 csövesek	 előtt,	 akik	 valami
denaturáltszesz-szerűséget	adtak	körbe	egy	üvegben.
Robin	szerint	ez	volt	a	valaha	megtörtént	legtökéletesebb	lánykérés	a	házasság

intézményének	 teljes	 történelme	 során.	Matthew-nak	 még	 egy	 gyűrű	 is	 lapult
a	zsebében,	ami	most	ott	díszelgett	Robin	ujján	–	zafírköves,	két	gyémánttal,	és
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pontosan	 ráillett	 a	 kezére.	 Egész	 úton,	 amíg	 beért	 a	 városba,	 azt	 bámulta	 az
ölében	 fekvő	 kezén.	Most	már	 volt	 ez	 a	 történetük	Matthew-val,	 olyan	 valódi
családi	 történet,	 amit	 az	 ember	 elmesélhet	 a	 gyerekeinek,	 amiben	 apa	 terve
(Robinnak	nagyon	tetszett,	hogy	megtervezte	az	egészet)	dugába	dől,	és	valami
spontán	 dolog	 alakul	 ki	 helyette.	 Robinnak	 tetszettek	 a	 csövesek,	 a	 hold,	 és
Matthew	 is,	 ahogy	 ott	 térdelt	 rémülten,	 zavartan;	 tetszett	 neki	 Erósz	meg	 a	 jó
öreg,	 koszos	 Piccadilly	 is,	 meg	 a	 fekete	 taxi,	 amivel	 hazamentek	 Claphambe.
Igazából	nem	sok	hiányzott	hozzá,	hogy	tetsszen	neki	egész	London,	bár	az	alatt
a	három	hónap	alatt,	amióta	itt	élt,	még	nem	igazán	sikerült	megszeretnie.	Még
a	 vele	 egy	 metrókocsiba	 bezsúfolódott	 sápadt,	 türelmetlen	 utastársait	 is
bearanyozta	 a	 gyűrű	 ragyogása.	 Robin	 kilépett	 a	 hűvös	 márciusi	 napfénybe
a	 Tottenham	 Court	 Road	 metróállomásáról,	 hüvelykujjával	 végigsimított
a	platinakarika	alján,	és	szinte	felrobbant	benne	a	boldogság	a	gondolatra,	hogy
az	ebédszünetben	talán	vehetne	majd	néhány	esküvői	magazint.
A	 férfiak	 tekintete	 meg-megállapodott	 rajta,	 ahogy	 lassan	 átevickélt	 az

útfelbontásokon	az	Oxford	Street	elején,	időnként	a	jobb	kezében	tartott	papírra
pillantva.	Robin	minden	felfogás	szerint	csinos	 lány	volt,	magas	és	 telt	 idomú,
hosszú,	 vörösesszőke	 hajjal,	 amely	minden	 fürge	 léptével	 hullámzott	 a	 vállán;
a	hűvös	levegőben	még	sápadt	arca	is	kipirosodott	kissé.	Ma	kezd	egy	egyhetes
titkárnői	 turnust.	 Alkalmi	 munkákat	 vállalt,	 amióta	 Londonba	 jött,	 hogy
Matthew-val	 lehessen,	 bár	 már	 nem	 tart	 ez	 sokáig.	 Most	 már	 ott	 sorakoztak
a	naptárában	az	általa	igazinak	hívott	állásinterjúk	is.
Ezekben	az	unalmas,	rövid	munkákban	gyakran	az	volt	a	legnagyobb	kihívás,

hogy	az	ember	egyáltalán	megtalálja	a	munkahelyet.	A	yorkshire-i	kisváros	után,
amit	 otthagyott,	 London	 hatalmasnak,	 bonyolultnak	 és	 bevehetetlennek	 tűnt
számára.	Matthew	mondta	 is,	 hogy	 ne	mászkáljon	 folyton	 nyitott	 útikönyvvel
a	kezében,	mert	attól	 turistának	néz	ki,	és	veszélybe	 is	sodorhatja	magát.	Ezért
aztán	 egyre	 gyakrabban	 elnagyolt,	 kézzel	 rajzolt	 térképkékre	 hagyatkozott,
amiket	 a	 munkaközvetítőnél	 firkantott	 le	 neki	 valaki.	 De	 nem	 volt	 róla
meggyőződve,	hogy	ettől	őslakosabb	londoninak	látszik.
A	 munkaterületet	 körülvevő	 fémkerítések	 és	 kék	 műanyag	 paravánok	 miatt

még	sokkal	kevésbé	látta,	merre	is	kéne	tartania,	mert	azok	eltakarták	a	kezében
tartott	papírdarabon	bejelölt	viszonyítási	pontok	nagy	részét.	Átment	a	felbontott
úton	egy	magas	 irodaépület	előtt,	ami	a	 térképén	Centre	Point	néven	szerepelt.



