
 



 

 

 

Jenkinsnek, 

aki nélkül… 

 

a többit ő tudja. 

 



 

 

 

 

…a szín vér és bosszú, a mese halál, 

 

vérfoltos karddal írják toll gyanánt, 

 

a költő meg szörnyű, jelmezes, tragikus figura, 

 

fején égő szalmakoszorú, nem babér. 
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– Remélem, Strike – szólt bele egy rekedt hang a telefonba –, minimum 

valami rohadt nagy híresség haláláról van szó! 

A hajnali derengés előtti sötétben sétáló nagydarab, borostás férfi a 

telefonját füléhez szorítva elvigyorodott. 

– Valami olyasmi. 

 

– Kibaszott reggel hat óra van! 

 

– Fél hét, de ha kell, amim van, muszáj lesz eljönnie érte – felelte 

Cormoran Strike. – Itt vagyok a lakása közelében. Van egy… 

 

– Honnan tudja, hol lakom? – csattant fel a hang. 

 

– Maga mondta – vágta rá Strike, és elnyomott egy ásítást. – Épp árulja a 

lakást. 

 

– Ó – enyhült meg a másik. – Jól emlékszik. 

 

– Van egy non-stop kávézó a… 

 



– Hagyjuk már a picsába! Jöjjön be később az irodába… 

 

– Culpepper, ma délelőtt még van egy másik ügyfelem, aki jobban fizet 

magánál, ráadásul egész éjjel fenn voltam. És ha fel akarja ezt használni, 

most kell megkapnia. 

 

Nyögés. Strike ágynemű surrogását hallotta. 

 

– Remélem, kurvára óriási dobás. 

 

– Smithfield Café, a Long Lane-en – felelte Strike, és letette a telefont. 

 

Láthatóan egyenetlenebbé váltak a léptei, ahogy lefelé sétált a lejtőn a 

Smithfield piac felé – a téli sötétben hatalmas kőtömbnek tűnt az épület, 

ez az óriási, viktoriánus hústemplom. Minden hétköznap reggel négytől 

rakodták itt ki a húst, ahogy már évszázadok óta, aztán felvágták, 

csomagolták, és továbbadták London hentesüzleteinek, éttermeinek. 

Strike hangokat is hallott a homályban: valaki utasításokat kiabált, 

sípoltak az állati tetemeket szállító, tolató teherautók. A Long Lane-re 

belépve ő is csak egy lett a nagykabátba burkolózó emberek közül, akik 

határozott léptekkel indultak hétfő reggeli dolgukra. 

 

Fényvisszaverő mellényt viselő futárok álldogáltak szorosan egymás 

mellett a piacépület sarkán őrt álló kő griffmadár alatt, kesztyűs 

kezükben teáscsészéket szorongatva. Az út túloldalán úgy ragyogott ki a 

környező sötétből a Smithfield Café, mint egy otthonos kandalló – ez a 

nagyobb szekrény méretű hely non-stop nyitva tartott, meleget, jó zsíros 

ételeket ígérve. 

 

Vécé nem volt benne, a vendégek megegyezés szerint a néhány házzal 

odébb lévő fogadóirodába jártak át. Az azonban majd csak három óra 

múlva nyit ki, Strike tehát kitérőt tett egy mellékutcába, és egy sötét 

kapualjban könnyített magán. Hólyagja pattanásig feszült az éjszakai 

munka során megivott gyenge kávéktól. Kimerült volt, éhes, így fordult 

be végül a sercegő tojás és bacon zsíros illatába – ezt az örömöt csakis 

azok tapasztalhatják meg, akik fizikai teherbíró képességük legvégső 

határáig hajtották magukat. 

 



Két báránybundás-esőkabátos férfi épp felállt egy asztaltól. Strike 

bepréselte jókora testét a szűk helyre, és elégedett mordulással huppant 

le a kemény fa-acél székre. Meg sem várva, hogy rendeljen, az olasz 

tulajdonos nagy, fehér csészében teát tett elé. Háromszög alakúra vágott 

vajas pirítós is járt hozzá. Öt percen belül ott gőzölgött előtte a nagy 

adag angol reggeli a méretes, ovális tányéron. 

 

Strike jól el tudott vegyülni a helyen ki-be járkáló erős emberek között. 

Nagydarab volt, sötét bőrű, sűrű, rövidre vágott, göndör hajjal, ami már 

kissé hátrább húzódott magas, domború homlokáról. Széles orra volt, 

mint egy bokszolónak, és bozontos, komor szemöldöke. Az állkapcsán 

borosta éktelenkedett, sötét szemét felnagyították a véraláfutásszerű 

karikák. Evés közben álmodozva nézte a szemben lévő piac épületét. 

Ahogy oszlani kezdett a sötét, lassan alakot öltött előtte a legközelebb 

eső, kettes számú boltíves rakodókapu, aminek a tetejéről egy ősöreg, 

szakállas, szigorú kőarc bámult rá vissza. Vajon volt valaha az állati 

tetemeknek is saját istene? 

 

Épp nekilátott a kolbásznak, amikor megjött Dominic Culpepper. Az 

újságíró majdnem olyan magas volt, mint Strike, csak vékonyabb, és 

sápadt, mint egy ministránsfiú. Az arca furcsa aszimmetriája folytán 

(mintha valaki csavart volna rajta egyet az óramutató járásával ellenkező 

irányban) épp csak nem volt lányosan csinos. 

 

– Remélem, valami nagyon jó anyag – kezdte Culpepper, miközben 

leült, lehúzta a kesztyűjét, és szinte gyanakvóan pillantott körbe a 

helyiségben. 

 

– Kér enni? – érdeklődött Strike kolbásszal teli szájjal. 

 

– Nem – felelte Culpepper. 

 

– Inkább megvárja, amíg lesz friss croissant? – kérdezte vigyorogva 

Strike. 

 

– Baszódjon meg, Strike! 

 



Szinte szánalmasan könnyű volt cukkolni ezt a magániskolákban 

nevelkedett fiút, aki valami dacos arckifejezéssel rendelt teát, a 

közönyös pincért meg (Strike vidáman meg is jegyezte) öregemnek 

szólította. 

 

– Nos? – érdeklődött Culpepper, forró csészéjét hosszú, fakó ujjai közt 

szorongatva. 

 

Strike keresgélni kezdett a kabátja zsebében, majd egy borítékot húzott 

elő, és az asztalon keresztül odacsúsztatta. Culpepper kivette a tartalmát, 

és beleolvasott. 

 

– A kurva életbe! – szólalt meg rövid idő múlva halkan. Lázasan 

végiglapozta az oldalakat. Néhányat közülük Strike kézírásával írtak 

tele. – Ezt meg honnan a francból szerezte? 

 

Strike, aki épp nagyot harapott a kolbászba, ujjával az egyik papírlapra 

bökött, amire egy hivatalos címet firkantott. 

 

– A nagyon dühös titkárnőjétől – felelte, amikor végre lenyelte a falatot. 

– Őt is dugta, nem csak azt a kettőt, akiről maga is tud. Csak most fogta 

fel, hogy nem ő lesz a következő Lady Parker. 

 

– És ezt meg hogy a fenébe derítette ki? – kérdezte Culpepper. A 

kezében izgatottan remegő papírok fölött bámult Strike-ra. 

 

– Nyomozással – válaszolt Strike röviden, szájában újabb falat 

kolbásszal. – Maguk nem így csinálták, mielőtt még elkezdték 

kiszervezni a munkát a magamfajtáknak? Csakhogy ennek a nőnek 

gondolnia kell arra is, fogja-e még alkalmazni valaki, Culpepper, szóval 

nem akarja, hogy feltűnjön a sztoriban, rendben? 

 

Az újságíró csak horkant egyet. 

 

– Erre azelőtt kellett volna gondolnia, hogy elemelte a… 

 

Strike fürge mozdulattal kikapta a papírokat a férfi kezéből. 

 



– Nem emelt el semmit. Őlordsága utasította, hogy nyomtassa ki ezeket 

tegnap délután. Csak annyit botlott, hogy megmutatta nekem is. De ha 

maga ki akarja teregetni a magánéletét az újságban, Culpepper, akkor 

visszaveszem. 

 

– Hagyjon már! – tiltakozott Culpepper, és a Strike szőrös kezében lévő, 

jókora adócsalást bizonyító papírok után nyúlt. – Jól van, kihagyom 

belőle. De akkor is tudni fogja, honnan szereztük meg. Nem teljesen 

hülye. 

 

– És mit csinál, bíróságra citálja, ahol a nő majd kitálal minden simlis 

ügyet, amit az utóbbi öt évben végignézett? 

 

– Ja, persze – sóhajtott fel Culpepper rövid gondolkodás után. – Adja 

már vissza! Kihagyom a nőt a sztoriból, de attól még nekem is 

beszélnem kell vele, nyilván. Meg kell bizonyosodnom róla, hogy 

rendben van. 

 

– Ezek itt rendben vannak. Nem kell vele beszélnie – jelentette ki Strike 

határozottan. 

 

Azt a remegő, összetört szívű, keserűen elárult asszony, akivel épp most 

találkozott, bizony nem szívesen hagyta volna egyedül Culpepperrel. 

Olyan vadul vágyik rá, hogy bosszút álljon a férfin, aki házasságot, 

gyerekeket ígért neki, hogy helyrehozhatatlanul tönkretenné önmagát és 

jövőbeli kilátásait is. Strike-nak nem tartott sokáig a bizalmába férkőzni. 

Az asszony már majdnem negyvenkét éves, azt hitte, szülhet majd 

gyerekeket Lord Parkernek, most meg valami vérszomjféleség tört ki 

rajta. Strike órákig ült ott vele, végighallgatta, hogyan habarodott bele a 

férfiba, nézte, ahogy könnyezve járt fel-alá a nappaliban, majd előre-

hátra dülöngélt a kanapén ülve, a homlokára szorított kézzel. És végül 

belement az árulásba, amely minden remény végét jelentette számára. 

 

– Kihagyja belőle a nőt – ismételte Strike, Culpepperénél majd kétszer 

nagyobb kezében tartva a papírokat. – Érti? Ez nélküle is kurva nagy 

sztori. 

 

Culpepper pillanatnyi habozás meg egy grimasz után megadta magát. 



 

– Jól van, jól van. Adja már ide! 

 

Az újságíró a belső zsebébe süllyesztette a papírokat, és belekortyolt a 

teájába. A Strike okozta pillanatnyi bosszúságot mintha háttérbe 

szorította volna a diadalmas lehetőség, hogy tönkreteheti egy angol 

nemesember jó hírnevét. 

 

– Lord Parker, Pennywell lordja – mormogta a bajsza alá –, te bizony 

annak rendje és módja szerint jól megszívtad, öreg! 

 

– Ezt, ugye, a maga főnöke fizeti? – kérdezte Strike, amikor a számla 

megérkezett. 

 

– Ja, persze… 

 

Culpepper egy tízfontost dobott az asztalra, és a két férfi együtt távozott 

a kávézóból. Strike rögtön rágyújtott, amint becsukódott mögöttük az 

ajtó. 

 

– Hogy vette rá, hogy beszéljen? – érdeklődött Culpepper, és együtt 

megindultak a hidegben, el a motorok meg a piacra érkező teherautók 

mellett. 

 

– Meghallgattam – felelte Strike. 

 

Culpepper gyors oldalpillantást vetett rá. 

 

– A többi magánnyomozó, akivel dolgozom, mind azzal pepecsel, hogy 

hangpostákat hallgat le. 

 

– Az illegális – szúrta oda Strike, és kifújta a füstöt, bele az egyre 

visszaszoruló sötétbe. 

 

– Hát akkor…? 

 

– Maga is védi a forrásait, én is az enyémeket. 

 



Némán sétáltak úgy ötven métert. Strike minden lépéssel egyre jobban 

sántított. 

 

– Ez óriásit fog szólni. Óriásit! – szólalt meg Culpepper vidáman. – Ez a 

képmutató vén fasz csak károg, károg, milyen kapzsik a nagyvállalatok, 

erre van húsz millája kimentve a Kajmán-szigeteken… 

 

– Örülök, hogy örül – bólintott Strike. – Majd e-mailben küldöm a 

számlát. 

 

Culpepper oldalvást rápillantott. 

 

– Látta múlt héten az újságban Tom Jones fiát? – kérdezte. 

 

– Milyen Tom Jones? 

 

– A walesi énekes – magyarázta az újságíró. 

 

– Ja, az. – Strike-ot nem hozta lázba a dolog. – A seregben ismertem egy 

Tom Jonest. 

 

– De látta a cikket? 

 

– Nem. 

 

– Szép hosszú interjút adott. Azt mondja, sosem találkozott az apjával, 

soha egy szót sem hallott felőle. Fogadok, többet kapott érte, mint 

amennyit maga most kiszámláz. 

 

– Még nem látta azt a számlát – jegyezte meg Strike. 

 

– Csak úgy mondom. Egyetlen csini kis interjú, és maga is kivehetne 

néhány szabad estét, nem kéne titkárnőket faggatnia. 

 

– Ha nem fejezi be, és állandóan ezt hozza fel, Culpepper – 

figyelmeztette Strike –, akkor a jövőben nem áll majd módomban 

magának dolgozni. 

 



– Mondjuk – mélázott Culpepper –, anélkül is megírhatnám. A rocksztár 

apjától elhidegült fia háborús hős, nem is ismeri az apját, 

magánnyomozóként dol… 

 

– Úgy hallottam, az is illegális, ha csak utasít másokat, hogy 

hallgassanak le telefonokat. 

 

A Long Lane végén megálltak, és szembefordultak egymással. 

Culpepper kényelmetlenül elnevette magát. 

 

– Akkor várom a számláját. 

 

– Remek. 

 

Ketten kétfelé indultak. Strike a metró irányába. 

 

– Strike! – visszhangzott mögötte a sötétben Culpepper hangja. – És meg 

is dugta? 

 

– Alig várom a cikket, Culpepper! – kiáltott vissza Strike fáradtan, és 

még csak hátra sem nézett. 

Sántikálva belépett a metróállomás homályos bejáratán, és eltűnt az 

újságíró szeme elől. 
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Meddig harcolunk? Nem tudok maradni, 

S nem is akarok! Dolgom van még. 

 

FRANCIS BEAUMONT ÉS PHILIP MASSINGER: 

A kis francia ügyvéd 

 

 

 

 

A metró máris kezdett megtelni. Sok hétfő reggeli arc: nyúzott, komor, 

merev, lemondó. Strike talált egy ülőhelyet egy álmosan dagadt szemű, 



fiatal szőke lánnyal szemben. A feje folyton oldalra billent, ahogy el-

elszundikált. Újra meg újra felrántotta, és kétségbeesetten figyelte a 

megállók elmosódott tábláit, nem ment-e túl a célján. 

 

Zörögve, csattogva vitte a metró Strike-ot a rosszul szigetelt tető alatti 

szegényes kis két és fél szoba – az otthona – felé. Mély fáradtságba 

merülve azon kapta magát, hogy a körülötte látható birkaszerű arcokon 

tűnődik: vajon milyen véletlenek hozták őket létre? Ha jobban 

megnézzük, minden születés puszta véletlen. Százmilliónyi spermium 

úszik vakon a sötétben – egészen hihetetlenül kicsi az esély rá, hogy 

valakiből pont az lesz, aki lesz. Vajon ebből a metrókocsinyi emberből 

hányat terveztek, morfondírozott, miközben majd elájult a 

kimerültségtől. És hányan voltak véletlen balesetek, mint ő maga is? 

 

Volt az általános iskolai osztályában egy kislány, arcán nagy, portói 

vörös folttal. Strike titokban mindig is hasonlónak érezte magához, mert 

mindkettejükben születésük óta eltörölhetetlenül volt valami másság, 

ami pedig egyáltalán nem az ő hibájuk. Ők ugyan nem látták, de 

mindenki más igen, ráadásul elég modortalanul még szóvá is tették. 

Tökéletesen idegen emberek alkalmanként egészen megbűvölve néztek 

rá, amit ötévesen annak tudott be, hogy milyen különleges is ő – végül 

rájött, hogy csupán azért, mert csak egy híres énekes gyerekeként 

tekintettek rá, ő volt a híresség hűtlen afférjának ritkaságszámba menő 

bizonyítéka. Strike alig két alkalommal találkozott a vér szerinti apjával. 

DNS-tesztre volt szükség, hogy Jonny Rokeby vállalja az apaságot. 

 

Dominic Culpepper mintha megtestesítette volna azt a kéjsóvár, 

előítéletes hozzáállást, amivel a nyers kinézetű exkatona Strike azon 

ritka alkalmakkor találkozott, ha valaki kapcsolatba hozta az idősödő 

rocksztárral. Az ilyenek rögtön életjáradékokra, nagylelkű ajándékokra 

gondoltak, magánrepülőkre, VIP-várókra, a multimilliomos 

megcsapolható vagyonára. Látva Strike szerény életmódját, azt, hogy 

milyen rengeteget dolgozik, azonnal lázas kíváncsiság lett úrrá rajtuk: 

vajon mit tett ez az ember, hogy az apja így elhidegült tőle? Vajon csak 

tetteti a szegénységet, hogy ezzel is még több pénzt húzzon ki 

Rokebyból? És mit csinált a milliókkal, amelyeket az anyja nyilván 

legombolt a gazdag szeretőjéről? 

 



Strike ilyenkor mindig nosztalgiával gondolt a seregre, annak a 

szakmának a névtelenségére, ahol az ember háttere, szülei szinte semmit 

sem számítottak ahhoz képest, tudja-e teljesíteni a feladatát vagy sem. 

Régen, a Különleges Nyomozó Egységben az volt a legszemélyesebb 

kérdés, ha bemutatkozott, hogy mi ez a két fura név, mellyel 

szélsőségesen nonkonformista anyja felruházta. 

 

A Charing Cross Roadon már rendesen beindult az autóforgalom, mire 

Strike feljött a metróból. Felvirradt a szürke, lagymatag novemberi 

hajnal, teli még a levegőben lengedező árnyakkal. Kimerült, sajgó testtel 

befordult a Denmark Streetre, és nagyon várta a rövid alvást, amelyet 

talán be tud még szorítani, mielőtt 9:30-kor megérkezik a következő 

ügyfele. Integetett a gitárboltos lánynak, akivel időnként együtt tartottak 

cigiszünetet az utcán, majd kinyitotta a fekete bejárati ajtót a 12 Bar 

Café mellett, és nekiállt felmászni a régen rossz, ráccsal körbevett lift 

körül kerengő vaslépcsőn. El a grafikai stúdió előtt az elsőn, el a saját, 

gravírozott üvegajtajú irodája mellett a másodikon, fel egészen a 

harmadik, legkisebb előtérbe, ahol jelenlegi otthona volt. 

 

Az előző lakó, a lenti bár tulajdonosa egészségesebb lakóhelyre 

költözött, Strike pedig, aki néhány hónapig az irodájában élt, rögtön 

lecsapott rá, és kivette a lakást. Nagyon örült, hogy ilyen könnyen 

megoldódott a hajléktalansága. Minden fogalom szerint szűkös hely volt 

a tetőtér, különösen egy 1,90 magas lakónak. A zuhany alatt megfordulni 

is alig tudott, a nappalit és a konyhát kényelmetlen megoldással 

összevonták, a hálót pedig szinte teljesen kitöltötte a nagy franciaágy. 

Strike dolgainak egy része még mindig dobozokban állt az ajtó előtt, 

hiába parancsolt rá a tulajdonos, hogy vigye be őket. 

 

Apró ablakai háztetőkre néztek, mélyen alattuk a Denmark Street haladt 

el. A lenti bárból felszűrődő basszus itt már olyan tompán hallatszott 

csak, hogy gyakran el is nyomta a zene, amit Strike hallgatott. 

 

A lakáson már első ránézésre látszott, milyen ösztönösen is rendszerető 

ember lakja: az ágy bevetve, az edények tiszták, minden a helyén. Most 

borotválkoznia kellett és zuhanyoznia, de ezek várhatnak. Felakasztotta 

a kabátját, majd beállította az ébresztőórát 9:20-ra, és csak úgy, ruhában 

lehevert az ágyra. 



 

Másodperceken belül elaludt, és alig néhány további másodperc múlva 

(legalábbis nem tűnt annál többnek) már fel is ébredt megint. Valaki 

kopogott az ajtón. 

 

– Elnézést, Cormoran, nagyon sajnálom… 

 

Strike asszisztense, egy hosszú, vörösesszőke hajú fiatal nő bocsánatkérő 

arccal állt az ajtó előtt, amikor kinyitotta. Amint meglátta, a lány arcára 

döbbenet ült ki. 

 

– Jól van? 

 

– Még aludtam. Egész éjjel fent voltam. Sőt két éjjel is. 

 

– Szörnyen sajnálom – mondta Robin –, de 9:40 van, megérkezett 

William Baker, és egyre… 

 

– Francba! – motyogta Strike. – Biztos nem jól állítottam be az 

ébresztőt… adjon öt per… 

 

– De ez még nem minden – folytatta Robin. – Jött egy nő is. Nem is volt 

bejelentve. Mondtam neki, hogy ma már nem tud még egy ügyfelet 

elvállalni, mégsem hajlandó elmenni. 

 

Strike ásított és megdörzsölte a szemét. 

 

– Öt perc! Csináljon nekik egy teát vagy valami. 

 

Hat perccel később Strike belépett a külső irodába, ahol ott ült Robin a 

számítógépe előtt. Tiszta inget vett, fogkrém- és dezodorillatot árasztott, 

de még mindig borostás volt. 

 

– Jobb későn, mint soha – jegyezte meg William Baker merev mosollyal. 

– Szerencséje, hogy ilyen csinos titkárnője van, különben még eluntam 

volna magam, és itt hagyom. 

 



Strike látta, ahogy Robin dühösen elpirul; elfordult, és látszólag a postát 

kezdte rendezgetni. Volt valami mélységesen sértő abban, ahogy Baker 

kimondta a „titkárnő” szót. A skatulyából kihúzott, hajszálcsíkos öltönyt 

viselő cégvezető azért alkalmazta Strike-ot, hogy az igazgatótanács két 

másik tagja után vizsgálódjon. 

 

– ’Reggelt, William – köszönt neki Strike. 

 

– Nem is kér bocsánatot? – mormogta Baker tekintetét a plafonra 

emelve. 

 

– Jó napot, és maga kicsoda? – érdeklődött Strike a kanapén üldögélő 

vékonyka, barna kabátos középkorú nőtől, ügyet sem vetve a férfira. 

 

– Leonora Quine – felelte a nő. Strike gyakorlott füle meghallotta a 

délnyugat-angliai akcentust. 

 

– Nagyon sok a dolgom még ma délelőtt, Strike – szólalt meg Baker. 

 

Meg sem várta, hogy Strike behívja, bement a belső irodába. 

 

Amikor a magánnyomozó nem követte, már kevésbé kedélyesen 

folytatta: – Azt kötve hiszem, hogy a seregben is így megúszta volna ezt 

a pontatlanságot, Mr. Strike. Jöjjön, legyen szíves! 

 

Strike mintha meg sem hallotta volna. 

 

– És pontosan milyen szolgálatokat szeretne tőlem, Mrs. Quine? – 

kérdezte a kanapén ülő kopottas asszonytól. 

 

– A férjemről van szó… 

 

– Mr. Strike, alig több mint egy óra múlva van a következő találkozóm – 

szólt ki William Baker már hangosabban. 

 

– …a titkárnője azt mondta, csak időpont-egyeztetéssel lehet önhöz 

bejutni, de azt feleltem, megvárom. 

 



– Strike! – kiáltott ki William Baker, mintha a kutyáját parancsolná 

lábhoz. 

 

– Robin – mordult fel kimerülten Strike, aki végül csak kijött a sodrából. 

– Készítse el Mr. Baker számláját, és adja át neki a dossziét. Benne 

vannak a legújabbak is. 

 

– Micsoda? – nyögte ki elképedve William Baker. Kijött a külső irodába. 

 

– Most épp kirúgta magát – jegyezte meg Leonora Quine elégedetten. 

 

– Még nem fejezte be a munkát! – fordult Strike-hoz Baker. – Azt 

mondta, van még… 

 

– Majd befejezi magának valaki más. Akit nem zavar, ha seggfejek az 

ügyfelei. 

 

Az irodában megfagyott a levegő. Robin faarccal elővette Baker 

dossziéját a kinti iratszekrényből, és átadta Strike-nak. 

 

– Hogy meri… 

 

– Egy csomó remek anyag van ebben a dossziéban, ami megállja a 

helyét a bíróságon is – mondta Strike, és átadta az igazgatónak. – Bőven 

megéri a pénzét. 

 

– Még nem fejezte be a… 

 

– De magával befejezte – szólt közbe Leonora Quine. 

 

– Fogja már be, ostoba nőszem… – kezdte Baker, de aztán hirtelen 

hátralépett egyet, ahogy Strike meg egy felet előre. Senki nem szólt 

semmit. Az exkatona most hirtelen mintha kétszer akkorára nőtt volna, 

mint néhány másodperccel azelőtt volt. 

 

– Fáradjon be az irodámba, Mrs. Quine – mondta Strike halkan. 

 

Az asszony bement. 



 

– Gondolja, hogy ez a nő megengedheti ezt magának? – vigyorgott 

gúnyosan William Baker, kezével már az ajtó gombján. 

 

– Az áraimról hajlandó vagyok tárgyalni – felelte Strike –, ha kedvemre 

való az ügyfél. 

 

Majd Leonora Quine nyomában belépett az irodájába, és egy kattanással 

becsukta maga mögött az ajtót. 
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…magamra hagyva nyögöm sérelmeim… 

 

THOMAS DEKKER: 

A spanyol nemes katona 

 

 

 

 

– Jó kis forma, mi? – jegyezte meg Leonora Quine, miközben leült a 

székre, szemben Strike íróasztalával. 

 

– Az – bólintott Strike, és lehuppant a helyére az asztal mögött. – Bizony 

az. 

 

Rózsás-sápadt, alig ráncos arca meg a halványkék szeme fehérje dacára 

Leonora jó ötvenesnek nézett ki. Finom szálú, egyenes, őszülő haját két 

műanyag kontyfésű tartotta a helyén, a szeme pedig túlságosan nagy, 

régimódi, műanyag keretes szemüveg lencséi mögül pislogott a 

nyomozóra. A kabátja tiszta volt, de nyilvánvalóan még a 80-as években 

vette. Válltömés volt benne, elöl végig nagy műanyag gombok. 

 

– Tehát a férje miatt keresett fel, Mrs. Quine? 

 

– Aha – felelte Leonora. – Eltűnt. 

 

– Milyen rég nem hallott felőle? – kérdezte Strike, és önkéntelenül is a 

jegyzetfüzetéért nyúlt. 

 

– Tíz napja – válaszolta a nő. 

 

– Járt már a rendőrségen? 

 

– Nincs szükség itt a rendőrségre – vágta rá Leonora türelmetlenül, 

mintha már elege lenne belőle, hogy folyton ezt kell magyaráznia 



mindenkinek. – Egyszer már hívtam őket, és mindenki csak felhúzta 

magát, mert csak egy barátjánál volt. Owen eltűnik így néha. Egyébként 

író – tette hozzá, mintha ez mindent megmagyarázna. 

 

– Szóval már előfordult, hogy eltűnt? 

 

– Az érzelmei vezetik – felelte a nő komor arccal. – Mindig van valami, 

de most már tíz nap telt el, én meg tudom, hogy nagyon feldúlt, de 

muszáj, hogy hazajöjjön. Ott van Orlando, nekem meg van egy csomó 

dolgom, és most meg… 

 

– Orlando? – kérdezett vissza Strike, és a floridai üdülőhely jutott 

eszébe. Most nincs ideje elutazni Amerikába, Leonora Quine pedig 

egyáltalán nem úgy nézett ki ebben az ősrégi kabátban, mint aki ki tudná 

neki fizetni a jegyet. 

 

– A lányunk, Orlando – bólintott a nő. – Vigyázni kell rá. Most az egyik 

szomszédot kértem meg, hogy legyen ott vele, amíg eljöttem ide. 

 

Kopogás hallatszott az ajtón, majd feltűnt Robin fényes, aranyszínű 

hajzuhataga. 

 

– Kér egy kávét, Mr. Strike? És ön, Mrs. Quine? Miután mindketten 

leadták Robinnak a rendelést, ő pedig becsukta maga mögött az ajtót, 

Leonora folytatta: – Nem fog sokáig tartani magának, mert azt hiszem, 

tudom is, hol van, csak épp nem tudom megszerezni a címet, és senki 

sem veszi fel nekem a telefont. Már tíz napja! – hangsúlyozta megint. – 

Otthon szükségünk van rá. 

 

Strike-nak úgy tűnt, ebben a helyzetben igen nagy luxus 

magánnyomozót alkalmazni, különösen, mivel a nő egész külsejéből 

sütött a szegénység. 

 

– Ha egyszerűen az a kérdés, hogy valakinek telefonálnia kell – szólalt 

meg szelíden –, nem tudná megkérni egy barátját, vagy…? 

 

– Edna nem tudja megcsinálni – intézte el Leonora, Strike pedig azon 

kapta magát, hogy igazolhatatlanul meghatódott (a kimerültségtől néha 



előfordult, hogy ilyen módon érzékenyebb lett), ahogy az asszony 

gyakorlatilag bevallotta neki, nincs a világon egyetlen barátja sem. – 

Owen rájuk parancsolt, hogy ne mondják meg, hol van. Egyszerűen csak 

egy férfi kell, hogy elintézze – jelentette ki. – Szedje ki belőlük! 

 

– A férjét akkor Owennek hívják, igaz? 

 

– Igen – bólintott Leonora. – Owen Quine-nak. Ő írta a Hobart vétkét. 

 

Strike-nak sem a név, sem a cím nem jelentett semmit. 

 

– És ön úgy gondolja, tudja, hol lehet? 

 

– Igen. Mentünk erre a partira, egy csomó könyvkiadós emberrel meg 

ilyenekkel, nem is akart elvinni, de mondtam neki, most már megvan a 

bébiszitter, most már megyek… szóval ott egyszer csak hallom, hogy 

Christian Fisher valami helyről mesél Owennek, egy ilyen 

írómenedékről. Utána meg kérdezem tőle: „Milyen helyről mesélt ez?” 

Ő meg: „Nem mondom meg, hát épp az a nagy kurva lényege, hogy az 

ember elvonulhasson az asszonytól meg a gyerekektől!” 

 

Mintha csak felszólította volna Strike-ot, hogy kinevesse – ahogy az 

anyák szokták időnként tettetni, hogy büszkék egy szemtelen gyerekre. 

 

– Ki az a Christian Fisher? – érdeklődött Strike, erővel kényszerítve 

magát, hogy figyeljen oda. 

 

– Könyvkiadó. Fiatal, divatos srác. 

 

– Próbálta már felhívni Fishert, és megkérdezni tőle ennek a 

menedéknek a címét? 

 

– Aha, már egy hete hívom mindennap, azt állítják, majd átadják az 

üzenetet, hogy hívjon vissza, de nem hív. Szerintem Owen ráparancsolt, 

hogy ne mondja meg, hol van. De maga biztosan ki tudja szedni belőle a 

címet. Tudom, hogy maga milyen jó – tette hozzá. – Maga oldotta meg 

azt a Lula Landry-ügyet, amit a rendőrségnek nem sikerült. 

 



Alig nyolc hónappal ezelőtt Strike-nak csak egyetlenegy ügyfele volt. 

Nem ment az üzlet, és igen kétségbeesett kilátásokkal kellett 

szembenéznie. Aztán sikerült bebizonyítania, a Királyi Ügyészségi 

Szolgálatot is meggyőző módon, hogy egy híres, fiatal nő mégsem 

öngyilkosságot követett el, hanem lelökték a halálba a negyedik emeleti 

erkélyéről. Az ezt követő médiaérdeklődés rengeteg ügyfelet hozott 

Strike-nak. Néhány hétre ő lett a város legismertebb magánnyomozója. 

Jonny Rokeby már csak lábjegyzetként jelent meg az élete történetében. 

Strike saját jogon is nevet szerzett magának, bár ezt a nevet a legtöbben 

rosszul értették… 

 

– Elnézést, az előbb félbeszakítottam – mondta most, és nagyon 

igyekezett, hogy ne zökkenjen ki a gondolatmenetből. 

 

– Tényleg? 

 

– Igen – bólintott Strike, és hunyorogva lepillantott a noteszra, benne 

saját szálkás kézírására. – Azt mondta épp: „Ott van Orlando, nekem 

meg van egy csomó dolgom, és most meg…” 

 

– Ja, igen – felelte Leonora. – Most meg mindenféle fura dolog kezd 

történni, amióta Owen elment. 

 

– Miféle fura dolgok? 

 

– A szar – jelentette ki a nő tárgyilagosan. – Amit a levélszekrénybe 

dobálnak. 

 

– Valaki ürüléket dobott a levélszekrényébe? – hitetlenkedett Strike. 

 

– Aha. 

 

– A férje eltűnése után? 

 

– Igen. Egyébként kutya – tette hozzá a nő, és Strike-nak kellett egy 

tizedmásodpercnyi idő, amíg rájött, hogy ez az ürülékre vonatkozik, nem 

Leonora férjére. – Most már harmadszor vagy negyedszer történik, 



éjszaka. Nem valami kellemes reggel ilyet találni. Meg volt az a nő is, 

aki becsöngetett, meg minden, az is fura volt. 

 

Itt elhallgatott, és várta, hogy Strike rákérdezzen valamire. Úgy tűnt, 

élvezi, ha kérdezgetik. Strike jól tudta, hogy sok magányos ember van, 

akinek kellemes élmény, ha valaki kizárólag rá figyel, és ezért szeretik 

elhúzni ezt a szokatlan helyzetet. 

 

– Mikor csöngetett be ez a nő? 

 

– Múlt héten, úgy emlékszem, Owent kereste, és amikor mondtam, hogy 

nincs itt, azt felelte: „Hát akkor mondja meg neki, hogy Angela 

meghalt”, azzal elment. 

 

– És ön nem tudja, ki volt ez? 

 

– Életemben nem láttam. 

 

– Ismer Angelát? 

 

– Nem. De Owennel néha előfordul, hogy a női rajongói olyan furán 

viselkednek. – Leonorának hirtelen megoldódott a nyelve. – Mondjuk 

volt egy nő egyszer, az leveleket irkált neki meg fotókat küldött magáról, 

amiken az ő könyveiben szereplő alakoknak volt beöltözve. Ezek a nők, 

akik írnak neki… sokan azt gondolják, ő megérti őket, mármint a 

könyvei miatt. Hülyeség, nem? – tette hozzá. – Hisz az mind kitalált! 

 

– A rajongók szokták tudni, hol lakik a férje? 

 

– Nem – rázta meg a fejét a nő. – De lehetett épp a tanítványa is, vagy 

ilyesmi. Néha tanít írást, onnan. 

 

Kinyílt az ajtó, és Robin lépett be egy tálcával. Letett Strike elé egy 

csésze feketét, Leonora Quine elé pedig egy csésze teát, és már ment is 

ki, becsukta maga mögött az ajtót. 

 

– Ez minden furcsaság, ami történt? – fordult ismét a nőhöz Strike. – Az 

ürülék a postaládában meg az ismeretlen nő az ajtó előtt? 



 

– És azt hiszem, követnek is. Egy magas, széles vállú, sötét hajú lány – 

felelte Leonora. 

 

– És ez egy másik nő, nem az, aki…? 

 

– Nem, az, aki odajött és becsöngetett, az olyan duci volt. Hosszú, vörös 

hajjal. Ez a másik olyan sötét hajú, meg mintha össze lenne görnyedve. 

 

– Biztos benne, hogy önt követi? 

 

– Hát igen, azt hiszem. Most már kétszer-háromszor is láttam. Nem 

arrafelé lakik, sosem láttam arra eddig, márpedig én harmincvalahány 

éve lakom már ott Ladbroke Grove-ban. 

 

– Értem – bólintott Strike lassan. – Azt mondta, a férje feldúlt volt. Mi 

történt, ami kiborította? 

 

– Volt egy nagy vitája az ügynökével. 

 

– Azt tudja, hogy miről? 

 

– A könyvéről, a legújabb könyvéről. Liz, így hívják az ügynökét, előbb 

azt mondja neki, ennél jobbat még sosem írt, aztán egy nappal később 

meg elviszi vacsorázni, és kijelenti, hogy nem lehet kiadni. 

 

– És miért gondolta meg magát? 

 

– Azt tőle kérdezze! – Leonorából most először tört elő a düh. – Hát 

persze hogy Owen feldúlt volt ez után! Mindenki az lenne. Két évig 

dolgozott ezen a könyvön! Hazajön teljesen felpaprikázva, bemegy a 

dolgozószobájába, fogja az egészet… 

 

– Fogja az egész mit? 

 

– A könyvet, a kéziratot, a jegyzeteit, mindent, káromkodik, mint egy 

kocsis, bedobál mindent egy táskába, aztán elviharzik… és azóta nem 

láttam. 



 

– Van mobiltelefonja? Próbálta hívni? 

 

– Persze, de nem veszi fel. Sosem veszi fel, amikor így eltűnik. Egyszer 

kidobta a kocsi ablakán – tette még hozzá, megint azzal a halvány 

büszkeséggel: mennyi spiritusz van az ő férjében! 

 

– Mrs. Quine… – kezdte Strike. Bármit is mondott William Bakernek, 

az ő önzetlen segítőkészségének is volt határa. – Őszinte leszek önnel, 

nem olcsón dolgozom. 

 

– Semmi baj – vágta rá Leonora szenvtelenül. – Majd Liz kifizeti. 

 

– Liz? 

 

– Liz… Elizabeth Tassel. Owen ügynöke. Az ő hibája, hogy eltűnt. Majd 

levonja a százalékából. Owen a legjobb ügyfele. Biztos, hogy ő is 

szeretné, ha előkerülne, amint rájön, mit is csinált. 

 

Strike nem tudott annyira megbízni ebben, mint amennyire Leonora 

láthatólag készpénznek vette. Három cukrot tett a kávéjába, és gyorsan 

felhörpintette, közben pedig igyekezett kitalálni, mi is lenne a legjobb 

módja ennek. Homályos sajnálatot érzett Leonora Quine iránt, aki 

nyilván hozzászokott már a kiszámíthatatlan férje hisztijeihez, elfogadta, 

hogy senki sem méltatja visszahívásra sem, és egyértelműnek vette, 

hogy csak akkor számíthat segítségre, ha fizet érte. Igaz, a modora egy 

kicsit furcsa, de volt benne valami durva őszinteség. Strike viszont a 

lehető leghatározottabban csakis jövedelmező ügyeket vállalt el, amióta 

az irodája olyan váratlanul beindult. Az a néhány ügyfél, akik úgy 

keresték fel, hogy remélték, saját életének nehézségei (melyekről a sajtó 

nemcsak beszámolt, hanem alaposan ki is színezte őket) miatt majd 

hajlandó lesz ingyen is vállalni az ő balszerencsés dolgaikat, mind 

csalódottan távozott. 

 

Leonora Quine viszont, aki épp olyan gyorsan megitta a teáját, mint 

Strike a kávét, már fel is állt, mintha megegyeztek volna, és minden 

mehetne az ilyenkor szokásos módon. 

 



– Jobb, ha én most megyek – szólalt meg. – Nem szeretem túl sokáig ott 

hagyni Orlandót. Hiányzik neki az apukája. Azt mondtam neki, fogadok 

valakit, hogy megkeresse. 

 

Strike mostanában számos gazdag fiatal nőnek segített megszabadulni a 

belvárosban dolgozó férjeiktől, akik valahogy már nem voltak olyan 

vonzók a gazdasági válság kitörése óta. Érzett abban valami kellemeset, 

hogy a változatosság kedvéért most visszaadjon egy férjet a feleségének. 

 

– Rendben – bólintott, majd egy ásítás kíséretében odatolta az asszony 

elé a noteszét. – Szükségem van az elérhetőségeire, Mrs. Quine. És jól 

jönne egy fénykép is a férjéről. 

 

Az asszony kerek, gyerekírásra emlékeztető betűkkel odakanyarintotta a 

címét és a telefonszámát, de az, hogy Strike fényképet kért, mintha 

meglepte volna. 

 

– Minek magának fénykép? Ott van azon az írómenedékhelyen! Csak 

húzza ki Christian Fisherből, az hol van! 

 

És már lépett is ki az ajtón, mielőtt a fáradt, egész testében sajgó Strike 

egyáltalán kijöhetett volna az asztal mögül. Hallotta, ahogy odakint még 

gyorsan odaszól Robinnak: „Köszönöm a teát!”, aztán egy villanással 

már nyílt is a lépcsőházba vezető üvegajtó, majd egy finom rándulással 

újra bezáródott, új ügyfele pedig már el is tűnt. 
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Nos, ritka ám az ily találékony barát… 

 

WILLIAM CONGREVE: 

A kétkulacsos 

 

 

 

 

Strike lezuttyant a kanapéra a külső helyiségben. Majdnem teljesen új 

volt még. Feltétlenül vennie kellett egy újat, mivel a régi használtat, amit 

eredetileg ide tett az irodába, összetörte. A műbőr borítás a 

bemutatóteremben még elegánsnak tűnt, csakhogy ha az ember épp nem 

jól mozdult meg rajta, szellentésre emlékeztető hangot adott ki. Az 

asszisztense, ez a magas, telt idomú, szép, világos bőrű és világító kék 

szemű lány, most alaposan szemügyre vette a kávéja mögül. 

 

– Rettenetesen néz ki. 

 

– Egész éjjel egy hisztérikus nőből próbáltam kihúzni mindenfélét egy 

bizonyos nemesember fura szexuális szokásairól meg gazdasági 

bűncselekményeiről – felelte Strike hatalmas ásítás közepette. 

 

– Lord Parker? – Robinnak elállt a lélegzete. 

 

– Az, az – bólintott a főnöke. 

 

– Őt is…? 

 

– Három nőt dugott párhuzamosan, és milliókat menekített offshore 

bankokba – felelte Strike. – Ha erős a gyomra, nézzen bele a News of 

the Worldbe most vasárnap. 

 

– De hogy a fenébe derítette ezt ki? 

 



– Ismertem valakit, aki ismert valakit, aki ismert valakit – darálta Strike. 

 

Megint ásított egy nagyot – akkorát, hogy az már egyenesen 

fájdalmasnak nézett ki. 

 

– Le kéne feküdnie – jegyezte meg Robin. 

 

– Igen, le kéne – bólintott a férfi, de ülve maradt. 

 

– Nincs most senki más egészen délután kettőig, akkor jön Gunfrey. 

 

– Gunfrey! – sóhajtott fel Strike a szemét dörzsölgetve. – Miért ilyen 

szar minden ügyfelem? 

 

– Mrs. Quine nem tűnik olyan szarnak. 

 

Strike álmosan kikukucskált a lányra a vastag ujjai között. 

 

– Honnan tudja, hogy elvállaltam az ügyet? 

 

– Tudtam, hogy el fogja – felelte Robin elfojthatatlan vigyorral. – Pont a 

maga esete. 

 

– A középkorú 80-as évek-idéző? 

 

– Pont ilyen ügyfél kell magának. És ki akart szúrni Bakerrel is. 

 

– Az működött is, nem? 

 

Megszólalt a telefon. Robin, még mindig széles vigyorral, felvette. 

 

– Cormoran Strike irodája – szólt bele. – Ó! Szia! 

 

A vőlegénye hívta, Matthew. Robin oldalra pillantott a főnökére. Strike 

lehunyta a szemét, a fejét hátrahajtotta, két karját összefűzte széles 

mellkasán. 

 



– Figyi – kezdte Matthew a telefonban. Sosem volt túl barátságos a 

hangja, amikor a munkahelyéről hívta. – Át kell tennünk az iszogatást 

péntekről csütörtökre. 

 

– Jaj, Matt… – szaladt ki Robin száján. Szerette volna, ha sem a 

kétségbeesést, sem a bosszúságot nem lehetne hallani a hangján. 

 

Ez már az ötödik alkalom, hogy ezt a baráti „megiszunk néhány italt”- 

estét átszervezik. A három résztvevő közül egyedül Robin nem 

változtatta még meg az időpontot, a napot vagy a helyet, hanem minden 

felmerült lehetőségben benne volt. 

 

– Miért? – kérdezte halkan. 

 

Hirtelen morgó hangú horkantás hangzott fel a kanapéról. Strike elaludt 

ültében, nagy fejét hátul a falnak támasztva, még mindig karba tett 

kézzel. 

 

– Munkahelyi sörözés lesz tizenkilencedikén – felelte Matthew. – Nem 

venné ki jól magát, ha nem mennék. Pofavizit. 

 

Robinnak le kellett küzdenie magában a késztetést, hogy ráripakodjon. A 

vőlegénye egy nagy könyvelőcégnél dolgozott, és időnként úgy tudott 

viselkedni, mintha a munkájából adódóan rá eső társasági 

kötelezettségek egészen diplomáciai méretűre nőttek volna. 

 

 

És abban is biztos volt, hogy tudja, mi az átszervezés valódi oka. Ezt az 

estét már többször is elhalasztották Strike kérésére. Minden alkalommal 

valami sürgős ügyön kellett dolgoznia este, és bár a megadott okok 

valódiak voltak, Matthew-t mégis bosszantották. Bár sosem mondta ki, 

Robin tudta, a fiú azt gondolja: Strike így jelzi, hogy az ő ideje 

értékesebb, az ő munkája fontosabb, mint Matthew-é. 

 

A nyolc hónap alatt, amennyit eddig Cormoran Strike-nál dolgozott, a 

főnöke és a vőlegénye még egyszer sem találkoztak egymással, még 

azon a hírhedt éjszakán sem, amikor Matthew eljött a lányért a 

sürgősségire, ahová az elkísérte Strike-ot – a kabátját szorosan a férfi 



vérző karja köré tekerte, miután a sarokba szorított gyilkos megpróbálta 

megölni. Amikor Robin végül megrendülten, véresen kilépett a 

kezelőből, ahol Strike-ot épp összevarrták, Matthew nem élt az 

ajánlatával, hogy bemutatja sebesült főnökének. A fiú szörnyen dühös 

volt az egész miatt, bár Robin megnyugtatta, hogy ő maga egy pillanatig 

sem volt veszélyben. 

 

Matthew egyáltalán nem akarta, hogy a lány állandóra ott maradjon 

Strike-nál. Kezdettől gyanakodva tekintett a férfira. Nem tetszett neki a 

szegénysége, az sem, hogy az irodájában élt, és Matthew mintha magát a 

foglalkozását is valahogy abszurdnak tartotta volna. Mindaz a sok kis 

információmorzsa, amit Robintól hallott (Strike karrierjéről a hadsereg 

Különleges Nyomozó Egységében, a Királyi Katonai Rendőrség civil 

ruhás ágában; a bátorságáért kapott kitüntetése, a jobb lábszárának 

elvesztése, szakértelme sok-sok olyan területen, amelyről ő, bár ahhoz 

volt szokva, hogy Robin szemében mindenben ő a szakértő, mégsem 

tudott semmit), mégsem alakított ki kapcsolatot a két férfi között, ahogy 

a lány naivan remélte, hanem valahogy csak magasabbra húzta közöttük 

a falat. 

 

Amikor Strike híres lett, sikertelensége hirtelen sikerbe fordult, és ez, ha 

lehet, még jobban elmélyítette Matthew ellenséges érzelmeit. Robin 

pedig túl későn vette észre, hogy csak súlyosbította a helyzetet, amikor 

rámutatott az önellentmondásaira: – Nem tetszik, ha nincs hol laknia, 

meg szegény, most meg nem tetszik, hogy híres lett és rengeteg munkát 

hoz be! 

 

De a lány azt is jól tudta, hogy Matthew szemében az a testhez simuló 

dizájnerruha Strike legnagyobb bűne, amit a kórházba tett kiruccanásuk 

után vett neki, szándéka szerint egyszerre köszönő- és búcsúajándékként, 

és amit egyetlenegyszer büszkén, ragyogva mutatott meg a 

vőlegényének – aztán a reakcióját látva sosem merte felvenni újra. 

 

Robin remélte, mindezt helyre teheti, ha ezek ketten találkoznak, 

csakhogy Strike ismételt halasztgatásaitól Matthew-ban csak tovább nőtt 

a nemtetszés. Legutóbb Strike egyszerűen csak nem ment el. A 

magyarázatát (hogy jókora kitérőt kellett tegyen, hogy lerázza az ügyfele 

gyanakvó felesége által ráküldött embert) Robin ugyan elfogadta, hiszen 



ismerte annak a különösen kegyetlen válási ügynek minden apró 

részletét; Matthew szemében viszont csak azt erősítette meg, hogy Strike 

egy arrogáns alak, aki azt akarja, hogy folyton rá figyeljenek. 

 

Ezért aztán nem kis nehézségek árán sikerült csak meggyőznie, hogy 

menjen bele, próbálják negyedszerre is összehozni ezt az estét. Matthew 

választotta az időpontot és a helyet is, most pedig, amikor Robinnak 

ismét sikerült rávenni Strike-ot, hogy rábólintson, a fiú másik napra 

akarja áttenni – lehetetlen volt nem úgy érezni, hogy üzen vele valamit, 

meg akarja mutatni a másik férfinak, hogy neki is vannak más 

kötelezettségei, és (Robin kénytelen volt bevallani, hogy így érzi) ő is fel 

tud bosszantani másokat. 

 

– Rendben – sóhajtott a telefonba. – Megbeszélem Cormorannal, 

meglátjuk, jó-e neki a csütörtök. 

 

– Ez nem úgy hangzott, mintha minden rendben lenne. 

 

– Matt, ne kezdd! Megkérdezem, jó? 

 

– Akkor később találkozunk. 

 

Robin letette a kagylót. Strike most már mélyen aludt. Úgy horkolt, mint 

egy gőzmozdony, a szája nyitva, a két lába széttárva, teli talppal a 

padlón, míg a két karja még mindig összefűzve a mellkasán. 

 

A lány nagyot sóhajtva nézett alvó főnökére. Strike sosem mutatott 

nemtetszést Matthew iránt, soha, semmilyen módon még csak 

megjegyzést sem tett rá. Matthew-t zavarta Strike létezése, és sosem 

szalasztott el egyetlen alkalmat sem, hogy felemlegesse, Robin jóval 

többet is kereshetett volna, ha elfogadja bármelyik másik állásajánlatot, 

és nem dönt úgy, hogy ennél a mélységesen eladósodott, rozoga 

magánnyomozónál marad, aki nem tud neki annyit fizetni, amennyit 

megérdemelne. Jelentősen megkönnyítené az életét, ha Matthew is olyan 

véleménnyel bírna Cormoran Strike-ról, mint ő maga: ha kedvelné, akár 

csodálná is. És Robin igen optimista volt. Ő kedveli mindkettejüket, 

akkor tehát miért ne kedvelhetnék ők is egymást? 

 



Strike egy hirtelen, nagy horkanással felébredt. Kinyitotta a szemét, és 

csak pislogott Robinra. 

 

– Horkoltam – jelentette ki, és megtörölte a száját. 

 

– Nem olyan nagyon – hazudta a lány. – Figyeljen, Cormoran, mit 

szólna hozzá, ha azt a közös iszogatást áttennénk péntekről csütörtökre? 

 

– Milyen iszogatást? 

 

– Matthew-val meg velem – felelte Robin. – Emlékszik? A King’s 

Armsban, a Roupell Streeten. Le is írtam magának – tette még hozzá 

kissé erőltetett vidámsággal. 

 

– Ja! – nyögte ki Strike. – Ja! Pénteken. 

 

– Nem, Matt szeretné… nem jó neki a péntek. Nem lenne baj, ha inkább 

csütörtökön mennénk? 

 

– Ja, ja, jó – felelte Strike még mindig álomittasan. – Asszem, megyek, 

és megpróbálok aludni egy kicsit, Robin. 

 

– Rendben. Felírom ezt a csütörtökit. 

 

– Miért, mi lesz csütörtökön? 

 

– Iszogatás ve… mindegy. Menjen aludni! 

 

Ott ült üres tekintettel a számítógépe képernyőjére meredve, miután 

becsukódott az üvegajtó. Aztán összerezzent, amikor megint kinyílt. 

 

– Robin, és fel tudna hívni egy Christian Fisher nevű pasast? – kérdezte 

Strike. – Mondja meg, ki vagyok, mondja, hogy Owen Quine-t 

szeretném megtalálni, és kellene annak az írómenedékhelynek a címe, 

amiről Quine-nak beszélt. 

 

– Christian Fisher… hol dolgozik? 

 



– A francba – morogta Strike. – Azt nem kérdeztem meg. Annyira kész 

vagyok! Valami könyvkiadóban… egy divatos könyvkiadóban! 

 

– Semmi baj, megtalálom. Menjen már aludni! 

 

Amikor az üvegajtó immár másodszorra is becsukódott, Robin 

belemerült a Google-ba. Harminc másodpercen belül kiderítette, hogy 

Christian Fisher egy Crossfire nevű, az Exmouth Marketen található 

könyvkiadó alapítója. 

 

Miközben bepötyögte a kiadó számát, az esküvői meghívó jutott eszébe, 

ami már egy hete ott lapult a táskájában. Robin még nem mondta el 

Strike-nak, mikor házasodnak össze Matthew-val, Matthew-nak pedig 

nem mondta, hogy szeretné meghívni a főnökét is. Ha ez a csütörtök este 

jól sikerül… 

 

– Crossfire – szólt bele egy éles hang a telefonba. Robin pedig ismét a 

feladatra figyelt. 
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Nincsen gyötrelmesebb kínszenvedés 

A gondolatnál! 

 

JOHN WEBSTER: 

A fehér ördög
1
 

 

 

 

 

Aznap este kilenc után húsz perccel Strike a gondosan letakart ágyán 

feküdt pólóban és boxeralsóban, mellette a széken egy kis dobozban 

currymaradék, és a sportrovatot olvasta épp, míg az ággyal szembe 

állított tévében a hírek mentek. A jobb bokájaként szolgáló fémrúd 

ezüstösen csillogott az olcsó íróasztali lámpa fényében, amit egy doboz 

tetejére állítva odatett az ágy mellé. 

 

Szerda este lesz a Wembley-ben egy angol–francia barátságos mérkőzés, 

de Strike-ot jobban érdekelte az Arsenal otthoni meccse a Spurs ellen, a 

következő szombaton. Már nagyon fiatal kora óta az Arsenalnak 

szurkolt, Ted bácsikáját utánozva. Hogy vajon Ted bácsi miért szurkolt a 

Lövészeknek, amikor egész életét Cornwallban élte le, Strike sosem 

kérdezte meg. 

 

Mellette, a kis ablakon kívül valami ködös ragyogás töltötte be az 

éjszakai ég négyszögét, a csillagok erősen igyekeztek 

keresztülcsillámlani rajta. Napközben az a néhány óra alvás 

gyakorlatilag semmit sem javított a kimerültségén, de most még nem 

érezte úgy, hogy lefeküdne, így rögtön a nagy adag báránybiryani meg 

egy pint sör után. Kicsit arrébb, az ágyon egy cédula hevert Robin 

kézírásával, akkor nyomta a kezébe, amikor délután hazament az 

irodából. Két megbeszélt időpontra emlékeztette. Az első: 

 

Christian Fisher, holnap reggel 9, Crossfire Könyvkiadó, 

Exmouth Market EC1 



 

– De minek akar találkozni velem? – kérdezte Strike meglepetten. – 

Csak annak az elvonulós helynek a címe kell, amiről Quine-nak beszélt! 

 

– Tudom – felelte Robin. – Én is mondtam neki, de úgy tűnt, nagyon 

izgatott, hogy találkozhat magával. És hogy a holnap kilenc jó is neki, és 

egyszerűen ragaszkodott hozzá! 

 

Mégis, kérdezte magától Strike bosszúsan, ahogy a cédulát nézte, mibe 

keveredtem? 

 

Kimerültségében délelőtt hagyta, hogy kijöjjön a sodrából, és kirúgott 

egy jól fizető ügyfelet, akitől könnyen további megbízatásokra is 

számíthatott volna. Aztán meg hagyta, hogy Leonora Quine rávegye, 

vállalja el az ügyét, pedig csak nagyon bizonytalan ígéretet kapott arra, 

hogy ki is fizetik. Most, hogy nem volt itt a szeme előtt az asszony, már 

alig emlékezett arra a sajnálatból, kíváncsiságból összeálló érzésre, ami 

miatt elvállalta. A padlásszoba rideg, hűvös csendjében egészen 

szürreális, felelőtlen döntésnek tűnt belemenni, hogy megkeresi a 

duzzogó férjet. Hát nem épp azért próbálja visszafizetni az adósságait, 

hogy visszakapjon egy aprócska morzsányit a szabadidejéből – egy-egy 

szombat délutánt kint az Emiratesnél, Greenwichben, vagy a vasárnap 

reggeli ágyban heverészést? Most, hogy szinte megállás nélkül dolgozik 

hónapok óta, végre kezd bejönni a pénz. Már nem a kezdeti, nagy 

hírverés miatt jönnek hozzá, hanem mert szép csendben terjedni kezdett 

a híre. Ugyan nem lehetett volna még három hétig elviselni William 

Bakert? 

 

Na és ez a Christian Fisher, merült fel az újabb kérdés Strike-ban ismét 

Robin cédulájára pillantva, ez ugyan miért olyan izgatott, hogy 

személyesen akar találkozni? Lehetséges lenne, hogy maga Strike 

érdekli, akár mint a Lula Landry-ügy megoldója, akár (ami sokkal 

rosszabb) mint Jonny Rokeby fia? Nagyon nehéz az embernek 

megítélnie, mennyire ismert személyiség. Strike úgy vette, a váratlan 

hírnév korszaka már a végéhez közeledik. Amíg tartott, elég intenzív 

volt, de az újságírók telefonhívásai már hónapokkal ezelőtt kezdtek 

elmaradozni, és majdnem ennyi ideje nem került elő azonnal Lula 

Landry neve, ha bármilyen mindennapi kontextusban bemutatkozott. 



Akik nem ismerték, ismét úgy tettek, ahogy egész életében: a „Cameron 

Strick” név valami változatával szólították meg. 

 

Másrészről viszont ez a könyvkiadós pasas talán tud valamit az eltűnt 

Owen Quine-ról, amit nagyon szeretne elmondani Strike-nak. Csakhogy 

ebben az esetben a nyomozó el sem tudta képzelni, vajon Quine 

feleségének miért nem mondta el. 

 

A második megbeszélt időpontot Robin a Fisherrel egyeztetett találkozó 

alá írta oda: 

 

November 18. csütörtök, este 18:30, King’s Arms, 

Roupell Street 25. SE1 

 

Strike tudta is, miért írta le ilyen részletesen az egész dátumot: elszánta 

magát, hogy ezúttal (ez vajon a harmadik, vagy már a negyedik 

próbálkozás?) tényleg összehozza őt meg a vőlegényét. 

 

Bár ez az ismeretlen könyvelő aligha hinné el, Strike igazából már 

Matthew puszta létezéséért is hálás volt, de különösen azért a zafíros-

gyémántos gyűrűért, ami ott ragyogott Robin gyűrűsujján. Bár maga 

Matthew elég nagy seggfejnek tűnt (Robin nem is gondolta volna, 

milyen pontosan emlékezett Strike minden odavetett megjegyzésére a 

vőlegényéről), legalább egy hasznos határvonalat húzott a férfi meg a 

lány közé, aki különben könnyen kibillenthette volna az egyensúlyából. 

 

Mert Strike végül nem tudta elkerülni, hogy kellemes, bizsergő érzései 

támadjanak Robin felé, aki megmaradt mellette a legrosszabb 

korszakában is, és segített megfordítani a szerencséjét; és mivel semmi 

orvosi probléma nem volt a szemével, nem tudta nem látni azt sem, hogy 

Robin nagyon is csinos lány. Az eljegyzett státuszára úgy tekintett, mint 

amivel el lehet zárni egy apró, de szívós kis huzat útját, valami 

olyasmiét, amit ha szabadjára engedne, egy idő után talán komoly 

kényelmetlenséget okozna. Strike úgy gondolt magára, mint aki még 

csak lábadozik egy hosszú, viharos kapcsolat után, amely ugyanúgy 

végződött, ahogy elkezdődött: hazugságokkal. Nem kívánt változtatni 

egyedülálló voltán, mert kényelmesnek, épp megfelelőnek találta, és 

hónapokig sikeresen el is került mindenféle érzelmi bonyodalmat annak 



ellenére, hogy a húga, Lucy folyton olyan nőkkel akarta összehozni, akik 

a leírás alapján valami internetes társkereső kétségbeesett legaljának 

tűntek. 

 

Persze lehetséges, hogy amint Matthew és Robin tényleg össze is 

házasodnak, Matthew ezt az új helyzetet felhasználva meggyőzi 

vadonatúj feleségét, hogy hagyja ott ezt az állást, amit a férje 

nyilvánvalóan amúgy is helytelenít (Strike nagyon is jól tudta értelmezni 

Robin habozásait és kitérő válaszait e témában). Abban viszont biztos 

volt, hogy a lány szólt volna neki, ha már kitűzték volna az esküvő 

időpontját, így hát ezt a veszélyt egyelőre távolabbinak ítélte. 

 

Újabb óriási ásítással becsukta az újságot, és a székre dobta. Inkább a 

tévéhíradóra figyelt. Az egyetlen kis luxus, amit megengedett magának, 

amióta ebbe az apró, tetőtéri lakásba költözött, a műholdas tévé volt. A 

kis hordozható készüléke most egy dekóder tetején álldogált, és mivel 

már nem a gyengécske szobaantennára hagyatkozott, a kép sem volt 

szemcsés, hanem teljesen éles. Kenneth Clarke igazságügy-miniszter épp 

bejelentette, hogy 350 millió fontot vonnak el a jogsegélyalapokból. 

Strike valami fáradt ködön keresztül nézte, ahogy ez a pirospozsgás, 

pocakos pasas a parlamentben arról beszél, hogy „szeretnénk leszoktatni 

az embereket arról, hogy folyton ügyvédhez szaladgáljanak, amikor csak 

valami problémával szembesülnek, inkább arra bátorítanánk őket, hogy a 

konfliktusok kezelésének válasszák megfelelőbb módját”. 

 

Igazából persze úgy értette, hogy a szegények csak ne veszegessenek 

igénybe jogi szolgáltatásokat. A Strike átlagos ügyfeleihez hasonlók 

persze akkor is fogadhatnak maguknak drága jogtanácsosokat. Jelenleg a 

legtöbb munkáját gyanakvó, állandóan elárult gazdagoktól kapta. Tőle 

származtak a furfangos ügyvédeik által felhasznált információk, 

amelyeknek köszönhetően kedvezőbb megegyezések születtek a durva 

válásaikban és elkeseredett üzleti vitáikban. Jómódú ügyfeleinek jelentős 

része tovább is adta a hírét hasonló férfiaknak és nőknek, akik fárasztóan 

hasonló problémákkal küszködtek. Ebben a szakmában ez a jutalom, ha 

az ember jól teljesít, és bár a munka gyakran monoton, azért eléggé 

jövedelmező is. 

 



A híradó végén nagy nehezen lekászálódott az ágyról, felkapta a 

vacsorája maradványait a mellette lévő székről, és merev léptekkel 

kiment a kis konyhába elmosogatni. Az ilyesmit sosem mulasztotta el, a 

hadseregben szerzett önbecsülés megszokásai a szegénység legmélyén 

sem sem foszlottak le róla, és egyébként sem pusztán a katonai 

kiképzésnek köszönhette ezeket. Rendszerető gyerek volt, Ted bácsit 

utánozta ebben is, akinek rendszeretete (akár a szerszámosládájáról, akár 

a csónakházáról volt szó) éles ellentétben állt azzal a zűrzavarral, ami 

meg Strike anyját, Ledát körülvette. 

 

Miután még utoljára elment vécére (ami mindig vizes volt, annyira közel 

állt a zuhanyhoz) és a mosogató fölött fogat mosott (mert ott 

kényelmesebben elfért), Strike tíz percen belül már újból az ágyán ült, és 

a műlábát csatolta le. 

 

A híradó végén most a másnapi időjárás-jelentés következett: fagypont 

alatti hőmérséklet és köd. Strike hintőport dörzsölt az amputált lába 

csonkjába; ma este nem fájt annyira, mint néhány hónappal azelőtt. A 

mai kiadós angol reggeli meg az esti curry dacára sikerült leadnia 

valamicskét a súlyából, amióta megint tudott magának főzni, ettől pedig 

a lábára is kisebb teher nehezedett. 

 

A tévére mutatott a távirányítóval, és a kacagó szőke nő meg az ő 

mosópora is eltűntek a sötétségben. Strike ügyetlenül befészkelődött a 

takaró alá. 

 

Persze, ha Owen Quine tényleg azon az írómenedékhelyen rejtőzik, elég 

könnyű lesz visszahozni onnan. Önző seggfejnek tűnt, aki csak úgy 

elszalad a sötét éjszakába a drágalátos könyvével… 

 

A vállára akasztott nagy táskával elviharzó dühös férfi képe épp oly 

gyorsan szertefoszlott, ahogy megjelent a szeme előtt. Strike-ot rögtön 

elnyomta a nagyon is várt, mély és sötét álom. A messze alóla, az 

alagsori bárból felhallatszó halovány basszuslüktetést csakhamar 

túlharsogta a recsegő horkolás. 
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Ó, Szájajár uram, tudjuk, önnél jó helyen van minden. 

 

WILLIAM CONGREVE: 

Szerelemért szerelmet 

 

 

 

 

Az Exmouth Market sétálóutcáján még mindig jeges ködpamacsok 

tapadtak a házakra, amikor Strike befordult az utcába másnap reggel, tíz 

perccel kilenc előtt. Nem is úgy nézett ki ez a hely, mintha Londonban 

lenne: a sok kis terasz a kávézók előtt, a pasztellszínekben pompázó 

homlokzatok, meg a bazilikára emlékeztető templom aranyszín-kékje és 

téglafalai – a Legszentebb Megváltónk temploma, ami most füstszerű 

kipárolgásba burkolózott. Hűvös köd, régi furcsaságokkal telezsúfolt 

boltocskák, asztalok és székek a járdaszegélyen: ha ehhez hozzájött 

volna még a sós víz illata meg a sirályok gyászos rikácsolása, Strike akár 

gondolhatta volna azt is, hogy otthon van megint Cornwallban, ahol 

gyerekkorának legstabilabb periódusait töltötte. 

 

Egy pékség melletti jellegtelen ajtó oldalában kis felirat hirdette, hogy itt 

található a Crossfire Könyvkiadó irodája. Strike pontban kilenc órakor 

nyomta meg a kapucsengőt, és be is jutott a meredek, fehérre meszelt 

falú lépcsőházba. Némi nehézség árán, na meg a korlát gyakori 

használatával sikerült felkapaszkodnia a lépcsőn. 

 

A legfelső emeleten egy vékony, divatosan öltözött, harminc körüli, 

szemüveges férfi fogadta. Hullámos haja a válláig ért, farmert, mellényt 

és kasmírmintás inget viselt, a mandzsettánál épp csak egy leheletnyi 

fodorral. 

 

– Helló – köszöntötte a fiatalember. – Christian Fisher vagyok. Maga, 

ugye, Cameron? 

 



– Cormoran – javította ki Strike automatikusan. – De… 

 

Azt akarta mondani, hogy de hallgat a Cameronra is (az évek során ezt a 

sablonválaszt alakította ki a gyakori tévesztésre), ám Christian Fisher 

rögtön kapcsolt: – Cormoran! Az a cornwalli óriás! 

 

– Így van – felelte Strike meglepetten. 

 

– Tavaly kiadtunk egy gyerekkönyvet angol népmesékkel – folytatta 

Fisher, és közben a fehér kétszárnyú ajtót kitárva bevezette Strike-ot egy 

zsúfolt, egybenyitott helyiségbe. A falakat poszterek és számtalan 

rendetlen könyvespolc borította. Egy sötét hajú, ápolatlannak tűnő fiatal 

nő kíváncsian felpillantott Strike-ra, ahogy elsétált mellette. 

 

– Kávét? Teát? – kérdezte Fisher, és a saját irodája felé indult. Ez egy 

kis helyiség volt a közös térből leválasztva. Az ablakból kellemes rálátás 

nyílt az álmos, ködös utcára lent. – Megkérhetem Jade-et, hogy ugorjon 

ki és hozzon nekünk. – Strike köszönettel elhárította. Az igazat mondta, 

vagyis hogy épp most kávézott, de azért elgondolkodott, vajon Fisher 

miért igyekszik hosszabb találkozóra berendezkedni, mint azt a 

körülmények megkívánták volna. – Akkor csak egy lattét hozz, légy 

szíves, Jade! – szólt ki az ajtóból. 

 

– Foglaljon helyet! – fordult vissza Strike-hoz, és keresgélni kezdett a 

falakat beborító könyvespolcokon. – Nem a Szent Mihály-hegyen élt 

véletlenül ez a Cormoran nevű óriás? 

 

– De – bólintott Strike. – És elvileg Jankó ölte meg. Aki az égig érő 

paszulyról híresült el. 

 

– Itt van valahol – mormogta Fisher még mindig a polcokat pásztázva. – 

A Brit-szigetek népmeséi. Van gyereke? 

 

– Nincsen – felelte Strike. 

 

– Ó – állt meg Fisher. – Hát, akkor nem is bajlódom vele. 

 

És széles vigyorral leült Strike-kal szemben. 



 

– Szóval, megkérdezhetem, ki fogadta fel? Vagy legalább találgathatok? 

 

– Csak nyugodtan – válaszolta Strike, aki elvből nem mondott nemet 

soha a spekulációra. 

 

– Vagy Daniel Chard, vagy Michael Fancourt – vágta ki Fisher. – 

Eltaláltam? 

 

A szemüvege lencséitől kisebbnek, gombszerűbbnek tűnt a szeme. Bár 

jelét nem adta, Strike megdöbbent kissé. Michael Fancourt egy igen 

híres író, aki nemrégiben egy nagyobb irodalmi díjat is megnyert. De 

pontosan miért is érdekelné őt, hogy Quine eltűnt? 

 

– Sajnos nem – felelte. – Quine felesége, Leonora. 

 

Fisher szinte komikus módon elképedt ettől. 

 

– A felesége? – ismételte kifejezéstelenül. – Az a szürkeegér-nő, aki úgy 

néz ki, mint Rose West? De hát éppen ő minek fogad fel 

magánnyomozót? 

 

– Eltűnt a férje. Már tizenegy napja nem hallott felőle. 

 

– Quine eltűnt? De… de akkor… 

 

Strike már látta, hogy Fisher egy egészen más beszélgetésre számított, 

amit nagyon lelkesen várt is. 

 

– De miért küldte hozzám? 

 

– Azt hiszi, maga talán tudja, hol van Quine. 

 

– Honnan a francból tudnám? – kérdezett vissza Fisher, láthatóan őszinte 

értetlenséggel. – Nem vagyunk puszipajtások. 

 

– Mrs. Quine azt mondja, hallotta, hogy maga egy íróknak kialakított 

menedékhelyről mesélt a férjének, egy bizonyos partin… 



 

– Ó! – értette meg Fisher. – A Bigley Hallról, persze. De hát Owen ott 

biztos nem lehet! – Amikor nevetett, szemüveges Puckká változott: 

ravaszság vegyült a vidámságába. – Akkor se engednék be oda Owen 

Quine-t, ha kétszer annyit fizet. Született szarkeverő az az ember. És az 

egyik nő, aki viszi azt a helyet, különösen utálja. Quine nagyon ronda 

recenziót írt az első regényéről, és azt sosem bocsátotta meg neki. 

 

– Azért megadná a számukat? – kérdezte Strike. 

 

– Ebben van benne… – húzta elő a mobilját Fisher a farmerja 

farzsebéből. – Fel is hívom… 

 

És már hívta is. Letette a telefont kettőjük közé, az asztalra, és hogy 

Strike is hallja a beszélgetést, kihangosította. 

 

Egy egész percig kicsöngött, aztán egy ziháló női hang jelentkezett: – 

Bigley Hall! 

 

– Hahó, te vagy az, Shannon? Itt Chris Fisher a Crossfire-ból! 

 

– Ó, helló, Chris, mi a helyzet? 

 

Kinyílt Fisher irodájának ajtaja, és a kinti igénytelen, sötét hajú lány 

lépett be, majd szó nélkül letett a férfi elé egy lattét. Aztán kiment. 

 

– Azért hívtalak, Shan – folytatta Fisher, amint becsukódott az ajtó –, 

hogy megkérdezzem, nincs-e ott nálatok Owen Quine. Nem járt arra, 

vagy igen? 

 

– Quine? 

 

Még ebből a távoli, fémes szótagból is mintha az utálat visszhangzott 

volna gúnyosan a könyvekkel telirakott helyiségben. 

 

– Aha, nem járt arra? 

 



– Már vagy egy éve nem, vagy több is. Miért? Ugye nem akar idejönni? 

Mert annyit mondhatok, hogy kurvára nem látjuk szívesen! 

 

– Semmi baj, Shan, szerintem csak a felesége értett félre valamit. Majd 

beszélünk! 

 

Fisher megszakította a hívást, miközben a nő búcsúzkodott, és rögtön 

fordult is vissza Strike-hoz. 

 

– Látja? – kezdte. – Mondtam. Ha akarna, sem mehetne Bigley Hallba. 

 

– És ezt nem tudta volna elmondani a feleségének is, amikor felhívta 

telefonon? 

 

– Ja, hogy ezért hívogatott! – szakadt ki Fisherből, mint aki már kezdi 

érteni a dolgot. – Azt hittem, Owen vette rá, hogy hívjon. 

 

– Miért venné rá a feleségét, hogy hívja fel magát? 

 

– Jaj, ugyan már! – vigyorodott el Fisher, és amikor Strike nem 

vigyorgott rá válaszul, rövid nevetés után folytatta: – Hát a Bombyx 

mori miatt! Gondoltam, teljesen jellemző lenne Quine-ra a feleségével 

felhívatni és kikérdeztetni. 

 

– Bombyx mori… – ismételte Strike. Igyekezett olyan hangot használni, 

ami sem kérdőnek, sem túl értetlennek nem tűnik. 

 

– Aha, azt hittem, Quine azért zaklat, hogy hátha lehet még esélye, hogy 

kiadom. Az ilyesmi teljesen rá vallana, hogy a feleségével hívasson fel. 

De ha most még bárki bevállalja a Bombyx morit, az biztosan nem én 

leszek. Kis kiadó vagyunk. Nem engedhetjük meg magunknak a 

pereskedést. 

 

Strike stratégiát váltott. Belátta, hogy semmi haszna nem származik 

abból, ha úgy tesz, mintha többet tudna. 

 

– A Bombyx mori Quine legújabb regénye? 

 



– Aha – felelte Fisher, belekortyolt a műanyag poharas lattéjába, és 

folytatta a gondolatmenetet. – Szóval akkor eltűnt, mi? Azt hittem, 

inkább hátradől és figyeli a műsort. Azt gondoltam volna, ez lenne épp a 

lényege. Vagy inába szállt a bátorsága? Az nem vallana rá. 

 

– Mennyi ideje dolgozik Quine-nal? – tette fel a kérdést Strike. 

 

Fisher hitetlenkedő arccal nézett rá. 

 

– Sosem dolgoztam Quine-nal! – felelte. 

 

– Azt hittem… 

 

– A legutóbbi három könyvét a Roper Chardnál csinálta, vagy lehet, 

hogy a legutóbbi négyet? Nem, nem, az történt, hogy találkoztam Liz 

Tassellel, az ügynökével egy partin néhány hónapja, és bizalmasan 

elárulta… ivott már egy kicsit… hogy nem tudja, meddig viselik még el 

a Roper Chardnál, én meg mondtam, hogy örömmel elolvasnám a 

következő könyvét. Quine most már az „olyan rossz, hogy már jó” 

kategóriában van, csinálhattunk volna valami jó kis szokatlan 

marketingkampányt. Mindenesetre – folytatta Fisher –, ott volt a Hobart 

vétke. Az egy jó könyv volt. Gondoltam, talán van még benne 

valamennyi. 

 

– És akkor elküldte önnek a Bombyx morit? – tapogatózott Strike, és 

némán elátkozta magát, hogy nem kérdezte ki alaposabban Leonora 

Quine-t előző nap. Ez az eredménye, ha az ember úgy vállal el új 

ügyfelet, hogy több is, mint félig halott a kimerültségtől. Strike ahhoz 

volt szokva, hogy egy ilyen beszélgetésen mindig többet tud a 

partnerénél, és most furán védtelennek érezte magát. 

 

– Aha, két héttel ezelőtt, pénteken, átküldött egy példányt biciklis 

futárral – bólogatott Fisher, ravasz vigyorral. – Szegény Liz, élete 

legnagyobb tévedése… 

 

– Miért? 

 



– Mert nyilván nem olvasta el rendesen, vagy nem a végéig. Kábé két 

órával azután, hogy megjött, hagyott a hangpostán egy ilyen teljesen 

kétségbeesett üzenetet: „Chris, tévedés történt, rossz kéziratot küldtem. 

Legyen szíves, ne olvassa el, csak küldje rögtön vissza, bent leszek az 

irodában, átveszem!” Ilyennek még életemben nem hallottam Liz 

Tasselt! Rendesen szörnyen félelmetes egy nő. Felnőtt férfiak is csak 

meghúzzák magukat előtte. 

 

– És visszaküldte? 

 

– Nyilván nem! – vágta rá Fisher. – Majdnem egész szombaton azt 

olvastam. 

 

– És? – ösztökélte Strike. 

 

– Senki nem mondta magának? 

 

– Mit mond… 

 

– Hát hogy mi van benne – felelte Fisher. – Hogy mit csinált Quine. 

 

– És mit csinált? 

 

Fisher arcáról lehervadt a mosoly. Letette a kávéját. 

 

– London legjobb ügyvédei szóltak rám – válaszolta –, hogy ne áruljam 

el. 

 

– Ki fizeti az ügyvédeket? – érdeklődött Strike. Amikor nem kapott 

választ, tovább kérdezett: – Csak Chard és Fancourt, vagy még más is? 

 

– Csak Chard – bökte ki Fisher, belesétálva a csapdába. – Bár Owen 

helyében én Fancourt miatt jobban aggódnék. Az aztán igazi mocskos 

disznó tud lenni. Sose felejt. De ezt nem tőlem hallotta! – tette hozzá 

gyorsan. 

 

– És ez a Chard, akit emleget, ez…? – tapogatózott tovább a 

félhomályban Strike. 



 

– Daniel Chard, a Roper Chard vezérigazgatója – vágta rá Fisher egy 

árnyalatnyi türelmetlenséggel a hangjában. – Én nem is értem, Owen 

hogy gondolhatta, hogy megússza, ha azt baszogatja, aki a kiadóját 

vezeti, de hát ez Owen, ő ilyen. Nála éktelenebbül arrogáns, álomvilágba 

süllyedtebb marhát én még nem láttam! Gondolom, azt hitte, nyugodtan 

ábrázolhatja Chardot… – Fisher itt kényelmetlen vihogással elhallgatott. 

– Én meg önveszélyes vagyok! Csak annyit mondok, meglep, hogy akár 

Owen képes lehetett azt hinni, hogy ezt megúszhatja. Talán berezelt, 

amikor rájött, hogy mindenki pontosan tudja, mire célozgat, és akkor 

ezért lépett le. 

 

– Szóval becsületsértő a könyv, igaz? – összegezte Strike. 

 

– A fikcióban ez azért nem ilyen egyértelmű, nem? – terelt Fisher. – Ha 

olyan groteszk módon írja meg az igazat… nem mintha azt állítanám, 

hogy igaz – iparkodott hozzátenni –, mármint amit ír. Szó szerint nem is 

lehet igaz. De mindenki felismerhető benne. Jó néhány embernek 

nagyon okosan ment neki… kicsit olyan igazából, mint Fancourt korai 

dolgai. Rengeteg vér, meg misztikus szimbolizmus… helyenként nem 

igazán egyértelmű, mire is utal, de az ember kíváncsi, tudni akarja, mi 

van a zsákban, mi van a tűzben… 

 

 

– Hogy mi van a…? 

 

– Mindegy… részek a könyvből. De Leonora nem mondott erről semmit 

magának? 

 

– Nem – jelentette ki Strike. 

 

– Hát ez bizarr – felelte Christian Fisher. – Pedig biztos, hogy tudja. Azt 

gondoltam volna, Quine olyan író, aki minden étkezésnél kiselőadást tart 

a családnak. 

 

– És miért gondolta, hogy Chard vagy Fancourt magánnyomozót 

fogadna, amíg nem tudta, hogy Quine eltűnt? 

 



Fisher csak megvonta a vállát. 

 

– Nem tudom. Azt hittem, talán valamelyikük azt próbálja kideríteni, mit 

tervez a könyvvel, hogy megállíthassák, vagy figyelmeztethessék az új 

kiadóját, hogy perelni fognak. Vagy hogy megpróbálnak róla is előásni 

valamit… tüzet tűzzel. 

 

– Ezért akart olyan nagyon találkozni velem? – érdeklődött Strike. – Tud 

valami terhelőt Quine-ról? 

 

– Dehogy! – nevetett Fisher. – Csak kíváncsi vagyok. Tudni szerettem 

volna, mi folyik itt. 

 

Az órájára pillantott, megfordított egy könyvborítót maga előtt az 

asztalon, és hátrébb tolta kicsit a székét. Strike megértette a célzást. 

 

– Köszönöm, hogy szánt rám időt – mondta felállva. – Ha esetleg 

jelentkezne önnél Owen Quine, megteszi, hogy szól nekem? 

 

Átadott Fishernek egy névjegyet. Az fintorogva nézett le rá, ahogy 

kilépett az asztal mögül kikísérni Strike-ot. 

 

– Cormoran Strike… Strike… ismerhetem ezt a nevet valahonnan, 

ugye…? 

 

Ekkor esett le neki. Hirtelen ismét felgyorsultak a mozdulatai, mintha 

elemet cseréltek volna benne. 

 

– A kurva életbe, maga az a Lula Landry-s pasas! 

 

Strike tudta, hogy most nyugodtan visszaülhetne, kérhetne egy lattét, és 

Fisher vagy még egy óráig csak rá figyelne. Ehelyett azonban 

barátságosan, de határozottan kimentette magát, és néhány perc múlva 

már ki is lépett a hideg, ködös utcára. 
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Esküszöm én, sosem olvastam ehhez hasonlót. 

 

BEN JONSON: 

Ki-ki a maga természete szerint 

 

 

 

 

 

Leonora Quine nyugtalannak tűnt, amikor Strike közölte vele telefonon, 

hogy a férje még sincs az írómenedékházban. 

 

– Hát akkor meg hol van? – kérdezte, talán inkább saját magától, mint a 

nyomozótól. 

 

– Általában hová megy, amikor így eltűnik otthonról? – érdeklődött 

Strike. 

 

– Szállodákba – felelte az asszony. – Egyszer meg valami nőhöz ment, 

de azzal most már nincsen jóban. Orlando! – csattant fel hirtelen, de nem 

a kagylóba. – Tedd azt le, az az enyém! Mondom, az enyém! Tessék? – 

tért aztán vissza a beszélgetéshez, túl hangosan is. 

 

– Nem mondtam semmit. Szeretné, ha tovább keresném a férjét? 

 

– Hát persze hogy szeretném, különben mégis, hogy a fenébe találnám 

meg? Nem hagyhatom itt Orlandót. Kérdezze meg Liz Tasselt, hol van. 

Ő már volt, hogy megtalálta. A Hiltonban – tette aztán hozzá váratlanul. 

– Egyszer a Hiltonba ment. 

 

– Melyik Hiltonba? 

 



– Nem t’om, kérdezze Lizt. Miatta rohant el, hát rohadtul az a dolga, 

hogy segítsen visszahozni. De nekem nem veszi fel a telefont. Orlando, 

tedd már le! 

 

– Nem jut eszébe senki más, akit…? 

 

– Nem, akkor már megkérdeztem volna őket, a francba! – vágott közbe 

Leonora. – Maga a nyomozó, találja meg! Orlando! 

 

– Mrs. Quine, azzal is… 

 

– Szólítson Leonorának! 

 

– Leonora, azzal a lehetőséggel is számolnunk kell, hogy a férje esetleg 

kárt tett magában. Hamarabb megtalálhatnánk – folytatta Strike immár 

emeltebb hangon, hogy túlharsogja a vonal túlsó végén a háztartás 

hangjait –, ha bevonnánk a rendőrséget is. 

 

– Azt nem akarom. Amikor egy hétig oda volt, felhívtam őket, aztán 

kiderült, hogy ennél a nőnél volt, és nem örültek. Dühös lenne, ha most 

megint ez történne. Mindegy, Owen nem tenne… Orlando, hányszor 

mondtam, hogy hagyjad azt? 

 

– A rendőrség több helyre juttathatná el a képét, és… 

 

– Én csak azt szeretném, ha szép csendben előkerülne. Hát miért nem 

jön már haza? – kérdezte bosszúsan. 

 

– Olvasta ön a férje új könyvét? – váltott témát Strike. 

 

– Nem. Mindig megvárom, amíg befejezi, és rendesen van borítója meg 

minden. 

 

– És mondott önnek bármit is róla? 

 

– Nem, nem szeret beszélni arról, amit ír, amíg… Orlando, tedd már le! 

 



Strike nem tudta biztosan, Leonora szándékosan vagy véletlenül tette le 

a telefont. 

 

Már felszállt a kora reggeli köd. Az irodája ablakát esőcseppek 

pettyezték. Rövidesen érkezik egy ügyfele, újabb válófélben lévő nő, aki 

azt szerette volna tudni, ez az ő hamarosan exszé váló férje nem próbál-e 

eltitkolni valamit a közös vagyonból. 

 

– Robin – lépett ki Strike a kinti irodába –, ki tudna nekem nyomtatni 

egy képet Owen Quine-ról, már ha talál egyet az interneten? És hívja fel, 

kérem, az ügynökét, Elizabeth Tasselt, és kérdezze meg, hajlandó lenne-

e néhány gyors kérdést megválaszolni! 

 

Már fordult volna vissza az irodájába, amikor még valami eszébe jutott. 

 

– És utána tudna nézni annak a kifejezésnek, hogy „bombyx mori”, hogy 

az mit jelent? 

 

– Persze, hogy írják? 

 

– Az isten tudja – felelte Strike. 

 

A rövidesen elváló asszony pontosan érkezett, pontban 11:30-kor. 

Gyanúsan fiatalos kinézetű negyvenes nő volt, és olyan borzongató báj, 

kesernyés parfümillat áradt belőle, hogy attól Robin mindig szűkebbnek 

érezte a helyiséget. Strike bevonult vele az irodájába, és Robin két órán 

keresztül csak a beszélgetés finom emelkedését-halkulását hallotta az 

eső folyamatos dobolásán meg a saját, billentyűzeten kopogó ujjai 

hangján felül. Nyugodt, békés hangok. Robin már megszokta, hogy 

Strike irodájából hirtelen sírás, jajgatás, akár kiabálás is felharsanhat. A 

hirtelen csend volt mindig a legvészjóslóbb, mint amikor egy férfi ügyfél 

szó szerint elájult (és mint később megtudták, kisebb szívrohamot 

kapott) a feleségét meg annak szeretőjét ábrázoló fénykép láttán, amit 

Strike teleobjektívvel készített. 

 

Amikor Strike meg az ügyfél végre kiléptek az ajtón, és a nő alaposan 

elköszönt a nyomozótól, Robin átnyújtott a főnökének egy jókora képet 

Owen Quine-ról. A Bathi Irodalmi Fesztivál weboldalán találta. 



 

– Jézus isten! – tört ki Strike-ból a kép láttán. 

 

Owen Quine nagydarab, sápadt, pocakos, nagyjából hatvan év körüli 

férfi volt zilált sárgás-ősz hajjal, és Van Dyke-ra emlékeztető hegyes 

szakállal. A két szeme, úgy tűnt, különböző színű, és ettől a nézése is 

valami furcsa intenzitást nyert. A fotóhoz valami malaclopóhoz 

hasonlító köpönyegbe burkolózott, a fején tollakkal ékesített puhakalap. 

 

– Nem gondolná az ember, hogy sokáig tud bujkálni – jegyezte meg 

Strike. – Csinálna ebből néhány másolatot, Robin? Lehet, hogy körbe 

kell mutogatnunk pár szállodában. A felesége úgy emlékszik, egyszer 

valamelyik Hiltonba ment, de azt már nem tudja, melyikbe, szóval akár 

el is kezdhetné körbetelefonálni őket, nincs-e ott valamelyikben. Nem 

hinném, hogy a saját nevén jelentkezne be, de megpróbálhatja leírni 

nekik, hogy néz ki… Jutott valamire Elizabeth Tassellel? 

 

– Igen – felelte Robin. – Akár hiszi, akár nem, épp hívni akartam, 

amikor felhívott ő. 

 

– Idetelefonált? De miért? 

 

– Christian Fishertől hallotta, hogy maga járt nála. 

 

– És? 

 

– Ma délután megbeszélései vannak, de szeretne magával találkozni 

holnap tizenegykor, az irodájában. 

 

– Nocsak, tényleg? – nézett nagyot vidáman Strike. – Ez egyre 

érdekesebb. Megkérdezte tőle, nem tudja-e, hol van Quine? 

 

– Igen, azt felelte, halvány fogalma sincsen, de ahhoz ragaszkodik, hogy 

magával találkozzon. Igen határozott nő. Mint valami iskola 

igazgatónője. És a bombyx mori – tette még hozzá a legvégén – a 

selyemhernyó latin neve. 

 

– A selyemhernyóé? 



 

– Aha, és most figyeljen! Én valahogy mindig azt hittem, ezek olyanok, 

mint a pókok, szövögetik a fonalukat, de tudja, hogy gyűjtik be tőlük a 

selymet? 

 

– Nem mondhatnám. 

