


"A sikeres svéd krimisorozat egyik legnépszerűbb 

darabja ismét Göteborg jól ismert utcáira viszi az 

olvasót, sőt, ezúttal Koppenhága is belép a 

bűncselekmények helyszínei közé. 

A tengerparton talált tetovált emberi csonk kevés 

kiindulási alapot nyújt a nyomozáshoz, de Irene Huss 

nem az a fajta, aki feladná. Úgy tűnik azonban, hogy a 

perverz darabolós gyilkos lélektani hadviselésbe kezd a 

nyomozónő ellen. Sorban kerülnek elő az újabb és 

újabb holttestek. Az áldozatokat nem egyszerűen 

meggyilkolják, hanem kórboncnoki ismereteket sejtető 

módon csonkolják és feldarabolják. Ráadásul csupa 

olyan személyről van szó, akit Irene is ismer. Ahogy 

szorul a hurok a gyilkos körül, úgy közeledik a veszély 

Irene Huss nyomozó felé. Sajnos, a jelek szerint valaki 

közvetlenül hozzájut a legbelső rendőrségi 

információkhoz is. Lehetséges, hogy a gyilkosságokhoz 

egy rendőrnek is köze van?  

A meglepő fordulat ezúttal sem marad el a nyomozás 

végén, és kiderül, mi köti össze a homoszexuális 

fiatalembereket, a Skandináv Modellek név alatt 

dolgozó prostituáltakat, a szexboltot üzemeltető volt 

sumo bajnokot és a koppenhágai főfelügyelő fiát.  

Irene Huss és kollégái ismét megoldanak egy rejtélyt, 

mi pedig eközben újra alámerülhetünk a svéd és a dán 

bűnözők általunk kevésbé ismert világába." 
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Prológus 

Bár még csak május elejét mutatta a naptár, a tenger felől fújó, 

hínárillatú szél meglepően kellemes volt. A lágy hullámokon 

villódzó napsugarak azt az érzetet keltették, hogy beköszöntött a 

nyár. Ez is egyike volt azoknak a csodás napoknak, amelyek 

tavasszal örvendeztetik meg az embert, majd ahogy jönnek, úgy 

el is tűnnek a semmiben. 

A nő egyedül sétált a fekete labradorral a parton. A kutya 

éppen azon mesterkedett, hogy felbosszantson egy vijjogó sirályt, 

de a madár csupán néhány méterre emelkedett a víz felszíne fölé, 

majd ismét leszállt. 

Végül az eb belefáradt a hiábavaló küzdelembe. Figyelmét 

inkább a vízparton talált faágra irányította. Az ág egy méternél is 

hosszabb lehetett, és a labrador nehezen egyensúlyozta a 

pofájában, de azért megindult vele a gazdája felé. Amikor odaért, 

könyörgő pillantással letette a nő lába elé a fadarabot, amelyet 

fehérre szívott ki a sós tengervíz és a napsütés. A gazdája 

megpróbálta akkora darabokra törni az ágat, amelyeket el tud 

hajítani, de nem járt sikerrel. A dobás így rövidre és ügyetlenre 

sikeredett, de a kutya hálásan vetette magát a faág után. Amikor 

büszkén visszatért, dicséretet és simogatást kapott jutalmul. 

Azonnal elengedte a játékszert, és várta, hogy ismét futásnak 

eredhessen. A fekete test izgatottan remegett. 

A nő ismét eldobta az ágat, és a labrador azon nyomban 

ugrott is. 

Ez jó játéknak bizonyult, és a kutya nem is igen akarta 

abbahagyni egy ideig. A gazdi ereje azonban lassan elfogyott, és a 

nő leült egy közeli sziklára. 

– Elég volt, Allan. Pihennem kell egy kicsit. 



A kutya borzasztó csalódott volt, bánatosan lógatta a farkát a 

homokba. Néhányszor megbökte az orrával a gazdája kezét, de az 

gyorsan elsüllyesztette a dzsekije zsebében, lehunyta a szemét, és 

odafordította az arcát a nap felé. Hosszú ideig ült mozdulatlanul. 

Amikor kinyitotta a szemét, nem látta a kutyát a parton. 

Idegesen felállt, és alaposabban körülnézett. A tengerpart kihalt 

volt. Megkönnyebbülve nevetett fel, amikor egy hatalmas szikla 

mögött észrevette az izgő-mozgó fekete farkat. 

Nyaranként a gyerekek játszottak a sekély vízben, amelynek 

határait három óriási szikla jelölte ki. Az így kialakult háromszög 

egyik csúcsa nyugat felé mutatott. Az óceán felőli nyílás keskeny 

volt, alig félméteres. A gyerekek izgatottan sikítoztak, amikor 

egy-egy nagyobb hullám átbucskázott a sziklákon és rájuk zúdult. 

Bár az öblöcske nem volt túl tágas, előfordult, hogy tíz gyerek is 

bepréselődött a kis medencébe. 

Apály volt, így Allan kimerészkedett a legszélső szikláig, és 

bepréselte magát a háromszögbe. Ott azonban hirtelen 

megmerevedett. 

– Allan! Gyere ide! – szólítgatta a gazdája, de a labrador úgy 

tett, mintha nem hallaná. Egyszer csak eltűnt a vízben. A nő 

mérgesen indult utána, de a víz széléhez érve megtorpant. 

– Allan! Gyere ide! Gyere már! 

Bármilyen zord hangon is próbálkozott, semmit sem ért el. A 

kutyának egyetlen porcikája sem látszott már. A nő mérgesen 

lehúzta a cipőjét, majd a zokniját. Magában káromkodva feltűrte 

a nadrágja szárát, és elindult befelé a jéghideg vízben, amely csak 

a bokájáig ért. 

A háromszög körülbelül tíz méterre volt a parttól. Amikor a 

nő közelebb ért a nyíláshoz, elviselhetetlen bűz csapta meg az 

orrát. Mivel dühös volt, a szag nem jutott el a tudatáig, amíg be 

nem lépett a sziklák közé. 

A vízben egy nagy, fekete műanyag zsák lebegett. A rajta lévő 

nagyobb lyukat valószínűleg a sirályok csipkedték ki. Allan 



mozdulatlanul állt, s az orrát bedugta a nyílásba. A nő 

villámgyorsan a kutya mellé ugrott, és rákiáltott. 

– Nem! Allan! Pfuj! 

Megragadta a labrador nyakörvét, mire Allan elégedetlenül 

morgott, és láthatólag nem volt ínyére otthagyni a zsákmányát. A 

nő összeszedte minden erejét, és megragadta a kutya két hátsó 

lábát. Ügyesen a hátára fordította az állatot úgy, hogy a lábai az 

acélkék ég felé kalimpáltak. Allan végre hajlandó volt kihúzni az 

orrát a zsákból. Nyüszítve vetette bele magát a vízbe, de a gazdája 

megragadta a torkát és az egyik mellső lábát. Közben tartotta vele 

a szemkontaktust, és visszafogott hangon beszélt hozzá. A 

labrador eleinte dühösen morgott, és vérvörös szemekkel bámult. 

Kis idő múlva azonban elcsendesedett, és oldalra nézett, jelezve, 

hogy hajlandó engedni. A nő lassan elengedte a kutyát. Csak 

ekkor nézett le a zsákra. 

Először azt hitte, egy billog nyomait látja, de aztán rájött, 

hogy egy tetoválást. 



Első fejezet 

Aznap este csak Sven Andersson főfelügyelő, Irene Huss 

nyomozó és kollégája, Jonny Blom üldögélt a főnök irodájában a 

göteborgi rendőrségen. Már majdnem fél nyolc volt. A 

főfelügyelő úgy érezte, nem szükséges mindenkit behívnia a 

bűnügyi osztályon dolgozó rendőrök közül. Be kell érniük azzal a 

két tiszttel, aki ott járt a helyszínen. A többiek majd a reggeli 

eligazításon értesülhetnek a történtekről. 

A rendőrök gőzölgő kávéscsészékkel a kezükben ültek az 

íróasztal körül. 

– Mit tudunk eddig? – kérdezte Sven Andersson. 

– Ebéd körül jött a hívás. Egy idős hölgy kutyát sétáltatott a 

tengerparton... 

A főfelügyelő közbevágott: 

– A tengerparton hol? 

– Stora Amundön közelében. Egy kicsit délebbre, már 

majdnem Grundsőnél. Van ott egy szép kis homokos strand, 

Killevik. A sziklák háromszöget formálnak. A hölgy kutyája ott 

találta meg a zsákot, és ... 

– Bocs, hogy közbevágok, de az „idős hölgy” csak két évvel 

idősebb nálam, és Karla Melandernek hívják. Skintebóban lakik a 

Klyfteräsvägenen. Nem messze Killevik-től – tette hozzá Irene 

Huss. 

– Nem dolgozik? Hogyhogy nem volt munkában délidőben? 

– csodálkozott Andersson. 

– Nővér, és a hétvégén végig dolgozott. Tegnap és ma van a 

szabadnapja. Tegnap elég erős szél fújt, úgyhogy nem mentek le a 

partra, de mára pompás idő lett. Húsvét óta csak egyszer jártak 

arra. Akkor is nagyon szép idő volt, de azóta folyton fújt a szél és 

esett az eső idén tavasszal. 



– Esetleg visszatérhetnénk az időjárás érdekfeszítő témájáról 

a lényegre? – vágott közbe Jonny Blom élesen, majd mielőtt a 

másik kettő válaszolhatott volna, folytatta a beszámolót. 

– A zsákon lévő nagy lyukat valószínűleg a madarak 

csipkedték ki. A kutya belefúrta a pofáját a nyílásba, és 

beleharapott a testbe. Feltehetően egy emberi felsőtest egyik 

darabjába. A karokat tíz centivel váll alatt csonkolták. A törzs 

maradványán kivehető egy harapásnyom, és a csonkon maradt 

hús sem sértetlen. A nyílás felé eső jobb vállon színes tetoválás 

látható. A patológus nyilván többet tud majd mondani. 

– Nincs meg az alsótest? 

– Nincs. A méretekből ítélve úgy tűnik, a testet a deréknál 

vágták ketté. 

– Férfié vagy nőé? 

Irene és Jonny össze nézett, majd Jonny bizonytalanul 

válaszolt a főnökének. 

– Biztosan nem tudhatjuk. Irenevel úgy gondoljuk, a mellek 

helyén egy nagy seb van. De nagyon nehéz volt bármit is látni... a 

madarak már kikezdték, és a test oszlásnak indult. 

– Csonkolt mellek. Kéjgyilkosság? Fogadni mernék! A lehető 

legrosszabb fajtából. Meg kell keresni a test többi részét is – 

mondta szárazon a főfelügyelő. 

Felállt és odament a térképhez, amely a falon lógott. A 

hatalmas, részletes rajzok Göteborgot és a környező területeket 

ábrázolták – északon Kungälvtől, délen le egészen Kungsbackáig. 

Andersson végighúzta az ujját a tengerpart vonalán az öböl 

bejáratától Killevikig. Végül egy piros hegyű gombostűvel 

megjelölte azt a helyet, ahol megtalálták a zsákot. 

Hátralépett, és némán vizsgálgatta a térképet. Végül 

odafordult a két nyomozóhoz: 

– Meg kell tudnunk, milyen ott a sodrás, és milyen áramlatok 

dolgoznak a part közelében. Valószínű, hogy az időjárás-



jelentésre is szükségünk lesz visszamenőleg. Fontos lehet, mikor 

volt vihar. 

– Vihar? Könyörgöm, miért beszélünk megint az időjárásról? 

– nyögött fel Jonny. 

– Azért, mert egy ilyen állapotban lévő test nem sétálgat a 

tengerparton, és nem fekszik be magától a sziklák közé. 

Andersson jéghideg tekintetet vetett Jonnyra. 

– A csonk többféle módon is odakerülhetett. Lehet, hogy 

eredetileg is ott volt. Alikor viszont felmerül a kérdés, hogy hol a 

többi testrész? Ha máshol is lettek volna darabok a parton, 

mostanra már megtalálták volna őket. 

– Több kisebb, lakatlan sziget is van Killeviktől nyugatra és 

délnyugatra – tette hozzá Irene. 

– Pontosan. Holnap átkutatjuk valamennyit. Ahogy a 

délebbre és északabbra fekvő strandokat is. Egy másik lehetőség 

is van. Talán a zsák a vízen lebegett el odáig, tekintve, hogy a 

bomló testből gázok szabadulnak fel... 

A főfelügyelő elhallgatott, Irene pedig látta, hogy a főnökének 

valószínűleg felkavarodott a gyomra a gondolatra. Andersson 

nyelt egyet, majd így folytatta: 

– Tehát, amint mondtam, talán a vízen sodródott odáig a 

zsák, és egy viharban került a sziklák közé. Amikor nagy a szél, a 

hullámok nagy erővel csapódnak nekik. Lehet, hogy a zsák 

kiszakadt közben, ezért nem vitte ki ismét a víz. Szeretném tudni, 

mikor volt mostanában vihar arrafelé. Talán többet 

megtudhatunk arról, mennyi időt töltött a zsák a vízben. 

Elhallgatott. A következő nyilvánvaló kérdés kimondatlanul 

maradt: vajon ki lehet az áldozat? Persze, az sem mellékes, hol 

van a test többi része. 



Második fejezet 

A Göteborg Post természetesen nagybetűs címben hozta az 

esetet: MEGGYILKOLT EMBER CSONKOLT HOLTTESTÉRE 

BUKKANTAK A TENGERPARTON. Irene Huss elolvasta a 

cikket, de közben alig tudta nyitva tartani a szemét. Már a 

második csésze kávéval próbálta működésbe hozni az agyát. 

Krister melléült a reggelizőasztalhoz. Az emeletre vezető 

lépcső dübörgéséből arra lehetett következtetni, hogy közelednek 

az ikrek. 

– Meggyilkolt. Még nem lehet tudni, hogy gyilkosság történt-

e – mormogta Irene. 

– Nem valószínű, hogy öngyilkos lett – kötekedett vele a 

férje. Ő aztán mindenkinél jobban ismerte a felesége reggeli 

kedélyállapotát, és azzal is tisztában volt, milyen könnyű ugratni, 

mielőtt a koffein szétárad a szervezetében. De azért óvatos volt, 

nem feszítette túl a húrt. 

– Éppenséggel még az is lehet – sziszegte Irene a fogai között. 

– Tényleg? Viszlát, kegyetlen világ! Most pedig levágom a 

karom, a lábam és a fejem, csak hogy egészen biztosan 

meghaljak. 

Krister színpadias mozdulatot tett, rázta az öklét, miközben a 

másik kezével eltakarta a szemét. 

– Számításba kell venni a nekrofilokat is. Akik holttesteket 

lopnak... 

Irene hirtelen elhallgatott, mert észrevette, hogy a lányok 

már a küszöbön állnak. 

– Milyen bájos reggeli beszélgetés – jegyezte meg Katarina 

szárazon. 

– Olyan borzasztó a munkád, mama – tette hozzá Jenny. 



Ez fájt Irenenek. Szerette a munkáját, és soha nem akart más 

lenni, mint rendőr. Mindig is úgy gondolta, ennek a munkának 

van értelme. Persze, bizonyos feladatok nem kellemesek, de 

valakinek azokat is el kell végeznie. Nehéz mindezt két olyan 

lánynak elmagyarázni, akik közül az egyik rockénekes akar lenni, 

a másik pedig a dzsungelben és a hegységekben túlélési 

készségeket akar oktatni. (Katarina ezenkívül szívesen utazgatott 

volna egzotikus helyekre egy tévéműsor keretében.) 

Irene belekortyolt a kávéjába, és megpróbált felkészülni a 

napra. 

 

A reggeli eligazításon Andersson főfelügyelő az egész csoportot 

tájékoztatta a Killevikben talált holttestről. Nem akadtak újabb 

testrészekre, és új nyomra sem bukkantak. Andersson 

türelmetlenül várta az igazságügyi orvos szakértők jelentését. A 

türelem nem tartozott az erősségei közé. 

Irenén és Jonnyn kívül még három rendőr volt a csapatban. 

Birgitta Moberg, a karcsú, szőke, barna szemű nő 

fiatalabbnak látszott a koránál. Sok férfit megtévesztett szelíd 

külseje. 

Hannu Rauhala Birgitta mellett ült. Tépett, szőke haja szinte 

fehérnek látszott. Általában csendesen üldögélt, nem szeretett 

feleslegesen beszélni. Hannu roppant hatékonyan dolgozott. 

A harmadik nyomozót Fredrik Stridhnek hívták. Annak 

ellenére, hogy huszonnyolc éves volt, és már három éve dolgozott 

ezen az osztályon, még mindig ifjoncnak tartották. De a kollégái 

tisztelték, mert sosem szűnő jókedve és humora sok kellemes 

percet szerzett mindenkinek. Ha egyszer szagot fogott, sosem 

tágított, elképesztő makacssággal nyomozott tovább. 

A hiányzó rendőr, Tommy Persson Irene társa és legjobb 

barátja volt a rendőrtiszti főiskola óta. Ezen a reggelen a 

kórházban várta, hogy megoperálják lágyéksérvvel. Még egy hétig 



betegállományban lesz. Irene előző este telefonon beszélt a 

feleségével, Agnetával, aki bizalmasan elárulta: 

– Tommy nem izgul. De azért írt végrendeletet. 

Irene hallotta, hogy valaki hangosan tiltakozik a háttérben. 

Tommy azzal fenyegette meg a feleségét, hogy kellemetlen 

következményekkel fog járni, ha folytatja a hazudozást. Agneta 

főnővérként dolgozott egy másik kórházban, és jó barátságban 

volt Irenevel. 

– A parti őrség erősítést kap, és tovább folytatja a kutatást a 

Killevik környékén lévő szigeteken és a sziklazátonyokon, A 

tengerészgyalogosoktól kapunk búvárokat. Killevikben kezdjük, 

aztán kiterjesztjük a keresést az Askimsfjorden felé. 

Irene kábultan riadt fel a gondolataiból, amikor meghallotta 

a főfelügyelő hangját. A főnök a térkép előtt állt, és karjával 

köröket rajzolt a levegőbe. Andersson végigpillantott a többieken, 

majd tekintete megállapodott Hannu arcán. 

– Ebédidőben hívd fel a patológiát, és próbáld megtudni, 

mikor állt be a halál. Utána átnézheted az eltűnt személyek 

listáját. 

Hannu bólintott. 

A főfelügyelő a többiekhez fordult. 

– Irenet kivéve mindenki menjen Skintebóba, és kezdjen 

kérdezősködni. Azt akarjuk megtudni, észrevett-e valaki bármit, 

aminek köze lehet az ügyhöz. Például látott-e valaki fekete 

zsákokat vagy valakit, aki ilyesmit cipelt a környéken. A többit 

már tudjátok. 

Elhallgatott és felsóhajtott. 

– Irenevel megpróbáljuk felgöngyölíteni a szálakat az 

angeredi ügyben. Mindenkit kikérdeztek, és a huligánok 

vallomást tettek. Délelőtt találkozunk az ügyésszel, akivel 

átbeszéljük az egész ügyet még egyszer. 

 



Irene rendkívül tisztelte Inez Collint. Nagyjából egyidősek 

lehettek. Andersson főfelügyelőnek mindig baja volt az ügyésszel, 

és Irene mindig úgy gondolta, ennek nem csupán az az oka, hogy 

Inez nő, sokkal inkább az, hogy jogot végzett. 

Inez Collin fantasztikusan nézett ki, mint mindig. 

Halványszürke ruhát viselt színben hozzá illő cipővel. A blézere 

egy árnyalattal sötétebb volt, mint a ruhája. Világos haját 

lófarokba kötötte, és egy nagy ezüstcsattal fogta össze. 

Halványpiros ajakrúzsa és körömlakkja jól illett az összképhez. 

Mindig könnyű volt Inez Collinnal együttműködni, úgyhogy 

most is végeztek ebédre. Andersson sietve hagyta el a szobát. 

Talán attól fél, hogy Inez Collin egy közös ebédet javasol, 

gondolta Irene. Voltaképpen a főnöke türelmetlenül várta, mit 

mondanak a patológusok. Nem várt a liftre, hanem megindult a 

lépcsőn felfelé. Mire felért az osztályra, az arca vörös volt, és 

lihegve szedte a levegőt. Lassan elindult a folyosón, miközben 

próbálta visszaállítani normális vérnyomását és légzését. 

Hannu épp kilépett az irodájából, amikor megpillantotta 

lihegő főnökét. Észrevette az arcán lévő vörös foltokat, de 

szokásához híven nem szólt semmit. A főfelügyelő megpróbálta 

tréfával elütni az erőlködést. 

– Azt hiszem, hatvan fölött már nem kellene az embernek 

sportolnia. 

Hannu udvariasan elmosolyodott, de kék szemében némi 

aggodalom látszott. 

– Sikerült beszélned a patológusokkal? – kérdezte 

Andersson. 

– Igen. Stridner professzor szerint kettő előtt nem végeznek. 

Andersson arca ismét sötétedni kezdett. 

– Kettő? Tovább tart megnézni azt a csonkot, mint egy egész 

testet? 

Hannu vállat vont, és nem válaszolt. Andersson sóhajtott 

néhányat, majd így szólt: 



– Találtak még valamit Killevikben? 

A válasz nemleges volt. A főfelügyelő mérgesen nézett 

Hannura, majd eltűnt az irodájában. 

Irene még hallotta a beszélgetés végét, mivel akkor ért ő is az 

osztályra. Rámosolygott Hannura, és kedvesen megnyugtatta: 

– Ma egy kicsit rossz napja van. Először Inez Collinnal kellett 

tárgyalnia, aztán Yvonne Stridner híreire várt... Ez túl sok volt 

neki. 

Hannu felnevetett. Ha a főfelügyelő kényelmetlenül érezte 

magát a hűvösen elegáns ügyésznő társaságában, akkor Yvonne 

Stridnerrel szemben egyenesen fóbiája volt. A professzor asszony 

színes egyéniség volt, aki rendkívül határozottan és nagy 

hozzáértéssel intézte az ügyeket. Az egyik legügyesebb 

kórboncnok hírében állt Skandinávia-szerte. Ezt mindenki így 

gondolta, ő maga is. 

– Addig esetleg elmehetnénk ebédelni – javasolta Irene. 

– Sajnálom, de már elígérkeztem. 

Hannu arcán megjelent egy alig észlelhető rózsaszín folt. 

Hoppá! Irene döbbenten konstatálta, hogy amióta Hannu náluk 

dolgozik, és ennek már két éve, most tapasztalt nála először 

érzelmi reakciót. Lelki szemei előtt azonnal megjelentek egy 

romantikus ebéd képei egy ismeretlen nővel. Vagy férfival? 

Rájött, hogy fogalma sincs, együtt él-e Hannu valakivel, nős-e 

vagy egyedülálló. Nagyon kíváncsi volt, de ugyanakkor azt is 

tudta, sosem szed ki a kollégájából semmilyen információt. 

Lehetne egy kicsit nyomozgatni utána... Gonosz ötlet, de roppant 

csábító. Egy arcizma sem rándult azonban, amikor így válaszolt: 

– Hát, az kár. Akkor kettő körül találkozunk. 

Irene hallotta, amikor Hannu becsukta az irodája ajtaját. 

Felállt, és kikukucskált az ablakon. A férfi kilépett az épületből, 

és átsétált a parkolóba. Egy ócska Volkswagen Golf felé tartott. 

Kinyitotta az anyósülés felőli ajtót és beugrott. 



Irene nagyon is jól ismerte a kocsit. Nem sok nyolcvanas 

évekbeli modell futott a város utcáin. Birgitta Mobergnek 

azonban ilyen autója volt. Nagyon vigyázott a kocsijára, és sosem 

adta volna kölcsön senkinek. Kétség sem férhetett hozzá, hogy a 

vezetőülésben ezúttal is ő ült. 

 

– Mi az ördögöt jelent mindez? Már két óra, és még nincs kész? 

Hogyhogy még nincs kész? Mit csinált egész nap? 

Andersson főfelügyelő kikelt magából, amikor megkapta a 

patológia üzenetét. Irene vette fel a telefont, és ő közölte a 

főnökkel a rossz hírt. Andersson mérgesen pislogott, és persze 

Irenet hibáztatta. Irene nem vette a szívére, mert ismerte a 

főnökét. Tudta, hogy a szitkok igazából Stridner professzort 

illetik. 

Andersson odalépett az ablakhoz, és kinézett a piszkos Ernst 

Fontells Platsra. Halk mormogásából Irene megértette, hogy 

gondolkodik. A főfelügyelő kis idő múlva visszafordult hozzá, és 

így szólt: 

– Odamegyünk. Nyilván valamit tud mondani! Aztán 

kimegyünk Killevikbe. Meg akarom nézni, hol találták a zsákot. 

 

Valahányszor Andersson főfelügyelő átlépte a patológia küszöbét, 

mindig elfogta valamilyen kényelmetlen érzés. Irene pontosan 

tudta ezt, de úgy tett, mintha nem venné észre. Az sem javított 

sokat a helyzeten, amikor egy szőke, testépítő külsejű asszisztens 

közölte velük, hogy Stridner professzor a boncteremben van. A 

férfi szemmelláthatóan tudta, milyen érzésekkel viseltetik 

Andersson a bonctermek iránt, és ártatlannak tűnő, mégis kissé 

kihívó mosollyal tekintett rá. Fehér fogsora szinte világított 

napbarnított arcán. Bár már sok éve dolgozott a patológián, a 

külsejéből és gondosan elrendezett copfjából életerő áradt, ami 

egyáltalán nem illett ebbe a környezetbe. Irene csak a 



keresztnevét tudta, amely a névkártyáján állt: Sebastiannak 

hívták. 

A szag volt a legrosszabb. Irene arra gondolt, ha mindennap 

ezt érzi az ember, akkor talán meg is szokhatja. De a csak hébe-

hóba erre járóra letaglózóan hat. 

Andersson belépett, és Irene meglepve észlelte, hogy maga 

elé tuszkolja őt. így kénytelen volt odamenni az asztalhoz, ahol 

Yvonne Stridner a torzó felső részét szabdalta. 

A kórboncnok felnézett speciális szemüvegén át a két 

jövevényre, majd éles hangon megszólalt: 

– Maguk mit keresnek itt? 

Mivel a főfelügyelő meg sem szólalt, Irene úgy érezte, neki 

kell válaszolnia, 

– Meg tudna osztani velünk némi információt? 

Stridner felhorkant. 

– Ha befejezem, megkeresem magukat. 

– Azt tudja már, hogy férfi vagy nő az áldozat? 

– Nem. A pectoralis major, a nagy mellizom majdnem 

teljesen hiányzik mindkét oldalon. Ennek semmi értelme, 

– Minek nincs semmi értelme? – kérdezte Andersson, a 

bátorságát összeszedve. 

– Ha valaki a női melleket csonkolja, akkor általában csak a 

zsírszövetet vágja le. Itt azonban a gyilkos mélyebbre vágott, és az 

egész izmot eltávolította. Ezért nem is tudom megmondani, férfié 

vagy nőé a test. A vágások ellipszis alakúak, és a terület csaknem 

tizenegyszer tizenhét centiméteres mindkét oldalon. Mintha két 

női mell hiányozna. De még alaposabban meg kell vizsgálnom... 

– Mi a halál oka? 

– Lehetetlen megmondani. Találják meg a fejét, az talán 

segít. Ilyen esetekben általában fojtogatásról van szó. 

~ Nem lát semmit a nyakon? 

– Nincs nyak. A fejet a hetedik nyaki csigolyánál vágták le. 

Minden belső szervet eltávolítottak. Se tüdő, se szív, se hasi 



szervek. A mellkast egészen a torokig felnyitották. Az egész 

szegycsontot átfűrészelték. 

– Mennyi ideig lehetett a test, vagyis a csonk a zsákban? 

– Nem tudom bizonyosan. A rothadást figyelembe véve lehet 

két vagy akár négy hónap is. Februárban és márciusban nagyon 

hideg volt, ami szintén fontos lehet. 

Áprilistól mostanáig sem volt hosszabb ideig meleg. 

Természetesen elvégeztük a toxikológiai vizsgálatokat a 

mintákon. Néhány nap múlva meglesz az eredmény, akkor többet 

tudunk. 

Irene hallotta, hogy főnöke a kijárat felé indult. Lázasan 

kutatott az agyában, mert tudta, hogy egy fontos kérdést még fel 

akart tenni Stridnernek. Hirtelen eszébe is jutott. 

– A tetoválás. Kirajzolódik valamilyen minta? 

– Igen. Olyan, mint egy fejre állított Y, amelynek két helyen 

áthúzták a szárát: egyszer ott, ahol a villa kettéágazik, egyszer 

pedig feljebb, a száron. Kínai betűre hasonlít. Körülötte egy 

sárkány látható, amely a saját farkába harap. Nagyon szép 

tetoválás. Valóságos művészi alkotás. Nézze meg! 

Stridner odafordította Irene felé a szürkészöld húsdarabot, 

hogy a nyomozó jobban lássa. Lehet, hogy a rajz szép volt, de 

Irene hirtelen úgy érezte, neki is sürgősen ki kell mennie a 

helyiségből. Úgy tett, mintha alaposan tanulmányozná a 

tetoválást, majd megköszönte Stridnernek a segítséget, és 

kisietett a boncteremből. 

 

A Järnbrottsmotetnál rátértek a 158-as útra Särö felé. Irene csak 

akkor szólalt meg, amikor a Brottkärrsmotetnál lekanyarodtak 

Skintebo irányába. 

– Szerintem kaptunk néhány fontos információt. 

A főfelügyelő morgott valami válaszfélét. Irene úgy hallotta, 

mintha azt mondta volna, „túl sokat is”, de ebben nem volt 

egészen biztos. 



– Összegyűlünk ma este? – kérdezte, de csak azért, hogy 

témát váltson. 

– Nem. Nincs ok a sietségre. Majd reggel mindent 

megbeszélünk. 

Irene elhajtott a Billdal Park mellett, és kis idő elteltével 

rátért a Killevik felé vezető kisebb útra. Onnan már látták azt a 

hajót, amellyel a búvárok dolgoztak. A strandtól néhány száz 

méterre himbálózott a szelíd habokon. A búvárok egy kék-fehér 

zászlósorral megjelölt területen keresgéltek. A távolból oda 

hallatszott a kikötői rendőrség motorcsónakjának moraja. Ok a 

kisebb szigeteket kutatták át. 

– Hol vannak a mieink? – kérdezte Andersson. 

– Valószínűleg a házakat járják – válaszolta Irene. 

Andersson morgott valamit, amit Irene ismét nem értett 

tisztán. A férfi elővette a mobilját, és kutatni kezdett a zsebeiben. 

Végül megtalálhatta, amit keresett, mert kevésbé ideges hangon 

folytatta a morgást. Egy gyűrött fecnit húzott elő. Irene látta rajta 

a vörös feliratot: Kikötői Rendőrség. Andersson beütötte a 

számot. 

– Halló! Itt Sven Andersson. Találtak valamit? 

A választ hallgatva összeráncolta a homlokát. 

– Aha. És a búvárok sem,..? Értem. 

Andersson nem tudta leplezni csalódottságát. 

– Jó. Köszönöm. 

Andersson előrehajolt, és üres tekintettel bámult a sziklák 

felé. Sokáig csendben ült, és csak a vizet nézte. A napot vékony, 

szürke felhők takarták el, de némi fény átjutott rajtuk, s 

ezüstösen csillogott a víztükrön. Sirályok keringtek a hullámok 

fölött. A főfelügyelő a gondolataiba merült, és nem látta mindezt 

a szépséget. Irene várta, hogy megszólaljon. 

– Hogy a fenébe került ide az a zsák? 

– Nyilván egy vihar sodorta a sziklák közé. Ha nem így 

történt volna, már találtunk volna a környéken újabb zsákokat. 



– Na és honnan került ide? 

Irene vállat vont. 

– Fogalmam sincs. Talán a szigetekről. 

– Styrsö nincs messze. Donsö sem. De nem tudom, milyenek 

errefelé az áramlatok. Az is lehet, hogy Vrängőből került ide. 

Majd meg kell néznünk az áramlatokat. Bár az elég nagy út lenne 

egy zsáknak. 

Irene bólintott. 

– Majd ellenőrzőm. 

Hirtelen eszébe jutott valami. 

– Megkérdezem Birgittát, nincs-e tengeri térképe. Ő elég 

sokat vitorlázik. 

– Már majdnem fél öt. Hazaviszlek. Vagy az őrsön hagytad a 

kocsid? – kérdezte Andersson. 

– Nem. Krister elvitte. Éjfél körül ér csak haza a munkából. 

Csak egy kocsit tudtak fenntartani, de jól működő rendszert 

dolgoztak ki. A kocsi mindig a rendőrségnél parkolt. Onnan csak 

öt perc séta volt a divatos étterem, a Glady’s Corner, ahol Krister 

séfként dolgozott. Reggel az vitte el a kocsit, aki korábban indult, 

általában Irene. Ha együtt indultak, akkor egyszerű volt a 

helyzet. Aki pedig késő estig dolgozott, arra ott várt az autó. Irene 

könnyen felszállhatott a távolsági buszra is. De az a gondolat, 

hogy nem kell felülnie egy zsúfolt buszra, csábító volt, ezért 

elfogadta Andersson ajánlatát. 

A 158-as felé vezető út két oldalán már zöldelltek a mezők. 

Bár elvétve akadt néhány ház, sőt villa is, azért javarészt az 

érintetlen természet uralta a környéket. Irene nem szólt semmit, 

mert jól tudta, hogy a férfi most egyáltalán nem fogékony a 

természeti szépségek iránt. 

– A csonkolásos gyilkosság nem túl gyakori. Már majdnem 

huszonöt éve vagyok nyomozó, és ez alatt az idő alatt három vagy 

négy ilyen esetünk volt csupán. 



Korábban csak egyetlen esetben nyomoztam. Ez lesz a 

második – mondta végül Andersson. 

– Ki volt az áldozat az első esetben? 

– Egy drogos prostituált. Általában ők végzik így. A 

legbetegebb embereket vonzzák. Azt hiszem, ez náluk 

foglalkozási ártalom. Ha az ember kígyóbűvöléssel foglalkozik, 

akkor számíthat rá, hogy előbb-utóbb megmarják. 

– Az ilyen lányokkal senki sem törődik. 

Andersson morgott valami válaszfélét. Irene folytatta: 

– Azt a testet is felvágták és kivették a szerveket? 

– Nem. Egy beteges fickó ölte meg szexuális aktus közben egy 

lakásban. Pánikba esett, mert nem tudta, hogyan szabaduljon 

meg a holttesttől. Ezért feldarabolta a nőt a fürdőszobában, és a 

testrészeket belegyömöszölte három bőröndbe. A bőröndöket 

bedobta egy szeméttárolóba egy közeli építkezésen. 

– Sokáig tartott elkapni? 

– Négy napig. A gyilkosság után vedelni kezdett, kiállt az 

erkélyre, és tele torokból kiabált: „Én vágtam fel! Én csináltam!” 

Egy óra múlva a szomszédoknak elegük lett, és kihívták a 

rendőrséget. Még csak ki sem takarította rendesen a fürdőszobát, 

és a nő ruhái is ott hevertek a padlóján. 

Andersson nevetgélt az emlékein. 

– De ez valami más. Ez sokkal rosszabb – mondta, és hirtelen 

elkomolyodott. 

– Mire gondol? 

– Meggyilkolni egy emberi lényt, aztán szétdarabolni, mint 

egy csirkét, az undorító. A fene vigye el! 

– Egyetértek. De még nem tudjuk, mi történt pontosan. Nem 

biztos, hogy gyilkosság történt, lehet, hogy nekrofillal van 

dolgunk. Talán talált egy testet és szórakozott vele... 

Irene elhallgatott, mert hallotta, hogy Andersson felsóhajt. 

– A francba! A francba! 



Irene bólintott, és úgy döntött, témát vált. Bár ő és a főnöke 

már sok éve élt gyilkosok és gyilkosságok közelében, még mindig 

akadtak különösen nehéz pillanatok. 

 

Irene véletlenül látta meg a hirdetést a Göteborg Post egyik 

oldalán: „Üdvözöljük a Frölunda Torg-i hajszalonban. Szerdán és 

csütörtökön este 8-ig vagyunk nyitva!” Felhívta a számot, és kért 

egy időpontot. Végre egy fodrász, aki tudja, mikor érnek rá az 

emberek! Fél hétre kapott előjegyzést. Így még haza is mehet, 

hogy megsétáltassa Sammie-t. 

Az ikrek délután különböző programokra mentek. Jenny 

zenei beállítottságú volt, gitározott és fuvolázott. Ezenkívül két 

kórusnak is a tagja volt. Ma éppen a fuvolaóra volt soron. 

Katarinának jó esélye volt arra, hogy megnyerje az idei Nemzeti 

Junior Dzsúdóbajnokságot, ahogy az előző évben is. Irene húsz 

évvel korábban maga is Európa-bajnok lett ebben a sportban. 

Akkoriban az egyetlen, fekete öves és háromdanos nő volt 

Skandináviában. 

Sammie már az ajtóban várta, és hatalmas ugrásokkal 

mutatta ki örömét. Ezért tart az ember kutyát. Mindig örül az 

embernek, bármikor jön is haza. 

Alig volt ideje, hogy levegye a dzsekijét, máris csöngött a 

telefonja. 

– Irene Huss. 

– Szia, Irene. Monika Lind vagyok. Emlékszel rám? 

Kellett egy másodperc, amíg rájött, honnan ismerős ez a név. 

– Hát persze! Szomszédok voltunk pár évig. De nem 

költöztetek Trollhattanba négy vagy öt évvel ezelőtt? 

– Vänersborgba. Öt éve. 

Monika Lind lánya, Isabell egy évvel volt idősebb az ikreknél. 

Kisebb korukban sokat játszottak együtt, de amikor Lindék 

elköltöztek, megszakadt köztük a kapcsolat, Irene azon tűnődött, 

vajon mit akarhat tőle a volt szomszédja. 



– Isabellről van szó. A rendőrség semmit nem tesz, ezért úgy 

érzem, muszáj beszélnem egy olyan rendőrrel, aki értelmes. 

Monika hangja elcsuklott. Irene hallotta, hogy sírni kezd. 

Megpróbált nyugodt hangon beszélni vele. 

– Mi történt? Isabell bajba került? 

– Nem, vagyis nem tudom. Eltűnt. De ez senkit sem érdekel! 

A nő ismét belezokogott a telefonba. 

– Monika, kérlek, nyugodj meg! Kezdd az elején. 

Egy kis ideig csönd volt. Monika végül remegő hangon szólalt 

meg. 

– Isabell társadalomtudományi tagozatra járt a 

középiskolában. De nem ment jól neki. Mindig is problémái 

voltak a tanulással. Tavaly nyáron megnyert egy szépség-

versenyt, és attól kezdve nem akart semmi mást, csak 

modellkedni. Egy itteni fényképész készített róla néhány nagyon 

szép képet, ami egy vagyonba került. 

Monika Lind újra elhallgatott. Irene hallotta, hogy sóhajtozik, 

és tudta, milyen nehéz lehet neki erről beszélni. 

– Karácsonykor minden véget ért. Nem volt hajlandó 

iskolába járni. Azt mondta, rosszul választott, és ősztől a média 

felé fordul. Kapcsolatba került egy koppenhágai 

modellügynökséggel is. 

Irene közbevágott. 

– Hogyan került velük kapcsolatba? 

– Egy hirdetésen keresztül. Svéd lányokat kerestek, akik 

hajlandók Koppenhágában dolgozni. 

– Mi a neve az ügynökségnek? 

– Skandináv Modellek. Egy fotós nővel vette fel a kapcsolatot, 

akit Jytte Pedersennek hívtak. Mielőtt Bell elment, én is 

beszéltem vele telefonon, kétszer is. Az ügynökség fizette az 

utazást és a lakást, aztán... – Monika hangja ismét elcsuklott. 

– Saját lakást bérel Koppenhágában? 



– Nem. Két másik lánnyal lakik együtt. Az egyiket Linn-nek 

hívják, oslói, a másikat pedig Petrának. Ő Malmőből jött. 

– Hol van a lakás? Koppenhága melyik részén? 

Irene csak egyszer járt Koppenhágában, a középiskola utolsó 

évében. Az emlékei kissé elmosódtak már, nem kis részben a 

jóféle dán sörnek köszönhetően. 

– Frihamnen közelében. Az utca neve Østbanegade. 

– Nem jártál nála? 

– De. Vagyis nem nála. A februári szünetben akartam 

elutazni. Ha az ember tanár, akkor nem vehet ki akármikor 

szabadságot, csak az iskolai szünetek idején. A férjem megígérte, 

hogy vigyáz Elinre. Talán emlékszel rá, hogy amikor 

elköltöztünk, éppen terhes voltam. Isabellnek van egy húga, aki 

most ötéves. Vagyis egy féltestvére. De Bell akkor nem akarta, 

hogy odautazzak, mert épp felújíttatták a lakást. Húsvétkor is 

menni akartam, de akkor azt mondta, nagyon sokat dolgozik. 

Londonba készült fotózásra. Az volt az érzésem, hogy titkol 

valamit. Nem akarta, hogy odautazzam. A lakásban nem volt 

vezetékes telefon, mindig Bell hívott minket. Én pedig hetente 

egyszer írtam is neki. 

– Milyen gyakran telefonált? 

– Általában egyszer egy héten. Néha tíz nap is eltelt két hívás 

között. 

– Mikor jelentkezett utoljára? 

– Március közepén. Janne vette fel a telefont, én szülői 

értekezletet tartottam. 

– És akkor mit mondott? 

– Nem sokat. Janne beszélt vele. 

– Milyen a kapcsolat a férjed és Isabell között? 

Monika hangosan sóhajtott. 

– Ha emlékszel, már Fiskebäckben is voltak problémák. Bell 

tizenegy éves volt, amikor Jannéval megismerkedtem. Mivel az 

apjával rendszertelenül találkozott, gyakorlatilag csak ketten 



éltünk öt éven át. Aztán feltűnt Janne, és közénk állt. Emlékszel, 

Isabell sokszor szökött át hozzátok, te pedig nem mondhattad 

meg, hol van, mert azt akarta, hogy aggódjam miatta. 

– Gondolod, hogy most is ilyesmiről van szó? Azért nem 

jelentkezik, hogy aggódj miatta? 

– Pontosan ezt mondják a svéd és a dán rendőrök is! Nem 

hiszik el, hogy eltűnt. 

– Eltűnt? Hogy érted ezt? 

– Nincs Koppenhágában! Eltelt egész április, és én nem 

hallottam felőle. Az egyik csütörtökön szabadnapot kértem, és 

elutaztam oda. Először a megadott címre mentem. El sem tudod 

képzelni, milyen szörnyű állapotokat találtam! Felmentem az 

emeletre, de ott nem laktak lányok. Természetesen 

bekopogtattam, és megkérdeztem az összes lakót. Senki sem 

tudott a három lányról. 

Monika elhallgatott. 

– Végül szereztem egy telefonkönyvet, és keresgélni kezdtem 

a modellügynökségeket benne. Nem létezik Skandináv Modellek 

nevű ügynökség, és nincs semmiféle Jytte Pedersen sem. Minden 

fotóshoz és ügynökséghez elmentem, akit csak találtam a 

telefonkönyvben. Volt nálam egy fénykép róla, azt is 

megmutattam nekik. Senki sem ismerte fel. Jelentettem az 

eltűnését a dán rendőrségen. 

A hangja megint elcsuklott. Irenenek sokáig kellett várnia, s 

közben lejegyzett néhány szót a falon lógó jegyzettömbre. 

Monika kifújta az orrát, és bizonytalanul folytatta. 

– Nevettek... Szerintük nincs abban semmi ijesztő, ha egy 

tizenhét éves lány eltűnik Koppenhágában. Azt mondták, ez 

mindennapos eset. A fiatal lányok elszöknek otthonról, hogy 

világot lássanak. Általában egy nagyvárosban kötnek ki. Ez 

teljesen normális. Azt ígérték, hogy közölnek róla egy 

személyleírást, hátha valamilyen másik eset során felbukkan. 

Tudtomra adták, hogy semmit sem hajlandók csinálni! 



Mit is tehetnének? Küldjenek ki járőröket, akik Isabellt 

keresgélik? Irene tudta, hogy ezeket a gondolatokat meg kell 

tartania magának. 

– Beszéltél a svéd rendőrséggel is? 

– Igen, május 2-án, vagyis múlt vasárnap. De ugyanazt 

kaptam, mint Dániában. 

Irene elgondolkodott. 

– Azt mondtad, hogy Isabell telefonálni szokott. Lapot is 

küldött? 

– Nem. Sosem volt nagy levélíró. 

– Próbáld felidézni, mit mondott. A lakásról. A másik két 

lányról. A modellkedésről. Mindenről. 

– Azt mondta, hogy a lányokat Linn-nek és Petrának hívják. 

Főleg a sok új barátjáról beszélt. Mindenféle országból voltak 

barátai. Egy angol fiút Stevenként emlegetett, egy amerikait 

Robinként. A lányok általában együtt jártak el, és sok emberrel 

ismerkedtek meg. Az egyik modellbarátnőjét Heidinek hívták. 

Arról is mesélt, hogy milyen fárasztó munka a fotózás. 

– Egyik barátja vezetéknevét sem említette? 

– Nem. Azt mondta, hogy sok új ruhát vásárolt. A lányokkal 

nyakukba veszik a várost, és vásárolgatnak. Mindig megőrült a 

ruhákért, és most pénze is lett. Fogadok, hogy mindet ruhára és 

kozmetikumokra költi. 

– Mit mondott a lakásról? 

– Azt, hogy nagyon szép. 

– De ez nem egészen így volt? 

– Nem igazán. 

– Mondott mást is, amiről később kiderült, hogy hazugság? 

– Más nem jut eszembe. 

Irene óvatosan fogalmazott. 

– Sajnos, az a helyzet, hogy a svéd és a dán kollégák elég 

reálisan érzékeltették a helyzetet. A rendőrség nem sok mindent 

tehet ilyen esetekben, amíg nincs bűnügyre utaló nyom, vagy 



amíg a neve elő nem kerül egy másik esettel kapcsolatban. De 

felfogadhatsz egy magánnyomozót. 

– Az túl drága lenne nekem. De lehet, hogy ezt kell tennem. 

Mit gondolsz, mi történhetett vele? 

– Nehéz megmondani. Az egyik lehetőség az, hogy szabad 

akaratából rejtőzködik valahol. A másik az, hogy már nincs 

Koppenhágában. Nem lehet, hogy megint Angliába ment? 

– De akkor telefonált volna! 

– Igen. Az a legaggasztóbb, hogy nem tette. Szerintem meg 

kellene kérni a svéd rendőrséget, hogy regisztrálják az 

Interpolnál. 

Monika elgondolkodott. Irene már nem tudott mit mondani, 

úgyhogy csöndben várt. 

– Felhívsz, ha esetleg hallasz valamit? 

– Hát persze. Megadod az otthoni és a munkahelyi 

számodat? 

Irene felírta a számokat a jegyzettömbre. Nem hitte, hogy a 

közeljövőben szüksége lehet rájuk. Egy göteborgi nyomozó nem 

sokat tehet ebben az ügyben. 

 

A fodrász túl sok hajat vágott le. Amikor Irene megmutatta az 

eredményt a férjének, beigazolódott a gyanúja. Az elmúlt tizenhét 

évben Krister mindig kritikusan szemlélte a felesége frizuráját. 

Ezúttal intett neki, amikor belépett, és azt mondta: 

– Helló, Bobby! 

Irene természetesen sértve érezte magát, ugyanakkor el 

kellett ismernie, hogy hamarabb is megállíthatta volna a fodrászt. 

Végül úgy döntött, hogy az egész az ő hibája. Egy fiatal, csupa élet 

modell fényképét dugta Irene orra alá, és azt mondta: 

– Nézze csak! Pont a maga stílusa! Kemény, de ugyanakkor 

nőies. Egy kicsit a hatvanas éveket idézi, retró. Talán emlékszik a 

Twiggy frizurára. Könnyű kezelni. Aztán beleteszünk még egy kis 

sötétvörös árnyalatot is. 



Hogy emlékszik-e a Twiggy frizurára? A hatvanas évek végén 

minden lány arról álmodott. O akkor kilenc-tíz éves volt. Az 

anyjának nem szólt róla, csak bejelentkezett a fodrászhoz. A 

mézesmázos, kissé duci, kirúzsozott fodrásznő kedvesen 

érdeklődött, vajon Irene tényleg le akarja-e vágatni a hosszú 

haját. Irene közölte, hogy mindenképpen. És hogy úgy szeretne 

kinézni, mint Twiggy. A haja tényleg olyan lett, de senki nem 

tévesztette volna őket össze sem akkor, sem azóta. 

És most újra elment, és újra megcsináltatta. 

Irene Huss nyomozó nagyot sóhajtott, és kritikus szemmel 

nézegette magát az előszobatükörben: magas, karcsú nő fekete 

nadrágban és világoskék, V nyakú pamutfelsőben. A haja nagyon 

rövid lett, de a színe szép volt. Korábban sötétbarna tincsei most 

vöröses árnyalatban csillogtak. Az ősz hajszálak eltűntek, és Irene 

a sápadt előszobái fényben fiatalabbnak tűnt a koránál. Ha nem 

állt túl közel a tükörhöz. Negyvenéves volt. 

Hirtelen kivágódott az ajtó, és az ikrek egyszerre próbálták 

átpréselni magukat a nyíláson. Amikor megvitatták, ki foglalhatja 

el az utolsó szabad akasztót, a lányok az anyjukra pillantottak. 

– Elmentünk és megnéztük őket. Ő volt az – mondta Jenny. 

– Kétség sem férhet hozzá – tette hozzá Katarina. 

Anya és lányai együtt indultak a konyha felé, ahol a család 

férfi tagjai tartózkodtak. Mivel Krister nemcsak hivatásának, 

hanem hobbijának is tekintette a főzést, már nekilátott a vacsora 

elkészítésének. Sammie mellette ült, és várakozó tekintettel 

követte az eseményeket. Bármikor leeshetett a földre egy ízesebb 

falatka. 

– Katarina és Jenny elmentek, megnézték őket. Kétségtelen 

tény, hogy Sammie az apa – mondta Irene. 

– Akkor a mérges boszorkánynak igaza volt, amikor 

telefonált és lehordott minket—jegyezte meg Krister. 

– Érthető, hogy mérges volt! A fajtatiszta pudlija összeszűrte 

a levet egy terrierrel. De csak magát okolhatja! Ha valakinek tüzel 



a szukája, miért engedi ki az udvarra egy sorházas környéken? 

Még azt is meg kellett hallgatnom, hogy a szukája nemzetközi 

bajnok – közölte Irene. 

– Nahát, Sammie, egy bajnokkal hetyegtél? – mondta 

mosolyogva Krister. 

Sammie csodálkozó tekintettel nézett hol az egyikükre, hol a 

másikukra, és nem értette, miről folyhat a szó, és mit jelenthet 

mindez ránézve. Végül Jenny nem bírta tovább, és hangosan 

felnyerített. A többiek is csatlakoztak, és végül alig tudták 

abbahagyni. Sammie megsértődött. Farkát behúzva otthagyta 

őket a konyhában, és felment a második szintre. Jenny szobájába 

fordult be, és bebújt az ágy alá. 

– Három született. Irtó aranyosak! Két lány és egy fiú! 

Olyanok, mint Sammie kölyökkorában, csak sokkal kisebbek. 

Még csak háromhetesek, sötétebbek és... – lelkendezett Jenny. 

Katarina közbevágott. 

– Persze, mert az anyjuk fekete. 

– Én is tudom! De a vén szatyor azzal fenyegetőzik, hogy 

elaltatja őket, ha nem segítünk gazdát találni nekik. 

– Egy pudli és egy terrier keveréke – nem túl biztató. A 

természetük... nem is tudom – mondta tűnődve Irene. 

– Mit műveltél a hajaddal? – csattant fel Katarina. 

Mindaddig észre sem vette az új frizurát. 

– Ez a legújabb divat. Tökéletes – mondta Irene. 

– És még te panaszkodtál, amikor levágattam a hajam –

jegyezte meg Jenny. 

– Levágattad? Inkább leborotváltattad! – emlékeztette a 

nővérét Katarina. 

Jenny nem folytatta a vitát arról az esetről, amikor néhány 

évvel korábban kopaszra nyíratta a fejét. A testvérek csöndben 

ültek és vizsgálgatták anyjuk új frizuráját. Irene rájuk pillantott. 

Ikrek, de annyira mások, hogy az emberek néha azon is 

csodálkoznak, hogy testvérek. 
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centiméter magas és jó alakú. A színei is Irenéére hasonlítanak, a 

haja sötétbarna, a szeme sötétkék, a bőre pedig aranybarna. 

Jenny jobban hasonlít az apjára vagy még inkább az apai 

nagynénjeire. Ő lett a legalacsonyabb a családban, ami rendkívül 

bosszantotta. Mivel már elmúlt tizenhat, nem tűnt valószínűnek, 

hogy sokat nőne még. 

Jenny aranyszőke hajfürtjei kiemelték világoskék szemét és 

könnyen lepiruló, tejfehér bőrét. Gyakran panaszkodott arra, 

milyen kegyetlenül elbánt vele a sors a külsejét illetően, nem úgy, 

mint a nővérével. Igazság szerint Jenny gyönyörű volt, amit ő 

maga egyáltalán nem látott. 

Irene véget akart vetni a lányai kritikus szemlélődésének, 

ezért megkérdezte, mi lesz a vacsora. 

– Szerda van, úgyhogy vega. Thai zöldség kókusztejjel – 

mondta Krister. 

Irene magában sóhajtott egyet. Bár már két éve ettek 

vegetáriánus ételeket heti három alkalommal, még mindig 

nehezére esett megszokni a rendszert. Akkor kezdődött a 

reformétkezés, amikor Jenny úgy döntött, vegetáriánus lesz, 

Krister pedig meg akart szabadulni legalább húsz kilótól. A 

család változtatott az étkezési szokásain. Jenny vega ételt evett 

azokon a napokon, amikor a többiek csirkét, halat és vörös húst 

fogyasztottak. Krister nem adott le húsz kilót, de legalább száz alá 

ment. Mivel magas volt, nem látszott rajta a súlya, robusztusnak 

és erősnek tűnt. De Irene tudta, hogy a térde már tiltakozik a 

pluszkilók miatt. Emiatt nem is nagyon vitte Sammie-t hosszabb 

sétákra, bár hetente leúszott két kilométert a frölundai közösségi 

uszodában. Ősszel tölti be az ötvenet. Irene már nem 

reménykedett, hogy a férje lefogy, vagy hogy több energiája lesz, 

így inkább próbált hozzászokni megváltozott étkezési és mozgási 

szokásaihoz. 



Harmadik fejezet 

A kutatás alá vont terület óráról órára bővült, de semmit sem 

találtak. 

Andersson főfelügyelő felhívta a patológiát. Stridner 

professzor azt üzente, hogy sok a dolga, és majd szól, ha ráér. 

Hannu a nyilvántartást nézte át azok után kutatva, akik év elején 

tűntek el. Nem talált értékelhető nyomot. Ezek a hírek nem tették 

túl boldoggá a főfelügyelőt. 

– Itt üldögélünk ölbe tett kézzel! Valakinek csak hiányzik ez 

az ember! – fakadt ki. 

Irene próbálta lecsillapítani. 

– Még csak két napja találták meg a zsákot. Es a tetoválás 

még nem került napvilágra. Lehet, hogy az majd segít. 

Andersson előre-hátra hintázott a cipősarkán. Megköszörülte 

a torkát. 

– A tetoválás. Én nem is láttam jól. Mit is ábrázolt? 

Mivel a főfelügyelő több méterre állt a boncasztaltól, érthető, 

hogy nem látta jól a rajzolatot. Irene tapintatosan nem 

hivatkozott erre, inkább a többiek felé fordult. 

– Stridner úgy véli, kínai írásjel lehet, amely köré egy saját 

farkába harapó sárkányt rajzoltak. Nem volt könnyű felismerni, 

mivel a kutya éppen itt harapta meg a tetemet, és amúgy is 

jócskán bomlásnak indult már... De Stridner leírta a rajzot: egy 

felfelé fordított Y, amelyet két helyen áthúztak, egyszer az 

elágazásnál, egyszer pedig a szárán. A sárkány színes, és a 

professzor szerint igazi művészi alkotás. 

– Szerintem nem közönséges tetoválás – jegyezte meg 

Birgitta. 

– Találjuk meg a művészt, aki elvezethet az áldozathoz – tette 

hozzá Fredrik Stridh. 



– Szükségünk lenne egy fotóra, amit megmutathatnánk a 

városi tetoválóművészeknek – javasolta Jonny. 

– Hidd el, nem ajánlatos körbejárni Göteborgot egy olyan 

képpel, amit pillanatnyilag készíteni lehetne róla – mondta neki 

Irene. 

Aztán elgondolkodott, és hozzátette: 

– Talán egy rajz jobb lenne. El tudnánk intézni, hogy 

készüljön róla egy rajz? 

Andersson felélénkült. 

– Jó ötlet. Máris intézkedem. 

Fredrikhez fordult. 

– Mi a helyzet a múlt éjszakai késeléssel? 

– Azonosították az áldozatot. Lennart Kvist, aki drogos 

körökben Laban. Az a fajta fickó, aki már régóta bajban van, és 

sok csúnya ügy tapad a kezéhez. Nyilván vita alakult ki az egyik 

üzlete miatt. Egy szemtanú hallotta, hogy valaki segítségért kiált 

a Flora Hill mögül. A mobiljáról értesítette a rendőrséget. A járőr 

megtalálta Lábán holttestét a parkban. A földön hevert egy táska, 

tele eladásra kész heroinnal. Az elkövető valószínűleg egy kliens 

lehetett, aki nem volt elégedett az áruval. 

– Látott valakit a környéken a szemtanú? – kérdezte 

Andersson. 

– Nem. A gyilkos feltehetően a színház felé futott el, a parkon 

át. Az is lehet, hogy a csatorna útvonalát követte. 

– Rendben. Te és Birgitta ezen az ügyön dolgoztok tovább. 

Vegyétek fel a kapcsolatot a kábítószeresekkel, ha még nem 

tettétek meg. Irene, Jonny és Hannu a csonkolásos gyilkosságra 

áll rá. Délután ötkor találkozunk ugyanitt. 

 

A szaknévsorban hét tetoválóművész hirdette magát. Néhány 

helyen piercinget is készítettek. Irene azon töprengett, vajon 

miért vetik alá magukat az emberek ezeknek a fájdalmas 



kezeléseknek. Neki még arra sem volt bátorsága, hogy a fülét 

kiszúrassa. 

– Semmi értelme felkeresni őket, amíg nincs a kezünkben a 

kép, amit megmutathatnánk nekik – mondta Jonny. 

– Megnézem, hogy talált-e valakit Andersson, és telefonált-e 

Stridner. 

Irene szerette volna kinyújtóztatni egy kicsit a lábát. Sem 

neki, sem Jonnynak nem volt egy épkézláb ötlete sem arról, 

hogyan folytassák a nyomozást. Meg kell állapítaniuk az áldozat 

személyazonosságát. 

Andersson az irodája felé menet belefutott Hannuba, aki 

udvariasan tartotta neki az ajtót, Irene pedig tréfásan 

pukedlizett, amint elhaladt mellette. 

– Nem tudnál egyszerűen csak bejönni azon az ajtón? – 

mondta a főfelügyelő rosszallóan. 

Irene gyorsan feltette a kérdéseit. 

– Nem. Még nem találtam senkit. És Stridner sem 

jelentkezett – mondta Andersson, de ebben a pillanatban 

megcsörrent a telefon. Gyorsan felkapta a kagylót. 

– Andersson főfelügyelő. Igen. Ó... 

A főfelügyelő figyelmesen hallgatta a vonal túloldalán beszélő 

embert. Merev arckifejezéséből és a kihallatszó csacsogó hangból 

a szobában lévők arra következtettek, hogy a főnökük Stridnerrel 

beszél. A főfelügyelő morcos tekintete lassan megváltozott, arcán 

szétáradt a csodálkozás. Hümmögött, rövid szavakat motyogott a 

kagylóba, majd nagy nehezen sikerült félbeszakítania a 

szóáradatot. 

– Kellene egy jó rajz a tetoválásról. Nem, ha lehet, nem 

fénykép. Egy rajz... igen... az jobban látszana... Ó, tényleg? 

Nagyszerű! 

Az utolsó mondatot már szinte vidáman mondta, és 

diadalittasan nézett a két nyomozóra. 

– Nagyon köszönöm. 



Letette a kagylót, és elégedetten dörzsölte össze a tenyerét. 

– Stridner elintézi a rajzot. A patológia egyik asszisztense a 

képzőművészeti főiskolára jár. Ma éppen dolgozik. Amint kész 

lesz vele, átküldik a rajzot. 

– Tudják már, hogy férfi vagy nő az áldozat? – kérdezte 

Hannu. 

– Férfi. Kromoszómavizsgálatot végeztek. 

Hannu felvette az eltűnt személyek listájának első három 

oldalát. 

– Akkor három személy lehet. 

– Stridner megmérte a csontvázat is. Az áldozat egy 

meglehetősen széles vállú férfi, 25 és 35 év között, a magassága 

175-185 centiméter lehet. A mellkasán megmaradt testszőrzet, 

viszonylag sötét. A férfi valószínűleg sötét hajú volt, de nem 

fekete. 

– Külföldi? – kérdezte Irene. 

– Talán. De nem sötét bőrű, és nem lehet fekete a haja. 

Inkább barna vagy sötétbarna. 

Hannu átlapozta a papírjait, és még egy lapot visszatett a 

kupacba. 

– Akkor kettő marad. 

Irene nem tudta tovább türtőztetni magát. Kíváncsian 

megkérdezte Hannut. 

– Kit raktál félre? 

– Egy hetvenkét éves férfit. Fehér a haja. Köpcös. 167 

centiméter magas. Januárban tűnt el Hindäsban. 

– És kit hagytál bent? – szakította félbe türelmetlenül 

Andersson. 

– Steffo Torberg harminckét éves. Kumlában tűnt el március 

13-án. Hét évig volt börtönben bankrablásért és emberölésért. 

Még egy éve volt hátra, eltávozásra mehetett ki. Korábban mindig 

rendesen, időben visszatért. Felszállt egy göteborgi vonatra, hogy 



elmenjen a családjához. Két gyereke van a barátnőjénél. A 

Központi pályaudvaron minden nyom megszakad. 

– Nem állt kapcsolatban egy motoros bandával? 

– De. A Testvériséggel. 

– Hát, az nem a legjobb társaság. Esetleg velük került 

összetűzésbe? 

– Nem tudunk erről. 

– Személyleírása? 

– Száznyolcvanhárom centiméter magas, körülbelül 

százkilós. Valiig érő, dús, sötét haj. Nem fekete. Inkább 

sötétbarna. 

– Tetoválás? 

– Rengeteg. Az egész testén. 

A főfelügyelő felsóhajtott. 

– Biztos úgy nézett ki, mint egy képregény. 

– Úgy. 

Irene csodálkozva látta, hogy Hannu pajkosan rákacsint. 

Lehet, hogy ugratja a főnököt? 

– A következőnek sok piercingje és tetkója van. 

– Piercing? A fenébe! – mondta Andersson mérgesen. 

– Ő túl fiatal. Csak huszonkét éves. Pierre Bardinak hívják. 

Három éve él Svédországban. Stockholmban. Március 22-én tűnt 

el, miután összeveszett a barátnőjével. Pierre Összecsomagolta a 

cuccát, és állítólag visszament Párizsba. 

Fogta az útlevelét és két bőröndöt, majd elment. Azóta senki 

sem látta. Sem Stockholmban, sem Párizsban. 

– Személyleírás? 

– Százhetvenhat centiméter magas, egészséges, kisportolt 

alkat. Valiig érő, sötétbarna haj szőke tincsekkel. Nagy tetoválás a 

bal lapockáján, a jobb vállán és a bal mellbimbója fölött. Igaz, 

hogy nem sárkány. Piercingje volt a mellbimbóiban, a péniszén, a 

jobb szemöldökén és a nyelvében. Mindkét fülében több 

aranykarika. 



Andersson összehúzta a szemöldökét igyekezetében. Végül 

megrázta a fejét. 

– Nem. Egyikük sem az. A mi torzónkon csak egy tetoválás 

van. Lehet, hogy voltak karikák a mellbimbóin, de ezt nem 

tudhatjuk, amíg nincs meg a mellizom. 

Hannu egyetértően bólintott. 

– Tehát ki az áldozat? Talán egy külföldi, aki senkinek sem 

hiányzik? Egy tengerész? 

– Nem jelentették tengerész eltűnését az elmúlt hat 

hónapban – szólalt meg Hannu. 

– Akárki is, senkinek sem hiányzott annyira, hogy jelentse az 

eltűnését – jegyezte meg Andersson. 

– Talán megjelentethetnénk a tetoválást a lapokban – 

javasolta Irene. 

Andersson motyogott valamit, mielőtt válaszolt volna. 

– Talán igen. Várunk még egy napot, hátha találunk újabb 

testrészeket. 

 

Két újabb zsákot találtak aznap délután. A kutyás járőr a 

Killeviktől délre eső partot fésülte át. Egy kis öbölben hevert egy 

felfordított, rozzant vitorlás. Két rendőr óvatosan felfordította a 

hajótestet, s amikor meglátták a zsákokat, értesítették a 

technikusokat és a bűnügyi osztályt. 

Amikor Irene és Jonny megérkezett, a technikusok már 

javában dolgoztak. Svante Maim abbahagyta a fotózást, hogy 

üdvözölje őket. 

– Úgy tűnik, ugyanahhoz a testhez tartoznak, amelyet 

tegnapelőtt találtunk – mondta. 

– Mi van bennük? – kérdezte Irene. 

– Az egyikben a has alsó része, a másikban a combok. 

A technikus folytatta a fényképezést. 

Irene és Jonny odament a csónakhoz. Figyelniük kellett, hová 

lépnek, mert a fövény és a sziklák nagyon csúsztak. Borult és 



szürke volt a délután, az alacsony felhők esőt hoztak. A drámai 

helyzethez jól illett az a szürkésfehér fénysugár, amely áttört a 

felhőkön. A sziklák körül buja fii borította a partot. 

– Jó kis rejtekhely – mondta Jonny. 

– Valóban. Ide senki sem jár úszni. Túl nagy a gaz – 

válaszolta Irene. 

– A felsőtestet tartalmazó zsákot is ide dugták? 

Körülnéztek, hogy választ találjanak a kérdésre. Végül Irene 

szólalt meg. 

– Nem. Nem lehetett a csónak alatt. Akkor nem tudták volna 

kimosni a hullámok. 

– Akkor viszont más rejtekhely is van még. 

– Igen, és nyilván a közelben. Milyen messze van innen 

Killevik? 

– Légvonalban úgy négyszáz méter. 

– Kocsival könnyű idejutni. 

Végignéztek a keskeny, kavicsos úton, amely a tengerparton 

futott végig. 

– Ezen az úton egészen Kungsbackáig el lehet jutni – mondta 

Jonny. 

– Csak végig kell kutatni a tengerpartot és a kisebb utakat. 

– Elmúlt hat. Menj haza. Ezen a hétvégén nem dolgozol. 

Fredrik és én leszünk ügyeletben – mondta Birgitta. 

– De megkaptátok a másik gyilkosságot is – tiltakozott Irene. 

– Kaptunk egy fülest, amelyet Fredrik most ellenőriz. Lehet, 

hogy szerelemféltés volt az indíték. Nem gondoltuk volna 

Labanról, hogy így végzi. Úgy tűnik, együtt élt egy viszonylag 

fiatal lánnyal. Mivel a lány drogos, ő pedig drogot árult, sok 

közös témájuk volt. A lány exe telekürtölte a világot azzal, mit fog 

csinálni Labannal. Amikor elkapta, leszúrta. Csak a keresztnevét 

tudjuk a fickónak, Robert. Nyílván a lány stricije is. 

– Fredrik egyedül ment el Roberthez? – kérdezte Irene. 



– Nem, csak ellenőrzi, merre lehet. Majd utána behozzuk és 

kihallgatjuk. Ha szerencsénk van, a hétvégén el is kaphatjuk. 

Egyszóval a Laban-gyilkosság sínen van. Ami a csonkolásos 

gyilkosságot illeti, nem hiszem, hogy bármi is történne a 

következő néhány napban. A patológusok megvizsgálják a 

testrészeket, és az eltart egy darabig. Kutyákkal folytatják a 

keresést a hétvégén? 

– Igen. A kikötői rendőrség pedig a part mentén kutat. 

Hannu átböngészte a nyilvántartást, de senkit sem talált az eltűnt 

személyek között, akire illene a személyleírás. Pillanatnyilag nem 

sokat tehetünk. 

 

Irene kinyitotta a Saab 99-es ajtaját. A kocsi tizenkét éves volt, és 

a Huss család nagyon szerette. Bár zuhogott az eső, Irene 

vidámnak érezte magát. Krister szabadnapos volt, mint minden 

pénteken, ez pedig jó ételt és bort jelentett. A hétvégén viszont 

végig dolgozni fog. Ilyen az élet olyasvalaki mellett, aki egy 

divatos étteremben dolgozik. Persze, ami azt illeti, annak sem 

könnyebb, aki egy rendőrtiszttel köti össze az életét. 

– Édesem, ki tudnád vinni Sammie-t? Még nincs kész a 

vacsora – hallotta Krister hangját a konyhából. 

Az illatokból ítélve a vacsora jó úton haladt, és Irene hirtelen 

rádöbbent, mennyire éhes. Sammie csöndesen közeledett a 

lépcsőn lefelé. Vacsora előtt szundított egyet, és olyan mélyen 

aludt, hogy nem is hallotta, amikor a gazdája hazaért. De amikor 

elhangzottak a bűvös szavak, „ki” és „Sammie”, nyomban 

felébredt. Tudta, hogy eljött a séta ideje. 

Irene felvette az esőkabátját, mert továbbra is erősen 

zuhogott. Amikor tavasszal esett, szinte soha nem lett sötét. 

Ennek ellenére Irene senkit sem látott az utcán, ám egyszer csak 

egy nő és egy kutya állta az útját. A szeme sarkából érzékelte a 

mozgást. Esélye sem volt elkerülni a kellemetlen találkozást, 

máris megszólalt a visító hang. 



– Találtak már gazdát a kölyköknek? 

Sammie izgatott lett, és rávetette magát fekete barátnőjére. A 

szuka visszafogottan viselkedett, de a gazdája még nála is 

barátságtalanabb volt. 

Irene mérges volt, meg sem próbálkozott a barátságos 

hanggal. 

– Nem. A héten minden este későig dolgoztam. A 

rendőrtiszteknek általában nincs idejük kutyát tartani, az 

emberek másik csoportjának pedig, akikkel rendszeresen a 

napjaimat töltöm, azoknak pedig nem engedik meg, hogy kutyát 

tartsanak. A cellákban és a börtönökben már csak ez a szabály. 

Ami azt illeti, egy gyerekről is két embernek kell gondoskodnia, 

és ez a kutyákra is vonatkozik. Szólok, ha valaki kutyát szeretne, 

de magának is tennie kell valamit. Adjon fel egy hirdetést, 

például. 

– Az nagyon sokba kerül. Fogalma sincs, mennyit fizettem 

már az állatorvosnak és az ételért... 

– Kap értük pénzt, még akkor is, ha keverékek. Nem kérünk 

részesedést. Egy egészséges, keverék kölyök 1500 koronába kerül 

általában. 

A szomszédasszony keserű arckifejezése mintha enyhült 

volna kissé. 

– Olyan sokba? 

Irene úgy döntött, ideje véget vetni a csevegésnek, mielőtt az 

egész péntek este tönkremegy. 

– Elnézését kérem, de a sütőben hagytam a vacsorát. Azonnal 

jelentkezem, ha felbukkan egy érdeklődő – mondta. 

 

A vacsora fantasztikus volt. Sós ágyon sült lazacfilé sáfrányos 

szósszal, cukorborsóval és zöldsalátával. Irene hangulata ismét 

jobb lett. Krister egy újfajta bort vásárolt, amelyet meg kellett 

kóstolniuk. 

– Somerton. Ausztrália. Vörös is van belőle – mondta. 



– Nagyon jól megy a lazachoz – válaszolta Irene. Bár nem 

volt szakértő, Kristertől sokat tanult az évek alatt. 

– Hol vannak a lányok? – kérdezte a férjét. 

– Jenny egy zenekarral próbál. Katarináért pedig eljött az a 

kölyök, Micke. Úgy tűnik, kölcsönkapta az apja kocsiját. 

– De csak addig, amíg óvatosan vezet. És hová mentek? 

– Egy buliba, Askimba. Micke egyik osztálytársának 

születésnapja van. 

– El kell mennünk Jennyért? 

– Nem. Pia szülei hazahozzák őket. 

– Nagyszerű. Akkor kinyithatunk egy másik üveg bort. 

 

A telefon három óra előtt csöngött. Irene félálomban volt, de 

hallotta, hogy Krister felveszi a kagylót, és beleszól. Aztán 

felhúzza a lábát és felkel az ágyból. 

– Igen, értem. Azonnal megyek. 

Irene álmosan motyogott. 

– Mi van? 

– A Sahlgren Kórházból hívtak. Katarinának és Mickének 

balesete volt. Nem sérültek meg nagyon, de be kellett kötni a 

sebeiket a sürgősségi osztályon. Katarina maga telefonált. Azt 

akarja, hogy menjünk érte, Mickének még ott kell maradnia 

megfigyelésre egy éjszakára. Ügy tűnik, beverte a fejét. 

Irene felocsúdott borgőzös álmából. A szíve sebesen vert, és 

egy szempillantás alatt éber lett. A lánya megsérült. Gyorsan 

kiugrott az ágyból, de amikor a padló mozogni kezdett alatta, le 

kellett ülnie az ágy szélére. Legalább másfél üveg bort ivott meg. 

– Maradj itt – mondta Krister. – Majd én elhozom. Tudott 

telefonálni, úgyhogy nem lehet nagy baja. Nem kell felébreszteni 

Jennyt sem. Ha hazaérünk, magától is felébred majd. 

Megsimogatta Irene arcát és felöltözött. Irene visszafeküdt, 

de már nem tudott ellazulni. Tökéletesen éber volt. Minden szülő 



rémálma, hogy baj történik a gyerekével, amikor nincs otthon. 

Eszébe jutott Monika Lind és Isabell, aki Koppenhágában tűnt el. 

Belebújt a fürdőköpenyébe, és lement a konyhába. Sammie 

hangosan szuszogva foglalta el az ágy közepét, ahol előbb még 

Irene feküdt. 

Egy gyors kávé jót fog tenni. Irene felforralta a vizet, és amíg 

várt, keresett egy csomag kekszet a szekrényben. Amikor 

elkészült a kávé, leült a konyhaasztalhoz, és rágcsálni kezdte az 

egyik száraz kekszet. 

Jenny legalább otthon van. Nagyon elégedett volt az esti 

fellépésével. A meghallgatás jobban sikerült, mint gondolta. 

Megkérték, hogy próbáljon a zenekarral. Nagyon izgatott volt, és 

lelkesen mesélte az ágyuk szélén ülve, milyen a zenekar. Irene 

úgy emlékezett, Polo a neve. 

Alig fejezte be a kávét, amikor Jenny megjelent az ajtóban. 

– Mi történt Katarinával? – kérdezte, és ásított egyet. 

Honnan tudta, hogy történt valami egyáltalán a nővérével? 

Mégis létezik valamiféle telepátia, amely összeköti az ikreket? 

Bár azt inkább csak az egypetéjűeknél feltételezik, gondolta 

Irene. 

– Azt álmodtam, hogy Katarina szomorú és fáj valamije. 

Kötés volt az arcán. 

Irene megpróbálta nem mutatni a megdöbbenését. 

– Apa elment érte. Mickével karamboloztak. Nyilván nem 

súlyos a sérülése, ha hazaengedik. 

Az utolsó mondatot a lánya megnyugtatására tette hozzá. 

Jenny töltött magának almalevet, és egy szendvicscsel a kezében 

leült anyja mellé. 

Amikor meghallották a lépések zaját, mindketten felugrottak 

és kisiettek az előszobába. Krister előreengedte Katarinát, akinek 

egy fehér kötés volt a homlokán. 

Az apa mosolygott. 



– Minden rendben. A vállát ütötte meg, és összevarrták a 

szemöldökét. 

 

Szombaton későn reggelizett a Huss család. A hangulat nem volt 

éppen rózsás. Katarina nyakfájásra panaszkodott, de egyébként 

jól érezte magát. 

– Hogy történt a baleset? – kérdezte Irene. 

– Egy kereszteződésen hajtottunk át, zöld volt a lámpa. Egy 

idióta meg belehajtott a kocsiba, Micke oldalán. A kocsi 

vadonatúj. Az apja meg fogja ölni. 

– Micke ivott a bulin? 

Katarina vadul rázni kezdte a fejét, de hirtelen abbahagyta, és 

nyöszörögve kezdte nyomkodni a nyakát. 

– Nem. Kólát ivott. De a kocsi... 

– És mi a helyzet a másik autó vezetőjével? Ő józan volt? 

– Nem tudom. Én épp kinéztem az ablakon az én oldalamon, 

és nem láttam, amikor belénk rohant. Csak egy hatalmas 

csattanást hallottam. Utána valószínűleg sokkot kaptam, és... 

mintha lekapcsolták volna a villanyt. Teljes sötétség. Még arra 

sem emlékszem, hogy nézett ki a másik sofőr. A homloka vérzett. 

Szerintem lefejelte a szélvédőt. Nyilván nem volt becsatolva az 

öve. 

– Ki hívta a mentőket? 

– Én. Mickénél ott volt a mobilja, úgyhogy azon hívtam 

segítséget. 

– Hánykor történt a baleset? 

– Nem sokkal kettő előtt. 

– A sürgősségi osztályon azt javasolta a nővér, hogy kérjünk 

időpontot a klinikán, és vizsgáltassuk meg Katarina vállát és 

nyakát. Az ilyen típusú baleseteknél esély van arra, hogy nyaki 

csigolyasérülés is történt – mondta Krister. 

– És mi lesz az edzéssel? – csattant fel Katarina. 



Irene megértette a lánya érzéseit, de azt is tudta, hogy a 

sérülést komolyan kell venni. 

– Nem kezdhetsz edzeni, amíg a fájdalom el nem múlik a 

torkodban és a nyakadban – mondta szigorúan. 

– Ég veled, országos bajnokság – válaszolta szomorúan a 

lány. 



Negyedik fejezet 

– Stridner holnapig nem küld semmit, és továbbra sincs 

fogalmunk arról, ki az áldozat – foglalta össze a helyzetet 

Andersson főfelügyelő hétfő reggel. 

Birgitta Moberg és Fredrik Stridh kivételével minden 

nyomozó jelen volt. Ők ketten éppen Robert Larssont hallgatták 

ki Lennart Kvist meggyilkolásával kapcsolatban. Mielőtt 

bementek a kihallgatóhelyiségbe, Birgitta odaszólt Irenenek: 

– A kábszeresek azt mondják, hogy kemény fiú, de az utóbbi 

hét évben nem tartóztatták le. Korábban kábítószer-birtoklásért 

és -csempészésért is ült. Tettlegesség miatt is kihallgatták 

egyszer, de nem tudtak rábizonyítani semmit. A szemtanú 

annyira félt, hogy inkább hallgatott. Van egy sztriptízbárja, a 

Wonder Bar. Az elmúlt néhány évben prostitúcióval is 

foglalkozott, jelenleg pedig futtatásért folyik nyomozás ellene. Ő 

nem tud róla, valószínűleg az egyik lány tálalt ki. Nem jó ötlet a 

jövedelemforrást felbosszantani. Lehet, hogy az a lány az, aki vele 

volt, de csak találgatok. Biztosan nem tudok még semmit. 

– Robert erőszakoskodott vele? 

– Igen, többször is, elég csúnyán. De igazából a drogok 

készítették ki. 

Irene bekukkantott a helyiségbe, és egyetlen pillantás Robert 

Larssonra elég volt ahhoz, hogy tudja, a férfit nem lesz egyszerű 

megtörni. Harminc körüli lehetett, magas volt és nagyon izmos. 

Rövidre nyírt, világosszőke haja nem sokat takart a 

koponyájából. Kigyúrt karját hosszú, szőke szőrszálak borították, 

egészen a kézfejéig. Elegáns ingét lazán kigombolta a mellkasán, 

ahol a karján látotthoz hasonló hosszú, erős szőrzet látszott. A 

nyakában nehéz aranylánc lógott. Akár szőke gorillának is 



nevezhette volna bárki, de az arcát látva valószínűleg mégsem 

tett volna így senki. 

Az arca ugyanis elment volna egy borotvareklámban is. 

Sötétkék szeme hidegen ragyogott, tökéletesen ívelt szemöldökei 

teljes harmóniában fogták közre egyenes orrát. Az állán lévő 

gödröcskét vörösesszőke borosta fedte. Higgadtan, elbűvölően 

mosolygott. 

Birgitta és Fredrik felváltva kérdezgette Robertet. A férfi 

hátradőlt a nyikorgó széken, kitartóan mosolygott, és halk 

hangon ismételgette: 

– Miért kérdezgetnek? Beszélni akarok az ügyvédemmel. 

Aggódó tekintetet vetett hatalmas, arany karórájára, jelezve, 

hogy fárasztja ez az egész ostobaság, amely rabolja a drága idejét. 

Irene becsukta az ajtót, és ment a maga dolgára. A nyomozás 

zsákutcába jutott. Nem találtak újabb zsákot, és semmilyen nyom 

nem segített az áldozat kilétének megfejtésében. A Killevik 

környékén lakó emberek beszámolóiból sem derült ki érdemi 

tény. Semmilyen gyanús eseményre nem figyelt fel senki. 

Délelőtt Irene a papírmunkát végezte, aminek már éppen 

ideje volt. Olyan sokáig ült a számítógép előtt, hogy teljesen 

elmerevedett a háta, úgyhogy időnként szünetet tartott, és 

átment a kollégáihoz egy kis beszélgetésre. Be kellett vallania 

magának, hogy Tommy Persson betegsége miatt magányosnak 

érzi magát a közös irodájukban. Fel is hívta otthon, hogy 

megkérdezze tőle, minden rendben van-e. 

– Jól vagyok, kösz. Ha nem akarok magasugróbajnok lenni, 

nem lesz gond. 

– Talán már jöhetnél is dolgozni? – kérdezte Irene 

reménykedve. 

– Hát, nem hiszem, hogy lépést tudnék tartani veletek. A sérv 

elég nagy volt. Sokáig tartott a műtét. 

– Ha már arra jártak, nem vették ki a vakbeledet? – ugratta 

Irene a barátját. 



– Nem. A sebész józan volt. 

Miután az étkezdében megevett egy Sztroganov bélszínt, 

Irene nyugtalanná vált. Azt fontolgatta, átmenjen-e a patológiára. 

Stridner professzor valószínűleg nem lenne boldog, de 

kiderülhetne valami az áldozatról. Mindig ez a legidegesítőbb a 

nyomozás elején – az információhiány. 

 

Yvonne Stridner épp a pénteken talált testrészeket vizsgálgatta. A 

szag éppolyan émelyítő volt, mint első alkalommal, de Irene 

összekapta magát. Határozott léptekkel közeledett a boncasztal 

felé. Amikor meglátta, mi van az asztalon, megbánta a látogatást, 

de már túl késő lett volna visszavonulni. Stridner meglátta. 

– Á, maga az megint? 

Irene próbált határozott hangon válaszolni. 

– Én is az eseten dolgozom. 

Stridner bólintott. Levágott egy darab szürkés húst, és betette 

egy kis felcímkézett kémcsőbe. 

– Biztos, ami biztos – mormogta alig hallhatóan. 

Irene nézte a has alsó részét, amely a fényes acélasztalon 

hevert. A nemi szerveket szinte teljesen eltávolították. 

A nyitott hasban nem voltak szervek. Épp annyira üres volt a 

hasüreg, mint a törzs felső része. A lábakat ágyékból levágták. 

Stridner felnézett a munkájából. 

– Már majdnem kész vagyok. Bemehet az irodámba. 

Irene megkönnyebbülve engedelmeskedett. 

 

– Egy különösen kegyetlen gyilkossal van dolgunk, aki 

valószínűleg szadista nekrofil – vélte Stridner. 

A professzor egy drága bőrfotelben ült az irodájában, 

Irenenek viszont egy rozzant, kényelmetlen, műanyag támlás 

szék jutott. De ez nem zavarta. A lényeg az, hogy a patológus 

végre hajlandó beszélni vele. 



– Ahogy maga is láthatta, minden belső szerv hiányzik. A 

mellkas- és a fenékizmokat mindkét oldalon eltávolították, sőt 

ugyanezt tették a nemi szervekkel és a végbélnyílással is. A 

szeméremcsontot súlyos ütés érte. A karokat és a lábakat 

valószínűleg körfűrésszel vagy valamilyen hasonló szerszámmal 

távolították el. A vágások felszínén sok apró csontforgács 

bizonyítja ezt. A fejet a harmadik és a negyedik csigolya között 

vágták le. Itt is körfűrész lehetett a szerszám. A vágások nem 

árulkodnak mélyebb anatómiai ismeretekről. De ami a belső 

szervek eltávolítását illeti... 

Stridner elhallgatott, és tűnődve bámulta a sötét monitort 

maga előtt. Egy ideig gondolataiba mélyedve ült a fotelban. 

– Bizonyos metszések szabályos boncolási eljárások. Az egyik 

például a mellcsont felső részénél kezdődik és a szeméremcsontig 

tart. A köldök érintetlen maradt, a vágás kikerülte. Ez a 

boncolásnál megszokott eljárás. A másik ok, amiért azt 

gondolom, olyasvalaki az elkövető, aki ismeri a boncolási 

eljárásokat, az az, ahogy a belső szerveket eltávolították. A 

hashártyán belüli összes szervet kivették, csakúgy, mint a 

kismedencei szerveket. Ez szintén a boncolás során szokásos 

eljárás. 

Megint elhallgatott, ránézett Irenere, és éles hangon jegyezte 

meg: 

– A külső izomzat eltávolításának azonban semmi köze a 

boncolási protokollhoz. 

– Tehát úgy gondolja, hogy a gyilkos ismeri a boncolási 

eljárásokat? 

– Igen. Vagy egy nagyon ügyes vadász is lehet. A szerveket 

igen szakszerűen távolították el. 

– Ellentétben a fejjel, a karokkal és a lábakkal? 

– Úgy van. Azt bárki megtehette egy jobbfajta körfűrésszel. 

Stridner felsóhajtott. 

– De az illető távolról sem akárki. 



– Milyen ember lehet? 

– Hátborzongató. Egy holttest kell neki – de ehhez először 

ölnie kell. Úgyhogy gyilkol. 

– Lehet nő is? 

– Az utóbbi időben a legújabb szakirodalmat olvasgattam – 

közölte Stridner, majd felállt, és odament a könyvespolchoz. 

Levett pár könyvet, és ledobta őket az asztalra. – A hétvégén 

átnéztem ezeket. 

Irene a felső két kötet címét látta csak. Nekrotikus férfiak, 

illetve Szexuális gyilkosságok: indítékok és szokások. 

– Azt kérdezi, lehetséges-e, hogy a gyilkosunk nő. A válaszom 

majdnem biztosan nemleges. A szakirodalomban több száz, 

szadista nekrofilek által elkövetett gyilkosságról lehet olvasni, de 

egyetlen esetben sem nő az elkövető. Talán cinkostárs lehet, de az 

sem valószínű. 

Stridner elhallgatott, és megigazította zöld szemüveg-keretét 

az orrnyergén. 

– Amikor a has felső részét vizsgáltam, gyanítani kezdtem, 

hogy nekroszadista gyilkossal van dolgunk. Kétféle gyilkos 

darabol testet. Az egyik meg akar szabadulni a hullától, és azt 

akarja, hogy sem az ő, sem az áldozat személyazonosságát ne 

lehessen megállapítani. A másiknak azért kell a holttest, hogy 

szexuálisan kielégüljön, miközben feldarabolja a testet. A két 

csoport között nincs hasonlóság. 

A professzor jelentőségteljesen dobolt ujjaival a könyvek 

borítóján, majd drámai hangon folytatta. 

– Egy dolog azonban nagyon különös. Az áldozat férfi. Ez 

nagyon ritka. Az esetek többségében, sőt szinte mindig férfi 

gyilkol nőt. Persze, van néhány különös eset. Találtam egy 

amerikai testvérpárt, ők több mint harminc fiatalembert öltek 

meg. Szadista nekrofil módon darabolták fel az áldozataikat, 

majd eltemették őket a birtokukon. A holttestekről hiányoztak 

bizonyos külső izmok. Ezeket a testvérek hűtőjében találták meg 



szépen becsomagolva. Főképp a fenékhúst. A kannibalizmus nem 

ritka az efféle gyilkosságoknál. 

– Ez úgy hangzik, mint egy amerikai horrorfilm – mondta 

Irene, miközben érezte, hogy az épületbe való belépése 

pillanatától érzett hányinger mindjobban eluralkodik rajta. 

Stridner folytatta: 

– Nagyon aggaszt az a tény, hogy ilyen típusú áldozatra 

bukkantunk. Szerencsére a mi kultúránkban a hasonló eset 

nagyon szokatlan. Ez egyben azt is jelenti, hogy a gyilkos maga is 

szokatlan típus, de ha egy ilyen ember ölni kezd, nagy az esélye, 

hogy nem áll meg. 

– Nem elégszik meg egyetlen áldozattal? 

– Nem. A darabolós gyilkos a fantáziáit éli ki a cselekedete 

közben, és jól érzi magát a gyilkosság után. Ezért egy idő után 

arra vágyik, hogy ismét átélhesse ezt a fajta kielégülést. 

– Tisztában van azzal, mit tesz? 

– Igen. De azzal is, hogy bármikor újra megteheti. Amikor 

csak akarja. 

Irene kezdte megérteni, miért volt rá akkora hatással ez az 

ügy már a kezdetek óta. Ösztönösen érezte, hogy egy kíméletlen 

gyilkossal állnak szemben. Olyan gyilkossal, amilyennel még nem 

találkoztak. Sem ő, sem a kollégái. 

– Beszélhetünk pszichés betegségről? 

Stridner összehúzta a szemöldökét, és Irenet nézte, miközben 

gondolkodott. 

– Nem olyan értelemben, hogy diagnosztizálni lehetne. A 

gyilkos gyakran viszonylag normálisnak tűnik. Azért mondom, 

hogy viszonylag, mert ha közelebbről megvizsgáljuk, találunk 

jellemző személyiségjegyeket. Általában magányos. Udvarias, 

kellemes ember, de nem mélyíti el a kapcsolatait. Ritkán derül ki 

róla bármiféle erőszakosság, ezt a hajlamát rejtve hordja. Gazdag 

a fantáziavilága, amelyet erőszakos képekkel, filmekkel és 

könyvekkel táplál. Élete korai szakaszában állatokat kínoz. 



Szadista vonásai is vannak. A szexuális élete furcsa. Jellemzően 

impotens, de a holttesteken végzett rituálék során maszturbálást 

végez. 

Irene gyorsan gondolkodott. 

– Jól értem? Azt mondja, hogy a gyilkosunk valószínűleg 

homoszexuális? 

Stridner megrázta a fejét. 

– Nem feltétlenül. Szexuális értelemben ambivalens. Inkább 

különcnek nevezhetjük. Lehetséges homoszexuális érdeklődés is, 

de inkább a fetisizmus vagy a transzvesztizmus vonzza. Keresi a 

szexuális élményeket. De csak a holttesteken végzett rituálék 

során tud kielégülni és ellazulni. A hatalmát gyakorolja a holttest 

fölött. Senki sem olyan sebezhető, mint egy hulla. 

– Kérhetek egy szívességet? – kérdezte Irene. 

– Az attól függ. Mi lenne az? 

– Eljönne holnap a rendőrségre? Megbeszélésünk van reggel 

8-kor. Nagyon sokat segítene, ha a kollégáim is hallanák, amit 

most nekem elmondott. 

– Maga nem tudja elmondani nekik? 

– Nem. Egyrészt a felét elfelejtem, másrészt nem tudnék 

válaszolni azokra a kérdésekre, amelyek minden bizonnyal 

felmerülnek majd. Nekünk nincs sok tapasztalatunk egy ilyen 

gyilkos utáni kutatásban, ön azonban sokat tud róla. 

– Nos, mivel elég különleges esetről van szó, ott leszek 

holnap 8-kor. 

Irene megköszönte, és elindult az ajtó felé. Stridner hangja 

azonban megállította. 

– Holnap viszem magammal a tetoválásról készült rajzot is. 

Valószínűleg ma elkészül. 

 

Stridner professzor pontban 8 órakor kezdett beszélni. A 

nyomozócsoport tagjai mind jelen voltak Andersson irodájában. 

Az a tény, hogy Stridner személyesen jött el az eligazításra, jól 



mutatta, milyen komoly az ügy. Mindenki egyre nyomottabb 

hangulatban hallgatta a kórboncnok beszámolóját. A gyilkosról 

kialakuló kép tisztult, de egyikük sem tudta elképzelni, ki lehet a 

Stridner ijesztő elbeszéléséből összeálló portré modellje. 

Amikor elérkezett a kérdések ideje, Birgitta feltette a kezét. 

– Miért vágta le körbe a melleket? Mintha női mellek lettek 

volna. 

– Nem egészen körbe, inkább ellipszis alakban. Ennek 

valószínűleg a szexuális ambivalenciához van köze. Pontosan 

nem tudjuk, hogyan gondolkodik darabolás közben, de az biztos, 

hogy a szexuális fantáziáit éli ki. A hasonló darabolós gyilkosok 

mindig a melleket, a végbélnyílást és a nemi szerveket vágják ki. 

Mindig. 

– Miért? 

– A hatalom miatt. Ami azt jelenti, hogy az illető hatalmában 

áll eltörölni a nemi jelleget. És nemcsak azt, hanem az áldozat 

emberi jellegzetességeit is. 

– A francba! – közölte Andersson. 

– És mit lehet tudni az áldozatokról? – kérdezte Irene. – Egy 

bizonyos típust szoktak választani? 

– Nők gyakrabban válnak áldozatokká, de vannak kivételek. 

Tegnap meséltem magának az amerikai testvérpárról, amely több 

mint harminc fiatalembert ölt és csonkított meg, majd temetett el 

a farmján. Amikor azonosították az áldozatokat, kiderült, hogy 

legtöbbjük homoszexuális prostituált. A nők többsége is 

prostituált. De nem azért, mert a nekroszadista gyilkost a 

prostituáltak vonzanák. Őket egyik típus sem vonzza 

különösebben. Csak a holttestet akarják. A legegyszerűbb 

módszer, hogy fizetnek egy prostinak, és elviszik egy elhagyatott 

helyre. Ott aztán végrehajthatják az eltervezett akciót: ölhetnek 

és darabolhatnak. 