A	sűrű	 sorokban	álló	egyforma,	négyzet	alakú	ablakok	gigantikus	betongofrira
emlékeztették.	Aztán	továbbindult	arrafelé,	amerre	a	Denmark	Streetet	sejtette.
Szinte	 véletlenül	 talált	 rá,	miután	 végigment	 egy	Denmark	 Place	 nevű	 szűk

mellékutcán,	 és	 egy	 rövid	 kis	 utcára	 jutott,	 teli	 színes	 kirakatokkal	 –	 gitárok,
zongorák,	és	mindenféle	egyéb	zeneszerszám	díszelgett	bennük.	Az	út	közepén
egy	lyuk	tátongott,	körülötte	piros-fehér	korlátok,	és	a	fényvisszaverő	mellényt
viselő	 munkások	 már	 így	 kora	 reggel	 is	 füttyögtek	 utána	 –	 Robin	 úgy	 tett,
mintha	nem	hallotta	volna.
Az	 órájára	 nézett.	 Mivel	 szokás	 szerint	 számolt	 időt	 arra	 is,	 hogy	 esetleg

eltéved,	 negyed	 órával	 előbb	 érkezett	 meg.	 Új	 munkahelye	 épületének
jellegtelen,	 feketére	 festett	 ajtaja	 a	12	Bar	Café	bal	oldalán	helyezkedett	 el,	 az
irodatulajdonos	 neve	 egy	 letépett,	 vonalas	 papírdarabra	 volt	 felírva	 és
odacelluxozva	 a	 második	 emeleti	 csengőre.	 Egy	 rendes	 napon,	 amikor	 nem
ragyog	az	ujján	ez	a	vadonatúj	gyűrű,	Robin	talán	lehangolónak	találta	volna	ezt,
ma	 azonban	 a	 koszos	 papírdarab	 és	 az	 ajtóról	 lepattogzó	 festés	 (akárcsak
a	csövesek	tegnap	este)	pusztán	életszerű	részleteknek	tűntek	a	díszletben,	ahol
az	 ő	 nagy,	 romantikus	 története	 játszódik.	 Megint	 ránézett	 az	 órájára
(megcsillant	 a	 zafír,	 Robinnak	 pedig	 nagyot	 dobbant	 a	 szíve,	 most	 már	 egész
életében	 nézheti	 ezt	 a	 csillogó	 követ!),	 és	 egyetlen	 euforikus	 pillanat	 alatt
eldöntötte,	hogy	felmegy	korábban,	és	mutat	egy	kis	lelkesedést	a	munka	iránt,
ami	igazából	a	legkevésbé	sem	érdekelte.
Már	épp	nyúlt	volna	a	csengő	felé,	amikor	felpattant	a	fekete	ajtó,	és	egy	nő

rohant	ki	rajta	az	utcára.	Egy	furán	mozdulatlan	másodpercig	egyenesen	egymás
szemébe	néztek,	míg	mindketten	 felkészültek	az	összeütközésre.	Robin	érzékei
szokatlanul	élesen	működtek	ezen	az	elvarázsolt	reggelen.	A	pillanat	törtrészéig
látta	 ezt	 a	 fehér	 arcot,	 de	 úgy	 érezte,	 annyira	megjegyezte,	 hogy	 egy	 kicsivel
később	 (amikor	 alig	 egy	 centivel	 egymás	 mellett	 elslisszolva	 sikeresen
elkerülték	 az	 ütközést,	 és	 a	 sötét	 hajú	 nő	 elsietett	 az	 utcán,	 majd	 befordulva
a	 sarkon	 eltűnt	 szem	 elől)	 emlékezetből	 is	 tökéletes	 képet	 tudna	 rajzolni	 róla.
Nem	 is	 csak	 az	 arc	 kivételes	 szépsége	 maradt	 meg	 ennyire	 a	 fejében,	 hanem
inkább	 a	 nő	 arckifejezése,	 amely	 sápadtan	 dühös,	 de	 mégis	 furcsán
felvillanyozott	volt.
Robin	 megfogta	 az	 ajtót,	 mielőtt	 az	 bezáródott	 volna,	 és	 belépett	 az	 ütött-