 

– Megfőzik őket! – folytatta Robin. – Élve megfőzik őket, hogy ne 

károsítsák a gubót azzal, hogy kikelnek belőle. Mert a gubójuk, az a 

selyem. De azért ez nem valami szép dolog, nem? És miért érdekli a 

selyemhernyó? 

 

– Azt akartam tudni, Owen Quine vajon miért adta a Bombyx mori címet 

az új regényének – felelte Strike. – De nem mondhatnám, hogy most 

jobban értem. 

 

Strike az egyik megfigyelési ügyéhez kapcsolódó unalmas 

papírmunkával töltötte a délutánt, és közben reménykedett, hogy 

megjavul kicsit az idő. Mindenképp el kellett mennie otthonról, mert 

már gyakorlatilag semmi ehető nem volt a tetőtéri lakásban. Folytatta a 

munkát az után is, hogy Robin hazament, de az ablakon doboló eső csak 

egyre jobban zuhogott. Végül aztán felhúzta a nagykabátját, és ebben a 

felhőszakadásban is elindult lefelé a vizes, sötét Charing Cross Roadon, 

hogy bevásároljon a legközelebbi szupermarketben. Mostanában túl 

sokszor rendelt ételt. 

 

Később, már alaposan megrakott nejlonszatyrokkal a kezében visszafelé 

sétálva hirtelen ötlettel betért egy épp záró antikváriumba. A pult mögött 

ülő pasas nem volt biztos benne, megvan-e nekik a Hobart vétke, Owen 

Quine első és állítólag legjobb regénye, végül sok-sok értelmetlen 

motyogás és a számítógép egyáltalán nem meggyőző használata után 

csak a Balzac testvérek című kötetet tudta előkeresni a szerzőtől. Strike 

már fáradt volt, elázott, és éhes is; kifizetett két fontot a viharvert 

keménytáblás könyvért, aztán hazavitte a tetőtérbe. 

 

Miután elpakolta a bevásárlást és főzött magának tésztát, leheveredett az 

ágyán. Az éjszaka sűrű, sötét hideggel nyomakodott oda az ablakába. 

Nekiállt az eltűnt író könyvének. 



 

A stílusa választékos, sőt egyenesen túldíszített; a történet gótikus, 

szürreális. Két testvér, név szerint Varikokele és Vas ülnek bezárva egy 

boltíves mennyezetű helyiségben, a bátyjuk holtteste pedig lassan 

oszladozik a sarokban. Az irodalomról, a hűségről és Balzacról, a francia 

íróról szóló részeg beszélgetéseik közepette megpróbálják együtt 

megírni már bomló bátyjuk élettörténetét. Varikokele folyton sajgó 

heréit tapogatja. Strike ezt ügyetlen metaforának gondolta az író 

elakadására. Úgy tűnt, a munka nagy része Vasra marad. 

 

Ötven oldal után Strike-ból kitört egy „nyald már ki a seggem”, 

félredobta a könyvet, és nekikezdett a lefekvés hosszadalmas 

folyamatának. 

 

De most elkerülte az előző esti mély, boldog alvás. A padlásszoba 

ablakát csak verte, verte az eső, és ez zavarta a nyugalmát. Egész éjjel 

zavaros, katasztrofikus álmok gyötörték. Valami másnapossághoz 

hasonló, kényelmetlen érzés kapaszkodott rá, amikor reggel felébredt. 

Az ablakán még mindig dobolt az eső, és a tévét bekapcsolva arról 

értesült, hogy Cornwallban nagy áradások vannak: akadt, aki bennragadt 

a kocsijában, másoknak el kellett hagyniuk az otthonukat, és most 

ideiglenes szállásokon voltak összezsúfolódva. 

 

Strike felkapta a mobilját, és felhívta a számot, amelyet legalább olyan 

jól ismert, mint a saját tükörképét – ami egész életében a biztonságot, 

állandóságot jelentette neki. 

 

– Halló! – vette fel a nagynénje. 

 

– Cormoran vagyok. Jól vagytok, Joan? Csak most látom a híreket. 

 

– Ó, most éppen minden rendben, drágám, a parton feljebb, ott van 

igazán a baj – nyugtatta meg Joan néni. – Azért mondjuk, esik, nagy 

vihar lesz, de olyasmi nem, mint St. Austellben. Mi is a hírekben nézzük. 

De te hogy vagy, Corm? Már mióta nem beszéltünk! Épp mondtuk is 

Teddel tegnap este, nem is hallunk felőled már, azt akartuk kérdezni, 

miért nem jössz le karácsonyra, ha már így megint magad maradtál? Na, 

mit szólsz? 



 

Strike a mobiltelefonnal a kezében nem tudott sem felöltözni, sem 

felcsatolni a műlábát. A néni fél óráig beszélt folyamatosan, 

megállíthatatlanul dőltek belőle a helyi apróságok, aztán néha hirtelen 

belelendülve olyan személyes kérdéseket lőtt felé, amelyeket Strike 

szeretett volna inkább kimondatlanul hagyni. Végül aztán, miután egy 

utolsó, nagy lendülettel kikérdezte a szerelmi életéről, az adósságairól, 

meg a levágott lábáról, elengedte. 

 

 

 

 

 

Későn ért le az irodába, fáradt volt és ingerlékeny. Sötét öltönyt és 

nyakkendőt viselt. Robin el is gondolkodott, vajon nem a válófélben 

lévő barna nővel megy-e ebédelni az Elizabeth Tassellel való találkozó 

után. 

 

– Hallotta a híreket? 

 

– Az árvizet Cornwallban? – kérdezte Strike, és bekapcsolta az 

elektromos vízmelegítőt. Az aznapi első teája kihűlt, annyit locsogott 

Joan néni. 

 

– Vilmos és Kate eljegyezték egymást! – tájékoztatta Robin. 

 

– Kik? 

 

– Vilmos herceg! – magyarázta meg derülten a lány. – És Kate 

Middleton. 

 

– Ó! – felelte Strike hűvösen. – Jó nekik. 

 

Ő maga is a jegyben járók soraiba tartozott alig néhány hónappal 

azelőttig. Azt nem tudta, vajon mi van a volt menyasszonyának újabb 

eljegyzésével, és nem is tűnődött örömmel rajta, mikor lesz annak is 

vége. (Persze, amúgy sem úgy lenne vége, mint az övéknek, hogy a lány 

összekarmolja a vőlegénye arcát, elmondja, hogy árulta el – inkább egy 



olyan esküvővel, amit ő sosem tudott volna neki megadni. Olyasfajtával, 

amilyen nyilván Vilmosnak és Kate-nek is lesz hamarosan.) 

 

Robin csak akkor ítélte úgy, hogy meg lehet törni a rosszkedvű 

hallgatást, amikor Strike már megitta a teája felét. 

 

– Lucy hívta, pont, mielőtt lejött, hogy emlékeztesse a születésnapi 

vacsorájára szombat este, és kérdezte, visz-e magával valakit. 

 

Strike-nak ettől még néhány fokkal rosszabb kedve lett. El is feledkezett 

erről a vacsoráról a húgáéknál. 

 

– Értem – felelte tömören. 

 

– Szombaton van a születésnapja? – érdeklődött Robin. 

 

– Nem. 

 

– Mikor van? 

 

Strike sóhajtott egyet. Nem akart tortát, üdvözlőlapot vagy ajándékot, de 

a lány olyan várakozó arccal nézett rá. 

 

– Kedden – bökte ki. 

 

– 23-án? 

 

– Aha. 

 

Rövid szünet után aztán eszébe jutott, hogy talán neki is meg kellene 

kérdeznie. 

 

– És a magáé? – Nyugtalanította valami abban, ahogy a lány nem felelt 

rögtön. – Jézusom, ugye nem ma? 

 

Robin erre elnevette magát. 

 



– Dehogy, már elmúlt. Október 9-én. De semmi baj, szombatra esett – 

tette hozzá, még mindig mosolyogva Strike búval bélelt arcán. – Nem 

ültem itt egész nap és vártam a virágot. 

 

A főnöke erre már visszavigyorgott. Mivel úgy érezte, valamit azért 

mondania kellene, ha már elmulasztotta a lány születésnapját, de még 

eszébe sem jutott megkérdezni, hogy mikor van. 

 

– Jó is, hogy még nem tűzték ki az esküvőt Matthew-val – szólalt meg. – 

Legalább nem fog ütközni ezzel a királyi lagzival. 

 

– Ó – pirult el Robin. – De, már van időpont. 

 

– Tényleg? 

 

– Igen – bólintott. – Ja… január 8-a. Itt is van a meghívója. – És gyorsan 

lehajolt a táskájához (pedig még meg sem beszélte Matthew-val, hogy 

meghívja Strike-ot; de most már késő). – Tessék! 

 

– Január 8-a? – ismételte Strike, ahogy átvette tőle az ezüstszínű 

borítékot. – Az csak… hogy is… hét hétre van! 

 

– Igen – felelte Robin. 

 

Furcsa kis szünet következett. Strike hirtelen nem is tudta, mit akart még 

megkérdezni a lánytól. Aztán eszébe jutott, és közben lazán a tenyeréhez 

csapkodta az ezüst borítékot. 

 

– Mi a helyzet a Hiltonokkal? 

 

– Beszéltem néhánnyal. Quine egyikben sincs a saját nevén, és a leírás 

sem volt ismerős senkinek. De, mondjuk, rengeteg Hilton van, úgyhogy 

még haladok tovább a listán. Na, és mi lesz a következő, ha végzett 

Elizabeth Tasselnél? – tette hozzá mintegy mellékesen. 

 

– Úgy teszek, mintha lakást akarnék venni Mayfairben. Úgy tűnik, 

valakinek a férje igyekszik pénzzé tenni a dolgokat, és kimenekíteni az 

országból, mielőtt a felesége ügyvédei megakadályozhatnák. Na – 



fejezte be, és az esküvői meghívót felbontatlanul a nagykabátja zsebébe 

süllyesztette –, akkor jobb is, ha megyek. Meg kell keresnem egy rossz 

írót. 
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Elvevém a könyvet, s az öreg azzal eltűnt. 

 

JOHN LYLY: 

Endymion, avagy a holdbéli ember 

 

 

 

 

 

Strike-nak az jutott eszébe a metrón állva arra az egy megállóra 

Elizabeth Tassel irodájáig (az ilyen rövidebb utazások alkalmával sosem 

tudta teljesen elengedni magát, mert mindig igyekezett minél kevesebb 

súlyt helyezni a műlábára, és félt, hogy elesik), hogy Robin nem tett 

szemrehányást neki, amiért elvállalta a Quine-ügyet. Nem mintha az ő 

dolga lenne, persze, hogy ítélkezzen a főnöke döntése felett, de azért 

mégis sokkal jövedelmezőbb állásokat utasított el, hogy Strike-kal 

maradhasson, és nem is lett volna ésszerűtlen, ha elvárja, hogy amint 

Strike kifizeti az adósságait, legalábbis megemeli a fizetését. Az, hogy 

nem kritizálta, sőt még a rosszalló hallgatástól is tartózkodott, szokatlan 

volt benne. Ő volt az egyetlen nő Strike életében, aki, úgy látszik, nem 

kívánja jobbá tenni vagy igazgatni az életét. Tapasztalatai szerint a nők 

gyakran elvárták, hogy az ember megértse: az, hogy mennyire 

megveszekedetten próbálják megváltoztatni, csak azt jelzi, mennyire 

szeretik. 

 

Szóval akkor hét hét múlva férjhez megy. Még hét hét, és onnantól a 

neve Mrs. Matthew… de ha hallotta is valaha a vőlegénye családnevét, 

most biztosan nem tudta felidézni. 

 

A Goodge Street-i megállóban, a liftre várva Strike hirtelen bolond 

késztetést érzett, hogy felhívja a válófélben lévő barna ügyfelét (a nő 

eléggé egyértelműen az értésére adta, hogy örömmel venné a dolgok 

ilyen alakulását) annak reményében, hogy alaposan elintézi este a 

fantáziájában megjelenő óriási, puha, nehéz parfümillatú ágyában, 



valahol Knightsbridge-ben. De amilyen gyorsan felmerült az ötlet, olyan 

gyorsan el is hessegette. Egy ilyen lépés őrültség volna; még rosszabb, 

mint elvállalni egy eltűnt író esetét, amiért nem valószínű, hogy valaha 

ki is fizetik… 

 

És mégis, miért is vesztegeti az idejét Owen Quine-ra? – tette fel 

magának a kérdést, ahogy lehajtott fejjel ment a szúrós esőben. Mert 

kíváncsi vagyok, felelt némán néhány pillanatnyi gondolkodás után, és 

talán még valami más, megfoghatatlan okból is. A Store Streetre 

befordulva már hunyorognia kellett a zuhogó esőben, úgy koncentrált, 

nehogy a csúszós járdán elveszítse az egyensúlyát. Arra gondolt, hogy 

lassan kiég, jómódú ügyfelei révén annyiféle kapzsisággal, 

bosszúszomjjal találkozik. Rég volt, hogy legutóbb eltűnt személy után 

nyomozott. Nagy megelégedéssel töltené el, ha vissza tudná hozni a 

szökevény Quine-t a családjának. 

 

Elizabeth Tassel irodalmi ügynöksége egy sötét téglából épült, régi 

istállósorból átalakított utcácskában volt, amit főleg lakóházak foglaltak 

el. Meglepő, hogy ilyen csendes kis zsákutcák is nyílnak a forgalmas 

Gower Streetről. Strike megnyomta a csengőt a visszafogott réztáblácska 

mellett. Halk kattanó hang hallatszott, és egy kigombolt nyakú inget 

viselő, sápadt fiatalember már nyitotta is az ajtót. Mögötte vörös 

szőnyeges lépcső látszott. 

 

– Ön a magánnyomozó? – kérdezte, és mintha a hangjába egyaránt 

vegyült volna zaklatottság és izgalom is. Strike belépett, és a fiatalember 

nyomában felment a lépcsőn egy mahagóniajtóhoz, miközben a 

kabátjáról csöpögött a víz a foszladozó szőnyegre. Az ajtó egy jókora 

irodába vezetett, ami valaha talán két külön helyiség lehetett: egy 

előszoba meg egy nappali. 

 

A lakás ódon eleganciája láthatóan megkopott, kifakult az évek során. 

Az ablakokon ködös bevonatot képezett a pára, a levegőben állott 

cigarettafüst érződött. A helyiséget számtalan telis-tele zsúfolt 

könyvespolc szegélyezte, a leharcolt tapéta pedig szinte sehol sem 

látszott ki, annyi bekeretezett írókarikatúra, szatirikus rajz lógott a falon. 

Egy ütött-kopott szőnyeg két oldalán két nagy, nehéz íróasztal álldogált, 

bár egyiknél sem ült senki. 



 

– Szabad a kabátját? – érdeklődött a fiatalember, mire egy soványka, 

ijedt kinézetű lány ugrott fel az egyik íróasztal alól. Az egyik kezében 

foltos szivacsot szorongatott. 

 

– Nem tudom kiszedni, Ralph! – suttogta kétségbeesetten a 

fiatalembernek. 

 

– Rohadt dög – mormogta Ralph ingerülten. – Elizabeth vénséges vén 

kutyája odahányt Sally asztala alá – avatta be Strike-ot is halkan, 

miközben elvette tőle az elázott nagykabátot, és az ajtó mellett egy 

viktoriánus fogasra akasztotta. – Szólok neki, hogy itt van. Te meg csak 

sikáld tovább! – tanácsolta a kollégájának, majd egy másik 

mahagóniajtóhoz ment, és résnyire kinyitotta. – Itt van Mr. Strike, Liz. 

 

Hangos ugatás hallatszott, majd azon nyomban mély, hörgő köhögés, 

amit akár egy öreg szénbányász tüdeje is kiadhatott volna magából. 

 

– Hozza be! – mondta egy rekedt hang. 

 

Kinyílt az ügynök dolgozószobájának ajtaja. Ralph tűnt fel mögötte, egy 

idős, bár még nyilvánvalóan energikus dobermann nyakörvét fogta 

erősen, és egy magas, nagydarab, hatvan körüli nő határozott, 

leplezetlenül átlagos vonásokkal. Mértani tökéletességű acélszürke 

bubifrizurája, a kemény szabású, fekete kosztüm meg a vékony, 

karmazsinvörösre rúzsozott ajkak bizonyosfajta kisugárzást 

kölcsönöztek neki. Olyan előkelő hatást keltett, ami a sikeres, idősebb 

nőkben gyakran fel szokta váltani a szexuális vonzerőt. 

 

– Vigye már ki, Ralph! – mondta épp az ügynök, de sötét olajzöld 

szemével már Strike-ot vizsgálgatta. Az eső még mindig keményen 

kopogott az ablakon. – És ne feledje a zacskókat, ma kicsit puhább napja 

van! Jöjjön be, Mr. Strike! 

 

A fiatalember arcán undorral kirángatta a jókora állatot az irodából. A 

kutyának olyan feje volt, mintha maga Anubisz kelt volna életre, és 

ahogy Strike-kal elmentek egymás mellett, hangosan rá is mordult. 

 



– Sally, kávét! – vetette oda az ügynök a rémült arcú lánynak, aki 

közben megszabadult a szivacstól. Most felugrott, és eltűnt az asztala 

mögötti ajtóban, de Strike azért remélte, jól megmossa a kezét, mielőtt 

nekiáll kávét főzni. 

 

Elizabeth Tassel fülledt irodája ugyanolyan volt, mint a külső helyiség, 

csak még olyanabb. Bűzlött az állott cigarettafüsttől meg a kutyaszagtól. 

Az állat tweedszövettel borított vacka az asztal alatt kapott helyet; a 

falakon mindenütt fényképek és bekeretezett nyomatok. Strike felismerte 

az egyik legnagyobb képet: gazdagon illusztrált gyerekkönyvek 

viszonylag jól ismert szerzője volt, Pinkelmannak hívták; abban nem 

volt biztos, vajon él-e még. Tassel szó nélkül jelezte Strike-nak, hogy 

üljön csak le az íróasztallal szemben (bár ehhez előbb el kellett tennie a 

székről egy nagy halom papírt meg a Könyves magazin néhány régi 

számát), majd az asztalon álló dobozkából cigarettát vett elő, és egy 

onixból készült öngyújtóval meggyújtotta. Mélyet szívott a füstből, aztán 

rögtön hosszas hörgő, sípoló köhögésben tört ki. 

 

– Nos – kezdte rekedten, amikor alábbhagyott a roham, és leült az asztal 

mögött álló bőrborítású székébe. – Christian Fishertől úgy hallom, Owen 

megint az ő híres eltűnős számát adja elő. 

 

– Így van – felelte Strike. – Azon az éjszakán látták utoljára, amikor 

önnel összeveszett az új könyve kapcsán. 

 

Az ügynök válaszolt volna, de a szavakat azon nyomban elnyelte egy 

újabb köhögőroham. Szörnyű, szakadozó hangok törtek fel mélyen a 

mellkasából. Strike némán várta, hogy vége legyen. 

 

– Ronda egy köhögés – jegyezte meg végül, amikor az asszony már újra 

elnémult, és hihetetlen módon azonnal nagyot szívott a cigarettából. 

 

– Influenza – recsegte. – Nem bírom kiheverni. Mikor kereste meg 

magát Leonora? 

 

– Tegnapelőtt. 

 



– És megengedheti ezt magának? – hörögte. – Nem gondolnám, hogy 

maga olyan olcsó, végül is csak maga oldotta meg a Landry-ügyet! 

 

– Mrs. Quine úgy gondolta, hogy ön fog kifizetni – válaszolta Strike. 

 

A nő nyers arca lilássá színeződött, a két sötét szeme pedig, amelyekből 

már folyt a könny a sok köhögéstől, most összeszűkült. 

 

– Hát, akkor mehet is vissza Leonorához – kezdte, de a mellkasa már 

megint zihált az elegáns blézer alatt, ahogy igyekezett erővel elfojtani a 

köhögést –, és megmondhatja neki, hogy egy p-penny-t sem fizetek, 

hogy visszahozzam ezt a szemetet. Már nem… már nem az ügyfelem. 

Mondja meg… mondja meg neki… 

 

De itt újra kirobbant belőle a köhögés. Óriási roham volt. 

 

Nyílt az ajtó, és a vékonyka asszisztensnő óvakodott be. Nagy nehezen 

bírta csak el a súlyos fatálcát a rajta álló csészékkel és kávéskancsóval. 

Strike fel is állt, és átvette tőle. Az asztalon alig volt egy kis szabad hely, 

a lány pedig, amikor próbált neki helyet csinálni, idegességében levert 

egy halomnyi papírt. 

 

A még mindig köhögő ügynök dühös, figyelmeztető gesztusára viszont 

rémülten kiszaladt a szobából. 

 

– Haszontalan… kis… – sipított Elizabeth Tassel hangja. 

 

Strike letette a tálcát az asztalra, és a szőnyegen szerteszét heverő 

papírokról tudomást sem véve visszaült a helyére. Ismerte az ilyen 

Tassel-féle, erőszakos embereket. Az ügynök az olyan idősebb nők közé 

tartozott, akik tudatosan vagy tudattalanul arra építenek, hogy az arra 

fogékonyakban a sokat követelő, teljhatalmú gyerekkori anyafigurát 

idézzék fel. Strike-ra az ilyen fenyegető magatartás nem hatott. Először 

is, bármilyen hibái is voltak az anyjának, mégiscsak fiatal volt és imádta 

őt; aztán meg valahogy sebezhetőnek is érezte ezt a látszólagos sárkányt. 

A láncdohányzás, a kifakult fényképek, a régi kutyaalom mind-mind egy 

szentimentálisabb, nem olyan magabiztos nőre utaltak, mint amilyennek 

a fiatal alkalmazottai ismerik. 



 

Amikor Tassel végre befejezte a köhögést, Strike odanyújtott neki egy 

csésze kávét, amit időközben kitöltött. 

 

– Köszönöm – morogta az ügynök mogorván. 

 

– Akkor tehát kirúgta Quine-t? – kérdezte tovább Strike. – És mondta is 

neki, amikor együtt vacsoráztak? 

 

– Már nem emlékszem – krákogta a nő. – Nagyon gyorsan történtek a 

dolgok. Owen az étterem kellős közepén felpattant, hogy jobban 

üvöltözhessen velem, aztán nagy dérrel-dúrral kirohant, és ott hagyta 

nekem a számlát. Ha érdekli, rengeteg tanú hallotta, mit mondott. Tett 

róla, hogy szép kis nyilvános jelenet legyen. 

 

Újabb cigarettáért nyúlt, aztán eszébe jutott, hogy Strike-ot is megkínálja 

eggyel. Tüzet adott Strike-nak, és folytatta: – És mit mondott magának 

Christian Fisher? 

 

– Nem sokat – felelte Strike. 

 

– Mindkettőjük érdekében remélem, hogy tényleg így van – vágta rá 

Tassel. 

 

Strike nem válaszolt, csak szívta a cigarettáját, itta a kávéját; az ügynök 

meg csak várt, nyilván azt remélte, hogy többet is megtudhat. 

 

– Említette a Bombyx morit? – kérdezte aztán. 

 

Strike bólintott. 

 

– És mit mondott róla? 

 

– Hogy Quine számos valós személyt ábrázolt benne elég 

felismerhetően. 

 

Feszült szünet következett. 

 



– Remélem, Chard tényleg bepereli. Ezt jelenti az neki, hogy tartsa a 

pofáját, hm? 

 

– Próbált ön kapcsolatba lépni Quine-nal azóta, hogy ott hagyta önt a… 

hol is voltak vacsorázni? – kérdezett most Strike. 

 

– A River Caféban – krákogta válaszul a nő. – És nem, nem kerestem. 

Már úgy sincs mit mondanom neki. 

 

– És ő sem kereste önt? 

 

– Nem. 

 

– Leonora szerint ön azt mondta Quine-nak, ez a legjobb könyve, amit 

eddig írt, aztán meggondolta magát, és mégsem akarta elvállalni. 

 

– Hogy mi? Egyáltalán nem… nem ezt… nem ezt mon… 

 

Eddig ez volt a legszörnyűbb köhögőrohama. Strike erős késztetést 

érzett, hogy fogja és kivegye a kezéből a cigarettát, ahogy ott krákogott, 

recsegett a torka. De végül lecsillapodott. Tassel kapásból felhörpintette 

a kávéja felét, és ettől, úgy tűnt, valamelyest megkönnyebbült. Immár 

határozottabb hangon megismételte: – Egyáltalán nem ezt mondtam. 

Hogy a „legjobb könyve” lenne… Leonorának ezt mondta? 

 

– Ezt. Miért, mit mondott valójában? 

 

– Beteg voltam! – folytatta a nő rekedten, meg sem hallva a kérdést. – 

Influenzás. Már egy hete dolgozni sem tudtam. Owen betelefonált az 

irodámba, hogy kész a regénye. Ralph megmondta neki, hogy otthon 

fekszem, úgyhogy egy futárral átküldte hozzám a kéziratot. Fel kellett 

kelnem az ágyból, hogy aláírjak a futárnak. És ez abszolút jellemző 

Owenre. Negyven fokos lázam volt, alig bírtam talpra állni. De ő kész 

van a könyvével, és elvárja, hogy én azon nyomban elolvassam. 

 

Még egyet kortyolt a kávéból és mondta tovább: – Letettem a kéziratot 

az asztalra az előszobában, és rögtön vissza is feküdtem. Owen meg 

elkezdett gyakorlatilag óránként rám telefonálgatni, hogy mi a 



véleményem. Egész szerdán és csütörtökön sem hagyott békén… 

Harminc éve vagyok a szakmában, és sosem hallottam ilyet – krákogta. 

– És azon a hétvégén el akartam utazni. Már nagyon vártam. Nem 

akartam lemondani, és nem akartam, hogy Owen még ott is 

hárompercenként hívogasson. Úgyhogy… csak, hogy leszálljon rólam… 

és mert még mindig rosszul voltam… csak átfutottam. 

 

Nagyot szívott a cigarettájából, szokás szerint köhögött kicsit, aztán 

összeszedte magát: – Nem tűnt rosszabbnak, mint az utóbbi néhány 

könyve. Sőt, talán még jobbnak is. Egész érdekes kiinduló ötlet. És a 

képei közt is voltak nagyon megragadóak. Gótikus tündérmese, valami 

hátborzongató Zarándok útja. 

 

– Nem ismert fel senkit azokban a részekben, amelyeket elolvasott? 

 

– A szereplők általában jelképesnek tűntek – felelte az ügynök némileg 

védekezően. – Még a kenetteljes önábrázolás is. És sok-sok pe-perverz 

szex. – Megint köhögött. – A szokásos recept, gondoltam… de… de 

nem olvastam elég figyelmesen, azt be kell vallanom. 

 

Strike látta, ez a nő nincs ahhoz szokva, hogy elismerje, hibázott. 

 

– Nos… átfutottam az utolsó negyedét, azokat a részeket, ahol 

Michaelről meg Danielről ír. Ránéztem a végére, az meg groteszk, egy 

kicsit bugyuta is… 

 

– Ha nem lettem volna olyan rosszul, ha rendesen el tudom olvasni, 

akkor természetesen rögtön megmondtam volna neki, hogy ezt nem 

úszhatja meg. Daniel elég fu-fura ember, nagyon sértődős. – Itt már el-

elcsuklott a hangja. De eltökélte, hogy befejezi a mondatot, úgyhogy 

sípoló tüdővel folytatta: – Michael meg a legszemetebb… 

legszemetebb… – Ekkor ismét kirobbant belőle a köhögés. 

 

– De miért próbálna Mr. Quine kiadni valami olyasmit, amiért biztosan 

beperelik? – kérdezte Strike, amikor a köhögés alábbhagyott. 

 

– Mert Owen azt gondolja, hogy rá nem vonatkoznak a szabályok, amik 

mindenki másra igen – válaszolt a nő keményen. – Azt hiszi magáról, 



hogy mekkora zseni, igazi enfant terrible. Büszke rá, ha megbánt valakit. 

Azt hiszi, bátor, hősies dolog. 

 

– És ön mit csinált a könyvvel, miután átnézte? 

 

– Felhívtam Owent – felelt az ügynök, és egy pillanatra lehunyta a 

szemét, mintha dühös lenne magára. – Azt mondtam neki: „Ó igen, 

remek”, elküldtem Ralphot, hogy hozza el a rohadt kéziratot a 

lakásomról, kiadtam neki, hogy csináljon két másolatot, és küldje el az 

egyiket Jerry Waldergrave-nek, ő Owen szerkesztője a Roper Chardnál, 

a másikat meg, az isten bocsássa meg, Christian Fishernek. 

 

– És miért nem küldte át egyszerűen e-mailben a kéziratot az irodába? – 

kíváncsiskodott Strike. – Nem egy USB-meghajtón volt, vagy ilyesmin? 

 

Tassel keményen elnyomta a cigarettáját egy csikkekkel teli üveg 

hamutálban. 

 

– Owen ragaszkodik hozzá, hogy továbbra is azt a régi elektromos 

írógépet használja, amin a Hobart vétkét írta. Nem is tudom, hogy csak 

modorosság ez nála, vagy ostobaság. Kimondottan nem ért az újabb 

technológiához. Lehet, hogy megpróbált laptopot is használni, de nem 

ment neki. Ez is csak újabb módja, hogy olyan furának állítsa be magát. 

 

– És ön miért küldött példányokat a két kiadóba? – érdeklődött tovább 

Strike, bár már tudta a választ. 

 

– Hát mert lehet, hogy Jerry Waldergrave egy valódi szent, a legdrágább 

ember minden létező szerkesztő között – felelte Tassel megint 

belekortyolva a kávéjába –, de Owen hisztijei újabban már az ő türelmét 

is túlfeszítették. A legutóbbi könyve, ami a Roper Chardnál jelent meg, 

alig fogyott. Gondoltam, ésszerű lenne, ha egy B tervet is kitalálnánk. 

 

– És mikor jött rá, hogy valójában miről szól a könyv? 

 

– Aznap estefelé – károgta Tassel. – Ralph hívott fel. Elküldte a két 

másolatot, és beleolvasott az eredetibe. Felhívott, és megkérdezte: „Liz, 

tényleg rendesen elolvasta ezt?” 



 

Strike könnyedén el tudta képzelni, milyen felindult lehetett a sápadt, 

fiatal asszisztens, hogy fel merje hívni, mennyi bátorságot kellett hozzá 

összeszednie, milyen aggodalmasan tárgyalta meg az egészet a 

kolléganőjével, mielőtt elszánta magát. 

 

– Be kellett vallanom, hogy nem… hogy nem alaposan – mormogta 

Tassel. – Beolvasott nekem a telefonba néhány válogatott részletet, ami 

fölött elsiklottam, és… 

 

Felkapta az asztalról az onixkő öngyújtót, és szórakozottan 

meggyújtotta; csak aztán nézett vissza Strike-ra. 

 

– Nos, aztán kitört rajtam a pánik. Felhívtam Christian Fishert, de a 

hangpostája jelentkezett, úgyhogy hagytam neki egy üzenetet, hogy a 

kézirat, amit megkapott, csak első verzió, hogy ne is olvassa el, hiba volt 

elküldeni, és legyen szíves, küldje vissza a lehető… lehető leghamarabb. 

Utána Jerryt is hívtam, de őt sem értem el. De ő már mondta előre, hogy 

évfordulós hétvégére megy a feleségével. Reméltem, hogy úgysem lesz 

ideje olvasni, és csak hagytam egy üzenetet, nagyjából ugyanazzal, mint 

Fishernek. Aztán visszahívtam Owent. 

 

Újabb cigarettára gyújtott. Kitágult a két jókora orrlyuka, ahogy beszívta 

a füstöt, a szája körül elmélyültek a ráncok. 

 

– Alig volt hangom, de mindegy is lett volna, bármit is mondok. Úgy 

letorkolt, ahogy csak ő tud, olyan nagyon elégedett volt magával. Azt 

javasolta, menjünk el vacsorázni, hogy megünnepeljük a kész könyvet. 

Úgyhogy nagy kínlódva felöltöztem, elmentem a River Caféba, és 

vártam. És be is futott Owen. Még csak el sem késett. Általában késik. 

Gyakorlatilag a levegőben járt, egészen mámoros volt. Mert ő őszintén 

azt hiszi, hogy valami nagyon bátor, csodálatos dolgot csinált. Már a 

megfilmesítésről beszélt, mire egyáltalán közbe tudtam szúrni néhány 

szót. 

 

Ahogy most kifújta a füstöt a skarlátvörös ajkai között, olyan igazán 

sárkányszerűnek nézett ki csillogó, fekete szemeivel. 

 



– Amikor aztán mondtam neki, hogy szerintem ez a szöveg gonosz, 

rossz szándékú és kiadhatatlan, akkor felugrott, felrúgta közben a székét 

is, és elkezdett üvölteni. Miután személyes és szakmai jellegű sértéseket 

is hozzám vágott, közölte, hogy ha már nincs elég bátorságom tovább 

képviselni, akkor majd kiadja szerzői kiadásban: csinál belőle egy 

elektronikus könyvet. Aztán kirohant, engem meg ott hagyott a 

számlával. Mondjuk – mordult még oda – ez nem olyan szo-szokat… 

 

A felszabadult érzelmek még az eddigieknél is súlyosabb 

köhögőrohamot hoztak rá. Strike komolyan félt tőle, hogy megfullad. 

Már állt is volna fel, de a nő intett, hogy hagyja. 

 

Végül aztán egészen lila arccal, könnyben úszó szemmel, valami 

kavicsosan csikorgó hangon folytatta: – Megtettem, amit csak tudtam, 

hogy rendbe hozzam a dolgot. Oda az egész tengerparti hétvégém; 

állandóan a telefonon lógtam, igyekeztem elérni Fishert meg 

Waldergrave-et. Egymás után hagytam az üzeneteket, ráadásul kinn, a 

rohadt sziklákon Gwithianban térerő is alig van… 

 

– Onnan származik? – érdeklődött Strike kissé meglepetten, mert a nő 

kiejtésében semmi nyomát nem hallotta saját cornwalli gyerekkorának. 

 

– Ott él az egyik szerzőm. Egyszer említettem neki, hogy négy éve nem 

tettem ki a lábam Londonból, ő meg meghívott magához egy hétvégére. 

Megmutogatni a sok szépséges helyet, ahol a könyvei játszódnak. 

Életemben nem láttam sze-szebb helyeket, mint ott egynéhány, és erre 

másra sem tudok gondolni, mint a francos Bombyx morira, és hogy meg 

kell akadályoznom, hogy bárki is elolvassa. Aludni sem tudtam. 

Szörnyen éreztem magam… Jerry végre visszahívott vasárnap 

ebédidőben. Végül nem is mentek el az évfordulós hétvégéjükre, és 

állította, hogy nem kapta meg az üzeneteimet, szóval inkább elolvasta a 

rohadt könyvet. Undorítónak találta, teljesen fel volt háborodva. 

Megnyugtattam, hogy megteszek minden tőlem telhetőt, hogy 

megakadályozzam a megjelenését… csak be kellett vallanom, hogy 

elküldtem Christiannak is, Jerry meg erre lecsapta a telefont. 

 

– Azt is mondta neki, hogy Quine azzal fenyegetőzött, hogy az 

interneten jelenteti meg a könyvet? 



 

– Nem, azt nem – felelte Tassel rekedten. – Csak imádkozni tudtam, 

hátha ez csak üres fenyegetés, mert Owen tényleg egyáltalán nem ért a 

számítógépekhez. De azért aggódtam… 

 

De nem fejezte be a mondatot. 

 

– Aggódott, hogy…? – próbálta továbblendíteni Strike. 

 

De az ügynök nem válaszolt. 

 

– Ez a szerzőikiadás-ötlet megmagyaráz sok mindent – jegyezte meg 

ekkor Strike. – Leonora szerint Quine elvitte magával a kézirata saját 

példányát meg minden jegyzetét is, amikor elviharzott aznap éjszaka. 

Már gondolkodtam is, hogy vajon el akarta-e égetni, vagy bedobni a 

folyóba, de úgy tűnik, azért vitte el őket, hogy az elektronikus szöveghez 

felhasználja. 

 

Elizabeth Tasselnek semmivel sem lett jobb kedve ettől a felvetéstől. 

Összeszorított foggal felelte: – Van egy barátnője. Valami kurzuson 

ismerkedtek meg, amit Owen tartott. Ő is szerzői kiadásban jelent meg. 

Azért tudom, mert Owen megpróbálta nekem is beadni azokat az 

égbekiáltóan szörnyű erotikus fantasyregényeit. 

 

– És őt kereste már? – kérdezte Strike. 

 

– Ami azt illeti, igen. El akartam ijeszteni, hogy legyen tisztában vele: ha 

Owen ráveszi, hogy segítsen neki megformázni a szöveget és eladni 

internetes kiadásra, akkor minden bizonnyal ő is benne lesz utána a 

perben. 

 

– Mit mondott erre? 

 

– Nem tudtam elérni. Jó néhányszor próbáltam. De talán már nem 

elérhető ezen a számon, vagy nem tudom. 

 

– Elkérhetném az elérhetőségeit? 

 



– Ralphnál ott a névjegye. Őt kértem meg, hogy hívogassa csak tovább. 

Ralph! – kiabált ki az asszisztensnek. 

 

– Még mindig kint van Beau-val! – sipított vissza a lány ijedten kintről. 

 

Elizabeth Tassel vágott egy pofát, és nagy nehezen felállt. 

 

– Hát téged aztán semmi értelme megkérni, hogy keresd meg… 

 

Strike rögtön felállt, amint becsukódott az ajtó az ügynök háta mögött; 

megkerülte az íróasztalt, és lehajolva alaposabban is megvizsgálta azt a 

fényképet, amire már korábban felfigyelt. Ehhez le kellett vennie a 

könyvespolcról egy két dobermannt ábrázoló portrét. 

 

A kép, ami felkeltette az érdeklődését, A4-es méretű, színes fénykép 

volt, bár már nagyon kifakult. A rajta látható négy ember öltözetéből 

ítélve legalább huszonöt éve készült, épp ez előtt az épület előtt. 

 

Magát Elizabeth könnyen felismerte: ő volt az egyetlen nő a képen, 

nagydarab, egyszerű vonásokkal, hosszú hajába belekapott a szél. Sötét 

rózsaszín-türkiz színű, egyáltalán nem előnyös, egybeszabott ruhát 

viselt. Egyik oldalán egy vékony, szőke, különlegesen jóképű 

fiatalember állt; a másikon egy alacsony, színtelen arcú, savanyú képű 

férfi, akinek mintha túl nagy lett volna a feje a testéhez képest. Strike-

nak halványan ismerősnek is tűnt, gondolta, talán a lapokban vagy a 

tévében látta már. 

 

A számára egyelőre ismeretlen, bár talán mégis ismert férfi mellett ott 

feszített a sokkal fiatalabb Owen Quine. Ő volt a legmagasabb a négy 

alak közül. Gyűrött fehér öltönyt viselt, és a frizuráját talán tüskés 

focistahajként lehetett volna leírni. Strike-nak óhatatlanul is egy jóval 

kövérebb David Bowie jutott róla eszébe. 

 

A jól olajozott ajtó halk surranással tárult fel. Strike nem is próbálta 

titkolni, mit csinál; megfordult, szembe Tassellel, aki egy papírlappal a 

kezében lépett be. 

 



– Az ott Fletcher – mondta a nő, miközben a két kutya képére pillantott 

Strike kezében. – Tavaly pusztult el. 

 

Strike visszatette a kutyás képet a polcra. 

 

– Ó – értette meg Tassel. – Maga a másikat nézte. 

 

Odament a kifakult képhez. Ahogy megállt mellette, Strike megjegyezte, 

hogy a nő majdnem 180 centi. John Player Special- és francia 

parfümillat áradt belőle. 

 

– Ez azon a napon készült, amikor elindítottam az ügynökségemet. Ők 

az első három ügyfelem. 

 

– Ő kicsoda? – mutatott Strike a jóképű szőke fiatalemberre. 

 

– Joseph North. Magasan a legtehetségesebb közülük. Sajnos már 

fiatalon meghalt. 

 

– És ez…? 

 

– Természetesen Michael Fancourt – felelte Tassel meglepetten. 

 

– Tudtam is, hogy ismerős. Még mindig ön képviseli? 

 

– Dehogy! Én azt hittem… 

 

Strike jól hallotta a mondat végét is, bár a nő nem mondta ki: én azt 

hittem, ezt mindenki tudja. Ezek az egymás mellett létező, párhuzamos 

világok – a londoni irodalmi életben talán tényleg mindenki tudta, hogy 

a híres-neves író már nem Tassel ügyfele, Strike azonban nem tudta. 

 

– Miért nem ön képviseli már? – kérdezte, miközben visszaült a helyére. 

 

Tassel először odatolta elé az asztalon a papírlapot, amit hozott: 

ránézésre egy rossz minőségű, koszos névjegy másolata volt. 

 



– Választanom kellett Michael és Owen között, még évekkel ezelőtt – 

felelte aztán. – Én meg, amilyen hü-hülye vagyok – azzal megint 

köhögni kezdett, a hangja valami mélyről, a torkából jövő krákogássá 

vált –, Owent választottam. 

 

– Én csak ezeket az elérhetőségeit ismerem Kathryn Kentnek – tette még 

hozzá határozottan, lezárva a Fancourtról szóló beszélgetést. 

 

– Köszönöm – bólintott Strike, míg a papírlapot összehajtogatva a 

tárcájába dugta. – Nem tudja, mióta találkozgat vele Quine? 

 

– Egy ideje. Hordja mindenféle partikra, Leonora meg otthon kuksol 

Orlandóval. Semmi szégyenérzet nincs benne! 

 

– És mit gondol, Quine hol bujkálhat? Leonora szerint maga találta meg, 

amikor korábban néha… 

 

– Dehogy „találom” én meg Owent! – csattant fel a nő. – Mindig felhív, 

miután már ott van vagy egy hete valami szállóban, és előleget kér. Ő 

így hívja a csak úgy kifizetett pénzeket. Arra kell neki, hogy a minibár 

számláját kifizesse. 

 

– És ön fizet, gondolom. – feltételezte Strike. Ez a nő egyáltalán nem 

olyannak nézett ki, akiből könnyű erővel pénzt kicsikarni. 

 

Az ügynök felvillanó arckifejezése mintha elismerte volna, hogy 

valójában szégyelli ezt a gyengeségét, válasza azonban váratlanul érte 

Strike-ot. 

 

– Találkozott már Orlandóval? 

 

– Nem. 

 

Tassel már nyitotta a száját, hogy folytassa, de aztán mintha 

meggondolta volna magát, és csak annyit mondott: – Owen és én nagyon 

régóta ismerjük egymást. Valaha… valaha jó barátok voltunk – tette még 

hozzá, mélységes keserűséggel. 

 



– Melyik szállodákba ment eddig? 

 

– Az összesre nem emlékszem. Egyszer volt a Kensington Hiltonban. A 

Danubiusban, St. John’s Woodban. Nagy, jellegtelen szállókba, ahol 

megkap minden luxust, amit otthon nem. Owen azért egyáltalán nem 

olyan nagy bohém, kivéve talán a higiéniához való viszonyában. 

 

– Ön jól ismeri Quine-t. Nem gondolja, hogy megeshet, hogy valami… 

 

Tassel halvány, gúnyos mosollyal fejezte be a mondatot: – Valami 

butaságot csinált? Ugyan, dehogy. Eszébe sem jutna megfosztani a 

világot Owen Quine zsenijétől. Dehogy, csak bujkál valahol, tervezgeti, 

hogy áll bosszút mindannyiunkon, és vérig van sértve, hogy még nem 

keresi teljes erővel az ország minden rendőre. 

 

– Ekkora keresésre számít, noha közismert szokása, hogy el-eltűnik? 

 

– Hát persze – bólintott Elizabeth. – Amikor csak így kámforrá válik, 

arra számít, hogy címoldalon hozzák a hírt. Az a baj, hogy amikor 

legelőször csinálta, sok-sok évvel ezelőtt, amikor összeveszett az első 

szerkesztőjével, akkor működött is. Tényleg volt némi aggódás, 

megjelent egy s más a sajtóban. Azóta is ebben reménykedik. 

 

– A felesége szilárdan állítja, hogy Quine-t zavarná, ha a rendőrséghez 

fordulna. 

 

– Fogalmam sincs, honnan veszi ezt – vett ki a dobozból egy újabb 

cigarettát a nő. – Owen szerint az országnak minimum helikoptereket 

meg nyomkereső kutyákat kellene bevetnie egy ilyen fontos emberért. 

 

– Nos, köszönöm, hogy szánt rám időt – zárta le a beszélgetést Strike, és 

már állt volna fel. – Szép volt öntől, hogy fogadott. 

 

Elizabeth Tassel felemelte az egyik kezét. 

 

– Nem, nem volt szép – szólalt meg. – Kérni akarok magától valamit. 

 



Strike érdeklődve várt. Ez a nő nyilvánvalóan nincs ahhoz szokva, hogy 

szívességet kérjen. Néhány pillanatig szótlanul szívta a cigarettáját, ez 

pedig újabb elfojtott köhögést váltott ki. 

 

– Ez a… ez az egész… dolog a Bombyx morival nagyon sok kárt 

okozott nekem – harákolta végül. – Visszavonták a meghívómat a Roper 

Chard évfordulós ünnepségére pénteken. Két kéziratom, ami bent volt 

kiadóknál, visszajött egyetlen szó nélkül. És kicsit kezdek aggódni 

szegény Pinkelman legújabb könyve miatt is. – Az idős 

mesekönyvszerző képére mutatott a falon. – Elterjedt valami 

gusztustalan pletyka, hogy összejátszottam Owennel, én cukkoltam, 

hogy szedjen elő régi, botrányos ügyeket Michael Fancourtról, keverjen 

nagy balhét, hátha ettől majd mindenki rá akar ígérni a könyvére. Ha 

már maga most úgyis végigmegy mindenkin, aki Owent ismeri – bökte 

ki végül, mit akar –, nagyon hálás lennék, ha elmondaná nekik… 

különösen Jerry Waldergrave-nek, ha vele is találkozik… hogy nekem 

fogalmam sem volt, mi van abban a regényben. Biztosan nem küldtem 

volna szét, különösen Christian Fishernek, ha nem lettem volna beteg. 

De beteg voltam, és… – habozott egy kicsit –, és figyelmetlen. De csak 

ennyi. 

 

Ez volt tehát az oka, hogy ennyire nagyon akart Strike-kal találkozni! 

Nem is tűnt olyan nagy kérésnek cserébe két szálloda meg egy szerető 

címéért. 

 

– Feltétlenül megemlítem, ha előkerül a dolog – egyezett bele Strike, és 

felállt. 

 

– Köszönöm – felelte mogorván Tassel. – Kikísérem. 

 

Óriási ugatásra léptek ki a belső irodából. Ralph visszaért a sétából az 

öreg dobermannal. A férfi hátrasimította az arcából a vizes haját, 

miközben a szürke orrú kutyát próbálta visszafogni, az meg csak 

vicsorgott Strike-ra. 

 

– Sosem szerette az idegeneket – jegyezte meg Elizabeth Tassel 

közönyösen. 

 



– Owent egyszer meg is harapta – szólt bele Ralph is, mintha Strike 

jobban érezné magát a tudattól, hogy a kutya legszívesebben nyilván 

széttépné. 

 

– Igen – felelte Elizabeth Tassel. – Nagy kár, hogy… 

 

De ekkor kitört rajta megint a recsegő, sípoló köhögés. A többiek a 

helyiségben némán megvárták, amíg elmúlik. 

 

– Kár, hogy nem halt bele – krákogta az ügynök végül. – Sok mindent 

megkönnyített volna. 

 

A két asszisztense döbbenten nézett. Strike megszorította a nő kezét, és 

elbúcsúzott. Aztán becsukódott az ajtó a morgó, vicsorgó dobermann 

pofájába. 
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Itt találom Méregfalvi urat, kisasszony? 

 

WILLIAM CONGREVE: 

Így él a világ
2
 

 

 

 

 

Strike megállt az elázott utcácska végén, és felhívta Robint, de a szám 

foglalt volt. Felhajtotta a gallért a kabátján, és a nedves falnak dőlve 

néhány másodpercenként újra próbálkozott; a tekintete közben rátalált a 

szemben lévő ház falán egy kis kék táblácskára, amely Lady Ottoline 

Morrell irodalmi szalonjának állított emléket. Nyilván ezek a falak is 

számos sikamlós regényről hallottak annak idején, amelyben 

könnyűszerrel azonosítani lehetett a szereplőket… 

 

– Hahó, Robin! – köszönt Strike, amikor a lány végre felvette. – 

Késésben vagyok. Fel tudná nekem hívni Gunfrey-t, és megmondani, 

hogy holnap egészen biztosan találkozom a célszeméllyel? Caroline 

Inglesnek meg mondja meg, hogy nincsen semmi újabb fejlemény, de 

holnap felhívom, hogy tájékoztassam a legújabbakról. 

 

Amikor végzett a programmódosításokkal, még megkérte Robint, 

próbálja meg kideríteni, nem a St. John’s Wood-beli Danubius szállóba 

ment-e Owen Quine. 

 

– Mi a helyzet a Hiltonokkal? 

 

– Semmi jó – felelte Robin. – Már csak kettő van hátra, és semmi. Ha ott 

is van bármelyikben, akkor vagy álnevet használ, vagy álarcot. De 

gondolom, lehet az is, hogy a személyzet nem nagyon figyel oda. Azt 

hinné az ember, biztosan felfigyelnek rá, különösen, ha az a köpönyeg 

van rajta. 

 



– A kensingtonit is próbálta? 

 

– Igen. Semmi. 

 

– Hát jó, egyébként van egy újabb szál: egy szerzői kiadásban publikáló 

barátnő, Kathryn Kent. Lehet, hogy később még meglátogatom. Ma 

délután nem fogom tudni felvenni a telefont, Miss Brocklehurstöt 

követem. Küldjön SMS-t, ha bármi kérdése van! 

 

– Rendben. Jó követést! 

 

Unalmas, eredménytelen délután lett belőle. Strike-nak egy nagyon jól 

fizetett személyi asszisztenst kellett megfigyelnie, mert a paranoiás 

főnöke (egyben szeretője) meg volt győződve róla, hogy nemcsak magát, 

hanem a cég üzleti titkait is odaadja egyik riválisának. Csakhogy úgy 

tűnt, Miss Brocklehurst valóban azért akart egy szabad délutánt, hogy 

jobban gyantáztathasson-manikűröztethessen-barnítóztathasson, 

szeretője még nagyobb örömére. Strike majdnem négy óra hosszat várt, 

és bámulta a kozmetikus ajtaját a szemben lévő Caffé Nero 

esőcseppekkel pöttyözött ablakán keresztül, és közben számos 

babakocsis nő haragját vívta ki, akik meg jó pletykálkodóhelyet 

kerestek. Végül feltűnt Miss Brocklehurst is, barnára festve és nyaktól 

lefelé minden bizonnyal teljesen szőrtelenül. Strike követte egy rövid 

ideig, aztán látta, hogy beül egy taxiba. Ebben az esőben szinte csoda 

volt, hogy sikerült elkapnia egy másik taxit, mielőtt az első eltűnt volna 

szem elől, de a bedugult, ázott utcákon folyó lusta üldözés végül (ahogy 

az irányból Strike már gondolta is) a gyanakvó főnök lakásánál ért véget. 

Strike, aki egész idő alatt óvatosan fényképezett, most kifizette a taxit és 

úgy döntött, ennek a munkának mára vége. 

 

Alig négy óra volt még csak, a nap lassan lement, egyre hűvösebb lett a 

végeérhetetlen eső. Egy trattoria ablakából már karácsonyi fények 

csillantak fel, ahogy elment mellette, és hirtelen eszébe jutott Cornwall. 

Úgy érezte, gyerekkori otthona gyors egymásutánban immár harmadszor 

tolakodik így előre a gondolatai között, mintha hívogatná, a fülébe 

suttogna valamit. 

 



Mióta is nem látogatott haza abba a gyönyörű tengerparti kisvárosba, 

ahol a gyerekkora legnyugodtabb éveit töltötte? Négy éve? Öt? Akkor 

találkozott a nagynénjével és nagybátyjával, amikor azok „feljöttek 

Londonba”, ahogy ők kissé zavartan mondták. Ilyenkor a húgánál, 

Lucynál vendégeskedtek, úgy élvezték ki a nagyvárost. Legutóbb Strike 

elvitte a nagybátyját az Emiratesbe megnézni egy Arsenal–Manchester 

City meccset. 

 

Rezegni kezdett a telefon a zsebében. Robin szokás szerint szó szerint 

követte az utasításait, és inkább SMS-t írt, nem pedig felhívta: 

 

 

„Mr. Gunfrey újabb találkozót kér holnap 10-kor az irodájában, még 

akar mondani valamit. Rx” 

 

 

„Köszönöm”, írta vissza Strike. 

 

Sosem tett az üzenet végére puszit, csak ha a húgának vagy a 

nagynénjének írt. 

 

A metróállomáson nekiállt átgondolni, mihez kezdjen most. Mintha 

viszketett volna az agya, amiért fogalma sem volt, hová tűnhetett Owen 

Quine. Bosszantotta, de érdekelte is, ahogy az író ilyen ügyesnek 

bizonyult. Előhúzta a tárcájából a papírlapot, amit Elizabeth Tassel adott 

neki. Kathryn Kent neve alatt egy fulhami toronyház címe állt rajta, meg 

egy mobiltelefon száma. A névjegy legalján két szó: független író. 

 

Akadtak Londonnak részei, amelyeket Strike legalább olyan jól ismert, 

mint egy taxis. Míg gyerekkorában sosem jutott el az igazán előkelő 

környékekre, a főváros számos részén laktak örökké gyökértelen, most 

már halott édesanyjával. Általában foglaltházakban vagy tanácsi 

lakásokban, de alkalmanként, ha az anyja épp aktuális barátjának anyagi 

helyzete lehetővé tette, kellemesebb helyeken is. Fel is ismerte Kathryn 

Kent címét. A Clement Attlee-lakótelepen régi tanácsi háztömbök álltak, 

amelyek közül sok mostanra már magánkézbe került. Ronda, szögletes, 

téglából épült tömbök ezek, minden emeleten függőfolyosóval, alig 

néhány száz méterre Fulham többmilliós házaitól. 



 

Otthon nem várta senki, és a Caffé Neróban töltött hosszú délutánt 

követően tele volt a hasa kávéval és kelt tésztával. Így nem a Northern 

vonal szerelvényére szállt fel, hanem a Districtére, elment vele West 

Kensingtonba, és megindult a sötétben, végig a North End Roadon, el a 

kifőzdék meg egy sor bedeszkázott ablakú kisebb bolt előtt, amelyeket a 

gazdasági válság roppantott össze. Mire odaért a céljához, a telep 

háztömbjeihez, be is esteledett. 

 

A Stafford Crippsről elnevezett ház volt az úthoz legközelebbi, csak egy 

alacsony, modern orvosi rendelő állt előtte. A tanácsi házak optimista 

tervezője, talán a szocialista idealizmustól megrészegedve, minden 

lakásra tett egy saját kis erkélyt. Vajon úgy képzelték, hogy a boldog 

lakók majd virágládákat öntözgetnek itt, és jókedvűen átköszöngetnek 

egymásnak? Gyakorlatilag az összes erkélyt tárolásra használták: régi 

matracok, babakocsik, konyhai gépek, meg nagy bálányi, ránézésre 

koszos ruha zsúfolódott össze rajtuk kitéve az elemeknek, mintha valaki 

félbevágott volna egy óriási, mindenféle lomot tartalmazó szekrényt, s 

annak tartalma látszana ki. 

 

Egy csapatnyi kapucnis fiatal cigizett a jókora műanyag kukák mellett; 

ahogy elment mellettük, bizonytalan pillantásokkal méregették. Strike 

mindegyiküknél magasabb és nagyobb darab is volt. 

 

– Mekkora csávó! – kapta el az egyik hangját, és már ki is fordult a 

látóterükből, a nyilvánvalóan nem működő lift mellett a betonlépcső 

felé. 

 

Kathryn Kent a harmadikon lakott, és az egész ház oldalán végighúzódó, 

téglából épült, szeles folyosón lehetett eljutni az ajtajához. Strike 

megjegyezte, hogy nem úgy, mint a szomszédainál, Kathryn ablakaiban 

valódiak a függönyök. Aztán bekopogott az ajtón. 

 

Semmi válasz. Ha Owen Quine itt van, nyilván nem akarja elárulni 

magát: nem égett bent fény, semmi mozgás nem hallatszott. A szomszéd 

ajtón szinte komikus gyorsasággal egy dühös arcú nő dugta ki a fejét, a 

szájában cigaretta lógott. Gyorsan végigmérte Strike-ot, aztán 

visszahúzódott a lakásba. 



 

Hűvös szél fütyült végig a folyosón. A nagykabátján esőcseppek 

csillogtak, de a feje, amit nem védett semmi, jól tudta, hogy pont 

ugyanúgy néz ki, mint mindig: rövid, sűrű göndör hajára semmilyen 

hatással nem volt a nedvesség. Mélyen a zsebébe dugta a kezét, és talált 

ott egy kemény borítékot, amiről már meg is feledkezett. Kathryn Kent 

ajtaja előtt elromlott a folyosón a lámpa, úgyhogy két ajtóval arrébb 

kellett bicegnie az égő villanykörte alá, ott nyitotta ki. 

 

 
Mr. és Mrs. Michael Ellacott 

tisztelettel meghívják 
leányuk, 

Robin Venetia 
és 

Mr. Matthew John Cunliffe 
házasságkötési szertartására 

a Szűz Mária-templomba, Mashamba, 
2011. január 8-án 

14 órakor, 
és az azt követő fogadásra 

a Swinton Park kastélyszállóba. 
 

 

 

A meghívóból egyenesen katonás tekintély áradt: a házasságkötésre az 

alább leírtak szerint kerül sor. Ő meg Charlotte sosem jutottak el odáig, 

hogy krémszínű keménypapíros meghívókat küldözgessenek szét 

csillogó, dombornyomott folyóírásos szöveggel. 

 

Strike visszadugta a meghívót a zsebébe, és visszament Kathryn ajtaja 

elé tovább várakozni. Elmerült a gondolatai között, úgy bámult ki a sötét 

Lillie Roadra, ahol kettős fények húztak el sorban – az autók fényszórói 

meg a tükörképük a nedves úton, rubinvörös, borostyánsárga. Lent, a ház 

előtt összeszaladtak a kapucnis fiatalok, majd szétváltak, újak érkeztek, 

csoportok alakultak ki belőlük. 

 



Fél hétkor az egész összegyűlt banda egységesen megindult. Strike nézte 

őket, amíg már majdnem el is tűntek a szeme elől. Ekkor haladtak el egy 

nő mellett, aki épp most érkezett az ellenkező irányból. Ahogy átment 

egy lámpaoszlop alatti fénytócsában, Strike sűrű, vörös hajat látott 

kibukkanni a fekete esernyő alól. 

 

Elég féloldalasan lépkedett, mert abban a kezében, amelyben nem az 

esernyőt fogta, két nehéz bevásárlószatyrot cipelt. Mégis, ilyen 

távolságból Strike első benyomásra akár vonzónak is mondhatta volna, 

ahogy szabályos időközönként hátralendítette sűrű tincseit. A szélfútta 

hajkoronán megakadt az ember szeme, és a bő nagykabát alól karcsú 

lábak bukkantak elő. A nő egyre közelebb ért, mit sem sejtve róla, hogy 

a harmadikról figyeli valaki. Átsétált a ház előtti betonozott terecskén, és 

eltűnt Strike szeme elől. 

 

Öt perccel később pedig a folyosóra lépett, ahol a nyomozó várt. Ahogy 

egyre közelebb ért, a kabátja feszülő gombjairól telt, alma formájú 

alakot lehetett leolvasni. Észre sem vette Strike-ot, míg olyan tíz méterre 

nem járt már tőle. Lehajtott fejjel ment, és amikor felnézett, a nyomozó 

ráncos, duzzadt arcot pillantott meg, sokkal idősebbet, mint amire 

számított. A nő hirtelen megtorpant, a lélegzete is elakadt. 

 

– Te…! 

 

Strike ekkor jött rá, hogy a rossz folyosói világítás miatt csak a 

körvonalait látja. 

 

– Te kibaszott seggfej! 

 

A bevásárlószatyrok a betonpadlóra zuttyantak, összetörő üveg 

csörömpölése hallatszott. A nő nagy lendülettel, ökölbe szorított kézzel 

hadonászva rohant Strike felé. 

 

– Te seggfej, te seggfej, ezt sosem bocsátom meg, sosem, takarodj 

innen! 

 



Strike kénytelen volt elhárítani jó néhány vaktában vagdalkozó csapást. 

Hátrébb lépett, a nő meg visítva ütötte tovább, hátha sikerül a régi 

bokszolóreflexek védelmén áthatolnia. 

 

– Na várj csak…! Pippa kurvára kikaparja a szemed… várj csak… 

 

A szomszéd ajtó ismét kinyílt, ugyanaz a nő állt a küszöbön, szájában a 

cigarettával. 

 

– Hé má’! – szólalt meg. 

 

Az ajtóból hirtelen felvillanó fény megvilágította Strike-ot is. A vörös 

hajú nő kis zihálással-sikkantással hátratántorodott, el tőle. 

 

– Mi a picsa van má’? – szólt oda a szomszéd. 

 

– Azt hiszem, összekevertek valakivel – felelte Strike kellemes hangon. 

 

A szomszéd bevágta az ajtót, amitől a nyomozó és támadója megint ott 

maradt a sötétben. 

 

– Ki maga? – suttogta a nő. – És mit akar? 

 

– Maga Kathryn Kent? 

 

– Mit akar? – Aztán hirtelen ijedten hozzátette: – Ha arról van szó, amire 

gondolok, akkor már nem is vagyok ott! 

 

– Parancsol? 

 

– Szóval, ki maga? – ismételte meg a nő, még az eddiginél is ijedtebb 

hangon. 

 

– A nevem Cormoran Strike, és magánnyomozó vagyok. 

 

Már megszokta, hogyan reagálnak rá az emberek, amikor váratlanul 

megjelenik az ajtajuk előtt. Kathryn reakciója (a döbbent csend) igazán 



tipikusnak mondható. A nő most hátrálni kezdett tőle, és majdnem 

elbotlott a saját leejtett bevásárlószatyraiban. 

 

– Ki küldött rám magánnyomozót? Az a nő, ugye? – csattant fel vadul. 

 

– Arra fogadtak fel, hogy keressem meg Owen Quine-t, az írót – felelte 

Strike. – Már majdnem két hete eltűnt. Tudom, hogy ön jó ismerőse… 

 

– Nem, nem vagyok! – vágta rá Kathryn, és lehajolt, hogy felvegye a 

szatyrokat. Hangos üvegcsörömpölés hallatszott belőlük. – Ezt 

megmondhatja annak a nőnek is. Lehet az övé nyugodtan. 

 

– Már nincsenek jóban? Nem tudja esetleg, hol lehet? 

 

– Leszarom, hol van. 

 

Egy macska sétált végig gőgös léptekkel a folyosó kőkorlátjának szélén. 

 

– Megkérdezhetem, utoljára mikor…? 

 

– Nem, nem kérdezheti! – csattant fel a nő dühös gesztussal. 

Meglendítette az egyik szatyrot, mire Strike összerándult. Azt hitte, a nő 

le fogja verni a korlátról a macskát, amely időközben odaért mellé. Az 

állat csak fújt egyet, és leugrott. Kathryn gyors, gonosz rúgást célzott 

feléje. 

 

– Rohadt dög! – mondta még mellé. A macska eliramodott. – Menjen 

arrébb, legyen szíves! Be akarok menni a lakásomba. 

 

Strike hátralépett néhányat az ajtó elől, hogy a nő odaférjen. De nem 

találta a kulcsát. Néhány kellemetlen másodperc után, mialatt a kezében 

a szatyrokkal próbálta végigtapogatni a zsebeit, végül mégis le kellett 

tennie őket a földre. 

 

– Mr. Quine az után tűnt el, hogy összeveszett az ügynökével a legújabb 

könyve kapcsán – kezdte ismét Strike, míg Kathryn a kabátzsebében 

keresgélt. – Azt gondoltam, talán… 

 



– Leszarom a könyvét is. Nem is olvastam – tette még hozzá. Remegett a 

keze. 

 

– Mrs. Kent… 

 

– Miss – vetette oda a nő. 

 

– Ms. Kent, Mrs. Quine szerint egy nő kereste a férjét a házuknál. A 

leírás alapján azt gondoltam… 

 

Kathryn Kent már megtalálta a kulcsot, de most leejtette. Strike lehajolt, 

hogy felvegye neki. A nő kikapta a kezéből. 

 

– Nem tudom, miről beszél. 

 

– Nem kereste Mr. Quine-t az otthoni címén múlt héten? 

 

– Megmondtam, nem tudom, hol van, nem tudok semmit – felelte 

Kathryn kurtán, majd gyorsan a zárba tolta és elfordította a kulcsot. 

 

Felkapta a két szatyrot, az egyik még mindig hangosan csörömpölt. 

Strike most már látta, hogy a közeli háztartási boltból jöhetett. 

 

– Nehéznek tűnik. 

 

– Elromlott a vécétartályom – válaszolt dühösen a nő. 

 

Azzal becsapta az ajtót Strike előtt. 
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VERDONE: Harcolni jöttünk. 

CLERMONT: És fogtok is, jó urak, 

Még sok is lesz; de most egy-két rövid körre… 

 

FRANCIS BEAUMONT ÉS PHILIP MASSINGER: 

A kis francia ügyvéd 

 

 

 

Másnap reggel Robin egy felesleges esernyőt szorongatva, izzadtan, 

kényelmetlen érzéssel jött ki a metróból. A néhány napnyi esőzés, a 

nedves ruha szagú metrókocsik, csúszós járdák és vízcsepp-pettyezte 

ablakok után a meglepetés erejével hatott rá a hirtelen váltás a 

napfényes, száraz időbe. Másokat persze lehet, hogy jobb kedvre derített 

volna, hogy elmúlt az özönvízszerű eső, elvonultak az alacsonyan lógó, 

szürke felhők, de Robint nem. Csúnyán összevesztek Matthew-val. 

 

Szinte meg is könnyebbült, ahogy kinyitotta a Strike nevével és 

foglalkozásával gravírozott üvegajtót, és észrevette, hogy a főnöke máris 

bent ül a saját irodájában és telefonál – zárt ajtó mögött. Homályosan 

érezte, össze kell szednie magát, mielőtt elé állhatna, hiszen az előző esti 

vitának éppen Strike volt az apropója. 

 

– Meghívtad az esküvőre? – kérdezte tőle Matthew éles hangon. 

 

Robin attól félt, Strike talán megemlítheti a meghívást, amikor majd este 

együtt megisznak valamit, és ha nem készíti fel erre Matthew-t, Strike-ra 

szakad majd rosszallásának nagyja. 

 

– Mióta hívunk meg bárkit is anélkül, hogy megbeszélnénk? – 

érdeklődött a vőlegénye. 

 

– Akartam mondani. Azt hittem, mondtam is! 

 



De itt már dühös is volt magára. Sosem hazudott még Matthew-nak. 

 

– Végül is a főnököm, el is várja, hogy meghívjuk! 

 

Ez sem volt igaz. Robin nem volt benne biztos, hogy Strike-ot érdekelte 

volna. 

 

– Mindenesetre én szeretném, ha ott lenne – tette még hozzá, és ez 

legalább valóban így volt. Szerette volna a munkáját, amit még életében 

nem élvezett ennyire, kicsit közelebb rángatni a magánéletéhez, aminek 

meg jelenleg egyáltalán nem akaródzott befogadnia. Szerette volna szép, 

nagy egésszé gyúrni a kettőt, ott látni Strike-ot az összegyűltek közt, 

kivívni a jóváhagyását (jóváhagyását! Ugyan miért kéne neki 

jóváhagynia?), hogy hozzámegy Matthew-hoz. 

 

Előre tudta, hogy vőlegénye nem fog ennek örülni, de azt remélte, 

ekkorra ezek ketten már megismerkedtek és szimpatikusnak is 

bizonyultak egymásnak; az pedig igazán nem az ő hibája, hogy ez még 

mindig nem történt meg. 

 

– Ahhoz képest, hogy mekkora rohadt nagy balhé volt, amikor én meg 

Sarah Shadlockot akartam meghívni – jegyezte meg Matthew. Robin ezt 

határozottan övön alulinak érezte. 

 

– Hát akkor hívd meg! – vágott vissza dühösen. – De azért közel sem 

ugyanaz, Cormoran sosem próbált engem lefektetni! Ez a horkantás, ez 

meg mit jelent? 

 

És már rendesen bele is melegedtek a vitába, amikor Matthew édesapja 

telefonált a hírrel, hogy az a fura epizód, ami a fiú édesanyjánál 

jelentkezett az előző héten, az orvosok szerint egy kisebb szélütés volt. 

 

Eztán mind a ketten úgy érezték, ízléstelen dolog lenne Strike-on 

civakodniuk, úgyhogy azzal az elégedetlen érzéssel feküdtek le, hogy 

bár elvileg kibékültek, jól tudták, hogy csak füstölögnek tovább 

magukban. 

 



Már majdnem dél volt, mire Strike végre előjött az irodájából. Ma nem 

öltönyt viselt, hanem egy koszos, lyukas pulóvert, farmert és sportcipőt. 

Az arcán sűrűn meredezett a sötét borosta – mint mindig, ha nem 

borotválkozott huszonnégy óránként. Robin minden bajáról elfeledkezve 

bámulta. Még amikor az irodájában lakott, akkor sem látta ennyire 

hajléktalan kinézetűnek. 

 

– Az Ingles-ügyben telefonálgattam, és megszereztem néhány számot 

Longmannek – közölte a főnöke, átnyújtva a régimódi, barna dossziékat, 

mindegyik gerincén a kézzel írt sorszámmal. Ilyeneket használt a 

Különleges Nyomozó Egységben, és az információ összerendezésének 

továbbra is ezt a módját részesítette előnyben. 

 

– Most… szándékosan néz ki így? – érdeklődött a lány elkerekedett 

szemmel. Mintha olajfoltokat fedezett volna fel a farmerja két térdén. 

 

– Aha. Gunfrey kedvéért. De hosszú történet. 

 

Míg Strike készített mindkettőjüknek egy teát, tovább beszélgettek az 

aktuális ügyeik részleteiről. Strike elmesélte, milyen új információkkal 

gazdagodott, és mi mindennek kell még utánanézni. 

 

– És mi a helyzet Owen Quine-nal? – kérdezte Robin, miközben átvette 

a csészéjét. – Mit mondott az ügynöke? 

 

Strike lassan leült a kanapéra, ami a szokásos szellentő hangokat adta ki, 

ahogy hozzáért, majd összefoglalta neki, mit hallott Elizabeth Tasseltől, 

és mi történt, amikor Kathryn Kentet meglátogatta. 

 

– Amikor meglátott, megesküdnék rá, hogy azt hitte, én vagyok Quine. 

 

Robin felnevetett. 

 

– Annyira azért nem kövér! 

 

– Igazán köszönöm, Robin! – felelte szárazon Strike. – De amikor rájött, 

hogy nem Quine vagyok, és mielőtt még megmondtam volna, hogy 



hanem akkor kicsoda, közölte, hogy „már nem is vagyok ott!” Mit 

gondol, ez mit jelenthet? 

 

– Nem tudom… de… – mondta félénken a lány – nekem tegnap sikerült 

kideríteni néhány dolgot Kathryn Kentről. 

 

– Hogyan? – kérdezte döbbenten Strike. 

 

– Maga mondta, hogy ez a nő író, szerzői kiadásban jelent meg – 

emlékeztette a lány. – Úgyhogy gondoltam, körülnézek a neten, hadd 

lássam, mi van fent róla, és… – két kattintással már elő is hozott egy 

oldalt – mint kiderült, van egy blogja. 

 

– Remek munka! – dicsérte meg Strike, és a kanapéról vidáman felállva 

megkerülte az íróasztalt, hogy Robin válla fölött ráláthasson a 

képernyőre. 

 

Az igen amatőr kinézetű weboldalnak az Irodalmi életem címet adták. 

Rajzolt írótollak díszítették, és egy igen előnyös kép Kathrynről, ami 

Strike megítélése szerint jó tíz éve készülhetett. A blogon naplószerűen 

időrendben sorakozó bejegyzések szerepeltek. 

 

– Nagyon sok csak arról szól, hogy a hagyományos kiadók akkor sem 

ismerik meg a jó könyvet, ha fejbe verik őket vele – kommentálta Robin, 

lassan görgetve lefelé az oldalt, hogy Strike is megnézhesse. – Ez a nő 

három regényt írt, egy sorozatot, erotikus fantasynek hívja, a címe 

Melina-saga. Kindle-re lehet letölteni. 

 

– Nincs kedvem még több rossz könyvet elolvasni, épp elég volt nekem 

a „Babzsák” testvérek – felelte Strike. – Quine-ról van valami? 

 

– Egy csomó – bólintott Robin –, feltéve, hogy ő az, akit csak a Híres 

Írónak hív. Vagy rövidítve HÍ-nek. 

 

– Nem hinném, hogy két íróval is hetyeg – felelte Strike. – Biztosan ő 

az. A „híres” azért egy kis túlzás. Maga hallott valaha Quine-ról, mielőtt 

felbukkant nálunk Leonora? 

 



– Nem – vallotta be Robin. – Tessék, itt van, nézze csak! November 

másodika. 

 

Jó kis beszélgetés HÍ-vel ma este a Cselekményről és az Elbeszélésről, 

ami persze nem ugyanaz. Aki nem tudná:a Cselekmény az, ami történik, 

az Elbeszélés meg, hogy mennyit mutatunk meg az olvasóknak, és 

hogyan mutatjuk meg. 

 

Egy példa második regényemből, a „Melina áldozatá”-ból. 

 

Közeledvén Harderell Erdeje felé Lendor odafordította csinos 

arcocskáját, hogy megbecsülje, mily messze lehetnek. Lovaglással, 

íjászattal szépen kidolgozott teste… 

 

 

– Menjen lejjebb – szólt rá Strike. – Lássuk, mit ír Quine-ról! 

 

Robin szót fogadott, és lejjebb megállt egy október 21-ei dátumú 

bejegyzésnél. 

 

 

 

Hát felhív HÍ, hogy nem tudunk találkozni (már megint). Családi bajok. 

Mi mást tehetnék, mint hogy azt mondom, megértem? Már amikor 

egymásba szerettünk, tudtam, hogy ez nem lesz egyszerű. Erről itt nem 

írhatok teljesen nyíltan, de annyit mondhatok, hogy egy bizonyos 

Harmadik Személy miatt ragadt ott a felesége mellett, akit nem szeret. 

Nem az ő hibája. Nem is a Harmadik Személyé. A felesége nem engedné 

el akkor sem, ha a mindenkinek ez lenne a legjobb, így hát maradunk 

ebben a purgatóriumnak érződő valamiben 

 

A felesége tud rólam, de úgy tesz, mintha nem tudna. Én nem tudom 

hogy, képes olyasvalakivel élni aki mással akar lenni mert tudom, hogy 

én nem tudnék. HÍ azt mondja, mindig is fontosabb volt neki a Harmadik 

Személy mindenki másnál (nála is). Fura, hogy a „Gondviselő” szerepe 

milyen gyakran leplez mélységes Önzést. 

 



Egyesek biztos azt mondják az én hibám amiért beleszerettem egy Nős 

férfiba. Hát nem mondtok ám semmi olyat amit a nővérem vagy a saját 

Anyám ne mondana úgyis állandóan. Próbáltam szakítani de mit 

mondhatnék mást mint h a Szívnek megvannak a maga okai, amiket még 

az Okosok se látnak át. Ma este meg egészen új Okból sírok itt miatta. 

Azt mondja majdnem befejezte a Főművét, azt a könyvet ami szerinte a 

Legjobb, amit valaha írt. „Remélem, tetszik majd. Te is benne vagy.” 

 

Mit mondhatna az ember, amikor egy Híres Író beleírja a legjobbnak 

tartott könyvébe? Megértem, mit ad nekem, úgy értem, ahogy senki nem 

értheti, aki Nem Ír. Egyszerre tesz büszkévé és alázatossá vele. Igen 

vannak, akiket mi Írók a szívünkbe fogadunk, na de Könyveinkbe?! Az 

már különleges. Az valami más. 

 

Muszály szeretnem HÍ-t. A Szívnek megvannak az Okai. 

 

 

 

Ez alatt néhány megjegyzés is sorakozott: 

 

 

Mit szólnál, ha azt mondanám, nekem felolvasott egy részletet? 

Pippa2011 

 

Ugye csak viccelsz Pip, nekem nem hajlandó!!! Kath 

 

Várd ki a végét. Pippa2011 xxxx 

 

 

 

– Érdekes – jegyezte meg Strike. – Nagyon érdekes. Amikor tegnap este 

rám vetette magát, arról is biztosított, hogy egy bizonyos Pippa majd 

kikaparja a szememet. 

 

– Akkor ezt nézze! – vágott közbe izgatottan Robin, és lejjebb görgetett 

a november 9-ei bejegyzéshez. 

 

 



Amikor először találkoztunk, HÍ azt mondta nekem: „addig nem jó az 

írás, amíg valaki nem vérzik, leginkább maga”. Ahogy a Blogom olvasói 

jól tudják, én Metaforikussan mind itt mind regényeimben felvágtam az 

ereimet. De ma azt érzem, hogy olyantól kaptam Halálos sebet akiben 

már megtanultam bízni. 

„Ó Macheath! elvetted tőlem Nyugalmamat – Öröm lenne kínlódásod 

látnom!” 

 

 

 

– Honnan van ez az idézet? – kérdezte Strike. 

 

Robin fürge ujjai máris a billentyűzeten táncoltak. 

 

– A Koldusoperából. John Gay. 

 

– Milyen művelt, ahhoz képest, hogy nem tudja, a „hogy” elé vagy utána 

tegye a vesszőt, és összevissza nagybetűvel kezd szavakat! 

 

– Nem lehet mindenki írózseni – jegyezte meg szemrehányóan Robin. 

 

– Hála istennek, már amiket hallok róluk. 

 

– De nézze ezt a megjegyzést az idézet alatt! – mutatott Robin a 

képernyőre. Rákattintott egy hivatkozásra, mire egyetlen mondat jelent 

meg: 

 

Én is jönnék meghúzni a k*@%tt kötelet veled, Kath. 

 

Ezt a megjegyzést is Pippa2011 írta. 

 

– Pippa elég keménynek tűnik, nem? – tűnődött el Strike. – Van valami 

arról, Kent mit dolgozik? Gondolom, nem az erotikus fantasyből fizeti a 

számláit. 

 

– Na, ez is fura kicsit. Nézze, ezt itt! Október 28-án Kathryn a 

következőt írta: 

 



Mint a legtöbb Írónak, nekem is van állásom. Biztsági okokból nem 

mondhatok többet róla. Ezen a héten még szigorúbb biztonsági 

intézkedéseket vezettek be az Intézményünkben, ami meg azt jelenti, hogy 

a fontoskodó Kollégának (újászületett Keresztény, mindig nagyon 

kenetteljesen viszonyul a magánéletemhez) lesz új oka javasolni a 

vezetésnek a blogok s.tb figyelését nehogy fontos Információk kerüljenek 

ki. Szrencsére úgy látszik győzött a józan ész és nem tesznek lépéseket. 

 

– Nagyon titokzatos – bólintott Strike. – Szigorúbb biztonsági 

intézkedések… női börtön? Pszichiátriai intézet? Vagy ipari titkokról 

lenne szó? 

 

– Vagy nézze ezt itt, november 13-án! 

 

Robin lejjebb görgetett a blog legújabb bejegyzéséhez. Ez volt az 

egyetlen azóta, amióta Kathryn állítólag „halálos sebet” kapott. 

 

 

A drága nővérem három nappal ezelőtt elvesztette a rég vívott harcát a 

mellrákkal. Köszönöm mindenkinek a jókívánságokat és a támogatást. 

 

 

 

Két megjegyzés tartozott ehhez, és Robin most ezeket is megnyitotta. 

 

Pippa2011 azt írta: 

 

Annyira sajnálom Kath. A lehető legnagyobb szeretettel xxx. 

 

Kathryn válaszolt is neki: 

 

Kösz Pippa igaz barát vagy xxxx 

 

Kathryn előre elmondott köszönete szomorúan árválkodott a rövid 

üzenetváltás fölött: jóval több támogató megjegyzésre számíthatott. 

 

– De miért? – sóhajtott egy nagyot Strike. 

 



– Mit miért? – nézett fel rá kérdőn Robin. 

 

– Miért csinálnak ilyet az emberek? 

 

– Mármint hogy miért blogolnak? Nem is tudom… nem mondott olyat 

egyszer valaki, hogy a vizsgálódás nélküli élet nem emberhez méltó? 

 

– De igen, Platón – vágta rá Strike. – De ebben nem vizsgálja az életet, 

csak közszemlére teszi! 

 

– Jézusom! – kiáltott fel Robin, és ahogy összerándult, leöntötte magát 

teával. – Elfelejtettem, van még valami! Christian Fisher hívta, épp 

amikor már léptem volna ki az ajtón tegnap. Azt kérdezi, nem érdekelné-

e, hogy írjon egy könyvet. 

 

– Hogy mit? 

 

– Egy könyvet – felelte Robin, és heroikusan igyekezett elnyomni a 

nevetést Strike undorodó arca láttán. – Az életéről. Hogy mit tapasztalt a 

seregben, hogy oldotta meg a Lula Landry… 

 

– Hívja vissza – vágott közbe Strike –, és mondja meg, hogy nem, nem 

akarok könyvet írni. 

 

Felhörpintette a maradék teát a csészéjéből, és már indult is a fogas felé, 

ahol a nagykabátja mellett most egy ősrégi bőrdzseki is lógott. 

 

– Ugye nem felejtette el a ma estit? – kérdezte Robin, és a gyomrába 

vissza is állt a görcs, ami most nem kínozta egy ideig. 

 

– Ma estit? 

 

– A közös iszogatást! – felelte a lány kétségbeesetten. – Velem. Meg 

Matthew-val. A King’s Armsban! 

 

– Nem-nem, dehogy felejtettem – vágta rá Strike elámulva, hogy miért 

tűnik ilyen feszültnek és szerencsétlennek a lány. – Úgy számolom, 



egész délután nem jövök vissza, szóval ott találkozunk. Mikor is, 

nyolckor? 

 

– 6:30-kor! – válaszolta Robin, ha lehet, még feszültebben. 

 

– 6:30-kor. Persze. Ott leszek… Venetia! 

 

Robin csak bámult rá. 

 

– Honnan tudja…? 

 

– Rajta van a meghívón – felelt Strike. – Szokatlan név. Honnan jön? 

 

– Nos, ott… elvileg ott fogantam – pirult el a lány. – Velencében. Miért, 

magának mi a második neve? – próbálta letorkolni Strike nevetését félig 

vidáman, félig bosszankodva. – C. B. Strike. Mi az a „B”? 

 

– Mennem kell! – vetette oda Strike. – Akkor nyolckor találkozunk! 

 

– 6:30-kor! – kiabált Robin a becsukódó ajtónak. 

 

 

Aznap délután Strike egy elektronikus eszközöket áruló boltba ment a 

Crouch Enden. A hátsó helyiségben kódolták ki a lopott 

mobiltelefonokat és laptopokat, leszedték róluk a személyes adatokat, 

aztán az immár tiszta eszközöket és az információt külön továbbadták 

olyanoknak, akik fel tudják őket használni. 

 

Ennek a virágzó vállalkozásnak a tulajdonosa igen jelentős nehézségeket 

okozott Mr. Gunfrey-nek, Strike ügyfelének. Mr. Gunfrey persze maga 

is pont olyan simlis volt, mint az, akinek főhadiszállását Strike végül 

megtalálta, csak nagyobb és szégyentelenebb mértékben; ráadásul 

elkövette azt a hibát, hogy rossz emberekbe kötött bele. Strike úgy 

gondolta, Gunfrey-nek ki kellene szállnia, amíg még megteheti. Tudta, 

mire képes az ellenfele. Volt egy közös ismerősük is. 

 

A célszemély egy emeleti irodahelyiségben fogadta Strike-ot, ahol 

ugyanolyan szörnyű szag uralkodott, mint Elizabeth Tasselnél. Két 



melegítős fiatal álldogált mögöttük, a körmüket piszkálták. Strike egy 

felbérelhető keményfiút játszott (közös ismerősük ajánlotta a pasasnak). 

Leendő munkaadója most épp arról beszélt neki, hogy Mr. Gunfrey 

tizenéves fiára szeretne rászállni, és ijesztően jól informáltnak is tűnt a 

fiú szokásairól, mozgásáról. Végül aztán ajánlatot is tett Strike-nak a 

munkára: 500 fontot kap, ha egy kicsit megkéseli a fiút. („Nem akarnák 

én gyilkosságot, csak hogy úgy vegye az apja a üzenetet, érti?”) 

 

Már elmúlt hat, mire Strike-nak sikerült elszabadulnia innen. Miután 

megbizonyosodott róla, hogy nem követik, először magát Mr. Gunfrey-t 

hívta. A döbbent csend a vonalban jól jelezte, hogy az ügyfele most már 

reálisabban látja, kivel áll szemben. 

 

Aztán felhívta Robint is. 

 

– Sajnálom, de késni fogok – kezdte. 

 

– Hol van? – kérdezte a lány. Feszültnek tűnt a hangja. Strike hallotta a 

háttérben a kocsma hangjait, a beszélgetést, nevetgélést. 

 

– A Crouch Enden. 

 

– Jaj, istenem – hallotta meg a lány épp csak kicsúszó reakcióját. – 

Rengeteg idő lesz, amíg… 

 

– Fogok egy taxit – próbálta megnyugtatni. – Megyek, ahogy csak 

tudok. 

 

Miközben a taxi végigrobogott vele az Upper Enden, Strike azon 

tűnődött, Matthew vajon miért Waterlooban választott helyet? Hogy neki 

biztosan sokat kelljen utaznia? Így adja vissza, hogy ő az előző 

találkozási kísérletekhez mindig olyan kocsmákat nézett ki, amelyek 

neki voltak kényelmesek? Strike remélte, hogy lehet enni a King’s 

Armsban. Hirtelen borzasztó éhes lett. 

 

Negyven perc alatt ért oda, részben azért is, mert bedugult az a 19. 

századi munkásházak szegélyezte utcácska, ahol a kocsma állt. Strike 

inkább kiszállt, és ezzel véget vetett a goromba taxis próbálkozásainak, 



hogy kiigazodjon a házak számozásán, ami láthatólag semmilyen logikus 

rendet nem követett. Gyalog ment tovább, és eszébe jutott, vajon 

Matthew választását nem befolyásolta-e az is, milyen nehéz megtalálni 

ezt a helyet. 

 

Mint kiderült, a King’s Arms szép, kis viktoriánus sarki hely volt, 

bejáratát öltönyös fiatalokból és ránézésre egyetemistákból összeállt 

közönség állta körül sörözve, dohányozva. A kis csoport egyből szétvált 

a közeledtére, és szélesebb utat is adott neki, mint az ő méreteihez az 

feltétlenül szükséges lett volna. Belépve a kicsike helyiségbe Strike-ban 

felöltött, vajon nem lehetséges-e, hogy a koszos ruhái miatt kitessékelik 

– vegyült e gondolatba egy kis remény is. 

 

Közben a zajosabb hátsó helyiségben (ez igazából egy üvegtetővel fedett 

belső udvar volt, tudatosan minél többféle kacattal telezsúfolva) 

Matthew az óráját nézegette. 

 

– Már majdnem negyed – jegyezte meg Robinnak. 

 

Csinos öltönyében, nyakkendőjében szokás szerint itt is ő volt a 

legvonzóbb férfi a helyiségben. Robin már megszokta, hogy a nők 

tekintete utánaered, ahogy elmegy mellettük; azt sosem tudta eldönteni, 

Matthew mennyire van tudatában az ilyen gyors, perzselő 

pillantásoknak. Ahogy ott ült a hosszú fapadon, amin kénytelenek voltak 

egy csapat vihogó egyetemistával megosztozni, ez a 185 centis, szép, 

gödröcskés állú, világító kék szemű fiatalember olyan hatást keltett, mint 

amikor egy nemes versenylovat bezárnak egy csomó Highland póni közé 

a karámba. 

 

– Ott van! – mutatta Robin. Egyszerre tört fel belőle a megkönnyebbülés 

meg a nyugtalanság is. 

 

Strike mintha még nagyobb és elhanyagoltabb lett volna most, mint 

amikor az irodából elment. A zsúfolt helyiségben is könnyedén jött 

feléjük, tekintetét Robin fényes, aranyszínű hajkoronáján tartva, egyik 

jókora markában egy pint Hopheaddel. Matthew felállt. Úgy tűnt, épp 

összeszedi magát. 

 



– Cormoran! Jó estét… hát idetalált! 

 

– Szóval maga Matthew – bólintott Strike, és kezet nyújtott. – Bocsánat, 

hogy késtem. Próbáltam hamarabb elszabadulni, de egy olyasféle 

embernél voltam, akinek nem jó hátat fordítani, csak ha ő is megengedte. 

 

Matthew üres mosollyal nézte. Arra számított, hogy Strike-ból majd 

ömlenek azok a bizonyos megjegyzések – olyan túldramatizált részletek, 

amelyekkel igyekszik misztifikálni a munkáját. De ahogy most kinézett, 

mintha csak egy kereket cserélt volna ki. 

 

– Üljön le! – szólalt meg Robin is idegesen, és annyival arrébb csúszott a 

padon, hogy majdnem le is esett. – Nem éhes? Épp azon gondolkodtunk, 

hogy rendelünk valamit. 

 

– Egészen tűrhető a konyhájuk – szólt közbe Matthew is. – Thai. Nem 

épp a Mango Tree, de azért rendben van. 

 

Strike mosolyába nem jutott melegség. Pontosan ilyennek képzelte 

Matthew-t, aki csak úgy elejti egy-egy belgraviai étterem nevét, hogy 

bizonyítsa, alig egy év kellett neki Londonban, és máris ízig-vérig 

fővárosivá vált. 