Fredrik Stridh felemelte a kezét. 

– Milyen gyakori ez a típusú gyilkos? 



– Nagyon ritka. A huszadik században csupán néhány eset 

fordult elő Svédországban. A darabolós gyilkos sokkal gyakoribb. 

Az elmúlt harminc évben talán tíz vált ismertté. De ők azért 

darabolták fel az áldozatot, mert meg kellett szabadulniuk a 

hullától: ez esetben nem a brutalitás a döntő. A fejet és a 

végtagokat praktikus okok miatt vágták le, hogy a törzs jobban 

beleférjen egy zsákba vagy egy bőröndbe. Így a testtől is 

megszabadultak, és az azonosítást is megnehezítették. 

– Milyen praktikus... rosszul vagyok – súgta Birgitta 

Irenenek. 

Irene egyetértőén bólintott. 

Andersson elgondolkodott, de Stridner megtörte a csendet. 

– Holnap Londonba utazom egy konferenciára. 

Kérdezősködöm majd a kollégáimtól. 

– Az... az nagyszerű lenne – dadogta Andersson. 

Stridner kinyitotta elegáns aktatáskáját, és kivett egy 

borítékot. 

– Ezek a tetoválásról készült rajzok. 

Odanyújtotta Anderssonnak. 

– Köszönjük szépen – felelte kis idő múlva a főfelügyelő. 

De akinek szánta, már nem hallhatta. Stridner magas sarkú 

cipőjének kopogása a folyosó végéről hallatszott. 

 

A sárkány vörös száját nagyra tátotta, hosszú, hegyes fogai a 

farka végébe haraptak. A szemei úgy csillogtak, mint a smaragd. 

Karmait kimeresztette, készen arra, hogy bárkit darabokra 

tépjen, aki túlságosan közel merészkedik hozzá. A hatalmas, 

fürge testet vörös, kék és zöld pikkelyek borították. A sárkány 

védelmezőn tekeredett a rejtélyes betűforma köré. 

Stridner úgy fogalmazott, egy fejtetőre állított Y. Vagy talán 

egy fordított villa, amelynek szárát két helyen áthúzták. Egyszer 

az elágazásnál, egyszer pedig a szára közepén. A nyomozócsoport 

egyetértett abban, hogy kínai jel lehet. Hogy 



megbizonyosodjanak róla, Hannu azt a feladatot kapta, hogy 

keressen valakit az egyetemen, aki ismeri a kínai jeleket. Ha ezen 

az úton nem jár sikerrel, a kínai nagykövetséggel kell felvennie a 

kapcsolatot. 

– Fénymásold le a rajzot. Utána elkezdhetitek felkeresni a 

tetoválóművészeket Göteborgban. De ne gyertek vissza karikával 

az orrotokban! – Tréfálkozott Andersson. 

Senki sem tartotta viccesnek a főnököt, de udvariasan 

mosolyogtak, és azt mondták, ellenállnak a kísértésnek. 

Birgitta és Fredrik még mindig a Laban-gyilkosságon 

dolgozott. Robert Larsson előállt egy alibivel. A Wonder Barban 

dolgozó két lány közölte a nyomozókkal, hogy abban az 

időpontban, amikor Labant meggyilkolták, a főnökükkel voltak a 

jakuzziban. Mivel nem volt olyan tanú, aki ellentmondott volna 

nekik, nehéz lett volna bent tartani Larssont. 

Jonny, Irene és Hannu felosztották maguk között a göteborgi 

hét tetoválóművészt. Irenenek a Nordenskiöldsgatanon lévő Tim 

szalonja és a Sprängkullsgatanon lévő MC-tetkó jutott. 

Mivel az MC volt közelebb, úgy döntött, ott kezd. A 

Hvitfeldtsplatsenen talált egy parkolóhelyet, majd ráérősen 

átsétált a Rosenlundskanal egyik hídján. A hatalmas gesztenyefák 

virágai úgy álltak az ágakon, mint gyertyák a karácsonyfán. 

Irenenek eszébe jutott, hogy csak egy ugrásra van attól a helytől, 

ahol Labant meggyilkolták. Milyen különös, hogy éppen akkor 

történt ez a borzalmas bűntény, amikor a csatorna környéke a 

legszebb. Sajnos nem valószínű, hogy ez a tény megvigasztalta 

volna Labant. 

Irenének viszont nem ártott volna egy kis vigasz. A 

tetoválószalon előtt ugyanis két hatalmas motor parkolt. Az 

elmúlt néhány évben kialakult benne egy fóbia. Miután volt egy 

kis összezörrenése a Pokol Angyalaival, ez érthető is volt. Az eset 

után kórházba került, és súlyos lelki traumát élt át. Irene úgy 

érezte, túljutott a félelmein, de amikor meglátta a fényes 



motorkerékpárokat a tetoválószalon előtt, meg akart fordulni, 

hogy elfusson. Nagy önuralom kellett hozzá, hogy kinyissa az 

ajtót és belépjen. 

Halk zümmögés hallatszott odabent. Kopaszra borotvált, 

sovány férfi ült a széken, és szemmelláthatóan erősen koncentrált 

a meztelen felsőtestét szabaddá tevő kuncsaft vállára. 

Tetoválópisztollyal dolgozott rajta. Amint Irene mögött 

becsukódott az ajtó, a zümmögés azonnal abbamaradt. 

– Hali! Egy kis rózsa a fenékre vagy egy pillangó a cicire? – 

kérdezte a cingár pasas. 

A kuncsaft felröhögött, és az oldalt ülő barátja is csatlakozott 

az általános jókedvhez. A tetoválóművész előtti területet erős 

fény világította meg, a helyiség többi része viszont szinte teljesen 

sötétben maradt. Irene nem vette észre, hogy más is van a 

helyiségben. Amikor azonban meghallotta a nevetését, belenézett 

a sötétségbe, majd ismét visszapillantott a kliensre. Érezte, hogy 

kiszárad a szája. 

Ha csak a külsejüket nézte, akkor is tudta, hogy mindkettőjük 

bőven adott volna egy egész éjszakai munkát bármelyik képzett 

kihallgató tisztnek. Nagydarab férfiak voltak, majdnem kövérek. 

De a zsírpárnák alatt jól látszottak a súlyokkal és vasrudakkal 

végzett edzések nyomai. Az, amelyiket éppen tetoválták, copfba 

kötötte a haját, valószínűleg azért, hogy ne legyen útban munka 

közben. Úgy tűnt, a válla az utolsó testrésze, amelyen még nincs 

tetoválás. Az ujjaitól kezdve a karján végig, majd a teljes 

felsőtestén rajzok látszottak. Mindenféle színű és formájú minták 

a graffititől a kifinomultabb képekig. 

Irenét érdekelték a szebb rajzolatok. Kihúzta magát, és 

megpróbált hivatalos hangot megütni. 

– Kösz, nem. Nem azért jöttem, hogy tetováltassak. 

Elővette a jelvényét, és a tetoválóművész orra alá dugta. 

– Irene Huss nyomozó. 

Az oldalt ülő hatalmas férfi megszólalt: 



– Olyan ismerős a neve... De vesszek meg, ha tudom, honnan. 

– Nem hiszem. Még nem találkoztunk – válaszolta Irene 

kurtán. 

A pulzusa olyan szapora volt, hogy csengeni kezdett a füle. 

Gyorsan folytatta: 

– Azért jöttem, hogy egy szívességet kérjek. A killeviki 

csonkolásos gyilkosságról van szó. Nem tudjuk, ki az áldozat, de 

van egy tetoválás a jobb vállán. Tudja esetleg, kinek a munkája? 

Vagy azt, ki lehet maga az áldozat? 

Most már mindhárman őt figyelték. Odanyújtotta a 

sárkányos rajzot a tetoválóművésznek, aki óvatosan fogta meg a 

papírlap egyik sarkát. Irene ekkor vette észre, hogy műanyag 

szemüveg van rajta. Sokáig nézegette a színes másolatot, de nem 

szólt egy szót sem. Irene egyre idegesebben nézegette a falakat, 

amelyeken rengeteg minta lógott. A legtöbb az amerikai zászlót, 

sasokat vagy koponyákat ábrázolt. 

– Ezt egy igazi mester készítette – mondta végül a férfi. – 

Átkozottul szép munka! – tette hozzá. A hangjában őszinte 

csodálat hallatszott. 

– Tudja, ki lehetett? – kérdezte Irene. 

– Fogalmam sincs. Nem hiszem, hogy Svédországban 

csinálták. 

– Miért nem? 

– A témája miatt. A középső jel. Nem tűnik svédnek. A 

sárkány, hát... ázsiai. A pasas talán ázsiai? 

Irene csak egy másodperc múlva jött rá, hogy már az 

áldozatról beszél. 

– Nem. Sötét hajú európai férfi – válaszolta. 

A tetoválóművész még egyszer alaposan megnézte a képet, 

mielőtt visszaadta volna Irenenek. Aztán megrázta a fejét. 

– Bocs. Csak annyit mondhatok, hogy egy ilyen munka 

elkészítéséhez idő kell. Ez nem olyasmi, amit az ember a 

kávészünetben feltesz. 



– Mint ez a szar, amit nekem csinálsz? – kérdezte a széken 

ülő pasas. 

Mindhárman hangosan felröhögtek. Irene megragadta az 

alkalmat, hogy eltegye a képet és távozzon. Kinyitotta az ajtót, és 

már épp ki akart lépni az utcára, amikor meghallotta, hogy a 

sötétben ülő férfi felkiált. 

– A francba! Tudom már, ki ez! Emlékszel arra a bulira 

Bildallban,..? 

Irene gyorsan becsukta maga mögött az ajtót, és sietett a 

kocsija felé. 

Tim szalonja zárva volt. Az üvegajtóra ragasztott felirat arról 

tudósított, hogy a bolt nem nyit ki egy óra előtt. Másrészt viszont 

kilencig nem zár be. Irene úgy döntött, megebédel, mielőtt 

felkeresi Timet. 

A Linnégatanon sokféle hangulatos étterem található. Irene 

egy kis olasz vendéglő mellett döntött. Miközben az ételre várt, 

kibámult az ablakon, a Linnégatan forgalmát figyelte. Az utca 

túloldalán szép, új, szecessziós épületek álltak. A földszintjeiken 

elegáns üzletek várták a vásárlókat. 

A frissen kifőzött tésztán sonkás-sajtos szósz gőzölgött, ami 

igazán ínycsiklandónak tűnt. A főétel mellé ropogós saláta és egy 

jéghideg alkoholmentes sör is került. Irene evés előtt nem ivott 

semmit, bár a pincérnő kínálgatta. Egy pillanatra ugyan 

elbizonytalanodott, de aztán meggondolta magát. Egy nyomozó 

nem mehet oda az emberekhez úgy, hogy alkoholszaga van. Az 

nem volna helyes. 

Sokáig üldögélt a kávéja mellett, és többször is újratöltötte a 

csészéjét, úgyhogy végül már fél kettő is elmúlt, amikor visszaért 

Tim szalonjába. 

A széken egy tizenéves lány ült, kinyújtott nyelvvel. Szemben 

vele egy derékig érő fekete hajú fiatalember ült, áld egy darab 

rongyba csavarta, majd határozottan megragadta a lány nyelvét. 

Egy hatalmas tűvel éppen lyukat szúrt bele. 



– Aúú! – mondta a lány. 

A férfi elengedte a nyelvet, és odaadott a kuncsaftnak egy 

kézitükröt. A lány az arca elé emelte, kinyújtotta a nyelvét, és 

megnézte magát benne. A szájában egy apró, csillogó ezüstgomb 

ékeskedett. 

– Baromi jó! – mondta a lány lelkendezve. 

– Szuper! – értett vele egyet a férfi. 

Néhány bankjegy is gazdát cserélt, majd a lány kiviharzott az 

ajtón. Tim ekkor vette észre a csendben figyelő Irenet. 

A tetoválóművész alacsony volt és sovány. Nehéz, fekete 

bőrbakancs volt rajta, amitől néhány centivel magasabbnak 

látszott. Fekete bőrnadrágja lötyögött csontos combja körül, 

derekán széles övét viselt. Szerencse, hogy a nadrág olyan szoros 

volt, különben lehúzta volna az öv súlya. A csat helyén egy 

koponya ékeskedett, a bőrt csillogó szegecsek díszítették. 

Bőrmellényét szintén fémszegecsekkel verték ki. Pólója kissé 

koszos volt, bár a felirat – Fuck you! – jól látszott rajta. Mindkét 

karján és a nyaka nagy részén tetoválások egész sora látszott. A 

homlokára egy vörös-fekete, indián fejpántot rajzoltak. Mindkét 

fülében legalább tíz különböző karika lógott. A szemöldökét több 

ezüstpálcika szúrta át, amelyeket a lyukaknál apró 

ezüstlapocskák rögzítettek. 

Mindezek ellenére a szája volt az, amelyről Irene alig tudta 

levenni a szemét: mintha lett volna a rendes szája körül egy 

másik is, amelyet éles tűkből alakítottak ki. Ha valaki meg akarta 

csókolni, kétszer is meggondolta, belevág-e a kalandba. 

– Mit akar? – kérdezte barátságtalanul Irenétől. 

– Irene Huss nyomozó vagyok. Szeretnék feltenni egy 

kérdést. 

Irene éppen előhúzta a sárkányos képet, amikor a férfi rekedt 

hangon kiabálni kezdett vele: 

– Takarodjon! Ez az én üzletem! Kifelé! 

– De miért? Csak segítséget szeretnék kérni. 



Hogy felkeltse a férfi érdeklődését, Irene hozzátette: 

– Egy gyilkosságról van szó. 

Tim nem vette le a szemét a nyomozóról, de nem szólt 

semmit. Irene felbátorodva folytatta: 

– Talán már hallotta, hogy emberi testrészeket találtunk 

Killevik közelében. Nem tudjuk, ki lehet az áldozat, de biztosan 

férfi, s ez a tetoválás látható a vállán. 

Odatartotta a papírlapot Tim elé, aki hajlandó volt elvenni 

tőle. Úgy tűnt, lenyűgözi a látvány. Hosszasan nézte a képet, 

majd megszólalt: 

– Átkozottul szép munka. 

– Elkészíthette valaki itt Göteborgban? 

– Aligha – mondta Tim a fejét rázva. 

– Beszéltem az MC szalon tulajdonosával is. Szerinte ázsiai 

jel. Maga is egyetért ezzel? 

– Pontosan. Japán. 

– Nem kínai? – kérdezte Irene meglepve. 

– Nem. Japán. 

Azzal visszaadta a lapot, és testbeszéddel utalt rá, hogy a 

beszélgetésnek vége. 

 

– A tetoválás különleges és nagyon szép munka. Ezt a rajzot több 

napon át készíthették, és valószínűleg nem svéd volt a mester. A 

téma ázsiai, feltételezhetően japán. Kihagytam valamit? – 

foglalta össze a hallottakat Andersson főfelügyelő. 

Irene Jonny és Hannu az irodájában ült. Már majdnem öt óra 

volt. 

– Valóban, a jel japán – mondta Hannu. 

– Biztos vagy benne? – kérdezte Jonny. 

A többiek szemrehányón néztek Jonnyra. Csak ő volt képes 

megkérdőjelezni Hannu szavait. Ha Hannu azt mondja, hogy 

japán, akkor az is. 

– Igen. Az a jelentése, hogy ’férfi’. 



– Férfi? – ismételte meg elgondolkodva a főfelügyelő. 

– Miért tetováltatná magára ezt egy férfi? – kérdezte Irene. 

– Talán feminin volt. Legalábbis a japánoknak – vigyorgott 

Jonny. 

Irenének elege volt Jonny ostoba poénjaiból. Figyelemre sem 

méltatta a megjegyzését. 

– A sárkány különleges. Ezen a nyomon talán több 

információt szerezhetünk. 

A tetoválás talán közelebb viheti őket az áldozat 

személyazonosságához. Vagy mégsem? Amikor jobban 

belegondolt Irene, elbizonytalanodott. Nem tudták, ki az áldozat 

és milyen nemzetiségű. Nem tudták, hol készítették a tetoválást. 

Nem tudták, hol és hogyan halt meg. Egy pillanatra az a gondolat 

futott át Irene agyán, hogy nem is akarja tudni, de ezt gyorsan 

elvetette. Végül is rendőrtiszt. 

– Az egyik szalonban úgy gondolták, a sárkányt esetleg 

Koppenhágában vagy Londonban készítették – mondta Jonny. 

– Máskülönben valahol Ázsiában kell keresgélnünk ~ tette 

hozzá sötéten Andersson. 

– De azt tudjuk, hogy a férfi nem ázsiai. Akkor a tetoválás 

sem ott készülhetett – vetette ellen Irene. 

– Ahogy az emberek manapság jönnek-mennek a világban, 

semmit sem zárhatunk ki – mondta Jonny. 

– Furcsa, hogy senkinek sem hiányzik. Fiatal, életerős férfi 

létére – mondta Irene. 

– Valószínűleg nem svéd – jelentette ki Jonny. 

– El kellene küldenünk a rajzot az Interpolnak. Talán egy 

másik országban rajta van az eltűnt személyek listáján – mondta 

Andersson. – Ha más hírünk nem lesz, holnap délután felveszem 

velük a kapcsolatot. 

Mielőtt hazament volna, Irene felhívta Tommyt, hogy a 

hogylétéről érdeklődjön. Tommy tízéves kislánya vette fel a 

telefont. 



– Persson – szólt bele. 

– Szia, Sara! Itt Irene. Apád otthon van? 

– Nincs. Sétálni ment a környékre, hogy mozogjon egy kicsit. 

– Nehezen sétál? 

– Igen. Még mindig nagyon mereven megy. Igaz, hogy 

Sammie apa lett? 

– Bizony! Három kölyke született, egy fiú és két lány. 

– Ó! Es mennyi idősek? 

– Már majdnem öthetesek. Olyan édesek! 

– Átmehetek megnézni őket? Ugye, igen? 

– Hát persze! Hozd el apádat is, most úgysem dolgozik. 

Gyertek át, amikor tudtok. De előtte szóljatok ide telefonon. A 

kölykök az anyukájuknál vannak, úgyhogy fel kell hívnunk a 

családot, hogy otthon legyenek. 

Elköszöntek, majd letették a telefont. Irenenek némi 

lelkiismeret-furdalása támadt, mivel Tommy a legjobb barátja 

volt. De mindenképpen otthont kell szerezni a kiskutyáknak, 

mondogatta magában. 

 

– Azt hiszem, Lenny elvisz egy kölyköt – mondta Krister. Késő 

éjszaka volt, már lefeküdtek. Lenny szakács volt az étteremben, 

ahol Krister séf. 

– Van már kutyája! Egy foxterrier, nem? – kérdezte Irene. 

– De. Vagyis nem, csak volt. A gyerekek el vannak keseredve. 

Lennynek és a feleségének is jót tenne. Eldöntötték, hogy vesznek 

egy kutyát, én pedig beajánlottam a kölyköket. Úgy tűnik, 

érdeklődnek irántuk. Szerintem nem probléma az sem, hogy 

keverékek. 

Irene nem tudta, megemlítse-e, hogy az egyik kölyöknek 

majdnem szerzett otthont. Végül úgy döntött, mindent bevall. 

– Én is szervezkedtem. 

– Tényleg? 

– Sarát csábítottam. Tommy középső lányát. 



– Tommy mindig azt mondja, hogy nem akar kutyát. 

Dühös lesz. 

– Csak várj, amíg meglátja őket. Annyira édesek! 

– Minden kölyökkutya az. 

– Pontosan. Ezért kell őket minél előbb ide hoznunk, hogy 

lássuk őket, amíg ilyen kicsik. 

Krister felnevetett, és odabújt a feleségéhez. 

 

 

 



Ötödik fejezet 

A tetoválásról készült kép minden lap címoldalán megjelent. 

Ahányszor csak megcsörrent a telefon, Irene pulzusa szaporább 

lett. 

De a nap végéig egyetlen hasznos ötlet sem érkezett. Csak a 

szokásos idióták telefonáltak, akik mindig is aktivizálták 

magukat, valahányszor a rendőrség a médián keresztül kért 

segítséget. 

– Én daraboltam fel azt a férfit. Felismer? Én lőttem le Olof 

Palmét is! 

Vagy például: 

– A szomszédom ölte meg azt a szegény embert. Késő estig 

bulizik, iszik, mint egy kefekötő, senki sem tud aludni az egész 

házban! Van, amikor verekednek is! Az egyik ivócimboráját 

darabolta fel, nekem elhiheti. Hogy mire alapozom mindezt? 

Látnia kellene, hogy néz ki! 

Nagyon fárasztó volt mindezt végighallgatni, de muszáj volt. 

A nyomozócsoport más tagjai egyéb problémákkal 

szembesültek. Az a tanú, aki jelentette Robert Larsson 

fenyegetőzését, megfutamodott. Egyszerre már semmire nem 

emlékezett Larssonnal és Labannal kapcsolatban. A sérüléseit 

pedig akkor szerezte, amikor leesett a lépcsőn. Ugyanezt a 

történetet adta elő akkor is, amikor bement a sürgősségire. Azért 

találta ki a vádjait, mert Robert elvette a prostitúcióból szerzett 

pénze nagy részét Bosszút akart állni rajta, dühös volt és 

féltékeny. 

A kihallgatás alatt alaposan megszorongatták, de nem tágított 

az újabb verziótól. Mindenki tudta, hogy megfenyegették, bár a 

rendőrség próbálta megvédeni. Ennek ellenére eljutott hozzá a 

hírvivő. 



A Robert Larsson ellen felállított vád kipukkadt, mint egy 

lufi. Tanúk nélkül nem volt bizonyíték. A gyilkosság estéjéről 

nem került elő újabb tanú. Senki sem látott semmit! Larsson már 

kikerült a börtönből, így a rendőrségnek ejtenie kellett a vádakat, 

és nem nyomozhatott tovább sem ő, sem az üzelmei után. 

– Úgy kell elkapnotok, ahogy Caponét – közölte Andersson. 

– Al Caponét? – kérdezte értetlenül Fredrik. 

– Ki mást? Adócsalás miatt ítélték el. Ez a probléma a szex- 

és a drogüzlet nagymenőivel. Fia jól megy a bolt, túl nagy a 

profit, amit nehéz legalizálni. 

– Az USA-ban a szexipar több pénzt hoz, mint a kábítószer. 

És kisebb a veszélye, hogy valaki börtönbe kerül – tette hozzá 

Birgitta. 

– Miért? – kérdezte Irene. 

– Mert senki sem akar nagyon mélyre ásni. Mindenkinek van 

valami takargatnivalója. Tudjuk, hogyan reagálnak az 

amerikaiak, ha a szex kerül szóba. Ha egy hírességgel vagy 

politikussal kapcsolatban kiderül valamilyen szexbotrány, 

mérhetetlenül felháborodnak – válaszolta Birgitta. 

– A felszínen minden szép és jó. Mindenki úgy tesz, mintha 

nem tudná, mi folyik – tette hozzá Irene. 

Fredrik hátradőlve ült a székén, és meredten bámulta a 

plafont. Egyszer csak felállt, és energikusan közölte: 

– Újra beszélek Annika Nilzénnel a kábítószeresektől. Talán 

kaphatunk segítséget a gazdasági bűncselekmények osztályától 

is, ha körülnéznek kicsit a nyálas Robert Larssonnak a portáján. 

A pénzt nyilván a klubon keresztül mossák tisztára. 

– Pontosan – mondta Andersson, miközben szórakozottan 

hajtogatott egy origami hattyút. Irene észrevette, hogy a 

tetoválásról készült egyik fénymásolatot használja ehhez. 

– Felvegyük a kapcsolatot az Interpollal? – kérdezte a 

főnökét. 



Andersson bólintott. Megpróbálta kisimítani a papírt, de a 

hajtások túl erősek voltak. Szerencsére volt még több példány is a 

rajzból. 

– Elküldöm nekik a rajzot. Azután tovább várunk. 

– Holnap ünnepnap van. Jézus mennybemenetele. 

Valószínűleg senki sem fog telefonálni. Pénteken nyilván a 

kollégáink is szabadságon lesznek, majd jön a hétvége. Úgy tűnik, 

hétfőnél előbb semmi sem fog történni – mondta Birgitta. 

Igaza lett. Semmi sem történt a hétvégén. De később minden 

egyszerre történt, 

 

A parton nem találtak több zsákot. Az a döntés született, hogy 

még két napig folytatják a keresést, aztán feladják. Anderssonnak 

semmilyen mondanivalója sem volt hétfő reggel. Mindenkinek 

önállóan kellett folytatnia a munkát. 

Irene örült, hogy Tommy visszajött a betegszabadságról, bár 

még lassan mozgott. Amikor a barátja belépett a közös irodába, 

rögtön megszólította Irenet: 

– Hallom, Sara beszélt veled Sammie kiskutyáiról. 

Irene megpróbált ártatlan hangon válaszolni. 

– Megkérdezte, igaz-e, hogy Sammie-nek kiskutyái lettek, és 

én... 

– És te azonnal áthívtad, hogy nézze meg őket. 

Irene nem válaszolt. Tommy túl jól ismerte őt. 

– Összeült a családi kupaktanács. Négy egy arányban arra 

szavaztunk, hogy átmegyünk és megnézzük a kölyköket. 

Irene nem hitt a fiilének. Négy egy arányban? A Persson 

család szinte kutyatulajdonossá vált! Próbálta eltitkolni az 

izgatottságát. Semleges hangon közölte: 

– És mikor akartok átjönni? 

– Holnap este. 

– Felhívom a tulajdonost, és megbeszélem vele. Krister egyik 

kollégája is érdeklődik... 



– Én viszont szeretném kijelenteni, hogy a te kollégád nem 

érdeklődik. A gyerekektől érkező nyomás miatt került ebbe a 

helyzetbe. Ez óriási különbség. 

Tommy keserűen beszélt, de volt is rá oka. Irenének ezt el 

kellett ismernie. Egy telefonhívás mentette ki a helyzetből. Alig 

emelte fel a kagylót, máris meghallotta Yvonne Stridner éles 

hangját. 

– Itt Stridner professzor. Érdekes információkhoz jutottam 

Londonban. 

Eltartott néhány másodpercig, amíg Irene felfogta, hogy 

miről beszél. Stridner valóban említette múlt héten, hogy egy 

konferenciára készül. 

– Az jó. Itt semmi sem történt. 

– Tudom. Én viszont tartottam egy előadást Londonban 

arról, mik a jelei a gyilkosságnak és az öngyilkosságnak. Nagyon 

jól sikerült, és sokan gratuláltak, de ez most mindegy. Kértem 

néhány percet a résztvevőktől, hogy elmondhassam, mi történt a 

mi torzónkkal. Természetesen a kollégák többsége hallott már 

ilyen esetről, de nagyon kevesen láttak olyan holttestet, amelyből 

teljes egészében eltávolították a szerveket. Mindenki nagyon 

érdekesnek találta az esetet. Később odajött hozzám az egyik régi 

ismerősöm. A neve Svend Blokk, igazságügyi orvos szakértő. 

Koppenhágában dolgozik, az állami kórházban. 

Stridner itt kénytelen volt levegőt venni, Irene pedig 

kihasználta az alkalmat. 

– Bocsásson meg, de mit jelent pontosan a torzó szó a 

szakirodalomban? 

– Nem tudja? A törzset jelenti fej és végtagok nélkül. Na, 

mindegy. Svend elmondta, hogy két évvel ezelőtt volt egy nagyon 

hasonló esetük. Nagyon hasonló, mondom én, de igazából volt 

egy nagy különbség. Az ő áldozatuk női prostituált volt. 

– Úgy értette a hasonlót, hogy ugyanígy darabolták fel? 

– Pontosan. 



– Annak a holttestnek minden darabját megtalálták? 

– Nem, de Svend nem tudott mindenről. Nem őt bízták meg 

az esettel. Azt viszont megtudtam, hogy bár nagy erőkkel 

keresték a gyilkost, nem találták meg. 

Stridner megadta Irenenek Blokk címét és telefonszámát. 

Miután letette a telefont, Irene mesélni kezdte Tommynak, amit 

megtudott, de ő félbeszakította. 

– Majd mondd el a többieknek. Engem a Hasfelmetsző Jack-

esetre állított rá Andersson. Megint lecsapott. A negyedik 

áldozatot Göteborg belvárosában kapta el. Ez a nő is fiatal. Egy 

buli után a szüleihez indult haza. A támadás a lépcsőházban 

történt, a Vasagatanon. 

– Erről nem is tudtam. Mikor történt? 

– Hajnali kettő körül. Szombat éjjel. 

– Tudott adni a nő személyleírást? 

– Igen, és hasonlít a másik háromhoz. Svéd anyanyelvű férfi, 

nejlonharisnyával a fején. Két nő azt állítja, sovány testalkatú, a 

másik kettő azt, hogy átlagos. 

– Ugyanazzal a módszerrel támadott? 

– Igen. Megerőszakolta őket, és kés volt nála. Utána felvágja 

a nők hasát és combját. Nem életveszélyesek a sérülések, de az 

áldozatok halálra rémülnek. 

– Miért nem írtak róla az újságok? – csodálkozott Irene. 

– A pszichológusok szerint azért követi el a támadó a 

bűncselekményt, hogy figyelmet kapjon. 

– De ha nem írnak róla, az azzal járhat, hogy egyre 

erőszakosabb lesz, és talán meg is öli a következő áldozatát. 

Szerintem figyelmeztetnünk kellene minden nőt, áld éjjel kint 

szokott mászkálni Vasastanban hétvégenként. 

– Majd az illetékesek eldöntik. Addig én belevetem magam a 

munkába. 

– Gondolod, hogy olyasmire is képes volna, mint a killeviki 

gyilkosunk? 



Tommy elgondolkodott. 

– Nem hiszem. Szerintem benne van egy gát, amely 

megakadályozza, hogy öljön. Csak azt szeretné, hogy az áldozatai 

szenvedjenek és meg legyenek jelölve. Ha megölné őket, nem 

tudnák elmondani senkinek, milyen rettenetes traumát éltek át. 

Irene felhúzta a szemöldökét. „Csak” szenvedjenek... 

A tetovált torzó nem tud beszélni, de mementója egy 

kegyetlen, veszélyes darabolós gyilkosnak, aki arra vár, hogy 

ismét lesújtson. Az üzenet egyértelmű. 

 

A nap rutinfeladatok elvégzésével telt. Irene felhívta a 

kutyatulajdonost, és megbeszélt vele egy találkozót másnap este 

6 órára. 

Már vette a kabátját, amikor a főfelügyelő dühösen berontott 

a szobájába. Az arca vörös volt az idegességtől. 

– Koppenhágából telefonáltak! 

– Talán Stridner professzor barátjának eszébe jutott valami? 

– kérdezte Irene. 

– Nem! Nem a professzorról van szó. A rendőrségről! A 

kollégáink hívtak! 

– Es mit mondtak? 

– Azt, hogy a sárkány nem tetoválás, hanem jel. 

Irene ránézett a főnökére. Andersson kissé zavartnak tűnt. 

A főnöke leolvasta az arcáról, mire gondol, ezért megpróbálta 

összeszedni magát. 

– Tehát. Beate Bentsen főfelügyelő telefonált 

Koppenhágából. Azt mondta, felismerte a képen látható jelet. Egy 

bolt lógója. 

Irene érezte, hogy valami nyomja belülről. Végül a nyomás 

réssé alakult át. 

– Milyen bolté? Ázsiai élelmiszerbolté? 

Andersson elvörösödött zavarában. 



– Nem tudom. Nehezen értettem meg a dánt telefonon 

keresztül, ennyit tudtam meg. Most pedig valakinek el kell 

mennie Koppenhágába. Beszélnünk kell a halottkémmel, aki a 

prostituált esetét kapta két éve, és persze Bentsennel is. Meg kell 

néznünk azt a jelet közelebbről. Lehet, hogy eljutunk a torzó 

személyazonosságához. 

Irene bólintott. 

– Jól van. Holnap indulsz. 

– Holnap? De... 

– Útlevélre nincs szükség. Miért nem hívod fel máris 

Bentsent? 

Andersson kihúzott a nadrágja zsebéből egy összegyűrt fecnit, 

és odanyújtotta Irenenek. 

A nyomozó úgy érezte, belesétált a csapdába. 

 

Beate Bentsen készséges volt, bár érződött rajta némi feszültség. 

Elnézést kért, mert a hét hátralévő részét egy rendőri vezetőknek 

tartott továbbképzésen tölti. Az órák délután 4-ig tartanak, de 

utána szívesen találkozik Irenevel. Irenenek ez tökéletesen 

megfelelt. Még el kellett intéznie néhány dolgot indulás előtt. 

Először is felhívta Monika Lindet Vänersborgban. 

– Szia, Monika! Irene Huss vagyok. 

– Találtál valamit? 

– Nem, még nem találtuk meg Isabellt. De holnap 

Koppenhágába utazom egy másik eset miatt. Gondoltam, 

körülnézek. Van egy nem túl régi képed Isabellről? 

– Több is. Hat hónapja készültek. 

– Jannének még mindig számítógépes cége van? 

– Igen. 

– Át tudod küldeni nekem a képet? 

– Hát persze. 

Körülbelül félóra múlva meglesz a fotó. Irene kinyomtatta 

Koppenhága térképét, és foglalt szállást az interneten. A H. C. 



Andersen sugárúton találta meg az Alex Hotelt. A térkép szerint 

nincs messze a központtól és Vesterbrótól, ahol Bentsen 

főfelügyelő dolgozik. 

Mindennel elkészült, amikor megérkezett Isabell képe. A lány 

vállig érő haja világosabb volt, mint amilyenre Irene emlékezett. 

Az arca erősen ki volt festve. Irene szerint túl sok rúzs és 

szemfesték volt rajta. Fitos orra is segített abban, hogy Isabellről 

elsősorban egy Barbie baba jusson az ember eszébe. Irene 

kinyomtatta a fotót, és észrevette, milyen jó minőségű a kép. 

Monika írt egy rövid üzenetet is. 

 

Bell 1982. február 7-én született. 172 centiméter magas, 56 

kilogramm. Amikor beköltöztünk Vänersborgba, 

fogszabályzója volt. A jellegzetes rés eltűnt a felső 

fogsorából. Ez a kép karácsonykor készült. Irene, kérlek, 

találd meg őt! 

Üdvözlettel, Monika L. 

 

Irene megint érezte azt a furcsa érzést a gyomrában. Nem akarta 

azzal biztatni Monikát, hogy megtalálja a lányát, de persze 

megpróbálja. 

 

– Koppenhágába? Hát jó. Majd én elviszem őket a kiskutyákhoz 

– sóhajtott Krister. 

A nappaliban ültek, és a vacsora utáni kávéjukat itták. Irene 

összekuporodott a kanapé végén, és maga alá húzta a lábát. Már 

összepakolta a holmiját. Minden belefért a sötétkék rendőrségi 

táskába. 

– Mivel utazol? – kérdezte a férje. 

– Az egyik szolgálati kocsit viszem el, Helsingborgban 

felszállok a kompra. Úgy számolom, körülbelül négy óra alatt 

érek oda. Ha várnom kell a kompnál, akkor öt. 

– Egyedül mész? 



– Igen. Csak a dán kollégákkal és egy kórboncnokkal kell 

beszélnem. Ez az első konkrét nyom az áldozat 

személyazonosságával kapcsolatban. Sőt, talán a gyilkoséval is. 

– Lehet, hogy az egyikük dán? Vagy talán mindkettő? 

– Nem tudom. Talán. 

– Ami a kutyákat illeti... Beszélek Lennyvel, hátha az ő 

családja is el tud jönni holnap. Tekintve, milyen undok a nő, ez 

igen praktikus megoldás lenne. Sammie védelmében el kell 

mondanom, hogy az ember – vagy a kutya – nem választhatja 

meg az anyósát. A fekete szépség tetszett meg neki, nem a 

gazdája. 

– Jut eszembe! Már hetek óta nem hívtam fel a te anyósodat! 

Irene felugrott a kanapéról, hogy teljesítse gyermeki 

kötelességét. 

Gerd mama nem vette fel a telefont. Irene körülbelül tíz 

csengést megvárt, de aztán feladta. Amikor visszament 

Kristerhez, aggódás érződött a hangjában. 

– Anya nem veszi fel. Gondolod, hogy történt vele valami? 

Már majdnem hetvenhárom éves... 

Krister elgondolkodott egy pillanatra. 

– Nem ezen a héten ment Sturéval a Moselle-völgybe? 

Irene teljesen elfelejtette. Az anyja és a partnere már 

hónapok óta tervezgették ezt az utat. A nyugdíjasklubból többen 

is mentek. 

Talán ő is látni fogja a világot, ha majd nyugdíjas lesz, 

gondolta. Addig azonban be kell érnie a hivatalos koppenhágai 

utazással. 



Hatodik fejezet 

A sápadt napfény próbált áttörni a felhőkön, de Varberg 

környékén feladta a küzdelmet. Helsingborgig végig szemerkélt 

az eső. Bár a tavasz eddig esős és hűvös volt, minél délebbre 

vezetett Irene útja, annál zöldebb lett a táj. Helsingborgban 

csodálatosan virágoztak a gesztenyefák, de a göteborgi nyomozó 

nem tudta élvezni a látványt. Arra figyelt, hogy el ne tévedjen. A 

város nagyobbnak tűnt, mint amire emlékezett, és az sem 

segített, hogy több kompvonal közül is lehetett választani. 

Kiválasztotta a HH Ferries társaságot. Megvette a jegyet, 

felhajtott a rámpára, és beállt a beszállásra váró autósorba. A 

komp éppen kikötött, és a kocsik elkezdtek kihajtani róla. Tíz 

perc múlva a befelé tartó sor is megindult. 

Jólesett kinyújtóztatni a lábait. Irene körbesétált a hajón, és 

érdeklődve nézelődött. A komp viszonylag kicsi volt, és a társaság 

valószínűleg dán lehetett, mivel minden felirat dán nyelven 

szerepelt. Az idő miatt nem akart sokáig a fedélzeten maradni, 

ezért indulás után fedett helyre húzódott. Végül a kávézóban 

kötött ki, és úgy döntött, vesz egy szendvicset és egy kávét. 

A szendvics óriási volt. Irene remélte, hogy a sült hús és a 

savanyúság alatt rejtőzik egy szelet kenyér is. Egyértelmű jelzés 

volt ez arra, hogy külföldre tart, a sajátjánál hedonistább világba. 

Hamarosan erősödött az érzés, hogy egy másik országban 

van: bement a mosdóba, s a mosdókagyló fölötti tükör mellett 

egy sárga műanyag tégely lógott, HASZNÁLT TŰK felirattal. 

Milyen szép, hogy van hová dobni, gondolta Irene cinikusan. 

Húsz perc múlva megérkeztek Helsingörbe. Irene 

imádkozott, hogy a lehajtó stabilabb legyen, mint amilyennek 

látszik. Egy óra múltán aztán elindult a Koppenhága felé vezető 

úton. Miután átverekedte magát a forgalmas alsóbbrendű 



utakon, eljutott az autópályára, amelyen végre gyorsabban tudott 

haladni. Az első negyven kilométert hamar elhagyta, de minél 

közelebb került a fővároshoz, annál sűrűbbé vált a forgalom. 

Ráadásul a táblák túlságosan kicsik voltak, és alig lehetett 

észrevenni őket. A sávkiosztás logikátlannak tűnt, a biciklisek 

pedig minden irányból megrohanták. Korábban sosem vezetett 

még Dániában, és nem volt hozzászokva a nagyvárosi 

közlekedéshez. Megállt egy benzinkútnál, hogy vegyen egy rendes 

térképet. 

Fagyival és térképpel a kezében megpróbálta memorizálni a 

legjobb útvonalat. Végül megtalálta az ideális megoldást: az 

Østerbrogadén le a Sortedams Sóig, aztán egy jobb kanyar, és 

végig a víz mellett az Øster Søgadén. Az ráfordul a Nørre 

Søgadéra. Ahol az út végződik, ott kell balra fordulnia, hogy 

eljusson a H. C. Andersen sugárútra. 

A térképen nem tűnt nagyon bonyolultnak, de a valóság 

egészen más volt. Amikor végre leparkolt az Alex Hotel előtt, a 

blúzából csavarni tudta volna az izzadságot. Sajnos csak öt percig 

lehetett az épület előtt parkolni. Irene bement és megkérdezte a 

recepcióst, hol hagyhatja a kocsit. A mosolygós fiatal nő 

elmagyarázta neki, hogy általában bárhol, ahol talál szabad 

helyet. Azt javasolta, hogy parkoljon le valamelyik közeli 

mellékutcában, például a Studiestraedén. 

Irene megkerülte a háztömböt, és behajtott a mellékutcába. 

Csak egy szabad hely volt, majdnem közvetlenül a Wild Strip 

nevű bár előtt. Az angol felirat azt hirdette, hogy „meztelen show” 

a program, a dán kissé finomabban reklámozta a helyet. Mivel 

örült, hogy le tudott parkolni, Irene nem törődött túl sokat ezzel 

az aprósággal. 

Fogta a táskáját, és bejelentkezett a szállodába. A barátságos 

recepciós átadott egy üzenetet Beate Bentsentől, és Irene úgy 

döntött, majd odafent a szobájában elolvassa. 



A szoba tiszta volt, nemrég újíthatták fel. Szerencsére az 

ablaka éppen a Studíestrasdére nyílt. Ha kihajolt, még a kocsiját 

is láthatta. Amiatt mindenesetre nem kellett aggódnia, hogy a 

forgalom zaja zavarni fogja az éjszakai nyugalmát. A jól szigetelt 

ablakok szinte semmilyen zajt nem engedtek be a szobába. 

Engedett a kísértésnek, és elterült az ágyon. Jó érzés volt 

kinyújtózni egy kicsit. Az izmai elfáradtak és megmerevedtek a 

hosszú út alatt. Irene úgy döntött, gyalog megy le az egyes számú 

rendőrőrsre Vesterbróba. Elővette a várostérképet, és úgy látta, 

hogy egy tizenöt perces sétával el is juthat a céljához. 

Beate Bentsen üzenete dánul szólt, úgyhogy eltartott néhány 

percig, amíg Irene megértette a mondatokat. Végül összeállt a 

kép: a főfelügyelő aznap délután nem tud találkozni vele, a 

megbeszéltek ellenére. Elnézését kérte, és egyben meghívta, hogy 

vacsorázzanak együtt a Vesuviusban este 7-kor. Egyszerűnek tűnt 

az útvonal: a szállodával szemben lévő utcán kell végigmennie, 

majd jobbra fordulnia. De Bentsen odaküldi Peter Moller 

nyomozót a hotelhez pontban 3 órára. A főfelügyelő azt írta, ő 

ismeri a nyomozás részleteit és Vesterbro környékét is. 

Irene ránézett az órájára, Peter Moller alig húsz perc múlva 

odaér. 

Fel kellene kelnie, hogy átöltözhessen. 

Telefoncsörgésre ébredt. Egy bársonyos női hang dánul 

közölte vele, hogy Peter Moller nyomozó keresi. 

– Te jó ég! Mondja meg neki, hogy öt perc múlva ott vagyok! 

Egy perc alatt kiugrott a ruháiból. A zuhany forró volt és 

rövid. A farmernadrágját ott hagyta a földön. Kihúzta a 

táskájából a vadonatúj sötétkék nadrágját, tiszta alsóneműt és 

egy kék teniszpólót. Az elnyűtt sportcipőt lecserélte egy fekete 

papucscipőre. Talán elegánsabb lett volna, ha van egy kis sarka 

is, de ha az ember 180 centi magas, nem hord magas sarkú cipőt. 

Irene soha nem tanult meg magas sarkú cipőben járni. Egy kis 



rúzs jelentette a sminkelést, a lépcsőn lefelé pedig belebújt a 

dzsekijébe, amely ugyanolyan kék volt, mint a szeme. 

Karcsú fiatalember támaszkodott a recepciós pultnak. Rövid, 

szőke haja volt. Már biztosan hallotta a lépései hangját, mert 

Irene felé fordulva várta őt. Kék szeme elismerően pásztázta 

végig svéd kolléganőjét. Irene látta, hogy valójában idősebb, mint 

első pillanatra tűnt, legalább harmincöt éves. Peter rámosolygott, 

és kinyújtott karral elindult Irene felé. 

– Irene Huss, ugye? 

– Igen... hogyne... Igen. 

– Peter Møller nyomozó vagyok. 

Kezet fogtak, majd a férfi a bejárat felé indult. 

– Kint vár a kocsi. 

Irene előtt indult el, és kinyitotta neki az ajtót. Amikor 

elmentek egymás mellett, Irene észrevette, hogy Møller 

nyomozónak kellemes illatú az arcszesze. Majdnem egyforma 

magasak voltak. Peter is civilben volt, rövid barna dzsekit és 

világosbarna vászonnadrágot viselt. Peter Møller egy bordó 

BMW-hez sétált oda, és kinyitotta az ajtót Irene előtt. A kocsi az 

egyik legújabb modell lehetett. 

– A rendőrségnek nagyon szép autói vannak errefelé – 

jegyezte meg Irene. 

– Ez az enyém – mondta Moller. 

Mindketten hallgattak, majd Irene úgy döntött, inkább nem 

beszél többet kocsikról. 

– Elnézést, hogy megvárakoztattam. A kompút egy kicsit 

tovább tartott... 

Irene szándékosan nem fejezte be a mondatot. Møller 

ránézett, és elbűvölően mosolygott. 

– Amikor egy hölggyel találkozom, számítok ilyesmire – 

mondta. 

Tudva, hogy Dániában talán még rosszabb a kora tavaszi 

időjárás, mint Svédországban, Irene arra gondolt, hogy a 



nyomozó valószínűleg külföldön bámult le ilyen szépen. Persze, 

akár szoláriumban is lehet jó színe az embernek, de Møller 

stílusában volt valami, ami arra engedett következtetni, hogy az ő 

esetében nem ez a helyzet. Mindenesetre társalogni lehetett róla. 

– Ilyen jó errefelé az idő tavasszal? Nagyon barna! 

Møller felnevetett. 

– Nem. Olyan helyen jártam, ahol mindig süt a nap. 

– Csodálatos lehetett. 

– Igen, bár egy kicsit meleg. Járt már Koppenhágában? 

– Húsz évvel ezelőtt. 

– Akkor ideje volt visszatérni – mosolygott Møller. 

Aztán hirtelen elkomolyodott. 

– Most akar kimenni Hellerupba vagy később? 

– Hellerupba? 

– Ott találták meg a zsákot a nő maradványaival. Carmen 

Østergaardnak hívták. 

– Mikor történt? 

– 1997 júniusában. Már majdnem két éve. 

Irene örült, hogy a második mondat is elhangzott. A 

kilencvenhetes szám dánul szinte teljesen érthetetlen volt 

számára. 

– Azt hiszem, ha szükséges, később is kimehetünk. Úgy 

érzem, a sárkányos jel most sokkal fontosabb. 

~ Egy másodperc, és már meg is láthatja. 

Végigmentek egy széles utcán, a Bernstorffsgadén. Peter 

Møller behajtott egy sötétbarna, kockaszerű téglaépület mögötti 

parkolóba. Irene kitalálta, hogy a rendőrség mögé jutottak. A 

hatvanas és hetvenes években épült rendőrségi épületeket 

ugyanaz a depressziós építész tervezhette. 

– Jöjjön. Megmutatom azt a jelet – mondta Peter. 

Egy kisebb utcába fordultak be, amelyben lehangoló házak 

sorakoztak. A piszkos homlokzatok, szétrothadt ajtók, 



lepattogzott ablakkeretek szomorú hangulatot árasztottak, és a 

sötét, borongós idő sem javított sokat az összképen. 

Az utca végén álló házakat felállványozták, az állványokat 

takaró ponyva mögött festékszóró pisztoly zúgott. 

– Jó, hogy renoválják a régi épületeket – mondta Irene. 

– A nyomornegyedeket számolják fel. Rendbe hozzák az 

épületeket, és felemelik a lakbért. így a kis jövedelműek már nem 

engedhetik meg maguknak, hogy itt lakjanak. Ezek a házak 

nagyon jó helyen vannak, közel a városközponthoz. 

– Nálunk Göteborgban is valami hasonló folyik. 

– A szegényeket eltávolították, ők kiköltöztek a külvárosokba. 

Drogosok és utcai prostik. A többiektől nem olyan könnyű 

megszabadulni. Nekik sok pénzük van. 

– A szex nagy profitot hozó üzletág – folytatta Irene. 

– Pontosan. Tud valamit Vesterbróról? 

– Nem. 

– Régebben nem volt nagy szám, de ma már csak 

milliomosok és híres emberek engedhetik meg magúiénak, hogy 

ott lakjanak. Elegáns bárok és éttermek nyíltak a környéken, és 

persze a szexüzlet ezeken a helyeken igen diszkréten folyik. Ha az 

ember bizonyos szolgáltatásokat akar vásárolni, Vesterbróba 

megy. Ott mindent megtalál. Mindent! 

Bizonyítékként azonnal feltűnt egy pornóvideó-kölcsönző. A 

reklám egyértelműen fogalmazott: „Itt azt is megtalálja, amiről 

azt sem tudta, hogy létezik!” Peter továbbsétált, mintha nem vett 

volna észre semmit. 

– Istedgade felé tartunk? – kérdezte Irene. 

– Igen, az egyik keresztutcába. Mindjárt ott is vagyunk. 

A sarki szexbolt kirakatában egy leheletvékony alsónemű 

függött, amelyen stratégiailag megfontolt helyeken lyukakat 

alakítottak ki. Mellette erősebb, bőrből készült darabok is helyet 

kaptak, de ezek is vékony bőrpántokból és lyukakból álltak 

csupán. Még szerencse, hogy szegecsek is vannak bennük, így 



legalább összetartja őket valami, gondolta Irene. A kirakat 

mennyezetéről ostorok és bilincsek lógtak le, alul pedig 

különböző méretű és színű műpéniszek sorakoztak fel. Egy fekete 

gumiból készült hímvessző olyan vastag és hosszú volt, mint 

Irene alkarja. 

Irene agyába vad képek kúsztak be: egy férfi korbácsol egy 

átlátszó, vörös fehérneműt viselő nőt, miután odaláncolta az 

ágyhoz, másik kezében a fekete műpénisz... Miféle emberek 

aláznak meg egy másik embert ilyen embertelen módon, hogy 

kielégülést szerezzenek? Az indítja be őket, hogy uralkodnak egy 

másik emberi lényen? A képek és a különféle eszközök rövid 

távon szereznek kielégülést. A gyengéd, érzelmeket sem 

nélkülöző emberi kapcsolatokat nehezebb felépíteni, és 

kétségtelenül tovább is tart a folyamat. És ami a legfontosabb, 

érzelmi elkötelezettséggel jár. A maszturbálás könnyű, a 

kapcsolat nehéz és időigényes. 

Hirtelen rádöbbent, hogy Peter Møller beszél hozzá. 

Nehezére esett félbeszakítania a gondolatmenetét és a férfira 

figyelni. 

– Elnézést, mit is mondott? 

– Azt kérdeztem, vásárol-e valamit... – ugratta Peter. Irene 

érezte, hogy elszorul a torka dühében, de amikor megszólalt, 

megpróbált nyugodt hangon válaszolni. 

– Nem. Nincs itt olyasmi, amire vágyom. Mindig 

elszomorodom, ha ilyesmit látok. 

– Csak szórakozás. Játékszerek a szexhez.... 

– Nem hiszem! Mi abban a játék, ha egy hatalmas műanyag 

pénisszel hatolnak be valakibe? Borzalmasan fájhat! 

Irene elhallgatott, és megpróbált megnyugodni. Møller 

zavartan nézett rá. Irene fojtott hangon közölte: 

– Nincs ebben a kirakatban semmiféle játékszer. 

Peter Møller nem válaszolt. Értetlenkedve nézett, és alig 

láthatóan csóválta a fejét. Lehet, hogy azt gondolta, svéd 



kollégája meglehetősen prűd. De Irenet nem érdekelte, mit 

gondol. 

Átvágtak az Istedgadén, és elgyalogoltak a következő sarokig. 

– Itt is vagyunk – mondta Peter. Egy mellékutca felé 

mutatott. Az utcatábla szerint a Colbjørnsengadén jártak. Irene 

tett néhány lépést, majd lecövekelt. 

Egy óriási cégér függött a bolt falán: körülbelül három 

négyzetméteres lehetett. A japán „férfi” jelet egy ijesztő sárkány 

ölelte körül. A hátteret kékkel világították meg, hatásosan 

kiemelve a színes sárkány képét. A szörny testének minden 

pikkelye más-más színben tündökölt. Rémisztő szájában 

borotvaéles fogak meredeztek, egész lényéből erő és hatalom 

áradt. 

De a bolt nem ázsiai élelmiszereket árult. A kirakatban 

elhelyezett tábla tanúsága szerint ez volt „a legjobb hely 

homoszexuálisok számára a városban”. 

– Egy homoszexuális szexbolt – jegyezte meg Irene. Akarata 

ellenére is felsóhajtott. Møller rápillantott, de nem mondott 

semmit. Odaléptek a kirakathoz. 

Itt is lógtak tárgyak a mennyezetről. Távolabbról úgy tűntek, 

mintha Barbie vőlegényét, Kent formáznák, de amikor 

közelebbről megnézték őket, kiderült, hogy nem kislányoknak 

való játékszerek. Ezekkel a fiúbabákkal fiúk és felnőtt férfiak 

játszottak. A bábuk különféle stílusú ruházatot viselték, de 

mindegyikük nadrágját letolták, hogy jól lehessen látni a 

férfiasságukat. A kirakat egyik oldalán ember nagyságú babát 

helyeztek el. Egyenruhája a megtévesztésig hasonlított egy igazi 

rendőrére, kezében több bilincset tartott. Szemben vele 

porcelánpiszoár tűnt fel. A szélén valamilyen fehéres színű 

folyadék látszott, amely feltehetően ondót jelképezett. A kirakat 

padlóján műpéniszek, videók és magazinok hevertek. Irene 

tekintete a sarokba tévedt. A magazin címe Ököl volt. A címlapon 

egy férfi két kézzel húzott szét egy férfihátsót. 



– Ez beteges – közölte Irene. 

Moller vállat vont, de nem válaszolt. 

Irene odafordult hozzá. 

– Volt már itt valaki a rendőrségtől, hogy beszéljen a 

tulajdonossal a sárkányos képről? – kérdezte Pétért, 

– Nem. 

– Akkor be kell mennünk. 

Møller nagyot sóhajtott. 

– Így van. Megismerkedhet Tom Tankával. 

– Ő kicsoda? 

– A tulajdonos. 

Møller előrement, és kinyitotta az ajtót Irene előtt. A gesztus 

jólesett a nőnek. Udvariasnak és jól neveltnek tűnt, de Irenenek 

az volt az érzése, hogy ez a viselkedés nem természete. Nehéz 

szívvel lépett be a boltba. 

Minden ott volt, amire csak számított. Bőrruhák, bőrfűzők, 

herezacskók, ostorok, gumiruhák lógtak mindenütt. A fal mentén 

álló polcokon helyezték el a videókat, magazinokat és azokat a 

„játékszereket”, amelyek rendeltetéséről Irenenek fogalma sem 

volt. Két férfi beszélgetett egy bőrfűzőről, de amikor meglátták 

Irenet, elhallgattak. Kissé megkönnyebbültek azonban, amikor 

Peter Møller is belépett az üzletbe. Gyanakodva figyelték, ahogy a 

két rendőr a pult felé közeledik. Tom Tanaka állt a pult mögött. 

A férfi meglepte Irenet. Csaknem két méter magas volt, és 

legalább kétszáz kilogramm. Ügy nézett ki, mint egy 

szumóbirkózó, feje tetején jellegzetes varkocsba fogta hosszú 

haját. Irene megkönnyebbülve látta, hogy nem a pelenkaszerű 

alsónemű van rajta; hatalmas testét fekete selyempizsama fedte. 

Tanaka nyilvánvalóan észrevette Irene reakcióját, mert 

udvariasan meghajolt, és erős amerikai akcentussal megszólalt: 

– Talán meglepi önt a látvány, de ez semmi ahhoz képest, 

amit én érzek, amikor önre pillantok. 



A hangja mély volt és ironikus. Irene önkéntelenül is 

elmosolyodott. 

– Jó napot. A nevem Irene Huss. Rendőrtiszt vagyok 

Göteborgból. Egy bűnüggyel kapcsolatban nyomozok. Feltehetek 

néhány kérdést? – mondta szintén angolul. 

Tom Tanaka pókerarccal nézett rá, fekete szeme szinte eltűnt 

az arcán lévő zsírpárnák között. Irene biztos volt benne, hogy az 

előtte álló férfi nem ártalmatlan zsírpacni. Szumóbirkózókkal 

harcolni olyan, mintha az ember egy szemből érkező 

gőzmozdonynak rontana neki teljes erejéből. 

A japán könnyedén bólintott, majd mély basszusán 

megszólalt: 

– Emil. 

A mögötte lévő ajtó szinte azonnal kinyílt, és egy magas, 

pirospozsgás fiatalember dugta be rajta a fejét. Dán akcentusa 

érezhető volt, amikor megszólalt, szintén angolul. 

– Mindjárt befejezem az evést... 

Amikor meglátta Irenet és Petert, elhallgatott. Pillantása 

tovább időzött Peteren, de aztán elkapta a tekintetét. Irene úgy 

gondolta, felismerte a kollégáját. Emil nyelt néhányszor, kiugró 

ádámcsutkája jól láthatóan fel-le jojózott. 

– Átvennéd itt a helyem, amíg beszélek a rendőrökkel? 

Emil igyekezett gyorsan lenyelni a szájában lévő falatot, majd 

besurrant az ajtón, és beállt a pult mögé. Megpróbált a lehető 

legtávolabb elhelyezkedni a törvény őreitől, miközben idegesen 

simogatta vörös kecskeszakállát. 

Tom Tanaka hatalmas kezével az ajtó felé mutatott. Egy apró, 

ablaktalan helyiségen mentek át, ahol halvány fény világított meg 

két, kényelmesnek tűnő, fekete bőrfotelt. Tom Tanaka odalépett 

egy vaskos ajtóhoz és kinyitotta. 

Egy hatalmas, modern konyhába jutottak, amelyet fekete-

fehér és krómozott bútorok uraltak, A padlót cseresznyefából 

készült, fényes parketta borította. Sült hal illata érződött. A 



konyha túloldaláról nyílt a nappali, a két helyiséget apró folyosó 

kötötte össze. A nappaliban szólt a tévé. 

– Itt lakom – közölte egyszerűen Tanaka. 

– Nem kell sokat utaznia reggelente – jegyezte meg Irene. 

– Igaz. 

Átmentek a konyhán, majd jobbra fordultak. Tanaka nem 

elhanyagolható súlya alatt nyikorgott a padló, amikor kinyitott 

egy újabb ajtót, és belépett a következő helyiségbe. Nem tudta 

maga elé engedni a vendégeit, mivel a keskeny folyosón sem 

Peter, sem Irene nem tudta volna átpréselni magát mellette. 

– És ez az irodám – jegyezte meg a japán. 

Ez a helyiség is elég méretes volt, a levegőben drága 

szivarfüst illata érződött. A helyiséget japán stílusban rendezték 

be, kevés bútor volt benne. Az íróasztal fényes fekete fából 

készült, és a mögötte álló bőrfotelen látszott, hogy Tanaka 

hatalmas testére méretezték. 

A szoba másik falát egy üveges szekrény foglalta el, amelyben 

kisebb dísztárgyak és díjak sorakoztak. 

– Ön bizonyára sikeres szumóbirkózó – szólt Irene. 

Tom szája sarkában mosoly bujkált. 

– Voltam. Már visszavonultam. 

Irene meglepve nézett rá. Tanaka nem látszott öregebbnek 

nála. 

– Negyvenéves korunkban megyünk nyugdíjba. 

Irene maga sem tudta, miért mondta, amit mondott: 

– Én magam is foglalkozom harcművészettel, 

dzsúdzsucuzom. 

Tanaka nem válaszolt. Az íróasztal melletti két székre 

mutatott. 

– Kérem, foglaljanak helyet. 

Irene és Møller leült. Irene rájött, hogy Møller azóta nem 

szólt egy szót sem, hogy beléptek az üzletbe. Várakozón pillantott 

rá, de a férfi továbbra is hallgatott, úgyhogy Irene elkezdett 



beszélni a megcsonkított férfiholttestről, amelyet Svédországban 

találtak. Hangsúlyozta, hogy az egyetlen nyom a sárkányos 

tetoválás, majd Tanaka feje fölé pillantva észrevette, hogy ott lóg 

a kép eredetije a falon. 

Egy fontos különbséget látott: a festményen nem szerepelt a 

„férfi”-jel. A helyét egy hegycsúcs foglalta el. Irene felismerte a 

Fudzsit. Tanaka bólintott.  

– Amikor szétküldtük a tetoválás rajzolatát az Interpol 

segítségével, a koppenhágai kollégák értesítettek minket arról, 

hogy felismerték a képet. Ezért vagyok most itt. Tudja, ki lehet az 

áldozat? 

– Nem. Fogalmam sincs. 

– Nem ismer senkit, aki erről a rajzról készíttetett volna 

tetoválást? 

Tanaka megrázta a fejét. 

– Két éve vezetem a boltot. Az unokatestvéremtől örököltem. 

Ő kezdte az üzletet jó néhány évvel ezelőtt. Lehet, hogy a 

tetoválást még akkor készítették. Az ő ötlete volt az is, hogy a 

Fudzsi helyett a másik jel legyen a képen. 

Irene elgondolkodott. 

– Ismer a környéken olyan tetoválóművészeket, akik 

különösen tehetségesek? 

– Nem. 

Egyszerre álltak fel, Tanaka ment előre. A konyhaajtónál egy 

pillanatra megállt, miután rátette a kezét a kilincsre. 

– Keikoku. Uke. Okata? – szólt halkan. 

Az ellenségeire figyelmeztette Irenet, és azt kérdezte, 

megértette-e. Irene nem tudott japánul, de ezeket a szavakat a 

harcművészetben is használták. 

– Hai – válaszolta nyugodtan. 

Tanaka a bolton keresztül engedte ki őket. Most már sokkal 

többen voltak az üzletben. Elköszönt, majd becsukta mögöttük az 

ajtót. 



– Mit mondott japánul magának? – kérdezte Peter. 

Irene ebből tudta, hogy dán kollégája nem értette Tanakát. 

Nem tudott róla semmit, és Peter éppúgy jártas lehetett a 

harcművészetekben, mint ő. Úgy döntött, kockáztat. 

– Azt kérdezte, ismerek-e japán szavakat a dzsúdzsucu miatt 

– válaszolta közömbösen. 

A rendőrségig vezető úton egyikük sem szólt egyetlen szót 

sem. 

 

– Jens Metz nyomozó. 

Peter Møller bemutatta egymásnak a két rendőrt. A 

vörösesszőke, termetes dán egy olyan irodában üldögélt, ahol 

áporodott dohányszag terjengett. Jens Metz annyira tipikus 

dánnak nézett ki, hogy Irene alig tudta elfojtani a nevetését. 

Barátságosan rámosolygott a férfira, és kezet fogott vele. Jens 

meg sem közelítette Tanaka méreteit, de hasonlóképpen 

tekintélyt parancsoló volt a testfelépítése. Irene úgy saccolta, 

hogy 50-55 év körül lehet. 

– Isten hozta Koppenhágában! Persze a látogatásának oka 

lehetne kellemesebb is – mosolygott rá Metz, és kivillantotta 

nikotintól megsárgult fogait. 

Barátságos volt és nagyon hatékony. Pillanatok alatt 

előteremtett három csésze gőzölgő kávét. Irene számára ez jó 

pontot jelentett. Az, hogy a kávé íze inkább hasonlított ledarált 

műanyaghoz, már más lapra tartozott. Irene megpróbálta 

elhitetni magával, hogy hozzá lehet szokni a dánok kávéjához. 

Jens Metz egy vastag dosszién dobolt az ujjaival. 

– Itt van a Carmen Østergaard-féle csonkolásos gyilkosság 

anyaga. Holnap tizenegykor találkozhat a kórboncnokkal. 

Egyikünk elviszi majd hozzá – mondta, majd röviden ismertette 

a nyomozást, amelyet a Hellerup melletti tengerparton talált 

holttest ügyében végeztek. – Az első zsákokat 1997. június 3-án 

találták meg. Másnap újabb kettő bukkant elő. A fejet, a 



végtagokat és a belső szerveket soha nem találták meg. A 

melleket, beleértve a mellizmokat is, valamint a fenékrészt 

eltávolították, hasonlóképpen a nemi szervekhez és a 

végbélnyíláshoz. Az áldozat szeméremcsontja erős ütés hatására 

összezúzódott. 

– Üres volt, mint egy doboz – kommentálta Metz. 

– A csonkolás módja nagyon emlékeztet a mi esetünkhöz –

jegyezte meg Irene. 

– A patológus holnap többet tud majd mondani. Nem tudtuk, 

ki az áldozat, de két nappal később, június 5-én egy Kurt 

Østergaard nevű férfi bejelentette, hogy eltűnt a felesége, 

Carmen. Május vége óta nem látta őt. Akkor kezdte el hiányolni, 

amikor elfogyott a pénze. Mindketten heroinfüggők voltak. Kurt 

esetleges szerepét a gyilkosságban hamar kizártuk. Abban az 

állapotban egy kést sem tudott volna hosszabb ideig kézben 

tartani. Nemrég hallottam, hogy tavaly télen halt meg 

túladagolásban. 

Metz megnyalta az ujját, és lapozott az anyagban. 

– A halála idején Carmen huszonöt éves volt. Már négy éve 

dolgozott prostituáltként, és ezen idő alatt volt Kurt felesége. 

Mindketten heroinon éltek. Carmen anyja dán, apja spanyol volt. 

Az anya véletlenül esett teherbe egy spanyolországi 

autóstoppolás során. A körzetben sokan ismertük Carment, mivel 

itt élt Vesterbróban. 

Kiderült, hogy HIV-pozitív volt. Ő valószínűleg nem tudta 

ezt, mivel nem járt rendszeresen orvoshoz. Kihallgattuk Kurtot, 

de nem tudott válaszolni egyetlen kérdésünkre se. Carmen nem 

beszélt a kuncsaftjairól, csak pénzt adott neki. 

Metz megint lenézett a papírjaira, és folytatta a beszámolót. 

– Minden vesterbrói prostit kihallgattunk. Akkoriban több 

nőt is fenyegettek a klienseik fojtogatással és másféle támadással. 

De egyikük sem tűnt olyannak, aki a mi gyilkosunk is lehetett 

volna. Carmen időnként két másik lánnyal lógott együtt. Együtt 



ettek és két menet között beszélgettek. Carmen egyszer kávézás 

közben beszélt az egyiküknek egy rendőrtisztről, aki 

megijesztette nem sokkal a halála előtt. A pasas rendesen fizetett, 

de különös kívánságokkal állt elő. Pontosan nem mondta meg, 

mik voltak ezek a kívánságok. Mielőtt elindultak a kávézóból, 

Carmen állítólag azt mondta, hogy vagy a rendőr, vagy az orvos 

kuncsaftja fogja egyszer megölni. A másik nő megkérdezte, 

muszáj-e fogadnia őket, mire Carmen csak annyit válaszolt, hogy 

igen. A pénz és a drog miatt. 

– A másik két prostituált ismert gyanús rendőrt és orvost? 

– Az egyikük beszélt egy furcsa orvosról, a másik pedig egy 

rendőrről. De ki tudja, mivel voltak belőve éppen! Amikor 

tisztulni kezdett az agyuk, letagadtak mindent, és ragaszkodtak 

hozzá, hogy csak kitalálták az egészet. Soha nem találtunk 

bizonyítékot arra, hogy ez a két ember valaha is létezett. 

– Megkérdezték a bordélyházak lakóit is? 

Moller és Metz elmosolyodott. Metz válaszolt Irenenek. 

– Van fogalma, hány éjszakai mulató, sztriptízbár és hasonló 

van Koppenhágában? És hány lány dolgozik bennük? Meg persze 

fiúk is. 

Irene nem válaszolt, úgyhogy folytatta. 

– Mivel Carmen sosem dolgozott másutt, mint az utcán, csak 

az ottani lányokat kérdeztük ki. A lapok sokat írtak a 

gyilkosságról. Ha a klubokban dolgozó lányoknak lettek volna 

ijesztő élményeik, biztosan kapcsolatba léptek volna velünk. De 

nem tették. 

Nem mertek, mert akkor elvesztették volna az állásukat, 

gondolta Irene, de nem szólt semmit.  

– Az utcán dolgozó, drogfüggő prostik közül kerülnek ki az 

ilyenfajta áldozatok. A klubokban legalább van valamiféle 

védelem – tette hozzá Peter Møller. 



– Egész nyáron át dolgoztunk az ügyön, de ősszel le kellett 

zárnunk a nyomozást. Zsákutcába jutottunk. Sem új tanú nem 

bukkant fel, sem újabb gyilkosság nem történt. 

– Egészen mostanáig. Ezúttal viszont Göteborgban – tette 

hozzá Irene. 

– Igen, ez elég különös. Ha nincs ez a tetoválás, azt 

mondanám, nincs köze a kettőnek egymáshoz. Még akkor sem, 

ha a csonkolás és a darabolás hasonló. De a jel egyértelműen 

innen való. Az őrsön mindenki látta – mondta Metz. 

Møller mesélni kezdett a szexboltban tett látogatásukról. 

Irenenek feltűnt, hogy nem említette azt a részt, amikor Tanaka 

japánul beszélt hozzá. Azt remélte, Peter már el is felejtkezett 

róla. Møller végül a tetoválásról kialakított véleményével fejezte 

be a mondandóját. 

– Szerintem a svédországi áldozat lefényképezte a rajzot. A 

tetoválás a bolton lévő jellel egyezik meg, nem pedig a Tanakánál 

látott festménnyel. 

Irene bólintott. 

– Lehetséges. Meg kell találnunk a tetoválóművészt. 

– De ha a tetoválást egy fénykép ihlette, akkor elkészíthették 

bárhol a világon – figyelmeztetett Metz. 

– Ez igaz, de valahol el kell kezdenünk. Én Vesterbróban 

kezdem – mondta Irene. 

Elővette Isabell Lind fényképét, és kitette az asztalra a két 

dán elé. 

– Közben próbálom megtalálni ezt a lányt. Az egyik barátom 

lánya. 

Röviden összefoglalta Isabell történetét. Møller és Metz 

alaposan megnézte a fényképet, miközben Irene beszélt. Amikor 

befejezte, Metz megszólalt: 

– Tudom, hogy az anya miért nem találta meg a 

modellügynökséget vagy a fotóst. Valószínűleg az egyik bárban 



kellett volna keresnie. Ott általában hostesseknek vagy 

modelleknek hívják őket. 

– Skandináv Modellek... azt hiszem, az egy escort szolgálat. 

Hölgykísérőnek is nevezik őket – mondta Peter. 

Metz visszaadta a képet Irenenek. Nagyot ásított, majd 

kinyújtóztatta a karját és a hátát. 

– Barátaim, már majdnem hat óra, és én szeretnék hazaérni 

vacsorára. Találkozunk holnap reggel nyolc órakor. 

Peter és Irene kiment a folyosóra. A férfi pár perc csend után 

megszólalt: 

– És ön? Hol vacsorázik? 

– Bentsen főfelügyelő hívott meg vacsorára egy étterembe. 

– Ha nem lett volna programja, szívesen elhívtam volna 

valahová... De ha már elígérkezett Beaténak... 

Nem tudta eltitkolni a megkönnyebbülést, amely a hangjából 

is kiérződött. Irene hasonlóképpen érzett. Voltak fenntartásai 

Peter Møllerrel kapcsolatban, és nem sok kedve volt hozzá, hogy 

legyőzze ezeket. Erre nem volt sem ideje, sem energiája 

Koppenhágában. 

Møller visszavitte a szállodába. Nagy volt a forgalom, de a 

férfi szemmelláthatóan már hozzászokott ehhez, és ügyesen 

vezetett. A hotel bejárata előtt parkolt le. Mielőtt Irene kiszállt 

volna, felajánlotta, hogy holnap reggel háromnegyed nyolckor 

eljön érte. 

– Köszönettel elfogadom – válaszolta Irene. 

Elbúcsúztak, és Irene a szálloda üvegfalán tükröződve látta, 

hogy a BMW eltűnik a forgatagban. 

Amikor elkérte a szobakulcsát, legnagyobb meglepetésére egy 

borítékot is átnyújtottak neki. Vastag fehér papírból készült, és le 

volt ragasztva. Alig tudta megállni, hogy ne bontsa ki már a 

liftben. A szobájába érve aztán kíváncsian feltépte a borítékot. A 

kártyán rövid üzenet állt: 

 



Kérem, jöjjön el 10-re. Fontos! T. T. 

 

Tom Tanaka. Azt akarja, hogy Irene menjen el hozzá este. Egy 

fontos dolog miatt. Irene eszébe villantak a férfi szavai: Keikoku. 

Uke. Okata? 

 

Irene pontban hét órakor lépett be az étterembe. Félre kellett 

tennie a gyanakvását amiatt, hogy egy pizzériába hívták. Az 

étterem valóban elsősorban pizzákat készített, de az illatuk 

csodálatos volt. A hatalmas étterem zsúfolásig telt vendéggel. Egy 

sötét bőrű, kissé zavarban lévő fiatalember tört dán nyelven 

kérdezte meg tőle, segíthet-e. 

– Beate Bentsennel van itt találkozóm – válaszolta Irene. 

A fiú bólintott, és bevezette Irenet egy kisebb helyiségbe. 

Beate Bentsen egy Sophia Lorenről készített hatalmas fotó alatt 

ült. A színésznő csupasz karját a feje fölé emelve csábosan 

tekintett a kamerába. A szépségideál folyton változik, gondolta 

Irene, amikor észrevette, hogy a filmsztárnak szőrös a hónalja. 

A pincér udvariasan kihúzta a széket Irenenek, adott neki egy 

étlapot, majd gyorsan eltűnt. 

Irene kezet fogott a főfelügyelővel. Meglepve tapasztalta, 

hogy a nő vékony keze jéghideg, bár a helyiségben kellemes a 

hőmérséklet. Úgy gondolta, a szemben ülő rendőrnő néhány 

évvel lehet idősebb nála. Magas volt, csinos és jó alakú. Vörös 

haját kontyba csavarta a feje búbján, de néhány tincs kiszabadult, 

és a homlokába lógott. Barna kosztüm volt rajta, a blézere alatt 

mélyen dekoltált, világoszöld selyemtopot viselt, amely jól illett a 

fekete keretes szemüveg mögött világító szemekhez. 

– Bocsásson meg, amiért nem tudtam délután találkozni 

önnel. Remélem, Peter és Jens gondját viselte – kezdte Beate a 

beszélgetést. 

– Igen, nagyon kedvesek voltak. 

– Akkor jó. Rendeljünk, mielőtt beszélgetni kezdünk. 



Beate odahívta a pincért. Irene látta, hogy törzsvendég lehet 

az étteremben. Saltimboccát rendelt sörrel, a főfelügyelő pedig 

halat és fehér bort választott. 

Amíg az ételre vártak, Irene elmondta Beaténak, mi minden 

történt aznap, de sem Tanaka figyelmeztetéséről, sem az esti 

találkáról nem szólt. Beate figyelmesen hallgatta, miközben a 

borát kortyolgatta. Időnként bólintott, mint aki beigazolódni lát 

valami olyasmit, amit már addig is sejtett. 

Amikor Irene befejezte, így szólt: 

– Nehéz lesz megtalálni azt az embert, aki a tetoválást 

készítette. Lehet, hogy nem Koppenhágában készült. De a két 

gyilkosság és csonkolás közötti hasonlóság valóban figyelemre 

méltó. Én is részt vettem a nyomozásban, még mint nyomozó. 

Sosem láttunk még hasonlót ahhoz, ami Carmennel történt. 

– Akkor ismeri a tanúvallomásokat, és tudja, hogy Carmen 

emlegetett egy furcsa rendőrt és egy orvost? 

– Benne volt az újságokban is – válaszolta a főfelügyelő. – 

Valaki jó pénzért kiszivárogtatta a sajtónak. Ahogy az lenni 

szokott. 

– Egy orvos képes így kivágni a szerveket. 

– Igen, a patológusok is felkapták erre a fejüket. De voltak 

még egyéb bonyodalmak is. Blokk holnap többet tud majd 

mondani erről. Nagyon kedves ember. 

Irenének eszébe jutott, hogy Stridner ismerősét hívják Svend 

Blokknak. 

Kihozták az ételt, és az illatokat megérezve Irene rájött, 

milyen éhes. A fehérboros borjú és a sonka nagyon jól nézett ki. 

Egy ideig mindketten csak az evéssel voltak elfoglalva. Amikor 

már majdnem befejezték, Beate megszólalt: 

– Holnap elolvashatja a Carmen ügyéről készült nyomozati 

anyagot. Másolatokat is készíthet. A boncolási jegyzőkönyvvel 

kapcsolatban is ugyanez a helyzet. Azt majd Blokk odaadja. Es... 



A Marseillaise hangjai csendültek fel és szakították félbe a 

főfelügyelőt. Irene néhány másodpercig nem jött rá, hogy a saját 

mobilja hangját hallja. Elpirult, és zavartan keresgélni kezdett a 

dzsekije zsebében. 

– Szia, anya! Jenny vagyok. A kutyacsősz influenzás lett. 

Kivel legyen Sammie holnap? 

– Te jó ég! Fogalmam sincs. Egy étteremben ülök és 

vacsorázom. Visszahívlak egy óra múlva, jó? Otthon vagy? 

– Persze. 

– Jó. Akkor majd hívlak, édesem. 

Kinyomta a telefont és elnézést kért. Beate Bentsen 

félbeszakította. 

– Ugyan, tudom, milyenek a gyerekek. Hány van? 

– Kettő. Ikrek. Tizenhat évesek. 

– Az én fiam huszonkettő. 

Mindketten bólintottak, majd felemelték a poharukat, 

koccintottak és kiitták a maradék italukat. Irenenek eszébe jutott 

valami, és ismét keresgélni kezdett a zsebében. Amikor 

megtalálta Isabell képét, odatette a főfelügyelő elé az asztalra. 

Röviden összefoglalta a legfontosabb információkat az eltűnt 

lányról: 

– Peter és Jens úgy gondolja, hogy a Skandináv Modellek egy 

escort szolgálat, és Isabell valószínűleg prostituáltként dolgozik. 

Beate figyelmesen megnézte a képet. 

– Sajnos, ez elég valószínű. Koppenhágában hemzsegnek a 

hozzá hasonló fiatal lányok, akiket néhány év használat után a 

város kiköp magából. Gyakran arról ábrándozva jönnek ide, hogy 

a show-bizniszben fotómodellként fussanak be karriert. Azután a 

valóság egészen másképp alakul. 

– Hallott már a Skandináv Modellekről? 

– Nem. De rengeteg hasonló hely van. Általában egy idő után 

eltűnnek ezek a cégek vagy nevet változtatnak. Lehetetlen 

nyomon követni őket. 



– Hol találok egy listát a pornóklubokról, sztriptízbárokról, 

escort szolgáltatásokról? 

Beate keserűen felnevetett, és rágyújtott egy cigarettára. A 

cigarettával a kezében mutatott Irene felé. 

– Ugye, nem bánja, ha rágyújtok? 

Irene nemet intett a fejével. 

– Eszembe jutott, hogy a svédek nagyon komolyan veszik a 

dohányzást. Ön dohányzik? 

Odanyújtotta a dobozt Irenenek, alá udvariasan elhárította az 

ajánlatot. 

A főfelügyelő mélyet szívott a cigarettájából, majd a 

füstfelhőn keresztül ránézett Irenere. 

– Olyan listát, amelyen rajta van a Skandináv Modellek? Azt 

javaslom, hogy nézze át a szállodájában kapott reklámokat. Vagy 

a turistáknak szánt kiadványokat. Azoknak a hátulján általában 

vannak hirdetések. Mindenfélék... A legrosszabb helyeket nem 

lehet reklámozni, de az emberek megtalálják a kiskapukat... 

Egyikük sem kért desszertet, inkább két kávét rendeltek. Már 

majdnem fél kilenc volt, mire végeztek. Irene elköszönt, 

mondván, még haza kell telefonálnia. 

Beate még maradt, és rágyújtott egy újabb cigarettára. Irene 

kilépett a szemerkélő esőbe. 

 

– Már elintéztük. Mrs. Karlsson elviszi sétálni ebéd körül. A 

gyerekei kanyarósak, ezért otthon lesz – közölte Jenny. 

– És otthon hagyja a gyerekeket, hogy elvigye Sammie-t? 

– Persze. Már elég jól vannak. Mikor jössz haza? 

– Holnap este. Hogy van Katarina? 

– Még fáj a nyaka, és nehezen tudja mozgatni. Holnapra 

kapott időpontot a klinikára. 

– Jó. Ma éjszakára kikapcsolom a mobilomat. Ha vészhelyzet 

van, hívhatjátok a szállodát. 



Irene letette a telefont. Legalább Sammie dolga rendben van. 

Az ő ügyeiről ezt nem lehetett állítani. 

 

„Koppenhága – heti kalauz” állt a vastag brossára címlapján, 

amelyet egy világoszöld háttér előtt álló tollaslabdajátékos képe 

díszített. Irene gyorsan átlapozta a múzeumok és a kulturális 

látnivalók listáját. Egy fekete oldal félholddal és csillagokkal arról 

tudósított, milyen szórakozási lehetőségek nyílnak a látogatók 

előtt „sötétedés után”. 

A turistákat meztelen lányokról készült színes fotók 

csábítgatták a bárokba, éjszakai mulatókba, szaunákba, escort 

klubokba és más, kreatív módon elnevezett helyekre, ahol 

nyilvánvalóan fiatal lányok és esetenként fiúk kínálták 

szolgáltatásaikat. A lányok között egy sem volt, aki huszonkét 

évesnél idősebbnek látszott volna. Általában csupán egy tanga 

volt rajtuk vagy még az sem, mellüket kidüllesztve, csípőjüket 

oldalra tolva néztek a fényképezőgép lencséjébe. 

Irene az utolsó oldalon megtalálta a Skandináv Modellek 

hirdetését. A fekete-fehér képen négy lány állt szorosan egymás 

mellett, karjukkal átölelték egymást. Rövid pólót és tangát 

viseltek, miközben csábítóan néztek és csücsörítettek a szájukkal. 

Mellbimbóik kilátszottak a pólókból. A fejük fölött ott volt a 

nevük is: Petra, Linn, Bell és Heidi. Bell – Isabell Lind. 

A hirdetés szövege így hangzott: „Ők azok a lányok, akiket 

megtalál Koppenhágában. Pénz-visszafizetési garancia.” 

Irene érezte, hogy görcsbe rándul a gyomra. A csücsörítő 

lány, aki a testét árulta a képen, a lányai játszótársa volt egykor. 

Nagy erőfeszítésébe került, hogy tovább olvassa a hirdetést. 

„Mindig készen állunk arra, hogy meglátogassuk. Vagy akár ön is 

eljöhet hozzánk, újonnan épített, luxuskivitelű, biztonságos és 

abszolút diszkrét stúdiólakásunkba. A központi fekvésű nyhavni 

kerületben megtalál minket.” A cím: Store Kongensgade. 



Irene hosszasan keresgélt a mellékelt térképen, mire 

megtalálta az utcát. A betűk kicsik és homályosak voltak. 

Lehetséges, hogy ideje lenne olvasószemüveget csináltatni? Nem, 

az öreg hölgyeknek való. Fel kellett kapcsolnia az asztali lámpát, 

és kinyújtott kézzel kellett tartania a térképet, hogy lásson 

egyáltalán valamit. 

A Store Kongensgade a Kongens Nytorv közelében volt. A 

szállodából éppen az ellenkező irányba kellett elindulni, mint 

amikor Vesterbróba ment az ember. Először el kell mennie Tom 

Tanakához, aztán megnézi a Skandináv Modelleket. Nehéz 

megmondani, melyik lesz kellemetlenebb látogatás. 

Először is, észrevétlenül kell mozognia a koppenhágai 

éjszakában. Ez persze nem olyan egyszerű, ha az ember nő és 180 

centi magas. 

Irene lemosta a sminkjét. Egy nedves fésűt végighúzott 

néhányszor a tincsein, amitől máris kevésbé tűnt nőiesnek. 

Farmert és edzőcipőt vett, és úgy döntött, a ballonját veszi fel a 

rövid dzsekije helyett. Részben azért, mert uniszex volt, részben 

pedig azért, mert még mindig esett az eső. Az időjárás is segít 

rajta, mert a frizurája így biztosan lapos és unalmas lesz. 

Megnézte magát a szekrényajtóra szerelt tükörben. Senki sem 

fogja észrevenni. 

Kilépett a szállodából, és belevetette magát a koppenhágai 

éjszakába. 

Elállt az eső, hideg, metsző szél fújt a tenger felől. Irene arra 

gondolt, bárcsak hozott volna egy pár kesztyűt is magával, de az 

ilyesmire valahogy nem gondol az ember, amikor májusban 

utazik. Belesüllyesztette a kezét a zsebébe, és felhajtotta a 

gallérját. Sokan járkáltak a híres kert, a Tivoli környékén. A 

bárok és éttermek már tömve voltak, és hívogatónak tűntek 

olyasvalaki számára, aki kint fagyoskodik a hidegben. 

Minél közelebb jutott a Colbjørnsensgadéhoz, annál kevésbé 

volt biztos benne, hogy be akar menni valamelyikbe. A 



neonreklámok go-go girlöket, sztriptízbárokat és „a legjobb 

szexet” hirdették a városban. Irene nem volt prűd vagy tudatlan, 

tisztában volt vele, miről szól a szexipar. Húsz évet töltött 

rendőrként, és már mindent látott. De nem ilyen töménységben. 

Ez volt az, ami miatt hányingere lett. A tömény marketingtől és a 

mérhetetlen lenézéstől. 

Azok a vörös arcú férfiak, akik görnyedve osontak be ezeken 

az ajtókon, miközben megpróbáltak észrevétlenek maradni – 

vajon mi az ő véleményük a nőkről? Es a nők vajon mit 

gondolnak saját magukról? A kizsákmányolás hatással van az 

önbecsülésükre? Es másokéra? Akár a sajátjára? 

Megállt és elgondolkodott az utolsó kérdésen. Igen, úgy 

érezte, hogy ledegradálják a nőiségét. Ez az érzés meg is lepte. 

Mégis így érzett. Két okos és szép lányára gondolt. Őket is erre a 

szerepre kárhoztatják majd a férfiak: szexuális tárgyak lesznek 

csupán? 

Irene dühös lett. A Tom Tanaka boltjához vezető utolsó 

lépéseket már egészen más lelkiállapotban tette meg. 

Talán ezeknek a gondolatoknak volt köszönhető, hogy 

nagyobb erővel nyitotta ki az üzlet ajtaját, mint akarta volna. A 

bent lévők mind ránéztek. A korábbinál is több vásárló volt 

odabent. Tom Tanaka és Emil a pult mögött állt. Irene odament 

hozzájuk és köszönt. A fiatalember gyorsan másfelé nézett. Egyik 

kezében egy sonkás szendvicset tartott, a másikban egy dobozos 

kólát. 

Tanaka átvezette a már ismert helyiségeken. Kinyitotta a 

lakásához vezető ajtót, és intett Irenenek, hogy kövesse. Szó 

nélkül belépett az irodájába, és hellyel kínálta a vendégét. A 

szivarfüst már-már otthonossá tette a hangulatot. 

– Sört vagy esetleg egy whiskeyt-t? – kérdezte Tanaka. 

– Egy sört elfogadok, köszönöm – felelte Irene, némi habozás 

után. 



Tanaka lehajolt, és Irene meglepve látta, hogy az íróasztal 

alatti minibárból két hűtött sört húz elő. Két pohár is előkerült. 

Tanaka teletöltötte az egyiket és Irene felé tolta. A sör finom volt, 

és a nyomozónőnek eszébe jutott a Tuborg egyik reklámja, mely 

szerint a sör mindig jólesik. 

Tanaka letette az üveget az asztalra, és Irenere nézett. 

– Huss nyomozó. Meg kell bíznom valakiben. Maga nem 

koppenhágai rendőr, ezért hajlandó vagyok bízni magában. 

Irene lehajtotta a fejét, és nem szólt semmit. Ennek oka 

elsősorban az volt, hogy nem tudta, mit kellene válaszolnia. 

– Biztosan tudom, hogy ki a meggyilkolt göteborgi férfi. A 

neve Marcus Tosscander. 

Tanaka nehezen ejtette ki a vezetéknevet. Elővett egy 

névjegykártyát, és letette Irene elé az asztalra. Sötétkék betűkkel 

ez állt rajta: 

 

Tosca Design 

Marcus Tosscander, tervező 

 

Egyszerű, szép és minőségi munka volt. A kártyán szerepeit a cím 

és a telefonszám is. 

– Kungsportsplatsen, Göteborg – olvasta hangosan Irene. 

Felnézett, és a tekintete találkozott Tanakáéval. 

– Miért gondolja, hogy ő az áldozat? 

– A tetoválás miatt. Elkérte tőlem a képet, és én ajánlottam 

neki Koppenhága legjobb tetoválóművészét. 

– Hogy hívják? 

– Egy nő, Woon Khien Csang. Az apja egy hongkongi mester. 

Tőle tanulta a mesterséget. 

– Meg tudja adni a címét? 

– Persze. Nem titkos. De nem mondhatja meg a dán 

kollégáinak, hogy tőlem tudja. 

– Miért nem? 



Tanaka hezitált, mielőtt mesélni kezdett. 

– Marcus január elején jött el először a boltba. Olyan volt, 

mintha... Nem is tudom, hogy mondjam... mintha kivirágzott 

volna az egész üzlet. Gyönyörű volt, sugárzott, melegség öntötte 

el az ember szívét, ha csak ránézett. Odajött hozzám, és azt 

mondta: „Helló, Tom Tanaka, beszélni szeretnék veled.’' Tudta, 

hogy hívnak, már akkor, amikor belépett. Akkoriban nem tűnt 

fel, de miután maga és a kollégája eljött, gondolkodni kezdtem a 

történteken. 

Tanaka elhallgatott, és nézte, ahogy Irene jegyzetel egy 

gyűrött noteszba. Marcus Tosscander. Legalább van egy nevük, 

amely után indulhatnak. Amely a torzóhoz tartozhat. 

– Meglepődtem, de örültem is, hogy beszélni akar velem. 

Bejöttünk ide. Könnyű volt beszélgetni vele. Nagyon jól beszélt 

angolul. Egyszer csak megkérdezte, kölcsönkérheti-e a festményt, 

mert szeretne készíttetni egy különleges tetoválást 

Koppenhágában. Nyilvánvalóan odakint látta a bolt falán, és 

megtetszett neki. Még ma sem tudom, miért egyeztem bele, de 

megtettem. És megadtam neki Woon címét is. 

Tanaka elhallgatott. Amikor újra beszélni kezdett, Irene 

észrevette, hogy fájdalmasan keserű a hangja. 

– Valahányszor elment Woonhoz, utána visszahozta a 

festményt. Nem tudott mindennap menni hozzá, mert sok dolga 

volt napközben. Miután a rajz elkészült, többször meglátogatott. 

Mindig a hátsó bejáraton jött és távozott. Majd megmutatom 

magának azt is. Maga is azt fogja használni, ha elmegy. 

– Mikor látta utoljára? 

– Február 28-án. Vasárnap volt. Itt vacsoráztunk a 

konyhában, és azt mondta, visszamegy Göteborgba a nyári 

ruháiért. Úgy tűnt, komolyan fontolgatja, hogy ide költözik. 

Elsősorban miattam. 



A hangja elcsuklott az utolsó mondat közben. Lehajtotta a 

fejét, hogy elrejtse a könnyeit, és sokáig így maradt. Aztán 

felnézett, és a tekintetéből düh áradt. 

– Hétfőn ment el, március 1-jén. Azóta nem hallottam róla. 

Most már tudom, miért nem. Ezért mondtam el mindezt 

magának. Egy svéd rendőrnek, akiben megbízom. El kell kapnia 

a gyilkost! 

– Miért nem akar beszélni a dán rendőrökkel? 

– Marcus szilveszter után költözött Koppenhágába. Egy… 

barátjával élt. Ez az ember rendőrtiszt volt. Marcus mindig úgy 

emlegette, hogy „az én kis rendőröm”. A pasas nem tudhatott 

rólunk semmit, amíg Marcus vele lakott. Néha olyan érzésem 

volt, hogy talán fél attól az embertől. Gyakran mondogatta, hogy 

rosszabb, mint az orvos Göteborgban. 

– Várjunk csak! Tényleg ezt mondta? Szó szerint? 

– Igen. Pontosan ezt. Többször is. Úgy értelmeztem, mintha a 

rendőr és az orvos féltékeny lenne. Talán egymásra. De az is 

lehet, hogy Marcus valami másra gondolt. 

Ismét felbukkant egy orvos és egy rendőr. De Carmen 

Østergaard nő volt, Marcus pedig férfi. Ugyanarról a rendőrről és 

orvosról beszéltek? Véletlen egybeesés? Hogy függ össze mindez? 

– Tudja, hogy hívják a rendőrt? – kérdezte Irene. 

– Nem. Nem akarta megmondani nekem. „Meglepődnél. 

Jobb, ha nem is tudod”, mondta, amikor rákérdeztem. 

De egyszer kicsusszant a száján, hogy a rendőrnek köze van 

Vesterbróhoz. „Óvatosnak kell lennünk”, mondta. 

– Úgy gondolja, hogy itt dolgozik, ebben a kerületben? 

Tanaka elgondolkodott. 

– Nem emlékszem minden szóra. De az biztos, hogy valami 

köze van a kerülethez. 

– Tudja esetleg, hol lakik? 

– Nem. Csak azt, hogy valahol a botanikus kert környékén. 

– Hány éves volt Marcus? 



– Harmincegy. 

– Tud valamit a családjáról vagy a göteborgi barátairól? 

– Nem. Semmit. Szinte mindenről beszéltünk, ezt kivéve. 

– Miről beszélgettek? 

– Számtalan közös volt bennünk. Az utazás, például. Marcus 

szeretett utazni. Arról beszéltünk, hogy ősszel elutazunk 

Japánba... 

Tanaka elhallgatott, majd hirtelen felállt. 

– Itt a telefonszámom. Nem sok embernek adom meg. 

Bármikor elérhet. Éjjel-nappal. Hívjon, ha megtud valamit. 