kopott	 lépcsőházba.	Régimódi	 vaslépcső	 kerengett	 felfelé	 az	 ugyanilyen	 ódon,



ráccsal	körbevett	liftakna	körül.	Odafigyelve,	nehogy	a	cipője	sarka	beleakadjon
a	 lépcsőfokok	 fémhálójába,	 felment	 az	 első	 lépcsőfordulóig,	 el	 egy	 ajtó	 előtt,
amin	 egy	 bekeretezett,	 laminált	 poszter	 díszelgett
CROWDY	GRAFIKAI	STÚDIÓ	felirattal,	majd	továbbindult.	Csak	amikor	egy
emelettel	 feljebb	 ért,	 az	 üvegajtó	 elé,	 akkor	 jött	 rá,	 milyen	 munkahelyre	 is
küldték	 kisegíteni	 ma.	 A	 munkaközvetítőnél	 senki	 sem	 szólt	 erről.	 A	 lent,
a	csengő	melletti	papírdarabon	látott	név	itt	egy	üvegtáblába	volt	gravírozva:	C.
B.	STRIKE,	alatta	pedig	még	egy	szó:	MAGÁNNYOMOZÓ.
Robin	teljesen	mozdulatlanná	dermedt,	a	szája	kissé	megnyílt.	Olyan	csodálat

járta	át,	amit	nem	értett	volna	meg	egyetlen	 ismerőse	sem.	Még	soha,	egyetlen
embertársának	 (beleértve	 Matthew-t)	 sem	 fedte	 fel	 egész	 életét	 végigkísérő,
titkos,	gyerekes	vágyát.	És	hogy	ez	pont	ma	történik	meg,	éppen	ma!	Olyan	volt,
mintha	 Isten	 rákacsintott	 volna	 (és	még	 ezt	 is	 valahogy	 a	mai	 nap	 varázsához
kapcsolta,	 Matthew-hoz,	 a	 gyűrűhöz,	 akkor	 is,	 ha	 jobban	 belegondolva
semmiféle	kapcsolat	nem	volt	közöttük).
Kiélvezte	a	pillanatot,	úgy	lépett	közelebb	nagyon	lassan	a	gravírozott	ajtóhoz.

Kinyújtotta	 a	 bal	 kezét	 (a	 zafír	 most	 sötéten	 csillogott	 ebben	 a	 halványabb
fényben)	a	kilincs	felé	–	de	mielőtt	elérte	volna,	az	üvegajtó	felpattant.
Ezúttal	 azonban	 nem	 sikerült	 elkerülnie.	 Egy	 százkilós,	 zilált	 kinézetű	 férfi

rohant	bele	meglepetten.	Robin	elveszítette	az	egyensúlyát,	és	elesett.	A	táskája
a	 levegőbe	 repült,	 és	 karjaival	 szélmalomként	 csapkodva	 dőlt	 hátra,	 a	 halálos
lépcső	felett	tátongó	mélység	felé.
	
	
Ha	érdekli	a	folytatás,	vásárolja	meg	a	teljes	e-könyvet	a	www.dibook.hu
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1	A	regényben	szereplő	Rosmersholm-idézeteket	Kúnos	László	fordította
2	Újabban	csak	az	bánt,	/	Ki	szeret	majd,	ha	nem	leszek	én,	/	Kell	szerelem	akkor
is	neked,	/	Az	arcodra	valaki	vessen	fényt.
3	Megyek,	ahová	te	mész,	/	Ha	az	enyém	lennél	úgy…
4	Róna	Ilona	fordítása
5	Nézni	a	sok	képmutatót…
6	A	lábam	visz	mindenhová…
7	Szabó	Miklós	fordítása
8	Hol	voltál	te	eddig?	Egész	életemben,	egész	életemben…
9	Ötven	lepedő	semmi	egy	magamfajta	fasznak.
10	Burzsuj	csaj,	fogjad	a	kezét!
11	Devecseri	Gábor	fordítása
12	Devecseri	Gábor	fordítása
13	Ez	már	az	életem	ősze…	senki	sem	tud	meglepni	már.
14	Ó,	szeretnék	emlékezni…
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