 

– Hogy ment a délutáni? – érdeklődött Robin. Azt gondolta, ha Matthew 

hallaná, miféle dolgokkal foglalkozik Strike, őt is annyira csodálatba 

ejtené a nyomozás folyamata, mint magát Robint, és elpárologna minden 

előítélete. 

 

De amikor Strike röviden elmesélte a délutánit, persze a szereplők 

azonosító részletei nélkül, Matthew alig leplezett közönnyel hallgatta. 

Strike eztán felajánlotta, hogy meghívja őket egy italra, mert mindketten 

üres poharat szorongattak. 

 

– Mutathatnál egy kicsivel több érdeklődést! – sziszegte oda a lány 

Matthew-nak, amikor Strike a pultnál már nem hallhatta őket. 

 

– Robin, egy pasassal találkozott egy boltban – felelte a vőlegénye. – 

Nem hinném, hogy licitálni kezdenek a filmes jogokért. 



 

Saját elmés megjegyzése nagyon tetszett neki, és most a szemben lévő 

falon függő, táblára írt étlapot kezdte tanulmányozni. 

 

Amikor Strike visszaért az italokkal, Robinnak hirtelen nagyon fontos 

lett, hogy most ő verekedje el magát a pultig az ételrendeléssel. Nagyon 

félt ugyan egyedül hagyni a két férfit, de úgy érezte, esetleg lehetséges, 

hogy nélküle könnyebben megtalálják a közös hangot. 

 

Matthew jókora önelégültsége rögtön eltűnt, amint Robin nem volt ott 

mellette. 

 

– Maga a seregben szolgált. – Azon kapta magát, hogy ezzel kezdi, 

pedig elhatározta, nem hagyja, hogy a beszélgetés Strike életének 

eseményei körül forogjon. 

 

– Így van – bólintott Strike. – Különleges Nyomozó Egység. 

 

Matthew nem volt biztos benne, mit is jelent ez. 

 

– Az apám a légierőnél szolgált – felelte erre. – Bizony, ugyanakkor volt 

bent, mint Jeff Young. 

 

– Kicsoda? 

 

– A walesi rögbijátékos. Huszonháromszoros válogatott – magyarázta 

Matthew. 

 

– Á – bólogatott Strike. 

 

– Ja, apa a századparancsnokságig vitte. ’86-ban jött el, azóta a saját 

ingatlankezelő vállalkozását csinálja. Jól is megy neki. Na, nem annyira, 

mint a maga öregének – tette hozzá kicsit védekezőn –, de azért jól. 

 

Pöcs, gondolta Strike. 

 

– Miről beszéltek? – érdeklődött izgatottan Robin, ahogy visszaült a 

helyére. 



 

– Csak apáról – válaszolta Matthew. 

 

– Jaj, szegény! – szaladt ki Robin száján. 

 

– Miért lenne szegény? – csapott le Matthew. 

 

– Nos… gondolom, aggódik anyukád miatt, nem? A miatt a kis szélütés 

miatt? 

 

– Ó! – némult el a fiatalember. – Hogy amiatt. 

 

Strike a seregben találkozott már ilyen férfiakkal, mint Matthew. Mindig 

tisztek voltak, és mindig volt bennük a sima felszín alatt egy kis adag 

bizonytalanság, ettől pedig túlkompenzáltak, időnként túl is lőttek a 

célon. 

 

– Na és, hogy mennek a dolgok a Lowther-Frenchnél? – fordult 

Matthew-hoz Robin. Azt akarta, mutassa be Strike-nak, milyen remek 

ember, mutassa meg a valódi Matthew-t, akibe ő beleszeretett. – 

Matthew-ék épp egy nagyon fura kis kiadó könyvvizsgálatát csinálják. 

Viccesek, nem? – noszogatta. 

 

– „Viccesnek” nem nevezném, amekkora káosz van náluk – felelte 

Matthew, aztán el sem hallgatott, amíg meg nem jött az étel, néha elejtve 

közben egy-egy „kilencven lepedő”-t meg „negyedmillá”-t, és minden 

mondata úgy állt, mint egy tükör, hogy a lehető legjobb fényben tüntesse 

fel őt. Hogy milyen okos, határozott, ügyesebb, mint a lassú, buta, de 

nála magasabb rangú kollégái, pártját fogja az általuk vizsgált cégnél 

dolgozó idiótáknak. 

 

– …megmagyarázni, hogy miért rendeznek karácsonyi bulit, amikor két 

éve alig bírnak nullszaldósok lenni, inkább virrasztás lesz, mint buli. 

 

A kis cég gazdálkodását illető magabiztos kritikák közepette 

megérkezett a vacsorájuk, aminek szótlanul kezdtek neki. Robin azt 

remélte, Matthew talán Strike-nak is inkább az olyan kedvesebb 

dolgokat fogja elmesélni, amelyeket neki szinte szeretettel szokott 



elmondani a kis cég furcsaságairól, ezért a lány most nem tudott mit 

mondani. Strike fejébe viszont szöget ütött, hogy a férfi a kiadó 

karácsonyi buliját említette. Az ő állkapcsa lassabban is járt az ételen. 

Az jutott eszébe, hogy talán találhat alkalmat újabb részleteket kideríteni 

Owen Quine tartózkodási helyéről, pontos emlékezete pedig rögtön elő 

is szedett neki valami apróságot, amiről már meg is feledkezett. 

 

– Van barátnője, Cormoran? – fordult hozzá Matthew. Ez olyasmi volt, 

amit szeretett volna egyértelműen tisztázni. Robin meglehetős 

homályban hagyta ezt a kérdést. 

 

– Nincsen – felelte Strike szórakozottan. – Elnézést… muszáj 

telefonálnom egyet, nem tart semeddig. 

 

– Persze, semmi baj – válaszolt Matthew ingerülten, de csak amikor a 

nyomozó már biztosan nem hallhatta. – Késel negyven percet, aztán 

lelépsz vacsora közben. Mi majd elüldögélünk itt, megvárjuk, amíg 

szíveskedsz visszajönni. 

 

– Matt! 

 

A sötét utcára kiérve Strike rögtön cigarettát húzott elő, meg a mobilját. 

Rágyújtott, és kicsit arrébb sétált, el a többi dohányostól a kis mellékutca 

csendesebb végébe, és itt megállt a metrósíneket alátámasztó tégla 

boltívek alatt. 

 

Culpepper a harmadik csörgésre vette fel. 

 

– Hahó, Strike – kezdte. – Hogy van? 

 

– Jól. Azért hívom, hogy egy szívességet kérjek. 

 

– Mondja! – válaszolta Culpepper semlegesen. 

 

– Van magának egy Nina nevű unokahúga, aki a Roper Chardnál dol… 

 

– Ezt meg honnan a fenéből tudja? 

 



– Maga mondta – felelte Strike türelmesen. 

 

– Mikor mondtam? 

 

– Néhány hónapja, amikor azt a gyanús fogorvost figyeltem magának. 

 

– Az a kurva memóriája! – Culpepperre, úgy tűnt, nem tett akkora 

benyomást, inkább nyugtalannak tűnt. – Ez nem normális. Na és mi van 

vele? 

 

– Nem tudna összeismertetni vele véletlenül? – kérdezte Strike. – A 

Roper Chardnál évfordulós bulit rendeznek holnap, én meg szeretnék 

elmenni. 

 

– Minek? 

 

– Van egy ügyem – tért ki a válasz elől Strike. Sosem osztott meg 

részleteket Culpepperrel az arisztokratikus válásokról és üzleti 

konfliktusokról, amelyek után nyomozott, hiába kérte nagyon is gyakran 

az újságíró. – És épp most kapta tőlem az egész kurva karrierje 

legnagyobb dobását. 

 

– Jól van, na – mondta kelletlenül Culpepper rövid habozás után. – 

Gondolom, ez nem éppen nagy dolog. 

 

– És egyedülálló? – érdeklődött tovább Strike. 

 

– Miért, akkor dugni is akar? – kérdezett vissza Culpepper, Strike pedig 

megjegyezte, hogy mintha inkább viccesnek, mint felháborítónak találná 

a gondolatot, hogy Strike esetleg megpróbálkozik az unokahúgával. 

 

– Nem, csak tudni szeretném, hogy gyanús lesz-e, ha velem jelenik meg 

a bulin. 

 

– Ó, értem. Ha jól tudom, pont most szakított valakivel. Nem t’om. 

Elküldöm a számát SMS-ben. Na de várja csak meg a vasárnapot! – tette 

hozzá alig leplezett örömmel. – Lord Parkerre már mindjárt rászakad a 

szarcunami! 



 

– Hívja már fel előbb maga Ninát, jó? – kérte Strike. – Mondja el, ki 

vagyok, hogy tudja, miről van szó. 

 

Culpepper ebbe is belement, aztán letette. Strike nem sietett nagyon, 

hogy mehessen vissza Matthew-hoz, szépen végigszívta a cigarettáját, 

csak aztán ment be. 

 

Olyan ez a mindenfélével telirakott helyiség, gondolta, ahogy átvágott 

rajta (a fejét le kellett hajtania, hogy elkerülje a lelógó virágcserepeket és 

utcatáblákat), mint maga Matthew: túlságosan erőlködik. A dekoráció 

részét képezte egy régimódi kályha meg egy ősöreg pénztárgép is, 

számos bevásárlókosár, régi nyomatok, tányérok a falon – 

ócskásboltokból erőltetetten összeszedett összeállítás. 

 

Matthew remélte, hogy meg tudja enni a tésztát, mire Strike visszaér, 

hogy így is jelezze, milyen sokáig volt távol, de ez mégsem sikerült. 

Robin nagyon szerencsétlennek nézett ki, Strike pedig megsajnálta – 

eltűnődött, mi játszódhatott le közöttük, amíg ő kint telefonált. 

 

– Robintól hallom, hogy maga rögbizik – fordult Matthew-hoz. 

Elhatározta, hogy csak azért is próbálkozik. – Hogy megyeiben is 

játszhatott volna, igaz? 

 

Nagy nehezen beszélgettek még egy óráig. Akkor ment valamivel 

gördülékenyebben a társalgás, ha Matthew magáról beszélhetett. Strike 

felfigyelt rá, hogy Robinnak szokása rövid mondatokat, végszavakat 

bedobni, melyek mind-mind újabb területeket nyitottak meg a 

beszélgetésben, s amelyekben Matthew teljes pompájában ragyoghatott. 

 

– Mióta is vannak maguk együtt? – kérdezte. 

 

– Kilenc éve – felelte Matthew, és kissé mintha visszaesett volna a 

korábbi harcias attitűdjébe. 

 

– Olyan régen? – kérdezett vissza meglepetten Strike. – Miért, együtt 

jártak egyetemre? 

 



– Már iskolába is – mosolyodott el Robin. – Hatodiktól. 

 

– Nem volt egy nagy iskola – tette hozzá Matthew. – Robin volt az 

egyetlen okos lány, aki még tetszhetett is az embernek. Nem volt 

választásom. 

 

Marha, gondolta Strike. 

 

A waterlooi metrómegállóig együtt is indultak hazafelé. A sötét utcán 

sétálva tovább csevegtek, aztán a megálló bejáratánál elköszöntek. 

 

– Tessék – kezdte Robin nem sok jót remélve, ahogy Matthew-val már a 

mozgólépcső felé tartottak. – Kedves ember, nem? 

 

– Nem valami pontos – felelte Matthew. Nem nagyon talált mást, amit 

felróhatott volna Strike-nak, és ami nem hangzott teljes őrültségnek. – 

Majd biztos megint késik negyven percet, és tönkreteszi az egész 

szertartást. 

 

Hallgatólagosan ezzel bele is egyezett abba, hogy Strike eljöjjön; és még 

ha úgy igazán lelkesedni nem is lelkesedik, ez is valami, gondolta Robin. 

 

Matthew közben olyan dolgokon rágódott némán, amiket senkinek be 

nem vallott volna. Robin pontosan írta le a főnöke külsejét (a 

fanszőrszerű haját, a bokszoló arcélét), ő mégsem számított rá, hogy a 

férfi ekkora. Vagy öt-hat centivel magasabb volt még nála is, pedig ő 

mindig is élvezte, hogy a legmagasabb a munkahelyén. Ráadásul 

bármennyire is ízléstelen dicsekvésnek tartotta volna, ha Strike nekiáll 

az afganisztáni és iraki élményeiről mesélni, vagy feleleveníteni, hogyan 

veszítette el a lábát, vagy miért kapta azt a kitüntetését, ami Robint 

láthatólag nagyon is lenyűgözte – az, hogy hallgatott minderről, szinte 

még bosszantóbb volt. Strike hősiessége, fordulatokban gazdag élete, 

világszerte, veszélyes helyzetekben szerzett tapasztalata így mintha 

kísértetként lebegett volna a beszélgetés felett. 

 

Robin is csendben ült mellette a metrón. Egyáltalán nem érezte jól magát 

ezen az estén. Még sosem látta ennyire ilyennek Matthew-t, vagy 

legalábbis még sosem látta, hogy ilyen. Strike miatt van, gondolta, 



ahogy a rángató szerelvényben ezen töprengett. Strike valahogy elérte, 

hogy az ő szemével lássa a fiút. Azt nem tudta, hogyan csinálta, talán 

azzal, ahogyan a rögbiről kérdezgette… egyesek biztosan udvariasnak 

tartották volna, de Robin már jobban ismerte. Vagy csak az bosszantja, 

hogy Strike elkésett, és őt hibáztatja mindenért, amit máshogy tervezett? 

 

Így tartott tehát hazafelé a jegyespár. Mindkettőjüket kimondatlanul is 

bosszantotta a Northern vonal távolodó szerelvényén máris hangosan 

horkoló férfi. 
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Mért mellőzöl így? 

 

JOHN WEBSTER: 

Amalfi hercegnő
3
 

 

 

 

 

– Cormoran Strike? – érdeklődött a kislányos, felső-középosztálybeli 

hang másnap reggel kilenc előtt húsz perccel a telefonban. 

 

– Igen, az vagyok – felelte Strike. 

 

– Én pedig Nina. Nina Lascelles. Dominic adta meg a számát. 

 

– Á, igen – bólintott Strike. Épp félmeztelenül állt a borotválkozótükör 

előtt, amit általában a mosogató mellett tartott, mert a fürdőszoba túl 

sötét és túl kicsi is volt. Az alkarjával letörölte a szája körül ott maradt 

borotvahabot, és megkérdezte: – Elmondta azt is, miről van szó, Nina? 

 

– Aha, hogy maga be akar szivárogni a Roper Chard évfordulós bulijára. 

 

– Azért a „beszivárogni” kicsit erős. 

 

– De ha azt mondjuk, „beszivárogni”, attól izgalmasabb lesz! 

 

– Hát jó – felelte Strike vidáman. – Akkor, gondolom, benne van. 

 

– Óóó, hát persze, remek lesz! Megpróbálhatom kitalálni, miért akar 

odajönni kémkedni az embereink után? 

 

– Nos, a „kémkedni” sem igazán… 

 

– Ne rontson már el mindent! Akkor találgathatok? 



 

– Hát jó. – Strike közben belekortyolt a teáscsészéjébe, és kinézett az 

ablakon. Megint köd volt; vége a rövid, napsütéses időszaknak. 

 

– A Bombyx mori miatt! – vágta ki Nina. – Eltaláltam? Eltaláltam, 

ugye? Mondja, hogy eltaláltam! 

 

– Eltalálta – fogadott szót Strike, mire a lány kis, örömteli sikollyal 

felelt. 

 

– Még csak beszélnem sem lenne szabad róla. Teljes hírzárlat van, 

körlevelek jöttek mindenkinek a cégben, Daniel irodájában meg nagy 

komolyan jönnek-mennek az ügyvédek. És hol találkozzunk? Mert 

valahol előbb össze kéne futnunk, aztán együtt érkezni a partira, nem 

gondolja? 

 

– Igen, feltétlenül – helyeselt Strike. – Magának hol lenne jó? 

 

De már amíg az ajtó mögé felakasztott kabátjából előhúzott egy tollat, 

vágyakozva gondolt egy otthon töltött estére, egy jó, kiadós alvásra, 

békés, pihentető szünetre a korai kezdés előtt szombaton, amikor is 

barna ügyfele hűtlen férjét kell követnie. 

 

– Ismeri a Ye Olde Cheshire Cheese-t? – érdeklődött Nina. – A Fleet 

Streeten? A munkahelyemről biztos nem lesz ott senki, és onnan gyalog 

is átsétálhatunk. Tudom, hogy giccses, de én imádom. 

 

Megegyeztek, hogy fél nyolckor találkoznak. Strike folytatta a 

borotválkozást, és közben azon töprengett, mégis mennyire valószínű, 

hogy a kiadó buliján bárki is tudja, hol lehet Quine. Az a baj, 

figyelmeztette némán a tükörképét, míg mindketten a borostát kaparták 

le az állukról, hogy még mindig úgy viselkedsz, mintha a Részlegnél 

lennél. Most már nem a köz fizeti, hogy alapos legyél, öreg! 

 

De nem tudta máshogy csinálni. Ez is benne volt rövid, de rendíthetetlen 

saját etikai kódexében, amihez egész felnőtt életében tartotta magát – 

végezd el a munkát, mégpedig jól! 

 



Strike a nap nagy részét az irodában szerette volna tölteni; rendesen ezt 

élvezni szokta. Elosztották Robinnal a papírmunkát, és a lány intelligens, 

gyakran nagyon hasznos beszélgetőpartner volt, akinek elmondhatta a 

feltételezéseit, ráadásul Robint most is pont ugyanúgy ámulatba ejtette a 

nyomozás folyamatának működése, mint akkor, amikor ide került hozzá. 

Ma azonban mintha szinte kelletlenül indult volna lefelé a lépcsőn, és 

valóban, éles érzékei már a lány köszönésében felfedeztek valami apró 

zavart, ami, Strike attól félt, a hamarosan elhangzó „na és mit szól 

Matthew-hoz?” kérdés előjele. 

 

Egészen pontosan ezért nem jó ötlet munkaidőn kívül is találkozgatni az 

ember egyetlen alkalmazottjával, gondolta Strike, és bevonult a belső 

irodába, telefonálás ürügyén az ajtót is becsukta. 

 

Néhány órával később az éhség rákényszerítette, hogy kijöjjön. Robin 

szokás szerint hozott szendvicseket, de most nem kopogott be hozzá 

jelezni, hogy megjött velük. Ez is mintha valami tegnap estéről maradt 

kínos érzésre utalna. Hogy tovább halogassa a pillanatot, amikor muszáj 

lesz beszélni róla, és remélve, hogy ha elég sokáig nem említi, a lány 

talán sosem hozza fel magától (bár ez a taktika tapasztalatai szerint még 

soha, egyetlen nőnél sem működött), őszintén beszámolt neki arról, hogy 

épp most beszélt Mr. Gunfrey-vel. 

 

– A rendőrséghez fordul? – kérdezte Robin. 

 

– Ööö… nem. Gunfrey nem olyan pasas, aki a rendőrségre szalad, ha 

valaki bajt kever neki. Majdnem olyan simlis ő is, mint az a másik, aki 

meg akarja késeltetni a fiát. De most belátta, hogy túl messzire ment. 

 

– Az nem jutott eszébe, hogy felvegye, ahogy az a gengszter elmondja, 

mire fogadná fel, aztán elvigye maga a rendőrségre? – kérdezte Robin 

gondolkodás nélkül. 

 

– Nem, Robin, mert nyilvánvaló lenne, kitől jött a füles, és nem tesz jót 

az üzletnek, ha megfigyelés közben bérgyilkosok elől kell szaladgálnom. 

 

– De hát Gunfrey sem tarthatja otthon a fiát örökké! 

 



– Nem is kell neki. Majd szépen elviszi a családját egy 

meglepetéskörútra Amerikába, aztán L. A.-ből felhívja ezt a késes 

barátunkat, megmondja neki, hogy átgondolta a dolgokat, és jobban 

meggondolva mégsem kíván belezavarni az érdekeltségeibe. Nem 

hiszem, hogy túl gyanús lenne. Ez a pasas már amúgy is eleget 

szarakodott vele ahhoz, hogy hihető legyen, ha feladja. Téglával betört 

szélvédő, fenyegető telefonhívások a feleségének… 

 

– Gondolom, majd visszamegyek a Crouch Endre jövő héten, azt 

mondom, a gyerek nem jött, és visszaadom a majmát. – Strike nagyot 

sóhajtott. – Talán nem túl hihető mese, de hát nem akarom, hogy rám 

szálljanak. 

 

– Adott magának egy…? 

 

– Majmot, igen, ötszáz fontot, Robin – felelte Strike. – Miért, Yorkshire-

ben mit mondanak az ötösre? 

 

– Azt, hogy döbbenetesen kevés egy tizenéves megkéseléséért – 

válaszolta Robin határozottan, aztán jött a hirtelen támadás: – És mit 

szól Matthew-hoz? 

 

– Rendes srác – vágta rá Strike gondolkodás nélkül. 

 

Ennél jobban nem fejtette ki. Ez a lány nem hülye. Már korábban is 

meglepte, milyen ösztönnel szúrja ki a hazugságot, ha valami hamisan 

cseng. Szerette volna rögtön valami másra terelni a beszélgetést. 

 

– Kezdem azt gondolni, jövőre talán, ha rendes hasznunk lesz és maga 

már megkapta a fizetésemelését, talán jó lenne felvenni még valakit. 

Most éjjel-nappal dolgozom, örökké nyilván nem csinálhatom ezt. Hány 

ügyfelet is utasítottunk el mostanában? 

 

– Néhányat – felelte Robin hűvösen. 

 

Strike levonta a következtetést, hogy nem volt elég lelkes Matthew-val 

kapcsolatban, de mivel határozottan nem akart többet szépíteni a dolgon, 



mint amennyit már eddig is szépített, nem sokkal ezután ismét 

visszavonult az irodájába, és megint magára csukta az ajtót. 

 

De ez alkalommal csak félig volt igaza. 

 

Robint valóban lelombozta a válasza. Tudta, hogy ha Strike valóban 

megkedvelte volna Matthew-t, nem mondott volna semmi olyan 

határozottat, hogy „rendes srác”. Azt mondta volna: „Aha, rendben van”, 

vagy „Hát gondolom, lehetne rosszabb is”. 

 

Inkább az bosszantotta, sőt bántotta is a lányt, hogy Strike felvetette, 

vegyenek fel egy újabb alkalmazottat. Visszafordult a számítógép 

képernyője felé, és gyorsan, vadul gépelni kezdett, a szokásosnál 

keményebben ütve le a billentyűket, ahogy a válófélben lévő barna 

ügyfél e heti számláját kiállította. Azt gondolta, és nyilván tévedett, hogy 

ő több mint titkárnői minőségben van itt. Ő is segített Strike-nak 

megszerezni a bizonyítékokat, amelyek börtönbe juttatták Lula Landry 

gyilkosát; akadt, amit ő gyűjtött be egyedül, saját magától. Az azóta 

eltelt hónapok során számos alkalommal végzett olyan feladatokat, 

amelyek meghaladták egy személyi asszisztens munkakörét – elkísérte 

Strike-ot olyan megfigyelési feladatokra, ahol természetesebbnek hatott, 

ha egy párként jelennek meg; portásokat, vonakodó tanúkat bűvölt el, 

akiket Strike termete és bárdolatlan modora ösztönösen elzárkózásra 

késztetett; és persze a telefonban is kiadta már magát sok-sok olyan 

nőnek, akiknek szerepét Strike a maga mély basszusával aligha tudta 

volna eljátszani. 

 

Robin úgy vette, hogy Strike is hasonlóan gondolkodik, mint ő. Egyszer-

egyszer mondott olyasmit, hogy „ez jó a maga nyomozói képzéséhez” 

vagy „elvégezhetne egy kurzust megfigyelés elleni technikákról”. Azt 

gondolta, hogy amint a vállalkozás stabilabb pénzügyi helyzetbe került 

(és nagyon is igaz lenne, ha azt állítaná, ebből ő is kivette a részét), meg 

is kapja majd a szükséges kiképzést. Most viszont úgy látta, ezek a 

megjegyzések csak üres biztatások voltak, ahogy az ember megveregeti 

kicsit a gépírónő vállát. De akkor mit is csinál ő itt? Miért is dobott oda 

valami sokkal jobbat? (Felháborodásában inkább megfeledkezett arról, 

mennyire nem vágyott arra a HR-es munkára, bármilyen jól is fizetett 

volna.) 



 

És lehet, hogy az új alkalmazott is nő lesz, és tudja majd mindezeket a 

dolgokat; Robin pedig kettejük recepciósává és titkárnőjévé válik, és 

soha többet nem is kel fel az íróasztala mellől. Ő nem ezért maradt itt 

Strike-nál, mondott le a sokkal jobb fizetésről, és vállalt egy folyamatos 

feszültségforrást a kapcsolatában! 

 

Pontban öt órakor Robin a mondat közepén abbahagyta a gépelést, 

felhúzta a ballonkabátját és hazament, szükségtelenül erősen csapva be 

maga után az üvegajtót. 

 

Strike a csattanásra ébredt. Épp aludt ugyanis az asztalánál, a fejét a 

karjára hajtva. Az órájára nézve látta, hogy öt óra van, és csodálkozott is, 

vajon ki érkezett ilyenkor az irodába. Csak amikor kinyitotta a két 

helyiséget elválasztó ajtót és látta, hogy Robin kabátja, táskája nincs a 

helyén, a számítógép monitorja is sötét – csak akkor értette meg, hogy a 

lány köszönés nélkül hazament. 

 

– Jaj már, a kurva életbe – motyogta türelmetlenül. 

 

A lány általában nem volt duzzogós, többek közt ezt is kedvelte benne. 

És ugyan mit számít az, ha ő nem kedveli Matthew-t? Nem ő megy 

hozzá! Továbbra is ingerülten maga elé dörmögve bezárt, és felmászott a 

lépcsőn a tetőtéri lakásába. Szeretett volna enni valamit és átöltözni, 

mielőtt elindul Nina Lascelles-lel találkozni. 
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De különben igazán kiváló hölgy, fürge eszű és pergő nyelvű. 

 

BEN JONSON: 

A hallgatag hölgy
4
 

 

 

 

Strike mélyen a zsebébe dugott, ökölbe szorított kézzel sétált végig a 

sötét, hideg Stranden a Fleet Street felé este, olyan fürgén, ahogy csak 

tudott ilyen kimerülten, az egyre jobban sajgó jobb lábával. Sajnálta, 

hogy el kellett hagynia ezt a békés, kényelmes kis garzonlakást, amit 

annyira megkedvelt. Egyáltalán nem volt benne biztos, hogy bármi 

eredménye is lesz a ma esti kiruccanásnak; de mégis, a jeges, ködös téli 

éjszakában szinte akarata ellenére is újfent lenyűgözte a régi város 

megvénült szépsége, amely iránt azért gyerekkorától kezdve valami 

szeretetfélével viseltetett. 

 

A fagyos novemberi este a turisták utolsó nyomait is eltüntette. Az Old 

Bell Tavern 17. századi homlokzatán nagy, nemes múltat sugalltak a 

ragyogó, rombusz alakú ablakkeretek. A Temple Bar tetején őrt álló 

sárkányalak csak elnagyolt, harcra kész sziluettként vált ki a csillagok 

pöttyözte fekete háttérből. Messze a távolban felkelő holdként fénylett a 

Szent Pál-székesegyház ködbe burkolózó kupolája. Ahogy a célja felé 

haladt, a mellette húzódó téglafalon, magasan a feje fölött a Fleet Street 

nyomdafesték-tűrőbb múltjának nagy nevei sorakoztak: a People’s 

Friend, a Dundee Courier, bár Culpepper meg a hozzá hasonló firkászok 

már réges-rég kiszorultak hagyományos fellegvárukból Wappingba vagy 

a Canary Wharfra. Most a jog uralta a környéket, és ahogy ott sétált, a 

legfőbb királyi bíróság épülete nézett le Strike-ra – szakmájának 

legmagasabb temploma. 

 

Ebben a megbocsátó, furán szentimentális kedvében közelített Strike az 

út túloldalán égő kerek, sárga lámpás felé, amely a Ye Olde Chesire 

Cheese bejáratát jelezte, majd befordult a bejárathoz vezető keskeny kis 



utacskára. Le kellett hajolnia kicsit, ahogy belépett, nehogy beverje a 

fejét a szemöldökfába. 

 

A szűk kis előtér faborítású falait ősrégi olajfestmények díszítették, és 

egy apró helyiségbe vezetett. Strike megint lehajolt kicsit, elkerülve 

ezzel a kifakult, fatáblára pingált feliratot: CSAKIS 

ÚRIEMBEREKET SZOLGÁLUNK KI! Rögtön meglátta az 

üdvözlésképp lelkesen integető fehér bőrű, vékony lányt, akiből 

leginkább nagyon nagy, barna szemét vette észre az ember. Fekete 

kabátban ült a nagy fadarabokból rakott tűz mellett, és üres poharat 

szorongatott két kicsi, fehér keze közt. 

 

– Nina? 

 

– Tudtam, hogy maga lesz az. Dominic nagyon pontosan leírta, hogy néz 

ki. 

 

– Hozhatok egy italt? 

 

A lány fehérbort kért. Strike hozott magának is egy pint Sam Smith-t, és 

nagy nehezen becsusszant Nina mellé a kényelmetlen fapadra. A 

helyiségben mindenki londoni akcentussal beszélt. 

 

A lány úgy kezdte, mintha kitalálta volna, milyen kedvében van: – Ez 

azért még mindig igazi hely! Akik sosem járnak ide, csak azok 

gondolják, hogy teli van turistákkal. És ide járt Dickens is, meg Johnson, 

meg Yeats… én imádom. 

 

Sugárzó tekintettel nézett Strike-ra, aki visszamosolygott rá; a néhány 

korty sörtől, amit már lenyelt, valóban valami melegség érzése töltötte 

el. 

 

– Milyen messze van a munkahelye? 

 

– Úgy tízperces séta – felelte a lány. – Épp a Strand mellett, egy utcában. 

Új épület, van tetőkert is! Mondjuk ott rohadtul hideg lesz – tette még 

hozzá, már előzetesen is dideregve kicsit, és szorosabbra húzva a 

kabátját. – De ez legalább jó ürügy volt a főnökségnek, hogy miért nem 



vesznek fel új embert sehová. Elég kemény időszakot él most a 

könyvkiadás. 

 

– Azt mondta, volt némi felfordulás a Bombyx mori körül is, ugye? – 

kérdezte Strike a lényegre térve. Közben az asztal alatt amennyire csak 

tudta, kinyújtotta a műlábát. 

 

– Ha azt mondom, „felfordulás” – válaszolt Nina –, akkor nagyon 

keveset mondtam. Daniel Chard őrjöng. Az nem úgy megy, hogy az 

ember csak úgy beleírja Daniel Chardot rosszfiúnak a pornóregényébe. 

Ilyet nem csinálunk, nem-nem. Nem jó ötlet. Fura egy ember. Azt 

mondják, csak úgy berántotta a családi vállalkozás, pedig ő igazából 

festő akart lenni. Mint Hitler – tette még hozzá kis kacajjal. 

 

Tükröződve táncoltak két hatalmas szemében a bárpult fölötti fények. 

Úgy néz ki, gondolta Strike, mint egy igen éber, izgatott egér. 

 

– Mint Hitler? – ismételte meg a lány mondandójának végét; valahogy 

mulattatta ez a meglátás. 

 

– Ha ki van borulva, pont úgy rikácsol dühében, mint Hitler, ez épp ezen 

a héten derült ki. Még soha senki sem hallotta Danielt a szokásos 

motyogásánál hangosabban beszélni. Most meg üvöltött, ordítozott 

Jerryvel, még a falon keresztül is hallottuk! 

 

– És olvasta a könyvet is? 

 

Nina habozott, de a szája szélén pajkos kis mosoly játszott. 

 

– Hivatalosan nem – mondta végül. 

 

– De nem hivatalosan… 

 

– Úgy lehet, hogy egy icikepicikét belenéztem – bólintott. 

 

– Lakat alatt őrzik? 

 

– Igen, Jerry széfjében van. 



 

Sunyi kis oldalpillantás jelezte, hogy most közösen űznek ám gúnyt az 

ártatlan szerkesztőből. 

 

– Csak az a baj, hogy már mindenkinek elmondta, mi a kombináció, 

mert ő maga meg mindig elfelejti, szóval olyankor meg tudja kérdezni 

tőlünk. Jerry a legdrágább, legegyenesebb ember a világon, és szerintem 

neki eszébe sem jutott, hogy esetleg elolvassuk, ha már nem lenne 

szabad elolvasnunk. 

 

– Maga mikor nézett bele? 

 

– Az azutáni hétfőn, hogy Jerry megkapta. Addigra már nagyon 

elburjánzottak a pletykák, mert Christian Fisher vagy ötven embert 

felhívott a hétvégén, és részleteket olvasott be nekik a könyvből. Azt is 

hallottam, hogy be is szkennelte, és egyes részeit e-mailben is 

küldözgetni kezdte. 

 

– Ez ugye még az előtt volt, hogy az ügyvédek is beléptek a képbe? 

 

– Aha. Összetrombitáltak mindenkit, és jött ez a nevetséges értekezlet, 

hogy mi történne, ha bárki is beszélne a könyvről. Tiszta hülyeség, azt 

próbálták beadni nekünk, hogy a cég jó híre sérülne, ha a vezérigazgatót 

kigúnyolják… most megyünk majd a tőzsdére, legalábbis ezt is lehet 

hallani… és hogy végső soron egyenesen az állásunk lenne veszélyben. 

Én nem tudom, hogy nem röhögte el magát közben. Apám királyi 

jogtanácsos – tette hozzá fellengzősen –, és ő azt mondja, Chard csak 

nagyon nehezen tudná bármelyikünket is elkapni, amikor a cégen kívül 

is ennyien tudják a dolgot. 

 

– Jó igazgató ez a Chard? – kérdezte Strike. 

 

– Hát, gondolom – felelte Nina izegve-mozogva –, de olyan elég 

titokzatos meg méltóságteljes… és hát, szóval elég vicces, amit Quine írt 

róla. 

 

– Azaz? 

 



– A könyvben Chardot Phallus Impudicusnak hívják, és… 

 

Strike félrenyelte a sörét. Nina fel is kuncogott. 

 

– Az a neve, hogy „Pimasz Fasz”? – kérdezte Strike nevetve, és a 

kézfejével megtörölte a száját. Nina is nevetett: meglepően gonoszul 

tudott vihogni ahhoz képest, hogy lelkes diáklánynak nézett ki. 

 

– Maga tanult latinul? Én feladtam, mindig utáltam… de azt azért 

mindenki tudja, a „phallus” mit jelent, nem? A többit már ki kellett 

keresnem, de egyébként a Phallus impudicus egy gombafaj neve, és 

hívják szemérmetlen szömörcsögnek is. Mint kiderült, szörnyű a szaga, 

és… hát – és itt megint vihogott egy kicsit –, úgy néz ki, mint egy 

rohadó bráner. Klasszikus Owen-húzás: trágár nevek, meg mindenkinek 

kilóg mindene. 

 

– Na és mi történik ezzel a Phallus Impudicusszal? 

 

– Úgy jár, mint Daniel, úgy beszél, mint Daniel, úgy is néz ki, mint 

Daniel, és nem mond nemet egy kis nekrofíliára egy jóképű íróval, 

miután megölte. Csupa véres jelenet, gusztustalan. Jerry mindig mondta, 

hogy Owen úgy érzi, csak az idejét vesztegeti, ha nem írt napi két olyan 

jelenetet, amin elhányja magát az olvasó. Szegény Jerry! – tette még 

hozzá csendesebben. 

 

– Miért szegény? – érdeklődött Strike. 

 

– Ő is benne van a könyvben. 

 

– És ő milyen fasz? 

 

Nina megint kuncogott egy sort. 

 

– Azt nem tudom, nem olvastam azt a részt, ami Jerryről szól. Csak 

végiglapoztam, hogy megkeressem a danieles részt, mert arról mindenki 

azt mondta, olyan durva meg vicces. Jerry csak fél órára ugrott ki a 

szobájából, szóval nem volt sok időm… de azt mindenki tudja, hogy 

benne van ő is, mert Daniel őt is beráncigálta az ügyvédek elé, meg az ő 



nevében is aláírta az összes hülye e-mailt, amiben biztosítanak róla 

minket, hogy összedől a világ, ha egy szót is szólunk a Bombyx moriról. 

Gondolom, Daniel jobban érzi magát attól, hogy Owen nekiment 

Jerrynek is. Tudja, hogy Jerryt mindenki imádja, úgyhogy azt hinném, 

úgy gondolja, mindenki befogja a száját, hogy őt megvédje. Isten tudja 

egyébként, Owen igazából minek rángatta bele Jerryt is – tette még 

hozzá, és egy kicsit lehervadt a mosolya. – Mert Jerryt a világon 

mindenki szereti. Owen tényleg jó nagy faszfej – fejezte be csendesen, 

mintegy utolsó gondolatként, és az üres borospoharát bámulta. 

 

– Kér még egy italt? – kérdezte Strike. 

 

Visszament a pulthoz. A szemben lévő falon, egy üvegkalitkában 

kitömött szürke papagájt vett észre. Ezen kívül nem látott más igazinak 

tűnő, eredeti furcsaságot, és mivel most ilyen engedékeny jó kedvvel 

tudott viszonyulni ehhez az eredeti, régi londoni helyhez, hajlandó volt 

feltételezni, hogy a madár valaha valóban itt vijjogott és rikácsolt e falak 

között, és nem csak olcsó kellékként vásárolták később. 

 

– Tudja, hogy Quine eltűnt? – kérdezte Strike, amint visszaült Nina 

mellé. 

 

– Aha, hallottam valamit. Nem lep meg, amilyen bajt kevert! 

 

– Ismeri is? 

 

– Nem igazán. Időnként bejön az irodába, próbál flörtölni, tudja, azzal a 

hülye köpönyegével a vállán, hivalkodva, mindig igyekszik 

megdöbbenteni mindenkit. Szerintem szánalmas egy kicsit, a könyveit 

meg mindig is utáltam. Jerry rávett, hogy olvassam el a Hobart vétkét, de 

szerintem szörnyű. 

 

– Azt nem tudja, beszélt-e valaki vele mostanában? 

 

– Én nem tudok ilyenről – felelte a lány. 

 

– És senki sem tudja, miért írt olyan könyvet, amiért biztosan beperelik? 

 



– Mindenki úgy veszi, nyilván jól összeveszett Daniellel. Végül 

mindenkivel összeveszik, az évek során isten tudja csak, hány kiadót járt 

már meg. 

 

– Azt hallottam, Daniel csak azért adja ki, mert azt hiszi, ettől úgy néz 

ki, Owen megbocsátotta neki, hogy olyan rondán viselkedett Joe 

Northszal. Owen és Daniel nem igazán bírják egymást, ezt mindenki 

tudja. 

 

Strike felidézte a jóképű, szőke fiatalember képét Elizabeth Tassel 

dolgozószobájában, a falon. 

 

– Hogyan viselkedett Chard „rondán” Northszal? 

 

– A részleteket annyira nem tudom – felelte Nina. – De azt igen, hogy 

rondán viselkedett vele. Tudom, hogy Owen megesküdött, sosem 

dolgozik Daniellel, de aztán végigment szinte minden más kiadón, és 

úgy kellett tennie, mintha rosszul ítélte volna meg Danielt, Daniel meg 

visszavette, mert azt hitte, ez jó színben tünteti fel. Vagy legalábbis ezt 

hallom mindenkitől. 

 

– És arról tud valamit, hogy Quine Jerry Waldergrave-vel is 

összeveszett-e? 

 

– Nem, és pont ez olyan bizarr. Minek nekimenni Jerrynek? Olyan 

kedves ember! Bár amit hallottam, abból nem lehet igazán… 

 

Amennyire Strike látta, a lány most először gondolt bele kicsit, mit is 

akar mondani, aztán kicsit józanabbul folytatta: – Szóval hogy nem 

nagyon lehet tudni, mire is akar kilyukadni a jerrys részben Owen, és 

mondom, azt nem is olvastam. De Owen már egy csomó embert kicsinált 

– folytatta. – Azt hallottam, benne van a saját felesége is, és úgy hírlik, 

Liz Tasselt borzasztóan elintézte. És lehet, hogy Liz szörnyű egy nő, de 

azt mindenki tudja, hogy tűzön-vízen át kitartott Owen mellett. Liz most 

már az életben nem ad el könyvet a Roper Chardnak, mindenki ki van rá 

akadva. Tudom is, hogy ma estére kimondottan Daniel utasítására 

vonták vissza a meghívását, ez elég megalázó. És elvileg majd lesz egy 

parti néhány hét múlva Larry Pinkelman tiszteletére, ő is az egyik 



szerzőnk, és arra aztán nem is lehet visszavonni a meghívását… Larry 

drága kedves öreg bácsi, mindenki imádja, de isten tudja, hogy fogadják 

Lizt, ha végül eljön. Na de egyébként – rázta ki a szeméből Nina a 

világosbarna frufruját a hirtelen témaváltással –, akkor mi ketten honnan 

is ismerjük egymást, mármint amikor odaérünk? Maga a barátom, vagy 

ilyesmi? 

 

– Jöhetnek barátok-barátnők erre a dologra? 

 

– Aha, de nem említettem senkinek, hogy találkozgatunk, szóval olyan 

rég nem lehetünk együtt. Mondjuk azt, hogy múlt hétvégén jöttünk össze 

egy bulin, jó? 

 

Strike-ban legalább ugyanannyi nyugtalanságot ébresztett, milyen 

lelkesen állt elő a lány ezzel a fiktív romantikus történettel, mint 

amennyire a hiúságát legyezgette. 

 

– Még el kell mennem a mosdóba, aztán mehetünk – mondta, és nagy 

nehezen feltápászkodott a fapadról. A lány ekkor fejezte be a harmadik 

italát. 

 

Szédítő lépcsőn lehetett lejutni a mosdóhoz a Ye Olde Cheshire Cheese-

ben, a mennyezet pedig olyan alacsony volt, hogy Strike még lehajolva 

is beverte a fejét. Amíg az orra alatt káromkodva a halántékát 

dörzsölgette, mintha úgy érezte volna, most valami isteni erő koppintott 

a fejére, hogy jól belevésse, mi a jó ötlet, és mi nem az. 
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Hallom, hogy van egy könyved, jó uram, 

Amelybe összeszedted – kémek útján – 

A város körül settengő hires 

Gazemberek nevét. 

 

JOHN WEBSTER: 



A fehér ördög
5
 

 

 

 

Strike már tapasztalatból tudta, hogy vannak bizonyosfajta nők, akik 

rendszerint vonzónak találják. Ezekben az intelligencia volt a közös, 

illetve a kontakthibás lámpák villódzása. Gyakran maguk is igen vonzók 

voltak, és ahogy legrégebbi barátja, Dave Polworth szerette mondogatni, 

„kiszámíthatatlan hülye picsák”. Hogy egészen pontosan mi is vonzotta 

benne ezeket a nőket, azt Strike-nak sosem volt ideje alaposabban 

meggondolni, Polworth véleménye szerint azonban (Strike barátja 

híresen velős elméleteket tudott felállítani) az ilyen („idegbeteg, 

kékvérű”) nők tudat alatt valami olyat kerestek, amit Dave 

„igáslóvérnek” hívott. 

 

Strike exmenyasszonya, Charlotte lehetett volna a fajta díszpéldánya. 

Csodaszép, okos nő volt, de állhatatlan is és sérült, és a családja 

ellenállása meg a barátai alig leplezett megvetése ellenére is újra meg 

újra visszatért Strike-hoz. A férfi végül márciusban véget vetett a 

tizenhat éve tartó se vele, se nélküle kapcsolatnak, a lányt pedig szinte 

azonnal eljegyezte az az exbarátja, akitől Strike sok-sok évvel ezelőtt 

elhalászta Oxfordban. Strike szerelmi élete azóta szándékosan 

eseménytelenül folyt, leszámítva egyetlen kivételes éjszakát. 

Gyakorlatilag minden ébren töltött pillanatában dolgozott, és sikeresen 

állt ellen a finomabb és célratörőbb közeledéseknek is – az olyanokénak, 

mint mondjuk ragyogó életű barna ügyfele, aki hamarosan elválik, bőven 

van ideje, viszont eléggé magányos is. 

 

De mindig megmaradt egy kis veszélyes kísértés, hogy beadja a derekát, 

hogy egy-két vigasztaló éjszakáért cserébe szembenézzen a lehetséges 

komplikációkkal. És most itt szaladt mellette a sötétbe borult Stranden 

Nina Lascelles, akinek kettőt kellett lépnie, hogy Strike hosszú lépteivel 

lépést tartson – és épp most mondta el neki a pontos címét St. John’s 

Woodban, „hogy úgy nézzen ki, mintha már járt volna ott”. Alig ért a 

válláig, Strike pedig sosem találta vonzónak a nagyon alacsony nőket. A 

lány végeérhetetlen, Roper Chardról szóló fecsegésébe a feltétlenül 

indokoltnál több nevetés vegyült, és egyszer-kétszer a karjához is 

hozzáért, hogy így hangsúlyozzon valamit. 



 

– Itt is vagyunk – mondta végül, amikor odaértek egy magas, modern 

épülethez. Üveg forgóajtó volt az aljában, a homlokzaton pedig ragyogó, 

narancsszínű plexiből a ROPER CHARD felirat. 

 

Széles előcsarnokba léptek, ahol egy-két estélyibe öltözött ember 

lézengett. Fémajtók sorakoztak velük szemben. Nina előhúzta a 

meghívóját, és megmutatta a ránézésre nem igazán rá illő szmokingot 

viselő kisegítőnek, aztán Strike-kal meg még húsz másik emberrel együtt 

beléptek a tágas, tükörfalú liftbe. 

 

– Ezen az emeleten vannak a megbeszélések – kiabálta a fülébe Nina, 

ahogy kiszabadultak egy nyüzsgő, egybenyitott térbe, ahol egy zenekar 

játszott a ritkás táncparkettnek. – Általában fel van osztva kisebb 

helyiségekre. Na, akkor… kivel akar megismerkedni? 

 

– Bárkivel, aki jól ismerte Quine-t, és esetleg tudhatja, hol lehet. 

 

– Hát, igazából ez csak Jerryre illik… 

 

Hátba kapta őket egy újabb adag, liftből kitóduló vendég, így ők is 

előreléptek, be a tömegbe. Strike mintha azt érezte volna, hogy Nina a 

kabátja hátuljába kapaszkodik, mint egy kisgyerek, de ő erre válaszul 

mégsem fogta kézen, nem tett semmit, hogy a barát-barátnő képet 

erősítse. Egyszer-kétszer hallotta, ahogy a lány futólag odaköszön 

valakinek. Végül aztán átjutottak a szemben lévő falig, ahol fehér 

kötényes pincérek álltak a hidegtálaktól roskadozó asztalok mögött, és 

végre kiabálás nélkül is lehetséges volt beszélgetni. Strike fogott egy-két 

ínycsiklandó rákfasírtot és bekapta őket, bár sajnálta, hogy ilyen 

aprócskák. Nina közben körbetekingetett. 

 

– Nem látom Jerryt sehol, de valószínűleg fent van a tetőn, és cigizik. 

Megnézzük? Úúú, nézze csak! Daniel Chard, amint épp elvegyül a plebs 

között! 

 

– Melyik az? 

 

– Az a kopasz! 



 

Mindenki tiszteletteljes távolságot tartott a cég vezetőjétől, mint a 

felszálló helikopter körül leheverő búzakör. A férfi épp egy szűk fekete 

ruhába bújt telt idomú, fiatal nővel beszélgetett. 

 

Phallus Impudicus – Strike nem tudta elfojtani a vidám vigyort, bár 

Chardhoz nagyon is illett a kopaszság. Fiatalabb volt, ránézésre jobb 

formában, mint várta, és a maga módján még jóképű is a mélyen ülő 

szeme fölött azzal a vastag, sötét szemöldökével, sasorrával és vékony 

ajkaival. Szénfekete öltönye elég átlagos, de a világos mályvaszínű 

nyakkendője szélesebb volt a szokásosnál, és emberi orrokat ábrázoló 

rajzok díszítették. Strike öltözködése mindig is a konvencionális felé 

hajlott (ezt az ösztönt a tiszti étkezde verte belé), így annál is inkább 

érdekelte a vezérigazgató ezen apró, de erősen nonkonformitást sugalló 

jelzése, különösen, mert időnként mások is meglepetten vagy épp 

vidáman pillantottak oda rá. 

 

– Hol vannak az italok? – kérdezte Nina, bármily értelmetlenül is 

lábujjhegyre állva. 

 

– Ott, arra – mutatta Strike, aki már látta a sötét Temzére nyíló ablakok 

előtt a pultot. – Maradjon itt, majd én hozok valamit. Fehérbort? 

 

– Hát pezsgőt, ha már Daniel így a zsebébe nyúlt! 

 

Strike úgy tört utat a tömegben, hogy lehetőség szerint feltűnés nélkül 

közelebb kerülhessen Chardhoz, aki épp figyelmesen hallgatta 

beszélgetőpartnerét. A nő az olyanok enyhe kétségbeesésével beszélt, 

akik nagyon jól érzik, hogy a beszélgetés megtorpant. Strike felfigyelt 

rá, hogy Chard kezét, amely most egy pohár vízre kulcsolódott, rikító 

vörös ekcéma borítja. Megállt közvetlenül mögötte, ránézésre mintha el 

akarna engedni egy csapat, az ellenkező irányba tartó fiatal nőt. 

 

– …és tényleg szörnyen viccces is volt – mondta épp idegesen a fekete 

ruhás lány. 

 

– Igen – bólintott a hangjából ítélve szörnyen unatkozó Chard –, minden 

bizonnyal az lehetett. 



 

– És New York? Jó volt? Úgy értem… nem is, hogy jó… hanem, 

hasznos? Élvezetes? – érdeklődött a lány. 

 

– Tevékeny – felelte Chard, és bár Strike nem látta az arcát, úgy vette ki, 

itt nyíltan el is ásította magát. – Sok-sok megbeszélés. 

 

Egy háromrészes öltönyt viselő, pocakos férfi állt meg Strike-kal 

szemben. Bár még alig múlt fél kilenc, meglehetően részegnek tűnt, és 

színpadias udvariassággal mutatta, hogy menjen csak. Strike-nak nem 

maradt választása, el kellett fogadja ezt a szépen prezentált gesztust, így 

aztán nem hallgathatta tovább Daniel Chard válaszait. 

 

– Kösz – mondta Nina néhány perccel később, amikor elvette tőle a 

pezsgőspoharat. – Na, akkor felmegyünk a tetőkertbe? 

 

– Fel – felelte Strike. Ő is pezsgőt hozott magának, de nem azért, mert 

szerette, hanem mert nem volt semmi olyan, amit szívesen ivott volna. – 

Ki az a nő, aki Daniel Charddal beszélget? 

 

Miközben a spirál alakú vaslépcső felé vezette Strike-ot, Nina a nyakát 

nyújtogatva megnézte magának a fekete ruhás nőt. 

 

– Az Joanna Waldergrave, Jerry lánya. Most fejezte be az első regényét. 

Miért? Az esete? – kérdezett vissza kis szuszogó nevetéssel. 

 

– Nem – felelte Strike. 

 

Felmentek a rácsos vaslépcsőn. Strike ezúttal is komolyan támaszkodott 

ebben a korlát segítségére. Jeges éjszakai levegő tódult a tüdejébe, ahogy 

kiléptek az épület tetejére. Mindenütt bársonyos pázsitsávok, nagy 

kádakban virágok, kis fák álltak, köztük itt-ott padokkal; még egy 

reflektorfényben fürdő kis tó is volt, villámként cikáztak benne a halak a 

vízililiom fekete levelei alatt. A szép négyszög alakú füves részek közé 

kis csoportokban hatalmas acélgombákhoz hasonló kültéri hősugárzókat 

raktak ki, az emberek pedig behúzódtak alájuk, hátat fordítva a 

mesterséges természeti idillnek, a többi dohányos felé néztek inkább, az 

izzó cigarettájukra. 



 

Lélegzetelállító kilátás nyílt innen a bársonyosan fekete, 

drágakőfényekkel beszórt városra. A London Eye neonkéken ragyogott, 

az Oxo-torony ablakai rubinvörösen égtek, jobbra aranyszín fényben 

tündökölt a Southbank Centre, a Big Ben és a Westminster-palota. 

 

– Jöjjön! – szólalt meg Nina, és bátran megfogva Strike kezét három 

lány alkotta csoport felé indult vele. Akkor is fehér felhőcskék szöktek 

ki a szájukból, amikor épp nem füstöt fújtak ki. 

 

– Sziasztok! – köszönt Nina. – Jerryt nem látta valaki? 

 

– Be van rúgva – közölte pimaszul a vörös lány. 

 

– Jaj, ne! – felelte Nina. – Pedig olyan jól bírta! 

 

– Múlt héten az Arbutusban is teljesen kész volt – morogta a magas 

szőke lány, a válla fölött hátrapillantva. 

 

– A Bombyx mori miatt van – vágta rá a sötét hajú, ingerlékenynek tűnő 

lány. – Meg nem jött össze az az évfordulós hétvégéje sem Párizsban. 

Asszem, Fenella megint behisztizett neki. Komolyan, mikor hagyja már 

ott? 

 

– Ő is itt van? – kapott ezen mohón a szőke. 

 

– Valahol biztos – felelte a sötét hajú lány. – Na, Nina, be sem mutatsz? 

 

Egy sorozat bemutatkozás következett, aminek a végén Strike semmivel 

sem tudta jobban, melyikük Miranda, Sarah és Emma, majd a négy nő 

megint belevetette magát Jerry Waldergrave boldogtalanságának és 

alkoholproblémáinak alapos megbeszélésébe. 

 

– Már évekkel ezelőtt ki kellett volna dobnia Fenellát – szögezte le a 

sötét hajú lány. – Az egy gonosz nő. 

 

– Csitt! – szisszent fel Nina. Mind a négyen természetellenesen 

megmerevedtek, ahogy egy magas férfi (majdnem olyan magas, mint 



Strike) lépett oda hozzájuk kissé bizonytalanul. Kerek kalácsképét 

részben eltakarta a szarukeretes szemüvege meg a zilált, barna haja. A 

kezében tartott vörösboros pohár veszélyesen megdőlt. 

 

– Bűnös csönd! – jegyezte meg a férfi barátságos mosollyal. Olyan jól 

artikulált tudatossággal beszélt, amiből Strike levonta a következtetést, 

gyakorlott részeggel áll szemben. – Hármat találok, miről beszélgettek: 

Bombyx, Mori, Quine! Helló – pillantott itt Strike-ra, és kezet nyújtott. 

A tekintetük egy szintben találkozott. – Mi még nem találkoztunk, ugye? 

 

– Jerry, Cormoran. Cormoran, Jerry – vágott bele rögtön Nina. – Vele 

jöttem – tette hozzá, bár inkább a mellette álló három nőnek címezte ezt, 

mint a magas szerkesztőnek. 

 

– Szóval Cameron? – kérdezett vissza Waldergrave, a kezét a füléhez 

emelve. 

 

– Olyasmi – bólintott Strike. 

 

– Elnézést – mentegetőzött a másik. – Egyik fülemre süket vagyok. És 

maguk, hölgyeim, meg itt pletykálnak a magas, titokzatos idegen előtt – 

próbált viccelni kissé nehézkesen –, amikor Mr. Chard nagyon világosan 

utasításba adta, hogy a cégen kívül senkit nem avatunk be a mi kis sötét 

titkunkba? 

 

– Nem mondja el neki, ugye, Jerry? – kérdezte a sötét hajú lány. 

 

– Ha Daniel tényleg el akarta volna süllyeszteni azt a könyvet – vágott 

közbe türelmetlenül a vörös, bár gyorsan hátrapillantott, nincs-e ott a 

főnök valahol a közelében –, nem kellett volna szétküldenie az 

ügyvédeket a városban, hogy elhallgattassanak mindenkit. Engem 

folyton hívogatnak mások, hogy mi a helyzet. 

 

– Jerry – vágott bele bátran a sötét hajú lány –, magának miért kellett 

bemenni az ügyvédekhez? 

 

– Mert én is benne vagyok, Sarah – felelte Waldergrave, és úgy 

meglóbálta hozzá a poharát, hogy a vörösborból jó adag a gondosan 



ápolt pázsitra loccsant. – Benne vagyok a süket fülem búbjáig. Benne a 

könyvben. 

 

Mind a négy nő megdöbbent, tiltakozó hangokat adott. 

 

– De, ugyan, mit írhat Quine magáról, amikor maga annyira rendes volt 

hozzá? – hitetlenkedett a sötét hajú lány. 

 

– Owen vádjainak lényege e ponton, hogy indokolatlanul brutálisan 

viselkedem a mesterműveivel – válaszolt Waldergrave, és a másik 

kezével, amelyben nem a poharat tartotta, ollót utánzó gesztust tett. 

 

– Ja, hogy csak ennyi? – A szőke válaszában talán egy csipet 

csalódottság is hallatszott. – Nagy dolog! Örüljön, hogy van szerződése, 

ahogy viselkedik! 

 

– Kezd úgy kinézni a dolog, hogy megint kámforrá vált – jegyezte meg 

Waldergrave. – Nem veszi fel a telefont senkinek. 

 

– Gyáva szarházi – kommentálta a vörös. 

 

– Igazából eléggé aggódom miatta. 

 

– Aggódik? – ismételte hitetlenkedőn a vörös. – Ezt nem mondja 

komolyan, Jerry! 

 

– Maga is aggódna, ha olvasta volna azt a könyvet – felelte Waldergrave 

egy apró csuklással fűszerezve. – Szerintem Owen kezd végleg 

kiborulni. Olyan ez a szöveg, mint egy búcsúlevél. 

 

A szőkéből kis kacaj tört elő, bár sietve elfojtotta, ahogy Waldergrave 

odanézett rá. 

 

– Nem viccelek ám. Szerintem ideg-összeroppanása van. A szokásos 

groteszk dolgai alatt az húzódik meg: mindenki ellenem van, mindenki 

rám vadászik, mindenki gyűlöl… 

 

– De tényleg mindenki gyűlöli – vetette közbe a szőke. 



 

– Racionálisan gondolkodó ember semmiképp sem képzelhette, hogy ezt 

ki lehet adni. Erre most eltűnt. 

 

– De ezt sokszor csinálja – vágta rá türelmetlenül a vörös. – Ez az ő 

magánszáma, nem, hogy felszívódik? Daisy Carter a Davis-Greentől azt 

mesélte, hogy amíg a Balzac testvéreket csinálták, kétszer lógott meg. 

 

– Akkor is aggódom miatta – ismételte Waldergrave makacsul. Jó 

nagyot kortyolt a borából, és hozzátette: – Lehet, hogy felvágta az 

ereit… 

 

– Owen sosem ölné meg magát! – csattant fel gúnyosan a szőke. Ahogy 

Waldergrave lenézett rá, abban Strike egyszerre látott szánalmat és 

ellenszenvet. 

 

– Tudja, Miranda, vannak, akik valóban megölik magukat, amikor úgy 

érzik, elvettek tőlük mindent, amiért egyáltalán élni akarnak. Még az 

sem tántorítja el őket, hogy mások viccesnek látják a szenvedéseiket. 

 

A szőke lány hitetlenkedőn nézett, és körbepillantott a többieken, hátha 

megvédi valaki; de senki sem sietett a segítségére. 

 

– Az írók mások, mint az átlagember – folytatta Waldergrave. – Sosem 

láttam még egyetlen valamirevaló írót sem, aki ne lett volna elcseszve 

kicsit. Az a hülye Liz Tassel is megjegyezhetné már. 

 

– Ő azt állítja, nem tudta, mi van a könyvben – válaszolt neki Nina. – 

Mindenkinek elmondja, hogy beteg volt, hogy nem olvasta el 

rendesen… 

 

– Én ismerem Liz Tasselt – mordult fel Waldergrave, és Strike 

érdeklődve figyelt fel a valódi düh felvillanására a kedves, elázott 

szerkesztő tekintetében. – Nagyon, de nagyon jól tudta, mit csinál, 

amikor körbeküldte azt a rohadt könyvet. Úgy gondolta, itt az utolsó 

esélye, hogy egy kis pénzt csináljon Owenből. Szép kis reklám lenne a 

Fancourt-botrány hátán, őt meg úgyis évek óta utálja… Most meg, hogy 



elszabadult a pokol, hirtelen kitagadja az ügyfelét. Rohadtul felháborító 

viselkedés. 

 

– Daniel visszavonta a meghívását mára – szúrta közbe a sötét hajú lány. 

– Nekem kellett felhívnom, és közölni vele. Rettenetes volt. 

 

– És nem tudja, hová mehetett Owen, Jerry? – kérdezte Nina. 

 

Waldergrave vállat vont. 

 

– Bárhol lehet, nem? De azért remélem, nincs baja, akárhol is legyen. Én 

akkor is kedvelem a hülye marhát, bármit is csinált. 

 

– Na és mi ez a nagy Fancourt-botrány, amit megpiszkált? – érdeklődött 

a vörös. – Valakitől mintha azt hallottam volna, valami recenzióval függ 

össze… 

 

Strike-on kívül mindenki egyszerre kezdett beszélni, de Waldergrave 

hangja elnyomta a többiekét, mire a négy nő elhallgatott. Az az ösztönös 

udvariasság indult be bennük, amit a nők gyakran mutatnak 

magatehetetlen férfiak iránt. 

 

– Aszittem, ezt a sztorit mindenki ismeri – mondta Waldergrave újabb 

kis csuklás után. – Dióhéjban: Michael első felesége, Elspeth írt egy 

nagyon rossz regényt. Aztán egy irodalmi magazinban megjelent egy 

névtelen paródia. Ő meg kivágta a lapból a paródiát, odatűzte a ruhája 

elejére, és sütőbe dugta a fejét, à la Sylvia Plath. 

 

A vörösnek elakadt a lélegzete. 

 

– Megölte magát? 

 

– Ja – bólintott Waldergrave, és megint belekortyolt a borba. – Mondom, 

az írók elcseszett emberek. 

 

– És ki írta a paródiát? 

 



– Mindenki mindig is azt hitte, hogy Owen. Ő persze tagadta, de 

gondolom, mindenképp letagadta volna, a következmények ismeretében 

legalábbis – folytatta Waldergrave. – Owen és Michael sosem beszéltek 

egymással többet Elspeth halála után. Csakhogy a Bombyx moriban 

Owen egészen zseniálisan bírta azt sugallni, hogy a paródia valódi 

szerzője maga Michael volt. 

 

– Jézusom – rebegte a vörös döbbenten. 

 

– Ha már Fancourt szóba került – pillantott az órájára Wandergrave –, 

elvileg mindenkivel közölnöm kell, hogy kilenckor nagy bejelentésre 

kerül sor lent. Maguk sem akarják kihagyni, lányok! 

 

Azzal elcsalinkázott. A háromból két lány elnyomta a cigarettáját, és 

követte. A szőke odament egy másik társasághoz. 

 

– Kedves ember Jerry, nem? – fordult Strike-hoz Nina, aki még mélyen 

a nagykabátjába húzódva is remegett. 

 

– Igen nagylelkű – bólintott Strike. – Senki más nincs azon a 

véleményen, hogy Quine igazából nem is tudta, mit csinál. Szeretne 

visszamenni a melegbe? 

 

A kimerültség hullámai már nyalogatni kezdték Strike tudatának partjait. 

Szenvedélyesen szeretett volna hazamenni, hogy nekikezdhessen a lába 

ágyba dugása (ahogy ő hívta) hosszú folyamatának, hogy lehunyhassa a 

szemét, és megpróbáljon nyolc órán át folyamatosan aludni, mielőtt 

megint fel kell kelnie, és egy újabb hűtlen férj nyomába erednie. 

 

A lenti helyiségben még az eddiginél is többen zsúfolódtak össze. Nina 

több alkalommal megállt, hogy különböző ismerősök fülébe 

kiabálhasson; Strike-ot bemutatta egy köpcös romantikusregény-írónak, 

akit úgy tűnt, egészen elkábított az olcsó pezsgő meg a hangos zenekar, 

és Jerry Waldergrave feleségének is, aki hatalmas, kócos fekete 

hajkoronája mögül kitörő örömmel és kissé részegen üdvözölte a lányt. 

 

– Szeret törleszkedni – jegyezte meg Nina hűvös hangon, miután 

sikeresen elszabadult, és a rögtönzött színpad felé vezette Strike-ot. – 



Pénzes családból származik, és mindig kihangsúlyozza, hogy Jerryvel 

milyen rossz üzletet csinált. Szörnyű egy sznob! 

 

– És a maga királyi jogtanácsos apja tetszik neki, ugye? – kérdezett 

vissza Strike. 

 

– Rémisztő a memóriája – nézett rá csodáló tekintettel Nina. – Nem, azt 

hiszem, inkább… igazából én is az igen tisztelt Nina Lascelles vagyok. 

Úgy értem, mit számít ez? De az ilyeneknek, mint Fenella, igenis számít. 

 

Valami segéd épp egy mikrofont állított be a pult melletti színpadon, a 

fapulpituson. Egy nagy molinón a Roper Chard logója látszott, egy 

csomóra kötött kötél a két név között, meg a 100 ÉV felirat. 

 

Csigalassan folyó tíz perc várakozás következett, amelyben Strike 

udvariasan megfelelő válaszokat adogatott Nina csevegő kérdéseire; ez 

jókora erőfeszítésébe került, mivel a lány jóval alacsonyabb volt nála, és 

a helyiségben egyre nőtt a zaj. 

 

– Itt van Larry Pinkelman is? – kérdezte Strike, mert eszébe jutott az 

Elizabeth Tassel dolgozószobájában látott kép az idős 

gyerekkönyvíróról. 

 

– Jaj, dehogy, ő utálja a partikat – felelte Nina vidáman. 

 

– Nem rendeznek egyet az ő tiszteletére is? 

 

– Ezt meg honnan tudja? – kérdezett vissza riadtan a lány. 

 

– Maga mondta még a kocsmában. 

 

– Hű, maga aztán tényleg odafigyel, mi? Aha, rendezünk egy 

díszvacsorát a karácsonyi meséi reprintjének megjelenésére, de az csak 

nagyon szűk körű. Larry tényleg nem szereti a sok embert, nagyon 

visszahúzódó. 

 



Daniel Chard végre odaért a színpadhoz. A közönség beszélgetése 

mormogássá halkult, majd el is hallgatott. Strike feszültséget érzett a 

levegőben, amíg Chard a jegyzeteit gyűrögette és a torkát köszörülte. 

 

Nyilván nagy gyakorlata van, gondolta Strike, mégis alig-alig tudott 

megszólalni nyilvánosan. Chard szinte gépiesen pillantott fel beszéd 

közben, nagyjából ugyanolyan időközökben, ugyanarra a pontra a 

hallgatóság feje fölött; senkinek nem nézett a szemébe; időnként hallani 

is alig lehetett, mit mond. Miután rövid utazásra invitálta hallgatóságát a 

Roper Kiadó kiváló történetébe, szerény kitérőt tett a Chard Könyvek 

elődje, az ő nagyapja cége felé, elmesélte az összeolvadásukat, szót ejtett 

saját szerény öröméről és büszkeségéről (mindezt ugyanolyan lapos, 

monoton hangon adta elő, mint a többit), hogy most, tíz évvel később, 

egy világcég vezetőjeként állhat itt. Kisebb vicces megjegyzéseit is 

kitörő nevetés fogadta; Strike gyanította, legalább annyira a 

kényelmetlen érzések szülték, mint az alkohol. Azon kapta magát, hogy 

a nyers, leforrázott kinézetű kezeket bámulja. A seregben egyszer 

találkozott egy fiatal közlegénnyel, akinek stresszhelyzetben olyan 

súlyossá vált az ekcémája, hogy kórházban kellett kezelni. 

 

– Kétség sem férhet hozzá – mondta most Chard, és mivel Strike volt az 

egyik legmagasabb ember a helyiségben, és a színpadhoz is közel állt, 

látta, hogy már a beszéde utolsó oldalánál jár –, hogy a könyvkiadásban 

jelenleg a gyors változások, újabb kihívások korszakát éljük, egyvalami 

mégis ugyanolyan igaz, mint egy évszázaddal ezelőtt: a tartalom az úr. 

Amíg nálunk vannak a világ legjobb írói, a Roper Chard mindig 

izgalmas, elgondolkodtató, szórakoztató marad. Ebben a kontextusban 

pedig – és a csúcspont közeledtére nem bármiféle izgalom hívta fel a 

figyelmet, hanem az, hogy Chard immár kevésbé feszülten beszélt annak 

tudatában, hogy már majdnem túl van ezen a kellemetlen feladatán – 

nagy megtiszteltetés és öröm bejelentenem önöknek, hogy ez utóbbi 

héten sikeresen megszereztük magunknak a világ egyik legkiválóbb 

szerzőjét. Hölgyeim és uraim, kérem, fogadják szeretettel Michael 

Fancourtot! 

 

A közönségnek szinte kézzel foghatóan elakadt a lélegzete. Egy nő 

izgatottan sikított is egy kicsit. Valahol, a helyiség hátulja felé taps 

kezdődött, és ropogó tűzként terjedt előre. Strike látta, ahogy távolabb 



kinyílik egy ajtó, rövid időre megpillantott egy jókora fejet is, meg egy 

savanyú arcot, aztán Fancourt eltűnt a lelkes alkalmazottak tengerében. 

Eltelt jó néhány perc, mire feljutott a színpadra, és megrázta Chard 

kezét. 

 

– Úristen! – ismételgette az izgatottan tapsoló Nina Strike mellett. – Úr-

is-ten! 

 

Jerry Waldergrave, aki Strike-hoz hasonlóan több mint egy fejjel 

emelkedett a főleg női közönség fölé, szinte pont velük szemben állt a 

színpad másik oldalánál. A kezében megint teli poharat tartott, így nem 

tudott tapsolni, de most mosoly nélkül az ajkához emelte, úgy nézte, 

ahogy Fancourt egy kézmozdulattal csendet kér a mikrofon mögül. 

 

– Köszönöm, Dan – kezdte. – Nos, az biztos, hogy nem nagyon 

gondoltam, hogy valaha újra itt találom magam – folytatta, és a szavai 

nyomán harsány nevetés tört ki. – De mégis hazatérésnek érződik. Írtam 

a Chardnak, aztán írtam a Ropernek is, szép idők voltak. Akkor dühöngő 

ifjú voltam – kuncogás szerte a közönségben –, most meg dühöngő 

vénember vagyok – nagy nevetés, még Daniel Chard is elmosolyodott 

kissé –, és alig várom, hogy önöknek őrjönghessek. – Ezt még Chard is, 

meg az egész közönség kitörő kacajjal fogadta; úgy tűnt, egyedül Strike 

és Waldergrave nem gurulnak a földön nevettükben. – Nagyon örülök, 

hogy újra itt lehetek, és megteszek mindent, hogy a Roper Chard 

továbbra is… hogy is mondtad, Dan? Izgalmas, elgondolkodtató és 

szórakoztató maradjon. 

 

Feldübörgött a taps. A színpadon a két férfi villanó vakufényben hosszan 

kezet rázott. 

 

– Úgy fél milla, gondolom – jegyezte meg egy részeg Strike mögött. – 

Meg tíz lepedő, hogy ma itt megjelenjen. 

 

Fancourt épp Strike orra előtt jött le a színpadról. Szokásos savanyú 

képén nem nagyon változtatott a fotók kedvéért, de most valóban 

vidámabbnak tűnt, ahogy egy csomó kéz nyúlt felé. Michael Fancourt 

igazából nem vetette meg a dicsőséget. 

 



– Hűha! – fordult Strike-hoz Nina. – Mit szól? 

 

Fancourt jókora feje eltűnt a tömegben. Megjelent a telt idomú Joanna 

Waldergrave, igyekezett a híres író közelébe jutni. Hirtelen ott termett 

mögötte az apja; részegen megtántorodott kicsit, aztán kinyúlt, és 

egyáltalán nem túl finoman megragadta a lány karját. 

 

– Másokkal is kell beszéljen, Jo, hagyjad már! 

 

– Anya egyenesen odament hozzá, miért nem őt fogod meg? 

 

Strike figyelte, ahogy Joanna, nyilván dühösen, otthagyja az apját. 

Daniel Chard is eltűnt; Strike eltűnődött, vajon nem azalatt surrant-e ki 

az ajtón, amíg a tömeget lefoglalta Fancourt. 

 

– Ez a maguk vezérigazgatója nem nagyon szereti a reflektorfényt – 

jegyezte meg Ninának. 

 

– Azt mondják, most már sokkal jobb – felelte Nina, aki még mindig 

Fancourt irányába bámult. – Tíz éve jóformán még fel sem bírt nézni a 

jegyzeteiből. De, tudja, nagyon jó üzletember. Dörzsölt. 

 

Strike-ban a kíváncsiság birkózott a fáradtsággal. 

 

– Nina – szólalt meg, és kissé elhúzta a partnerét a Fancourtot körülvevő 

tömegből. A lány szó nélkül hagyta, hogy arrébb vezesse. – Mit is 

mondott, hol tartják a Bombyx mori kéziratát? 

 

– Jerry széfjében – felelte a lány. – Az alattunk lévő emeleten. – 

Belekortyolt a pezsgőjébe, két nagy szeme ragyogott. – Most azt kérdezi, 

amit gondolok, hogy kérdez? 

 

– Mekkora bajban lenne akkor? 

 

– Óriásiban – válaszolta Nina hanyagul. – Viszont itt van nálam a 

belépőkártyám, és mindenki nagyon elfoglalt most, nem? 

 



Az apja királyi jogtanácsos, gondolta Strike szenvtelenül. Biztosan jól 

meggondolják, hogy elbocsátják-e. 

 

– Szóval gondolja, hogy lehúzhatnánk egy másolatot? 

 

– Gyerünk! – vágta rá a lány, felhörpintve az utolsó kortyot a poharából. 

 

Üres volt a lift, és az alattuk lévő emelet is sötét, elhagyatott. Nina a 

belépőkártyájával kinyitotta az osztály ajtaját, és magabiztosan egy 

nagyobb, sarki iroda felé vezette Strike-ot az üres monitorok és 

elhagyatott asztalok között. Egyedül az ablakon kívülről, a mindig 

fényben úszó Londonból érkezett világosság, időnként pedig sárgán 

felvillant egy lámpácska, alvó módban lévő számítógépet jelölve. 

 

Waldergrave irodája nem volt bezárva, de a kinyitható könyvespolc 

mögé beépített széfet egy billentyűzettel lehetett csak kinyitni. Nina be is 

ütött egy négyjegyű kódot. A széf már ki is nyílt, Strike pedig koszos 

papírköteget látott meg benne. 

 

– Ez az! – örült meg Nina. 

 

– Halkabban! – tanácsolta Strike. 

 

Strike állt őrt, amíg a lány az ajtó előtti fénymásolón lehúzott neki egy 

példányt. Furcsán megnyugtatón hatott rá a gép végtelen surrogó-zúgó 

hangja. Nem jött senki, senki sem látta őket. Tizenöt perccel később 

Nina már vissza is tette a kéziratot a széfbe, és rázárta az ajtót. 

 

– Tessék! 

 

A lány átnyújtotta neki a kéziratot, amelyet néhány erős gumiszalag 

fogott össze. Ahogy Strike elvette, Nina néhány másodpercre odahajolt 

hozzá – becsípett dülöngélés volt, mintha kicsit hosszabban nekiütközött 

volna. Ezért Strike tartozik neki valamivel, de most úgy érezte, egészen 

összeroppantja a fáradtság. Nem tűnt vonzónak sem az, hogy elmegy 

vele abba a St. John’s Wood-i lakásba, sem az, hogy hazaviszi magával a 

Denmark Street-i padlásszobába. Vajon ha megiszik vele valamit, 

mondjuk, holnap este, az megfelelő viszonzás lenne? És akkor eszébe 



jutott, hogy holnap este lesz a születésnapi vacsorája a húgánál. Lucy 

mondta is, hogy nyugodtan hozzon még valakit. 

 

– Nem akar eljönni velem holnap este egy unalmas vacsorára? – 

kérdezte meg. 

 

A lány nyilvánvaló örömmel felnevetett. 

 

– Mi lesz olyan unalmas benne? 

 

– Minden. Maga talán feldobhatja kicsit. Hogy tetszik? 

 

– Nos… miért ne? – felelte Nina vidáman. 

 

Úgy tűnt, ez a meghívás elég viszonzásnak; Strike immár egyre kevésbé 

érezte úgy, hogy valami fizikai gesztusra is szükség lenne. Barátságos, 

cinkostársi hangulatban távoztak a sötét irodából, és Strike a nagykabátja 

alá rejtette a Bombyx mori lefénymásolt példányát. Miután leírta a lány 

címét és telefonszámát, beültette egy taxiba, és elömlött benne a 

megkönnyebbülés, a felszabadultság. 
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Ott üldögél végig néha egész délutánokat, s olvassa ez utálatos, gonosz 

(átok rájuk, én nem szenvedhetem őket!), gaz verseket. 

 

BEN JONSON: 

Ki-ki a maga természete szerint 

 

 

 

Másnap tüntetés volt, épp az ellen a háború ellen, amelyben Strike 

elvesztette a lábát. Többezres tömeg kígyózott végig a hűvös londoni 

utcákon transzparensekkel, legelöl a katonacsaládokkal. Strike seregbeli 

közös barátokon keresztül hallotta, hogy Gary Topley (aki abban a 

bizonyos robbanásban halt meg, amelyben Strike csak a lábát hagyta ott) 

szülei is a tüntetők közt lesznek, de neki eszébe sem jutott kimenni. 

Amit ő érzett a háború kapcsán, azt nem lehetett feketén-fehéren 

összefoglalni egy négyszögletű táblán. Tedd a dolgod, és csináld 

rendesen – akkor is ez volt a hitvallása, és most is ez maradt, és ha 

kimegy tüntetni, az azt sugallta volna, hogy megbánt dolgokat, pedig 

egyáltalán nem. Így hát felcsatolta a műlábát, felvette a legjobb olasz 

öltönyét, és elindult a Bond Streetre. 

 

Az álnok férj, akinek Strike most a nyomába eredt, azt állította, hogy 

elhidegült felesége, Strike barna ügyfele, részeg gondatlanságában 

elveszített jó néhány értékes ékszert a pár egy korábbi szállodai 

tartózkodásakor. Strike viszont véletlenül tudta, hogy a férfinak 

időpontja van aznap délelőtt a Bond Streeten, és valahogy megérezte, 

hogy az állítólag eltűnt ékszerek közül jó néhány meglepő módon 

előkerülhet itt. 

 

Amikor a célszemély belépett az ékszerész üzletébe, Strike épp a 

szemben lévő bolt kirakatát vizsgálgatta. Miután egy óra múlva a férfi 

távozott, ő is beült egy kávéra valahová, majd várt két órát, és bement az 

ékszerészhez, akinek elmesélte, mennyire imádja a felesége a smaragdot, 

ami mindenféle darabok feletti félórányi gondosan hangszerelt tanakodás 



után oda vezetett, hogy előkerült pontosan az a nyakék, amit a barna 

ügyfele gyanúja szerint a férje elcsaklizott. Strike azonnal megvette, bár 

ezt a vásárlást csakis az tette lehetővé, hogy ügyfele erre a célra tízezer 

font előleget fizetett ki neki. Ha tízezer fontjába kerül, hogy bebizonyítsa 

a férje szavahihetetlenségét, az bőven megéri ennek a nőnek, aki milliós 

vagyonrészt kaphat a válás után. 

 

Hazafelé evett egy kebabot. Aztán, miután bezárta a nyakéket a kis 

széfbe, amit az irodába vett (általában a kompromittáló fényképeket 

tartotta benne), felment a lakásába, csinált egy csésze erős teát, levetette 

az öltönyt és bekapcsolta a tévét, hogy figyelemmel követhesse az 

Arsenal–Spurs-meccs előtti felvezetést. Aztán kényelmesen elterült az 

ágyán, és nekiállt elolvasni a kéziratot, amit előző este loptak el. 

 

Ahogy Elizabeth Tassel már elmondta, a Bombyx mori egyfajta perverz 

Zarándok útja volt: a címszereplő (zseniális fiatal író) valami népmesei 

senkiföldjén át indul nagyrészt szimbolikusnak tűnő útjára a tehetségét 

felismerni túlságosan vak, belterjesen éldegélő idióták szigetéről a távoli 

városba. A nyelvezet gazdag, fura tobzódása már ismerős volt Strike-nak 

a Balzac testvérekből, de ez a történet eléggé érdekelte ahhoz, hogy 

tovább is olvasson. 

 

A veretes, gyakran obszcén mondatok közül először Leonora Quine 

bontakozott ki Strike számára is felismerhetően. Miközben a csodás, ifjú 

Bombyx átszelte a mindenféle veszéllyel, szörnyeteggel teli tájat, 

belebotlott Succubába. A nőt röviden csak „kétrét kopott kurva”-ként 

írta le a szöveg. Ő foglyul ejtette és megkötözte a főszereplőt, majd meg 

is erőszakolta. Leonora tökéletesen jelent meg a nő leírásában: vékony, 

rossz ruhákba bújt figura volt, nagy szemüveggel, szenvtelen beszéddel. 

Miután Succuba jó néhány napig alaposan megsanyargatta Bombyxot, az 

mégis meggyőzte, hogy engedje szabadon; de annyira lesújtotta az ifjú 

elvesztése, hogy Bombyx beleegyezett, magával viszi. Ez volt az első a 

történetben gyakran felbukkanó fura, álomszerű visszájára fordulások 

sorában, melyek során a korábban gonosz, rémisztő elemek mindennemű 

indoklás vagy motiváció nélkül változtak át jó, értelmes elemekké. 

 

Néhány oldallal később Bombyxot és Succubát egy Kullancs nevű lény 

támadta meg: benne Strike könnyedén felismerte Elizabeth Tasselt, mert 



szögletes állkapcsú, mély hangú, rémisztő jelenség volt. Bombyx ismét 

megszánt egy szerencsétlent, amint az befejezte a vele való 

erőszakoskodást, és hagyta, hogy ő is csatlakozzon hozzájuk. A Kullancs 

kellemetlen szokása volt, hogy amikor Bombyx aludt, ő csecsemőmódra 

szopott belőle; az ifjú lesoványodott, gyengülni kezdett. 

 

Bombyx láthatóan igen furcsán váltogatta a nemét. Azon felül, hogy 

ezek szerint tudott szoptatni, hamarosan a terhesség jelei is jelentkeztek 

rajta, bár ettől még továbbra is nyugodtan elégítette ki a rendszeresen 

útjába tévedő, feltehetően nimfomán nőket. 

 

Ahogy az ékesszólóan obszcén mondatokat olvasta, Strike eltűnődött, 

vajon hány létező személyről mintázott figurát nem vesz észre. Egészen 

nyugtalanító volt, mekkora erőszak rejlik Bombyx más emberekkel való 

találkozásaiban: perverz, kegyetlen jelenetek voltak ezek, alig maradt 

bennük testnyílás, melyen ne tettek volna erőszakot – őrült szado-mazo 

tobzódás. Bombyx alapvető ártatlansága, tisztasága mégis állandó 

témaként tért vissza. Mintha elég lenne az egyszerű kijelentés a 

zsenialitásáról, hogy az olvasó felmentse minden bűn alól, melyekben 

egyébként éppoly nyugodtan vett részt, mint az állítólagos szörnyetegek 

körülötte. Ahogy haladt, Strike-nak eszébe jutott Jerry Waldergrave 

véleménye, hogy Quine lelkibeteg, és most már maga is kezdett hajlani 

erre… 

 

Hamarosan kezdődik a meccs. Strike letette a kéziratot. Úgy érezte 

magát, mint aki hosszú ideig valami sötét, koszos pincében raboskodott, 

ahol nem jutott sem természetes fényhez, sem friss levegőhöz. Most 

viszont csakis kellemes várakozás töltötte el. Biztos volt benne, hogy az 

Arsenal fog győzni – a Spursnek már tizenhét éve nem sikerült őket 

hazai pályán megverni. 

 

És negyvenöt percre Strike átadhatta magát a meccsnézés élvezetének – 

meg a gyakori, bátorító kiabálásnak, ahogy a csapata felment egészen 2 : 

0-ig. 

 

Félidőben azért, bár kicsit kelletlen érzéssel, lenémította a tévét, és 

visszatért Owen Quine képzeletének bizarr világába. 

 



Nem ismert fel újabb szereplőt, amíg Bombyx célja, a város közelébe 

nem ért. Itt aztán, a városfalakon kívül húzódó vizesárok feletti hídon 

jókora, lassan cammogó, rövidlátó alak várta: a Vágó. 

 

A Vágón kis sapka volt, nem pedig szarukeretes szemüveg, a vállára 

vetve pedig egy izgő-mozgó, vérfoltos zsákot cipelt. Bombyx elfogadta 

az ajánlkozását, hogy egy titkos ajtón beviszi őt, Succubát meg a 

Kullancsot a városba. Strike mostanra annyira hozzászokott a szexuális 

erőszakhoz, hogy meg sem lepődött, amikor kiderült, a Vágó valójában 

kasztrálni akarja Bombyxot. Az ekkor következő verekedésben 

lehuppant a válláról a zsák, és valami női törpelény ugrott ki belőle. A 

Vágó futni hagyta Bombyxot, Succubát meg a Kullancsot, és a törpe 

után eredt; Bombyx és társai végül találtak egy rést a városfalon, és 

ahogy visszanéztek, még látták a Vágót, amint a vizesárokba fojtja az 

apró lényt. 

 

Strike annyira elmerült az olvasásban, hogy észre sem vette, hogy 

közben folytatódott a meccs. Most felpillantott a lenémított tévére. 

 

– Bassza meg! 

 

2 : 2 – bármilyen hihetetlen, a Spurs egyenlített. Strike szörnyülködve 

félredobta a kéziratot. A szeme előtt omlott össze az Arsenal védelme. 

Ezt a meccset könnyedén nyerni kellett volna. Egyenes útjuk volt a 

tabella tetejére! 

 

– BASSZÁTOK MEG! – ordított tíz perccel később, ahogy a fejes 

elment Fabiański mellett. 

 

Nyert a Spurs. 

 

Számos egyéb indulatszóval kísérve kikapcsolta a tévét, és az órájára 

pillantott. Alig fél órája maradt, hogy lezuhanyozzon és átöltözzön, 

aztán mennie kell Nina Lascelles-ért St. John’s Woodba. Ez az út 

Bromley-be meg vissza egy vagyonba fog kerülni. Undorral gondolt rá, 

hogy még el kell majd olvasnia Quine könyvének utolsó negyedét; most 

már határozottan együtt érzett Elizabeth Tassellel, aki a végét csak 

átfutotta. 



 

És még abban sem volt biztos, a kíváncsiságon felül egyáltalán miért is 

olvassa. 

 

Ilyen leverten, ingerlékenyen indult meg a zuhany felé, és azt kívánta, 

bár otthon maradhatna ma este, és teljesen érthetetlen módon az az érzés 

hatalmasodott el rajta, hogy ha nem hagyta volna, hogy a Bombyx mori 

obszcén, rémálomszerű világa elvonja a figyelmét, lehet, hogy nyert 

volna az Arsenal. 
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De hadd árulom el neked, hogy a városban nem elegáns dolog 

megismerni a rokonokat. 

 

WILLIAM CONGREVE: 

Így él a világ
6
 

 

 

 

– Na, hogy tetszett a Bombyx mori? – kérdezte Nina, ahogy a taxi (amit 

Strike nemigen engedhetett volna meg magának) elindult a lakása elől. 

Ha nem hívta volna el a lányt, Strike tömegközlekedéssel ment volna ki 

Bromley-ba meg vissza, bármilyen időigényes és kényelmetlen is lett 

volna. 

 

– Egy beteg elme szüleménye – felelte Strike. 

 

Nina elnevette magát. 

 

– De maga nem olvasta Owen többi könyvét, azok is majdnem ilyenek. 

Az igaz, hogy ez sokkal keményebben hánytató. Na és Daniel gennyes 

farka? 

 

– Addig még nem jutottam el. De már nagyon várom. 

 

A tegnap esti meleg gyapjúkabát alá a lány testhez simuló, pántos fekete 

ruhát vett fel; ezt Strike remekül meg is nézhette, amikor Nina 

beinvitálta a lakásába, amíg összeszedi a táskáját meg a kulcsait. Volt 

még nála egy üveg bor is, ezt a konyhaasztalról kapta fel, amikor látta, 

hogy Strike-nál nincs semmi ilyesmi. Okos, csinos lány kellemes 

modorral; de az, hogy hajlandó vele tölteni rögtön az első találkozásuk 

utáni estét, ráadásul szombat estét, talán meggondolatlanságra vagy 

kiéhezettségre utal. 

 



Strike ismét feltette magának a kérdést, vajon mit is keres itt pontosan, 

miközben suhant velük a taxi London szívéből a háztulajdonosok világa 

felé, ahol a tágas otthonokban kávégépek, HD-tévék sorakoznak – csupa 

olyasmi, ami neki sosem volt, és amiről a húga szorongva azt gondolta, 

nyilván neki is ez a végső célja az életben. 

 

Teljesen Lucyra vall, hogy saját magánál rendez neki születésnapi 

vacsorát. Strike testvére alapvetően fantáziátlan nő volt, és bár otthon 

gyakran még zaklatottabbnak tűnt, mint bárhol máshol, azért az otthon 

kényelmét elég nagyra értékelte. Az is rá vallott, hogy ragaszkodott 

ehhez a vacsorához, bár Strike egyáltalán nem akarta, ő pedig képtelen 

volt megérteni, miért nem. Lucy világában mindig megünnepelték, 

sosem felejtették el a születésnapokat. Muszáj, hogy legyen torta is, és 

gyertyák, és üdvözlőkártyák, és ajándékok – az eltelt időt jelezni kell, a 

rendet megtartani, a hagyományokat megőrizni. 