Irene elvette a papírlapot. Tanaka meghajolt, és Irene is így 

tett. Értékelte a tiszteletet és a bizalmat. 

Ezután Tanaka egy keskeny folyosón keresztül vezette a 

hatalmas hálószobába. Drága férfiparfüm illata csapta meg Irene 

orrát. A szoba legfontosabb bútordarabja egy óriási ágy volt, 

amelyet fekete selyemlepedők takartak. A fehér falakon két 

nagyméretű, bekeretezett fotó lógott. Mindkettő tanulmány volt 

meztelen férfiakról. Az ajtón két zár is volt: egy nyomógombos és 

egy hagyományos, amelyet betörők ellen szerelnek fel. Tanaka 

mindkettőt kinyitotta, és kitárta az ajtót Irene előtt. A 

lépcsőforduló után keskeny kőlépcsők következtek. 

– Ha találkozni akar velem, hívjon fel. Megbeszélünk egy 

időpontot, és én kinyitom ezt az ajtót. 

Mindketten meghajoltak. Irene megnyomta a lépcsőházi 

világítás gombját, és lement a lépcsőn. Egy sötét hátsó udvarba 

érkezett. A túloldalon lévő étteremből erős ételszag áradt, amely 

a fal mellé felsorakoztatott szemeteszsákok kellemetlen szagával 

keveredett. A zizegés és kaparászás arra utalt, hogy sokan 

örülnek a kirakott hulladéknak. 

Irene átsietett a sötét udvaron, de mielőtt kiléphetett volna az 

utcára, észrevett egy parázsló cigarettavéget a fal mellett. 

Valaki állt a kijáróban. 



Irene megfordult, de az az ajtó, amelyen kilépett a 

lépcsőházból, már becsukódott mögötte. Az étteremnek szintén 

nem volt hátsó bejárata. 

Elindult az utca felé. Erezte, hogy elhalad valaki mellett, mert 

hallotta a légzését. Amikor már egészen közel volt a kijárathoz, a 

sötétből előugrott egy férfi, és elállta az útját. Az utcai lámpa 

fénye megcsillant egy késen és a férfi tar fején. Ketten voltak. 

Irene nem fordította el a fejét, csak villámgyorsan jobbra 

csapott a karjával oda, ahol a másikat sejtette. Egy dzsekin 

akadtak meg az ujjai. Megragadta az anyagot, és olyan erősen 

megrántotta maga felé, hogy a kabát tulajdonosa odaesett elé a 

földre. A kezében lévő baseballütő Irene feje helyett 

nekicsapódott a falnak. Irene gyorsan fogást váltott, és elkapta a 

támadója nyakát. Inkább csak érezte, mint látta, hogy egy másik 

kopasz férfival van dolga. Teljes erőből a falhoz vágta a fejét, 

amely nagyot koppant a téglákon. A férfi összegörnyedt és 

fájdalmasan felkiáltott. 

A késes férfi, átlépett a társán. Még mindig a sötétben állt, és 

késével Irene hasa felé vágott. Irene kivédte a szúrást, és 

megragadta a férfi csuklóját. Aztán villámgyorsan kinyújtotta a 

támadója jobb karját, és mellélépett. A férfi karját felfelé feszítve 

rúgást indított a hasa felé. A férfi levegőért kapkodott. Mielőtt 

összeszedhette volna magát, Irene a jobb karjával átkarolta és 

megszorította a nyakát, miközben a karját továbbra is felfelé 

feszítette. Amikor az ellenfele a földre került, már könnyű volt a 

torkára térdelni, majd hátracsavarni a karját. Ez nagy 

fájdalommal járt. A férfi elejtette a kést. 

Irene úgy döntött, még bevisz egy bordaközi rúgást, hogy a 

támadójának ne legyen kedve utánamenni a sötétben. Nem 

akarta eltörni a bordákat, csak fájdalmat akart okozni. A férfi 

kiáltásából ítélve sikerrel járt, így nem tűnt valószínűnek, hogy 

követni fogja őt. Amikor elsietett a helyszínről, a kést is magával 

vitte. Utoljára még hallotta, hogy egyikük azt mondja: 



– Ez nem egy rohadt buzi volt! 

– Hanem ki? – kérdezte a barátja. 

– Dögöljek meg, ha tudom. 

Mindketten déli akcentussal beszélték a svédet. Valószínűleg 

azok közé tartoztak, akik a komppal azért keltek át Dániába, hogy 

részt vegyenek a buziverés népszerű sportjában. Néhány évvel 

korábban Irene több hasonló esetben is nyomozott. Az áldozatok 

némelyikének maradandó sérülései keletkeztek. Irene elégedett 

volt. A szkinhedektől elvett kés egy valóságos kis tőr volt. A penge 

egyetlen kattintásra visszacsusszant a nyélbe. A fegyver 

könnyedén elfért a zsebében. 

Kocogni kezdett az Istedgade felé. Ha még el akar jutni a 

Store Kongensgadéra, és meg akarja látogatni a Skandináv 

Modelleket, taxit kell hívnia. 

Körülbelül két perc múlva talált is egy kocsit, és ki tudta fújni 

magát egy kicsit. Amikor megadta a sofőrnek a címet, az így 

szólt: 

– Egész éjjel kint lesz a városban egyedül? 

Gondoljon, amit akar. Irene kinézett az ablakon, és úgy tett, 

mintha nem értett volna dánul. 

Elég nehéz volt egész nap dánul kommunikálni, Tom Tanaka 

ráadásul angolul beszélt hozzá. Eddig elég jól boldogult, de néha 

nagyon nehéz dolga volt. Különösen akkor, ha az emberek 

gyorsan beszéltek. 

Tom Tanaka tisztán beszélt angolul. Hogyan sajátíthatta el 

ilyen jól az angolt japán létére? Lehet, hogy kint élt az Egyesült 

Államokban? Az ember azt gondolná, egy szumóbirkózó 

mindenképpen Japánban marad, ahol a bajnokokat istenként 

tisztelik. Vajon a távozásának van köze a szexuális 

beállítottságához? Valószínűleg igen. 

Végre van egy nevük a gyilkossággal kapcsolatban. A 

Killevikben talált áldozat lehet Marcus Tosscander is. Egy 

harmincegy éves designer. Irene hirtelen rájött, hogy nem 



kérdezte meg Tanakát, miféle tervező volt Marcus, bár ez 

hamarosan úgyis ki fog derülni. 

A két támadóra gondolt. Vajon az esetnek van köze a 

nyomozáshoz? Amikor a taxi nyugalmában gondolta végig a 

történteket, kizárta ezt az eshetőséget. Valószínűleg csak véletlen 

egybeesés. 

Széles sugárutakon hajtottak végig díszesen kivilágított 

épületek mellett. Irene szemei lecsukódtak, és érezte, hogy 

nagyon fáradt. 

A taxisofőr indexelt, és megállt a járda mellett. 

– Itt is vagyunk. Folytatódhat a szórakozás – mondta. 

– Meg tudna várni? Csak bemegyek és megkeresek valakit – 

kérte Irene. 

– Megvárom, de előbb ki kell fizetnie a fuvart. 

Irene odaadta a pénzt, mire a sofőr megígérte, hogy öt percet 

vár. Ha addig nem jön vissza, akkor elmegy. 

Irene kinyitotta az ajtót, és már éppen ki akart szállni a 

kocsiból, amikor hirtelen meglátott valamit. Gyorsan 

visszacsusszant az ülésbe. Egy férfi érkezett ahhoz az épülethez, 

amelyben a Skandináv Modellek laktak a hirdetés szerint. 

Mutatóujjával keresett a lakók között a kapucsengő tábláján, 

majd Jens Metz nyomozó felment a lépcsőn. Irene látta, ahogy 

széles válla eltűnik a lépcsőház ajtaja mögött. 

Még jó tíz percig ült a taxiban. Végül megelégelte a sofőr 

folyamatos piszkálását. „Ja, a kikapós férjecskét követtük! Vagy 

úgy! Értem már!” 

Kiszállt a kocsiból, és odament a bejárathoz. A Skandináv 

Modellek az első emeleten fogadták az érkezőket. Irene 

megnyomta a gombot a kis jelzés mellett. A zár berregett, és 

Irene kinyitotta az ajtót. 

Az első emeleti lépcsőforduló egyik ajtajára kis táblát 

szereltek: ÜDVÖZÖLJÜK A SKANDINÁV MODELLEKNÉL. A 



felületes szemlélő számára az ajtó akár egy ügyvédi irodába is 

vezethetett volna. 

Irene másodszor is becsengetett, mire egy lány nyitott ajtót. A 

hirdetés szerint Petra lehetett. Szőke volt, és meglehetősen erős 

sminket viselt. Ennek ellenére alig tűnt többnek tizenkilenc 

évesnél. Átlátszó blúza túl sokat engedett látni a melléből. A 

fekete bőr miniszoknya alig takart többet, mintha csak egy övét 

vett volna fel. 

Amikor meglátta Irenet, összerezzent. A szemében félelem 

jelent meg. Milyen furcsa kívánságai lehetnek ennek a magas 

nőnek? Mielőtt Irene bemutatkozhatott volna, Petra 

megkérdezte: 

– Bejelentkezett? 

Az akcentusa alapján Svédország déli részéről származott. 

– Nem. Svéd rendőr vagyok, és Isabell Lindet keresem. Bell 

néven ismerik. 

Petra elsápadt, és összeszorította a száját. A tekintete 

körbevándorolt a frissen festett lépcsőházban, amelyet hűvös, 

sárga fény világított meg. Senki sem segíthetett rajta, így a 

tekintete visszatért Irene arcára. 

– Bell... Isabell nincs itt – mondta végül. 

– Nincs? És hol van? 

– Elment. Egy kuncsafttal. 

Ha Göteborgban lettek volna, Irene bemehetett volna, hogy 

körülnézzen az irodában. Koppenhágában azonban nem volt joga 

ehhez. De Jens Metznek igen. Amióta belépett az épületbe, nem 

látta nyomát. Valahol az épületben kell lennie. Vajon mit keres 

itt? Az Isabell utáni kutatásban segít? Vagy úgy döntött, 

kipróbálja a szolgáltatást? 

– Tudja, mikor jön vissza Isabell? 

Petra vállat vont. Irene úgy látta jónak, ha egy kicsit 

továbbhalad. 



– Nem hivatalosan nyomozok. Isabell családjának barátja 

vagyok, és a családja szeretné, ha felvenné velük a kapcsolatot. 

Magánügyben, ha érti. 

Az utolsó mondatnál lehalkította a hangját, és 

jelentőségteljes pillantást vetett Petrára. A lány összezavarodott, 

és nem tudta, mit mondjon. Irene elővette a tárcáját, és kivett 

belőle egy névjegykártyát. A neve alá rövid üzenetet írt: 

 

Szia, Bell! Keress meg az Alex Hotelban, vagy hívj a 

mobilomon, a számot itt láthatod. Nagyon fontos lenne 

beszélnünk. Irene 

 

Odanyújtotta a kártyát Petrának, aki vonakodva bár, de elvette. 

– Oda tudná adni ezt a kártyát Isabellnek? 

Petra kelletlenül bólintott, és becsukta az ajtót. Amikor Irene 

kilépett az épületből, egy parkoló teherautó mögé húzódott. 

Várta, hogy Jens Metz felbukkanjon a bejáratnál. 



Hetedik fejezet 

A telefon hangja mély álomból ébresztette. Először fogalma sem 

volt arról, hol van. A telefon rendületlenül csöngött. Egy kis idő 

múlva sikerült megtalálnia a kagylót. Halk női hang szólt bele. 

Angolul figyelmeztette, hogy ideje felkelnie. Irene 

visszahanyatlott a párnájára, és felnyögött. Izomláza volt, nyilván 

az előző esti verekedés miatt. Az álom nem akart kimenni a 

szeméből, és a szemhéja önkéntelenül is folyton lecsukódott. 

Nagy nehezen felült. Legjobb, ha most rögtön felkel, különben 

Peter Møller ismét várhat rá a recepción. 

A hosszú, forró zuhany után sokkal éberebbnek érezte magát. 

A halványsárga Björn Borg pólóját és a kék vászonnadrágját vette 

fel. A ballonkabáttal együtt egyértelműen sugározta a „Boldog 

vagyok, hogy svéd lehetek!” üzenetet. Mindegy, nem volt más 

tiszta ruhája. 

A mobilján felhívta a főnökét. Andersson főfelügyelő hangja 

is álmosnak tűnt, de amikor meghallotta, kissé felélénkült. 

– Várj! Nincs nálam toll és papír. 

Amikor a főnöke ismét beleszólt a telefonba, Irene megadott 

neki minden információt, amit Tosscanderről megtudott. A 

főfelügyelő nagyon elégedettnek tűnt egészen addig, amíg Irene 

azt nem mondta neki, hogy nem árulhatja el, honnan szerezte az 

információit. 

– És miért nem tudod elmondani? Megbízható a forrás? 

Irene könnyedén el tudta képzelni a főnöke reakcióját, ha 

megpróbálná leírni Tanakát: egy volt szumóbirkózó, aki 

homoszexuális, fekete selyempizsamában jár, és övé a 

legnagyobb homoszexuális szexbolt Koppenhágában. 

– Az informátorom nagyon megbízható. Higgyen nekem. Az 

egész ügy bonyolult. Két évvel ezelőtt a koppenhágai kollégák a 



csonkolt prostituált miatt nyomoztak, és szóba került egy orvos 

és egy rendőr is. A különös az, hogy az informátorom szerint 

Marcus Tosscander életében szintén volt egy orvos és egy rendőr 

az eltűnése előtt. Ez hihetetlen egybeesés. Úgy tűnik, a rendőr 

valamiféleképpen kötődik Vesterbróhoz. És ez azt is jelenti, hogy 

akár az egyik kolléga is lehet, akivel éppen most dolgozom 

Koppenhágában. Ha így van, nem árulhatom el nekik, hogy mire 

bukkantam. 

– Egy rendőrtiszt! Hát ezt nem hiszem el! – mondta 

Andersson, és néhányszor megköszörülte a torkát. – Irene, 

vigyázz magadra. Ne vállalj felesleges kockázatot. Ha tényleg úgy 

van, ahogy mondtad, akkor veszélyes lehet a helyzet. 

A hangjában őszinte féltés érződött. Irene pedig úgy döntött, 

azt sem meséli majd el Anderssonnak, ami előző este történt a 

sikátorban. 

– Vigyázni fogok magamra. Ma már csak fénymásolok 

néhány iratot a Carmen Østergaard meggyilkolása miatt 

folytatott nyomozás anyagából. Utána indulok haza. 

– Jól van. Hívj, ha valami történik. 

– Rendben. Viszlát. 

Amikor Irene széthúzta a függönyöket, örömmel látta, hogy 

bágyadtan ugyan, de süt a nap. Lement a hotel éttermébe, és 

rendelt egy igazi dán reggelit. Elégedetten vette tudomásul, hogy 

a kávé sokkal jobb, mint amire számított. 

Jó érzésekkel a szívében ment fel a szobájába, és 

összecsomagolta a holmiját. 

Peter Møller akkor érkezett, amikor Irene éppen 

kijelentkezett. 

– Jó reggelt! Minden rendben? – kérdezte a férfi, és 

elővillantotta legszexisebb mosolyát. 

Fredrik Stridhre emlékeztette Irenet. Mindketten azok közé 

tartoztak, akik mindig frissek és jókedvűek voltak, még akkor is, 

amikor lehetetlen helyzetbe kerültek. Irigylésre méltó képesség 



volt ez, amelyet Irene sajnos nem birtokolt. Ő, ha csak öt órát 

aludt, ahogy például előző este is, pontosan úgy is nézett ki. 

Megpróbálta ügyesen kisminkelni magát, és válaszképpen 

rámosolygott Møllerre. Ha szerencséje van, beéri ennyivel. Ha 

azt gondolja, hogy svéd kollégája egy kissé megviselt kora reggel, 

hadd higgye, hogy este magányában kiürítette a minibárt a 

szobájában. A dán kollégák nem tudhatják meg, hol töltötte az 

éjszaka nagy részét. 

– Jó reggelt magának is. Minden rendben, igen – mondta. 

Mielőtt felvehette volna a táskáját, Møller már nyúlt is érte. A 

másik kezével kinyitotta előtte az ajtót. Udvarias és jól nevelt, de 

nehéz eligazodni rajta, gondolta Irene. Lehet, hogy ő az a rendőr? 

Irene elhessegette a gondolatot. Ha továbbra is erről 

gondolkodik, lassan paranoiás lesz. 

 

Hosszú idő telt el a dán nyelvű jelentések végigolvasásával. Irene 

megpróbálta átfutni a szöveget, és kivenni a lényeget. Megvolt a 

veszélye, hogy elnéz valamit, de azzal nyugtatta magát, hogy a 

fénymásolóval ez nem fordulhat elő. Megörült, amikor rátalált a 

rendőrről és az orvosról szóló tanúvallomásokra. Sajnos a 

kihallgatótiszt nem volt elég rámenős, így az anyag soványka lett. 

Az egyik prostituált a rendőrrel, a másik pedig a doktorral futott 

össze. 

A 24 éves Christine Ehlers, aki tizenéves kora óta volt 

drogfüggő, azt állította, hogy Carmen Østergaard meggyilkolása 

előtt körülbelül egy héttel egy férfi súlyosan bántalmazta és 

megfenyegette. Felvette a kocsijába, és elvitte egy lebontásra ítélt 

épület mögé. A nő nem emlékezett a kocsi márkájára, csak arra, 

hogy nagy volt és újszerű. Amikor kiszálltak, a férfi levette sötét 

kabátját, amely alatt rendőregyenruhát viselt. Ütni kezdte 

Christinét, kurvának, lotyónak nevezte, majd megragadta a 

torkát és fojtogatni kezdte. A nőnek sikerült összeszednie az 



erejét, és ágyékon rúgta a támadóját. A rúgás jó helyre mehetett, 

mert Christine kiszabadult, és el tudott futni. 

Sajnos a heroin és a sokkhatás miatt nem tudott 

személyleírást adni a férfiról. Csak annyira emlékezett, hogy 

fiatal volt, magas és vékony. Dánul beszélt, nem volt akcentusa. 

Makacsul kitartott amellett, hogy a férfi rendőregyenruhát viselt, 

sapkával. Azt már nem tudta, vajon akkor is a fején volt-e, 

amikor felvette őt a kocsiba, vagy csak később tette fel. A sötétkék 

téli sapka volt, nem a világosabb nyári változat. 

A huszonöt éves Anne Sorensen még csak néhány éve 

dolgozott prostituáltként. Korábban egy klubban alkalmazták, de 

amikor drogproblémái eluralkodtak rajta, kirúgták. 1997 telén őt 

is felvette egy kuncsaft a kocsijába. O sem emlékezett a típusra, 

csak arra, hogy a kocsi piros volt és elegáns. A férfi szintén egy 

elhagyatott épület mögé vitte a nőt, de svédül beszélt. Még a 

kocsiban elárulta, hogy orvos. Amikor Anne megkérdezte, milyen 

orvos, nem válaszolt. 

Miután a kocsi leparkolt a sötétben, a férfi elővett egy sötét 

táskát, amely a hátsó ülésen hevert, majd kivett belőle egy 

injekciós tűt. 

– Add be ezt magadnak, hogy jó formában legyél – mondta 

neki. 

A prostituált gyanakodni kezdett. Azzal védekezett, hogy 

korábban már belőtt egy adagot, és túl korai lenne egy második. 

A férfi feldühödött. 

– Ha nem lövöd be, agyonverlek! 

Anne megrémült, és azonnal magához tért kábulatából. 

Rájött, hogy veszélyben az élete, és ez elég erőt adott neki ahhoz, 

hogy kiüsse a férfi kezéből a tűt. Valahogy kinyitotta a kocsi 

ajtaját, és kiugrott. Futva menekült el a helyszínről. 

Mindkét nő ismerte Carmen Østergaardot, de egyikük sem 

volt vele közelebbi kapcsolatban. 



Irene hátradőlt a széken. A lányok története meglehetősen 

hasonló volt. A helyszín lehetett ugyanaz, de az egyik férfi 

rendőrnek, a másik pedig orvosnak adta ki magát. Az orvos 

svédül, a rendőr dánul beszélt. 

Marcus Tosscander egy dán rendőrtiszttel élt együtt, és 

ismert egy orvost is. 

– Rosszabb, mint az orvosom Göteborgban – mondta 

Tanakának, amikor említést tett a rendőrről. Egy svéd orvos, aki 

Göteborgban él. 

Az asztalon megcsörrent a telefon. Mivel senki sem volt a 

szobában rajta kívül, Irene felvette a kagylót. 

– Irene Huss nyomozó – mondta lassan. 

Szándékosan beszélt tisztán és érthetően, hátha a hívó fél 

nehezen érti a svédet. 

– Á, nagyszerű, hogy megtaláltam magát! Yvonne Stridner 

beszél. 

Az utóbbi mondatot nem volt szükséges elmondania. Senki 

sem üvöltött úgy a telefonban, mint ő. 

– Épp most beszéltem Svend Blokk-kal. Néhány részletet a 

holttestünkkel kapcsolatban meg akartam beszélni vele. Hátha 

két évvel ezelőtt is hasonló dolgok történtek. Említette, hogy ma 

megy hozzá a részletes boncolási jegyzőkönyvért. Felesleges. 

Majd én elintézem Svenddel. De azt már most megmondhatom, 

hogy ugyanaz az elkövető. 

– Köszönöm – nyögte ki Irene. 

Lehet, hogy nem ez volt a megfelelő válasz, vagy Stridner 

nem hallotta jól, mindenesetre tovább harsogott. 

– Szívesen. Nem került fáradságba. Maga foglalkozzon a 

rendőri munkával, én pedig elintézem a patológiai részt. De nem 

különös, hogy ez a gyilkos Göteborgban és Koppenhágában is 

ölt? Van egy kis távolság, legalább 180 kilométer, nem igaz? Es 

köztük ott van Oresund is.. 



Abban a pillanatban Irene rájött, hogy nincs ebben semmi 

rendkívüli. Ugyanis valószínűleg két gyilkosról van szó. Egy dán 

rendőrtisztről és egy svéd orvosról. Előfordulhatott, persze, hogy 

a pasas ingázott a két város között, de a személyleírások alapján 

valószínűbb, hogy két gyilkost kell keresni. 

Irene nem akarta elárulni, hogy néhány másodpercig nem 

figyelt, ezért motyogott valamit, amit akár beleegyezésnek is 

lehetett érteni. 

– Nagyszerű, akkor ezt megbeszéltük – közölte kurtán 

Stridner. 

A kattanás azt jelezte, hogy a professzor letette a telefont. 

Irene is így tett, miközben azon tűnődött, vajon miben 

egyezhettek meg az imént ők ketten. 

Csaknem két óra volt már, amikor végzett a fénymásolással. 

Jens Metz kinyitotta az ajtót, és bedugta kerek fejét az irodába. 

– Nem jön ebédelni? 

– De igen, köszönöm, épp végeztem. 

– Nagyon hatékony volt – jegyezte meg Metz, és joviálisan 

mosolygott. 

Egy szót sem szólt arról, hogy meglátogatta a Skandináv 

Modelleket. Lehet, hogy ebéd közben említi meg? Majd kiderül, 

gondolta Irene. Összeszedte a papírjait, és betette őket a 

táskájába. A táska sokkal nehezebbé vált, de Irene 

mindenképpen magával akarta vinni. Azt remélte, hogy ebéd 

után rögtön elindul haza. 

Peter Møller is csatlakozott hozzájuk. A Tivoli mögött 

ebédeltek egy füstös kis kocsmában. Mindhárman marhahúst 

ettek sült hagymával és krumplival. Møller és Metz egy-egy korsó 

sört is kért. Irene elhárította a kínálást, mondván, még vezetnie 

kell. 

– Mire Helsingborgba ér, eltűnik a hatása – mondta Metz. 



– Butaság lenne kockáztatni – mosolygott Irene. – Adják át 

üdvözletemet Beate Bentsennek, és köszönjék meg a nevemben a 

segítséget. Es természetesen maguknak is nagyon köszönöm. 

– Ugyan, szóra sem érdemes – mondta Metz, és felemelte a 

korsóját. 

Irene a társalgás kedvéért megjegyezte: 

– Nem akarok kíváncsiskodni, de mivel foglalkozik Bentsen 

úr? 

– Nem létezik Bentsen úr – nevetett Metz. 

– De hát a főfelügyelő beszélt a fiáról – folytatta 

elbizonytalanodva Irene. 

– Már maga is találkozott vele – mondta vigyorogva Jens 

Metz. 

Irene észrevette, hogy Peter Møller figyelmeztető 

pillantásokat lövell a kollégája felé, de Jens Metz mit sem 

törődött ezzel. Csak a söröskorsójára koncentrált. Amikor végül 

letette az asztalra, Irene megkérdezte: 

– Már találkoztam Beate Bentsen fiával? 

– Hát persze! Emil az, aki Tanakánál lóg. Emil Bentsen. Peter 

mondta, hogy ott volt tegnap a boltban. 

Irene megdöbbent. Jens Metz összeráncolta a homlokát, és 

bizonytalanul Peter Møller felé pislogott. 

– Nem mondtad neki tegnap? – kérdezte Mohert mérgesen. 

Møller sóhajtott. 

– Nem volt semmi köze ahhoz az ügyhöz, amelyben nyomoz. 

Ebben igaza volt. De Irene mégis elhatározta, hogy újra 

beszél Tom Tanakával. 

Ekkor ismét felhangzott a zsebében a Marseillaise dallama. 

– Irene Huss – szólt bele a telefonba. 

Csend volt a vonal másik végén. 

– Halló? 

– Itt... Petra beszél. A Skandináv Modellektől. Bell... Isabell 

eltűnt. 



Irene érezte, hogy nagyot dobban a szíve. 

– Egy pillanat – szólt gyorsan. 

Elvette a Nokiát a fülétől, és a két kollégához fordult. 

– A lányom az. Elnézést, személyes ügy. 

Elindult a női vécé felé. Amikor odaért, ismét beleszólt a 

telefonba. 

– Halló? Petra? Ott van még? 

– Igen. 

– Azt mondja, hogy Isabell eltűnt? 

– Igen. Nem jött vissza egy... munkából. 

– Mikor ment el? 

– Tegnap este 11-kor. 

– És hová indult? 

– Az Aurora Hotelba. 

– Biztos ebben? 

– Igen. Mindent felírunk egy naplóba. Bellnek fél tizenkettőre 

kellett odamennie a szállodába. 

– Tudja, ki hívta oda? 

– Nem én fogadtam a hívást, de a bejegyzés szerint a 

vendéget Simon Steinernek hívják. 

– Telefonon rendelték meg? 

– Igen. 

– Tudja, hol van ez a szálloda? 

– Itt van a cím is. Colbjørnsensgade. Az... 

– Igen, tudom, Vesterbro. 

Irene körülbelül akkor volt Tom Tanaka lakásában, amikor 

Isabellnek meg kellett érkeznie a szállodába. Ráadásul 

ugyanabban az utcában volt. Pontosabban akkor lehetett, amikor 

Irene összefutott a szkinhedekkel. Megpróbált villámgyorsan 

gondolkodni, de nem tudta rendezni a gondolatait. Végül azt 

kérdezte: 

– Lehetséges, hogy Bell ott maradt a szállodában éjszakára? 

– Nem. Soha nem maradunk éjszakára a vendéggel. 



– Hívta már a rendőrséget? 

Petra sokáig hallgatott, mielőtt válaszolt volna. 

– Nem. Tegnap jött egy férfi, és Bell után kérdezősködött. Azt 

mondta, hogy rendőr, és megmutatta az igazolványát is. Akkora 

már Bell elment,.. aztán érkezett maga. De maga megadta a nevét 

és a számát is, úgyhogy gondoltam... 

– Petra, nagyon hálás vagyok, amiért felhívott és elmondta 

mindezt. De én nem tehetek semmit. Egy svéd rendőrnek nincs 

joga Dániában intézkedni. Azt javaslom, hogy hívja fel a 

vesterbrói rendőrséget, és jelentse be, hogy Isabell nem jött 

vissza az Aurora Hotelból. Csak a dán rendőrség nyomozhat a 

szállodában. 

– Gondolja, hogy névtelenül is tehetek bejelentést? – 

kérdezte aggodalmaskodva Petra. 

– Igen, de annak megvan a rizikója, hogy csak telefon-

betyárkodásnak fogják tartani. A másik lehetőség az, hogy 

felhívja a szállodát. Próbálta már? 

– Nem, de talán tényleg azt kellene tennem... 

– Akkor kezdje azzal. Mellesleg, az a férfi, aki tegnap Bellt 

kereste, tényleg azt mondta, hogy rendőr? 

– Igen... néha azt mondják... meg hogy nyomoznak... tudja... 

Hogy ingyen bejussanak, gondolta Irene. Hangosan azonban 

csak annyit mondott: 

– Bocsánat, most mennem kell. Két óra múlva felhívom, 

hátha addig kiderül valami. És ha Bell előkerülne, kérem, 

értesítsen. 

– Rendben. Viszlát. 

Amikor Irene letette a telefont, érezte, hogy a gyomra 

összeszorul. Mi történhetett? Tényleg véletlen, hogy Isabell és ő 

egyazon időpontban voltak egyazon utcában ebben a hatalmas 

városban? 

Mintha egy jéghideg kéz szorította volna meg a torkát. Ügy 

érezte magát, mintha valaki a háttérből irányítaná, akárcsak egy 



bábut. Valaki játszik vele, mégpedig okosan. Sokat nem adott 

volna azért, ha egy pillantást vethet a forgatókönyvbe. 

Vajon Tom Tanakának köze van Isabell eltűnéséhez? De 

hiszen nem is említette neki a lány ügyét. Csak Beate 

Bentsennek, Jens Metznek és Peter Møllernek mutatta meg Bell 

képét. 

Tanaka azt mondta, bízik benne, és most úgy tűnt, ő az 

egyetlen, akiben Irene is bízhatott. 

Elővette a férfi névjegykártyáját, amelyen a mobilszáma volt. 

Az első csengetés után Tanaka felvette. 

– Tessék. Itt Tom. 

– Helló. Irene Huss vagyok. 

– Mi újság? 

– Nincs még hírem... De kérdezni szeretnék valamit. 

Rendben? 

– Az attól függ. 

– Egyedül van? 

– Igen. 

– Emilről van szó. Mióta dolgozik magánál? 

Irene meglepődött, amikor Tanaka felnevetett. 

– Emil nem dolgozik nálam. Inkább csak önkéntes. 

– Önkéntes? Hogy érti ezt? 

– Amióta átvettem a boltot, azóta jár ide. Néha vesz egy-két 

dolgot. De többnyire csak itt lődörög. Idővel megismertük 

egymást. Aztán egyre többet segített nekem. 

– Van rendes munkája is? 

– Jogot tanul. 

– Tud valamit Emil szüleiről? 

– Semmit az égvilágon. Nem is érdekel. Miért kérdezget róla? 

– Az anyja Beate Bentsen. Főfelügyelő a koppenhágai 

rendőrség bűnügyi osztályán. Olyan rendőrtiszt, aki kapcsolatban 

áll Vesterbróval. Ugyanis ott dolgozik. 



Csend lett. Irene hallotta, hogy Tanaka szuszog a telefonban. 

Amikor végül vett egy nagy levegőt, majd kifújta, kirobbantak 

belőle a szavak. 

– A francba! A rohadt életbe! 

Majd nyugodtabb hangon folytatta: 

– Mikor megy vissza Svédországba? 

– Most. Csak együtt ebédeltem a kollégákkal. Van itt még 

valami, amiről meg akartam kérdezni. 

– Be tud ugrani hazafelé menet? 

– Megpróbálok. A Tivoli mögött vagyunk, úgyhogy gyalog 

sincs messze. Majd hívom, ha odaértem. Azt akarja, hogy a hátsó 

bejáraton menjek fel, ugye? 

– Igen. 

Irene letette a telefont. Mielőtt visszament a rendőrökhöz, 

gyorsan félként egy kis rúzst. 

Már épp fizettek. Irene szabadkozva mosolygott. 

– Az ember egy napig nincs otthon, és az egész ház összedől. 

Legalábbis úgy tűnik. Természetesen kifizetem a részemet. 

– Semmi esetre sem. A vendégünk volt. Ha majd Göteborgba 

megyünk, visszahív minket. 

– Rendben. Köszönöm. 

A nyomozók a vendéglő előtt elbúcsúztak egymástól. 

Különböző irányban indultak el. Irene a Bernstorffsgadén sétált 

lefelé. A kereszteződésnél jobbra kellett volna fordulnia, ha vissza 

akart volna jutni a Studiestrsedén parkoló kocsijához. Ehelyett 

balra fordult, és a Vesterbrogadén folytatta az útját. Száz méter 

után befordult a Helgolandsgade utcába. 

Minél közelebb ért, annál jobban elbizonytalanodott. Nem 

tűnt valószínűnek, hogy fényes nappal megtámadják, mégis 

aggódott a nemrég történtek után. Mielőtt besurrant volna a 

sötét udvarba, bekukucskált. Minden rendben volt. Elővette a 

mobilját, és felhívta Tanakát. 

– Tom. 



– Irene Huss vagyok. Itt vagyok az udvarban. 

– Rendben. Megyek és kinyitom az ajtót. 

Tisztán hallatszottak Tanaka nehéz, csoszogó léptei az ajtó 

mögötti lépcsőházban. Amikor kinézett a kis üvegablakon, azt 

teljesen betöltötte hatalmas arca. Halványan elmosolyodott, és 

kinyitotta az ajtót Irene előtt. 

– Köszönöm, hogy eljött – mondta. 

– Jó, hogy tudunk még találkozni – felelte Irene. 

– Ma nincs rám szükség hat előtt. Ole, az igazi alkalmazottam 

addig helyettesít. 

Tom Tanaka nehézkesen mászott fel a lépcsőn. Fújtatása 

visszhangzott a lépcsőházban. Udvariasan megtartotta Irene előtt 

a nehéz lakásajtót, a nő pedig belépett a hálószobába. Az ágyat 

ismét fekete selyemlepedővel takarták le. Tom ezúttal sötétkék 

selyempizsamában volt, amely pontos mása volt a feketének. 

Tanaka átkísérte Irenet az irodájába. 

A szoba berendezéséből most is nyugalom áradt. Irene leült 

az egyik letakart székre,Tom pedig a saját különleges karosszékét 

foglalta el. A férfi nem is kérdezte meg, kér-e valamit, lehajolt, és 

elővett két üveg sört. Irene poharat is kapott, Tanaka az üvegből 

ivott. 

– Ezt a szobát Marcus tervezte nekem. A konyhát is. Múlt 

hónapban lett kész. Már nem láthatta a végeredményt – mondta 

egy idő után. 

– Lakberendező volt? 

– Többek között. Sok mindent tervezett. Kirakatokat, 

cégéreket, textíliát és sok egyebet. Ami miatt Koppenhágába jött, 

az egy melegbár berendezésének megtervezése volt a Ströget 

egyik keresztutcájában. Új hely, nagyon népszerű. Nagy sikere 

lett a terveinek, és sok új megbízást kapott. 

– Elmondtam az otthoni kollégáimnak, amit magától 

megtudtam, persze a nevét nem említettem meg. Ennek 

köszönhetően elindulhat végre a nyomozás Göteborgban. 



– Ez a legkevesebb, amit megtehetek Marcusért. 

Irene azon gondolkodott, mit mondjon el Isabell 

történetéből. Ügy döntött, az elején kezdi, vagyis Monika Lind 

hívásától. Nem túl jó angolsággal próbálta elmagyarázni 

Tanakának az esetet. Tom figyelmesen hallgatta, néha alig 

észrevehetően bólintott. 

Amikor a történetben az előző esti támadáshoz érkezett, 

Tanaka kiegyenesedett a karosszékben, és élesen nézett Irenere. 

A következő pillanatban azonban megnyugodott, és Irene 

legnagyobb meglepetésére elnevette magát. A nevetés csak úgy 

rázta széles mellkasát, és mennydörgésszerűén robbant ki a 

száján: 

– Maga! Az maga volt? 

Amikor csillapodott a jókedve, folytatta: 

– Ma reggel hallottam a dologról. Egy rendőr két összevert 

szkinhedet talált a Helgolandsgadén. Azt mondták, egy 

transzvesztita rabolta ki és verte meg őket. 

Tomból ismét kitört a nevetés. Transzvesztita! Irene ezt nem 

találta annyira viccesnek. 

– El kell ismernem, az meg sem fordult a fejemben, hogy 

maga lehetett. Bár tudtam, hogy dzsúdzsucuzik. Ez azonban egy 

kicsit erőszakosabb munka volt. 

– Valóban az volt. Dzsúdzsucu és még más is – válaszolta 

Irene. 

Tom megrázta busa fejét, és magában somolygott tovább. 

Irene úgy érezte, fogytán az ideje, ezért visszakanyarodott 

Isabell eltűnéséhez. Elmondta, hogy a lány ugyanabban az 

utcában tűnt el, amelyben Tom boltja van. Tanaka 

elkomolyodott. 

– Ez egy furcsa véletlen. De Marcus meggyilkolása más lapra 

tartozik. Semmi köze sincs a lány eltűnéséhez. 

– Igen, ezt én is így gondolom. De ez a véletlen aggaszt 

engem kissé. 



Tanaka elgondolkodva nézett Irenere. 

– Van kapcsolat a kettő között – mondta végül. 

– És mi az? 

– Maga. 

Pontosan azt mondta ki, ami Irenet is foglalkoztatta. Megint 

az az érzése támadt, hogy valaki bábuként mozgatja. 

Egy ideig csöndben ültek, és nézték egymást. Tom szólalt meg 

elsőként. 

– Ismerek valakit az Aurora Hotelban. 

Előhúzta a noteszát, és lapozni kezdett benne. Irene most 

vette csak észre, hogy kékre van festve a körme. Tegnap még 

biztos nem így nézett ki a keze. Lehet, hogy azért festette ki, mert 

jól illik a pizsamája színéhez. Tanaka időközben megtalálta a 

számot, megnyomott egy gombot a telefonon, és a készülék 

tárcsázott. Irene hallotta, hogy a telefon kicsöng. 

– Helló. Itt Tom. 

A vonal túloldalán lévő ember ékesszóló tirádába kezdett, 

amelyet Tanaka türelmesen hallgatott. Végül kénytelen volt 

félbeszakítani a véget nem érő szózuhatagot. 

– Tudom, már rég nem találkoztunk. Most azért telefonálok, 

mert információra van szükségem. Az egyik barátomról van szó. 

Állítólag eltűnt egy svéd lány az Aurorában. Tegnap éjfél körül. 

Magas, szőke. Igen. Escort szolgálat. Bell a neve. 

Elvette a kagylót a fülétől, és azt kérdezte: 

– Hogy hívták a kuncsaftot? 

– Simon Steiner. 

– Valószínűleg egy német. Simon Steiner. 

Tanaka majdnem két percig csöndben ült. Aztán a vonal 

túloldalán ismét elkezdődött a csacsogás. Tom néhányszor 

bólintott és hümmögött. Irenenek úgy tűnt, mintha meglepődött 

volna valamin. Néhány köszönő szó után biztosították egymást, 

hogy hamarosan találkoznak, majd Tom letette a telefont. 



– Ez különös. A kapcsolatom szerint nincs és nem is volt 

semmiféle Simon Steiner a szállodában. De az is lehet, hogy 

hamis nevet adott meg az ügynökségnek. Úgy tűnik, Isabellt sem 

látta senki. Ha bemegy az éjszakai portás, őt is megkérdezi majd. 

– Nem mondhatnám, hogy megkönnyebbültem. Most kezdek 

csak aggódni igazán. Hol lehet? – kérdezte Irene. 

– Fogalmam sincs. Lehet, hogy csapdába csalták? 

– Lehetséges. De vajon miért? 

Tom ránézett. Majd lassan azt mondta: 

– Vissza kell térnünk oda, amiről korábban beszéltünk. Adott 

a kapcsolat Marcus és a lány között. Maga az. 

Irenének kiszáradt a torka, bár épp felhajtotta a sörét. 

Amikor végül meg tudott szólalni, úgy érezte, a nyelve odaragad a 

szájpadlásához. 

– Én? Hogy érti ezt? 

– Véleményem szerint a kis Isabellnek semmi baja nem volt, 

amíg maga fel nem bukkant, és kérdezősködni nem kezdett róla. 

Valaki megtudta, és úgy döntött, küld magának egy 

figyelmeztetést. Elrabolja... vagy még szörnyűbbet tesz. De nem 

hiszem, hogy ennek a maga munkájához van köze. Inkább ahhoz, 

ami miatt eljött Koppenhágába. A csonkolásos gyilkosságokhoz. 

– Koppenhágában csak három emberrel beszéltem Isabellről. 

– Három rendőrrel. 

Nem kérdés volt, inkább megállapítás. Irene bólintott. Tom 

kihúzott egy kis jegyzetfüzetet az íróasztala fiókjából. 

– Megmondja a nevüket? 

Irene lediktálta a három nevet. Tom hosszasan nézte a 

noteszt, mielőtt megszólalt. 

– Ezek a nevek nem mondanak nekem semmit. Kivéve, 

persze, Bentsenét. Emil Bentsen anyjáét. 

Felhorkant, és Irenenek az az érzése támadt, hogy ha 

legközelebb találkoznak, Emilnek lesz néhány kellemetlen perce. 



– Úgy tűnik, ez a „Simon Steiner” elvitte valahova Isabellt, de 

Koppenhága nagy város. Megígértem, hogy visszahívom az egyik 

lányt a Skandináv Modelleknél, Petrát. Az lenne a legjobb, ha 

meg tudnám győzni, hogy tegyen bejelentést a rendőrségen – 

mondta Irene. 

Rápillantott az órára, és úgy döntött, ideje elindulni. Ötórányi 

vezetés és egy kompút volt előtte. Egyszerre álltak fel. Tom 

átvezette a folyosón, majd a hálószobán. Megállt a biztonsági 

zárakkal felszerelt hátsó ajtó előtt. Kezet fogtak, és Tanaka azt 

mondta búcsúzóul: 

– Tartsuk mobilon a kapcsolatot. 

– Ígérem. És köszönök mindent. 

– Nincs mit. 

 

A kocsi a sztriptízbár előtt parkolt, ahol érkezése után hagyta. A 

huszonnégy órás parkolójegyen már csak alig tizenöt perc 

maradt. Tényleg egy nap telt el csupán? Mindenesetre intenzív és 

eseménydús huszonnégy óra volt. 

A városból kifelé vezető utat sokkal könnyebb volt megtalálni, 

mint a befelé vezetőt. Ennek ellenére az egyik kereszteződésnél 

rossz felé kanyarodhatott, mert az út egyre keskenyebb lett. A 

piszkos, régi téglaépületek eltűntek, és megjelentek a fehérre 

meszelt villák. A rezidenciák egyre nagyobbak és nagyobbak 

lettek, minél északabbra jutott. A jobb oldalon vizet látott, amiből 

rájött, hogy nagyjából hol lehet. Ez volt a Strandvejen, A 

parkszerű udvarokat magas falak és sövények védték. Amit a 

villákból látni lehetett, lenyűgöző volt, és nyilván ez is volt a cél. 

Néhány kilométer múlva Irene rájött, hogy az az út, amelyen 

halad, valójában egy határvonal. Azok az ingatlanok, amelyek 

tőle jobbra estek és a tengerparton álltak, sokkal pazarabbak 

voltak, mint a bal oldaliak. Valami azt sugallta, hogy ha eladnák a 

fiskebäckei sorházukat, még a bal oldalon sem vehetnének 

egyetlen bódét sem. 



Lassabban haladt, hogy gyönyörködhessen a tengerpartban 

és a szép, virágoskertekben. A nyitott ablakon áradt a kocsiba a 

sós tengervíz és az első nyíló orgonák illata. 

 

Az átkelés gyors és eseménytelen volt. 

Mielőtt a komp befutott Helsingborgba, Irene felhívta a 

Skandináv Modellek számát. Megkönnyebbülve hallotta Petra 

hangját. 

– Jó napot. Itt Irene Huss beszél. Van valami hír Isabellről? 

– Nincs, de az egész átkozottul furcsa. Felhívtam a szállodát, 

és ott azt mondták, hogy nem szállt meg náluk Simon Steiner 

nevű ember. És Bellt sem látta senki. De a naplóban ez a név áll. 

Persze, az is lehet, hogy csak kitalált név. 

Petra mérgesnek tűnt. Nyilván sértegették a szállodában. 

Irene megpróbált barátságosnak és magabiztosnak tűnni. 

– Ez valóban különös. Szerintem be kellene jelentenie a 

rendőrségen. Vagy már megtette? 

– Nem. 

– Meg kellene tennie. Isabell kedvéért – mondta Irene. 

– Azt hiszem, nem tehetek mást – mondta Petra, majd 

sóhajtott, és letette a telefont. 

Irene aggódott. Lehetséges, hogy Isabell eltűnését az ő 

megjelenése és nyomozása okozta? Vagy pedig a lány 

önszántából bujkál előle, mert megtudta, hogy Irene 

kérdezősködik utána? Remélte, hogy erről van szó. 

Irene nem sokkal nyolc óra előtt fordult be a sorházakhoz 

tartozó parkolóba. Amikor kiszállt a kocsiból és nyújtózott egyet, 

az izmai és az ízületei tiltakozva húzódoztak. 

Ahogy az már lenni szokott, Sammie volt az első, aki 

üdvözölte a hazatérőt. Irene csalódottan vette tudomásul, hogy 

nemcsak az első, de az egyetlen is. Miután felfrissítette emlékeit a 

konyhában lévő naptár segítségével, rájött, hogy Krister aznap 

sokáig dolgozik, az ikreknek pedig kosárlabdaedzésük van. A 



lányok azonban bármelyik percben hazajöhettek. De hogyan 

játszhat Katarina a sérült nyakával? 

A hűtőszekrény ajtaján egy üzenet várta. 

 

Szia, drágám! 

Van a hűtőben egy kis vega lasagne, csak fel kell melegíteni. 

Emlékszel a régi szomszédainkra? Monika Lind telefonált, és 

azt kéri, hogy hívd vissza. Azt mondta, hogy megvan neked 

a száma. 

A trükk bevált! Tommy és Agneta (vagyis főleg Agneta) 

elviszi az egyik kiskutyát. Lenny pedig a másik szukát. A nő 

azzal fenyegetőzik, hogy kidobja a kant, ha nem találunk 

neki gazdát. 

Puszi 

Krister 

 

A konyhaajtó felől hallatszó sóhajtás és morgás hangjára Irene 

megfordult. Sammie a küszöbön állt, a fejét kissé oldalra 

billentette. Barna szemében várakozás csillant meg. Hát persze 

hogy a gazdi most egy hosszú, kiadós sétára viszi! 



Nyolcadik fejezet 

Isabell eltűnt. Irene átkutatta az egész házat. Végigment minden 

sötét, véget nem érő folyosón, és minden lepukkant szobába 

bekukkantott. Minden lépését jó pár szétszakadt pókháló és 

felkavarodó por kísérte. A lába egyre nehezebben vitte, de erőt 

vett magán. A kétségbeesés vitte előre. Rajta múlt, hogy 

megtalálja-e a lányt, mielőtt túl késő lenne. Az ő hibája, hogy 

Isabell eltűnt. Bell még nagyon kicsi, ő pedig elvesztette. A sötét 

házban egyre melegebb lett. Érezte, hogy kifut az időből. A pánik 

már a mellkasát szorította. A mennyezet süllyedni kezdett, a 

folyosók fala összeszűkült. A házban mindenkire halál várt. Irene 

kétségbeesetten próbálta Isabell nevét kiáltani, de nem jött ki 

hang a torkán. Egyszer csak érezte, hogy meginog alatta a padló, 

és tudta, hogy elkésett. 

 

Sammie ugrott fel az ágyra, ő okozta a földrengést. Irene 

izzadságban úszott, és a rémálom után a szíve majd kiugrott a 

helyéből. Az óra 3:37-et mutatott. Krister mellette feküdt és 

békésen hortyogott. Sammie kényelmesen elhelyezkedett az ágy 

végében, lábai az égnek álltak. Már aludt. Vagy legalábbis úgy 

tett. Hátha esetleg a gazdi úgy dönt, hogy letessékeli az ágyról. 

Irene kiment a fürdőszobába, hogy igyon egy pohár vizet, és 

lecsillapítsa zakatoló szívét. Az izzadságtól ragacsos volt a teste. 

Egy idő után fázni kezdett. Visszament a hálószobába a 

köntöséért, bebugyolálta magát a puha, meleg plüssbe, majd 

mezítláb lement a konyhába, és öntött magának egy csésze hideg 

tejet. 

A konyhaablak keletre nézett. A nap épp festeni kezdte a 

horizontot: rózsaszín és kék színt kevert a palettájára. A 



holdsugarak ezüstösen csillogtak, mint a selyemszalagok. Szép 

napra virradt. 

Irene nehezen verte ki a fejéből az álmát, amelyet könnyű volt 

elemezni. Bűntudata volt, és aggódott Isabell eltűnése miatt. 

Az alig hat órával korábban folytatott telefonbeszélgetés 

Monika Linddel nem volt szívderítő. Nehéz volt elmondani neki, 

hogy megtalálta ugyan a lányt, de ő ismét eltűnt, anélkül hogy 

Irenenek esélye lett volna beszélni vele. Ráadásul el kellett 

mondania, mivel foglalkozik Bell. Monika kiborult, amikor 

megtudta, hogy a lánya prostituált lett. Ez a lehetőség sosem 

merült fel benne. Tökéletesen elhitte azt a mesét, hogy a 

gyönyörű lánya keményen küzd a megélhetésért mint modell. 

Nem volt hajlandó elfogadni az igazságot. A beszélgetés vége felé 

agresszív lett, és megkérdőjelezte Irene információit. Talán nem 

is jó képet látott a prospektusban. Vagy nem Isabellt látta. Még 

ha a céget Skandináv Modelleknek hívják is, létezhet más 

ügynökség is ezzel a névvel. Végül Irene egyértelműen közölte 

vele az igazságot: a lány, aki eltűnt, Isabell volt. 

Arról nem beszélt Monikának, milyen gyanújuk támadt Tom 

Tanakával. Még maga sem hitte el teljesen, hogy az ő 

koppenhágai megjelenése összefüggésben lehet Isabell 

eltűnésével. Az ötlet túlságosan erőltetettnek tűnt. 

Úgy döntött, nem beszél Tomról senkinek. Ő tökéletesen 

megbízott benne, de tudta, hogy a főnöke és a kollégái nem 

tennék. Kinevetnék és megkérdőjeleznék az információit. Irene 

azonban hitt neki, mert tudta, hogy a férfi igazán szerette Marcus 

Tosscandert. Ki kell találniuk, ki volt valójában Marcus. Úgy 

tűnik, sok veszélyes ismerőse volt. 

 

Irene a csütörtök reggeli eligazításon beszámolt koppenhágai útja 

részleteiről. Mármint a cenzúrázott változatról. 

– Úgy tűnik, Marcus Tosscander maradványai vannak 

azokban a zsákokban – jegyezte meg Andersson főfelügyelő. 



Jonny közbevágott. 

– És miért nem árulhatod el az informátorod nevét? 

Irenére nézett, A nő tudta, hogy ez a kérdés előbb-utóbb fel 

fog merülni, és az sem lepte meg, hogy Jonny állt elő vele. 

– Garantálom, hogy tökéletesen szavahihető. Csak én 

ismerem a nevét. Ez volt a feltétele annak, hogy megtudjam, ami 

érdekel minket. A legfontosabb az, hogy végre van egy nevünk, 

amely segítségével elindulhatunk.  

Jonny tiltakozni kezdett, de a főfelügyelő megelőzte. 

– Pontosan. Hannu és Jonny tegnap egész nap ezen 

dolgozott. Minden jel arra mutat, hogy a maradványok 

Tosscanderhez tartoznak. Hannu, kezdheted. 

Hannu alig láthatóan bólintott, és olvasni kezdte a jegyzeteit. 

– Marcus Emanuel Tosscander 1968. március 8-án született 

Askim Parishban. Az anyja tíz évvel ezelőtt halt meg. Az apja 

orvos, már nyugdíjas. Nincsenek testvérei. Öt évig tanult a 

Képző- és Iparművészeti Egyetemen. A diploma után azonnal 

megalapította a saját cégét. Négy évvel ezelőtt áttelepítette a 

vállalkozást Kungsportsplatsenbe. Az utóbbi öt év adóbevallásai 

alapján elég jól ment az üzlet. A cég többmilliós profitot realizált, 

Tosscander évente több mint ötszázezer korona fizetést vett fel. 

Lundenben él, a Jenny Lindsgatanon. Nőtlen. Egy 1995-ös piros 

Pontiacja van. 

Még a kocsit is ellenőrizte, futott át Irene fején. Már jól 

ismerte Hannut, és tulajdonképpen nem is csodálkozott. Hol 

lehet a kocsi? Valószínű, hogy Marcus elvitte Koppenhágába. 

– Jonny tegnap felkereste az apját – közölte Irenével 

Andersson. 

Jonny átvette a szót. 

– Elmentem Tosscander apjához tegnap ebéd után. Korábban 

nem volt hajlandó találkozni velem, mert délelőtt golfozni ment. 

Ez elég meglepő volt, tekintve, hogy elmondtam neki, milyen 

ügyben keresem. Reggel felhívtam telefonon. A golf győzött. 



Egyedül él egy hatalmas tengerparti házban a hovási golfpályák 

mellett. Úgy vettem ki a szavaiból, hogy ők ketten nem nagyon 

tartották a kapcsolatot. Nem is nagyon akart tudni semmit 

Marcusról. Többször elmondta, idézem: „A fiam éli a saját életét, 

én pedig a magamét.” 

– Hallott Marcusról az elmúlt néhány hónapban? – kérdezte 

Irene. 

– Amióta Marcus Koppenhágába ment, nem beszéltek 

egymással. 

– De az szilveszterkor volt! – kiáltott fel Irene. 

– Igen. De akkor is ez a helyzet. 

– Furcsa, hogy valaki nem tartja az egyetlen fiával a 

kapcsolatot öt hónapig... 

Irene elhallgatott. Marcus azt mondta Tom Tanakának, hogy 

talán örökre Koppenhágába költözik. Lehet, hogy az után hozta 

meg ezt a döntést, hogy összeveszett az apjával? Hirtelen még 

valami eszébe jutott. Az apa orvos volt. Göteborgban. 

Elhatározta, hogy beszél az öregemberrel. 

– Bejelentette valaki Marcus eltűnését? – kérdezte Birgitta. 

– Nem – válaszolt Hannu. 

– Lehet, hogy a tetoválásról készült rajz zavart keltett itt, 

Göteborgban. Marcus Tosscander Koppenhágában csináltatta a 

tetkót, az eltűnése előtt. Következésképpen itt senki sem láthatta 

– jegyezte meg Irene. 

– Arra gondolsz, hogy ha feltűnt is valakinek Marcus 

eltűnése, senki sem kapcsolta volna össze a killeviki torzón lévő 

tetoválás rajzával? De mit gondolnak az ismerősei, hol van? 

Február vége óta nem lépett kapcsolatba senkivel, vagy legkésőbb 

március eleje óta – mondta Birgitta. 

A főfelügyelő krákogott, és olyan jelzéseket adott, mintha 

mondani szeretne valamit. 

– Még ha biztosak vagyunk is abban, hogy Marcus 

Tosscander maradványaira bukkantunk a tengerparton, várni 



akarok a média tájékoztatásával. A következő néhány napon 

minden információt összegyűjtünk, és a hétvége után tartunk egy 

sajtótájékoztatót. 

– Pünkösdhétfő lesz, hosszú hétvége. Leghamarabb kedden 

kerülhet rá sor. Az öt nap – mondta Hannu. 

Irene egyetértett. Öt nap nagyon soknak tűnt. De megértette 

Andersson indokait. Nem akart kapkodni. Sziklaszilárd 

bizonyítékra van szükségük, mielőtt értesítik a sajtót. 

– Járt már valaki az irodájában vagy a lakásában? – kérdezte 

a többieket. 

– Nem. Úgy gondoltam, ma kezdhetnél ott te magad – 

válaszolta Andersson. 

Irene órákon át írta a jelentését a koppenhágai útról. Nehéz 

dolga volt, mert vigyáznia kellett, nehogy túl sokat írjon. Jonny 

és Hannu engedélyeket és kulcsokat hajtott fel, hogy 

behatolhassanak Tosscander lakásába és irodájába. 

Ebéd körül minden készen állt. 

– Először benézünk az irodába. Közelebb van, aztán lesz 

időnk ebédelni, és utána kimegyünk Lundenbe – mondta Jonny. 

Hannu és Irene bólintott. 

A Tosca Design irodái a Kopparmárra és a csatorna közötti 

egyik ház második emeletén kaptak helyet. Kaputelefon és kódos 

belépőrendszer tartotta távol a nemkívánatos idegeneket. A 

halványsárga lépcsőházban széles márványlépcsők és hatalmas 

mellvédek jelezték az utat felfelé. Az épületben nem volt lift. 

Marcus Tosscandernek feltehetően nem voltak 

mozgáskorlátozott ügyfelei, de ha mégis, azok nyilván a telefont 

vagy az internetet használták. 

A fehér alapon sötétkék betűk eleganciát sugároztak: TOSCA 

DESIGN. Hannu hozott kulcsot a biztonsági zárhoz és a 

riasztóhoz is. 



Amikor kinyitották az ajtót, orrukat áporodott porszag csapta 

meg. Mintha hónapok óta nem járt volna senki a lakásban. A 

hosszú, ablaktalan folyosón villanyt kellett kapcsolni. 

A jobb oldali ajtó egy kisebb helyiségbe vezetett, amelynek 

üvegfala volt a folyosó felőli oldalon. Eredetileg a 

telefonközpontos vagy a titkárnő dolgozhatott benne, de 

Tosscander a várakozó klienseknek alakította át. A hatalmas 

ablakokat nem árnyékolta függöny, így semmi sem zavarta a 

csatornára nyíló csodálatos kilátást. A padlót szinte beterítette 

egy hatalmas, barna bivalybőr. A két, kényelmes karosszéket 

halványbarna bőrrel vonták be. 

A vázuk acélból készült. Az egyik falat könyvespolc borította, 

amelyen könyvek és divatos magazinok sorakoztak. 

A szemben lévő falat egy óriási festmény díszítette. A képet 

egy hegy lábánál álló házsorról festették. A vihar felkavarta a 

havat a vízen és a házak körül, de az ablakokból bátorító fény 

sugárzott kifelé. Irenét megragadta a kép hangulata, és közelebb 

lépett, hogy elolvassa a festő nevét. A művészt Lars Lerinnek 

hívták, de ez a név semmit sem mondott neki. 

Szemből nyílt a fürdőszoba, ahonnan csatornaszag áradt. A 

víz már réges-rég elpárolgott a bűzelzáróból. A szomszédos 

helyiség egy kis kamra volt, Tom Tanaka konyhájának 

kicsinyített mása: cseresznyefa padló, fekete-fehérre festett 

fiókok, pultok és a többi, acélból készült bútor. Innen nem volt 

olyan káprázatos a kilátás, mint a várószobából: az ablakból a 

szomszédos épület homlokzatára lehetett látni. 

A folyosóról nyílt még egy takarítószeres kamra, egy kisebb 

beépített szekrény és egy irodaszereket tároló helyiség. 

Az utolsó ajtó vezetett Marcus irodájába. A magas, széles 

ablakok ontották a napfényt a helyiségbe. A szobában meleg volt 

és büdös. Irene kinyitotta az ablakot, és megcsodálta a csatorna 

csillogó vizét. A túloldalon éppen virágoztak a gesztenyefák. 



Alattuk sokszínű virágszőnyeg virult, amely készült átadni a 

helyét a fűnek. 

Irene körülnézett a helyiségben. A padlót felcsiszolták és 

lelakkozták. A falak és a mennyezet fehér volt. Az ablak mellett 

állt egy hatalmas íróasztal, amelyen a számítógép, a telefon és 

egy óriási rajztábla kapott helyet. A könyvespolcon mappák és 

vázlatok sorakoztak. 

A másik ablak alatt még egy asztal állt. Üres volt, de nyilván 

ez lehetett Marcus tervezőasztala. A mellette lévő kisebb asztal 

tele volt filcekkel, tussal, zsírkrétával és ceruzákkal. 

A falakon különféle rajzok, kirakattervek, színminták és 

textíliák lógtak. Szemmel láthatóan egy kreatív ember dolgozott a 

helyiségben. 

A rendőrök kesztyűt húztak, és módszeresen átkutatták a 

szobát. Miután minden dobozzal és fiókkal végeztek, Hannu 

megjegyezte: 

– Nem láttam az ügyfelekről készült listákat. 

Mindnyájan a számítógépre bámultak. Hannu bekapcsolta a 

gépet. A készülék jelszót kért. 

– Mi lenne, ha megpróbálnánk a buzit vagy a segglyukút –

javasolta Jonny, aztán nevetett a saját viccén, de egyedül maradt. 

Hannu megpróbálta a Tosca, a Tosca Design, a design szavakat, 

sikertelenül. 

– Akár mehetünk is enni. Talán a lakásában több szerencsénk 

lesz – mondta Irene. 

 

A kilátás pazar volt. Ráláttak Olskrokenre, Stampenre, Hedenre, 

az előtérben pedig az Ullevi Stadion magasodott. Amikor 

kigyönyörködték magukat, megfordultak. A házat a vidéki kúriák 

stílusában építették. Marcus Tosscandernek a legfelső szinten 

volt a lakása. 

– A srác tudta, hová kell költözni – jegyezte meg Jonny. 

Ezzel egyet tudtak érteni. 



Felmentek a keskeny lépcsőn. A lépcsőház falát nemrég 

festhették halvány rózsaszínre. A lépcsők, az ajtók és a korlátok 

szürkék maradtak, érdekes kontrasztot nyújtva a rózsaszín 

mellett. Irene arra gondolt, hogy talán Marcus is közreműködött 

a színek kiválasztásában. 

A legfelső szinten két névtábla mutatta a lakók nevét: M. 

TOSSCANDER és G. SVENSSON. 

Amikor beléptek Marcus lakásába, Irene sejtése 

beigazolódott. Az előszoba fala ugyanolyan rózsaszín volt, mint a 

lépcsőház, az ajtókat pedig itt is szürkére festették. A bejárattól 

jobbra nyílt a konyha. Itt is a fekete és a krómozott acél uralta a 

teret, de Marcus nem fehér, hanem világos faszínű bútorokat 

helyezett el a helyiségben. A padlót ugyanilyen fával burkolták. 

Irenének hirtelen eszébe jutott valami. 

– Nézzük meg a virágokat. Jó állapotban vannak, és nem 

érezni az áporodott szagot úgy, mint az irodában. 

Az ablakon nem volt függöny. Marcus az egyik oldalon 

elvezetett egy sárga futókát, a másikon pedig már virágzott egy 

viasznövény. Irene odalépett az ablakhoz, és kinézett. A 

konyhaablak egy lombos udvarra nézett, ahol sokféle növény 

virágzott, többek között egy orgonabokor is. 

A nyomozók bekukkantottak az apró fürdőszobába, amelyben 

vaskád állt. A padlót és a falakat sötétkék csempével burkolták, 

csak néha-néha helyeztek el egy-egy csillagot, teliholdat vagy 

félholdat ábrázoló mintát. A mennyezetet is sötétkékre festették, 

amelyet Marcus csillagképekkel díszített. Irene néhányat 

felismert közülük, de a nevét csak egynek tudta, a 

Göncölszekérnek. Elképzelte, milyen lehet néhány gyertya 

fényében feküdni egy kád forró vízben és bámulni a csillagos 

eget. 

Egyikük sem hallotta, hogy valaki kinyitotta az ajtót. A hátuk 

mögött éles hang csattant fel. 

– Kik maguk? Mit keresnek itt? 



A három rendőr megfordult, hogy lássa a hang tulajdonosát. 

A nő az előszoba közepén állt, fehér haján megcsillant a lámpa 

fénye. A vékony kis öregasszony nem volt félelmetes látvány, de 

az arcán elszántság és szigorúság tükröződött. 

– Rendőrtisztek vagyunk – közölte Jonny. Mindhárman 

elővették a jelvényüket. 

A szigorúság nagy része eltűnt az asszony arcáról. 

– Valóban? De mit keresnek Marcus lakásában? – kérdezte 

komolyan. 

Irene óvatosan fogalmazott: 

– Azt gyanítjuk, hogy Marcus eltűnt. Ön kicsoda? 

– A kis Marcus eltűnt! Én magam is ettől tartottam már jó 

ideje. Két hónapja nem hallottam róla. 

– Ön vigyáz a lakásra? 

– Igen. A szomszédban lakom. A nevem Gretta Svensson. 

– Az én nevem Irene Huss, ők pedig Jonny Blom és Hannu 

Rauhala. 

Az ellenséges tekintet meglágyult, és az idős asszony aggódva 

szólalt meg: 

– Mi történt szegény Marcusszal? 

– Nem tudjuk biztosan, de a koppenhágai barátai is azt 

állítják, hogy két hónapja nem látták. Mit mondott, mikor jön 

vissza? 

– Azt mondta, minden attól függ, hogy alakulnak a dolgai 

Koppenhágában. Ha jól megy minden, marad, ha nem, inkább 

hazajön. A hívásai arról árulkodtak, hogy nagyon jól alakultak az 

ügyei odaát. Gondoltam, hogy sok megbízást fog kapni, mivel 

olyan tehetséges! 

– Küldött önnek levelet? 

– Nem, mindig telefonált. Olyan édes, figyelmes fiatalember. 

Lehetséges, hogy valami baja esett? 

– Semmit sem tudunk biztosan. De ha valaki eltűnik, mindig 

megvan ennek is az esélye. 



Nem akartak hamis reményeket kelteni Gretta Svenssonban. 

Néhány nap múlva úgyis minden benne lesz az újságokban. 

– Svensson asszony... – kezdte Irene, de az öregasszony 

azonnal félbeszakította. 

– Kisasszony. 

– Svensson kisasszony, otthon lesz a következő néhány 

órában? 

– Igen. 

– Átmehetünk egy kis beszélgetésre, amikor végeztünk itt? 

– Természetesen. 

– Rendben. Akkor kis idő múlva átmegyünk. 

Irene finoman, de határozottan kitessékelte az idős hölgyet a 

lakásból, és becsukta mögötte az ajtót. 

Jonny és Hannu ezalatt bement Marcus hálószobájába. Az 

ablakpárkányon rengeteg gyönyörű cserepes virág állt. A falakat 

terrakottaszínűre festették. A mennyezet közelében körbejutott 

egy széles fehér, fekete és barna mintás csík. A padló sötétbarna, 

lakkozott fából készült. A szobában mindössze egy bútordarab 

állt: egy kör alakú ágy, amelynek legalább négy méter volt az 

átmérője. A fekete selyem ágynemű színe és anyaga megegyezett 

az ágytakaróéval. A falakat afrikai maszkok díszítették, közéjük 

művészien elrendezett lándzsákat és pajzsokat függesztettek. 

– Helló, Afrika! – mondta Jonny mély hangon. 

Igaza volt. A groteszk maszkok és pajzsok kissé ijesztőnek 

tűntek Irenenek. Olyan érzése támadt, mintha valaki figyelné. 

A nappali teljesen más hangulatot árasztott. A falak fehérek 

voltak, a padló pedig a konyhában már látott világos fából 

készült. Az ablakon áradt be a napfény. Valószínűleg Svensson 

kisasszony eresztette le a sötétítőket, hogy megvédje a 

növényeket a nap erejétől. 

– A fickó leszámolt a függönyökkel – jegyezte meg Irene. 

Az egyik ablaktalan falat szinte teljesen beborította a 

könyvespolc. A szoba közepét két hatalmas, fehér bőrkanapé 



uralta, egymással szemben. Alattuk egy fekete-fehér tehénbőr 

hevert. A dohányzóasztalt két különálló, háromszög-alakú 

márvány alkotta, az egyik fehér, a másik fekete, és össze is 

lehetett illeszteni őket. A bútorzatot egy nagy képernyős televízió 

és egy hifi egészítette ki. A falon két olajfestmény függött, 

valószínűleg ugyanaz készíthette őket, aki az irodai akvarellt is. 

– Szép – szólt Hannu. 

Irene kissé meglepődött. A finn nyomozó ritkán nyilvánított 

véleményt. 

Átvizsgálták a lakást, de semmi érdekeset nem találtak, 

kivéve három fotóalbumot a könyvespolcon. Az egyikbe csupa 

olyan képeket tettek, amelyek egy különböző öltözékekben és 

pózokban látható férfiról készültek. Az első oldalon a MARCUS 

TOSSCANDER felirat volt olvasható. Az utolsó két oldalra betett 

meztelen fotókhoz is ő állt modellt. 

Nagyon vonzó férfi volt, dús, sötétbarna haja szimmetrikus, 

tiszta arcvonásokkal párosult. A szeme sötétkék volt, és 

gyönyörűen mosolygott. Irene egy feminin férfira számított, de 

tévedett. A meztelen képeken jól látszott, hogy Marcus 

Tosscander teste férfias és izmos. 

A másik két albumban utazásokon és partikon készült 

fényképeket találtak. A fotók mellett hosszabb szövegek 

szerepeltek, ezért úgy döntöttek, elviszik a könyvet a rendőrségre. 

Hannu megjegyezte, hogy itt sem találtak címeket tartalmazó 

noteszt. 

– Szólnunk kell majd a technikusoknak, hogy jöjjenek és 

gyűjtsenek bizonyítékokat. Felteszem, hogy a fürdőkád alkalmas 

hely egy holttest feldarabolásához – mondta Irene, bár nem 

találtak semmilyen nyomot, ami azt sugallta volna, hogy itt 

történt a gyilkosság. Mindenesetre követniük kell a protokollt. 

A hálószoba melletti gardróbban nem volt túl sok ruha. 

Mintha Marcus téli és nyári holmikat is vitt volna magával. Ez 

furcsa volt, tekintve, hogy tél közepén hagyta el az országot. 



Talán arra számított, hogy egészen nyárig marad. De a távolság 

Koppenhága és Göteborg között mégsem olyan nagy, ami ezt 

indokolta volna. Ha másért nem, az irodájába és a lakásába 

mindenképpen el kellett jönnie időnként. Tényleg úgy tervezte, 

hogy tavasszal egyetlenegyszer sem jön vissza Göteborgba? 

Minden jel arra mutatott, hogy valóban ez történt. Amikor mégis 

hazajött, meggyilkolták és feldarabolták. 

Irenét kirázta a hideg a gyönyörű lakásban. 

– Elég, ha csak az egyikünk beszél a nénivel – mondta Jonny. 

– Jól van, én vállalom – jelentkezett Irene. 

Hannu és Jonny az előszobában álló magas szekrény egyik 

fiókjában két kulcsot talált. Az egyikre az volt írva: Alagsor, a 

másikra pedig: Padlás. A lépcsőházban megosztoztak a 

zsákmányon, és elváltak. Jonny kapta a padlást, Hannu pedig 

lefelé indult a lépcsőn. Irene becsengetett Svensson 

kisasszonyhoz. Az ajtó szinte azonnal kinyílt. 

– Találtak valamit? – kérdezte az asszony 

A hangjában nem kíváncsiság, hanem őszinte aggódás 

csengett. 

– Semmit, amiből kiderülne, hol lehet – válaszolta őszintén 

Irene. 

Belépett a lakásba. Az előszoba ugyanakkora volt, mint 

Marcusé, de a színek nagyon is különböztek. A sötétlila 

bársonyos tapéta arra engedett következtetni, hogy ebben a 

lakásban a hatvanas évek óta nem volt felújítás. Az ajtókat 

barnára festették. Gretta bevezette Irenet egy hatalmas 

nappaliba, amelynek méretei szintén megegyeztek a másik 

lakásban lévő nappaliéval. Ez nem saroklakás volt, úgyhogy csak 

egy ablak szórta a fényt, s emiatt nem is volt olyan világos a 

nappaliban, mint Marcusnál. A bútorok sötét színű tölgyből 

készültek, de több IKEA darab is helyet kapott a lakásban. Az 

ablakokon vastag, rózsás függönyök lógtak. Az összbenyomás 

sötét és nyomasztó volt. 



– Kérem, foglaljon helyet. Hozok egy kávét – mondta 

Svensson kisasszony. 

Irene nem tiltakozott, mivel már nagyon vágyott egy jó csésze 

feketére. Amikor leült a rózsaszín kanapéra, észrevette, hogy az 

öreg hölgy már kikészítette a kávéscsészéket. Nem is volt esélye 

nemet mondani a kínálásra. 

Az apró nénike szinte repülve közeledett: egyik kezében egy 

kávéskancsót, a másikban egy tányér aprósüteményt hozott. 

– Sajnos nincs itthon igazi teasütemény. Nem számítottam 

vendégre – szabadkozott. 

Irene megértően bólintott, és mélyen beszívta a kávé illatát. A 

sütemények nem hozták lázba, a legfontosabb az, hogy hozzájut 

némi koffeinhez. 

– Kérem, válaszoljon néhány rutinkérdésre, amelyeket ilyen 

esetekben mindig felteszünk – kezdte aztán. 

– Rendben van. 

– Mi a teljes neve? 

– Anna Gretta Svensson. 

– Köszönöm. Mikor született? 

– 1921. október 19-én. 

Irene gyorsan kiszámolta, hogy az előtte ülő hölgy hetvenkét 

éves. Mielőtt feltette volna a következő kérdést, Gretta 

közbevágott: 

– Néhány házzal lejjebb születtem, ugyanebben az utcában. 

Az épületet azonban sok-sok éve lebontották már. Akkoriban ez a 

ház még nem is állt. Az apám pék volt, anyám pedig néha 

besegített neki. Nyolcan laktunk egy kétszobás lakásban, hat 

gyermekük volt. Már csak én élek. Késői ajándék voltam. 

– Mindig ebben az utcában lakott? 

– Igen, egész életemben. Harminckét éve lakom ebben a 

lakásban, mert nagyon kényelmes. Előtte egy kisebb garzonban 

éltem a szomszédos épületben. Sok éven át. 

– Mi volt a foglalkozása? 



– Varrónő voltam. Az utolsó néhány évben a Gillbladnál 

dolgoztam. 

Gretta kihúzta magát a nem túl nagy karosszékben, és 

világoskék szemét figyelmesen Irenere szegezte. Kezével lassan 

hátrasimított egy hófehér hajtincset a füle mögé. 

– De most nem rólam van szó. Hol van Marcus? 

– Bárcsak tudnánk! – sóhajtott Irene. 

Úgy tűnt, hogy Gretta még valamit akar kérdezni, de Irene 

gyorsan megelőzte. 

– Mióta szomszédok Marcusszal? 

– Tíz és fél éve. Luca-napkor ünnepeltük a tizedik 

évfordulónkat. Marcus hozott egy üveg bort, és elbeszélgettünk a 

régi időkről. Nagyon jól éreztük magunkat. Akkor beszélt nekem 

Koppenhágáról, én pedig megígértem, hogy vigyázok a lakására. 

– Gyakran borozgattak együtt? 

– Néhanapján. Ha úgy érezte, hogy magányos vagyok, 

átugrott hozzám. Ő már csak ilyen. Nagyon aranyos, figyelmes 

fiatalember. 

Gretta önkéntelenül is elmosolyodott, amikor Marcusról 

beszélt. 

– Tudom, hogy újév környékén Koppenhágába költözött. 

Milyen gyakran telefonált azután? 

– Nem túl gyakran. Nagyon sok dolga volt. Mindig valami új 

megbízás, és... 

Gretta elhallgatott, összeszorította a száját. Végül hozzátette: 

– Összesen kétszer hívott. 

– Utoljára mikor? 

– Várjon egy kicsit. 

Az idős hölgy fürgén, felállt, és eltűnt a hálószobában. Kis idő 

elteltével egy apró, kék jegyzetfüzettel tért vissza. Izgatottan 

lapozgatott benne, majd diadalittasan közölte. 

– Itt is van. Február 18-án. 

Felmutatta a megfelelő lapot. 



– Marcus telefonált. 

A többi oldalon nem volt írás. 

– Mindig leírom a fontos dolgokat. 

– Emlékszik, mit mondott? 

Gretta megpróbált koncentrálni. Igyekezetében összeráncolta 

a homlokát. 

– Azt mondta, hogy nagyon jól mennek a dolgai 

Koppenhágában, és talán március elején hazajön. És hogy majd 

felhív előtte. De nem hívott. Persze az is lehet, hogy akkor 

telefonált, amikor kórházban voltam. 

– Mikor volt kórházban? 

– Február 27-én vittek be, és március 5-én engedtek haza. 

Belső vérzésem volt, egy nagy polip okozta, amelyet kivettek. De 

nagyon sok vért vesztettem, ezért vért kellett kapnom. Hét zacskó 

vért kaptam! Aztán még elvégeztek rengeteg vizsgálatot... 

– Lehetséges, hogy Marcus ezalatt hazajött? – vágott közbe 

gyorsan Irene, mielőtt a kórházi történet túlságosan terjengőssé 

vált volna. 

– Lehetséges, mert volt valami... – Gretta elhallgatott. – 

Vasárnap este mentem el az ügyeletre. Előtte pénteken átnéztem 

Marcushoz, mert arra gondoltam, hogy a virágai szomjasak. De 

nem szomjaztak. Nagyon is szépek voltak. Mintha valaki 

meglocsolta volna őket 

– Úgy néztek ki, mintha valaki nemrég meglocsolta volna 

őket? Volt víz az alátétekben? Nedves volt a földjük?  

– Úgy három-négy nappal korábban kaphattak vizet. 

Ez nagyon érdekes részlet volt. Ha bizonyítani tudnák, hogy 

Marcus hazatért március első hetében, akkor talán közelebb 

jutnának a halála időpontjához is. 

Irene óvatosan folytatta a faggatózást. 

– Volt Marcusnak barátnője vagy olyan barátja, akivel 

gyakrabban találkozott? 



– Marcus nagyon aktív életet élt. Nem volt ideje barátnőkre. 

Mindig azt mondta, hogy nincs szüksége barátnőre, mert ott 

vagyok neki én. 

Miféle ember volt ez a Marcus? Tom Tanaka és Gretta 

Svensson is úgy érezte, hogy Marcus őket választotta. 

– Sok barátja volt? 

– Nem, nem mondhatnám. Néha rendezett egy-egy kisebb 

partit a lakásban. De soha nem dáridóztak! A fiúk nagyon 

udvariasak és jól neveltek voltak. 

– Tud esetleg egy-két nevet is? 

– Sajnos nem. 

Irenének nem jutott eszébe több kérdés. 

– Szeretném megköszönni a segítségét. Ha felmerül még 

valamilyen kérdés, visszajöhetek? 

– Természetesen. 

Az apró hölgy kikísérte a nyomozónőt az előszobába. Amikor 

becsukta az ajtót, Irene hallotta, hogy ráfordítja a kulcsot. 

Jonny talált egy dobozt a padláson, amelyet lehozott. 

– Magazinok és filmek vannak benne. Homoszexuális pornó 

– közölte. 

A pincében csak egy régi bicikli volt. Hannu már visszament a 

lakásba, és azokat az albumokat nézegette, amelyeket magukkal 

akartak vinni a rendőrségre. 

– Nevek – mondta, és rámutatott valamire. 

Az egyik oldalra egy esküvői meghívót ragasztottak be. A 

külső oldalon két aranygyűrű volt, belülre a következő szöveget 

nyomtatták: 

 

Anders Gunnarsson és Hans Pahliss 
szeretettel vár az esküvőjén, 

melyet 1998. május 29-én 12 óra 30 
perckor tartanak a göteborgi Városházán. 

Ebéd 13 óra 30-kor a Fiskekrogen étteremben. 
Este parti a pár otthonában. 



 

– Pahliss. Könnyű lesz utánanézni – mondta Irene. 

– Esküvő. De hát ez két férfi! – Szörnyülködött Jonny. A 

hangjából nyilvánvaló volt, hogy elítéli az eseményt. 

A meghívó mellett fotókat is találtak, amelyeket nyilván az 

ünnepségen és az ebéd alatt készítettek. 

A két férfi a harmincas éveiben járt. Egyikük szőke és magas 

volt, a másik alacsonyabb, sötét hajú. Ügy tűnt, ő néhány évvel 

talán idősebb szőke partnerénél. Mindketten sötét öltönyt és 

vörös csokornyakkendőt viseltek. A gomblyukukba tűzött rózsa is 

vörös volt. Az első képen komolyan néztek, miközben 

figyelmesen hallgatták az anyakönyvvezetőt. A szőke férfi mögött 

feltűnt Marcus csinos arca. A következő fotó oldalról készült, 

Marcus ezen háttal állt. Világos vászonöltönye tökéletesen állt 

rajta. A Városházán készült utolsó képen a pár már az épület 

előtti lépcsőkön állt, az emberek pedig rizzsel dobálták őket. 

Irene negyvenhárom embert számolt meg a képen. A tömegben 

feltűnt Marcus világos öltönye is. 

A következő képek már az ebédről készültek. Vidám, önfeledt 

emberek nevetgéltek rajtuk. Az újsütetű házaspár ragyogott a 

vendégek körében. Irene észrevette, hogy a képeken ugyanannyi 

férfi és nő volt. Az esti partiról nem találtak képeket az 

albumban. 

– Magunkkal visszük ezt, és alaposabban megnézzük 

odabent. Talán elkezdhetnénk keresni Pahlisst és Gunnarssont – 

mondta a kollégáinak. 

Utóbbit Hannunak szánta, aki megértette a célzást, és 

bólintott. 

 

– Azt hiszem, ideje találkoznom az idősebb Tosscanderrel – 

mondta Irene. 

Andersson főfelügyelő az íróasztalának támaszkodott, Jonny 

pedig egy széken ült és duzzogott. 



– Én már beszéltem az öreggel. És nem akarom egyedül 

végignézni azt a sok pornót – a dobozra mutatott, amely az ajtó 

mellett állt. 

– A magazinokat nem kell átnézned. Csak a videókat – 

mondta Irene, aki még magának sem akarta bevallani, hogy 

kényelmetlenül érezné magát, ha maradnia kellene. Gyorsan 

folytatta. – Meg kell bizonyosodnunk róla, visszajött-e Marcus 

március elején. Talán felvette a kapcsolatot az apjával. Meg kell 

kérdeznünk. Lehet, hogy elfelejtette, vagy nem akart emlékezni 

rá. 

– Megtalálta Hannu azt a két pasast? – kérdezte Andersson. 

– Nem, de keresi őket. Meglesznek – közölte Irene 

magabiztosan. 

– Elmúlt öt óra. Ideje lenne menni – mondta Jonny. 

Andersson íróasztalán megcsörrent a telefon. Miután a 

főfelügyelő beszélt valakivel, Irenére nézett. 

– Egy pillanat. Épp itt van – mondta, és átnyújtotta Irenének 

a kagylót. – Egy dán. Téged keres. 

Irene elvette tőle a telefont. 

– Irene Huss beszél. 

– Jens Metz vagyok. Megtaláltuk Isabell Lindet. Holtan. 

Irene meg sem tudott szólalni. A kollégái megrökönyödve 

néztek rá, mivel egyre sápadtabb lett, és bele kellett 

kapaszkodnia az íróasztalba. 

– Halló! Ott van még? – kérdezte Jens Metz. 

Irene összeszedte magát, és beleszólt a kagylóba. 

– Igen, itt vagyok. 

– Akkor jó. Az Aurora Hotelban gyilkolták meg. Az átalakítás 

miatt a legfelső emeletet lezárták. A festők találtak rá az egyik 

szobában. Bizonyos jelek a közös csonkolós gyilkosunkra utalnak. 

Irene érezte, hogy a térdei remegni kezdenek. Még jobban 

rátámaszkodott a főfelügyelő íróasztalára, és a testsúlyát 

ráhelyezte a karjára. Úgy érezte, nem tartják meg a lábai. 



– Őt is... Őt is feldarabolták? – nyögte ki végül keservesen. 

– Nem. Nem hiányoznak a testrészei. De a gyilkosság 

elkövetésének módja ismerősnek tűnik. Bántalmazták, majd 

megfojtották, ahogyan Carmen Øtergaardot és a maguknál talált 

fiatalembert is. A hasat felnyitották, de nem vették ki a belső 

szerveit. Svend Blokk boncolta fel. 

– Jaj, istenem! – nyögte Irene. 

– Szeretnénk, ha visszatérne Koppenhágába. Maga többet 

tud Isabellről és a göteborgi nyomozásról, És egy szívességet is 

szeretnék kérni. 

– Igen? 

– Hogy értesítenie kellene a szülőket.Talán jobb lenne, ha így 

tudnák meg, mint ha mi hívnánk fel őket, és dánul közölnénk 

velük a hírt. 

Irene tudta, hogy a kollégájának igaza van, de a gyomra 

összeszorult a gondolatra. Nem akart Monikának fájdalmat 

okozni, de kénytelen volt elvállalni a feladatot. 

– Rendben van. Megteszem. De a koppenhágai útról 

beszélnem kell a főnökömmel. 

Andersson arckifejezése arról árulkodott, hogy neki is sok 

mindenről beszélnie kell Irenével. Az arcszíne mindent elárult. 

Amikor Irene letette a telefont, csaknem felrobbant: 

– Mi a fene folyik itt? Kit csonkoltak meg? 

Irenének el kellett mesélnie az egész történetet Isabell-ről 

attól kezdve, hogy Monika Lind felhívta őt. Aztán átment az 

irodájába, hogy elhozza azt a brossúrát, amelyben megtalálta a 

Skandináv Modellek hirdetését. 

Sven Andersson szigorúan nézett rá. 

– És csak annak a három rendőrnek mutattad meg Isabell 

képét, akikkel Koppenhágában találkoztál? 

Irene szemei előtt egy pillanatra megjelent Tom Tanaka 

alakja, de elhessegette magától a gondolatot. Ösztönösen érezte, 

hogy ki kell hagynia őt a nyomozásból. 



– Igen – válaszolta, és Anderssonra emelte a tekintetét. 

A főfelügyelő hosszasan nézte őt. Talán érezte, hogy Irene 

nem őszinte. 

– Jó. Akkor holnap visszautazol Koppenhágába. De 

magaddal viszed Hannut is. 

– Az lehetetlen – közölte Hannu. 

– Nem kell ott maradnotok az ünnepek alatt – mondta 

Andersson. 

– Megnősülök. 

A többiek megütközve néztek rá. Mintha azt jelentette volna 

be, hogy ő a darabolós gyilkos. Senki sem tudott megszólalni a 

meglepetéstől. 

Irene kapott először észbe. 

– Hát... akkor... úgy értem... gratulálok! 

– Kösz. 

– És mégis ki a fenét veszel el? – kérdezte Andersson 

keresetlen stílusában. 

– Birgittát. 

Hát persze. Irene látta, hogy Hannu Birgitta kocsijába ül be, 

és jól hitte, randiznak. De azt álmában sem gondolta volna, hogy 

házasság lesz a kapcsolatból. 

Andersson levegőért kapkodott. Miután némi oxigénhez 

jutott, kiabálni kezdett. 

– Birgitta Moberget? Aki nálunk dolgozik? Elment az eszed? 

Házaspárok nem dolgozhatnak ugyanazon a helyen! 

Hannu nyugodtan fogadta főnöke kirohanását. 

– Csupán fél évről van szó. Azután szülési szabadságra megy, 

így lesz időnk megtervezni a jövőt. 

Nehéz csend ült a szobára. Irene úgy érezte, jó, hogy ül. 

Andersson szeme kiguvadt, mintha ki akarna ugrani a 

helyéről. Irene aggódott a főnöke vérnyomása miatt, mert tudta, 

hogy nem mindig veszi be a gyógyszerét. 



– Nos, szépen vagyunk! A nyomozóim titkolóznak előttem! 

Az egyik magánnyomozást végez, a másik meg házasodik a hátam 

mögött! 

Egy pillanatra elhallgatott. 

– Természetesen ez nem kapcsolódik szorosan a munkához, 

de mégiscsak kihat rá, ha két nyomozó kapcsolatban van 

egymással. Ez nem helyes. 

– Észrevett bármi változást az én munkámban vagy 

Birgittáéban? – kérdezte Hannu. 

Némi él érezhető volt a szavaiban. Andersson is észlelte, és 

nem válaszolt. Keserűen nézett maga elé. Kis idő múlva 

odafordult Jonnyhoz, és így szólt: 

– És te milyen kis titkokat rejtegetsz előttem? 

Jonny megrökönyödve nézett rá. 

– Semmilyet. Legalábbis nem tudok róla. Semmilyet –

válaszolta zavartan. 

Ahhoz nincs elég fantáziád, gondolta magában Irene. 

– Jó. Akkor te mész el Irenével Koppenhágába holnap. Nem 

hagyhatjuk őt egyedül, mert akkor potyogni kezdenek körülötte a 

hullák. 

Igazságtalan és éretlen megjegyzés volt, gondolta Irene, de 

megértette, hogy a főnöke nagyon ideges. 

– Ami azt illeti, holnap én sem tudok indulni. Talán 

emlékszik, hogy szabadnapot kértem. Stockholmba megyünk, A 

feleségem unokahúgának lesz az esküvője. Száz vendéget hívtak, 

nagy esküvő... 

– Ez hihetetlen! – kezdte Andersson, de fegyelmezte magát. 

Odament a falinaptárhoz és lapozni kezdett benne. Összeráncolt 

homlokkal nézegette a pünkösdi ünnepnapokat, majd döntött. – 

Jó. Akkor pünkösdhétfőn mentek Irenével Koppenhágába. Kedd 

reggel jelentkezel a dán kollégáknál, hogy a segítségükre legyél. 

– De úgy terveztük, hogy csak hétfőn jövünk haza… 



– Nem érdekel, hogyan terveztétek. Akármikor jössz haza, 

kedd reggel ott vagy Dániában. 

Irene hazatelefonált, mert el kellett még jutnia Vanersborgba. 

Jenny nem kérdezte meg, mi dolga van ott, csak megjegyezte, 

hogy anyja szokás szerint későn ér haza. 

A Monika Linddel történő találkozás épp olyan rettenetes 

volt, amilyennek Irene képzelte. Monika nyilván sejtette Irene 

arckifejezéséből, hogy nem jó híreket hoz. De az is lehet, hogy a 

személyes megjelenése árulta el, hogy baj van. 

Irene nem ment bele a részletekbe. Monikának elég 

megküzdenie azzal, hogy a lánya meghalt. Végül Irene azt 

mondta: 

– Pillanatnyilag nem sok információnk van. Hamarosan 

visszamegyek Koppenhágába az egyik kollégámmal, hogy többet 

tudjunk. 

Monika férje is otthon volt, és segített megnyugtatni a 

feleségét. Sajnos az ötéves kislány szintén velük volt. Tágra nyílt 

szemmel figyelte síró anyját. Csakhamar ő is zokogni kezdett. 

Irene már korábban értesítette a helyi lelkészt. Eva Nesbónak 

hívták, fiatalos hangja volt. Azonnal felajánlotta, hogy átmegy 

Lindékhez. Tizenöt perccel Irene érkezése után csengettek 

Monikáéknál. Irene nyitott ajtót a farmert és inget viselő szőke 

nőnek. Eva elnézést kért a külseje miatt, de nem akarta az időt 

húzni az átöltözéssel. Irene gyorsan elmondta neki, mi történt. 

Hazafelé úgy érezte, mintha egy hatalmas fekete űr nyílna a 

szíve közepén. Átérezte Monika fájdalmát. És bár senki sem 

hibáztathatta Isabell halála miatt, elég volt, hogy ő hibáztatta 

magát. Ha nem járkál Koppenhágában a gyilkos után, miközben 

Isabell után is nyomoz, talán még most is élne a lány. Csak a 

három dán rendőr tudott róla. A gyilkos nyilván veszélyben 

érezte magát, és elhatározta, hogy figyelmezteti Irenét. Ezért 

választott ki egy ártatlan áldozatot, aki kapcsolódik a 

nyomozóhoz. 



Szegény Isabell. Vajon milyen volt a vég? Irene kínozta magát 

azokkal a képekkel és gondolatokkal, amelyek felmerültek benne. 

Kész csoda volt, hogy épségben hazajutott. Útközben elhatározta, 

hogy minél több részletet megbeszél Kristerrel és a lányokkal. Az 

újságok úgyis mindent közölnek. 

Tíz óra elmúlt, amikor kinyitotta a bejárati ajtót. Mennyei 

szardellás krumpli illata töltötte be a lakást. Sammie lelkesen 

üdvözölte a gazdit, a család a konyhában üldögélt. 

– Sziasztok! Hű, de jó illat van – mondta Irene, és maga is 

meglepődött rajta, mennyire éhes. Persze, hiszen ebéd óta nem 

evett semmit. Aztán meglátta. Krister és az ikrek arcát. 

– Tudjuk, mi történt – szólalt meg a férje. 

– De ki...? Honnan tudjátok? 

– Jonny Blom telefonált, téged keresett. Meg akarta beszélni 

veled, mikor indultok hétfőn Koppenhágába. Amikor 

megkérdeztem, mit kerestek ott megint, elmondta, hogy Isabell 

Lind meggyilkolása ügyében segítetek a dánoknak. Akkor 

rájöttem, mit keresel Vanersborgban. Monikával beszéltél. 

Irene nem tudta visszafojtani a sírást. Csak bólintani tudott, 

minden ereje elszállt. Krister átölelte, és sokáig úgy tartotta. 

Irene érezte a testéből áradó melegséget, és nagy nehezen 

összeszedte magát. Felvett egy papír zsebkendőt az asztalról, és 

megtörölte az arcát. Látta, hogy a lányok is nagyon sápadtak és 

szomorúak. 

– Megpróbálom röviden elmondani, mi is történt, de nem 

lesz könnyű – ígérte. 



Kilencedik fejezet 

Nem szabad szardellás krumplit enni lefekvés előtt. Irene ébren 

feküdt az ágyában, és hajnalig próbálta megemészteni a 

gondolatait és a szardellás-tejszínes ételt, amelyet vacsorára 

fogyasztott. Amikor hajnalodni kezdett, mély álomba szenderült. 

Az ébresztőóra pontban fél hétkor keltette fel. Irene úgy 

érezte magát, mintha az éjszakát egy szárítógépben töltötte 

volna. A teste sajgott, és nem nagyon akaródzott felkelnie. Csak 

egy értelmes megoldás kínálkozott. Lement a mosókonyhába, és 

felvette a frissen mosott tréningruháját. Kifelé menet belebújt a 

futócipőjébe. 

A hűvös hajnali levegő felébresztette. Az égen vékony, szürke 

fátyolfelhők úsztak. Úgy tűnt, napközben derült idő várható. 