 

Mialatt a taxi áthaladt velük a Blackwall alagúton a Temze alatt Dél-

Londonba, Strike rájött: az, hogy elviszi magával Ninát erre a családi 

ünnepségre, nem más, mint nonkonformitásának egyértelmű 

kinyilvánítása. Bármilyen konvencionális is az az üveg bor a lány 

ölében, ő mégis feszült, és boldogan vállal kockázatot, vág bele bármi 

újba. Egyedül él, és könyvekről szeret beszélgetni, nem kisbabákról, 

röviden: nem Lucy kedvére való nő. 

 

Majdnem egy órával az után, hogy kilépett a Denmark Street-i házból, 

immár ötven fonttal könnyebb tárcával Strike végül kisegítette Ninát 

Lucyék utcájának sötét hűvösébe, és elvezette a kert elülső részének 

dísze, a nagy magnóliafa alatt. Mielőtt becsöngetett volna, kissé 

kelletlenül a lányhoz fordult: – Valószínűleg figyelmeztetnem kell, hogy 

ez egy születésnapi vacsora. Az én tiszteletemre. 

 

– Jaj, mondhatta volna! Boldog szü… 

 

– Nem ma van – vágott közbe Strike. – És nem nagy ügy. 

 

Azzal becsöngetett. 

 



Strike sógora, Greg nyitott ajtót. Tisztességes mennyiségű hátba 

veregetés következett, meg eltúlzott öröm Nina láttán. Igen feltűnően 

hiányzott ez az attitűd Lucyból, aki úgy szaladt ki eléjük az előszobába, 

hogy a kezében kardként tartotta a húslapátot, és a kötény még mindig 

ott volt rajta az ünneplő ruhájára felvéve. 

 

– Nem mondtad, hogy hozol valakit! – sziszegte Strike fülébe, ahogy az 

lehajolt, hogy megpuszilja az arcát. Lucy alacsony volt, szőke és kerek 

arcú; soha senki nem találta ki magától, hogy ők ketten rokonok. A lány 

anyjuknak egy másik ismert zenésszel folytatott viszonyából született. 

Rick ritmusgitáros volt, és Strike apjával ellentétben jó viszonyt ápolt a 

gyermekével. 

 

– Azt hittem, épp te kérted, hogy hozzak plusz egy főt – morogta vissza 

neki Strike, míg Greg bevezette Ninát a nappaliba. 

 

– Csak megkérdeztem, hogy fogsz-e hozni – vágta rá Lucy dühösen. – 

Jaj, istenem, most fel kell tennem még egy… és szegény Marguerite… 

 

– Ki az a Marguerite? – kérdezte Strike, de Lucy már szaladt is az étkező 

felé, égnek emelt húslapáttal. Az est fő vendégét otthagyta egyedül a 

folyosón. 

 

Strike nagyot sóhajtott, aztán Greg és Nina nyomában bement a 

nappaliba. 

 

– Meglepetés! – állt fel a kanapéról egy szőke férfi, akinek a homlokán 

már kezdett magasabbra húzódni a haj vonala; szemüveges felesége is 

örömtől ragyogó szemmel nézett Strike-ra. 

 

– Jézus isten! – szaladt ki Strike-ból, és egészen őszinte örömmel lépett 

előbbre megszorítani a férfi kinyújtott kezét. Nick és Ilsa két legrégebbi 

barátja volt, ráadásul az egyetlen eset, ahol gyerekkorának két fele, 

London és Cornwall érintkezett – boldog házasságban. 

 

– Nekem senki sem mondta, hogy ti is itt lesztek! 

 



– Ja, ez benne a meglepetés, Oggy – felelte Nick, míg Strike puszit adott 

Ilsának. – Ismered Marguerite-et? 

 

– Nem – vágta rá Strike. – Nem ismerem. 

 

Hát ezért akarta Lucy tudni, hoz-e valakit magával: így képzelte azt a 

nőt, akibe belehabarodik, és boldogan él mindörökre egy magnóliafás 

házban. Marguerite sötét hajú volt, a bőre zsíros, tekintete mogorva. 

Csillogó, lila ruháját valószínűleg még akkor vette, amikor kicsit 

vékonyabb volt. Strike biztos volt benne, hogy elvált. Ennek 

felismerésére lassan külön érzéke fejlődött ki. 

 

– Heló – köszönt a nő, a pántos fekete ruhába bújt, vékony Nina meg 

közben Greggel csevegett; hihetetlen keserűség szorult ebbe a rövid 

üdvözlésbe. 

 

Úgyhogy heten ültek le vacsorázni. Strike nem nagyon találkozott civil 

barátaival, amióta a sebesülése miatt leszerelt a seregből; önként vállalt 

rengeteg munkája összemosta a munkanapok és hétvégék határait, most 

azonban újra rájött, mennyire kedveli Nicket és Ilsát, és mennyivel 

sokkal jobb lett volna, ha csak ők hárman ültek volna le valahol, valami 

egyszerű curryvel. 

 

– Honnan ismerik Cormorant? – érdeklődött lelkesen Nina. 

 

– Egy suliba jártunk Cornwallban – felelte Ilsa, odamosolyogva Strike-

ra. – Már amikor ott volt. Jött-ment, nem igaz, Corm? 

 

És a füstölt lazac fölött elmesélték Strike és Lucy szaggatott 

gyerekkorát, utazásaikat nomád édesanyjukkal, és rendszeres 

visszatéréseiket St. Mawesba nagynénjükhöz és nagybátyjukhoz, akik 

egész gyerekkoruk, tinédzseréveik alatt a pótszüleik voltak. 

 

– És akkor Cormot megint elvitte az anyja Londonba, amikor… mennyi 

is? Tizenhét éves voltál? – mondta most Ilsa. 

 

Strike látta, hogy Lucy nem igazán élvezi a beszélgetést. Utált szokatlan 

gyerekkorukról és hírhedt édesanyjukról beszélni. 



 

– És ott meg kikötött ugyanabban a jó kis kemény szakközépben, mint 

én – fejezte be Nick. – A régi szép idők! 

 

– Nick olyan srác volt, akivel elég hasznos haverkodni – szőtte tovább 

Strike. – Úgy ismeri egész Londont, mint a tenyerét, az apja taxisofőr. 

 

– És maga is taxis? – fordult Nickhez Nina, akit láthatólag 

felvillanyozott, milyen egzotikus barátai vannak Strike-nak. 

 

– Nem – felelte Nick vidáman –, gasztroenterológus vagyok. Oggyval 

közös volt a tizennyolcadik szülinapi bulink… 

 

– …és Corm elhívta rá Londonba Dave barátját meg engem is St. 

Mawesból. Akkor jártam először Londonban, annyira izgultam… – 

folytatta Ilsa. 

 

– …és így ismerkedtünk meg – fejezte be Nick a feleségére vigyorogva. 

 

– És ennyi év után még mindig nincs gyerek? – szúrta közbe Greg, az 

elégedett, háromgyerekes családapa. 

 

Csak egészen aprócska szünet volt érezhető. Strike tudta, hogy Nick és 

Ilsa már évek óta próbálkoznak, sajnos sikertelenül. 

 

– Még nincs – felelte Nick. – És maga mivel foglalkozik, Nina? 

 

A Roper Chard említése kicsit felvillanyozta Marguerite-et, aki eddig 

morcosan méregette Strike-ot az asztal túlvégéről, mintha valami ízletes 

csemege lenne, amit kegyetlen módon úgy helyeztek el, hogy ő ne 

érhesse el. 

 

– Michael Fancourt épp most ment át a Roper Chardhoz – szólt közbe. – 

Ma reggel láttam a weboldalon. 

 

– ’Sztakurva, ezt csak tegnap hozták nyilvánosságra – nézett nagyot 

Nina. Ez a „’sztakurva” arra emlékeztette Strike-ot, ahogy Dominic 

Culpepper öregem-nek szólította a pincért; Nick kedvéért hangzott el, 



vagy talán azért, hogy Strike-nak megmutassa, el tud ő vegyülni 

örömmel a prolik között. (Charlotte, Strike exmenyasszonya sosem 

váltogatta a szavait vagy az akcentusát, akárhol is járt. És Strike egyetlen 

barátját sem kedvelte.) 

 

– Ó, én nagy Fancourt-rajongó vagyok – felelte Marguerite. – Az Üres 

ház az egyik kedvenc regényem. Imádom az oroszokat, Fancourtban 

meg van valami, ami Dosztojevszkijre emlékeztet… 

 

Lucy nyilván elmondta neki, következtetett Strike, hogy ő Oxfordba járt, 

és milyen okos. A pokolba kívánta Marguerite-et. Bár sokkal jobban 

értené őt Lucy! 

 

– Fancourt nem tud jó nőket írni – vágta rá Nina kapásból. – 

Próbálkozik, de nem megy neki. Minden nőalakja csupa cukk, cici és 

szemceruza. 

 

Nick nagyot horkant a borospoharába, amikor váratlanul elhangzott a 

„cici” szó; Strike meg elnevette magát azon, ahogy Nick nevet. 

 

– Harminchat évesek vagytok, az isten szerelmére! – szólt oda Ilsa 

kuncogva. 

 

– Hát, szerintem meg fantasztikus – tartott ki Marguerite egyetlen 

aprócska mosoly nélkül. Megfosztották egy potenciális partnertől, még 

ha csak egy féllábú, elhízott partnertől is. Michael Fancourtról márpedig 

nem mond le. – És nagyon vonzó is. Bonyolult, okos, az ilyen férfiaknak 

nem tudok ellenállni – sóhajtott oda Lucy felé, nyilván korábbi 

megpróbáltatásaira utalva. 

 

– Túl nagy a feje a testéhez képest – felelte Nina, könnyedén elfeledve, 

milyen izgatott lett előző este Fancourt megjelenésétől –, és egészen 

hihetetlenül arrogáns. 

 

– Mindig is olyan meghatónak éreztem, amit azért a fiatal amerikai íróért 

tett – folytatta Marguerite, amíg Lucy összeszedte az előételes 

tányérokat, és intett Gregnek, hogy segítsen a konyhában. – Hogy 



befejezte a regényét… annak a fiatal írónak, aki meghalt AIDS-ben, mi 

is volt a ne…? 

 

– Joe North – vágta rá Nina. 

 

– Azért meglep, hogy ki mersz mozdulni ma este – fordult Strike-hoz 

Nick csendesen. – Mármint az után, ami délután történt. 

 

Sajnos, Nick a Spursnak szurkolt. 

 

Greg épp ekkor ért vissza a báránypecsenyével. Meghallotta, mit 

mondott Nick, és rögtön bele is kapaszkodott: – Azért ez fájhatott, 

Corm! Amikor mindenki azt hitte, simán lenyomják! 

 

– Mi van? – kérdezte Lucy, mint egy tanítónő, aki csendre inti az 

osztályát. Közben letette a krumplis és zöldséges tálat. – Jaj, ne már a 

focit, Greg, légy szíves! 

 

Úgyhogy a beszélgetésben megint Marguerite szerválhatott. 

 

– Igen, az Üres házat az a ház ihlette, amit ez a meghalt barátja hagyott 

Fancourtra, ahol fiatal korában olyan boldog volt. Szörnyen megható. 

Igazából a megbánásról szól, a veszteségről, a meghiúsult 

reményekről… 

 

– Joe North egyébként Michael Fancourtra és Owen Quine-ra hagyta azt 

a házat, közösen – javította ki határozottan Nina. – És mind a ketten írtak 

róla egy regényt. Michaelét elvitte a Bookert… Owenét meg mindenki 

lehúzta – tette még hozzá kicsit félre, Strike-nak. 

 

– És mi lett a házzal? – érdeklődött Strike, ahogy Lucy a kezébe nyomta 

a pecsenyéstálat. 

 

– Ó, ez réges-régen történt, már biztosan eladták – felelte Nina. – 

Nyilván nem akarnak közös tulajdont, évek óta utálják egymást. Azóta, 

hogy Elspeth Fancourt öngyilkos lett a miatt a paródia miatt. 

 

– Nem tudja véletlenül, hol van ez a ház? 



 

– Ugyan, ott biztos nincsen! – Nina félig suttogta Strike-nak. 

 

– Mi nincs ott? – csattant fel Lucy, alig rejtve el a bosszúságát. Füstbe 

ment, amit Strike-kal kitervelt. Most már az életben nem fogja 

megkedvelni Ninát. 

 

– Az egyik szerzőnk nem jelentkezik – felelte neki Nina. – A felesége 

felkérte Cormorant, hogy keresse meg. 

 

– Sikeres pasas? – érdeklődött Greg. 

 

Gregnek nyilván elege volt már abból, hogy a felesége folyton hosszan 

és hangosan aggódik ragyogó eszű, ámde szegény testvére miatt, aki 

bármilyen sokat is dolgozik, épp csak meg tud élni; de a „sikeres” szó, 

meg minden, amit felidézett, ha Greg mondta ki, úgy érte Strike-ot, 

mintha csalánba sétált volna. 

 

– Nem – felelte. – Nem hinném, hogy Quine-ra mondhatnánk, hogy 

„sikeres”. 

 

– És ki fogadott fel, Corm? A kiadó? – kérdezte Lucy izgatottan. 

 

– A felesége – válaszolta Strike. 

 

– De ugye ki is tudja majd fizetni, hm? – szúrta oda Greg. – Ne dőlj be 

lúzereknek, Corm, ez kell legyen az első szabály! 

 

– Meglep, hogy az ilyen kis bölcsességeket nem jegyzeteled le – 

jegyezte meg Nick halkan Strike-nak, míg Lucy körbekínált Marguerite-

nek mindent az asztalon (talán engesztelésül, hogy nem viheti haza 

Strike-ot, nem mehet hozzá és nem lakhat két sarokkal arrébb a Lucytól 

és Gregtől nászajándékba kapott kávégéppel). 

 

Vacsora után bevonultak a nappali háromrészes, bézs ülőgarnitúrájára, 

itt kerültek elő az üdvözlőkártyák és az ajándékok. Lucy és Greg vettek 

neki egy új órát. 

 



– Mert tudom, hogy az előző eltört – kommentálta Lucy. Strike-ot 

meghatotta, hogy a nővére emlékezett erre. A feltörő érzelemhullám egy 

pillanatra el is nyomta az a felett érzett bosszúságát, hogy Lucy 

iderángatta ma este, nyaggatta az élete problémáival, hogy hozzáment 

Greghez… Levette az olcsó, de működő pótórát, és felcsatolta Lucyét. 

Nagy, csillogó darab volt, fémes karperecre emlékeztető szíjjal, és pont 

úgy nézett ki, mint Gregé. 

 

Nicktől és Ilsától kapott „olyan whiskyt, amit szeretsz”, egy üveg 

házasítatlan Arran malátawhiskyt. Ez erősen felidézte benne Charlotte-

ot, akivel először kóstolt ilyet, de a melankolikus múltba révedezést 

lehetetlenné tette az ajtóban hirtelen feltűnő három pizsamás alak. A 

legmagasabb rögtön meg is kérdezte: – Van már torta? 

 

Strike sosem akart gyerekeket (Lucy már ezt a hozzáállást is gyűlölte), 

az unokaöccseit sem ismerte valami jól. Ritkán találkoztak. A 

legnagyobb és a legkisebb most az anyjukkal tartott, hogy behozzák a 

szülinapi tortát, de a középső fiú egyenesen odament Strike-hoz, és egy 

saját készítésű kártyát nyújtott felé. 

 

– Te vagy rajta – mondta Jack a rajzra mutatva a kártyán. – Amikor 

kitüntetnek. 

 

– Kitüntették? – kérdezte Nina nagyra nyílt szemmel, mosolyogva. 

 

– Köszi, Jack – felelte Strike. 

 

– Én is katona akarok lenni! – folytatta a kisfiú. 

 

– A te hibád, Corm! – szólt közbe Greg, Strike pedig óhatatlanul is 

megérezte az utálatot a hangjában. – Hogy játékkatonákat vettél neki! 

Meg meséltél a pisztolyodról! 

 

– Két pisztolyáról! – javította ki az apját Jack. – Két pisztolyod volt – 

fordult most Strike-hoz. – De vissza kellett adnod. 

 

– Jól emlékszel – bólintott Strike. – Még sokra viszed. 

 



Feltűnt Lucy a saját készítésű tortával, rajta harminchat ragyogó 

gyertyával. Úgy nézett ki, mintha több száz Smarties cukorkával 

díszítették volna fel. Amikor Greg lekapcsolta a villanyt és mindenki 

énekelni kezdett, Strike szinte ellenállhatatlan vágyat érzett, hogy 

elmeneküljön innen. Hívna egy taxit, amint kijutott a házból… De 

közben mosolyt varázsolt az arcára és elfújta a gyertyákat, kerülve 

Marguerite tekintetét, aki nyugtalanítóan egyértelmű, parázsló 

pillantásokat szórt felé a székéből, tőle nem messze. Nem az ő hibája, 

gondolta Strike, hogy jó szándékú barátai és családtagjai az elhagyott 

nők kitüntetett segítőtársának szerepét osztották rá ma este. 

 

Strike fél órával később valóban hívott is egy taxit a lenti mosdóból, és 

tisztességes sajnálkozással bejelentette, hogy Ninával most el kell 

menniük, mert másnap korán kell kelnie. 

 

A zsúfolt, zajos előszobában aztán épp csak ki tudta kerülni, hogy 

Marguerite szájon csókolja, miközben az unokaöccsei az izgalmakat 

meg a késő esti cukor-túladagolást igyekeztek kiőrjöngeni magukból. 

 

Míg Greg nagy jelentőségteljesen felsegítette Nina kabátját, Nick 

odasúgta Strike-nak: – Nem is tudtam, hogy szereted a kicsi nőket. 

 

– Nem is szeretem – felelte Strike halkan. – Csak lenyúlt nekem valamit 

tegnap. 

 

– Tényleg? Hát, akkor háláld meg azzal, hogy hagyod, hadd legyen ő 

felül – válaszolta Nick. – Különben agyonnyomod, mint egy bogarat. 
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…vacsoránk ne maradjon nyers, mert vér, az lesz még majd elég, 

eltelhetsz vele… 

 

THOMAS DEKKER ÉS THOMAS MIDDLETON: 

A tisztességes ribanc 

 

 

 

Amint másnap reggel felébredt, Strike rögtön tudta, hogy nem a saját 

ágyában van. Túl kényelmes volt, túl puha az ágynemű is, a takarón 

játszó napfény nem a szokott oldalról jött, és az ablakon kopogó eső 

hangját elfojtotta egy behúzott függöny. Ülőhelyzetbe tornázta magát, 

hunyorogva körülnézett Nina hálószobájában, ahol előző este, a lámpa 

fényénél épp csak körbepillantott, és a szemben lévő tükörben meglátta 

saját meztelen felsőtestét. A sűrű, sötét szőr a mellkasán fekete foltként 

virított a világoskék falon mögötte. 

 

Nina nem volt a helyiségben, de Strike kávé illatát érezte. Ahogy várta 

is, a lány lelkes és energikus volt az ágyban, elhessegette azt a halvány 

melankóliát, ami fenyegetőn követte a születésnapi ünneplés után. Most 

viszont már azon gondolkodott, vajon milyen gyorsan tud elszabadulni. 

Ha még marad, azzal megerősíthet olyan elvárásokat, amelyeknek 

egyáltalán nem állt készen megfelelni. 

 

A műlába ott állt a falnak támasztva, az ágy mellett. Strike már épp 

kicsusszanni készült az ágyból, hogy elérje, de ekkor kinyílt a háló 

ajtaja, és Nina lépett be rajta felöltözve, nedves hajjal, a hóna alatt 

újságokkal. Az egyik kezében két csésze kávét, a másikban egy tányéron 

croissant-okat hozott. 

 

– Csak kiugrottam – lihegte kifulladva. – Jézusom, szörnyű idő van kint. 

Fogd csak meg az orrom, jéghideg! 

 

– Igazán nem kellett volna – intett Strike a croissant-ok felé. 



 

– Meghalok éhen, és van az utcában egy mesés kis pékség. És ezt nézd! 

A News of the World, Dom nagy cikke! 

 

A címlap közepén annak a lebukott nemesnek a képe díszelgett, akinek 

titkos számláit Strike fedte fel Culpeppernek; mellette még három kép: 

kettőn két szeretője, még egy pedig azokat a Kajmán-szigeteki banki 

dokumentumokat ábrázolta, amelyeket Strike szerzett meg a lord 

személyi asszisztensétől. Hatalmas betűs cím az egész fölött: A 

FARKAL-LORD PARKER ESETE A SOK-SOK PENNYVEL. Strike 

elvette Ninától a lapot, és átfutotta a cikket. Culpepper tartotta a szavát: 

az összetört szívű asszisztenst sehol sem említette. 

 

Nina ott ült mellette az ágyon, vele együtt olvasta a sztorit. Időnként 

vidám kis megjegyzéseket tett: „Jézusom, hogy képes bárki is, nézz már 

rá” és „Úúú, ez undorító!” 

 

– Culpeppernek pont elég jó – jelentette ki Strike, és amikor mindketten 

végeztek a cikkel, összehajtotta az újságot. Megakadt a szeme a 

dátumon, a címoldal tetején: november 21. Az exmenyasszonya 

születésnapja. 

 

Apró, fájdalmas rándulást érzett a gyomorszája tájékán, és hirtelen 

élénk, hívatlan emlékek bugyogtak elő… egy éve, szinte percre pontosan 

ekkor, ott ébredt Charlotte mellett a Holland Park Avenue-n. Eszébe 

jutott a lány hosszú, fekete haja, tágra nyílt, barnászöld szeme, az a test, 

amihez hasonlót soha életében nem lát többet, nem érintheti többé… 

Boldogok voltak azon a reggelen: az ágyuk mentőcsónakként úszott 

velük végtelenül vissza-visszatérő gondjaik viharos tengerén. Strike egy 

karperecet ajándékozott neki, aminek megvásárlásához (bár ezt a lány 

nem tudta) rémisztő kamattal járó hitelt kellett felvennie… Két nappal 

később pedig, amikor neki volt születésnapja, a lánytól egy olasz öltönyt 

kapott, este aztán elmentek vacsorázni, és végre tényleg kitűzték a napot, 

amikor összeházasodnak, tizenhat évvel azután, hogy először 

találkoztak… 

 

Csakhogy a nap kijelölése egy új, rémesebb szakasz kezdetét jelezte a 

kapcsolatukban, mintha felborított volna valami finom egyensúlyt, 



amihez már hozzáigazították az életüket. Charlotte hamarosan egyre 

kiállhatatlanabbá, egyre kiszámíthatatlanabbá vált. Veszekedések jöttek, 

jelenetek, összetört porcelán; a lány hűtlenséggel vádolta Strike-ot 

(Strike úgy gondolta, épp ő találkozgatott akkor titokban azzal, akivel 

most jegyben járt…) Még majdnem négy hónapig küszködtek, míg 

végül egy utolsó, rondán vádaskodó, tomboló veszekedéssel mindennek 

végleg vége lett. 

 

Ruhasusogás hallatszott. Strike felnézett, és szinte meglepte, hogy még 

mindig itt van Nina hálószobájában. A lány épp a felsőjét készült 

levenni, hogy visszabújjon mellé az ágyba. 

 

– Nem tudok maradni – mondta neki gyorsan, és megint 

odanyújtózkodott a műlábáért. 

 

– De miért nem? – kérdezte Nina. Két keze keresztben a hasa előtt volt, 

a pólója aljába kapaszkodva. – Ugyan már! Vasárnap van! 

 

– Dolgoznom kell – hazudta Strike. – Az emberek vasárnap is akarnak 

nyomoztatni. 

 

– Ó. – A lány csak ennyit mondott, próbált közönyös maradni, de látszott 

rajta, mennyire elszontyolodott. 

 

Strike vidám, de személytelen beszélgetés kíséretében megitta a kávéját. 

Nina figyelte, ahogy felcsatolja a műlábát és bevonul a fürdőszobába, és 

amikor visszatért felöltözni, már egy fotelben kuporgott croissant-t 

eszegetve, halványan érezhető kétségbeesést árasztva. 

 

– Biztos, hogy nem jut eszedbe, hol az a ház? Amit Quine és Fancourt 

megörökölt? – kérdezte Strike, míg a nadrágját húzta. 

 

– Mi? – kérdezett vissza zavartan a lány. – Ja… úristen, csak nem azt 

fogod keresgélni? Mondtam már, azt biztos réges-rég eladták már! 

 

– Akkor talán megkérdem róla Quine feleségét – felelte Strike. 

 



Megígérte, hogy felhívja, de csak nagyon kurtán, hogy a lány is értse: 

ezek csak üres szavak, formaság, aztán halvány hálaérzettel lépett ki a 

házból, minden bűntudat nélkül. 

 

Eső döfködte az arcát és a kezét, ahogy az ismeretlen utcán a 

metróállomás felé sétált. Karácsonyi fények pislogtak a pékség 

kirakatában, ahonnan Nina épp az előbb hozott neki croissant-t. Strike 

nagydarab, összegörnyedő tükörképe átsiklott az eső pöttyözte felületen, 

egyik kezében a nejlonzacskóval, amibe Lucy készségesen eltette neki 

az üdvözlőkártyáit, a szülinapi whiskyjét meg a szép, új órája dobozát. 

 

Gondolatai ellenállhatatlanul visszasiklottak Charlotte-ra: ma 

harminchat, de csak huszonötnek néz ki, és nyilván az új vőlegényével 

ünnepel. Lehet, hogy valami gyémántos ékszert kapott, gondolta Strike; 

mindig azt állította, hogy nem érdeklik az ilyen dolgok, de amikor 

veszekedtek, néha mégis az arcába vágta mindazt az elmaradó csillogást, 

amit ő nem tudott megadni neki… 

 

Sikeres pasas? – kérdezte Greg Owen Quine-ról, és ez alatt azt értette: 

„van nagy kocsija? Szép háza? Szép nagy bankbetétje?” 

 

Strike elment a Beatles kávézó mellett, ahonnan kinézett rá a négy 

gombafej vidáman vigyorgó fekete-fehér képe, majd belépett a 

metróállomás viszonylagos melegébe. Nem akarta egyedül tölteni ezt az 

esős vasárnapot a Denmark Street-i padlásszobában. Charlotte Campbell 

születésnapján el akarta foglalni magát valamivel. 

 

Megállt, hogy elővegye a mobilját, és felhívta Leonora Quine-t. 

 

– Haló! – szólt bele a nő gorombán. 

 

– Haló, Leonora, Cormoran Strike beszél… 

 

– Megtalálta Owent? – szegezte neki rögtön a kérdést. 

 

– Sajnos, még nem. Azért hívom, mert hallottam róla, hogy a férje 

örökölt egy házat egy barátjától. 

 



– Milyen házat? 

 

A nő hangja fáradtnak, ingerültnek tűnt. Strike-nak eszébe jutott a sok 

pénzes férj, akikkel munkája során találkozott – akik eltitkolták a 

feleségük elől a legénylakásukat; és beléhasított, vajon nem épp most 

árult-e el valamit, amit Quine elhallgatott a családja elől. 

 

– Nem így van? Egy Joe North nevű író nem hagyott egy házat Owenre 

és…? 

 

– Ja azt – felelte Leonora. – A Talgarth Roadon, de, de. De az már 

harminc-valahány éve volt. Minek érdekli magát az? 

 

– Akkor már eladták, ugye? 

 

– Nem – válaszolt bosszúsan a nő –, mert az a hülye Fancourt sosem 

hagyta. De csakis rosszindulatból, mert ő aztán sosem megy oda. Csak 

áll ott, semmi haszna belőle senkinek, pusztul le. 

 

Strike nekitámaszkodott a falnak a jegykiadó automaták mellett, és a kör 

alakú, pókhálószerű merevítőkkel megtámasztott mennyezetet szemlélte. 

Ez az eredménye, ismételte magában, ha holtfáradtan vállal el új 

ügyfelet. Meg kellett volna kérdeznie, nincs-e más ingatlan a 

birtokukban. Ezt ellenőriznie kellett volna. 

 

– Járt ott valaki megnézni, nincs-e ott a férje, Mrs. Quine? 

 

Leonora gúnyosan felnevetett. 

 

– Oda aztán úgysem megy! – felelte aztán, mintha Strike azt sugallta 

volna, Quine a Buckingham-palotában bujkál. – Utálja, sosem megy a 

közelébe sem. Ráadásul, asszem, még bútor sincs benne, meg semmi. 

 

– Van hozzá kulcsa? 

 

– Nem t’om. De Owen tényleg sose menne oda! Évek óta még a 

közelében sem járt. Meg szörnyű is lenne odamenni, csak egy régi, üres 

ház. 



 

– Ha meg tudná nézni, nincs-e meg a kulcs… 

 

– Én nem szaladgálhatok most át a Talgarth Roadra, nekem itt van 

Orlando! – folytatta a nő, ahogy arra Strike számított is. – De egyébként 

is, mondom, Owen nem… 

 

– Ha megfelel, átmegyek most – felelte Strike –, elhozom öntől a 

kulcsot, ha megtalálja, aztán odamegyek és megnézem. Csak hogy 

biztosak legyünk, hogy mindenhol kerestük. 

 

– Jó, de… de vasárnap van! – Leonora válasza meglepettnek tűnt. 

 

– Tudom. Nos, gondolja, hogy meg tudná keresni azt a kulcsot? 

 

– Hát jó – hallatszott rövid szünet után. – De… – és még egyszer, 

utoljára határozottan megismételte: – De úgyse lesz ott! 

 

Strike egy átszállással elmetrózott a Westbourne Parkig, aztán felhajtott 

gallérral kilépett a jeges esőbe, és sietve elgyalogolt a címre, amit 

Leonora leírt neki az első találkozásukkor. 

 

Ez is egy olyan furcsa szeglete volt Londonnak, ahol a milliomosok alig 

egy kőhajításnyira laktak az olyan munkásosztálybeli családoktól, akik 

negyven éve, vagy talán régebben is, ott éltek a házukban. Az eső áztatta 

látvány fura képet mutatott: elegáns, új lakóházak a csendes, jellegtelen 

házsorok mögött – az új luxus és a régi kényelem. 

 

Quine-ék háza a Southern Row-n volt, egy kis téglaházakból álló, 

csendes utcácskán, nem messze a Chilled Eskimo nevű, fehérre meszelt 

kocsmától. Az átfázott-átázott Strike hunyorogva fel is nézett a táblájára, 

ahogy elment mellette: boldog inuitot ábrázolt a jégbe vágott lék mellett, 

háttal a felkelő napnak. 

 

Quine-ék ajtajáról már pattogzott le a libafoszöld festék. A homlokzat 

minden egyes részlete lepusztult volt, az egyetlen forgópánton 

kapaszkodó kerti kaput is beleértve. Amikor becsöngetett, Strike-nak 

eszébe jutott, hogy Quine inkább a kényelmes szállodákat részesíti 



előnyben; ettől most még egy kicsivel rosszabb véleménye lett az eltűnt 

íróról. 

 

– De gyorsan ideért – üdvözölte Leonora mogorván, amint ajtót nyitott. 

– Jöjjön be! 

 

Strike követte, végig a félhomályos, keskeny folyosón. Balra nyitva volt 

egy ajtó, nyilvánvalóan Owen Quine dolgozószobájáé. Rendetlen, 

elhanyagolt látványt nyújtott. A fiókok kihúzva lógtak a helyükről, az 

asztalon ferdén egy régi elektromos írógép árválkodott. Strike nagyon is 

el tudta képzelni, ahogy Quine Elizabeth Tassel iránti dühében kitépi 

belőle a papírt. 

 

– Sikerült megtalálni a kulcsot? – kérdezte Leonorát, ahogy a folyosó 

végén beléptek a sötét, állott levegőjű konyhába. Minden háztartási 

gépen látszott, hogy legalább harminc éve vették. Strike-nak feltűnt, 

hogy Joan nénikéjének mintha pontosan ilyen sötétbarna mikrohullámú 

sütője lett volna a 80-as években. 

 

– Ezeket találtam – felelte az asszony, és a konyhaasztalon heverő fél 

tucat kulcs felé intett. – Azt nem t’om, köztük van-e, ami kell. 

 

Egyik kulcs sem volt karikára fűzve, és az egyik templomkapun kívül 

minden máshoz túl nagynak is látszott. 

 

– Talgarth Road hányas szám? – érdeklődött Strike. 

 

– 179-es. 

 

– Mikor járt ott utoljára? 

 

– Én? Én sosem jártam ott – felelte láthatólag őszinte közönnyel. – Nem 

érdekelt. Micsoda hülyeség! 

 

– Mi a hülyeség? 

 

– Hát hogy rájuk hagyta. – Strike udvariasan kérdő tekintetét látva 

türelmetlenül folytatta: – Hát az a Joe North, hogy ráhagyta Owenre meg 



Michael Fancourtra. Hogy majd ott írjanak. És azóta egyik sem 

használta. Semmi értelme! 

 

– És ön nem is járt ott soha? 

 

– Nem. Akkoriban kapták meg, hogy Orlando megszületett. Engem meg 

nem érdekelt – mondta ismét. 

 

– Akkor született Orlando? – kérdezte Strike meglepetten. Eddig úgy 

nagyjából hiperaktív tízévesnek képzelte. 

 

– ’86-ban, igen – bólintott Leonora. – De fogyatékos. 

 

– Ó – felelte Strike. – Értem. 

 

– Most fent van és duzzog, mert muszáj volt leszidnom – folytatta 

Leonora hirtelen közlékenységgel. – Mert elcsen dolgokat. Tudja, hogy 

nem szabad, de csak csinálja. Rajtakaptam, hogy kivette a szomszéd 

Edna tárcáját a táskájából, amikor tegnap átjött. De nem a pénz miatt – 

tette hozzá gyorsan, mintha Strike ezt sugallta volna. – Csak mert tetszett 

neki a színe. Edna megérti, mert ő ismeri, de nem mindenki van így. 

Mindig mondom neki, hogy nem szabad. Tudja, hogy nem szabad. 

 

– Akkor nem baj, ha ezeket elviszem, és megpróbálkozom velük? – 

kérdezte Strike, és felmarkolta az asztalról a kulcsokat. 

 

– Hát, ha szeretné – vont vállat Leonora, aztán dacosan hozzátette: – De 

úgyse lesz ott! 

 

Strike zsebre vágta a kulcsokat, udvariasan visszautasította, amikor 

Leonora észbe kapva megkínálta teával vagy kávéval, és visszatért a 

hideg esőbe. 

 

Megint azt vette észre, hogy sántít, ahogy a Westbourne Park 

metrómegálló felé ment: innen rövid utazással, a lehető legkevesebb 

átszállással érhet el a Talgarth Roadra. Ahogy reggel sietve eljött 

Ninától, nem a szokott gonddal szíjazta fel a műlábát, és nem is tudta 

bekenni az alatta lévő bőr védelmére gyártott különböző szerekkel. 



 

Nyolc hónappal ezelőtt, épp azon a napon, amikor később késsel meg is 

szúrták a karját, Strike elég csúnyán leesett egy lépcsőn. Az orvos, 

akivel nem sokkal ezután megnézette, közölte vele, hogy az amputált láb 

térdízületének középső ínszalagja további, bár valószínűleg 

helyrehozható károsodást szenvedett; azt tanácsolta, jegelje, pihentesse, 

és vizsgáltassa ki alaposan. Csakhogy Strike nem engedhette meg 

magának, hogy pihengessen, és nem is akart további vizsgálatokra járni, 

úgyhogy csak befáslizta a térdét, és igyekezett nem elfelejteni, hogy ha 

leül, feltegye valahová a lábát. A fájdalom nagyjából elmúlt, de néha, 

amikor sokat sétált, a csonk megint lüktetni kezdett és feldagadt. 

 

Az utca, amin épp caplatott előre, most jobbra fordult. Mögötte magas, 

vékony, előregörnyedt alak jött, a feje lehajtva, csak a fekete kapucni 

teteje látszott belőle. 

 

A józan döntés most nyilván az lenne, hogy azonnal hazamegy, és 

pihenteti a térdét. Végül is vasárnap van. Semmi szükség rá, hogy ebben 

az esőben átbumlizzon fél Londonon. 

 

De úgyse lesz ott, hallotta Leonora hangját a fejében. 

 

A másik lehetőség, hogy hazamegy a Denmark Streetre, hallgatja, ahogy 

kopog az eső a rosszul leszigetelt ablakon az ágya mellett, az 

ereszcsatorna felett, és kint, az ajtó előtti dobozokban túl közel is van a 

sok Charlotte-tal teli fotóalbum… 

 

Jobb, ha most megy, dolgozik, más emberek bajára gondol… 

 

Az esőben pislogva felnézett a házakra, amelyek előtt épp elment, és a 

szeme sarkából megpillantotta a húsz méterrel mögötte haladó alakot is. 

Bár formátlan, fekete kabátba burkolózott, a lassú, rövid léptekből Strike 

úgy vette ki, egy nő az. 

 

De most valami furcsát is észrevett abban, ahogy lépked, valami 

természetelleneset. Egyáltalán nem fordult úgy magába, mint egy rendes, 

magányos járókelő hideg, esős napon. A fejét nem azért hajtotta le, hogy 

így védje az elemektől, és nem is egyenletes sebességgel ment előre, 



csakis arra gondolva, hogy célba érjen. Sebességét állandóan váltogatta: 

mindig csak kicsit, de Strike ezt is észrevette; és a kapucni alá bújtatott 

arca néhány lépésenként odafordult a szélfútta, hideg esőbe, aztán 

megint lebukott az árnyékba. A nő őt figyelte. 

 

Mit is mondott Leonora, amikor először beszéltek? 

 

És azt hiszem, követnek is. Egy magas, sötét hajú lány, széles vállal. 

 

Strike kísérletezett egy kicsit azzal, hogy csak nagyon-nagyon kicsit 

gyorsított vagy lassított. A köztük lévő távolság állandó maradt; a 

kapucni alá bújt arc kicsit gyakrabban bukott fel halvány, rózsaszín 

foltként, hogy megnézze, hol jár a célpontja. 

 

Ennek a nőnek nincs tapasztalata abban, hogy másokat kövessen. Strike, 

aki nagy szakértője volt a témának, a másik oldalon ment volna, úgy tett 

volna, mintha a mobilján beszélne, elrejtette volna valahogy a célpont 

iránti nagyon is célzott érdeklődését… 

 

Saját szórakoztatására hirtelen bizonytalanságot mímelt, mintha kétségei 

támadtak volna, jó irányba halad-e. A sötét figurát ez készületlenül érte, 

mozdulatlanná dermedt. Strike továbbindult, és néhány másodperc 

múltán hallotta is a háta mögött, a nedves járdán visszhangzó lépteket. 

Még ahhoz is túl ostoba, hogy észrevegye, ha kiszúrták. 

 

Nem sokkal előtte feltűnt a Westbourne Park metrómegálló, egy 

hosszúkás, alacsony, aranyszínű téglából épült épület. Ott majd odamegy 

hozzá, gondolta Strike, megkérdezi, mennyi az idő, és jól megnézni 

magának az arcát. 

 

Ahogy befordult a megálló épületébe, gyorsan a bejárat másik oldalához 

sietett, ott várta a nőt elbújva. 

 

Alig húsz másodperccel később már látta is a magas, sötét alakot, ahogy 

a csillámló esőben a bejárat felé kocog, kezét még mindig a zsebébe 

dugva. Megijedt, hogy elveszítette a célpontot, hogy Strike már fel is 

szállt egy szerelvényre. 

 



Strike gyors, határozott mozdulattal lépett ki a bejáratba elé, de a műlába 

megcsúszott a nedves járólapon, majd kifordult alóla. 

 

– Bassza meg! 

 

Legkevésbé sem elegánsan szinte spárgába zuhant le, majd végleg 

kicsúszott alóla a lába, és elesett. Abban a néhány hosszú, lassított 

másodpercben, amíg leért a koszos, nedves padlóra, majd fájdalmasan a 

nejlonzacskójában rejtőző whiskysüvegen ért földet, látta, ahogy a nő 

alakja mozdulatlanná dermed a bejáratban, majd riadt őzként eltűnik. 

 

– A picsába! – lihegte az elázott kövön heverve. A jegykiadó 

automatáknál állók csak bámultak rá. Megint kifordult a lába esés 

közben; érzésre az is lehet, hogy elszakadt egy szalag a térdében, mert 

eddig csak fájt egy kicsit, most viszont kínlódva tiltakozott. Strike 

magában elátkozta a hanyagul felmosott padlókat meg a merev bokájú 

lábprotéziseket, és megpróbált felállni. Senkinek sem akaródzott 

odamenni, hogy segítsen neki. Nyilván azt hitték, részeg – a whisky, 

amit Nicktől és Ilsától kapott, kiszabadult a nejlonzacskóból, és nagy 

csörömpöléssel végiggurult a padlón. 

 

Végül a metró egy alkalmazottja felsegítette, és közben azt mormogta, 

hogy ott a figyelmeztetés, hogy nedves a padló, nem látta talán az úr, 

nem elég feltűnő helyen van? Strike kezébe nyomta a whiskyt is. Strike 

megalázva köszönetet motyogott, és a beléptetőkapuhoz sántikált. Már 

csak annyit szeretett volna, hogy eltűnhessen a számtalan bámuló 

tekintet elől. 

 

A dél felé tartó szerelvény biztonságában kinyújtóztatta lüktető lábát, és 

amennyire csak tudta, végigtapogatta a térdét az öltönynadrágon 

keresztül. Érzékeny, fájdalmas volt, pont, mint amikor leesett azon a 

lépcsőn tavasszal. Most már szörnyen dühös volt a lányra, aki követte, és 

próbálta kibogozni, mi történhetett. 

 

Mikor szegődhetett a nyomába? Quine-ék házát figyelte vajon, és látta, 

hogy bemegy? Vagy lehet, hogy összekeverte Strike-ot Owen Quine-nal 

(bármilyen rossz színben is tüntette volna fel ez a lehetőség)? Kathryn 

Kent például pontosan ezt a hibát követte el rövid időre a sötétben… 



 

Strike már percekkel azelőtt felállt, hogy Hammersmith-ben át kellett 

volna szállnia, hogy jobban felkészülhessen; ez akár igen veszélyes 

kaland is lehetett volna. Mire elért a céljához, a Barons Courthoz, már 

jócskán sántított, és azt kívánta, bár lenne nála bot. Nagy nehezen 

kikecmergett a borsózöld csempéjű viktoriánus előcsarnokból. Gondosan 

odafigyelve lépkedett a koszos, vizes cipőnyomok borította padlón. De 

rövidesen csak el kellett hagynia ezt a kellemesen száraz, apró kis 

ékszerdoboz-állomást meg a szecessziós feliratait és kőoromzatát. A 

kérlelhetetlenül szakadó esőben végül megindult a közelben dübörgő 

osztott pályás út felé. 

 

Nagy megkönnyebbülést és hálát érzett, amikor felfedezte, hogy a 

Talgarth Roadnak épp arra a részére érkezett, ahol az általa keresett ház 

állt. 

 

Bár London teli van ilyesfajta építészeti anomáliákkal, Strike még sosem 

látott olyan épületeket, amelyek ennyire nyilvánvalóan nem illettek a 

környezetükhöz. A régi házak, egy magabiztosabb és több képzelőerővel 

megáldott kor sötétvörös téglaemlékei sajátos sorban álltak egymás 

mellett, míg mellettük mindkét irányban kíméletlenül száguldott a 

forgalom – ez volt itt ugyanis a nyugatról Londonba bevezető legfőbb 

közlekedési artéria. 

 

Díszes, késő viktoriánus műteremlakások voltak ezek itt, a földszinten 

ólomhálós, zsalugáteres ablakokkal, az emeleten pedig jókora, boltíves, 

északra néző ablakkal, mintha az eltűnt Kristálypalota maradványai 

lennének. Bármennyire átázott és fázott, bármennyire fájt is a lába, 

Strike néhány másodpercre megállt, és felnézett a 179-es számú házra, 

megcsodálta ezt a sajátos stílust, és eltűnődött, mennyit hozhatna Quine-

éknak, ha Fancourt végre meggondolná magát, és belemenne, hogy 

eladják. 

 

Felhúzta magát a fehér lépcsőkön a bejárathoz. Az ajtót egy faragott 

virágfüzérekkel, szalagokkal és címerpajzsokkal díszített téglatetőcske 

védte az esőtől. Strike hideg, érzéketlen ujjakkal egyenként szedte elő a 

kulcsokat. 

 



A negyedik, amit kipróbált, erőlködés nélkül csusszant be a zárba, és 

meg is fordult benne, mintha évek óta nyitná az ajtót nap mint nap. Halk 

kattanás, és a bejárat nyitva állt. Strike belépett, és behúzta maga mögött 

az ajtót. 

 

Olyan sokk érte, mintha arcul csapták volna, mintha a nyakába zúdult 

volna egy vödör víz. Strike rögtön a kabátja gallérjához kapott, felhajtva 

a szája, az orra elé húzta védekezésképpen. Mert ahol csak por és régi fa 

illatát kellett volna éreznie, valami szúrós vegyszerszag rohanta le, 

összerándult tőle az orra, a torka. 

 

Gondolkodás nélkül nyúlt a falon lévő kapcsolóhoz, és a plafonról lelógó 

két csupasz villanykörte elárasztotta fénnyel a folyosót. Keskeny, üres 

előtér volt, mézszínű faborítással. A felénél két, ugyanilyen anyagból 

faragott faoszlopon boltív támaszkodott. Első ránézésre nyugodt, 

tetszetős, arányos benyomást keltett. 

 

De Strike résnyire szűkült szeme lassan felfedezte a széles, égésszerű 

foltokat is a faborításon. Valami maró, savas folyadékot locsoltak szét 

mindenütt (ettől lett égető hatása a mozdulatlan, poros levegőnek), úgy 

tűnt, valami öncélú, vandál módon. Ez leszedte a lakkot a szép, régi 

padlódeszkákról, leégette a patinát a nyersfa lépcsőről ott előtte, de még 

a falra is loccsant belőle, és nagy foltokban kifakult, elszíntelenedett tőle 

a festett vakolat. 

 

Miután néhány másodpercig csak a vastag gyapjúgalléron keresztül vette 

a levegőt, Strike-nak feltűnt, hogy túl meleg is van ahhoz képest, hogy 

nem lakik itt senki. A fűtést jól feltekerte valaki, ettől pedig a durva 

vegyszerszag is csípősebben terjedt, mintha hagyták volna eloszlani a 

téli hűvösben. 

 

Papírzörgés hallatszott a lába alól. Lenézve kisebb halom ételrendelési 

menüt látott, meg egy borítékot A LAKÓNAK / TULAJDONOSNAK 

címezve. Lehajolt és felvette. Rövid, dühös, kézzel írt levélke volt a 

szomszédtól, amelyben a szagra panaszkodott. 

 

Strike visszaejtette a levélkét a lábtörlőre, és megindult előre a folyosón, 

alaposan megfigyelve a nyomokat mindenütt, ahová ezt a vegyi anyagot 



kilocsolták. Balra egy ajtót pillantott meg, benyitott rajta. Sötét, üres 

szoba volt mögötte; ebben nem látta az anyag pusztítását. A földszinten 

már csak egy lepusztult konyhát talált, szintén minden berendezés 

nélkül. Ezt viszont nem kímélte a vegyszer áradása, még a pulton maradt 

fél száraz kenyeret is lelocsolták vele. 

 

Strike megindult felfelé a lépcsőn. Valaki itt felment vagy lejött, és egy 

jókora flakonból locsolta szét a szörnyű, maró anyagot, amely 

odafröccsent mindenhová, még az ablakpárkányra is a lépcsőfordulóban, 

és felhólyagosodott, megrepedezett tőle a festés. 

 

Az emeleten megállt. Még a kabátja vastag gyapjúszövetén át is érzett 

valami mást is, valamit, amit ez a maró, ipari vegyszerszag sem tudott 

elfedni. Édeskés, orrfacsaró, avas szagot: a bomló test bűzét. 

 

Be sem nyitott egyik zárt ajtón sem az első emeleten. Inkább lassan 

továbbment, a nejlonzacskóban bután lengő whiskyvel, a vegyszer 

locsolójának nyomában, fel még egy sor lépcsőn, amiről teljesen leégett 

a lakk. Az anyag lemarta a viaszos csillogást a korlát faragott 

oszlopairól. 

 

A rothadás bűze Strike minden egyes lépésével erősebben érződött. Azt 

juttatta eszébe, amikor hosszú botokat szúrtak a földbe Boszniában, 

aztán kihúzva megszagolták a végüket. Egyedül így lehetett halál 

biztosan ráakadni a tömegsírokra. Ahogy felért a legfelső fordulóba, 

erősebben szorította a szájára a gallért. Itt volt a műterem, ahol a 

viktoriánus festő valaha dolgozott az állandó, északról beáramló 

fényben. 

 

Strike nem habozott a küszöbön, talán csak néhány másodpercig, hogy 

lejjebb húzza az inge ujját a kezére, és így ne hagyjon nyomot a faajtón, 

ahogy belöki maga előtt. Csend, csak a zsanérok nyikorogtak halkan, 

aztán meg unott légyzümmögés. 

 

Számított a halálra, de erre nem. 

 

Ez egy szinte állati tetem volt. Megkötözve bűzlött és rohadt, kibelezve, 

üresen tátongva hevert a földön, nem pedig vaskampóról lógott, ahogy 



az nyilván jobban illett volna hozzá. Úgy nézett ki, mint valami levágott 

disznó, csakhogy emberi ruha volt rajta. 

 

A mennyezet magas, boltíves gerendái alatt hevert, fény árasztotta el az 

óriási román stílusú ablakból, és bár egy magánlakásban volt, és az ablak 

üvegén túl továbbra is ott csapták fel az esővizet az úton az autók, Strike 

úgy érezte, mintha egy templomban állna öklendezve, és valami rituális, 

áldozati gyilkosság maradványait látná, valami istentelen, szentségtelen 

cselekedet nyomait. 

 

Hét tányért és evőeszközöket raktak ki az oszladozó holttest köré, 

mintha valami hatalmas pecsenye lenne. A törzsét a torkától a 

medencéjéig felvágták, és Strike elég magas volt, hogy még a küszöbről 

is lássa a benne tátongó fekete űrt. A belső szervek eltűntek, mintha 

megették volna őket. Az egész holttesten mindenhol szétmarta valami a 

ruhát meg a húst, és ez csak tovább erősítette a szörnyű látszatot, hogy 

megfőzték és lakomáztak belőle. A szétégett, bomló test helyenként 

fényes, szinte cseppfolyós benyomást keltett. Négy sziszegő hősugárzó 

siettette a bomlását. 

 

A szétrohadt arc esett tőle legtávolabb, az ablak felé. Strike 

mozdulatlanul hunyorgott felé, igyekezett nem is venni levegőt. Az állán 

még maradt egy csomónyi megsárgult szakáll, és épp csak ki tudta venni 

az egyik szétmart, üres szemgödröt. 

 

Bármennyi tapasztalata is volt már a halállal, kegyetlenséggel, Strike 

most csak küszködve tudott ellenállni a hányingernek a vegyszer és a 

hulla összekeveredő bűzétől. Felhúzta a nejlonzacskót vastag alkarjára, 

elővette a zsebéből a mobilját, és annyiféle különböző látószögből 

fényképezte végig a tetthelyt, amennyiből csak tudta anélkül, hogy 

beljebb ment volna a helyiségbe. Aztán kihátrált a műteremből, hagyta, 

hogy az ajtó magától becsukódjon, bár ettől semmivel sem lett 

elviselhetőbb a szinte tapintható bűz, és hívta a rendőrséget. 

 

Majd lassan, óvatosan lement a szétmart lépcsőn – határozottan nem 

akart elcsúszni és leesni rajta, bármilyen kétségbeesetten is szomjazott 

egy kis friss, tiszta, esőszagú levegőt; és megvárta a rendőröket a ház 

előtt. 
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Jobb, ha lélegzel, amíg még lehet, 

Holtan nem ihatsz többet eleget. 

 

JOHN FLETCHER: 

A véres testvér 

 

 

 

Nem ez volt az első alkalom, hogy Strike a londoni rendőrség határozott 

invitálására látogatott el a New Scotland Yardra. Az előző 

megjelenésekor is egy holttestről esett szó, és most, ahogy órákkal 

később a kihallgatóhelyiségben várt, és a térde már kevésbé fájt a több 

órányi kényszerű pihenő után, az jutott eszébe, hogy előző este akkor is 

lefeküdt valakivel. 

 

Ahogy ott ült egyedül a szobában, ami alig volt nagyobb, mint egy 

átlagos iroda írószeres szekrénye, a gondolatai legyekként köröztek a 

műteremben talált rothadó szörnyűség körül. Még mindig nem tudta 

lerázni magáról ezt a borzalmat. Szakmája gyakorlása közben látott már 

holttesteket, amelyeket olyan helyzetbe állítottak be, hogy 

öngyilkosságot vagy balesetet sugalljanak; vizsgált hullákat, melyeken 

rettenetes nyomok mutatták, hogyan próbálták leplezni mindazt a 

kegyetlenséget, amelyet haláluk előtt elszenvedtek; látott megcsonkított, 

feldarabolt férfiakat, nőket és gyerekeket is; de amit a Talgarth Road 

179.-ben talált, az valami teljességgel új volt számára. Szinte 

orgiaszerűen sütött a gonoszság ebből a gondosan kiszámított, szadistán 

hivalkodó képből. És a legrosszabb, ha megpróbálja kitalálni, vajon 

milyen sorrendben öntötték rá a savat és belezték ki – vajon 

megkínozták a halála előtt? Élt-e még Quine, vagy már halott volt, 

amikor a gyilkos kirakta köré a terítékeket? 

 

A magas, boltíves helyiségben, ahol a holttest hevert, most már nyilván 

nyüzsögnek a teljes védőfelszerelésbe öltözött helyszínelők, nyomokat 

keresve. Strike azt kívánta, bár ott lehetne velük. Gyűlöletesnek érezte, 



ha egy ilyen felfedezés után tétlenségre kényszerült. Fortyogott benne a 

szakmai frusztráció. A rendőrség érkezésének pillanatától kezdve ki volt 

zárva az egészből, úgy kezelték, mint valami egyszerű járókelőt, aki csak 

úgy odatévedt a színre (és a „szín” szó, jutott hirtelen eszébe, több 

módon is remekül illett erre: a hullát megkötözték és a hatalmas, 

templomba illő ablakból áradó fénybe helyezték… mintha áldozat lenne 

valami démoni hatalomnak… hét tányér, hét készlet evőeszköz…). 

 

A kihallgatóhelyiség tejüveg ablakán át semmit sem lehetett látni, csak a 

kinti ég színét – most már fekete volt. Strike már rég ült ebben az apró 

helyiségben, és a rendőrök még mindig nem végeztek a vallomása 

felvételével. Nehéz lett volna megmondani, mennyiben okozta valódi 

gyanakvás, hogy szerették volna így elhúzni a vallomását, és mennyiben 

eredt ellenségeskedésből. Nagyon helyes persze, hogy azt, aki felfedezte 

a gyilkosság áldozatát, alaposan kikérdezzék, mert az ilyenek gyakran 

többet tudnak, mint amennyit hajlandók elmondani. Az sem épp ritka, 

hogy egyenesen mindent. Csakhogy azzal, hogy megoldotta a Lula 

Landry-ügyet, Strike bizonyos értelemben megalázta a londoni 

rendőrséget, amely kényelmes magabiztossággal öngyilkosságnak 

minősítette a halálesetet. Strike úgy érezte, nem csak ő képzelte 

paranoiásan, amit az imént távozott rövid hajú nyomozónő 

hozzáállásában látni vélt: izzasszuk csak meg. Annak sem érezte 

feltétlen szükségét, hogy ennyi rendőr nézzen be hozzá. Egyesek csak 

álldogáltak egy ideig és bámulták, mások rosszindulatú megjegyzéseket 

is tettek. 

 

De ha azt gondolták, ezzel kellemetlen helyzetbe hozzák, hát tévedtek. 

Nem volt semmi más dolga, ráadásul itt egészen rendes ételt is kapott. 

Ha még azt is megengedik, hogy dohányozzon, kimondottan jól érezte 

volna magát. A nő, aki egy órán át kérdezgette, azt mondta neki, 

kísérővel kimehet az esőbe egy cigarettára, de a lustaság meg a 

kíváncsiság visszatartotta. A szülinapi whiskyje ott állt mellette a 

nejlonzacskójában. Az jutott eszébe, hogy ha még sokáig tartják itt, 

lehet, hogy ki is nyitja. Egy műanyag kancsóban hagytak neki vizet. 

 

A háta mögött az ajtó susogása hallatszott a vastag, szürke szőnyegen. 

 

– Misztikus Bob! – szólt egy hang. 



 

Richard Anstis, a londoni rendőrség és a tartalékos sereg kötelékének 

tagja széles vigyorral lépett a helyiségbe, haja esőtől nedves volt, a hóna 

alatt nagy köteg papír. Arcának egyik felét nagy sebhely borította, a jobb 

szeme alatt megfeszült a bőr. A szemét sikerült megmenteni a tábori 

kórházban, Kabulban, amíg Strike öntudatlanul feküdt, és az orvosok 

azon küzdöttek, hogy a leszakadt lábán legalább a térdét megmentsék. 

 

– Anstis! – rázta meg Strike a rendőr felé nyújtott kezét. – Hát te…? 

 

– Végre hasznát vettem a rangomnak, öreg, ezt most én fogom csinálni – 

felelte Anstis, és lezuttyant a székre, amiről nemrég a goromba 

nyomozónő felállt. – Nem vagy valami népszerű itt bent, tudod. De nagy 

szerencséd, hogy Dickie bácsi melletted áll, és kezeskedik érted. 

 

Anstis mindig úgy mesélte, hogy Strike mentette meg az életét, és lehet, 

hogy így is volt. Lőttek rájuk egy sárga földúton, Afganisztánban. Maga 

Strike sem tudta volna megmondani, miből érezte meg, hogy fel akarják 

robbantani őket. Az a fiatal srác, aki futva távolodott az úttól ránézésre a 

kisöccsével, lehet, hogy egyszerűen a golyók elől menekült. Strike csak 

annyit tudott, hogy hirtelen odakiáltott a Viking sofőrjének, hogy 

fékezzen, amit az nem tett meg (lehet, hogy nem is hallotta), és ezután ő 

előrenyúlt, a zubbonya nyakánál fogva megragadta Anstist, és fél kézzel 

a jármű hátuljába rántotta. Ha ott marad, ahol eredetileg volt, 

valószínűleg a fiatal Gary Topley sorsára jut, aki épp Strike előtt ült, és 

akinek csak a fejét és a törzsét találták meg, csak azt tudták eltemetni. 

 

– Akkor menjünk végig ezen a sztorin még egyszer, öregem – kezdte 

Anstis, kirakva maga elé az asztalra a vallomást, amit a nyomozónőtől 

vett át. 

 

– Nem baj, ha iszom? – kérdezte Strike fáradtan. 

 

Anstis derülten nézte, ahogy előveszi a nejlonzacskóból a házasítatlan 

Arrant, és kétujjnyi langyos vizet önt hozzá egy műanyag pohárba. 

 

– Oké, szóval a feleség fogadott fel, hogy találd meg az áldozatot… úgy 

vesszük, a holttest ez az író, ez a… 



 

– Owen Quine, aha – fejezte be Strike, mialatt Anstis még a kollégája 

kézírását betűzte hunyorogva. – A felesége hat nappal ezelőtt keresett 

meg. 

 

– Amikor is már mióta nem hallott felőle? 

 

– Tíz napja. 

 

– De nem jelentette a rendőrségnek? 

 

– Nem. A pasas rendszeresen ezt csinálta, eltűnt anélkül, hogy bárkinek 

megmondta volna, hol van, aztán hazajött. Szeretett szállodákba menni a 

felesége nélkül. 

 

– Akkor ezúttal miért fordult hozzád a nő? 

 

– Gondok vannak otthon. Van egy fogyatékos gyerek, és nincs sok 

pénzük. Most a szokásosnál kicsit tovább nem jelentkezett. A nő azt 

hitte, valami írómenedékhelyre mehetett. A hely nevét nem tudta, de én 

ellenőriztem, és nem volt ott. 

 

– Még mindig nem értem, miért hozzád ment, és nem hozzánk. 

 

– Azt mondja, egyszer már fordult hozzátok, amikor kámforrá vált a 

pasas, ő meg berágott miatta. Úgy néz ki, a barátnőjénél volt. 

 

– Majd ellenőrzöm – bólintott Anstis, és leírt valamit. – És miért mentél 

ehhez a házhoz? 

 

– Tegnap este tudtam meg, hogy részben Quine-ék tulajdona. 

 

Rövid szünet. 

 

– És a neje nem említette ezt? 

 



– Nem – felelte Strike. – Azt állítja, hogy a férje utálta, és soha a 

közelébe sem ment. Az volt a benyomásom, a nő jóformán el is 

felejtette, hogy részben az övék… 

 

– Mennyire valószínű ez? – mormogta Anstis az állát vakargatva. – Ha 

olyan csórók? 

 

– Ez bonyolult ügy – fogott bele Strike. – A másik tulajdonos Michael 

Fancourt… 

 

– Róla már hallottam. 

 

– …és a nő azt mondja, ő nem hagyta, hogy eladják. Fancourt meg 

Quine már rég haragban voltak. – Strike felhörpintette a whiskyjét. 

Kellemes meleg áradt szét a torkában és gyomrában. (Quine gyomrát, 

meg az egész emésztőrendszerét kivágták. És vajon hol a jó égben 

lehet?) – Mindegy, mindenesetre ebédidőben odamentem, és ott volt… 

vagy legalábbis nagy része. 

 

A whiskytől most még sokkal jobban kívánt egy cigarettát. 

 

– Ez a holttest tényleg valami kurva nagy gáz, úgy hallom – jegyezte 

meg Anstis. 

 

– Megnézed? 

 

Strike előhúzta a zsebéből a mobilját, megnyitotta a hulláról készült 

képeket, és átadta a nyomozónak. 

 

– Atyaisten! – szakadt ki Anstisból. Miután egy percig némán bámulta a 

rohadó hullát, undorodva megszólalt: – Mik azok körülötte… tányérok? 

 

– Aha – bólintott Strike. 

 

– Van ennek értelme szerinted? 

 

– Semmi. 

 



– Van elképzelésed, mikor láthatták utoljára élve? 

 

– A felesége utoljára 5-én este találkozott vele. Az ügynökével ment el 

vacsorázni, aki megmondta neki, hogy nem fogja tudni kiadni a legújabb 

könyvét, mert isten tudja, hány embernek gázol a becsületébe, köztük 

néhány olyannak is, akik nagyon szeretnek pereskedni. 

 

Anstis lepillantott Rawlins nyomozó jegyzeteire. 

 

– Ezt Bridgetnek nem mondtad. 

 

– Nem kérdezte. Nem nagyon találtuk a közös hangot. 

 

– És mióta van ez a könyv a boltokban? 

 

– Nincs a boltokban – felelte Strike, és megint öntött egy kis whiskyt a 

poharába. – Még nem jelent meg. Mondtam, Quine össze is veszett az 

ügynökével, mert az azt mondta, nem adhatja ki. 

 

– Olvastad? 

 

– Nagy részét. 

 

– A neje adott példányt? 

 

– Nem, azt mondja, ő egyáltalán nem olvasta. 

 

– Elfelejti, hogy van egy másik házuk, és nem olvassa el a saját férje 

könyveit – mondta Anstis maga elé kifejezéstelenül. 

 

– Azzal magyarázza, hogy ő csak akkor olvassa el őket, amikor már van 

rendes borítójuk – fejtette ki Strike. – Ha számít valamit, én hiszek neki. 

 

– Aha – bólintott Anstis, és lefirkantott néhány kiegészítést Strike 

vallomásához. – Hogy szereztél példányt a kéziratból? 

 

– Erre inkább nem válaszolok. 

 



– Gond lehet belőle – jegyezte meg Anstis felpillantva. 

 

– Nekem aztán nem – vágta rá Strike. 

 

– Erre majd lehet, hogy vissza kell térnünk, Bob. 

 

Strike megvonta a vállát, aztán ő kérdezett: – A feleségét értesítettétek 

már? 

 

– Mostanra már biztosan, igen. 

 

Strike nem hívta Leonorát. Azt a hírt, hogy a férje meghalt, személyesen 

kell megtudnia valaki olyantól, aki ki van erre képezve. Strike maga is 

csinált már ilyet, többször is, de most nem volt gyakorlatban, és ma 

délután egyébként is Owen Quine meggyalázott maradványaival kellett 

maradnia, vigyáznia rájuk, amíg át nem adta őket szépen a rendőrségnek. 

 

De nem feledkezett meg róla, min megy keresztül minden bizonnyal 

Leonora, amíg őt a Scotland Yardon kérdezgetik. Elképzelte, ahogy 

kinyitja az ajtót, és egy rendőr áll ott (talán nem is egy, kettő); az 

egyenruha láttán rögtön feltörő riadalmat; a szívfacsaró csapást, amikor 

nyugodt, megértő, együtt érző hangon megkérdezik, bemehetnek-e; 

aztán a hír szörnyűségét; bár a férjét szorító vastag, lila köteleket nem 

említik neki, legalábbis először nem, vagy a sötét, tátongó üreget, amit a 

gyilkos csinált a mellkasából és hasából; azt sem mondják el, hogy az 

arcát szétégette a sav, vagy hogy valaki tányérokkal rakta körbe, mintha 

valami hatalmas sült lenne… Strike-nak a báránypecsenyés tál jutott 

eszébe, amit Lucy adott körbe az asztalnál alig egy nappal azelőtt. Nem 

volt épp kényes a gyomra, de a puha, sima whisky mintha megakadt 

volna a torkán, ezért le is tette a poharát. 

 

– Mit gondolsz, hányan tudnak róla, mi van a könyvben? – kérdezte 

Anstis lassan. 

 

– Fogalmam sincs – válaszolta. – Mostanra már elég sokan lehetnek. 

Quine ügynöke, Elizabeth Tassel… úgy írják, ahogy ejtik – segített 

Anstisnak leírni –, ő elküldte Christian Fishernek a Crossfire Kiadóban, 



az meg szeret pletykálkodni. Aztán ügyvédeket is behoztak, hogy 

megpróbálják megállítani a szóbeszédeket. 

 

– Egyre érdekesebb – mormogta Anstis, miközben gyorsan jegyzetelt. – 

Akarsz enni még valamit, Bob? 

 

– Cigizni szeretnék. 

 

– Már nem tart sokáig – ígérte a barátja. – És kinek a becsületét sérti? 

 

– Inkább az a kérdés – mozgatta meg a fájós lábát Strike –, hogy tényleg 

becsületsértés, vagy csak az igazat írta meg róluk. Akiket én 

felismertem, azok… adj inkább tollat meg papírt! – kérte, mert gyorsabb 

volt leírni, mint diktálni. Ki is mondta a neveket, ahogy leírta: – Michael 

Fancourt, az író; Daniel Chard, aki Quine kiadójának az igazgatója; 

Kathryn Kent, Quine barátnője… 

 

– Van barátnője is? 

 

– Aha, úgy tűnik, több mint egy éve voltak együtt. Elmentem hozzá is. A 

Stafford Cripps-blokkban lakik, a Clement Attlee-lakótelepen. Azt 

állította, Quine nem járt nála és nem találkozott vele… Liz Tassel, Quine 

ügynöke; Jerry Waldergrave, a szerkesztője; és… – itt habozott egy apró 

pillanatig – a felesége. 

 

– Na, a feleségét is belerakta? 

 

– Aha – bólintott Strike, és odatolta a listát az asztalon Anstis elé. – De 

van egy csomó más szereplő is, akiket esélyem sincs felismerni. Nagyon 

tág azoknak a köre, akiket beleírhatott. 

 

– Még mindig nálad van a kézirat? 

 

– Nincsen. – Strike számított a kérdésre, ezért könnyedén hazudott. Csak 

szerezzen Anstis magának egy példányt, olyat, amin nincsenek rajta 

Nina ujjlenyomatai. 

 



– Eszedbe jut még bármi, ami segíthet? – kérdezte Anstis, és kihúzta 

magát a székben. 

 

– Aha – mondta Strike. – Szerintem nem a felesége volt. 

 

Anstis kíváncsi pillantást vetett Strike-ra; vegyült ebbe némi kedvesség 

is. Strike volt a fia keresztapja, a fiáé, aki alig két nappal azelőtt 

született, hogy mindkettejüket felrobbantották a Vikingben. Strike 

néhányszor már találkozott is Timothy Cormoran Anstisszal, és nem 

alakult ki róla jó benyomása. 

 

– Oké, Bob, írd ezt alá nekem, és haza is viszlek. 

 

Strike figyelmesen végigolvasta a vallomást, egy-két helyen külön 

örömmel kijavította Rawlins nyomozó helyesírását, aztán aláírta. 

 

Amikor már a liftek felé sétáltak Anstisszal a hosszú folyosón (a térde 

fájdalmasan tiltakozott), megcsörrent a mobilja. 

 

– Cormoran Strike. 

 

– Én vagyok az, Leonora – szólt bele az asszony pontosan ugyanúgy, 

ahogy mindig, bár most talán kicsit kevésbé szenvtelen volt a hangja. 

 

Strike intett Anstisnak, hogy most még nem akar beszállni a liftbe, és 

távolabb lépett a rendőrtől egy sötét ablakhoz. Alatta a végtelen esőben 

kanyargó autóforgalom. 

 

– Járt már önnél a rendőrség? – kérdezte Strike. 

 

– Igen. Most is itt vagyok velük. 

 

– Szörnyen sajnálom, Leonora. 

 

– Maga jól van? – érdeklődött a nő kurtán. 

 

– Én? – kérdezett vissza meglepetten Strike. – Jól vagyok. 

 



– Nem nyösztetik nagyon? Azt mondták, magát is kikérdezik. Mondom 

nekik, „csak azért ő találta meg Owent, mert én kértem, hogy keresse, 

minek tartóztatják le?” 

 

– Nem tartóztattak le – válaszolt Strike. – Csak vallomást kellett tennem. 

 

– De akkor is eddig bent tartották. 

 

– Honnan tudja, meddig…? 

 

– Itt vagyok én is – felelte Leonora. – Lent az előtérben. Beszélni akarok 

magával, ezért hozattam be magam velük. 

 

Strike annyira elképedt, meg a whisky is ott állt az üres gyomrában, 

hogy kimondta, ami legelőször eszébe jutott: – És ki vigyáz Orlandóra? 

 

– Edna – vágta rá az asszony, aki természetesnek vette, hogy Strike a 

lányáért aggódik. – Mikor engedik már el? 

 

– Épp kifelé tartok. 

 

– Ki volt az? – kérdezte Anstis, amikor Strike letette a telefont. – 

Charlotte aggódik? 

 

– Jézusom, dehogy – felelte Strike, miközben együtt beléptek a liftbe. 

Már el is felejtette, hogy Anstisnak nem szólt a szakításukról. Anstis volt 

Strike barátja a rendőrségen, így egy saját kis skatulyában élt, ahol nem 

terjed a pletyka. – Annak vége. Már hónapokkal ezelőtt. 

 

– Komolyan? Hát, kemény – nézett nagyot a barátja őszinte sajnálattal, a 

lift pedig elindult velük lefelé. De Strike úgy gondolta, Anstis egy kicsit 

saját maga miatt is csalódást érez. Strike barátai közül ő volt az, akit 

legjobban elbűvölt a lány kivételes szépsége, az a mocskos kis nevetése. 

„Hozd el Charlotte-ot!” – mondogatta gyakran Anstis, ha mindketten 

otthon találták magukat a városban, nem valami kórházban voltak, vagy 

a seregben. 

 



Strike ösztönösen is szerette volna megvédeni Leonorát Anstistól, de ez 

most lehetetlen. Amint kinyílt a lift ajtaja, már ott is állt előttük az 

asszony a maga vékony, kisegérszerű valójában, a haja csak úgy lógott a 

kontyfésűkkel összefogva, régi kabátját a karjára terítette, és valahogy 

olyan benyomást keltett, mintha most is otthoni papucsot viselne, pedig 

kopott, fekete cipő volt a lábán. Két egyenruhás rendőr kísérte, az egyik 

nő; nyilván ők közölték vele Quine halálhírét és ők is hozták be ide. 

Anstisra vetett óvatos pillantásaikból Strike azt szűrte le, hogy a nő 

bizony adott nekik okot a gyanúra. Szokatlannak tűnhetett számukra, 

ahogy a férje halálának hírére reagált. 

 

Leonora arcán nem látszottak könnyek, lényegre törően, 

megkönnyebbülten szólította meg: – Hát itt is van – kezdte. – Miért 

tartották bent eddig? 

 

Anstis érdeklődve nézett rá, de Strike nem mutatta be őket egymásnak. 

 

– Üljünk le akkor egy kicsit! – javasolta Strike, és a fal melletti padra 

mutatott. Ahogy sántítva megindult Leonora után, érezte, hogy a hátuk 

mögött egymás mellé lép a három rendőr. 

 

– Hogy érzi magát? – kérdezte az asszonyt, kicsit abban a reményben, 

hogy hátha mutatja valami jelét a fájdalomnak, és ezzel csillapítja az 

őket figyelő nyomozók kíváncsiságát. 

 

– Nem t’om – felelte az, és lezuttyant a műanyagülésre. – Nem t’om 

elhinni. Sose gondoltam volna, hogy odamegy, a hülyéje. Gondolom, 

valami betörő ment be, az csinálhatta. Szállodába kellett volna mennie, 

ahogy máskor is, hát nem? 

 

Akkor tehát nem mondtak neki sokat. Strike úgy gondolta, azért 

megrendültebb, mint amilyennek mutatja magát, vagy akár annál is, mint 

aminek tudatában van. Az, hogy most itt hozzá fordult, zavart 

cselekedetnek tűnt, egy olyan ember cselekedetének, akinek fogalma 

sincs, mit csináljon, ezért ahhoz fordul, aki elvileg segített neki. 

 

– Akarja, hogy hazavigyem? – kérdezte Strike. 

 



– Gondolom, elvisznek visszafelé is – felelte a nő ugyanazzal a 

gondolkodás nélküli természetességgel, mint amikor azt állította, 

Elizabeth Tassel majd kifizeti Strike-ot. – Csak azért akartam magával 

találkozni, hogy lássam, nincs semmi baja, hogy nem kevertem bajba, és 

hogy megkérdezzem, dolgozna-e továbbra is nekem. 

 

– Dolgoznék-e önnek? – ismételte Strike. 

 

Egy másodperc törtrészére elgondolkodott, lehetséges-e vajon, hogy az 

asszony igazából nem fogta fel, mi történt, és azt hiszi, Quine még 

mindig bujkál valahol, és meg lehet találni. Vajon ez az ő fura modora 

valami súlyosabb, alapvető gondolkodásbeli problémát rejt? 

 

– Azt hiszik, többet tudok a dologról – folytatta Leonora. – Látom rajtuk. 

 

Strike habozott, már majdnem rávágta: „Biztos vagyok benne, hogy nem 

így van”, de ez nem lett volna igaz. Nagyon is tudatában volt, hogy a 

gyarló, hűtlen Quine feleségeként Leonora az egyes számú, legfontosabb 

gyanúsított – ő döntött úgy, hogy nem fordul a rendőrséghez, és tíz napig 

várt, mielőtt legalább látszólag kerestetni kezdte; volt kulcsa az üres 

házhoz, ahol a holttestet megtalálták, és kétségtelenül fel tudta volna 

használni a meglepetés erejét a gyilkossághoz. 

 

Mégis inkább azt kérdezte: – Miből gondolja? 

 

– Látom rajtuk – ismételte meg az asszony. – Abból, ahogy beszélnek 

velem. És azt mondták, körül akarnak nézni nálunk, Owen 

dolgozószobájában. 

 

Rutinfeladat; de Strike értette, hogy az asszony szemében tolakodónak, 

rosszat sejtetőnek tűnhet. 

 

– Orlando tudja már, mi történt? – érdeklődött. 

 

– Mondtam neki, de szerintem nem érti – felelte Leonora, és Strike most 

először látott könnyeket a szemében. – Azt mondja: „mint Kaki úr”, az a 

macskánk volt, akit elütöttek; de nem tudom, érti-e, szerintem igazából 



nem. Orlandónál nem mindig lehet tudni. Azt nem mondtam neki, hogy 

megölték. Még én sem tudom felfogni. 

 

Rövid szünet következett; bármennyire is nem fontos ez most, Strike 

remélte, nem áraszt whiskyszagot. 

 

– Akkor dolgozik nekem továbbra is? – kérdezte most ismét kerek perec 

az asszony. – Maga jobb, mint ezek, ezért akartam magát már eleve. 

Segít? 

 

– Igen – bólintott Strike. 

 

– Mert én látom, hogy szerintük nekem is közöm van hozzá – ismételte 

megint, és felállt. – Ahogy beszélnek velem, abból. – Összehúzta magán 

a kabátját. – Most már mennem kell Orlandóért. Örülök, hogy maga jól 

van. 

 

És már tipegett is vissza a kísérőihez. A rendőrnő először döbbentnek 

tűnt, hogy taxisofőrnek nézik, de miután Anstisra pillantott, 

beleegyezett, hogy hazavigye Leonorát. 

 

– Ez meg mi a franc volt? – kérdezte Anstis Strike-ot, amikor a két nő 

már hallótávolságon kívül került. 

 

– Aggódott, hogy letartóztattatok. 

 

– Kicsit fura, nem? 

 

– Aha, kicsit. 

 

– De nem mondtál neki semmit, ugye? – nézett rá a barátja. 

 

– Nem – rázta a fejét Strike, bár bántotta a kérdés. Több esze van annál, 

mint hogy információt adjon ki egy gyanúsítottnak a tetthelyről. 

 

– Csak óvatosan, Bob – kezdte Anstis félszegen, ahogy a forgóajtón át 

kiléptek az esős éjszakába. – Ne legyél láb alatt senkinek. Ez most már 

egy gyilkossági ügy, és azon a környéken nincs túl sok barátod, öregem. 



 

– A népszerűség túlértékelt dolog. Figyelj, fogok egy taxit… nem, 

tényleg! – jelentette ki határozottan Anstis tiltakozására. – Muszáj 

elszívnom egy cigit, mielőtt bárhová elindulok. Köszi mindent, Rich! 

 

Kezet ráztak, Strike felhajtotta a gallérját az esőben, és búcsút intve 

elsántikált a sötétbe borult járdán. Majdnem annyira örült neki, hogy 

elszabadult Anstistól, mint a cigarettája első édes slukkjának. 
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Látom minden féltékeny emberen, 

A szarv a fejben rosszabb, mint fejen. 

 

BEN JONSON: 

Ki-ki a maga természete szerint 

 

 

 

Strike közben egészen elfelejtette, hogy Robin péntek délután olyan 

hangulatban hagyta el az irodát, amit ő duzzogásnak nevezett. Csak azt 

tudta, hogy a lány az egyetlen, akivel beszélni szeretne a történtekről, és 

míg általában kerülte, hogy hétvégén telefonon hívja, a körülményeket 

most elég különlegesnek érezte, hogy legalább egy SMS-t küldjön. A 

taxiból írt neki, amit tizenöt percnyi, elázott, hideg, sötét utcákon való 

kerengés után sikerült találnia. 

 

Robin otthon ült egy fotelben összegömbölyödve, a Kihallgatás 

nyomozóknak: pszichológia és gyakorlat című könyvvel, amit az 

interneten rendelt. Matthew a kanapén foglalt helyet, és a vonalas 

telefonon beszélt Yorkshire-ben lévő anyjával, aki megint nem érezte jól 

magát. Valahányszor Robinnak eszébe jutott, hogy felnézzen rá, és 

együtt érző mosollyal nyugtázza a bosszankodását, a vőlegénye vágott 

egy pofát. 

 

Robin csak idegesen odapillantott, amikor megrezzent a mobilja; próbált 

a Kihallgatás nyomozókra figyelni. 

 

Megtaláltam Quine-t, megölték. C 

 

Kicsit elakadt a lélegzete, és kicsit fel is sikoltott, amitől Matthew 

összerezzent. A könyv lecsúszott az öléből és a padlóra esett, már nem is 

figyelt rá. Felkapta a mobilját, és kiszaladt vele a hálóba. 

 



Matthew még további húsz percig beszélt az anyjával, aztán odament a 

bezárt hálószobaajtóhoz, és fülelt. Hallotta, hogy Robin kérdezget 

valakit, és hallhatóan hosszú, alapos válaszokat kap. Volt a lány 

hangjában valami, amiből biztosra vette, hogy Strike van a vonal végén. 

Matthew-nak összeszorult az a szögletes állkapcsa. 

 

Amikor Robin végre döbbenten, rémülten előjött a hálóból, elmondta a 

vőlegényének, hogy Strike megtalálta az eltűnt férfit, akit keresett, és 

hogy megölték. A fiút most egyfelől húzta a természetes kíváncsiság, de 

Strike iránti ellenszenve, meg az is, hogy a nyomozó vasárnap este 

merészelte felhívni Robint, a másik irányba terelgette. 

 

– Nos, örülök, hogy akkor történt ma este valami, amit te is érdekesnek 

találsz – mondta végül. – Tudom, hogy halálra untat anyám egészségi 

állapota. 

 

– Te képmutató szemét! – Robin szóhoz sem jutott az igazságtalan 

vádtól. 

 

Ijesztő sebességgel súlyosbodott a veszekedés. Strike meghívása az 

esküvőre; Matthew fitymáló hozzáállása Robin munkájához; milyen lesz 

így együtt az életük; mit köszönhet egyikük a másiknak – Robin 

rémülten látta, milyen hamar ugranak elő megméretésre és könnyűnek 

találtatásra a kapcsolatuk legalapvetőbb dolgai is, de nem hátrált meg. 

Az életében szereplő férfiak iránt érzett ismerős csalódás, düh tört rá – 

Matthew iránt, amiért nem érti, miért jelent neki ennyit a munkája; 

Strike iránt, amiért fel sem ismeri, milyen lehetőségek rejlenek benne. 

 

(De azért csak felhívta, amikor megtalálta a holttestet… Robinnak 

sikerült elejteni a kérdést: „Kinek mondta még el?”, a férfi pedig 

válaszolt is, nem adva semmi jelét, hogy tisztában van vele, mennyit 

jelent ez neki: „Senkinek, csak magának”.) 

 

Matthew eközben úgy érezte, ővele itt nagyon kitoltak. Újabban 

észrevett valami olyasmit, amiről tudta, hogy nem lenne szabad 

felpanaszolnia, de ami ettől a tudattól csak még jobban dühítette – 

mielőtt Strike-hoz szegődött dolgozni, Robin mindig előbb visszakozott 



a veszekedéseikben, mindig ő kért bocsánatot először, de ezt a 

békülékeny természetét mintha kikezdte volna ez a hülye munkája… 

 

Csak egy hálószobájuk volt. Robin lekapott néhány takarót a szekrény 

felső polcáról, kivett némi tiszta ruhát a szekrényből, és kijelentette, 

hogy ő márpedig a kanapén akar ma aludni. Matthew biztos volt benne, 

hogy nem tart sokáig, és meggondolja magát (a kanapé kemény volt és 

kényelmetlen), így nem is próbálta lebeszélni. 

 

Csakhogy tévedett, amikor azt várta, a lány majd beadja a derekát. 

Amikor másnap reggel felébredt, a kanapét üresen találta, Robin pedig 

már elment. Ettől pedig csak sokszorosára nőtt benne a düh. Nyilván a 

szokásosnál egy órával hamarabb elindult dolgozni, és a fiú 

képzeletében (Matthew általában nem nagyon használta a képzeletét) 

már meg is jelent az a nagy, ronda melák, ahogy kinyitja neki – a lakása, 

és nem az egy emelettel alatta lévő iroda ajtaját. 
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…Feltárom neked 

Bensőmbe nyomott éjszín bűn könyvét. 

…bajom lelkemben van nekem. 

 

THOMAS DEKKER: 

A spanyol nemes katona 

 

 

 

Strike koránra állította az ébresztőjét, mert szeretett volna egy kis 

nyugalmat reggel, amikor még nem zavarják sem ügyfelek, sem a 

telefon. A tervezett időben rögtön fel is kelt, lezuhanyozott és 

megreggelizett, nagy gonddal csatolta fel a műlábát a most már 

határozottan feldagadt térdére, és negyvenöt perccel ébredés után már le 

is sántikált az irodájába, hóna alatt a Bombyx mori még elolvasatlan 

részével. A gyanú egy szikrája, amit Anstisnak nem is említett, arra 

sarkallta, hogy sürgősen fejezze be a könyvet. 

 

Csinált magának egy csésze erős teát, és elhelyezkedve Robin asztalánál, 

ahol a legjobbak voltak a fényviszonyok, nekiállt olvasni. 

 

Miután megmenekült a Vágótól, és bejutott a városba, ami az úti célja 

volt, Bombyx úgy döntött, megszabadul attól a kettőtől, akik a hosszú 

úton mellészegődtek: Succubától meg a Kullancstól. Ezt úgy oldotta 

meg, hogy elvitte őket egy kuplerájba, ahová mindketten örömmel be is 

álltak dolgozni. Bombyx egyedül indult el megkeresni Hencegőt, a híres 

írót, aki, remélte, tanítványául fogadja majd. 

 

Egy sötét sikátor kellős közepén egy hosszú, vörös hajú, démoni arcú nő 

szólította meg, aki épp egy nyalábnyi döglött patkányt vitt haza 

vacsorára. Miután megtudta, kivel találkozott, Hárpia meginvitálta 

magához. Mint kiderült, egy állati koponyákkal teliszórt barlangban él. 

Strike csak átfutotta a szexjelenetet. Négy oldal volt, és Bombyxot 

(többek között) fellógatták benne a mennyezetre, és meg is korbácsolták. 



Aztán a Kullancshoz hasonlóan Hárpia is megpróbált szopni a melléből, 

de Bombyxnak még megkötözve is sikerült elzavarnia magától. A 

mellbimbóiból vakító, természetfeletti fény szivárgott, Hárpia pedig erre 

elsírta magát, és felfedte a saját mellét, amelyből meg valami sötétbarna, 

nyálkás folyadék csepegett. 

 

Strike csak a homlokát ráncolta. Nem elég, hogy Quine stílusa itt már 

szinte paródiába fordult, amitől valami émelygő undor fogta el, de az 

egész jelenetből valami kirobbanó rosszindulat sugárzott, mintha 

felgyülemlett szadista gondolatok törtek volna elő benne. Quine vajon 

komolyan hónapokat, éveket áldozott az életéből arra, hogy a lehető 

legtöbb fájdalmat, gyötrelmet okozza másoknak? Épeszű az ilyen 

ember? De vajon tekinthető-e őrültnek olyasvalaki, aki ilyen mesterien 

kezeli a stílust (bármily kevéssé is fogta az meg Strike-ot)? 

 

Belekortyolt a teájába, mely megnyugtatóan forró volt és tiszta, aztán 

tovább olvasott. Bombyx már épp undorodva távozott volna Hárpiától, 

amikor beesett az ajtón egy újabb szereplő, Epicoene, akit a zokogó 

Hárpia fogadott leányaként mutatott be. Fiatal lány volt Epicoene, de 

nyitva hagyott köpenye egy péniszt is látni engedett. Ő váltig állította, 

hogy rokonlelkek ők Bombyxszal, hisz mindketten értik a női és a férfi 

lényeget is. Javasolta, hogy próbálja csak fel az ő hermafrodita testét is, 

de előbb hallgassa meg énekelni. Láthatólag úgy gondolta, gyönyörű 

hangja van, de csak valami fókaszerű ugatás jött ki a torkán, míg 

Bombyx befogott füllel el nem szaladt. 

 

Bombyx most pillantotta csak meg, hogy a város közepén, egy magas 

dombon fénylő kastély áll. A meredek utcákon elindult felé, míg egy 

sötét kapualjból egy törpe férfi meg nem szólította. Ő Hencegő, az író, 

mutatkozott be. A szemöldökében, komor arckifejezésében és gúnyos 

modorában Strike felismerte Fancourtot. A törpe szállást ajánlott 

Bombyxnak éjszakára, „mert hallotta igen nagy tehetsége hírét”. 

 

Bombyx elszörnyedve látta, hogy a házban egy fiatal nő van láncra 

verve, és egy szekreternél ír. A tűzben fehéren izzó billogok hevültek, 

rajtuk olyan vasból kikovácsolt szókapcsolatok, mint pertinens küllő 

vagy khrüszosztomatikus aktus. Hencegő, nyilván arra számítva, hogy 

Bombyxnak is tetszeni fog a dolog, elmagyarázta: ráparancsolt fiatal 



feleségére, Epigóra, hogy írjon egy saját könyvet, addig sem zavarja őt 

legújabb mesterműve megalkotásában. De sajnos, folytatta Hencegő, 

Epigóból hiányzik a tehetség, ezért pedig meg kell bűnhődnie. Azzal 

kihúzta az egyik vasat a tűzből, Bombyx pedig kimenekült a házból, 

nyomában Epigó kínlódó sikolyával. 

 

Bombyx csak rohant a fénylő kastély felé, ahol, gondolta, menedéket 

találhat. A kapu felett a Phallus Impudicus név állt, de a kopogására nem 

kapott választ. Így hát körbejárta a kastélyt, bekukucskált az ablakokon, 

míg meg nem látott egy kopasz, meztelen férfit, aki egy fiatal, 

aranyszínű fiú szúrt sebekkel borított holtteste fölött állt. A fiú minden 

sebéből ugyanolyan vakító fény sugárzott, mint Bombyx mellbimbóiból. 

Phallus felálló hímtagja úgy nézett ki, mint ami már rothadni kezdett. 

 

– Jó reggelt! 

 

Strike összerezzenve felnézett. Robin állt ott a ballonkabátjában, kipirult 

arccal; hosszú, vörösesszőke haja kibontva, kócosan, bearanyozta az 

ablakon besütő napfény. Strike gyönyörűnek látta ebben a pillanatban. 

 

– Miért jött ilyen korán? – hallotta a saját hangját. 

 

– Meg akartam tudni, mi a helyzet. 

 

Kibújt a kabátjából, Strike meg félrenézett és megrótta magát. Hát 

persze hogy jól néz ki, amikor így hirtelen megjelenik, neki meg tele van 

a feje mindenféle meztelen, kopasz emberek képével, meg az ő beteg 

hímtagjukéval… 

 

– Kér még egy teát? 

 

– Az remek lenne, köszönöm – felelte Strike, de fel sem nézett a 

kéziratból. – Adjon még öt percet, be akarom ezt fejezni… 

 

És valami olyan érzéssel, mintha szennyvízbe kellene újra alábuknia, 

ismét belevetette magát a Bombyx mori groteszk világába. 

 



Bombyx tehát csak bámult befelé a kastély ablakán, Phallus Impudicus 

meg a holttest szörnyű látványától kővé dermedve. Hirtelen számos 

csuklyás szolga ragadta meg, beráncigálták a kastélyba, és Phallus 

Impudicus színe előtt meztelenre vetkőztették. Mostanra már hatalmasra 

dagadt a hasa, úgy tűnt, rövidesen szülni fog. Phallus Impudicus 

vészjósló parancsokat osztogatott a szolgáinak, amelyekből a naiv 

Bombyx szentül hitte, hogy valami lakoma díszvendége lesz itt. 

 

Azon hat szereplőhöz, akiket Strike eddig felismert (Succuba, a 

Kullancs, a Vágó, Hárpia, Hencegő és Impudicus) most csatlakozott 

Epicoene is. Ezek heten leültek egy jókora asztalhoz, melyen nagy korsó 

állt, tartalma füstölgött, meg egy ember méretű, üres tálca. 

 

A terembe lépve Bombyx felfigyelt rá, hogy neki nincsen széke. A többi 

vendég felállt, kötéllel a kezében megindult felé, és legyűrte őt. 

Összekötözték, a tálcára tették, és felvágták a hasát. Kiderült, hogy a 

benne növekedő valami egy természetfeletti fényből való gömb. Ezt 

Phallus Impudicus kitépte belőle, és egy ládába zárta. 

 

Arra is fény derült, hogy a füstölgő korsóban vitriol van. A hét támadó 

ezt élvezettel locsolta a még élő, sikoltozó Bombyxra. Amikor végül 

elnémult, nekiálltak megenni. 

 

A könyv azzal végződött, hogy a vendégek sorban távoznak a 

kastélyból, minden bűntudat nélkül mesélgetve Bombyxról őrzött 

emlékeiket; ott marad utánuk az üres terem, az asztalon a hulla még 

füstölgő maradványai, és a ládába zárt fénygolyó, ami lámpásként ott lóg 

fölötte. 

 

– Azt a kurva… – szólalt meg Strike halkan. 

 

Felnézett. Robin odatett mellé egy újabb csésze teát, de ő észre sem 

vette. A lány most a kanapén üldögélt, és csendben várta, hogy ő 

befejezze az olvasást. 

 

– Itt van az egész – szólalt meg Strike. – Ami Quine-nal történt. Itt van 

benne. 

 



– Hogy érti? 

 

– Quine könyvében pontosan úgy hal meg a főhős, ahogy Quine. 

Megkötözik, kibelezik, valami savas folyadékot locsolnak rá. És a 

könyvben meg is eszik. 

 

Robin csak bámult rá. 

 

– A tányérok! A kés-villa… 

 

– Úgy van – bólintott Strike. 

 

Nem is gondolta át, csak előhúzta a mobilját a zsebéből, és megnyitotta a 

képeket, amiket készített; akkor vette észre a lány ijedt arckifejezését. 

 

– Nem is – mondta. – Elnézést, elfelejtettem, hogy maga nem… 

 

– Adja ide! – szólt rá Robin. 

 

Mit felejtett el? Hogy ő nincs erre kiképezve, nincs tapasztalata, nem 

rendőr vagy katona? Szeretett volna megfelelni ennek a pillanatnyi 

elfelejtésnek. Feljebb akart lépni a létrán, több akart lenni, mint ami. 

 

– Látni akarom! – hazudta. 

 

Strike nyilvánvaló kételkedéssel adta át a telefont. 

 

Robin meg sem rezzent, de ahogy a hulla mellkasában, hasában azt a 

nyílt, tátongó üreget bámulta, a rettenettől összeszorult a gyomra. A 

szájához emelte a csészéjét, de rájött, hogy nem is akar inni. A furcsa 

szögből készített közeli volt a legrosszabb az arcáról, amit szétmart, 

akármit is öntöttek rá, az egész megfeketedett, és az a kiégett 

szemgödör… 

 

A tányérok már kimondottan obszcénnek tűntek számára. Strike rá is 

nagyított az egyikre, a terítéket nagy gonddal rendezték el. 

 

– Jézusom! – szólalt meg Robin dermedten, és visszaadta a telefont. 



 

– És most ezt olvassa el! – nyújtotta át Strike a vonatkozó oldalakat. 

 

A lány csendben végigolvasta. Amikor végzett, kétszer akkorára nyílt 

szemmel nézett fel Strike-ra. 

 

– Jézusom! – mondta megint. 

 

Megcsörrent a telefonja. Előszedte a táskájából, ami ott volt mellette a 

kanapén, ránézett. Matthew volt az. Még mindig dühös volt rá, ezért az 

„elutasít”-ra nyomott rá. 

 

– Mit gondol – kérdezte Strike-ot –, hányan olvasták ezt a könyvet? 

 

– Mostanra már elég sokan lehetnek. Fisher e-mailben körbeküldött 

belőle részleteket az egész városban, aztán meg jöttek az ügyvédi 

figyelmeztetések, szóval elég keresett dolog lett belőle. 

 

Még be sem fejezte a mondandóját, de máris fura, szinte véletlen 

gondolat jutott eszébe: hogy Quine ha megfeszül, sem tudott volna jobb 

reklámot csinálni a könyvének… de nem locsolhatta le magát savval 

megkötözve, és nem vághatta ki a saját belső szerveit… 

 

– Egy széfben tartják a Roper Chardban, aminek a kombinációját, úgy 

tűnik, a fél cég ismeri – folytatta. – Én is így szereztem meg. 

 

– De ugye nem gondolja, hogy a gyilkos is valószínűleg ott dol…? 

 

Megint megszólalt Robin telefonja. Lepillantott rá: Matthew volt az. 

Megint elutasította a hívást. 

 

– Nem feltétlenül – felelte Strike a befejezetlen kérdésre. – De azok, 

akiket beleírt, eléggé elöl lesznek a listán, amikor a rendőrség nekiáll 

kihallgatni embereket. Azok közül, akiket felismerek, Leonora azt állítja, 

hogy nem olvasta, és Kathryn Kent is… 

 

– És hisz nekik? – érdeklődött Robin. 

 



– Leonorának hiszek. Kathryn Kentben nem vagyok biztos. Hogy is volt 

az az idézet? „Öröm lenne kínlódásod látnom”? 

 

– Nem tudom elhinni, hogy ezt egy nő csinálta volna – vágta rá azonnal 

Robin Strike mobiljára pillantva, ami most ott hevert kettőjük között az 

asztalon. 

 

– Nem hallott még arról az ausztrál nőről, aki megnyúzta a szeretőjét, 

levágta a fejét, aztán a farával együtt megfőzte, és megpróbálta feltálalni 

a pasas gyerekeinek? 

 

– Nem mondja komolyan! 

 

– Teljesen komolyan mondom. Keressen rá a neten. Ha egy nő begőzöl, 

akkor tényleg begőzöl – felelte Strike. 

 

– De olyan nagydarab volt… 

 

– És ha olyan nő tette, akiben megbízott? Akivel azért találkozott, hogy 

lefeküdjön vele? 

 

– Kiről tudjuk biztosan, hogy olvasta? 

 

– Christian Fisherről, Elizabeth Tassel asszisztenséről, Ralphról, 

magáról Tasselről, Jerry Waldergrave-ről, Daniel Chardról… ők mind 

megjelennek benne, Ralph és Fisher kivételével. Nina Lascelles… 

 

– Ki az a Waldergrave és Chard? És ki az a Nina Lascelles? 

 

– Quine szerkesztője, a kiadó vezetője, és az a lány, aki segített 

elcsaklizni ezt – csapott a kéziratra Strike. 

 

Robin telefonja harmadszor is megcsörrent. 

 

– Bocsánat – mondta türelmetlenül, és felvette. – Igen? 

 

– Robin… 

 



Matthew-nak furán elszorult a hangja. A fiú sohasem sírt, és eddig még 

nem mutatta, hogy különösebben legyűrte volna a lelkiismeret-furdalás 

egy-egy veszekedés után. 

 

– Igen? – ismételte Robin, kissé kevésbé élesen. 

 

– Mamának megint volt egy szélütése. És meg… meg… 

 

Mintha egy lift kezdett volna zuhanni Robin gyomrában. 

 

– Matt? 

 

Matthew sír. 

 

– Matt! – szólította ismét Robin, immár sürgetőbben. 

 

– Meghalt… – a hangja mint egy kisfiúé. 

 

– Jövök! – vágta rá Robin. – Hol vagy? Azonnal megyek! 

 

Strike az arcát figyelte. Halálhírt látott rajta, és remélte, nem olyasvalaki, 

akit a lány szeretett, nem a szülei közül valaki, vagy a testvérei közül… 

 

– Oké – mondta most Robin, és máris felállt. – Ne menj sehová! Jövök! 

Matt anyukája… – fordult Strike-hoz. – Meghalt. 

 

Tökéletesen valószerűtlen érzés volt. Robin nem is tudta elhinni. 

 

– Még tegnap este is beszéltek telefonon! – mondta. Eszébe jutott, ahogy 

Matt pofákat vágott, meg a tompa hang a telefonból, amit épp csak 

hallott. Elborította a gyengédség, az együttérzés. – Szörnyen sajnálom, 

de… 

 

– Menjen! – bólintott Strike. – És mondja meg neki, hogy részvétem, jó? 

 

– Rendben – felelte Robin, próbálva becsukni a táskáját, de a stressztől 

csak ügyetlenkedett. Általános iskolás kora óta ismerte Mrs. Cunliffe-et. 



A karjára vetette a ballonkabátját. Megcsillant az ajtó üvege, ahogy 

becsukódott utána. 

 

Strike tekintete még néhány percig ott időzött a helyén. Aztán az órájára 

pillantott. A válófélben lévő barna nő, akinek a smaragdjai ott lapultak a 

széfében, alig több mint fél óra múlva várható az irodába. 

 

Kiöblítette a csészéket, aztán elővette a visszaszerzett nyakéket, és 

helyette bezárta a széfbe a Bombyx morit; vizet tett fel forrni, és 

megnézte az e-mailjeit. 

 

Biztosan elhalasztják az esküvőt. 

 

Nem akart örülni neki. Előhúzta a mobilját és felhívta Anstist, aki szinte 

azonnal fel is vette. 

 

– Bob? 

 

– Anstis, nem tudom, tudjátok-e már, de van itt valami, amiről tudnotok 

kéne. Quine utolsó regényében leírja a halálát. 

 

– Ezt még egyszer? 

 

Strike kifejtette neki. A rövid csendből, ami a mondandóját követte, 

egyértelművé vált, hogy ezt Anstis még nem tudta. 

 

– Bob, kell nekünk egy példány ebből a kéziratból. Ha elküldök érte 

valakit…? 

 

– Adj háromnegyed órát! – kérte Strike. 

 

Még javában fénymásolt, amikor a barna ügyfele megérkezett. 

 

– Hol a titkárnője? – Ezzel indított, és kacéran tettetett meglepetéssel 

fordult Strike felé, mintha biztosra venné, ő intézte úgy, hogy egyedül 

lehessenek. 

 



– Beteg. Hasmenés meg hányás – felelte Strike, elejét véve a további 

kérdéseknek. – Menjünk talán be az irodába. 
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Vén katonának bajtársa vajon a Lelkiismeret? 

 

FRANCIS BEAUMONT ÉS JOHN FLETCHER: 

Az áruló 

 

 

 

Aznap késő este Strike ott ült egyedül az íróasztalánál az irodában, kint 

pedig az esőben dübörgött a forgalom. Egyik kezével szingapúri tésztát 

evett, a másikkal emlékeztetőt írt magának a teendőiről. A nap többi 

ügyével végzett, így szabadon foglalkozhatott Owen Quine 

meggyilkolásával. Szálkás, nehezen olvasható kézírásával épp azokról a 

dolgokról készített listát, amelyeket majd most kell elintéznie. A lista 

egyes tételei mellé egy „A” betűt írt, Anstis rövidítéseként, és ha eszébe 

is jutott, hogy talán arrogánsnak vagy tévesnek tűnhet a gondolat, hogy a 

nyomozásban részt vevő, hatáskör nélküli magándetektívként 

hatalmában áll feladatokat osztani az ügyet vivő rendőrtisztre, ez 

egyáltalán nem zavarta. 

 

Miután Afganisztánban együtt dolgozott Anstisszal, Strike nem volt 

különösebben jó véleménnyel a nyomozó képességeiről. Kompetensnek, 

de fantáziátlannak tartotta, aki ügyesen ismer fel mintákat, megbízhatóan 

követi a nyilvánvaló nyomokat. Egyáltalán nem nézte le ezeket a 

tulajdonságokat – legtöbbször a nyilvánvaló megoldás a helyes, és az 

egyes tételek módszeres kipipálása a bizonyítás módja –, csakhogy ez itt 

egy bonyolult, fura, szadisztikus és groteszk, irodalmi ihletettségű, 

kegyetlenül végrehajtott gyilkosság. Vajon meg tudja érteni Anstis azt az 

elmét, amely Quine saját fantáziájának bűzlő táptalajában érlelte meg 

gyilkos tervét? 

 

A mobiltelefon csörgése hasított a csendbe. Csak akkor jött rá, amikor a 

füléhez emelte, és meghallotta Leonora Quine hangját, hogy azt remélte, 

Robin hívja. 

 



– Hogy van? – kérdezte az asszonytól. 

 

– Volt itt a rendőrség – kezdte Leonora, átugorva a kötelező 

udvariaskodást. – Teljesen feltúrták Owen dolgozószobáját. Én nem 

akartam engedni, de Edna azt mondta, hagyjam csak. Hát nem tudnak 

békén hagyni azután, ami most történt? 

 

– Van jogalapjuk egy házkutatáshoz – jegyezte meg Strike. – Lehet 

valami Owen dolgozószobájában, ami elvezetheti őket a gyilkoshoz. 

 

– Mint például micsoda? 

 

– Nem tudom – válaszolt türelmesen Strike. – De szerintem Ednának 

igaza volt. A legjobb beengedni őket. 

 

Csend. 

 

– Ott van még? – kérdezte a nyomozó. 

 

– Aha – felelte az asszony. – De most meg itt hagyták bezárva, szóval én 

sem tudok bemenni. És még vissza is akarnak jönni. Nem tetszik ez 

nekem. Orlandónak sem tetszik. Az egyik… – felháborodás hallatszott a 

hangjából – megkérdezte, nem akarunk-e egy időre kiköltözni a házból. 

Mondom neki: „Hát rohadtul nem”. Orlando még sosem lakott másutt, 

nem is bírná. Én nem megyek sehová. 

 

– A rendőrök nem mondták, hogy önt is ki akarják kérdezni, ugye? 

 

– Nem – felelte az asszony. – Csak azt kérdezték, bemehetnek-e a 

dolgozóba. 

 

– Remek. Ha kérdéseket akarnának feltenni… 

 

– Szerezzek egy ügyvédet, tudom. Edna is ezt mondta. 

 

– Az jó lenne önnek, ha holnap délelőtt elmennék megbeszélni dolgokat? 

– érdeklődött Strike. 

 



– Aha. – Úgy hangzott, ennek örül. – Jöjjön tíz körül, reggel először is el 

kell mennem a boltba. Ma egész nap nem bírtam kilépni sem. Nem 

akartam ott hagyni őket a házban egyedül. 

 

Strike letette a telefont. Megint az jutott eszébe, hogy Leonora modora 

bizony nem valószínű, hogy nagyon belopja magát a rendőrök szívébe. 

Vajon átlátja-e Anstis is, ahogy ő átlátja, hogy Leonorának éppen ez a 

kissé eltompult hozzáállása, az, hogy egyáltalán nem úgy viselkedik, 

mint azt mások megfelelőnek tartanák, az, hogy makacsul nem hajlandó 

meglátni, amit nem akar meglátni (jó eséllyel épp ezek a tulajdonságok 

tették az asszonyt képessé rá, hogy elviselje a Quine-nal való élet 

megpróbáltatásait) – hogy éppen ezek miatt képtelen lett volna megölni? 

Vagy ezek a furcsaságai, az, hogy valami veleszületett vagy talán csak 

ügyetlen őszinteséggel nem mutatja a szokásos gyászreakciókat, csak 

táplálják az Anstis kissé korlátolt agyában már amúgy is felbukkant 

gyanút, és kizárnak minden más lehetőséget? 

 

Strike különös lendülettel, szinte lázasan tért vissza a jegyzetíráshoz, 

míg a bal kezével továbbra is tésztát tömött a szájába. Logikusan, 

meggyőzően követték egymást a gondolatok. Lefirkantotta, milyen 

kérdésekre akarja megtudni a választ, milyen helyeket akar felmérni, 

mely nyomokat akar követni. Saját magának írt akcióterv volt, annak is 

eszköze, hogy Anstist a helyes irányba terelje, hogy segítsen felnyitni a 

szemét: nem mindig a feleség a tettes, ha a férjet meggyilkolják, még 

akkor sem, ha a férfi gyarló, kiszámíthatatlan és hűtlen ember volt. 

 

Végül aztán letette a tollat, két nagy falattal befejezte a tésztát, és rendet 

rakott az asztalon. A jegyzeteit betette a keménypapír mappába, a 

gerincén Owen Quine nevével, de először áthúzta az „Eltűnt személy” 

szókapcsolatot, és odaírta helyette: „Gyilkosság”. Lekapcsolta a villanyt, 

és már zárta volna be az üvegajtót, amikor eszébe jutott valami, és odaült 

Robin számítógépe elé. 

 

És ott is volt, a BBC weboldalán. Nem nagybetűs hír, persze, mert 

akármit is gondolt magáról, Owen Quine nem volt nagyon híres. 

Hárommal a vezető hír (hogy az EU hajlandó kisegíteni Írországot) alatt 

talált rá: 

 



 

 

Egy férfi holttestére bukkantak Londonban, a Talgarth Roadon. A rend- 

őrség szerint a férfi Owen Quine (58) író. Gyilkossági nyomozás indult 

az ügyben, miután tegnap délután a család egy barátja felfedezte a 

holttestet. 

 

 

Nem volt kép Quine-ról a nagy köpönyegében, és nem esett szó a testet 

ért szörnyűségekről sem. De ehhez még korán van, minderre lesz még 

idő. 

 

Mire felért a lakásába, valamennyire már elszállt belőle az erő. 

Lehuppant az ágyára és fáradtan megdörzsölte a szemét, aztán hátradőlt, 

és csak hevert ott felöltözve, a műlábát sem csatolta le. Elárasztották a 

gondolatok, amelyeket eddig sikerült elfojtania… 

 

Miért nem hívta fel a rendőrség figyelmét, hogy Quine már majd két 

hete eltűnt? Miért nem gyanakodott rá, hogy talán halott? Meg tudta 

válaszolni ezeket a kérdéseket, amikor Rawlins nyomozó feltette őket, 

ésszerű, épeszű válaszokat adott, de most úgy érezte, saját magának 

nehezebb megfelelnie. 

 

Nem is kellett elővennie a telefonját, hogy maga előtt lássa Quine 

holttestét. Mintha a retinájára égett volna a megkötözött, rothadó hulla 

képe. Mennyi fortély, mennyi gyűlölet, micsoda perverzitás kellett, hogy 

valaki valóra váltsa Quine regényes fröcsögését? Miféle ember képes 

felhasítani egy másik hasát, lelocsolni savval, kibelezni és terítékekkel 

körülrakni az üresen tátongó hullát? 

 

Strike nem tudott szabadulni attól az irreális meggyőződésétől, hogy 

valahogy már messziről ki kellett volna szagolnia az egészet, ha már 

ilyen dögevőnek képezték ki. A fura, veszélyes, gyanús dolgok iránti 

valaha híres ösztönével miért nem jött rá, hogy a nagyhangú, színpadias, 

exhibicionista Quine ezúttal túl hosszú időre tűnt el, hogy túlságosan 

nagy csendben maradt? 

 

Mert a hülye marha folyton farkast kiált… és mert ennyire kész vagyok. 



 

Oldalra fordult, nagy nehezen felállt az ágyról és bement a 

fürdőszobába, de a gondolatai akkor is csak vissza-visszafutkostak a 

holttesthez – arra a tátongó űrre a hasában, a kiégett szemgödreire. A 

gyilkos még akkor állította be ezt a rettenetet, amíg még vérzett, amikor 

Quine sikolyai talán épp csak nem visszhangzottak már a magas, 

boltíves helyiségben, aztán gondosan eligazgatta a villákat… Tessék, 

egy újabb kérdés a listára: mit hallottak a szomszédok Quine utolsó 

pillanataiból, már ha hallottak egyáltalán valamit? 

 

Strike végül bebújt az ágyába, nagy, szőrös alkarjával eltakarta a szemét, 

és csak hallgatta a saját gondolatait. Úgy sutyorogtak a fejében, mint egy 

munkamániás ikertestvér, aki képtelen befogni a száját. A helyszínelők 

már több mint huszonnégy órája dolgozhatnak. Muszáj felhívnia Anstist, 

megtudni, mire jutottak… 

 

Elég, szólt rá kimerült, hiperaktív agyára. Elég. 

 

Ugyanazzal az akaraterővel, amely a seregben a segítségére volt, hogy 

azonnal el tudjon aludni puszta betonon, sziklás talajon, kényelmetlen 

kempingágyakon, amelyek rozsdás kiáltozással tiltakoztak a súlya ellen, 

valahányszor megmozdult – most is úgy siklott át az álomba, mint sötét 

víztükörre kifutó hadihajó. 
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Hát tényleg halott? 

Végre halott, de valóban, örökre halott? 

 

WILLIAM CONGREVE: 

Gyászoló menyasszony 

 

 

 

Másnap reggel háromnegyed kilenckor Strike lassan ereszkedett lefelé a 

vaslépcsőn, és már nem először gondolkodott el azon, vajon miért nem 

tesz valamit azért, hogy megjavítsák a rácsos liftet. A térde még mindig 

fájt, be is dagadt az eséstől, úgyhogy több mint egy órát hagyott rá, hogy 

eljusson a Ladbroke Grove-ra, mert azt nem engedhette meg magának, 

hogy állandóan taxival utazzon. 

 

Fagyos levegő csapott az arcába, ahogy kinyitotta az ajtót, aztán minden 

fehérbe fordult, amikor az arcától alig néhány centire elsült egy vaku. 

Pislogott egyet – három ember sziluettje táncolt a szeme előtt –, és már 

emelte is a kezét az arca elé, mielőtt jött az újabb sorozat villanófény. 

 

– Mr. Strike, miért nem tájékoztatta a rendőrséget, hogy Owen Quine 

eltűnt? 

 

– Mr. Strike, maga tudta, hogy meghalt? 

 

Egy pillanat törtrészére megfordult a fejében, hogy visszavonul, és rájuk 

csapja az ajtót, de az azt jelentette volna, hogy csapdába került, és 

később úgyis szembe kell velük néznie. 

 

– Nem nyilatkozom – felelte hűvösen, és megindult be közéjük, egyetlen 

hajszálnyit sem módosítva a léptein, azok pedig rákényszerültek, hogy 

ellépjenek az útjából. Ketten még mindig kérdésekkel bombázták, a 

harmadik meg hátrafelé futtában is csak kattogtatott a 

fényképezőgépével. A lány, aki olyan gyakran csatlakozott hozzá egy 



cigiszünetre a gitárbolt bejáratában, most tátott szájjal nézte a jelenetet a 

kirakat üvegén keresztül. 

 

– Mr. Strike, miért nem mondta senkinek, hogy Quine már több mint két 

hete eltűnt? 

 

– Miért nem tájékoztatta a rendőrséget? 

 

Strike csak ment tovább némán, keze a zsebében, az arca mogorva. Ezek 

ott szaladtak mellette, hátha kihúznak belőle valamit, mint két 

borotvaéles csőrű sirály, akik zuhanórepülésben rávetik magukat a 

halászhajóra. 

 

– Megint próbálja lejáratni őket, Mr. Strike? 

 

– Saját pályán megverni a rendőröket? 

 

– Jót tesz az üzletnek, ha benne van a hírekben, Mr. Strike? 

 

Strike bokszolt a seregben. Képzeletben most megpördült, és egy 

balhoroggal odacsapott a lengőbordák felé, hogy a kis rohadék kétrét 

görnyedjen… 

 

– Taxi! – kiáltotta. 

 

A vaku egyre csak tovább villogott, amíg beszállt a kocsiba; szerencsére 

a lámpa épp zöldre váltott előttük, és a taxi szépen elgördült a járda 

mellől. Azok meg néhány lépés után nem futottak utána tovább. 

 

Balfaszok, gondolta Strike hátrapillantva, ahogy a kocsi befordult a 

sarkon. Biztos a rendőrségről súgta meg nekik valami szarházi, hogy ő 

találta meg a holttestet. Nem Anstis volt, aki a hivatalos 

sajtóközleményből is kihagyta ezt a részletet, hanem valamelyik másik 

megkeseredett barom, aki még mindig nem bocsátotta meg neki Lula 

Landryt. 

 

– Maga híres? – kérdezte a taxisofőr, és a visszapillantóban vizsgálgatta. 

 



– Nem – vágta rá kurtán Strike. – Tegyen ki az Oxford Circusnél, jó? – 

A sofőrnek elszállt a jókedve, amiért ilyen rövid fuvarja lesz csak, és 

mormogott valamit maga elé. 

 

Strike előhúzta a mobilját, és írt egy újabb SMS-t Robinnak: 

 

2 újságíró a ház előtt, amikor elmentem. Mondja azt, h Crowdynál 

dolgozik. 

 

Aztán felhívta Anstist. 

 

– Bob? 

 

– Épp most leptek meg a ház előtt a firkászok. Tudják, hogy én találtam 

meg a hullát. 

 

– Honnan tudják? 

 

– Én tudjam? 

 

Szünet. 

 

– Nos, mindig is tudtuk, hogy ki fog derülni, Bob, de nem tőlem jött a 

tipp. 

 

– Ja, ja, láttam a „család barátja”-szöveget. Azt próbálják rám húzni, 

hogy azért nem hívtalak titeket, mert szerepelni akartam. 

 

– Öregem, én aztán soha… 

 

– Légy olyan jó, és cáfoltasd ezt meg valami hivatalos forrással, Rich! A 

sárdobálástól sáros marad az ember, nekem meg csak meg kell élnem 

valahogy. 

 

– Meglesz – ígérte Anstis. – Figyelj, nem jössz át vacsorára ma este? A 

szakértők már leadták az első jelentést, tök jó lenne átbeszélni. 

 



– Oké, remek – felelte Strike, miközben a taxi már ott járt az Oxford 

Circusnél. – Mikortájt? 

 

 

 

 

 

A metrón inkább állt, mert ha leül, az azt jelenti, fel is kell majd állnia, 

ezzel is tovább erőltetve a sajgó térdét. Épp a Royal Oaknál járt, amikor 

érezte, hogy rezegni kezd a telefonja. Két új SMS érkezett, az első 

Lucytól, a húgától: 

 

Boldog szülinapot, Stick! Xxx 

 

Teljesen elfelejtette, hogy ma van a születésnapja. Megnyitotta a 

második üzenetet is: 

 

Köszönöm a tippet az újságírókról, találkoztam velük, még mindig itt 

álldogálnak az utcán. Később találkozunk. Rx 

 

Strike nagyon hálás volt, hogy egyelőre száraz napjuk van. Alig 

valamivel tíz előtt ért oda Quine-ék házához. Épp olyan ütött-kopottnak 

és nyomasztónak tűnt a gyenge napsütésben, mint amikor legutóbb itt 

járt, bár volt egy különbség: egy rendőr állt előtte. Magas, fiatal zsaru 

volt harcias állal, és amikor meglátta a leheletnyit sántító Strike-ot 

közeledni, összevonta a szemöldökét. 

 

– Megkérdezhetem, kicsoda ön, uram? 

 

– Aha, gondolom, megkérdezheti – felelte Strike. Elment mellette, és 

becsengetett. Hiába hívta meg Anstis vacsorára, most épp nem nagyon 

érzett együtt a rendőrökkel. – Valószínűleg épp csak nem haladja meg a 

képességeit. 

 

Kinyílt az ajtó, Strike pedig egy sápadt bőrű, magas, nyakigláb lánnyal 

találta szemben magát. A haja göndör, világosbarna szénakazal volt, a 

szája széles, arckifejezése pedig egészen egyedi. Jó nagy, tiszta, 

halványzöld szemei voltak, elég távol egymástól. Vagy nagyon hosszú 



pulóver, vagy egy rövid ruha volt rajta, alig valamivel csontos térde és 

bolyhos, rózsaszín zoknija fölé ért, és egy jókora plüssorangutánt 

szorított a lapos mellkasára. A játékmajomnak tépőzár volt a mancsán, 

úgy lógott a lány nyaka körül. 

 

– Helló – köszönt a lány. Kicsit dülöngélt, ahogy előbb egyik, aztán a 

másik lábára helyezte a súlyát. 

 

– Hahó – felelte Strike. – Te vagy Orlan…? 

 

– Szabadna a nevét, uram, legyen szíves? – kérdezte hangosan a fiatal 

rendőr. 

 

– Hát persze, ha én meg megkérdezhetem, miért áll itt a ház előtt – 

mosolygott rá Strike. 

 

– Médiaérdeklődés mutatkozott – válaszolt a zsaru. 

 

– Jött egy ember – szólalt meg Orlando –, és fényképezőgéppel, és anya 

azt mondta… 

 

– Orlando! – kiáltott ki bentről Leonora. – Mit művelsz? 

 

Fáradt léptekkel közeledett a folyosón a lánya mögött. Nyúzott volt és 

sápadt, egy ősrégi katonakék ruhát viselt, aminek leszakadt a szegése. 

 

– Ó! – mondta Strike láttán. – Maga az. Jöjjön be! 

 

Az ajtón belépve Strike visszamosolygott a rendőrre, aki csak bámult 

dühösen. 

 

– Mi a neved? – kérdezte Orlando Strike-ot, amint becsukódott mögötte 

az ajtó. 

 

– Cormoran – felelte neki Strike. 

 

– Ez mókás név. 

 



– Aha, az – bólintott a nyomozó, aztán valamiért hozzátette: – Egy 

óriásról neveztek el. 

 

– Ez is mókás – ismételte Orlando dülöngélve. 

 

– Menjen be! – szólt oda kurtán Leonora, a konyha felé irányítva Strike-

ot. – El kell mennem a mosdóba. Pillanat, és jövök! 

 

Strike továbbment a szűk előtérben. A dolgozószoba ajtaja be volt 

csukva; gyanította, még mindig zárva van. 

 

A konyhába érve meglepetten fedezte fel, hogy nem ő az egyetlen 

látogató. Az asztalnál ott ült Jerry Waldergrave, a Roper Chard 

szerkesztője. Kezében komor lilás-kékes virágcsokrot szorongatott, 

sápadt arcán szorongó kifejezés. A koszos edénnyel félig telerakott 

mosogatóból egy másik virágcsokor kandikált ki, még mindig celofánba 

csomagolva. Mellette szatyrokban a bevásárlás. 

 

– Jó napot! – köszönt Waldergrave, gyorsan felállt, és nagy komolyan 

Strike-ra pislogott a szarukeretes szemüvege mögül. Egyértelmű volt, 

hogy nem ismeri meg a nyomozót a sötét tetőkertbeli legutóbbi 

találkozásuk után, mert ahogy kezet nyújtott neki, megkérdezte: – Ön is 

családtag? 

 

– Családi barát – felelte Strike, és kezet ráztak. 

 

– Szörnyű tragédia – jelentette ki Waldergrave. – Muszáj volt eljönnöm, 

hátha tehetek valamit. Leonora azóta a mosdóban van, hogy ideértem. 

 

– Értem – bólintott Strike. 

 

Waldergrave visszaült. Orlando oldalazott be a sötét kis konyhába, 

magához szorítva a szőrös orangutánját. Eltelt egy nagyon hosszú perc. 

Orlando (nyilvánvalóan ő volt a legnyugodtabb köztük) minden 

szégyenérzet nélkül bámulta a két férfit. 

 

– Neked szép a hajad – fordult végül Jerry Waldergrave-hez. – Mint egy 

nagy kazal. 



 

– Lehet – mosolygott rá Waldergrave. A lány megint kioldalazott a 

helyiségből. 

 

Újabb rövid szünet következett. Waldergrave a virágcsokrát babrálta, a 

tekintete körbepattogott a konyhában. 

 

– Nem tudom elhinni – szólalt meg aztán. 

 

Az emeletről a vécé öblítése hallatszott hangosan, majd dobogás a 

lépcsőn, és visszatért Leonora, a nyomában Orlandóval. 

 

– Bocsánat – szólt a két férfihoz. – Egy kicsit felfordult. 

 

Egyértelműnek tűnt, hogy a gyomrára gondol. 

 

– Nézze, Leonora – szólalt meg Jerry Waldergrave kínos félszegséggel, 

miközben megint felállt –, nem szeretnék alkalmatlankodni, ha már itt a 

barátjuk… 

 

– Ő? Ő nem barát, egy nyomozó – felelte Leonora. 

 

– Tessék? 

 

Strike-nak eszébe jutott, hogy Waldergrave egyik fülére süket. 

 

– Az a neve, mint egy óriásnak! – szúrta közbe Orlando. 

 

– Nyomozó! – ismételte Leonora hangosabban, elnyomva a lánya 

hangját. 

 

– Ó! – A szerkesztő most meglepődött. – Nem is… de miért? 

 

– Mert szükségem van rá – közölte röviden az asszony. – A rendőrök azt 

hiszik, én voltam. 

 

Csend állt be. Szinte tapintható volt, milyen kellemetlenül érzi magát 

Waldergrave. 



 

– Apukám meghalt – közölte Orlando a jelenlévőkkel. Egyenes, nyílt 

volt a tekintete, választ várt. Strike úgy érezte, legalább egyiküknek 

illene mondani valamit. 

 

– Tudom. Ez nagyon szomorú – felelte. 

 

– Edna is azt mondta, hogy szomorú – bólintott Orlando, mintha valami 

eredetibbet remélt volna, aztán megint kisurrant a helyiségből. 

 

– Üljenek le! – kérte Leonora a két vendégét. – Ezt nekem hozta? – tette 

még hozzá, és a virágokra mutatott Waldergrave kezében. 

 

– Igen! – vágta rá Waldergrave, és egy kicsit ügyetlenül át is adta, de 

továbbra sem ült le. – Nézze, Leonora, nem akarom pont most rabolni az 

idejét, biztosan nagyon elfoglalja a… az ügyek intézése és… 

 

– Nem adják ki a holttestét – vágott közbe Leonora gyilkos 

őszinteséggel. – Úgyhogy még nem tudok intézni semmit. 

 

– Ja, és van üdvözlőlap is – szólalt meg Waldergrave kétségbeesetten, a 

zsebeiben keresgélve. – Tessék… ha bármit tehetünk, Leonora, 

egyáltalán bármit… 

 

– Nem tudom, mit tehetne bárki is – intézte el röviden az asszony, és 

elvette az odanyújtott borítékot. Aztán leült az asztalhoz. Strike már 

hamarabb odahúzott egy széket, örült, hogy könnyíthet a lába terhelésén. 

 

– Nos, akkor én szerintem megyek is, hagyom magukat – köszönt el 

Waldergrave. – Figyeljen, Leonora, borzasztó, hogy ilyenkor is ezzel 

kell jönnöm, de a Bombyx mori… van belőle itthon példánya? 

 

– Nincs – felelte Leonora. – Owen elvitte magával. 

 

– Sajnálom, csak sokat segítene, ha… benézhetnék esetleg, hogy nem 

maradt-e itt belőle valami? 

 

Az asszony felnézett rá óriási, ódivatú szemüvege lencséin át. 



 

– A rendőrök elvittek mindent, ami itt maradt – felelte. – Pikk-pakk 

végigmentek a dolgozószobáján tegnap. Be is zárták, elvitték a kulcsot, 

most még én se tudok oda bemenni. 

 

– Ó, ha a rendőrségnek szüksége van… nem, nem – visszakozott 

Waldergrave. – Hát jó. Ne fáradjon, kitalálok, maradjon csak! 

 

Kilépett a folyosóra, és már hallották is, ahogy a bejárati ajtó becsukódik 

a nyomában. 

 

– Nem t’om, minek jött el – jegyezte meg Leonora morcosan. – 

Gondolom, ettől úgy érzi, valami jót cselekedett. 

 

Megnézte az üdvözlőlapot, amit a szerkesztőtől kapott. Az elején 

ibolyákat ábrázoló akvarell. Belül sok-sok aláírás. 

 

– Most bezzeg nagyon-nagyon kedvesek, mert bűntudatuk van – mondta 

Leonora, és a műanyag borítású asztalra dobta a lapot. 

 

– Bűntudatuk? 

 

– Sosem értékelték Owent. A könyveket el kell adni! – válaszolt 

meglepő módon az asszony. – Reklámozni kell őket. A kiadók dolga, 

hogy rásegítsenek. De ezek sose szervezték be a tévébe, meg semmi 

mást se csináltak, amit kellett volna! 

 

Strike arra tippelt, ezeket a panaszokat a férjétől tanulta el. 

 

– Leonora – kezdte, és elővette a noteszét. – Nem baj, ha most felteszek 

néhány kérdést? 

 

– Gondolom, nem. De úgyse tudok semmit! 

 

– Tud bárkiről, aki beszélt Owennel, vagy találkozott vele az után, hogy 

innen elment 5-én? 

 

A nő nemet intett. 



 

– Se barátról, se családtagról? 

 

– Senkiről se – rázta a fejét. – Kér egy csésze teát? 

 

– Igen, remek lenne – bólintott Strike, aki ugyan nem nagyon kívánt 

semmit, amit ebben a koszos konyhában készítettek, de szerette volna, 

ha a nő tovább beszél. 

 

– Mennyire jól ismeri az embereket Owen kiadójában? – kérdezte a 

teáskanna feltöltésének zaját túlkiabálva. 

 

Leonora megvonta a vállát. 

 

– Alig. Ezzel a Jerryvel akkor ismerkedtem meg, amikor Owennek volt 

egy dedikálása. 

 

– Nincs jóban senkivel a Roper Chardnál? 

 

– Nem. Már miért lennék? Owen dolgozott velük, nem én. 

 

– És ön nem is olvasta a Bombyx morit, ugye? – dobta be Strike mintegy 

mellékesen. 

 

– Mondtam már magának. Nem szeretem elolvasni őket, csak ha már 

megjelentek. Minek kérdezgeti ezt mindenki? – nézett fel a 

nejlonzacskóból, amiben kekszet keresgélve kotorászott. 

 

– Mi baj volt a holttesttel? – fordult Strike-hoz hirtelen választ 

követelve. – Mi történt vele? Nem hajlandók elmondani! Elvitték a 

fogkeféjét, hogy a DNS-ből azonosítsák. Miért nem hagyják, hogy 

lássam? 

 

Strike már került szembe ezzel a kérdéssel: feleségek, kétségbeesett 

szülők tették fel neki. Ahogy régebben is oly sokszor, most is a 

részigazsághoz folyamodott. 

 

– Már ott volt egy ideje – felelte. 



 

– Mennyi ideje? 

 

– Azt még nem tudják. 

 

– És hogy történt? 

 

– Azt hiszem, még azt sem tudják pontosan. 

 

– De hát biztosan… 

 

Leonora hirtelen elhallgatott, ahogy Orlando becsoszogott a helyiségbe. 

Már nemcsak a plüssorangutánt szorította magához, hanem egy köteg 

élénk színekkel készített rajzot is hozott. 

 

– Hol van Jerry? 

 

– Visszament dolgozni – felelte neki Leonora. 

 

– Szép a haja. A te hajad nem tetszik – fordult most Strike-hoz. – Olyan 

bolyhos. 

 

– Nekem se nagyon tetszik – válaszolta Strike. 

 

– Nem akar most rajzokat nézegetni, Dodó – kezdte az anyja 

türelmetlenül, de Orlando oda sem bagózott rá; kirakta a képeket Strike 

elé, az asztalra. 

 

– Én rajzoltam! 

 

Felismerhetően virágok, halak, madarak voltak a rajzokon. Az egyik lap 

másik oldaláról olvashatóan átütött egy gyerekeknek készült étlap. 

 

– Nagyon szépek – dicsérte meg Strike. – Leonora, nem tudja, találtak 

tegnap a rendőrök részleteket a Bombyx moriból, amikor átkutatták a 

szobát? 

 



– Aha – bólintott az asszony, és teafiltereket tett a kicsorbult bögrékbe. – 

Két régi írógépkazettát, beestek hátul az íróasztal mögé. Ki is jöttek 

megkérdezni, hogy hol a többi, mondtam, azokat Owen elvitte, amikor 

elment. 

 

– Szeretem apa dolgozóját – jelentette be Orlando –, mert ad nekem 

papírt rajzolni! 

 

– Tiszta egy szemétdomb az a szoba – mondta Leonora, és bekapcsolta 

az elektromos teáskannát. – Rengeteg ideig tartott, amíg mindent 

átnéztek benne. 

 

– Liz néni is bement oda – bökte ki Orlando. 

 

– Mikor? – bámult rá az anyja két bögrével a kezében. 

 

– Amikor eljött, és te a vécén voltál – felelte a lány. – Bement apa 

dolgozójába. Láttam is! 

 

– Semmi keresnivalója abban a szobában! – csattant fel Leonora. – 

Keresgélt valamit? 

 

– Nem – válaszolt Orlando. – Csak bement, aztán kijött és meglátott 

engem és sírt. 

 

– Ja – nyugtázta elégedettnek tűnő hangon az asszony. – Velem is 

nagyon sírósan viselkedett. Ennek is bűntudata van. 

 

– Ő mikor jött át? – érdeklődött Strike. 

 

– Hétfőn, rögtön reggel – válaszolta Leonora. – Hogy megkérdezze, 

segíthet-e valamit. Segíteni! Már eleget segített. 

 

Strike teája olyan gyenge volt, sok tejjel, mintha egyáltalán nem is lett 

volna benne teafilter; ő a nagyon sötét barna színűt szerette inkább. Míg 

csak mutatóba belekortyolt, eszébe jutott Elizabeth Tassel kifejezett 

óhaja, hogy bár belehalt volna Quine a dobermann harapásába. 

 



– Tetszik a rúzsa – jelentette ki Orlando. 

 

– Neked ma mindenki mindene tetszik – felelt rá Leonora tétován, aztán 

ő is leült a saját gyenge teájával. – Kérdeztem tőle, minek csinálta ezt, 

miért mondta Owennek, hogy nem adhatja ki a könyvét, és húzta így fel 

vele. 

 

– És mit mondott? – kérdezte Strike. 

 

– Azt, hogy mert belerakott egy csomó igazi embert – felelte Leonora. – 

De nem t’om, ettől miért húzza fel magát most mindenki. Mindig ezt 

csinálja. – Ő is ivott egy kortyot. – Engem egy csomóba belerakott. 

 

Strike-nak eszébe jutott Succuba, a „kétrét kopott kurva”, és hirtelen 

mélységesen megvetendőnek gondolta Owen Quine-t. 

 

– A Talgarth Road-i házról is akartam kérdezni. 

 

– Nem t’om, minek ment oda – vágta rá az asszony azonnal. – Pedig 

utálta. Már évek óta el akarta adni, csak az a Fancourt nem hagyta. 

 

– Igen, pont ezen tűnődtem. 

 

Orlando odacsusszant a Strike mellett lévő székre. Az egyik csupasz 

lábát maga alá húzta, és rikító színű úszókat kezdett rajzolni az egyik 

halra. A zsírkrétás dobozt mintha a semmiből húzta volna elő. 

 

– Hogy lehet, hogy Michael Fancourt ennyi időn át meg tudta 

akadályozni a ház eladását? 

 

– Azzal kapcsolatos, ahogy rájuk hagyta az a Joe nevű pasas. Valami 

olyan, hogy mire kell használni. Nem t’om. Kérdezze meg Lizt, ő tud 

erről mindent. 

 

– Nem tudja, mikor járt ott Owen utoljára? 

 

– Évekkel ezelőtt – felelte Leonora. – Nem t’om. Több éve. 

 



– Kérek még papírt rajzolni! – szólalt meg Orlando. 

 

– Nincs most több – nézett rá Leonora. – Mind apa dolgozójában van. 

Rajzolj ennek a másik oldalára! 

 

A rendetlen konyhapultról felkapott egy hírlevelet, és az asztalon 

odatolta Orlando elé, de a lány ellökte, és bágyadt léptekkel kisétált a 

konyhából. Himbálózott a nyakában az orangután. Szinte azonnal 

hallották is, ahogy a dolgozószoba ajtaját próbálja erővel kinyitni. 

 

– Orlando, nem szabad! – förmedt rá Leonora, miközben felugrott, és 

kisietett a folyosóra. Strike arra használta fel a távollétét, hogy a tejes 

teája nagy részét a mosogatóba öntse. Ráfröccsent a virágcsokorra is, a 

cseppek árulkodón a celofánon maradtak. 

 

 

– Nem, Dodó, ezt nem szabad! Nem! Nem mehetünk be… mondom, 

nem mehetünk be, hagyd már… 

 

Magas hangú sipítás hallatszott, aztán hangos dübörgés jelezte, hogy 

Orlando az emeletre menekült. Leonora kipirult arccal jött vissza a 

konyhába. 

 

– Most aztán egész nap ezen megy majd a cirkusz – kezdte. – Össze van 

zavarodva. Nem tett jót neki, hogy itt volt a rendőrség. 

 

Idegesen ásított egyet. 

 

– Aludt éjjel? – kérdezte Strike. 

 

– Nem sokat. Mert állandóan arra gondoltam: ki volt az? Ki csinálhatta 

ezt vele? Voltak, akiket Owen feldühített, azt tudom – folytatta lázasan. 

– De ő ilyen. Ilyen heves. Felmérgesíti magát kis dolgokon. Mindig is 

ilyen volt, de nem gondolja ám komolyan. Most ki ölné meg ezért? 

 

– Michael Fancourtnak még biztosan van kulcsa a házhoz – beszélt 

tovább, összefogta, csavargatta az ujjait, miközben témát váltott. – Ez 

jutott eszembe tegnap éjjel, amikor nem tudtam elaludni. Tudom, hogy 



Michael Fancourt nem szerette Owent, de az réges-rég volt. És különben 

is, nem Owen csinálta, amiről Michael azt gondolta, hogy ő csinálta. 

Nem ő írta. De Michael Fancourt sosem ölné meg Owent. – Olyan tiszta, 

ártatlan szemmel nézett fel Strike-ra, mint a lánya. – Gazdag, nem? 

Híres… ő nem csinálna ilyet. 

 

Strike már sokszor elcsodálkozott, milyen fura szentséget tulajdonít a 

hírességeknek a nagyközönség, még akkor is, ha az újságok besározták, 

lehúzták és leszólták is őket. Mindegy, hány híres embert ítéltek el nemi 

erőszakért vagy gyilkosságért, fennmaradt az az erejében szinte pogány 

hit: ő biztosan nem. Nem lehet, hogy ő volt. Ő híres. 

 

– És az a rohadt Chard – tört ki Leonorából –, az meg fenyegető 

leveleket küldözgetett Owennek! Owen sosem kedvelte. Most meg 

aláírja a lapot, meg hogy ha van bármi, amiben segíthet… hol az a lap? 

 

Az ibolyás lap eltűnt az asztalról. 

 

– Orlandónál van! – vörösödött el dühösen Leonora. – Ő vitte el! – És 

olyan hangosan kiáltott fel a mennyezetre, hogy „DODÓ!”, hogy Strike 

össze is rezzent. 

 

A gyász első, legdurvább szakaszaiban lévő ember irracionális dühe volt 

ez, és akár az asszony rendetlenkedő gyomra, ez is arról árulkodott, 

mennyire szenved a mogorva felszín alatt. 

 

– DODÓ! – kiabált fel Leonora megint. – Mit mondtam arról, amikor 

elveszel dolgokat, amik nem a…? 

 

Orlando meglepően hirtelen ott termett a konyhában, még mindig az 

orangutánját ölelgetve. Biztosan nem hallották, hogy leóvakodott az 

emeletről, mint egy macska. 

 

– Elvetted a lapomat! – szólt neki Leonora dühösen. – Mit mondtam 

arról, amikor elveszel dolgokat, amik nem a tieid? Hová tetted? 

 

– Tetszik a virág – felelte Orlando, és előszedte a fényes, bár most már 

gyűrött képeslapot. Az anyja rögtön kikapta a kezéből. 



 

– Ez az enyém! – közölte a lányával. – Nézze! – fordult most Strike-hoz 

a leghosszabb kézzel írt üzenetre mutatva. Szép nyomtatott betűkkel 

írták: „Feltétlenül forduljon hozzám, ha bármire szüksége van. Daniel 

Chard.” Képmutató rohadék! 

 

– Apa nem szerette Danyölcsárt! – szólt bele Orlando. – Mondta is. 

 

– Tudom, az egy képmutató rohadék – ismételte Leonora, és hunyorogva 

a többi aláírást nézegette. 

 

– Adott nekem egy ecsetet – folytatta a lány. – Miután hozzám nyúlt. 

 

Rövid, sokatmondó csend következett. Leonora felnézett rá. Strike-nak 

megállt a kezében a csésze, amit a szájához kezdett emelni. 

 

– Mi? 

 

– Nem tetszett, hogy hozzám nyúlt. 

 

– Te miről beszélsz? Ki nyúlt hozzád? 

 

– Apa munkahelyén. 

 

– Ne beszélj már butaságokat! – szólt rá az anyja. 

 

– Amikor apa elvitt magával és láttam… 

 

– Egy hónapja, vagy még régebben vitte be egyszer, mert nekem 

orvoshoz volt időpontom – fordult Strike-hoz Leonora zavart, ideges 

hangon. – De fogalmam sincs, most miről beszél. 

 

– …és láttam a képeket a könyvekhez, szép színes képeket – folytatta 

Orlando. – És Danyölcsár hozzányúlt a… 

 

– Azt sem tudod, ki az a Daniel Chard! – vágott közbe Leonora. 

 



– Nincs haja – közölte Orlando. – És utána apa elvitt ahhoz a nénihez, és 

nekiadtam a legjobb rajzomat. Neki is szép haja volt. 

 

– Milyen nénihez? Te miről beszélsz egyál…? 

 

– Amikor Danyölcsár hozzám nyúlt – ismételte Orlando hangosan. – 

Hozzám nyúlt és én kiabáltam, és aztán adott egy ecsetet. 

 

– Nem lenne jó, ha ilyeneket mondogatnál mindenkinek. – Leonorának 

megtört a hangja a feszültségtől. – Nincs elég ba… Ne hülyéskedj már, 

Orlando! 

 

Orlando hirtelen mélységesen elvörösödött. Dühösen bámult az anyjára, 

aztán kiment a konyhából, de ezúttal keményen becsapta maga mögött 

az ajtót. Nem záródott be, hanem visszapattant. Strike hallotta, ahogy 

feltrappol a lépcsőn, és az első néhány fok után elkezdett érthetetlenül 

sikoltozni. 

 

– Na, most meg kiborult – jegyezte meg tompán Leonora, és fakó 

szeméből könnyek hullottak alá. Strike a pulton álló gyűrött papírtörlő-

gurigáért nyúlt, letépett valamennyit, és a kezébe nyomta. Az asszony 

csendben sírt, rázkódott a két keskeny válla, Strike pedig csak ült ott 

némán, és itta a szörnyű teája maradékát. 

 

– Egy kocsmában ismerkedtem meg Owennel – motyogta váratlanul az 

asszony. Feltolta a homlokára a szemüvegét, és megtörölte könnyes 

arcát. – A könyvfesztiválra jött. Hay-on-Wye-ba. Sosem hallottam róla, 

de az látszott rajta, hogy ez valaki, ahogy öltözött, meg ahogy beszélt. 

 

És a fáradt tekintetében felcsillant megint az ő hőse iránti imádat 

szikrája, amit már jóformán elfojtott benne a sok-sok évnyi 

elhanyagoltság, boldogtalanság, az, hogy el kellett viselnie a férfi 

modorosságait, hisztériáit; hogy meg kellett élni, gondozni kellett a 

lányukat ebben a lepusztult kis házban. Talán az élesztette fel, hogy a 

hőse, mint minden hős, már halott volt. Lehet, hogy most már örökre 

égni fog, mint valami örökmécses; elfelejti majd a legrosszabbakat, és 

magában dédelgeti a valaha szeretett férfi képét… amíg el nem olvassa 



az utolsó könyv kéziratát, meg nem látja, milyen gonosz fényben festette 

le őt… 

 

– Szeretnék még valamit megkérdezni, Leonora – szólalt meg finoman 

Strike –, aztán már megyek is. Az utóbbi egy hétben dobtak 

kutyaürüléket a levelesládába? 

 

– A múlt héten? – ismételte az asszony fojtott hangon, még mindig a 

szemét törölgetve. – Aha. Kedden, azt hiszem. Vagy szerdán volt? De 

igen, egyszer. 

 

– És látta azóta a nőt, akiről azt gondolta, hogy követi? 

 

Leonora megrázta a fejét, kifújta az orrát. 

 

– Azt lehet, hogy csak képzeltem, nem t’om… 

 

– És pénzügyileg rendben van most? 

 

– Igen – bólintott, megtörölte a szemét. – Owennek volt életbiztosítása. 

Én mondtam, hogy kössön, Orlando miatt. Úgyhogy megleszünk. Edna 

mondta, hogy ad kölcsön, amíg ki nem fizetik. 

 

– Akkor én megyek is – állt fel az asztaltól Strike. 

 

Az asszony követte a koszos folyosóra. Még mindig szipogott, és még be 

sem csukódott mögötte az ajtó, amikor Strike már hallotta is a hangját: – 

Dodó! Dodó, gyere le, nem úgy gondoltam! 

 

Az ajtó előtt Strike útját félig elállta a fiatal rendőr. Dühösnek tűnt. 

 

– Tudom, ki maga! – mondta. A kezében még mindig a mobilját 

szorongatta. – Maga Cormoran Strike. 

 

– Miért nem lett rendőr, az esze megvan hozzá? – felelte neki Strike. – 

De most el az útból, fiacskám, vannak, akiknek rendes munkájuk is van. 
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…Ki ez a gyilkos, ez a Sátán, ez a Pokol Kutyája? 

 

BEN JONSON: 

A hallgatag hölgy
7
 

 

 

 

 

Strike egy pillanatra elfelejtette, milyen nehéz dolog is felállni, ha fáj a 

térde, úgyhogy lehuppant a metrón egy sarki ülésre, és felhívta Robint. 

 

– Hahó! – kezdte. – Elmentek már az újságírók? 

 

– Nem, még mindig kint álldogálnak. Benne van a hírekben, tud róla? 

 

– Láttam a BBC-oldalt. Fel is hívtam Anstist, és megkértem, hogy 

segítsen nem olyan jelentősnek mutatni a szerepemet. Csinált már 

valamit? 

 

Billentyűzetnyomkodás hangja hallatszott. 

 

– Aha, itt idézik is: „Richard Anstis nyomozó megerősítette azokat a 

híreket, amelyek szerint a holttestet Cormoran Strike magánnyomozó 

találta meg, aki nem olyan régen…” 

 

– Jól van, ez a rész nem érdekes. 

 

– „Mr. Strike-ot a család alkalmazta Mr. Quine felkutatására, aki 

gyakran ment el otthonról úgy, hogy senkivel sem tudatta, hol 

tartózkodik. Mr. Strike-ot a rendőrség nem gyanúsítottként hallgatta 

meg, a holttest megtalálásáról tett vallomását kielégítőnek találták.” 

 

– A jó öreg Dickie – bólintott Strike. – Reggel meg még azt sugallták, 

hogy eltitkolok mindenféle holttesteket, mert az jó az üzletnek. Meglep, 



hogy a sajtót ennyire érdekli egy ötvenes, kiégett író halála. Nem mintha 

már tudnák, milyen szörnyű módon halt meg. 

 

– De nem is Quine miatt érdeklődnek ám – mondta erre Robin. – Hanem 

maga miatt! 

 

Ez bizony nem volt kellemes gondolat Strike-nak. Nem akarta, hogy az 

újságokban vagy a tévében feltűnjön a képe. A Lula Landry-ügy után 

csak kisebb képek jelentek meg róla (kellett a hely a fantasztikus modell 

lehetőleg hiányos öltözetű fotóinak); sötét, mogorva arca nem látszott jól 

az elmosódott újságképeken, és amikor megjelent a bíróságon, hogy 

Landry gyilkosa ellen vallomást tegyen, sikerült elkerülnie, hogy jó 

portrékat készítsenek róla. Előszedték persze régebbi, egyenruhás képeit, 

de ezek évekkel azelőtt készültek, amikor még jóval vékonyabb volt. 

Rövidke híres periódusa óta pusztán a kinézete alapján már senki sem 

ismerte fel, és most sem kívánta veszélyeztetni ezt a névtelenséget. 

 

– Nem akarok belefutni egy csapat bulvárfirkászba. Mondjuk… – tette 

hozzá egy fintorral, mert lüktetni kezdett a térde –, ha fizetne, se tudnék 

futni. Nem tudnánk találkozni a… 

 

A Tottenham volt a kedvenc környékbeli kocsmája, de nem akarta 

kockáztatni, hogy a sajtó a jövőben már tudja, hol lehet őt zargatni. 

 

– …a Cambridge-ben, olyan negyven perc múlva? 

 

– Persze, nem gond. 

 

Csak miután letette a telefont, jutott Strike eszébe, hogy először is talán 

érdeklődnie kellett volna a gyászoló Matthew-ról, másodszor pedig meg 

kellett volna kérnie a lányt, hozza el neki a mankóit. 

 

A 19. századi kocsma ott állt a Cambridge Circusön. Strike az emeleten 

talált rá Robinra egy bőrborítású padon, rézcsillárok, aranykeretes tükrök 

között. 

 

– Jól érzi magát? – kérdezte a lány aggódva, ahogy felé sántikált. 

 



– Kiment a fejemből, hogy magának nem is mondtam – felelte Strike, és 

egy nyögéssel óvatosan leült a székre Robinnal szemben. – Vasárnap 

megint megsérült a térdem, amikor megpróbáltam elkapni egy nőt, aki 

követett. 

 

– Milyen nőt? 

 

– Quine-ék házától a metróállomásig jött utánam, ahol is elestem, mint 

valami barom, ő meg elszaladt. De illik rá a leírás, amit Leonora adott 

valami nőről, aki szerinte meg-megjelenik, amióta Quine eltűnt. Nos, 

jólesne egy ital. 

 

– Majd én hozok! – szólt Robin. – Végül is mégiscsak szülinapja van! És 

hoztam ajándékot is! 

 

Egy celofánba csomagolt, szalaggal díszített kisebb kosarat emelt fel a 

földről, benne mindenféle cornwalli étel-ital: sör, cider, édességek és 

mustár. Strike egészen nevetségesen meghatódott tőle. 

 

– Igazán nem kellett volna… 

 

De a lány már nem hallotta, mert máris a pultnál állt. Amikor visszaért, a 

kezében egy pohár borral meg egy pint London Pride-dal, Strike annyit 

mondott: – Nos, nagyon köszönöm. 

 

– Szívesen. Szóval akkor úgy gondolja, ez a fura nő Leonoráék házát 

figyelte? 

 

Strike nagyot, örömtelit kortyolt a söréből. 

 

– Aha, és közben lehet, hogy kutyaszart dobált a levélszekrénybe – 

felelte. – Mondjuk arról fogalmam sincs, mi előnye származik belőle, ha 

engem követ, hacsak nem azt gondolta, hogy én elvezethetem Quine-

hoz. 

 

Összerándult, ahogy az asztal alatt feltette a sérült lábát egy kis 

zsámolyra. 

 



– Ezen a héten elvileg Brocklehurst meg Burnett férjei után kellene 

caplatnom. Igazán a legjobbkor teszem tönkre a lábam! 

 

– Követhetném őket én is! 

 

Az izgatott ajánlkozás csak úgy kicsusszant a lány száját, de Strike nem 

adta jelét, hogy hallotta volna. 

 

– Na és Matthew hogy van? 

 

– Nem túl jól – felelte Robin. Nem volt biztos benne, a főnöke vajon 

felfogta-e, amit javasolt. – Hazament, hogy az apjával meg a húgával 

legyen. 

 

– Mashamba, ugye? 

 

– Igen. – Robin habozott egy kicsit, aztán hozzátette: – El fogjuk 

halasztani az esküvőt is. 

 

– Sajnálom. 

 

A lány megvonta a vállát. 

 

– Ilyen hamar nem tarthatjuk… szörnyű csapás volt ez a családnak. 

 

– Maga jól kijött Matthew édesanyjával? – érdeklődött Strike. 

 

– Igen, persze. Olyan… 

 

Pedig Mrs. Cunliffe valójában mindig is nehéz természetű volt: 

hipochonder, vagy Robin legalábbis ezt gondolta róla. De ezért az elmúlt 

huszonnégy órában már folyamatosan bűntudatot érzett. 

 

– …kedves volt – fejezte be. – Na és szegény Mrs. Quine hogy van? 

 

Strike beszámolt a Leonoránál tett látogatásáról, benne Jerry 

Waldergrave rövid feltűnésével, és Orlandóról kialakított 

benyomásaival. 



 

– Pontosan mi baja is van? – kérdezte Robin. 

 

– „Tanulási nehézségek”-nek szokták hívni, nem? 

 

Elhallgatott: eszébe jutott a lány okos mosolya, a puha játék orangután. 

 

– De mondott valami furcsát, amíg ott voltam, és úgy tűnt, ez az 

anyjának is új. Elmesélte, hogy egyszer bement az apjával a 

munkahelyére, és hogy Quine kiadójának igazgatója fogdosta. A neve 

Daniel Chard. 

 

Robin arcán ugyanazt a félelmet látta feltűnni erre, amit Orlando szavai 

megidéztek a koszos kis konyhában. 

 

– Hogyhogy „fogdosta”? 

 

– Nem mondott részleteket. „Hozzám nyúlt”, ennyit, meg „Nem 

szeretem, ha hozzám nyúlnak”. Meg hogy a pasas adott neki utána egy 

ecsetet. De lehet ám, hogy ez nem az, amire gondol – reagált Robin 

súlyos hallgatására, feszült arckifejezésére. – Lehet, hogy csak véletlenül 

nekiment, aztán adott neki valamit, hogy megbékítse. Addig is folyton 

hisztizett, amíg ott voltam, összevissza sivalkodott, ha nem kapta meg, 

amit akart, vagy az anyja leszúrta valamiért. 

 

Strike éhes volt, ezért kinyitotta a celofánt Robin ajándékkosarán, kivett 

egy csokit, és kicsomagolta. Robin csak ült elgondolkodva, csendben. 

 

– Egyébként meg – törte meg a csendet Strike –, a Bombyx moriban 

Quine azt sugallja, hogy Chard meleg. Vagy legalábbis én azt hiszem, 

ezt akarja mondani. 

 

– Hmm – felelte Robin, mint akit ez nem győz meg semmiről. – És maga 

elhisz mindent, amit Quine abban a könyvben írt? 

 

– Abból ítélve, hogy ráküldte Quine-ra az ügyvédeit, Chard eléggé 

kiborult rajta – válaszolta Strike, letört egy jókora darab csokit, és 

bekapta. – Mondjuk – folytatta teli szájjal –, a Bombyx moriban Chard 



gyilkos is, talán erőszakoló is, és rohad a farka, szóval lehet, hogy nem a 

melegség tapintott így az elevenjére. 

 

– Ez a szexuális kettősség folyamatosan visszatérő téma Quine-nál – 

jegyezte meg Robin. Strike csak bámult rá felhúzott szemöldökkel, és 

rágta a csokiját. – Befelé jövet beugrottam a könyvesboltba, és 

megvettem a Hobart vétkét – magyarázta meg a lány. – Egy 

hermafroditáról szól. 

 

Strike lenyelte a csokit. 

 

– Valamiért nagyon szerette őket, van egy a Bombyx moriban is – 

válaszolta, és a csoki keménypapír csomagolását nézegette. – Jé, ezt 

Mullionban csinálják, az ott van a parton, nem messze onnan, ahol 

felnőttem… Na és milyen a Hobart vétke? Jó? 

 

– Nem nagyon olvasnám tovább az első néhány oldalnál, ha nem épp 

most ölték volna meg a szerzőt – vallotta be a lány. 

 

– Biztos szépen megdobja majd az eladásokat, hogy kinyírták. 

 

– Csak azt akarom mondani – ragaszkodott makacsul a mondandójához 

Robin –, hogy nem feltétlenül lehet hinni Quine-nak, ha mások szexuális 

életéről van szó, mert a szereplői, úgy tűnik, bárkivel és bármivel 

lefekszenek. Megnéztem a Wikipedián is. A könyvei egyik központi 

eleme, hogy a szereplők hogyan váltogatják a nemüket vagy a szexuális 

preferenciáikat. 

 

– A Bombyx moriban is ez van – morogta Strike, és újabb darab csokit 

tört le. – Ez finom, nem kér egy kicsit? 

 

– Elvileg diétázom – intett nemet szomorúan Robin. – Az esküvőre. 

 

Strike nem gondolta, hogy a lánynak bármennyit is fogynia kellene, de 

nem szólt semmit, amikor Robin mégis elvett egy darabot. 

 

– Közben én meg – kezdte aztán a lány félénken – a gyilkosról 

gondolkodtam. 



 

– Nos, mindig érdekes a pszichológus véleménye. Mondja csak! 

 

– Nem vagyok pszichológus! – Robin majdnem elnevette magát. 

 

Végül nem végezte el a pszichológia szakot. Strike sosem próbálta 

kihúzni belőle, miért, ő pedig magától nem mesélt róla. Ez is közös volt 

bennük, hogy mindketten abbahagyták az egyetemet. Strike akkor, 

amikor az anyja titokzatos körülmények közt, túladagolásban meghalt; 

és talán épp ezért mindig is úgy vette, Robin is valami traumatikus 

élmény miatt szakította meg a tanulmányait. 

 

– Csak azon tűnődtem, miért kapcsolták a megölését ilyen egyértelműen 

a könyvhöz. Ránézésre úgy tűnik, mintha szándékosan a bosszú, a 

gonoszság állna a háttérben, mintha meg akarnák mutatni a világnak, 

hogy Quine csak azt kapta, amit ezért a könyvért érdemelt. 

 

– Úgy néz ki – bólintott Strike. Még mindig éhes volt. Átnyúlt egy 

szomszédos asztalra, és elvett egy étlapot. – Én, asszem, eszem egy 

steaket krumplival, kér valamit? 

 

Robin találomra rábökött egy salátára, és hogy kímélje Strike térdét, el is 

ment a pulthoz megrendelni. 

 

– De ugyanakkor – folytatta, amikor visszaült a helyére –, a könyv 

zárójelenetének lemásolása arra is remek lett volna, hogy elrejtsen 

valami egészen más motivációt, nem? 

 

Erővel kényszerítette magát, hogy szenvtelenül beszéljen, mintha valami 

elvont kérdést tárgyalnának meg, de Robin akkor sem tudta elfelejteni a 

Quine holttestéről készült fényképeket, a kipucolt hasüreg sötét 

barlangját, az összeégett réseket a szeme, a szája helyén. Tudta, hogy ha 

túl sokat gondol rá, mit csináltak Quine-nal, lehet, hogy nem tud majd 

ebédelni, vagy talán valahogy mégis elárulja iszonyodását Strike-nak. A 

férfi sötét szemében nyugtalanítóan ravasz kifejezéssel nézte őt. 

 

– Nyugodtan bevallhatja, hogy el tudná hányni magát attól, amit 

csináltak vele – szólalt meg aztán csokival teli szájjal. 



 

– De nem! – hazudta azonnal Robin. – Jó, persze… – folytatta aztán. – 

Mármint, tényleg rettenetes volt… 

 

– Igen, az. 

 

Régen, a nyomozóegységben a kollégáival mostanra már viccelődtek 

volna egymás közt a dologgal. Strike sok-sok koromfekete humorral 

súlyosbított délutánt tudott volna felidézni; egyes eseteket csakis így 

lehetett elviselni. Csakhogy Robin még nem áll készen az ilyen profin 

érzéketlen önvédelemre, amit bizonyított is, ahogy tárgyilagosan próbált 

beszélni egy kibelezett áldozatról. 

 

– A motiváció nagyon csalóka, Robin. Tízből kilencszer az ember csak 

azután tudja meg a miértet, hogy rájött, ki volt. Nekünk az eszköz és a 

lehetőség a fontos. Én egyébként – kortyolt egyet a söréből – azt hiszem, 

lehet, hogy olyasvalakit kell keresnünk, akinek vannak orvosi ismeretei. 

 

– Orvosi…? 

 

– Vagy anatómiai. Nem tűnt amatőr munkának, amit Quine-nal 

csináltak. Összevissza vagdalhatták volna, ahogy a belső szerveket 

próbálják kiszedni, de én nem láttam rajta sok próbálkozást. Az egész 

egyetlen tiszta, magabiztos bemetszés volt. 

 

– Igen – bólintott Robin, és igyekezett megőrizni objektív, klinikai 

nézőpontját. – Az igaz. 

 

– Hacsak nem valami irodalomrajongó őrülttel van dolgunk, aki 

egyszerűen csak vett egy orvosi tankönyvet – töprengett Strike. – Elég 

valószínűtlennek tűnik, de sose tudhatjuk… Ha meg volt kötözve és 

elkábítva, az elkövetőnek meg elég erősek az idegei, talán tekinthetett rá 

úgy, mintha biológiagyakorlat lenne… 

 

Robin nem tudta tovább türtőztetni magát. 

 

– Tudom, hogy mindig azt szokta mondani, az indíték ügyvédeknek való 

– kezdte kissé kétségbeesetten (Strike számos alkalommal elismételte 



neki ezt a maximát, amióta nála dolgozott) –, de csak gondoljon bele 

velem egy kicsit! A gyilkos nyilván úgy érezte, ha úgy öli meg Quine-t, 

ahogy a könyvben van, az valamiért megéri neki, annyira, hogy az 

egyértelmű hátrányokat is figyelmen kívül hagyhatja… 

 

– De miért éri meg? 

 

– Hát… – torpant meg Robin –, vannak logisztikai nehézségek, ha 

ilyen… alaposan kidolgozott gyilkosságot akar, aztán meg a 

gyanúsítottak körét erősen leszűkíti, hogy kik olvasták egyáltalán a 

könyvet… 

 

– Vagy csak részletes elbeszélésekből ismerték – jegyezte meg Strike. – 

Azt mondja, a gyanúsítottak köre „szűk”, de én nem vagyok ám olyan 

biztos benne, hogy tényleg kevés emberről beszélünk. Christian Fisher 

szent feladatának tekintette, hogy a lehető legszélesebb körben 

megismertesse, mi van a könyvben. A Roper Chardnál lévő kéziratot egy 

olyan széfben őrzik, amelyhez láthatólag hozzáfér a fél cég. 

 

– De… – kezdte Robin. 

 

Aztán elhallgatott, amikor a mogorva csapos odajött, és evőeszközt meg 

papírszalvétát rakott eléjük az asztalra. 

 

– De – kezdte újra, amikor a csapos távozott – Quine-t ennél régebben 

kellett megöljék, nem? Úgy értem, én nem értek hozzá… 

 

– Hát én sem – jegyezte meg Strike, aki már végzett az utolsó csokival 

is, és most a mogyorós grillázst méregette, valamelyest kisebb 

lelkesedéssel –, de értem, mire gondol. Az a hulla úgy nézett ki, mint 

ami már legalább egy hete ott van. 

 

– Aztán meg – folytatta Robin –, nyilván eltelt valamennyi idő aközött, 

hogy a gyilkos elolvasta a Bombyx morit, és hogy tényleg megölte 

Quine-t. Egy csomó mindent kellett elintéznie. Kötelet, savat, 

evőeszközöket kellett bejuttatnia egy lakatlan házba… 

 



– És hacsak nem tudta már eleve, hogy Quine a Talgarth Roadra akar 

menni, meg is kellett találnia – vetette közbe Strike, aki közben letett a 

mogyorós grillázsról, mert a csapos már hozta a steakjét a krumplival. – 

Vagy odacsalnia. 

 

A csapos letette Strike tányérját és Robin salátástálját, egy közönyös 

mordulással nyugtázta a köszönetüket, majd elment. 

 

– Szóval, ha bekalkuláljuk a tervezést és az előkészületeket, úgy tűnik, a 

gyilkosnak mindenképpen legalább egy vagy két nappal azután kellett 

olvasnia a könyvet, hogy Quine eltűnt – foglalta össze Strike a villáját 

felemelve. – Az a baj, hogy minél visszább visszük az időben azt a 

pontot, amikor a gyilkos nekiállt megtervezni Quine megölését, az 

ügyfelemnek annál rosszabbul áll a szénája. Leonorának csak annyi lett 

volna az egész, hogy megy néhány lépést a folyosón, a kézirat ott várta 

volna, amint Quine befejezte. De ha belegondolok… Quine már akár 

hónapokkal ezelőtt elmondhatta neki, hogy szeretné befejezni. 

 

Robin nem is érezte a saláta ízét. 

 

– És mit gondol, olyannak tűnik Leonora Quine… – kezdte puhatolózva. 

 

– Olyan nőnek, aki képes lenne kibelezni a férjét? Nem, de a 

rendőrségnek nagyon tetszik, és ha indítékot keres az ember, ő elég 

rosszul áll vele. Quine elég szar férj volt: megbízhatatlan, csapodár, és 

szerette a nejét gusztustalanul ábrázolni a könyveiben. 

 

– De ugye maga nem gondolja, hogy ő volt? 

 

– Nem – felelte Strike –, de ha meg akarjuk védeni a börtöntől, ahhoz 

nem lesz elég az én véleményem. 

 

Robin meg sem kérdezte, csak szó nélkül elment az üres poharaikkal a 

pulthoz még egy italért. Ahogy letette elé a második pintet, Strike 

hirtelen nagyon kedvelte ezt a lányt. 

 

– De van még az a lehetőség is, hogy valaki megneszelte, hogy Quine 

szerzői kiadást akar az interneten – folytatta Strike, míg a krumplit 



lapátolta a szájába. – Állítólag ezzel fenyegetőzött egy zsúfolt étterem 

füle hallatára. A megfelelő körülmények között ez is lehet indíték a 

meggyilkolására. 

 

– Úgy érti… – kezdte Robin lassan –, hogy a gyilkos felismert valamit a 

kéziratban, amiről nem akarta, hogy szélesebb közönség elé jusson? 

 

– Pontosan. A könyv egyes részei eléggé rébuszokban íródtak. Mi van, 

ha Quine valóban megtudott valakiről valami tényleg súlyosat, és tett a 

könyvbe valami homályos utalást? 

 

– Nos, ennek lenne értelme – folytatta Robin még mindig lassan –, mert 

továbbra is csak az jár a fejemben: minek megölni? Hiszen ezeknek az 

embereknek a nagy része sokkal hatékonyabban is tudja kezelni a 

problémát, amit egy becsületsértő könyv okoz, nem? Mondhatták volna 

Quine-nak, hogy nem vállalják, vagy nem adják ki, vagy fenyegethették 

volna jogi következményekkel, mint ez a Chard nevű pasas. A halála 

mindenkinek csak ront a helyzetén, aki szereplőként megjelenik a 

könyvben, nem? Már így is nagyobb a hírverés körülötte, mint 

egyébként lett volna. 

 

– Így van – bólintott Strike. – De maga azt feltételezi, hogy a gyilkos 

racionálisan gondolkodik. 

 

– Ez nem hirtelen felindulásból elkövetett bűncselekmény volt! – vágott 

vissza Robin. – Ezt kitervelték. És nagyon alaposan végiggondolták. 

Nyilván készen álltak a következményeire is. 

 

– Ez is így van – falatozott tovább a krumpliból Strike. 

 

– Délelőtt kicsit belenéztem a Bombyx moriba. 

 

– Amikor már unta a Hobart vétkét? 

 

– Igen… és ott volt a széfben, és… 

 

– Akkor már olvassa el az egészet, annál jobb, minél többen vagyunk – 

mondta Strike. – Meddig jutott? 



 

– Csak ugráltam benne ide-oda – felelte Robin. – Elolvastam azt a részt 

Succubáról meg a Kullancsról. Tényleg elég gonosz, de nem érzem úgy, 

hogy lenne benne bármi… nos, bármi rejtett dolog. Alapvetően csak 

azzal vádolja a feleségét meg az ügynökét is, hogy csak élősködnek 

rajta, nem? 

 

Strike bólintott. 

 

– De később, amikor jön Epi… Epi… hogy kell ezt kimondani? 

 

– Epicoene? A hermafrodita? 

 

– Mit gondol, ő is valós személy? És mi ez az egész az éneklésről? Nem 

úgy tűnik, mintha ott tényleg igazi éneklésről beszélne, nem? 

 

– És miért lakik a barátnője, Hárpia, egy patkányokkal teli barlangban? 

Ezek csak szimbólumok, vagy valami több? 

 

– Meg a véres zsák is a Vágó vállán – tett hozzá újabbat Robin –, meg a 

törpe, akit megpróbál vízbe fojtani… 

 

– Meg a vasak a tűzben Hencegő házában – mondta erre Strike, de 

Robin csak zavartan nézett. – Odáig nem jutott el? Azt mondjuk Jerry 

Waldergrave megmondta néhányunknak a Roper Chard-bulin. Michael 

Fancourtról szól meg az első… 

 

Strike-nak megcsörrent a mobilja. Előhúzva meglátta a kijelzőn Dominic 

Culpepper nevét. Kis sóhajjal vette fel. 

 

– Strike? 

 

– Én vagyok. 

 

– Mi a faszom folyik ott? 

 

Strike nem vesztegette az időt azzal, hogy úgy tegyen, mintha nem 

tudná, mire gondol a riporter. 



 

– Nem beszélhetek róla, Culpepper. Befolyásolhatná a rendőrségi 

nyomozást. 

 

– Basszák meg a nyomozásukat, így is van már egy zsarunk, aki beszél. 

Azt mondja, ezt a Quine-t pont úgy csinálták ki, mint ahogy egy pasas 

meghal az utolsó könyvében. 

 

– Tényleg? És mennyit fizetnek a szegény marhának, hogy jártassa itt a 

száját, és elkúrja a nyomozást? 

 

– Kurva életbe, Strike, belekeveredik egy ilyen gyilkosságba, és még 

csak eszébe sem jut felhívni? 

 

– Én nem tudom, mit gondol maga a mi kapcsolatunkról, öregem – 

felelte Strike. – Én a magam részéről azt, hogy én megcsinálok magának 

néhány munkát, maga meg kifizet. És ennyi. 

 

– Rajtam keresztül jutott el Ninához, hogy be tudjon menni arra a kiadós 

bulira! 

 

– Ez a minimum, miután egy csomó plusz anyagot hoztam magának 

Parkerről, amit nem is kért – válaszolt Strike, és a szabad kezébe fogott 

villával krumplit szurkált fel. – Megtarthattam volna magamnak, és 

körbeházalhattam volna vele minden szennylapot. 

 

– Ha pénzt akar… 

 

– Nem, nem pénzt akarok, faszfejkém – felelte Strike ingerülten, míg 

Robin diszkréten a BBC weboldalát kezdte böngészni a telefonján. – Én 

nem kúrok el egy gyilkossági nyomozást azzal, hogy belerángatom a 

News of the Worldöt. 

 

– Szerezhetek magának tíz lepedőt, ha egy interjút is ad! 

 

– Visszhall, Cul… 

 



– Várjon! Csak azt mondja meg, melyik könyv az… amelyikben leírja a 

gyilkosságot! 

 

Strike úgy tett, mintha habozna. 

 

– A Bab… Balzac testvérek – mondta aztán. 

 

Elégedett vigyorral letette a telefont, majd az étlap után nyúlt, hogy 

megnézze a desszerteket. Culpepper most remélhetőleg eltölt egy hosszú 

délutánt nyakig kitekert mondatokba és zacskótapogatásba merülve. 

 

– Van valami új? – érdeklődött, ahogy Robin felnézett a telefonjáról. 

 

– Hacsak azt nem vesszük újnak, hogy a Daily Mail megírta, a család 

barátai úgy gondolták, Pippa Middleton jobban megy majd férjhez, mint 

Kate. 

 

Strike vágott egy pofát. 

 

– Csak nézegettem összevissza mindenfélét, amíg telefonált – védekezett 

kicsit Robin. 

 

– Nem, nem – felelte Strike –, semmi baj. Csak most jutott eszembe… 

Pippa2011! 

 

– Nem ér… – Robin zavartan nézett, ő még mindig Pippa Middletonnál 

tartott. 

 

– Pippa2011, Kathryn Kent blogján! Ő azt állította, hogy Quine olvasott 

neki részeket a Bombyx moriból! 

 

Robinnak elakadt a lélegzete, és rögtön neki is állt keresgélni a mobilján. 

 

– Itt van! – szólalt meg néhány perccel később. – „Mit szólnál, ha azt 

mondanám, nekem felolvasott egy részletet?” Mégpedig… – és lejjebb 

görgetett egy kicsit – október 21-én. Október 21! Lehet, hogy már tudta, 

mi lesz a vége, még mielőtt Quine eltűnt volna! 

 



– Így van – bólogatott Strike. – Én eszem egy almás pitét, kér maga is 

valamit? 

 

Robin elment még egy rendelést leadni a pultnál. 

 

– Anstis meghívott ma este vacsorára náluk – közölte Strike, amikor a 

lány visszaért. – Azt mondja, van már valami előzetes dolog a 

szakértőktől. 

 

– És azt tudja, hogy magának ma van a szülinapja? – kérdezte Robin. 

 

– Jézusom, dehogy! – Strike-ot láthatólag olyannyira elborzasztotta a 

gondolat, hogy Robin el is nevette magát. 

 

– Miért, mi a baj ezzel? 

 

– Már volt egy szülinapi vacsorám – jelentette ki Strike sötét 

arckifejezéssel. – A legjobb szülinapi ajándék, amit Anstis adhat, az a 

halál ideje. Minél hamarabbra teszik, annál kisebb a valószínű 

gyanúsítottak köre. Csak azok, akik már hamar meg tudták kaparintani a 

kéziratot. Sajnos, ezek közt ott van Leonora is, de ott ez a titokzatos 

Pippa, Christian Fisher… 

 

– Fisher miért? 

 

– Eszköz és lehetőség megvan, Robin. Hamar hozzáfért a kézirathoz, 

úgyhogy megy a listára. Aztán ott van Elizabeth Tassel asszisztense, 

Ralph, maga Elizabeth Tassel és Jerry Waldergrave. Daniel Chard, 

gondolom, röviddel Waldergrave után olvasta. Kathryn Kent tagadja, 

hogy olvasta volna, de ezt azért nemigen hiszem el neki. Aztán ott van 

Michael Fancourt. 

 

Robin meglepetten felnézett. 

 

– Ő meg ugyan hogy…? 

 



Strike-nak megint megszólalt a telefonja. Nina Lascelles volt az. 

Habozott egy kicsit, de miután eszébe jutott, hogy az unokabátyja talán 

már mondhatta neki, hogy ő épp most beszélt vele, így felvette. 

 

– Hahó! – szólt bele. 

 

– Heló, te híres ember! – kezdte a lány. Izgalmat hallott a hangjában, 

amit ügyetlenül próbált nagy lendületű jókedvvel palástolni. – Nem 

mertelek hívni, hátha elárasztottak az újságírók, meg groupie-k meg 

ilyenek! 

 

– Annyira nem – felelte Strike. – Hogy állnak a dolgok a Roper 

Chardnál? 

 

– Őrület van. Senki nem dolgozik, csak erről beszél mindenki. 

Komolyan, de tényleg, gyilkosság volt? 

 

– Úgy néz ki. 

 

– Jézusom, nem tudom elhinni… gondolom, persze nem mondhatsz 

semmit – vélekedett, alig elfojtva a kérdő hangsúlyt. 

 

– A rendőrség egyelőre nem szeretné, ha a részletek nyilvánosságra 

kerülnének. 

 

– De van köze a könyvhöz, ugye? – próbálkozott tovább a lány. – A 

Bombyx morihoz? 

 

– Nem mondhatom meg. 

 

– Daniel Chard meg eltörte a lábát. 

 

– Tessék? – kérdezett vissza Strike, úgy meglepte ez a logikátlan 

fordulat. 

 

– Csak annyi fura dolog történik – válaszolt a lány. Izgatottnak tűnt a 

hangja, túlerőltetettnek. – Jerry teljesen kész van. Daniel épp most hívta 

Devonból, már megint üvöltözött vele… a fél iroda hallotta, mert 



véletlenül kihangosította, aztán nem találta a gombot, hogy kikapcsolja. 

A törött lába miatt nem tud visszajönni a hétvégi házából. Mármint 

Daniel. 

 

– És miért üvöltözött Waldergrave-vel? 

 

– A Bombyx körüli biztonsági intézkedések miatt – felelte Nina. – A 

rendőrség szerzett valahonnan egy teljes példányt, és Daniel persze 

nagyon nem örül neki. De egyébként – folytatta –, csak gondoltam, 

felhívlak és gratulálok… gondolom, gratulálni szoktak egy nyomozónak, 

ha talál egy hullát. Nem? Majd hívj, ha nem leszel olyan elfoglalt! 

 

És letette, mielőtt Strike bármit is mondhatott volna. 

 

– Nina Lascelles – szólalt meg Strike, a pincér pedig épp ekkor tűnt fel 

újra az almás pitéjével meg Robin kávéjával. – Az a lány… 

 

– Aki ellopta magának a kéziratot – fejezte be Robin. 

 

– Maga csak elpocsékolta volna ezt a memóriáját a HR-en – dicsérte 

Strike, és már fogta is a kanalát. 

 

– Na és komolyan mondja Michael Fancourtot? – kérdezte Robin halkan. 

 

– Hát persze – bólintott Strike. – Daniel Chard nyilván elmondta neki, 

mit csinált Quine, biztosan nem akarta, hogy Fancourt valaki mástól 

hallja, nem? Fancourt most az új húzónevük. Nem, szerintem úgy kell 

vennünk, hogy Fancourt már viszonylag hamar tudta, mi van a… 

 

Most Robin telefonja csörrent meg. 

 

– Szia – szólt bele Matthew. 

 

– Szia, hogy vagy? – érdeklődött Robin aggódón. 

 

– Nem jól. 

 



A háttérben valaki épp felhangosította a zenét: First day that I saw you, 

thought you were beautiful… 

 

– Hol vagy? – kérdezte Matthew. 

 

– Ööö… egy kocsmában – felelte Robin. 

 

Hirtelen mintha mindenhonnan kocsmai hangok hallatszottak volna 

körülöttük: pohárcsilingelés, rekedt nevetés a pulttól. 

 

– Cormorannak ma van a születésnapja – tette még hozzá félénken. 

(Végül is Matthew is elmegy a kollégáival a kocsmába, ha 

valamelyiküknek születésnapja van…) 

 

– Milyen kedves. – Matthew válasza dühösnek hangzott. – Később 

hívlak. 

 

– Matt, ne már… várj! 

 

Strike almás pitével teli szájjal figyelte a szeme sarkából, ahogy a lány 

feláll, és minden magyarázat nélkül a pulthoz megy; nyilván próbálja 

visszahívni Matthew-t. A férfinak biztosan nem tetszett, hogy a 

menyasszonya a főnökével ebédelget, és nem az édesanyja virrasztásán 

ül. 

 

Robin újra és újra próbálkozott. Végül sikerült is beszélnie vele. Strike 

közben végzett a pitével és a harmadik pintjével is, és érezte, hogy el 

kell mennie a vécére. 

 

Amíg evett, ivott, Robinnal beszélgetett, a térde semmi gondot nem 

okozott, de most, hogy felállt, már erősen tiltakozni kezdett. Mire 

visszaért a helyére, kicsit meg is izzadt a fájdalomtól. Az 

arckifejezéséből ítélve Robin még mindig Matthew-t igyekezett 

kibékíteni. Amikor végre letette és visszament az asztalukhoz, Strike 

csak nagyon röviden válaszolt a lány kérdésére, hogy jól érzi-e magát. 

 

– Tudja, követhetném én is a Brocklehurst lányt – hozta fel megint –, ha 

a maga lába túl… 



 

– Nem! – vágta rá Strike. 

 

Fájt mindene, dühös is volt magára, idegesítette Matthew is, és hirtelen 

még hányingere is támadt. Nem kellett volna megenni a csokit a steak, a 

krumpli, az almás pite meg a három pint előtt. 

 

– Magának vissza kellene inkább mennie az irodába, és megcsinálni 

Gunfrey utolsó számláját. És küldjön egy SMS-t, ha azok a rohadt 

újságírók még mindig ott vannak, mert ha igen, akkor innen egyenesen 

Anstishoz megyek majd. Tényleg el kell gondolkodnunk, ne vegyünk-e 

fel még valakit – tette hozzá félhangosan. 

 

Robin arca megkeményedett. 

 

– Nos, akkor megyek is gépelni – mondta. Felkapta a kabátját meg a 

táskáját, és már ott sem volt. Strike egy pillanatra még látta a dühös 

arckifejezését, de valami érthetetlen aggodalom miatt mégsem szólt 

utána. 
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Szerintem lelke nem oly fekete, 

Hogy vér tapadna rajta. 