Irene viszonylag gyors sebességgel kezdett, hogy felnyomja a 

pulzusszámát. Szokásához híven lekanyarodott a fiskebäcki 

hajókikötő felé, majd végigfutott a Längedrag felé vezető úton. 

Egy rövid, öt kilométeres futás elegendő lesz, gondolta Jobb, ha 

nem késik el a reggeli eligazításról, a főfelügyelőnél úgysem áll 

most túl jól a szénája. 

 

A többiek már Andersson irodájában ültek, amikor Irene 

besurrant. Motyogott valami elnézésfélét meg valamit egy 

kocsiról, amely nem akart elindulni. Mivel mindenki tudta, hogy 

egy tizenhárom éves Saabja van, nem kérdőjelezték meg az 

esetet. 

– Most, hogy mindenki itt van, kezdhetjük is. Jonny 

szabadságra ment, de már beszéltem vele korábban. Úgyhogy 

már csak Fredrik és Tommy nem tudja a nagy hírt. 

Andersson hatásszünetet tartott. 

– Birgitta és Hannu holnap összeházasodnak. 



Fredrik és Tommy arca világosan elárulta, hogy valóban nem 

tudtak semmit. Mielőtt észbe kaphattak volna, a főfelügyelő 

máris folytatta. 

– Jelentkeztek a koppenhágaiak. Egy fiatal svéd prostituáltat 

gyilkoltak meg, és úgy tűnik, a gyilkos ugyanaz lehet, akit mi is 

keresünk. Igaz, hogy nem darabolták fel a lányt, de felnyitották a 

hasát. Jonny és Irene hétfőn Koppenhágába utazik. A hosszú 

hétvége után nyilvánosságra hozzuk Marcus Tosscander 

személyazonosságát. 

Hannu szólásra jelentkezett. 

– Megtaláltam Hans Pahlisst és Anders Gunnarssont. 

Alingsäsban laknak. 

– Menj és beszélj velük. Fredrik és Birgitta, hogy haladtok a 

Robert Larsson-ügyben? 

Fredrik még nem tért magához a hír után, de Birgitta 

beszámolt a fejleményekről. 

– Nem próbálja elrejteni a pénzt. Sőt, mintha kifejezetten 

mutogatná, mennyi van. Ami azt jelenti, hogy tisztára mossa. 

Három napja figyeljük a Wonder Bart. Feljegyeztük a látogatók 

számát, és megnéztük, mennyibe kerül a tagsági kártya. Ha a 

belépődíj, amit Larsson beírt az adóbevallásába, valóban annyi, 

akkor átlagosan napi kétszáz emberrel számolhatunk. De ez 

lehetetlen. Körülbelül hatvan emberről lehet szó. Mindenesetre 

pár napig még figyeljük a helyet, mielőtt újra behoznánk a 

pasast. 

– Először beszéljetek az ügyésszel – javasolta An-dersson. 

– Rendben. 

– Mi a helyzet Hasfelmetsző Jackkel? 

– Nincs újabb információ. Ma ismét kikérdezem a legutolsó 

áldozatát. Még túlságosan fel volt dúlva, amikor először 

beszéltem vele. A Göteborg Post és a Göteborgs Tidningen is 

hosszú cikkeket közölt az esetről tegnapelőtt, de senki sem 

telefonált. És mindjárt itt a hétvége. 



– Csak hétvégén támad, és csak a belvárosban. Leginkább a 

Vasagatan és mellékutcái környékén – állapította meg 

Andersson. 

– Jelent ez valamit? – kérdezte Irene. 

Tommy bólintott, de vállat is vont egyszerre, ami jelenthetett 

igent és talánt is. 

Hannu és Irene visszament Irene irodájába, hogy folytassák a 

tervezést. 

– Mit szólnál, ha én elmennék az öreg Tosscanderhez, te 

pedig felkeresnéd Pahlisst és Gunnarssont? – kérdezte Irene, 

– Jó terv. Akkor már ma délután beszélhetünk velük. 

Irene felhívta Emanuel Tosscandert. A telefonkönyvben 

nyugalmazott orvosként volt bejegyezve. Jonny említette, hogy 

már jó néhány éve nyugdíjas. 

– Tosscander – szólt bele a telefonba egy mély hang. 

Ha Irene nem tudta volna, mi a foglalkozása, biztosan azt 

gondolta volna, hogy a hang tulajdonosa egy magas rangú 

katonatiszt. 

– Jó reggelt. A nevem Irene Huss. Rendőrtiszt vagyok... 

– Már mindent elmondtam a rendőrségnek. Marcus 

Koppenhágában van. Ott kell keresniük. 

A jéghideg hang elutasító volt. 

– Jó okunk van azt hinni, hogy Marcus bűncselekmény 

áldozata lett – közölte Irene nyugodtan. 

Egy másodpercnyi csend után Tosscander felcsattant. 

– Miféle bűncselekményről beszél? 

– Éppen erről kell beszélnem önnel. Fél óra múlva ott 

vagyok. Viszontlátásra – válaszolta Irene, és mielőtt a férfi 

tiltakozhatott volna, letette a telefont. 

Kifelé menet szerzett még egy csésze kávét, hogy erőt 

gyűjtsön belőle. 

 



A hovási golfpálya közelében emelt hatalmas, egyszintes barna 

téglaházat több méter magas, fehér kerítés védte, így az utcáról 

csak az épület lapos teteje látszott. Irene befordult a sövény 

mellett, és felhajtott az elhanyagolt kocsifeljáróra. A ház és az 

udvar is látott már szebb napokat. 

A bejárati ajtó már azelőtt kinyílt, hogy a nyomozónő 

megfoghatta volna a bronzból készült, oroszlánfej formájú 

kopogtatót. 

– Irene Huss bűnügyi nyomozó – nyújtott kezet az ajtóban 

álló férfinak. Emanuel Tosscander kimért mozdulatokkal kezet 

fogott vele. 

Mindketten egyforma magasak voltak. A férfi karcsú, izmos 

teste meglepte Irenet, csak sűrű, hófehér haja árulkodott a 

koráról. Marcus az apjától örökölte gyönyörű metszésű szemét. A 

férfi arca szinte alig ráncosodott, napbarnított bőre jóképűvé 

tette. 

– Emanuel Tosscander, főorvos – mondta, majd oldalra 

lépett, és beengedte Irenet a lakásba. 

Az előszoba falait mohazöld faliszőnyegek borították, a padló 

sötét kőből volt kirakva. Irene követte Tosscandert a hatalmas 

lakásba, amelynek egyik oldalán szinte csak ablakok nyíltak. A 

hátsó kertben azonban olyan buja növényzet pompázott, hogy 

szinte semmi fény nem jutott be a nappaliba. A helyiség 

homályban úszott. A berendezést főleg barna fából és bőrből 

készült bútorok alkották. A padlót egy óriási, keleti mintázatú, 

barnásvörös szőnyeg borította. A falon visszafogott tájképek és 

portrék lógtak. 

– Kérem, foglaljon helyet – mondta Tosscander gépiesen. Ő 

viszont állva maradt. 

Irene leült egy kényelmetlen bőrfotelba. 

– Köszönöm. Szeretném, ha ön is leülne – kérte. 

Úgy tűnt, Tosscander először tiltakozni akart, de Irene 

hangjában volt valami, ami miatt meggondolta magát, és leült. 



Pontosabban a kanapé karfájára támaszkodott, és szenvtelen 

arccal figyelte Irenet. Ennek ellenére a nyomozó érzékelte, hogy 

valamiféle aggodalom suhan át a férfi kemény arcán. 

Úgy döntött, mindent elmond neki Marcusról, hiszen az 

újságok néhány nap múlva úgyis kitálalják a részleteket. Ezért 

rögtön a lényegre tért. 

– Köszönöm, hogy fogadott. Először is, választ kell kapnom 

egy kérdésre. Kapcsolatba lépett önnel Marcus március első 

hetében? 

– Nem. 

– Egészen biztos ebben? 

– Igen. 

– Mikor beszéltek utoljára? 

– Ehhez semmi köze. 

– De igen, van. Bűnügyben nyomozunk. 

– Milyen bűnügyben? 

– Gyilkosság. 

Irene egyenesen a férfi szemébe nézett. Tosscander kapta el a 

tekintetét először. Hosszan bámult ki a kertbe, aztán 

visszafordult Irenehez. 

– December első hetében beszéltünk utoljára. 

– Miért? 

– Összevesztünk. 

– Min? 

– Ez már tényleg nem tartozik magára. 

– Ismét figyelmeztetnem kell, hogy gyilkossági ügyben 

nyomozunk. 

– Kiében? 

– Nagyon sajnálom, Marcusról van szó. 

Hirtelen kifutott a szín Tosscander arcából. Még a 

napbarnított bőr is szürkéssárgává változott. Emanuel 

Tosscander Irene szeme láttára öregedett tíz évet néhány 



másodperc alatt. Lerogyott a kanapéra, de mindvégig meredten 

bámulta Irenet. Végül suttogni kezdett. 

– Az nem lehet... Nem lehet... 

– Marcus csináltatott egy különös tetoválást Koppenhágában. 

Azon a holttesten, amelyet néhány hete Killevikben találtunk, 

szintén ez a tetoválás látható, és más részletek is egyeznek. 

– Nem! Meggyilkolták és feldarabolták? 

A szemében és a hangjában kín volt. Majd lassan felállt a 

kanapéról, és szinte szenvtelen hangon kezdett beszélni. 

– A neve meg fog jelenni a sajtóban? 

– Igen, Muszáj kiadnunk, mert még várunk lehetséges 

tanúkat. 

– Az én nevem... Mit fognak szólni az emberek? Meg kell 

érteniük! Megtiltom, hogy megjelenjen a neve az újságokban! 

A férfi felugrott, és mutatóujjával a nyomozó felé bökdösött. 

Irene mérges lett. Élesen rákiáltott Tosscanderre. 

– Leülni! 

A rövid parancsszó általában hatásos volt Sammie esetében, 

és ezúttal is bejött. Tosscander meglepődött. 

– Marcus valószínűleg hazajött Göteborgba március első 

hetében. Ekkor találkozott a gyilkosával. A gyilkos valószínűleg 

már azóta is ölt, és feltételezzük, hogy ezután is fog. Ezért kell 

megtalálnunk. Ez magának is fontos kellene hogy legyen. 

Tosscander úgy nézett rá, mint akit fejbe ütöttek. 

– Miért vitatkoztak? 

A férfi nem válaszolt. 

– Azt hiszem, azért, mert elmondta magának, hogy 

homoszexuális. Így volt? 

Tosscander arcát elöntötte a pír, amely a nyakától terjedt 

felfelé. 

– De ez nem igaz! Csak egy múló szeszély volt! Meg sem 

tudom számolni, hány barátnőt hozott haza az évek során! Nem 

homoszexuális! 



– Hány barátnőt hozott haza? 

– Mi köze... Fogalmam sincs! 

– Próbálja összeszámolni. 

Tosscander mérgesen bámult Irenere, de úgy tűnt, mégiscsak 

számolgat. 

Végül azt mondta: 

– Négyet-ötöt. 

– Négy-öt barátnő. Tudja a nevüket? 

– Nem. Csak egyet. A többiekkel csak egyszer vagy kétszer 

találkoztam. Angelica Sandberget gyerekkora óta ismerte, a 

szomszédban laktak. Vele több éven át együtt volt. 

– Ez mikor lehetett? 

– Nos... úgy tíz évvel ezelőtt. A lány azóta már férjhez ment. 

Az Egyesült Államokban él. 

– De a szülei itt laknak? 

– Igen. 

Irene feljegyezte a nevet. Jó oka volt felkeresni Angelica 

Sandberget. 

– Fiú barátot soha nem hozott ide? 

Tosscander felhorkant, de aztán fegyelmezte magát. 

– Nem. Az utóbbi időben nem. Amikor fiatalabb volt, akkor 

persze, igen... Egyszer-kétszer... De amióta elköltözött, azóta nem 

volt rá példa. 

– Mindig egyedül jött? 

– Igen. 

– Sosem beszélt önnek fiúkról? 

– Nem. 

– Semmilyen névre nem emlékszik? 

– Nem. 

Tosscander összeroskadva ült a kanapén, mint aki feladta a 

harcot. Úgy tűnt, az igazság lassan behatol az elméjébe. 

– Tosscander úr, néhány rutinkérdést is fel kell még tennem. 

Rendben? 



A férfi erőtlenül bólintott. 

– Hány éves? 

– Hatvankilenc. 

Irene nem is gondolta volna. Sokkal fiatalabbnak tűnt. 

– Hol dolgozott főorvosként, mielőtt nyugdíjba ment? 

– A Sahlgren Kórház fül-, orr- és gégespecialistája voltam. 

Ha ez volt a szakterülete, nem feltétlenül jártas a boncolási 

módszerekben, gondolta Irene. 

– Van Marcusnak testvére vagy féltestvére? 

– Nincs. 

– Feltételezem, a felesége meghalt... 

– Igen. Tíz éve. Mellrákban. 

Tosscander hirtelen felpattant, és mérgesen nézett Irenére. 

– Szinte örülök, hogy meghalt, és nem kellett megérnie, ezt 

a... gyalázatot! 

Az egyetlen fia halála ez volt számára. Gyalázat. 

Irene elszomorodott a beszélgetés után. Mivel Hovás nem 

esett messze Fiskebäcktől, úgy döntött, hazaugrik ebédelni. 

Furcsa érzés volt fényes nappal hazamenni az üres házba. A 

postaládából kilógtak a hirdetések. Majdnem kidobott egy 

képeslapot is a reklámújságokkal együtt. De mielőtt az egész 

kupacot beletette volna az újrahasznosítható papírhulladékok 

zsákjába, észrevette, hogy kikandikál a csücske egy félbehajtott 

fagylaltos szórólapból. Kíváncsian fordította meg a színes lapot. 

A képen a jól ismert koppenhágai hableány szobra volt, mögötte 

csillogó víztükör látszott. A szöveget Irene nevével együtt fekete 

tintával írták. Az utcanév és az irányítószám is pontos volt. 

 

A kis hableány halott. 

 

Mindössze ennyi állt rajta. A képeslapot Koppenhágában adták 

postára, két nappal korábban. Irene gyorsan ledobta az asztalra. 

Általában sokféle ujjlenyomat található a postai küldeményeken, 



de talán egy kis szerencsével hasznosítható nyomokra is 

bukkanhatnak. 

Mit jelent mindez? Fenyegetést? Figyelmeztetést? Ki 

küldhette? Minden valószínűség szerint Isabell gyilkosa. Ezt az 

üzenetet senki más nem küldhette. 

De miért? Több rendőrtiszt is dolgozott az ügyön, itt és 

Koppenhágában is. Miért esett a gyilkos választása éppen őrá? 

Elővett egy borítékot, és óvatosan belecsúsztatta a 

képeslapot. 

Hirtelen eszébe jutott valami. Az üzenetet angolul írták. 

Lehetséges, hogy Tom Tanaka küldte, és így akar kapcsolatba 

lépni vele? Elég légből kapott ötlet volt, de Irene úgy döntött, a 

végére jár. Amikor azonban közelebbről is megnézte a mondatot, 

látta, hogy a betűk egyáltalán nem hasonlítanak Tanaka elegáns 

írására. Emlékezett arra az üzenetre, amelyet az Alex Hotelban 

kapott tőle Koppenhágában. A képeslapon lévő üzenetet egészen 

másfajta kéz írta. Azért mégis oda fogja adni a technikusoknak, 

és azt is, amelyet Tomtól kapott. Még szerencse, hogy megőrizte 

a kis kártyát. 

Elővette a mobilját, és felhívta Tanakát. A férfi szinte azonnal 

felvette. 

– Helló. Itt Irene Huss beszél. 

– Helló. Gondolom, Isabell miatt telefonál. 

– Igen. De először meg kell kérdeznem valamit. Küldött 

nekem képeslapot? 

– Dehogy. Sosem küldök ilyesmit. 

– Én is így gondoltam, csak ellenőrizni akartam. Ma kaptam 

egy lapot Koppenhágából egy... 

Elfelejtette az angol szót. 

– A kis hableány fotójával. A hátlapon pedig az olvasható, 

hogy: A kis hableány halott. Csak ennyi. Nem tudom, hogy 

értsem ezt az üzenetet. 



Tom egy kis ideig nem szólt semmit. Irene hallotta, hogy 

szuszog a telefonba. Végül azt mondta: 

– Ez egy figyelmeztetés. A gyilkos pontosan tudja, merre jár. 

Isabell meggyilkolása szintén magának szólt. 

– A rendőrség tudja, hogy maga felhívta az ismerősét a 

hotelban és Isabell után kérdezősködött? 

– Nem. Az ismerősöm idejött, amikor megtalálták a 

holttestet. Nagyon fel volt dúlva, de sikerült megnyugtatnom. 

Szerencsénk volt, mert egy lány is hívta a szállodát, nem sokkal 

az én telefonom után, és ő is Isabellről kérdezősködött. A 

rendőrség csak azt tudja, hogy az egyik lány a kísérő szolgálattól 

felhívta az Aurorát, mert Isabell nem ment haza. Ezért azt hiszik, 

hogy amikor az én ismerősöm kérdezgette a személyzetet 

Isabellről, az a skandináv modelles lány hívása miatt történt. 

– Fontos, hogy a koppenhágai rendőrség ne szerezzen 

tudomást magáról és Marcusról. A svéd kollégáim nem tudják, ki 

maga. 

– Rendben. 

– Úgy tűnik, senki sem tudja, milyen közel álltak 

egymáshoz... maguk ketten. 

– Nem. Nagyon diszkrétek voltunk. Több okból is. 

Elsősorban Marcus rendőr élettársa miatt. 

– És maga sem beszélt senkinek kettőjükről? 

– Nem. Csak magának. 

– Hétfő este utazom Koppenhágába, és az Alexban foglaltam 

szobát. Sajnos velem jön az egyik kollégám is. Egy férfi. Ez azt 

jelenti, hogy nem mozoghatok olyan szabadon. 

– Értem. Majd jelentkezem. 

– Rendben. Viszontlátásra. 

– Legyen óvatos. Viszlát. 

Irenének az a furcsa érzése támadt, hogy neki is aggódnia 

kellene valaki miatt. Talán Tom Tanaka is veszélyben van? Nem 

zárhatja ki ennek az eshetőségét sem. 



Svante Maim mindkét lapot elvitte, és azt ígérte, hogy grafológiai 

összehasonlítást végez, és az ujjlenyomatokat is megnézi. 

Hannu az irodájában ült, és rá várt. Irene beszámolt neki a 

képeslapról. 

– Mindenképp elmész Koppenhágába? 

– Szerinted veszélyes? 

– Talán igen. 

– Az illető tudja a címemet, és könnyen elkaphat itt is. És úgy 

tűnik, a gyilkos lehet göteborgi vagy koppenhágai is. El kell 

kapnom – mondta végül nagyot sóhajtva Irene. 

Hannu bólintott. Elég jól ismerte Irenet ahhoz, hogy tudja, a 

gyilkosnak minden oka megvan arra, hogy veszélyben érezze 

magát. 

– Mi volt Pahlissnál és Gunnarssonnál? 

– Hans Pahliss orvos. Kutat. Virológus. Épp 

Franciaországban van egy konferencián. Anders Gunnarssont 

elértem. Ő fogorvos. Hajlandó találkozni velünk. A Vasaplatsen 

mellett van a magánrendelője. Pénteken korán végez. Három 

körül találkozhatunk vele, 

– Remek. Akkor van egy kávéra időnk, mielőtt elindulunk. 

 

A csúcsforgalomban nehezen haladtak előre. Péntekenként az 

emberáradat már délben megindult hazafelé. 

Irenének sikerült parkolóhelyet találnia a Storgatanon. 

– Ez jó előjel. Most szükségem is van ezekre az ómenekre, 

különösen, ha arra gondolok, hogy milyen őrültségek történtek 

ebben az ügyben eddig – sóhajtott Irene. 

Minden különösebb probléma nélkül megtalálták az Anders 

Gunnarsson irodájához vezető ajtót. Két kollégájával osztozott a 

rendelőn. A fényes réztábla tanúsága szerint házaspár lehettek, 

mert a nevük ugyanaz volt: Rut és Henry Raadmo. 

Irene megnyomta a kaputelefon gombját. Szinte azonnal 

megszólalt egy rekedt férfihang. 



– Kit keres? 

– Anders Gunnarsson fogorvost. Három órára van 

időpontunk – válaszolta Hannu. 

– Jöjjenek fel. Második emelet. 

Berregni kezdett a zár, és Hannu kinyitotta az ajtót Irene 

előtt. Széles, vörös márványból készült lépcső vezetett felfelé. A 

bátrabbak használhatták a rozoga liftet is, amelyet valószínűleg 

még a huszadik század elején szereltek be. Mivel sem Irene, sem 

Hannu nem akart kockáztatni egy esetleges bennrekedést, inkább 

a lépcsőt választották. 

Anders Gunnarsson kinyitotta az irodája ajtaját, és várt rájuk. 

Irene felismerte az esküvői képekről, ő volt a magasabbik, szőke 

férfi. A haja már hosszabb volt, mint a fotókon. Üdvözlésre 

nyújtotta a kezét, és szélesen mosolygott. A kézfogása száraz és 

határozott volt. Bevezette őket az irodába. 

A várótermet a halványszürke és a halvány rózsaszín uralta. 

Irene azonnal rájött, hogy itt is Marcus Tosscander keze nyomát 

látja. Amikor beléptek a rendelőbe, a gyanúja megerősödött. A 

kis alapterületű konyhasarokban fémszürke és fekete bútorok 

álltak. A padló itt is cseresznyefából készült, és a helyiség 

hangulata erősen emlékeztetett Tanaka lakására. Minden tiszta 

és friss volt. Úgy tűnt, a rendelőt nemrég újították fel. 

– Kérem, foglaljanak helyet, felteszek egy kávét. Már nincs itt 

senki rajtunk kívül. Pénteken mindenki korábban hazamegy – 

mondta Gunnarsson. 

Irene és Hannu két nyikorgó bőr karosszékbe ült le, amelynek 

szintén friss bőrillata volt. 

Gunnarsson kiöntötte a kávét, majd egyszer csak odafordult 

Hannuhoz, és megkérdezte: 

– Miért akartak beszélni velem? 

– Marcus Tosscander – felelte szokásos kurtasággal Hannu. 

– Történt vele valami? 



A fogorvos arcán aggodalom suhant át. Kék szeme hol Irene, 

hol Hannu tekintetében kutatott. Irene válaszolt: 

– Okunk van azt hinni, hogy igen. 

Gunnarsson nagyot sóhajtott. 

– Hansszal épp a múlt héten beszéltünk róla. Mindketten 

furcsának találjuk, hogy nem jelentkezett már egy ideje. Még 

azzal is viccelődtünk, hogy talán ott maradt Thaiföldön. 

– Thaiföldön? De hiszen Koppenhágában volt... 

– Igen, de felhívott, és elmondta, hogy csak egy rövid 

látogatásra jött haza, összepakolni a nyári holmiját. Valaki 

hirtelen meghívta Thaiföldre. Az egyik fényképezőgépe eltörött, 

és kölcsönkért egyet tőlünk. De amikor rájöttünk, hogy a gép 

Alingsäsban van, már nem érdekelte. Azt mondta, nem lesz ideje 

aznap este eljönni hozzánk. Azt javasoltam neki, hogy vegyen egy 

olcsó gépet a vámmentes boltban. 

Irene úgy érezte, kihagy a szíve. Végre valami a sok hamis 

nyom után! 

– Mikor telefonált? 

Gunnarsson összeráncolta a homlokát, és erősen 

gondolkodott a válaszon. Végül határozottan felelt. 

– Március elején kellett lennie. Közvetlenül az elején. 

Beszéltünk az itteni felújításról is. Már majdnem befejeződött. 

– Marcus tervezte a rendelőt? – kérdezte Irene, bár már 

tudta a választ. 

– Igen. Ráfért erre a helyre egy kis frissítés. 

Hirtelen elhallgatott, és élesen Irenere nézett. 

– Mi történt Marcusszal? 

Irene megpróbálta kikerülni a választ. 

– Még nem tudjuk biztosan. A mostani beszélgetésünk után 

abban reménykedünk, hogy helyére kerül egy-két részlet. 

Hannu bekapcsolódott a beszélgetésbe. 

– Hogyan ismerte meg Marcust? 

– Évek óta barátok vagyunk. 



– Pontosan mióta? 

Gunnarsson gondolkodott egy percig. 

– Hat éve. 

– És jó barátok? 

Gunnarsson elmosolyodott. 

– Volt kettőnk közt egy rövid kapcsolat. Egy intenzív hét, de 

aztán rájöttem, hogy Marcusszal nem lehet kapcsolatot létesíteni. 

Ő ugyanis nagyon... változékony. En valami stabilabbra vágytam, 

és megértettem, hogy Marcus nem nekem való. Nem sokkal 

később megismerkedtem Hansszal, és még ma is együtt vagyunk. 

– De megtartotta az ismeretséget Marcusszal? – kérdezte 

Hannu. 

– Persze! Gyakran összejövünk, és sok közös barátunk van. Ő 

rendkívül kedves és szórakoztató ember. A legjobb barát, akire 

csak vágyhat az ember... 

Gunnarsson elhallgatott, kereste a megfelelő szavakat. Végül 

bizonytalanul folytatta. 

– Marcus melegszívű. Elbűvölő és figyelmes. De a 

kapcsolatokban mindig egy kicsit mesterkélt marad. Nem 

hűséges típus, és rövid időn belül ismét mást keres... A 

leghosszabb kapcsolata egy egyiptomi fiúval, Hasszánnal volt, aki 

a göteborgi egyetemen kutat. Azt hiszem, vele három hónapig 

voltak együtt, és ez Marcus esetében abszolút rekord. 

– Ez már régebben volt? 

– Négy éve. Azért is emlékszem rá pontosan, mert eljöttek az 

eljegyzési partinkra. 

– Hanst nem zavarja az a tény, hogy maguknak viszonya 

volt? 

Anders Gunnarsson elismerő pillantást vetett Hannura, és 

elmosolyodott. 

– Ha az ember hosszabb kapcsolatba kezd, természetes, hogy 

az elején tisztázza, mit gondol a hűtlenkedésről. A hűség 

mindkettőnknek fontos. Hans sosem volt féltékeny Marcusra, 



mert a kapcsolatunk már az előtt véget ért, hogy vele 

megismerkedtem volna. 

– Ki volt Marcus partnere, mielőtt Koppenhágába utazott? – 

kérdezte Irene. 

Válaszként csak egy vállrándítás érkezett. 

– Fogalmam sincs. Utoljára azon a bulin találkoztunk, 

amelyet az elutazása előtt rendezett Luca-nap környékén. Akkor 

láttuk egymást utoljára. Nem tudom, akkor volt-e valakije. 

– Nem gondolta úgy, hogy valaki a jelenlevők közül esetleg a 

partnere lehet? 

– Nem. Akárki lehetett volna. Ha Marcusról van szó, az 

ember semmiben sem lehet biztos. És ami azt illeti, már 

korábban is került bajba. 

– Hogy érti ezt? Miféle bajba? 

Gunnarsson ismét a megfelelő szavakat kereste. 

– A veszélyes típusokat kedveli. És ezzel magát is veszélynek 

teszi ki. Hasszán jó példa erre. A fickónak kifejezetten szadista 

hajlamai voltak. Egyszer Marcus átjött hozzám, és feltűnt, hogy 

húsz fokban is garbót visel. Mindig sokat adott a külsejére, 

úgyhogy meg is kérdeztem, miért van magas nyakú pulóverben. 

Válaszként lehúzta a pulcsi nyakát, és megmutatta a kötél 

nyomait. Csúnya sebei voltak. Valahogy... képes volt még ezzel is 

viccelni. 

– Hasszán még itt van Svédországban? 

– Nem. Meghalt. Egy elmebeteg ölte meg egy melegbárban 

San Franciscóban két éve. Kilenc ember halt meg, köztük ő is. 

– Emlékszem az esetre. Egy prostituált gyilkolt. Olyasmi 

történt vele a bárban, amit meg akart bosszulni – mondta Irene. 

Gunnarsson felhúzta a szemöldökét, és bólintott. 

– Úgy van. Hasszán előszeretettel járt ilyesféle helyekre és ez 

mindent elmond a jelleméről. 

– És Marcuséról is – tette hozzá Hannu. 



– Ő nem járt ilyen helyekre, de az tény, hogy vonzották az 

efféle pasasok. Azt hiszem, ez a teljes igazság. 

Irene lelki szemei előtt megjelent Tom Tanaka alakja. Egy 

hatalmas szumóbirkózó... Furcsa és talán veszélyes is. A fogorvos 

sóhajtott egy nagyot, és Irenére nézett. 

– És most árulják el végre, mi történt Marcusszal. 

– Rendben, de előtte még egy kérdés – mondta Irene. – 

Megvan önnek Marcus koppenhágai címe? 

– Nincs. Azt mondta, majd telefonál, ha eldöntötte, hol fog 

lakni. 

– De nem telefonált, és nem árulta el az új címét. 

– Nem. 

– Különös, hogy ön nem is töprengett azon, vajon mi lehet az 

oka Marcus távolmaradásának. Miért nem hiányolta mostanáig, 

ha március elején elutazott Thaiföldre? Annak már több mint két 

és fél hónapja! 

– Ahogy már mondtam, néhány héttel ezelőtt magunk is 

eltűnődtünk, vajon hol lehet. Előfordul, hogy sokáig nem hallunk 

felőle. Különösen, ha intenzíven dolgozik, vagy új kapcsolata van. 

Már korábban is többször megesett. Eltűnt az új szerelmével, 

aztán felbukkant, mintha mi sem történt volna. 

– Mennyi ideig tartottak ezek az epizódok? 

– Két naptól akár két hétig is. 

– De két hónapig sosem? 

– Nem. De amikor március elején telefonált, mondta, hogy 

maga sem tudja, mennyi ideig maradnak. 

– Maradnak? Kivel ment? 

– Azt nem akarta elárulni. Csak nevetett, amikor 

rákérdeztem, és azt mondta, sosem találnám ki. 

– Sosem találná ki... Ez azt jelenti, hogy ismerte az illetőt. 

– Talán. De fogalmam sincs, ki az. 

– Pontosan mit mondott Marcus, amikor március elején 

telefonált? 



– Először arról beszéltünk, hogyan halad a felújítás, és 

mennyi ideig fog még tartani. Meghívtam másnap vacsorára, de 

nem fogadta el. Azt mondta, Thaiföldre utazik egy barátjával, de 

nem mondta meg, ki az. Azután megkérdezte, kölcsönveheti-e a 

fényképezőgépet. Végül közölte, hogy még be kell pakolnia a 

nyári cuccait. 

– Megmondta, honnan indulnak? 

– Nem. De gondoltam, a Landvetterről, mivel itt voltak 

Göteborgban. De az is lehet, hogy csak a holmijáért jött vissza. 

– Lehetséges, hogy egy nővel utazott? 

– Fiatalabb korában járt lányokkal. De csak a látszat 

kedvéért. A szülei miatt. Ő maga beszélt erről egyszer. A nők 

megvesztek érte. De az utóbbi pár évben felhagyott ezzel a 

képmutatással. Már nem volt szüksége alibire. 

– Lefeküdt nőkkel? 

– Nem. Soha. Tetőtől talpig meleg. Ezek egyébként az ő 

szavai. 

Irene úgy döntött, itt az ideje, hogy elmondják 

Gunnarssonnak az igazat. 

Egy kérdéssel kezdte: 

– Beszélt Marcus egy tetoválásról, amelyet Koppenhágában 

csináltatott? 

– Nem. 

A fogorvos megrázta a fejét, aztán hirtelen megmerevedett. 

– Ami azt illeti... Lehet, hogy mégis! Megkérdeztem, hogy 

mennek a dolgai Koppenhágában, mire ő azt mondta, van 

valamije, ami kifejezi, milyen visszavonhatatlanul hatott rá a 

város. Majd rejtélyesen felnevetett. A „visszavonhatatlanul” szó 

utalhatott egy tetoválásra. 

– Marcus készíttetett egy különleges tetoválást 

Koppenhágában – mondta Irene, és beszámolt a 

maradványokról. Anders Gunnarsson sírva fakadt. A fájdalma 

mélynek és őszintének tűnt. Sem Hannu, sem Irene nem tudta 



megvigasztalni, úgyhogy inkább hagyták, hadd könnyebbüljön 

meg. Egy idő után a zokogás csillapodni kezdett. Gunnarsson 

felállt, elment egy papír zsebkendőért, és megtörölte az arcát. 

Lehajtott fejjel, csukott szemmel sóhajtott néhányat. Amikor 

megnyugodott, Irene így szólt: 

– Gondolom, ez borzalmas megrázkódtatás önnek. 

Gunnarsson bólintott. Könnyes szemében őszinte fájdalom és 

bánat tükröződött. 

– Mikor jön vissza Hans Franciaországból? 

– Csütörtökön, 27-én. 

– Párizsban van? 

– Igen. 

– Lenne olyan kedves szólni neki, hogy pénteken fáradjon be 

a rendőrségre? Ha telefonál, megbeszélhet egy időpontot Hannu 

Rauhalával vagy velem. 

Felálltak, s a férfi kikísérte őket az ajtóig. Amikor kezet fogott 

Irenevel, a nyomozó érezte, hogy remeg a keze. 

Irene a két kezébe fogta a férfi kinyújtott kezét, és 

megkérdezte tőle: 

– Jól van? Szeretné, ha felhívnánk valakit? 

Gunnarsson megrázta a fejét. 

– Köszönöm, nem. Nagyon kedves magától... Nem, 

köszönöm. 

Irene előhúzott egy névjegykártyát a zsebéből. 

– Ha bármi más eszébe jutna, hívjon, akár otthon is. Egész 

hétvégén otthon leszek. 

Gunnarsson elvette a kártyát, és belecsúsztatta az inge 

zsebébe. Nem is nézte meg. 

Miközben az állomás felé sétáltak, Hannu megkérdezte 

Irenet: 

– Lehet, hogy elvadult egy szexuális játék? 



– Nem lehetetlen. De miért darabolta fel a gyilkos? És miért 

vitt el bizonyos izmokat? Nagyon úgy néz ki, hogy... előre 

kitervelte. 

– Kitervelte? 

– Igen. Kellett egy megfelelő hely, ahol a gyilkos mindazt 

megtehette a holttesttel, amit megtett. Biztos, hogy már jó előre 

megtervezte ezt a gyilkosságot. 

Hannu egyetértett vele, és Irene beleborzongott a gondolatba. 

Ez volt az egészben olyan rettenetes. Sem Carmen 

Østergaardnak, sem Marcus Tosscandernek, sem Isabell Lindnek 

nem volt esélye. A gyilkos eldöntötte a sorsukat, jóval korábban. 



Tizedik fejezet 

Végre Kristernek sem kellett dolgoznia a hétvégén. 

Pünkösdhétfőre áthívták vacsorára Irene anyját és élettársát, 

Stúrét, hogy beszámoljanak a Moselle völgyében tett 

bortúrájukról. Krister különösen várta az alkalmat, mert abban 

reménykedett, hogy egy igazi különlegességgel lepi meg az 

anyósa. 

Gerd sugárzó mosollyal nyújtott át két üveget a vejének. Irene 

látta férje arcán a csalódottságot, bár Krister csakhamar 

összeszedte magát. Megköszönte az ajándékot, majd megölelte az 

anyósát. Aztán Irene felé fordította az üvegeket, hogy ő is 

láthassa a címkéket: Ockfener Scharzberg. Még Irene is tudta, 

hogy ezt a fajtát még a sarki boltban is lehet kapni. Persze Gerd 

mama ezt nem tudhatta. Nemigen járt ilyen helyekre, mert nem 

fogyasztott alkoholt. 

Sture sem ismerte a borokat, amit Irene is észrevett a 

következő megjegyzésből: 

– Gerddel igazi kincsre bukkantunk. Egy egész rekesszel 

vettünk ebből az egyik üzletben huszonöt euróért. Elképesztően 

olcsó volt! 

– De nem látogattátok végig a pincészeteket? Nem volt 

borkóstolás? 

– De, igen. Csakhogy azok a borok nagyon drágák voltak – 

csiripelte Gerd mama. 

Irene úgy tett, mintha nem hallotta volna a férje sóhajtását. 

Összesen heten ültek a vacsoraasztalhoz, mert Katarina 

meghívta Mickét is. A fiú sem gyógyult még fel teljesen a baleset 

óta, úgyhogy inkább a csendesebb családi programot 

választották, mint a zajos partit a barátokkal. De az is lehet, hogy 

egy kicsit kettesben akartak lenni. Irene figyelmes tekintetét nem 



kerülték el az időnkénti érintések és a szemezések. Úgy tűnt, 

komoly a kapcsolat. Már több mint két hónapja jártak, ami 

Katarina esetében új rekordnak számított. 

Jenny később ment el otthonról. A zenekar egy nemrég nyílt 

klubban lépett fel, és ő volt az énekes! A lány majd kibújt a 

bőréből örömében, és csak testben volt jelen. Annyira 

figyelmetlen volt, hogy majdnem kivett egy szelet húst a tálból. 

Az utolsó pillanatban azonban észrevette magát, és gyorsan 

visszatette a sültet. 

Krister csodálatos vacsorát készített az ünnepre. Talán túl 

nehéz volt estére, de Irene és Katarina kérhette a kedvencét. 

Előételként rákot készített, amelyet boros szószban, 

kagylóhéjakba töltve szolgált fel. Jenny paradicsomos szószba 

mártogatott zellerszárakat rágcsált. 

Krister nem árulta el, mit gondol a borról, amikor az első 

fogás mellé felszolgálta anyósa ajándékát. A marhahússzeleteket 

sűrű, barna mártás borította be, köretként karfiol, spárga, 

cukorborsó, hámozott paradicsom és újkrumpli szolgált. 

Krister a főfogáshoz Clos Malvernt választott, amely testes, 

kissé füstös és enyhén csokoládés volt, továbbá a napon aszalt 

erdei gyümölcs ízét rejtette. A forró napsugár és a dél-afrikai szél 

nyomot hagyott a vörösboron. 

– A borok azért ilyen testesek és karakteresek, mert azon a 

vidéken elefántürülékkel trágyázzák a szőlőültetvényeket – 

közölte Krister teljes komolysággal. 

Anyósa és Sture tágra nyílt szemmel hallgatta: 

– Nahát! Képzeld csak el! – mondták egymásnak. 

De Irene jól ismerte a férjét, és mutatóujjával tréfásan 

megfenyegette úgy, hogy a többiek ne lássák. Krister azonban 

ártatlan képpel felhúzta a szemöldökét, és a feleségére koccintott. 

 

Irene busszal ment be a városba. Mivel pünkösdhétfő volt, a 

buszok az ünnepi menetrend szerint közlekedtek. Amikor 



megbeszélték Jonnyval a találkozót, Irene nem gondolt erre, így 

húsz percet késett. 

Jonny a rendőrség előtt állt, kabátját tépte az erős szél. 

Keserű arckifejezéséből ítélve már egy ideje várhatott odakint. 

– Bocs, de a buszok... 

– Nem tudtad, hogy ünnep van? A nők és az idő... 

Szóval Mr. Blom ma a sötét szemüvegét vette fel, gondolta 

Irene. Nyilván dühös, amiért egy nappal korábban kellett 

hazajönnie Stockholmból. Pedig elnézést is kért a késésért. 

Bárcsak egyedül mehetne Koppenhágába! 

– Próbáljunk meg nyolc előtt odaérni. Akkor lesz időnk 

vacsorázni és inni egy jó kis biert – mondta békítőén. 

– Biert? 

– Sört. Dán sört. 

– Ó! 

Összesen ennyit beszélgettek, miközben végigmentek a 

tengerparti úton. Mivel Irene tudta, hogyan vezet Jonny, 

ragaszkodott hozzá, hogy ő üljön a szolgálati kocsi volánjához. Az 

út nagy részén Jonny lehajtott fejjel szundikált. Csak akkor 

ébredt fel, amikor felhajtottak a komp rámpáján Helsingborgban. 

A büféhez bezzeg elsőként ért oda. A durvára darált libatöpörtyűs 

szendvics és a nagy korsó sör jobb kedvre derítette. Irene egy 

kávét és egy tányér garnélarákot választott. 

Húsz perc múlva ismét a kocsiban ültek. Irenének újra át 

kellett hajtania a gyanúsan mozgó lehajtón, és ugyanúgy izgult, 

mint előzőleg. 

Mivel most már ismerte az utat, elég gyorsan feljutottak a 

Koppenhágába vezető autópályára. 

– Elmondanád még egyszer, mit tudsz Isabell Lindről? Jó 

lenne, ha felfrissítenéd az emlékeimet – mondta Jonny. 

Irene mindenről beszámolt, Tom Tanakát persze nem 

említette meg. 



– Magáról a gyilkosságról én sem tudok sokkal többet. 

Holnap megismerhetjük a részleteket. De Metz szerint Isabell 

gyilkosának módszerei hasonlítanak a mi gyilkosunkéra, bár a 

lányt nem darabolták fel. Ez mindenesetre furcsa. 

Jonny bólintott. Aztán gyorsan témát váltott. 

– Milyen a szálloda? 

– Elég szép. Az interneten foglaltam szállást. Pár napja is itt 

laktam. Nagyon jó a reggeli. 

– És hol lehet egy kicsit szórakozni a környéken? 

– Attól függ, mit értesz szórakozás alatt. A szálloda a 

belvárosban van, és mindenhez közel esik. Nagy a választék. 

Jonny bólintott. Irene észrevette, hogy Koppenhágához 

közeledve egyre érdeklődőbbé vált. 

 

Két egyszemélyes szobát kaptak. Irene örömmel konstatálta, 

hogy nem egy emeleten helyezkednek el. Övé lett a második 

emeleti szoba, Jonny pedig felment a harmadikra. Ennek 

köszönhetően szabadabban mozoghatott. 

Gyanította, hogy Jonnynak is hasonló gondolatai támadtak, 

de persze más okokból. 

Megbeszélték, hogy tizenöt perc múlva találkoznak a 

földszinten. Bár Irene a kompon elfogyasztott hatalmas adag 

garnélarák után nem volt éhes, rájött, hogy vacsoraidő van. Ha 

később enne, nem tudna jól aludni. 

A szoba éppolyan tiszta és kellemes volt, mint előző 

alkalommal. Megmosakodott, magára fújt egy kis dezodort, és 

kijavította a sminkjét. Amikor belenézett a tükörbe, közölte 

magával, hogy mindezt nem Jonny, hanem a saját maga kedvéért 

teszi. 

A Vesuvius étterem meleg, otthonos helynek tűnt. Amikor 

beléptek az üvegajtón, jellegzetes kocsmaillat, elsősorban 

cigarettafüst csapta meg az orrukat. Egy apró, ablak melletti 

asztalhoz kísérte őket a pincér. 



– Francba. Az étlapot idegen nyelven írták – morogta Jonny. 

– Ott van olaszul, dánul és angolul is a leírás – mondta Irene. 

– Épp ezt mondom. 

Jonny egy calzonét rendelt, „hogy az ember tudja, mit eszik”, 

Irene pedig egy passera mira marét, amelyről kiderült, hogy 

vörös sügér fehérboros mártásban. Jonnynak két sör is kellett, 

hogy leöblítse a pizzát, Irene eggyel is beérte. Gondolnia kellett a 

másnapra is. 

Mire visszaértek a szállodába, a bár zsúfolásig megtelt. Egy 

svéd társaság hangosan szórakozott odabent. A falon olvasható 

felirat arról informálta a vendégeket, hogy „Zselé-est” van. Az 

emberek lelkesen kóstolgatták a különféle színes italokat, és a 

fogyasztásból ítélve úgy tűnt, az est nagy sikert aratott. Az egyik 

bárszéken üldögélő férfi karjára hajtott fejjel aludt. Senki sem 

foglalkozott vele, és a zajszint egyenes arányban nőtt az 

elfogyasztott ital mennyiségével. 

– Ez érdekesnek tűnik – mondta Jonny. 

Irene haladt tovább a recepció felé. Amikor elkérte a kulcsát a 

mosolygós recepcióstól, odafordult Jonnyhoz: 

– Nyolcra Vesterbróban kell lennünk. Negyed nyolc körül 

lejövök reggelizni... 

Elhallgatott, mert már csak Jonny hátához beszélt. Kollégája 

belevetette magát a sűrű tömegbe. 

A szobába érve elővette a mobilját, és felhívta Tanakát. A férfi 

szinte azonnal felvette a telefont. 

– Tom. Tessék. 

– Helló. Itt Irene. A szállodámban vagyok. Az Alex-ban. 

– Ugyanott, ahol a múltkor is – jegyezte meg Tanaka. 

– Igen. Történt valami? 

– Nem. Az újságok nem számoltak be újabb részletekről 

Isabell meggyilkolásával kapcsolatban, csak annyit, hogy 

odabilincselték az ágyhoz és megfojtották. 



Irene nem tudott a bilincselésről, de ezt nem akarta elárulni 

Tanakának. Inkább másról kérdezett: 

– Említette magának Marcus, hogy Thaiföldre készül az 

egyik... barátjával? Vagy csak annyit mondott, hogy hazamegy 

Göteborgba? 

Tóm élesen felcsattant. 

– Nem beszélt semmiféle Thaiföldről! Csak azt mondta, hogy 

hazamegy. 

– Meg sem említette az utat? 

– Nem. Ki beszélt Thaiföldről? 

– Felhívta az egyik régi barátját, amikor visszatért 

Göteborgba március elején. Neki beszélt arról, hogy nemsokára 

elutazik Thaiföldre egy barátjával. 

– Úgy látszik, a mi kis Marcusunknak több olyan barátja is 

akadt, akiről egyáltalán nem beszélt. 

Irene keserűséget érzett a hangjában. 

– Sajnos, igen. 

Irene félve tette fel a következő kérdést, de nem volt más 

választása. 

– Tom... ez a göteborgi barát utalt arra, hogy Marcus kedvelte 

a... kemény szexet. 

Nem volt benne biztos, hogy angolul egyértelmű a szavak 

jelentése. Úgy tűnt, Tom megértette. 

– Eszem ágában sincs beszámolni a szexuális életemről. De 

Marcus valóban kedvelt bizonyos speciális helyzeteket. 

– Veszélyes helyzeteket is? 

– Olyanokat, amelyekben megsérülhetett volna, nem. 

Semmiképp. Esetleg kisebb fizikai inzultusokat. 

Irene nem értette pontosan a férfi szavait, de Tom kedélyes 

stílusából ítélve úgy gondolta, Tanaka valamilyen ártalmatlan 

szórakozásról beszélhet. 

– Elnézést, hogy így faggatom, de szeretnénk rájönni, mi 

történt Marcusszal, és hogy ki követte el a gyilkosságot. 



– Semmi gond. Én is ugyanezt akarom. Kár, hogy 

Skandináviában már nincs halálbüntetés. 

Irenét kirázta a hideg. A kedves Tomnak volt egy sötét oldala. 

Ez az ismeretségük kezdete óta nem sokszor derült ki, de azért 

határozottan érezhető volt. De ez persze nem fontos; a segítsége 

nélkül nem tudták volna ilyen gyorsan megállapítani a killeviki 

holttest személyazonosságát. 

Irene fejében megszületett egy új gondolat. Talán Tom 

közelebb juttathatná őket a gyilkoshoz. 

– Tom, maga már itthon van Koppenhágában. Ismer olyan 

helyet, amelyet kedvelnek a nekroszadisták? 

– Nekro...! 

Tanaka megdöbbent. De egy kis gondolkodás után válaszolt. 

– Vannak szadomazo helyek. De nekroszadistáknak... Nem. 

Habár... 

Ismét elgondolkodott. 

– Készültek videók nekrofilekről, és olyan illegális felvételek, 

amelyek a tényleges gyilkosságokat is megmutatják. Persze, ha 

valaki ilyesmit keres, megtalálhatja. 

– Marcus érdeklődött az ilyesmi... 

– A nekrofília iránt? Egyáltalán nem! Tele volt élettel, és 

egyáltalán nem érdekelte a halál. 

– Köszönöm, hogy feltehettem ezeket a kérdéseket. 

– Szívesen. 

Elköszöntek és letették a telefont. 

Irene hosszasan üldögélt a sötét szobában, és gondolkodott. 

Valahol lennie kell valaminek, ami összekapcsolja a három 

gyilkosságot. Egy közös nevező. A rendőr? Az orvos? Vagy 

mindkettő? 

Szex. Mindhárman rendkívül aktívak voltak szexuálisan. 

Carmen Østergaard már egy ideje prostiként dolgozott, Isabell 

pedig újonc volt. De mindketten a szexualitásból éltek. Anders 

Gunnarsson azt mondta, hogy Marcus mindig kapható volt 



szexre, és hogy vonzódott a veszélyes típusokhoz. Vajon pénzért 

tette mindezt? Nem valószínű, tekintve, hogy jól keresett a 

szakmájában is. Pénzgondjai nem lehettek. Vagy ő fizetett ilyen 

szolgáltatásokért? Ez sem valószínű. A külseje miatt erre nem 

szorult rá. 

Bárhogy töprengett, nem talált logikus kapcsolatot a három 

áldozat között. Kinézett a kazettás ablakokon. A nagyváros fényei 

természetellenesen villództak. A fényforrások közt sötét, mély 

árnyak bújtak meg. Tökéletes este volt gyilkosságra. 

A nyolcórás alvás után Irene kipihenve ébredt. Negyed 

nyolckor telefonált Jonny szobájába, és körülbelül tíz csengetés 

után hallotta, hogy valaki felveszi a kagylót. 

– Jonny... Jonny Blom – szólt bele egy rekedt hang. 

– Ideje reggelizni – csiripelt Irene. 

– Reggel... A francba... 

Azzal lecsapta a telefont. Irene dühöt és utálatot érzett. Azzal, 

hogy Jonny is eljött vele, egy vasgolyót bilincselt a lábára, 

amelyet körbe kell vonszolnia a városon. Voltak jó pillanatai, 

amikor kivételesen józan volt, és olyankor hasznát is lehetett 

venni. De ha csak félig van olyan rosszul, amilyennek a 

telefonban tűnt, akkor használhatatlan lesz egész nap. 

Irene lement az étterembe és megreggelizett. Ráért. Odakint 

már sütött a nap, és szép időre volt kilátás. 

Jonny nem jött le. 

Amikor visszaért a szobájába, felvett egy rövid ujjú, 

világoskék pólót, és hozzá a sötétkék nadrágot. A nyárias 

érzésnek engedve levette a zokniját, és belebújt a papucscipőjébe. 

Úgy döntött, a sötétkék blézer elég lesz kabát gyanánt. Amikor a 

vállára vette hatalmas vászontáskáját, inkább hasonlított egy 

vásárolgató turistára, mint egy gyilkost üldöző rendőrre. 

Mielőtt elindult volna, még egyszer felhívta Jonnyt, és jó pár 

csöngés után úgy tűnt, Blomnak sikerül felvennie a kagylót. De 



Irene csupán néhány artikulálatlan morgást hallott, majd a vonal 

megszakadt. Jonny valószínűleg megint letette a telefont. 

Irene nagyot sóhajtott, és hagyta tovább aludni a kollégáját. 

 

Lesétált a vesterbrói rendőrségre. Még egy hét sem telt el azóta, 

hogy utoljára itt járt, de Irenének úgy tűnt, mintha egy éve lett 

volna. Talán az időjárás okozta. A múlt héten fázott, szinte 

mindig reszketett, ha kiment az utcára, most pedig élvezte a 

gyönyörű napsütést. Már a nyár ígéretét érezte a levegőben. 

Beate Bentsen, Peter Møller és Jens Metz már várt rá. A 

cigarettafüsttől szinte látni sem lehetett, és Irene egy pillanatra 

megtorpant a küszöbön. Úgy tűnt, Møller észre is vette, mert 

kinyitotta az ablakot. Irene nem volt biztos benne, hogy a kinti 

levegő frissebb, mint a benti, de legalább a nikotinkoncentráción 

segített valamicskét. 

Mindenki szívélyesen üdvözölte, még akkor is, ha 

visszatérésének oka egyáltalán nem volt szívderítő. 

– Nem ketten jöttek? – kérdezte Beate Bentsen. 

Irene remélte, hogy ez a kérdés nem hangzik majd el, de nem 

volt szerencséje. 

– A kollégám nem érezte jól magát ma reggel. Gondoltam, 

jobb, ha hagyom aludni. 

– Szüksége van orvosra? 

– Nem. Idővel rendbe jön. 

– Macskajaj – suttogta Jens Metz. 

Jelentőségteljesen Irenére kacsintott, aki szégyellte magát 

Jonny viselkedése miatt. Ő persze nem szégyenkezik, gondolta 

aztán, és ettől még dühösebb lett. 

– Akkor elkezdjük nélküle, és ha ideér, majd tájékoztatjuk 

mindenről. Jens és Peter is ott volt az Aurora Hotelban, amikor 

megtalálták Isabell Lindet. 

Beate Bentsen a két nyomozóra pillantott divatos francia 

szemüvege mögül. 



Jens Metz hátradőlt, és virsliszerű ujjait összekulcsolta a 

hasán. A háttámla nyikorgott, de Metz nem zavartatta magát. 

Talán már hozzászokott, hogy a székek általában nyikorognak a 

súlya alatt. 

– Csütörtök délután kaptuk a hívást, május 20-án. A festők 

egy fiatal nő holttestére bukkantak az egyik szobában. Peterrel 

nem sokkal fél öt után értünk a hotelba. A halottkém már a 

holttestet vizsgálta. Itt vannak a képek, amiket a helyszínről 

készítettek a technikusok. 

Metz előrehajolt, és egy vastag borítékból fényképeket rázott 

az asztalra. A fotós valószínűleg egy zsámolyon vagy egy létrán 

állt. 

A csupasz ablak alatt egy felborított éjjeliszekrény hevert, 

mellette egy törött műanyag lámpabura. A háttérben, a fal 

mellett állt az ágy. A szoba közepén egy másik ágy látszott. Isabell 

ezen feküdt. 

Irene elvett egy újabb képet, amely az ágyról és a holttestről 

készült. 

A lány kezét odabilincselték az ágy végéhez. A hátán feküdt, 

csupasz volt, a lábait széttárták. A nyakától hosszú vágás vezetett 

a szeméremcsontjáig. Irene magában megállapította, hogy a 

vágás nem vérzett túlzottan. A test alatt viszont jelentős 

mennyiségű vért látott Isabell csípőjétől a lábáig. 

Ismét egy másik képet vett kézbe. Ezen közelről látszott a 

lány feje és nyaka. A torkán jól látszottak a hajtogatás nyomai. 

Isabell szeme tágra nyílt, sötét, duzzadt nyelve kilógott a szájából. 

Irenét váratlanul érték az ez után történtek. Alig tudott 

odaugrani a szemeteskosárhoz, és amikor letérdelt, azonnal 

hányni kezdett. A finom dán reggeli teljes egészében visszajött. 

Amikor végzett, remegő lábakkal állt talpra. Minden ízében 

reszketett. 



– Elnézést kérek... Megyek, kimosom a szemetest... Isabell 

Lind a lányaim barátnője volt éveken át... A szomszédban 

lakott... Gyakran átjött hozzánk... Ott aludt, ott evett... 

– Megértjük. Nehéz, ha az ember ismeri az áldozatot – 

mondta Bentsen tapintatosan. 

Irene gyorsan felkapta a papírkosarat, és kisietett a folyosóra. 

Tudta, merre van a vécé. 

Kimosta a szemetest, és hálát adott a gondviselésnek, amiért 

műanyagból készült. A rattan nehezebb ügy lett volna. Jéghideg 

vízzel megmosta az arcát, és kiöblítette a száját. Amikor meglátta 

sápadt arcát a tükörben, keserűen beszélni kezdett hozzá: 

– Nemcsak arról van szó, hogy ismertelek, hanem arról, hogy 

én vagyok a hibás a halálodért. Én vezettem el hozzád a gyilkost. 

Ó, Bell! 

Érezte, hogy fojtogatja a sírás, de nem maradt idő arra, hogy 

újra elérzékenyüljön. Bell kedvéért is megpróbálta gyorsan 

összeszedni magát és tenni a dolgát, amihez értett. Mit fognak 

szólni a dánok? Az egyik svéd rendőr a szállodában fekszik 

másnaposan, a másik pedig hányni kezd, amikor megnézi a 

bűnügy helyszínén készült fotókat. 

A dán kollégák ugyanott ültek, ahol hagyta őket. Miközben 

vártak rá, rágyújtottak egy újabb cigarettára. A füsttől megint 

felkavarodott Irene gyomra, de igyekezett nem tudomást venni 

róla. 

– Elnézést kérek még egyszer. Már jól vagyok – mondta, és 

leült. 

Nem vette fel ismét a Bellről készült fotót, inkább odafordult 

Jens Metzhez. 

– Mit mondott a halottkém? 

– Már legalább tizenkét, de legfeljebb húsz órája volt halott, 

amikor megtalálták. Szerinte tizenöt-tizenhét óra a legpontosabb 

becslés. Ez egybeesik azzal az időponttal, amikor eltűnt. A 

fojtogatás a halál oka. 



– Tehát már halott volt, amikor felvágták a testét? 

– Igen. 

Hála istennek, gondolta Irene. 

Metz felvette a Beliről készült kinagyított képet. 

– A halottkém szerint először megbilincselték. Vannak olyan 

sérülések a csuklóján, amelyek arra utalnak, hogy szabadulni 

próbált. Aztán megfojtották. Amikor meghalt, a gyilkos 

valamilyen nehéz tárggyal összezúzta a szeméremcsontját. 

Ugyanúgy, ahogy Carmen Østergaard és a maguk áldozatánál is... 

Hogy is hívták? 

– Marcus Tosscander – felelte Irene. 

– Igen, Marcus. Marcuson és Carmenen pontosan 

ugyanolyan sérülések vannak. A tárgyat a hüvelyébe és a 

végbélnyílásába is bevezette. Ott is súlyos sérülések láthatók. 

Végül felvágta a hasát. Blokk professzor szerint ugyanolyan 

formájú vágást ejtett, mint Carmenen és Marcuson. Látható, 

milyen körültekintően kerülte ki a köldököt. Ezt Blokk mondta, 

nem én – közölte Metz, és grimaszolt egyet. 

– A tárgyat nem találták meg a szobában? – kérdezte Irene. 

– Nem. Blokk szerint vaskos és rövid. 

– Esetleg egy gumibot? 

Irene érezte, hogy a hangja bizonytalan. 

Metz meglepettnek tűnt. 

– Blokk is ugyanezt mondta, de nem tudjuk biztosan. 

Egy gumibot. A rendőr, gondolta Irene. És most itt ül ebben a 

szobában három rendőrrel, akik tudtak arról, hogy Isabellt keresi 

Koppenhágában. 

Metz felvette a lányt ábrázoló másik képet. Sokáig nézegette, 

majd így szólt: 

– A gyilkos által használt kés nagyon éles volt. Valószínűleg 

vadásztőr vagy olyasmi, amelyet boncoláshoz használnak a 

patológusok. Blokk szerint a gyilkosnak sok időre lett volna 

szüksége, amíg a mellcsontot kivágja, még egy ilyen éles késsel is. 



A másik két áldozat esetében körfűrészt használt, de itt 

nyilván nem akarta felnyitni a mellkast. 

– Miért nem? Hozhatott volna magával körfűrészt – tűnődött 

Irene. 

Peter Møller is megszólalt végre. 

– Talán aznap este nem jutott hozzá. De ami még 

valószínűbb, az az, hogy a fűrész nagy zajt csap. Ez a hotelban 

nyilván feltűnést keltett volna az éjszaka közepén. 

Nyilvánvaló magyarázatnak tűnt. Metz egyetértőén bólintott, 

majd megköszörülte a torkát: 

– A szálloda személyzete arról számolt be, hogy egy nő 

kereste Isabellt. Először egy Simon Steiner nevű vendég után 

érdeklődött, és amikor a portás megmondta neki, hogy nincs 

ilyen vendégük, aggódni kezdett. Ekkor kérdezősködött 

Isabellről. 

– A szállodában dolgozók közül látta valaki Isabellt? 

– Nem, de ennek tudjuk az okát. A felső szintet felújítás miatt 

lezárták. Az volt az utolsó, még érintetlen szobák egyike, 

amelyben Isabellt megtalálták. Az emeleten lévő többi szoba üres 

volt, mert nemrég ragasztották le a szőnyegpadlót, és borzalmas 

büdös volt. Egy ideig senki nem fog ott lakni. Karcolásokat 

találtunk a vészkijárati ajtón, amely a szálloda hátsó udvarára 

vezet. Valaki megpiszkálta a zárat, ahogy a szobáét is. Szerintünk 

a gyilkos az utcán találkozott Isabell-lel, és felvitte a hátsó 

lépcsőn a legfelső emeletre. Nyilván már korábban megnézte a 

zárakat. 

Egy ideig senki sem szólt, mindenki elgondolkodott ezen a 

lehetőségen. Irene úgy érezte, ez logikus következtetés. 

Metz folytatta: 

– Lenyomoztuk a telefonhívást. Egy Skandináv Modellek 

nevű escort szolgáltatótól érkezett. 

Irene várta a következtetést, de az nem hangzott el. Most 

Metznek meg kellett volna említenie, hogy járt abban a bizonyos 



épületben, ahol a modellek laknak. Mondhatta volna, hogy csak 

segíteni akart Irenének, vagy bármi mást is kitalálhatott volna, 

de nem szólalt meg. 

– A kihallgatás során sok információt gyűjtöttünk. A 

szolgáltatás nemrég indult be, csupán néhány hónapja dolgoznak 

a lányok. Mind a négyen a kezdetektől benn vannak a cégben. 

Abban az épületben laknak, amelyben a céget bejegyezték. 

Közösen tartják fenn az egyik lakást. 

– Arról a címről költöztek oda, amelyről Isabell anyja is 

tudott? – kérdezte Irene. 

– Nem. Végig itt laktak. 

Tehát Bell szándékosan rossz címet adott meg az anyjának. 

Nagyon furcsa volt, hogy a lányoknak nincs telefonjuk a 

lakásban. 

Irene felidézte, hogy Bell kiskorában el akart szökni, főleg 

azért, hogy az anyja aggódjon. Vajon nem akarta, hogy elérjék? 

Lehet, hogy ettől érezte magát felnőttnek, függetlennek, 

szabadnak? Sajnos nagy árat kellett fizetnie ezért a szabadságért 

– Kié a Skandináv Modellek cég? – kérdezte aztán. 

– Egy amerikaié, Robin Hillmannek hívják. Szemét alak. Ez a 

harmadik bordélya, mely hét napon át huszonnégy órában 

szolgáltat. A lányokat elég jól megfizeti, de keményen is kell 

dolgozniuk. 

Metz kacsintott, és jelentőségteljesen vigyorgott az utolsó 

megjegyzése után. Irene undorítónak találta. Miért nem szól 

semmit a saját látogatásáról? 

Peter Møller vette át a szót. 

– Amikor úgy érzi, eléggé megszedte magát, bezárja a boltot, 

csődöt jelent vagy eladja a céget. Természetesen pénz nem marad 

a számlán. Az egyik kolléga szerint a pasasnak legalább 

húszmillió korona adótartozása van. Talán még több is, de 

pontosan senki sem tudja. A legjobb adószakértők dolgoznak 

neki az országban. 



– Beszélt már vele valaki? – kérdezte Irene. 

Møller megrázta a fejét. 

– Az Egyesült Államokban van. Péntek reggel repült el, 

miután megtaláltuk Isabellt. Valaki nyilván súgott neki, így 

jobbnak látta lelépni. 

– Mikor jön vissza? 

– A felesége nem tudja megmondani. 

– A felesége? 

– Igen. Jytte Hillman. Ő dán. Két gyerekük is van, és 

jómódban élnek... Charlottenlundban. 

– Az hol van? 

– Koppenhágától északra. 

Irenének eszébe jutott az a divatos környék, amelyen az előző 

héten hazafelé menet áthajtott. Møller szőke fürtjeire, rövid ujjú, 

szürke selyemingére és egy árnyalattal sötétebb szürke 

pantallójára pillantott. Napbarnított bőre kiemelte az 

eleganciáját. Irenenek hirtelen eszébe jutott, hogy nem tudta 

meg, hol sült le ilyen szépen a kollégája. Talán Thaiföldön? Ezt is 

ki kell derítenie. De még nem most; várnia kell. Mosolyogva 

kérdezte: 

– Az út jobb oldalán van a házuk? 

Moller felhúzta a szemöldökét, és csodálkozva válaszolt: 

– Naná! Saját tengerpartjuk és kikötőjük is van. Hillman 

kilencmillióért vásárolta az ingatlant. A telefonkönyvben 

üzletemberként szerepel. Úgy tűnik, elég jól megy az üzlet. 

Birgitta Moberg úgy fogalmazott, az USA-ban a szexipar 

jövedelmezőbb, mint a kábítószer-kereskedelem. Iparnak 

nevezik. Az ipar árukat termel a fogyasztóiénak. Nőket, férfiakat, 

gyerekeket, állatokat... akiket beszippant ez az ipar, rabszolgává 

teszi őket, pénzzé alakítja a testüket, majd kiköpi őket, mint 

haszontalan ipari hulladékot. 

Hogy megállítsa a gondolatait, Irene megkérdezte: 

– Mit mondtak a lányok? 



– Isabellt telefonon hívta el egy férfi, aki Simon Steinernek 

nevezte magát. Szerda este tíz óra körül telefonált. Kifejezetten 

Isabellt kérte, ráadásul azonnal. Bell 11-kor szabadult. Petra, aki 

a hívást vette, azt mondta, hogy a lány taxit hívott, és nem sokkal 

11 előtt ment el otthonról. Megtaláltuk a taxisofőrt, aki ezt 

igazolta. Az Aurora Hotelnél tette ki őt öt perccel 11 előtt. A sofőr 

nem emlékszik, várta-e valaki a szálloda előtt vagy sem. 

– Találtak Simon Steiner nevű férfit? 

– Nem. 

Beate Bentsen hirtelen krákogni kezdett és közbeszólt: 

– Én ismerek valakit, akit így hívnak. Itt lakott 

Koppenhágában, de négy évvel ezelőtt meghalt. Tüdőrákban. 

Elnyomta félig elszívott cigarettáját. 

Metz érdekesnek találta az információt. 

– És ki volt ez az ember? Lehetséges, hogy van egy rokona, 

akit ugyanígy hívnak? 

Bentsen nemet intett a fejével. 

– Nincsen, amennyire én tudom. Nyugdíjas ingatlanközvetítő 

volt. Özvegy. 

– Gyerekek? 

– Nem voltak. 

Irene úgy érezte, a főfelügyelő mintha hezitált volna, mielőtt 

válaszol. Beate Bentsen arca nem árult el érzelmeket. Mivel a 

másik két rendőr nem folytatta, Irene maga kérdezte meg a 

nyilvánvalót: 

– Honnan ismerte őt? 

– Az apám egyik jó barátja volt. Gyerekkori barátok voltak. 

Egyszerű magyarázat, de Irene mégis kényelmetlenül érezte 

magát. Különös véletlennek tűnt, hogy a főfelügyelő ismer ilyen 

nevű embert. A válasz azonban minden szempontból kielégítő és 

hihető volt. Egy halott ember nyilván nem lehet kapcsolatban a 

gyilkossággal, de valaki felhasználhatta a nevét. De miért éppen 

ezt a nevet? 



Irenének félbe kellett szakítania a gondolatmenetét, mert 

Metz megszólalt: 

– Szeretnék hallani mindent, amit csak tud Isabell Lindről. 

Irene összefoglalta az egész történetet. Beszámolt arról is, 

hogy járt a Skandináv Modelleknél, nagyjából abban az időben, 

amikor Isabellt meggyilkolták Jens Metz meghökkent, és élesen 

pillantott Irenere. A nyomozónő nyugodtan állta a tekintetét. A 

kék szemek körül alig észrevehető szőke szempillákat látott. 

Most nyilván beszámol arról, hogy ő is járt náluk, gondolta, 

de tévedett. Metz dühösen félrenézett. 

Irene egy szót sem szólt arról, hogy Tom Tanakánál is járt. 

Nem akarta elárulni, milyen szerepet játszott a férfi a 

nyomozásban. 

Végül beszámolt a képeslapról is, amelyet a postaládájában 

talált. 

– A kis hableány halott – ismételte el Metz elgondolkodva. 

– Csak éppen angolul – tette hozzá Irene. 

A három dán sötéten bámult maga elé. Végül Møller 

fogalmazta meg, amire gondoltak. 

– Az otthoni címére érkezett. Egy olyan lány gyilkosától, akit 

ismer, és aki itt lakott Koppenhágában. Akit ugyanúgy öltek meg, 

mint a másik két áldozatot: Ennél nyilvánvalóbb figyelmeztetés 

nem is kell. 

– De miért engem keresett meg? Több rendőr nyomoz ebben 

az ügyben mind Koppenhágában, mind pedig Göteborgban – 

mondta Irene. 

Hallotta a félelmet a saját hangjában. Metz kifejezéstelenül 

nézett rá. 

– Biztosan tud olyasmiről, amely megijesztette a gyilkost. 

Fenyegetve érzi magát. 

Irene gyomra összeszorult. Amit Metz mondott, az 

önmagában is felért egy fenyegetéssel. Lehet, hogy jóindulatú 

figyelmeztetésnek szánta, de akár fenyegetés is lehetett. Irene 



nem akart paranoiássá válni. Az viszont biztos, hogy óvatosan 

kell lépkednie, és minden szavára ügyelnie kell, amikor ezzel a 

három emberrel beszél. 

A folyosón sietős léptek zaja hallatszott, majd kicsapódott az 

ajtó, és megjelent Jonny Blom. Véreres szemekkel végigmérte a 

társaságot, majd megszólalt: 

– Elnézést. Elaludtam. Azt mondták, itt tartják a 

megbeszélést. 

Irene azt kívánta, bárcsak befogná a száját. Fokhagyma, 

cigaretta és alkohol szaga töltötte meg a kis szobát. 

– Ő a kollégám, Jonny Blom – mutatta be kényszeredetten. 

Jonny udvariasan kezet fogott minden dán kollégával. 

Metz barátságosan hátba vágta, és azt mondta: 

– Öregem, maga úgy néz ki, mint akinek nagy szüksége van 

egy hatalmas bögre kávéra. Mit szólnának, ha átmennénk az 

Adlerba? 

Mindnyájan felálltak. Metz Jonny vállára tette a kezét, és 

kivezette a folyosóra. 

Az Adler kávézó nem volt messze a rendőrségtől. A sötét fával 

borított helyiséget szecessziós hangulat uralta, amely a 

tizenkilencedik-huszadik század fordulójára röpítette a betérő 

vendéget. A bejárattal szemben lévő pultban finomabbnál 

finomabb sütemények sorakoztak. Irene úgy döntött, eszik egy 

csokis sutit, és kér hozzá egy nagy adag kávét is. Szüksége volt 

koffeinre. Amikor ránézett Jonny Blomra, majdnem megkérdezte 

a pultos kisasszonyt, lehet-e intravénásan kérni a kávét. Tényleg 

úgy nézett ki, mint aki rögtön meghal, ha nem jut valamilyen 

serkentőszerhez. 

Jens Metz megkérdezte Jonnyt, kér-e egy „kis” kupicával 

mellé, mire Jonny azt válaszolta, hogy szívesen inna egy 

snapszot, bár még csak reggel tíz óra volt. Amikor kihozták az 

italokat, Jens a kávéscsészéjével, Jonny pedig a 

pálinkáspoharával koccintott, akárcsak két jó barát. 



Kíváncsi vagyok, mit szóltak volna, ha én vagyok másnapos, 

és én jövök kétórás késéssel a megbeszélésre, gondolta magában 

Irene. Abban egészen biztos volt, hogy senki sem veregette volna 

vállon és hívta volna „Öregemnek”. Valószínűleg snapsszal sem 

kínálták volna meg. A dán kollégák nyilván úgy vélekedtek volna, 

hogy a másnapos svéd rendőrnő szégyent hoz a testületre és 

csapnivalóan végzi a dolgát. 

Jonny magába tömött egy vajas süteményt, majd egy fánkot. 

A snapsz után felderült az ábrázata, és úgy tűnt, jól érzi magát a 

füstös környezetben. Mosolygott, és Irenere emelte a poharát: 

– Otthon, Göteborgban is be kellene vezetnünk ezt a kávézási 

szokást – mondta vidáman. 

Irene visszamosolygott rá, de érezte, hogy az arcára fagy a 

mosoly. 

Hirtelen észrevette, hogy Beate Bentsen nem vesz részt a 

társalgásban. A főfelügyelő az arcát a tenyerébe támasztva kifelé 

bámult a koszos ablakon. A tekintetéből ítélve messze járt. Irene 

elhatározta, hogy feltesz neki egy kérdést. 

– Elmondta valakinek, hogy Isabellt keresem? 

Beate Bentsen megrezzent, és úgy tűnt, először nem is érti, 

mit kérdeznek tőle. Irene megismételte a kérdést. A főfelügyelő 

lesütötte a szemét. 

– Miután elment, Emil eljött az étterembe. Megemlítettem 

neki, hogy együtt vacsoráztunk. Meg akartam hívni vacsorázni, 

de csak egy sört kért, mert már más tervei voltak. 

Emil egy bagettet rágcsált, amikor Irene tíz óra körül Tanaka 

boltjában látta. Nem a kis konyhában evett, hanem a pult mögött 

állva. Biztosan nem ment el senkivel sem vacsorázni. 

Beate köhögött, és oldalról gyorsan Irenére pillantott, mielőtt 

folytatta volna. 

– Megkérdezte, miről beszéltünk, én pedig elmondtam neki, 

hogy történt egy gyilkosság Göteborgban, amely hasonlít az egyik 

koppenhágai esethez. Aztán hirtelen eszembe jutott, hogy Emil 



elég jól ismeri az éjszakai életet, ezért megkérdeztem, nem 

ismeri-e a Skandináv Modelleket. Azt válaszolta, hogy nem. 

– Tehát elmondta neki, hogy egy olyan lányt keresek, aki a 

Skandináv Modellek nevű cégnél dolgozik. És hogy a neve Isabell 

Lind? 

A főfelügyelő bólintott. 

Irene agya villámgyorsan dolgozott. Emil. Emil. 

Emil tudott a Tanakával való kapcsolatáról. 

Emil Beate Bentsen fia, és megtudta az anyjától, hogy Irene 

Isabellt keresi Koppenhágában. 

– Talán beszélnem kellene Emillel – mondta mintegy 

mellékesen. – Lehet, hogy másoknál is érdeklődött a Skandináv 

Modellekről és Isabellről. Megkaphatnám a címét és a 

telefonszámát? 

Beszélgetésük során először történt meg, hogy a főfelügyelő 

egyenesen Irene szemébe nézett. A pillantása egyértelműen 

ellenséges volt, bár a hangja ezt nem árulta el. 

– Miért akar vele beszélni? Ezt én is megtehetem. Amúgy is 

beszélnem kell vele. Már egy hete nem hallottam róla. 

Irene bólintott. Nem akart erőszakoskodni Beate Bentsennel. 

A főfelügyelő nyilvánvalóan nem akarta, hogy Irene találkozzon. 

Emillel. 

Irenének feltűnt, hogy Peter Møller figyeli őt. Felé fordult, és 

a tekintetük találkozott. A férfi halványan elmosolyodott, és 

elismerés volt a tekintetében. Tehát hallotta a beszélgetést. Vajon 

azt gondolja, milyen okos, hogy feltette ezeket a kérdéseket? 

Vagy mint nő vívta ki az elismerését? Zavartan vette észre, hogy a 

gondolatra elvörösödik. Peter Møller odafordult Jens Metzhez, 

aki hozzá beszélt. 

– Nem, ez nem lesz így jó. Menjünk el, és nézzük meg a 

bűntény helyszínét. 

Azzal felkelt, és talpra segítette Jonnyt. Nevetve sétáltak ki az 

ajtón, miközben Jonny lapockán veregette Jens Metzet. Ha bárki 



látta volna őket, meg nem mondja, hogy még csak egy órája 

ismerik egymást. 

 

A főfelügyelő nem ment el velük a szállodába. Peter Møller 

vezetett, Irene az első ülésen ült mellette. A kétperces úton nem 

beszélgettek. Jonny és Metz a hátsó ülésen egyfolytában 

fecsegett. 

A festők már panaszkodtak. Be akartak menni a szobába, 

hogy befejezzék a felújítást, de a rendőrség hajthatatlan volt. A 

méltatlankodó munkások az előtérben gyűltek össze. A 

nyomozóknak létrák és festékesvödrök között kellett 

átvergődniük. Nagy nehezen eljutottak a folyosó végén lévő 

szobához. 

A véres matrac az ágyon maradt, az éjjeliszekrény és a 

felborított lámpa ugyanúgy az ablak alatt hevert, mint ahogy a 

fotókon látszottak. A szoba nem volt nagy, a fürdőszoba pedig 

még kisebbnek tűnt. 

Irene hallotta, hogy Jonny kérdez valamit, de nem értette, 

mit. Metz válaszát viszont jól értette: 

– Nem, egy sem. Biztosan kesztyű volt rajta. A bilincs kulcsát 

sem találtuk meg, sem azt a tárgyat, amellyel a hasat felvágta. 

– Tehát sem ujjlenyomatok, sem eszközök nem maradtak – 

jegyezte meg Jonny. Összeráncolta a szemöldökét, és megpróbált 

intelligensnek tűnni. Irenének elege volt belőle. 

A matracon lévő vörös folt látványától Irenét kirázta a hideg. 

Az ágy alatt hatalmas vértócsa gyűlt össze, amelynek szélén jól 

kivehető lábnyom volt látható. Valószínűleg az egyik rendőr vagy 

technikus lépett bele. Ez a vér mind Isabell testéből folyt ki. Nem 

csoda, hogy a vágás után nem vérzett sokat. Már nem nagyon 

maradt benne vér, és nyilván a vérnyomása sem volt túlságosan 

magas. 



Irene nagyon kényelmetlenül érezte magát, és amilyen 

gyorsan csak lehetett, ki akart menni a szobából. Nem hitt benne, 

hogy ez a látogatás előbbre viheti a nyomozást. 

Végig egy név visszhangzott a fejében. Emil. Hogyan 

szerezhetné meg a címét? Talán benne van a telefonkönyvben? A 

koppenhágai telefonkönyv valószínűleg egy vaskos kötet. Akár 

várhatna is másnapig, amíg Beate Bentsen beszél a fiával. 

A következő pillanatban megvilágosodott: Tóm Tanaka tudja 

Emil címét és telefonszámát. Szinte viszketett a bőre a 

türelmetlenségtől, amiért nem vehette elő azon nyomban a 

telefonját. Türelmesen meg kellett várnia a kedvező alkalmat, 

 

A lehetőség akkor jött el, amikor ebédelni indultak. Ugyanabba 

az étterembe mentek, mint legutóbb. Irene rájött, hogy ez lehet 

Peter és Jens törzshelye. Amikor rendelt, elnézést kért, és kiment 

a mosdóba. Megnézte, nincs-e rajta kívül még valaki a 

helyiségben, majd elővette a telefonját, és felhívta Tom Tanakát. 

– Tom beszél. 

– Helló. Itt Irene Huss. 

– Ó, a kedvenc zsarum. Eljön hozzám látogatóba? 

– Szeretnék, de nem lehet. A kollégáim... 

– Értem. Miről akart velem beszélni? 

– Beate Bentsenről... Emil anyjáról... Úgy tűnik, elmondta 

Emilnek, hogy a Skandináv Modelleket keresem, ezért feltétlenül 

beszélnem kell vele. Arról, hogy elmondta-e ezt az információt 

másnak is. 

Tom sokáig hallgatott. Amikor végül megszólalt, a hangjában 

hidegség hallatszott. 

– A mi kis Emilünk folyton meglep minket. Gondolja, hogy ő 

szivárogtatott? 

– Szivárogtatott... Sosem mondtam, hogy titokban keresem 

Isabellt. Nem feltételeztem, hogy veszélyt jelenthet rá a 

kutatásom. 



– Egy hete nem láttam Emilt. Azóta, hogy maga itt járt. 

– Az pontosan egy hete volt. Előfordult már máskor is, hogy 

hosszabb időre eltűnt? 

Ismét hosszú csend következett. 

– Volt már rá példa. De általában pár nap múlva előkerült. 

Néha én magam kértem, hogy jöjjön be, ha segítség kellett az 

üzletben. Mivel nem az alkalmazottam, akkor jön és megy, 

amikor jólesik neki. 

– Megvan a címe és a telefonszáma? 

– Igen, egy pillanat. 

Irene hallotta, hogy Tanaka kinyitja az íróasztal fiókját. 

Elképzelte, amint az irodájában ül és a fiókban keresgél. 

– Gothersgadéban lakik, a botanikus kert mellett. 

Végül Irene még egy kérdést feltett: 

– Mit tud Emilről? 

– Jogot hallgat. Legalábbis azt mondta. Egy nagy lakásban 

lakik, amelyet az apjától örökölt. Az ingatlan elég nagy ahhoz, 

hogy egy részét ki lehessen adni. Gyanítom, abból él, amit az 

albérlőtől kap. Huszonkét éves. Nemigen kelti fel a figyelmet. 

Irene közel állt hozzá, hogy megkérdezze, volt-e kapcsolata 

Tanakának Emillel, de inkább letett róla. Egy ilyen kérdéssel 

tönkretehetné a jól felépített bizalmi kapcsolatot. 

Amint letette a telefont, azonnal hívta Emilt. Tíz csengetés 

után feladta. Emil nem volt otthon. 

Amint visszaért az asztalhoz, máris kihozták az ételt. Az 

adagok óriásiak voltak. Jonny máris behódolt a dán étkezési 

szokásoknak. A fiatal pincérlány karimáig töltött  

snapszospoharat tett elé az asztalra. Jens Metz megveregette a 

fenekét, és amikor a lány mérgesen ránézett, rákacsintott. 

– Ne nézzen ilyen mérgesen, egy kis paskolás bóknak számít 

– mondta kedélyesen. 

A pincérnő gyorsan kapcsolt: 

– Az attól függ, ki adja. 



Irene legszívesebben tapsolt volna, de fegyelmezte magát. 

Jens dühös volt, de amint belekóstolt a sörébe, elpárolgott a 

mérge. 

Ebéd után visszamentek a rendőrségre, ahol Irene 

megpróbálta elérni Svend Blokkot telefonon. A patológus biztos 

volt abban, hogy ugyanaz a személy követte el a gyilkosságokat. A 

hasi vágást mindkét esetben ugyanolyan módszerrel végezték. 

Mindkét áldozat alsó testét összezúzták. Blokk különösnek 

tartotta az utolsó esetet, mivel az áldozat szervei megmaradtak. 

Irene ismét úgy érezte, hánynia kell. Korábban sosem érzett 

hasonlót, amikor gyilkossági ügyben nyomozott. Talán csak 

egyszer, amikor még újonc volt, és egy oszló testtel kellett 

foglalkozniuk... Nem, még akkor sem. Az Isabell meggyilkolását 

követő érzelmi zűrzavar után egy határozott érzés kerítette 

hatalmába. Már egy ideje ott motoszkált a fejében, de most 

egyértelműen megerősödött: bosszút akart állni. 

Meg akarta torolni, hogy eszközként használták. Meg akarta 

bosszulni, hogy felelőssé tették Isabeli haláláért. Meg akarta 

bosszulni Monika családjának fájdalmát. Meg akarta bosszulni, 

amit Isabell érzett, amikor rájött, hogy meg fog halni. Es meg 

akarta bosszulni, hogy meggyalázták Isabeli testét. 

Bosszút fog állni mindenért. 

 

A skandináv modellek kihallgatása nem tett sokat hozzá a 

nyomozáshoz. Néhány órára bezárták a céget, hogy a svéd 

rendőrök kikérdezhessék őket. Irene megtudta, hogy napi 

tizennégy órát dolgoznak a hét minden napján. A lányok hétórás 

műszakokban váltják egymást. 

– Robin... Mr. Hillman... azt mondta, hogy az elején ez 

nagyon fontos. A klienseknek tudniuk kell, hogy elérhetők 

vagyunk. így ki tudjuk építeni a törzsvendégeink körét – mondta 

Petra. A hangja szenvtelen volt. Úgy beszélt, mintha egy 

egészséges élelmiszert árusító üzletben lenne eladó. 



Irene szeretett volna ráüvölteni, hogy menjen haza Malmőbe 

a következő komppal. De amikor Petra kidüllesztette a mellét, 

majd a testhez tapadó nadrágba bújtatott hátsóját Peter Møller 

orra előtt, rájött, hogy úgyis hiábavaló lenne. 

 

Aznap este a Koppenhága Sarok nevű helyen vacsoráztak. A 

három dán rendőr ajánlotta ezt az éttermet a svéd kollégáknak, 

és Irene azonnal tudta, hogy jó választás volt. 

A hatalmas, üvegezett teraszon kaptak asztalt, amely a 

Rädhuspladsenre nézett. Az étterem hangulatos volt, sok zöld 

növény vette körül a vendégeket. 

Jens Metz és Jonny Biom sört kért, majd rögtön egy dán 

snapszot is. Peter Møller és Irene inkább a sörnél maradt, Beate 

Bentsen pedig egy pohár fehérbort rendelt. 

Irene többször is hívogatta Emilt a délután folyamán, de nem 

járt sikerrel. Jonny két órát aludt a szállodában, mielőtt Irene 

felkeltette volna. Most joviálisán poharazgatott Jens Metzcel, és 

úgy tűnt, jól érzi magát. 

– Mikor indulnak holnap? – kérdezte Jens. 

– Ebéd után. Még lemásolunk néhány nyomozati 

dokumentumot és jegyzőkönyvet. Természetesen ez az önök 

esete, de a gyilkos még szabadlábon van. Senki sem tudja, mit 

tesz legközelebb – válaszolt Irene. 

Nehéz csönd telepedett a társaságra, de Jonny megjegyzése 

oldotta a rossz hangulatot. 

– Ha Koppenhágában marad, azt csinál, amit akar. Akkor 

néha meglátogathatjuk a kollégákat. 

Jens és Jonny koccintottak erre, nevetésük visszahangzott az 

üvegfalakról. 

Irene észrevette, hogy Beate Bentsen túlságosan csöndes. 

Lassan forgatta a borospoharat az ujjai között, miközben az 

örvénylő folyadék mozgását figyelte. Úgy tűnt, a gondolatai 



nagyon messze járnak. Fáradtnak tűnt, a szája szögletében 

mélyebbek voltak a ráncok. 

– Sikerült beszélnie Emillel? – kérdezte Irene. 

A főfelügyelő megrezzent, és zavartan bámult Irenere. 

– Mi? Hogy Emil? Nem. 

Ezután ismét a pohár fölé hajolt. 

Irene érezte, hogy valami nincs rendben. De már nem volt 

visszaút. 

– Gondolja, hogy ma este vagy holnap reggel el tudjuk érni? 

Beate dühösnek tűnt. 

– Nem tudom. A saját életét éli. 

– Ezt értem. De a nyomozás érdekében fontos lenne tisztázni, 

ki tudta, hogy Isabellt keresem ebben a városban. Tudnunk kell, 

kinek mondta el – magyarázta Irene a legnyugodtabb hangán. 

Beate élesen villantotta rá a szemét, majd bólintott, és 

elnézett másfelé. 

 

– Nem tudom elérni. Ma elmentem a lakására, de nem volt 

otthon – ismerte be. A hangja aggodalomról tanúskodott. 

Irene elgondolkodott, majd megkérdezte, hagyott-e 

valamilyen üzenetet vagy cédulát Emilnek. 

– Nincs kulcsom a lakásához – mondta a főfelügyelő. 

Irene majdnem elárulta magát. Már a nyelve hegyén volt a 

kérdés – De hát nincs ott egy lakó, aki beengedte volna? de 

hirtelen rájött, mit akart mondani, és nem szólt semmit. 

Szörnyen megijedt. Majdnem elárulta Tóm Tanakát. Erezte, hogy 

kiveri a veríték. 

Úgy tűnt, Beate nem vett észre semmit. Majdnem suttogva 

folytatta: 

– Azt mondja, nem akarja, hogy ki-be mászkáljak az életében, 

ahogy kedvem tartja. Ezért nem ad kulcsot. 



Irenének több ötlete is volt arra, miért nem szeretné Emil, 

hogy rendőrtiszt anyja egyszer csak felbukkanjon a lakásán. 

Bólintott, és inkább nem mondott semmit. 

Beate hirtelen kifakadt. 

– Az egész olyan furcsa! Úgy látszik, eltűnt! 

A három férfi egyszerre fordult felé. Jens együtt érzőn 

pislogott. 

– Ki tűnt el? 

– Emil. Egy hete nem érem el – mondta sóhajtva Beate 

Bentsen. 

Nagyon aggódott a fia miatt. Irenenek az volt az érzése, hogy 

joggal teszi. Ösztönösen rátette a kezét az asszony karjára. 

– Ha itt végeztünk, hívunk egy taxit, és elmegyünk Emil 

lakására. Elkísérem. Ha otthon van, feltehetem neki én is a 

kérdéseimet. Minden elrendeződik. 

Beate először bizonytalanul nézett rá, de aztán lassan 

bólintott. 



Tizenegyedik fejezet 

A vacsora fantasztikus volt .Jens Metz anekdotákat mesélt a 

koppenhágai rendőrségről, Jonny pedig a saját, göteborgi 

eseteiből szemlézett. Sokat nevettek, nagyon jól érezték magukat 

egész este. 

Nem sokkal tizenegy óra előtt Beate Bentsen megérintette 

Irene kezét. 

– Ne menjünk? 

Irene bólintott. Felálltak és kimentették magukat. Peter 

Møller megkérdezte, elkísérje-e őket, de azt válaszolták, nem 

szükséges. 

A fülledt meleg és a cigarettafüst után az éjszakai levegő 

frissítőén hatott Irenere. Leintettek egy szabad taxit, és Irene 

hagyta, hogy a főfelügyelő adja meg az úti célt. A Gothersgadénál 

kifizették a taxit, és megkérték a sofőrt, hogy várjon öt percet. 

Emil egy gyönyörű kőházban lakott, amely a huszadik század 

elején épült. A vörös téglás épületet gazdagon díszítették. 

Faragott kőarcok néztek le a félhomályban a két közeledő nőre. 

Szerencséjük volt. Egy férfi jött lefelé a lépcsőn, és beengedte 

őket a házba. Barátságosan rámosolygott Beatéra, nyilván 

felismerte benne Emil anyját. 

Az előtérből széles márványlépcső vezetett felfelé. A liftajtó 

ablakában hívogatóan izzott a fény. A lift sokkal fiatalabb volt, 

mint az épület többi része. Gyorsan felértek a negyedik emeletre, 

a lift apró zökkenéssel állt meg. 

A lépcsőházat szecessziós motívumok díszítették végig a fal 

mentén és az ólomüveg ablakok körül. Amikor a nap süt, 

hihetetlenül gyönyörű lehet a látvány, gondolta Irene. 

Mivel az utcai lámpák fénye nem jutott fel ilyen magasra, az 

ablakok sötétek voltak. A falakat halványsárgára festették, egy 



tehetséges festő pedig ügyes mintázattal fedte be a nehéz külső 

ajtókat. Sötét gesztenye színt használt a kézzel festett mintákhoz. 

Beate Bentsen határozott léptekkel sietett oda a 

lépcsőfordulóban lévő ajtóhoz. A kék kerámialapon Emil Bentsen 

neve állt. A bejárat egészében véve roppant elegáns volt, de ha 

közelebb hajolt valaki, láthatta, hogy az Emil neve körüli 

rózsaszín szegélyt malacok alkották. Az első négy lábon állt, a 

mögötte lévő két lábon, mellső lábaival az előző hátán és így 

tovább. Tíz közösülő malac. 

Beate nem nézett a táblára. Erőteljesen megnyomta a 

csengőt. Az éles hang visszhangzott odabent, de senki sem nyitott 

ajtót. Irene odahajolt az ajtóhoz. Minden csöndes volt odabent, 

semmi sem mozdult. Irene letérdelt és bekukucskált a levelesláda 

résén. A padlón újságok, hirdetések és borítékok hevertek 

odabent. 

– Napok óta nem járt itthon – állapította meg. 

Már éppen fel akart állni, amikor megcsapta az orrát a résen 

kiáramló szag. Nem volt túl erős, ezért először nem is tűnt fel 

neki. De legyen bármilyen gyenge is, ezt a szagot nem lehet 

összetéveszteni semmivel. Különösen, ha az ember gyilkossági 

ügyekben nyomoz. 

Először nem tudta, mit kellene mondania Beaténak. Hogy 

időt nyerjen, megkérdezte: 

– Benézett a postaláda résén, amikor legutóbb itt járt? 

– Igen, láttam a postát a földön. Ezért lettem olyan ideges. 

Irene nyelt egy nagyot, mielőtt feltette volna a következő 

kérdést. 

– Nem vett észre semmi különöset? 

– Nem. Miért? 

Irene gyorsan Beatéra nézett. Lehetséges, hogy a főfelügyelő 

nem érezte meg a szagot, mivel erős dohányos volt. Talán rossz a 

szaglása. A levelesládából a bomlás nem túl erős, de 

összetéveszthetetlen szaga áradt. 



Beate Bentsennek Irene mobiljáról sikerült felhívnia a 

háztulajdonost. A beszélgetés hangvételéből ítélve régi ismerősök 

lehettek. A férfi még nem feküdt le, és mivel a nőknek nem volt 

kocsijuk, megígérte, hogy átjön és elhozza a lakás kulcsait. 

Amikor a főfelügyelő letette a telefont, arca hamuszürkévé 

vált. Fáradt mozdulattal adta vissza a mobilt Irenenek. 

– Nagyon közel lakik. Kocsival csupán néhány perc lesz. 

Aztán visszatért arcára az a távoli, elgondolkodó kifejezés. 

Irene úgy döntött, nem fogja semmitmondó társalgással zavarni. 

Csöndben álldogáltak az ajtó előtt. 

Irene minden ösztöne vörös figyelmeztető jelzéseket adott ki. 

A szag nem a hátrahagyott szemétből jött. Valami vagy valaki 

rothadt a lakásban. 

 

A lift halkan megérkezett, és kilépett belőle a ház tulajdonosa. 

Irene meglepve látta, hogy a férfi ébenfekete. Villogó fogsorral 

rájuk nevetett, majd bemutatkozott. Bill Faradaynek hívták, 

magas, inas ember volt. Ha Irenének ki kellett volna találnia a 

foglalkozását, azt mondta volna, talán táncos. Valószínűleg 

utoljára tippelt volna arra, hogy Bill ingatlanos. 