 

JOHN WEBSTER: 

A fehér ördög
8
 

 

 

 

A kocsmában feltett lábbal eltöltött délután után Strike térde még mindig 

duzzadt maradt. Miután a metró felé menet vett fájdalomcsillapítót meg 

egy üveg olcsó vörösbort, elindult Greenwichbe. Itt élt Anstis a 

feleségével, Helennel, akit általában csak Hellynek szólítottak. A Central 

metróvonalon történt késés miatt több mint egy óráig tartott, mire kiért 

hozzájuk az Ashburnham Grove-ba; egész úton állt, a testsúlyát a bal 

lábára helyezve, és ismét megbánta, hogy oda-vissza száz fontot költött 

el taxira a Lucynál rendezett vacsora alkalmával. Amikor leszállt a 

docklandi külvárosi metróról, megint apró esőcseppek szurkálták az 

arcát. Felhajtotta a gallérját, és elsántikált a sötétben. Ötperces séta lett 

volna az egész, de most tizenöt percig tartott neki. 

 

Csak akkor jutott eszébe, amikor befordult a kellemes sorházak alkotta, 

szép rendben tartott kertecskékkel díszített utcába, hogy talán kellett 

volna valami ajándékot hoznia a keresztfiának. Épp olyan kevéssé 

töltötte el lelkesedéssel az előtte álló este társasági része, mint amilyen 

türelmetlenül várta, hogy a szakértők jelentését megbeszélhesse 

Anstisszal. 

 

Strike nem kedvelte a barátja feleségét. A nő néha egészen émelyítő 

kedvességével nem nagyon tudta leplezni tolakodó kíváncsiskodását, 

mely időnként felszínre tört, mint szőrmebunda alól a hirtelen kivillanó 

rugós kés. Valahányszor Strike a vonzáskörzetébe került, szinte 

bugyogott belőle a hála és a féltő gondoskodás; de a férfi jól látta, 

mennyire érdeklik izgalmas múltjának részletei, rocksztár apjának és 

már halott, drogos anyjának viselt dolgai, és most is könnyen el tudta 



képzelni, mennyire szeretne többet megtudni a Charlotte-tal való 

szakításáról – a lányt mindig valami olyan túlzott kedvességgel kezelte, 

ami mégsem tudta elrejteni az ellenszenvét, gyanakvását. 

 

A Timothy Cormoran Anstis keresztelőjét követő bulin (a keresztelőt 

csak a kisfiú másfél éves korában tudták megtartani, mert az apját és 

keresztapját előbb ki kellett menekíteni Afganisztánból, és megvárni, 

amíg kiengedik őket a kórházaik) Helly ragaszkodott hozzá, hogy 

könnyes, becsípett beszédben elmondja, hogyan mentette meg Strike a 

gyereke apjának életét, és hogy milyen sokat jelent neki, hogy azt is 

vállalta, ő lesz a kisfiú őrangyala. Strike-nak semmi védhető indok nem 

jutott eszébe, hogy ne vállalja a keresztapaságot. Helly beszéde alatt az 

asztalterítőt bámulta, és kínosan ügyelt, hogy ne is pillantson Charlotte-

ra – még elneveti magát a végén. Élénken emlékezett rá most is: a lány 

az ő kedvenc pávakék, szűk ruháját vette fel, ami szorosan rátapadt 

tökéletes teste minden négyzetcentiméterére. Az, hogy ilyen gyönyörű 

nővel a karján érkezik, még akkor is, ha még mindig mankókra 

támaszkodva, remekül ellensúlyozta, hogy a fél lába még nem gyógyult 

meg eléggé, hogy protézist kaphasson. Ettől már nem az Egylábú Ember 

volt, hanem az az ember, akinek sikerült (valami csoda folytán – tudta, 

hogy szinte mindenki biztosan ezt gondolja, aki meglátja a lányt) olyan 

elragadó menyasszonyt fognia magának, hogy mások a mondat közepén 

elhallgattak, ha csak belépett valahová. 

 

– Cormy, drágám! – búgta Helly, amikor ajtót nyitott neki. – Nézd már, 

milyen híres lettél… már azt hittük, el is felejtettél minket! 

 

Soha senki más nem hívta Cormynak. De ő sosem vette a fáradságot, 

hogy közölje a nővel, mennyire utálja. 

 

Bár Strike semmi módon nem bátorította erre, Helly gyengéd öleléssel 

üdvözölte. Strike tudta, hogy ezzel sajnálatát, szánalmát akarta kifejezni 

azért, amiért ismét egyedülálló lett. A kinti durva téli este után 

melegnek, ragyogóan fényesnek érezte a házat; és ahogy kibontakozott 

Helly karjai közül, örömmel látta, hogy Anstis máris odalép mögé, és 

egy pint Doom Barral üdvözli. 

 

– Ritchie, hagyd már, hogy bejöjjön! Komolyan… 



 

Strike elvette a sört, és jó néhány hálás kortyot meg is ivott belőle, még 

mielőtt a kabátját levette volna. 

 

Ekkor robbant be az előtérbe a három és fél éves keresztfia, sivító 

motorhangokat hallatva. Nagyon hasonlított az anyjára: az ő apró, csinos 

vonásait örökölte, de valahogy furcsamód mintha mindet az arca 

közepére szorították volna be. Timothyn supermanes pizsama volt, és 

egy műanyag fénykarddal csépelte a falat. 

 

– Jaj, Timmy, drágám, ne már, a szép új festés… Csak fenn akart 

maradni, hogy találkozhasson Cormoran bácsival. Folyton mesélünk ám 

neki rólad! – mondta Helly. 

 

Strike nagyobb lelkesedés nélkül nézte a kisfiút, és az ő oldaláról is csak 

nagyon kevés érdeklődést vélt észrevenni. Timothy volt az egyetlen 

általa ismert gyerek, akinek egyáltalán remélhette, hogy nem felejti el a 

születésnapját – nem mintha ettől eszébe jutott volna ajándékot venni 

neki. A fiú két nappal azelőtt született, hogy az a Viking felrobbant 

alattuk a poros úton Afganisztánban, ahol Strike otthagyta a jobb 

lábszárát, Anstis pedig az arca egy részét. 

 

Sosem árulta el senkinek, de a kórházi ágyában töltött hosszú órák alatt 

rengeteget gondolkodott azon, miért épp Anstist ragadta meg és húzta a 

jármű hátuljába. Fejben végigment újra az eseményeken. Az a fura 

előérzet, már majdnem bizonyosság, hogy mindjárt a levegőbe repülnek; 

ahogy kinyúlt előre és megfogta Anstist, amikor ugyanúgy Gary Topley 

őrmestert is megfoghatta volna… 

 

Azért volt vajon, mert Anstis az előző nap nagy részében Helennel 

Skype-olt Strike füle hallatára, és nézte az újszülött kisfiát a képernyőn, 

akivel különben talán sosem találkozhat? Azért nyúlt habozás nélkül az 

idősebb férfiért, ezért a tartalékos rendőrért, én nem a vörössipkás 

Topley-ért, akinek ugyan volt menyasszonya, de gyereke nem? 

 

Strike nem tudta. Nem táplált különösebben erős érzelmeket a gyerekek 

iránt, és nem is kedvelte az asszonyt, akit megmentett az özvegyi sortól. 

Csak azt tudta, hogy ő csupán egy a milliónyi élő vagy halott katona 



közt, akiknek a másodperc törtrésze alatt hozott – legalább annyira 

ösztöneik, mint kiképzésük által meghatározott – döntései 

megváltoztatták mások életét. 

 

– Akarsz te esti mesét olvasni Timnek, Cormy? Most van egy új 

könyvünk, ugye, Timmy? 

 

Strike nem sok dolgot tudott volna mondani, amit kevésbé szeretett 

volna, különösen, ha az jár vele, hogy a hiperaktív kisfiú ott ül az ölében, 

és talán bele-belerúg a jobb térdébe. 

 

Anstis megindult előttük az egy térben elhelyezett konyha-étkezőbe. 

Krémszínű falak, nyersfa padló; a helyiség végében, a padlótól plafonig 

érő ablakok előtt hosszú faasztal állt, körülötte fekete kárpitos székek. 

Strike mintha homályosan úgy emlékezett volna, hogy amikor legutóbb, 

még Charlotte-tal itt járt, más színűek voltak. Mögöttük bejött Helly is, 

és egy rikítóan színes képeskönyvet nyomott a kezébe. Nem maradt más 

választása, mint leülni az étkezőben egy székre, és a mellé ültetett 

keresztfiának felolvasni a Kyla, a kenguru, aki szeretett ugrálni című 

mesét – amit egyébként (bár az ilyet általában nem vette volna észre) a 

Roper Chard adott ki. Timothyt, úgy tűnt, a legkevésbé sem érdekli Kyla 

idétlenkedése, végig a fénykardjával játszott. 

 

– Lefekvés, Timmy, adj egy puszit Cormynak! – mondta végül Helly. 

Strike néma jóváhagyásával a gyerek csak tekeregve leugrott a székről 

és tiltakozón kiabálva kiszaladt a konyhából. Helly utána. A két emelt 

hang egyre tompábban hallatszott, ahogy feldübörögtek a lépcsőn. 

 

– Fel fogja verni Tillyt – jósolta meg Anstis, és valóban, amikor Helly 

visszajött, egy üvöltő egyévest hozott a karjában. A férje kezébe nyomta, 

és a sütőhöz fordult. 

 

Strike egykedvűen üldögélt a konyhaasztalnál egyre éhesebben, és 

mélységes hálát érzett, hogy nincsenek gyerekei. Jó háromnegyed óráig 

tartott, mire Anstiséknak sikerült visszadugniuk Tillyt az ágyba. Végül 

aztán elért az asztalra a nagy tál, és vele egy újabb pint Doom Bar is. 

Strike végre kiengedhetett volna, ha nem érezte volna azt, hogy Helly 

bármelyik percben előjöhet valamivel. 



 

– Annyira, de annyira sajnáltam, hogy mi lett Charlotte-tal – fordult 

hozzá. Strike-nak épp tele volt a szája, de azért valami halvány 

köszönetszerűt erőltetett az arcára az együttérzésért cserébe. 

 

– Ritchie! – szólt oda aztán Helly játékosan a férjéhez, aki már épp 

töltött volna neki egy pohár bort. – Nem, nem! Megint babát várunk – 

mondta Strike-nak büszkén, egyik kezét a hasára téve. 

 

Strike lenyelte a falatot. 

 

– Gratulálok! – felelte elképedve. Ezek itt láthatóan örülnek, hogy egy 

újabb kis Timothy vagy Tilly érkezik majd! 

 

Épp erre toppant be ismét a kisfiú, és bejelentette, hogy éhes. Strike nagy 

csalódására Anstis állt fel az asztaltól, hogy intézkedjen, és Helly maradt 

ott vele. Csillogó szemmel nézett Strike-ra a burgundi marharagu fölött. 

 

– És most meg férjhez megy negyedikén. El sem tudom képzelni, milyen 

érzés lehet ez neked! 

 

– Ki megy férjhez? – kérdezte Strike. 

 

Helly elképedve nézett. 

 

– Charlotte! – felelte. 

 

Az emeletről halkan lehallatszott a keresztfia sivalkodása. 

 

– Charlotte férjhez megy december negyedikén – jelentette ki Helly, és 

ahogy rájött, hogy a férfi tőle hallja először a hírt, mintha izgalom 

bomlott volna ki az arcán; de aztán meglátott valamit Strike 

arckifejezésében, amitől mintha elbátortalanodott volna. – Úgy… úgy 

hallottam… – tette hozzá, és lesütötte a szemét. 

 

Ekkor tért vissza Anstis. 

 



– A kis izéke – mondta. – Mondtam neki, hogy rácsapok a fenekére, ha 

még egyszer felkel. 

 

– Csak izgatott – jegyezte meg Helly, akit mintha nyugtalanított volna a 

düh, amit Strike-on megérzett –, mert itt van Cormy. 

 

Az étel gumivá változott Strike szájában. Ugyan, honnan tudhatja Helly 

Anstis, mikor megy férjhez Charlotte? Anstisék aligha mozoghattak 

ugyanazokban a körökben, mint a lány leendő férje, aki (Strike már azért 

is utálta, hogy ez egyáltalán eszébe jutott) a 14. croy-i vikomt fia. 

Ugyan, mit tud Helly Anstis az úri klubok, Savile Row-n szabott 

öltönyök, bekokózott szupermodellek világáról, amely az Igen Tisztelt 

Jago Rossnak természetes közege volt egész, jól kitömött zsebű 

életében? Nem tud semmivel sem többet róla, mint maga Strike. 

Charlotte, aki pedig ebbe a világba született, valami társasági 

senkiföldjére távozott belőle, amíg együtt voltak – olyan helyzetbe, ahol 

egyikük sem érezte magát kényelmesen a másik társaságaiban, ahol 

egymástól tökéletesen eltérő normák feszültek egymásnak, és mindenből 

küszködés lett a közös pontokért. 

 

Timothy már megint feltűnt a konyhában, ezúttal keservesen sírva. Most 

mindkét szülője felállt és megindult vele a szobája felé, Strike pedig, aki 

jóformán észre sem vette, hogy otthagyták, eltűnhetett az emlékek 

ködében. 

 

Charlotte olyannyira instabil volt, hogy az egyik nevelőapja egyszer 

megpróbálta bedugni a pszichiátriára. Hazudni úgy hazudott, ahogy más 

nők levegőt vettek; a velejéig romlott volt. A leghosszabb összefüggő 

időszak, amit sikerült kibírniuk együtt Strike-kal, két évig tartott, de 

mégis, akármilyen gyakran roppant is meg az egymásba vetett bizalmuk, 

mindig újra visszataláltak egymáshoz – Strike-nak úgy tűnt, minden 

alkalommal törékenyebben, mint azelőtt voltak, de csak annál erősebben 

vágyakoztak a másikra. Charlotte tizenhat évig dacolt a családja, a 

barátai elképedésével, megvetésével, amikor újra és újra visszament 

ehhez a nagydarab, balkézről született, újabban már nyomorék 

katonához. Ha egy barátjáról lett volna szó, Strike is azt tanácsolta volna 

neki, hagyja ott és vissza se nézzen; de a végén már úgy tekintett a 

lányra, mint valami vírusra a vérében, és kételkedett benne, hogy valaha 



sikerül kiirtania onnét – legfeljebb azt remélhette, kézben tudja tartani a 

tüneteket. A végső szakításra nyolc hónappal azelőtt került sor, pont az 

előtt, hogy ő a Landry-ügy kapcsán bekerült az újságokba. A lány végül 

valami megbocsáthatatlant hazudott neki, ő pedig immár végleg 

elhagyta. Ekkor Charlotte visszavonult abba a világba, ahol a férfiak 

még most is fajdvadászatra jártak, a nők meg a családi széfben őrizték a 

tiaráikat: egy olyan világba, amit állítása szerint mélységesen megvetett 

(bár úgy néz ki, ez is csak hazugság volt…). 

 

Visszatértek Anstisék – Timothy nélkül, de a bömbölő, csukló Tillyvel. 

 

– Fogadok, örülsz, hogy neked nincsen, mi? – szólt oda Helly vidáman, 

és Tillyt az ölébe véve leült az asztalhoz. Strike komolyan elvigyorodott, 

de nem mondott ellent. 

 

Pedig volt gyerek, pontosabban egy szellem, egy beígért, aztán állítólag 

elvetélt gyerek. Charlotte azt mondta neki, hogy terhes, de nem volt 

hajlandó orvoshoz menni, összevissza keverte a dátumokat, majd 

bejelentette, hogy vége az egésznek, és sosem mutatott semmi 

bizonyítékot, hogy egyáltalán valóban megtörtént. A legtöbb férfi 

képtelen lett volna megbocsátani egy ilyet; Strike-nak is ez volt az 

összes többit bevégző hazugság (ahogy azt nyilván a lánynak is tudnia 

kellett), annak az aprócska, maradék bizalomnak a halála, ami még 

sikerrel túlélte Charlotte évekig tartó kényszeres hazudozásait. 

 

December negyedikén férjhez megy, tizenegy nap múlva… de hát 

honnan tudhatja ezt Helly Anstis? 

 

Strike most már valami perverz hálát is érzett a két gyerek 

nyivákolásáért, hisztijeiért, mert ezzel gyakorlatilag lehetetlenné tettek 

mindenfajta beszélgetést a rebarbarás-sodós desszert befejezéséig. Anstis 

javaslata, hogy két újabb sörrel vonuljanak be a dolgozószobába 

átbeszélni a szakértők jelentését, voltaképp a nap csúcspontjaként érte 

Strike-ot. Magára hagyták a kissé durcás Hellyt (az asszony 

nyilvánvalóan úgy érezte, nem jutott neki elég Strike-ból ma estére), 

hogy intézze el a mostanra nagyon is álmos Tillyt és a nyugtalanítóan 

éber Timothyt, közben ugyanis a kisfiú is megjelent, és közölte, hogy 

kiöntötte a vizét az ágyára. 



 

Anstis dolgozószobája kicsi, könyvespolcokkal tömött helyiség volt, az 

előszobából nyílott. A számítógép előtt álló széket kínálta fel Strike-nak, 

ő maga meg a régi kinyitható kanapéra ült. A függönyt nem húzták be; 

Strike látta a kint zuhogó ködszerű esőt. Porszemekként táncoltak a 

cseppek az utcai lámpa narancsszín fényében. 

 

– Az orvosszakértők szerint rég volt ilyen kemény melójuk – kezdte 

Anstis, Strike pedig éber figyelemmel hallgatta. – Azért ne feledd, ez 

még teljesen nemhivatalos, rendesen még nem kaptunk meg semmit. 

 

– Azt meg tudják mondani, végül is mi végzett vele? 

 

– Fejre mért ütés – felelte Anstis. – A koponya hátulja be volt szakadva. 

Lehet, hogy nem azonnali halál, de már csak az agykárosodás megölte 

volna. Abban nem lehetnek biztosak, hogy már halott volt, amikor 

felvágták, de szinte biztosan öntudatlan volt. 

 

– Apró előnyök. Van elképzelésük, hogy az előtt vagy az után kötözték 

meg, hogy leütötték volna? 

 

– Ezen van egy kis vita. Az egyik csuklóján, a kötelek alatt van egy 

véraláfutásos rész, ami szerintük arra utal, hogy megkötözték, mielőtt 

megölték, de semmi nem mutatja, hogy vajon magánál volt-e még, 

amikor rárakták a köteleket. Az a baj, hogy az a rohadt sav mindenütt 

leégetett minden nyomot a padlóról, amiből esetleg a dulakodás 

kiderülne, vagy hogy a testet elmozdították-e. Nagydarab, nehéz fickó 

volt… 

 

– …akivel könnyebb elbánni, ha meg van kötözve – bólogatott Strike, és 

eszébe jutott az alacsony, vékonyka Leonora. – De azért jó lenne tudni, 

milyen szögből ütötték le. 

 

– Épp csak egy kicsit felülről – válaszolta Anstis –, de mivel nem tudjuk, 

hogy állva kapta az ütést, ülve vagy térdelve… 

 



– Azt hiszem, abban biztosak lehetünk, hogy abban a helyiségben ölték 

meg – folytatta saját gondolatmenetét Strike. – Én nem tudok olyan erős 

embert elképzelni, aki egy ilyen nehéz holttestet felcipel azon a lépcsőn. 

 

– Abban megegyeznek a szakértők, hogy nagyjából azon a helyen halt 

meg, ahol a hullát megtaláltuk. Ott locsolták ki a legtöbb savat. 

 

– Azt tudjátok, milyen sav volt? 

 

– Ja, nem mondtam? Sósav. 

 

Strike erőlködve próbált felidézni valamit a kémiaórákról. 

 

– Azt nem arra használják, hogy acélt galvanizáljanak vele? 

 

– Más egyebek mellett. Az egyik legerősebben maró hatású anyag, amit 

legálisan be lehet szerezni, és egy csomó ipari eljárásban használják. 

Meg durva tisztítószerként is. Ráadásul az a fura benne, hogy 

természetes körülmények között is megvan az emberben. A 

gyomorsavban. 

 

Strike elgondolkodva kortyolt egyet a söréből. 

 

– A könyvben vitriollal öntik le. 

 

– A vitriol kénsav, a sósav abból jön létre. Nagyon komolyan károsítja 

az emberi test szöveteit… ahogy láttad is. 

 

– És honnan a francból szerzett ennyit belőle a gyilkos? 

 

– Akár hiszed, akár nem, úgy néz ki, eleve ott volt a házban. 

 

– Mi a francért… 

 

– Még mindig nem találtunk senkit, aki meg tudná mondani. A 

konyhában, a padlón voltak üres négy és fél literes flakonok, meg 

néhány poros, ugyanilyen típusú flakon a lépcső alatt, a szekrényben, 

ezek teli voltak, bontatlanul. Egy birminghami vegyipari vállalattól 



származnak. Az üreseken maradtak nyomok, amik úgy néznek ki, mint 

amiket kesztyűs kézzel hagytak. 

 

– Nagyon érdekes – vakarta meg az állát Strike. 

 

– Még mindig próbáljuk kideríteni, mikor és hogyan szerezték be őket. 

 

– Na és a tompa tárgy, amivel beverték a fejét? 

 

– Van egy régimódi ajtókitámasztó a műteremben, tömör vas, vasaló 

alakú, fogantyúval, na, szinte biztos, hogy ez volt az. Beleillik a lyukba a 

koponyáján. Ezt is lelocsolták sósavval, mint szinte minden mást. 

 

– És hogy állunk a halál idejével? 

 

– Ja, hát igen, az egy faramuci kérdés. Az entomológus nem mond 

semmi határozottat, merthogy a holttest állapota miatt ki lehet dobni 

minden szokásos számítási módot. Már csak a sósav gőzölgése távol 

tarthatta egy ideig a rovarokat, szóval azoknak a jelenlétéből nem lehet 

megállapítani a halál idejét. Egyetlen valamirevaló döglégy sem fog 

savba petézni. Egy-két férget találtunk a holttestnek azokon a részein, 

amire nem jutott annyi cucc, de a szokásos mértékben nem szaporodtak 

el. Egyébként meg jól fel is tekerték a házban a fűtést, szóval lehet, hogy 

valamivel gyorsabban bomlott a test, mint rendesen ebben az időben. De 

a sósav akkor is belezavart volna a bomlás rendes menetébe. Egyes 

részeit a csontig lemarta. A döntő faktor az emésztőszervrendszer lett 

volna, a gyomorban lévő utolsó étkezés, de a belső szerveket szépen 

kiszedték a testből. És úgy néz ki, a gyilkos el is vitte magával – tette 

hozzá Anstis. – Na, ilyenről még soha nem hallottam, te igen? Több kiló 

nyers belsőséget elvinni! 

 

– Nem – ingatta a fejét Strike. – Ez nekem is új. 

 

– A lényeg: a szakértők nem hajlandók elkötelezni magukat semmilyen 

időpont mellett, csak annyit mondanak, hogy már legalább tíz napja 

halott volt. De azért váltottam négyszemközt néhány szót Underhillel, 

aki a legjobb közöttük, és ő nemhivatalosan azt mondta, szerinte Quine 

már jó két hete meghalt. Bár azt mondja, még ha minden eredmény be is 



jön, akkor is elég zavarosak lesznek a bizonyítékok, a védőnek jó nagy 

mozgástere lesz. 

 

– És mi van a toxikológiai eredményekkel? – kérdezte Strike. A 

gondolatai visszakanyarodtak oda, mekkora ember volt Quine, és milyen 

nehéz lehet egy ekkora testet mozgatni. 

 

– Hát, lehet, hogy elkábították valamivel – bólogatott Anstis. – A vérkép 

még nem érkezett meg, és a konyhában lévő üvegek tartalmát is csak 

most elemzik. De… – kiitta a sörét, és ünnepélyesen letette a poharat – 

van valami, ami talán megkönnyíthette a gyilkos dolgát. Quine szerette, 

ha megkötözik… szexuális játékként. 

 

– Ezt meg honnan tudjátok? 

 

– A barátnőjétől – felelte Anstis. – Kathryn Kenttől. 

 

– Szóval már beszéltetek is vele, hm? 

 

– Aha – bólintott a nyomozó. – Találtunk egy taxisofőrt, aki ötödikén 

este kilenckor felvette Quine-t néhány sarokra a házuktól, és a Lillie 

Roadon tette ki. 

 

– Pont a Stafford Cripps-ház mellett – fejezte be Strike. – Szóval 

Leonorától egyenesen a barátnőjéhez ment? 

 

– Nos, nem, nem ment. Kent nem volt otthon, a haldokló nővérénél volt, 

és ezt meg is erősítettük, ott töltötte az éjszakát a kórházban. Azt állítja, 

hogy Quine-t már egy hónapja nem látta, de a szexuális életükről 

meglepően készségesen beszélt. 

 

– Kérdeztél részleteket is? 

 

– Az volt a benyomásom, azt hiszi, többet tudunk, mint amennyit 

valójában. Jöttek a részletek, még kérdezni sem kellett. 

 

– Elég sokatmondó – mondta Strike. – Nekem azt mondta, nem olvasta a 

Bombyx morit… 



 

– Nekünk is azt mondta. 

 

– …de a róla mintázott figura a könyvben megkötözi és megtámadja a 

főhőst. Lehet, hogy csak azt akarta elhinteni, hogy ő a szexhez kötöz 

meg másokat, nem kínzáshoz vagy gyilkossághoz. Na és az a 

kéziratpéldány, amit Leonora szerint Quine elvitt magával? A jegyzetek, 

meg a használt írógépkazetták? Azokat megtaláltátok? 

 

– Nem – felelte Anstis. – Amíg meg nem tudjuk állapítani, járt-e valahol 

máshol is, mielőtt a Talgarth Roadra ment, úgy vesszük, hogy a gyilkos 

azokat is elvitte. Nem volt semmi az egész házban, csak némi enni-

innivaló a konyhában, meg egy gumimatrac hálózsákkal az egyik 

halószobában. Úgy tűnik, Quine ott húzta meg magát. Azt a szobát is 

végiglocsolták sósavval, Quine ágyát is beleértve. 

 

– Semmi ujjlenyomat? Vagy lábnyom? Idegen hajszálak vagy sár? 

 

– Semmi. Még mindig többen is dolgoznak a helyszínen, de a sav 

szétszedett mindent. Az embereink is maszkban mennek be, hogy a 

kigőzölgés ne égesse szét a torkukat. 

 

– Előkerült bárki ezen a taxison kívül, aki azt állítaná, hogy látta Quine-t 

azután, hogy eltűnt? 

 

– Azt senki sem látta, hogy a Talgarth Road-i házba bement volna, de a 

183.-ban lakó szomszéd esküszik, hogy látta kijönni onnan hajnali 

egykor. Hatodikán hajnalban. Ez a szomszéd meg épp egy örömtüzes 

buliról jött haza. 

 

– Sötét volt, két házzal arrébbról mit láthatott? 

 

– Egy magas, köpönyeges alakot, a hátán egy nagy táskával. 

 

– Egy nagy táskával – ismételte Strike. 

 

– Aha – bólintott Anstis. 

 



– És ez a köpönyeges alak beült egy kocsiba? 

 

– Nem, elindult és eltűnt szem elől, de nyilván várhatta kocsi leparkolva 

a sarkon túl is. 

 

– Más tanúk? 

 

– Van még egy vén fószer Putney-ban, esküszik, hogy látta Quine-t 

nyolcadikán. Felhívta a helyi rendőrséget, és részletes leírást adott róla. 

 

– És mit csinált Quine? 

 

– Könyveket vett a Bridlington könyvesboltban, ahol ez a pasas 

dolgozik. 

 

– Szerinted mennyire meggyőző tanú ez? 

 

– Hát, öregnek öreg, de állítja, hogy emlékszik, mit vett Quine, és a 

személyleírása is jó. És van még egy nő, aki a helyszínnel szemben, az 

út másik oldalán lakik az egyik házban, ő azt hiszi, látta Michael 

Fancourtot elsétálni a ház előtt, szintén nyolcadikán. Tudod, az a nagy 

fejű író. Az a híres. 

 

– Ja, ja, tudom – válaszolta lassan Strike. 

 

– A tanú azt állítja, vissza is pillantott rá, és jól megnézte, mert 

felismerte, ki az. 

 

– Fancourt csak úgy elsétált? 

 

– Ez a nő azt állítja. 

 

– Fancourtot kérdezte már valaki? 

 

– Németországban van, de azt mondta, örömmel együttműködik velünk, 

amint visszaér. Az ügynöke is megtesz mindent, hogy segítsen. 

 



– Bármi más gyanús mozgás a Talgarth Road körül? Térfigyelőkamera-

felvételek? 

 

– Egyetlen kamera van ott, ez épp nem látja a házat, az autóforgalmat 

figyeli… de várj, a legjobbat a végére hagytam. Van még egy szomszéd, 

a másik oldalon, négy házzal arrébb, aki megesküszik, hogy látott egy 

kövér nőt, burkában, bemenni a házba negyedikén délután, egy halal 

étterem nejlonzacskójával. Azt mondja, azért tűnt fel, mert már olyan rég 

üresen állt a ház. Azt állítja, ez a nő egy óráig volt bent, aztán elment. 

 

– Biztos benne, hogy Quine házánál látta? 

 

– Azt mondja. 

 

– És ennek a nőnek volt kulcsa? 

 

– Igen, szerinte volt. 

 

– Burkában – ismételte Strike. – A rohadt életbe. 

 

– Nem vennék rá mérget, hogy olyan jól lát, nagyon vastag az üveg a 

szemüvegében. Azt mondta, nem tud róla, hogy laknának muszlimok az 

utcában, azért tűnt fel ez neki. 

 

– Akkor tehát van két esetünk is, amikor állítólag látták valahol Quine-t, 

miután a feleségétől eljött. Hatodikán kora hajnalban, meg nyolcadikán, 

Putney-ban. 

 

– Aha – felelte Anstis. – De én egyikre sem építenék túl sokat, Bob. 

 

– Szerinted aznap éjjel halt meg, hogy eljött otthonról – mondta Strike. 

Inkább kijelentés volt, mint kérdés, Anstis pedig rábólintott. 

 

– Underhill szerint. 

 

– A kés nem lett meg sehol? 

 



– Nem. A konyhában egyetlen kés volt, nagyon tompa, hétköznapi 

darab. Azzal határozottan nem csinálhatták. 

 

– Kiről tudjuk, hogy volt kulcsa a házhoz? 

 

– Az ügyfeledről – felelte a nyomozó –, nyilván. Nyilván magának 

Quine-nak is volt. Fancourtnak kettő is, ezt már mondta is telefonon. 

Quine-ék adtak egyet az ügynökének, amikor valami renoválást intézett 

nekik, de azt mondja, visszaadta. A szomszédnál is van egy, hogy be 

tudjon menni, ha valami gond lenne a házban. 

 

– És nem ment be, amikor a bűz már nagyon durva lett? 

 

– Az egyik egyébként tényleg bedobott egy levélkét az ajtón, amiben a 

szagra panaszkodik, de az, akinél a kulcs volt, két hete elutazott Új-

Zélandra, két hónapra. Telefonon beszéltünk vele. Legutóbb május felé 

járt a házban, átvett néhány csomagot, amikor még munkások dolgoztak 

ott, és letette az előtérben. Mrs. Quine bizonytalan, hogy az évek során 

még kinek adhattak kulcsot. Fura egy nő ez a Mrs. Quine – tette még 

hozzá ügyesen –, nem? 

 

– Nem gondolkodtam ezen – hazudott Strike. 

 

– Azt tudod, hogy a szomszédok hallották, ahogy utánaszaladt aznap 

éjjel, hogy Quine eltűnt? 

 

– Nem tudtam. 

 

– Aha. Utánarohant, ki a házból, ordított, minden szomszéd azt mondja – 

itt Anstis már Strike-ot figyelte nagyon –, azt kiabálta: „Tudom ám, hová 

mész, Owen!” 

 

– De hát tényleg azt hitte, hogy tudja – vonta meg a vállát Strike. – Azt 

hitte, abba az írómenedékbe megy, amiről Christian Fishertől hallott. 

Bigley Hallba. 

 

– És nem is hajlandó kiköltözni a házból. 

 



– Van egy értelmi fogyatékos lánya, aki soha nem aludt még más helyen. 

Na és el tudod képzelni, hogy Leonora leteperi Quine-t? 

 

– Nem – vallotta be Anstis –, de azt tudjuk, hogy a pasast izgatta, ha 

megkötözik, és nem hinném, hogy harmincvalahány év házasság után a 

nő ezt ne tudta volna. 

 

– Gondolod, hogy veszekedtek, aztán a felesége megkereste, és egy kis 

kötözős szexet javasolt? Anstis kis, jelképes nevetést mímelt, aztán 

folytatta: – Nos, nem áll jól a szénája, Bob. A dühös feleségnek kulcsa 

van a házhoz, hamar hozzáfér a kézirathoz, erős indítéka is van, ha tudott 

a szeretőről, és akkor különösen, ha szóba jött az is, hogy Quine esetleg 

elhagyja őt meg a lányát Kent miatt. Csak ő állítja, hogy a „tudom ám, 

hová mész, Owen!” alatt ezt az írómenedéket értette, nem a Talgarth 

Road-i házat. 

 

– Ebben a megfogalmazásban elég meggyőzőnek tűnik – felelte Strike. 

 

– De te nem így gondolod. 

 

– Az ügyfelem – válaszolta Strike. – Azért fizet, hogy más 

megoldásokon gondolkodjak. 

 

– És azt mondta, hol dolgozott régebben? – érdeklődött Anstis, mint aki 

most akarja kijátszani a legjobb ütőkártyáját. – Még Hay-on-Wye-ban, 

mielőtt összeházasodtak? 

 

– Halljuk! – mondta Strike, nem minden rossz előérzet nélkül. 

 

– A nagybátyja hentesüzletében – vágta ki Anstis. 

 

A dolgozószoba előtt, Strike most hallotta meg, Timothy Cormoran 

Anstis megint leviharzott a lépcsőn, teli torokból üvöltve valami újabb 

sérelem miatt. Kellemetlen ismeretségük ideje alatt Strike most először 

érzett némi rokonszenvet iránta. 
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Minden jól nevelt ember hazudik – s ön ráadásul nő; ön sosem is 

mondhatja ki, mit gondol… 

 

WILLIAM CONGREVE: 

Szerelemért szerelmet 

 

 

 

 

Mivel fortyogott benne az elfogyasztott Doom Bar, a vérről, savról és 

döglegyekről szóló beszélgetés, Strike aznap este fura, csúf álmokat 

látott. 

 

Charlotte épp férjhez készült menni, ő, Strike, pedig csak futott, futott 

egy baljós gótikus katedrális felé – két ép, működő lábon futott, mert 

tudta, hogy a lány épp most szülte meg a gyerekét, és muszáj volt látnia, 

meg kellett mentenie. Meg is találta a lányt a hatalmas, sötét, üres 

templomban, egyedül az oltár előtt, ahogy egy vérvörös estélyibe próbált 

belebújni; valahol pedig, ahol nem látta, talán a hideg sekrestyében, ott 

hevert a kisbabája, csupaszon, tehetetlenül, magára hagyva. 

 

– Hol van? – kérdezte a lányt. 

 

– Nem nézheted meg. Te nem is akartad. És egyébként is, van valami 

baja – felelte az. 

 

Strike rettegett tőle, mit lát majd, ha megy és megkeresi a babát. 

Charlotte vőlegénye nem volt sehol, ő maga viszont készen állt az 

esküvőre a vastag, skarlátvörös fátylában. 

 

– Hagyd, szörnyűséges! – mondta hidegen, elsétált Strike mellett, és 

egyedül elindult az oltártól végig a templomhajón a távoli kapu felé. – 

Biztos csak fogdosnád – kiáltott vissza a válla fölött. – Nem akarom, 

hogy hozzáérj! A végén úgyis meglátod. Be kell majd jelenteni… – tette 



még hozzá el-eltűnő hangon, amikor már csak a kitárt kapuban táncoló 

skarlátszín villanásként látszott – …a lapokban… 

 

Strike hirtelen ébren találta magát a reggeli félhomályban. A szája 

kiszáradt, a térde pedig az egész éjszakai pihenés dacára is vészjóslóan 

lüktetett. 

 

Éjszaka gleccserként csusszant rá Londonra a tél. A kemény fagy jeget 

varázsolt a tetőtéri lakása ablakára, a helyiség pedig durván lehűlt. Az 

ablakok, ajtók alig zártak, a tető alatt pedig nem volt semmi 

hőszigetelés. 

 

Strike felkelt, és rögtön az ágy végében heverő pulóverért nyúlt. Amikor 

nekiállt a műlábát felcsatolni, látta, hogy a greenwichi túrája után a térde 

most úgy fel van dagadva, mint eddig még soha. A zuhany alatt a 

szokásosnál tovább tartott, amíg megérkezett a meleg víz; Strike 

felcsavarta a termosztátot, és lelki szemei előtt elrepedt csövek, 

befagyott csatornák, nulla fok alá hűlő lakás és drága vízvezeték-szerelő 

rémisztő képei lebegtek. Megtörülközött, aztán az ajtó előtt felhalmozott 

dobozokból előtúrta a régi fáslijait, és betekerte velük a térdét. 

 

Most már tudta is, mintha bizony az egész éjszakát azzal töltötte volna, 

hogy kitalálja – tudta, honnan értesült Helly Anstis Charlotte esküvői 

terveiről. Milyen ostoba is volt, hogy nem jutott eszébe korábban. A 

tudatalattija, az tudta. 

 

Megtisztálkodva, felöltözve, reggeli után elindult lefelé a lépcsőn. Az 

íróasztala mögötti ablakon kipillantva megjegyezte, hogy a metsző hideg 

távol tartja az újságírókat is, akik tegnap hiába várták. Havas eső 

kopogott az ablakon, ő pedig visszament a külső irodába, Robin 

számítógépéhez. Beütötte a keresőbe: charlotte campbell ig tiszt jago 

ross esküvő. 

 

Könyörtelenül, rögtön fel is ugrott az eredmény: 

 

Tatler, 2010. december: Címlaplányunk, Charlotte Campbell beszél a 

jövendő croy-i vikomttal kötendő házasságáról… 

 



– Tatler! – mondta ki a lap címét Strike hangosan az irodában. 

 

Csak azért ismerte egyáltalán a magazint, mert a társasági oldalain 

általában nyüzsögtek Charlotte barátai. Néha ő is megvette, és kihívóan 

előtte olvasgatta, megjegyzéseket tett férfiakra, akikkel valaha lefeküdt, 

vagy akiknek impozáns házaiban bulizott. 

 

 

És most meg ő a karácsonyi címlaplány. 

 

A térde még így befáslizva is tiltakozott, amikor meg kellett tartania a 

súlyát lefelé a vaslépcsőn, aztán kint, a havas esőben. Az újságos 

pultjánál kora reggeli sor állt. Strike higgadtan végignézte a magazinokat 

a polcon: az olcsóbbak címlapján szappanoperasztárok, a drágábbakén 

rendes filmsztárok. A decemberi számok már majdnem elfogytak, bár 

még véget sem ért a november. A Vogue címlapján fehérbe öltözött 

Emma Watson („A szupersztár-különszám”); a Marie Claire-én Rihanna 

rózsaszínben („A csilivili-különszám”), a Tatlerén pedig… 

 

Halovány, tökéletes bőr, a magas arccsontok elől hátrafésült fekete haj, 

tágra nyílt barnászöld szemek, foltosak, mint azok a sárgásbarna almák. 

A két fülén két óriási gyémánt függött, egy harmadik meg a kezén, amit 

finom mozdulattal az arcához emelt. Tompa, durva csapás a szívére, úgy 

fogadta, hogy kifelé nem adta a legeslegkisebb jelét sem. Fogta a 

magazint (ez volt az utolsó a polcon), kifizette, és visszament a Denmark 

Streetre. 

 

Húsz perc múlva kilenc. Bezárkózott az irodájába, leült az asztalhoz, és 

letette maga elé a magazint. 

 

AZ ÖRÖM CROY-KODILKÖNNYEI! Charlotte Campbell, valaha 

Fekete Bárány, most jövendőbeli vikomtessz. 

 

A címsor Charlotte hattyúnyakán futott keresztül. 

 

Most látta először azóta, hogy a lány épp itt, ebben az irodában, tíz 

körömmel ugrott neki az arcának, aztán elrohant, egyenesen az Igen 

Tisztelt Jago Ross karjaiba. Strike úgy gondolta, nyilván minden képen 



retusálnak egy kicsit. Egyszerűen nem lehetett ilyen hibátlan a bőre, a 

szeme fehérje ilyen vakító, de ezen kívül nem túloztak el semmi mást, 

sem a csodás alakját, sem azt (ebben biztos volt), mekkora is a gyémánt 

az ujján. 

 

Lassan a tartalomjegyzékhez lapozott, aztán tovább, a cikkre belül. 

Kétoldalas fénykép fogadta Charlotte-ról. Nagyon vékony volt, csillogó, 

ezüstszínű földig érő ruhában állt egy faliszőnyegekkel borított, hosszú 

folyosó közepén, mellette pedig, egy kártyaasztalra támaszkodva ott állt 

Jago Ross – mint valami romlott sarki róka. A következő oldalon még 

több kép: Charlotte, amint egy ősrégi baldachinos ágy szélén ül, és a 

fejét hátrahajtva nevet valamin – a nyaka fehér oszlopa egy könnyű, 

krémszínű blúz kivágásából emelkedik ki. Charlotte és Jago farmerben, 

gumicsizmában, kézen fogva sétálnak a jövendő otthonukat körülvevő 

ősparkban, a nyomukban két Jack Russell-lel. Charlotte a szélben, a 

kastély tornyában, a válla fölött pillant hátra, ruhája a vikomt tartánjának 

mintáját mutatja. 

 

Helly Anstis biztosan úgy érezte, megérte rá a négy font tíz. 

 

Ez év december 4-én a croy-i kastély (NEM Croy-kastély – a család 

utálja!) 17. századi kápolnáját ismét leporolják: több mint egy évszázad 

után újra esküvőt tartanak benne! 

 

Charlotte Campbell, a 60-as évek egyik szexszimbóluma, Tula Clermont 

és Anthony Campbell kutató, rádiós személyiség gyönyörű lánya 

hozzámegy az ig. tiszt. Jago Rosshoz, édesapja kastélyának és nemesi 

címeinek örököséhez – legfőképp tehát a leendő croy-i vikomthoz. 

 

A jövendőbeli vikomtessz eléggé ellentmondásos új tag a croy-i Ross 

családban, Jago azonban csak nevet rajta, hogy a családban bárki is ne 

fogadná kitörő örömmel ezt a fiatalkorában vad angyalt az ősi, igen 

tiszteletre méltó skót családban. 

 

– Anyám igazából mindig is reménykedett benne, hogy összeházasodunk 

– mondja. – Oxfordban is együtt jártunk már, de hát, gondolom, csak 

egyszerűen túl fiatalok voltunk még… Londonban aztán újra egymásra 

találtunk… mindketten épp kiléptünk egy kapcsolatból… 



 

Tényleg?, gondolta Strike. Tényleg mindketten épp akkor maradtatok 

társ nélkül? Vagy már akkor is dugtad, amíg velem volt, és ezért nem 

tudta, melyikünké lehet a gyerek, aminek lehetősége úgy megijesztette? 

Változtatgatta a dátumokat, hogy minden eshetőséget lefedjen, hogy 

nyitva tartsa a lehetőségeket… 

 

 

…fiatalkorában azzal került be a lapokba, hogy hét napra eltűnt a jó 

nevű Bedales iskolából, és országszerte keresés indult utána… Huszonöt 

éves korában bevonult a rehabra… 

 

– Régi dolgok, lépjünk tovább, nincs itt semmi látnivaló – legyint 

Charlotte ragyogva. – Nézd, fiatalabb koromban szórakoztam egy kicsit, 

de ideje már letelepedni, és hát őszintén, alig várom már. 

 

 

Szórakoztál egy kicsit, mi?, kérdezte Strike a lélegzetelállító képtől. 

Szórakoztál, ugye, ahogy ott álltál a tetőn, és azzal fenyegetőztél, hogy 

leugrasz? Szórakoztál, amikor arról a pszichiátriáról felhívtál, és 

könyörögtél, hogy vigyelek ki onnan? 

 

 

Ross épp túl van zűrös válásán, amelyről bőven beszámoltak a 

pletykalapok. 

 

– Bár meg tudtuk volna oldani az ügyvédek nélkül is! – sóhajt. 

 

– Alig várom, hogy pótanyuka legyek! – csicsergi Charlotte. 

 

 

(– Ha csak még egy estét kell töltenem az Anstisék rohadt kölykeivel, 

Corm, én mindenre esküszöm, hogy szétverem a fejüket. – És aztán ott 

Lucyék külvárosi hátsó kertjében, ahogy Strike focizó unokaöccseit 

nézték: – Miért ilyen kis szarok ezek a gyerekek? – És az a kifejezés 

Lucy kerek arcán, amikor véletlenül meghallotta…) 

 

Aztán a saját neve ugrott elé a lapon: 



 

…többek közt egy meglepő afférral Jonny Rokeby legidősebb fiával, 

Cormoran Strike-kal, aki tavaly az újságok címoldalára… 

 

…meglepő affér Jonny Rokeby legidősebb fiával… 

 

…Jonny Rokeby legidősebb… 

 

 

Hirtelen, belülről jövő mozdulattal becsapta a magazint, és a 

szemétkosárba dobta. 

 

Tizenhat év se vele, se nélküle. Tizenhat év ebből a kínlódásból, 

őrületből, néhanapján az extázisból. És utána, amikor a lány már olyan 

sokszor elhagyta, aztán úgy vetette magát más férfiak karjaiba, mint más 

nők magukat a vonat elé – utána meg ő állt fel. Ezzel pedig átkelt valami 

megbocsáthatatlan Rubiconon, mert az mindig kimondatlan alapelv volt, 

hogy neki sziklaszilárdan ott kell lennie, hogy elhagyják és 

visszatérjenek hozzá, ott kell állnia mozdulatlanul, sosem adva fel. De 

azon az éjszakán, amikor szembesítette a hasában növekvő állítólagos 

gyerekről szövögetett hazugságok összevisszaságával, és a lány 

hisztérikus lett, őrjöngeni kezdett, akkor a hegy is megmozdult végre, és 

kilépett az ajtón. Egy hamutálat hajítottak utána. 

 

Strike-nak épp csak elmúlt a szeméről a monokli, amikor a lány már be 

is jelentette az eljegyzését Ross-szal. Három hét kellett csak neki, mert 

csak egyetlen módon tudott reagálni a fájdalomra: azzal, hogy a lehető 

legmélyebben sebzi meg a bűnöst, fittyet hányva arra, milyen 

következményekkel jár mindez őrá nézve. Strike pedig mélyen, a 

szívében tudta, bármilyen arrogánsnak is bélyegezték a barátai ezt a 

hozzáállását, hogy a tatleres képek, az, hogy úgy említi csak a 

kapcsolatukat, ahogy az, tudja, neki a legjobban fáj (szinte hallotta is, 

ahogy a lány lebetűzi az újságírónak: „Jonny Rokeby fia”), a croy-i 

kibaszott kastély… ez mind, mind csak azért van, hogy őt bántsa, azt 

akarja, hogy ő végignézze, hogy lássa, hogy megbánja és sajnálja a 

dolgokat. A lány is tudta, milyen Ross: ő mesélt Strike-nak a férfi 

rosszul leplezett alkoholizmusáról, erőszakos hajlamáról, mindenről, ami 

eljutott hozzá a kékvérű pletykahálózaton, ahonnan évekig az 



értesüléseit szerezte. Nevetett rajta, milyen szerencséje van, hogy 

megúszta. Nevetett rajta! 

 

Mint amikor felgyújtja magát valaki nagyestélyiben. Nézd, hogy égek el, 

Bluey! Tíz nap múlva tartják az esküvőt, és ha volt már Strike valamiben 

biztos életében, az az, hogy ha most felhívná Charlotte-ot, hogy „szökj 

meg velem!” – még a mocskos kis jeleneteik után is, a sok utálatosság 

után is, amiket a fejéhez vágott, a hazugságok, balhék, a sok-sok 

tonnányi múlt után is, melynek súlya alatt a kapcsolatuk végül 

összeomlott –, a lány igent mondana. Neki az élete a szökés, és maga 

Strike volt a kedvenc úti célja, akiben összeáll a szabadság és a 

biztonság; újra és újra elmondta neki az olyan veszekedéseik után, 

amelyekbe belehaltak volna mindketten, ha az érzelemmel ütött sebek is 

véreznének: „Szükségem van rád. Te vagy mindenem, te is tudod. Te 

vagy az egyetlen, akivel valaha biztonságban éreztem magam, Bluey…” 

 

Hallotta, ahogy kinyílik, majd becsukódik a lépcsőházba vezető 

üvegajtó, majd újabb ismerős hangokat, ahogy Robin megérkezik reggel: 

leveszi a kabátját, felteszi a teavizet. 

 

Strike-ot mindig is a munka mentette meg. Charlotte gyűlölte, hogy így 

át tud váltani az őrült, erőszakos jelenetekből, az ő könnyeiből, 

könyörgéséből, fenyegetéseiből, és belevetni magát egy ügybe. Sosem 

tudta megakadályozni, hogy Strike ismét egyenruhába bújjon, sosem 

tudta elérni, hogy ne menjen vissza dolgozni, sosem tudta elrángatni egy 

nyomozás mellől. Utálta ezt a koncentrációját, a hűségét a sereghez, azt, 

hogy képes kizárni őt – ő ezt csak árulásnak, cserbenhagyásnak látta. 

 

Most pedig, ezen a hideg, téli reggelen, ahogy ott ült az irodájában, 

mellette, a szemeteskosárban a lány képével, Strike azon kapta magát, 

hogy parancsra vágyik, egy külföldi ügyre, arra, hogy muszáj legyen egy 

másik földrészen tartózkodnia. Nem akart hűtlen férjek és barátnők után 

kajtatni, vagy betolakodni mindenféle üzletemberek apró-cseprő vitás 

ügyeibe. Csak egyetlen dolog volt, ami ugyanolyan módon elvarázsolta, 

mint Charlotte: a nem természetes halál. 

 

– ’Reggelt – köszönt, ahogy kisántikált a külső irodába. Robin épp két 

csésze teát csinált. – Ezekkel gyorsan kéne végeznünk. El kell mennünk. 



 

– Hová? – kérdezte Robin meglepetten. 

 

A havas eső nedvesen csorgott le az ablakokon. A lány még mindig 

érezte, hogy égette az arcát, ahogy a csúszós járdán kétségbeesetten 

sietett be az épület védelmébe. 

 

– Dolgunk van a Quine-ügyben. 

 

Ez persze hazugság. A rendőrség hatásköre; ugyan mit tehet ő, amit a 

rendőrök ne csinálnának jobban? És a gyomrában mégis azt érezte, hogy 

Anstisnak nincs meg a szimata azokhoz a furcsaságokhoz, beteg 

dolgokhoz, amelyek ehhez a gyilkoshoz elvezethetik. 

 

– De tízre jön Caroline Ingles! 

 

– Francba! Hát, akkor majd későbbre csúsztatjuk. Az van, hogy a 

szakértők szerint Quine nem sokkal az után halt meg, hogy eltűnt. 

 

Belekortyolt a forró, erős teába. Céltudatosabbnak, energikusabbnak 

tűnt, mint amilyennek újabban látta a lány. 

 

– Ezzel pedig megint épp azokra irányul a legtöbb figyelem, akik már 

hamar hozzáférhettek a kézirathoz. Meg akarom tudni mindről, hol 

lakik, és hogy egyedül él-e. Aztán elmegyünk, és felderítjük a házukat. 

Kiderítjük, mennyire lett volna nehéz ki-be járni egy zsáknyi 

belsőséggel. Van-e olyan hely, ahol eláshatják vagy elégethetik a 

bizonyítékokat. 

 

Ez nem sok, de ennél többre ma nem volt képes; kétségbeesetten akart 

valamit csinálni. 

 

– És maga is jön – tette hozzá. – Maga mindig jó az ilyesmiben! 

 

– Miben, hogy Watsont játsszak maga mellett? – kérdezett vissza a lány, 

ránézésre közömbösen. A düh, amit elhozott magával az előző nap a 

Cambridge-ből, még nem hamvadt el teljesen. – Az interneten is fel 

tudjuk deríteni a házukat. Megnézzük a Google Earth-ön. 



 

– Aha, jó gondolat – felelte Strike. – Miért is menjünk ki a terepre, ha 

nézegethetünk róla régebbi fotókat? 

 

– Jó, persze örömmel… – Robin megérezte a szúrást. 

 

– Remek. Akkor mondja le Inglest. Aztán menjen, keresse meg a neten, 

hol lakik Christian Fisher, Elizabeth Tassel, Daniel Chard, Jerry 

Waldergrave és Michael Fancourt. Elszaladunk még a Clem’ Attlee-

lakótelepre, és megnézzük azt is a bizonyítékok elrejtésének 

szempontjából. Annyit még láttam a sötétben is, hogy rengeteg kuka 

meg bokor van arra… ja, és hívja még fel a Bridlington könyvesboltot 

Putney-ban. Válthatnánk egy szót az öreg fószerrel, aki azt állítja, 

találkozott ott Quine-nal nyolcadikán. 

 

Azzal visszament az irodájába, Robin pedig leült a számítógép elé. A 

sálja, amit csak most akasztott fel, jeges vízcseppeket eregetett a padlóra, 

de őt nem érdekelte. Azóta sem tudta kiverni a fejéből Quine 

megcsonkított holttestét, de mégis ott volt benne a késztetés (úgy 

rejtegette Matthew elől, mint valami mocskos titkot), hogy többet is 

megtudjon, hogy megtudjon mindent. 

 

Inkább az dühítette, hogy épp Strike, akinek a legjobban meg kellett 

volna értenie, sem látta meg benne ugyanazt, ami benne, Strike-ban is ott 

lobogott. 
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Így jár, aki fontoskodik, s mindenáron boldogítani akarja a másikat, 

pedig azt sem tudja, mire van szükség. 

 

BEN JONSON: 

A hallgatag hölgy
9
 

 

 

 

 

Hirtelen lezúduló tollpiheszerű hópelyhek kavargásában léptek ki az 

épületből. Robin mobilján ott volt minden cím, amit az internetes 

telefonkönyvekből összegyűjtött. Strike először a Talgarth Roadra akart 

újra elmenni, Robin tehát tájékoztatta a címvadászat eredményeiről, 

amíg a metrón álltak – a reggeli csúcs vége felé közeledve ugyan sokan 

utaztak még a szerelvényen, de zsúfoltnak nem volt mondható. 

Beszélgetés közben a nedves gyapjú, latyak és Gore-Tex illata szökött az 

orrukba; ugyanabba az oszlopba kapaszkodtak, amibe három szörnyen 

festő olasz, hátizsákos turista is. 

 

– Az öreg pasas, aki a könyvesboltban dolgozik, szabadságon van – 

kezdte Robin. – Jövő hétfőn lesz bent legközelebb. 

 

– Rendben, akkor őt majd akkor. Na és a gyanúsítottaink? 

 

Robin felhúzta a szemöldökét a kifejezésre, de folytatta: – Christian 

Fisher Camdenben él egy harminckét éves nővel… gondolja, hogy a 

barátnője? 

 

– Valószínűleg – bólintott Strike. – De ez kellemetlen… a 

gyilkosunknak nyugodt körülményekre és magányra volt szüksége, hogy 

megszabaduljon a véres ruházatától, nem is szólva a jó hatkilónyi emberi 

belsőségről. Olyan helyet keresek, ahol az ember ki-be járkálhat anélkül, 

hogy bárki megláthatná. 

 



– Hát, én megnéztem a házat a Google utcaképén – válaszolt Robin 

némileg dacosan. – A bejárata közös három másik lakással. 

 

– Ráadásul több kilométerre van a Talgarth Roadtól. 

 

– De csak nem gondolja tényleg komolyan, hogy Christian Fisher volt, 

ugye? – érdeklődött Robin. 

 

– Valóban hihetetlen kissé – engedett Strike. – Alig ismerte Quine-t… és 

nincs is benne a könyvben… nem, nem gondolom, hogy ő volt. 

 

Holbornnál szálltak le; Robin itt diszkréten Strike tempójához igazította 

a saját lépteit, és nem tett megjegyzést sem arra, hogy sántít, sem arra, 

ahogy a felsőtestével lendületet vesz minden lépésnél. 

 

– És Elizabeth Tassel? – kérdezte menet közben. 

 

– A Fulham Palace Roadon él, egyedül. 

 

– Remek – felelte Strike. – Elmegyünk és megnézzük, nincs-e véletlenül 

frissen felásott virágágyása. 

 

– De ezeket nem nézi meg a rendőrség? – kíváncsiskodott Robin. 

 

Strike vágott egy pofát. Tökéletesen tisztában volt vele, hogy most csak 

sakálként ólálkodik az ügy környékén, remélve, hogy az oroszlánok 

hagynak neki is valami kisebb csontot. 

 

– Lehet – felelte –, de lehet, hogy nem. Anstis szerint Leonora volt, és ő 

nem gondolja meg magát egykönnyen; tudom, mert dolgoztunk együtt 

egy ügyön Afganisztánban. És ha már Leonoráról van szó – tette hozzá 

még mellékesen –, Anstis kiderítette, hogy régebben egy hentesüzletben 

dolgozott. 

 

– Ú, basszus – szaladt ki Robin száján. 

 

Strike elvigyorodott. Feszült helyzetekben erősebben előjött a lány 

yorkshire-i akcentusa. Most is inkább básszust mondott. 



 

A Barons Courtig átszálltak egy sokkal üresebb szerelvényre, a 

Piccadilly vonalon, és Strike megkönnyebbülten lehuppant egy ülésre. 

 

– Jerry Waldergrave a feleségével él, igaz? – fordult újra Robinhoz. 

 

– Igen, már ha a felesége neve Fenella. A Hazlitt Roadon laknak, 

Kensingtonban. Az alagsorban meg egy bizonyos Joanna Waldergrave… 

 

– A lányuk – bólintott Strike. – Kezdő regényíró, ő is ott volt a Roper 

Chard-bulin. És Daniel Chard? 

 

– A Sussex Streeten, Pimlicóban, egy Nenita és Manny Ramos nevű 

párral… 

 

– Gondolom, a szolgák. 

 

– És van ingatlanja Devonban is. Tithebarn House a neve. 

 

– És gondolom, most is ott lábadozik épp a törött lábával. 

 

– Fancourt meg nincs benne a könyvben – fejezte be a lány a listát –, de 

rengeteg életrajzi adat található róla a neten. Van egy Erzsébet kori háza 

Chew Magna mellett, Endsor Courtnak hívják. 

 

– Chew Magna? 

 

– Falu Somersetben. Ott él a harmadik feleségével. 

 

– Az egy kicsit kiesik ma – mondta erre sajnálkozva Strike. – És nincs 

egy legénylakása a Talgarth Road közelében, ahol bedughatta volna a 

beleket a fagyasztóba? 

 

– Ha van, én nem találtam. 

 

– De akkor hol volt, amikor elment megnézni a helyszínt? Vagy csak 

egy napra utazott fel egy kicsit nosztalgiázni? 

 



– Már ha valóban ő volt. 

 

– Aha, már ha valóban ő volt… és ott van még Kathryn Kent is. Hát, 

róla tudjuk, hol lakik, és azt is, hogy egyedül él. Anstis szerint Quine-t 

azon a környéken tette ki a taxi 5-én éjszaka, de a nő nem volt otthon. 

Lehet, hogy Quine elfelejtette, hogy a nővérénél lesz – gondolkodott el 

Strike –, és amikor látta, hogy nincs otthon, akkor elment inkább a 

Talgarth Roadra? Lehet, hogy a nő meg visszajött a kórházból, és ott 

találkozott vele. Akkor másodiknak az ő környékén nézünk körül. 

 

Miközben nyugat felé haladt velük a szerelvény, Strike elmesélte 

Robinnak azokat a tanúkat is, akik állítólag egy burkába öltözött nőt 

láttak bemenni a házba november 4-én, illetve magát Quine-t kijönni 

onnan 6-án, kora hajnalban. 

 

– De lehet, hogy valamelyik, vagy akár mindkettő tévedett, vagy hazudik 

– fejezte be. 

 

– Egy nő burkában. Nem lehet – tanakodott Robin bizonytalanul –, hogy 

a szomszéd csak egyszerűen szörnyen utálja a mohamedánokat? 

 

Amióta Strike-nál dolgozott, rányílt a szeme, micsoda rengeteg minden 

iránt ég különlegesen erős gyűlölet, ellenszenv az emberekben. A 

Landry-ügy megoldását követő médiaérdeklődés hulláma olyan 

leveleket is kimosott Robin asztalára, melyek időnként felkavarták, 

máskor pedig szórakoztatták. 

 

Volt egy férfi, aki arra kérte Strike-ot, fordítsa nyilvánvalóan jelentős 

tehetségét annak felderítésére, hogyan tartja a markában a „nemzetközi 

zsidóság” a világ bankrendszerét – sajnálattal közölte, hogy sajnos nem 

tud fizetni ezért a munkáért, de kétség sem fér hozzá, hogy Strike 

világhírnévre tehetne szert általa. Aztán egy fiatal nő egy zárt 

pszichiátriai intézetből írt tizenkét oldalas levélben könyörgött neki, 

segítsen bebizonyítani, hogy a családja minden tagját elrabolták, és 

ugyanolyan külsejű dublőrökre cserélték. Egy ismeretlen nemű, névtelen 

levélíró pedig azt követelte, Strike segítsen neki felfedni egy országosan 

kiterjedt, sátáni erőszakkal fenyegető kampányt, amit tudomása szerint 

az Állampolgári Tanácsadó Iroda központjából irányítanak. 



 

– Lehet, hogy bolondok – helyeselt Strike. – Az őrültek imádják a 

gyilkosságot. Van benne valami, ami megfogja őket. Kezdetnek például 

olyankor meghallgatják őket. 

 

A szemben lévő ülésről egy hidzsábot viselő fiatal nő figyelte őket. 

Nagy, kedves, kávébarna szeme volt. 

 

– Ha elfogadom, hogy valaki tényleg bement abba a házba 4-én, hát azt 

kell mondjam, egy burka valóban átkozottul jó ötlet, ha anélkül akar 

jönni-menni az ember, hogy felismerjék. El tudja képzelni más módját 

annak, hogy teljesen elfedje az arcát meg a testét, de mégse kössenek 

belé az emberek? 

 

– És egy halal étteremből hozott valamit? 

 

– Állítólag. Vajon Quine utolsó étkezése halal volt? Ezért vágta ki belőle 

a belsőségeket a gyilkos? 

 

– És ezt a nőt… 

 

– Lehetett férfi is… 

 

– …látták kijönni a házból egy órával később? 

 

– Anstis ezt mondta. 

 

– Akkor tehát nem Quine-ra várt, hogy megtámadja? 

 

– Nem, de akár kirakhatta a tányérokat – felelte Strike, és Robin 

összerezzent. 

 

A hidzsábos fiatal nő leszállt a Gloucester Roadon. 

 

– Nem hinném, hogy lennének biztonsági kamerák egy könyvesboltban 

– sóhajtott Robin. A Landry-ügy óta folyton a biztonsági kamerákkal 

jött. 

 



– Gondolom, Anstis említette volna – válaszolt Strike. 

 

Újabb heves havazásba érkeztek a Barons Courton. A piheszerű 

hópelyhek zuhatagában hunyorogva, Strike útmutatásával meg is 

indultak felfelé a Talgarth Roadon. Strike egyre erősebben érezte, hogy 

bizony szüksége lenne egy botra. Amikor kiengedték a kórházból, 

Charlotte-tól kapott egy elegáns, antik malakka-botot, ami a lány szerint 

még a dédnagyapjáé volt. Ez a csinos, régi bot túl rövid volt Strike-nak, 

mindig jobbra dőlt tőle járás közben. Amikor pedig a lány 

összecsomagolta a dolgait, hogy el tudja vinni a lakásából, a botot már 

nem rakta közéjük. 

 

Ahogy közelebb értek a házhoz, egyértelművé vált, hogy a helyszínelő 

csapat még mindig dolgozik a 179-es szám alatt. A bejáraton rendőrségi 

műanyag szalag futott keresztül, és egy rendőrnő állt őrt kint, karját 

szorosan összefonva a hidegben. Feléjük fordult, ahogy közelebb értek. 

A szeme megakadt Strike-on, aztán összeszűkült. 

 

– Mr. Strike! – szólította meg élesen. 

 

Egy civilbe öltözött, vörös hajú nyomozó, aki kicsit beljebb állt az 

ajtóban, és valakivel épp beszélt bent, most hirtelen megfordult, meglátta 

Strike-ot, és fürgén lejött elé a csúszós lépcsőfokokon. 

 

– ’Reggelt – köszöntötte Strike pléhpofával. Robin egyszerre csodálta a 

szemtelenségét és döbbent meg rajta; ő természeténél fogva tisztelte a 

törvény képviselőit. 

 

– Mit csinál itt, Mr. Strike? – érdeklődött barátságosan a vörös hajú férfi. 

A tekintete olyan módon vándorolt végig Robinon, amit a lány 

valahogyan sértőnek is érzett. – Nem jöhet be! 

 

– Nagy kár – felelte Strike. – Akkor csak a környezetet fogjuk 

tanulmányozni. 

 

Tudomást sem véve a két, minden lépését figyelő rendőrről, Strike 

elsántikált mellettük a 183-as számig, bement a kapun, majd fel az 

ajtóhoz vezető néhány lépcsőfokon. Robinnak semmi más nem jutott 



eszébe, ezért követte, miközben kicsit feszélyezve érezte magát, 

tisztában lévén a hátulról rászegeződő szemekkel. 

 

– Mit csinálunk? – mormogta oda Strike-nak, amikor beértek a téglából 

épült kis tető alá, amely elrejtette őket a rendőrök figyelő szeme elől. A 

ház üresnek tűnt, de Robin aggódott kicsit, mi lesz, ha valaki épp most 

nyitja ki a bejárati ajtót. 

 

– Felmérjük, vajon a nő, aki itt lakik, láthatott-e egy köpönyeges alakot, 

kezében egy nagy táskával, amint kijön a 179.-ből hajnali kettőkor – 

felelte Strike. – És tudja, mit? Szerintem láthatta, hacsak nem rossz az 

utcai lámpa. Oké, lássuk a másik oldalt! 

 

– Hűvös van, nemde? – szólt oda Strike a homlokát ráncoló rendőrnek 

meg a társának, ahogy Robinnal elsétáltak előttük. – Négy házzal arrébb, 

azt mondta Anstis – tette hozzá halkan Robinnak. – Akkor az a 171. 

lesz… 

 

Strike megint egyszerűen felment a lépcsőn, Robin meg csak ment utána 

kényszeredetten. 

 

– Tudja, arra gondoltam, talán összekeverte a házakat, csakhogy a 177. 

előtt ott az a piros műanyag kuka. A burkásnak pont a mögötte lévő 

lépcsőn kellett felmennie, és abból könnyedén meg lehetett állapítani… 

 

Kinyílt az ajtó. 

 

– Segíthetek valamiben? – szólt egy udvarias, vastag lencséjű 

szemüveget viselő férfi. 

 

Míg Strike már mentegetőzni kezdett, hogy eltévesztette a házszámot, a 

vörös hajú nyomozó kiabálni kezdett valami érthetetlent a 179. elől, a 

járdáról. Amikor senki sem reagált rá, átmászott a kertkaput lezáró 

rendőrségi szalagon, és futólépésben feléjük indult. 

 

– Az az ember – kiabált egészen képtelen módon, és Strike-ra mutogatott 

– nem rendőr! 

 



– Nem is mondta, hogy az – felelte szelíd meglepetéssel a szemüveges 

férfi. 

 

– Hát, azt hiszem, itt végeztünk is – fordult Strike Robinhoz. 

 

– Nem aggasztja – kérdezte tőle a lány útban vissza a metróállomásra 

kicsit vidámabban, bár inkább annak örült, hogy elhagyhatják a helyszínt 

–, mit fog szólni a barátja, Anstis, hogy így itt sündörög egy bűnügyi 

helyszín körül? 

 

– Nem hinném, hogy örülne – válaszolta Strike, és térfigyelő kamerákat 

keresve körülnézett. – De az nincs benne a munkámban, hogy Anstis is 

örüljön neki. 

 

– Azért rendes volt tőle, hogy elmondta magának azokat a szakértői 

dolgokat – jegyezte meg Robin. 

 

– Azért csinálta, hogy hátha sikerül velük távol tartania az ügytől. 

Szerinte minden Leonorára mutat. És az a baj, hogy jelenleg tényleg így 

is van. 

 

Az úton sűrű volt az autóforgalom, és ameddig csak Strike ellátott, 

mindössze egyetlen kamera figyelte őket; de számos mellékutca nyílt 

innen, amelybe egy Owen Quine köpönyegét vagy egy burkát viselő 

valaki feltűnés nélkül besurranhat anélkül, hogy bárki felismerné. 

 

Strike vett két kávét elvitelre a Metró kávézóban, a megálló épületében, 

aztán átmentek a borsózöld előcsarnokon, és elindultak West 

Bromptonba. 

 

 

 

– Nem szabad elfelejteni – mondta épp Strike, amíg az Earl’s Court-i 

megállóban vártak az átszállásra, Robinnak pedig feltűnt, hogy a férfi az 

egész testsúlyát a jobbik lábára helyezi –, hogy Quine 5-én szívódott fel. 

Az örömtüzek éjszakáján. 

 

– Úristen, hát persze! – vágta rá Robin. 



 

– Sok villanás, durranás – folytatta a férfi, és gyorsan kortyolgatta a 

kávéját, hogy végezzen vele, mielőtt felszállnak, nem bízott benne 

ugyanis, hogy a kávét és önmagát is egyensúlyban tudja majd tartani a 

nedves, jeges padlón. – Mindenfelé petárdák robbannak, mindenki 

azokra figyel. Nem túl meglepő, hogy senki sem látott egy köpönyeges 

alakot bemenni a házba aznap este. 

 

– Úgy érti, Quine-t? 

 

– Nem feltétlenül. 

 

Ezen Robin eltűnődött egy kicsit. 

 

– Gondolja, hogy a könyvesboltban az a pasas hazudik arról, hogy látta 

ott Quine-t 8-án? 

 

– Nem tudom – felelte Strike. – Ezt még nem tudhatjuk, nem? 

 

De most rájött, hogy pontosan ezt gondolta. Az elhagyott ház körüli 

hirtelen jövés-menés 4-én és 5-én – elég sokatmondó. 

 

– Vicces, milyen dolgok tűnnek fel az embereknek – szólalt meg Robin, 

miközben a piros-zöld lépcsőkön másztak felfelé West Bromptonban, 

Strike pedig elfintorodott, valahányszor a jobb lábára lépett. – Fura 

dolog az emlékezet, úgy… 

 

Strike térde hirtelen mintha fellángolt volna, mire nekitámaszkodott a 

vágányok fölött átívelő felüljáró korlátjának. A mögöttük jövő öltönyös 

férfi türelmetlenül elkáromkodta magát, amikor ilyen váratlan, jókora 

akadály akadt az útjába, Robin pedig ment még néhány lépést, és beszélt 

tovább, csak akkor vette észre, hogy Strike nem jön mellette. Sietve 

visszament. A férfi sápadt volt és izzadt, az utasoknak muszáj volt 

megkerülniük, ahogy ott állt a korlátra támaszkodva. 

 

– Éreztem, hogy elszakad valami – nyögte ki összeszorított foggal – a 

térdemben. A francba… a francba! 

 



– Fogunk egy taxit. 

 

– Ebben az időben az életben nem kapunk. 

 

– Akkor meg szálljunk vissza a metróra, menjünk vissza az irodába! 

 

– Nem, én szeretném… 

 

Ennyire még sosem érezte a bőrén, milyen szűkösek is az anyagi 

eszközei, mint ebben a pillanatban, ahogy ott állt a vasrácsos 

felüljáróhídon az üvegmennyezet alatt, amit lassan beborított a hó. A 

régi időkben mindig állt a rendelkezésére autó. Ő rendelhette volna 

magához a tanúkat. A Különleges Nyomozó Egységhez tartozott – ő volt 

a főnök, ő irányított. 

 

– Ha végig akarja ezt csinálni, akkor taxi kell – jelentette ki Robin 

határozottan. – Innen hosszú séta még végig a Lillie Roadon. Nincs… – 

Habozott. Sosem beszéltek Strike rokkantságáról, legfeljebb burkoltan. – 

Nincs egy botja, vagy ilyesmi? 

 

– Bár lenne – felelte a férfi érzéketlen ajkakkal. Ugyan minek színlelni? 

Már az is megrémítette, hogy a felüljáró végéig el kell mennie! 

 

– De szerezhetünk – vágta rá Robin. – Időnként árulnak gyógyszertárban 

is. Keresünk egyet! 

 

Aztán újabb pillanatnyi habozás után így folytatta: – Támaszkodjon rám! 

 

– Túl nehéz vagyok… 

 

– Csak az egyensúlyozáshoz. Mint egy botra. Gyerünk! – szólt rá 

keményen. 

 

Strike átfogta a karjával a lány vállát, és lassan elindultak a hídon át, 

majd megálltak a kijárat mellett. A havazás most éppen elállt, de ha 

lehet, még hidegebb lett, mint addig volt. 

 

– Miért nincs itt sehol egy pad? – szólalt meg Robin körbenézegetve. 



 

– Isten hozta az én világomban – felelt Strike, aki azonnal levette a 

karját a lány nyakából, amint megálltak. 

 

– Mit gondol, mi történt? – kérdezte Robin, és Strike jobb lábát 

nézegette. 

 

– Nem t’om. Ma reggel nagyon be volt dagadva. Valószínűleg nem is 

lett volna szabad felraknom a műlábat, de a mankót meg úgy utálom… 

 

– Hát, így nem indulhat neki a Lillie Roadnak ebben a hóban. Fogunk 

egy taxit, és maga visszamegy az irodába… 

 

– Nem, valamit csinálnom kell – vágott közbe Strike dühösen. – Anstis 

meg van róla győződve, hogy Leonora a tettes. Pedig nem. 

 

Amikor az embernek épp ennyire fáj valami, mindent a legegyszerűbb 

alapokra csupaszít le. 

 

– Rendben – szólt Robin. – Akkor szétválunk, és maga mehet taxival. 

Rendben? Rendben? – ismételte kitartóan. 

 

– Rendben – ismerte be a vereséget Strike. – Maga menjen fel a Clem’ 

Attlee- telepre. 

 

– És mit keressek? 

 

– Kamerákat. Rejtekhelyeket, ahol ruhákat meg belsőségeket el lehet 

dugni. Ha ő vitte el, Kent nem tarthatja őket a lakásban, bűzlene az 

egész. Fényképezzen a telefonjával… bármit, ami használhatónak 

tűnik… 

 

Olyan szánalmasan kevésnek tűnt neki mindez, ahogy most elmondta, de 

hát muszáj volt tennie valamit. Valami oknál fogva folyton Orlando 

jutott eszébe, az a széles, üres mosolya, meg a nyakát ölelő orangutánja. 

 

– És utána? – kérdezte Robin. 

 



– A Sussex Street – válaszolta Strike néhány másodpercnyi gondolkodás 

után. – Ugyanez. Aztán hívjon fel, és találkozunk. Azért adja ide Tassel 

meg Waldergrave házának a számát! 

 

A lány átnyújtott egy papírcetlit. 

 

– Szerzek magának egy taxit. 

 

És mielőtt Strike akár megköszönhette volna, már neki is indult, ki a 

hideg utcára. 
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Lábam elé kell néznem: ily sikamlós 

Tükörpadlón jégkörmök kellenek, 

Másképp nyakunkat törjük… 

 

JOHN WEBSTER: 

Amalfi hercegnő
9
 

 

 

 

 

Szerencse, hogy Strike-nak még mindig ott volt a tárcájában az ötszáz 

font, amit azért kapott, hogy megkéselje a tizenéves fiút. A taxisofőrnek 

azt mondta, vigye a Fulham Palace Roadra, ahol Elizabeth Tassel lakott. 

Útközben megfigyelte, merre mentek, és alig öt perc alatt ott is lett volna 

a háznál, ha nem látott volna meg egy gyógyszertárat. Megkérte a sofőrt, 

hogy álljon meg és várja meg, aztán rövidesen vissza is tért. Sokkal 

könnyebben tudott járni egy állítható magasságú bot segítségével. 

 

Úgy saccolta, egy jó kondiban lévő nő gyalog kevesebb mint fél óra alatt 

megjárja ezt az utat. Elizabeth Tassel távolabb lakott a gyilkosság 

helyszínétől, mint Kathryn Kent, Strike viszont, aki eléggé jól ismerte 

ezt a környéket, biztos volt benne, hogy a nő használhatta a lakónegyed 

kisebb, hátsó utcáit, így kikerülve a kamerákat, és hogy még akár 

autóval is észrevétlen maradhatott. 

 

A háza egykedvű, ütött-kopott látványt nyújtott ezen a zord téli napon. 

Csak egy átlagos, vörös téglás viktoriánus ház, amelyből hiányzott a 

Talgarth Road minden pompája és furcsasága. Egy sarkon állt, előtte 

burjánzó aranyesőbokrokkal takart, elázott kertecske. Megint elkezdett 

esni a havas eső, amíg Strike ott álldogálva belesett a kertkapu fölött, és 

igyekezett a tenyerébe rejtve megvédeni az esőtől a cigarettáját. Elöl és 

hátul is volt kert, és mindkettőt jól eltakarták a járókelők tekintete elől a 

sötét bokrok, amelyek most csak úgy remegtek a jeges esőben. A ház 

emeleti ablakai a Fulham Palace Road-i temetőre néztek (elég 



nyomasztó kilátás így egy hónappal télközép előtt), ahol csupasz fák 

nyújtogatták csontos karjaik körvonalait a fehér ég háttere előtt, és 

ameddig csak látni lehetett, régi sírkövek sorakoztak. 

 

El tudja vajon képzelni Elizabeth Tasselt, abban az elegáns, fekete 

kosztümjében, a skarlátvörös rúzsával, meg az Owen Quine iránti 

leplezetlen dühével – ahogy a sötétség leple alatt visszatér ide, vérrel és 

savval összefröcskölve, a vállán egy táskányi belsőséggel? 

 

A hideg gonoszul csipkedte Strike nyakát, ujjait. Elnyomta a csikket, és 

szólt a sofőrnek (az valami gyanúval vegyes kíváncsisággal figyelte, 

ahogy végignézi Elizabeth Tassel házát), hogy vigye Kensingtonba, a 

Hazlitt Roadra. A hátsó ülésen elterpeszkedve lenyelt egy adag 

fájdalomcsillapítót a vízzel, amit szintén a gyógyszertárban vett. 

 

Fülledt meleg volt a taxiban, és áporodott cigarettafüst, mindenbe 

beleivódott kosz, és réges-régi bőr illata terjengett. Tompa 

metronómként suhogtak az ablaktörlő lapátjai, ütemre tisztították ki a 

széles, nagy forgalmú Hammersmith Road elmosódott látványát előttük. 

Kisebb irodaépületek és rövidebb lakóházsorok váltották itt egymást. 

Strike odapillantott a Nazareth House Gondozóotthonra. Ez is vörös 

téglás, templomszerű, békés épület volt, csak épp biztonsági kapuk meg 

egy őrbódé húzták meg körülötte keményen a határt azok között, akiket 

gondoznak, és azok közt, akiket nem. 

 

A párás ablakon át már lehetett is látni a Blythe House-t, ezt a ragyogó, 

palotára emlékeztető épületet kis fehér kupolákkal. A szürke havas 

esőben úgy nézett ki, mint egy jókora, rózsaszínes torta. Strike-nak 

mintha homályosan rémlett volna, hogy mostanság valamelyik nagy 

múzeum használja raktárépületnek. A taxi befordult jobbra, a Hazlitt 

Roadra. 

 

– Hányas szám? – érdeklődött a sofőr. 

 

– Jó lesz itt – felelte Strike, aki nem akart pont a ház előtt kiszállni, és 

arról sem feledkezett meg, hogy majd vissza kell adnia a pénzt, amit 

most elszór erre. Erősen a botjára dőlt (igen hálás volt, hogy a végén van 

gumiborítás is, mert ez jól megtapadt a csúszós járdán), kifizette a taxit, 



és megindult az utcán, hogy alaposabban megnézze magának 

Waldergrave-ék házát. 

 

Ezek már rendes, belvárosi lakóházak voltak, az alagsorral együtt négy 

emelet; aranyszínű téglából épültek klasszikus, fehér háromszöges 

oromzatokkal, az emeleti ablakoknál koszorú alakú, faragott díszekkel és 

kovácsoltvas korlátokkal. Nem volt előttük kert, csak egy sor lépcső 

lefelé, az alagsorba. 

 

Valami homályosan lepusztult hangulat járta át az egész utcát, kedves, 

középosztálybeli excentricitás, ami jól megmutatkozott a szedett-vedett 

cserepesnövény-kollekcióban az egyik erkélyen, míg egy másikon egy 

bicikli álldogált, egy harmadikon meg lecsüngő, nedves, valószínűleg 

rövidesen jéggé fagyó mosott ruha lógott, amit kint felejtettek az esőben. 

 

Waldergrave a nagyon kevés olyan ház egyikében élt a feleségével, amit 

nem osztottak fel több lakásra. Ahogy bámult rá felfelé, Strike azon 

tűnődött, vajon mennyit is keres egy sztárszerkesztő, majd eszébe jutott 

Nina megjegyzése, hogy Waldergrave felesége „pénzes családból 

származik”. Az első emeleti erkélyükön két elázott nyugágy állt (Strike-

nak át kellett mennie az út túloldalára, hogy ki tudja venni), a kárpitjuk 

mintáján régi Penguin-kiadások borítói, és köztük egy apró, 

kovácsoltvas asztalka, amilyet párizsi bisztrókban lát az ember. 

 

Újabb cigarettára gyújtott, és visszament a ház elé, hogy lenézhessen az 

alagsori lakásra is, ahol Waldergrave-ék lánya lakott. Közben azon 

gondolkodott, elképzelhető-e, hogy Quine esetleg beszélt arról a 

szerkesztőjével, mi lesz a Bombyx moriban, mielőtt leadta volna a 

kéziratot. Lehetséges, hogy elárulta Waldergrave-nek, hogy képzeli el a 

könyv zárójelenetét? És vajon ez a kedves ember lelkesen bólogatott a 

szarukeretes szemüvegében, segített tökéletesre csiszolni a nevetségesen 

véres epizódot – annak tudatában, hogy egy nap majd valóra váltja? 

 

Az alagsori lakás bejárati ajtaja mellett fekete szemeteszsákok álltak 

halomban. Úgy nézett ki, Joanna Waldergrave elég alapos takarítást 

rendezett. Strike megfordult és szemrevételezte a szerény becslés szerint 

is legalább ötven ablakot, amelyekből rá lehetett látni Waldergrave-ék 

két bejárati ajtajára. Óriási szerencsére lett volna szükség, hogy senki se 



lássa meg, ahogy valaki kijön innen, majd visszatér ebbe az igen jól 

látható házba. 

 

Csakhogy az a baj, gondolkodott tovább Strike komoran, hogy még ha 

meg is látta valaki, ahogy Jerry Waldergrave besurran a házba hajnali 

kettőkor, hóna alatt egy gyanúsan nagy zsákkal, az esküdteket még 

akkor is nehéz lesz meggyőzni, hogy Owen Quine ekkor nem élt és 

virult. Túl sok a kétség afelől, hogy mikor is halt meg. A gyilkosnak 

most nem kevesebb mint tizenkilenc nap állt rendelkezésére, hogy 

eltüntesse a bizonyítékokat, ez pedig hosszú, jól kihasználható időszak. 

 

Hol lehetnek Owen Quine belső szervei? Mégis, kérdezte magában, mit 

csinál az ember több kilónyi frissen kimetszett emberi béllel és 

gyomorral? Elássa? Bedobja a folyóba? Egy utcai szemeteskukába? Égni 

biztosan nem ég valami jól… 

 

Kinyílt Waldergrave-ék házának bejárata, és egy fekete hajú, mélyen 

ráncos homlokú nő jött le előtte a három lépcsőfokon. Rövid, 

skarlátvörös kabátot viselt, és dühösnek tűnt. 

 

– Figyelem egy ideje az ablakból – szólt oda Strike-nak felé közeledve, ő 

pedig felismerte Waldergrave feleségét, Fenellát. – Mégis, mit képzel? 

Mit érdekli ennyire a házam? 

 

– Csak az ingatlanost várom – hazudta Strike a zavar bármi jele nélkül. – 

Itt van a kiadó alagsori lakás, nem? 

 

– Ó – felelte az asszony, hirtelen meglepődve. – Nem… hárommal 

lejjebb! – mutatott az utcára. 

 

Strike látta, hogy már majdnem elnézést is kér, de aztán úgy döntött, 

nem fárad vele. Inkább elkopogott mellette a havas utcához nagyon nem 

illő, lakkbőr tűsarkújában egy nem messze álló Volvo felé. Fekete haja 

ősz szálakat mutatott a tövénél, és még ilyen rövid idő alatt is, amíg a 

közelében volt, Strike rossz leheletet érzett rajta, benne az alkohol illatát. 

Tisztában lévén vele, hogy az asszony még láthatja a visszapillantó 

tükörből, Strike megindult arra, amerre a nő mutatott, megvárta, amíg a 

kocsi kiáll (épp csak hogy elkerülve az előtte parkoló Citroënt), aztán 



óvatosan elment a következő mellékutca sarkáig, ahol befordult és 

továbbment, amíg be nem tudott nézni egy fal fölött az elzárt kis hátsó 

kertek sorára. 

 

Waldergrave-ékében semmi különös nem volt, csak egy régi fészer. A 

gyep kikopott volt, ápolatlan, a túlvégében némi kerti bútor álldogált 

szomorúan: lerítt róla, hogy régen nem használta senki. Ahogy elnézte 

ezt a gondozatlan kis területet, a komor Strike-nak az jutott eszébe, nem 

lehet-e Waldergrave-nek tárolóhelyisége, hétvégi telke vagy garázsa, 

amiről nem tud. 

 

A hosszú, hideg, esős sétára gondolva, ami még előtte áll, hangtalan 

nyögéssel átgondolta a lehetőségeket. A Kensington Olympia 

megállóhoz volt legközelebb, de ott csak hétvégenként álltak meg a 

District metróvonal szerelvényei, amivel ő menni akart. Egy föld fölé 

épült megállóval, mint a Hammersmith, talán könnyebben boldogul 

most, mint a Baron’s Courttal, gondolta, így a hosszabb séta mellett 

döntött. 

 

Épp csak kiért a Blythe Roadra, és összerándult, valahányszor a jobb 

lábára lépett, amikor csörgött a telefonja. Anstis hívta. 

 

– Miben sántikálsz, Bob? 

 

– Mármint? – kérdezett vissza Strike, ahogy tovább bicegett, a térdében 

szúró fájdalommal. 

 

– Ott ólálkodtál a helyszín körül. 

 

– Visszamentünk körülnézni. Mindenkinek joga van arra járni. Jogilag 

nem lehet belekötni. 

 

– Próbáltál beszélni egy szomszéddal… 

 

– Nem is kellett volna ajtót nyitnia – vágott közbe Strike. – Quine-t egy 

szóval sem említettem neki. 

 



– Nézd, Strike… – A nyomozó sajnálkozás nélkül figyelte meg, hogy 

barátja visszatért a valódi nevéhez. Sosem kedvelte a becenevet, amit 

Anstistól kapott. – Mondtam neked, ne legyél láb alatt! 

 

– Nem lehet, Anstis – válaszolta egykedvűen Strike. – Ott az 

ügyfelem… 

 

– Felejtsd már el az ügyfeled! – így Anstis. – Minden egyes új 

információmorzsával egyre gyilkosabbnak néz ki. Azt tanácsolnám, írd 

le veszteségként, mert nagyon sok ellenséget szerzel magadnak. Én 

figyelmeztettelek… 

 

– Persze, te figyelmeztettél – felelte Strike. – Nagyon is egyértelműen. 

Téged aztán senki nem hibáztathat, Anstis. 

 

– Nem azért figyelmeztetlek, hogy a saját irhámat védjem! – csattant fel 

a barátja. 

 

Strike csak ment tovább némán, a telefont ügyetlenül a füléhez szorítva. 

 

Rövid szünet után Anstis folytatta: – Bejött a labor eredménye. Némi 

alkohol volt a vérében, más semmi. 

 

– Értem. 

 

– Ma délután meg kiküldjük a kutyákat a Mucking Marshesre. Hátha 

megelőzzük a rossz időt. Azt mondják, még csak most jön majd a 

keményebb havazás. 

 

A Mucking Marshes, mint Strike nagyon jól tudta, Nagy-Britannia 

legnagyobb szemétlerakója. London szemetét helyezik itt el, a lakossági 

és ipari szemetet ronda uszályokon küldik le a Temzén. 

 

– Akkor úgy gondoljátok, a belsőségeket kidobták egy szemetesbe? 

 

– Vagy konténerbe. A Talgarth Roadtól egy sarokra felújítják az egyik 

házat, az előtt volt kettő is, egészen 8-áig. Ebben a hidegben a cuccra 



lehet, hogy nem mentek rá legyek. Utánanéztünk, és a végén az 

építkezésről mindig oda kerül, ki a Mucking Marshesba. 

 

– Hát, sok szerencsét – jegyezte meg Strike. 

 

– Csak időt meg energiát akarok spórolni neked, öregem. 

 

– Aha. Hálás is vagyok. 