Drága bőrkabátja zsebéből Faraday előhúzott egy hatalmas 

kulcscsomót. Sokáig keresgélt a különböző méretű és fajtájú 

kulcsok között, majd vidáman felkiáltva megragadott egyet. A 

kulcs könnyedén lecsusszant a karikáról, és az ajtó kinyílt. 

Beate Faraday előtt lépett be a lakásba, majd hátrafordult, és 

gyorsan azt mondta: 

– Köszönjük, Bill. Egyedül megyünk be. Megtarthatjuk a 

kulcsot? 

Lehet, hogy a férfi meglepődött, mindenesetre nem látszott 

rajta. Még egyszer rájuk vigyorgott, majd megfordult és eltűnt a 

lépcsőházban. Beate várt, amíg a lift elindul lefelé, majd szélesre 

tárta az ajtót és intett Irenének. 



Az előszobában már összetéveszthetetlen volt a bűz. Irene 

felkapcsolta a villanyt, körülnézett. A helyiség nagy volt, a 

mennyezet pedig magas. Az újság- és levélkupac alatt népies 

mintázatú vörös szőnyeg hevert. Mindössze egy kalaptartó fogas 

állt az előszobában, a falon pedig egy óriási tükör. A 

mennyezeten csupasz villanykörte lógott. 

Irene találomra kinyitotta a legközelebbi ajtót. A szintén 

hatalmas, piszkos fürdőszobába jutott, ahol áporodott szag 

fogadta. A padlón egy frottírtörölköző hevert üres illatszeres 

flakonok mellett. 

A következő ajtó a konyhába vezetett, amely szintén szörnyű 

állapotban volt. A koszos pultot beterítették a szagos 

pizzásdobozok és a használt edények. De a lakásban mégsem ez 

volt a legerősebb szag. Irene észrevette, hogy Beate Bentsen 

mögötte lépked. Értette, miért. A főfelügyelő maga is félt az 

orrfacsaró bűztől, és attól, hogy rájöjjön, honnan ered. Egyedül 

nem merte megnézni. 

Mintha olvasott volna Irene gondolataiban, Beate odalépett 

egy csukott ajtóhoz. 

– Ez Emil zeneszobája. A mellette lévő ajtó a nappaliba vezet. 

Az pedig a hálószoba. 

Irene egyenesen a hálószobába indult. Az ajtó be volt csukva. 

Amint belépett, az orrát megcsapta a most már 

elviselhetetlen bűz. 

Villámgyorsan megfordult, próbálta kint tartani Beate 

Bentsent a helyiségből. De a nő már eleget látott ahhoz, hogy ne 

hagyja magát. Odarohant az ágyhoz, és hang nélkül megállt 

mellette. Nem mozdult. Irene odasietett mellé. 

Emil széttárt lábbal és karral feküdt az ágyon. Ezúttal kötél, 

nem bilincs, rögzítette Irene agya azonnal. Meztelen volt. A 

gyilkos ott hagyta a jelet Emil hasán. Beate Bentsen felnyögött, 

majd a nyögés kisvártatva hisztérikus sikollyá erősödött. 

– Nincs... Elvitte... Nincs ott... 



Irene is látta, hogy bizonyos testrészek hiányoznak. A gyilkos 

megcsonkította áldozatát. 

 

Hosszúra nyúlt az éjszaka, Irene csak hajnali 4-kor ért vissza a 

szállodába. 

Már nem fogok tudni elaludni, gondolta. De ezután már 

semmire sem emlékezett, csak a telefon szörnyű hangjára fél 

kilenckor. Félálomban próbálta a füléhez tenni a kagylót. De 

szinte azonnal felébredt, amikor meghallotta Andersson 

főfelügyelő érdes hangját. 

– Természetesen először a rendőrséget hívtam, azt 

feltételezve, hogy esetleg dolgozol. Persze sem Jonnyt, sem téged 

nem értelek el, úgyhogy meg kellett értenem egy makogó dánt. 

Annyit tudtam kiszedni a hablatyolásából, hogy találtatok még 

egy hullát. Mi a fene folyik ott? 

Irene kissé sértetten védekezni próbált. 

– Nyilván nem én ölöm meg őket sorra! 

Andersson meg sem hallotta, amit mond, tovább kiabált: 

– És hol a francban van Jonny? A szállodában alszotok? 

Irene most már eléggé éber volt ahhoz, hogy mérges legyen. 

– Ott voltam a helyszínen tegnap este, amikor megtaláltuk a 

legutóbbi áldozatot. Ötkor kerültem ágyba! – sziszegte dühösen. 

Egy órát hozzátett a történethez, csak hogy jobban hangozzon. 

Andersson ezt már nem hagyhatta figyelmen kívül. Egy ideig 

csönd volt, majd a főfelügyelő megszólalt. Nyugodtabb hangon 

folytatta. 

– Ott voltál tegnap? 

– Igen. 

– És ki az áldozat? 

– Beate Bentsen főfelügyelő fia. 

A csönd ezúttal hosszabbra nyúlt. De Irene ismerte a főnökét, 

és tudta, hogy egy újabb kitörés közeledik. 

– Mi a fenét beszélsz? Bentsen fia? Az nem... 



Irene félbeszakította. 

– A mostani jelek is a gyilkosunkra utalnak. Az áldozatot 

megkötözték, felnyitották a hasát és megcsonkították a testét. 

Amikor Andersson újra megszólalt, sokkal nyugtalanabbnak 

és komolyabbnak tűnt a hangja. 

– Irene. A gyilkos a közvetlen közeledben jár. Valószínűleg 

még most is Koppenhágában van, és megint olyan valakire 

csapott le, akit ismertél. 

– Ez nem teljesen biztos. A halottkém szerint Emil Bentsen 

már legalább egy hete halott volt. A gyilkos már akár 

Göteborgban is lehet, vagy ahol lakik. 

– Akkor ezt az Emilt ugyanakkor ölték meg, mint a lányt, 

Isabellt? 

– Igen. A gyilkosságok összefüggnek. Jonnynak és nekem 

még egy napot maradnunk kell. 

– Miért? A dánok nem tudnak informálni minket az 

eseményekről? 

– Találtam egy névjegykártyát Emil Bentsen lakásában a 

parafatáblán. Egy másik papírlap alatt volt, és csak az egyik sarka 

lógott ki. De ebből is felismertem. Marcus Tosscander 

névjegykártyája. Tudja, főnök, amelyiken a Tosca Design lógó 

van. 

Hallotta, hogy Andersson levegőért kapkod. 

– Rendben. Még ma nézz utána ennek a kapcsolatnak. De 

holnap haza kell jönnötök. Ez nagyon drága kirándulás. Nem 

fizethetünk két rendőrt... 

Andersson elhallgatott, és Irene érezte, hogy eszébe jutott 

valami. 

– Jonny is veled volt tegnap este? 

– Nem. 

– És hol volt? 



Irene nem válaszolt rögtön, nem akarta megmondani az 

igazat: egy étteremben üldögélt, és dán kollégájával, Jens 

Metzcel iszogatott. Ügy döntött, inkább nem mond semmit. 

– Fogalmam sincs. Én Beate Bentsennel tartottam. Aggódott, 

mert Emil már egy ideje nem adott hírt magáról, ezért 

felajánlottam, hogy elmegyek vele a... 

A főfelügyelő közbevágott. 

—Tehát Jonny nem volt ott, amikor felfedeztétek a 

gyilkosságot! Vajon milyen mentsége van arra, hogy lopja a 

napot? 

Irene megint csak nem válaszolt egyenesen. 

– Nem tudom. 

– Felhívom a szállodában, és megkérdezem. És Irene... legyél 

óvatos! 

– Rendben. Este telefonálok. 

 

Jonny Biom vörös arccal, másnaposan jelent meg a reggelinél, 

amikor Irene már szinte végzett. Leroskadt egy székbe és 

felsóhajtott. 

– Andersson telefonált. Magyarázott valamit arról, hogy nem 

voltam veled tegnap este. Milyen holttestről beszélt? 

– Menj, hozz valami ételt, aztán elmondom. 

Amikor Blom meghallotta, hogy megtalálták Emil holttestét, 

ráadásul milyen állapotban, kihúzta magát, és szinte azonnal 

kijózanodott. Kételkedve nézett Irenere. 

– Beate Bentsen fia? Ez biztos? 

Irene bólintott. 

– Hú, de szörnyű! És hogy van most Beate? 

– Be kellett vinni a kórházba. Idegösszeomlást kapott. Nem 

volt szép a látvány. A gyilkos levágta a fiú péniszét, az egyik 

mellizmát és az egyik farpofáját. 

Jonny undorodva pillantott a sonkás szendvics maradékára. 

Félretolta a tányért. 



– Milyen egy beteg kretén! 

Ebben kivételesen egyetértettek. 

– Még egy éjszakát maradunk, elintéztem. És Jonny... – 

kezdte Irene, közelebb hajolva Biomhoz. – Nagyon hálás lennék, 

ha ma este józan maradnál. A gyilkos közel jár hozzám. És te is a 

közelemben vagy. A saját biztonságod érdekében... 

Jonny arca vérvörös lett, felpattant és felborította a kávéját. 

– Nem vagy az istenverte főnököm! Nem írhatod elő nekem, 

hogy mit csináljak vagy mit ne! 

Mérgesen kiviharzott az étteremből. Irene nagyot sóhajtott. 

Úgy látszik, megint egy snapszos, sörös nap elé nézünk, gondolta 

lemondóan. 

 

Ahogy Irene előző éjjel sejtette, a lépcsőház tényleg gyönyörű 

színekben pompázott, amikor sütött a nap. De nemigen tudta 

élvezni a látványt, amikor a három férfi társaságában kilépett a 

liftből Emil Bentsen lakása előtt. Jonny meglepődve nézte meg a 

kék kerámia, névjegytáblát, és közelebb hajolt, hogy jobban lássa 

a malacokat. Valamit motyogott is, de nem túl hangosan.. 

Az odavezető autóúton Jonny egyetlen szót sem szólt 

Irenehez. 

Amikor előző éjjel átvizsgálták a helyszínt, Irene felfedezte, 

hogy a lépcsőfordulóban lévő másik ajtó Emil lakásának kiadható 

részéhez vezet. Azt a lakást két nagyobb, gardróbos szoba, egy 

konyha és egy fürdőszoba alkotta. Úgy tűnt, egyik szobában sem 

lakik most senki. A konyhából át lehetett jutni Emil 

hálószobájába, de az ajtó zárva volt. 

A két szoba berendezése szinte teljesen megegyezett: 

mindkettőben volt egy széles ágy, egy tükrös öltözőasztal, egy 

bőrfotel és egy állólámpa. A padlót használt, de még szép 

népművészeti szőnyegek borították. A fiókok és a gardrób üresen 

állt. A bútorokat vastag porréteg fedte be, ami azt bizonyította, 

hogy senki sem lakott ott valószínűleg már hetek vagy akár 



hónapok óta. A két szoba egyvalamiben különbözött: a 

színekben. Az egyik főként kék volt, a másik pedig alapvetően 

zöld. Mindkét szobából gyönyörű kilátás nyílt a botanikus kertre. 

A konyha és a fürdőszoba koszos volt, de mégsem annyira, 

mint Emilé. Még bizonyosfajta rendet is fel lehetett fedezni a 

helyiségekben. 

Jens Metz megfordult, és snapszillatot lehelt Irenere. 

– Jönnek a technikusok, és átvizsgálják a két szobát is. 

Megnézik a hajszálakat. Az Aurora Hotelban nagyon sokat 

találtunk, Emil lakását is alaposan átnézzük. Rengeteg időbe telik 

majd, de ha szerencsénk van, találunk hajszálakat vagy valami 

mást, ami egyezik – mondta. 

Irene bólintott. Beszélni nem tudott, mert visszatartotta a 

lélegzetét. A kérdés az volt, kiből árad elviselhetetlenebb szag: 

Jonnyból vagy Metzből. 

Átmentek Emil lakrészébe. Bár a holttestet már hajnalban 

elvitték, a rothadó hús szaga még mindig érződött. Irene 

kinyitotta a konyhaablakot. A laborosok Emil hálószobájában 

dolgoztak. Egy alacsony, köpcös fiatalember nézett fel a 

rendőrökre, amikor beléptek. 

– Ez eltart egy ideig. Több por van, mint hinnék. Úgy látszik, 

a pasas nem túl gyakran takarított. 

– Ujjlenyomatok? – kérdezte Peter Møller. 

– Rengeteg. 

– Egyéb érdekesség? 

– Feltehetően spermafoltok vannak az ágyneműn és a 

matracon, de régebbinek tűnnek. Az ágy alatt viszont találtunk 

egy frisset is. Kicsi, de talán elég lesz egy DNS-vizsgálathoz. 

Valaki feltörölhetett valamit itt az ágy mellett egy ronggyal. Ha 

megvilágítjuk a területet, jobban fog látszani. 

– Megtalálták a rongyot? 

– Nem. A gyilkos nyilván nem volt annyira ostoba, hogy itt 

hagyja. 



– Hol van az a terület, amelyet feltöröltek? 

– Itt – a technikus az ágytámla alatti részre mutatott. 

Peter Møller bólintott, és odafordult Irenehez, 

– Lehet, hogy végre szerencsénk lesz. A gyilkos megcsúszott, 

és hagyott néhány nyomot. Ha persze ez is az ő műve. Lehet, 

hogy Emiltől származik. 

– Úgy érti, hogy ha a sperma a gyilkosé, orgazmusa volt 

gyilkosság közben, majd feltörölte a spermát, de kihagyta azt a 

részt az ágy alatt? 

– Igen. 

A napfény megvilágította az egyetlen képet a falon. A 

hatalmas, bekeretezett fekete-fehér fotón egy férfi ült párnáknak 

támaszkodva, hihetetlen pózban. A kép középpontjában a pénisze 

volt. Bár a felsőteste és az arca elmosódott, Irene felismerte. 

Előző este a káosz és a sokk miatt nem figyelt fel rá. Most viszont 

látta, hogy a modell Marcus Tosscander volt. Felismerte a fotó 

stílusát is. Tom Tanakánál két hasonlót is látott a hálószobában. 

Ez a felismerés mintha fejbe verte volna. Amilyen hamar csak 

lehet, beszélnie kell Tommal. Valószínűleg ki fogják hallgatni, 

mivel a rendőrség tudja, hogy Emil ott lógott az üzletében. De 

Tomtól semmit sem fognak megtudni. Emil meggyilkolása csak 

erősíti majd a gyanúját a rendőrséggel kapcsolatban általában, a 

vesterbrói őrssel pedig konkrétan is. 

A négy nyomozó visszament az előszobába. Egy ideig még 

békén kell hagyniuk a technikusokat. 

– Mivel négyen vagyunk, javaslom, hogy mindnyájan 

nézzünk körül valamelyik szobában egyesével. Jonny, tiéd a 

fürdő, Peteré a konyha, Irene a zeneszobát nézze meg, én pedig a 

nappalit – javasolta Metz. 

Senkinek sem volt jobb ötlete, úgyhogy mindenki ment a 

dolgára. 

Irene kinyitotta az ajtót, de a küszöbön lecövekelt. Felismerte 

a szagot: marihuána volt. Előző este ezt sem vette észre. Az esti 



vizsgálódás felszínesen, zajlott: nem volt sem idő, sem ember 

alaposabban körülnézni. 

Belépett a zeneszobába, és becsukta maga mögött az ajtót. A 

fia szaga keveredett azzal az áporodott levegővel, amelyet egy 

régóta nem takarított szoba szokott árasztani. Az óriási helyiség 

csaknem üres volt. A mocskos, csupasz ablakokon besütött a 

reggeli napfény. Egy barna cserépben kiszáradt növény 

búslakodott az ablakpárkányon. Irene letépett egy levelet. 

Összemorzsolta a száraz növényt a tenyerében, majd 

megszagolta. Vadkender. 

A szőnyegpadló egykor sárga lehetett, most inkább 

nikotinbarnának tűnt. Az egyik fal mentén sötét színű, beépített 

könyvszekrények sorakoztak. A helyiséget eredetileg valószínűleg 

könyvtárszobaként használták. Emil levett néhány polcot, hogy 

helyet teremtsen a hatalmas hangfalaknak és egy modern hifinek. 

Rengeteg CD volt a polcokon és néhány tok a padlón. 

Irene feltételezte, hogy Emil és barátai a padlón fekve 

hallgatták a zenét, mivel nem voltak bútorok a helyiségben. 

Lehet, hogy a falakat díszítő posztereket nézegették közben. A 

fotók a Sátán Harcosai, a Halálfalók és a Nekrofília nevű 

együttesekről készültek. A bandatagok a bomlás különböző 

fázisaiban kerültek a poszterekre. A koponyájukból kukacok 

bújtak elő, de ennek ellenére mindnyájan álltak és a 

hangszereiket csépelték. Élő holtak voltak. 

Emil testének rothadó képe valószerűtlenné tette ezeket a 

mesterségesen összerakott fotókat. 

A CD-k borítóinak nagy részén hasonló képek voltak. 

Irene megpróbálta elképzelni azt a fantáziavilágot, amely egy 

fiatalembert nyitottá tett ilyesmi iránt. Amikor a háta mögött 

valaki kinyitotta az ajtót, megrezzent. 

– Miért zárkóztál be? – kérdezte Jonny. 

– Gyere be, és csukd be magad mögött az ajtót – mondta 

Irene. 



Jonny bizonytalanul engedelmeskedett. 

– Szaglássz – kérte Irene. 

Jonny vett néhány mély lélegzetet. 

– Fű – közölte. 

– Igen. Az ablakban van egy fonnyadt kender, de a szag a 

mocskos szőnyegből árad. Rengeteget szívhattak itt az évek 

során. 

Jonny döbbenten nézett a falon függő poszterekre. 

– A szentségit! – foglalta össze tömören a véleményét. 

– Egyetértek. Mindez azt mutatja, hogy Emilt érdekelte a 

nekrofília. 

– A francba! 

– Ismét egyetértek. Ebben a körben kell keresnünk a 

gyilkosunkat. Nem egyszerű nekrofilról van szó, hanem egy olyan 

nekrofilról, aki maga gyártja magának a hullákat. 

Jonny lassan kapcsolt: 

– Akkor tehát nem Emil az, akit keresünk. 

– Nem. De valószínű, hogy ismerte a gyilkosát. 

Jonnynak eszébe jutott, miért kereste fel Irenet. 

– Møller talált valamit, amit meg akar mutatni nekünk. 

Amikor kiléptek a zeneszobából, szinte beleütköztek Peterbe. 

Az előszobában állt, és egy ruhásszekrényt bámult. Irene és 

Jonny melléállt, hogy lássa, mit néz ilyen érdeklődve. 

A szekrényben elnyűtt bőrdzseki, fekete rövidkabát és két 

rendőregyenruha lógott. 

– Nem szabad hozzájuk érnünk. Lehet, hogy bizonyíték van 

rajtuk – figyelmeztette őket Møller. A hangja feszültnek tűnt. 

Irenenek eszébe jutott, hogy Carmen Østergaard 

meggyilkolásával kapcsolatban felmerült egy rendőrtiszt alakja. 

Kiverte a veríték. A gondolatok gyorsvonatként száguldoztak a 

fejében. 

Lehetséges lenne? Lehet, hogy Emil volt az a rendőr? Persze, 

az anyja rendőr. A falon függő fotó és a névjegykártya azt 



bizonyította, hogy Marcus és Emil ismerte egymást. A Carmen-

gyilkosság nyomozása közben kihallgatott prostituált 

személyleírása ráillett Emilre. Lehetséges, hogy Marcus itt lakott, 

amikor Koppenhágában élt? Nem elvetendő gondolat. És hol van 

a holmija? A kocsija? Miért nem adta ki Emil újra a szobákat? 

Miért ölték meg Emilt is? 

Az utolsó kérdésre volt egy válasza: Emil minden bizonnyal 

veszélyt jelentett a gyilkosra. De volt egy másik eshetőség is: a 

gyilkos szexuálisan kielégült gyilkolás közben. Felébredt benne a 

vágy, és Emil volt elérhető közelben. Irene elhatározta, hogy 

beszél Yvonne Stridnerrel, amint alkalma lesz rá. 

Jens Metz csatlakozott a többiekhez az előszobában. Fújtató 

légzése jól hallatszott a csöndben. 

– Most nagyon sajnálom a főfelügyelőt – mondta. 

Amilyen hamar csak lehet, beszélniük kell Beate Bentsennel, 

gondolta Irene. Bizonytalanul megkérdezte Jonnyt: 

– Elmehetek veled a kórházba, hogy beszéljek vele? 

– Miért? – kérdezte Jonny keserűen. 

– Mert Emil és Marcus ismerte egymást. Az Emil ágya fölötti 

fotó modellje Marcus Tosscander volt. Valószínűleg itt lakott. 

Mennyit tud vajon Beate a fia életéről? És a szexuális életéről? 

Sok mindent szeretnék megkérdezni tőle. 

Jonny bosszúsnak tűnt, de nem szólt semmit. 

– Eljöhet, persze. Felhívom a kórházat, és megkérdezem, 

tudunk-e vele beszélni egyáltalán. Ha igen, rögtön ebéd után 

odamegyünk – mondta Peter Møller. 

– Én megpróbálom elérni Svend Blokkot. Ő biztosan meg 

tudja mondani, ugyanarról a gyilkosról van-e szó. Apropó, feltűnt 

nektek, hogy az első két gyilkosság különbözik a második 

kettőtől? – kérdezte Metz. 

– Arra gondolsz, hogy nem belezte ki Isabellt és Emilt? – 

kérdezte Jonny. 



– Pontosan. És arra a tényre, hogy a mellkast sem nyitotta 

fel. Lehet, hogy azért, mert nem jutott hozzá egy láncfűrészhez. 

És nyilván ezért nem vágta le a fejet és a többi testrészt. Talán 

meg kellene kérdeznünk magunkat, nem egy utánzóról van-e szó 

– mondta Metz. 

Ez is egy lehetőség volt, de Irene ösztönei azt súgták, hogy 

ugyanaz az elkövető. Ha valaki csak utánozta volna az első két 

gyilkosságot, nem tudhatott volna ennyi részletet a csonkításról. 

A média ugyanis ezekről nem tudósított. Azzal viszont 

egyetértett, hogy van némi különbség az első két gyilkosság és a 

második két eset között. Mintha az utóbbi kettőt nem fejezték 

volna be. 

Peter zsebre tette a kezét, majd kihúzott egy lezárt 

nejlonzacskót. 

– A kamrában találtam hátul. Marihuána van benne. Elég 

erős. 

– Ugyanolyan illata van, mint a zeneszoba szőnyegének. 

Valószínűleg nem nyitották ki az ajtót a gyilkosság óta. A 

poszterek és a CD-k azt bizonyítják, hogy Emil érdeklődött a 

nekrofília iránt – jegyezte meg Irene. 

Møller és Metz is benézett a helyiségbe. Döbbenten bámulták 

a falon lévő fotókat. Moller lehajolt, és a földön heverő CD-k és 

DVD-k között kutakodott. 

Amikor elindultak az ajtó felé, Møller így szólt Irenéhez: 

– Úgy nézem, főleg heavy metál és death metál. Nem kell 

feltétlenül nekrofilnak lenni, hogy valaki ilyen zenét hallgasson 

Jó pár fiatal menőnek tartja. De én is egyetértek, hogy Emilt 

nagyon is érdekelte a halál. 

Az ajtóhoz legközelebb eső poszter felé mutatott. A képen egy 

gitáros volt, teljes életnagyságban. A kamerába vigyorgott, 

miközben a koponyáján lévő lyukakból kukacok bújtak ki. A gitár 

alatt rothadó belei a padlóig lógtak. A kép fölötti felirat így szólt: 

Nincs halál! 



Megkönnyebbülés volt ismét kijutni a friss levegőre. 

– Legjobb lesz, ha megebédelünk – mondta Jens Metz. 

Irene nem volt éhes, de rájött, hogy így felhívhatja Tom 

Tanakát. Még jó, hogy külön vécé van nőknek és férfiaknak. 

Úgy döntöttek, ebéd után Jonny visszamegy a rendőrségre, és 

lemásol néhány Isabell Linddel kapcsolatos iratot, amely fontos 

lehet a további nyomozás szempontjából. Persze morgott 

valamit, szokása szerint, de igazából nagyon is elégedett volt a 

helyzetével: visszavitték a rendőrségre, nyugton hagyták, és csak 

egyszerű papírmunkával kellett foglalkoznia. Nagyon fájt a feje. 

Egy aszpirin és néhány bögre kávé minden bizonnyal segíthet, sőt 

egy kis snapsz és pár finom falat se jön majd rosszul. 

Peter Møller felhívta a kórházat, és megkérdezte, 

beszélhetnek-e Beate Bentsennel délután. Több nővérrel is 

beszélt, majd három óra utánra kapott időpontot. 

Majdnem dél volt már. Ha gyorsan megebédelnek, Irenenek 

lenne egy kis ideje beugrani Tom Tanakához még három előtt. 

A Peder Oxe nevű, rusztikus hangulatú kocsmát választottak 

a Gräbrødretorvon. A hely a húsételeiről és a borairól volt híres. 

Mindnyájan borjúszeletet választottak tejszínes mártással, 

áfonyaszósszal és egy nagy adag salátával. Sort is ittak hozzá. 

Jonny csalódottan vette tudomásul, hogy csak ő szeretne 

snapszot inni. Nem akart kínos helyzetbe kerülni, úgyhogy 

inkább nem rendelt, de az arckifejezése olyan maradt, mint egy 

bánatos kölyökkutyáé, akit becsaptak. 

Irene a kávé előtt kiment a mosdóba. Bezárkózott és elővette 

a mobilját. Előkereste Tom Tanaka számát és megnyomta a 

gombot. 

– Itt Tom beszél. 

– Irene Huss. Azonnal találkoznunk kell. 

– Történt valami? 

– Igen, beszélnünk kell. 

– Le tudja rázni a kollégáit? 



– Igen, ha félórán belül tudunk találkozni. 

– Csak egy óra múlva érek rá. Rendben? 

– Az nem jó. Már nem lesz elég időnk. Nagyon fontos! 

Máskülönben nem is hívtam volna. 

Tanaka nyilván meghallotta a kétségbeesést a hangjából. 

– Rendben. De most vendégem van. Jöjjön ide egy félóra 

múlva. Szóljon fel, ha az ajtónál van, én majd lemegyek és 

beengedem. 

Irene elővette a fésűjét, és megigazította rövid haját. Maga is 

meglepődött, de egyre jobban kedvelte a frizuráját. A látszat 

kedvéért még egy kis rúzst is használt. Rámosolygott a 

tükörképére. Fontos volt, hogy hihető legyen az arckifejezése, 

amikor füllent majd a kollégáinak. 

Visszament és lehuppant a székre a gőzölgő kávé mellé. 

– Azt hiszem, elmegyek, és még egyszer beszélek a skandináv 

modellekkel. Főképp Petra érdekelne. Most, hogy már nem 

annyira ijedt, talán többre is emlékezni fog Isabell eltűnésének 

estéjéről. 

– Gondolja, hogy számít még bármit is? Már többször 

kikérdeztük a lányokat – vetette ellen Peter. 

– Tudom, de szeretnék még egy próbát tenni. 

Peter vállat vont, jelezve, hogy nem gondol túl sokat az 

ötletről. A három férfi áttért a foci témájára. Irene csöndesen ült, 

és úgy tett, mint aki semmit sem tud a selejtező mérkőzéseket 

játszó csapatokról. 

Amikor végzett a kávéval, bocsánatkérőn a kollégáira 

mosolygott, és így szólt: 

– Nos, indulok. Viszlát. 

– A Vor Frue Kirke bejáratánál felveszem háromnegyed 

háromkor – mondta Peter. 

– Rendben. 



Irene emlékezett rá, hogy a találkozóhely nincs messze. 

Rájött, hogy nem lesz túl könnyű kijutni Vesterbróba és vissza. 

Taxival kell mennie. 

A taxiból hívta fel Tanakát. Amikor a sofőr bekanyarodott az 

utcába, Irene megállította, és kifizette a fuvart. Bár fényes nappal 

volt, gondosan körülnézett, mielőtt belépett volna a sötét 

udvarra. 

Tom már az ablaknál állt. Kinyitotta az ajtót, üdvözölte 

Irenet, majd felment a lépcsőn. Irene megborzongott, amikor 

hallotta, milyen nehezen veszi a levegőt. Mint egy hegymászó 

oxigénpalack nélkül a Himaláján. A férfin egy ezüstszínű 

szaténköntös volt, és a hajába is ezüstfonalakat font. 

Udvarias gesztussal előreengedte Irenet a hálószobája 

ajtajában. A szoba semmit sem változott az utolsó alkalom óta. 

Ha Tomnak hálószobái vendége volt, akkor volt ideje 

visszarendezni mindent. Amikor odament á folyosóra vezető 

ajtóhoz, Irene megszólalt: 

– Tom, nem maradhatnánk itt inkább? 

Tom csodálkozva húzta fel a szemöldökét. 

– A hálószobában? 

De amikor látta Irene arckifejezését, sietve hozzátette: 

– Nem volt vicces, elnézést. 

– Semmi baj. Üljön le az ágyra. 

Tom ellenkezés nélkül követte az utasítást. 

– Tom. Rossz híreket hoztam. Emil Bentsent holtan találtuk a 

lakásában tegnap éjjel. Meggyilkolták. Az eddigi bizonyítékok 

alapján azt gondoljuk, hogy egy hete ölték meg. A testén talált 

nyomok a mi gyilkosunkra utalnak. Marcus és Isabell gyilkosára. 

Figyelte Tom reakcióit. Először semmi különös nem látszott 

rajta, mozdulatlanul ült, mint egy hatalmas, szürke sziklatömb. 

Azután kiáltozni kezdett. Bár Irene számított arra, hogy nem 

hagyja majd hidegen a hír, erre azért nem gondolt. Libabőrös lett 

a karja. Tom rettenetes üvöltése végighullámzott a lakáson, és 



egy távoli zugban halt el. Lassan elkezdett hintázni, előre-hátra 

ringatta hatalmas testét. Kis idő múlva az üvöltések csillapodtak, 

majd megszűntek, csak a ringatózás maradt. Irene épp folytatni 

akarta, amikor Tanaka megszólalt: 

– Az az ördögfajzat! El kell kapnia! 

– Megpróbálom, de segítségre van szükségem. 

Tom bólintott. Irene a falon lévő bekeretezett képre mutatott. 

– Miért nem mondta el nekem, hogy ezek a képek Marcusról 

készültek? 

Tom őszintén meglepődött. 

– Nem is gondoltam rá. És csak az egyik képen van ő. A 

másik modell az egyik barátja volt. 

Irene közelebbről is megnézte a fotókat, és látta, hogy 

Tanakának igaza van. 

Marcus a vízparton ült. A napsugarak csillogtak a lebarnult 

testre tapadt vízcseppeken. A szél játékosan összeborzolta a 

fiatalember haját. Kezeit a térdén nyugtatta, a lábait széttárva 

tartotta, és belemosolygott a kamerába. A teste lenyűgöző volt. A 

képet a víz széléről készítették, és az egész kompozíció tele volt 

szexualitással, életerővel, érzéki örömmel. Irene bevallotta 

magának, hogy ez az egyik legizgalmasabb, meztelen férfit 

ábrázoló kép, amelyet valaha látott. 

A másik modellt profilból fényképezték le. Egy lepusztult 

kőfalnak támaszkodott, amely egy épület része lehetett. Izmos, jó 

felépítésű férfi volt. A kép nappal szemben készült, így lehetetlen 

volt kivenni az arcát. Irene annyit látott, hogy hosszú haját 

copfba fogta a tarkóján. A fotósnak sikerült azt az illúziót 

keltenie, hogy a napsugarak a férfi merev péniszének csúcsából 

sugároznak szét. 

Irene tehetségesnek ítélte a fényképészt. 

Hirtelen olyan érzése volt, mintha felismerte volna a férfit. 

Közelebb lépett, de a memóriája cserbenhagyta. A fény 



felismerhetetlenné tette az arcot, Irene mégis érezte, hogy látta 

már valahol. De vajon hol és mikor? 

– Tudja, ki ez a barát? 

– Nem, Marcus sosem említette a nevét. 

– Nem is találkozott vele? 

– Nem. 

– Ezeket a képeket Marcus adta magának? 

– Igen, közvetlenül az előtt, hogy elment. Bekeretezve hozta. 

Csak fel kellett akasztanom őket. 

– Tudja, hogy ki a fotós? 

– Egy göteborgi pasas. De a nevét nem tudom. 

– Tudta, hogy Emil ágya fölött is vannak hasonló képek 

Marcusról? A póz nem ugyanaz, de Marcus igen. 

Tom meglepődött. 

– Nem. Nem is tudtam, hogy ilyen jó ismerősök. 

– De azt tudta, hogy ismerték egymást? 

– Igen. Amikor Marcus először bejött az üzletbe, Emillel volt. 

Marcus egyenesen odajött hozzám, és beszélgetni kezdtünk. Emil 

vett valamit, de nem folyt bele a beszélgetésünkbe. Sosem volt az 

az érzésem, hogy ők ketten... együtt vannak. Inkább barátoknak 

tűntek. 

– Marcus sosem beszélt Emilről? 

– Nem. 

– És maga sosem kérdezett rá? 

– Nem. 

– És Emil megemlítette valaha Marcust? 

– Nem. Soha. 

– Nem tud valamit Emil vagy Marcus magánéletéről? Nem 

kérdezett soha semmit? 

Irene először érzett némi visszafogottságot Tanakában. A 

hangja jéghideg volt, amikor válaszolt. 

– Nem. 

– És miért nem? 



– Ha az ember nem kérdez, akkor válaszolnia sem kell. 

Irene ennél közelebb nem juthatott az igazsághoz. 

Tudta, hogy nem fog kicsikarni Tanakából semmilyen 

személyes információt. 

– De Marcus azt is mondta, hogy együtt él egy rendőrtiszttel, 

igaz? 

– Igen. 

– Emil lakásában két rendőregyenruhát találtunk. És a 

lakáshoz tartozik egy kisebb lakótér, amelyet ki lehet adni. 

Gondolja, hogy Emil volt az a rendőr, akinél Marcus lakott? 

Tom sóhajtott. 

– Úristen... Emil! Lehetett ő, igen! Eladtam neki egy 

rendőregyenruhát körülbelül egy évvel ezelőtt. 

– Emlékszik, hogy pontosan mikor? 

– Nem sokkal az után, hogy átvettem a boltot. Majdnem két 

évvel ezelőtt. Akkor találkoztunk először. 

– Csak egyet vett? Nem kettőt? 

– Nem, egyet. 

Irene vacillált, majd kibökte: 

– Emil az anyjától megtudta, hogy Isabell Lindet keresem. 

Amikor eljöttem az étteremből, ahol együtt vacsoráztunk, fél 

kilenc volt. Emil utánam érkezett. Tehát fél kilencig nem volt 

tudomása erről. Tízkor láttam őt itt, magánál. Körülbelül 

ugyanebben az időben egy Simon Steiner nevű férfi felhívta a 

Skandináv Modellek ügynökséget, és azt kérte, Isabell Lind 

menjen az Aurora Hotelba. Kinek tudta elmondani Emil ilyen 

rövid idő alatt, hogy Isabell Lind után nyomozok? 

Csönd lett. Végül Tom megszólalt. 

– Valószínűleg felhívta a gyilkost a mobiljáról. Nem tudják 

lenyomozni ezeket a hívásokat? 

– Nem tudom, lehetséges-e. Azt sem tudom, megtalálták-e 

egyáltalán a mobilját. Magának megvan a száma? 

Tom megrázta a fejét. 



Irenének eszébe jutott valami. 

– És Emilnek a magáé? 

– Nincs. 

– Hát Marcusnak megvolt? 

Tanaka szája szegletében egy mosolyféle jelent meg. 

– Neki természetesen megvolt a számom. 

– És nekem is megadta. 

– Bízom magában – mondta Tanaka, és egyenesen Irene 

szemébe nézett. 

Irene az ágyon ülő hatalmas alakot figyelte. Tom Marcust és 

Emilt is ismerte. Rendőrként ez a tény legalábbis intő jel volt 

számára. Sok ember groteszk alaknak tartaná a férfit. Egyszerre 

volt ijesztő és nevetséges. De Irene azt is érezte, hogy Marcus 

halála miatt őszintén gyászol. Azt is látta, milyen elszántan 

vágyik a bosszúra, és tudta, hogy valóban veszélyes ember. 

Amikor arra kérte, kapja el a gyilkost, komolyan gondolta. 

– Én is bízom magában. Maga nélkül nem tudtuk volna ilyen 

gyorsan azonosítani Marcust. És mindig válaszolt a 

kérdéseimre... 

Tom elmosolyodott, értette, mit akart mondani. 

Beszélgetéseik alatt sokszor szavak nélkül is megértették 

egymást. 

– Mindent megteszek, amivel segíthetek – mondta végül. 

Irene az órára pillantott: ideje indulni. 

– Hívna nekem egy taxit? 

– Persze. 

Tom a telefonért nyúlt, és megnyomta a gyorstárcsázót. 

Szinte azonnal felvették. A kocsit a hátsó kijárat mögötti utcához 

rendelte. 

Lassan felállt az ágyról, és odament a lépcsőházba nyíló 

ajtóhoz. Mielőtt kinyitotta volna, Irenéhez fordult: 

– Tartsuk a kapcsolatot, ahogy eddig is. De legyen nagyon 

óvatos. Vigyázzon magára. 



– Ugyanezt kívánom én is magának. 

Tom bólintott. 

– Megértettem. 

A taxiból Irene felhívta a Skandináv Modelleket. Petra nem 

válaszolt. Helyette egy rekedt hang közölte, hogy ő Heidi. Irene 

Petrát kérte, de azt a választ kapta, hogy jelenleg nem elérhető. 

Hirtelen eszébe jutott valami. Hivatalos, szenvtelen hangon 

folytatta: 

– Petra elmondta nekem, mikor érkezett Jens Metz szerdán, 

de nem jól írtam fel. Tizenegy óra harminc vagy tizenegy óra 

negyven? 

Hallotta, hogy Heidi lapoz a könyvben. Végül füstös, rekedt 

hangon közölte, hogy tizenegy harmincra volt beírva. 

Irene felvillanyozódott. De amikor megköszönte Heidi-nek az 

információt, a hangja ezt nem árulta el. 

Irene hamarabb meglátta Peter Møllert a templom 

bejáratánál, mint a férfi őt. A legfelső lépcsőfokon állt, a 

járókelőket figyelte. Irene tudta, hogy elkésett, ezért szaporázta a 

lépteit. Peter észrevette és integetett neki. Aztán elindult a 

lépcsőn lefelé. 

– Bocsánat, bementem egy boltba, és elfeledkeztem az időről. 

Peter bólintott, de Irene érezte, hogy figyeli őt. A felesleges 

csevegés helyett a férfi odavezette kollégáját a parkoló BMW-hez, 

és mint mindig, most is kinyitotta előtte az ajtót. 

A kocsi elegánsan siklott a forgalomban. 

– Megtudott bármi újat? – kérdezte Moher. 

– Nem értem el Petrát. De megerősítést kaptam valamiről, 

amiről már régóta gondolkodtam. 

Elmondta Peternek, hogy abban az időben, amikor Isabellt 

megölték, ő a Skandináv Modellek lakása előtt volt, és látott egy 

Jens Metzhez kísértetiesen hasonlító férfit bemenni a bordélyba. 

Negyvenöt perc múlva még mindig nem jött ki. Heidi 

megerősítette, hogy tényleg Jens Metz volt a látogatójuk. 



– Mit kezdjünk ezzel az információval? – kérdezte Petert. 

Peter egy ideig nem szólt egy szót sem. 

– Ne mondjon semmit Jensnek. Annak, hogy elment egy 

bordélyházba, nincs köze Isabell meggyilkolásához. 

– Talán nincs. De nem gondolja, hogy ez mégis csak különös 

véletlen? 

– Talán kíváncsi lett azokra a skandináv modellekre, miután 

maga beszélt róluk. Talán közelebbről is meg akarta nézni őket. 

De amikor ott volt, más is eszébe jutott... 

– Maga szerint ez kicsit sem gyanús? 

Peter szemmelláthatóan jól szórakozott. 

– Én úgy látom, tökéletes alibije van. Maga ott várt rá és 

figyelte. 

Ebben igaza volt. 

Ráfordultak egy széles sugárútra, amelyet csodálatos bükkfák 

szegélyeztek. Az ágak középen találkoztak, és ettől az arra járó 

úgy érezte, mintha egy hosszú boltív alatt haladna át. A sugárút 

szűrt fénye éles kontrasztban állt a szikrázó napfénnyel. 

Egy nyíl mutatott a parkoló felé. Peter bekanyarodott és 

megállt. 

A gondozott virágágyak mellett szép, sudár fák álltak a 

kórház kertjében. A kórház maga egy sárga stukkós épület volt. 

Bár a hely idillien romantikus hangulatot árasztott, a rácsos 

ablakok rontottak az összképen. 

A bejárat mellett diszkrét réztábla közölte a látogatókkal, 

hogy az Anna királyné Kórházba érkeztek. 

– Ez egy pszichiátriai intézet – közölte Peter. 

– Rögtön gondoltam – válaszolta Irene, és megpróbált nem 

szarkasztikusnak tűnni. 

A bejárati ajtó nyitva volt. Egy oszlopos csarnokba léptek, 

amelynek mennyezetét fehérre festették. Úgy tűnt, nemrég 

újították fel a helyet. 

– A hármas kórteremben fekszik – mondta Peter. 



A bal oldali ajtón egyes szám állt, a jobb oldalin kettes. Ebből 

következett, hogy Beate Bentsen egy emelettel feljebb lehet. 

A második szinten nem voltak rácsos ablakok, de a 

kórtermekhez vezető ajtót zárták. Be kellett csengetniük. 

Irene még sosem látott ilyen hatalmas embert, beleértve Tom 

Tanakát is. Szinte betöltötte az ajtókeretet. A hosszú, szőke 

szakáll és kócos haj alól mély hang szólalt meg. 

– Kit keresnek? 

Sem Peter, sem Irene nem tudott megszólalni. Az óriás 

szemmel láthatóan hozzá volt szokva a hasonló reakciókhoz. 

– Erland vagyok. Százhatvan kiló és két méter magas. Egy 

kivénhedt kosaras, aki felszedett pár kilót. 

Irene érzett a szavaiban némi iróniát. Peter végül összeszedte 

magát. 

– Bűnügyi rendőrség. Engedélyt kaptunk, hogy 

meglátogassuk Beate Bentsent. 

A főfelügyelő félig ülő helyzetben feküdt a kórházi ágyon. 

Vörös haja szétterült a párnán. A szeme csukva volt, amikor a két 

rendőr belépett a kórterembe, de amikor meghallotta a zajt, 

felnézett és feléjük fordult. 

Az elmúlt napokban Beate Bentsen több évet öregedett. A 

bőre szürke volt, az arca smink nélkül még nyúzottabbnak tűnt. 

Aki nem tudta, milyen trauma érte, azt hihette volna, hogy 

halálos betegségben szenved. A testét és a lelkét valóban halálos 

csapás érte, gondolta Irene. Egyetlen szülőnek sem lenne szabad 

olyan állapotban látnia a gyerekét, amilyenben Emil volt látható. 

Beate tekintete lassan kitisztult, amikor meglátta, ki érkezett 

hozzá. Nagy nehezen fél könyökre ereszkedett, és bólintott 

feléjük. 

– Kedves maguktól, hogy eljöttek. Már gondoltam rá, hogy 

telefonálok. 



Az ajkai kicserepesedtek, a keze remegett, amikor az 

éjjeliszekrényén álló vizespohárért nyúlt. Mohón ivott, majd 

köhögött. 

– Hozhattunk volna virágot – jegyezte meg Irene sajnálkozva. 

A főfelügyelő legyintett az ötletre, és megpróbálta abbahagyni 

a köhögést. 

– Nem szükséges. Holnap hazamegyek. 

Lehetséges lenne? Nem úgy nézett ki, mint aki abban az 

állapotban van, hogy hazamehet a kórházból. Mintha Beate 

olvasott volna Irene gondolataiban, folytatta: 

– Akut pszichológiai krízis. De ebéd után itt volt az orvosom, 

és azt mondta, hogy vége. A gyógyszereket szednem kell, de már 

jól vagyok. Nem kell kórházban maradnom. Egy ideig még 

betegszabadságon leszek. 

A hosszú beszéd borzasztóan kifárasztotta. Vissza-hanyatlott 

a párnájára. 

Peter vett egy nagy levegőt, mintha kérdezni akarna valamit, 

de Beate megelőzte. 

– Már gondoltam, hogy felhívlak, mert valamit nem 

mondtam el. 

Egyenesen a férfi, szemébe nézett. 

– Emlékszel, hogy beszéltem a Simon Steiner nevű 

ingatlanügynökről? Az apám legjobb barátja volt, tüdőrákban 

halt meg négy évvel ezelőtt. Mindez igaz, de van még valami más 

is. Ő volt Emil apja. 

Múlt héten valaki Emil halott apjának nevét használva hívta 

fel Isabellt, és csalta el az Aurora Hotelba. A gyilkosnak tudnia 

kellett, ki volt Emil apja. 

– Ki tud erről? – kérdezte Irene. 

– Senki. A születési anyakönyvi kivonatban ismeretlen apa 

szerepel. Még a szüleimnek sem mondtam meg soha az igazat. 

– És Emilnek? 



– Neki igen. Amikor Simon meghalt, ő örökölte a lakást és 

rengeteg pénzt. 

Beate sóhajtott, mielőtt folytatta volna. 

– Akár az elejéről is kezdhetem. Egész életemben ismertem 

Simont. Pár évvel fiatalabb volt, mint az apám, gyerekkori jó 

barátok voltak. Az apám megismerkedett az anyámmal, majd 

elvette feleségül. Simon néhány évvel később szintén megnősült: 

anyám húgát, Susannét vette el. A feleségét még a 

házasságkötésük évében sclerosis multiplexszel diagnosztizálták. 

Nem született gyerekük. A nagynéném szinte egész életében 

betegeskedett, hol jobban, hol rosszabbul volt. 

Beate elhallgatott, és ismét ivott egy korty vizet. 

– Simon és köztem 21 év volt korkülönbség. Húszéves 

voltam, amikor elkezdődött a kapcsolatunk, és huszonkettő, 

amikor Emil megszületett. Tudtam, hogy Simon sosem hagyja el 

Susannét. Szegény akkor már félig lebénult, és tolószékbe 

került... 

Hirtelen elhallgatott. Talán hallotta a keserűséget saját 

hangjában. De csakhamar összeszedte magát, és folytatta: 

– Simon gondoskodott rólam és Emilről. Ő vette nekem azt a 

lakást, amelyben ma is élek. Ma már sokat ér. Gyerektartást is 

fizetett, egészen a haláláig. 

– Hogyan kötelezték gyerektartás fizetésére, ha soha nem 

ismerte el az apaságot? – kérdezte Irene. 

– Nem kellett kötelezni. Nagylelkű ember volt, önként 

támogatott minket. De ma már azt kívánom, bárcsak ne hagyta 

volna Emilre azt a lakást és a sok pénzt. 

– A felesége nem örökölt? 

– Susanne három évvel előbb halt meg, mint Simon. 

– Azt kívánja, bárcsak ne örökölt volna Emil... 

– Igen, mert akkor tudta meg, ki volt az apja. Rettenetesen 

dühös lett. Azt gondolta, megfosztottam attól, hogy apja legyen. 

Az az érvem, hogy Simon nem akarta felfedni az igazságot, bár 



többször is találkoztak évente, mit sem változtatott Emil 

véleményén. Meggyőződésévé vált, hogy én álltam az útjukba. 

Nem tudtam megakadályozni, hogy elköltözzön. Tizennyolc éves 

volt akkor. 

– Tehát a kettőjük kapcsolata nem volt túl jó? 

– Nem igazán. Az elköltözése utáni két évben semmi estre 

sem. De az utóbbi időben egyre több időt töltöttünk egymással, 

bár a lakásába csak egyetlenegyszer engedett be. Nem szóltam 

semmit, bár tudta, mit gondolok. Általában nálam vagy egy 

kocsmában találkoztunk. Egyre jobban kijöttünk egymással. 

Most nagyon hálás vagyok ezért... De már vége... 

Beate hangja elcsuklott, és kövér könnycseppek gurultak le az 

arcán. 

Vajon lesz ereje válaszolni azokra a kérdésekre, amiket 

mindenképpen fel kell tenniük? Irene megkönnyebbülésére Peter 

előkészítette a terepet. 

– Tudta, milyen különös zenét szeret Emil? 

Beate elővett egy csomag papír zsebkendőt. Megtörölte a 

szemét, és kifújta az orrát. 

– Természetesen láttam az úgynevezett zeneszobáját. 

Szörnyű volt... De sosem beszéltünk erről. Csak felmérgesítettem 

volna vele. 

– Két rendőregyenruhát találtunk a szekrényben. Tudott 

ezekről? 

Beate elbizonytalanodott. Amikor beszélni kezdett, a hangja 

nagyon fáradtnak tűnt. 

– Nem tudtam, hogy kettő van nála. Az egyik az én régi 

egyenruhám. Elkérte egy farsangi mulatságra, és sosem adta 

vissza. 

– Ez mikor történt? 

– Körülbelül két éve, amikor ismét felvette velem a 

kapcsolatot az elköltözése után. Valószínűleg ezért nem kértem 



soha vissza. Nem akartam feldühíteni, hogy megint megszakítsa 

velem a kapcsolatot. 

Irene úgy döntött, megkockáztatja a következő kérdést. 

– Úgy tűnt, Bill Faraday és ön ismerik egymást. Azonnal jött, 

az első hívásra... 

– Ő a szeretőm. 

A válasz olyan gyorsan érkezett, hogy sem Irene, sem Peter 

nem állt készen a következő kérdéssel. Irene megkönnyebbülve 

látta, hogy Beate halványan elmosolyodik. 

– Látniuk kellene az arcukat. Tátva maradt a szájuk! Akkor 

találkoztam Bill-lel, amikor Emil megörökölte a lakást. Nekem 

kellett kapcsolatba lépnem vele, mivel övé az épület. Az 

épületben lakók régimódiak, és sok bonyolult szabályt hoztak. 

Bili irányítja a házat, de a lakók megvették a saját lakásukat. 

Házvezetési díjat fizetnek Billnek. Bill ebből és a bérleti díjból él. 

– Mint egy magán-háztulajdonos – vetette közbe Irene. 

– Igen, Billnek több háza is van. 

Peter megköszörülte a torkát. 

– Tudta, hogy Emil... homoszexuális. Ismeri valamelyik 

partnerét? Volt állandó barátja az utóbbi időben? 

Beate megrázta a fejét. 

– Nem. Sosem avatott be. Az volt az érzésem, hogy nagyon 

magányos. A homoszexuálisok szülei attól rettegnek a legjobban, 

hogy a gyerekük magányos lesz. Ha lett volna állandó barátja és 

biztonságos kapcsolata, valószínűleg nem lett volna ilyen 

nyughatatlan. 

Talán nem volt könnyű hasonló gondolkodású partnert 

találnia, gondolta Irene. 

– Ismerte azokat, akiknek Emil kiadta a lakását? – kérdezte 

Peter. 

– Nem. Azt maga intézte. Szerintem csak időnként adta ki 

azokat a szobákat. Természetesen ebből is volt bevétele, de 

főképp Simon örökségéből élt. Szerencsére az apja úgy helyezte el 



a befektetéseit, hogy Emil nem tudja... nem tudta elkölteni a 

tőkét. A jövedelmet havonta fizették ki neki. 

– Hallottam, hogy jogot tanult – mondta Irene. 

– Az nem volt túl sikeres vállalkozás – folytatta kurtán Beate. 

– Tudta, hogy Emil gyakran lődörgött az egyik homoszexuális 

szexboltban Vesterbróban? A tulajdonost Tom Tanakának hívják. 

Beate hihetetlenül fáradtnak tűnt. Hiába próbálta 

megnedvesíteni az ajkait. 

– Azt tudom, hogy gyakran látták homoszexuálisok által 

kedvelt helyeken. De arról fogalmam sincs, mennyi időt töltött 

Tanaka boltjában. 

Nyilvánvaló volt, hogy Beaténak nincs ereje többet beszélni. 

Peter is ugyanígy látta. 

– Vigyázzon magára, főnök. Ha majd egy kicsit megerősödik, 

beszélünk még. 

– Köszönöm. Ha valami eszembe jut, telefonálok. Az agyam 

most teljesen bénult – suttogta Beate. 

Irene őszintén együtt érzett a főfelügyelővel. Egy 

másodpercre felrémlett előtte Isabell halott arca. Megint rátört a 

lelkiismeret-furdalás. Bábunak érezte magát. A gyilkos a 

közelében járkál. Tartozik az áldozatainak azzal, hogy elkapja. 

Most már személyes ügyének is tekintette. 

 

– Úgy tűnik, Beate nem sokat tud a fia szexuális életéről – 

mondta Irene. – Jobb is így. 

A kényelmes BMW-ben ültek, és Koppenhága belvárosa felé 

haladtak. Peter ügyesen beállt a szálloda parkolójába. 

– Szeretne enni valamit? – kérdezte Irenét. 

Már fél hat volt. 

– Majd egy óra múlva. Átmegyek az út túloldalára, ott jóféle 

ételt adnak. 

– Akkor eljövök magáért. 

– Ne érezze kényszernek. 



– Úgy terveztem, hogy ma este étteremben vacsorázom. Peter 

villámgyorsan kiszállt a kocsiból, odasietett az első ajtóhoz, és 

kinyitotta Irenének, aki kissé zavarba jött ettől. Valószínűleg 

azért, mert nem volt hozzászokva az ilyesmihez. 

 

A hosszú forró, majd a rövid hideg zuhany javított a hangulatán. 

Kipihentnek érezte magát, betekerte magát egy törölközőbe, vizes 

hajára pedig egy kisebb törölközőt borított. Egy darabig üldögélt 

az egyetlen karosszékben, miközben ujjai között a minibárból 

kivett üveges sört forgatta. Lassan iszogatta a hideg italt. 

Az elmúlt néhány nap eseményein töprengett. Valahol 

biztosan felbukkant már a gyilkos. De hol? És mikor? Nem tudott 

visszaemlékezni, látott-e bárkit, aki gyanús lehet az elmúlt 

néhány hétben. De abban biztos volt, hogy a közelében van. Egy 

héttel ezelőtt ő is itt járt Koppenhágában, akárcsak Irene. Vajon 

még mindig itt van? Irene meggyőződése szerint a válasz 

nemleges. Ideje tehát visszatérni Göteborgba. 

Nagyon hiányzott a családja, Krister és a lányok. Elment a 

mobiljáért, és hazatelefonált. 

Nem sokkal fél hét előtt Irene lement a hallba. A bár ajtaján 

megint ott díszelgett a zselés italokat kínáló felirat, Jonny két 

férfival és egy nővel ült az egyik asztalnál. Éppen egy apró 

poharat emelt a magasba. 

Nem akart bemenni. Jó ez így. Legalább nem kell vitázni 

arról, ki vezessen haza. Kiment a forgóajtón, és odaintett 

Peternek, aki elindult felé, 

A Vesuviusba indultak. A főpincér, egy idősebb, őszes hajú 

férfi egy kétszemélyes asztalhoz vezette őket egy a kisebb 

helyiségben, melynek falát mozisztárok fényképe díszítette. Az 

ablak mellett ülő két nő leplezetlen irigységgel mérte végig 

Irenét, aki élvezte a jóképű férfi társaságát. Amikor Peter mellé 

állt, hogy kihúzza a székét, megcsapta az orrát az arcszesze illata. 

Könnyed, férfias és érzéki. Talán Armani. 



Maga alá húzta a széket, és amikor előrehajolt, érezte a férfi 

forró leheletét a nyakán. 

– Ma sokat dolgozott, ideje lazítani – mondta Peter. 

Bátorítóan rámosolygott, és leült Irenével szemben. – Kér bort? 

Irene tűnődött egy keveset, de a józan ész felülkerekedett 

benne. 

– Nem, köszönöm. Holnap haza kell vezetnem. Jonny már 

igen jól érzi magát a bárban. Folyamatosan kóstolgatja a zselés 

italokat. Valami azt súgja, nem sok szava lesz útközben. 

Peter nevetett. A szeme színe éppolyan volt, mint a rajta lévő 

világoskék sporting. A felső két gombot nem gombolta be, így 

kilátszott szőke mellszőrzete. Aranybarna bőrét jól kiemelte a 

vékony aranylánc, amely a nyakában lógott. Világos 

vászonzakóját a szék támlájára akasztotta. 

Irenén még mindig a sötétkék vászonnadrág volt, amely már 

elég gyűröttnek tűnt. A szállodában sikerült egy kicsit kivasalni, 

de azért nem volt makulátlan. A zakója alatt egy új, ezüstszürke 

felsőt viselt, és zokni nélkül bújt a szandáljába. 

– Akkor sört. Mit szeretne enni? 

– Valami fűszereset, ami feldobja a kedvem. 

– Mit szólna egy gamberoni sole miohoz? Óriás garnélarák 

homármártásban, Cayenne-borssal. 

– Tökéletes. 

– Jó. Én is azt kérek. Egy italt vacsora előtt? 

Irene elbizonytalanodott. 

– Rendben. Egy száraz Martinit kérek. 

Az italokat nagyon gyorsan kihozták. Peter és Irene 

koccintásra emelte a poharát. Irene érezte, hogy elpirul. A fene 

vigye el, miért ilyen jóképű ez az ember? 

Hirtelen borzongás futott végig a gerincén. Az agya ismét 

kristálytisztán működött. Kibújt belőle a rendőr. 



Gépiesen kortyolt bele az italába, miközben lázasan 

gondolkodott. Letette a poharát, és igyekezett közömbös hangot 

megütni. 

– Nem is mondta meg végül, hol barnult le ilyen szépen. – 

Bátorítóan mosolygott Peterre, de nem kapott választ. 

A férfi lenézett a poharába. Végül így szólt: 

– Dél-Afrikában voltam. 

– De izgalmas! Mennyi ideig? 

– Három hétig. Körutazáson és szafarin. 

– Milyen csodálatos lehetett márciusban itt hagyni azt a 

szomorú időt... 

– Nem márciusban mentem. Április elsején indultunk... 

indultam el. 

Egy hónappal az után, hogy Marcus elutazott Thaiföldre. 

Akkor már majdnem egy hónapja halott volt. Peter barnaságából 

ítélve inkább lehetett három hét áprilisban, mint egy-két hét egy 

hónappal korábban. 

Meg kell tudnia, mikor volt szabadságon Peter. 

A férfi szemlátomást nem nagyon akart beszélni az utazásról. 

A társalgás elakadt, így Irene témát váltott. Koppenhága, a 

turisták célpontja. Peter felengedett kissé, de a korábbi kötetlen 

hangulat már nem tért vissza. 

Mi történhetett azon a dél-afrikai utazáson? Vajon Peter 

Møller tényleg Dél-Afrikában járt? 

Tízkor végeztek. Peter visszakísérte Irenét a szállodába, és 

elköszönt tőle a bejáratnál. 



Tizenkettedik fejezet 

Még el sem hagyták Koppenhágát, Jonny máris elaludt. Csak 

akkor ébredt fel, amikor felhajtottak a kompra. Méltatlankodva 

becsörtetett az édességboltba, és előhalászott egy bevásárlólistát. 

Szórakozottan pakolta bele a kosarába a tucatnyi gumimacit, 

nyalókát és cukorkát a négy gyerekének. Irene észrevette, hogy a 

feleségének semmit sem vett. Hacsak azt az üveg Black Velvetet, 

amelyet a szálloda melletti italboltban vásárolt, nem neki szánta. 

Jonny a kávézóban vásárolt sor elfogyasztása után 

felélénkült. Irene két csésze kávét ivott. Blom nyomozó 

hamarosan ismét álomba szenderült, és még akkor sem ébredt 

fel, amikor a kocsi lehajtott a rámpáról. 

A hazafelé vezető út többi része eseménytelenül és gyorsan 

telt. Jonny egészen Kungsbackáig aludt. Irene a mölndali sorház 

előtt rakta ki a kollégáját, majd hazafelé vette az irányt. Már 

majdnem két óra volt, és megéhezett. Úgy tervezte, kipakolja a 

holmiját, és eszik valamit. Utána bemegy és beszél Anderssonnal. 

Fél háromkor lépett be a főfelügyelő irodájába. A főnöke egy 

nagy kupac papír mögül nézett fel rá. 

– De jó, hogy jössz! Hol van Jonny? 

Irene próbált meglepettnek tűnni. 

– Még nem jött be? 

Nem akarta megosztani a gyanúját a főnökkel, miszerint 

Jonny valószínűleg lefeküdt aludni. 

– Nem. Mikor értetek haza? 

– Fél háromkor. A háza előtt tettem ki, hogy ne kelljen 

átcipelnie a cuccát a városon, és kocsiba ülhessen. Még nem ért 

ide? 

– Nem. 

– Talán nem indult a kocsija. 



– Nyilván. Ha már kocsikról beszélünk, telefonált Metz 

Koppenhágából. Olyan átkozottul nehéz megérteni, amit mond, 

de annyit kihámoztam belőle, hogy megtalálták Marcus 

Tosscander autóját. 

– Marcus autóját? És hol? 

– Egy garázsban. Azt kérte, mondjam meg neked, hogy Emil 

garázsában volt. 

Emil garázsában! Emilnek volt garázsa? Hol? 

– Metz azt kérte, hogy hívd fel. Megadott valami számot 

dánul, de nem értettem pontosan. Négyesek és hármasok voltak 

benne... Teljesen érthetetlenül makogott! 

Irene elmosolyodott. 

– Arra gondoltam, kérek egy kis fizetéskiegészítést a nyelvi 

nehézségek leküzdése miatt ebben a kettős nyomozásban. 

Felhívom Petert és Metzet az irodámból. Azután jelentek. 

Készüljön fel, hogy hosszú lesz! Töltse fel a kávéfőzőt! 

Fejével odabökött a polcon álló gép felé. Nemrég a folyosón is 

beállítottak egy kávéautomatát, de Andersson ragaszkodott a 

saját kis kávéfőzőjéhez. Irene tudta, hogy rejteget egy csomag 

kávét az íróasztala legalsó fiókjában. 

 

– Metz felügyelő beszél. 

– Helló! Irene Huss. Köszönöm a segítséget! 

– Mi is köszönjük magának! Miután elmentek, nagyon 

elcsendesedett itt minden. Semmi különös nem történik. 

Metz felnevetett, és Irene is udvariasan így tett. Aztán 

folytatta: 

– A főnökömnek azt mondta, hogy megtalálták Marcus 

autóját Emil garázsában... 

– Pontosan. Az épület alatt van egy garázs. A lakók ott tartják 

az autóikat, vagy a hátsó udvarban. Csak rutinellenőrzést 

végeztünk, és találtunk egy svéd rendszámú vörös Pontiacot. 

Kiderült, hogy Marcus Tosscanderé. 



– A fotó Emil ágya fölött... A modell Marcus Tosscander volt 

– mondta Irene. – Amikor először láttam, nem voltam biztos 

benne, mert az arca elmosódott. De láttam hasonló képeket 

Marcusról. A kép a hálószobában és a névjegykártya a falon 

egyértelműen bizonyítja, hogy ők ketten ismerték egymást. A 

kocsi most megerősíti mindezt. Szerintem tovább is mehetünk 

ezen a nyomon, és feltételezhetjük, hogy Marcus Emil lakásában 

lakott, amikor Koppenhágában lakott. 

– Valószínűnek tűnik. 

– Mindkettőjüket ugyanaz a gyilkos ölhette meg. Ez azt is 

jelentheti, hogy mindketten ismerték őt. 

– Mi is így gondoljuk. De a kérdés az, miért nem jelentette be 

Emil Marcus eltűnését. És miért hagyta, hogy a csodaszép autó 

ott álljon a garázsban? 

– Lehet, hogy nem volt jogosítványa. 

– Lehet. Majd utánanézek. De akkor miért volt helye a 

garázsban? És hol az ő kocsija? 

– Megtudtak valamit a kórboncnoktól? 

– Igen. Emil körülbelül egy hete volt halott, ahogy 

feltételeztük. A halál pontos idejét nehéz megállapítani, de Blokk 

azt mondja, vagy szerda késő este, vagy csütörtök kora reggel állt 

be. Hurokkal fojtották meg. A gyilkos valószínűleg vastag 

kötéldarabot használt. Isabell Lindnek hasonló sérülései voltak. 

– Megtalálták a kötelet? 

– Nem. Az Aurora Hotelban és Emil lakásában sem volt 

kötél. És azt a szerszámot sem találtuk meg, amelyet a gyilkos a 

szeméremcsont szétzúzásához használt. Blokk szerint egy 

kemény ütőféle lehetett. Az előzetes jelentésében azt írja, hogy 

egy „rendőrségi gumibothoz hasonló” eszköz. 

Már megint a rendőr. Irene libabőrös lett. Eszébe jutott egy 

fontos kérdés: 

– Mielőtt elfelejtem, meg tudná mondani, mikor volt Peter 

Moher Dél-Afrikában? 



– Áprilisban. Három hétig. De miért? – kérdezte csodálkozva 

Jens Metz. 

– Ne haragudjon, nem érdekes. Csak tegnap kérdeztem az 

útjáról, és olyan vonakodva beszélt róla. Zavarba jöttem. Nem 

értettem, mi furcsa van abban, ha valaki érdeklődik egy egzotikus 

nyaralás után... 

Irene remélte, hogy Metz beveszi a félig igaz magyarázkodást, 

és annyiban hagyja a dolgot. 

– Nem csoda, hogy nem akart róla beszélni – közölte a dán 

hidegen. 

Aztán így folytatta: 

– Elküldtük Emil mindkét egyenruháját a laborba. Az egyiken 

több gyanús sötét folt is kivehető. 

– Vér? 

– Lehetséges. 

Irenének eszébe jutott valami. 

– Különös, hogy Marcus minden holmija eltűnt. Mintha 

valaki minden nyomot el akart volna tüntetni. Hol vannak a 

ruhái? Azért jött haza Göteborgba, hogy összeszedje a thaiföldi 

utazáshoz a nyári holmiját. Miért nincsenek a téli ruhái Emil 

szekrényében? Tudjuk, hogy elvitte valamennyit Koppenhágába, 

mert több munkát is elvégzett, amíg ott tartózkodott. 

– Most kutatjuk át Emil lakóházának többi részét. A padlást 

és a pincét. Talán ott találunk valamit. 

– Kérem, hívjon, ha bármi érdekesre bukkannak. 

– Feltétlenül. Vigyázzon magára! 

Irene átment Andersson irodájába. A friss kávé mesésen 

illatozott. Hannu Rauhalát is ott találta, így gratulálhatott neki a 

nősüléshez. 

– A nászút elmaradt? 

– Igen. 

Ha másról lett volna szó, Irene valószínűleg megkérdezte 

volna, mikor tervezik bepótolni, de tudta, hogy Hannu esetében 



ennek a kérdésnek úgysincs semmi értelme. Ha nem akar valamit 

elmondani, úgysem mondja el. Majd ha találkozik Birgittával, 

megkérdezi tőle. 

– Most beszéltem Hans Pahliss-szal. Holnap négy körül 

idejön – mondta Hannu. 

Irene magában megjegyezte, hogy ott kell lennie a 

kihallgatáson. A virológus sok érdekes információval szolgálhat. 

Kiöntötték a kávékat, és Irene belekezdett a jelentésbe. 

Sem a főfelügyelő, sem Hannu nem szólt közbe, bár a 

beszámoló csaknem két órán át tartott. Andersson összeszorított 

szájjal hümmögött. Hannu hallgatott. 

A főfelügyelő szólalt meg elsőnek: 

– Mivel Emil és Marcus ismerte egymást, fel kell tételeznünk, 

hogy ismerték a gyilkosukat is. A kérdés az, hogy most 

Koppenhágában vagy Göteborgban van-e. 

– Mindkét helyen – válaszolta Hannu. 

– Nyilvánvaló, hogy mindkét városban gyilkolt, de én azt 

kérdezem, hol van most – magyarázta Andersson. 

– Mindkét helyen – ismételte meg Hannu. 

Irene meglepődve nézett Hannura, de aztán hirtelen 

megértette. 

– Úgy érted, hogy mindkét városban életvitelszerűen él? 

– Legalábbis szorosan kapcsolódik mindkét helyhez. 

– Marcus beszélt a göteborgi orvosáról. Utalt rá, hogy 

veszélyes is lehet. Máskor meg elhintette, hogy a koppenhágai 

rendőrtiszt is legalább olyan veszélyes tud lenni. 

A főfelügyelő mérgesen közbeszólt. 

– Ez az, amit a te szuper titkos informátorod állít. Mi ez a 

képtelenség? Miért nem tudhatjuk meg, kiről van szó? A rendőr 

egyenruhát Emil lakásában találták meg, és te magad mondtad, 

hogy Emil rendőrnek öltözött be időnként. 



– De ezt nem tudhatjuk biztosan. Ezért kell titokban 

tartanom az informátorom személyazonosságát. Különösen azok 

után, ami Isabell-lel és Emillel történt – mondta makacsul Irene. 

Andersson felhorkant. 

– És mi történne, ha elmondanád nekünk itt, Göteborgban? 

Gondolod, hogy az egyik itteni kollégád... 

Valaki kopogott. Jonny nyitott be. Józannak látszott, és friss 

illatot árasztott, de a véreres szemeivel nem tudott mit kezdeni. 

– Helló! Átnéztem azokat a fénymásolatokat, amelyeket az 

Isabell Lind meggyilkolásával kapcsolatos nyomozati anyagról 

készítettem. Jens Metz telefonálni fog, ha elkészül a boncolási 

jegyzőkönyv. 

Azzal odalépett Andersson íróasztalához, és letette rá a 

papírkupacot. 

Andersson keserűen nézett fel rá. Aztán nagyot sóhajtott, és 

Irenehez fordult. 

– Most már értem a gyanakvásodat. 

 

Csodálatos érzés volt hazamenni. Krister bevásárolt a piacon, és 

feltöltötte a készleteket. Másnap szabadnapja volt, és egészen 

szombat délutánig nem is ment dolgozni. Amikor Irene átlépte a 

küszöböt, épp fokhagymát és más fűszereket tett a disznóhúsra. 

Jenny mellette állt és elégedetlennek tűnt. Nem szólt semmit 

apja menüválasztásához, inkább telerakta kiolajozott serpenyőjét 

szeletelt paradicsommal és tökkel. Katarina jégsalátát vágott fel, 

és egy nagy tálban kukoricával és uborkával keverte össze. 

Sammie elsőként üdvözölte Irenét, és nem fogta vissza 

magát. Krister és a lányok sem maradtak el sokkal mögötte. 

Katarina szomorú volt. Az orvos azt mondta, hogy nem 

edzhet legalább két hónapig. A röntgenen nem látszott sérülés a 

koponyáján, de a nyakában és a hátában érzett fájdalom még 

aggasztó volt. 



– Ha nem vigyázok, akár egész életemre megmaradhat a 

fájdalom – mondta Katarina. 

– Milyen kezelést javasolt? – kérdezte Irene aggódva. 

– Akupunktúrát és fizikoterápiát, amit már el is kezdtem. 

– Elküldték egy ortopédushoz, aki a rándulásos sérülések 

specialistája – tette hozzá Krister. 

– Lehet, hogy soha többé nem versenyezhetek! Még edzeni 

sincs erőm – panaszkodott Katarina. Csaknem elsírta magát. 

– Akkor a kutyasétáltatásnak szentelheted az életed. A kutyák 

gondoskodnak az ember testmozgásáról. És úgy néz ki, 

hamarosan Sammie fia is köztünk lesz – mondta Krister. 

– Micsoda? Nem! Két kutyára nincs energiám – morgott 

Irene. 

– Neked nincs energiád? Hiszen sosem vagy itthon! – közölte 

szemrehányóan Jenny. 

Ez fájt. Irene szomorúan folytatta: 

– Sosem? Nem túl gyakran kell Koppenhágába utaznom. 

Csak ebben az esetben... 

Jenny félbeszakította: 

– Amúgy sem vagy itthon soha. Mindig csak a munka, a 

munka, a munka. De mi, többiek, tényleg szeretnénk egy 

kiskutyát. Olyan édes! 

– Én nem mondtam, hogy szeretnék kiskutyát! – tiltakozott 

Krister. 

Mindkét lánya jelentőségteljesen nézett rá. Jenny pikírten 

jegyezte meg: 

– Tényleg? És ki volt magánkívül tegnap? Hogy ilyen aranyos 

meg olyan aranyos! 

– Elmentetek megnézni a kiskutyát? – kérdezte Irene. 

– Telefonált a néni. A hét végén vagy legkésőbb a jövő hét 

elején meg akar szabadulni tőle. Nyolchetes lesz. Egyikünk sem 

talált senkit, aki érdeklődne... Úgyhogy elmentünk a lányokkal 

megnézni – mondta mentegetőzve Krister. 



– És természetesen elragadó volt – sóhajtott Irene. 

– Hát persze! – válaszolta egy emberként a családja. 

 

– Az ember néha a saját csapdájába esik – jegyezte meg Tommy 

Persson. 

Meg sem próbálta rejtegetni a kárörömét. A közös 

irodájukban ültek, és hogy jobban induljon a péntek reggel, egy 

újabb kávét kortyolgattak. Irene épp most fejezte be a beszámolót 

a koppenhágai történésekről, majd azzal végezte, hogy a Huss 

család valószínűleg magához vesz egy kölyköt. 

– Nálunk minden a kutya körül forog. Sara vett kutyakaját, 

rágókát, és még isten tudja, mit – mondta Tommy. 

– Nem is gondoltam rá, hogy megint egy kiskutyával 

bajlódjak. Állatorvos, kiképzés, rágcsálás... Mintha megint 

kisbabám lenne. 

Hogy elterelje a témát, megkérdezte: 

– Hogy halad a nyomozás a Hasfelmetsző ügyében? 

– Van egy elképzelésem. Két áldozat is megegyezte, hogy a 

pasasnak furcsa szaga volt. Az utolsó lány meg is nevezte. 

Tommy elhallgatott, majd drámai hangon bejelentette. 

– Ételszag. 

– Étel? 

– Igen. Konyhaszag. A szagok a ruhájából vagy talán a 

hajából áradnak. Az elméletem szerint Jack egy étterem 

konyháján dolgozik. A kocsmákban éjfél után nem szolgálnak fel 

ételt. Körülbelül másfél-két óráig tart, amíg rendbe hozzák a 

konyhát. Te is tudhatod, hiszen a férjed étteremben dolgozik. 

Irene bólintott. Krister ritkán ért haza éjjel kettő előtt, 

amikor este dolgozott. 

– Jack mind a négy alkalommal fél kettő és három között 

támadta meg az áldozatait. És mindig Vasastanban. Arra 

gondoltam, körülnézek az ottani éttermekben. Elsősorban a 

konyhai dolgozókra vagyok kíváncsi. 



– Kristert kihúzhatod a listáról. Ő túl magas és kövér ahhoz, 

hogy megfeleljen a személyleírásnak. És túl öreg is. Jack 

nagyjából harminc lehet, ha jól emlékszem. 

– Nem Krister az első számú gyanúsítottam ebben az ügyben 

– nyugtatta meg Tommy. 

 

Irene a számítógép előtt töltötte a nap hátralévő részét. Csak 

akkor állt fel, amikor leszaladt ebédelni a közeli biztosítótársaság 

kantinjába. A csirkés egytálétel nem volt rossz, mégis 

nosztalgiával gondolt vissza a koppenhágai ebédekre. Jens és 

Peter nyilván egy kellemes kis pubban üldögél egy hideg sör 

mellett. Az alkoholmentes sört hirtelen nem is találta már olyan 

jó ízűnek. 

A koppenhágai jelentés igencsak hosszúra sikerült. 

Megemlítette az Emil ágya fölött lógó képet Marcusról. 

Túlságosan fontos információ volt ahhoz, hogy elhallgassa. 

Viszont egy kis hazugságot is becsempészett, amelyet reggel már 

a főfelügyelőnél és Hannunál is elsütött: azt állította, azokból a 

fotóalbumokból ismerte fel Marcust, amelyeket a lakásán 

találtak. Bár néhány kép meztelen akt volt, nem nevezhetők 

hasonlónak sem a bekeretezett képhez. Irenében felmerült, hogy 

talán érdemes lenne megkeresni a fotóst. Biztosan jól ismert 

művész. De kitől tudhatna meg bármit is róla? Először 

másolatokat kell szereznie a képekről Koppenhágából. 

Fel is hívta Jens Metzet. Szerencséje volt, épp az irodájában 

találta. Megígérte Irenének, hogy küld egy másolatot az Emil 

ágya fölötti képről. 

– Az eredeti méretű kell? 

– Nem feltétlenül. De ne is legyen nagyon kicsi. 

– Rendben. Meglesz. 

Némi bizonytalankodás után Irene elővette a mobilját, és 

felhívta Tom Tanakát. Ezúttal többször is hiába csengett. Amikor 



meghallotta a férfi rekedt hangját, rájött, hogy valószínűleg 

felébresztette őt. 

– Itt Tom. 

– Helló. Irene Huss. Elnézést, ha felébresztettem. 

Tom Tanaka morgott válaszképpen. Irene elhatározta, hogy 

rövidre fogja. 

– Fontos ügyről van szó. El tudná intézni, hogy másolatokat 

kapjak azokról a fotókról, amelyek a hálószobájában lógnak? 

Egy ideig csend volt. Végül a férfi válaszolt. 

– Van egy polaroid fényképezőgépem. Elég jó, ha azt 

használom? 

– Nem tudom. Talán. Végül is, ki tudjuk nagyítani. 

Irene maga sem tartozott a korán kelők közé, ezért 

tökéletesen megértette, milyen ideges lehet Tanaka, amiért 

felébresztette. Bár, ami azt illeti, már délután fél kettő is elmúlt. 

A férfi talán érzékelte, hogy kissé mogorvának tűnik, ezért 

hozzátette: 

– Ismerek egy fickót, aki rendes másolatot is tud készíteni. 

De az egy kicsit tovább fog tartani. Ha vár, akkor nagyítva kapja 

meg a képeket. 

– Az remek lenne. Javasolhatom, hogy a polaroid képeket 

küldje el még ma, a másikat pedig, amint elkészül? 

– Rendben, elintézem. 

Irene elhatározta, hogy még egy kérdést feltesz. 

– Nem jutott eszébe a fotós vagy a másik modell neve? 

– Nem. Marcus sosem említette nekem ezeket a neveket. 

Amikor utoljára eljött, nála voltak a képek. Már csak fel kellett 

akasztani őket a falra. Meg sem kérdezett, levett a falról két 

másik képet, és felakasztotta ezeket a helyükre. Azt mondta, amíg 

távol lesz, maradjanak csak ott, hogy ne felejtsem el őt. 

Irene meglepve hallotta, hogy a háttérből egy férfihang 

hallatszik. Tom megszólalt: 

– Mindjárt. 



Ki lehet vele? Aggódni kezdett. Amikor megszólalt, ez 

hallatszott is a hangján. 

– Ugye, óvatos? 

– Abszolút. Maga is legyen az. 

Miután Tom letette, Irene nem tudott szabadulni a rossz 

érzéseitől. 

Négy óráig befejezte a jelentést, aztán kikapcsolta a 

számítógépet, és felszabadultnak érezte magát. A teste viszont 

elzsibbadt. Amikor kinyújtózkodott, ropogott a válla és a nyaka. 

Ma este hosszabb futásra kell mennie, ha ki akarja rázni magából 

a fáradtságot. Nem beszélve a koppenhágai jólétről, amely némi 

súlyfelesleggel is járt. A farmerja kissé mintha szoros lett volna 

ma reggel. A hétvégén keményen kell edzenie. 

Hannu irodája felé menet szerzett két kávét. Amikor a lábával 

belökte a helyiség ajtaját és belépett, látta, hogy egy idegen férfi 

ül az asztalnál. Irene felismerte őt Marcus fotóalbumából. A férfi 

felnézett az előtte tornyosuló irathalmazból. 

Az olvasószemüveg mögül élénk, gesztenyebarna szempár 

szegeződött rá. Sötét haja túl hosszú volt, csapzottan lógott a 

homlokába. Mintha többször is beletúrt volna az elmúlt 

időszakban. A vékony férfi arca sápadt volt, sötét borostája 

kiemelte a vonásait. Irene úgy vélte, Pahliss jó pár évvel idősebb 

és jóval alacsonyabb, mint a partnere, Anders Gunnarsson. 

Belépve rámosolygott: 

– Irene Huss nyomozó vagyok. Hoztam egy kis kávét. Kér 

bele tejet vagy cukrot? 

– Csak tejet, köszönöm. 

– Akkor szerzek tejet. Ez lehet Hannué. 

Mindkét gőzölgő csészét letette az asztalra, majd kiment. 

Észrevette Hannut a folyosó túlsó végén. Mire szerzett még egy 

kávét, a kollégája éppen visszaért az irodájába. 

A virológus épp az iratait pakolta el egy nagyobb aktatáskába. 

Vékony, érzékeny ujjai idegesen matattak a zárral. Végre sikerült 



beállítania a számkombinációt. Ha Irene nem tudta volna, mivel 

foglalkozik, azt mondta volna, zongorista. Pahliss levette a 

szemüvegét, és betette a zakója belső zsebébe. Aztán 

összekulcsolta a kezét az íróasztalon, és kihívóan nézett Irenére. 

– Nos – közölte. 

Nem használt kérdő hangsúlyt. Inkább parancsnak hangzott 

a beszélgetés elkezdésére. 

– Anders Gunnarsson valószínűleg elmondta önnek, mi 

történt – kezdte Irene. 

Hans Pahliss bólintott. 

– Jól ismerte Marcust? 

– Jó barátok voltunk. 

– Beszélt vele, amikor márciusban telefonált? 

– Nem. 

– Miért nem? 

– Nem voltam otthon. 

– Anders megmondta önnek, hogy Marcus telefonált? 

– Igen. 

– Pontosan mit mondott önnek? 

– Hogy mit mondott? Hát hogy Marcus telefonált. És hogy 

nem ért rá, mert össze kellett szednie a holmiját a thaiföldi 

utazás előtt. 

– Elárulta, kivel akar elutazni? 

– Nem. Sokat találgattunk emiatt. 

– És rájöttek? 

– Nem. Akárki lehetett. 

– Tudta, hogy Anders és Marcus korábban egy pár voltak? 

– Igen. 

– Hogyan befolyásolta ez a tény az érzéseit Marcusszal 

kapcsolatban? 

– Nem befolyásolt. 

– Egyáltalán nem? 

– Egyáltalán nem. 



Pahliss nem nyúlt a kávéscsészéjéhez. Folyamatos 

szemkontaktust tartott Irenével. Irene agyán átvillant egy röpke 

gondolat a természet igazságtalanságáról. Ilyen hosszú szempilla 

minek egy férfinak? A következő gondolata az volt, milyen 

különböző ez a két ember, Anders Gunnarsson és Hans Pahliss. A 

fogorvos nyílt, beszédes, a virológus pedig ennek épp az 

ellenkezője. 

Hannu csendben üldögélt Irene kérdései közben, de most 

előrehajolt és közbeszólt. 

– Járt már Koppenhágában? 

Pahliss meglepődött és idegesnek tűnt. 

– Hát persze. 

– Turistaként? 

– Vendégkutató voltam az egyik állami kórházban két 

hónapig. 

Irene szívverése felgyorsult. Hannu nem mutatta, hogy 

érzékelte volna ezt, tovább folytatta a kérdezősködést. 

– Pontosan mikor? 

– 1997 februárjában és márciusában. 

– És hol lakott? 

– Miért érdekes ez? Mi köze mindennek ahhoz, hogy 

Marcust... 

Elhallgatott. Eszébe jutott valami. 

– Már értem! Hát persze. Marcus szintén Emilnél lakott – 

közölte kurtán. 

Irene a dobhártyáján hallotta a szívverését. 

A hangja majdnem megremegett, amikor feltette a kérdést. 

– Maga is Emil Bentsennél lakott Koppenhágában? 

– Igen. Egy itteni ismerősömtől kaptam meg a címét. A 

szobák jó elhelyezkedésűek, közel vannak a városközponthoz, 

ráadásul olcsók. Én adtam tovább Marcusnak a címet, amikor 

megfizethető, kényelmes koppenhágai szállásról érdeklődött. 

– Maga adta meg Emil címét? 



– Igen. 

– Tehát tudta, hol lakott Marcus! 

A férfi arcán most először jelent meg valamiféle érzelem. 

Elmosolyodott. 

– Nem tudtuk. Marcus mindenkitől megkérdezte ugyanezt. 

Amikor elment, rengeteg címe volt. Az első pár nap egy 

szállodában akart megszállni, és azt mondta, majd tudatja, mi a 

végleges címe. 

Úgy tűnt, Hans Pahliss végre felfedezte a kávéscsészét, mert 

megfogta és nagyot kortyolt a közben kihűlt italból. 

– De erre sosem került sor. 

– Nem. 

Végre megtudták, hogy került Marcus Emilhez. Hannu 

félbeszakította Irene gondolatait. 

– Ki adta önnek Emil címét? 

Pahliss a beszélgetés alatt először tűnt bizonytalannak. De 

amikor rájött, hogy a rendőrök észrevették ezt, magabiztosan 

válaszolt: 

– Tulajdonképpen az egyik exem. Es mielőtt megkérdezik: 

igen, Anders ismeri, és ma is jó barátságban vagyunk vele. 

A hangja ismét megkeményedett. 

– Ki az illető? – kérdezte Hannu. 

– Pontus Zander. 

– Ő honnan ismerte Emil Bentsent? 

– Fogalmam sincs. 

– Hol érhetjük el? 

– A Sahlgren Kórház sürgősségi részlegén dolgozik. Ápoló. 

Amúgy Kungshöjdben lakik. 

Pahliss megadta nekik Zander címét és telefonszámát. 

Irene gyorsan feltette a következő kérdést. 

– Tehát 1997 februárjában és márciusában Koppenhágában 

élt. Májusban is visszatért oda? 

Pahliss megrázta a fejét. 



– Nem, csak karácsonykor. 

– Akkor is Emil Bentsennél lakott? 

– Nem. Csak négy napot töltöttünk ott. Anders is velem volt. 

Egy szállodában laktunk. 

– Kapcsolatban maradt Emillel az után is, hogy elutazott? 

– Nem. Abban az évben küldtem neki képeslapot 

karácsonyra. Egyéb nem történt. 

– Sok időt töltött Emillel, amikor Koppenhágában élt? 

Pahliss most már idegesnek látszott. 

– Nem éltünk együtt. Csak a lakását béreltem ki. Alig 

találkoztunk. Az alatt a két hónap alatt ritkán értem haza este tíz 

előtt. Többnyire beestem az ágyba és elaludtam. A kutatás nem 

nyolcórás munka. 

– Mi volt a véleménye Emil Bents énről? 

– Semmi. Amint már mondtam, nem sok időt töltöttünk 

együtt. 

Elhallgatott és élesen Hannura nézett, 

– De miért kérdezgetnek Emilről? 

Irene közölte vele, hogy Emil Bentsent meggyilkolták. Hans 

Pahliss nem szakította félbe. Amikor Irene elhallgatott, csendben 

ült tovább. Végül suttogni kezdett: 

– De hát mi történik? Először Marcus, aztán Emil... 

Irene óvatosan fogalmazott. 

– Van még két másik gyilkosság is, amelyeknek az elkövetése 

nagyon hasonlít ehhez a kettőhöz. Valószínűleg ugyanaz az 

elkövető. Csak azok az áldozatok nők voltak. A csonkítás és... 

néhány más jel azonban arra utal, hogy ugyanaz az elkövető. 

Bizonyos módszereket csak képzett patológusok ismernek. 

Irene hatásszünetet tartott, és figyelte Pahliss reakcióját. De 

semmit sem tapasztalt. Ezért folytatta: 

– Úgy hisszük, Marcus és Emil is ismerte a gyilkost. 

Lehetséges, hogy Anders és ön is ismerik. Ön orvos, és esetleg 

ismer olyan embereket, akik... 



– Nem! Azok közül, akiket én ismerek, senki sem lenne képes 

ilyen szörnyűségre! Az orvosok nem tesznek ilyesmit! 

– Nincs tudomása olyan pletykákról, amelyek egy bizonyos 

kolléga különös hajlamairól szólnak? – folytatta nyugodt hangon 

Irene. 

Pahliss fel volt dúlva. Ezt ugyan nyugodt arckifejezésével 

próbálta palástolni, de a hanga elárulta a dühét. 

– Természetesen nincs! Ez kizárt! 

Annyira összeszorította összekulcsolt kezét, hogy az ízületei 

teljesen elfehéredtek. 

Hannu érzelemmentes hangon szólalt meg: 

– Egy kegyetlen gyilkost keresünk. Újra le fog csapni. És 

lehetséges, hogy egészen közel van önhöz. 

Hans Pahliss úgy ült ott e szavak hallatán, mint akire egy 

vödör jeges vizet zúdítottak. Először meg sem mozdult, aztán 

összegörnyedt, és a tenyerébe temette az arcát. Sem Irene, sem 

Hannu nem szólalt meg. Kis idő elteltével felnézett, és a szeme 

könnyes volt. 

– Lehetséges, hogy közel van hozzám. Csak azt nem tudom, 

ki lehet. Marcus olyan férfiakhoz vonzódott, akiknek, ahogy 

maguk fogalmaztak, különös hajlamai voltak. Más férfiakkal is 

ismerkedett. Akikre azt mondhatnánk, hogy nagyjából 

normálisak. De ezek a kapcsolatai sosem voltak tartósak. Mindig 

is kereste az... egzotikusat. 

Ha valakivel hosszabb időt töltött együtt, az mindig ilyen 

különös alak volt. 

– Észrevette, hogy Marcust vonzotta a nekrofília? 

Pahliss megdöbbent. Valódi érzelmek tükröződtek az arcán. 

– Nem! Soha! 

– El tudná nekünk magyarázni, milyen kapcsolatokat 

keresett? 



– Furcsa embereket. Szadomazochistákat. De sosem beszélt 

Andersnek vagy nekem a szexuális kalandjairól. Csak annyira 

ismertük, mint bármelyik közeli barátunkat. 

Anders Gunnarsson persze jobban is ismerte őt. De 

Gunnarsson szerint a kapcsolatuk véget ért egy hét után. 

Legalábbis ezt mondta Gunnarsson, de Irene elhatározta, hogy 

még egyszer beszél a fogorvossal. 

– Tudott arról, hogy Marcus valamikor együtt volt egy 

orvossal? – kérdezte. 

A virológus gondolkodott, aztán megrázta a fejét. 

– Erről nincs tudomásom. 

Miközben beszélt, egyszer csak megmerevedett, és tekintetét 

Irene feje fölé szögezte. 

– Tavaly nyáron... Marstrandon piknikeztünk. Körülbelül 

tízen lehettünk, borozgattunk és jóféle ételeket ettünk. 

Emlékszem, hogy Marcus berúgott, és elkezdett beszélni egy 

emberről, akit nemrég ismert meg. Fantasztikus pasas! Ő az én 

magánorvosom. Vagy valami ilyesmit mondott. Azután nevetett, 

mint aki valami vicceset mondott. 

– Nem említette többé azt az embert? 

– Nem. 

Irénében egyre nőtt a bizonyosság. A doktor létezik. 

Méghozzá Göteborgban. 

 

A közeledő hétvége már érződött a rendőrségen. Az emberek 

lassan hazaszállingóztak, és csak az ügyeletesek maradtak bent. 

Néhány óra viszonylagos nyugalom következett, majd 

elkezdődött a hétvége. Amint leszállt a sötétség, felharsantak a 

szirénák a város különböző pontjain. Május végén már nem 

sötétedett be teljesen éjszaka, és az esték langyosak voltak. A 

tinédzserek, akik a félév végének közeledtét érezték, elindultak 

bulizni, egy egész évnyi szorongást oldani. A felnőttek kiültek az 

éttermek és bárok kerthelyiségeibe. A hétvégi rablások és 



támadások számának emelkedésével nehéz éjszaka várt a 

göteborgi rendőrségre. 

– Hogy jutott eszedbe, hogy megkérdezd Pahlisst, hol lakott 

Koppenhágában? – kérdezte Irene kíváncsian. 

Hannu vállat vont. 

– Csak egy ötlet volt. A párizsi konferenciája jutott eszembe. 

Ha járt Párizsban, akkor járhatott Koppenhágában is. 

– Amilyen hamar csak lehet, beszélnünk kellene Pontus 

Zanderrel – mondta Irene. 

Hannu bólintott. 

– Megkeresem. 

Irene nem tudta megállni, hogy ne ugrassa egy kicsit a 

hallgatag finnt. 

– Nem nagyon sietsz haza a kis feleségedhez... 

Hannu egy pillanatra rávillantotta a szemét, aztán ismét a 

semmibe révedt a tekintete. 

– A sztriptízbár előtt járőrözik tízig. 

Irene megbánta a buta megjegyzést, és jóvá akarta tenni. 

– És hogy haladnak? El tudják kapni Robert Larssont 

pénzmosásért? 

– Talán. 

Mikor tanulja már meg, hogy Hannunál nem lehet személyes 

témát felvetni? Hozzá képest egy süketnéma is szószátyár. 

Hogy témát váltson, megkérdezte: 

– Ügyeletes vagy a hétvégén? 

– Nem. 

– Én igen. Ha eléred Pontus Zandert, egyeztess vele 

időpontot és helyet. Hagyj egy cetlit az asztalomon, és beszélek 

vele. 

– Jó. Ha nem tudok vele ma este találkozni. Ha igen, akkor 

elintézem magam. 

– Rendben. Jó hétvégét. 

– Neked is. 



Tizenharmadik fejezet 

A cédula az íróasztal közepén feküdt. Amikor Irene szombat 

reggel belépett az irodája ajtaján, azonnal észrevette. Ásítva tette 

le a kávésbögrét az asztalra, és elolvasta az üzenetet. 

 

Pontus Zander 11 órára jön. Tegnap éjszakás volt. Telefonon 

nem tudtam tőle meg semmit. Úgy tűnik, ő a kapcsolat 

Marcus és Emil között. 

 

Irene belemerült a papírmunkába, amely az utóbbi időben 

felhalmozódott. Egyszer csak megcsörrent a telefon, és az 

ügyeletes jelentette, hogy Pontus Zander akar vele beszélni. Irene 

kikapcsolta a számítógépet, és felvette a kártyáját. 

Amikor kilépett a liftből, és átkukucskált az üvegfalon, 

azonnal tudta, ki Pontus Zander. A szőke férfi magas volt, és 

nagyon hasonlított Anders Gunnarssonra. Pahliss szemlátomást 

kedvelte ezt a típust. A különbség az volt, hogy Pontus a hosszú 

haját szoros lófarokban hordta. 

A fiatalember két rendőrrel beszélgetett. Nevettek, úgy tűnt, 

ismerik egymást. Ez nem volt meglepő, tekintve hogy Pontus egy 

sürgősségi osztályon dolgozott. Irene megköszörülte a torkát, 

mielőtt megszólította volna a férfit. 

Pontus félbehagyta a beszélgetést, és Irenere mosolygott. 

– Igen, maga pedig biztosan Irene Hutz. 

– Huss. 

Közelebb léptek egymáshoz. Pontus kézfogása meleg és 

határozott volt. A két rendőr elköszönt tőle, és kilépett a 

főbejáraton. 

Amikor felértek a negyedik emeletre, Irene megállt a 

kávéautomatánál. A két kávéval a kezében mutatta az utat 



Zandernak az irodája felé. Amikor beléptek, az egyik csészét a 

saját íróasztalára, a másikat Pontus Zander elé helyezte. 

– Kérem, foglaljon helyet – mondta, és a szék felé mutatott. 

Pontus leült. A napfény megcsillant szőke haján, egy 

fénysugár pedig belevilágított égszínkék szemébe, melyet sötét 

szemöldök keretezett. 

– Nem tudom, a kollégámnak volt-e ideje elmondani, miről 

szeretnénk kérdezni – kezdte Irene. 

Pontus azonnal válaszolt. 

– Nem. Nagyon ideges voltam, amikor telefonált. Az egyik 

betegünknek vérzett a torka, miközben öt balesetest hoztak be. 

Azokon a szokásos eseteken felül, akik órákig ott ülnek a 

sürgősségin. Tegnap este nagyon zűrös műszakom volt. Atyaég! 

A plafonra nézett és felsóhajtott. Irene nem tudta egészen 

pontosan, hogy kell értenie a vérző torkot, de úgy döntött, 

annyiban hagyja a témát. 

– Mint azt bizonyára tudja, Marcus Tosscander 

meggyilkolásának ügyében nyomozunk. Ismerte őt? – kérdezte. 

– Nem túl jól. Anders és Hans egyik partiján találkoztunk. Es 

aztán az esküvőjükön is, persze. De igazából nem sok időt 

töltöttünk együtt. 

– Nem volt viszonyuk? 

Pontus őszintén meglepődött. 

– Nem. Amint mondtam, nem... 

– Marcus nem mindig törekedett arra, hogy jobban 

megismerje a leendő partnereit. Egészen biztos benne, hogy nem 

voltak együtt? 

Pontus kaján vigyorral az arcán nézett Irenere. 

– Az esküvőn próbáltam flörtölni vele, de nem mutatott 

érdeklődést. Csak egy nagydarab, sötét bőrű amerikai érdekelte, 

León. Egy bőrdzsekis, motoros fazont képzeljen el. 

– És ez a León Göteborgban él? 



– Nem. Los Angelesben. Orvos. Virológus, mint Hans. Így 

találkoztak és barátkoztak össze. León a HÍV vírust kutatja, Hans 

pedig a herpeszt. 

– Tud esetleg arról, hogy Hans és León másféle kapcsolatban 

is volt egymással? 

– Azt hiszem, nem voltak együtt. Nem egymás esetei. 

– De Marcus és León azok voltak? 

Pontus összeszorította a száját, és egy kicsit elgondolkodott a 

válasz előtt. 

– León bejött Marcusnak. Azt biztosan tudom. 

– De maga nem? 

– Nem – mondta Pontus, és felsóhajtott. 

Ideje volt áttérni Koppenhágára. Irene közömbös hangon 

folytatta: 

– Mikor lakott Koppenhágában? 

Zander meglepődött. 

– Hát ezt meg honnan...? Majdnem három éve. 

– Pontosan mikor? 

– 1996 októberében. 

– Mit csinált Dániában? 

– Van egy csereprogramunk a skandináv országokon belül 

Két kolléga munkát és lakást cserél. Jó móka! 

– Mennyi időt töltött ott? 

– Egy hónapot. De mi köze mindennek Marcushoz? 

– Hogyan került Emil Bentsenhez? 

Pontus zavartan nézett Irenere. 

– Mit számít ez? Marc... 

– Erre majd még visszatérek. Lenne szíves előbb válaszolni a 

kérdésemre? 

– Azt a kollégát, akivel cseréltem, Lisének hívták. Két héttel 

az indulásom előtt felhívott, és nagyon kétségbe volt esve. Tűz 

volt az épületben, ahol lakott, a tűzoltók elárasztották vízzel az 

egész házat, így nem mehettem oda. Megígérte, hogy szerez egy 



másik lakást, és úgy is lett. Hirdetést adott fel, és jó pár választ 

kapott. Ő döntött Emil Bentsen lakása mellett, úgyhogy ott 

laktam. 

– Hans Pahlisstól tudom, hogy másoknak is ajánlotta Emil 

lakását. 

– Igen. 

– Mi volt a véleménye Emilről? 

– Hát... egy kicsit furcsa volt. Persze nem sokszor láttam. 

Amikor nem dolgoztam, a várost jártam. De furcsa volt, az biztos. 

– Hogy érti azt, hogy furcsa? 

Pontus egy ideig keresgélte a szavakat. Végül azt mondta: 

– Nagy hangerővel hallgatott zenét, valami furcsa heavy 

metalt. Teljesen érthetetlen zenét. Úgy tűnt, mintha leskelődne 

is. Néha olyan érzésem volt, hogy valaki járt a lakásomban, amíg 

nem voltam otthon, néha pedig hallottam, hogy motoszkál az ajtó 

túloldalán a konyhában. Egyszer azt is hallottam, hogy valaki 

becsukta az ajtót, amikor kora reggel kiléptem a konyhába. 

Úristen! A frászt hozta rám néha! 

– Más is lakott ott magán kívül? 

– Nem, de csak az egyik szobáért fizettem. 

– Járt Emil lakásában? 

– Nem. Tartottam a három lépés távolságot. Nem tudnám 

pontosan megmondani, miért, de nem tetszett. 

– Mégis ajánlotta a lakást másoknak is? 

– Persze, Ilyen olcsón nem lehet központi fekvésű lakást 

találni. És ha az ember nem akar, nem kell Emillel barátkoznia. O 

sem akart különösképpen megismerni engem, kivéve, hogy néha 

leskelődött utánam. 

– Kinek ajánlotta még a lakást? 

– Hans Pahlissnak és egy Sven nevű srácnak. Emil megkért, 

hogy tegyek ki hirdetéseket a lakásról. Adott néhány papírt is, 

amelyeknek az alján letéphető telefonszámok voltak. Az egyiket 



kitettem a munkahelyemen, a másikat a szakszervezeti irodában. 

És egyet a klubban is. Ismeri a Szodoma és Gomora klubot? 

Irene jól ismerte a nagyobb göteborgi melegbárokat. Ha 

Pontus három évvel ezelőtt tette ki azokat a hirdetéseket, 

lehetetlen lenyomozni, kikhez jutott el az információ... 

– Lenne szíves elmondani, miért kérdezősködik Emilről és 

Koppenhágáról? – kérdezte Pontus. 

Irene elmondta, milyen kapcsolat volt Marcus gyilkosa és 

Emil Bentsen között. Amikor Emil meggyilkolásáról beszélt, 

Pontus jól láthatóan megdöbbent. A svéd újságok nem sokat írtak 

az esetről, azt is név nélkül. 

Pontus csöndben ült egy darabig, miután Irene befejezte a 

mondandóját. Végül így szólt: 

– Szörnyű érzés, hogy két ismerősöm is gyilkosság áldozata 

lett. Sőt ugyanaz ölte meg őket. Ráadásul én ajánlottam Emilt 

Hansnak, ő pedig Marcusnak. Tudom, hogy butaságnak hangzik, 

de valamennyire felelősnek érzem magam a történtekért. 

Irene tudta, miről beszél. Ő is ugyanezt érzi Isabell-lel 

kapcsolatban. 

Hátradőlt a széken, és Pontus gyönyörű, de elgyötört arcát 

nézte. Eddig nagyon őszintének tűnt. Persze lehet, hogy ügyesen 

hazudik és rejtegeti az igazságot. Lehet, hogy közelebbi 

kapcsolatba került Marcusszal? 

– Nem tudja véletlenül, volt Marcusnak viszonya egy orvossal 

tavaly nyáron és ősszel? 

Pontus megrázta a fejét. 

– Ahogy már mondtam, nem ismertük egymást túl jól. Azt a 

néhány alkalmat leszámítva, amelyről már beszámoltam, nem 

találkoztam Marcusszal. 

– Hallott esetleg pletykákat egy orvosról, akinek különös 

szokásai vannak? 

– Miféle szokásai? 



Pontus most először gyanakodni kezdett. Irene óvatosan 

fogalmazott: 

– Olyasmi, amelyhez Marcus is vonzódott. 

Szadomazochizmus. Esetleg nekrofília? 

– Nekro... dehogyis! 

Fel volt dúlva. Irene meg akarta nyugtatni. 

– Azért kérdezem, mert Marcust különös módon darabolták 

fel. Az orvos szakértő úgy gondolja, hogy a gyilkos szadista 

nekrofil lehet. Az a módszer, ahogy a testét feldarabolták, 

olyasvalakire utal, aki ismeri a boncolási eljárásokat. Valaki 

hallotta, hogy Marcus beszélt egy orvos élettársról, áld veszélyes. 

Hans Pahliss is hallotta, hogy magánorvosának nevezte ezt a 

férfit. 

Pontus arcán megjelent egy halvány pír. Bizonytalan 

hangjából elkeseredés hangzott. 

– Ha valaki meleg, az emberek azonnal azt gondolják, hogy 

perverz is. Nem ismerek egyetlen olyan homoszexuális férfit sem, 

aki ilyesmit tenne! 

– Marcust ismerte. 

Pontus vett egy mély lélegzetet. 

– Épp most mondtam, hogy nagyon felületesen ismertem őt. 

Szerintem jó oka volt annak, amiért nem érdeklődött irántam, és 

miért jött be neki inkább León. 

Még egyszer sóhajtott, majd így folytatta: 

– Persze vannak fiúk és lányok, akik szeretnek ezt-azt, de én 

nem ismerek senkit, aki akár csak a közelében járna a 

nekrofíliának. Nem is hallottam ilyesmiről. Természetesen 

tudom, hogy vannak ilyen emberek, de a szadista nekrofília... 

borzalmasan hangzik. Azt hiszem, igazából nem is tudom, mit 

jelent pontosan, de ha arra a szörnyűségre gondolok, ami 

Marcusszal történt... 

Nem fejezte be a mondatot, és ismét megrázta a fejét. 



– Tehát nem hallott pletykákat olyan orvosról, aki szereti az 

ilyesmit? 

– Nem. Persze vannak homoszexuálisok az egészségügyben 

dolgozók között is, és akadhat egy-két olyan, aki... De ilyesmiről 

nem hallottam. Ha lenne ilyen, arról tudnék. Az egészségügyben 

dolgozó homoszexuálisok szervezetének több éve tagja vagyok. 

Szinte mindenkit ismerek, és ha lett volna ilyen szóbeszéd, arról 

biztosan tudnék. 

Irene szerette volna megkérdezni, hogy leszbikusok is 

csatlakozhatnak-e, de aztán gyorsan eszébe jutott, hogy nyilván 

nekik saját szervezetük van. Ha mégsem, akkor valószínűleg a 

homoszexuálisok világában is ugyanazok a szabályok vannak 

érvényben, mint a heteróknál: a férfiak alkotják a normát és a 

nők a kivételek. A kérdés érdekes, de ezt nem Pontusszal kell 

megvitatnia. 

– Milyen gyakran találkoznak? 

– Minden hónap első hétfőjén. 

Irene előrehajolt, és belepillantott a naptárába. 

– Tehát a következő találkozó jövő hétfőn esedékes, igaz? 

– Igen. 

Irene szemkontaktust teremtett Pontusszal. 

– Szeretném, ha beszélne ott arról, amit itt ma tőlem 

megtudott. Mondja el, hogy a feltételezéseink szerint Marcus egy 

orvossal állt kapcsolatban. Beszéljen arról, mennyire 

felháborodott, amikor nekrofíliába hajló szado-mazochista 

érdeklődésű emberekről kérdeztem. Mondja el, hogy dühös lett, 

és kioktatott az előítéletekkel kapcsolatban. 

Pontus értetlenkedve nézett rá. Végül hebegni kezdett. 

– De... miért? 

– Hogy elinduljon a beszélgetés. Amikor az emberek beszélni 

kezdenek, figyelje őket, és jegyezze meg, amit hall. Talán valaki 

találkozott már olyan orvossal, akit veszélyesnek tartott. Egy 

próbát megér. 



Irene tisztában volt vele, hogy szívességet kér, de ha ezzel 

közelebb jutnak az orvoshoz, az nagy áttörés lenne. Minden azon 

múlik, vajon Pontus beleegyezik-e ebbe a javaslatba. 

A férfi homlokát ráncolva bámult kifelé Irene irodájának 

ablakán. Néhányszor idegesen végigsimította a haját a feje 

búbján, aztán visszafordult Irene felé, és levette a szemét a 

szemben lévő barna téglás irodaépületről. 

– Rendben van. Hajlandó vagyok megpróbálni Emil és 

Marcus kedvéért. 

– Ez nagyon kedves magától – mondta Irene. – Adok néhány 

telefonszámot, hogy el tudjon érni. 

 

– Gondolja, hogy több részletet kellene kiszivárogtatnunk a 

sajtónak Marcus Tosscander meggyilkolásáról? – kérdezte Irene. 

Andersson főfelügyelő morogva válaszolt. 

– Azok a keselyűk már így is épp eleget tudnak. 

Andersson ebéd után megjelent az osztályon. Nem mintha 

ügyeletes lett volna, hanem, Irene legalábbis így gondolta, mert 

nem volt jobb dolga. Talán sokkal magányosabb, mint a kollégái 

gondolják. Aznap a szokásosnál is ápolatlanabbnak tűnt: viseltes, 

barna nadrág és gyűrött, agyonmosott ing volt rajta, amely 

valaha talán zöld színű volt, de idővel egyre inkább kifakult. 

Irene türelmesen folytatta: 

– Azon gondolkodom, hogy Marcus március elején néhány 

napot Göteborgban töltött. Ezt biztosan tudjuk, mert felhívta 

Anders Gunnarssont. Es a szomszédban lakó hölgy is észrevette, 

hogy meglocsolta a virágait, amikor ő kórházban volt. A többi 

szomszédot is megkérdeztük, de egyik sem emlékezett, hogy látta 

volna. Azon tűnődtem, esetleg valahol a városban látták-e? Talán 

egy klubban vagy ilyesféle helyen. 

Andersson elgondolkodott az ötleten. 

– Nem azt mondta annak a fogorvosnak, hogy nincs ideje 

kimenni Alingsásba a fényképezőgépért? 



– De igen. 

– Akkor azt hiszem, sietős volt neki. 

– Arra gondol, hogy hazajött, összepakolt néhány holmit a 

thaiföldi úthoz, és már ment is vissza? Lehet, hogy nem is aludt a 

lakásában? 

– Pontosan. Nem volt ágynemű az ágyban. De ellenőriztük a 

Thaiföldre induló járatokat Svédországból, Norvégiából és 

Dániából. Marcus egyik utaslistán sem szerepelt. Ha lefoglalta 

volna a jegyét, akkor rajta kellett volna lennie valamelyiken. 

Az utolsó mondat után Irenet kirázta a hideg. 

– Ez azt jelenti, hogy átverték. A gyilkos nem is akart 

Thaiföldre menni vele. Már a kezdet kezdetén eldöntötte, hogy 

megöli Marcust. 

Andersson sötéten nézett, majd bólintott. 

– Úgy néz ki. 

Irene kényszeredetten folytatta: 

– Akkor az a nagy kérdés, hol gyilkolták meg. És aztán hol 

darabolták fel? Nem feltétlenül ugyanott történt a két esemény. 

– Nem. A laborosok megvizsgálták a fürdőszobát és a 

lefolyókat, de nem találtak emberi vért vagy szöveteket. 

– Tudja, mire jutottak a zsákkal és a ragasztóval 

kapcsolatban? 

– Közönséges szemeteszsák. Bárhol lehet kapni. Minden 

benzinkúton, minden közértben. A ragasztószalag szintén 

bármelyik háztartási részlegen megvásárolható. Az egyetlen 

érdekesség az, hogy rizsport találtak a zsákokban. 

Irene bólintott. 

– Ezt gyanítottuk kezdettől fogva. A gyilkos bizonyára 

gumikesztyűt viselt. Milyen gyakori vajon, hogy nem hintőport, 

hanem rizsport használnak az orvosi kesztyűkhöz? 

– Fogalmam sincs. Majd megkérdezzük a laborosokat. A 

gyilkos hagyott egy-két nyomot maga után. 



Irene először őszintén meglepődött. Számára a gyilkos egy 

rosszindulatú teremtménynek tűnt, nem is emberi lénynek. 

Persze, ő is hibázhat, így a nyomok őt is elárulhatják. Még akkor 

is, ha ebben az esetben nincs túl sok nyom. De tudta, hogy előbb-

utóbb felfedi magát, és Irene várt erre a döntő pillanatra. 

Lehetséges, hogy hamarosan bekövetkezik. A pulzusa érezhetően 

megemelkedett, amikor előrehajolt és megkérdezte: 

– Miféle nyomot? 

Andersson elégedetten mosolygott, amikor látta, milyen 

izgatott lett Irene. 

– Hajszálakat. Kettőt, egészen pontosan. A test alsó része 

alatt voltak a zsákban. És egyértelmű, hogy nem Marcuséi, mert 

annál világosabbak. Svante elküldte az egyiket a koppenhágai 

kollégáinak. Nagyszerű lenne, ha ők is találnának hajszálakat 

ugyanettől a személytől a többi gyilkosság helyszínén. 

– És Koppenhágában is találtak rizsport? – kérdezte Irene. 

– Nem tudom. Erről megkérdezheted Svantét. O tartja a 

kapcsolatot a dánokkal. 

 

Irene a pihenőszobában talált rá Svante Maimra. A technikus 

lehunyt szemmel, felrakott lábbal pihent. Irene először azt hitte, 

alszik, de amikor közelebb lépett hozzá, a férfi kinyitotta a 

szemét. Szeplős arcán azonnal vidám mosoly áradt szét. Gyorsan 

végigsimította a kezét rakoncátlan vörös fürtjein, de a helyzet 

ettől nem lett jobb: úgy tűnt, mély álomból ébredt fel. 

– Na, most rajtakaptál – mondta. 

– Bocs, hogy felébresztettelek. 

– Semmi baj. Csak meditáltam. 

Ismét Irenére mosolygott, és felkelt, hogy szerezzen egy kis 

kávét a rezsón álló kancsóból. Irene már a harmadik csészén is 

túl volt ebéd után, úgyhogy ezúttal nem kért. Amikor Svante 

kényelembe helyezte magát az íróasztalnál, kezében a gőzölgő 

csészével, megkérdezte tőle, mit tud a koppenhágai 



gyilkosságokról. A Carmen Østergaardról szóló anyagokat ő 

maga fénymásolta le, de nem volt annyi ideje, hogy át is olvassa a 

dokumentumokat. 

– Carmen megölésekor a gyilkos gumikesztyűt viselt. A 

testrészeken és a zsákokban is volt hintőpor. 

– Hintőpor? Nem rizspor? 

– Nem. Közönséges hintőpor. Csak mostanság kezdenek 

rizsport használni a gyakori allergiás reakció miatt. 

– Es mi derült ki a zsákokról? 

– A holttestek darabjait ugyanolyan típusú zsákba tették 

minden esetben. Az egyetlen különbség a zsák lezárásának 

módjában van csupán. Marcus esetében a gyilkos 

ragasztószalagot használt, Carmen zsákját pedig zsineggel 

kötözte be. A dán kollégáim szerint erős háztartási zsineggel. 

Sajnos ez a fajta nem ritkaság Dániában és Svédországban. 

– Andersson azt mondta, találtatok két hajszálat Marcus 

Tosscander egyik zsákjában, 

– Igen. Az egyiket elküldtem Koppenhágába, de még nem 

hallottam róla semmit. 

– Nyilván kell még egy kis idő. Isabell Lindet egy szállodai 

szobában ölték meg. Ott természetesen sok hajszál volt. 

– Akkor a másik esetre kell hagyatkoznunk, ahol azt a pasast 

gyilkolták meg. 

– Sajnos az is nagyon piszkos volt. 

– Jártál a helyszínen? 

– Igen, ott voltam, amikor megtalálták. 

Irene előtt hirtelen megjelent Emil holttestének képe. A 

jelenet kristálytisztán beleégett az agyába. Hogy elűzze a 

fájdalmas emlékeket, Isabell és Emil meggyilkolásáról kezdett 

beszélni. 

Svante Maim figyelte a kollégáját. Végül azt mondta: 

– Furcsa. Carmen és Marcus gyilkosa szinte teljesen 

megegyezik. Ahogy Isabellé és Emilé is. Az orvos szakértő 



továbbra is meggyőződéssel állítja, hogy ugyanazt a gyilkost kell 

keresnünk. Mi tartotta vissza attól, hogy befejezze a munkát, 

kivegye a belső szerveiket és feldarabolja őket? 

Malm pontosan arra a kérdésre tapintott rá, amely Irenet is 

foglalkoztatta. Miért nem fejezte be a gyilkosságot úgy, mint a 

másik két esetben? Befejezetlen. Irene emlékezett, hogy ez a szó 

már korábban is felmerült benne. 

– Az egyik elképzelés szerint az utóbbi két esetben valamiért 

nem jutott hozzá ahhoz a fűrészhez, amelyet előzőleg használt. A 

másik magyarázat az időhiány lehet. 

– De van harmadik lehetőség is. Talán nem volt megfelelő a 

helyszín a cselekmény végrehajtásához. Ne felejtsük el a rengeteg 

vért. Alaposan ki kellett volna takarítania maga után. 

Maim elhallgatott és a gondolataiba mélyedt. 

– A fej és a belső szervek nem kerültek elő. Mit csinált velük? 

És azokkal az izmokkal, amelyeket szintén eltávolított? 

– Yvonne Stridner úgy gondolja, kannibál lehet. Talán 

megette a húst. Ez a nekroszadizmus egyik jellemzője. Találkoztál 

már ilyesmivel? 

Maim erőteljesen megrázta a fejét. 

– Nem, soha. Egyszer volt egy nő, aki szülés utáni 

depresszióban szenvedett. Betette a babát a sütőbe és 

megsütötte. De nem ette meg! A mindenségit! Ez a legdurvább 

eset, amelyet valaha láttam! 

Irene örült, hogy már túlesett az ebéden, bár érezte, hogy 

valami kikívánkozik a gyomrából. Kannibalizmus. A 

legvisszataszítóbb és legelítélendőbb cselekedetek egyike. 

Gyorsan témát váltott. 

– Valami másról akartalak kérdezni. Lehet polaroid képről 

nagyítást készíteni? 

– Az egyik fotóst kellene megkérdezni. De szerintem igen, ha 

a kép elég éles. 



Tehát Tom ügyességén múlik a kép, gondolta Irene. Apropó, 

fényképek, ideje lenne megkeresni azt a fickót, aki a fényképet 

készítette Marcusról és a barátjáról. 

 

Irene szórakozottan lapozgatta a telefonkönyv sárga lapjait. 

Rengeteg fotóst és fotóstúdiót talált. Vajon ki készíthette az 

ominózus képet? Sóhajtva félretette a telefonkönyvet, és úgy 

döntött, vár még egy kicsit, legalább addig, amíg meg nem 

érkezik Tom fotója. Ha szerencséje van, a hétfői postával meg is 

jön. 

Időközben öt óra lett, ideje hazamenni. Mivel Krister-nek 

nem kell este dolgoznia, kellemes vacsora várja otthon, amelyet 

kettesben költhetnek el. 

Katarina Mickével ment el valahová, Jenny pedig a 

diákszövetségben lép fel a zenekarával. Polo a nevük. Furcsa 

névválasztás egy popegyüttes esetében. Jenny egész héten 

lázasan készült, és szinte semmiről sem lehetett vele beszélni, 

csak a közelgő eseményről. Krister óvatosan érdeklődött, hogy 

szülők is elmehetnek-e megnézni a koncertet, de Jenny 

egyértelmű elutasítással válaszolt. Még hogy az ő szülei ott 

legyenek, és az egekbe emeljék az átlagéletkort! Milyen 

megalázó! 

Úgyhogy csendes, öreges este elé néznek. Majd dédelgetik a 

kutyát. 

Irene elmosolyodott a gondolatra. Semmire sem vágyott 

jobban szombat este, mint egy finom vacsorára. Utána viszont 

egy kicsit másfajta dédelgetést képzelt el. 



Tizennegyedik fejezet 

A hétfő reggel a szokásos módon kezdődött, de minden 

kaotikussá vált a reggeli eligazítás közben. Egyszer csak nyílt az 

ajtó, és egy nyomozó dugta be a fejét. 

– Egy dán van a telefonban. Mindenképpen Huss-szal akar 

beszélni. 

Irene elnézést kért. A kollégája elkísérte az irodájáig. 

– Azt mondtam, hogy egy esetet nézel át éppen, és hívjon 

vissza később. Elküldött a pokolba. 

– Ismerős nekem ez a dán kolléga – mondta Irene, és 

elmosolyodott. 

Becsukta az ajtót. 

– Helló, Jens – szólt bele. 

– Helló! Remélem, bőven van ideje. 

– Időm? – kérdezte csodálkozva Irene. 

– Igen! Meg kellene magyaráznia pár dolgot – üvöltött bele a 

telefonba Metz. 

Irene csak most vette észre, milyen dühös a dán. Valamiért 

tajtékzott. De vajon miért? 

– Sok minden történt itt Koppenhágában. Annak ellenére, 

hogy maga már hazament! De hagyott hátra néhány nyomot! 

Mindenütt! 

Irene hallotta, hogy Jens Metz megpróbálja lejjebb venni a 

hangerőt. 

– Tom Tanaka mobiltelefonját piszkálom. Körülbelül húsz 

szám van beprogramozva. Az egyikről kiderült, hogy Marcus 

Tosscanderé. A másik pedig a magáé. Milyen magyarázatot tud 

erre adni? 

Irene pulzusa felgyorsult. 

– Mi történt Tommal? 



A hangja kétségbeesetten elcsuklott. Csak ne Tomot! Csak ne 

őt! 

– Eszméletlenül fekszik egy kórházban. Tegnap éjjel 

megtámadták és leszúrták. 

– De hiszen sosem megy el otthonról! – vágott közbe Irene. 

– Otthon támadták meg – válaszolta kimérten Metz. 

Hogyan lehetséges ez? Irene emlékezett a kóddal felszerelt 

vaskos ajtókra. Talán beengedte a támadót? Hirtelen rájött, hogy 

Jens ismét beszél hozzá, ezért megpróbált figyelni. 

– Peter elindult magához. Van nála két videokazetta, 

amelyeket Emil lakásán találtunk. Nagyon... érdekesek. 

Maguknak is és nekünk is. És azt is közölhetem, hogy 

azonosítottuk azt a hajszálat, amelyet a Marcus Tosscander 

maradványait tartalmazó zsákban találtak. 

A nagyobb hatás kedvéért elhallgatott. Irene alig vett levegőt. 

– A hajszál Emil Bentsené. 

– Emilé? – ismételte Irene csodálkozva. 

Az agya egyszerűen nem működött. Aztán lassan elkezdtek 

forogni a kerekek, és sikerült kinyögnie néhány értelmes szót. 

– De Emilt is meggyilkolták! 

– Meg kell néznie a kazettákat. Akkor majd megérti. Az egyik 

rendőregyenruhán talált szennyeződés emberi vér. Most 

ellenőrizzük Carmen Østergaard és Marcus Tosscander 

vércsoportját. Az eredményeket holnap reggelre ígérték 

leghamarabb. Peter tizenegy és dél között ér Göteborgba. 

Rendeljen egy jó ebédet. Hosszú lesz a nap. 

Irene letette a kagylót. A gondolatai szélsebesen jártak. Most 

mihez kezdjen? Nem sikerült távol tartania Tom Tanakát a 

nyomozástól. Életben van, de súlyosan megsebesítették. 

Végül döntésre jutott. Felállt és átment abba az irodába, ahol 

a kollégáit hagyta. 

Amikor belépett, a többiek kérdőn néztek rá. 



– Olyasmi történt Koppenhágában, amely miatt szeretném 

kiegészíteni a jelentésemet. 

 

Andersson főfelügyelő kitért a hitéből. Irene valamelyest hozzá 

volt már ehhez szokva, de a főnöke ezúttal a szokásosnál is 

tovább dühöngött. Amikor kissé lecsillapodott, nyilvánvaló volt, 

hogy Irene bajban van. 

A többiek is elítélően nyilatkoztak róla. Tommy azonban 

megértően mosolygott rá. 

Amikor Andersson lehiggadt, elrendelte, hogy Hannu és 

Jonny is legyen ott, amikor Irene Peter Møllerrel beszél. 

– Hogy biztosan tudjuk, hogy élve kikerül innen – mondta, és 

sötét pillantásokat lövellt Irene felé. 

Irene megállta, hogy ne válaszoljon. Valószínűleg nem a 

leghelyesebben járt el, amikor visszatartott bizonyos 

információkat. Ennek ellenére meg volt győződve róla, hogy ha 

ismét ebbe a helyzetbe kerülne, újra megtenné. Nem sikerült 

Tomot megvédenie, de legalább tett érte. 

Jonny nyűgös volt, és ez sem segített sokat a helyzeten. Vörös 

szemei és mentaízű lehelete másnaposságról tanúskodott. Vajon 

az után is folytatta az ivást, hogy hazajött Koppenhágából? A 

reggeli eligazítás után még jó párszor panaszkodott arról, milyen 

antiszociális volt Irene Dániában. Végül Irenénél elszakadt a 

cérna. Behúzta Jonnyt az irodájába, becsukta Hannu orra előtt az 

ajtót. Egészen közel hajolt Jonny arcához, és visszafogott dühvel 

sziszegte: 

– Elképzelhető, hogy rosszul tettem, amit tettem. De én 

legalább a dolgomat végeztem. Ami rólad nem mondható el! Te 

ezzel szemben be voltál nyomva attól a pillanattól kezdve, hogy 

beléptünk Dániába, egészen odáig, hogy hazajöttünk! Ezt 

neveznéd te helyes viselkedésnek? 

Jonny még nem tért magához Irene hirtelen mozdulataitól. 

Semmivel sem tudott védekezni, de Irene látta, hogy a szemében 



düh izzik. Egy percig csönd volt, majd a düh átcsapott gyűlöletbe. 

Jonny Blom szó nélkül megfordult, kiviharzott az irodából, és 

bevágta maga mögött az ajtót. Kis híján fellökte Hannut, aki még 

mindig a folyosón álldogált, és elgondolkodva nézett Jonny után. 

– Valakinek meg kellett mondania neki. 

A méreg már elszállt Irenéből. Úgy érezte, semmi ereje sincs, 

sem lelki, sem fizikai értelemben. Kimerültén leroskadt egy 

székbe. Hannu belépett az irodába, és becsukta maga mögött az 

ajtót. 

– Mióta tudod, hogy Jonnynak alkoholproblémája van? – 

kérdezte aztán a finnt. 

– Körülbelül egy éve gyanakszom rá. 

– Én a koppenhágai út előtt nem nagyon gondoltam rá. Mi 

lett gyanús? 

– Gyakran van rosszul hétfőnként, és sokszor jön be késve. 

Péntekenként gyorsan lelép, hogy még zárás előtt odaérjen az 

italboltba. Sok szopogatós cukorkát és szájsprayt használ. És a 

bulikon mindig részeg. 

Irene igazat adott Hannunak. 

– Segítségre van szüksége. Mit csináljunk? – kérdezte aztán. 

Hannu vállat vont. Mit tehet az ember, ha egy kollégájának 

alkoholproblémája van, de nem hajlandó elismerni? Ha 

megpróbálnának segíteni rajta, Jonny megőrülne. Anderssonnal 

sem beszélhetnek. A főfelügyelő nem kíváncsi a beosztottjai 

problémáira. Csak felesleges felhajtás, mondaná, és úgy tenne, 

mintha nem történt volna semmi. 

Irene sóhajtott és úgy döntött, annyiban hagyja Jonny 

problémáit. Peter Møller két órán belül megérkezik Göteborgba. 

 

Peter pontosan fél tizenkettőkor jelentkezett be a portán. Irene 

összeszorult gyomorral, szorongva indult lefelé a lifttel. Amikor 

találkoztak, hivatalos stílusban, ridegen üdvözölték egymást, 

ahogy arra számítani lehetett. Az étteremben még meglévő 



intimitásnak nyoma sem maradt. Talán nem is volt meg köztük, 

csak Irene képzelte be az egészet. Most nem tudta, hányadán áll. 

A liftet beborította Peter Møller különleges arcszeszének illata. A 

férfi arcán nem látszottak érzelmek. Könnyű, világosszürke zakó, 

sötétkék nadrág, fehér ing nyakkendő nélkül. Peter Møller úgy 

nézett ki, mint egy szabadnapos bankigazgató, nem pedig 

rendőrtiszt. 

Jobb kezében egy barna irattáskát tartott. Drága. Biztos a 

sajátja, gondolta Irene. 

Amikor beléptek az irodába, Møller üdvözölte Hannut. Jonny 

még nem bukkant fel. Irene hellyel kínálta a vendéget, Peter 

pedig az ölébe helyezte a táskát. 

– Szükségünk lesz egy videolejátszóra – közölte. 

– Van a pihenőszobában – válaszolta Irene. 

– Az nem lesz jó. Olyan hely kell, ahol csak mi vagyunk – 

mondta Peter. 

– Majd én elintézem – ígérte Hannu. 

Amikor kiment a szobából, Irene odafordult Peterhez. 

– Kérem, mondja el, mi történt Tanakával. 

Peternek feltűnt, hogy Irene hanga kétségbeesett. Peter 

levette a zakóját és a szék támlájára tette. 

– Szombat este Tanaka tizenegy körül zárja be a boltot. Ole 

Hansen, az alkalmazott szintén dolgozott szombaton. Hansen a 

lakás és a bolt közötti kis irodában tartózkodott fél tizenegykor. 

Hannu visszaért Jonnyval együtt, Peter pedig elhallgatott. 

Biom szívélyesen üdvözölte a dánt, de nem nézett Irenere. 

Levegőnek nézte a kollégáját. Ha Peter észre is vette a 

feszültséget, nem mutatta jelét. Folytatta, ahol abbahagyta. 

– Hansen zajt hallott Tanaka lakása felől. 

– Lövést? – kérdezte Jonny. 

– Nem. Betört egy ablak. Hansen követte Tanakát, aki 

átsietett a lakásba, és eltűnt a hálószoba felé vezető folyosón. 



Hansen a konyhaajtóban várt. Hirtelen velőtrázó üvöltés és 

dulakodás hangját hallotta. 

Az üvöltés valószínűleg Tomtól jött. A szumóbirkózók 

jellegzetes üvöltéssel próbálják megfélemlíteni az ellenfelüket, 

gondolta Irene. 

– Hansen rohanni kezdett a hálószobába, miközben 

mobiljáról hívta a mentőket. Amikor odaért, szörnyű látvány 

tárult elé. Tanaka a földön feküdt egy hatalmas vértócsában. A 

vér szinte beborította a szobát. Átvágták a torkát. 

Irene elképzelte a jelenetet, és forogni kezdett a gyomra. 

– Hansen szerint egy fekete ruhás, kapucnis felsőt viselő férfi 

ugrott ki az ablakon. Az arcát nem látta, csak a hátát, de nagy 

testű személy lehetett. Nem kövér, hanem magas és jól 

megtermett. 

– Elvitt valamit? – kérdezte Irene. 

– Igen. Egy képet. Egy bekeretezett fényképet. Hansen 

szerint két hasonló volt a falon. Az egyik hiányzik. 

– Mit ábrázol az ott maradt kép? 

– Egy meztelen férfit a vízben. 

A férfi tehát azt a képet vitte el, amelyen profilban áll a 

modell, és hátulról világítja meg a fény. Azt, amelyikkel 

kapcsolatban Irenenek mindig az volt az érzése, hogy ismeri 

valahonnan. Marcus képét ott hagyta. Hirtelen felugrott a 

székéből, és látszólag oda nem illően felkiáltott. 

– A posta! 

Nem törődve kollégái értetlenkedő pillantásaival rohanva 

indult az ajtó felé, hogy megkeresse a leveleket. Fél füllel még 

hallotta Jonny megjegyzését. 

– Elvesztette a fonalat. Ez az ügy teljesen kikészítette. A nők 

nem látják be, hol vannak a határaik. 

Nagy megkönnyebbülésére Peter így válaszolt: 

– Én nem így látom. Makacs, de semmiképp sincs kiborulva. 



Remegő kézzel lapozgatta az aznapi postát. Megvan! 

Örömmel fedezte fel a kemény, elegáns borítékot, amelyet már 

Koppenhágából ismert. Tom ugyanilyenben üzent neki, amikor 

az Alex Hotelban lakott. 

Visszament az irodájába, miközben diadalittasan fogta a 

fehér borítékot. Türelmetlenül nyitotta ki. 

Két fénykép hullott az íróasztalra. Irene szó nélkül tolta oda 

őket Peter és Hannu elé. Jonny kíváncsisága végül győzött, és 

közelebb hajolt, hogy ő is lásson belőlük valamit. 

Peter és Hannu csodálkozva pillantottak Irenere. 

– Hogy jutott hozzá ezekhez? – kérdezte Møller, elismeréssel 

a hangjában. 

Irene hátradőlt a székében. 

– Az elejéről kezdem. De először tudni szeretném, rendbe 

jön-e Tom. 

Peter először nevetett fel ideérkezése óta. 

– Persze. Többször kapott vért, de rendbe jön. 

Kissé komorabban folytatta. 

– A nagy vérveszteség miatt lehet, hogy károsodott az agya. 

De az orvosok még nem tudnak biztosat. 

Legalább nem a közvetlen sérüléseibe hal bele. Ez némi 

vigaszt nyújtott Irenenek. 

Nem volt nehéz elmagyarázni a képek történetét Peternek. 

Mivel Hannu és Jonny már az eligazításon hallotta mindezt, ők a 

fényképeket tanulmányozták. 

Amikor Irene befejezte, Hannu felnézett. 

– Úgy érzem, ismerem ezt a fickót. De nem tudom felidézni, 

honnan. 

Megfordította a képet. Irene bólintott. A háttérből 

megvilágított kép. 

– Én is pontosan így vagyok vele. Neked is ismerősnek tűnik? 

– fordult Jonnyhoz. 



Blom megrázta a fejét, de nem nézett Irenére. Peter felvette a 

fotót az asztalról, és hosszasan nézegette. 

– Nem. Nekem nem ismerős – mondta végül. 

Irene is elvette a képet, és szuggerálni kezdte magát, mintha 

kényszeríteni akarná az agyát jobb teljesítményre. Vagy a férfit, 

hogy forduljon felé. Végül csüggedten letette a képet. 

– Ideje mozizni – közölte Jonny vigyorogva. 

Mindnyájan felálltak, és átmentek abba a helyiségbe, amelyet 

kihallgatáskor szoktak használni. 

– Általában olyan gyerekeket hozunk ide, akiket 

feltételezhetően molesztáltak – magyarázta Peternek Irene. 

Peter bólintott, és betette az első kazettát. 

Egy meztelen test jelent meg, amely hosszú, műanyag 

borítású asztalon feküdt. Alatta és mögötte állványzat és 

mindenféle szemét látszott. A mennyezetről csigákra erősített 

kötél lógott. Valószínűleg egy ipari létesítményben készült a 

felvétel. Az asztalt fölülről egy csupasz villany-körte világította 

meg. 

Egyértelmű volt, hogy az asztalon fekvő ember halott. A 

kamera ráközelített egy hosszú vágásra, amelyet a holttest hasán 

ejtettek. Jól látszott, hogy a belső szerveket eltávolították. 

Először nem lehetett látni, nőé vagy férfié a test, mivel a 

mellizmok és a nemi szervek sem voltak már a helyükön. De a 

csípő és a combok formájából Irene arra a következtetésre jutott, 

hogy női holttestet látnak. 

Peter megállította a felvételt. 

– Egy titkos rekeszben találtuk ezt a két kazettát Emil 

könyvespolcán. Lemásoltuk őket, úgyhogy ezeket itt tudom 

hagyni. Hang egyik film alatt sincs. Ez Carmen Østergaard 

holtteste. Sem a gyilkos, sem a holttesttel végzett későbbi rituálé 

nem látható. Amint látják, a csípő körüli területet összeszúzták. 

Ezután következik a darabolás. Az Emil dolga volt. 



Peter Møller folytatta a lejátszást. Emil Bentsen besétált a 

képbe, jobb kezében egy hatalmas körfűrészt tartva. 

Rendőregyenruhát viselt. Amikor a sapka alól belenézett a 

lencsébe, szinte komikusnak hatott a megjelenése, ha nem lett 

volna éppen ilyen az arckifejezése. Vékony arca eltorzult, a 

szemeiben vadság ült. Vigyorgott és a kamera felé mutogatott. 

A kamera kezelője ráközelített a holttestre, ezúttal a fejre 

fókuszálva. Irenének volt ideje alaposan szemügyre venni a nő 

dagadt nyelvét és tágra nyílt szemét. Mivel megfojtották, a nyelve 

hosszan kilógott a szájából. Aztán Emil odalépett a kamera elé, és 

a kép elsötétült. 

A következő jelenetben Emil Carmen fejét fűrészelte. A 

holttest túloldalára állt, hogy ne legyen a kamera útjában. 

Amikor a fej oldalra gördült, majd leesett a földre, Emil 

győzedelmesen felemelte a körfűrészt. Majd lehajolt, felvette a 

fejet, és büszkén a levegőbe emelte a trófeát. A vörösre színezett 

fűrészlap még mindig forgott. Emil kikapcsolta a szerszámot, 

letette az asztalra, és közelebb lépett a kamerához. Carmen fejét 

kinyújtott kezében lóbálta. Irene látta, hogy Emil a kamerába 

beszél. Folyamatosan mozgott a szája, kecskeszakállára és ajkaira 

fröcsögött a nyál. 

– Állj! – kiáltotta Hannu. 

A jelenetnek vége lett, és kezdődött a következő. Emil ismét a 

test fölé hajolt, és beindította a fűrészt. Peter Møller megállította 

a videót. 

– Menjen vissza! – kérte Hannu. 

Megint végignézték, ahogy Emil kezében Carmen fejével a 

kamera felé közelít. 

– Próbáljuk lassítva, kockánként – mondta Hannu. 

Lassítva is leperegtek előttük a rettenetes képek. 

– Állj! 

Peter azonnal megállította a fűmet. 



– Nézzétek a bal alsó sarkot – Hannu rámutatott. – Vissza 

tudja tekerni egy kicsit? 

Peter megtette, amit kért. Lassan kirajzolódott egy világos ív 

a képernyőn. Növekedni, majd fogyni kezdett, s végül eltűnt. 

Peter ismét lejátszotta a kérdéses részt. 

– Egy ujjhegy. Aki a kamerát kezeli, nem akarja, hogy a fej 

közelebb kerüljön hozzá – mondta Hannu. 

– Igaza van. Nagyítva is lejátszottuk. Egy bal kéz mutatóujja 

látszik a képen. A teljes köröm megjelenik – közölte Peter, és újra 

elindította a videót. 

Végignézték, ahogy Emil levágja Carmen lábát és karját. 

Amikor kész lett, felvette a végtagokat, és ugyanúgy a levegőbe 

emelte őket, mint a fejet. Arcáról átszellemült öröm sugárzott. 

Itt lett vége a felvételnek. 

– Összesen tizenhárom perc. 

– A másik kazettán Marcus feldarabolása látható? – kérdezte 

Irene. 

– Igen. És az is hasonló ehhez – mondta Peter. 

A következő film ugyanúgy a holttest bemutatásával 

kezdődött, mint az első. Marcus Tosscander teste hasonló 

állapotban volt, mint Carmené Emil megjelenése előtt. A holttest 

itt is egy műanyag borítású asztalon feküdt. A háttérben csupasz 

betonfalak álltak. De ez a helyiség sokkal kisebbnek tűnt, mint a 

másik. Irene egy alagsorra vagy pincére tippelt. 

Emil ezúttal is rendőregyenruhát viselt, és kezdettől fogva 

kezében tartotta a körfűrészt. Most már jobban mozgott, és nem 

takarta el a holttestet a kamera elől, amikor levágta a fejet. A 

művelet végén felnevetett, és felemelte Marcus fejét. Aztán 

ugyanúgy levágta a végtagokat is, mint előzőleg. A jelenet azzal 

ért véget, hogy Emil győzedelmesen a feje fölé emeli Marcus 

Tosscander egyik lábát. 

– Ez tíz perc – jegyezte meg halkan Peter Moller. 

– Úristen, ez undorító! – mondta döbbenten Jonny. 



Irene rosszul volt. Ugyanakkor értette, milyen fontosak ezek 

a filmfelvételek. 

– Sikerült rájönni, hol készültek a filmek? – kérdezte 

feszülten. 

– Az első gyilkosságnál úgy gondoljuk, egy régi hajógyár 

lehetett a helyszín. Több ilyen is van Frihamnen környékén, 

Helleruptól pár kilométerre. Ott találták meg a zsákokat is. Már 

dolgoznak az embereink, akik végigjárják az összes elhagyatott 

hajógyárat. Ha ott nem találunk semmit, akkor áttérünk a többi 

gyárépületre a környéken. Nem kis munka, de haladunk. 

– És mi a helyzet azzal a hellyel, ahol Marcust feldarabolták? 

– Az nehezebb ügy. Valószínűleg alagsor lehet. Mivel 

Göteborgban találták meg a maradványokat, bizonyára itt kell 

keresni azt is. 

Irene bólintott. 

– Azt hiszem, ez jogos feltételezés. Miért vállalták volna a 

lebukás veszélyét a határon? 

– Tudjuk, hogy még élt, amikor Göteborgba jött. Március 

elején – szólalt meg Jonny. 

– Igen. Felhívta Anders Gunnarssont. És a szomszéd néni 

szerint járt a lakásában is, mert meglocsolta a virágokat, és 

eltűntek a nyári ruhái – mondta Irene. 

A második film alatt Hannu mozdulatlanul ült a székén. 

Ekkor odafordult Peterhez. 

– Ez azt jelenti, hogy Emil és a társa is Göteborgba jött. 

– Szerintem a társa már itt volt. Itt várt rájuk – jelentette ki 

Irene. 

Jonny még mindig sápadt volt, de most megköszörülte a 

torkát. 

– És miért nem kocsival jött haza Marcus a holmijáért? 

– Ez nagyon jó kérdés. De egyben arra is választ ad, miért 

nem emlékezett senki arra, hogy komppal átkelt volna 



Svédországba. A piros amerikai kocsi biztosan nagy feltűnést 

keltett volna – mondta Irene. 

– Tehát ezért – tűnődött Hannu. 

A másik három rendőr kérdőn nézett rá. 

– Mert feltűnést keltett volna – közölte a finn. 

Irene törte a fejét, de nem értette, mire céloz Hannu. 

– A Landvetter repülőtérről indultak volna. 

Jonny mérgesen csattant fel. 

– Ezt meg miből gondolod? 

– Hosszú útra készültek. Nem lett volna jó ötlet olyan hosszú 

ideig az utcán hagyni a kocsit. Marcusnak nem volt garázsa. 

Emilnek viszont igen, ezért otthagyták a kocsit Emilnél, majd az 

ő kocsijával jöttek át Göteborgba. Vagy a társáéval. 

Peter bólintott. 

– Ezúttal Emil kocsiját fogjuk keresni. Azt hiszem, igaza van. 

– Mindhárman azt tervezték, hogy Thaiföldre utaznak? Vagy 

legalábbis Marcusszal ezt hitették el? 

– Nagyon valószínű – válaszolt Hannu. 

– Észrevették, hogy nem voltak belső szervek a felvételeken? 

– tűnődött Peter. Nem várta meg a választ, folytatta az 

elmélkedést. – Úgy gondoljuk, azokat egy másik tárolóedénybe 

tették. Abban a filmben, amelyben Carmen holttestét darabolják 

fel, látszik egy nagy műanyag vödör széle. Az asztal mellett áll. 

Szerintünk a fejet és a belső szerveket abba tették be, majd 

teleöntötték cementtel. Utána bedobták a vízbe, így elmerült. A 

zsákokat viszont elsodorták a hullámok, mint tudjuk. 

– Gondolja, hogy ugyanez történt Marcus fejével és szerveivel 

is? – kérdezte Hannu. 

– Igen. 

– És a farpofákat meg az izmokat megették azok a 

gusztustalan állatok? – kérdezte Jonny undorodva. 

– Valószínűleg – mondta közönyösen Peter. 



Kivette a kazettát a lejátszóból, és beletette a tokba, mielőtt 

folytatta volna. 

– Blokk mindkét videót megnézte tegnap. Azt mondja, hogy 

Carmen már legalább nyolc órája halott volt, amikor Emil színre 

lépett. A test megmerevedett. 

– Na és Marcus? – kérdezte Irene. 

– Nála rövidebb időről beszélhetünk. Blokk szerint öt óráról 

lehet szó. Amint láthatták, a térd kissé hajlott még, amikor Emil 

felemelte a lábat. Az állkapocs és a karok viszont merevek voltak. 

Blokk majd kockáról kockára elemezni fogja a filmet. Akkor 

jobban látja a többi jelet is. 

Irene rájött, hogy rég elmúlt az ebédidő. Persze senki sem 

éhes a látvány után. 

– Ez a két felvétel megmagyarázza, miért nem darabolták fel 

Emilt és Isabellt. A fej és a végtagok levágása Emil feladata volt. 

Isabell meggyilkolásánál ő nem volt jelen. A sajátjánál jelen volt, 

de nem darabolói minőségében – mondta szarkasztikusan Peter. 

– Közvetve Isabell meggyilkolásában is részt vett. Ő súgta 

meg a gyilkosnak, hogy keresem a lányt, és valószínűleg ő 

sugallta a Simon Steiner nevet is – állapította meg Irene. 

– Talán Emil már korábban elmondta neki az apja nevét. De 

az biztos, hogy a gyilkos találkozott vagy beszélt Emillel az után, 

hogy maga együtt vacsorázott Beate Bentsennel – mondta Peter. 

– És miért ölt meg egy jelentéktelen kis lotyót, akit Irene 

keresett? – kérdezte Jonny. 

– Poénból – válaszolt Hannu, mielőtt Irene megtehette volna. 

Furcsa gondolat volt, de minél többet tűnődött rajta Irene, 

annál valószínűbbnek tűnt az elképzelés. Vajon Isabellt 

figyelmeztetésnek szánta az elmebeteg gyilkos? Vagy poénnak? 

– Emil társa hirtelen nagyon aktív lett. Carmen és Marcus 

meggyilkolása között két év telt el. Aztán mindössze néhány órán 

belül megölte Isabellt és Emilt. Másfél hét múlva pedig leszúrta 

Tanakát – mondta Irene feldúltam 



– Azt nem tudjuk, ő támadt-e Tanakára. Talán csak 

betörésről van szó. De mivel elvitte a fotót, feltételezhetjük, hogy 

ennek is köze van a korábbi gyilkosságokhoz – mondta Peter. 

– És azt is feltételezhetjük, hogy Marcus Emilről beszélt, 

amikor a rendőrét emlegette. A kérdés már csak az, ki lehetett az 

orvos – tűnődött Irene. 

Elmondta a többieknek, miben egyezett meg Pontus 

Zanderrel a következő hétfői gyűléssel kapcsolatban. 

– Homoszexuálisok az egészségügyben? Az én seggembe 

ugyan bele nem néznek! – horkant fel Jonny. 

Úgy döntöttek, esznek valamit, mielőtt még egyszer megnézik 

a felvételeket. Peter könnyű ebédet szeretett volna, mert még 

aznap vissza akart utazni Koppenhágába. 

~ Nem marad itt éjszakára? – kérdezte Irene. 

– Nem tudok. Nagyon kevesen maradtunk. Jensnek át kellett 

vennie Beate Bentsen helyét, aki hosszú ideig betegszabadságon 

lesz. 

Nem hagyta meggyőzni magát, így Irene végül feladta. Azt 

akarta, hogy Møllernek jó benyomása maradjon a göteborgi 

éttermekről, ezért a Glady’sbe vitte, ahol Mister volt a séf. 

Felemelte a kagylót, hogy foglaljon egy asztalt. Ha az ember ilyen 

protekcióval rendelkezik, akkor rövid időn belül el tud intézni 

egy asztalfoglalást. 

Kaptak asztalt, de csak két órára. Jonny kimentette magát, 

mondván, hogy sok felhalmozódott munkája van, de Irene azt 

gyanította, nem akarta fizetni a saját ebédjét. A Glady’s az egyik 

legjobb göteborgi étterem, Michelin-csillaga is van, így érthető 

módon nem tartozik a legolcsóbb helyek közé. 

Irene csakhamar rájött, hogy a három rendőr öltözéke nem a 

helyhez illő. Peter ruházata elment, és mivel még csak ebédidő 

volt, az ő ruházatuk sem okozhatott gondot. A főpincérrel nem 

kedvelték egymást különösebben. Nem mintha túlságosan 

sokszor találkoztak volna, de Irene néha kénytelen volt beszélni 



vele, ha el akarta érni Kristert. Ha épp ő vette fel a telefont, 

azonnal érezhető volt a távolságtartó hangvétel. Irene úgy vélte, 

bizonyára nem tartja őt elég elegánsnak ahhoz, hogy egy 

aranycsillagos mesterséf felesége legyen. 

A főpincér az ajtóban fogadta őket. Fekete öltönyben és fehér 

ingben volt, és mereven meghajolt előttük. Természetesen úgy 

tett, mintha nem ismerné meg Irenet. Exkluzív arcszeszébe 

burkolózva odavezette a kis társaságot egy távolabb eső 

beugróban lévő asztalhoz. Irene udvariasan rámosolygott, majd a 

legkedvesebb tónusban közölte: 

– Köszönjük, de ez nem felel meg. Szeretnénk egy ablak 

melletti asztalhoz ülni. 

A főpincér már vette a levegőt, hogy válaszoljon, de amikor a 

tekintete találkozott Irenéével, becsukta a száját. Szó nélkül 

odavezette őket az ablakokhoz. Hogy Irene győzelme ne legyen 

teljes, nem a legjobb asztalnál állt meg, hanem a mellette levőnél. 

Irene úgy döntött, feladja. 

A munkaebéd vokban sült, borszószban tálalt tőkehalból állt. 

Mindhárman ugyanazt ették, nem utolsósorban az ár miatt. 

Újabb százharminc koronáért előételt is választhattak volna, de 

egyikük sem volt annyira éhes. A felvételek képei még élénken 

éltek a fejükben. 

Amíg az ételre vártak, rendeltek egy-egy nagy korsó sört. A 

pincér frissen sült kenyérfalatokat hozott hozzá. Az illatuk 

csábító volt, és még elolvadt rajtuk a vaj. 

A nap sok újat hozott. Ideje volt feldolgozni a tömérdek 

információt. Peter és Hannu nem beszélt arról, ami az elmúlt 

néhány órában történt, Irene pedig lassan kiengedett. A 

nyakában és a vállaiban érzett feszültség enyhült, ami részben a 

sörnek, részben a Glady’s otthonos hangulatának volt 

köszönhető. Az éttermet egy hatalmas kőépület alsó szintjén 

alakították ki. A terem tágassága ellenére az építész úgy tervezte 

meg a kisebb beugrókat, hogy a vendégek átélhessék a hely 



intimitását. A csupasz téglafalak eredeti szépségét meleg fényű 

lámpákkal emelték ki. A falfülkékbe gyertyákat állítottak. A 

tizennyolcadik század végét idéző szürke stílbútorokat kék-fehér 

csíkos kárpittal vonták be. A látványt a hófehér asztalterítők és 

textil szalvéták koronázták meg. A hatalmas ablakokat légies 

anyagból készült, fátyolszerű függönyök takarták. Irene anélkül 

nézegethette a forgalmas Avenyn járókelőit, hogy azok láthatták 

volna őt. Ideális megfigyelőhely, gondolta zsaruösztönnel. 

Hirtelen rádöbbent, mennyire befolyásolja már a gondolkodását 

a munkája. Jelentős erőfeszítésébe került, hogy gondolatait a 

beszélgetésre és az ételre összpontosítsa. 

 

Újra megnézték a felvételeket Peterrel. Jonny is csatlakozott 

hozzájuk. 

Ezúttal könnyebb volt, mert már tudták, mi következik. 

Amikor az utolsó képkockák is lementek, Irene megszólalt: 

– Miért nem vette fel az egész darabolást? Lemásolhatták 

volna, hogy mindkettőjüknek legyen egy-egy példánya. 

Egy ideig fontolgatták a lehetséges választ. Végül Hannu 

szólalt meg: 

– A többi rész nem érdekelte. Valószínűleg ettől indult be. 

Peter bólintott. 

– Blokk is valami hasonlót mondott. Szerinte a furészes 

darabolásról szóló képek csökkentették Emil feszültségét, és 

gyönyört okoztak neki. 

– A másik meg nyilván a másik részét akarta filmen látni. A 

has felvágását és a szervek eltávolítását. Mellesleg, kérdés, vajon 

magát a gyilkosságot is felvették-e – tűnődött Irene. 

– Valószínű, de nem bizonyos. A lényeg nem az ölés, hanem a 

test feldarabolása – válaszolt Peter. 

Ez egybecsengett azzal, amit Yvonne Stridner mondott még a 

nyomozás elején. 



– Szóval a másik fickó valószínűleg orvos, ha jól értettem – 

szólt bele a beszélgetésbe Jonny. 

– Igen. Mivel Marcus arról beszélt... – kezdte Irene, de Jonny 

közbevágott. 

– És ha az is csak jelmez, mint a rendőrruha? 

– Jelmez? 

– Emil nem volt rendőr, csak felvette az egyenruhát. Mi van, 

ha az orvos nem igazi orvos, csak eljátssza. Fehér köpenyt ölt, 

sztetoszkópot csap a nyakába... 

Irene megdöbbenve nézett Jonnyra. Ez volt a legokosabb, 

amit a nyomozás során mondott. És valószínűleg igaza is van. 

– Ez elképzelhető. Azon a képen gondolkodtam, amelyet 

Tanakától vittek el. Az a férfi a képen talán orvos. Megpróbáltam 

kitalálni, hogyan juthatnánk a fotós nyomára. Neki tudnia kell, ki 

van azon a képen. 

– Kérdezte erről Tanakát? – érdeklődött Peter. 

– Igen. Tom nem tudja, ki készítette a fényképet. Minőségi 

munka... – folytatta Irene, bár Jonny hangosan felhorkant. – 

Nem sok fotós képes ilyen minőségű képet készíteni. A kérdés az, 

hol kezdjük a keresgélést. 

– Mindenképpen a fotósok között – javasolta Hannu. Néha 

az ember idegeire megy, gondolta Irene, de tudta, hogy ki kell 

várni a végét. 

– Nyilván szabadúszó – folytatta Hannu. 

Jonny felhúzta a szemöldökét, és megint belekezdett a 

mondókájába: 

– Honnan a fenéből... – de aztán hirtelen elhallgatott. Máris 

javul a helyzet, gondolta Irene elégedetten. Szabadúszó? 

Valószínűleg tényleg az. Egy ilyen fotós nyilván magának 

dolgozik. Talán van egy stúdiója, és lehetnek alkalmazottai is. 

Irene tudta, hogy időbe telik majd, mire megtalálják, de 

megtalálják, az biztos. 



Peter Møller öt óra előtt indult vissza. Úgy gondolta, ha minden 

jól megy, tízre haza is ér. Hannu, Jonny és Irene bement 

Andersson irodájába, hogy jelentést tegyen. 

A főfelügyelő nem volt hajlandó megnézni a filmeket. Azt 

mondta, megbízik az ítéletükben. 

Megegyeztek, hogy másnap elkezdik keresni a fotóst. 



Tizenötödik fejezet 

A laboros lány öt példányt készített Tom Tanaka küldeményéről, 

továbbá két jó nagyítást mindkét fényképről. Irene körbejárt 

velük a kollégák között, és megpróbálta kideríteni, ismeri-e 

valaki a modellt állót. Senki sem válaszolt igennel. Csak ő és 

Hannu érezte úgy, hogy ismerős nekik a fiatalember. De az is 

lehet, hogy a képzeletük játszott velük. 

Volt valami ismerős a kidomborodó arccsontban, a fül 

alakjában, a mellkasban és a karokban. Addig nézte a képet, amíg 

a szeme égni kezdett. 

Feladta. Az idő szorításában dolgoztak. Nyilvánvaló, hogy a 

fényképen látható férfi ismerte Marcus Tosscandert. Lehetséges, 

hogy Emilről is tudott. Elképzelhető, hogy a gyilkosságokhoz is 

köze van. Nagyon fontos lett volna megtalálni őt. 

Hannu próbálta elérni Anders Gunnarssont, Birgitta pedig 

Hans Pahlisst kereste. Irene Pontus Zandert vállalta, mivel 

amúgy is beszélni akart vele. Jó esély volt arra, hogy egyikük 

esetleg felismeri a képen látható férfit. Talán ugyanazokban a 

körökben mozog, mint ők. 

Irene hamar rájött, hogy a fotósokat nem könnyű megtalálni, 

ezért egyszerűen négyfelé osztották a telefonkönyvben található 

neveket. Módszeresen akartak végigmenni mindegyik csoporton. 

Csak elkezdeni volt nehéz. 

Irene azzal kezdte, hogy beírta a címeket egy térképbe, hogy 

valamilyen ésszerű útvonalat alakíthasson ki. Ha nem találnak 

gyorsan valamilyen nyomot, a nap nagy része, sőt a következő 

nap első fele is eltelik a kutatással. 

 

Fél négykor Irene kezdett csüggedni. A végigjárt fotóstúdiókban 

senki sem tudott információval szolgálni azzal kapcsolatban, ki 



készíthette a művészi fotókat. Marcust azonban jó néhányan 

felismerték. Modellként kereste a kenyerét, mielőtt a saját cége 

felvirágzott volna. 

Irene megszomjazott. A kora nyári meleg kellemes volt 

ebédidő környékén, de délutánra kezdett elviselhetetlenné válni. 

Ez volt az év első igazi nyári napja, amelyről Irene szívesen 

lemondott volna. A kocsiban borzalmas volt a hőség, a ruha 

rátapadt az ember testére. Irene érezte, hogy a dezodora 

semmiképp sem tart ki huszonnégy órán át, ahogy a reklámok 

állították. Mindent megadott volna egy hideg zuhanyért. 

Reményvesztetten vánszorgott fel az E. Bolin Fényképész 

Társaság irodájához vezető lépcsőkön. A „társaság” mindig 

elegáns üzletet feltételezett, de ezúttal erről nem volt szó. A külső 

ajtón több helyen is lepergett a festék. A csengő nem működött, 

úgyhogy Irenenek kopognia kellett. 

Az ajtót nyitó ember meglepte. Az első gondolata az volt, 

hogy nyilván ő is fotómodell. Kissé magasabb volt az átlagnál, 

karcsú teste kidolgozottnak tűnt. Borostyánbarna szemei illettek 

a hajszínéhez. A frufruja hosszabb volt, a tincsek felfelé 

meredeztek a férfi homlokán. A külseje olyan lezserségről 

árulkodott, melyet legalább félóráig tart ilyen gondosan 

elrendezni. Alaposabb megfigyelés után Irene úgy látta, a 

fiatalember idősebb, mint első látásra tűnt, inkább harmincon túl 

volt, mint innen. 

Elbűvölően Irenére mosolygott. 

– Miben segíthetek? 

– Irene Huss nyomozó vagyok – mondta Irene, és előhúzta a 

jelvényét. 

A férfi, kissé felhúzta a szemöldökét, de nem mozdult. 

– Tényleg? 

– Erik Bolint keresem – mondta Irene. 

– Szolgálatára, én vagyok az. 



Kissé teátrálisan meghajolt, és belépett az előszobába. Irene 

követte. 

Ha a hely kívülről nem tett mély benyomást az emberre, 

belülről annál jobban festett. Nemrég újíthatták fel. 

A falakat halványszürkére festették, a padló meleg 

cseresznyeszínű volt. A stúdiót erős lámpák világították be, a 

fehér falak mellett a padló sötétvörös színe éles kontrasztot 

alkotott. Jobbra nyílt a tágas konyhába vezető ajtó, ahol három 

szín dominált: fekete, fémes ezüst és cseresznye. 

– Mikor tervezte meg Marcus Tosscander a stúdiót? – 

kérdezte Irene. 

Bolin csodálkozva nézett rá. 

– Honnan tudta? 

– Rájöttem. 

– Bravó! Megvan, megvolt a maga jellegzetes stílusa. 

Abszolút csodálatos! Imádom! 

– És mikor tervezte? 

– Talán egy éve. A felújítás tavaly nyáron zajlott. Kér egy 

kávét? 

– Igen, köszönöm. 

Átmentek a szupermodern konyhába. Irene leült egy kerek 

konyhai székre, amely szintén nem közönséges szék volt. Erik 

Bolin bekapcsolt egy kávéfőzőt. Hosszasan szöszmötölt a 

különféle kapszulákkal, tartályokkal és mérőkanalakkal, mire 

kipréselt kétgyűszűnyi adag kávét. 

Irene jobban szerette a bögrében felszolgált svéd kávét, de a 

semminél ez is jobb volt. A koffein az koffein, akármilyen formát 

is vesz fel. 

A gép két adagot főzött le egyszerre. Bolin mindkét csészét 

letette a konyhaasztalra, majd gondosan közéjük helyezett egy kis 

tányér aprósüteményt. Ez az ember fogyókúrázik? – gondolta 

Irene. Nem úgy nézett ki, mint akinek szüksége van rá. De az is 

lehet, hogy épp ezért nézett ki ilyen jól. 



Gondolatait Bolin kérdése szakította félbe: 

– Marcusról van szó? 

– Jól ismerték egymást? 

Bolin szomorúan elmosolyodott. 

– Igen. Nagyon jó barátok voltunk. 

– Mikor ismerkedtek meg? 

Bolin gondolkodott pár másodpercig. 

– Négy évvel ezelőtt. 

– Viszonyuk volt? 

– Kezdetben, de az utóbbi két évben már csak barátok 

voltunk. 

– Készített képeket Marcusról? 

A fiatalember barna szeme felvillanyozódott. 

– Rengeteget! Szeretett pózolni, és a kamera is szerette őt. 

Vannak emberek, akik nagyon fotogének. 

Irene elővette a borítékot. 

– Ezeket is maga készítette? 

Bolin elvette a fényképeket, és elmosolyodva közölte: 

– Hát persze! 

Irene kis híján felkiáltott: heuréka! Az utolsó pillanatban 

visszafogta magát. 

Elnézést kért, mondván, hogy telefonálnia kell a kollégáinak. 

A mobilján hívta a többieket, és szólt nekik, hogy ne 

keresgéljenek tovább. 

– Tudja, ki ez a másik férfi? – kérdezte Bolint, amikor 

visszament hozzá. 

– Csak annyit tudok róla, hogy Marcus Bastának hívta. 

– Bastának? Az minek a becézése? 

– Fogalmam sincs. 

– Mikor készültek a képek? 

– Tavaly nyáron, augusztus elején, 

– Már majdnem egy éve. És hol? 

– Lokkenben. 



Lokken Dániában volt, Jylland nyugati partvidékén, elég 

messze Koppenhágától. 

– Hogyhogy Dániát választotta helyszínként? És miért pont 

Lokkent? Elég messze van kocsival. 

– Mert fantasztikus dűnék vannak arrafelé. Sok csodás kép 

született. 

– De ezeken nincsenek is dűnék! – ellenkezett Irene. 

– Nincsenek. Marcus elvitte azokat, amelyek érdekelték. A 

homok nem érdekelte – válaszolta Bolin. 

– Láttam más képeit is. Például azt, amelyiken óriási 

párnáknak támaszkodik. Egy kicsit elmosódott a kép, de 

Marcus... 

– Ja! Az a régi fotó? Azt itt készítettük a stúdióban. Az volt az 

egyik első aktkép Marcusról. Nekem nem nagyon tetszett, de ő 

imádta. Kinagyítottam és karácsonyi ajándékként odaadtam 

neki. Még a barátságunk kezdetén. 

– Mire használták a képeket? 

– Hogy érti? 

– Magazinokba kerültek, vagy esetleg poszterek készültek 

belőlük? 

– Jöjjön velem – mondta erre Bolin. 

Fürgén felállt, majd az előszobán át bevezette Irenet egy 

nagyobb stúdióba. A falakra mutatott. 

Mindenütt bekeretezett fekete-fehér képek lógtak. Néhány 

férfi- és női akt is volt köztük, de a legtöbb portré volt. Irene 

beigazolódni látta az elképzelését: tehetséges fotóművész Bolin. 

– Mivel a reklámszakmában dolgozom, sok kommersz képet 

is készítek. Nagy örömöt okoz, ha néha művészi fotókat is 

csinálhatok. Volt pár kiállításom, amely jó értékelést kapott. Az 

utolsón, fél évvel ezelőtt a lokkeni képeket is bemutattam. A 

Megerősítés címet adtam a sorozatnak. A Pic Ture Galériában 

állították ki. 

Irene műveletlennek érezte magát. 



– Jöjjön csak – mondta ismét Bolin. 

Kinyitott egy fehér ajtót. Az apró, raktárszerű helyiségben 

keretek sorakoztak. Bolin keresgélni kezdett közöttük. Időnként 

diadalittasan felkiáltott és kirántott egyet a sorból. Amikor 

befejezte a ténykedését, hat képet tett a fal mellé, és elégedettnek 

tűnt az eredménnyel. 

– Ezek és még öt másik szerepelt a kiállításon – mondta 

büszkén. 

Irene kihallotta a művész büszkeségét a hangjából, és 

amennyire meg tudta ítélni, ez jogos is volt. 

Minden fotó rendkívüli érzékiséggel bírt. Marcus képe egy 

kicsit különbözött attól, amelyet Tom falán látott. Ezen a képen a 

fiatalember jobban előrehajolt. Bal kezét hanyagul a csípőjére 

tette, jobb kezével pedig eltakarta a nemi szervét. Magabiztos, 

szexi mosollyal nézett a kamerába, a szemében pajkosság 

csillogott. A szél összeborzolta nedves haját, a napfény 

megcsillant a testén lévő vízcseppeken. Tökéletes a teste, 

gondolta Irene. Akár egy görög istené. Amit Emil és a társa 

megcsonkított. 

Egy másik képen fiatal nő ült két gyermekkel. A kisebbik még 

csecsemő volt, a nő mellén aludt. A nagyobbik az anyja térdére 

támasztotta a fejét, és a kamerába nézett. 

Ő sem lehetett több kétévesnél. Mindhárman meztelenek 

voltak. Az ázsiai nő szépsége lenyűgöző volt. Hosszú, fekete haja 

szinte beburkolta az egész csoportot. Akár rá is tudott volna ülni 

a hajára. A képről sugárzott a melegség és a szeretet. 

– A családom – közölte Erik. 

Irene elképedt. Azt gondolta, Bolin homoszexuális. De ha van 

felesége és családja... 

– Ő tényleg a maga felesége? És a maga gyerekei? 

– Igen. 

– Tud magáról és Marcusról? 

Erik Bolin hirtelen elkomorult. 



– Azt tudja, hogy házasságunk kezdetén biszexuális voltam. 

Marcusszal nem tartott sokáig a kapcsolat, bár utána sem 

szakítottunk teljesen. 

Irene szeretett volna még többet megtudni erről a különös 

kapcsolatrendszerről, de sejtette, hogy a férfi nem lenne őszinte. 

Inkább a fényképre koncentrált. Ugyanazt látta, mint Tom 

fotóján. 

– Több képet is készített erről a férfiról? – kérdezte. 

– Igen. De nem volt túl sok időnk. Ez lett a legjobb. Ez 

olyanfajta kép, amilyenről az ember mindig is álmodik: bárcsak 

sikerülne az időzítés! Ahogy a napsugarak kitörnek a falloszából! 

Péniszerőnek neveztem el. Őrülten szexi! De a galéria nem értett 

egyet a címmel, úgyhogy Férfierőre változtattuk. 

– Meséljen arról, hogyan ismerte meg Bastát. 

Bolin az emlékei közt kutatott. 

– Marcus telefonhívást kapott, és nagyon boldognak tűnt, 

amikor megtudta, hogy Basta találkozni akar vele. Elmagyarázta 

neki, hol vagyunk. Nem volt nehéz ránk találni, a közelben lévő 

világítótorony miatt. Körülbelül egy óra múlva láttam, hogy 

közeledik egy terepjáró. Basta érkezett meg. 

– És nem volt maguk körül tömeg? Végül is Marcus anyaszült 

meztelen volt. 

– Északabbra jártunk, ahol közel sincsenek olyan sokan. És 

már elég késő volt. Öt körül kezdtem fotózni Marcust. 

– Basta később jött? 

– Igen. Úgy hét körül. Befejeztem az utolsó tekercset 

Marcusszal, és amikor készen lettünk, kérte, hogy fotózzam le 

Bastát is. Jól nézett ki a srác, úgyhogy belementem. 

Tulajdonképpen ő állt elő azzal az ötlettel, hogy nekitámaszkodik 

a kőfalnak, és a fallosza a levegőben ágaskodik. Minden nagyon 

jól sikerült. 

– Mennyi ideig maradt? 



– Úgy két órát. Nézte, ahogy Marcust fotózom, aztán 

elkészítettük az ő képeit, és el is ment. 

– Marcusnak és Bastának viszonya volt akkoriban? 

Bolin először elbizonytalanodott, de végül vállat vont. 

– Mielőtt Basta elment volna, elvonultak a világítótorony 

mögé. 

Irene megint szeretett volna kicsit többet tudni a Marcushoz 

fűződő kapcsolatáról, de visszafogta magát. Sokkal fontosabb 

megtudni, ki is ez a Basta. 

– Marcus mindig csak Bastának hívta a férfit? 

– Igen. 

– Írja le a külsejét, kérem. 

– Egyidős lehetett velünk. Magas, legalább 180 centi. 

Kidolgozott teste van, valószínűleg súlyzókkal gyúr. A haja szőke 

és vállig érő. Copfban hordja. 

– Svédül vagy dánul beszélt? 

– Svédül. 

– Volt valamilyen tájszólása? 

– Nem emlékszem pontosan, de azt hiszem, göteborgi 

lehetett. De nem úgy beszélt. Arra emlékeznék. 

– A rendszámtábla svéd volt vagy dán? 

– Fogalmam sincs. A strandon parkolt, legalább száz méterre 

tőlünk. 

– A szeme színe? 

– Azt hiszem, kék. 

– Kölcsönadná ezt nekem? – kérdezte Irene, a Férfierő című 

képre matatva. 

– Hogyne. 

– Megvannak még azok a képek, amelyeket Bastáról 

készített? 

– Valahol igen, azt hiszem. De csak egy tekercs. 

Irene abban reménykedett, hogy valamelyik képen az arcból 

is látszik valami. 



– Hány kép van egy tekercsen? 

– Tizenkettő. 

– Megkeresné a fotókat? 

– Persze. De hamarosan jön egy fontos ügyfél. Ha elment, 

keresgélek. 

– Ha megtalálja őket, kérem, tegye le a rendőrségen egy 

borítékban a nevemre. 

Irene átnyújtotta Bolinnak a névjegykártyáját. A férfi 

bólintott, és beletette a kártyát a farmerja zsebébe. 

 

– Az egész nap elment! Nem tudtad volna hamarabb megtalálni? 

– morgott Jonny. 

Ezt vajon komolyan mondta? Irene rávillantotta a szemét, és 

látta, hogy Blom tényleg komolyan beszél. Mérgesen felcsattant. 

– Örülj neki, hogy egyáltalán megtaláltam! Különben holnap 

is a várost járhatnád! 

– Apropó, holnap. Hogyan szervezzük meg? – kérdezte 

Birgitta, hogy elejét vegye a veszekedésnek. 

Érdekes. Általában őt bosszantja leginkább Jonny 

viselkedése. Lehet, hogy mióta Rauhala asszony lett, 

megváltozott a temperamentuma? Igazából nem változtatta meg 

a nevét, továbbra is a Moberget használta. A terhessége még nem 

volt szembetűnő, bár vett néhány bővebb nadrágot. 

– Megkapod a képeket Basturól? Mit mondott a fotós? – 

kérdezte Andersson. 

– Basta a neve. Igen. Bolin holnap leteszi őket a portán. 

– Akkor mehetünk megkeresni ezt a fickót. Elég furcsa neve 

van – morgott a főfelügyelő. 

– Valaki hozzáfért már Marcus számítógépéhez? – 

érdeklődött Birgitta. 

– Nem. Nem találtunk még senkit, aki elég jól értene a 

számítógépekhez – mondta Andersson. 

– Én megpróbálhatom – ajánlotta fel Birgitta. 



Irene felírta magának, hogy fel kell keresnie Pontus Zandert. 

Talán a homoszexuális egészségügyisek szervezeténél elhelyezett 

horogra ráharapott valaki, 

 

Irene még egyszer megpróbálta felhívni Pontus Zandert nem 

sokkal tizenegy óra előtt, mielőtt lefeküdt volna. A férfi az otthoni 

telefont vette fel. 

– Hozzájutott valamilyen információhoz? – kérdezte kertelés 

nélkül. 

– Nem. De micsoda vita kerekedett belőle! – kiáltott fel 

lelkesen Zander. 

– Mondjon el mindent az elejéről. 

– Rendben. Úgy tettem, mintha fel lennék dúlva a kihallgatás 

után. Mintha nekroszadisták lennének köztünk, mondtam 

hangosan. Fellángolt a vita. Ahogy reméltük is. Hallania kellett 

volna! De senki sem mondott semmi érdekeset a nekrofíliáról 

vagy más szörnyűséges dolgokról. Mindenki egyetértett abban, 

hogy csak a rendőrség homofóbíája nyilvánult meg. 

Irene nem tartotta homofóbnak magát, mégis csendben 

maradt, hogy Pontus minél előbb folytassa. 

– Általában tíz körül végzünk. Senki sem hallott semmilyen 

érdekes pletykát. Legalábbis én nem hallottam semmit. De a csali 

bedobtam! Lehet, hogy valaki ráharap! Úristen, de izgalmas! 

Nem az izgalmas volt az a szó, amelyet Irene használt volna, 

amikor a gyilkosra és az áldozataira gondolt. Mindenesetre 

megköszönte Pontus segítségét, és kérte, hogy jelentkezzen a 

későbbiekben is. 

Letette a telefont és bemászott az ágyba. Egy idegesítő 

gondolat foglalkoztatta, és nem tudott elaludni: valamit elnézett. 

Valamire gondolnia kellett volna napközben. De egyszerűen nem 

jutott eszébe, mi lehetett az. 

Már majdnem fél három volt, amikor kimerülten álomba 

zuhant. 



– Nekem is van valami?— kérdezte a porta ablakához hajolva, és 

annyira biztos volt benne, hogy igenlő választ kap, hogy már ki is 

nyújtotta a kezét, hogy elvegye a borítékot. 

– Nézzük csak... Irene Huss... Huss... Nem. Nincs itt semmi 

sem. 

A barátságos, barna hajú rendőrnő sajnálkozva mosolygott 

Irenere az ablak mögül. Irene hitetlenkedve nézett vissza rá. 

– Biztos benne? Egy Bolin nevű fotósnak kellett volna itt 

hagynia egy borítékot ma reggel. 

– Sajnos, nincs itt. 

Irene elkeseredett, és üres kézzel távozott. Lehet, hogy Bolin 

nem találta meg a filmtekercset? Elhatározta, hogy azon 

nyomban felhívja a fotóst, és megkérdezi tőle, mi történt. A 

reggeli eligazításig még volt öt perce. 

Miközben tárcsázott, szeme a napsugaras fotón nyugodott. 

Tudta, hogy ismeri a férfit. Ha egy kicsit többet látna az arcából, 

felismerné. És ha nem éppen szemből sütne a nap... Akkor 

talán... Felsóhajtott, és feladta. A kép, amelyet a falnak 

támasztott, már eddig is rengeteg ékelődő megjegyzés forrása 

volt a kollégái körében. 

Tízszer csengett a telefon, de senki sem vette fel. Fél nyolc 

talán túl korai időpont. Várnia kell egy keveset. 

 

Andersson főfelügyelő rövid eligazítást tartott aznap. A napfény 

elárasztotta a helyiséget. Hamarosan beköszönt az iskolai 

vakáció, de a főfelügyelő szemmelláthatóan nem vett tudomást az 

ablakon túli világról. Minden figyelme az előtte heverő papírokra 

irányult. Amikor felnézett, keresve valakit, olvasószemüvege 

lecsúszott az orrára. Irenén akadt meg a tekintete. 

– A laborosok üdvözletüket küldik. A képeslap elemzése 

semmi érdekeset nem hozott, kivéve egy különös ujjlenyomatot a 

bélyegen. A többi valószínűleg a postásé és a tied. A koppenhágai 



kollégák átvizsgálják Tosscander autóját. Ha lesz eredmény, 

telefonálnak. 

– Mondtak valamit Tom Tanakáról? – kérdezte Irene. 

– Nem – felelte kurtán a főfelügyelő. 

Tanaka még mindig érzékeny téma volt a főnöknél. Irene 

elhatározta, hogy felhívja a koppenhágaiakat, és érdeklődik a 

férfi állapotáról. 

– Birgitta próbál bejutni Tosscander számítógépébe. Irene a 

Bolin nevű fotóst keresi fel, és megpróbál képeket szerezni arról 

a... hogy is hívják... tudjátok, akinek a... hogyishívjákja az égnek 

áll. Jonny átnézi a többi videokazettát. 

Jonny mérgesen felhorkant. 

– Mi az? – kérdezte Andersson. 

– Utálom azokat a filmeket! Buzik ugrálnak egymáson! A 

francba velük! 

– Megértem, ha nem találod túlságosan szórakoztatónak a 

feladatot. Mégis meg kell nézned őket. Minden filmet látnunk 

kell. 

– Igen, de Tosscander filmjei főleg reklámok, ezek pedig 

undorító házi videók. 

– Megnézed őket, és kész! – zárta le a vitát Andersson. 

Jonny tovább motyogott a bajsza alatt, de ezúttal 

csendesebben. 

– Hannu fog segíteni Irenenek, hogy felkutassa a Basta nevű 

fickót. Tommy elmondta, hogy a Hasfelmetsző ügyében is történt 

előrelépés. 

Irene kérdőn nézett Tommyra, aki felfelé tartott hüvelykujjal 

válaszolt. Az előző hétvégén nem történt riasztás. Talán a nők is 

óvatosabbak lettek Vasastanban. De az is lehet, hogy nem lépett 

ki az elkövető az utcára. 

– Fredrik a gazdaságisokhoz megy. Van rá esély, hogy 

gazdasági bűncselekmény miatt elkapjuk Robert Larssont. Mivel 



már nincs szemtanúnk, a Laban-féle gyilkosság miatt úgysem 

hozhatjuk be – fejezte be Andersson a tájékoztatást. 

Irene elsőként Bolin számát tárcsázta. Senki sem válaszolt. 

Eszébe jutott, hogy a férfi családos ember. Lehet, hogy még 

otthon van. Rövid keresgélés után rábukkant a számára. A 

feleségét Sara Bolinnak hívják, fog-technikusként szerepel a 

telefonkönyvben. Nem messze laknak tőle. 

Irene csak egy csengetést hallott, azonnal felvették a telefont. 

– Sara Bolin – szólt bele hamisítatlan göteborgi akcentussal 

egy fáradt női hang. 

– Jó reggelt. A nevem Irene Huss. Erik Bolint keresem. 

– Ki maga? 

Irénét meglepte a kérdés, de azért válaszolt. 

– Rendőrnyomozó vagyok, és nemrég beszéltem Erikkel... 

– Az isten szerelmére, ne táncoljon az idegeimen! 

Megtalálták? 

Irene elnémult, és csak egy szót tudott kinyögni. 

– Kit? 

– Eriket, természetesen! Ma reggel jelentettem be az 

eltűnését. 

– Várjon egy percet! Erik Bolin eltűnt? 

Egy pillanatig csönd volt, majd Sara Bolin remegő hangon 

megszólalt. 

– Igen. Nem tudta? 

– Nem! Egy másik ügy miatt keresem... Amelyben az egyik 

ismerőse érintett... 

Sara hangja óvatosan csengett. 

– Tudom. Marcus Tosscander. 

– Pontosan. Maga is ismerte? 

– Sosem találkoztam vele. Ő volt Erik... 

Csönd lett. 

– Jól értettem? Bejelentette Erik eltűnését? – kérdezte Irene 

még egyszer. 



– Igen. Amikor ma reggel felébredtem, az ágya üres volt. 

Tegnap este nem jött haza. 

– Előfordult ez már máskor is? 

– Igen. De mindig felhívott. És akkor is telefonál, ha késik. 

Ami gyakori a munkája miatt. 

– És tegnap nem tűnt fel, hogy nem ment haza? 

– De igen. Délután telefonált, és azt mondta, hogy későn jön 

haza. Úgyhogy nem aggódtam, amikor kilenckor sem volt még 

otthon. Inkább mérges voltam rá. Felhívtam a stúdiót, de nem 

vette fel a telefont. Aztán lefeküdtem. Nagyon fáradt voltam, és 

valószínűleg rögtön elaludtam. 

Irene is aggasztónak találta Bolin eltűnését. 

– Van kulcsa a stúdióhoz? 

– Nincs. Csak Eriknek. 

Irene meg akarta kérdezni, miért nincs pótkulcs, de hamar 

rájött, hogy ezt a kérdést Eriknek kellene feltennie, nem a 

feleségének. 

Gyors elhatározásra jutott. 

– Odamegyek és megnézem, be tudok-e jutni valahogyan. 

– Köszönöm. 

Irene csaknem összeütközött Hannuval kifelé menet. 

– Gyere. Erik Bolin eltűnt. 

Hannu nem kérdezett semmit, felvette a dzsekijét és követte 

Irenet. 

 

– Tehát egyszerűen nem ment haza tegnap este – foglalta össze 

Irene. 

– A felesége szerint gyakran jár haza későn, de mindig 

telefonál, igaz? 

– Pontosan. 

– Tehát van ideje a barátjával találkozni. 

– Úgy érted, esténként? Mielőtt hazamegy a családjához? 

– Igen. 



Hannunak igaza volt. Előző nap Irenenek is az volt az érzése, 

hogy kérdeznie kellene Bolint a Marcushoz és Bastához fűződő 

kapcsolatáról, és ma már sajnálta az elszalasztott lehetőséget. 

– És ha szerelmi háromszög? 

– Mire gondolsz? 

– Marcus Bastát szerette, Erik Marcust, Basta pedig Eriket... 

Irene elhallgatott és végiggondolta a láncolatot. Logikusnak 

tűnt. 

– Talán Basta gyilkolta meg Marcust, hogy megszerezze 

Eriket... 

– Aligha – mondta Hannu. – Ne felejtsd el Carmen 

Østergaardot. És Isabell Lindet. Nem illenek a képbe. 

Irene elismerte, hogy a kollégájának igaza van. Mégis volt 

valami az elképzelésében, ami nem hagyta nyugodni. Vajon Erik 

és Marcus több éven át barátok maradtak? 

A Marcusról készült képeket egy szerelmes ember készítette. 

Es ez az ember csak úgy hagyta volna, hogy a szerelme szexeljen 

egy másik emberrel a szeme láttára? Nem életszerű feltételezés. 

Még akkor sem, ha Anders Gunnarsson szerint a 

homoszexuálisok másképp gondolkodnak a hűtlenségről. A 

féltékenységet ők is ismerik. 

Valami sántított Erik Bolin történetében. Irene már előző nap 

is érezte ezt, de csak most fogalmazódott meg benne. Az 

aggodalom egyre nőtt benne, és gyorsabban kezdett vezetni. 

– Ötven – figyelmeztette Hannu egy táblára mutatva. 

Irene levette a lábát a gázpedálról. 

 

A stúdió külső ajtaja ugyanolyan volt, mint előző nap. Irene 

hangosan kopogott, de nem jött válasz. Hannu kinyitotta a 

levélláda fedelét, és bekukucskált a lakásba. Hosszan figyelt 

mozdulatlanul, és nem szólt egy szót sem. Amikor odafordult 

Irenehez, komoran nézett rá. 

– Hívjunk egy lakatost. 



Irene elővette a mobilját, és telefonált. A lakatos azt ígérte, fél 

órán belül ott lesz. Irene benézett a levélláda résén. 

A földön újságok és levelek hevertek. A látómezője szélén 

üvegszilánkok és egy darabokra tört ezüst fényképkeret látszott. 

A világos színű padlót több rozsdavörös folt borította. 

– Itt dulakodtak. A padlón megszáradt vérfoltok vannak. 

Amikor tegnap fél ötkor elmentem, még nem volt törött üveg 

vagy keret az előszobában – mondta Irene. 

Hannu bólintott, és az arcán nem látszott semmilyen 

érzelem. Ez egyértelműen annak a jele volt, hogy aggódott. 

Amíg a lakatosra vártak, a többi lakó nevét olvasgatták. Az 

épület ötemeletes volt, minden emeleten két lakó osztozott. Úgy 

döntöttek, csak az után kérdezik ki a szomszédokat, ha 

megtudják, mi történt a lakásban. 

Megérkezett a lakatos és kinyitotta az ajtót, majd amilyen 

gyorsan jött, távozott. 

Az előszobában égett a villany. Irene és Hannu megállt az 

ajtóban, hogy felmérje a látványt. Bolin egyik bekeretezett, 

kiállított fotója a padlón hevert. Az üveget bezúzták, a keretet 

apró darabokra törték, a képet pedig csíkokra szaggatták. A 

csíkok elég nagyok voltak ahhoz, hogy Irene felismerje a fotót. 

Erik Bolin családja volt rajta. 

A bal oldali ajtó mögül rozsdabarna foltok vezettek a külső 

ajtóig. 

Hannu látta meg először. Megrezzent, Irene pedig követte a 

tekintetét. A jobb válla fölötti kalap tartón Erik Bolin feje feküdt, 

és félig nyitott szemmel bámult rájuk. 

Irene felsikoltott. Érezte, hogy a padló meginog a lába alatt. 

– Ne mozdulj – mondta Hannu. 

Elővette a mobilját, és erősítést kért. 

 

– Lám, lám, Irene hazajött, és megint potyognak a népek, mint az 

őszi legyek – ízléstelenkedett Jonny. 



Hangosan felnevetett, hogy jelezze, tréfa volt csupán, de a 

többiek még csak el sem mosolyodtak. Andersson sötéten 

pillantott rá, amitől Jonny elcsendesedett. A főfelügyelő Irenéhez 

fordult. 

– Elmondanád, mit csináltál tegnap és ma? 

Irene beszámolt a Bolin stúdiójában tett látogatásáról. 

Átment az irodájába és elhozta a Férfieről mivel Fredrik Stridh és 

Birgitta Moberg még nem látta a képet. Aztán elmondta, mit 

beszélt Sara Bolinnal aznap reggel. Röviden megemlítette, hogy 

Hannu felkereste az özvegyet Björnekullában, és tájékoztatta a 

férje haláláról. 

– Idegösszeomlást kapott. A pap és a rokonok vannak vele. 

Néhány napot várnunk kell, amíg ki tudjuk kérdezni. 

Irene megpróbált erőt gyűjteni ahhoz, ami következett. Még 

mindig a stúdióban látottak hatása alatt volt. 

 

Óvatosan közelítették meg a csukott ajtót. Hannu a cipője orrával 

lökte ki végül. Egy tágas fürdőszobába jutottak. A hatalmas 

fürdőkádban egy meztelen, fej nélküli test feküdt Ahonnan állt, 

Irene látta, hogy a test Emiléhez hasonló állapotban van, kivéve, 

hogy itt a fej is hiányzott. Hannu beljebb lépett, de ügyelt rá, 

hová teszi a lábát. A padlót rengeteg vér borította. 

– Felnyitották, összezúzták a nemi szervek környékét. A nemi 

szervek és a mellizom eltávolítva – foglalta össze a látványt. 

– A fenékizomzat is hiányzik? Látod onnan? – kérdezte 

Irene. 

– Nem. Nagyon sok a vér, és.., 

Hannu elhallgatott és megrázta a fejét. 

– Nem sokat tehetünk, mielőtt a technikusok ki nem érnek – 

mondta végül. 

Irene hálás volt, amiért nem neki kellett megnéznie a 

megcsonkított holttestet. Személyesen neki szólt az üzenet. 

Tudnia kellett volna, hogy Erik veszélyben van. Ő készítette a 



képet Bastáról, és a fotó majdnem Tanaka életébe került. A 

Férfierő kötötte össze Tomot és Erik Bolint. 

Megérkezett a rendőrjárőr, és nem sokkal később a bíborosok 

is követték. 

Hannu sokáig állt Marcus portréja előtt, majd Irenéhez 

fordult. 

– Igazad volt. Ez az ember szerelmes volt Marcusba. 

Zajt hallottak az előtérből. Amikor megfordultak, látták, hogy 

Yvonne Stridner viharzik be az ajtón. Ez merőben szokatlan volt. 

– Hol a test? – kérdezte, de nem nézett egyikükre sem. 

Svante Maim némán a fürdőszoba felé mutatott, majd 

folytatta a kalaptartó alatti vértócsa vizsgálatát. Stridner annyira 

sietett, hogy nem vette észre a fejet odafönn, de senki sem 

állította meg, hogy felhívja rá a figyelmét. 

Fél perc múlva a professzor hangja hallatszott. 

– Megtalálták a fejet? 

Svante Malm fel sem nézett a munkából, szó nélkül 

felmutatott a feje fölé. Még Yvonne Stridner is elképedt a 

látványtól. 

– Stridner szerint Bolint is megfojtották, de nem biztos 

benne. Ha megvizsgálja a holttestet, jelentkezni fog – mondta 

Irene. 

Senki sem szólalt meg, csak a főfelügyelő sóhajtott egy 

nagyot. 

– Levágta a fejét? Milyen beteg gondolat! 

– Új elem – közölte Hannu. 

– A fej és a végtagok levágása Emil feladata volt. Láttuk a 

videón. A gyilkos ezt kihagyta Emil és Isabell esetében – mondta 

Irene. 

– Akkor most miért csinálta? – kérdezte Andersson. 

Irene felidézte, amit Stridner mondott neki még akkor, 

amikor először ment el hozzá a patológiára. Próbálta 

elmagyarázni. 