 

Majd, miután hamis őszinteséggel megköszönte az előző esti 

vendéglátást, Strike le is tette. Aztán megállt, és nekidőlt egy falnak, 

hogy könnyebben tudjon egy újabb számot bepötyögni. Egy kerekes 

székben ülő, apró ázsiai nőnek (nem is hallotta, hogy ott jön mögötte) 

hirtelen kanyarral kellett megkerülnie; nem úgy, mint az a férfi a West 

Brompton-i felüljárón, ő legalább nem szitkozódott. A bot, akár egy 

burka, valami védelmet is adott, a nő kicsit rá is mosolygott, ahogy 

elhaladt mellette. 

 

Leonora Quine három csörgés után vette fel. 

 

– Visszajöttek a rohadt rendőrök – ezzel kezdte. 

 

– És mit akartak? 

 

– Most már azt akarják, hogy átkutathassák az egész házat, meg a kertet 

is – felelte az asszony. – Muszáj hagynom nekik? 

 

Strike habozott kicsit. 

 

– Szerintem ésszerű dolog lenne hagyni nekik, akármit is akarnak. 

Figyeljen, Leonora – és mindenféle bűntudat nélkül váltott át a 

katonásan határozott tárgyalási módra –, van ügyvédje? 

 

– Nincs, miért? Há’ nem tartóztattak le. Még nem. 

 

– Szerintem kéne önnek egy. 

 

Rövid szünet következett. 



 

– És tud egy jót? – kérdezte aztán Leonora. 

 

– Igen – válaszolta Strike. – Hívja fel Ilsa Herbertet. Mindjárt elküldöm 

a számát. 

 

– Orlandónak nem tetszik, hogy a rendőrök vizsgálódnak a… 

 

– Elküldöm SMS-ben a számát, és szeretném, ha most azonnal felhívná 

Ilsát. Rendben? Most azonnal. 

 

– Rendben – egyezett bele mogorván az asszony. 

 

Strike letette, megkereste a régi iskolatársa számát a telefonján, és 

elküldte Leonorának. Aztán felhívta Ilsát, és nagy bocsánatkérések 

közepette elmondta neki, mit csinált épp most. 

 

– Én nem értem, minek kérsz bocsánatot – nyugtatta meg vidáman a nő. 

– Mi szeretjük az olyanokat, akiknek bajuk van a rendőrséggel, abból 

élünk. 

 

– Lehet, hogy még ingyenes jogsegélyt is igénybe vehet. 

 

– Az már alig jár valakinek manapság – felelte Ilsa. – Hát, reméljük, 

hogy elég szegény. 

 

Strike már nem érezte a kezét, és nagyon éhes is volt. Visszacsúsztatta a 

mobilt a kabátja zsebébe, és tovább sántikált a Hammersmith Road felé. 

Az út túloldalán ott várta egy kellemesnek tűnő, feketére festett kocsma, 

kerek cégérén egy teljes vitorlázattal hajózó gálya. Egyenesen megindult 

felé, megjegyezve, hogy a várakozó autósok mennyivel türelmesebbek, 

ha az ember bottal jár. 

 

Két kocsma két nap alatt… de hát szörnyű az idő, a térde meg rémesen 

fáj. Strike nem igazán tudott bűntudatot érezni. Az Albion belseje épp 

olyan barátságos volt, ahogy a külseje sejtette. A hosszúkás, keskeny 

helyiségben nyílt tűz égett a túlsó falnál, és volt egy galéria is, korláttal 

és sok csillogóra lakkozott fával. Az emeletre vezető fekete, vas 



csigalépcső alatt két erősítő állt meg egy mikrofonállvány. A krémszínű 

falon ünnepelt zenészek fekete-fehér fényképei lógtak. 

 

A tűz melletti helyek már foglaltak voltak. Strike vett magának egy 

pintet, fogta az étlapot, és az utcára néző ablak előtt álló, bárszékekkel 

körbevett magasabb asztal felé indult. Leülve pedig meglátta Duke 

Ellington és Robert Plant képe között helyet foglalni saját hosszú hajú 

apjáét is – koncert után, izzadtan, úgy tűnt, épp valami viccen nevet a 

basszusgitárossal, akit, legalábbis Strike anyja szerint, egyszer 

megpróbált megfojtani. 

 

(„Jonnynak sosem tett jót, ha speedet tolt” – avatta be Leda értetlen 

kilencéves fiát.) 

 

Megint megcsörrent a telefonja. Még mindig az apja képét bámulva vette 

fel. 

 

– Hahó! – köszöntötte Robin. – Visszaértem az irodába. Maga hol van? 

 

– Az Albionban, a Hammersmith Roadon. 

 

– Volt egy fura hívása. Akkor hallottam az üzenetet, amikor visszaértem. 

 

– Halljuk! 

 

– Daniel Chard az – közölte Robin. – És találkozni akar magával. 

 

Strike fintorogva elszakadt végre az apja bőrruhájától, és a helyiségen 

végigpillantva a lobogó tűzön állapodott meg a tekintete. 

 

– Daniel Chard találkozni akar velem? Hát honnan tudja Daniel Chard, 

hogy én létezem egyáltalán? 

 

– Az isten szerelmére, maga találta meg a holttestet! Benne volt a 

hírekben. 

 

– Hm, nos, igen… hacsak úgy nem. És nem mondta, miért? 

 



– Azt mondja, van egy ajánlata. 

 

Strike lelki szeme előtt rögtön élénk kép jelent meg egy meztelen, 

kopasz emberről, meredő, gennyedző pénisszel – mintha egy diavetítőn 

kattintották volna elé. Elhessegette. 

 

– Azt hittem, lent dekkol Devonban a törött lábával. 

 

– Tényleg ott van. Azt kérdezi, gond lenne-e magának lemenni hozzá. 

 

– Ó, tényleg? 

 

Strike elgondolkodott ezen, végigpörgette, mennyi munkája van, hány 

találkozója lesz még a hét végéig. 

 

Végül azt felelte: – Pénteken meg tudnám oldani, ha elhalasztom 

Burnettet. De mi a francot akar? Kocsit kell majd bérelnem. Automata 

váltósat – tette hozzá, miközben a lába fájdalmasan lüktetett az asztal 

alatt. – Azt el tudja intézni nekem? 

 

– Semmi gond – válaszolta Robin. Strike hallotta, hogy leír valamit. 

 

– Nekem is sok mesélnivalóm van – szólalt meg aztán Strike. – Nem 

akar idejönni ebédre? Elég jó az étlapjuk. Alig húsz perc, ha fog egy 

taxit. 

 

– Két nap egymás után? Nem járhatunk állandóan taxival meg 

ebédelhetünk éttermekben – felelte Robin, bár a hangja alapján örült a 

gondolatnak. 

 

– Semmi baj. Burnett imádja az exférje pénzét költeni. Majd hozzáírom 

a költségekhez nála. 

 

Strike letette. A marhahúsos-sörös pite mellett döntött, és elsántikált a 

pulthoz rendelni. 

 



Amikor visszaért a helyére, elgondolkodva megint az apja testhez tapadó 

bőrruhájára tévedt a tekintete, a keskeny, nevető arcához tapadt, izzadt 

hajára. 

 

 

 

A felesége tud rólam, de úgy tesz, mintha nem tudna… nem engedné el 

akkor sem, ha mindenkinek ez lenne a legjobb… 

Tudom ám, hová mész, Owen! 

 

Strike tekintete végigsiklott a szemben lévő falon, a fekete-fehér 

szupersztárok során. 

 

Csak képzelődöm?, kérdezte némán John Lennont. Az csak nézett rá a 

kerek szemüvege mögül gúnyosan, azzal a keskeny orrával. 

 

Vajon miért nem hiszi el, a sok-sok, láthatóan valóban erre a konklúzióra 

mutató jel ellenére sem, hogy Leonora ölte meg a férjét? Miért volt 

továbbra is rendületlenül meggyőződve arról, hogy az asszony nem 

elterelésből jött el hozzá, hanem mert őszintén dühítette, hogy Quine 

duzzogó gyerek módjára elvonult? Strike meg is esküdött volna rá: a 

nőnek eszébe sem jutott, hogy a férje talán már halott… Úgy 

elgondolkodott, hogy észre sem vette, máris végzett a pinttel. 

 

– Hahó! – köszönt Robin. 

 

– Ez gyorsan ment! – mondta Strike is meglepetten, hogy megérkezett. 

 

– Annyira nem – jegyezte meg a lány. – Elég nagy a forgalom. 

Rendeljek valamit? 

 

Több férfi feje is utánafordult, ahogy odament a pulthoz, de Strike észre 

sem vette. Még mindig a vékonyka, egyszerű, őszülő és üldözött 

Leonora Quine foglalta le a gondolatait. 

 

Robin visszatért még egy pinttel Strike-nak, magának meg egy 

paradicsomlével, és végigmutogatta neki a képeket, amiket a telefonjával 

csinált délelőtt Daniel Chard városi házáról. Fehér, stukkós villa volt 



mellvéddel-mindennel, két oszlop fogta közre a csillogó, fekete bejárati 

ajtaját. 

 

– Van egy fura kis udvara, az utca felől elkerítve – fejezte be a 

beszámolót, és újabb képet mutatott. Bokrok álltak rajta nagy, kövér 

görög vázákba ültetve. – Gondolom, Chard elrejthette a belsőségeket az 

egyik ilyenbe – vetette még oda komolytalanul. – Kiszedi a növényt, és 

elássa a földbe. 

 

– Nem tudom elképzelni Chardot, amint ennyi fizikai erőt igénylő dolgot 

csinál. Vagy ennyire koszosat. De ez a helyes gondolkodás – felelte 

Strike. Eszébe jutott az igazgató makulátlan öltönye, színpompás 

nyakkendője. – Na és a Clem’ Attlee-lakótelep? Tényleg annyi ott a 

rejtekhely, mint ahogy emlékszem? 

 

– Rengeteg van – bólintott Robin, és újabb sor képet mutatott végig neki. 

– Utcai kukák, bokrok, mindenféle hely. Egyedül az a gond, hogy 

szerintem lehetetlen úgy csinálni, hogy ne lássa meg valaki, vagy hogy 

ne fedezzék fel elég hamar. Mindig mászkál ott valaki, és bárhová megy 

az ember, vagy száz ablakból is rá lehet látni. Az éjszaka közepén talán 

kivitelezhető, de vannak kamerák is. Viszont felfigyeltem még valamire. 

Illetve… hát, csak egy ötlet… 

 

– Mondja csak! 

 

– Van egy orvosi rendelő pont az épület előtt. Nem lehet, hogy onnan 

időnként dobnak ki… 

 

– Emberi eredetű hulladékot is! – fejezte be Strike, és az asztalra tette a 

korsóját. – A rohadt életbe, ez aztán jó ötlet! 

 

– Akkor utánanézzek ennek is? – kérdezte Robin, igyekezvén elrejteni, 

mennyire örül, milyen büszke Strike bámuló pillantására. – Próbáljam 

meg kideríteni, hogyan és mikor…? 

 

– Feltétlenül! – bólogatott a férfi. – Ez sokkal jobb nyom, mint Anstisé. 

Ő azt hiszi – kezdett bele a magyarázatba a lány kérdő tekintete láttán –, 

hogy a belsőségeket egy konténerbe dobták be nem messze a Talgarth 



Roadtól… hogy a gyilkos csak egy sarokra vitte el magával, aztán csak 

úgy bedobta. 

 

– Hát, éppen lehet… – kezdte Robin, de Strike pont olyan pofát vágott 

erre, amilyet Matthew szokott, ha csak megemlítette Strike egy ötletét 

vagy meggyőződését. 

 

– Ezt a gyilkosságot az utolsó részletig megtervezték. Nem olyan 

gyilkossal van itt dolgunk, aki csak úgy fogja az emberi belekkel teli 

táskát, és kidobja egy saroknyira a hullától! 

 

Ültek egy kicsit némán, Robin pedig magában egy fintorral megjegyezte, 

hogy Strike-nak talán inkább valami veleszületett versenyszellem miatt 

nem tetszenek Anstis elméletei, nem pedig bármiféle objektív okból. 

Robin tudott egyet s mást a férfibüszkeségről; nem csak Matthew-tól, 

hiszen volt három fiútestvére is. 

 

– Na és milyen volt Elizabeth Tassel meg Jerry Waldergrave háza? 

 

Strike elmesélte neki, hogy Waldergrave felesége azt hitte, figyeli a 

házát. 

 

– És nagyon morcos is lett tőle. 

 

– Fura – jegyezte meg Robin. – Ha meglátnék valakit, aki a házunkat 

bámulja, nem ugranék rögtön arra a következtetésre, hogy… hát tudja… 

hogy figyeli. 

 

– Iszik ő is, mint a férje – folytatta Strike. – Éreztem rajta. Elizabeth 

Tassel háza viszont az egyik legjobb búvóhely egy gyilkosnak, amit 

valaha láttam. 

 

– Ezt meg hogy érti? – kérdezte Robin; félig szórakoztatónak találta, de 

aggodalommal is töltötte el ez. 

 

– Nagyon elzárt, alig belátható. 

 

– Hát, én még mindig nem hiszem, hogy… 



 

– …hogy egy nő volt. Már mondta. 

 

Strike néhány percig némán kortyolgatta a sörét, és egy olyan tervet 

forgatott a fejében, amiről jól tudta, hogy bizony nagyon 

felbosszanthatja vele Anstist. Nincs joga gyanúsítottakat kikérdezni. 

Megmondták neki, hogy ne kerüljön a rendőrség útjába. 

 

Elővette a telefonját, egy pillanatig csak nézte, aztán felhívta a Roper 

Chardot, és Jerry Waldergrave-et kérte. 

 

– Anstis megmondta magának, hogy ne legyen láb alatt! – szólt rá Robin 

riadtan. 

 

– Aha – bólintott Strike, a fülében a néma vonallal. – És épp ma meg is 

ismételte ezt a tanácsát, de még nem mondtam el magának a felét se 

annak, ami történik. Majd mindjárt el… 

 

– Halló! – szólt bele a telefonba Jerry Waldergrave. 

 

– Mr. Waldergrave – kezdte Strike, és bemutatkozott, bár a szerkesztő 

asszisztensének már megadta a nevét. – Tegnap délelőtt találkoztunk 

futólag, Mrs. Quine-nál. 

 

– Igen, igen, persze – felelte Waldergrave. A hangján udvarias zavar 

érződött. 

 

– Mint Mrs. Quine, gondolom, említette, engem fogadott fel, mert 

aggódik, hogy a rendőrség őt gyanúsítja. 

 

– Biztos vagyok benne, hogy ez lehetetlen – vágta rá azonnal 

Waldergrave. 

 

– Hogy őt gyanúsítják, vagy hogy megölte a férjét? 

 

– Hát… mindkettő – bökte ki Waldergrave. 

 



– A feleségnek általában alaposan utánanéznek, ha a férje meghal – 

felelte Strike. 

 

– Ebben biztos vagyok, de én nem… nos, én ezt igazából nem tudom 

elhinni – mondta Waldergrave. – Ez az egész dolog hihetetlen és 

szörnyű. 

 

– Az – értett egyet Strike. – Azt szerettem volna megérdeklődni, 

találkozhatnánk-e, hogy feltehessek néhány kérdést. Szívesen 

felkeresem… – folytatta, és Robinra pillantott –, akár otthon is… munka 

után… ahogy önnek megfelel. 

 

Waldergrave nem válaszolt azonnal. 

 

– Természetesen megteszek bármit, hogy segítsek Leonorának, de mégis 

mit gondol, mit tudok önnek mondani? 

 

– Engem a Bombyx mori érdekel – indított Strike. – Mr. Quine számos, 

nem épp hízelgő karaktert helyezett el a könyvben. 

 

– Hát igen – mondta Waldergrave. – Azt igen. 

 

Strike elgondolkodott, vajon a rendőrség kihallgatta-e már Waldergrave-

et; hogy vajon kérdezték-e már tőle, mit jelent a véres zsák tartalma, mit 

jelképez a törpe megfojtása. 

 

– Rendben – szólt végül a szerkesztő. – Végül is szívesen találkozom 

magával. Erre a hétre már meglehetősen tele van a naptáram. Mit 

szólna… lássuk csak… az ebédhez hétfőn? 

 

– Remek – felelte Strike, és keserűen megjegyezte magában, hogy ez azt 

jelenti, ő fizeti a számlát, és hogy szerette volna inkább belülről is 

megnézni Waldergrave házát. – Hol? 

 

– Nos, szeretnék az iroda közelében maradni, egész délután elfoglalt 

leszek. Mit szól a Simpson’s-in-the-Strandhez? 

 



Strike fura választásnak érezte, de beleegyezett; közben Robin szemét 

bámulta. 

 

– Egy órakor? A titkárnőm majd foglal asztalt. Akkor ott találkozunk! 

 

– Találkozik magával?! – kérdezte Robin rögtön, amint Strike letette. 

 

– Aha – bólintott az. – Gyanús. 

 

A lány már szinte nevetve megrázta a fejét. 

 

– Hát amennyit hallottam belőle, azért nem volt olyan nagyon lelkes. És 

nem gondolja, hogy pusztán az, hogy belement a találkozóba, jelzi, hogy 

tiszta a lelkiismerete? 

 

– Nem – felelte Strike. – Már mondtam magának: egy csomóan 

sertepertélnek az ilyenek körül, mint én, hogy felmérjék, hogy halad a 

nyomozás. Nem bírnak nyugton maradni, úgy érzik, muszáj 

megmagyarázniuk mindent. 

 

– El kell mennem a mosdóba… de várjon… még nem mondtam 

mindent… 

 

Robin belekortyolt a paradicsomlevébe, Strike pedig elsántikált az új 

botjára támaszkodva. 

 

Az ablak előtt újabb szélroham kapta el a hópelyheket, de gyorsan el is 

állt. Robin felpillantott a fekete-fehér fényképekre szemben, a falon, és 

valami halvány ijedséggel ismerte fel Jonny Rokebyt, Strike apját. 

Azonfelül, hogy mindketten magasabbak voltak 180 centinél, a 

legkevésbé sem hasonlítottak egymásra; DNS-tesztet kellett végezni, 

hogy az apaság bebizonyosodjék. De Strike szerepelt a rocksztár 

leszármazottai között Rokeby Wikipedia-cikkében. Robinnak azt 

mesélte, összesen kétszer találkoztak. Miután egy ideig bámulta a 

rocksztár igen feszes bőrnadrágját, ami semmit sem bízott a képzeletre, 

Robinnak erőszakkal kellett rávennie magát, hogy megint az ablakon 

nézzen kifelé, nehogy Strike azon kapja, hogy az apja ágyékát vizslatja. 

 



Épp akkor érkezett meg az étel, amikor Strike is visszaült az asztalhoz. 

 

– A rendőrség most már teljesen átkutatja Leonora házát – közölte, és 

fogta a kését-villáját. 

 

– Miért? – kérdezte Robin, és a villa megfagyott a kezében a mozdulat 

közepén. 

 

– Mégis, mit gondol, miért? Véres ruhákat keresnek. Végigmennek a 

kerten, nincsenek-e frissen ásott gödrök benne a férje beleivel. Úgyhogy 

összehoztam egy ügyvéddel. Még nincs a kezükben elég, hogy 

letartóztassák, de nagyon eltökélték, hogy találnak valamit. 

 

– És maga komolyan azt hiszi, hogy nem ő volt? 

 

– Igen, pontosan azt. 

 

Strike nem is szólalt meg újra, csak amikor már üres volt a tányérja. 

 

– Nagyon szeretnék még beszélni Fancourttal. Szeretném tudni, miért 

ment át a Roper Chardhoz, amikor ott volt Quine, őt meg állítólag utálta. 

Biztos, hogy összefutottak volna. 

 

– Azt hiszi, Fancourt ölte meg Quine-t, hogy ne kelljen találkoznia vele 

kiadói bulikon? 

 

– Ez jó! – jegyezte meg Strike szárazon. 

 

Kihörpintette a pintjét, megint elővette a mobilját, felhívta a tudakozót, 

és rövidesen máris elérte Elizabeth Tassel irodalmi ügynökségét. 

 

Az asszony asszisztense, Ralph vette fel a telefont. Amikor Strike 

bemutatkozott, a fiatalember hangján egyszerre hallott félelmet és 

izgalmat is. 

 

– Hát, nem is tudom… Megkérdezem. Addig várakoztatom a hívását. 

 



De úgy tűnt, annyira mégsem ért a telefonhoz, mert egy hangos kattanás 

után a vonal mégis nyitva maradt. Strike hallotta, ahogy a távolban 

Ralph jelenti a főnökének, hogy Strike keresi telefonon, aztán a nő 

hangos, türelmetlen válaszát: – És mi a fészkes fenét akar megint? 

 

– Azt nem mondta. 

 

Kemény léptek hallatszottak, aztán valaki felkapta a kagylót az asztalról. 

 

– Halló! 

 

– Elizabeth! – kezdte Strike kedvesen. – Cormoran Strike vagyok. 

 

– Igen, Ralph már mondta. Mi az? 

 

– Azt szeretném kérdezni, találkozhatnánk-e. Még mindig Leonora 

Quine-nak dolgozom. Meg van róla győződve, hogy a rendőrség őt 

gyanúsítja a férje meggyilkolásával. 

 

– És akkor minek akar velem beszélni? Én aztán nem tudom magának 

megmondani, hogy ő ölte-e meg vagy sem! 

 

Strike el tudta képzelni Ralph és Sally döbbent arckifejezését, ahogy 

hallgatják a beszélgetést abban a büdös, régi irodában. 

 

– Lenne még néhány kérdésem Quine-ról. 

 

– Jaj, az isten szerelmére – mordult fel Elizabeth. – Hát, asszem, holnap 

egy ebéd befér, ha magának jó. Azután elfoglalt vagyok egészen… 

 

– Holnap, az remek lenne – vágott közbe Strike. – De nem muszáj 

ebédre, esetleg be… 

 

– Nekem az ebéd jó. 

 

– Remek – vágta rá Strike. 

 



– Pescatori, a Charlotte Streeten – mondta a nő. – Fél egykor, hacsak 

nem szólok, hogy változás van. 

 

És letette. 

 

– Hogy imádják a rohadt ebédjeiket ezek a könyvesek! – morogta Strike. 

– Vajon nagyon távol esne a valóságtól azt gondolni, hogy azért nem 

akarnak otthon találkozni velem, nehogy felfedezzem Quine beleit a 

fagyasztóban? 

 

Robin arcáról lehervadt a mosoly. 

 

– Tudja, erre most rámehet egy barátja – jegyezte meg, miközben a 

kabátját húzta. – Hogy így felhívogat embereket és kérdezgeti őket. 

 

Strike csak mordult egyet. 

 

– Hát nem érdekli? – kérdezte Robin, ahogy kiléptek a jó melegből a 

harapós, hideg utcára. Hópelyhek csíptek az arcukba. 

 

– Van még egy csomó barátom – felelte Strike őszintén, minden 

hatásvadászat nélkül. – Mindennap kéne innunk egy sört ebédidőben – 

tette még hozzá, ahogy keményen a botra támaszkodva megindultak a 

metró felé, a fehér kavargásban lehajtott fejjel. – Szépen megfelezi a 

munkanapot. 

 

Robinnak épp sikerült megtalálni a főnökééhez igazodó tempót. 

Elmosolyodott. Jobban élvezte a mai napot, mint szinte bármelyiket 

azóta, hogy Strike-hoz jött dolgozni. Matthew viszont, aki még mindig 

Yorkshire-ben volt, és az anyja temetése körüli dolgokban segédkezett, 

semmiképp sem tudhatja meg, hogy két nap alatt másodszor ebédeltek 

együtt. 
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Minek bíztam olyanban, kiről tudtam, hogy barátját elárulá! 

 

WILLIAM CONGREVE: 

A kétkulacsos 

 

 

 

 

Angliára hótakaró terült. A reggeli hírekben már mutatták is, hogy 

északkeleten mindent betemetett a poros fehérség, az autók szerencsétlen 

bárányokként akadtak el benne, halványan fel-felvillantak a reflektoraik. 

London egyre vészjóslóbb felhőréteg alatt várt a sorára, Strike pedig, 

ahogy öltözködés közben odapillantott a tévében az időjárás-jelentés 

térképére, azon tűnődött, vajon le fog-e tudni menni autóval másnap 

Devonba, egyáltalán járható lesz-e még az M5-ös. Bármennyire is 

eltökélte, hogy találkozik a tehetetlenül fekvő Daniel Charddal (a 

meghívást még mindig igen furának érezte), rettegett tőle, hogy akár egy 

automata váltós kocsiba kelljen ülnie, amíg ilyen állapotban van a lába. 

 

A kutyák biztos még mindig kint vannak a Mucking Marsheson. 

Miközben a műlábát csatolta fel (a térde minden eddiginél jobban 

feldagadt és fájt is), elképzelte őket, ahogy a fenyegető, acélszürke ég 

alatt érzékeny, remegő orrukkal végigjárják a szeméttelep legfrissebb 

halmait, miközben felettük sirályok köröznek. És mivel csak korlátozott 

ideig van világos, lehet, hogy már most is ott rángatják az idomítóikat a 

jéggé fagyott szemét között, Owen Quine belei után kutatva. Strike 

dolgozott már nyomkereső kutyákkal. Ahogy a farukat rázták, csóválták 

a farkukat, az mindig valami oda nem illő vidámságot vitt a kutatásba. 

 

Nyugtalanította az is, milyen fájdalommal járt pusztán lemennie a 

lépcsőn. Egy ideális világban persze egész előző napját úgy töltötte 

volna, hogy a csonk végére jeges zacskót szorítva pihen, és a lábát 

felteszi valamire, nem pedig azzal, hogy végigcaplat fél Londonon, mert 

muszáj valahogy nem gondolnia Charlotte-ra meg az ő közelgő 



esküvőjére a croy-i kastély (nem Croy-kastély, mert a kibaszott a család 

utálja) helyreállított kápolnájában. Még kilenc nap addig… 

 

Robin asztalán épp akkor csörrent meg a telefon, amikor Strike a 

kulccsal kinyitotta az üvegajtót. Összerezzent és odasietett, hogy 

felvegye. Miss Brocklehurst gyanakvó szeretője (egyben főnöke) kívánta 

arról értesíteni, hogy az asszisztensnője most otthon fekszik csúnya 

megfázással, úgyhogy egyelőre nem kell figyelnie, amíg jobban nem 

lesz, és el nem mehet otthonról. Strike alig tette le a kagylót, a telefon 

rögtön megint csörögni kezdett. Egy másik ügyfele, Caroline Ingles 

jelentette be érzelemtől remegő hangon, hogy kibékült megtévedt 

férjével. Strike épp nem igazán átérzett örömét fejezte ki neki, amikor 

Robin befutott, a hidegtől kipirult arccal. 

 

– Egyre rosszabb kint a helyzet! – kezdte a lány, amikor Strike letette a 

telefont. – Ki volt az? 

 

– Caroline Ingles. Kibékült Ruperttel. 

 

– Micsoda? – döbbent meg Robin. – Az után a sok sztriptíztáncosnő 

után?! 

 

– Most majd „dolgoznak a házasságukon” a gyerekek kedvéért. 

 

Robinból apró, hitetlenkedő horkanás tört fel. 

 

– Elég rossz a hóhelyzet Yorkshire-ben – jegyezte meg Strike. – Ha ki 

akarja venni a holnapot, hogy korábban elindulhasson… 

 

– Nem – felelte Robin. – Már foglaltam jegyet az éjszakaira pénteken, 

azzal odaérek. De ha már elvesztettük Inglest, ne hívjam a következő 

ügyfelet a várólistáról…? 

 

– Még ne – rázta a fejét Strike, és lehuppant a kanapéra. Keze 

önkéntelenül is fájdalmasan tiltakozó, megdagadt térdére csúszott. 

 

– Még mindig fáj? – kérdezte Robin félénken. Úgy tett, mintha nem látta 

volna Strike összerándulását. 



 

– Aha – bólintott a férfi. – De nem ezért nem szeretnék újabb ügyfelet 

vállalni – tette hozzá azonnal. 

 

– Tudom – felelte gyorsan Robin. Épp háttal állt neki, bekapcsolta az 

elektromos vízforralót. – A Quine-ügyre akar koncentrálni. 

 

Strike nem tudta biztosan megítélni, van-e szemrehányás a hangjában. 

 

– Ki fog fizetni – mondta kurtán. – Quine-nak volt életbiztosítása, 

Leonora köttetett vele. Szóval most már lesz pénz. 

 

Robin viszont hallotta a védekezést a hangjában, és nem tetszett neki. 

Strike abból indult ki, hogy neki a pénz a legfontosabb. Hát nem 

bizonyította, hogy nem így van, amikor sokkal jobban fizetett állásokat 

utasított el, hogy neki dolgozhasson? Nem vette észre, milyen örömmel 

segít neki bebizonyítani, hogy nem Leonora Quine ölte meg a férjét? 

 

Egy csésze teát, egy pohár vizet meg némi paracetamolt tett le Strike 

mellé. 

 

– Köszönöm – mondta az összeszorított foggal. Bosszantotta a 

fájdalomcsillapító, bár igazából dupla adagot akart belőle bevenni. 

 

– Rendelek egy taxit, hogy tizenkettőkor átvigye a Pescatoriba, rendben? 

 

– Itt van a sarkon – felelte Strike. 

 

– Tudja, van, ami büszkeség, és van, ami már hülyeség – közölte Robin. 

Strike jóformán most látott először dühöt felvillanni a lány hangjában. 

 

– Jól van! – bólintott felhúzott szemöldökkel. – Jöhet az a rohadt taxi. 

 

És három óra múlva valóban nagyon örült neki, ahogy az olcsó botra 

támaszodva (ami mostanra már kezdett meghajolni a súlya alatt) 

lesántikált a Denmark Street végén várakozó taxihoz. Most már érezte, 

hogy egyáltalán nem lett volna szabad felcsatolnia a műlábát. Néhány 

perccel később megint nehézséget okozott kiszállni a kocsiból a 



Charlotte Streeten; a sofőr türelmetlenül nézte. Strike megkönnyebbülve 

ért be a Pescatori zajos melegébe. 

 

Elizabeth még nem érkezett meg, de volt foglalás a nevére. Strike-ot egy 

kétszemélyes asztalhoz vezették egy kavicsokkal díszített, fehérre 

meszelt fal mellett. A mennyezeten rusztikus fagerendák keresztezték 

egymást, a pult fölött egy evezős csónak lógott. A szemben lévő fal 

mellett vidám, narancsszínű bokszok sorakoztak. Strike már csak 

megszokásból is rendelt egy pintet, és élvezettel szívta magába a 

környezet lágy, ragyogó mediterrán hangulatát, ahogy elnézte az 

ablakban a szélfútta hóesést. 

 

Nem sokkal később az ügynökasszony is befutott. Strike próbált felállni, 

ahogy közeledett az asztalhoz, de gyorsan vissza is zuhant a székre. 

Elizabeth mintha észre sem vette volna. 

 

Az asszony ránézésre fogyott, amióta utoljára találkoztak. A szépen 

szabott, fekete kosztüm, a skarlátvörös rúzs, meg az acélszürke 

bubifrizura ma nem kölcsönöztek neki lehengerlő külsőt, inkább rossz 

álruhának tűntek. Az arca sárgás volt, és mintha meg is ereszkedett 

volna. 

 

– Hogy van? – érdeklődött Strike. 

 

– Mit gondol, hogy vagyok? – krákogta gorombán az asszony. – Mi az? 

– szólt oda a körülöttük tébláboló pincérnek. – Ja! Vizet. Menteset. 

 

Úgy vette kézbe az étlapot, mintha már így is túl sokat árult volna el, 

Strike pedig látta, hogy nem örülne igazán sem a sajnálat, sem az 

aggodalom semmiféle kifejezésének. 

 

– Csak levest! – szólt Tassel a pincérhez, amikor az visszatért felvenni a 

rendelésüket. 

 

– Nagyon hálás vagyok, hogy ismét szakított rám időt – kezdte Strike, 

ahogy a pincér elment. 

 



– Hát, az már biztos, hogy Leonorának jól jön minden segítség – felelte 

Elizabeth. 

 

– Miért mondja ezt? 

 

Elizabeth összeszűkült szemmel nézett rá. 

 

– Ne tettesse hülyének magát! Elmondta, hogy ő maga ragaszkodott, 

hogy bevigyék a Scotland Yardra, hogy magával beszélhessen, rögtön az 

után, hogy értesült a hírről. 

 

– Igen, valóban így volt. 

 

– És vajon mit gondolt, hogy fog ez kinézni? A rendőrök valószínűleg 

arra számítottak, hogy ott helyben összeomlik, ő-ő-ő meg másra se 

gondol, mint hogy beszélhessen a nyomozó ismerősével? 

 

Nagy nehezen elnyomott egy köhögést. 

 

– Nem hiszem, hogy Leonorát bármennyire is érdekelné, milyen 

benyomást tesz másokra. 

 

– Ne-nem, hát, ebben igaza van. Sosem volt túl okos. 

 

Strike eltűnődött, Elizabeth Tassel vajon mit gondol, ő milyen 

benyomást tesz az emberekre, vajon tisztában van-e vele, mennyire nem 

kedvelik. Most már szabad folyást engedett a köhögésnek, amit az előbb 

még megpróbált elfojtani, Strike pedig megvárta, amíg elhallgat a 

hangos, fókaszerű ugatás, aztán megkérdezte: – Gondolja, hogy 

megrendülést kellett volna tettetnie? 

 

– Nem mondtam, hogy tettetett – csattant fel Elizabeth. – Biztos vagyok 

benne, hogy a maga korlátozott módján igenis megrendült. Csak azt 

mondom, nem ártana kicsit jobban játszani a gyászoló özvegyet. Az 

emberek azt várják el. 

 

– Gondolom, önt is kikérdezte a rendőrség. 

 



– Hát persze. Végigmentünk a veszekedésen a River Caféban, meg újra 

és újra azon, miért nem olvastam el rendesen azt az átkozott könyvet. És 

azt is tudni akarták, merre jártam, miután Owennel utoljára találkoztam. 

Kimondottan az azt követő három napban. – Most kérdőn bámult Strike-

ra, de az ő arca kiolvashatatlan maradt. – Gondolom, azt hiszik, a 

veszekedést követő három napban halt meg. 

 

– Erről fogalmam sincs – hazudta Strike. – És mit mondott nekik, merre 

járt? 

 

– Azt, hogy rögtön hazamentem, miután Owen elviharzott, másnap 

reggel hatkor felkeltem, taxival elmentem Paddingtonba, aztán lementem 

Dorcushoz. 

 

– Az egyik szerzőjéhez, azt hiszem, azt mondta. 

 

– Igen. Dorcus Pengellyhez. Aki… – Elizabeth felfigyelt az apró 

vigyorra Strike arcán, és ismeretségük rövid ideje alatt most először az 

övé is futó mosolyba enyhült. – Ez az igazi neve, akármilyen hihetetlen 

is, nem álnév. Történelmi lányregénynek felöltöztetett pornográfiát ír. 

Owen nagyon fújt a könyveire, de az eladásaiért ölni tudott volna. Úgy 

viszik, mint a cukrot – mondta. 

 

– Mikor ért vissza Dorcustól? 

 

– Hétfőn, késő délután. Kellemes hosszú hétvégét terveztem, de hát a 

Bombyx morinak köszönhetően – válaszolt feszülten az asszony – 

egyáltalán nem volt kellemes. Egyedül élek – folytatta –, tehát nem 

tudom bizonyítani, hogy hazamentem, és nem öltem meg Owent, amint 

visszaértem Londonba. Pedig határozottan úgy éreztem, meg tudnám 

ölni… 

 

Ivott egy kis vizet, aztán tovább beszélt: – A rendőröket leginkább a 

könyv érdekelte. Úgy tűnik, szerintük az egy csomó embernek 

szolgáltatott indítékot. 

 

Most próbált meg először információt kiszedni Strike-ból. 

 



– Először tényleg úgy nézett ki, hogy egy csomó emberről van szó – 

felelte Strike –, de ha nem tévednek abban, mikor ölték meg, és Quine 

valóban meghalt a River Café-beli veszekedést követő három napon 

belül, a gyanúsítottak száma jelentősen lecsökken. 

 

– Mégpedig? – kérdezett vissza élesen Elizabeth, Strike-nak pedig az 

egyik legmaróbb stílusú oxfordi oktatója jutott eszébe, aki ezt a kis 

kérdést óriási tűként használva pukkasztott ki minden alaptalan 

spekulációbuborékot. 

 

– Sajnos, ezt az információt nem adhatom ki – felelte Strike 

barátságosan. – Nem befolyásolhatom a rendőrségi nyomozást. 

 

Az asztal túloldalán ülő nő sápadt, durva felületű bőrén látszottak a 

jókora pórusok; Elizabeth olajosan sötét szeme figyelmesen nézte Strike-

ot. 

 

– Megkérdezték azt is – szólalt meg –, hogy kinek mutattam meg a 

kéziratot abban a néhány napban, amíg nálam volt, mielőtt elküldtem 

volna Jerrynek meg Christiannak. A válaszom: senkinek. Meg 

megkérdezték, kivel beszéli meg Owen a könyveit, amíg dolgozik rajtuk. 

Én nem tudom, ez mi volt – tette még hozzá, fekete szemét még mindig 

Strike-éba fúrva. – Azt hiszik, hogy valaki felcukkolta erre? 

 

– Nem tudom – hazudott megint Strike. – Egyáltalán beszélt valakivel a 

könyveiről, amíg még dolgozott rajtuk? 

 

– Jerry Waldergrave-nek talán elárult néhány részletet. Nekem még a 

címeit is épp csak hogy kegyeskedett megmondani. 

 

– Komolyan? Sosem kérte ki a tanácsát? Nem azt mondta, hogy ön 

Oxfordban végzett angol szakon…? 

 

– Kitűnő diplomával! – csapott le Elizabeth dühösen. – De ez Owennél 

egyáltalán semmit sem jelentett. Egyébként őt meg kidobták az 

egyetemről Loughborough-ban vagy valami ilyen helyen, soha nem is 

végezte el utána. Igen, Michael egyszer bátorkodott azt mondani 

Owennek, amikor még egyetemisták voltunk, hogy mint író, én 



„szánalmas másoló” voltam, és Owen ezt sosem felejtette el. – A régi 

sérelem emlékétől hirtelen lilás árnyalatot kapott a sárgás-sápadt bőre. – 

Owen is osztotta Michael előítéleteit a női írókról. Azzal persze nem volt 

gondjuk, ha nők dicsérték a munkájukat… – Az asztalkendőbe köhögött, 

vörös fejjel, dühösen nézett fel belőle. – Owennek jobban kellett az 

elismerés, mint bármely más szerzőnek, akit ismerek, pedig a legtöbbnek 

aztán tényleg sosem elég. 

 

Meghozták az ételt: bazsalikomos paradicsomlevest Elizabethnek, 

Strike-nak pedig tőkehalat krumplival. 

 

– Amikor legutóbb találkoztunk – folytatta Strike, miután lenyelte az 

első jókora falatot –, ön azt mondta, hogy volt egyszer egy pont, amikor 

választania kellett Fancourt és Quine között. De miért választotta Quine-

t? 

 

Tassel épp egy kanál levest fújogatott. Úgy tűnt, alaposan meggondolja a 

választ. 

 

– Úgy ítéltem meg… abban a pillanatban… hogy inkább ő a sértett, és 

nem ő sértett meg másokat. 

 

– Volt ennek valami köze a paródiához, amit valaki Fancourt 

feleségének a regényéről írt? 

 

– Nem „valaki” írta – felelte az asszony halkan. – Hanem Owen. 

 

– Ezt egészen biztosan tudja? 

 

– Megmutatta nekem, mielőtt beküldte abba a magazinba. És attól 

tartok… – Elizabeth itt hideg daccal állta Strike tekintetét –, engem 

megnevettetett. Fájdalmasan találó volt, és nagyon vicces. Owen mindig 

is remek irodalmi kaméleon volt. 

 

– Csak aztán Fancourt felesége öngyilkos lett. 

 

– Ami persze tragédia – folytatta Elizabeth bármiféle kivehető érzelem 

nélkül –, bár józan ésszel senki sem számíthatott erre. Őszintén, ha 



valaki egy rossz kritika miatt megöli magát, az már eleve neki se álljon 

regényt írni. De hát természetes, hogy Michael pokolian megharagudott 

Owenre, ráadásul szerintem attól csak még jobban, hogy Owen beijedt, 

és letagadta, hogy ő volt, amint meghallotta, hogy Elspeth megölte 

magát. Talán mondhatjuk, hogy meglehetősen gyáva reakció volt ez 

olyasvalakitől, aki szerette azt gondolni magáról, hogy semmitől se fél, 

és minden szabályon felül áll. 

 

– Michael azt akarta, ne vállaljam tovább Owen képviseletét. Én nemet 

mondtam. És Michael azóta nem beszélt velem. 

 

– Akkoriban Quine több pénzt hozott önnek, mint Fancourt? – kérdezett 

tovább Strike. 

 

– Uramisten, dehogy – felelte a nő. – Egyáltalán nem anyagi előnyöm 

származott belőle, hogy Owen mellé álltam. 

 

– De akkor miért…? 

 

– Épp most mondtam – vágott közbe Tassel türelmetlenül. – Én hiszek a 

kifejezés szabadságában, és ebben benne van az is, hogy az ember 

feldühít másokat. Mindegy, szóval alig néhány nappal az után, hogy 

Elspeth megölte magát, Leonora idő előtt megszülte az ikreket. A 

szülésnél valami nagy galiba történt, a kisfiú meghalt, Orlando meg… 

gondolom, mostanra találkozott vele. 

 

Ahogy bólintott, Strike-nak hirtelen eszébe jutott a közelmúltbeli álma: a 

gyerek, akit Charlotte megszült, de nem hagyta, hogy ő is lássa… 

 

– Agykárosodás – folytatta Elizabeth. – Tehát Owen is épp a saját kis 

tragédiáját élte, és Michaellel ellentétben, ő ne-hem saját magának kö-

höszönhette… 

 

Ismét kitört rajta a köhögés, de látva Strike halvány meglepetését, 

türelmetlen várakoztató gesztust tett a kezével, jelezve, hogy 

megmagyarázza, ha a köhögés elmúlt. 

 



Végül ivott egy korty vizet, és krákogva nekikezdett: – Michael csak 

azért bátorította Elspetht, hogy írjon, és ne legyen a nyakán, amíg 

dolgozik. Nem volt semmi közös bennük. Azért vette el, mert végzetesen 

érzékeny arra, hogy ő az alsó-középosztályból jön. Elspeth meg egy gróf 

lánya, aki azt hitte, ha hozzámegy Michaelhez, csupa irodalmi est meg 

sziporkázó, intellektuális beszélgetés lesz majd az élet. Azt nem 

gondolta, hogy leginkább egyedül lesz majd, amíg Michael dolgozik. 

Mert hát – tette hozzá még némi megvetéssel – nem volt igazán ötletes 

egy nő. De az a gondolat izgalomba hozta, hogy lehetne író. Van 

fogalma róla – tette fel fanyarul a kérdést –, hányan gondolják, hogy 

tudnak írni? El sem tudja képzelni, micsoda szemetet kapok nap mint 

nap. Elspeth regényét rendes körülmények között simán visszadobták 

volna, olyan hatásvadász és ostoba volt, de hát ezek nem rendes 

körülmények voltak. Miután ő bátorította, hogy fejezze be a rohadt 

könyvet, Michaelnek nem volt mersze megmondani neki, hogy ez 

szörnyű. Odaadta a kiadójának, ők meg kinyomták, hogy Michaelnek a 

kedvében járjanak. Egy hete volt a boltokban, amikor a paródia 

megjelent. 

 

– A Bombyx moriban Quine azt sugallja, hogy igazából Fancourt írta a 

paródiát – jegyezte meg Strike. 

 

– Tudom! És én aztán nem provokálnám Michael Fancourtot – tette még 

hozzá kicsit maga elé, amit lehetetlen volt nem meghallani. 

 

– Ezt hogy érti? 

 

A kérdést követő rövid szünetben Strike szinte látta, ahogy Elizabeth 

eldönti, mit is mondjon el. 

 

– Michaellel egy szemináriumi csoportban ismerkedtem meg – kezdte 

lassan –, ahol Jakab korabeli bosszútragédiákat olvastunk. Nyugodtan 

mondhatjuk, hogy neki ez természetes közeg volt. Bálványozza ezeket a 

szerzőket; a szadizmusuk, a bosszúszomjuk… erőszak, kannibalizmus, 

nőnek öltöztetett mérgezett csontvázak… a szadista bosszú Michael 

rögeszméje. 

 

Felpillantott Strike-ra, aki épp őt figyelte. 



 

– Mi van? – kérdezte kurtán. 

 

Vajon mikor robbannak a lapokban a Quine-gyilkosság részletei, 

tűnődött el Strike. Bizonyára már most is egyre nagyobb a nyomás, 

különösen, hogy Culpepper is rászállt az ügyre. 

 

– És Fancourt szadista bosszút állt, amikor ön Quine-t választotta, és 

nem őt? 

 

Elizabeth lenézett a piros folyadékra a tányérjában, majd egyszer csak 

eltolta maga elől. 

 

– Közeli barátok voltunk, nagyon közeliek, de azóta, hogy nem voltam 

hajlandó megszabadulni Owentől, egyetlen szót sem szólt hozzám. 

Megtett mindent, hogy más írókat elriasszon az ügynökségemtől, azt 

terjesztette, becsületre, elvekre mit sem adó nő vagyok. 

 

– Csakhogy egy elvet szentségként tisztelek, és ezt ő is tudta – folytatta 

határozottan. – Owen semmi olyat nem csinált annak a paródiának a 

megírásával, amit Michael ne tett volna meg több százszor más írókkal. 

Hát persze hogy szörnyen sajnáltam, ami utána történt, de ez olyan eset 

volt… egyike a nagyon kevésnek… amikor úgy éreztem, Owen 

morálisan nem hibáztatható. 

 

– Azért biztosan megérezte – mondta Strike. – Fancourtot régebben 

ismeri, mint Quine-t. 

 

– Most már régebben vagyunk ellenségek, mint amennyi ideig barátok 

voltunk. 

 

Igazából nem válasz, jegyezte meg Strike. 

 

– De azért ne gondolja… Owen nem volt mindig… nem csak rossz volt 

– tette hozzá Elizabeth nyugtalanul. – Tudja, rögeszméje volt a férfierő, 

az életében meg a munkájában is. Néha a kreatív zsenialitás metaforája 

volt, de máskor meg épp a művészi kibontakozás akadályaként jelenik 

meg. A Hobart vétkében azon fordul meg a cselekmény, hogy 



Hobartnak, aki egyszerre férfi és nő, választania kell, hogy szülő lesz 

vagy felhagy az írói ambícióival: vagy a gyerekét veteti el, vagy azt, ami 

az agyából kipattant. De amikor a való életben való apaságra került a 

sor… érti, ugye, Orlando nem… ha választani lehet, nem akarja senki, 

hogy a gyereke… hogy… de ő így is szerette, és a kislány is szerette őt. 

 

– Kivéve, amikor otthagyta a családját, hogy a szeretőjéhez menjen, 

vagy szállodákban verje el a pénzt – szúrta oda Strike. 

 

– Hát jó, nem róla mintázták volna az apaság szobrát – vágta rá 

Elizabeth –, de igenis volt ott szeretet. 

 

Csend állt be az asztalnál, Strike pedig úgy döntött, nem töri meg. Biztos 

volt benne, hogy Elizabeth Tasselnek megvolt az oka, hogy eljött erre a 

találkozóra, ugyanúgy, ahogy előző találkozásukat is ezért 

kezdeményezte, és ő kíváncsian várta ezeket az okokat. Így hát nekiállt a 

halnak, és várt. 

 

– A rendőrség azt is megkérdezte – szólalt meg a nő végül, amikor 

Strike már majdnem megette az egészet –, hogy Owen nem zsarolt-e 

engem valahogyan. 

 

– Komolyan? – felelte Strike. 

 

Csörgött-zörgött körülöttük az étterem, kint pedig minden eddiginél 

sűrűbben hullott a hó. És itt volt megint az ismerős jelenség, amiről 

Robinnak is beszélt: a gyanúsított tovább akart magyarázkodni, mert 

azon aggódik, hogy elsőre nem sikerült elég jól. 

 

– Felfigyeltek rá, hogy az évek során jókora összegek vándoroltak át 

Owen számlájára az enyémről – bökte ki Elizabeth. 

 

Strike nem mondott semmit; már előző találkozásukkor is úgy találta, 

nem illik a nő személyiségéhez, hogy szó nélkül fizesse Quine szállodai 

számláit. 

 

– Ugyan mit gondolnak, mivel zsarolhatna engem bárki? – kérdezte most 

Tassel, és elhúzta skarlátvörös száját. – Szakmailag mindig is 



kifogásolhatatlanul tisztességes voltam. Magánéletem gyakorlatilag 

nincsen. Én lennék a feddhetetlen vénlány tökéletes példája, nem? 

 

Strike úgy ítélte meg, az ilyen kérdéseket, bármily szónokiak is, 

lehetetlen sértődés nélkül megválaszolni, ezért nem felelt. 

 

– Akkor kezdődött az egész, amikor Orlando megszületett – folytatta 

Elizabeth. – Owen addigra sikeresen elvert minden pénzt, amit valaha 

megkeresett. Leonora a szülés után két hétig az intenzíven volt, Michael 

Fancourt meg mindenkinek, aki csak meghallgatta, azt mondta, hogy 

Owen ölte meg a feleségét. Owen amolyan kitaszított lett. Se neki, se 

Leonorának nincsenek rokonai. Baráti alapon kölcsönadtam neki 

valamennyit, hogy beszerezzenek mindenfélét a babának. Aztán adtam 

neki előleget jelzálogra, hogy vehessen egy nagyobb házat. Aztán kellett 

pénz szakorvosokra Orlandónak, amikor egyértelművé vált, hogy nem 

fejlődik úgy, ahogy kéne neki, meg más orvosokra, hogy segítsenek. 

Még fel sem ocsúdtam, már én voltam a család saját kis bankja. 

Valahányszor bejöttek a jogdíjak, Owen nagy csinnadrattával visszaadott 

valamennyit. Néha tényleg vissza is kaptam néhány ezret. A szíve 

mélyén – folytatta, és most már dőltek belőle a szavak – Owen csak egy 

nagy gyerek volt, és ez vagy elviselhetetlenné tette, vagy elbűvölővé. 

Felelőtlen, impulzív, egoista, elképesztő, mennyire semmi lelkiismerete; 

ugyanakkor tudott vicces is lenni, lelkes, lebilincselő. Volt benne valami 

pátosz, valami mókás szerénység, akármilyen lehetetlenül is viselkedett, 

amitől az ember olyan védelmezőn viszonyult hozzá. Jerry Waldergrave 

is érezte. A nők mindig megérezték. Én is éreztem. És az az igazság, 

hogy végig reménykedtem, sőt hittem benne, hogy egy nap ír még egy 

Hobart vétkét. Mindig volt valami mindegyik rohadtul rossz könyvében 

is, valami, amitől az ember mégsem tudta teljesen leírni. 

 

Odajött a pincér, hogy elvigye az üres tányérokat. Elizabeth csak 

legyintett aggodalmas kérdésére, hogy talán valami baj volt-e a levessel, 

és egy kávét rendelt. Strike elvette a pincér által odanyújtott 

desszertétlapot. 

 

– De Orlando nagyon aranyos – mondta Elizabeth mogorván. – Nagyon 

aranyos. 

 



– Igen… Valami olyat mondott – felelte Strike, és le sem vette róla a 

szemét –, hogy látta önt bemenni a múltkor Quine dolgozószobájába, 

amíg Leonora vécén volt. 

 

Nem úgy tűnt neki, hogy Tassel számított a kérdésre, sőt nem is nagyon 

tetszett neki. 

 

– Szóval látta, mi? 

 

Ivott egy korty vizet, kicsit habozott, aztán folytatta: – Lefogadom, hogy 

bárki más, aki belekerült a Bombyx moriba, ha lehetőséget kap 

megnézni, vajon miféle ronda kis firkákat hagyott még hátra Owen, 

ugyanúgy élt volna a lehetőséggel, és benéz oda. 

 

– És talált valamit? 

 

– Nem – felelte Tassel –, mert az a szoba egy szemétdomb. Rögtön 

láttam, hogy túlságosan sokáig tartana átkutatni, és… – dacosan 

felszegte az állát –, hogy egészen őszinte legyek, nem akartam 

ujjlenyomatokat sem hagyni. Úgyhogy ki is jöttem azonnal, miután 

benéztem. Hirtelen gondolat volt, lehet, persze hogy méltatlan. 

 

Úgy tűnt, elmondott mindent, amit el akart mondani most. Strike almás-

epres pitét rendelt, és ismét ő ragadta magához a kezdeményezést. 

 

– Daniel Chard találkozni akar velem – közölte a nővel. 

 

Tassel olajosan sötét szeme tágra nyílt a meglepetéstől. 

 

– De miért? 

 

– Nem tudom. Ha nem lesz túl durva a hóhelyzet, holnap lemegyek 

hozzá Devonba. De mielőtt találkozom vele, szeretném tudni, miért 

jelenik meg a Bombyx moriban egy szőke fiatalember gyilkosaként. 

 

– Én aztán nem adok megfejtéseket magának ahhoz az undorító 

könyvhöz! – csattant fel Elizabeth, és ezzel visszatért korábbi erőszakos, 

gyanakvó énje. – Nem. Egyszerűen nem. 



 

– Nagy kár – felelte Strike –, mert azért hall ezt-azt az ember. 

 

– Gondolja, hogy szeretném tovább súlyosbítani azt a hihetetlen 

hibámat, hogy kiengedtem azt a rohadt könyvet, és még pletykálok is 

róla? 

 

– Én igazán diszkrét vagyok – biztosította Strike. – Senkinek nem kell 

tudnia, honnan szerzem az értesüléseimet. 

 

De a nő csak bámult rá hideg, közömbös tekintettel. 

 

– Na és Kathryn Kent? 

 

– Mi van vele? 

 

– Miért van tele patkánykoponyákkal a barlangja a Bombyx moriban? 

 

Elizabeth hallgatott. 

 

– Tudom, hogy Kathryn Kent Hárpia, találkoztam is vele – folytatta 

Strike türelmesen. – Ha elmagyarázza, csak időt spórol nekem. 

Gondolom, ön is szeretné kideríteni, ki ölte meg Quine-t. 

 

– Annyira rohadtul átlátszó! – szólalt meg lesújtóan Tassel. – Mondja, ez 

tényleg működik valakinél? 

 

– Aha – felelte Strike szenvtelenül. – Tényleg. 

 

A nő elfintorodott, aztán hirtelen nekikezdett, bár Strike-ot ez nem lepte 

meg nagyon. 

 

– Hát, végül is Kathryn Kentnek nem tartozom semmivel. Ha 

mindenképp tudni akarja, Owen itt arra utal igen durván, hogy egy 

állatkísérletekkel foglalkozó intézményben dolgozik. Undorító dolgokat 

művelnek patkányokkal, kutyákkal meg majmokkal. Az egyik partin, 

amire Owen elhozta magával, elmesélt róla mindent. Majd kiesett a 

ruhájából, ahogy állt ott és próbált jó benyomást tenni. – Elizabeth 



hangja megvetően csengett. – Olvastam is az írásait. Dorcus Pengelly 

hozzá képest egy Iris Murdoch. Ez tipikusan az az igénytelenség… az a 

szenny… 

 

Strike-nak sikerült jó néhány falatot ennie a pitéjéből, amíg a nő az 

asztalkendőbe köhögött. 

 

– …az az igénytelen szemét, amit az internetnek köszönhetünk – fejezte 

be a mondatot könnyező szemmel. – És ami még rosszabb, láthatóan azt 

várta, hogy álljak mellé a koszos hippikkel szemben, akik egyszer 

megtámadták a laborjukat. Apám állatorvos volt, állatok közt nőttem fel, 

és sokkal jobban szeretem őket, mint az embereket. Szóval Kathryn 

Kentet rettenetes egy nőszemélynek találtam. 

 

– Van elképzelése, ki lehet Hárpia lánya, ez az Epicoene? – érdeklődött 

Strike. 

 

– Nincs – felelt Elizabeth. 

 

– És a törpe a Vágó zsákjában? 

 

– Nem fejtek meg magának mást abból a nyomorult könyvből! 

 

– Nem tudja, ismert Quine egy Pippa nevű nőt? 

 

– Sosem találkoztam ilyennel. De tartott egy csomó tanfolyamot, kreatív 

írást, ahol középkorú nők próbálnak életcélt találni maguknak. Kathryn 

Kentet is ott szedte össze. 

 

A nő belekortyolt a kávéjába, és az órájára pillantott. 

 

– Mit tud nekem mondani Joe Northról? – tette fel a következő kérdést 

Strike. 

 

Tassel gyanakodva nézett rá. 

 

– Minek? 

 



– Csak kíváncsi vagyok – felelte Strike. 

 

Nem is értette, miért válaszol erre a nő; talán mert North már rég halott, 

vagy a miatt a szentimentális hajlama miatt, amit még az irodájában vélt 

felfedezni benne. 

 

– Kaliforniából jött – kezdte. – Azért jött Londonba, hogy az angol 

gyökereit megkeresse. Meleg volt, néhány évvel fiatalabb Michaelnél, 

Owennél meg nálam, és egy nagyon őszinte regényen dolgozott a San 

Franciscó-i életéről. Nekem Michael mutatta be. Szerinte első osztályúan 

írt, ami igaz is, de nem írt gyorsan. Belevetette magát az éjszakai életbe, 

ráadásul, és ezt néhány évig egyikünk sem tudta, HIV-pozitív is volt, de 

nem törődött vele. Aztán eljött az idő, amikor már kijött rajta az AIDS. – 

Elizabeth megköszörülte a torkát. – Nos, nyilván emlékszik, micsoda 

hisztéria volt a HIV körül, amikor először felütötte a fejét. 

 

Strike már megszokta, hogy az emberek általában tíz évvel idősebbnek 

nézték a koránál. Igazából csak az anyjától hallott először a gyilkos 

kórról, ami a szabad szerelem híveit meg a közös tűket használókat 

tizedelte – Leda sosem fogta nagyon vissza magát a gyerekek érzékeny 

lelkének védelmében. 

 

– Joe egyszerűen darabokra hullott, és hirtelen azok, akik mind meg 

akartak vele ismerkedni, amíg ígéretes volt, elmés meg gyönyörű… ezek 

mind köddé váltak, kivéve… becsületükre váljék – mondta Elizabeth 

kelletlenül – Michaelt és Owent. Ők mindenben segítették, de sajnos 

meghalt, mielőtt befejezhette volna a regényét. 

 

– Michael beteg volt, és nem tudott elmenni a temetésére, de Owen volt 

az egyik, aki a koporsót vitte. Hálából, amiért így gondoskodtak róla, Joe 

kettejükre hagyta azt a nagyon szép kis házát, ahol valaha annyit 

szórakoztak meg egész éjjel könyvekről beszélgettek. Néhány ilyenen én 

is ott voltam. Ezek… nos, szép idők voltak – fejezte be. 

 

– Mennyit használták a házat azután, hogy North meghalt? 

 

– Michael nevében nem nyilatkozhatok, de nem hinném, hogy járt volna 

ott, amióta Owennel összevesztek, az pedig nem sokkal Joe temetése 



után történt – vonta meg a vállát Elizabeth. – Owen sosem ment oda, 

mert rettegett tőle, hogy összefut Michaellel. Joe végrendeletében elég 

furcsa feltételek szerepeltek, azt hiszem, korlátozó szövetségnek hívják 

az ilyet. Kikötötte, hogy a házat művészmenedéknek kell használni. Így 

tudta Michael hosszú évekig megakadályozni, hogy eladják: Quine-

éknak sosem sikerült egy művész vevőt találni. Egy ideig egy szobrász 

bérelte, de abból aztán nem lett semmi. Michael persze a lehető 

legválogatósabb volt a bérlőkkel is, hogy Owen ne juthasson belőle 

pénzhez, és ő aztán megengedheti magának, hogy ügyvédekkel 

támogassa meg minden hóbortját. 

 

– És mi lett North befejezetlen könyvével? – kérdezte Strike. 

 

– Ó, Michael félretette a saját regényét, és a halála után befejezte Joe-ét. 

Az a címe, hogy A jel felé, és Harold Weaver adta ki. Kultuszmű, 

klasszikus, folyton újranyomják. 

 

Megint az órájára pillantott. 

 

– Mennem kell – jelentette ki. – Fél háromkor van egy találkozóm. A 

kabátomat, legyen szíves! – szólt oda egy elhaladó pincérnek. 

 

– Valakitől azt hallottam – kezdte Strike, aki persze nagyon is jól 

emlékezett, hogy Anstistól hallotta –, hogy ön felügyelte a felújítást a 

Talgarth Roadon nem olyan régen. 

 

– Igen – bólintott közömbösen Tassel –, ez is csak egy olyan szokatlan 

feladat, amit Quine ügynöke végül elvállalt neki. A munkák 

összehangolásáról volt szó, mesterek felhajtásáról. A feléről elküldtem a 

számlát Michaelnek, az ügyvédein keresztül ki is fizette. 

 

– És ön kapott kulcsot is? 

 

– Amit átadtam a munkavezetőnek – válaszolt hidegen. – Aztán 

visszaadtam Quine-éknak. 

 

– Ön nem ment el személyesen is megnézni, hogy haladnak? 

 



– Hát persze hogy elmentem, ellenőrizni kellett, tényleg megcsináltak-e 

mindent. Azt hiszem, kétszer jártam ott. 

 

– Nem tudja, használtak-e a felújításkor bármihez sósavat? 

 

– A rendőrség is érdeklődött sósavról – nézett rá Elizabeth. – Miért? 

 

– Nem mondhatom meg. 

 

Tassel csak nézett dühösen. Strike nem gondolta, hogy gyakran 

mondanak nemet, ha Elizabeth Tassel kérdez valamit. 

 

– Nos, magának is csak azt tudom mondani, mint a rendőrségnek: azt 

valószínűleg Todd Harkness hagyta ott. 

 

– Kicsoda? 

 

– A szobrász, akit említettem, aki a műtermet bérelte. Owen talált rá, 

Fancourt ügyvédei meg nem tudtak miért nemet mondani rá. Azt persze 

senki sem tudta, hogy Harkness főleg rozsdás fémmel dolgozik, és 

erősen maró hatású vegyszereket is használ. Rengeteg kárt okozott a 

műteremben, mielőtt kitették volna. Akkor meg Fancourték raktak 

rendbe mindent, ők küldték nekünk a számlát. 

 

A pincér meg is hozta Tassel kabátját. Néhány szál kutyaszőr tapadt rá. 

Strike hallotta a mellkasából felhangzó erőlködő sípolást, ahogy felállt. 

Aztán egy utolsó kézfogás után Elizabeth Tassel távozott. 

 

Strike megint taxival ment vissza az irodába azzal a vázlatos 

elképzeléssel, hogy kibékíti Robint – valahogy mintha nem jöttek volna 

ki jól aznap délelőtt, és nem volt biztos benne, mi is okozta ezt. De mire 

a külső irodába ért, már szakadt róla a víz, úgy fájt a térde, Robin legelső 

mondata pedig máris kiűzött a fejéből minden engesztelő gondolatot. 

 

– Most hívott az autókölcsönző. Nincs automata váltósuk, de tudnak 

adni egy… 

 



– Muszáj, hogy automata legyen! – csattant fel Strike, és lerogyott a 

kanapéra. A felharsanó bőr szellentéshangja csak még jobban 

felbosszantotta. – Rohadtul nem tudok kézi váltóst vezetni ilyen 

állapotban! Felhívta a…? 

 

– Persze hogy megkérdeztem máshol is – felelte Robin hűvösen. – 

Mindenhol megkérdeztem. Holnap senki nem tud magának automatát 

adni. És egyébként is brutális az időjárás előrejelzés. Szerintem jobb 

lenne, ha… 

 

– Márpedig lemegyek holnap Charddal beszélni – jelentette ki Strike. 

 

A fájdalomtól, félelemtől dühös is lett: félt, hogy le kell tennie a műláb 

használatáról, és megint visszakényszerül a mankóhoz, a feltűzött 

nadrágszárhoz – a bámuló pillantásokhoz, a szánakozáshoz. Gyűlölte a 

kemény műanyag székeket, a fertőtlenített folyosókat; gyűlölte, ha 

előkerül a jókora dossziéja, és ott tanakodnak az orvosok fölötte, arról 

mormognak, milyen változtatásra lenne szükség a műlábán; ha nyugodt 

szakemberek azt tanácsolják, hogy pihenjen, pátyolgassa a lábát, mintha 

az egy beteg gyerek lenne, akit mindenhová magával kell hurcolnia. 

Álmában nem fél lábbal látta magát, álmában teljes ember volt. 

 

Chard meghívása kéretlen ajándék volt, amit feltétlenül meg akart 

ragadni. Sok-sok mindent szeretett volna megkérdezni Quine kiadójától. 

Már maga a meghívás is kirívóan furcsa. Tudni akarta, mi oka Chardnak 

lerángatni őt Devonba. 

 

– Hallotta, mit mondtam? – kérdezte most Robin. 

 

– Micsoda? 

 

– Azt mondtam, „majd én vezetek”. 

 

– Dehogy vezet – vágta rá Strike barátságtalanul. 

 

– Miért ne? 

 

– Magának Yorkshire-be kell mennie! 



 

– Holnap este tizenegyre kell a King’s Crossra érnem. 

 

– De borzasztó nagy hó lesz! 

 

– Korán elindulunk. Vagy… – vont vállat Robin – akkor le is mondhatja 

Chardot. De a jövő hétre is szörnyű időt mondanak. 

 

Robin acélosan kék szemének kereszttüzében Strike nagyon nehéznek 

találta a hálátlan hozzáállást pont az ellenkezőjébe fordítani. 

 

– Rendben van – nyögte ki. – Köszönöm. 

 

– Akkor viszont nekem kell elmennem a kocsiért – jegyezte meg Robin. 

 

– Igen – felelte Strike összeszorított fogakkal. 

 

Owen Quine úgy gondolta, a nőknek semmi keresnivalójuk az 

irodalomban; Strike-nak is voltak titkolt előítéletei – de hát milyen 

választása maradt, amikor a térdét már csak az imádság tartja össze, és 

sehol sem kap automata váltós kocsit? 
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…ez volt (mind közül) a leghalálosabb, legveszedelmesebb kaland, 

melyből valaha kivettem a részem, amióta először fogtam fegyvert 

ellenségeinkre… 

 

BEN JONSON: 

Ki-ki a maga természete szerint 

 

 

 

 

Másnap hajnali ötkor Robin kabátba-sálba-kesztyűbe burkolózva 

felszállt az egyik első metróra. Hópelyhek csillogtak a hajában, a vállán 

egy kis hátizsák lógott, és volt nála egy kisebb, hétvégi utazótáska is; 

ebbe csomagolta el a fekete ruhát, kabátot, cipőt, amire majd Mrs. 

Cunliffe temetésén lesz szüksége. Nem mert azzal számolni, hogy haza 

tud majd ugrani a devoni kiruccanás után, ezért egyenesen a King’s 

Crossra akart menni, miután visszavitte a kocsit az autókölcsönzőbe. 

 

A majdnem üres metrón ülve megvizsgálta a mai nappal kapcsolatos 

érzéseit, és vegyesnek találta őket. Leginkább az izgalom dominált, mert 

meg volt győződve róla, hogy Strike-nak jó oka van most beszélni 

Daniel Charddal, ez pedig nem várhat. Robin már megtanult bízni a 

főnöke döntéseiben és megérzéseiben; ez is olyasmi volt, ami Matthew-t 

módfelett bosszantotta. 

 

Matthew… Robin kesztyűs ujjaival megszorította a mellette pihenő kis 

utazótáskát. Most már folyton hazudott Matthew-nak. Robin őszinte nő 

volt, és a kilenc év során, amit együtt töltöttek, sosem hazudott neki – 

egészen mostanáig. Néhányszor csak elhallgatott dolgokat. Szerda este 

Matthew megkérdezte tőle telefonon, mi volt a munkában aznap, ő pedig 

röviden és erősen cenzúrázva elmesélte neki a történteket, de kihagyta, 

hogy Strike-kal ellátogattak a házhoz, ahol Quine-t megölték, ebédeltek 

az Albionban, és persze azt is, amikor a West Brompton állomáson úgy 

keltek át a gyalogos felüljárón, hogy Strike átkarolta a vállát. 



 

De akadtak igazi, tőrőlmetszett hazugságok is. Épp tegnap este Matthew 

is, akárcsak Strike, megkérdezte tőle, nem akar-e kivenni egy 

szabadnapot, és lemenni egy korábbi vonattal. 

 

– Én próbáltam – mondta, és a hazugság csak úgy kiszaladt a száján, 

még mielőtt meggondolhatta volna. – Minden vonat teli van. Ez az 

időjárás. Gondolom, mindenki vonattal megy, nem kockáztatja, hogy 

elindul kocsival. Muszáj lesz az éjszakaival kihúzni. 

 

Mégis mi mást mondhattam volna?, gondolta Robin, ahogy a sötét 

ablakban meglátta saját feszült arcát tükröződni. Felrobbant volna 

mérgében! 

 

Igazság szerint nagyon is szeretett volna lemenni Devonba; szeretett 

volna segíteni Strike-nak; szeretett volna már előjönni a számítógépe 

mögül, bármilyen elégedetté is tette, hogy ilyen hatékonyan vezeti az 

üzletet; és szeretett volna nyomozni. Ez vajon helytelen? Mert Matthew 

szerint igen. Ő nem erre számított. Ő azt akarta, hogy Robin menjen el 

ahhoz a reklámcéghez HR-esnek, majdnem kétszer akkora fizetésért. 

London olyan drága! Matthew nagyobb lakást is akart. Mondhatjuk, 

hogy most ő tart el, gondolta Robin… 

 

Aztán meg ott van Strike. Megszokott csalódás, az a szorítás a 

gyomrában: fel kell vennünk még valakit. Folyton előkerült ez a 

lehetséges munkatárs, aki Robin fejében lassan mitikus méretűre nőtt: 

rövid hajú, ravasz arcú nő, mint az a rendőrnő, aki őrt állt a helyszín előtt 

a Talgarth Roadon. Ügyes, képzett minden olyasmiben, amiben ő nem, 

ráadásul nincs ott a nyakában (és ezt magában is most mondta ki 

legelőször, ebben a félig üres, ragyogóan fényes metrókocsiban – kint 

sötét, a fülében csupa zörgés és kopogás) egy Matthew-féle vőlegény. 

 

De hát Matthew az élete tengelye, a mozdíthatatlan középpont! Szereti a 

fiút, mindig is szerette. Matthew kitartott mellette élete legnehezebb 

időszakában is, amikor sok más fiú elhagyta volna. Hozzá akar menni, és 

hozzá is fog. Csak hát eddig még nem voltak alapvető 

nézetkülönbségeik, sosem volt köztük ilyen. A munkájában valami, vagy 

az a döntése, hogy ott marad Strike-nál, vagy magában Strike-ban 



valami új, kiszámíthatatlan tényezőt hozott a kapcsolatukba, fenyegető, 

új faktort… 

 

A Toyota Land Cruiser, amit bérelt, Chinatownban várta egy 

parkolóházban. Ez volt az egyik legközelebbi parkoló a Denmark 

Streethez, ahol meg egyáltalán nem lehetett megállni. Robin meg-

megcsúszva sietett a sötétben a parkolóház felé leglaposabb sarkú 

csinosabb cipőjében, jobb kezében a kis utazótáskájával. Elhatározta, 

hogy most nem gondol többet Matthew-ra, vagy hogy ő mit gondolna 

vagy mit szólna, ha látná, ahogy hat órára összezárja magát Strike-kal 

egy kocsiban. Miután a táskáját a csomagtartóba tette, hátradőlt a 

vezetőülésben, beállította a GPS-t és a fűtést, és hagyta járni a motort 

egy kicsit, amíg a fagyos belső tér felmelegedett valamelyest. 

 

Strike késett, ami nem vallott rá. Robin a várakozást arra használta fel, 

hogy közelebbről is megismerkedjen a kocsival. Imádta az autókat, 

mindig is szeretett vezetni. Már tízéves korában tudta vezetni a traktort a 

nagybátyja farmján, feltéve, ha valaki segített neki kiengedni a kéziféket. 

Nem úgy, mint Matthew, ő elsőre átment a vizsgán. Mostanra már 

megtanulta azt is, hogy ezzel ne cukkolja. 

 

Mozgást látott a visszapillantó tükörben, felpillantott. A sötét öltönyös 

Strike tartott nehézkesen a kocsi felé két mankó segítségével, a nadrágja 

jobb szára feltűzve. 

 

Robin váratlanul hányingerhez hasonlót érzett a gyomrában – nem az 

amputált láb miatt, amit már látott korábban is, ráadásul sokkal 

nyugtalanítóbb körülmények között, hanem mert most először látott 

olyat, hogy Strike nyilvánosan jelenik meg a műlába nélkül. 

 

Kiszállt a kocsiból – majd a férfi dühös tekintete láttán máris azt kívánta, 

bár ne tette volna. 

 

– Jó gondolat, hogy négykerék-meghajtásost kért – szólalt meg a főnöke, 

szavak nélkül is figyelmeztetve, hogy a lábáról nem beszélnek. 

 

– Igen, gondoltam, ebben az időben feltétlenül – helyeselt Robin. 

 



Strike körbement az első ajtóhoz. Robin tudta, hogy semmiképp sem 

szabad segítenie neki; mintha valami taszító erőteret érzett volna 

körülötte, mintha telepatikusan is elutasítana minden segítséget és 

együttérzést – de egy kicsit aggódott, hogy nem fog tudni egyedül 

beszállni a kocsiba. Strike a hátsó ülésre dobta a mankóit, és egy 

pillanatig bizonytalan egyensúllyal imbolygott, majd valami olyan 

felsőtestbevetéssel, amilyet Robin még sosem látott tőle, könnyedén 

behúzta magát az ülésre. 

 

Robin gyorsan visszaugrott a kormány mögé, becsapta az ajtaját és 

bekapcsolta a biztonsági övét, majd kitolatott a helyéről. Az, hogy Strike 

már előre elutasította az aggódását, falként meredezett közöttük – az 

együttérzéshez most már egy kis megbántottság is vegyült, amiért a férfi 

még egy icipicit sem hajlandó őt beengedni. Ugyan mikor ugrálta ő 

körül, vagy anyáskodott felette? Legfeljebb odaadta neki a paracetamolt, 

és annyi… 

 

Strike nagyon jól tudta, hogy lehetetlenül viselkedik, de ez a tudat csak 

még jobban bosszantotta. Már amikor felébredt, nyilvánvaló volt 

számára, hogy egyértelmű ostobaság lenne akár megpróbálni felcsatolni 

a műlábat a forró, dagadt és rettenetesen érzékeny térdére. A fenekén 

kényszerült lejönni a vaslépcsőn, mint egy kisgyerek. Ahogy a 

mankóival átkelt a jeges Charing Cross Roadon, megbámulta a 

mínuszokkal, sötéttel is dacoló néhány kora reggeli járókelő. Sosem 

akart újra ebbe az állapotba kerülni, de most mégis itt találta magát, 

pusztán azért, mert egy rövidke pillanatra megfeledkezett róla, hogy nem 

olyan egészséges, mint az álmaiban szereplő Strike. 

 

De Robin legalább tud vezetni, állapította meg Strike megkönnyebbülve. 

A húga, Lucy figyelmetlenül, kiszámíthatatlanul vezetett, Charlotte 

pedig mindig úgy hajtott a Lexusszal, hogy az már fizikai fájdalmat 

okozott Strike-nak: át a piros lámpákon, rossz irányból be az egyirányú 

utcákba, közben cigarettázott, a mobilján trécselt, épp csak nem csapta el 

a bicikliseket vagy a parkoló autók hirtelen kinyíló ajtóit… Azóta, hogy 

az a Viking a levegőbe repült alatta a sárga földúton, Strike nehezen 

viselte, ha nem profi sofőr vezet. 

 

Robin csak hosszú hallgatás után szólalt meg: – Van kávé a hátizsákban. 



 

– Mi az? 

 

– A hátizsákban… van benne egy termosz. Gondoltam, nem kéne 

megállnunk, csak ha muszáj. És van süti is. 

 

Az ablaktörlők hópelyhek között vágtak utat maguknak az ablakon. 

 

– Hát maga egy kész csoda – felelte Strike, és máris kezdett engedni a 

távolságtartása. Nem reggelizett. Először megpróbálta felcsatolni a 

műlábát, majd amikor kudarcot vallott, keresnie kellett egy biztosítótűt a 

nadrágszára feltűzésére, előásni a mankóit, aztán pedig lejutni a lépcsőn 

– mindez kétszer annyi ideig tartott, mint amennyit eredetileg rászánt. 

Robin pedig, bárhogy is érzett, egy kis mosolyt villantott rá. 

 

Strike töltött magának egy kávét, és megevett néhány teasüteményt. 

Ahogy egyre kevésbé volt éhes, azt is egyre jobban értékelte, milyen 

ügyesen kezeli Robin a kölcsönautót. 

 

– Matthew-nak milyen kocsija van? – érdeklődött, amikor már a Boston 

Manor-i viadukton hajtottak keresztül. 

 

– Semmilyen – felelte Robin. – Itt Londonban nincs autónk. 

 

– Persze, semmi szükség rá – bólogatott Strike, és magában 

megjegyezte, hogy ha valaha képes lesz akkora fizetést adni a lánynak, 

amekkorát megérdemel, talán mégis megengedhetik majd maguknak. 

 

– Egyébként miket akar megkérdezni Daniel Chardtól? – kérdezte 

Robin. 

 

– Egy csomó mindent – válaszolt Strike, és lesöpörte a morzsákat a sötét 

zakójáról. – Először is, hogy összeveszett-e ő is Quine-nal, és ha igen, 

miért. Bármekkora faszfej is volt Quine, el nem tudom képzelni, ugyan 

miért ment neki épp annak, akitől a megélhetése függött, és akinek 

megvolt hozzá a pénze, hogy szénné perelje. 

 



Aztán egy ideig rágcsálta a süteményt, majd miután lenyelte, még 

hozzátette: – Hacsak nem Jerry Waldergrave-nek van igaza, és Quine 

valóban valami összeomláson ment át, amikor írta, és nekiment 

mindenkinek, akiről azt hitte, hogy hibás lehet a rossz eladásaiért. 

 

Amíg Strike előző nap elment ebédelni Elizabeth Tassellel, Robin is 

befejezte a Bombyx morit. 

 

– De nem túl koherens ez a szöveg ahhoz, hogy olyasvalaki írja, aki épp 

összeomlik? – kérdezte. 

 

– Lehet, hogy a mondatok összeállnak, de nem hinném, hogy sokan 

akarnák tagadni, hogy ami benne van, az egy kibaszott őrület. 

 

– De a többi könyve is nagyon hasonló. 

 

– Egyik sem annyira elborult, mint a Bombyx mori – vetette ellene 

Strike. – A Hobart vétkének meg a Balzac testvéreknek is legalább 

cselekménye van. 

 

– Ennek is van cselekménye! 

 

– Tényleg? Nem lehet, hogy Bombyx kis sétája csak arra szolgál, hogy a 

különböző emberek elleni támadásokat összefogja? 

 

A hóesés még sűrűbb, szaporább lett, amikor elhajtottak a Heathrow-ra 

vezető kijárat mellett a regény sok-sok groteszk részletéről beszélgetve, 

kacarászva kicsit nevetséges logikai ugrásain, abszurditásain. Az 

autópálya két oldalán úgy néztek ki a fák, mint amiket tonnányi 

porcukorral öntöttek nyakon. 

 

– Talán Quine csak négyszáz évvel később született a kelleténél – 

jegyezte meg Strike, és még mindig a süteményt majszolta. – Elizabeth 

Tassel mesélte, hogy van olyan Jakab korabeli bosszútragédia, amelyben 

szerepel egy nőnek beöltöztetett, mérgezett csontváz. Gondolom, valaki 

megdugja, aztán meghal. Nincs épp olyan távol Phallus Impudicustól, 

aki rákészül, hogy… 

 



– Ne! – vágott közbe Robin. Kicsit elnevette magát, de össze is rezzent. 

 

De Strike nem a lány tiltakozására hallgatott el, nem is azért, mert 

annyira undorította volna a dolog. Miközben beszélt, hirtelen felcsillant 

valami a tudatalattijában. Valaki mondta, hogy… valakitől azt hallotta… 

de az emlék fájdalmas, ezüst villanással eltűnt, akár egy fürge ponty a 

hínárban. 

 

– Mérgezett csontváz… – mormogta Strike, hátha így sikerül 

visszaráncigálnia az elszökő emléket, de az már eltűnt. 

 

– És tegnap este befejeztem a Hobart vétkét is – szólalt meg Robin, 

miközben megelőzött egy lassan poroszkáló Priust. 

 

– Maga nagyon szereti, ha bántják – jegyezte meg Strike, aki immár a 

hatodik sütit vette el. – Nem is hittem, hogy tetszik magának. 

 

– Nem is tetszett. És nem is lett jobb. Az egész egy… 

 

– Egy hermafroditáról szól, aki terhes lesz, és elveteti, mert egy gyerek 

belezavarna az irodalmi ambícióiba – foglalta össze Strike. 

 

– Maga is olvasta! 

 

– Nem, ezt Elizabeth Tassel mesélte. 

 

– De van benne egy véres zsák – mutatott rá a lány. 

 

Strike oldalt pillantott, Robin profiljára; ahogy olyan komoly arccal 

figyelte az utat előttük, tekintete néha a visszapillantóra ugrott. 

 

– És mi van benne? 

 

– Az elvetetett baba – felelte Robin. – Rettenetes. 

 

Strike elmélázott ezen az új részleten, amíg elhajtottak a maidenheadi 

leágazás mellett. 

 



– Fura – mondta végül. 

 

– Inkább groteszk – válaszolt Robin. 

 

– Nem, az a fura – folytatta Strike –, hogy Quine ismételni kezdte magát. 

Ez már a második olyan részlet a Hobart vétkéből, amit a Bombyx 

moriba is belerakott. Két hermafrodita, két véres zsák. De miért? 

 

– Hát – felelte Robin –, azért nem teljesen ugyanaz. A Bombyx moriban 

a véres zsák nem a hermafroditáé, és nem is elvetetett gyerek van 

benne… de talán kifogyott az ötletekből – mondta aztán. – Talán a 

Bombyx mori afféle… utolsó, nagy máglya, ahol tűzre dobja minden 

ötletét. 

 

– Inkább a karrierje halotti máglyája az. 

 

Strike mélyen elgondolkodva ült, az ablakon át meg egyre vidékibb 

jellegű tájat látott. A fák közötti résekben most széles hómezők tűntek 

fel, fehér alapon fehér a gyöngyházszürke ég alatt, és a hó még mindig 

sűrűn, szaporán zuhogott a szélvédő előtt. 

 

– Hát, tudja – szólalt meg végül Strike –, szerintem itt két lehetőség van. 

Quine vagy tényleg valami összeomláson ment keresztül, képtelen volt 

megítélni, amit csinál, és tényleg azt hitte, hogy a Bombyx mori a 

mesterműve… vagy csak a lehető legtöbb bajt akarta kavarni, és az 

ismétlések okkal vannak ott. 

 

– De mi az okuk? 

 

– Ez a kulcs – folytatta Strike. – A többi könyvére hivatkozva próbálta 

megértetni az olvasóval, mire is céloz itt a Bombyx moriban. Mondani 

próbált valamit, de anélkül, hogy nyakon csíphetnék rágalmazásért. 

 

Robin ugyan nem vette le a tekintetét a behavazott autópályáról, de 

fintorogva egy kicsit mégis Strike felé fordult. 

 

– Gondolja, hogy az egész mind szándékos? Hogy tényleg csak bajt 

akart keverni? 



 

– Ha jól belegondolunk – felelte Strike –, nem épp rossz üzleti 

elképzelés egy egoista, érzéketlen pasasnak, aki már alig tud könyveket 

eladni. Keverj annyi bajt, amennyi csak bírsz, érd el, hogy egész London 

erről pletykáljon, meg jogi lépésekkel fenyegessen, hogy rengetegen 

felszívják magukat; ejts el valamit homályosan, hogy valami kiderül egy 

híres íróról… és aztán tűnj el, hogy az ügyvédi felszólítások ne érjenek 

el, majd mielőtt bárki megállíthatna, rakd ki e-könyvként az internetre! 

 

– De hát dühöngött, amikor Elizabeth Tassel azt mondta neki, hogy nem 

adja ki! 

 

– Tényleg? – kérdezett vissza Strike elgondolkodva. – Vagy talán csak 

eljátszotta? Azért noszogatta volna annyira, hogy olvassa el, mert pont 

egy szép kis nyilvános veszekedést akart összehozni? Nekem Quine bazi 

nagy exhibicionistának tűnik. Lehet, hogy az egész a promóciós terve 

része volt. Úgy érezte, a Roper Chard nem szán eleget a művei 

reklámozására, ezt Leonora mondta. 

 

– Szóval azt gondolja, hogy amikor Tassellel találkozott, már eleve az 

volt a terve, hogy kiviharzik az étteremből? 

 

– Lehet – bólintott Strike. 

 

– És hogy aztán megy a Talgarth Roadra? 

 

– Lehet. 

 

Mostanra már teljesen felkelt a nap, szikrázott a fény a deres fatetőkön. 

 

– És meg is kapta, amit akart, nem? – folytatta Strike hunyorogva. Ezer 

meg ezer apró jégkristály csillogott a szélvédőn. – Ha akart volna, sem 

tudott volna jobb reklámot csinálni a könyvének. Csak hát kár, hogy nem 

élte meg, hogy láthassa magát a BBC híradójában. Ó, a francba! – tette 

még hozzá maga elé. 

 

– Mi baj? 

 



– Megettem az összes sütit… bocsánat – bökte ki Strike bűnbánóan. 

 

– Semmi baj – felelte Robin vidáman. – Reggeliztem. 

 

– Hát, én nem – vallotta be Strike. 

 

A meleg kávé, a beszélgetés, meg az, hogy Robin így gondolt az ő 

kényelmére, megoldotta a nyelvét a lábával kapcsolatban is. 

 

– Nem bírtam felcsatolni azt a rohadt műlábat. Pokolian fel van dagadva 

a térdem, muszáj lesz elmennem valami orvoshoz. Az tartott ilyen 

sokáig, amíg kitaláltam, mit csináljak vele. 

 

Robin is ilyesmire gondolt, de azért értékelte, hogy Strike beavatta. 

 

Egy golfpálya mellett mentek el, ahol most több hektárnyi puha fehérből 

álltak ki a zászlók, a homokcsapdák ónszürkén ragyogtak a téli nap 

fényében. Swindonhoz közeledtek már, amikor megcsörrent Strike 

telefonja. Rápillantott a számra (kicsit számított rá, hogy Nina Lascelles 

újra próbálkozik), és látta, hogy Ilsa az, a régi iskolatársa. Rémülten 

vette észre azt is, hogy 6:30-kor Leonora Quine-tól is volt egy nem 

fogadott hívása. Nyilván épp akkor küzdötte át magát a Charing Cross 

Roadon a mankóin. 

 

– Hahó, Ilsa, mi a helyzet? 

 

– Hát, elég sűrű – felelte amaz. Fémes, távoli volt a hangja, Strike rögtön 

hallotta, hogy kocsiból beszél. 

 

– Felhívott Leonora Quine szerdán? 

 

– Aha, még aznap délután találkoztunk is – jött a válasz. – És épp most 

beszéltem vele megint. Azt mondta, próbált téged is elérni ma reggel, de 

nem vetted fel. 

 

– Igen, korán indultam ma, biztos nem hallottam. 

 

– Engedélyt adott, hogy tájékoztassalak, hogy… 



 

– Mi történt? 

 

– Bevitték kihallgatásra. Én is épp most megyek a rendőrségre. 

 

– A francba! – szakadt ki Strike-ból. – A francba! Mit találtak? 

 

– Azt mondta, előkerült néhány fénykép a hálószobájukból. Úgy tűnik, 

Quine szerette, ha megkötözik, és úgy fotózzák – felelte Ilsa maróan 

szenvtelenül. – De mindezt úgy mondta el, mintha mondjuk a 

kertészkedésről beszélne. 

 

A telefonba beszűrődött a sűrű, belvárosi forgalom zaja. Itt kint, az 

autópályán az ablaktörlő surrogása volt a leghangosabb zaj, vagy az erős 

motor folyamatos duruzsolása, vagy ahogy néha elsüvített mellettük egy-

egy vakmerő autós, aki előzésbe fogott a zuhogó hóban. 

 

– Azt gondolná az ember, lehetett volna annyi esze, hogy megszabadul 

ezektől a képektől – jegyezte meg Strike. 

 

– Úgy fogok tenni, mintha meg sem hallottam volna ezt a bizonyíték 

megsemmisítésére buzdító megjegyzést – felelte Ilsa tettetett szigorral. 

 

– De hát azok a kurva képek nem is bizonyítékok! – fakadt ki Strike. – 

Jézus isten, hát nyilván zűrös egy szexuális életük volt, mégis hogy 

máshogy maradt volna meg Leonoránál egy olyan pasas, mint Quine? 

Anstis túl szemérmesen gondolkodik, az a baj, szerinte a misszionárius 

pózon kívül minden más már valami rohadt bűnöző hajlamra utal. 

 

– Mégis honnan tudsz te bármit a nyomozást vezető rendőrtiszt szexuális 

szokásairól? – érdeklődött vidáman Ilsa. 

 

– Ő az a srác, akit Afganisztánban én rántottam a kocsi hátuljába – 

mormogta Strike. 

 

– Ó! – felelte Ilsa. 

 



– Márpedig ő elhatározta, hogy ráhúzza Leonorára. De ha csak ennyi van 

a kezükben, néhány pikáns fotó… 

 

– Nem csak ennyi. Te tudtad, hogy Quine-éknak van egy 

tárolóhelyiségük? 