– A belső képei megváltoztak. Olyasmit lát a fejében, amit el 

kell játszania. Stridner szerint ez egy nagyon fontos kényszerítő 

erő. Most nyilván a levágott fej is bekerült a képek közé. 

Andersson bólintott, és megpróbált úgy tenni, mintha értené 

a magyarázatot. 

Jonny szólásra jelentkezett. 

– Ami a filmeket illeti, az egyik különbözik a többitől. 

Emilnek tetszene: sok vér és mészárlás van benne, nőkkel, nem 

buzikkal. De ez is átkozottul beteges! 

– Mi a címe? – kérdezte Hannu. 

– Nem emlékszem – válaszolta Jonny. 

– Menj és hozd ide – utasította Andersson. 

Jonny kelletlenül állt fel. Egy kazettával a kezében tért vissza. 

Hannu nyúlt érte. 

– Nincs ráírva semmi – mondta. 

– Egy nagyfilmről készült másolat. A címe az elején van – 

tájékoztatta őket Jonny. 

Hannu elment, hogy keressen egy lejátszót. Amíg vártak, 

Birgitta elmondta, hogy megtalálta Marcus jelszavát. 

– A Netscape könyvjelzőben mentette el. Találjátok ki, mi az! 

A hatás kedvéért várt egy kicsit, és végigpásztázta a várakozó 

arcokat. Aztán lassan kifordította az ölében tartott laptopot, 

amelynek képernyőjén nagy betűkkel ez állt: 69 Hotnights. 

– Hotnights? Nevetséges! – kiáltott fel Irene. 

– Találtam egy klienslistát, címeket és mást is. Majd 

kinyomtatom az érdekesnek tűnő infókat – folytatta Birgitta. 

– Találkoztál ismerős nevekkel? – kérdezte Irene. 

– Még nem. De még nem sok időm volt átnézni. 

Hannu visszajött, és betette a kazettát a tokjába. 

– A New York-i hasfelmetsző a címe. 

Mindenki csodálkozva nézett, míg végül Hannu rájött, hogy 

magyarázattal tartozik. 

– Illegális. Igazi gyilkosságok vannak rajta. 



– Ilyesmi tényleg létezik? Azt hittem, nem bizonyosodott be, 

hogy igazi gyilkosságok vannak a felvételeken – mondta 

csodálkozva Birgitta. 

– Én háromról tudok, amely biztosan valódi, az egyik A New 

York-i hasfelmetsző – mondta határozottan Hannu. 

Irene odafordult Jonnyhoz. 

– Ez volt az egyetlen ilyen mozi? 

Jonny bólintott. 

– Voltak szadista szexjelenetek a többi filmben? 

– Igen. Beteges dolgok szíjakkal, több pasas egy fölött meg 

ilyesmi. Undorító! 

– Nem sokban különböznek a heteroszexuális pornótól – 

jegyezte meg kimérten Irene. 

– Nyilván jártas vagy ebben a témában – válaszolta Jonny. 

– Igen, amint azt minden jelenlévő tudja, sok időt töltöttem 

Vesterbróban. Nem kell látni a filmeket. Elég, ha a kirakatokat 

nézi végig az ember – jegyezte meg hűvösen Irene. 

Jonny felhorkant, de nem folytatta a vitát. 

– Ott hagyom a laborosoknál – közölte Hannu, majd a 

kazettát óvatosan a kezébe fogva kiment. 

– Talán telefonálni kellene Koppenhágába. Érdekes lenne 

tudni, megvolt-e Emilnek is A New York-i hasfelmetsző – 

mondta Irene. 

A főfelügyelő bólintott. 

– Tedd azt. És szólj nekik a legújabb gyilkosságról. 

Aztán odafordult Fredrik Stridhhez. 

– Vigyél magaddal néhány embert, és járjátok körbe gyorsan 

a szomszédokat. Ennek a csirkefogónak eddig nagy szerencséje 

volt, de egyszer csak vége szakad a sorozatának. Most friss a 

nyom, és gyorsan a nyomára bukkanhatunk. 

Irene bólintott. 



– Bizonyítékot is hagyott maga után. Nyilván pánikba esett, 

amikor összezúzta Bolin családjának a fotóját. Miért? Mert a kép, 

amit akart, nem volt a stúdióban. Ugyanis itt van. 

Rámutatott a Férfierőre, amelyet az ajtó mellé támasztottak. 

– És gondolod, hogy ez a kép olyan fontos, hogy ölni is képes 

érte? – kérdezte kételkedve Andersson. 

– Igen. Gondoljunk csak arra, mi történt Tom Tanakával. 

Valószínűleg csak két nagyítás készült erről a fotóról. Marcusnál 

volt az egyik, és ő ott hagyta Tanakánál, mielőtt elindult volna a 

csali vakációra, Thaiföldre. 

A másik fénykép Emil lakásában lógott. Emil vagy kapta 

Marcustól, vagy elvitte, miután Marcus meghalt. De Basta, talán 

Emil segítségével, rájött, hol van a Férfierő. És azt is tudta, hogy 

Eriknél van a másik nagyítás több más képpel és a negatívokkal 

együtt. De nem kellett sietnie. Basta valószínűleg nem hitte, hogy 

rájövünk, ki készítette a képeket. 

– Stridner elsődleges jelentése szerint Bolin több mint 

tizenkét órája volt már halott. Ez azt jelenti, hogy a gyilkosnak 

kora este kellett odaérkeznie. Valaki biztosan látta – mondta 

Birgítta. 

Irene nem volt ebben annyira biztos. A Kastellgatan elég 

csendes hely, nem sok üzlet van a környéken. 

 

Peter Møller vette fel a telefont, bár már hat óra is elmúlt. Irene 

nem hallott neheztelést a hangában, sőt úgy tűnt, örül a 

hívásának. Irene megkérdezte, megvolt-e Emilnek A New York-i 

hasfelmetsző című film. Peter megígérte, hogy utánanéz. Amikor 

Irene elmesélte a nap eseményeit, Møller elkomorodott. 

– Követi magát – mondta. 

Irene nem ezt akarta hallani. Libabőrös lett a karja, és a nyári 

meleg ellenére kirázta a hideg. Nem Peter az első, aki ilyen 

megjegyzést tett. Az igazság az, hogy Irene maga is sokat gondolt 

erre. A gyilkos közel jár hozzá. 



– Hogy van Tom? – kérdezte, hogy témát váltson. 

– Eszméletén van, de kimerült. Több mint száz öltéssel 

varrták össze. A maga Tom barátját szépen kihímezték a 

sebészek. 

Irene szíve elszorult. Szegény Tom, annyira adott a külsejére. 

Felidézte az ezüstszínű fonalakat, amelyeket a hajfonataiba 

kötött, és a kék körömlakkot a kezén. 

– Átadná neki az üdvözletemet? Esetleg venne a nevemben 

egy csokor virágot is? Küldök rá pénzt. 

– Virágot? Bárcsak megérteném, mi az ördögöt tud maga 

meg az a... Rendben, megteszem, 

Irene el akart köszönni, amikor Peter ismét megszólalt. 

– Jens említette, hogy kérdezgetett a dél-afrikai utamról. És 

hogy úgy gondolta, furcsán viselkedtem, amikor beszéltünk róla 

az étteremben. 

– Igen. Valószínűleg amiatt, hogy Marcus megemlített egy 

vesterbrói rendőrt. És aztán elcsalták Göteborgba, hogy szedje 

össze a nyári ruháit a thaiföldi utazáshoz... Maga pedig olyan 

barna volt... – magyarázkodott Irene. 

Magában áldotta a szerencséjét, hogy a göteborgi 

rendőrségnek nincs videotelefonja. Érezte, hogy elpirul. Peter 

válasza még jobban megerősítette abban, hogy soha ne is akarjon 

videotelefont használni, 

– A dél-afrikai út próbálkozás volt arra, hogy rendbe hozzam 

a házasságomat. Nem jött össze. Katasztrófa volt az elejétől a 

végéig. 

Egy ideig hallgatott, aztán folytatta. 

– Kár, hogy felhozta azt az utazást. Felkavart vele. 

Máskülönben nagyon kellemes este lehetett volna... 

mindkettőnknek... és talán az éjszaka is... 

Irene meglepődött. Ugyanakkor megint érezte, hogy a 

forróság elönti az arcát. Peter jóképű férfi. A szeme világítókék, a 



teste kidolgozott, izmos. Kellemes illat lengi körül, és szexi a 

mozgása. Te jó ég! 

Önkéntelenül felnevetett. Félig tréfásan jegyezte meg: 

– Lehet, hogy meg kellene látogatnom Tom barátomat? 

– Tegye azt. Ígérem, hogy gondoskodom a szórakoztatásáról. 

Mielőtt elbúcsúztak volna, megígérték, hogy hamarosan újra 

beszélnek. 

Irenének egy kis ideig egyedül kellett maradnia, amíg az 

arcáról eltűnt a pirosság. 

 

– Úgy tűnik, a címlista elején kliensek vannak, de a második 

felében pasasok címe és száma. Megtaláltam Anders Gunnarsson 

és Hans Pahliss nevét is. Együtt szerepeltek a listán. Erik Bolin is 

rajta van, meg egy csomó más név, amit nem ismerek fel, mivel 

nem vettem részt a nyomozásban – mondta Birgitta. 

Egy köteg papírt tett le Irene asztalára. 

– Köszönöm. Hazaviszem őket, és ma este átnézem a listát. 

Krister dolgozik, a lányok sem lesznek otthon. Tökéletes 

lehetőség egy kis munkára. 

Bár magában aggódott egy kicsit amiatt, hogy az iménti flört 

fantáziálásra készteti majd. 



Tizenhatodik fejezet 

Svante Maim az ajtófélfán kopogott, mielőtt belépett volna a 

nyitott ajtón. Irene a listákat böngészte. Letette a kávésbögréjét, 

nehogy folt kerüljön a dokumentumokra. Már a negyedik kávéját 

itta aznap délelőtt, és lassan kezdte érezni, hogy felébredt. 

– Gondoltam, beugrom és tájékoztatlak. Nem voltam ott a 

reggeli eligazításon. Tudnod kell bizonyos fejleményekről. 

Svante leült az egyik székre. Nem kért kávét, úgyhogy Irene 

elővett egy tollat meg egy jegyzetfüzetet, és figyelmesen várt. 

– A koppenhágai kollégámmal sok mindent megosztottunk 

egymással az elmúlt hetekben. Nekik jobb a felszerelésük, mint 

nekünk, és gyorsabban jutnak hozzá az eredményekhez. Ügy 

gondoljuk, mostanra elég bizonyítékunk lett ahhoz, hogy 

lefuttassunk egy DNS-tesztet a gyilkosról. És ujjlenyomatokat is 

találtunk. 

– Fantasztikus! De milyen bizonyítékokról beszélsz? És hol 

voltak az ujjlenyomatok? Úgy emlékszem, kesztyűt húzott. 

– Többnyire igen. De imitt-amott hibázott. 

Svante felemelte a jobb kezét, és számolni kezdett az ujjain. 

– Egy: a spermafolt az ágy alatt Emil lakásában. Kettő: nyál a 

bélyegen a te képeslapodon. Három: a bélyeg közepén van egy 

tiszta ujjlenyomat. Az ember sokszor használja a hüvelykujját, ha 

le akar nyomni egy bélyeget. Valamiért nem viselt kesztyűt. 

Persze mindig fennáll a lehetősége, hogy a postás is 

összefogdosta, de most találtunk egy másikat is... 

Svante elhallgatott a drámai hatás kedvéért. Irene azon kapta 

magát, hogy előrehajolva hallgatja, mintha nagyothalló lenne. 

– A videokazettán, amelyet Hannu hozott be tegnap. Jonny 

és Hannu ujjlenyomatát rögtön kizártuk. A borítón rajta volt 

Marcusé és Emilé is. De a kazettán csak két lenyomat volt: az 



egyik Emilé, a másik egy ismeretlené. Az ismeretlenét 

összevetettük a képeslapon találttal, és képzeld, megegyeznek! 

Irene csak bámult rá. 

– A fene vigye el! Nagyon okos a fickó, és eddig nagy 

szerencséje volt, de nem fogta fel, hogy az aprócska hibák 

összeadódnak, nem igaz? 

– Túlságosan elszemtelenedett. Túl magabiztossá vált. Egy 

kicsit könnyelműsködött. Ha elkapod, lesz ellene elég bizonyíték. 

Még akkor is, ha tagad – Svante elégedettnek tűnt. 

– Erik Bolinról nincs még semmid? 

– Nincs. Ma érkeznek meg a minták a kórboncnoktól. 

Stridner asszisztense hívott. Az a fiatal lány, tudod, Britt. Britt 

Nilsson felhívott azzal, hogy találtak egy kis bőrt Erik körme 

alatt. A holttesten is vannak olyan sérülések, amelyek 

dulakodásra utalnak. 

Irenének eszébe jutott valami, de azon nyomban ki is ment a 

fejéből. Biztosan csak képzelődtem, gondolta. 

– Tehát Erik Bolin küzdött az életéért? 

– A bizonyítékok arra utalnak. Gondolom, ma megkapod az 

előzetes jelentést. 

– Valószínűleg. 

– A rendőregyenruhán megtaláltuk Marcus Tosscander vérét. 

De a gumiboton lévő foltok régiek. Egy két évvel korábban 

megölt prostituálttól származnak. 

– Carmen Østergaard! Azt akarod mondani, hogy a vére két 

év után is rajta volt a gumiboton? 

– Vérnyomok voltak a szíjon és a szíj lyukaiban is. A vér nagy 

részét letörölték vagy lemosták, de maradt elég a teszthez. A 

koppenhágai kollégák szerint a gyilkosság után nem használták. 

– A másik egyenruhához nem tartozott bot? 

– Nem. 

– És azon az egyenruhán nem volt vér? 

– Nem. 



– És a vér az igazi egyenruhán volt, vagy pedig azon, amelyet 

Emil a boltban vásárolt? 

– A boltin. 

Tehát Emil nem merte az anyja egyenruháját használni a 

holttestek feldarabolásánál. Talán attól félt, hogy Beate egyszer 

visszakéri a tulajdonát. Irenenek eszébe jutott valami. 

– És Carmen vére nem volt az egyenruhán? 

– Nem, bár nem mosták ki a ruhát. 

Irene elgondolkodott. 

– A videón Emil egyenruhát viselt, amikor feldarabolta 

Carment. Ez azt jelenti, hogy akkoriban volt még egy egyenruhája 

– mondta. 

– Nagyon valószínű. 

Svante már kifelé ment, amikor Irene meghallotta, hogy 

elköszönt. 

– Szia, ha többet tudunk Bolinról, jelentkezünk. 

Irene hosszasan tűnődött azon, hogy Carmen vére nem volt 

rajta Emil egyenruháján. Ez nem jelenthet mást, mint hogy a 

fiatalembernek volt egy harmadik egyenruhája is. Vajon hol 

lehet? Talán elégette, miután véres lett. És vett egy újat Marcus 

feldarabolásához? 

Irene megremegett. Ez viszont azt is jelenti, hogy Marcus 

meggyilkolását jó előre kitervelték. Sőt Carmenét is. A másik két 

koppenhágai prostituált megtámadása vajon csak ügyetlen előj 

átéka volt a főműsornak, vagyis Carmen meggyilkolásának és 

feldarabolásának? 

A leírás, amelyet az áldozatok a „rendőrről” adtak, Emilre 

utal, az „orvos” pedig Basta lehetett. És mi is volt az, ami eszébe 

jutott, amikor Svante Malm Stridnerről kezdett beszélni? Valami, 

amit az asszisztense mondott? Irene csupán néhány alkalommal 

találkozott Britt Nilssonnal, ráadásul jó régen. Nem segített 

semmi. Irene bosszankodva adta fel. 



Minden nevet átnézett Marcus számítógépén. Még azokat is, 

amelyek csak egy-egy konkrét munka kapcsán merültek fel. 

Mindegyiket ellenőrizniük kell majd. Nagy munka lesz, és Irene 

meg volt győződve róla, hogy Basta ott rejtőzik az egyik név 

mögött. Basta a gyilkos, akit keresnek. 

 

– Azt hiszem, megvan! 

Tommy beviharzott a közös irodájukba. Feldobottnak tűnt. 

– Most jövök az ügyésztől. Most rögtön el tudjuk kapni. 

Éppen dolgozik. 

– De kit? – kérdezte Irene zavartan. 

Tommy rábámult, aztán kirobbant belőle. 

– Hát Hasfelmetsző Jacket! 

– A New York-i hasfelmetsző és Hasfelmetsző Jack, egy kicsit 

sok nekem mára – mondta Irene. 

Tommy élesen ránézett. 

– Minden vasastani bár alkalmazotti névsorát átnéztem, 

minden húsz és negyven év közötti férfit ellenőriztem. Mekkora 

meló! De megérte. Tegnap rábukkantam Rickard Karlssonra, 

vagyis „Zorróra”. Harminckét éves, a Molinsgatanon dolgozik. 

Egy pizzériában mosogatófiú. 

Irene elismerően füttyentett. Mosogatófiú egy köpésre 

onnan, ahol Krister dolgozik. 

– A börtöntársaitól kapta a Zorro nevet. Megerőszakolt egy 

pincérnőt, akivel együtt dolgozott, majd egy késsel két Z betűt 

vágott a nő combjába. Később erre nem tudott magyarázatot 

adni. Elítélték, hét évet kapott. 

– Feltételezhetem, hogy ez négy évvel ezelőtt történt? – 

kérdezte Irene. 

– Majdnem beletaláltál. Négy és fél. A bűncselekmény 

Gävléban történt. Miután kiszabadult, Göteborgba költözött. A 

bátyja szakács egy másik étteremben, de Rickard ott nem kapott 

mosogatói állást. Most egy pizzériában dolgozik. 



– Mikor lépett be? 

– Februárban. 

– És Hasfelmetsző Jack március elején lépett színre – 

mondta Irene. 

– Pontosan! Ellenőriztem a munkaidő-beosztását. Minden 

támadásra akkor került sor, amikor Zorro éjszakás volt. 

– És az ügyész beleegyezett, hogy azonnal behozzuk? 

– Igen. Fredrik már el is indult! Viszlát később! 

A köszönés már a folyosóról visszhangzott. Milyen különös, 

hogy ma mindenki futva hagyja el az irodáját! 

Csak ő ragadt le Marcus számítógépénél. A megérzése nem 

segített, amikor újra és újra végigolvasta a neveket, de továbbra 

is azt érezte, hogy ott kell lennie valahol a legfontosabb névnek is. 

Két név viszont nem szerepelt a listán. Az egyik Pontus 

Zanderé, a másik Tom Tanakáé, Ez sajnos azt is jelentette, hogy 

más, Marcushoz közel álló név is kimaradhatott a listából. Pontus 

esetében ez nem tragikus, mivel a férfi szerint csak távoli 

ismerősök voltak. Tanakával viszont közelebbi kapcsolatban állt. 

Irene felsóhajtott. Az ügy reménytelennek látszott, de el 

kellett kezdenie a telefonálgatást. Felvette a kagylót. 

A várt vonal helyett egy női hang szólt bele. 

– Angelica Henderson vagyok – közölte. 

A név nem jelentett semmit Irenenek. 

– Értem. Miben segíthetek? 

– Marcusról van szó... Ismertem Marcust. Elkapták már a 

gyilkosát? 

– Nem. Még nem. 

– Olyan borzasztó. Nem is értem... Marcus... 

Irene döbbenten hallotta, hogy a nő zokogásban tör ki. Nem 

volt értelme vigasztalni, úgyhogy várt egy kicsit. Sokáig tartott, 

amíg a nő valamennyire megnyugodott. Szipogva folytatta: 

– Bocsásson meg. De nagyon megrázott a halála. 



Irene hallotta, hogy Angelica kifújja az orrát. Amikor újra 

megszólalt, már egy kicsit határozottabbnak tűnt a hangja. 

– Los Angelesben lakom. Tegnap érkeztem haza a 

szüleimhez. Ők mondták el, mi történt szegény Marcusszal. 

Rettenetes! Először titkolóztak, mert tudták, mennyire ki fogok 

borulni. 

– Honnan ismerte Marcust? 

– Együtt nőttünk fel. 

– Rovásban? 

– Igen. Akkoriban még Sandbergnek hívtak. 

Irene megvilágosodott. Róla beszélt Marcus apja. Irene már 

fel akarta venni vele a kapcsolatot, de mivel több női név nem 

merült fel Marcusszal kapcsolatban, végül elfeledkezett róla. 

– Ma elmentem Emanuel Tosscanderhez, de nem akart 

beszélni velem a gyilkosságról. Azt mondta, ha többet akarok 

tudni, keressem meg Irene Huss nyomozót. Kérem, mondja el, 

mit tud – kérte Angelica. 

– Rendben, de én is szeretnék néhány kérdést feltenni. 

– Hogyne. 

– Még akkor is, ha a kérdéseim érzékeny területet érintenek? 

– Ígérem, hogy mindenre válaszolok – jelentett ki Angelica 

határozott hangon. 

Irene mesélt a nyomozásról, elsősorban a Carmen 

Østergaard, Marcus, Isabell Lind, Emil Bentsen és Erik Bolin 

meggyilkolásának kapcsolatáról beszélt. 

Angelica nem szólt közbe. Amikor végül megszólalt, Irene 

meglepődött a reakcióján. 

– Mindent egybevetve nem lep meg, ami Marcusszal történt. 

Az erőszakra és a többi áldozathoz fűződő kapcsolatára gondolok. 

Irene meglepődött. 

– Miért nincs meglepve? 

– Mindig kellett neki az izgalom és a veszély. A szex mellett, 

ha érti, mire gondolok. 



Ezt mások is megemlítették Marcusszal kapcsolatban, 

legfeljebb másképp fogalmaztak. 

– Mondana erről többet? 

– Egész életünkben ismertük egymást. Egy évvel volt idősebb 

nálam. A szüleink szomszédok voltak, és sok időt töltöttek együtt. 

Mi a legjobb barátokként nőttünk fel, sokat játszottunk és 

elválaszthatatlanok lettünk. Amikor kamaszodtunk, valami más 

is kialakult kettőnk közt a barátság mellett. Utóbb visszatekintve, 

ma már látom, hogy mindig én kezdeményeztem. De más fiúkkal 

kapcsolatban nem voltak tapasztalataim, és azt gondoltam, 

Marcusszal szerelmesek vagyunk egymásba. Mert én tényleg 

nagyon szerettem őt. Gyerekkoromban és kamaszkoromban csak 

ő létezett számomra. Folyton ölelgettük egymást, de nem 

szexeltünk. Naiv voltam és romantikus lélek, és arra gondoltam, 

majd a nászéjszakánkon megtörténik. Hogy ő is arra vár. 

Angelica elhallgatott. 

– Nem érzékelte a homoszexualitását? – kérdezte Irene. 

– Nem. Soha. Ahogy már mondtam, naiv voltam, burokban 

nőttem fel. Ezért ért akkora sokként, amikor végül megtudtam az 

igazat. 

Angelica ismét kifújta az orrát. 

– Azon a nyáron, amikor tizennyolc éves lettem, Marcus 

megkérdezte, el akarok-e menni vele Krétára. Nagyon 

megörültem. A remény feléledt bennem. A görög tengerpart, a 

napfény felébreszti Marcus hormonjait, és végül szexelni fogunk. 

Úgy éreztem, elég érett vagyok már hozzá. Késő délután szállt le a 

gépünk, úgyhogy mire bejelentkeztünk és megkaptuk a 

szobánkat, már vacsoraidő lett. A szálloda Plataniában volt, 

közvetlenül a tengerparton, ami valóban romantikus helyszínnek 

tűnt. Még ma is emlékszem arra az estére. Egy étteremben 

üldögéltünk nem messze a parttól, és néztük a naplementét. Bort 

iszogattunk, fantasztikus volt a vacsora. A szállodai szobánkban 

már ittunk egy whiskey-t. Nem voltam hozzászokva az 



alkoholhoz, ezért kicsit becsíptem. Marcus egyszer csak felugrott 

az asztaltól és elnézést kért. Azt hittem, vécére megy. De nem jött 

vissza. Több mint egy órán át vártam rá az asztalnál ülve. Amikor 

a pincérek kezdtek furcsán nézni rám, fizettem és felmentem a 

szobánkba. Aznap éjjel Marcus nem került elő. 

– És nem szólt senkinek, hogy eltűnt? 

– Csak később. Nehezen aludtam el, csak hajnalban sikerült, 

és kilenckor ébredtem fel. Amikor magamhoz tértem, bekúszott a 

fejembe egy nagyon tiszta emlékkép. Amikor Marcus felállt és 

elsietett az étteremben, egy katonai egyenruhába öltözött férfi 

ugyanezt tette. Mintha biccentettek volna egymásnak. Mintha 

ismerték volna egymást. Persze, ez lehetetlen volt, hiszen Marcus 

sosem járt korábban Görögországban. Sikerült meggyőznöm 

magam, hogy tévedek, és tennem kell valamit. De nem tudtam, 

mitévő legyek. Talán történt vele valami rossz dolog. Kimentem 

az utcára, és egy ideig céltalanul bolyongtam, nem tudva, mi 

legyen. Aztán megláttam a dzsipet. 

Angelica vett egy nagy levegőt. 

– Platania főutcáján nagy sebességgel közeledett egy katonai 

terepjáró. Le kellett lassítania, mert egy autó útját állta néhány 

méterre tőlem. Egy egyenruhás férfi vezette. Marcus a hátsó 

ülésen ült azzal a férfival, akit előző nap láttam az étteremben. A 

férfi ugyanabban az egyenruhában volt. A dzsip pár pillanat 

múlva eltűnt előlem. Pánikba estem. Elrohantam a legközelebbi 

postára, és távolsági hívást kértem. A szüleimmel akartam 

beszélni. Amikor apám felvette a telefont, kiabálni kezdtem, hogy 

Marcust letartóztatta a katonaság, és valószínűleg bezárják a 

börtönbe. Apámnak voltak nemzetközi kapcsolatai, úgyhogy 

megígérte, hogy azonnal utánanéz. Felhívta az athéni 

konzulátust, ahol felvették a kapcsolatot a krétai hatóságokkal. 

Apám azt mondta, hogy két óra múlva legyek a szállodai 

szobámban. Fel is hívott, de semmilyen érdemleges 

információval nem rendelkezett. Emlékszem, azt mondta, 



menjek enni, ússzak, és négy órakor újra felhív. Nem volt kedvem 

egyikhez sem. A telefon mellett ültem és vártam. Apám felhívott 

négykor, és a hangából éreztem, hogy nehezen veszi rá magát a 

mondandója közlésére. Végül megértettem, mit mond. 

Megtalálták Marcust a malemei katonai támaszponton egy magas 

rendfokozatú tiszttel. Nem a támaszponton belül voltak, hanem a 

tiszt házában, és Marcus szabad akaratából volt ott. Emlékszem, 

amikor apám együtt érző hangon megkérdezte, azonnal haza 

akarok-e jönni, vagy maradok egy hétig az eredeti tervek szerint. 

Úgy döntöttem, maradok. Nem hittem el, amit apám mondott. 

Azt gondoltam, ott kell lennem, amikor Marcus visszatér. 

Nyilván kiderül, hogy csak valami félreértésről van szó. Még 

akkor sem értettem meg, hogy Marcus homoszexuális. Még 

álékor sem... Nem akartam tudni az igazságot. 

Ismét elhallgatott. 

– És mikor vette tudomásul? 

– Amikor három nap múlva előkerült. Vidám volt és jókedvű, 

mint mindig. Én falfehér voltam, épp olyan, mint amikor 

megérkeztünk Krétára. Nem volt jó szórakozás egyedül feküdni a 

parton, és nem is volt hozzá kedvem. Marcus bezzeg lesült. Nem 

volt egy tenyérnyi fehér terület sem az egész testén, elhiheti. 

Amikor megkérdeztem, mik azok a sebek a nyakán és a 

csuklóján, csak nevetett és átölelt. De szörnyű sebei voltak. A 

bőre több helyen kidörzsölődött és begyulladt. Kikötözték. 

Nagyon kedves volt velem, ugyanolyan, mint régen, mintha mi 

sem történt volna. Este felöltözött és elhívott vacsorázni. Utána 

elmentünk egy diszkóba. Tizenöt perc sem telt el, és ugyanaz 

történt, mint korábban. De ekkor már tudtam, mi történik. 

Nyilván megint találkozott egy férfival. 

– És mikor ment vissza? 

– Másnap délelőtt. De nekem akkorra már elegem lett az 

egészből. Volt két nagyon aranyos norvég fiú a mellettünk lévő 

szobában, úgyhogy beköltöztem hozzájuk. 



Angelica az utolsó mondatokat már nevetve mondta. Úgy 

tűnt, nem minden krétai emléke volt kellemetlen. 

– Később beszélt Marcusszal a nyaralásukról? 

– Nem. És ez a furcsa az egészben. Amikor hazafelé 

repültünk, egy szó sem esett az elmúlt napokról. Ha bárki lát 

minket, biztosan azt mondja, egy pár vagyunk, hazafelé tartva 

egy kellemes vakációról. És később sem esett szó erről köztünk. 

De a kapcsolatunk megváltozott. Az ölelgetés megszűnt, bár 

különös módon továbbra is jó barátok maradtunk. Később is 

tartottuk a kapcsolatot. Évente néhányszor írok neki, ő pedig 

felhív. Az utóbbi években inkább e-maileket váltottunk. 

– És nem csodálkozott azon, hogy Marcus az utóbbi néhány 

hónapban nem jelentkezett? 

– De igen. Húsvétkor feltűnt, ugyanis mindig küld képeslapot 

vagy felhív. De ebben az évben nem tette. Még bosszankodtam is, 

de ez jellemző volt rá. Olykor sokáig nem hallottam felőle, de 

amikor jelentkezett, ott folytattuk, ahol abbahagytuk. Mintha 

csak egy nap telt volna el. 

– Mikor beszélt vele utoljára? 

Angelica kis ideig gondolkodott. 

– Stan negyvenedik születésnapjára küldött egy e-mailt. Stan 

a férjem. Február 3-án volt a születésnapja. Mondtam 

Marcusnak, amikor szilveszterkor beszéltünk, de nem 

gondoltam, hogy emlékezni fog rá. 

Irénének eszébe jutott valami. Lenézett az előtte heverő 

papírkupacra, és megkérdezte: 

– Volt Marcusnak számítógépe Koppenhágában? 

– Hát persze hogy volt. Anélkül nem tudott volna dolgozni. 

Mielőtt elutazott volna Dániába, vett egy laptopot. Nem 

emlékszem a típusra, de meg volt elégedve vele. 

Valószínűleg ez volt az oka annak, hogy Tom Tanaka nem 

szerepelt a listán. A költözés utáni új munkák és kapcsolatok a 



laptopon szerepeltek. De az is eltűnt, ahogy Marcus összes többi 

koppenhágai holmija. 

Irene megadta Angelicának a közvetlen számát, és elkérte a 

szülei telefonszámát. A lány még két hétig maradt Göteborgban. 

A város fölött sötét felhők tornyosultak, és félő volt, hogy 

délután kitör a vihar. Irene mindezt észre sem vette, úgy 

belemerült a gondolataiba. 

Minden eltűnt: a laptop, a mobil, a ruhák. Kivéve a kocsit és a 

három bekeretezett fényképet, amelyet Bolin készített. 

Az egyik áldozat képeket készített a másikról. Az egyik kép az 

ágy fölött lógott, sőt egy bűncselekmény helyszínén, egy másik 

áldozat lakásában. Aki részt vett a képen látható áldozat 

feldarabolásában! A szereplők beteges módon kapcsolódnak 

egymáshoz. 

A képek. Mivel Bolint megölték, Tanakát pedig súlyosan 

megsebesítették érte, feltételezhető, hogy a kép fontos. Talán 

mert a képen látható férfi a gyilkos? Irene nem tudott más 

magyarázatot adni. 

A kocsi. Miért nem szabadultak meg a feltűnő kocsitól? És 

milyen kocsija volt Emilnek? 

Irene elhatározta, hogy felhívja Peter Møllert. Amikor 

tárcsázta a számot, a szívverése felgyorsult. Bosszúságára Jens 

Metz vette fel a telefont. Ezúttal nem tűnt olyan idegesnek, mint 

legutóbb. 

– Átvizsgáltuk Tosscander kocsiját, de nem találtunk semmit. 

Úgy tűnik, a tulajdonos eltűnése óta érintetlenül állt a garázsban. 

– Milyen kocsija volt Emilnek? 

– A gyártmányára kíváncsi? Range Roverje. 

Range Rover. Egy dzsip. Erik Bolin azt mondta, Basta egy 

dzsippel érkezett a tengerpartra a fotózás napján. Lehet, hogy 

Basta kölcsönkérte Emil kocsiját? 

– Most hol van a kocsi? 



– Az udvarban parkol. Behoztuk, hogy átvizsgálhassuk. 

Elakadt a barátja, Tom Tanaka ügyében folytatott nyomozás. A 

tanú látott egy magas, sötét ruhás férfit beugrani egy fehér 

kocsiba a hátsó udvar bejárata előtt. A kapucniját a fejére húzta. 

Mielőtt elindult volna, a hátsó ülésre dobott egy nagy képet. A 

tanú szerint egyedül volt. Sajnos a kocsi márkájában nem volt 

biztos. Valószínűleg egy régi Jetta lehetett, vagy valami hasonló. 

De Emil szomszédai adtak egy-két jó ötletet. Az egyikük szerint 

egy magas, copfos férfi gyakran megfordult Emilnél. Az Emil 

alatt lakó hölgy szerint az illető svéd. Hallotta, amikor egymással 

beszéltek. A másik szomszéd csak a liftben találkozott a fickóval 

néhányszor. 

– Tudtak adni részletes leírást is? 

– Magas, izmos, körülbelül huszonöt éves, vállig érő 

sötétszőke haját copfban hordja. A szomszéd azt hitte, művész, 

mert festékes volt a keze, és egy nagy rajzmappát cipelt a hóna 

alatt. 

Művész? Akkor azok a megjegyzések, hogy ő Marcus 

magánorvosa, értelmét vesztik! Marcus nem gondolhatott 

valakire orvosként, aki valójában művész. 

Jens Metz az új göteborgi áldozatról kérdezett, Irene 

elmondta neki mindazt a keveset, amit tudott. 

– Most nyugalom van nálunk, mert valószínűleg 

Göteborgban tevékenykedik ez az elmebeteg. De valami azt súgja, 

visszatér még ide – jósolta Jens. 

Irene letette a telefont, és Jens utolsó mondatán 

gondolkodott. Miért pont Göteborg és Koppenhága? Lehetséges, 

hogy van valami kapcsolat az egyik név és e két város között? 

Talán az a név csak Marcus laptopján szerepel, de egyelőre annyit 

megtehetnek, hogy ellenőrzik ezeket a neveket, és bíznak a 

szerencsében. 

Birgitta Moberg jelent meg az ajtóban mint valami mentő 

angyal. 



– Szia! Találtál ismerős neveket? Nem? Akkor segítek 

telefonálgatni. Megosztjuk a csomagot, jó? 

– Nagyon rendes tőled. Majd szólj, hogyan viszonozhatom! 

– Pár év múlva bébiszitterkedhetsz nálam! 

 

A lányok javában főzték a vacsorát a konyhában, amikor Irene 

hazaért. Krister sokáig dolgozott, csak éjfél után várták haza. 

Jenny forró zöldséglevet öntött a vékonyra szeletelt 

zöldségekre. Irene paradicsomot, répát, tököt és hagymát látott a 

tálban. A levegőben kellemes fokhagymaillat szállt, amely 

tökéletesen kiegészítette a serpenyőben készülő étel fűszereinek 

illatát. 

Katarina marhaszeleteket fűszerezett fekete, fehér és zöld 

borssal. Amikor a hússzeletek megbámulták a serpenyőben, egy 

kis szójaszószban és tejszínben párolódtak tovább. Akinek jó a 

gyomra, adhat még hozzá erős paprikát is. 

Jenny kinyitotta a sütő ajtaját, és elfordította a krumplival 

töltött tepsit, hogy legyen elég hely a zöldséges egytálételnek is. 

Irene tudta, mit várnak tőle a lányok. Már vette is elő a 

salátástálat. A salátakészítés nem túl izgalmas feladat, de Irene 

családja egyetértett abban, hogy az anyjuk ebben a legjobb. 

– Csak tizenegykor kell Borasban lennünk. Mattias és Tobias 

korábban odamegy, hogy elrendezze a felszerelést – mondta 

Jenny. 

– Borasba mentek? – kérdezte Irene. 

Jenny sóhajtott, és az égre nézett. 

– Anya, te szenilisebb vagy, mint a nagyi! Ha valaki a hét 

elején mond neked valamit, tuti, hogy a hét végére elfelejted! 

Irenének derengeni kezdett egy pár nappal korábbi 

beszélgetés Jennyvel. Arról volt szó, hogy az együttes Borasban 

lép fel. De tényleg erről a hétvégéről beszéltek? 



– Az utolsó pillanatban ugorhattunk be a WAWA Boys 

helyett. Ez fantasztikus lehetőség, ők nagyon jók! És még pénzt is 

kapunk érte! 

Jenny arca kipirult, izgatott és boldog volt. Az elmúlt néhány 

évben erről álmodozott. Irene egyszerre érzett szeretetet és 

szomorúságot. Szomorú volt, amiért az idő ilyen gyorsan 

elrepült. A lányok hamarosan felnőnek, és végleg kirepülnek az 

otthonukból. Jenny következő megjegyzése azonban lerántotta a 

földre. Egyszerűen nem volt képes felnőttként gondolni a 

lányaira. 

– Es a szállodával is minden rendben. Szuper lesz! 

– Szállodával? Miféle szállodával? 

– Egynél előbb nem ér véget a koncert. És mire 

összepakolunk, a fél éjszaka eltelik. Megkaptuk a Wawa Boys 

szobáit. 

Irene a lányára bámult. Nemsokára tizenhét lesz, de messze 

van még a felnőttségtől. És arra készül, hogy egy borasi 

szállodában tölti az éjszakát egy csapat idegen fickóval. Irenenek 

fogalma sem volt róla, kik ezek a fiúk. Próbálta nem kimutatni, 

mennyire aggódik. 

– Lesz saját szobád? 

– Nem tudom. Gondolom. 

Irene agyában cikáztak a gondolatok, de mielőtt lett volna 

ideje döntést hozni, Katarina megszólalt. 

– A Polo egyre népszerűbb. Meg kell értened, anya. Lehet, 

hogy Jenny lesz az új Nina! 

Jenny öröme kiült az arcára ez után a megjegyzés után. Irene 

már időtlen idők óta nem látta ilyen boldognak. 

Rájött, hogy engednie kell. 

Katarina lelkesen folytatta. 

– Micke és én is elmegyünk, hogy meghallgassuk őket. Utána 

Mickééknél alszunk. Nincs onnan messze. 



Irene felvilágosíthatta volna Katarinát, hogy a távolság 

Mickéék szüleinek házától a saját otthonukig alig egy kilométer, 

de egyszerűen nem volt ereje ehhez a vitához. Az volt az érzése, 

hogy elvesztett valamit. És azt is tudta, mi az. A lányai 

gyerekkora soha többé nem tér vissza. 

Csak hogy mondjon valamit, megszólalt: 

– Micke már jól van? Fáj még a nyaka? 

– Már mindketten jól vagyunk. Június végén elkezdhetem az 

edzéseket. Mármint rendesen. Nem csak ezt a hülye 

fizikoterápiát. Majd csak figyeljétek, hogy belehúzok! Ida Bäck ne 

is álmodjon róla, hogy jövőre is aranyérmes lesz az országos 

bajnokságon! 

Irene nagyon büszke volt a lányaira. Mindkettő harcolt a saját 

céljaiért a maga területén. 

Mennyei illatok szálltak a sütőből. Katarina megpirította a 

marhaszeleteket. Irene nagyon éhes volt. Gyorsan megterített, és 

kitett egy kancsó hideg vizet. 

A térde mellől hallatszó hallt vinnyogás arra figyelmeztette, 

hogy Sammie is vacsorázni szeretne. Két bögre száraz eledel a 

tegnapi maradékokkal együtt jó fogás, s ezt Sammie is így 

gondolta. 

 

A film éjfél után ért véget. Irene kikapcsolta a tévét, ásított és 

nyújtózkodott. Milyen kaotikus az amerikai rendőrség! A 

hatalmas, egy légterű irodák, ahol az íróasztalok egymás 

sarkához érnek, és a személyes kapcsolatok folytonos elbukása. 

Prostituáltak, drogkereskedők, gyilkosok sétálgattak az asztalok 

között, középen pedig rendőrök ácsorogtak és munkahelyi 

problémákról vitatkoztak. És mindenki hordta a fegyverét még 

odabent is. A zűrzavar közepette valamelyik gyanúsított 

könnyedén szerezhetne fegyvert. 

Vajon tényleg ilyen lehet? Irene őszinte sajnálatot érzett az 

óceán túloldalán dolgozó kollégái iránt. 



Kivitte a kávéscsészéjét, és ahogy arra számított is, Sammie 

lihegve követte. Ideje sétálni egy utolsót. 

Az eső már csak szemerkélt. A levegő friss volt, de kellemesen 

langyos. A meleg föld jó illatokat párologtatott ki magából. A 

kora nyári lombok most voltak erejük teljében; a természet a 

közelgő nyarat várta. Egy közeli házban valószínűleg diákok 

buliztak, legalábbis a látványból ítélve erre lehetett gondolni. A 

bejárat két oldalán egy-egy feldíszített ágasfa állt, jelezve a buli 

helyét. A nyitott ajtón épp egy fehér inges, sötét nadrágos 

fiatalember bukdácsolt ki a kertbe. A házból hangos üdvrivalgás 

hallatszott. A fiatalember megkapaszkodott az ágasfába, majd 

előrehajolva hányt. 

A jövőnk záloga, gondolta Irene. 

Sammie nyugtalankodni és nyüszíteni kezdett, amikor látta, 

hogy a fiú a fa körül tántorog. Amikor a fiatalember megragadta 

a fát, és ledobta a lépcsőn, a kutya végleg elvesztette a türelmét. 

Hevesen ugatni kezdett. Számára ez volt a sértések sértése! 

Kedvelte a fákat, és sosem bántotta, csupán a megfelelő célra 

használta őket. Egy lila akácbokorhoz érve felemelte a hátsó 

lábát, és be is mutatta, hogyan. 

Irénének erővel ellett elrángatnia az őrjöngő kutyát. Elég lesz 

egy kör a focipálya körül. A vizes kutya nem a legkellemesebb az 

ágyban, és Irene tudta, hogy amint elalszik, Sammie felugrik a 

lábához. Erről kiskutya korában kellett volna leszoktatniuk, de 

olyan aranyos volt, amikor a kis pufók kölyök megpróbálta 

felküzdeni magát az ágyra. 

Irene hirtelen úgy érezte, valaki figyeli. A focipálya túlsó 

végén jártak, amely a kiserdővel határos. Körülnézett, de nem 

látott senkit. A rossz érzés azonban nem múlt el. 

 

Sammie nem vett észre semmi rendkívülit, szorgalmasan 

szimatolta a földet, ahogy szokta. A farokcsóválás arra utalt, hogy 



egy különösen vonzó lánykutya járhatott arra nem sokkal 

korábban. 

Irene egyre idegesebb lett. Hazafelé menet a kutya 

megtorpant: valaki állt a fák között és őket figyelte. A szoros 

esőkabát alatt Irenét kiverte a verejték. Félelmében rákiáltott a 

kutyára. 

– Gyere már, te ostoba kutya! 

Sammie annyira meglepődött a hangon, hogy ellenkezés 

nélkül követte gazdáját. Irene nem képzelődött. Amikor 

gyorsabban szedte a lábát, hallotta, hogy egy gally roppan. A 

fiatal bükkfák szorosan álltak, lehetetlen volt közéjük látni. Irene 

egy szempillantás alatt döntésre jutott. Tettetett vidámsággal a 

hangjában odaszólt Sammie-nek: 

– Akkor most hazafutunk a gazdihoz, jó? 

A kutya megzavarodott a gazdája hirtelen hangulat-

változásaitól, és tétován tett egy-két lépést. Hamarosan azonban 

gyorsan futott, a póráz pedig csattogott, utána a földön. 

Irene futás közben elővette a lakáskulcsát. A dzsekije 

zsebében megmarkolta, hogy a lehető leggyorsabban 

belecsúsztathassa a zárba, ha hazaérnek. Szerencsére 

felkapcsolta a külső világítást, amikor elindultak. Bár remegett a 

keze, sikerült gyorsan bedugnia a kulcsot a zárba. Villámgyorsan 

berántotta a kutyát, majd becsapta és bezárta az ajtót. 

Le sem vette a cipőjét, azonnal a ház túlsó részébe sietett, és 

megnézte, biztosan be van-e csukva a teraszajtó. Felkapcsolta a 

kerti villanyt is. Aztán az összes villanyt lekapcsolta a földszinten, 

és a biztonság kedvéért ellenőrizte az ablakokat is. Ahogy sejtette, 

mindegyik zárva volt. Óvatosan lekuporodott az egyik ablak alá 

úgy, hogy kívülről ne láthassák. Kikukucskált, de senkit sem 

látott odakint. Csak az eső szitált kitartóan, és a szél mozgatta a 

fák leveleit. 

Hirtelen eszébe jutott valami: az emelet! Ha a lányok nyitva 

hagytak egy ablakot... Dübörgő szívvel futott fel a lépcsőn, de 



felesleges volt aggódnia. Minden ablak zárva volt, még a 

tetőablak is a tévészobában és a lépcsőfordulóban, 

Jenny a szobájából kilátott a hátsó kertre, amelyet 

megvilágított a kinti lámpa fénye. A szomszédok közül senki sem 

kapcsolta fel a kerti lámpát, de a saját lámpájuk és az utca 

túloldalán álló köztéri lámpa fénye jól bevilágította a kertet. 

Irene szívverése lelassult. Tényleg figyelte valaki a fák között? 

Hallott egy ágreccsenést, de szarvas vagy valamilyen másik állat 

is okozhatta. 

Irene mindig bízott a megérzéseiben, és azok sosem hagyták 

cserben. Nem félt a sötétben, de lehet, hogy a képzelete ezúttal 

megtréfálta. Talán túl sokat beszéltek arról, hogy a gyilkos a 

közelében jár. Isabell meggyilkolását és a nem sokkal később 

érkezett képeslapot neki szánták. A gyilkos bizonyára úgy 

gondolta, hogy Irene túlságosan gyorsan közeledik a Marcus 

Tosscander-ügy megoldásához. Isabellt figyelmeztetésnek szánta, 

de talán össze is akarta zavarni a nyomozást Carmen Østergaard 

és Marcus Tosscander ügyében. 

De miért kellett megölnie Emil Bentsent? Társak voltak 

mindkét gyilkosságban. Basta egyedül végzett Isabell-lel. Lehet, 

hogy Emil megijedt, amikor Basta elmesélte neki a gyilkosságot? 

Nem sokkal később biztosan találkoztak. 

Emil anyja megkérdezte a fiát, ismeri-e Isabellt, vagy hallott-

e a Skandináv Modellekről? Isabellt már egy óra múlva 

odacsalták az Aurora Hotelba. De ki tette? Emil nem lehetett, 

mert ő Tóm boltjában volt. Bellt az ölte meg, akivel Emil az után 

beszélt, hogy találkozott az anyjával. 

Lehet, hogy az Emil hálószobájában függő kép Basta eszébe 

juttatta, hogy róla is készített képet Erik Bolin előző nyáron. A 

Férfierő bizonyíték arra, hogy kapcsolat volt Marcus és Basta 

között. Eltartott egy ideig, amíg megszerezte Tom példányát, de 

végül megszerezte. Ha Tom nem megy be akkor a hálószobába, 



valószínűleg ép bőrrel megússza. Nem Tomot akarta megölni, 

csak a kép kellett neki. 

De Emil Bentsent és Erik Bolint meg akarta ölni. Erre utalnak 

a szokásos rituálék a holttesttel, illetve a csonkolás. Nem lett 

volna elegendő, ha egyszerűen betör Bolin stúdiójába és elhozza a 

fotót? Miért kellett megölnie a férfit? 

A válasz megdermesztette Irene ereiben a vért. Mert szeret 

gyilkolni. És nem habozik újra megtenni. És nyugodtan lehet a 

következő áldozata egy nyomozó. Ezzel két legyet üthetne egy 

csapásra. 

A gondolat ismét felgyorsította Irene pulzusát, bár odakint 

semmi gyanús nem történt. Ránézett az órára. Már majdnem 

harminc perce kuksolt a bezárt házban. Krister bármelyik 

pillanatban hazajöhet. És ebben a pillanatban meghallotta a férje 

ismerős lépéseit a bejárati ajtóhoz vezető feljárón. 

Azonnal beléhasított a felismerés: a gyilkosnak ördögi terve 

van. Felugrott és rohant lefelé a lépcsőn. Látta, hogy nyílik a 

bejárati ajtó, és a külső lámpa fénye megvilágította az előszoba 

padlóját. Krister megállt a küszöbön, és kinyújtotta a karját a 

villanykapcsoló felé. 

Irene állatias üvöltéssel vetette rá magát a férjére. Krister 

megtántorodott, és ezzel szerencsére elkerült egy hatalmas ütést, 

amit a fejének szántak. A bot a nyakára sújtott le, és a férfi 

nyögve összeroskadt. 

Irene teljes erőből rávetette magát a fekete alakra, amely 

Krister mögött jelent meg az ajtóban. Lehajtotta a fejét, előretolta 

a jobb vállát, és nekirohant a férfi mellkasának. A támadó 

elvesztette az egyensúlyát, hátratántorodott, és félig ülő 

helyzetben végezte a járdán. Estében elejtette a kezében lévő 

botot, amely nagy csattanással ért földet. 

Irene megragadta az ajtófélfát, és próbálta megállítani a 

lendületét. A férfi villámgyorsan talpra állt, és jobb kezével a 



dzsekije alá nyúlt. Késpengén csillant meg a fény. Irene becsapta 

a bejárati ajtót, majd remegő ujjakkal elfordította a zárat. 



Tizenhetedik fejezet 

– A kapucniját a fejére húzta. Nem sokat láttam az arcából,, de 

biztos vagyok benne, hogy felismerném – mondta Irene. 

Andersson elgondolkodva nézett rá. Végül bólintott. 

– Leültem és hosszasan nézegettem azt az átkozott 

pornófotót: szinte biztos vagyok benne, hogy ismerem azt a 

fickót. 

– Én is – mondta Hannu. 

A hétfő reggeli eligazítás többi résztvevője sajnálkozva 

csóválta a fejét. 

Irene otthonát péntek éjjel érte támadás. A hétvégén számos 

laboros vizsgálta át a házat és a környékét, nyomok után kutatva. 

Egész éjjel esett az eső, és ez megnehezítette a munkát. Az 

egyetlen értékelhető nyom egy negyvennégyes Nike sportcipő 

lenyomata volt a szerszámos kunyhó melletti virágágyásban. 

Basta valószínűleg a kunyhó mögött rejtőzködött, és várta, hogy 

Krister hazajöjjön. 

Krister szédelgett egy kicsit az ütés után, de nem vesztette el 

az eszméletét. Rendőrautó vitte be a Sahlgren Kórházba. A 

vizsgálatokból kiderült, hogy vért vesztett és feldagadt a nyaka. 

Néhány napig otthon kell maradnia betegszabadságon. 

Krister morogva vette tudomásul a diagnózist. Irene hallotta, 

amint a férje azt mondja, hogy egy gyilkos ütése semmi ahhoz 

képest, ha egy fúria veti rá magát az emberre. Soha életében nem 

állt még olyan közel a szívinfarktushoz, mint akkor. 

Irene hálát adott, hogy ilyen könnyen megúszták a találkozást 

a gyilkossal. Mostanra már túl sok emberrel hozta össze a sors, 

aki nem volt ilyen szerencsés. 

– A bot nem rendőrségi gumibot. Sötétbarna vagy fekete 

színű. És nem is gumiból készült. Amikor leesett a földre, 



nagyobbat csattant, mint amire számítani lehetett. És hosszabb is 

volt, mint a mi gumibotjaink – mondta Irene. 

– Talán mahagóniból vagy hikorifából készült. Úgy tudom, az 

amerikai rendőrök is ilyet használnak – jegyezte meg Hannu. 

– Az Emil szekrényében talált bot gumiból készült? – 

kérdezte Andersson, 

– Igen – válaszolt Irene. 

– És annak a lotyónak a vére volt rajta – mondta Andersson. 

– Igen. Carmen Østergaardé. Azt a gyilkosságot két évvel 

ezelőtt követték el. Következésképpen a mostani gyilkosságoknál 

használt bot ez a fából készült lehetett – mondta Irene. 

És a férjét ezzel ütötte le. Irenet kirázta a hideg. Nem 

tiltakozott, amikor a főfelügyelő járőrt áhított a házuk elé a 

hétvégére, és az ellen sem volt kifogása, hogy az őrszem a helyén 

maradjon, amíg el nem kapják Bastát. Andersson olvasott a 

gondolataiban. 

– Az őr ott marad a házatoknál. Az az idióta el akar kapni. 

Sehová sem mehetsz egyedül! Egy ideig semmi önállóság! Csak a 

megfelelő alkalomra vár. 

Irene rosszul érezte magát Nem elsősorban azért, mert a 

főnöke a koppenhágai magánnyomozásáról beszélt, hanem mert 

tudta, igaza van. Basta egyértelműen kinyilvánította a szándékát. 

A családját is megtámadja, ha kell. Nem fél semmitől. A lányokat 

már figyelmeztették, hogy ne nyissanak ajtót idegeneknek, ne 

menjenek el egyedül otthonról este vagy éjszaka, és tartsák be a 

biztonsági óvintézkedéseket. 

– Milyen szörnyű a munkád! – sóhajtott Jenny. Életében 

először Irene is hajlott rá, hogy egyetértsen vele. 

 

Birgitta jelentkezett szólásra. 

– Mindenkit felhívtam Marcus számítógépéről. A többségüket 

már ki is zártam. Ők csak a munkája révén kerültek kapcsolatba 

Tosscanderrel. De van jó pár érdekes ember a noteszában. 



Néhányat nem értem el. Mások pedig hitetlenkedtek, hogy benne 

vannak a noteszában, mondván, csak egyszer találkoztak. 

Egyesek azt mondták, hogy már évek óta nem látták Marcust. 

Szerintem Tosscander gondosan megőrzött minden adatot a 

kapcsolatairól, még az egyéjszakás kalandjairól is. Ebből 

gondolom, hogy Basta rajta van a listán. 

Irene eddig nem sokat foglalkozott az unalmas névsorral, de 

most belátta, hogy érdemes lenne több időt szánni rá. Birgittának 

igaza volt. Basta neve ott rejtőzik a többi között. 

– Minek lehet a rövidítése vagy a becézése a Basta név? – 

kérdezte. 

– Basta. Bastu. Bastuklub – vigyorgott Jonny. 

– Lehet, hogy kemény fickó, és arra utal a neve – mondta 

Birgitta. 

– Ebben lehet valami. Marcus mazochista volt. A Basta 

jelentheti azt, hogy szigorú, kemény akarnok – tűnődött Irene. 

– A helyszínen gondolkodtam, ahol feldarabolták Marcust. A 

videón látszik a magasban egy ablak. Kétszer lehet a felvételen 

valamilyen mozgó fényt látni az ablakon át. Sötét éjszaka volt, de 

a fények tisztán látszanak. Beszéltem egy barátommal, aki légi 

irányító. Meg is mutattam neki a felvételt. Azt állítja, hogy az első 

fény egy felszálló helikopteré, a második egy leszálló repülőé. 

– Ez jó nyom lehet. Melyik repülőtér van a közelben? A 

Landvetter? – kérdezte Andersson. 

– Nem. A gép kisebb. Valószínűleg inkább Säve. Ott van 

akkora forgalom, hogy tíz perc alatt két jármű is felvagy leszáll. 

Arra gondoltam, körülnézhetnénk a környéken, van-e gyanús 

épület arrafelé. 

Irene szerint jó ötletnek tűnt. Kereshetnék a gyilkosság 

helyszínét is, és ezen a nyomon is elindulhatnának. Mindenki a 

csonkításra figyelt, kivéve Hannut. Ő egész másképpen 

gondolkodott, amikor a felvételeket nézték. 



– Mi pedig visszatérünk a névsorainkhoz – mondta, majd 

Birgittára nézett 

– Valószínűleg így a legbiztonságosabb. Ha itt maradsz bent 

– morogta maga elé a főfelügyelő. 

 

Irene piros jelet tett azon nevek mellé, akiket nem telefonon, 

hanem személyesen akart elérni. Már több mint húsz nevet 

végigvett, és öt mellé tett jelet. Ha Basta nincs az öt között, akkor 

újabb nevek következnek. Unalmas, időrabló tevékenység volt, de 

így is meg lehet oldani egy bűnügyet. Addig nem lehet 

továbblépni, amíg egy nyomot végig nem követnek. 

Amikor nyúlt a kagylóért, hogy belekezdjen a huszonötödik 

telefonhívásba, megcsörrent a készülék. 

– Irene Huss nyomozó – szólt bele a kagylóba. 

– A nevem Hen... Henning Oppdal – szólt egy férfihang 

halkan. 

Irene nem tudta eldönteni, hogy a férfi azért dadog, mert 

beszédhibás, vagy azért, mert ideges. Mintha enyhe norvég 

akcentust hallott volna a beszédén. A név nem mondott neki 

semmit. 

– Miben segíthetek? – kérdezte bátorítóan. 

– Ismerem Pontust. Ő mondta, hogy... vegyem fel magával a 

kapcsolatot. 

Pontust? Irene egy pillanatra elbizonytalanodott. 

– Ó, Pontus Zandert? Maga is az egészségügyben dolgozik? 

– Igen. Röntgenasszisztens vagyok. 

Ezután hosszú csönd következett. Mindketten a másikra 

vártak. 

– Miért gondolta Pontus, hogy fel kellene hívnia? – kérdezte 

végül Irene, hogy továbblendítse a beszélgetést. 

– Beszéltem neki valamiről. Egy borzalmas dologról, amit 

átéltem télen. Úgy tudom, Pontus beszélt magával Marcus 

Tosscander meggyilkolásáról. Ás maga említett neki valamilyen 



szörnyen undorító, beteges viselkedést. Nekrofíliát, ha nem 

tévedek. 

– Így van. Marcus gyilkosa vonzódik a nekrofíliához. Ismerte 

Marcust? 

– Nem. Sosem találkoztunk. 

– De tapasztalt valamit, aminek köze lehet a nekrofíliához. 

Jól értem? 

– Igen. Január végén megismerkedtem egy fickóval a 

Központi pályaudvar melletti bárban. Beszélgettünk és vonzónak 

találtuk egymást. Egy idő után úgy gondolta, el kellene mennünk 

valahová. Végigsétáltunk a Stampgatanon. Azt hittem, a lakására 

megyünk, de nem így lett. 

– Elnézést, hogy közbevágok, de hogy nézett ki az illető? 

Megmondta a nevét? 

– Magas volt, kisportolt. Vállig ért a haja, és copfban hordta a 

tarkóján. Az igazi nevét nem tudom, csak annyit mondott, hogy 

Bastának hívják. 

Irene érezte, hogy gyorsul a pulzusa. 

– A temetőnél, amely nincs messze a Stampgatantól, megállt, 

és azt mondta, bemegyünk, mert tud egy nagyon kényelmes 

helyet. Furcsálltam, ráadásul nagyon hideg volt aznap éjjel, de 

belementem. Sötét volt és féltem. Basta egy vasajtós 

mauzóleumhoz lépett. Elővett egy kulcsot és kinyitotta az ajtót. 

Engem a hideg kirázott. Megfordultam és rohanni kezdtem a 

kapu felé. Szerencsére nyitva hagyta. 

– Maga után futott? 

– Azt nem tudom. Én hosszútávfutó vagyok. Hetente több 

száz kilométert futok. Nem lett volna esélye utolérni, még ha meg 

is próbálja. 

Hálát adhat ezért, valószínűleg a halál torkából menekült 

meg, gondolta Irene. 

– Hol volt az a mauzóleum? Mármint a temetőn belül. 

– Egyenesen előre. Körülbelül száz méterre a bejárattól. 



Mindenképpen meg kell vizsgálniuk azt a helyet, gondolta 

Irene. A régi temető híres a pazar síremlékekről és sírboltokról. 

Irenenek az utolsó percben jutott eszébe, hogy nem mehet 

egyedül sehová. 

– Be tudna jönni a rendőrségre? Van nálam egy fotó. 

Szeretném, ha megnézné – mondta a férfinak. 

– Megtehetem. Holnap szabadnapos vagyok. 

– Kilenc körül megfelel? 

– Rendben. 

Irene megköszönte a hívást, és letette a telefont. 

Hoppá! Basta Emil nélkül téblábolt a városban januárban! 

Vagy nem akarta megölni Henninget? Vajon a temető csak egy 

morbid helyszín volt a beteges hajlamú Bastának a szexhez? Hála 

istennek, Henning elmenekült. De lehet, hogy más nem volt ilyen 

szerencsés, és bizonyítékokat találnak odakint. 

Irene elhatározta, hogy ebéd után elmegy a temetőbe. 

 

Birgitta és Irene egy kellemes ebédet fogyasztott el a Központi 

pályaudvar éttermében. A századfordulós hangulatot árasztó 

étterem éles ellentétben állt az odakint nyüzsgő emberek 

látványával. Bár az étterem megtelt, a sötétbarna faburkolat 

nyugalmat és eleganciát sugárzott. A napi ajánlatot ismertető 

táblán pasta marinara állt, és ez mindkettőjüknek kedvére volt. 

Evés közben Irene elmesélte Birgittának Henning telefonhívását. 

Birgitta szó nélkül végighallgatta. 

– Meg kell néznünk azt a helyet. Talán megtaláljuk a kriptát. 

Valószínűleg többet is át kell néznünk. 

Irene bólintott. 

– Mit tegyünk? 

Birgitta elővette a mobilját. 

– Felhívjuk Hannut. Ő tudni fogja. 

A gyorshívóval tárcsázott. 

– Szia, édesem! Merre vagy? 



Irene mókásnak találta, hogy Birgitta „édesemnek” hívja 

Hannut. De majd hozzászokunk, gondolta. 

Birgitta Irenére nézett. 

– Persze. De először segítened kell valamiben. Meg kell 

néznünk néhány mauzóleumot a stampeni régi temetőben. Nem, 

nem kell ásni. Ezek épületek, ajtóval, ablakokkal. Mint egy kis 

házikó. Irene kapott ma egy fülest, amely Bastához vezethet. 

Tudod, kivel kell beszélni, ha az ember ki akarja nyittatni az 

ajtókat? 

Birgitta hosszasan hallgatta Hannut. 

– Rendben. Szólj, ha sikerült – mondta, és átadta Irenének a 

mobilját. 

– Szia, Irene. Meg akartam kérdezni, ott tudsz-e lenni, 

amikor beszélek Sara Bolinnal. De ma már nem jutok el hozzá. El 

tudsz jönni velem holnap reggel? 

– Nem. Holnap beszélek azzal a tanúval, aki a temetős tippet 

adta. De tizenegy után már szabad vagyok – mondta Irene. 

– Akkor felhívom Sarát, és későbbre teszem a 

megbeszélésünket. 

Irene elköszönt, és visszaadta a telefont Birgittának. 

– Hannu ismer valakit a temetkezési vállalatnál. Ha megtud 

valamit, visszahív – mondta Birgitta. 

Ha valaki ki tud nyittatni egy sírboltot, az minden bizonnyal 

Hannu, erről Irenenek kétsége sem volt. Ezért sem lepődött meg, 

amikor a finn húsz perc múlva telefonált, és közölte, hogy az 

illetékes ember háromkor várja őket a temető bejáratánál. 

 

Még mindig borult volt az ég, de a könnyű szellő, amely 

végigsöpört a városon, felszárította a tócsákat. Birgitta és Irene a 

régi temető felé sétált. 

– Henning Oppdal és Basta is pontosan erre jött azon a 

januári éjszakán. A röntgenasszisztens azt hitte, lesz egy jó 

menete, ehelyett Basta elcsalta a temetőbe, és kinyitotta a 



mauzóleumot. Nem csoda, hogy a pasas halálra rémült – mondta 

Irene. 

– Szerencséje volt – tette hozzá Birgitta. 

A meleg júniusi délutánon a parkhoz hasonlító temető békét 

és nyugalmat árasztott. Ideális hely egy elmélkedéssel 

egybekötött sétára. Az ember nem gondolná, hogy nekrofil 

rituálé helyszínén lépked. 

Egy testes, idősebb férfi állt a kapuban. Elnyűtt, barna 

öltönyt viselt, és erősen izzadt a melegben. Hatalmas, kék kockás 

zsebkendővel törölgette a homlokát. 

A rendőrnők odamentek hozzá, és megmutatták az 

igazolványukat. Amikor bemutatkoztak, a férfi meglepően apró, 

puha, izzadt kezét nyújtotta kézfogásra. 

– Gösta Olsson vagyok a temetkezési vállalattól. Ez merőben 

szabályellenes, de a főnököm szerint nem kell sírfelbontásnak 

tekintenünk az esetet, mivel akkor bírói engedélyre lenne 

szükségünk. Csak megnézzük, mit műveltek azok a nyomorult 

sátánisták már megint. Hihetetlen, hogy kulcsot is szereztek! 

Nyilván másolat, mert minden kulcs nálunk van. Sok család 

kihalt már, de a síremlékek műemléknek számítanak. Igazán 

különlegesek, mert... 

A köpcös kis ember megállás nélkül beszélt és gesztikulált, 

amíg oda nem értek a nagyobb méretű síremlékekhez. A temető 

közepén jártak. Két mauzóleum állt az út egyik oldalán, három 

pedig szemben velük. Az épületek méltóságteljesen emelkedtek a 

többi sír fölé. Lenyűgöző látványt nyújtottak. Kettőt fehér 

márvány borított, egyet fekete pala, kettőt pedig vörös gránit. 

– Tudják, melyikhez volt kulcsuk? – kérdezte Gösta Olsson. 

– Sajnos nem tudjuk. A tanú nagyon megijedt, nem 

emlékszik pontosan. 

Hannu tehát sátánista rituálék helyszíneként jelölte meg a 

mauzóleumokat. Irene nem látta okát, amiért fel kellene 

világosítania a hivatalnokot. 



Olsson nehezen vette a levegőt, és egyre gyakrabban 

törölgette az arcát. 

– Legjobb lesz, ha mindegyiket megnézzük. Ha tudnák, 

mennyi bajt okoznak a sátánisták! Felfordítják a sírköveket, 

viaszt és sztearint kennek rájuk. Egyszer egy régi sírt is 

megpróbáltak kiásni. Egy püspök maradványai voltak benne, aki 

az 1800-as évek végén halt meg. De az út túloldalán lakók 

észrevették őket, és kihívták a rendőrséget. 

A férfi kifogyott a szuszból, Irene pedig megragadta a 

lehetőséget, hogy közbeszóljon. 

– Talán a legközelebbivel kezdhetnénk – mondta, és 

rámutatott az egyik márványkripta ajtajára. 

– Természetesen, hogyne – mondta idegesen a kis ember. 

Hosszan babrált a lakattal, majd lassan kitárta az ajtót. A 

zsanérok hangosan csikorogtak. Évek óta nem nyithatták ki, 

gondolta Irene. 

A kriptában nyirkos hideg volt és penészszag. Irene 

felkapcsolta a zseblámpáját, és végigpásztázta a koporsókat a fal 

mentén. Tizenkilencet számolt meg. A kripta tele volt, újabb 

koporsót nem lehetett volna elhelyezni benne. A padlón lévő 

porban nem látszottak nyomok. Irene megrázta a fejét, és 

odafordult Olssonhoz. 

– Itt évek óta nem járt senki. 

– Sejtettem, mert ez a család a negyvenes években halt ki. De 

a szomszédban két temetés is volt az elmúlt néhány évben. 

Nagyon szomorú eset. Apa és fia. Azt hiszem, a fiú felesége terhes 

volt, úgyhogy van örökös. Úgy emlékszem, a feleségnek köze volt 

az apósa meggyilkolásához... 

Irene a többit már nem hallotta. Csak bámulta a két réztáblát, 

amelyre frissen gravírozták a neveket: Richard von Knecht és 

Henrik von Knecht, mindketten 1996 novemberében haltak meg. 

Ez volt az egyik legnyakatekertebb ügy, amelyre Irene az 

utóbbi időkből emlékezett. Végül megoldották, de sok élet veszett 



oda. A gyilkosságok indítékai között szerepelt a féltékenység, az 

árulás, a gyűlölet és a kapzsiság is. 

Bár elég meleg volt, Irenet kirázta a hideg. 

Gösta Olsson bedugta a kulcsot a zárba, és kinyi tóttá az ajtót. 

A zsanérok olajozottan fordultak. A vasajtó mellett mohával 

borított, ember nagyságú kőangyal őrködött a holtak nyugalma 

fölött. Irene a kőalak nyugodt arcába nézett, és azt kívánta, 

bárcsak beszélni tudna. Nyilván tanúja volt ennek-annak. 

Olsson oldalra lépett, és előreengedte Irenet, aki óvatosan 

lépkedett a csúszós lépcsőkön. Bekapcsolta a zseblámpáját, a 

fénycsóvával végigpásztázta a falakat. Mielőtt továbbment volna, 

a padlót is megnézte. A porlepte talajon lábnyomokat látott. 

– Friss lábnyomok. Persze lehet, hogy a két és fel évvel 

ezelőtti temetésről maradtak itt. De azt hiszem, túl élesek a 

kontúrok – mondta Irene. 

A falak mentén tíz fa- és fémkoporsó sorakozott. Az ajtóhoz 

közelebbi kettő fényesebb volt, mint a többi, és Irene el tudta 

olvasni a fémtáblákra írt neveket. Az alsóban Richard von Knecht 

volt, felül pedig Henrik. Irene megnézte a felső koporsót. 

Karcolást látott a fémen. Nemrégiben kerülhetett oda, a fedél 

alatt csillogott. Amikor Irene közelebbről is megnézte a koporsót, 

több hasonló jelet is felfedezett rajta. Nem volt nehéz rájönni, 

hogyan kerültek oda. A fedél nehéz volt, és akárki nyitotta is ki, 

meg kellett támasztania a szerszámot. 

Mit mondjanak Olssonnak? Kis idő múlva Irene döntött, és 

kilépett a napfénybe. 

– Egyértelmű jelei vannak odabent a sátánista 

tevékenységnek. Ha bemegyünk, tönkretehetjük a 

bizonyítékokat. A technikusok hamarosan ideérnek. 

Megtarthatjuk a kulcsokat? 

Gösta Olsson összezavarodott. Idegesen törölgette fényes 

fejét a zsebkendővel. Végül bizonytalanul megszólalt: 



– Hát... nem is tudom, lehet-e, de mivel maguk rendőrtisztek, 

és azokat a problémákat vizsgálják, amelyeket a sátánisták 

okoznak nekünk, úgy gondolom, nem lehet abból semmi baj, ha 

kölcsönadom maguknak a kulcsokat. Bár az előírások szerint... 

Irene halkan, de nyugodt, határozott hangon közbeszólt: 

– A kulcsokkal beengedjük a technikusokat. Közben maga 

beszélhet a főnökével. Ha rögtön vissza akarja kapni a kulcsokat, 

hívjon fel a mobilomon. Akkor azonnal odamegyünk az irodájába 

a kulccsal. Ha bármilyen probléma adódik, a rendőrség vállal 

minden felelősséget. 

Irene átadta Olssonnak a névkártyáját, majd vállon veregette, 

és a temető bejárata felé fordította. A kis ember vonakodva, de 

elindult kifelé. 

Amikor eltűnt a távolban, Irene Birgittához fordult: 

– Valaki járt itt, és matatott Von Knechték koporsóiban. Ki 

kell nyitnunk a fedeleket. 

Birgitta vágott egy grimaszt, de nem mondott semmit. Látott 

már durvább dolgokat is. 

Együtt tértek vissza a mauzóleumba. Irene rátette a 

zseblámpáját az egyik koporsó tetejére. 

– Nézd meg azokat a karcolásokat. Nemrég keletkezhettek – 

mutatta meg Birgittának a felfedezését. 

Birgitta is megnézte a jeleket közelebbről, és bólintott. 

Mindegyik a koporsófedéltől indult ki. Aztán odaálltak a koporsó 

mellé. 

– Egy, kettő, három – számolt Irene. 

Nekiveselkedtek, és minden erejüket bevetve sikerült 

felemelniük a koporsó fedelét. 

Henrik von Knecht halotti lepelbe burkolt teste a helyén volt 

De Irene és Birgitta nem emiatt borzadt el. Egy erősen 

bomlásnak indult fej is feküdt a holttest mellett. 

– Megtaláltuk Marcus Tosscander fejét. De karok és lábak 

nem voltak a kriptában – összegezte Andersson. 



– Mauzóleumban – javította ki Irene. 

Andersson úgy tett, mintha nem hallotta volna a megjegyzést. 

– Ez semmilyen körülmények között nem kerülhet ki a 

sajtóhoz. Ha írnak róla, Basta tudni fogja, hogy forró nyomon 

járunk. 

– Figyelni fogjuk a temetőt? – kérdezte Fredrik Stridh. 

– Már kiküldtem egy járőrt – válaszolta Andersson. 

A technikusok egész este dolgoztak a helyszínen. Svante 

Malm eljött a reggeli eligazításra. Most ő került sorra. 

– Stridner professzor megígérte, hogy rögtön jelentkezik, 

amint elvégezték a röntgenvizsgálatokat és ellenőrizték a 

fogorvosi mintákat. A törvényszéki fogorvos ott tölti a délelőttöt. 

De a maradványok alapján Irene és Birgitta úgy véli, Marcus 

Tosscander feje volt a koporsóban. 

Irene szeme előtt ismét megjelent a rothadó fej képe. Marcus 

gyönyörű arcvonásai örökre elvesztek. Irene egy pillanatra 

elmerengett a szépség múlandóságán, de egy perc múlva már 

inkább Svante Malm mondandójára figyelt. 

– Nincs rá bizonyíték, hogy a gyilkosság a kriptában történt 

De találtunk lábnyomokat. Amikor kivettük azokat, amelyeket 

Irene és Birgitta hagyott, kétféle nyom maradt. Az egyik egy 

nehéz bakancs nyoma, negyvennégyes méretben, a másik egy 

sportcipő, szintén negyvennégyes méretű. Most összevetjük 

ezeket azzal a nyommal, amelyet a hétvégén találtunk Irenéék 

kertjében. Mintákat küldtünk belőlük Koppenhágába is, hátha 

ott is találtak hasonlót a bűnügyek helyszínén. 

Hol is voltak eddig lábnyomok? Irene megpróbálta felidézni 

az emlékeit: volt egy abban a vértócsában, amelyet a szállodában 

találtak, Isabell holtteste mellett. Akkor Irene azt hitte, talán az 

egyik rendőr lépett bele óvatlanul a vérbe. És ha tévedett? A 

lábnyom talán egy negyvennégyes sportcipőhöz tartozik... Ez 

lenne az első bizonyíték, amellyel összeköthetnék Basta 

személyét Isabell meggyilkolásával. 



– Találtunk hosszabb hajszálakat is, de nagyon világosak és 

nem felelnek meg a Bastáról eddig kapott leírásoknak – folytatta 

Svante. 

Irénének támadt egy gondolata. 

– Lehet, hogy azok Richard von Knecht feleségétől 

származnak. Ő ilyen szőke. 

– Elképzelhető. A koporsóban voltak, a fej mellett. 

Svante letérdelt, és kutatni kezdett a táskájában. Végül 

kihúzott belőle egy papírt. 

– Ez a fax Koppenhágából érkezett. A kollégák úgy hiszik, 

megtalálták az első darabolás helyszínét egy Koppenhágától nem 

messze északra lévő kisebb hajógyárban. A berendezés 

megegyezik a felvételen látottal. A dán kollégák kérték az 

ujjlenyomatokat. Kérdés, hogy a Bastának tulajdonított 

ujjlenyomatok megegyeznek-e azokkal, amelyeket Dániában 

találtak – mondta Svante. 

Irenének voltak kételyei ezzel kapcsolatban, de igaz az is, 

hogy Basta is követett el hibákat. Ezek nem nagy hibák, de 

összességében bizonyítékok sorához vezethetnek. Most már csak 

meg kell találni és el kell kapni. 

Irene ránézett az órájára. Majdnem 9 óra. Henning Oppdal 

bármelyik percben megérkezhet. 

Oppdal nem úgy nézett ki, mint amilyennek Irene elképzelte. 

A halk hang tulajdonosa meglehetősen nagydarab, huszonöt év 

körüli férfi volt, egyetlen gramm súlyfelesleg nélkül. Sűrű, fekete 

haja égnek állt. Kerek, fémkeretes szemüvege mögül barátságos 

kék szemek tekintettek Irenere. 

A nyomozó a falnak fordította a Férfierőt. Nem akarta, hogy a 

tanú figyelmét elvonja. 

– Nagyon kedves magától, hogy eljött. Van nálam egy kép, és 

szeretném, ha később majd megnézné. De először feltennék 

néhány kérdést. 

– Persze – mondta Henning. 



– Látta valaha Bastát a gyűléseiken? 

– Nem. Soha – válaszolta határozottan Henning. 

– És az előtt, hogy a pályaudvaron találkoztak, látta őt bárhol 

máshol? 

– Nem. 

– Nem látta valamelyik klubban vagy másutt? 

– Nem. 

– Gyakran jár melegbárokba vagy homoszexuálisok által 

kedvelt szórakozóhelyekre? 

– Igen. Ha szórakozni megyek, gyakran választok ilyesféle 

helyeket. 

– Van valami elképzelése arról, kicsoda Basta és hol 

találhatnánk meg? 

Henning határozottan megrázta a fejét. 

– Nincs és nem is szándékozom megkeresni. 

– Nem hallott valakitől a magáéhoz hasonló történetet? 

– Nem. De nem valószínű, hogy bárki is beszélne ilyesmiről. 

Én sem szóltam róla senkinek, csak Pontusnak. És csakis azért, 

mert Pontus mesélni kezdett arról a beszélgetésről, amelyet 

magával folytatott. A nekro... nek-rofíliáról meg hasonlókról. 

Irene bólintott. Odament a képhez, megfordította és oldalra 

lépett. 

– Felismeri ezt a férfit? – kérdezte. 

Henning a képre bámult. 

– Az arc nem látszik, de akár... lehetne Basta is. 

Aztán viccesen megkérdezte: 

– Hol lehet megvásárolni ezt a posztert? 

– Nem lehet megvásárolni. Kiállítási darab. 

– Basta ezek szerint fotómodell? – kérdezte Henning 

érdeklődve. 

Irene úgy döntött, nem fedi fel a fotós kilétét. Az újságok tele 

voltak Erik Bolin meggyilkolásának hírével. A rendőrségen kívül 

senki nem ismerte Basta képét, így Basta nem is tudhatta, hogy a 



rendőrség már kapcsolatot talált a Tom Tanaka elleni támadás és 

a fotós meggyilkolása között. Azt sem tudta, hol van a Férfierő 

jelenleg, ha Erik Bolin nem árulta el a halála előtt. 

– Nem tudunk semmit Bastáról. Abban sem vagyunk 

biztosak, hogy ő van a képen. Ez még csak feltételezés. Az egyik 

nyom a sok közül, amelyet ellenőrzünk. Nagyon hálás lennék, ha 

nem beszélne a képről senkinek. Lehet, hogy fontos ez a fotó, de 

az is lehet, hogy hamis nyom – magyarázta Irene. 

Henning nagy nehezen elszakadt a Férfierőtől és Irenére 

nézett. Amikor a vastag lencsék mögül rápislogott, egy kék szemű 

bagolyra hasonlított. 

– Rendben van. Hallgatok. De micsoda kép! 

Irene megértette a férfi reakcióját, ő maga is a kép hatása alá 

került, amikor először látta. De mostanra már a sötét sziluettben 

egyre növekvő fenyegetést látott. 

Irene túl volt az ötödik csésze kávén, és már majdnem 

befejezte a Henning kihallgatásáról készült jelentést. Hannu 

dugta be a fejét az ajtón, és azt kérdezte, mehetnek-e Sara 

Bolinhoz. Irene gyorsan leírta az utolsó mondatokat, és 

kikapcsolta a gépet. 

Miközben Hannu vezetett, Irene a fejtámlára hajtotta a fejét 

és megpróbált pihenni. 

– Megkérdezte a tanú, hogy találtunk-e valamit a 

mauzóleumban? – kérdezte Hannu. 

– Nem. Teljesen elvarázsolta a Férfierő. 

Hannu nevetett. 

– Meg tudom érteni. És felismerte Bastát? 

– Azt mondta, akár ő is lehet a képen. Mivel az arc árnyékban 

van, nehéz biztosat mondani. 

– Pontosan így van. De akkor miért szeretné Basta annyira 

megkaparintani a képet? Több képet nem találtunk Bolinnál, 

azokat valószínűleg megtalálta a stúdióban. 



– Bolin képei jelentik a kapcsolatot közte és Marcus között. 

De szerintem nem úgy gondolkodik, ahogyan mi. Lehet, hogy a 

Férfierő a mániájává vált? 

– Lehet. De én az első elméletedre szavazok. A pasas 

hidegszívű és kegyetlen. 

Irene úgy érezte, hogy az a hidegség lassan őt is körülveszi. 

 

Sara Bolin bizonyára az ajtó mögött várt rájuk az előszobában. 

Irene szinte még le sem eresztette a kezét, amellyel becsöngetett, 

máris kinyitotta az ajtót. A küszöbön ott állt az a nő, akit Erik 

Bolin alig egy héttel korábban olyan büszkén mutatott meg 

Irenenek. Élőben még szebbnek tűnt, mint a képen, bár talpig 

feketében volt. Sűrű, fekete haja függönyként keretezte vékony 

arcát. Hatalmas szemei mandulákra emlékeztettek, az orra kicsi 

és formás volt. Érzéki, telt ajkai kiemelték szépségét. Apró 

termete nem árulkodott arról, hogy már kétszer szült. 

A rendőrök bemutatkoztak, Sara Bolin pedig bevezette őket a 

rózsaszínre festett sorházba. A karjait körbefonta magán, mintha 

fázna. Hosszú ujjú, fekete ingében és fekete, bŐ szárú 

nadrágjában nagyon vékonynak és törékenynek tűnt. 

– Kristian alszik, Johannes a szomszéd gyerekekkel játszik. 

Még csak hároméves, nem érti, mi történt. Néha kérdezi, hol az 

apja, de már megszokta, hogy sokat dolgozik és keveset van 

itthon. 

Sara hangja elcsuklott, és könnyek gyűltek sötét szemébe. 

Elfordította az arcát, és azt mondta: 

– Kérem, jöjjenek beljebb. 

Egy nyitott üvegajtó felé mutatott. A rendőrök beléptek az 

apró nappaliba, és leültek a kényelmes bőrkanapéra. A kanapé 

világosdrapp színű volt, előtte, az üvegasztal alatt krémszínű 

szőnyeg feküdt. Minden makulátlanul tisztának látszott. 

Irenének az az érzése támadt, hogy a kisfiúkat talán nem is 

engedik be ebbe a szobába. 



– Felteszek egy kávét – szólt az asszony. 

Mielőtt Irene válaszolhatott volna, Hannu megszólalt: 

– Köszönjük, nem kérünk. Nem maradunk sokáig. 

Sara nem erőszakoskodott, csak leroskadt egy fotelba 

Irenével és Hannuval szemben. Olyan szorosan kulcsolta 

össze az ölében a kezét, hogy kifehéredtek az ízületei. 

– Elkapták? – suttogta szinte hang nélkül. 

Hannu nyugodt hangon kérdezte: 

– Kit? 

Sara megrezzent, és rosszallóan nézett a rendőrökre. 

– Azt, aki ezt tette... Erikkel. 

– Még nem. Több szálon is folyik a nyomozás. Ön gyanakszik 

valakire? 

Sara Irenére emelte gyönyörű szemét, majd szomorúan 

megrázta a fejét. 

– Nem. Nem értem, ki tehetett ilyet... És miért? 

– Nem fenyegették meg? Nem említette, hogy fél valakitől? 

– Nem. Soha! Ő volt a legkedvesebb ember a világon. 

Mindenki kedvelte – jelentette ki Sara határozottan. 

Irene ránézett, és elgondolkodva bólintott. 

– Rendben. Erik szerint maga tudta, hogy biszexuális, amikor 

hozzáment. Ez igaz? 

A törékeny test összeroskadt. Egy kis idő múlva az asszony 

kihúzta magát. 

– Igen, tudtam róla. De engem szeretett. Nő nem akarhat 

jobb embert, mint Erik. Miért kérdezik ezt tőlem? 

– Vannak bizonyos jelei annak, hogy a gyilkosság előtt 

szexuális tevékenység zajlott – mondta Irene. 

Nem volt kellemes ezt az özveggyel közölni, de Stridner 

professzor spermát talált Erik Bolin testén. Mégpedig a haján. 

Sem a végbélnyílásban, sem másutt a testén nem talált semmit. 

Azt nem tudta megmondani, kitől származik a sperma., 

Sara feszült hangon válaszolt: 



– Az első pillanattól nagyon szerettük egymást. Kezdetben 

szenvedélyes volt a kapcsolatunk, úgy éreztük, Isten is 

egymásnak teremtett minket. Mielőtt összeköltöztünk, elmondta, 

hogy biszexuális. Nem mondhatom, hogy becsapott. Őszinte volt. 

De választási lehetőségem addigra nem maradt, mert nagyon 

szerettem őt. Vagy elfogadom, vagy elhagyom Eriket. Utóbbi nem 

tűnt reális lehetőségnek. 

– És hajlandó volt megosztozni rajta egy férfival? –

csodálkozott Irene. 

Sara csavargatni kezdte az egyik hajtincsét. 

– Nem. Nem akartam osztozni. Csak azt gondoltam, elég erős 

lesz a szerelmünk. 

Elhallgatott, és szórakozottan csomózgatni kezdte a haját. 

– Erik kettős életet élt. 

Sara megrezzent, mintha Irene egy tűvel bökte volna meg. 

Lemondóan folytatta: 

– Amikor Johannesszel voltam terhes, rájöttem, hogy 

találkozgat valakivel. Marcus Tosscanderrel. Rettenetesen 

összevesztünk. Erik elmondta, hogy néha fél embernek érzi 

magát. Hiányzik neki valami, amikor velem van. Szörnyű volt 

hallgatni. 

– Mit tett erre? 

– Elhagytam. Elköltöztem. De Erik nélkül nem tudtam élni. 

Még Johannes születése előtt visszaköltöztem. Erik megesküdött, 

hogy próbálja elnyomni egyéb vágyait. Tudom, hogy nem mindig 

sikerült neki. De a kapcsolatai nem bántottak meg soha. Gondos 

apa és férj volt. 

– Észrevett valamit mostanában, ami arra utalhatott, hogy 

Eriiének van valakije? 

– Nem. Néha... 

Sara Bolin elhallgatott és összeszorította a száját. Dacos 

mozdulattal hátravetette a haját, majd Irene szemébe nézett. 



– Néha sokáig dolgozott. És gyakran volt távol. Nem 

ellenőrizhettem minden áldott pillanatban. Meg kellett bíznom 

benne. 

Irenének a régi mondás jutott az eszébe: az ember azt látja, 

amit látni akar. Úgy döntött, témát vált, és benyúlt a zsebébe. 

Keze a Tom Tanaka fényképeit rejtő borítékot kereste. Kitette a 

képeket az özvegy elé az asztalra. Sara Bolin előrehajolt, és 

alaposan megnézte mindkét fotót. Marcus fényképe döbbenetet 

varázsolt az arcára. Amikor rájött, hogy a rendőrök észrevették a 

reakcióját, remegő hangon közölte: 

– Marcus képe nem ilyen volt. A kiállított kép. 

– Hogy érti ezt? Nem ez a kép volt az? – kérdezte Hannu. 

– Nem, nem arról van szó... De nem így nézett ki... 

Remegő mutatóujjával Marcus nemi szervére mutatott. A 

kiállításra vitt képen Marcus keze lezseren eltakarta az intim 

testrészt. Irene értette Sara reakcióját: a kép Marcust a szeretője 

szemével láttatta, tele volt vággyal és kéjjel. 

Sara bénultan szegezte a szemét a fényképre, és elhaló 

hangon mondogatta: 

– Megesküdött, hogy vége. Megesküdött! 

Irene látta, milyen közel van ahhoz, hogy összeomoljon. Hogy 

elvonja a no figyelmét, rádobta a Férfierőről készült fényképet 

Marcus fotójára. 

– Felismeri ezt az embert? – kérdezte. 

Egy másodpercre úgy tűnt, Sara zavarba jön. Bizonytalanul 

felemelte a fényképet, és közelebbről is megnézte. Aztán 

visszatette az asztalra, és Irenere nézett. 

– A képet természetesen felismerem. A kiállítás része volt. De 

arról fogalmam sincs, ki lehet a férfi. 

– Erik nem említette a nevét vagy bármi mást vele 

kapcsolatban? 

– Nem. 



Irene látta, hogy a nappali falán sok szép fotó lóg. Eszébe 

jutott valami. 

– Lehetséges, hogy ezeknek a fotóknak a nagyított változata 

itt van valahol a lakásban? 

Sara élesen válaszolt. 

– Nem. Én döntöm el, mi kerül a falra. 

Gyereksírás szakította félbe. Sara felállt és elnézést kért. 

– Kristian felébredt. Ki kell cserélnem a pelenkáját. Mindig 

nagyon sokat pisil álmában, és... 

Az utolsó mondat már az előszobából hallatszott. Irene 

odafordult Hannuhoz. 

– A kisgyerekes szülőknek olyan érdekes beszédtémáik 

vannak! 

Hannu kissé megemelte a szemöldökét, és így szólt: 

– Valóban. 

Irene azt akarta mondani, hogy idővel Hannu is 

megtapasztalja, de aztán rájött, hogy a férfi aligha fogja 

megvitatni a gyerekei pelenkakérdését mással. 

Egyszerre álltak fel és indultak el az üvegajtó felé. Sara Bolin 

kilépett a folyosó végéről nyíló ajtón. Karjaiban egy kisgyereket 

tartott, aki pufók karjaival átölelte a nyakát és befúrta a fejét az 

álla alá. 

– Köszönjük, hogy fogadott minket – mondta Irene. 

Sara Bolin mosolyogni próbált. 

– Ez természetes. Szeretném, ha megtalálnák a férjem 

gyilkosát. 

A kicsi észrevette a két idegent. Irene torka elszorult, amikor 

Erik Bolin borostyánbarna szeme nézett rá a kisfiú arcából. 

 

Hannu mobilon hívta Birgittát, és megbeszélték, mikor 

találkoznak. Tizenöt perccel később fel is vették a jelzés nélküli 

rendőrautóval. Útközben eldöntötték, hogy a városi múzeumban 

fognak ebédelni. Birgitta már többször is lelkesen beszélt a 



földszinti étteremről, de Irene még sosem jutott el oda. Most itt a 

lehetőség. 

Hosszú körözés után végre sikerült leparkolniuk a 

Packhuskajenen. Egy kicsit messze voltak, de a szép időben 

jólesett a séta. 

Hannu kinyitotta az ajtót a hölgyeknek, és mindnyájan 

beléptek a tizennyolcadik századba. Irene szeme sokára szokott 

hozzá a boltíves helyiségben lévő félhomályhoz. A felszolgálók 

durva vászonruhája és hófehér köténye elmúlt korokat idézett. 

– Nem lepne meg, ha ma hideg heringet, kaprot és tört 

karórépát kellene ebédelnünk – súgta oda Irene Birgittának. 

Találtak egy üres asztalt, és átnézték az étlapot. Háromféle 

menüből lehetett választani. Irene saslikot és sört kért, Hannu és 

Birgitta pedig tőkehalat fehérboros szószban, sült krumplival 

választott. 

Az ebéd finom volt, és Irene csak evés közben jött rá, milyen 

éhes. Még ha nem is volt a legolcsóbb ebéd, mindenképpen 

megérte. 

A nagy hír, amit sem Irene, sem senki más nem tudott még az 

osztályon, az volt, hogy Hannu és Birgitta felújít egy régi házat 

Vástra Bodarnában. 

– Augusztus elején fogunk beköltözni – csiripelte Birgitta. 

Boldog volt, szinte sugárzott az örömtől. 

Irene arra gondolt, ő is ennyire boldog volt-e, amikor tizenkét 

évvel ezelőtt beköltöztek Kristerrel a sorházba. Valahogy így 

érzett, de talán nem volt ennyire lelkes. Az ikrek épp betöltötték a 

negyedik évüket, és rengeteg energiát igényeltek. Irene úgy 

érezte, jobb lesz, ha nem két kis szobába lesznek bezsúfolva a 

Smörslottsgatanon. Fiskebackben szabadon szaladgálhattak a 

lányok a pázsiton, persze szülői felügyeletre ott is szükség volt. 

– A telek háromezer négyzetméteres – mondta Brigitta. 

Irene felhúzta a szemöldökét, és Hannuhoz fordult. 

– Fűnyírás traktorral? – kérdezte. 



Hannu halványan elmosolyodott és vállat vont. Ez bármit 

jelenthetett: akár azt, hogy miért is ne, de azt is, hogy kit érdekel. 

Kávé közben Birgitta témát váltott. 

– Svante Malm és néhány koppenhágai kolléga megosztja 

egymással az összes információt. Svante elküld néhány mintát 

Dániába, így nem kell kétszer elvégezni ugyanazt a vizsgálatot. 

Szorul a hurok Basta körül. 

– Bár úgy lenne! És végre rájönnénk, kicsoda ő – sóhajtott 

Irene. 

– Túl sokszor ölt, és túl sok nyomot hagyott hátra. Elkapjuk –

jelentette ki Hannu. 

Amikor Irene hat előtt nem sokkal kinyitotta a lakásuk 

ajtaját, nem fedezett fel semmilyen ételszagot. Furcsa, hiszen 

mindenki a konyhában üldögélt. Időnként nevetés hallatszott, és 

mintha valaki egy kisbabához beszélt volna. Irene megállt az 

ajtóban, de senki sem hederített rá. Még Sammie sem. Mindenki 

a kis szőrgombócot figyelte, aki megpróbálta bekapni Sammie 

lábát és méltóságteljes bajuszkáját. Megérkezett az uszkárral 

folytatott románc gyümölcse. 

Sammie papa nagyon izgatott volt. Hiperaktív fiacskája a 

frászt hozta rá, ezért megpróbálta leszorítani a padlóra. A 

szőrmók azonnal hanyatt fordult, és rózsaszín hasát mutatta 

megadóan. 

– Oóóóó... De éééédes! – lelkendezett Katarina. 

– Mikor érkezett? – kérdezte Irene. 

A család végre észrevette, hogy hazajött. 

– Amikor Jennyvel hazajöttünk, az öreg szatyor áthozta. 

Biztos leselkedett, hogy rögtön átjöhessen – mondta Katarina. 

– De adott pórázt! – tette hozzá békítőleg Jenny. 

– És minden oltást megkapott. Persze nem a néni – tette 

hozzá Krister, majd bizonyítékképpen lobogtatni kezdett egy 

oltási könyvecskét. 



– Értem. És gondoljátok, hogy Sammie megtűri maga 

mellett? Hozzászokott, hogy ő a világ közepe, és mindenki a 

kedvét keresi. Azt hiszem, túl öreg már ahhoz, hogy 

kölyökkutyákkal éljen együtt – mondta nagyot sóhajtva Irene. 

Krister elsöpörte az aggodalmakat a kezében lévő 

könyvecskével. 

– Nagyon pesszimista vagy! Majd hozzászokik. Még élvezni is 

fogja, hogy nincs egész nap egyedül. 

– Hogyan nevezzük el? – kérdezte Katarina. 

Irene nézte a kis golyhót, és epésen megjegyezte. 

– Mit szólnátok a Pisishez? Nézzétek csak, mit csinál épp az 

asztal alatt! 



Tizennyolcadik fejezet 

Az első éjszaka után a Huss család tagjai világosan látták, hogy a 

kis Pisis nem egyhamar lesz szobatiszta. Sammie nyíltan vállalta 

ellenérzéseit a neveletlen jövevénnyel szemben. Pisis imádta az 

apját. Sammie kétségbeesetten próbált elbújni az ágyak alá vagy 

meghúzódni egy fotelban, miközben Pisis úgy érezte, ez remek 

móka, és makacsul követte mindenhová. Amikor Sammie végleg 

elvesztette a türelmét, ráugatott a csöppségre, amitől Pisis 

kétségbeesett és nagyon elszomorodott. Vinnyogva ült a sötétben, 

és semmit sem értett. A családtagok közül senki sem aludt túl jól 

éjszaka. 

– Nemsokára kezdődik a nyári szünet. Akkor többet tudunk 

vele foglalkozni – mondta Jenny. 

– Nem a Domusban fogsz dolgozni? – kérdezte Irene 

fáradtan. 

– De csak hétfőn kezdek. 

Irene Katarinához fordult. 

– Mikor kezdődik az úszósuli? 

– Tizenötödikén. Már mindent elrendeztem. Két periódust 

tudok dolgozni – válaszolta Katarina. 

– És az mennyi időt jelent? 

– Hat hetet. 

– Tehát Pisisre tizenötödikéig tudunk vigyázni. Papa és én 

csak három héttel később megyünk szabadságra. Mi lesz június 

15-e és július 8-a között? – kérdezte Irene. 

– Kutyacsősz? – vetette fel Katarina. 

– Az nem fog menni. Nem vigyázhat egy ilyen kis kölyökre! 

Hálásak lehetünk, hogy Sammie-t elvállalja. És nyár közepén ő is 

szabadságra megy, úgyhogy augusztus 1-jéig nem ér rá. 



A probléma forrása betotyogott a konyhába, és kikövetelte a 

figyelmet. 

Katarina felvette a csöppséget, és belefúrta az orrát a kis 

szőrmók bundájába. Pisis vadul tiltakozott, mert a májas 

szendvicset szerette volna megkóstolni. Kapálózó hátsó lábával 

abban a pillanatban felborított egy bögre teát, amely beterítette 

az egész asztalt. 

– A ruhám! – kiáltott Katarina. 

Felugrott és gyorsan letette a kölyköt a padlóra. Pisis 

megijedt, és hangosan nyüszíteni kezdett. Katarina könnyes 

szemmel nézte fehér nadrágját és ujjatlan fehér topját, amelyen 

barna teafoltok éktelenkedtek. 

– Ostoba jószág! – kiáltotta. 

A perpatvar felébresztette Kristert, aki álmosan cammogott le 

a földszintre. Amikor elmagyarázták, mi történt, sikerült 

lecsillapítania a haragos tengert úgy, hogy némi anyagi jóvátételt 

ajánlott fel a károk elszenvedőjének. Az ikrek megnyugodtak. 

 

– Hogy boldogultok a kiskutyával? – kérdezte Irene. Gőzölgő 

kávéscsészéje mögül sandán pillantott az irodába belépő 

Tommyra. 

– Elég jól. Igazából nagyon aranyos. Agneta otthon van vele 

vasárnap óta. De most a gyerekeknek is kezdődik a vakáció, 

úgyhogy ők vigyáznak majd rá – mondta Tommy. 

– Hogy neveztétek el? 

– Nellynek. 

Irene kiitta a maradék kávéját. 

Egyáltalán nem érezte a fekete folyadék jótékony hatását. 

Lehet, hogy koffeinmentes kávé volt a dobozban? 

– Tegnap átkutattuk Zorro Karlsson lakását. És most 

elkaptuk! Trófeákat őrizgetett! Három bugyit és egy cipőt 

találtunk az egyik szekrényben. Az áldozatok felismerték a 

tárgyakat. 



Tommy elégedettnek tűnt, és minden oka meg is volt rá. 

Gyenge nyomon indult el, és mégis sikerre vitte az ügyet. Az 

elkövető horogra akadt. 

Irene keserűbb ízt érzett a szájában, ha arra gondolt, milyen 

trófeákat gyűjtött Basta. És hol tartotta őket... Képtelen volt 

ezekre gondolni. 

Svante Malm dugta be a fejét az ajtón. 

– Beszámolok az eligazításon. 

Boldog, mosolygós arca és égnek álló, vörös haja egy jól 

megtermett répát juttatott Irene eszébe. Mennyit számít, ha 

kialussza magát az ember, gondolta keserűen. De azon nyomban 

meg is bánta az undok gondolatokat, hiszen tudta, milyen sokat 

dolgozott az ügyön a laboros. Ha sikerül Bastát összekapcsolni a 

gyilkosságokkal, azt elsősorban a technikusoknak kell 

megköszönniük, 

 

– Az Erik Bolin hajába került ondót valaki belekente. Az egyik 

elmélet szerint a gyilkos levágta a fejet, és feltette a kalap tar tóra. 

Elfelejtette, hogy a kezén spermamaradványok vannak. 

Valószínűleg a hajánál és az állánál fogva tartotta a fejet, mert ott 

is találtunk hasonló nyomokat. A sperma nem Boliné. A DNS-t 

elküldtük Koppenhágába, és az eredmények megegyeznek azzal, 

amit a dániai helyszíneken találtak a kollégák. Annak a fickónak 

az ágya alatt... 

Svante lepillantott a papírjaira. Irene kisegítette. 

– Emil Bentsen. 

– Pontosan. Köszönöm. És Irene: a kertedben talált lábnyom 

ugyanolyan, mint az Isabell Lind meggyilkolásának helyszínén 

rögzített. Ráadásul az ujjlenyomatok is azonosak a stampeni 

temetőben felleltekkel. Ez egy kicsit kevésbé megbízható, mert 

sok volt a por. A nyilvántartásban nem szerepel. Bastának nem 

volt még dolga a rendőrséggel. 

Svante elhallgatott és Irenere nézett. 



– Tudjuk már, ki a pasas? 

– Nem. Tudjuk, hogy néz ki, és azt is, hogy Bastának hívják. 

Göteborgban és Koppenhágában is otthonosan mozog. A 

tanúvallomások szerint talán orvos vagy művész. 

– Miért nem köröztetjük? – kérdezte Malm. 

– Nehéz döntés. Nem akarjuk, hogy tudja, milyen közel 

vagyunk hozzá. Reméljük, azt hiszi, hogy okosabb nálunk, és 

elbizakodottságában többet hibázik. De talán elküldhetnénk a 

profilját Dániába, és itt is közzétehetnénk. Nehéz kiszámítani a 

legjobb időpontot. Ha túl hamar lépünk, elrejtőzhet, de ha túl 

későn, elég ideje lehet egy újabb gyilkosság elkövetéséhez – 

tűnődött Irene. 

Svante bólintott, jelezve, hogy érti a dilemmát. Lenézett a 

papírjaira, és folytatta a beszámolót. 

– Kinagyítottuk a mutatóujjat, amely a Marcus Tosscander 

feldarabolását mutató videón tűnt fel. A bal kéz ujja, a köröm 

deformálódott. Itt vannak a nagyítások. Öt darab. 

Egy barna borítékból kihúzta a képeket és körbeadta. A 

főfelügyelő, Hannu, Irene és Jonny is elvett egy-egy példányt. Az 

ujjhegy nem volt kerek. Lapos formája arra utalt, hogy megsérült. 

A körömágy is deformálódott, egészen horpadtnak látszott. 

Miközben a nyomozók a képeket nézegették, Svante folytatta a 

jelentést. 

– A kripta padlóján találtunk néhány foltot, amely szintén 

lehet ondó. De sajnos már nagyon régiek, és túlságosan 

kiszáradtak ahhoz, hogy egyértelmű eredményeket kapjunk 

belőlük. Ugyanakkor a koporsó belsejében a fej mellett ís 

találtunk nyomokat, amelyek jobb állapotban vannak. Most 

vizsgáljuk őket. 

– Mi a francot csinál ez az elmebeteg állat? – kérdezte 

ingerülten Andersson. 

Nem akarom tudni, akarta mondani Irene, de még időben 

meggondolta magát. 



Irene a Férfierőt bámulta. Egyre nagyobb dühöt érzett, ha a 

fekete sziluettre nézett. Azon tűnődött, mitől lesz valaki nekrofil. 

Az ajtó ki vágódott, és Stridner professzor viharzott be az 

irodába csattogó, magas sarkú cipőben. Halványzöld, fényes 

anyagból készült, elegáns ruhát viselt, és Joy parfüm illata 

burkolta be. Annak ellenére, hogy sem karcsú, sem magas nem 

volt, elképesztő magabiztossággal hordta a ruhát. Irene megint 

szánalmasnak érezte magát kopott farmerjában és rövid ujjú 

farmeringében. Legalább a szandálom új, vigasztalta magát. 

Stridner lecövekelt Irene íróasztala előtt. 

– Hol vannak a többiek? Maga az ügyeletes? 

– A főfelügyelő egy megbeszélésre ment, a többiek pedig... 

– Magam jöttem, mivel úgyis a környéken jártam. New 

Yorkba repülök, de előtte át akarom adni az Erik Bolinról készült 

boncolási jegyzőkönyvet. A törvényszéki fogorvos is 

megerősítette, hogy a koporsóban talált fej Marcus Tosscanderé 

– vágott közbe Stridner. 

Beszéd közben előhúzott néhány papírlapot elegáns 

bőrmappájából. 

– Ez Erik Boliné – közölte kurtán, és ledobta az asztalra a 

dokumentumokat. 

Irene nem nézett bele a papírokba. 

– Ugyanúgy darabolták fel, mint a korábbi áldozatokat? 

– Igen. A mellizmok, az egyik farpofa és a pénisz hiányzik. 

Bolin belső szerveit nem vette ki, csak a fejet vágta le. Nagyon 

erős, éles kést használt. Azt mondanám, olyat, amilyet 

boncoláskor is használunk. 

– Miért tesznek ilyesmit a nekrofilok? – kérdezte Irene. 

Stridner összeráncolta a homlokát. 

– A kérdés így nem helyes. A nekrofilok nem tesznek 

ilyesmit. Ők szeretik a halottakat, nem akarnak megölni senkit. 

Azok a nekrofilok, akik nekroszadisták, szerencsére kevesen 

vannak. Amint már mondtam, a gyilkosunk nagyon ritka típusú 



bűnöző. Valójában a nekroszadista nem különbözik a többi 

gyilkostól: gyilkol. Kiolt egy életet, ahogy bármely másik gyilkos 

is teszi. Ami elborzaszt minket, az az, hogy meggyalázza a 

holttestet. Erről a mi kultúránkban azt gondoljuk, beteges. 

Miközben Stridner előadta véleményét, fel-le tipegett az 

irodában. Egy pillanatra megállt a Férfierő előtt. Miután 

befejezte a mondókáját, továbbra is a képet nézte. 

– Egy másodpercre úgy rémlett, ismerem ezt a férfit. De 

nyilván tévedek. Az ismerőseim közül senki sem készíttetne 

magáról ilyen képet. 

Irene odament mellé. 

– Érdekes. Hannunak és nekem is ez volt az érzésem. A 

többiek nem biztosak benne. 

A professzor előrehajolt, hogy közelebbről is megnézhesse a 

fotót. Hirtelen felegyenesedett, és felkiáltott: 

– Tudom már! Nálunk dolgozik. 

Irene azon kapta magát, hogy lélegzetvisszafojtva figyeli 

Stridnert. 

– A patológián dolgozik? 

– Igen. De nem státusban, mert még tanul. 

Orvostanhallgató? Az orvostanhallgatók gyakran vállalnak 

munkát bonctermekben. 

Irene remegő hangon kérdezte meg: 

– Hogy hívják és mit tanul? 

Stridner továbbra is a képet nézte. 

– A nevére nem emlékszem. De a képzőművészetire jár. Ő 

rajzolta le Marcus Tosscander tetoválását. 

Basta órákon át üldögélt megcsonkított áldozata mellett, és a 

tetoválását rajzolta. A gondolat émelyítő volt. 

– Erik Bolin készítette a képet. A modellt Bastának hívják, 

valószínűleg ő ölte meg Bolint és Marcus Tosscandert is. Ezen 

kívül még három koppenhágai gyilkossággal is összefüggésbe 

hozható – közölte Irene. 



Stridner nem mozdult. 

– Nehezemre esik elhinni, hogy a patológia munkatársai 

közül bárki is képes ilyesmit tenni. De most rögtön odamegyünk 

és megtudom a nevét. Ha másért nem, hát azért, hogy minél 

előbb kizárhassák a gyanúsítottak köréből. 

 

Yvonne Stridner beviharzott a patológiára Irenével a nyomában, 

aki úgy követte, mintha az élete múlt volna azon, hogy el ne 

veszítse. Csak két ember ült a helyiségben. Egy sötét hajú férfi, 

akiről Irene úgy gondolta, indiai lehet. A nő Britt Nilsson volt, 

egy fiatal, nemrég odakerült patológus. Stridner az 

asszisztenseként utalt rá. 

Egy másik személy is dolgozott Stridner mellett, nem is 

annyira asszisztensi, mint inkább laboráns beosztásban. 

Bastának hívták, és Irene is találkozott már vele a patológián. 

Emlékezett, mikor látta ott legutóbb. Tőle kérdezte meg,'hol 

találja Stridnert, ő pedig a boncterem felé mutatott. A professzor 

éppen Marcus Tosscander egyik megmaradt testrészét vizsgálta. 

Amikor a férfi kinyújtotta a karját, jól látszottak kidolgozott 

izmai a fényes, barna bőr alatt. 

Basta nagyon segítőkész volt. Pontos másolatot készített a 

sárkányos tetoválásról. Vajon azt gondolta, úgysem találják meg 

a tetoválás eredetijét? Vagy csak nem bújhatott ki a feladat alól, 

amelyet Stridnertől kapott? Irene ezeket a kérdéseket is fel 

akarta tenni neki. 

Stridner leírta Bastát a helyiségben ülő két alkalmazottnak. 

Még be sem fejezte, a sötét bőrű férfi máris bólintott: 

– Tudom a nevét... talán Sebastian. De Bastának is hívják. A 

vezetéknevére sajnos nem emlékszem – mondta, és elnézést 

kérve felemelte a két kezét. 

Britt Nilsson bizonytalanabbnak tűnt. 

– Dolgozik itt egy laboráns, akire illik a leírás. De nem tudom 

a nevét – mondta. 



Stridner sarkon fordult, és így szólt: 

– Az irodámban vannak az alkalmazottak dokumentumai. A 

keresztneve már megvan. 

Irene érezte a légmozgást, amikor a professzor sietve 

elsuhant mellette. 

 

Yvonne Stridner a sárga gerincű irattartók között válogatott. 

Megnézte az 1998-1999-es köteget, mutatóujjával végigsiklott a 

neveken, majd egyszer csak felkiáltott: 

– Itt van! Sebastian Martinsson. 1970. március 7-én született. 

A Björlandavägenen lakik. A telefonszáma is itt van. 

Azzal átnyújtotta a mappát Irenenek. A nyomozó kiírta a 

fontosabb adatokat, és megköszönte Stridner segítségét. 

A professzor legyintett. 

– Szóra sem érdemes. Kapják el, amilyen gyorsan csak lehet. 

Nem fogja abbahagyni a gyilkolást. Előbb vagy utóbb ismét 

lecsap. Most kivár. 

Rápillantott elegáns órájára. Valami azt súgta Irenének, hogy 

a Rolexet nem Bangkok egyik mellékutcájában vásárolta. Mivel 

Yvonne Stridner csuklóján volt, száz százalékig biztos lehetett 

benne bárki, hogy a számlapot díszítő csillogó kövek valódi 

gyémántok. 

– Most mennem kell. A New York-i gép nem vár. Még rám 

sem. 

 

Irene felhívta Hannut és Birgittát a mobiljukon. Jonny nem vette 

fel a sajátját. Egy gépi hang kérte, hogy hagyjon üzenetet, mert az 

előfizető nem elérhető. Ezek szerint kikapcsolta a telefonját. 

Jellemző volt rá ez is. Hannuval megegyeztek abban, hogy 

azonnal szólnak az ügyésznek. Mivel a finn kolléga Sävéban a 

csonkolás helyszínét kereste, a leggyorsabban a kapitányságon 

lévő Birgitta tudta elérni az ügyészséget. 



Megbeszélték, hogy háromkor találkoznak Andersson 

irodájában. Mielőtt továbbléptek volna, minden információt meg 

akartak osztani a főfelügyelővel. 

Irene a patológia jelenléti ívén látta, hogy a férfi június 4-e 

óta nem ment be a munkahelyére. Lehet, hogy a nyár hátralévő 

részében sem fog dolgozni? Irene ellenőrizte az időpontokat. 

Basta március 4-e és 12-e között dolgozott. Ezek szerint 

Göteborgban volt rögtön az után, hogy a fel-tételezések szerint 

meggyilkolták és feldarabolták Marcust. Május 31-e és június 4-e 

között szintén bent járt. Akkor is Göteborgban volt, amikor Erik 

Bolint meggyilkolták. A munkabeosztásában viszonylag nagy 

szünetek mutatkoztak, gyakran két-három hét is. Vajon ezekben 

az időpontokban Koppenhágában járt? Irene ellenőrizte Isabell 

Lind és Emil Bentsen meggyilkolásának időpontját a jelenléti 

íven. A sorok üresen tátongtak, hasonlóképpen a Tom Tanaka 

elleni támadás napja körüli időszakban. 

Irene kilépett az üres folyosóra. Nem látott egy teremtett 

lelket sem, akitől Bastáról érdeklődhetett volna. Lement a 

lépcsőn, majd elbizonytalanodva állt meg a boncterem ajtaja 

előtt. Bentről egy csontfűrész éles vijjogása hallatszott. Irene 

kihúzta magát és benyitott. 

Két boncolás folyt éppen. Britt Nilsson foglalta el az egyik 

asztalt, s egy mellkasból emelte ki a belső szerveket. Amikor 

kivette a szívet és a tüdőt, a légcsőből hangosan távoztak a bent 

rekedt gázok. 

A boncolás az átlagember számára undorító, de Irenénél 

senki sem tudta jobban, milyen hasznos munkát végeznek a 

patológusok. A holttest olyan kérdésekre is tudja a választ, 

amelyekre senki más. A hozzáértő szakember előtt minden test 

nyitott könyvvé válik. 

A másik asztalnál egy fiatal kórboncnok fűrészelte ketté a 

halott koponyacsontját. Irene mozdulatlanul figyelte. A férfi 

észlelte a jelenlétét, kikapcsolta a fűrészt, és kurtán megkérdezte. 



– Ki maga? 

– Irene Huss nyomozó. Sebastian Martinssont keresem. 

– Á, most ismerem csak meg! Sebastian szabadságon van 

egész nyáron. Külföldön tanul. Mit akar tőle? 

Miután felismerte Irenét, sokkal barátságosabb lett, és nem 

rejtette véka alá a kíváncsiságát. Irene úgy tett, mintha az utolsó 

mondatot nem hallotta volna. 

– Köszönöm szépen. Majd otthon felhívom, hátha még itt van 

Göteborgban. 

Barátságosan rámosolygott a kórboncnokra, és nyugodt 

léptekkel kiment az ajtón. Bár nagyon is sietett, nem akarta, hogy 

ezt lássák rajta. 

 

– A folyosón összefutottam Anderssonnal, így együtt mentünk el 

Inez Collinhoz. Hozzá tartozik az ügy – kezdte a beszámolót 

Birgitta. 

Andersson morgott valamit, de Irene elégedett volt. Inez 

Collín okos, és mindig tudja, mit csinál. 

– A főfelügyelő így már mindent tud. Sok időt spóroltunk – 

mondta Birgitta. 

Hannu, Birgitta, Adersson és Irene a főnök irodájában ült. 

Gőzölgő kávéscsésze volt előttük az asztalon meg némi sós 

sütemény. 

– Collin megpróbál házkutatási engedélyt szerezni – tette 

hozzá a főfelügyelő. 

– Remek. Akkor csak ki kell mennünk Björlandába és be kell 

hoznunk – mondta Birgitta. 

– Ha még Svédországban van, A patológián azt mondta 

valaki, hogy Basta egész nyáron külföldön tanul – mondta Irene. 

– Külföldön? Nem hiszem el, hogy most megy külföldre, 

amikor végre szorul körülötte a hurok! – kiáltott fel Andersson. 

– Reméljük, nem. De megvan az esélye. Javaslom, hogy 

vigyünk magunkkal egy lakatost is, hogy időt nyerjünk. 



– Majd én elintézem – közölte Hannu. 

– Én is veletek megyek – morogta Andersson. 

Irene érezte, hogy a főnök nem bír tétlenül várni a 

kapitányságon, míg Bastával, vagy nélküle visszatérnek. 

 

A szürke, háromszintes betonépület abban a korszakban épült, 

amikor meghirdették az egymillió ház projektet, mellyel a 

szegényeken akartak segíteni. A homlokzatok lehangoló 

szürkeségét úgy próbálták ellensúlyozni, hogy minden erkélyt 

rikító pirosra festettek a nyolcvanas években. A főút forgalma 

miatt az évek során az élénkpiros rozsdabarnává változott. A 

falakon látható színes graffiti sokkal többet tett az ingerszegény 

környezet megtöréséért. Mivel azonban a rajzok művészi 

színvonala korántsem volt egyenletes, a hatás vegyesre 

sikeredett. 

Az épület főbejáratának zárja eltört, így könnyen be lehetett 

lépni a koszos lépcsőházba. A falakat belül is graffiti díszítette, 

bár itt elsősorban különféle szexuális témájú kifejezések jelentek 

meg, és kevesebb volt a kép. 

A második emeleti névtáblán állt Sebastian Martinsson neve. 

A négy rendőr elhelyezkedett az ajtó előtt, és Irene becsöngetett. 

Érezte, hogy a szíve gyorsabban ver. Végre szemtől szemben 

láthatja Bastát. 

Öt csengetés után feladták. Irene kinyitotta a levelesláda 

fedelét, és bekukucskált a lakásba. Egy sárga szőnyeg sarkát és 

egy hirdetést látott a padlón. A lakásban csend volt. Irene 

hallotta, hogy Hannu megszólal mögötte. 

– Minden rendben. Most már jöhet – mondta a telefonjába. 

A lakatos öt perc múlva ért fel. Vidám, nagydarab finn volt, 

aki furcsán keverte a finnt a svéddel, miközben a záron dolgozott. 

Ha látta is a türelmetlenül topogó főfelügyelőt, nem tette szóvá. 

Amikor a zár kattant, kitárta az ajtót, és udvariasan 

hátraszólt a többieknek: 



– Tessék. Parancsoljanak. 

Andersson lépte át elsőként a küszöböt. A kis garzonlakást 

könnyű volt átkutatni. Az előszoba apró és bútorokkal zsúfolt 

volt. Az egyik szekrényben takarítószereket, a másikban 

tárolóedényeket találtak. A padlón egy negyvennégyes méretű, 

kifényesített, világosbarna bakancs állt. 

A szemben lévő ajtó kis fürdőszobába vezetett. Olyan kicsi 

volt, hogy a vécé közvetlenül a fürdőkád mellé került. A 

mosdókagylót az ablak alá nyomorították be. A falakat 

halványzöldre festették, a padlócsempék is zöld színűek voltak, 

némelyik megrepedezett. Irene kinyitotta a szinte üres 

gyógyszeres szekrénykét. Csak egy hajkefe és egy félig 

összenyomott fogkrémes tubus árválkodott benne. Minden 

makulátlanul tiszta és friss volt. 

Az előszoba padlóján sárga szőnyeg hevert. A csillár eltört, de 

a nyitott ajtón és a szellőző ablakon keresztül is behatolt a fény. 

Irenét általában nem érdekelte, hogyan takarítják ki az emberek 

az otthonaikat, de most el kellett ismernie, hogy ritkán látni ilyen 

fényesre pucolt ablakokat. A hófehér függönybe repülő 

sirálymintát szőttek. Amikor Irene közelebb hajolt, látta, hogy a 

függönyöket gondosan kikeményítették. 

A bejárattól balra nyílt a néhány négyzetméteres ablaktalan 

konyha. Kis tűzhely, hűtő, mélyhűtő és néhány bézs színű 

konyhaszekrény alkotta a berendezést. A mosogató úgy 

ragyogott, mintha egy reklámfilmben szerepelt volna. 

A hálószoba normális méretűnek tűnt, de szinte alig volt 

benne bútor. A falakat halvány barackszínűre festették. A földön 

makulátlanul tiszta, sárgászöld szőnyeg feküdt. Az egyik fal 

mellett állt az egyszerű, zöld-fehér mintás takaróval leterített ágy, 

az ablak mellett apró asztal és két furcsa konyhaszék. A szemben 

lévő falat olcsó IKEA szekrénysor foglalta el. A középső polcon 

tévé és videolejátszó állt. A különböző színű mappák katonás 

rendben sorakoztak. A legalsó polcon néhány vázlat feküdt. 



– A mindenit! Ez a pasas tudja, hogy kell takarítani és rendet 

tartani – jegyezte meg ámulva Birgitta. 

Az ágy fölött két festmény lógott. Ez volt az összes dekoráció 

a szobában. Amikor Irene meglátta, megdermedt. Csak 

megragadta Birgitta karját, és némán a falra mutatott. 

– Ez fájt! – kiáltott fel Birgitta. 

Amikor követte Irene ujját, ő is elhallgatott. 

A két portrén egy férfi és egy nő volt látható. Úgy tűnt, a fejük 

a levegőben lebeg, mert nem volt összekötve a felsőtestükkel. 

– Carmen Østergaard és Marcus Tosscander – szólalt meg 

elhaló hangon Irene. 

Andersson közelebb lépett, és közelebbről is megvizsgálta a 

képeket. 

– Biztos vagy benne? Mármint a nőben. Tosscandert én is 

felismerem – mondta. 

– Biztos vagyok. Carmen feje. 

Carmen portréjának háttere lilás színű volt. Sápadt arcát 

hullámos, barna haj keretezte. Tágra nyílt szeme a semmibe 

bámult. 

Marcus képének háttere sárga volt, s jól kiemelte a modell 

barna haját. Tosscander bőre azonban ennek éppen az ellentéte, 

zöldesszürke volt. Az ő szemében is csak tompa üresség látszott. 

– Uramisten! Lefestette a levágott fejeket! – kiáltotta Irene. 

Andersson hátrébb lépett, és más szögből nézte meg a 

képeket. 

– Gondolod? – kérdezte tűnődve. 

– Biztos vagyok benne. Nem látjátok? 

– Tényleg úgy néz ki – értett egyet vele Andersson. 

Hannu a könyvespolcnál átnézte a vázlattömböket. 

– Gyertek ide, és nézzétek meg ezeket – mondta. 

Hannu felemelt egy nagy mappát, és megmutatta a tartalmát. 

A rajzok Carmen fejéről készültek. Basta különböző szögből 



többször is lerajzolta. Némelyik képen jól látszott a vágás a 

nyakon. Egyértelmű volt, hogy levágták a nő fejét. 

– Fordíts – kérte Hannu. 

Irene továbblapozott, és meglátták a falon függő festményhez 

készült vázlatot. 

A következő öt oldalon belső szervekről készült rajzokat 

találtak. Irene egy szívet és különböző vastagságú beleket ismert 

fel. Sejtette, mi következik, de amikor meglátta, nagyon feldúlta a 

látvány. Először egy levágott női mellről készült vázlat tűnt fel, 

majd egy vaginatanulmány. 

Irene kezdett rosszul lenni. A lapozás közben már remegett a 

keze. 

A Marcusról szóló vázlatok is a fejről készült rajzzal 

kezdődtek, majd következett a festményhez tartozó vázlat. 

Amikor Irene lapozott, a döbbenettől megállt a keze a levegőben. 

A következő oldalakon ugyanaz a téma jelent meg, ugyanabból a 

szögből nézve. Mégis minden rajz más volt, mivel a rothadásnak 

indult fej különböző fázisait mutatta be. 

– Micsoda beteg állat! – kiáltott fel Andersson. 

– Tehát ezért tartotta meg a kriptában Marcus fejét – mondta 

Birgitta. 

Hannu visszajött a konyhából. 

– A hűtő és a mélyhűtő üres. És tiszta. Szerintem nem készül 

hazatérni a nyáron. 

Kulcscsomót csörgetett a kezében. 

– Ezt találtam. Felmegyek a padlásra. 

Becsukódott mögötte a bejárati ajtó, és már hallatszottak is 

nehéz léptei a felfelé vezető lépcsőkön. 

– Amennyiben Basta külföldön van, feltételezhetjük, hogy az 

a külföld Dánia – jegyezte meg Irene. 

– Gondolod, hogy évek óta jár rendszeresen Koppenhágába, 

és a kollégái nem tudnak erről? 



– Nyilván nem beszélget másokkal. Csak részmunka-idős 

alkalmazott a patológián. 

– Stridner szerint az utóbbi öt évben hol dolgozott, hol 

hosszabb ideig nem. 

Andersson hangja szakította félbe a beszélgetést. 

– Gyertek, és nézzétek ezt meg! 

Az egyik szekrényben vastag, prémgalléros bőrdzseki, fekete 

öltöny, fehér ing és fekete nyakkendő lógott. Alattuk elegáns 

fekete cipő. A másikban fehér orvosi köpenyt, rövid ujjú, zöld 

kezeslábast és szintén zöld pamutnadrágot találtak. Alattuk egy 

pár zöld fapapucsot, Op. 1. felirattal az oldalán. A papucs mellett 

egy csomag műtősmaszkra és gumikesztyűre bukkantak a 

rendőrök. 

– Nem hiszem el! A magánorvos! – kiáltott fel Irene. 

– Miféle ostobaságot hordasz itt össze? – kérdezte idegesen 

Andersson. 

– Marcus beszélt a barátainak egy férfiról körülbelül egy 

évvel ezelőtt. A magánorvosának nevezte. Emilt rendőrnek hívta, 

bár ő is csak jelmezt hordott. 

Kinyílt a bejárati ajtó és belépett Hannu. Mindkét kezében 

egy-egy bevásárlószatyrot tartott. A nyakába fekete válltáskát 

akasztott. Szó nélkül elsétált a kollégái mellett, és letette a 

szatyrokat. 

Irene egy fehér farmert és egy piros úszónadrágot látott az 

egyik szatyor tetején. 

– Miért vitte fel a ruháit a padlásra? – kérdezte Andersson. 

Hannu a válltáskától is megszabadult, és belekukkantott. 

– Ezek nem az ő ruhái. Inkább Marcuséi. Odafönt több 

csomag van – mondta. 

Kivett egy útlevelet, és kinyitotta. Marcus Tosscander 

gyönyörű mosolya ragyogott a három rendőrre a fotóról. 

– Pénzt is találtam – mondta Hannu. 



Hosszú, vékony, kék műanyag pénztárcát vett a kezébe. 

Vastag bankóköteg volt benne. 

– Thai pénz—jelentette ki Hannu. 

Irene torka elszorult. Marcus az utolsó pillanatig azt hitte, 

hogy Thaiföldre utazik. 

Andersson összedörzsölte a két tenyerét, és határozottan 

közölte: 

– Most elkapjuk! Meg kell találnunk a rokonait. Valaki csak 

tudja, hol van. Nézzétek meg, hogy továbbíttatta-e valahová a 

postáját. Hannu, ehhez te nagyon értesz. 

Hannu bólintott. Ha van Sebastiannak rokona, akkor 

előkeríti. És ha Sebastian hagyott hátra címet, azt is kideríti. De 

mihez kezdenek, ha minden nyomot eltüntetett maga után? 

Talán jó ötlet lenne felhívni a koppenhágai kollégákat, de ezzel 

várniuk kell másnapig. Már elmúlt öt óra. 

 

Majdnem nyolc óra volt, amikor összegyűltek a tárgyalóban és 

nekikezdtek a pizzáiknak. Andersson főfelügyelő, Tommy, Irene, 

Birgitta és Jonny az asztal körül ült. Irene azon tűnődött, hol 

találta meg Andersson Jonnyt. Utolsóként Hannu is megérkezett. 

A főfelügyelő elmesélte a délutáni fejleményeket, majd 

odafordult Jonnyhoz. 

– Mivel már belekezdtél a filmes bizniszbe, a te feladatod lesz 

átnézni Sebastian Martinsson filmgyűjteményét. 

Bár Jonny hangosan tiltakozott, Andersson kitartott. Aztán 

Hannuhoz fordult: 

– Találtál valamit? 

Hannu bólintott. 

– Sebastian Martinsson Trollhättanban született 

huszonkilenc évvel ezelőtt. Az apja tanár volt. A fiú születése után 

a szülei elváltak. Amikor Sebastian tizenhárom éves volt, az apja 

meghalt rákban. Az anyja ma is Trollhättanban lakik. Úgy tudom, 

művész. 



– Felvetted vele a kapcsolatot? – kérdezte Andersson. 

– Nem. Nem vette fel a telefont. 

Andersson elégedetlennek tűnt, de kis idő múlva felvidult. 

– Szólunk a trollhättani kollégáknak, hogy menjenek ki 

hozzá. Vagy legalább tudják meg, hol lakik. 

Trollhättan alig húsz kilométerre van Vänersborgtól. Irene 

szíve elfacsarodott, amikor Monika Lindre gondolt. El is 

határozta, hogy felhívja, és megkérdezi tőle, hogy boldogul. Talán 

utalhatna rá, hogy a gyilkos nyomára bukkantak. Ezzel a hírrel 

nyújthatna Monikának némi vigaszt. 

 

Monika Lind először kissé meglepődött, amikor meghallotta 

Irene hangját. 

– Olyan, mintha egy fekete lyukban élnék. A félévnek már 

vége, és így sajnos több időm marad gondolkodni. Magamat 

okolom a történtekért. Miért is engedtem el Koppenhágába? Bár 

aligha tudtam volna megállítani. Hogy lehettem ilyen naiv? 

– A család hogy van? – kérdezte Irene. 

– Janne elég jól tartja magát. Azt hiszem, talán túlságosan is 

jól. A kislányom még nem gyászol, de most akar egy kiskutyát. 

Janne is beleegyezett. Lehet, hogy elterelné a-figyelmünket... Mit 

gondolsz? Nektek mindig volt kutyátok. Túl kicsi még Elin? 

– Tudnotok keli, hogy a kutya gondozása rátok marad. De az 

is igaz, hogy egy kutya remekül eltereli az ember figyelmét a 

problémákról. És a család is találna egy közös hobbit. Egy 

kiskutya nagyon sok odafigyelést igényel, sokat kell vele törődni, 

iskolába kell vinni... 

Irene elgondolkodott. Aztán azt mondta: 

– Sammie-nek kölykei születtek. Az egyik kölyök most nálunk 

van. Már majdnem tízhetes, és nagyon aranyos. De sajnos 

rájöttünk, hogy most nem fér bele az életünkbe egy kölyökkutya. 

Sammie túl öreg már ehhez, és nem szereti, ha vetélytársa akad. 

A kutyafelvigyázónk már majdnem hetvenéves, és nem tudjuk, 



meddig vállalja Sammie-t. Mi alig vagyunk otthon. Dolgozunk, a 

lányok suliba járnak, délután pedig rengeteg más elfoglaltságuk 

van. Fekete uszkár a keverék kiskutya anyja. Ha szeretnétek, 

odaadjuk nektek. Nagyon édes. 

Monika elgondolkodott az ajánlaton. 

– Nyáron úgyis sokat vagyok otthon. És mennyibe kerülne? 

– Elin ajándékba kapja. Nagy szívességet tennél nekünk, ha 

tudnánk, hogy jó helyre kerül. 

– De ez túl nagy ajándék! Mi a neve? 

Irene közel volt hozzá, hogy elmondja az igazat, de végül nem 

tette. A Pisis nem hangzott túl bizalomgerjesztőnek. 

– Még nem választottunk neki nevet. Általában csak 

Kishapsinak nevezzük. 

– Megbeszélem Jannéval. Hamarosan jelentkezem. 

Monika hangja vidámabban csengett a beszélgetés végén. 

Irene remélte, hogy a Lind család elviszi a kutyust. 

De előtte meg kell győznie a saját családját. 



Tizenkilencedik fejezet 

Ahogy Irene számított is rá, nehéz volt meggyőzni a családot. A 

döntő tényezőt Sammie viselkedése jelentette. Hozzászokott már 

a csendhez és a nyugalomhoz. Szeretett nagyokat sétálni és 

békében elfogyasztani az ételt. A fia szabotálta ezt az életvitelt. 

Sammie boldogtalanul lófrált a lakásban, és lógatta a farkát. 

– Lehet, hogy holnap Trollhättanba megyek. Elviszem 

magammal Pisist, és útba ejtem Vänersborgot – közölte 

határozottan Irene. 

A család szomorúan egyezett bele. Jennynek könnyek voltak 

a szemében, amikor felkapta az ölébe a kis szőrmókot. Pisis majd 

kibújt a bőréből, és aprócska rózsaszín nyelvével igyekezett 

megnyalni Jenny arcát. 

Sammie Irene széke alatt feküdt, és nagyot sóhajtott. 

Monika Lind épp akkor telefonált, amikor Irene indult volna 

a kapitányságra. 

– Szeretnénk befogadni a kiskutyát – mondta sokkal 

vidámabb hangon, mint előző alkalommal. 

Megegyeztek, hogy Irene elviszi hozzájuk. 

 

– Megtalálták Sebastian Martinsson anyját. A neve Sabine 

Martinsson, és 1950-ben született. Épp most engedték ki a 

kórházból, ahová heveny alkoholmérgezéssel került be. Súlyos 

alkoholista – kezdte Birgitta. 

Andersson bólintott és közbevágott: 

– Beszéltem a kollégákkal. Nincs emberük, elmehetünk 

magunk, ha akarunk. Hannu és Irene már indulhat is, itt a cím. 

A főfelügyelő folytatta. 

– Svante Malmnak nem volt ideje személyesen eljönni a 

megbeszélésünkre, de nemrég felhívott. A fürdőszobában talált 



kefén volt egy-két hajszál, amelyek alkalmasak a DNS-

vizsgálatra. A helyszíneken talált spermiummintákkal fogják 

összehasonlítani a kapott eredményt. Irene, neked azt üzeni, 

hogy a képeslapon látható írás és Martinsson kézírása között sok 

a hasonlóság A vázlattömbjeibe gyakran írt kézzel. 

– Megtalálták Marcus laptopját? – kérdezte Birgitta. 

– Nem. Csak ruhákat, naptejet meg olyasmit találtak, amit az 

emberek nyaraláskor visznek magukkal. Furcsa, hogy bőröndöt 

nem találtak – tette hozzá Andersson. 

Birgitta csalódottnak tűnt a laptop miatt. 

– Irene, mielőtt elmész, szeretném, ha felhívnád a 

koppenhágaiakat. Te vagy az egyetlen, aki jól ért dánul. Mondj el 

nekik mindent, amit csak tudunk Martinssonról, és hogy úgy 

hisszük, valamilyen művészeti iskolába jár Koppenhágában – 

közölte Andersson. 

Ezt az eshetőséget Irene vetette fel előző este pizzaevés 

közben. Elképzelése szerint Sebastian Göteborgban dolgozik, de 

Koppenhágában tanul. Amikor Andersson kételkedve azt 

kérdezte, hogy akkor miért nem költözött Dániába, ahelyett hogy 

ennyit utazgatna, Hannu epésen jegyezte meg: 

– Mert itt van álmai állása. 

Jens Metz vette fel a telefont. Irene megosztotta vele 

mindazt, amit megtudtak Martinssonról az utóbbi napokban. 

Metz elismerően nyilatkozott. 

– Nem rossz eredmény. Tehát minden gyilkossággal 

kapcsolatba lehet hozni. Megnézték már a videóit? Nem lepne 

meg, ha olyan jelenetekre bukkannának, amelyeken ő a 

főszereplő. 

Irene Beate Bentsenről érdeklődött Jensnél. 

– Nehezen birkózik meg a fia halálával. És az a tény, hogy 

nemcsak áldozat, hanem az egyik elkövető is ő volt, összetörte a 

lelkét. Valószínűleg egész nyáron nem tér vissza dolgozni. 



Irene őszinte sajnálatot érzett a főfelügyelő iránt. Az a 

gondolat, hogy egy szadista gyilkos a fia, egyszerűen 

felfoghatatlan lehet. Hogyan vált Emil ilyen beteggé? Irene 

azokra a poszterekre és CD-kre gondolt, amelyeket a fiatalember 

lakásában láttak. Biztos volt benne, hogy az Emil által 

felhalmozott filmeknek nagy jelentőségük van. Azok a képek, 

amelyek köré felépítette a fantáziavilágát, egyre nagyobb helyet 

foglaltak el az életében. 

– A mobilszámát már tudom – nevetett gonoszul Metz. 

Amikor befejezték a beszélgetést, Irene fülében ott 

visszahangoztak Jens Metz utolsó szavai. A telefonszámát nyilván 

Tom Tanaka jegyzetfüzetéből szedte. Nem merte megkérdezni a 

rendőrtől, hogy van Tanaka. 

Felhívta az otthonát. Álmos lányának kiadta a feladatot, hogy 

csomagolja össze a kiskutya összes holmiját egy szatyorba. És ha 

Katarina találna egy könyvet a kutyatartásról, az nagyon jól 

jönne. Mivel Lindék nem túl gyakorlottak a témában, talán 

hasznát veszik. És mivel Pisis Sammie kölyke, Irene úgy 

gondolta, biztosan szükségük is lesz rá. Amikor mindennel 

végzett, szólt Hannunak. 

Együtt mentek ki a jelzés nélküli rendőrautóhoz, egy diszkrét, 

sötétkék Saab 900-ashoz. 

Pisis tele volt energiával, roppant izgalmasnak tartotta a 

kocsikázást. Már indulás előtt felállt Irene ölében, és mellső 

mancsaival az ablakra támaszkodva próbált kifelé bámulni. 

Amikor megpillantotta Katarinát, aki Sammie-t pórázon tartva 

állt és integetett a garázsok előtt, pajkosan megugatta az apját, 

aki nem tudott közelebb jönni. Körülbelül félóra múlva kifáradt a 

rengeteg új élmény hatására, összegömbölyödött Irene ölében, és 

békésen elaludt. 

A kiskutya gondolkodás nélkül átpártolt az eksztázisban lévő 

Elinhez. Alig tudták a felnőttek megakadályozni, hogy betegye a 

kislány Pisist a bababázban lévő kiságyba. 



– Hívj, ha valami gond van! – búcsúzott Irene Monikától. 

Amikor a Lind család elmaradt mögöttük a távolban, Irene 

nagyot sóhajtott. 

– Hát ezzel megvolnánk. 

Hannu együtt érzőn pillantott rá. 

– A kiskutyák sok gonddal járnak. 

– Ahogy a kisbabák is – nevetett Irene. 

Hannu halványan elmosolyodott. 

 

Sabine Martinsson a városközponttól kissé távolabb lakott. A 

rendőrök nehezen találták meg a címet, de miután köröztek 

néhányszor, rábukkantak a megfelelő épületre a lepusztult 

környéken. 

A házat az ötvenes években építhették. A bejárati ajtó 

ablakait betörték, majd farostlemezzel pótolták az üveget. A 

fatáblát fekete horogkereszt csúfította el. Irene belökte az ajtót, 

és Hannuval a nyomában belépett a vizeletszagú, összefirkált falú 

lépcsőházba. Mindketten megrezzentek, amikor az ajtó 

becsapódott a hátuk mögött. 

Valahol buliztak, ez már a lépcsőházban jól hallatszott. Irene 

rápillantott az órájára, mely háromnegyed tizenkettőt mutatott. 

Egyesek, úgy látszik, folyékony ebédet fogyasztanak, gondolta. A 

nevetést és a hangoskodást követve a két nyomozó a második 

emeletre jutott. Az ajtón törött kerámiatábla köszöntötte Sabine 

és Sebastian nevében az érkezőket. A tábla alá éles tárggyal durva 

káromkodást véstek az ajtóra. 

A csengő nem működött. Hannu erőteljesen kopogott, de a 

zajszint az ajtó túloldalán túl magas volt ahhoz, hogy bárki 

odabent meghallja. Amikor senki sem jött elő, Hannu 

határozottan lenyomta a kilincset, és belépett a lakásba. 

Az előszobában egy férfi feküdt a mocskos padlón. Mivel 

horkolt, minden további nélkül átléptek rajta. 



A buli a konyhában zajlott. Mindent elborított a sűrű 

cigarettafüst, de még ez sem fedte el az áporodott izzadság- és 

szemétszagot. A rendetlen konyhaasztal mellett egy nő és két férfi 

ült. Az ablakpárkányra állított magnóból Elvis Presley Are you 

lonely tonight? című száma üvöltött a legmagasabb hangerőre 

tekerve. Mindenütt mosatlan poharak hevertek. Az asztalon egy 

félbetört vekni kenyér feküdt, mellette süteménymaradékok, 

illetve chipseszacskók. A csendélet közepén egy ötliteres 

műanyag palack állt. Ha a buli elején tele volt, akkor a négy 

ember csaknem két litert fogyasztott el a házi készítésű szeszből. 

A viselkedésük nem mondott ellent ennek a feltételezésnek. 

– Gondolod, hogy bármi értelmeset ki tudunk belőle szedni? 

– kérdezte Irene Hannu felé fordulva. 

– Ha már eljöttünk idáig, próbáljuk meg. 

Abban a percben az egyik férfi felfedezte a hívatlan 

látogatókat. A nagydarab, kövér ember világosbarna haja 

szanaszét állt a fején, kék pupillája lassan forgott körbe véreres 

szemében. Ügyetlenül megpróbált felállni, de visszazuhant a 

konyhaszékre, majd kiabálni kezdett: 

– Mi az ördög... ? Mi a fenét...! 

A rövid szavak ellenére kihallatszott erős finn akcentusa. 

Hannu gyorsan mondott valamit finnül, mire a férfi egy csapásra 

elhallgatott. Az arckifejezéséből Irene arra következtetett, hogy 

egyhamar nem is fog megszólalni. Irene nyugodt hangon közölte: 

– Göteborgi rendőrök vagyunk. Sabine Martinssont keressük. 

A nő most először nézett fel, majd tekintete megállapodott 

Irenen. Vékony szálú, festett haját lófarokba fogta össze a feje 

búbján. Az arca kemény életről árulkodott, a szeme és a szája 

körül mély barázdák húzódtak, de az arccsontjából és hatalmas 

zöld szeméből kitűnt egykori szépsége. Sebastian is örökölte a 

kiálló arccsontokat. Sabine Martinsson lassan felkelt, közben az 

asztallapba támaszkodott. Sebastian valószínűleg a magasságát is 

az anyjától örökölte: Sabine majdnem olyan magas volt, mint 



Irene. De nem volt karcsú, inkább alultápláltnak és elnyűttnek és 

betegnek tűnt. Sárga pólója mindenütt lógott csontos testén. 

Alatta kirajzolódott megereszkedett, lapos melle. A szakadt 

fekete harisnyának szorosan kellett volna tapadnia, de 

megcsavarodva lógott csontsovány lábain. 

– Göteborg!... disznó... – motyogta. 

Több foga is hiányzott. 

– Sebastianról szeretnénk beszélni magával. 

Amikor Irene kiejtette a fiú nevét, mintha egy pillanatra fény 

csillant volna meg Sabine halott tekintetében. 

Kiegyenesedett, és korábbi reakciójához képest villámgyorsan 

megkérdezte: 

– Történt valami Sebbével? 

Irene egy lépéssel közelebb ment a tántorgó alakhoz, és 

megfogta Sabine vékony karját. Sem izmokat, sem húst nem 

érzett, csak csontokat. 

– Nem tudjuk. Eltűnt a munkahelyéről. Nem tudja, hol lehet? 

Az idősebb férfi megelevenedett. Eddig csendben ült, és 

összeszűkült szemmel figyelte a rendőröket, de most kiabálni 

kezdett. 

– Ne mondj semmit ezeknek a disznóknak! A rohadékok. .. 

Esetlenül megpróbált felállni, de a finn visszanyomta a 

székébe. 

– Csak szeretnénk megtalálni, mert eltűnt – mondta Irene 

mosolyogva. 

A férfi összezavarodott, megpróbálta kitalálni, vajon a 

rendőrök ellenségek-e vagy barátok. 

– Sebbe... Sebbe eltűnt? – kérdezte Sabine. 

Úgy beszélt, mintha minden egyes szó kiejtése ember-feletti 

energiákat követelt volna tőle. 

– Igen. Egy ideje nem ment be a munkahelyére, és otthon 

sincs. Tudja, hol lehet? 



Sabine lerázta magáról Irene kezét, és bizonytalan léptekkel 

elindult a konyhaajtó felé. Nekitámaszkodott az aj- . tófélfának, 

és vett néhány mély lélegzetet. Szinte azonnal köhögni kezdett. 

Kis idő elteltével elindult a fürdőszobába. Amikor a földön fekvő 

férfihoz ért, megbotlott és fejjel előreesett. Szerencsére éppen a 

puha testre érkezett. A férfi köhögött egyet, majd folytatta a 

horkolást. 

– Megsérült? – kérdezte Irene. Amikor a nő elesett, 

odasietett hozzá, hogy felsegítse. Érezte, hogy a teste könnyű, 

mint egy pille. Sabine morgott valamit válaszképpen, majd 

kiszabadította magát. Tántorogva tette meg a maradék néhány 

lépést a fürdőszobáig, és becsapta maga mögött az ajtót. Kis idő 

elteltével öklendezés hangja hallatszott. 

– Hánytatja magát? – suttogta Irene Hannunak. 

– Gondolom, igen. Ki akarja tisztítani a fejét. 

Amikor Sabine ismét megjelent, érezték rajta a hányásszagot. 

Nem nézett a rendőrökre, csak a fejével intett. 

– Menjünk a nappaliba. 

Bizonytalan léptekkel ment előttük. A helyiségben alig volt 

bútor, mindössze egy koszos, valaha tán világoskék ágyra és egy 

rattan karosszékre lehetett leülni. A sarokban állt még egy üres 

polc is, a helyiség közepén pedig egy vadonatúj, kisméretű 

televízió volt a földön. 

A tapétából egy négyzetcentiméter sem látszott, Sabine 

festményei borították a falakat. Mindegyik hatalmas volt, és 

nagyjából ugyanazokat a színsémákat követte. Lila, rózsaszín és 

fehér. Néhány képen nyomokban némi világoskék is feltűnt. 

Egyetlen meleg szín sem volt látható. 

A festmények főként portrék voltak, szörnyűséges rémálmok 

teremtette groteszk arcok meredtek a külvilágba. Eltorzult arcú, 

gonosz tekintetű démonok bámultak a falakról. Egy pillanatra 

Irene egy kövér, Buddha-szerű alakot szimpatikusnak látott, de 

aztán észrevette, hogy az ő tekintete is sötét és halott. Sabine 



gonosz, bosszúszomjas alakokat örökített meg a vásznakon. A 

hideg színek tovább erősítették a kellemetlen érzést, amit az 

arcok sugalltak. Irene biztos volt benne, hogy nem tenne fel 

otthon egyet sem a képek közül. Bár azt el kellett ismernie, hogy 

a festő nem tehetségtelen. 

Sabine leroskadt az ágyra. Zihált és köhögött. Mintha csak 

olvasott volna Irene gondolataiban, Sabine megszólalt: 

– A dohányosok sokat köhögnek. Nem... kéne... 

dohányoznom... 

Irene leült a jobb napokat látott karosszékbe, s imádkozott, 

hogy ne roskadjon össze alatta. Hannu inkább állva maradt. 

Irene előrehajolt: 

– Sebastian munkatársai sem tudják, hol lehet. Több napja 

nem ment dolgozni. Tud róla valamit? 

Sabine megrázta a fejét: 

– Nem. Kedves barátai vannak... a munkahelyén... az 

irodában... 

– Irodában? – ismételte a nyomozó csodálkozva. 

– Szép az irodája. A legjobb Göteborgban. Cyhrén – mondta, 

majd elhallgatott, és hosszasan bámult az egyik portrén látható 

alak sikolyra nyíló szájára. 

– Egy irodában dolgozik? – kérdezte újra Irene. 

Sabine idegesen nézett rá. 

– Temetkezési vállalatnál. Jó munka. Kell neki a pénz. Drága 

az iskola Koppenhágában. 

Irene megragadta a kínálkozó lehetőséget. 

– Mióta tanul Koppenhágában? 

Sabine Összeráncolta a homlokát. Pár másodperc múlva 

felderült az arca, és diadalittasan jelentette ki: 

– Már több éve! 

Irénének nehezére esett továbbra is türelmesen kérdezgetni a 

nőt. 

– Mit tanul a fia Koppenhágában? 



Sabine felegyenesedett és hátravetette a fejét. 

– Festészetet. Képzőművészetet. Én művész vagyok... 

Az utolsó szavaknál előrehajolt, és sárga epét hányt a padlóra. 

Hannu elővett egy csomag papír zsebkendőt, és feltörölte a 

padlót. 

A vékony nő a gyomrára szorította a kezét. A homlokán 

izzadságcseppek jelentek meg. 

Irene ideges lett. 

– Vissza kell mennie a kórházba? Elvihetjük. 

Sabine megrettent. 

– Nem! Semmi értelme. Úgyis rögtön hazaküldenek. A 

májam és az epém kikészült. Az én hibám… azt mondják. 

Irene látta, hogy Sabine alig tud beszélni. A nő 

kétségbeesetten próbált kijózanodni és legyűrni a fájdalmat. 

– Mikor látta utoljára Bastát? – kérdezte Irene. Először nem 

értette, mi történt, de aztán látva Sabine haragtól lángoló szemét, 

rájött, hogy valami rosszat mondott. 

– Ne nevezze Bastának! – sziszegte gyűlölködve Sabine. – 

Honnan tudja...? Nem Basta! Sebbe! Sebbe! 

Hannu visszajött a fürdőszobából, és kérdőn nézett Irenere. A 

kollégája némán megrázta a fejét. 

– Nem szereti, ha Bastának hívják a fiát? – kérdezte óvatosan 

Irene. 

– Nem! Nem! – tiltakozott Sabine. 

– Elnézést, de ezt a nevet használja ő is. A barátai is így 

hívják. Nyilván nincs ellene kifogása – folytatta Irene. 

Sabine bizalmatlanul nézett rá. 

– Ő hívatja így magát? 

– Igen. Bastának. 

– Az a rohadék apja hívta így mindig – mondta Sabine. Tehát 

Sebastian Martinsson azt a becenevet használja, amelyet az apja 

adott neki. A fiú tizenhárom éves volt, amikor meghalt az apja. A 

pszichológusok nyilván sokat tudnának mesélni erről a tényről. 



Kár, hogy nem Sebbének hívatta magát, akkor hamarabb rájöttek 

volna, hogy Sebastian a neve. 

Irene újra próbálkozott. 

– Mikor beszélt vele utoljára? 

Sabine hátradőlt, de a keze még mindig a gyomrát simogatta. 

– Nem tudom. Talán karácsonykor. 

Nyilvánvaló, hogy nem voltak túl szoros kapcsolatban, vonta 

le a következtetést Irene. 

– Sebastian megsebesítette a mutatóujját? – kérdezte. 

Sabine megpróbált Irenere nézni. 

– Miért kérdezi? – kérdezte gyanakvóan. 

– Az egyik kollégája említett valamit a sérülésről, és ha 

keresnünk kell, a személyleírásban hasznos lehet megemlíteni – 

mondta ártatlan arccal Irene. 

Sabine bólintott. 

– Összezúzta... még iskoláskorában... amikor még itt lakott 

velem. 

A hosszú mondat után levegőért kapkodott. 

– Tudja, hol lakik Koppenhágában? – kérdezte reménykedve 

Irene. 

– Nem. Többször elköltözött. 

Sabine lehunyta a szemét. 

– Tudja annak az iskolának a nevét, ahol tanul? 

Sabine résnyire nyitotta a szemét. Nagy nehezen felült, és 

bizonytalanul válaszolt: 

– Nem iskola... Kreuger valami akadémia vagy mi... 

Kreuger? Az nem a gyufakirály neve? Lehet, hogy alapított 

egy művészeti iskolát Koppenhágában? Minél előbb telefonálni 

kell Koppenhágába, gondolta Irene. 

Hannu először szólalt meg. 

– Sabine, van olyan hely Säve környékén, ahol esetleg 

megtalálhatjuk Sebastiant? 



– Sävé? A kis házam... A szüleimtől örököltem. De ott nem 

lehet. Leégett. 

– Még mindig a magáé a ház? 

Sabine csak bólintott válaszképpen. Lehajtott fejjel üldögélt. 

Időnként nyögött egyet. 

Nemrég engedték ki a kórházból, sokat már nem tehettek érte 

érte. Csak a két lovagja maradt vele. 

Amikor Irene felállt, hogy elinduljanak, Sabine kinyújtotta a 

kezét és megragadta a karját. 

– Találja meg... kérem – könyörgött halkan. 

Irene nem hazudott, amikor azt válaszolta, hogy mindent 

megtesznek ennek érdekében. Lefejtette a nő kezét a dzsekijéről, 

majd átlépve az előszobában horkoló férfin, elhagyták a lakást 

Hannuval. 

 

– Mi köze lehet egy temetkezési vállalathoz? Tudjuk, hogy a 

patológián dolgozik. 

Hannu némi töprengés után megszólalt. 

– Az öltöny. 

Ez a pasas elképesztően idegesítő tud lenni, gondolta Irene. 

De azt is tudta, hogy Hannunak sokszor van igaza, és a 

meglátásai is kiválóak. Az idegesítő az benne, hogy ő az egyetlen, 

aki érti saját magát, bár azt hitte, az egyszavas utalásai mindenki 

számára nyilvánvalóak. 

– Milyen öltöny? 

– A szekrényben lévő öltöny – válaszolta Hannu. 

Basta szekrényében egy egyszerű fekete öltöny lógott fehér 

inggel és fekete nyakkendővel. Alattuk egy pár fekete cipő. 

Összességében tökéletes öltözék olyan valaki számára, aki egy 

temetkezési vállalatnál dolgozik. 

– Igazad van. Ezt elfelejtettem. Az orvosi ruhák 

érdekesebbnek tűntek. Meg a rendőregyenruhák. Ezek folyton 

jelmezbe öltöztek! 



– Emil és Basta is tudta, mit csinál. Sosem játszottak. 

Megtervezték és előkészítették Carmen és Marcus meggyilkolását 

– mondta Hannu. 

Irenének eszébe jutottak az Emil lakásában talált videókon 

látott jelenetek. Mielőtt megölték Carment, szereztek egy 

kamerát és egy körfűrészt. 

– Meg kell tudnunk, hol van Sabine háza – közölte t Hannu. 

Elővette a mobilját, és felhívott valakit. Irene hallotta, hogy a 

másik fél felveszi a telefont, majd a két ember finnül kezd 

beszélni. Összesen annyit értett, hogy a svéd „földhivatal” szó is 

szerepelt a beszélgetésben. De abban sem volt biztos. 

Hannu letette a telefont, és röviden közölte Irenével: 

– Visszahív. 

Ha Irene nem ismerte volna Hannut, biztosan megkérdezi, 

hogy kiről beszél. De jól ismerte a kollégáját, így nem kérdezett 

semmit. Kétsége sem volt afelől, hogy az illető hamarosan 

telefonálni fog, és megadja Sabine savéi házának címét. 

– Hallottad már a Kreuger Akadémia nevét?— kérdezte 

inkább. 

– Nem. 

– Ha visszaérünk, felhívom a koppenhágaiakat. 

 

Irene szeretett volna lezuhanyozni a Sabine Martinsson-nál tett 

látogatás után. Ügy érezte, a mocsok, a nyomor, az emberi 

lealacsonyodás szaga beleivódott a bőrébe. Nem most járt először 

ilyen helyen, és nem is utoljára. 

Mielőtt ideje lett volna felhívni a dán kollégákat, megcsörrent 

a mobilja. 

– Irene Huss. 

– Tom beszél. 

Irene megörült. 

– Tom! De kedves, hogy felhív! Ezek szerint hazament? Hogy 

érzi magát? 



– Igen, már itthon vagyok. Tűrhetően vagyok. Bár voltam 

már jobban is. Örülhetek, hogy élek, de nem azért hívtam, hogy 

panaszkodjam. Meg akartam köszönni a virágokat. A barátja, 

Peter Møller hozta be őket. Gyönyörű orchideák, a kedvenceim. 

Köszönöm. 

Irenében felötlött egy gondolat. Talán Basta Koppenhágában 

van, és be akarja fejezni, amit félbehagyott? Tom az egyetlen, 

életben maradt áldozata. Figyelmeztesse erre? Úgy döntött, igen. 

– Tom. Van egy nyomunk. Sejtjük, ki a gyilkos. Említette 

valaha Emil vagy Marcus a Basta nevet? 

Csönd lett a telefonban. Végül Tóm röviden válaszolt. 

– Nem. 

– Hallott a koppenhágai Kreuger képzőművészeti iskoláról? 

– Kreu... nem. 

Tom hirtelen hallgatott el. 

– Beszélt valaha Emil vagy Marcus olyasvalakiről, aki 

képzőművészetet tanul? 

– Igen. Emil egy ideig egy ilyen fickónak adta ki a lakását. Azt 

hiszem, Sebastiannak hívták. Őt említette az előbb? 

– Igen. 

Ismét néma csönd volt a telefonban. 

– Ő a gyilkos? – kérdezte aztán Tanaka. 

– Sok bizonyíték utal erre. Lehet, hogy most éppen 

Koppenhágában van. Vigyáznia kell magára. Nem tudjuk, mi jár 

a fejében. Lehet, hogy helyre akarja hozni a hibát. Maga túlélte a 

támadást. 

– Szerencsém volt. De nem akart megölni, csak a kép kellett 

neki. De miért? 

– Ő van azon a képen. 

– Aha. 

Irene nagyon örült, hogy Tanaka megúszta a találkozást 

Bastával. 

 



Két kávé után felhívta a koppenhágai kollégáit. Jens Metz 

vette fel a telefont, ahogy Irene számított is rá. 

– Helló, Jens! Itt Irene Huss. Egy órával ezelőtt beszéltünk 

Sebastian Martinsson anyjával. Jó okunk van azt feltételezni, 

hogy most Koppenhágában van a fia. Az anya azt állítja, hogy a 

Kreuger Akadémián tanul. 

– Kreuger Akadémia? Sosem hallottam róla. De gyorsan 

utánanézhetünk. Még valami? 

– Kimegyünk egy régi házhoz, amely valaha Martinsson 

anyjáé volt. A kollégám úgy gondolja, ott darabolták fel Marcus 

Tosscandert. 

– Mi pedig szinte biztosak vagyunk benne, hogy az 

elhagyatott hajógyár Carmen feldarabolásának helyszíne. Épp 

most hasonlítjuk össze vele a videót, és egyezéseket találtunk. 

Tudják, hol lehet most Sebastian? 

– Nem. Az anyja alkoholista, és teljesen részeg volt, amikor 

beszéltünk vele. Fogalma sincs róla, hol lakhat a fia 

Koppenhágában. 

– Keressük azt az akadémiát. De most nem fogunk ott találni 

senkit. Péntek délután négykor, ráadásul vizsgaidőszakban nem 

valószínű, hogy sokan lennének az épületben. Még az is lehet, 

hogy nyári szünet van, és bezártak. 

– Igen, ez valószínű. Jó hétvégét. Tartsuk a kapcsolatot. 

Hannu egy térkép fölé hajolt, amikor Irene belépett az 

irodájába. Az ujjával rábökött egy pontra, és közölte: 

– Itt. 

Irene odahajolt, hogy lássa, mire gondol. Finn kollégája a 

Hisingen-sziget részletes térképét vizsgálgatta. Hannu a 

tengerpart egyik pontjára bökött. 

– El kell mennünk Björlanda környékére. Aztán az erdei 

utakra kell rátérnünk. Elvisszük a térképet magunkkal – mondta 

Irene elszántan. 

Hannu bólintott, és betette a térképet a zsebébe. 



Tiszta, napos idő volt, de hideg szél fújt a tenger felől. Közel 

jártak a folyótorkolathoz. Irene úgy vélte, a víznek barnásabb 

színe van, mint általában. 

Az út vége felé már egy szinte alig kivehető köves úton 

zötyögtek végig. Két házat láttak mindössze, amelyek inkább 

szerszámos kunyhónak tűntek. Mindkettő rossz állapotban volt. 

Sabine Martinsson háza, illetve ami megmaradt belőle, közelebb 

volt a vízhez. Mindössze ötven méterre állt a part menti 

szikláktól. Valószínűleg szép kis nyári lak lehetett egykor, de 

mára nem sok maradt belőle. Egy félig összedőlt téglakémény 

meredezett az ég felé. 

– Húsz évvel ezelőtt égett le. Nem volt biztosítva – 

magyarázta Hannu. 

Leparkoltak a romhalmaz előtt, és kiszálltak a kocsiból. 

– Odanézz – a férfi egy kissé arrébb látható, garázs-szerű 

épület felé mutatott. Kicsi volt, de stabilan állt a 

cementalapzaton. A tetejét acélból készítették, ami a rozsda miatt 

már megbámult. Az egyik lyukon keresztül egy kismadár szállt ki 

és be. 

A faajtón vadonatúj lakat lógott. Hannu visszament a 

kocsihoz, és hozott egy feszítővasat. Nem kellett nagy erőt 

kifejtenie, a lakat csikorogva esett le a földre. Amikor kinyitották 

az ajtót, a zsanérok nyikorogva engedtek a mozdulatnak. 

Szemben egy ablak volt viszonylag magasan, alatta 

mindenféle régi kacat hevert. A bejárat mellett Irene két 

vasdarabot pillantott meg egymásra dobva. Valaki egy nagyobb 

farostlemezt támasztott a falnak. 

Hannu is mozdulatlanul állt, akárcsak Irene. Nem léptek be. 

Aztán a finn egyszer csak az ablakra mutatott: 

– Nézd csak! 

A júniusi ég még nappali fényben fürdött, de a piszkos 

üvegen át Irene meglátta a pislákoló fényt: egy leszállni készülő 

repülőgép fényét. 



Huszadik fejezet 

Monika Lind egyszer telefonált a hétvégén, és azt kérdezte, miért 

nem fekszik be a kiskutya esténként a vadonatúj kosárba. Csak 

nyüszít és téblábol a lakásban. Csak akkor nyugszik meg, ha 

felteszik az ágyra. Akkor álomba zuhan. Irene megnyugtatta 

Monikát, hogy Sammie sem használta soha a kosarát, úgyhogy 

egy év után eladták. Monika megköszönte a szaktanácsot, és 

elmondta, hogy Frassénak nevezték el a kölyköt. 

Vasárnap délután Irene szentelt egy kis időt a telefonkönyv 

átbogarászásának. A temetkezési vállalatok között megtalálta a 

Cyhrén vállalkozást. Vajon Sebastian tényleg ott dolgozik? Vagy 

csak esetenként vállalt munkát? Irene elhatározta, hogy hétfő 

reggel első dolga lesz felhívni a vállalatot. 

Jonny Blom telefonált. Bár már tizenkét éve együtt dolgoztak, 

még sosem történt meg, hogy Jonny otthon hívta volna Irenet. 

Katarina vette fel a telefont, és amikor odakiáltott anyjának, hogy 

Jonny keresi, Irene először azt sem tudta, kiről van szó. 

– Irene Huss – mondta a kagylóba, és várt. 

– Hali! Jonny vagyok. Megtaláltam a filmeket. Az a rohadt 

pszichopata darabokra vagdalja az áldozatait. És orvosnak 

öltözött. Olyannak, aki... operálni szokott... 

Az utolsó szavakat alig tudta kimondani. Irene már korábban 

rájött, hogy Jonny részeg. Nagyon részeg. Megértette, hogy 

bizonyos mennyiségű alkohollal talán könnyebb végignézni a 

filmeket. De ez azt is jelenti, hogy elvesztette a józan 

ítélőképességét. Fennáll a veszélye, hogy tönkreteszi valamelyik 

filmet. Irene óvatosan megkérdezte: 

– Hol vagy most? 

Jonny azonnal felcsattant. 



– Mit képzelsz? Gondolod, hogy otthon ülök, és a 

feleségemnek meg a gyerekeimnek mutogatom ezeket a 

mocskokat? Nyilván bent vagyok a kapitányságon! 

– Akarod, hogy odamenjek? 

– Ha nincs jobb dolgod. Hannu nincs otthon, épp most 

hívtam. 

– A négyes kihallgatószobában vagy? – kérdezte Irene. Ott a 

legjobb videó. 

– Igen. 

– Igyál egy csésze kávét. Húsz perc múlva ott vagyok. 

– Kávé és kávé. Te meg a híres kávéd! – mondta utálatosan 

Jonny. 

– Nemsokára jövök. 

Irene kisietett a kocsihoz. Áldotta a sorsot, hogy korán 

ebédeltek. Gyanította, hogy a filmek megnézése után nem nagyon 

lesz éhes. 

 

A négyes kihallgató szoba üres volt. Egy félig rágott fahéjas 

tekercs mellett két, cím nélküli kazetta hevert. Az asztal feletti 

lámpa több kerek pohárnyomon is megcsillant. Irene belenézett a 

papírkosárba, de nem volt benne semmi. Jonny kivitte a 

szemetet az érkezése előtt. 

Lépések hallatszottak a folyosóról, és kinyílt az ajtó. 

Jonnynak nedves volt a haja, és erős arcszeszillatot árasztott A 

látvány kissé komikus volt, mert már legalább két napja nem 

borotválkozott. 

– Elmegyek vécére. Megnézheted a filmeket. Én már eleget 

láttam. 

Mielőtt Irene válaszolhatott volna, Jonny becsukta az ajtót. 

Irene hallotta, hogy a lépései egyre távolodnak. 

Amikor ránézett a fekete kazettákra, szorongó érzés lett rajta 

úrrá. Tudta, mi van a filmeken. Eszébe jutott valami: vajon ezek 

az eredeti kazetták, vagy Jonny készített róluk másolatot? 



A filmek pontosan olyan szörnyűségesek voltak, mint 

amilyenre számított. És ami még rosszabb, hogy borzasztóan 

hosszúak voltak, egyenként több mint egyórásak. A Carmen 

Østergaardról készült filmen Sebastian nem viselt maszkot, 

Marcus feldarabolásakor viszont maszk és sebészsapka is volt 

rajta. Ettől eltekintve mindkét esetben ugyanazt a ruházatot 

viselte: fehér orvosi köpenyt, zöld kötényt és zöld 

műtősnadrágot. 

Irene elgondolkodott Sebastian ruháján. Azon az orvosi 

ruhán, amelyet a férfi lakásában találtak, nem volt vér. Épp 

ellenkezőleg: makulátlanul tiszta volt minden darab. Ebből azt a 

következtetést lehetett levonni, hogy Sebastian betette a 

szennyesbe a ruháját a munkahelyén. Ám volt egy szett frissen 

mosott ruha is a szekrényben, vagyis készült egy újabb áldozatot 

megölni. Isabell Lind, Emil Bentsen és Erik Bolin esetében azért 

nem darabolta fel a holttesteket, mert kevés volt az idő, és nem 

volt alkalmas rá a helyszín. Marcus Tosscander és Carmen 

Østergaard meggyilkolása után viszont minden a tervek szerint 

alakult. 

Sebastian gondosan nyitotta fel ezt a két testet, majd kivágta 

a belső szerveket és a beleket. Émelyítő látvány volt, milyen 

alaposan megvizsgált minden húsdarabot. Közben Emil 

ráközelített Sebastian arcára a kamerával. 

A férfi szeme tágra nyílt és izgatottan csillogott. Amikor a test 

fölé hajolt, szinte alig pislogott. A száját összeszorítva 

koncentrált. Időnként elbűvölő mosoly áradt szét az arcán. Irene 

megállapította, hogy kifejezetten vonzó a mosolya. 

A nyomozó feljegyezte, hogy Martinsson a belső szerveket egy 

nagy műanyag vödörbe dobta, amely az asztal mellett állt a 

földön. 

A nemi szerveket és az izmokat mélyhűtő nejlonzacskókba 

helyezte. 



Amikor az utolsó film is lepergett, Irene összeszedte a kazettákat, 

és átment az irodájába. Nem sok reményt fűzött a sikerhez, de 

azért felhívta a laborosokat. Legnagyobb meglepetésére felvették 

a telefont. 

– Labor. Áhlén. 

– Helló. Irene Huss. Lemehetek a darabolós gyilkos 

kazettáival, hogy megnézzétek az ujjlenyomatokat? 

– Persze. Előrevesszük őket. 

Irene lefutott a kazettákkal a laborba. Elnézést kért már jó 

előre amiatt, hogy Jonny Blom valószínűleg sok ujjlenyomatot 

hagyott rajtuk. 

– Nem mértük fel, mit találtunk – magyarázkodott zavartan. 

– Semmi baj – nyugtatta meg Áhlén. 

Amikor Irene visszament az irodájába, sokáig ült az 

íróasztalánál, és kifelé bámult az ablakon. A nyári alkonyat 

gyönyörű volt. Az irodája keletre nézett, így láthatta, ahogy a 

lenyugvó nap mesés színekbe öltözteti a felhőket. Ahogy telt az 

idő, a színek egyre jobban elhalványultak, a mélylilából 

világoskék lett. 

Irene közben belemerült a saját gondolataiba. 

Andersson a videókkal kezdte a hétfő reggeli eligazítást. 

Megdicsérte Jonnyt, aki az egész hétvégét a filmeknek szentelte. 

Jonny különösen sápadt és visszafogott volt, de Irene tudta, hogy 

nem azért, mert túl sokat dolgozott a hétvégén. 

– Kiküldtünk egy körözést az Interpolnak. Nem tudjuk, hol 

van Sebastian Martinsson. Hannu megtalálta a kocsiját a 

nyilvántartásban: 1989-es Volkswagen Jetta. A rendszáma is 

megvan. Hannu megnézte szombaton, de a szokásos parkolóhely 

üres volt. Nagyon valószínű, hogy kocsival utazott el. Sok jel utal 

arra, hogy Koppenhágában van, de nem tudjuk, rájött-e ez a 

mocsok, hogy a nyomában vagyunk. Az is lehet, hogy valamelyik 

dél-európai országban van. 



A megbeszélés után Irene bement az irodájába, és felhívta a 

Cyhrén temetkezési vállalatot. Halk női hang szólt bele a 

telefonba. 

– Jó reggelt. Miben segíthetek? 

– Jó reggelt. Irene Huss rendőrnyomozó vagyok a göteborgi 

rendőrségtől. Sebastian Martinssont keresem, aki állítólag 

időnként önöknél dolgozik. 

– Egy pillanat, kapcsolom Danielsson urat – felelte a nő. 

Egy energikus hang szólalt meg a telefonban: 

– Bo Danielsson igazgató. Mit tehetek önért? 

Bo Danielsson úgy beszélt, mint egy sportkommentátor. 

Lehet, persze, hogy a fájdalomtól bénult rokonok és gyászolók 

éppen ebből a hangból merítenek erőt. 

– Sebastian Martinsson? Természetesen ismerős a neve. Egy 

pillanat türelmet kérek. 

Danielsson letette a kagylót az asztalra, és Irene hallotta, 

hogy kihúz egy fiókot. Hamarosan ismét beleszólt a kagylóba: 

– Hát persze! Itt is van! Néha segített cipelni a koporsókat. 

Erős fickó! 

– Gyakran dolgozik önöknél? – kérdezte Irene. 

– Nem. Csak kivételes esetekben. 

– Mikor kezdett önöknél dolgozni? 

– Lássuk csak... 1994-ben. Akkoriban többet járt ide, de az 

utóbbi két évben Koppenhágában tanul. Azelőtt itt tanult 

Göteborgban, és akkor természetesen könnyebben el tudtuk érni 

az utolsó pillanatban is. 

Irene meglepve kérdezte: 

– Göteborgban tanult? 

– Igen. Orvosnak készült. Most a szakorvosi képzést végzi 

Koppenhágában. Gyakran jegyzek fel efféle információkat az 

alkalmazottakról. Hogy tudjam, kivel van dolgunk. Érti, ugye? 

Ha valaki orvosnak tanul, az bizalmat kelt az emberekben. 

Nyilván annyira megbíztak benne, hogy hozzáférhetett a 



kriptákhoz is. Vajon ezért mondta, hogy orvosira jár? Vagy 

titokban erről álmodott? Érdekes dolgok derültek lei 

Sebastianról, és a pszichológusok nyilván mélyebb értelmet is 

találnak majd e mögött a vizsgálatok során. 

– Kérdezhetek valami egészen mást? 

– Hogyne. Parancsoljon. 

– A Cyhrén felügyeli a stampeni régi temető kriptáinak 

kulcsát? 

– Nem. Az a temetői felügyelet dolga. Ha ki kell nyitni 

valamelyiket, akkor felvesszük velük a kapcsolatot. 

– Önök intézték a Von Knecht család utolsó két temetését? 

– Igen, de miért kérdezi? 

– Sajnos ezt nem árulhatom el. 

– Ó, hogyne, megértem. 

– Tehát a kulcsokat csak akkor kérik ki, amikor egy új 

családtag kerül a kriptába? 

– Pontosan. 

– Az egyik kísérőt bízzák meg a kulcs átvitelével? 

Danielsson hangja most először árult el némi 

bizonytalanságot 

– Igen. Valószínűleg igen. 

– Meg tudná nézni a kimutatásokban, vajon Sebastian 

Martinsson volt-e az egyik kísérő Richard von Knecht és Henrik 

von Knecht 1996. novemberi, illetve decemberi temetésén? 

– Természetesen. 

A kagyló ismét az asztalra került. Ezúttal nem volt elég 

kihúzni a fiókokat. Irene hallotta, hogy az igazgató az irodájában 

nehéz dobozokat nyitógát. Aztán fürgén visszamegy a telefonhoz, 

felemeli a kagylót és beleszól: 

– Mindkét temetésen ott volt, valóban. A két férfit fémmel 

erősített tölgyfa koporsóba helyezték, ami nagyon nehéz. Szükség 

volt erős emberekre! 



Irene már azon gondolkodott, hogyan fogalmazza meg a 

következő kérdését, de aztán rájött, hogy legjobb az egyenes út. 

– Elképzelhetőnek tartja, hogy Sebastian megtartotta a kripta 

kulcsát? 

Döbbent csend lett. 

– A lehetőség fennáll. De csak egy rövid időszakról lehet szó. 

Mindig visszakérjük a kulcsot a felelőstől. És mindig ellenőrizzük 

is, hogy valóban visszakerült-e. Az ügyfeleink bizalmával játszunk 

– hangsúlyozta Danielsson. 

– Mennyi ideig lehetett nála? 

– Maximum egy napig. Másnap mindig vissza kell adnunk a 

temetői felügyeletnek. Sok alkalmazottunk van és sok 

megbízásunk. Általában a helyettesem vagy én kezeljük a 

kulcsokat. Ritkán kell régi kriptákat kinyitnunk. De ha zsúfolt 

napunk volt, elképzelhető, hogy az egyik segítőt kértük meg erre. 

Egy nap bőven elég a kulcs lemásolására. 

– Köszönöm, hogy időt szentelt rám – köszönt el Irene. 

– Szívesen. Ha bármi másban segíthetek, hívjon csak fel 

ismét – mondta udvariasan Daníelsson. 

 

Irene több órát szentelt annak, hogy megírja a jelentését Sabine 

Martinsson pénteki kihallgatásáról és a Sávé melletti garázs 

felfedezéséről, amely Marcus Tosscander meggyilkolásának és 

feldarabolásának helyszíne lehetett. Végül leírta azt a 

beszélgetést is, amelyet a temetkezési vállalat igazgatójával 

folytatott telefonon. Manapság a rendőrtiszteknek nagyon sok 

idejük elmegy az adminisztrációval. Órákon át ülnek a 

számítógép előtt, hogy elkészítsék a jelentéseiket. Korábban ezt 

civil alkalmazottak végezték. A rendőrök pedig minden idejüket a 

nyomozásnak szentelhették. 

Hannu azzal a hírrel érkezett, hogy a laborosok emberi 

szövetnyomokat találtak a sávéi garázs csatornájában. A 

mintákat már elküldték Koppenhágába, ahol egybevetik őket 



Tosscander DNS-ével. A baj csak az, hogy olyan sokáig rothadt az 

anyag a csatornában, hogy talán nem tudnak elegendő DNS-

mintát kinyerni belőle. 

– Elképesztő, hogy a dánok néhány nap alatt le tudnak 

futtatni egy olyan tesztet, amely nekünk hetekbe telik – mondta 

Irene. 

– Martinsson egy koppenhágai postafiókra küldeti a leveleit. 

Hallottál erről valamit a koppenhágai kollégáktól? – érdeklődött 

Hannu. 

– Erről semmit. Ma a Kreuger Akadémia és Sebastian címe 

után nyomoznak. 

– Gondolom, nem könnyű lakást találni Koppenhágában. 

– Az biztos. Valószínűleg ezért is bérelte ki kezdetben Emil 

lakását. Az elméletem az, hogy nem tudott együtt élni Emil 

rendetlenségével. Majdnem olyan mocskos volt az a lakás, mint 

Sabine Martinssoné. 

– Beszéltem a trollhättani szociális gondozókkal. Sabine már 

Sebastian gyerekkora óta alkoholista. 

A szociális munkások szigorúan bizalmasan kezelik az 

adatbázisukat. Kivételt akkor tesznek csupán, ha olyan eljárás 

indul valaki ellen, amelynek a végkimenetele két évnél hosszabb 

börtönbüntetés lehet. Mindezt figyelembe véve Hannunak van 

kapcsolata a trollhättani szociális munkásoknál is. Irenét ez 

egyáltalán nem lepte meg. 

– Nem lehetett nagy élvezet egy alkoholista anya mellett 

felnőni. Talán a tisztaságmániája is ide vezethető vissza. Gondolj 

arra a lakásra. 

Hannu bólintott. 

Elmentek Birgittáért, és átvonultak a biztosítótársaság 

éttermébe. 

– Jelentkezett egy tanú, aki látott egy magas, erős testalkatú 

férfit bemenni Erik Bolin fotóstúdiójába este hat körül. Ez azon 

az estén történt, amikor meggyilkolták a fényképészt. Egy 



idősebb férfi a tanú, aki néhány háztömbbel lejjebb lakik. A 

kutyát sétáltatta, amikor látta, hogy a férfi kinyitja az ajtót. A 

copf külön feltűnt neki. Nyilván nem tetszik neki, ha egy férfi 

copfban hordja a haját – mondta Birgitta. 

– Emlékszik, mit viselt az illető? – kérdezte Irene halkan. 

– Fekete dzsekit, fekete farmert, és volt nála egy válltáska is. 

Rákérdeztem a táska méretére, és abban egyeztünk meg, hogy 

körülbelül 20 x 35 centiméteres lehetett, vagy legfeljebb egy 

kicsit nagyobb annál – mondta Birgitta. 

– Elég nagy ahhoz, hogy elférjen benne egy éles kés és 

néhány emberi szerv, de túl kicsi egy fejhez – jegyezte meg 

Hannu szárazon. 

– Gondolod, hogy ezért hagyta ott Bolin fejét a kalaptartón? 

– kérdezte Irene. 

– Igen. 

Irene nagy erőfeszítések árán tudta elhessegetni a fényképész 

félig nyitott, kifejezéstelen szemének emlékét. 

– Látta a tanú a kocsit, amelyből a fekete ruhás férfi kiszállt? 

– Nem. Többször is rákérdeztem erre, de nem emlékszik 

kocsira. Csak arra, hogy egy ember odalépett a bejárathoz. A 

leírás ráillik Sebastian Martinssonra. 

– Minden gyilkossággal összefüggésbe tudjuk hozni. Már 

csak Basta maga hiányzik – foglalta össze a helyzetet Birgitta. 

– Néha az az érzésem, hogy itt rejtőzik Göteborgban és nevet 

rajtunk. Néha meg az, hogy fogalma sincs, milyen közel vagyunk 

hozzá. Lehet, hogy gondtalanul sétálgat Koppenhága utcáin vagy 

valahol másutt – sóhajtott Irene. 

– De csak addig, amíg el nem kapjuk. Remélem, nem lesz 

ideje újra gyilkolni – jegyezte meg Birgitta. 

 

Jens Metz kereste Irenet, míg ebédelt. Amikor Irene meglátta az 

üzenetet az asztalán, feltámadt benne a remény. Lehet, hogy 

megtalálták? Gyorsan tárcsázta a koppenhágai számot. 



– Metz nyomozó. 

– Irene Huss. Keresett. 

– Igen. Megtudtuk Martinsson címét. Sajnos Martinssont 

nem találtuk meg, de figyeljük a lakását. 

– Nagyszerű! Gondolják, hogy Koppenhágában van? 

– Valószínűleg igen. A képzőművészeti iskola neve Krøyer 

Akadémia. Már bezárt nyárra, de sikerült elérnünk az igazgató 

titkárnőjét. Ő adta meg Martinsson címét. Azt is elmondta, hogy 

az iskola hamarosan újra kinyit, mert lesz egy nyári kurzusuk. 

Ezen Martinsson oktatóként van feltüntetve. Ma kezdődik és 

három hétig tart. 

– Akkor el tudják kapni az iskolában. 

– Hát éppen ez az. Nem jelent meg az első óráján. Minden 

oktatónak találkoznia kell a diákokkal az első napon, ám 

Martinsson nem jött el. A titkárnő nagyon mérges volt emiatt. 

Elmondta, milyen boldog volt Martinsson, amikor megkapta ezt 

a munkát. Mégsem jött el az első napon. 

– Lehet, hogy már nincs a városban? Talán megszimatolt 

valamit, és lelépett. 

– Ennek is megvan az esélye. Kiküldtünk néhány nyomozót a 

lakásához. Nincs messze, az Istedgadén. Úgy érzem, hogy 

Martinsson itt van valahol a környéken. Ha ez igaz, elkapjuk. 

– Be is mentek a lakásába?  

– Még nem. Jobb lenne, ha úgy sétálna be a csapdába, hogy 

nem gyanít semmit. De ha estig nem kerül elő, behatolunk. 

– Jól hangzik. Remélem, elkapják. 

– Ha itt van, akkor igen. Holnap jelentkezem. 

– Köszönöm. 

Irene érezte, hogy a torkában dobog a szíve. Végre egész közel 

vannak már! 



Huszonegyedik fejezet 

Irene nem aludt jól éjszaka. Álmában egy menekülő árnyékot 

követett sötét sikátorokon és kihalt utcákon át. Egyre közelebb 

jutott hozzá, és biztos volt benne, hogy utoléri a sötét sziluettet. 

De amikor befordult a sarkon, egy alaktalan, puha masszába 

futott bele. A szeme sarkából látta, hogy megvillan egy kés 

pengéje, és tudta, hogy meg fog halni. A karjai megbénultak, és 

nem volt elég ereje, hogy védje magát. A kés megvillant az arca 

előtt, majd egy másodperc múlva a szíve felé csapott. 

Krister ébresztette fel, és megkérdezte, miért sikított. Amikor 

már harmadszor tette fel éjszaka a kérdést, Irene inkább lement a 

konyhába. Melegített egy csésze tejet, és készített egy sajtos 

szendvicset. Ettől egy kicsit jobb hangulatba került. Az óra 4:10-

et mutatott, amikor visszabújt a paplan alá. Reménytelennek 

tűnt az elalvás. 

 

– Irene! Koppenhágából keresnek! – kiabálta Tommy. Irene 

éppen a kávéscsészéjét akarta újratölteni, de visszafutott az 

irodájába. Izgatottan szólt bele a telefonba: 

– Irene Huss. Megtalálták? 

– Igen. De előbb fel kell tennem néhány kérdést. 

Jens Metz nagyon hivatalos hangon beszélt. Irene azonnal 

rájött, hogy valami nincs rendben. Jaj, ne! Csak ne Tomot! 

Mintha Metz olvasott volna a gondolataiban. 

– Beszélt mostanában Tom Tanakával? 

A hanghordozása azt jelezte Irenének, hogy baj van. Tudta, 

hogy nagyon óvatosnak kell lennie. 

– Tom néhány napja felhívott, és megköszönte a virágokat, 

amelyeket Peter Møllerrel küldettem neki – mondta. 

Metz hangjából kitűnt, hogy meglepődött. 



– Peter tényleg virágot vitt annak a... ? – mondta, de aztán 

elhallgatott. Irene persze a mondat vége nélkül is tudta, mi Metz 

véleménye Tanakáról. 

– Igen, én kértem meg rá – mondta. 

– Csak a virágokat köszönte meg? – folytatta a 

kérdezősködést a dán. 

Vajon miért teszi fel ezeket a kérdéseket? Irene minden 

idegszála pattanásig feszült. Tettetett könnyedséggel válaszolt: 

– Igen. Kiderült, hogy szereti az orchideát. Azt is mondta, 

hogy nemrég engedték ki a kórházból, és még nincs teljesen 

rendben. 

Metz kételkedett a szavaiban. 

– Nem említette Sebastian Martinsson nevét Tomnak vagy 

azt, hogy valószínűleg Koppenhágában van? – kérdezte végül 

Jens Metz. 

– Nem. 

Irene szíve egyre gyorsabban vert. 

– Egészen biztos ebben? Soha nem mondott semmit 

Martinssonról? 

Irene összeszedte magát, és nyugodt hangon válaszolt: 

– Nem. Soha nem említettem Tomnak Sebastian Martinsson 

nevét. 

Tudta, hogy ha kihallgatják Tanakát, hazudni fog. Ha Irene 

jól hazudott, akkor Tanaka egyenesen mester volt az információ 

visszatartásában. 

– Megtaláltuk Sebastian Martinssont. Meghalt – közölte 

Metz. 

– Meghalt? – kiáltott fel Irene. 

– Igen. Tegnap este kilenc körül behatoltunk a lakásába. Az 

ágyon feküdt. Az arcán egy szájkosár volt, a karjait és a lábait 

összekötözték. A hasát felvágták, és a beleit rátették a mellkasára. 

A patológus szerint Martinsson a halála előtt jó néhány percig 

nézegethette a saját beleit. 



Irene megszédült. Úgy érezte, mindjárt elájul. A szája 

kiszáradt, alig tudott megszólalni. 

– Atyaúristen! 

– Nem nagyon láttam ennél rondább halált – mondta Metz. 

– A patológus vasárnap kora hajnalra tette a halál időpontját, 

körülbelül kettő és négy közé. Van egy szemtanúnk, aki három 

körül tántorgott haza egy buliból, és megállt, hogy könnyítsen 

magán a szomszédos kapualjban. Egyszer csak megállt egy fekete 

Mercedes Martinsson lakása előtt. Egy hatalmas és nagyon kövér 

ázsiai férfi szállt ki belőle a tanú szerint, aki nem volt éppen 

józan. De emlékezett a copfba fogott hajra és arra, hogy az ázsiai 

férfi arcát rettenetes sebhelyek borították. 

Metz elhallgatott. Irene nem tudott mit mondani, úgyhogy 

maradt az előző megjegyzésénél. 

– Atyaúristen! 

Másra nem futotta az erejéből. 

– Mi is ezt mondtuk. De Tanakának hat tanúja van, akik 

megesküsznek arra, hogy buli volt nála. Öt óra előtt senki sem 

távozott Tom lakásából. Nem tágítanak a vallomásuktól. Minden 

egyes ember ugyanazt állítja. Nehéz lesz bizonyítani, hogy 

Tanaka volt az elkövető. Ő egyébként azt állítja, a tanú bent járt 

nála a boltban, és látta a sebhelyes arcát. Azután később, 

részegen beképzelte magának, hogy látta Tanakát Martinsson 

lakása előtt. De valójában egy másik nagy termetű ember lehetett 

az. 

– Martinsson néhány száz méterre lakik Tanaka lakásától – 

tette hozzá Metz. Aztán hatásszünetet tartott, mielőtt folytatta 

volna. 

– A kérdés az, honnan tudhatta meg Tom Tanaka Sebastian 

Martinsson nevét és címét. 

Tomnak sok barátja és informátora van. Irene említette a 

Basta nevet, és elárulta, hogy a fiatalember képzőművészetet 

tanul Koppenhágában. Irene felidézte, mit mondott a férfi, 



amikor megemlítette neki a Kreuger Akadémiát: „Kreu... nem”. 

És elhallgatott. Tehát tudott a Krøyer Akadémiáról. És 

valószínűleg volt egy kapcsolata, aki kiderítette neki, ki az, akit az 

ott tanulók közül Sebas-tiannak hívnak és Bastának becéznek. 

Nyilván azt is könnyedén megtudhatta, hol lakik. Tóm nem 

titkolta, hogy Bastának halálbüntetés jár. 

Irene próbált meggyőzőnek tűnni a telefonban. 

– Nem adtam ki semmilyen információt Tanakának 

Martinssonról, és azt sem mondtam neki, hogy a gyilkos 

valószínűleg Koppenhágában van. Tanakának nagyon sok 

kapcsolata van. 

– Tudjuk, többek között a rendőrök között is – jegyezte meg 

rosszindulatúan Metz. 

Szerencsére Tommy kiment az irodából valamit elintézni. 

Irene egyedül maradt. Megnyitotta a mobilja névjegyzékét, és 

lapozni kezdett benne. Amikor odaért Tom Tanaka nevéhez és 

telefonszámához, kitörölte. 

Soha többé nem fogja felhívni a férfit. 

És évekig nem utazik Koppenhágába. 

 