 

Strike dermedten hallgatta. Hirtelen elöntötte a nyugtalanság. Lehet, 

hogy tévedett? Ilyen óriásit tévedett? 

 

– Na, tudtad? – ismételte Ilsa. 

 

– Mit találtak? – kérdezte Strike, immár teljesen komoly hangon. – Ugye 

nem a beleket? 

 

– Mit mondtál? Mintha azt hallottam volna, hogy „ugye nem a 

beleket?”! 

 

– Mit találtak? – próbálkozott újra Strike. 

 

– Nem tudom, de biztosan kiderül, ha odaérek. 

 

– Nem tartóztatták le? 

 

– Csak kihallgatásra vitték be, de én látom, biztosak benne, hogy ő volt, 

és szerintem Leonora nem is érti, mennyire komolyra fordultak a dolgok. 

Amikor felhívott, másról sem beszélt, csak hogy a lányát át kell vinnie a 

szomszédba, és hogy a lánya kiborult… 

 

– Az a lány huszonnégy éves, „tanulási nehézségei” vannak. 

 

– Ó – hallgatott el Ilsa. – Hát ez szomorú… figyelj, majdnem ott vagyok, 

most le kell tennem. 

 

– Majd tájékoztass! 

 

– De nem valami hamarosan. Van egy olyan érzésem, hogy ez eltart egy 

ideig. 

 



– A francba! – ismételte Strike, amikor letette. 

 

– Mi történt? 

 

Előttük egy hatalmas tartálykocsi húzódott be lassan a belső sávba, hogy 

megelőzzön egy „Baba a kocsiban!” matricás Honda Civicet. Strike csak 

nézte, ahogy ez a rémisztő méretű, ezüsthengeres szörnyeteg ide-oda 

csúszkál a jeges úton ennél a sebességnél, és bár nem adta jelét, nagyon 

helyesnek találta, hogy Robin lassított, nagyobb féktávolságot hagyva. 

 

– A rendőrség bevitte Leonorát kihallgatásra. 

 

Robinnak elakadt a lélegzete. 

 

– Találtak Quine-ról néhány megkötözött fotót a hálószobájukban, meg 

még valamit valami tárolóhelyiségükben, de Ilsa még nem tudja, mi… 

 

Strike-kal történt már ilyen: ilyen azonnali váltás nyugalomból 

nyugtalanságba. Ahogy lelassul az idő. Ahogy minden érzéke drótként 

megfeszülve sikolt fel. 

 

A tartálykocsi tartálya irányíthatatlanul sodródni kezdett. 

 

– FÉKEZZEN! – hallotta a saját kiáltását, mert legutóbb is így próbálta 

elhajtani magától a halált… 

 

Csakhogy Robin inkább tövig nyomta a gázt. A kocsi üvöltve 

előrelendült. De nem maradt hely, hogy elférjen. A teherautó az oldalára 

dőlt a jeges úton, úgy pördült tovább; a Civic belement, felborult, és a 

tetején továbbcsúszott az útpadka felé; egy Golf és egy Mercedes is 

egymásba futott, és most együtt rohantak a tartálykocsi felé… 

 

Ők pedig az út melletti árok felé száguldottak. Robin alig néhány 

centivel húzott el a felfordult Civic mellett. Strike az ajtón lévő 

kapaszkodót markolta, ahogy a Land Cruiser nagy sebességgel leszaladt 

az útról – most majd belerohannak az árokba, talán fel is borulnak –, a 

tartálykocsi hátulja vészesen közeledett, de Robin olyan gyorsan ment, 

hogy azt is elkerülte alig egy leheletnyivel. Egy óriási rántás, Strike feje 



a plafonba ütközött, és már vissza is kanyarodtak a jeges aszfaltra a 

karambol túloldalán, sértetlenül. 

 

– Azt a kurva… 

 

Robin most már végre fékezett. Teljesen uralma alatt tartotta a kocsit, és 

megállt a leállósávban. Az arca épp olyan sápadtfehér, mint a szélvédőre 

csapódó hó. 

 

– Abban a Civicben ült egy gyerek is! 

 

És mielőtt Strike egy szót is szólhatott volna, a lány már ott sem volt, 

bevágta maga mögött az ajtót. 

 

Strike hátrahajolt az ülése mellett, próbálta elérni a mankóit. Sosem 

érezte még ilyen keményen, hogy rokkant. Mire sikerült előreráncigálnia 

magához a mankókat, szirénázást hallott. A behavazott hátsó ablakon 

keresztül hunyorogva meg is látta a távolban a kék villogó fényt. A 

rendőrség máris megérkezett. Ő meg csak egy féllábú kolonc itt. 

Káromkodva visszadobta hátra a mankókat. 

 

Robin tíz perc elteltével jött vissza. 

 

– Rendben van – lihegte. – A kisfiúnak semmi baja, be volt kötve a 

gyerekülésbe. A teherautó vezetője ugyan tiszta vér, de magánál van… 

 

– És maga jól van? 

 

Robin még remegett kicsit, de a kérdésre elmosolyodott. 

 

– Persze, semmi bajom. Csak megijedtem, hogy egy halott kisgyereket 

találok ott. 

 

– Akkor jó – felelte Strike, és nagy levegőt vett. – De mégis, hol a 

francban tanult meg így vezetni? 

 

– Ó, hát elvégeztem néhány haladó kurzust – vonta meg a vállát Robin, 

és kisimította a haját a szeméből. 



 

Strike csak bámult rá. 

 

– Mikor? 

 

– Nem sokkal azután, hogy otthagytam az egyetemet. Eléggé… eléggé 

nehéz időszakon mentem át, nem nagyon jártam sehová. Apám ötlete 

volt. Mindig imádtam a kocsikat. 

 

– Tényleg csak hogy csináljak valamit – tette még hozzá, és már 

kapcsolta is a biztonsági övét és indította a motort. – Amikor otthon 

vagyok, néha felmegyek a farmhoz gyakorolni. A nagybátyámnak van 

ott egy telke, megengedte, hogy ott ralizzak. 

 

Strike még mindig némán bámult rá. 

 

– Biztos benne, hogy nem akar pihenni egy kicsit, mielőtt… 

 

– Nem, nem, megadtam nekik a nevem meg a címem. Mennünk kell 

tovább. 

 

Sebességbe tette a kocsit és szépen visszagurult az útra. Strike nem tudta 

levenni a szemét a nyugodt profiljáról; tekintete megint az úton, két keze 

magabiztosan, szilárdan a kormánykeréken. 

 

– Láttam már olyanokat, akik a seregben biztonsági sofőrök, és nem 

tudnának így kormányozni – mondta Strike. – Ők viszik a tábornokokat, 

arra vannak kiképezve, hogy ellenséges tűzben is el tudjanak menekülni. 

– Visszapillantott az utat elálló, összesodródott járművek halmára. – 

Még mindig nem értem, hogy sikerült ezen átjönnie. 

 

Robin az épp csak megúszott karambol hatására sem sírta el magát, de a 

dicsérő szavaktól, Strike elismerésétől most úgy érezte, mégis sírni 

tudna, ha elengedné magát. Hatalmas akaraterő kellett, hogy egy kis 

kacagássá préselje össze ezt az érzelmet, és csak annyit feleljen: – De 

ugye tudja, hogy ha fékezek, egyenesen belecsúsztunk volna a 

tartálykocsiba? 

 



– Igen – felelte Strike, és ő is elnevette magát. – Nem t’om, miért 

mondtam – hazudta aztán. 
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Az épp csak elkerült baleset dacára Strike és Robin alig egy kicsivel 

tizenkettő után már oda is értek a Devonbeli Tiverton városába. A GPS 

utasításait követve Robin vastag, fehér takaróval fedett csendes vidéki 

házacskák mellett hajtott el, át egy kovakő-színű folyón átívelő, csinos 

kis hídon, majd el egy váratlan szépségű, 16. századi templom mellett a 

városka másik végébe, ahol egy távirányítású kapu állt az úttól diszkrét 

távolságra. 

 

Egy jóképű filippínó fiatalember tűnt fel – a lábán ránézésre vitorlás 

cipő, és hatalmas kabátba bújva próbálta kézzel kifeszíteni a kaput. A 

Land Cruisert meglátva odamutogatott Robinnak, hogy tekerje le az 

ablakot. 

 

– Be van fagyva – mondta kurtán. – Várjanak egy kicsit, kérem! 

 

Öt percig üldögéltek a kocsiban, mire a fiatalembernek végre sikerült 

megbirkózni a kapuval, és kiásni a hóból annyi helyet, hogy a 

kapuszárnyak ki tudjanak nyílni. 

 

– Visszavigyük a házba? – kérdezte tőle Robin. 

 

A férfi erre bemászott a hátsó ülésre, Strike mankói mellé. 

 

– Maguk Mr. Chard barátai? 



 

– Vár minket – adott kitérő választ Strike. 

 

Hosszú, kanyargós privát úton hajtottak végig. A Land Cruiser 

könnyedén haladt az éjszaka hullott csikorgó hórétegen. Az utat 

szegélyező rododendronok csillogó, sötétzöld levelei nem tudták 

megtartani a havat, egészen fekete-fehérben közelítettek tehát a házhoz, 

a halovány, porhóval fedett út sűrű növényfal között futott. Rengeteg idő 

telt már el a reggeli óta, Strike pedig ráadásul csak a kocsiban evett 

néhány süteményt. 

 

A tengeribetegség-szerű szédülés, az a halvány érzés, mintha nem is a 

valóságban lenne, még akkor is ott bujkált Robinban, amikor kiszállt a 

Toyotából és felnézett a Tithebarn House-ra. Az egy sötét erdőcske 

mellett állt, ami egészen közel ért az egyik oldalához. Ezt a hosszúkás 

épületet itt előttük valami igen merész építész alakította át: a tető felét 

átlátszó üvegre cserélték, a másik felét pedig, úgy tűnt, napenergia-

panelekre. Ahogy felnézett oda, ahol az épület átlátszó, csontvázszerű 

látványba fordult a világos, fakószürke ég hátterén, Robint még jobban 

elfogta a szédülés. Az a szörnyű kép jutott róla eszébe Strike telefonján, 

a boltíves tetejű helyiség a nagy üvegablakkal, a fénnyel, és benne Quine 

megcsonkított holttestével. 

 

– Jól van? – kérdezte Strike aggódva. A lány szörnyen sápadtnak tűnt. 

 

– Igen – felelte Robin, mert szerette volna, ha a férfi szemében sikerül 

megőriznie heroikus vonásait. Nagyokat lélegzett a fagyos levegőből, 

majd megindult Strike után (aki meglepően fürgén mozgott a mankóin) 

fel a bejárathoz vezető, kőzúzalékkal felszórt úton. Fiatal utasuk 

egyetlen szó nélkül eltűnt. 

 

Maga Daniel Chard nyitotta ki nekik az ajtót. Egy sárgászöld, 

mandaringalléros, köpenyszerű selyeminget viselt és bő vászonnadrágot. 

Strike-hoz hasonlóan ő is két mankóra támaszkodott, a bal lábfeje és 

lábszára vastag műanyag csizmába csomagolva. Chard lepillantott Strike 

üresen fityegő nadrágszárára, és jó néhány fájdalmas másodpercig nem 

is tudta levenni róla a szemét. 

 



– És még maga gondolta, hogy gondjai vannak – szólalt meg Strike, és 

kezet nyújtott. 

 

De ez a kis vicc is süket fülekre talált. Chard el sem mosolyodott. Most 

is ugyanaz a fura, nem e világi aura lengte körül, amit Strike még a 

céges bulin figyelt meg. A szemébe sem nézett, úgy rázta meg a kezét, 

és így köszöntötte őket: – Egész délelőtt arra számítottam, hogy 

lemondják. 

 

– Nem, sikerült ideérnünk – felelte Strike, bár igazán szükségtelenül. – 

Ő itt az asszisztensem, Robin, ő vezetett. Remélem… 

 

– Dehogy, hát nem ülhet kint a hóban – vágta rá Chard, bár melegségnek 

nyoma sem volt a hangjában. – Jöjjön csak be! 

 

A mankók segítségével hátralépett kicsit, hogy a küszöbről bejöhessenek 

a mézszínű, csillogóra fényesített fapadlóra. 

 

– Nem bánják, ha le kéne venni a cipőjüket? 

 

Zömök, középkorú filippínó nő jött be a jobbfelé lévő téglafalon nyíló 

kétszárnyú lengőajtón. Fekete haját kontyba fogta össze. Tetőtől talpig 

feketébe volt öltözve, és két vászonzsákot tartott a kezében, amelybe 

Strike-nak és Robinnak nyilván a cipőjüket kellett volna beletenniük. 

Robin oda is adta az övét. Furán sebezhetőnek érezte magát, csupasz 

talpa alatt a padló deszkáival. Strike csak állt ott az egyetlen lábán. 

 

– Ó – szólalt meg Chard, és megint bámult rá egy kicsit. – Nos, úgy 

gondolom… Mr. Strike inkább ne vegye le a cipőjét, Nenita. 

 

A nő szó nélkül visszavonult a konyhába. 

 

A Tithebarn House belseje valahogy még tovább erősítette Robin 

kellemetlen szédülésérzését. A hatalmas belső térben egyáltalán nem 

voltak falak. Az emelet, ahová egy acélból és üvegből készült 

csigalépcsőn lehetett felmenni, vastag fémkábeleken lógott le a magas 

mennyezetről. Chard óriási franciaágya (úgy tűnt, fekete bőrből) is 

látszott magasan felettük; valami gigantikus, szögesdrótból hajlított 



keresztre emlékeztető dolog függött a téglafalon fölötte. Robin gyorsan 

félre is nézett róla, mert minden eddiginél erősebb hányinger fogta el. 

 

Az alsó szint bútorainak nagy része fehér vagy fekete bőrből készült 

kockákból állt. Függőleges acél fűtőtestek és művészien egyszerű, fából-

fémből készített könyvespolcok váltották egymást. Az igen ritkásan 

bútorozott helyiség uralkodó eleme egy életnagyságú, márvány 

angyalszobor volt, amely egy sziklán kuporgott, és egyes részei mintha 

keresztmetszetet mutattak volna: kilátszott a koponyája fele, a belei egy 

része, a lábában egy csont részlete. Robin képtelen volt félrenézni a 

melléről, mely kövér gömböcskék halmaként üldögélt egy izompárnán, 

ami meg egy gomba lemezkéihez hasonlított. 

 

Nevetséges hányingert érezni, amikor ez a felboncolt test itt hideg, tiszta 

kőből van, puszta érzéketlen fehérségből, nem is hasonlít a Strike 

telefonján megőrzött rothadó hullához… Ne gondolj rá… Mondania 

kellett volna Strike-nak, hogy hagyjon legalább egy sütit… 

izzadságcseppek gyöngyöztek a felső ajkán, a fejbőrén… 

 

– Jól van, Robin? – kérdezte éles hangon Strike. A két férfi 

arckifejezéséből látta, hogy nyilván nagyon elsápadhatott, és a 

félelemhez, hogy talán el is ájul, most hozzájött még a szégyenérzet is, 

hogy csak hátráltatja Strike munkáját. 

 

– Elnézést… – nyögte ki elzsibbadt ajkakkal. – A hosszú út… kaphatnék 

esetleg egy pohár vizet…? 

 

– Ööö… nos, persze – felelte Chard, mintha a víz nem épp bőségesen 

állna rendelkezésére. – Nenita! 

 

Újra bejött a feketébe öltözött nő. 

 

– Az ifjú hölgy szeretne egy pohár vizet – mondta neki Chard. 

 

Nenita intett Robinnak, hogy kövesse. A lány hallotta a háta mögött a 

kiadó mankójának finom tap-tapját a fapadlón, miközben kilépett a 

konyhába. Egy pillanatra acélos színű felületek, fehérre meszelt falak 

villantak fel előtte, meg a fiatalember, akit visszahozott kocsival a 



házhoz (épp egy nagy serpenyőben böködött valamit), aztán máris egy 

alacsony zsámolyon találta magát. 

 

Robin azt hitte, Chard azért követi, hogy megbizonyosodjék, jól van, de 

mialatt Nenita egy hideg vizespoharat nyomott a kezébe, valahol fölötte 

Chard valaki máshoz szólt: – Köszönöm, hogy megcsinálta a kaput, 

Manny. 

 

A fiatalember nem felelt. Robin hallgatta, ahogy Chard mankóinak 

hangja távolodik, aztán becsukódott a konyha lengőajtaja. 

 

– Az én hibám – mondta neki Strike, amikor az igazgató visszaért hozzá. 

És valóban bűntudata is volt. – Én ettem meg az összes ennivalót, amit 

az útra csomagolt. 

 

– Nenita majd ad neki valamit – felelte Chard. – Ne üljünk le? 

 

Strike ment utána, el a márványangyal mellett, ami a padló meleg, 

csillogó fáján halvány-ködösen tükröződött is; két-két mankójukon a 

helyiség végébe tartottak, ahol egy fatüzelésű, fekete kályha kellemes 

meleget árasztott. 

 

– Remek ház – szólalt meg Strike, ahogy leereszkedett az egyik 

nagyobb, fekete bőrkockára, és lefektette a mankóit a padlóra. Nem volt 

őszinte a dicséret. Ő inkább a funkcionális, mégis kényelmes dolgokat 

szerette, Chard háza pedig mintha csupa felszín és látvány lett volna. 

 

– Nos, igen, igen sokat dolgoztunk rajta az építészekkel – felelte Chard, 

ezúttal a lelkesedés kisebb villanásával. – Van még egy műterem is – és 

egy másik pár diszkrét ajtóra mutatott –, meg egy medence. 

 

Ő is leült, és kinyújtotta maga elé vastag, jól körbeszíjazott műanyag 

csizmás lábát. 

 

– Hogy történt? – érdeklődött Strike a törött lába felé bólintva. 

 

Chard a mankója végével a fém-üveg csigalépcsőre mutatott. 

 



– Fájdalmas lehetett – bólintott Strike a lépcső magasságát vizsgálgatva. 

 

– Az egész helyiségben visszhangzott a reccsenés – mondta Chard fura 

ünnepélyességgel. – Nem is tudtam, hogy tényleg lehet hallani az 

ilyesmit. Kér teát vagy kávét? 

 

– Egy tea remek lenne. 

 

Strike látta, hogy Chard ráteszi az egészséges lábát egy kis rézlapra az 

ülése mellett. Finoman megnyomta, erre a konyhából ismét előjött 

Manny. 

 

– Teát, Manny, legyen szíves! – szólt neki Chard a szokásos hangján, 

amelyből feltűnően hiányzott minden melegség. A továbbra is mogorva 

fiatalember már ott sem volt. 

 

– Az a Szent Mihály-hegy? – érdeklődött Strike, a kályha mellett függő, 

kis képre mutatva. Naiv festmény volt, ránézésre fatáblán. 

 

– Az egy Alfred Wallis – felelte Chard, és megint mintha egy kis 

lelkesedés villant volna a hangjában. – Micsoda egyszerűség a 

formákban… primitív és naiv. Apám ismerte is. Wallis csak hetvenéves 

kora után kezdett komolyabban festeni. Jól ismeri Cornwallt? 

 

– Ott nőttem fel – bólintott Strike. 

 

De Chardot inkább Alfred Wallis érdekelte. Visszatért ahhoz, hogy a 

művész csak élete vége felé talált rá valódi métier-ére, és nekiállt 

bemutatni a műveit. Észre sem vette, hogy Strike-ot a legkevésbé sem 

érdekli. Chard nem igazán kedvelte a szemkontaktust. A tekintete ide-

oda ugrált a képről kiindulva az óriási, téglafalú térben, és mintha csak 

véletlenül tért volna vissza egy-egy pillanatra Strike-ra. 

 

– Jól tudom, hogy most jött vissza New Yorkból? – kérdezte meg Strike, 

amikor Chard megállt levegőt venni. 

 

– Egy háromnapos konferenciáról, igen – felelte Chard, és már ki is 

hunyt az apró lelkesedésszikra. A folytatásban mintha begyakorolt 



mondatokat darált volna el: – Nagy kihívás ez manapság. Az 

elektronikus olvasóeszközök befutása mindent megváltoztat. Ön szokott 

olvasni? – kérdezte Strike-tól minden kertelés nélkül. 

 

– Időnként – felelte Strike. Hevert a lakásában egy ütött-kopott James 

Ellroy-könyv, amit már négy hete készült befejezni, de a legtöbb este túl 

fáradt volt, nem tudott rá odafigyelni. A kedvenc könyve az ajtó előtt 

hagyott egyik dobozban lapult a többi dolga között. Húszéves könyv 

volt, és már nagyon rég ki sem nyitotta. 

 

– Kellenek az olvasók – mormogta Daniel Chard. – Több olvasó kell. És 

kevesebb író. 

 

Strike elfojtotta a késztetést, hogy rávágja: Hát, egytől most legalább 

sikerült megszabadulni. 

 

Manny lépett be újra egy lábakkal ellátott, átlátszó műanyag tálcával, 

amit le is tett a gazdája elé. Chard a tálca fölé hajolva kitöltötte a teát a 

hosszúkás porceláncsészékbe. Az ő bőrbútorai, mint Strike megjegyezte, 

nem adtak ki olyan bosszantó hangokat, mint a kanapé nála az irodában 

– de hát nyilván tízszer annyiba is kerültek. Chard kézfeje pont olyan 

nyersen vörösnek, sajgónak tűnt, mint a céges bulin, és a mennyezetről 

lelógatott emelet aljába épített tiszta fényű lámpák világításában a férfi 

idősebbnek is látszott, mint távolabbról nézve. Olyan hatvannak talán, de 

a sötét, mélyen ülő szemek, a sasorr, a vékony száj mégis valahogy 

jóképű hatást keltett, bármilyen szigort is sugárzott. 

 

– Elfelejtette a tejet – szólalt meg Chard a tálca tartalmát nézegetve. – 

Kér tejet? 

 

– Igen – bólintott Strike. 

 

Chard sóhajtott egyet, de ezúttal nem lépett rá a réztáblácskára a padlón, 

hanem nagy nehezen egyetlen jó lábára állt, és a mankói segítségével 

elindult a konyha felé. Strike ott maradt, és elgondolkodva bámult utána. 

 

Akik vele dolgoztak, elég sajátos embernek találták Daniel Chardot, bár 

Nina azt mondta róla, hogy dörzsölt. A Bombyx mori kapcsán feltörő 



irányíthatatlan dührohamait Strike bizonytalan ítélőképességű, 

túlérzékeny ember reakcióinak látta. Eszébe jutott, hogy amikor Chard 

elmotyogta a beszédét az évfordulós bulin, az egész hallgatóságból 

mintha az sugárzott volna halványan, hogy kimondottan zavarban 

vannak. Fura ember, nehéz kiigazodni rajta… 

 

Most felfelé vándorolt a tekintete. A hó lágyan esett az üvegtetőre, fent 

magasan a márványangyal felett. Biztosan fűtik valahogy ezt az üveget, 

hogy ne maradjon meg rajta a hó, gondolta Strike. Megint beugrott a 

fejébe Quine képe, kizsigerelve, megkötözve, megégve, szétrohadva a 

nagy, boltíves ablak alatt. Akárcsak Robinban, hirtelen benne is 

kellemetlen emlékeket keltett a Tithebarn House üvegmennyezete. 

 

Chard kilépett a konyhaajtón, és a mankóin már közeledett is. Egyik 

kezében egy kis edényke tejet egyensúlyozott bizonytalanul. 

 

– Nyilván érdekli, miért kértem, hogy látogasson meg itt – mondta végül 

Chard, miután visszaült, és végre mindketten megkapták a teájukat. 

Strike igyekezett érdeklődő kifejezést varázsolni az arcára. 

 

– Szükségem van valakire, akiben bízhatok – folytatta Chard, szünetet 

sem hagyva, hogy partnere válaszoljon. – Valakire a cégen kívülről. 

 

Gyors pillantást lőtt Strike felé, majd tekintete visszatért megint az 

Alfred Wallis-képe biztonságához. 

 

– Azt hiszem ugyanis – beszélt tovább –, lehetséges, hogy egyedül én 

vettem észre, hogy Owen Quine nem egyedül dolgozott. Volt egy 

cinkosa. 

 

– Egy cinkosa? – ismételte Strike, mert Chard láthatóan valami választ 

várt itt. 

 

– Igen – felelte hevesen Chard. – Bizony ám. Mert tudja, a Bombyx mori 

stílusa Owené, de valaki más is benne volt. Valaki segített neki. 

 

Chard halvány bőre most kipirult. Hol megszorította, hol csak simogatta 

az egyik mellette heverő mankó fogóját. 



 

– Gondolom, a rendőrséget is érdekelni fogja, ha ez bebizonyosodik – 

mondta, és sikeresen egyenesen Strike szemébe nézett. – Ha Owent azért 

ölték meg, ami a Bombyx moriban áll, nem lenne vajon büntetendő a 

cinkosa is? 

 

– Büntetendő? – ismételte Strike. – Úgy gondolja, ez a cinkostárs azért 

vette rá Quine-t, hogy bizonyos dolgokat szerepeltessen a könyvben, 

mert remélte, hogy egy harmadik személy majd gyilkossággal fogja ezt 

megtorolni? 

 

– Én… nos, nem vagyok benne biztos – felelte a homlokát ráncolva 

Chard. – Nem biztos, hogy egészen pontosan erre számított… de az 

biztos, hogy zűrzavart kívánt kelteni. 

 

Most már elfehéredett az ökle, úgy markolta szorosan a mankó fogóját. 

 

– És miből gondolja, hogy Quine-nak segített valaki? – tette fel a kérdést 

Strike. 

 

– Owen egyszerűen nem tudhatott egyes olyan dolgokról, amelyekre a 

Bombyx mori utal, csakis akkor, ha valaki átadta neki az információt – 

válaszolt Chard, most már a kőangyala oldalát nézve. 

 

– Úgy gondolom – kezdte Strike lassan –, a rendőrséget leginkább azért 

érdekelné egy cinkostárs, mert talán ott lehet a kezében a gyilkoshoz 

vezető nyom. 

 

Ez volt az igazság; de ezzel arra is emlékeztette Chardot, hogy itt egy 

ember meglehetősen groteszk körülmények közt halt meg. És úgy tűnt, 

az, hogy ki a gyilkos, egyáltalán nem érdekli olyan nagyon az igazgatót. 

 

– Gondolja? – kérdezte halvány fintorral. 

 

– Igen – bólintott Strike. – Gondolom. És akkor is érdekelheti őket a 

cinkos, ha így felderíthetik a könyv néhány homályosabb részét. Az 

egyik elmélet, ami alapján a nyomozók dolgoznak, minden bizonnyal az, 



hogy valaki azért ölte meg Quine-t, hogy ne tudjon nyilvánosságra hozni 

valamit, amire a Bombyx moriban utalt. 

 

Daniel Chard lebilincselt arckifejezéssel bámult Strike-ra. 

 

– Igen. Én nem is… Igen. 

 

Strike meglepetésére az igazgató most feltápászkodott, és fel-alá kezdett 

lépkedni előtte. Úgy billegett a mankóin, mintha valami paródiát adna 

elő arról a néhány kezdeti, kísérletező fizikoterápiás foglalkozásról, 

amin Strike évekkel ezelőtt, még a Selly Oak Kórházban vett részt. Most 

már látta rajta, hogy igen jó formában van: erős karizmok húzódtak meg 

a selyeming alatt. 

 

– Szóval a gyilkos… – kezdte, aztán hirtelen felcsattant: – Mi az? – és 

Strike háta mögé bámult. 

 

Robin jött be épp a konyhából, immár sokkal egészségesebb színben. 

 

– Elnézést – felelte, és kissé bátortalanul megállt. 

 

– Ez bizalmas – közölte Chard. – Nem, nem, sajnálom. Visszamenne a 

konyhába, kérem? 

 

– De én… Rendben – bólintott Robin döbbenten. Strike látta rajta, hogy 

sérti a dolog. A lány odapillantott rá, arra várt, hogy ő is megszólal. 

Strike azonban hallgatott. 

 

Amikor a lengőajtó szárnyai becsukódtak Robin mögött, Chard dühösen 

szólalt meg újra: – Most meg elveszítettem a gondolatmenetet. 

Teljesen… 

 

– A gyilkosról kezdett mondani valamit. 

 

– Igen! Igen – folytatta Chard mániákus hangon, és megint nekiállt fel-le 

billegni a mankóin. – Szóval a gyilkos, ha tudott a cinkosról, talán őt is 

célpontként kezeli, nem? És ez talán neki is eszébe jutott… – Chard már 



inkább maga elé beszélt, mint Strike-hoz, a tekintete a drága fapadlón 

járt. – Talán ez megmagyarázza… Igen! 

 

A Strike-hoz legközelebb eső kis ablakon csak a házhoz közel érő erdő 

sötét fáit lehetett látni; fehér pelyhek lebegtek el álmosan a fekete háttér 

előtt. 

 

– A lojalitás hiánya – szólalt meg Chard hirtelen – minden másnál 

jobban bánt engem. 

 

Most abbahagyta az izgatott fel-alá hintázást, és egyenesen odafordult a 

nyomozóhoz. 

 

– Hogyha megmondom magának – kezdte –, kire gyanakszom, hogy 

segített Owennek, és arra kérem, szerezzen nekem erre bizonyítékot, 

kötelességének érezné, hogy az információt a rendőrségnek is 

továbbadja? 

 

Kényes kérdés, gondolta Strike. Szórakozottan végigsimított az egyik 

kezével az állán, amelyet nem sikerült tökéletesen megborotválnia a 

reggeli sietségben. 

 

– Ha arra kér, hogy állapítsam meg, helytálló-e a gyanúja… – kezdte 

lassan. 

 

– Igen! – vágta rá Chard. – Igen, arra kérem. Biztosan szeretném tudni. 

 

– Nos, akkor nem, nem hiszem, hogy szükséges lenne megosztanom a 

rendőrséggel, mit is csinálok. De ha az derül ki, hogy valóban volt 

cinkostárs, és úgy tűnik, talán ő ölte meg Quine-t… vagy tudja, ki 

tette… akkor természetesen kötelességemnek érezném tájékoztatni erről 

a nyomozókat. 

 

Chard most visszaült az egyik nagy bőrkockára, csörömpölve a padlóra 

ejtve a mankóit. 

 



– A mindenit! – szaladt ki a száján, és a bosszús szó még ott 

visszhangzott körülöttük a helyiség kemény felületein, ahogy lehajolt 

megnézni, nem karcolta-e meg a padló fényezését. 

 

– Ugye tudja, hogy Quine felesége is felfogadott, hogy próbáljam meg 

kideríteni, ki ölte meg? – kérdezte Strike. 

 

– Hallottam valami ilyesmit – felelte Chard, de még mindig a tíkfa 

padlót vizsgálgatta, nem történt-e baja. – De az ugye nem ütközik a 

nyomozásának ezzel az új irányával? 

 

Figyelemre méltó, mennyire csak magával foglalkozik, gondolta Strike. 

Eszébe jutott Chard szép, nyomtatott betűs kézírása az ibolyás lapon: 

Feltétlenül forduljon hozzám, ha bármire szüksége van. Lehet, hogy a 

titkárnője diktálta azt is. 

 

– Nem akarja elárulni, ki lenne ez az állítólagos bűntárs? – érdeklődött 

Strike. 

 

– Ez igen fájdalmas nekem – mormogta Chard, és tekintete az Alfred 

Wallisról előbb a kőangyalra, majd a csigalépcső tetejére ugrott. 

 

Strike nem felelt. 

 

– Jerry Waldergrave az – bökte ki Chard, épp csak odapillantva Strike-

ra, majd ismét máshová. – És azt is megmondom, miért gyanakszom… 

hogy honnan tudom. 

 

– Hetek óta furcsán viselkedik. Először akkor vettem észre, amikor a 

Bombyx mori ügyében felhívott, és elmondta, mit művelt Quine. Nem 

volt zavarban, nem kért bocsánatot. 

 

– Azt várta volna, hogy Waldergrave kérjen bocsánatot olyasmiért, amit 

Quine csinált? 

 

A kérdés mintha meglepte volna Chardot. 

 



– Nos… Owen Jerry szerzői közé tartozott, tehát igen, valóban elvártam 

volna, hogy talán a sajnálatát fejezze ki valahogy, amiért Owen olyan… 

úgy ábrázolt engem. 

 

És Strike fegyelmezetlen képzeletében már meg is jelent megint a 

meztelen Phallus Impudicus: ott állt a természetfeletti fényt árasztó 

halott fiatalember felett. 

 

– Ön nincs jóban Waldergrave-vel? – kérdezte. 

 

– Sok mindent elnéztem Jerry Waldergrave-nek eddig, nagyon sok 

mindent – felelte Chard, mintha meg sem hallotta volna a kérdést. – 

Teljes fizetést adtam neki, amikor bevonult arra a kezelésre egy évvel 

ezelőtt. Talán úgy érzi, hogy nem voltam tisztességes vele – folytatta –, 

de én mellette álltam, igen, olyankor is, amikor mások, nálam 

körültekintőbb emberek, inkább semlegesek maradtak volna. Jerry 

magánéleti gondjaiért nem vagyok felelős. Van köztünk némi 

neheztelés. Igen, azt mondanám, határozottan van neheztelés, bármily 

igaztalan is. 

 

– Miért neheztel önre? – faggatta tovább Strike. 

 

– Jerry nem kedveli Michael Fancourtot – mormogta válaszul Chard, a 

vaskályhában égő lángokat szemlélve. – Michael egyszer… réges-

régen… kacérkodott kicsit Fenellával, Jerry feleségével. És az is 

hozzátartozik, hogy én kimondottan figyelmeztettem Michaelt, hogy 

hagyja abba, épp a Jerryvel való barátságom miatt. Igen! – bólogatott 

Chard, akinek nyilván nagyon tetszettek saját múltbéli cselekedetei. – 

Azt mondtam Michaelnek, hogy ez kegyetlen és oktalan dolog, még az 

ő… mert Michael, tudja, azelőtt nem sokkal vesztette el az első 

feleségét. De Michael nem értékelte ezt az én kéretlen jó tanácsomat. 

Meg is sértődött, fogta magát, és átment egy másik kiadóhoz. Az 

igazgatótanács nagyon nem örült neki – mondta Chard. – És 

huszonvalahány évünkbe telt visszacsalogatni. De még ennyi idő 

elteltével is – folytatta, kopasz feje csak még egy tükröződő felület volt a 

sok üveg, csillogó fa, acél között –, Jerry aligha gondolhatja, hogy az ő 

személyes ellenérzései irányítsák a cég döntéseit. És amióta Michael 

beleegyezett, hogy visszajön a Roper Chardhoz, Jerry folyton azon 



mesterkedik, hogy… hogy engem kikezdjen, finoman, sok-sok apró 

dologgal. Én azt hiszem, a következő történhetett. – Chard eközben újra 

meg újra Strike-ra pillantott, mintha a reakcióját akarná felmérni. – Jerry 

elárulta Owennek Michael szerződésének hírét, amit mi igyekeztünk 

titokban tartani. Owen már vagy negyedszázada nagy ellensége 

Fancourtnak. És ezek ketten kitervelték ezt a… ezt a rettenetes könyvet, 

amelyben Michael és én is ilyen… szörnyűséges rágalmakat kapunk a 

nyakunkba, hogy így eltereljék a figyelmet Michael visszajöveteléről, és 

persze bosszút álljanak mindkettőnkön, a kiadón, és mindenki máson is, 

akit csak be akartak épp sározni. És ami a legárulkodóbb – tette még 

hozzá Chard, és szavai most már visszhangot vertek az üres helyiségben 

–, annak dacára, hogy kimondottan megkértem Jerryt, hogy a kéziratot 

tartsa szigorúan elzárva, ő hagyta, hogy bárki, akinek csak kedve támad 

rá, nyugodtan elolvassa, és miután tett róla, hogy egész London erről 

pletykáljon, most felmond, és otthagy engem… 

 

– Mikor mondott fel Waldergrave? – szúrta közbe Strike. 

 

– Tegnapelőtt – felelte Chard, aztán már mondta is tovább: – És nagyon 

kelletlenül állt ahhoz is, hogy velem együtt jogi lépéseket tegyen Quine 

ellen. És ez magában is azt mutatja, hogy… 

 

– Talán úgy gondolta, ha behozzák az ügyvédeket, az csak még több 

figyelmet irányít a könyvre – vetette fel Strike. – Hiszen Waldergrave is 

benne van a Bombyx moriban, nem igaz? 

 

– Ja, az! – vihogott fel Chard. Strike most először látta benne bármi jelét 

a humornak, és nagyon kellemetlennek is találta. – Ne vegyen mindent 

készpénznek, Mr. Strike! Arról Owen egyáltalán nem tudott. 

 

– De miről? 

 

– A Vágó figurája Jerry műve, erre a harmadik olvasáskor jöttem rá – 

jelentette ki Chard. – Nagyon, nagyon ügyes. Úgy néz ki, mintha magát 

Jerryt támadná, de valójában arra szolgál, hogy Fenellát bántsa. Tudja, 

még mindig házasok, de nagyon boldogtalan a kapcsolatuk. Nagyon 

boldogtalan. És igen, újraolvasva már értettem is az egészet – folytatta. 

A lelógó emelet aljába épített szpotlámpák tükröződő fénye hullámzani 



látszott a kopasz fején, ahogy bólogatott. – Nem Owen írta a Vágót. Ő 

épp csak ismeri Fenellát. Arról a régi ügyről ő mit sem tudott. 

 

– De akkor pontosan mit is kéne a véres zsáknak meg a törpének jelen… 

 

– Szedje csak ki Jerryből – felelte Chard. – Vegye rá, hogy elmondja. 

Miért segédkezzek neki mások rágalmazásában? 

 

– Azon is gondolkodtam – indult másfelé Strike, mert vette a lapot, hogy 

erről ne kérdezzen többet –, Michael Fancourt vajon miért volt hajlandó 

visszamenni most a Roper Chardhoz, amikor Quine is önöknél volt, ha 

ezek ketten ennyire rosszban voltak? 

 

Rövid szünet követte a kérdést. 

 

– Jogilag semmi sem kötelezett minket, hogy kiadjuk Owen következő 

könyvét – felelte Chard. – Csak annyi előnyünk volt, hogy mi kapjuk 

meg először átolvasásra a kéziratot. Ennyi az egész. 

 

– Ön tehát azt hiszi, Jerry Waldergrave elmondta Quine-nak, hogy meg 

akarnak tőle szabadulni, hogy Fancourt kedvében járjanak? 

 

– Igen – válaszolta Chard, ezúttal a körmét bámulva. – Azt hiszem. 

Ráadásul én is megsértettem Owent, amikor utoljára találkoztunk, tehát 

az a hír, hogy meg akarunk tőle szabadulni, kétségtelenül eltörölt benne 

minden lojalitást, amit talán valaha érzett irántam, én ugyanis kiadtam 

akkor is, amikor Angliában minden más kiadó már… 

 

– És hogy sértette meg? 

 

– Ó, akkor történt, amikor utoljára bejött az irodába. Behozta magával a 

lányát is. 

 

– Orlandót? 

 

– Nekem azt mondta, a Virginia Woolf-regény címadó hőséről nevezték 

el. – Chard habozott egy kicsit, tekintete Strike-ra villant, majd vissza a 

körmére. – A lányával… nos, nincs minden rendben. 



 

– Valóban? – kérdezett vissza Strike. – Milyen értelemben? 

 

– Mentálisan – mormogta Chard. – A grafikai osztályon voltam épp, 

amikor bejöttek. Owen mondta, hogy körbevezeti… ehhez ugyan semmi 

joga nem volt, de Owen mindig ilyen lazán viselkedett… mintha 

mindenre fel lenne jogosítva, mintha ő lenne a legfontosabb, mindig is… 

A lánya már nyúlt is egy próbaborító után… a keze koszos volt… 

elkaptam a csuklóját, hogy ne tegye tönkre… – A levegőben eközben el 

is játszotta a mozdulatot, és ahogy felidézte ezt a szinte 

megszentségtelenítő cselekedetet, az irtózat kifejezése ült ki az arcára. – 

Ösztönösen tettem, tudja, óvni akartam a borítót, de a lány nagyon 

felizgatta magát rajta. Jelenetet rendezett. Igen kínos volt, kellemetlen – 

folytatta motyogva. Úgy tűnt, most ismét végigszenvedi az egészet. – 

Szinte hisztérikus lett. Owen tombolt. Kétségtelen, hogy ez volt az én 

vétkem. Ez, meg az, hogy visszahoztam Michael Fancourtot a Roper 

Chardhoz. 

 

– Mit gondol – kérdezte Strike –, kit háboríthatott fel legjobban az, 

ahogy a Bombyx moriban ábrázolták? 

 

– Ezt igazán nem tudom – felelte Chard. Rövid szünet után viszont így 

folytatta: – Nos, kétlem, hogy Elizabeth Tassel olyan nagyon örült volna, 

hogy parazitaként jelenik meg, miután annyi éven át kísérgette ki Owent 

mindenféle partiról, hogy ne csináljon magából bohócot részegen, de 

attól tartok – tette hozzá hidegen –, nem tudok túlságosan együtt érezni 

Elizabethtel. Ő volt, aki olvasatlanul is kiengedte a kezéből azt a 

könyvet. Ez kriminális gondatlanság. 

 

– Beszélt ön Fancourttal, miután elolvasta a kéziratot? – lépett Strike a 

következő kérdésre. 

 

– Értesülnie kellett róla, mit csinált Quine – válaszolt Chard. – Sokkal 

jobb így, hogy tőlem hallotta. Épp akkor ért haza Franciaországból, a 

Prix Prévost-t kapta meg Párizsban. Nos, nem valami nagy örömmel 

hívtam fel. 

 

– És hogyan reagált? 



 

– Michael remekül bírja az ilyesmit – mormogta válaszul Chard. – Azt 

mondta, ne aggódjak, és hogy Owen sokkal többet ártott ezzel magának, 

mint nekünk. Michael néha kimondottan élvezi az ellenségeskedést. 

Tökéletesen nyugodt maradt. 

 

– Elmondta neki, mit írt, vagy legalábbis sejtetett Quine róla a 

könyvben? 

 

– Természetesen – bólintott Chard. – Nem hagyhattam, hogy mástól 

hallja. 

 

– És nem tűnt zaklatottnak? 

 

– Azt mondta: „Az enyém lesz az utolsó szó, Daniel. Az enyém lesz az 

utolsó szó.” 

 

– És ön ezt hogy értette? 

 

– Nos, Michael híres orgyilkos – felelte Chard kis mosollyal. – Bárkit 

megnyúz élve öt jól megválasztott… Amikor azt mondom, „orgyilkos” – 

Chard hirtelen, komikusan aggodalmas hangra váltott –, nyilvánvalóan 

irodalmi értelemben… 

 

– Nyilván – nyugtatta meg Strike. – Megkérdezte Fancourtot is, hogy 

nem akar-e önnel közösen jogi lépéseket tenni Quine ellen? 

 

– Michael mélyen megveti, ha az ilyen ügyeket bíróságon rendezi le 

valaki. 

 

– Ön ismerte a néhai Joseph Northt, igaz? – szúrta közbe Strike mintegy 

mellékesen. 

 

Chard arcán megfeszültek az izmok, mintha egy álarc lett volna a sötét 

tónusú bőre alatt. 

 

– Nagyon… nagyon sok évvel ezelőtt. 

 



– North Quine barátja volt, ugye? 

 

– Elutasítottam Joe North regényét – mondta Chard. Vékony ajkai 

remegtek. – Csupán ennyit tettem. Fél tucat más kiadó is ugyanígy. Hiba 

volt, legalábbis pénzügyileg. Elért bizonyos sikereket, már a halála után. 

De persze – tette hozzá lekicsinylőn –, azt hiszem, Michael gyakorlatilag 

az egészet átírta. 

 

– Quine rossz néven vette, hogy ön elutasította a barátja könyvét? 

 

– Igen, nagyon is. Nem is rejtette épp véka alá. 

 

– De azért leszerződött a Roper Charddal? 

 

– Semmi személyes vonatkozása nem volt, hogy elutasítottam Joe North 

könyvét – erősítette meg Chard, és valamelyest kipirult az arca. – És ezt 

végül Owen is megértette. 

 

Kényelmetlen csend következett. 

 

– Nos… amikor arra kérik, hogy egy ilyen… egy ilyen bűnözőt találjon 

meg – Chard érzékelhető erőfeszítéssel próbált témát váltani –, 

együttműködik a rendőrséggel, vagy…? 

 

– Hát persze – felelte Strike, és egy fintorral eszébe jutott az az 

ellenségesség, amivel mostanában szembesült a rendőrségen; de annak 

nagyon örült, hogy Chard ilyen remekül a kezére játszik. – Remek 

kapcsolataim vannak a londoni rendőrséggel. Az, hogy ön merre járt, 

például úgy látszik, nem izgatja őket annyira – fejezte be, és egy kicsit 

azért megnyomta a névmást. 

 

A provokatív, ügyes megfogalmazás tökéletesen működött. 

 

– A rendőrség megvizsgálta, merre jártam? 

 

Chard úgy kérdezett, mint egy ijedt kisfiú, a védekező hidegvérnek még 

a látszatát sem volt képes elővenni. 

 



– Nos, tudja, aki megjelenik a Bombyx moriban, számíthat rá előbb-

utóbb, hogy vizsgálódik nála a rendőrség – felelte Strike könnyedén, és 

kortyolt egyet a teájából. – És persze minden érdekli őket, amit önök 5-e 

után csináltak, amikor Quine otthagyta a feleségét, és magával vitte a 

könyvet. 

 

Strike nagy megelégedésére Chard erre rögtön nekiállt hangosan 

végigsorolni, merre is járt, mintha csak saját megnyugtatására tenné. 

 

– Nos, én egyáltalán semmit nem tudtam a könyvről egészen 7-éig – 

kezdte, ezúttal megint a szorosan összeszíjazott lábát bámulva. – Itt 

voltam akkor is, amikor Jerry felhívott… rögtön visszaindultam 

Londonba, Manny vezetett. Az estét otthon töltöttem, ezt Manny és 

Nenita tanúsíthatják… a következő hétfőn az irodában ültem le az 

ügyvédeimmel, beszéltem Jerryvel is… aznap este egy vacsorára 

mentem, közeli jó barátaimhoz, Notting Hillbe… onnan szintén Manny 

vitt haza… kedden korán lefeküdtem, mert szerda reggel indultam New 

Yorkba. Ott voltan 13-áig… 14-én egész nap otthon… 15-én pedig… 

 

Chard motyogása végül elnémult. Talán felismerte, hogy a legkevésbé 

sem kell elszámolnia Strike előtt. A nyomozóra vetett villámgyors 

pillantásában mindenesetre hirtelen óvatosság érződött. Chard egy 

szövetségesre akart szert tenni. Strike látta rajta, hogy most egy csapásra 

megértette, mennyire kétélű is egy ilyen viszony. Strike viszont nem 

aggódott. Sokkal többet tudott meg a beszélgetésből, mint amennyire 

számított. Ha most mégsem fogadják fel, azzal csak pénzt veszít. 

 

Manny lépdelt megint feléjük a helyiségen keresztül. 

 

– Akar ebédelni? – kérdezte Chardot kurtán. 

 

– Öt perc múlva – felelte Chard mosolyogva. – Előbb el kell köszönnöm 

Mr. Strike-tól. 

 

Manny távozott a gumitalpú cipőjében. 

 

– Most duzzog – fordult Chard Strike-hoz kényelmetlen félkacajjal. – 

Nem szeretnek itt lent lenni. London jobban tetszik nekik. 



 

Felvette a földről a mankóit, és visszatornázta magát állóhelyzetbe. 

Strike is így tett, csak neki nagyobb erőfeszítésébe került. 

 

– És hogy van… ööö… Mrs. Quine? – érdeklődött Chard, mintha kicsit 

megkésve szeretné még letudni a formaságokat, míg fura háromlábú 

állatokként a bejárat felé imbolyogtak. – Nagydarab, vörös hajú nő, 

ugye? 

 

– Nem – felelte Strike. – Vékony. És őszül. 

 

– Ó – reagált Chard, bár nyilván nem nagyon érdekelte. – Akkor én 

valaki mással találkoztam. 

 

Strike megállt a konyhába vezető lengőajtó előtt. Chard is megállt, 

mintha ez bosszantaná. 

 

– Attól félek, most dolgom van, Mr. Strike… 

 

– Igen, nekem is – felelte Strike kedvesen –, de nem hiszem, hogy az 

asszisztensem örülne, ha itt hagynám. 

 

Chard nyilván teljesen megfeledkezett Robinról, akit olyan 

ellentmondást nem tűrően küldött ki. 

 

– Hát persze, igen… Manny, Nenita! 

 

– A mosdóban van – mondta a zömök asszony, amint kijött a konyhából, 

kezében a vászonzsákkal, amibe Robin cipőjét tette. 

 

Valamelyest kellemetlen csendben várakoztak. Végre megjelent Robin 

sziklamerevségű arccal, és belebújt a cipőjébe. 

 

A hideg levegő beleharapott a meleg arcukba, amint kinyílt előttük az 

ajtó, és Strike még kezet rázott Charddal. Robin egyenesen az autóhoz 

ment és beült a volán mögé, senkihez sem szólt egy szót sem. 

 

Előkerült Manny is a vastag kabátjában. 



 

– Jövök én is magukkal – mondta Strike-nak. – Hogy a kaput 

megnézzem. 

 

– Fel tudnak csöngetni a házba, ha elakadnak, Manny – szólt oda Chard, 

de a fiatalember rá se bagózott, és ismét bemászott a hátsó ülésre. 

 

Így hajtottak végig hárman a fekete-fehér úton, a hóesésben. Manny 

megnyomott egy gombot a magával hozott távirányítón, és a kapu gond 

nélkül kinyílt. 

 

– Köszönjük – fordult hátra hozzá Strike. – Attól tartok, hideg sétája lesz 

visszafelé. 

 

Manny szipákolt egyet, kiszállt, és becsapta az ajtót. Robin már épp 

egyesbe tette a kocsit, amikor Manny megjelent Strike ablakánál. A lány 

rálépett a fékre. 

 

– Igen? – kérdezte Strike, és letekerte az ablakot. 

 

– Nem én löktem le – jelentette ki Manny harciasan. 

 

– Tessék? 

 

– A lépcsőn – tette hozzá a fiatalember. – Nem én löktem le. Hazudik. 

 

Strike és Robin csak bámultak rá. 

 

– Hisznek nekem? 

 

– Aha – felelte Strike. 

 

– Akkor jó – bólintott feléjük Manny. – Jó. 

 

Sarkon fordult és megindult fel a házhoz, meg is csúszott kicsit a 

gumitalpú cipőjében. 
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…barátságom s bizalmam jeléül beavatlak valamibe, mit én gyakorlok. 

Hogy igazat mondunk, s nyíltan beszélünk egymással… 

 

WILLIAM CONGREVE: 

Szerelemért szerelmet 

 

 

 

 

Strike ragaszkodott hozzá, hogy a tivertoni pihenőhelyen ebédeljenek 

meg a Burger Kingben. 

 

– Muszáj ennie valamit, mielőtt elindulunk vissza! 

 

Robin jóformán egyetlen szó nélkül követte az étterembe, fel sem hozva 

Manny előbbi, meglepő kijelentését. Hűvös, kissé mártírízű viselkedése 

nem lepte meg Strike-ot nagyon, de valahogy türelmetlenül viszonyult 

hozzá. A lány állt sorba az ételért, mert Strike nem tudott egyszerre 

boldogulni a mankóival meg a tálcával is, és amikor letette elé a 

megrakott tálcát a kis, műanyag borítású asztalra, Strike a feszültség 

oldása céljából rögtön azzal kezdte: – Nézze, tudom, hogy azt várta, 

majd én lecseszem Chardot, amiért úgy bánt magával, mintha valami 

szolga lenne. 

 

– Nem is – mondott ellent Robin automatikusan. (Most, hogy Strike ki is 

mondta, olyan hisztisnek, gyerekesnek érezte magát.) 

 

– Ahogy akarja – felelte Strike ingerlékeny vállrándítással, és nagyot 

harapott az első hamburgerébe. 

 

Egy-két percig rosszkedvű csendben ettek, de Robin természetes 

őszintesége végül mégis kitört belőle: – Jól van, egy kicsit igen – 

mondta. 

 



A jó zsíros ételtől Strike már felengedett valamelyest, a lány vallomása 

pedig meg is hatotta kicsit. 

 

– Nagyon jókat mondott, Robin. Az ember nem kezd vitatkozni azokkal, 

akikkel beszél, ha így belemelegedtek. 

 

– Bocsánat, hogy ilyen amatőr vagyok – vágta rá Robin, rögtön 

bemerevedve megint. 

 

– Jaj, az istenért – tiltakozott Strike. – Ki mondta, hogy…? 

 

– Mégis mik voltak a szándékai, amikor felvett? – szegezte neki a 

kérdést Robin hirtelen, és visszaejtette a tálcára a kicsomagolt 

hamburgerét. 

 

Most egyszerre csak kirobbantak a hetek óta csendben érlelődő rossz 

érzései. Nem érdekelte, mi lesz a válasz, csak tudni akarta az igazat. 

Akkor ő most gépírókisasszony és recepciós, vagy valami ennél több? 

Hát azért maradt Strike-nál, azért segített neki kimászni a 

pénztelenségből, hogy aztán csak úgy kiküldjék, mint egy háziszolgát? 

 

– A szándékaim? – ismételte Strike bámulva. – Hogy érti, hogy 

„szándékaim”? 

 

– Azt hittem, azt akarja, hogy én legyek a… azt hittem, hogy majd 

kapok valami… valami képzést – bukott ki Robinból. Kipirult, és 

szokatlanul csillogott a szeme. – Egy-kétszer említett ilyet, de 

mostanában meg már azt mondja, hogy fel kéne venni valaki mást is. 

Elviseltem, hogy kevesebbet keresek – és itt már remegett a hangja. – 

Jobban fizető állásokat utasítottam el. Azt hittem, azt akarja, hogy én 

legyek a… 

 

Ez a régóta elfojtott düh most szinte a sírás szélére sodorta, de 

elhatározta, hogy nem enged neki. Az a képzeletbeli partner, akit ő 

Strike-nak elképzelt, sosem sírná el magát; az a praktikus gondolkodású 

exrendőrnő, aki minden válsághelyzetben kemény, szenvtelen marad, az 

aztán soha… 

 



– Azt hittem, azt akarja, hogy én legyek a… azt gondoltam, nem csak a 

telefont fogom felkapkodni! 

 

– De hát nem csak a telefont kapkodja! – felelte Strike. Már végzett az 

első hamburgerével, és összevont szemöldökkel figyelte, ahogy a lány a 

dühével küszködik. – Ezen a héten például egy gyilkosság 

gyanúsítottainak lakhelyét derítette fel velem. Épp ma mentette meg 

mindkettőnk életét az autópályán! 

 

De Robint nem lehetett ilyen könnyen eltántorítani. 

 

– Mit várt tőlem, mi lesz a dolgom, amikor felvett véglegesre? 

 

– Nem gondolom, hogy kimondott tervem lett volna – felelte Strike 

lassan, bár hamisan. – Nem tudtam, hogy maga ilyen komolyan gondolja 

ezt a munkát… hogy képzést szeretne… 

 

– Hát hogyne gondolnám komolyan? – csattant fel hangosan Robin. 

 

Az apró étterem sarkából egy négytagú család bámulta őket. Robin 

tudomást sem vett róluk. Hirtelen elsápadt. A hosszú, hideg autóút, az, 

hogy Strike megette az összes sütit, hogy meglepődött rajta, hogy ő tud 

rendesen vezetni, hogy a konyhába száműzték Chard szolgáival, most 

meg ez is… 

 

– Feleannyit… feleannyit…! fizet nekem, mint amit azzal a HR-es 

munkával kerestem volna! Mégis mit gondol, miért maradtam? 

Segítettem megoldani a Lula Landry… 

 

– Oké! – vágott közbe Strike, és feltartotta egyik nagy, szőrös kezét. – 

Oké, elmondom, mi van. De ne engem hibáztasson, ha nem tetszik! 

 

Robin csak bámult rá kipirulva, egyenes háttal a műanyag székből; az 

ételhez hozzá sem nyúlt. 

 

– Tényleg azt gondoltam, amikor felvettem, hogy majd kiképzem. Nem 

volt pénzem tanfolyamokra, de gondoltam, majd felszed egyet s mást 

menet közben, amíg majd ki tudom fizetni a képzést. 



 

Robin nem szólt semmit. Amíg végig nem hallgatja, nem hajlandó 

megengesztelődni, gondolta. 

 

– Magának tényleg remek adottságai vannak ehhez a munkához – 

jelentette ki Strike. – Csakhogy mindjárt hozzámegy egy olyan pasashoz, 

aki utálja, hogy maga ezt csinálja. 

 

Robin már nyitotta a száját, aztán be is csukta. Váratlanul teljesen elállt a 

lélegzete is, és ettől az érzéstől megszólalni sem tudott. 

 

– Mindennap pontban ötkor hazamegy… 

 

– Nem megyek! – vágott közbe a lány ádázul. – Ha nem vette volna 

észre, most is egy szabadnapról mondtam le, hogy itt lehessek, 

levihessem magát a francos Devonba… 

 

– Mert a pasas nincs itthon – fejezte be Strike. – Mert nem fogja 

megtudni. 

 

Csak még erősebb lett az érzés, hogy nem kap levegőt. Honnan tudhatta 

Strike, hogy hazudott Matthew-nak – ha nem is úgy igazából, hát 

legalábbis azzal, hogy nem mondott el mindent? 

 

– Még ha ez… akár igaz ez, akár nem – próbálkozott bizonytalanul –, az 

az én dolgom, hogy mihez kezdek a… nem Matthew döntése, hogy én 

milyen szakmát választok! 

 

– Tizenhat évig voltam Charlotte-tal, kisebb-nagyobb szünetekkel – 

folytatta Strike, és felvette a tálcáról a második hamburgerét. – Inkább 

nagyobb szünetekkel. Utálta a munkámat. Állandóan ezen mentünk 

szét… ez volt az egyik, amin állandóan szétmentünk – javította ki magát 

tökéletes őszinteséggel. – Nem tudta megérteni, mit jelent az, hogy 

hivatás. Vannak, akik nem tudják. Nekik a munka legjobb esetben is az 

ember társadalmi státuszát meg a fizetését jelenti, önmagában nincsen 

értéke. 

 

Robin tekintetének kereszttüzében nekiállt kicsomagolni a hamburgert. 



 

– Nekem olyan partner kell, aki be tud szállni, ha sokáig kell dolgozni – 

mondta aztán. – Akinek nincs baja azzal, ha hétvégén is dolgozni kell. 

Én nem hibáztatom Matthew-t, hogy aggódik magáért… 

 

– Nem aggódik. 

 

Kiszaladt a száján, mielőtt meggondolhatta volna, mit mond. Robin 

annyira szeretett volna mindent megcáfolni, amit Strike mond, hogy 

kibukott belőle ez a keserű igazságdarabka is. Matthew-nak igazából 

nagyon kevés fantáziája volt. Nem látta a csurom vér Strike-ot, amikor 

Lula Landry gyilkosa megkéselte. Mintha még a megkötözött, kibelezett 

Owen Quine is a féltékenység valami sűrű ködén keresztül, homályosan 

jelent volna csak meg előtte, amikor Robin elmesélte neki – ez a köd 

rátelepedett nála mindenre, aminek bármi köze volt Strike-hoz. A lány 

munkájával szembeni ellenérzései a legkevésbé sem védelmező 

szándékból eredtek, és ezt Robin mindeddig sosem vallotta még be 

magának. 

 

– Amit én csinálok, az veszélyes is lehet – folytatta Strike egy újabb 

hatalmas falattal a szájában, mintha meg sem hallotta volna a lány 

szavait. 

 

– De a hasznomat vette – nyögte ki Robin még nehezebben, mint a férfi, 

bár az ő szájában nem volt semmi. 

 

– Tudom. Maga nélkül nem lennék most ott, ahol vagyok – helyeselt 

Strike. – Nálam még soha senki nem volt hálásabb a munkaközvetítők 

hibájáért. Maga hihetetlen, nem is tudtam volna… Jaj, ne sírjon már, a 

fenébe is, az a család ott már így is épp eléggé bámul! 

 

– Hát pedig annyira nem érdekel… – felelte Robin egy maréknyi 

szalvétába, Strike pedig elnevette magát. 

 

– Ha ezt szeretné – folytatta a lány lehajtott vöröses-aranyszőke hajának 

–, elmehet egy megfigyelési tanfolyamra, ha meglesz rá a pénzem. De ha 

már így nekikezd kiképezni magát a rendes partneremnek, hát lesz 



olyan, amikor olyasmit kell kérnem magától, ami talán nem tetszik majd 

Matthew-nak. Csak mondom. És ezt magának kell majd megoldania. 

 

– Meg is fogom – felelte Robin, továbbra is a zokogással küszködve. – 

Ezt akarom. Ezért maradtam magánál. 

 

– Akkor meg kurvára fel a fejjel, és egye már meg a hamburgerét! 

 

Robin úgy találta, elég nehéz enni ekkora gombóccal a torkában. 

Felkavarta a beszélgetés, de fel is lelkesítette. Nem tévedett. Strike 

igenis látta benne azt, ami benne magában is megvolt. Ők ketten nem 

olyanok, akik csupán a fizetésért dolgoznak… 

 

– Na, akkor meséljen Daniel Chardról! – préselte ki. 

 

Strike neki is állt; a kíváncsi négytagú család közben összeszedte a 

dolgait és távozott, de azért vetettek egy-két pillantást lopva a pár felé, 

akiket nem egészen értettek. (Vajon szerelmesek veszekedése volt ez? 

Vagy családi vita? Hogy oldották meg ilyen gyorsan?) 

 

– Paranoiás, kicsit különc, teljesen magába fordult – foglalta össze Strike 

öt perccel később. – De azért lehet benne valami. Jerry Waldergrave 

valóban összejátszhatott Quine-nal. Másrészről viszont lehet, hogy azért 

mondott fel, mert elege lett Chardból, én sem hiszem, hogy egyszerű 

lehet vele dolgozni. Kér kávét? 

 

Robin az órájára pillantott. Még mindig esett a hó. Félt, hogy belefutnak 

valamibe az autópályán, és nem éri el a yorkshire-i vonatot, de az előbbi 

beszélgetésük után elhatározta, megmutatja, mennyire elkötelezett a 

munkája iránt, így rábólintott. Egyébként is el akart mondani Strike-nak 

néhány dolgot, amíg még mindig egymással szemben ültek. Közel sem 

okozna akkora megelégedést a vezetőülésből elmondani ezeket, mert 

akkor nem látja a reakcióját. 

 

– Én is megtudtam ám néhány dolgot Chardról – kezdte, amikor 

visszaért a két kávéval, meg egy almás pitével Strike-nak. 

 

– Személyzeti pletykák? 



 

– Nem – felelte a lány. – Alig szóltak hozzám, amíg ott voltam velük a 

konyhában. Mindketten rosszkedvűnek tűntek. 

 

– Chard szerint nem szeretnek itt lenni Devonban. Londont jobban 

kedvelik. Ezek egyébként testvérek? 

 

– Anya és fia, azt hiszem – válaszolta Robin. – A fiú Mamunak szólította 

a nőt. Mindegy, szóval megkérdeztem, hol a mosdó, és a személyzeti 

mosdó ott van közvetlenül egy műterem mellett. Daniel Chard elég sokat 

tud ám az anatómiáról – mesélte Robin. – A falakon mindenütt Leonardo 

da Vinci anatómiai rajzai lógnak, és az egyik sarokban egy orvosi bábu 

is van. Viaszból. Ijesztő. A festőállványon pedig – folytatta – egy igen 

részletes rajz Mannyről, az inasról. A földön fekszik rajta, meztelenül. 

 

Strike letette a csészéjét. 

 

– Hát ez mind nagyon érdekes információ – mondta lassan. 

 

– Gondoltam, hogy tetszeni fog – mosolyodott el szerényen Robin. 

 

– Érdekes fényt vet Manny állítására, hogy nem ő lökte le a gazdáját a 

lépcsőn. 

 

– Tényleg nem szeretnek itt lenni – tette még hozzá Robin. – De lehet, 

hogy ez az én hibám volt. Mondtam, hogy maga magánnyomozó, de 

Nenita… ő nem tud olyan jól angolul, mint Manny… szóval nem értette, 

én meg úgy magyaráztam, hogy olyan rendőrféle. 

 

– És ebből arra a következtetésre jutottak, hogy Chard hívott ide azért, 

hogy elpanaszolja, Manny megtámadta. 

 

– Chard említette ezt? 

 

– Egyetlen szóval sem – felelte Strike. – Waldergrave állítólagos árulása 

sokkal jobban foglalkoztatta. 

 



Miután mindketten megjárták a mosdót, kiléptek újra a hidegbe. A 

parkolón átvágva már hunyorogniuk kellett a sűrű hóesésben. A Toyota 

tetejére ennyi idő alatt is vékony hóréteg rakódott. 

 

– Oda fog érni a King’s Crossra, ugye? – kérdezte Strike az órájára 

nézve. 

 

– Hacsak nem futunk bele valamibe az autópályán – felelte Robin, és 

csendben, titokban lekopogta az ajtó belső burkolatának fáján. 

 

Épp kiértek az M4-esre, ahol minden digitális táblán az időjárásról 

villantak fel figyelmeztetések, a sebességkorlátozást pedig 95-re vitték 

le, amikor Strike-nak megcsörrent a telefonja. 

 

– Ilsa! Mi a helyzet? 

 

– Hahó, Corm! Hát, lehetne rosszabb is. Nem tartóztatták le, de elég 

kemény hangú kihallgatás volt. 

 

Strike kihangosította a telefonját, hogy Robin is hallja. Együtt hallgatták 

végig Ilsa mondandóját, az arcukon ugyanolyan fintorokkal, 

koncentrációval, míg a kocsi továbbhaladt a szélvédő előtt kavargó 

hópelyhek örvényében. 

 

– Határozottan azt hiszik, hogy ő volt – kezdte Ilsa. 

 

– Mire alapozzák? 

 

– A lehetőségre – felelte az ügyvédnő –, meg a viselkedésére. Nem 

igazán tesz jó benyomást. Folyton morgott, hogy kihallgatják, állandóan 

csak rólad beszélt, ezzel meg még fel is dühítette őket. Azt mondta, majd 

te megtalálod, ki volt valójában. 

 

– A rohadt életbe – szakadt ki az egyre jobban felbőszült Strike-ból. – És 

mi volt a tárolóban? 

 

– Ja igen, még az is. Egy megégett, véres rongy egy csomó egyéb 

limlom között. 



 

– Hát kurva nagy dolog – mordult fel Strike. – Lehet, hogy évek óta ott 

volt. 

 

– A szakértői jelentésből majd kiderül, de egyetértek, ez nem valami 

erős kiindulópont, tekintve, hogy a beleket még mindig nem találták 

meg. 

 

– Te tudsz a hiányzó belekről? 

 

– Most már mindenki tud a belekről, Corm, benne volt a hírekben. 

 

Strike és Robin gyorsan egymásra pillantottak. 

 

– Mikor? 

 

– Délben. Szerintem a rendőrség tisztában volt vele, hogy lassan úgyis 

kitudódik, és azért hozták be Leonorát, hogy kisajtolhassanak belőle 

mindent, még mielőtt mindenki tudni fog róla. 

 

– Tőlük szivárogtak ki a dolgok – jegyezte meg Strike dühösen. 

 

– Ez elég komoly vád. 

 

– Egy újságíró mondta, ő fizeti azt a bizonyos zsarut, hogy beszéljen. 

 

– Nahát, milyen érdekes embereket ismersz. 

 

– Szakmai ártalom. Nos, kösz, hogy tájékoztattál, Ilsa. 

 

– Ugyan, semmiség. Igyekezz elintézni, hogy ne ültessék le, Corm. 

Egészen megkedveltem ezt a nőt. 

 

– Ki volt ez? – kérdezte Robin, amikor Ilsa letette. 

 

– Régi iskolatársam Cornwallból, ügyvéd. Egy londoni haveromhoz 

ment hozzá – felelte Strike. – Azért ajánlottam Leonorának, mert… a 

francba! 



 

Egy kanyar után óriási, feltorlódott kocsisort pillantottak meg maguk 

előtt. Robin fékezett, és végül egy Peugeot mögött megálltak. 

 

– Francba! – mondta Strike megint, és oldalról gyorsan odapillantott a 

lányra. 

 

– Még egy baleset – válaszolt Robin. – Villogófényeket látok. 

 

Hirtelen elképzelte, milyen arcot vágna Matthew, ha fel kellene hívnia és 

közölni vele, hogy nem jön, mert lekéste az éjszakait. Az édesanyja 

temetése… mégis miféle ember késik le egy temetést? Pedig már most is 

ott lehetne Matt apjánál, segíthetne elintézni a dolgokat, levenni a fiú 

válláról valamennyi terhet. A kis utazótáska most ott kellene álldogáljon 

a régi szobájában, otthon, a temetésre vitt ruhája kivasalva kéne lógjon a 

régi szekrényében, minden készen kéne álljon, hogy másnap reggel 

elsétáljanak a közeli templomba. Most temetik Mrs. Cunliffe-et, a leendő 

anyósát, ő meg inkább Strike-kal kocsikázik a hóban. Most meg itt 

állnak elakadva 320 kilométerre a templomtól, ahol Matthew édesanyját 

majd örök nyugalomra helyezik. 

 

Ezt sosem bocsátaná meg. Sosem bocsátja meg, ha lekésem a temetést 

emiatt… 

 

Miért kellett ilyen döntéssel szembesülnie, és ráadásul éppen ma? Miért 

ilyen rettenetes az idő? Kavargott a szorongás a gyomrában, a kocsisor 

meg nem mozdult. 

 

Strike nem szólt semmit, de bekapcsolta a rádiót. A kocsit betöltötte a 

Take That, arról énekeltek, hogy most már van előrelépés ott, ahol eddig 

nem volt. A zene csak tovább borzolta Robin idegeit, mégsem szólt 

semmit. 

 

A kocsisor előregurult egy métert. 

 

Jaj, istenem, kérlek, add, hogy időben odaérjek a King’s Crossra, 

fohászkodott magában Robin. 

 



Háromnegyed órán keresztül haladtak lépésben a hóban, míg az égen 

már meg is fakult a délutáni fény. Ami korábban egész hatalmas 

tengernyi időnek érződött az éjszakai vonat indulásáig, most gyorsan 

fogyatkozó tavacskának tűnt Robin számára, amiben könnyen lehet, 

hogy hamarosan szépen megfeneklik egyedül. 

 

Most már látták is a balesetet előttük: a rendőröket, a villogóikat, az 

összetört Polót. 

 

– El fogja érni – szólalt meg Strike, most először, amióta bekapcsolta a 

rádiót; most már csak a rendőr intését várták, hogy ők mehessenek 

tovább következőnek. – Szoros lesz, de el fogja érni. 

 

Robin nem felelt. Tudta, hogy az egész az ő hibája, nem a férfié; az 

felajánlotta neki, hogy vegye ki ezt a napot. Ő maga ragaszkodott hozzá, 

hogy lejön vele Devonba, ő hazudott Matthew-nak arról, hogy nem 

kapott jegyet egyik mai vonatra sem. Inkább állnia kellett volna végig 

Londontól Harrogate-ig, nehogy lekésse Mrs. Cunliffe temetését. Strike 

tizenhat évig volt Charlotte-tal, hosszabb-rövidebb szünetekkel, és a 

munkájára rá is ment a kapcsolata. Robin nem akarta elveszíteni 

Matthew-t. De miért csinálta ezt, miért ajánlotta fel Strike-nak, hogy 

majd ő vezet? 

 

Sűrű, lassú forgalomban haladtak. Öt órakor még mindig csak a zsúfolt 

csúcsidei tömegben jártak Reading előtt, és most megint meg kellett 

állniuk. Strike felhangosította a híreket a rádióban. Robin igyekezett 

odafigyelni, mit mondanak Quine haláláról, de a szíve már Yorkshire-

ben volt, mintha átugrott volna minden dugót, át a kérlelhetetlen, 

behavazott kilométereken, amelyek az otthonától elválasztották. 

 

– A rendőrség ma megerősítette, hogy Owen Quine írót, akinek 

holttestét hat napja találták meg egy házban, London Barons Court 

negyedében, ugyanúgy ölték meg, ahogy utolsó, még kiadatlan könyve 

főhőse meghal. Az ügyben még nem történt letartóztatás. Richard Anstis 

nyomozó irányítja a nyomozást, munkatársunk ma délután beszélt vele. 

 

Strike felfigyelt rá, milyen modorosan, feszülten beszél Anstis. Ő nem 

így akarta volna nyilvánosságra hozni ezeket a részleteket. 



 

– Szeretnénk, ha jelentkezne a rendőrségen mindenki, aki hozzáfért Mr. 

Quine utolsó könyvének kéziratához… 

 

– Megmondaná, pontosan hogyan ölték meg Mr. Quine-t, nyomozó? – 

kérdezte egy érdeklődő férfihang. 

 

– Még várjuk a végleges szakértői jelentést – felelte Anstis, de egy női 

riporter közbevágott: 

 

– Megerősíti, hogy a gyilkos eltávolította Mr. Quine egyes testrészeit? 

 

– Mr. Quine belső szerveinek egy részét nem találtuk meg a helyszínen – 

válaszolt Anstis. – Számos nyomon folyik a vizsgálat, de szeretnénk a 

nyilvánosság segítségét is kérni. Megdöbbentő bűncselekmény ez, és 

okkal feltételezzük, hogy az elkövetője különösen veszélyes. 

 

– Jaj, már megint! – bukott ki a kétségbeesés Robinból. Strike is 

felnézett, és erős piros fényeket látott előttük. – Még egy baleset… 

 

Strike egy mozdulattal kikapcsolta a rádiót, letekerte az ablakot, és 

kidugta a fejét a kavargó hóesésbe. 

 

– Nem! – kiabált vissza Robinnak. – Csak valaki elakadt az út szélén… 

egy hóátfúvásban… Egy perc, és be fog gyorsulni! – biztosította a lányt. 

 

Csakhogy újabb negyven percig tartott, mire ezen az akadályon is 

túljutottak. Teli volt mindhárom sáv, és lépésnél alig gyorsabban tudták 

csak folytatni az útjukat. 

 

– Nem fogom elérni – jelentette ki Robin kiszáradt szájjal, ahogy végre 

beértek London külvárosába. Húsz perccel múlt tíz óra. 

 

– De el fogja – szólalt meg Strike. – Kapcsolja már ki azt a szart – 

csattant fel, és a hüvelykujjával elnémította a GPS-t. – És ne hajtson le 

itt! 

 

– De még magát is ki kell tennem… 



 

– Hagyjon engem, nem kell kitennie… a következőnél balra… 

 

– Itt nem fordulhatok be, egyirányú! 

 

– Balra! – kiáltott Strike, és elrántotta a kormányt. 

 

– Ne csinálja, ez veszély… 

 

– Le akarja késni azt a rohadt temetést? Hát akkor taposson bele! Az első 

jobbra… 

 

– De hol vagyunk? 

 

– Tudom, mit csinálok – közölte Strike, és hunyorogva bámult ki a hóba. 

– Most egyenesen… Nick haverom apja taxis, tanultam tőle egyet s 

mást… most megint jobbra… hagyja már ezt a hülye behajtani tilost, 

mégis ki jön ki onnan ilyenkor? Most egyenesen, aztán a lámpánál balra! 

 

– De hát nem hagyhatom ott csak úgy a King’s Crosson! – tiltakozott 

Robin, közben vakon követve az utasításokat. – Maga nem tudja 

elvezetni a kocsit, mit csinál vele? 

 

– Szarja már le a kocsit, majd kitalálok valamit… itt be, aztán a 

másodikon jobbra… 

 

Tizenegy előtt öt perccel mennyei látomásként tűntek fel a St. Pancras 

tornyai Robin előtt a havazáson keresztül. 

 

– Álljon félre, szálljon ki, és rohanjon! – utasította Strike. – Hívjon fel, 

ha elérte. Ha nem, akkor meg itt leszek. 

 

– Köszönöm! 

 

És a lány már ott sem volt, rohant a hóban, a kezében ott himbálózott a 

kis utazótáska. Strike nézte, ahogy eltűnik a sötétben, elképzelte, ahogy 

megcsúszik egy kicsit a pályaudvar latyakos padlóján, de nem esik el, 

vadul körbetekingetve keresi a vágányt… Az utasítására a lány a járda 



mellett, egy dupla vonalon hagyta a kocsit. Ha eléri a vonatot, itt marad 

egy kölcsönzői kocsival a nyakán, amit nem tud elvezetni, és amit 

egészen biztos elszállítanak innen. 

 

A St. Pancras óráján az aranymutatók kérlelhetetlenül közeledtek a 

tizenegy óra felé. Strike lelki szemei előtt becsukódtak a vonat ajtói, 

Robin pedig csak szaladt a peronon, lobogott a vöröses-arany haja… 

 

Egy perccel múlt tizenegy. A pályaudvar bejáratára függesztette a 

tekintetét és csak várt. 

 

Robin nem tűnt fel újra. Strike tovább várt. Már öt perccel múlt tizenegy. 

Hat perccel. 

 

Megcsörrent a telefonja. 

 

– Elérte? 

 

– Épp csak hogy… már épp indult volna… Cormoran, köszönöm, 

annyira köszönöm… 

 

– Ugyan már – felelte, és körbepillantott a sötét, jeges járdán, az egyre 

vastagabb hótakarón. – Jó utat. Most akkor ideje kitalálnom valamit. Sok 

szerencsét holnapra! 

 

– Köszönöm! – kiabált még a lány, ahogy Strike letette. 

 

Ennyivel tartozott Robinnak, gondolta Strike, míg a mankói után nyúlt. 

De ettől semmivel sem lett kellemesebb arra gondolni, hogy most át kell 

kelnie a behavazott Londonon fél lábbal, vagy hogy szép kis büntetésre 

számíthat, amiért ott hagy a város közepén egy kölcsönzői kocsit. 
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A veszély az, mi minden nagy szellemet ösztökél. 

 

GEORGE CHAPMAN: 

Bussy d’Ambois bosszúja 

 

 

 

 

Daniel Chardnak nem tetszene ez az ő apró, tetőtéri albérlete a Denmark 

Streeten, gondolta Strike, hacsak nem látna meg valami primitív 

vonzerőt a régi kenyérpirító vagy az olvasólámpa vonalaiban; de ha az 

ember történetesen féllábú, elég sok minden szól mellette. Szombat 

reggel a térde még mindig nem állt rá készen, hogy felcsatolja rá a 

műlábát, csakhogy itt minden karnyújtásnyira volt csak; bárhová el 

lehetett jutni rövid ugrálással; volt ennivaló a hűtőben, meleg víz, 

cigaretta. Strike ma kimondottan kedvelte a lakást: a bepárásodott 

ablakot, kint, a párkányon a homályosan látszó havat. 

 

Reggeli után csak hevert az ágyán és cigarettázott; egy csésze sötétbarna 

tea állt mellette az éjjeliszekrénynek használt dobozon. Ezúttal nem 

rosszkedvében ráncolta a homlokát, hanem mert mélyen elgondolkodott. 

 

Hat nap, és semmi. 

 

Semmi nyoma a Quine holttestéből eltűnt belsőségeknek, és nem került 

elő semmi apróság sem, ami a gyilkosra utalna (jól tudta, hogy ha akár 

csak egy kósza hajszálat vagy ujjlenyomatot találnak, biztosan nem 

viszik be előző nap Leonorát arra az értelmetlen kihallgatásra). Senki 

nem került elő, aki máskor is látta volna az álruhás alakot, aki nem 

sokkal Quine halála előtt bement a házba (vajon a rendőrség azt 

gondolta, ez csak a vastag szemüveges szomszéd képzeletében létezett?). 

Nem volt gyilkos fegyver, sem sokatmondó videofelvétel a Talgarth 

Road váratlan vendégeiről, gyanús csavargók nem figyeltek fel frissen 

felásott földre, nem bukkant fel a kupacnyi rothadó belsőség egy fekete 



burkába göngyölve; Quine táskáját sem találták meg, benne a Bombyx 

mori jegyzeteivel. Semmi. 

 

Hat nap! Fogott már el gyilkost hat óra alatt; bár hozzátartozik, hogy 

azok ügyetlen, hirtelen felindulásból, kétségbeesésből elkövetett 

bűncselekmények voltak, ahol a vérrel együtt szétfröcsköltek mindenfelé 

a nyomok is, és a pánikba esett, ügyetlen elkövetők mindenkit 

összekentek maguk körül a hazugságaikkal. 

 

Quine meggyilkolása más volt, furcsább, baljóslatúbb. 

 

Ahogy a szájához emelte a teáscsészét, Strike megint olyan tisztán látta 

maga előtt a holttestet, mintha a fényképeket nézné a mobilján. Mint egy 

színpadi kép vagy díszlet. 

 

Bármit is mondott Robinnak az indítékról, ő maga sem tudott ellenállni a 

kérdésnek: miért csinálták? Bosszúból? Elmeháborodottságban? 

Valaminek (de minek?) az eltussolására? A helyszínen mindent 

eltüntetett a sósav, a halál ideje sem világos, a tettes észrevétlenül jött-

ment a helyszínről. Alaposan megtervezte. Minden részletet kigondolt. 

Hat nap, és egyetlen nyom sincs… Strike nem hitte el Anstis 

kijelentését, hogy számos nyomon haladnak. Régi barátja persze már 

nem osztja meg vele az értesüléseit – miután olyan feszülten 

figyelmeztette, hogy szálljon ki a képből, maradjon távol az ügytől. 

 

Strike szórakozottan lesöpörte a hamut a régi pulóvere elejéről, és a 

cigarettavéggel rágyújtott egy újabb szálra. 

 

Okkal feltételezzük, hogy az elkövető különösen veszélyes, nyilatkozta 

Anstis a sajtónak, és ez a kijelentés Strike szerint egyszerre volt kínosan 

egyértelmű és furán félrevezető is. 

 

Eszébe jutott egy emlék: annak a nagy kalandnak az emléke Dave 

Polworth tizennyolcadik születésnapján. 

 

Polworth volt Strike legrégebbi barátja, már óvodás koruk óta ismerték 

egymást. Gyerekkora és kamaszkora során Strike rendszeresen eljött 

Cornwallból, aztán visszatért oda; a barátságuk ilyenkor onnan 



folytatódott, ahol Strike anyja meg az ő hóbortjai legutóbb 

félbeszakították. 

 

Dave-nek volt egy nagybátyja, aki tizenéves korában Ausztráliába 

költözött, ott pedig multimilliomos lett belőle. Meghívta az unokaöccsét, 

hogy a tizennyolcadik születésnapjára látogassa meg, és hozza egy 

barátját is. 

 

A két tizenéves átrepült a világ másik végére, és ez lett rövid életük 

legnagyobb kalandja. Kevin bácsi hatalmas, csupa üvegből és ragyogó 

fából épült tengerparti házában laktak, ahol a nappaliban bárpult is volt; 

a vakító napfényben gyémántosan csillogott a tengerből felcsapódó 

vízpermet, a grillsütő nyársain pedig óriási, rózsaszín garnélák várták 

őket; az ausztrál akcentusok, a sör, a még több sör, azok a 

karamellszínűre barnult lábú, szőke lányok, amilyeneket Cornwallban 

sosem láttak; aztán meg, pont Dave születésnapján, a cápa. 

 

– Csak akkor veszélyesek, ha felingerlik őket – mondta Kevin bácsi, aki 

nagyon szeretett búvárkodni. – Nincs nyúlkálás, fiúk! Csak semmi 

hülyéskedés! 

 

Csakhogy Dave Polworthnek, aki imádta a tengert, aki otthon is 

szörfözött, halászott, vitorlázott, a hülyéskedés természetes életforma 

volt. 

 

Ez egy született gyilkos azzal a két üres, halott szemével, a szájában 

sorakozó borotvaéles fogaival, de Strike látta a fekete végű cápa lusta 

közönyét is, ahogy elúsztak fölötte elámulva áramvonalas szépségén. Jól 

tudta, hogy az állat csak szép nyugodtan elsuhant volna az azúrkék 

homályba, de Dave elhatározta, hogy megérinti. 

 

Még most is megvolt a sebhelye: a cápa szép kis darabot szakított ki az 

alkarjából, és a jobb hüvelykujját nem is érezte egészen. Ez nem 

akadályozta a munkájában. Dave most mérnök volt Bristolban, és a 

Victory kocsmában, ahol Strike-kal összeültek Doom Bart inni, ha 

mindketten hazalátogattak, csak Cimbinek hívták. Polworth makacs volt, 

vakmerő, természeténél fogva kereste az izgalmakat. Szabadidejében 



most is búvárkodott, bár az Atlanti-óceán higgadtan úszkáló cápáit 

inkább békén hagyta. 

 

Volt a mennyezeten egy vékony repedés, épp Strike ágya felett. Nem 

emlékezett, hogy eddig bármikor felfigyelt volna rá. A tekintetével 

követte, és közben felidézte azt az árnyat a tengerfenéken, majd hirtelen 

azt a fekete vérfelhőt, ahogy Dave teste néma sikollyal összerándul. 

 

Owen Quine gyilkosa olyan, mint az a cápa, gondolta. Ebben az ügyben 

nincsenek a gyanúsítottak között eszeveszett, válogatás nélkül ölő 

ragadozók. Egyikük sem követett el soha erőszakos cselekményt. Nem 

vezetett régebbi vétségek sora valamelyik gyanúsítotthoz, mint oly 

sokszor, amikor előkerült egy-egy holttest. Egyikük sem rángatott maga 

után véres múltat, mint kutyáknak szánt, zsáknyi belsőséget. Ez a 

gyilkos egy ritkább, furcsább szörnyeteg, olyan, aki elrejti valódi 

természetét, amíg kellően fel nem zavarják. Owen Quine pedig, mint 

Dave Polworth, vakmerő módon belekötött ebbe a várakozó gyilkosba, 

és ezzel magára szabadított minden benne rejlő rettenetet. 

 

Strike már sokszor hallotta a könnyedén odavetett megállapítást, hogy 

mindenkiben megvan a gyilkosságra való hajlam, de azt is tudta, hogy ez 

nem igaz. Kétségtelenül élnek köztünk olyanok, akiknek az emberölés 

könnyű és élvezetes dolog: találkozott már néhány ilyennel. Aztán 

sokmilliónyi ember sikeres kiképzés révén képes elvenni mások életét, 

és ő, Strike is közéjük tartozik. Vannak, akik opportunista módon ölnek, 

előnyökért vagy önvédelemből, akkor fedezve fel magukban a vérontás 

képességét, amikor nem látnak más lehetőséget; de olyanok is akadnak, 

akik ilyenkor is, a legdurvább nyomás alatt is megtorpannak, képtelenek 

kihasználni az előnyt, megragadni az alkalmat, leszámolni ezzel a végső, 

legnagyobb tabuval. 

 

Strike nem becsülte le az erőt, ami Owen Quine megkötözéséhez, 

agyoncsapásához, feltrancsírozásához kellett. Akárki is tette, sikeresen 

elvégezte a munkáját anélkül, hogy felfedezték volna, sikeresen 

eltüntette a bizonyítékokat, és úgy tűnt, nem mutatkozik rajta elég 

zavarodottság, bűntudat sem ahhoz, hogy bárki felfigyeljen rá. Ez mind-

mind veszélyes személyiségre, nagyon is veszélyes személyiségre utalt – 

már ha megzavarják. Ha úgy gondolja, nem leplezik le, nem is 



gyanakszanak rá, senkire nem jelent veszélyt maga körül. De ha megint 

hozzáérnek… és esetleg pontosan ott, ahol Owen Quine-nak sikerült… 

 

– Bassza meg… – mormogta Strike, és sietve a mellette álló hamutálba 

dobta a cigarettáját, amely mostanra leégett egészen az ujjáig, és észre 

sem vette. 

 

Akkor tehát mi legyen a következő lépése? Ha a tetthelyről gyakorlatilag 

nem vezet sehová nyom, gondolta, a tetthely felé vezető nyomokat kell 

követnie. Ha a Quine halála utáni időszakban természetellenesen kevés a 

kiindulópontként használható részlet, ideje megvizsgálni élete utolsó 

néhány napját. 

 

Strike fogta a mobilját, és ránézve nagyot sóhajtott. Van vajon, gondolta, 

bármi más módja, hogy megkapja azt az első információmorzsát, amit 

keres? Fejben végigment ismerősei hosszú listáján, szinte azonnal el is 

vetve a felmerülő lehetőségeket. Végül pedig, nem nagy lelkesedéssel 

bár, de arra lyukadt ki, hogy legvalószínűbben az eredeti elképzelésével 

érhet célt: a féltestvére, Alexander révén. 

 

Közös volt a híres apjuk, de sosem éltek egy háztartásban. Al kilenc 

évvel fiatalabb volt Strike-nál, Jonny Rokeby törvényes gyereke, ami azt 

jelentette, szinte nem is akadt közös pont az életükben. Al 

magániskolába járt Svájcban, most is épp a világon bárhol lehet: Rokeby 

Los Angeles-i házában, valami rapper jachtján, de akár valami fehér 

homokos strandon is Ausztráliában, hiszen Rokeby harmadik felesége 

sydney-i. 

 

És mégis, az apai oldalról sorakozó féltestvérei közül Al több 

hajlandóságot mutatott a többieknél arra, hogy a bátyjával valamilyen 

kapcsolatot alakítson ki. Strike emlékezett rá, amikor meglátogatta a 

kórházban, miután a lábát elvesztette. Kínos egy találkozás volt, de így 

visszatekintve megható is. 

 

Al egy olyan ajánlattal érkezett Rokebytól Sally Oakba, amit postán is el 

lehetett volna küldeni: anyagi segítséget kínált, hogy Strike elindíthassa 

a nyomozóirodáját. Al kimondottan büszkén vezette fel ezt, apja 

önzetlen segítőkészsége jelét látta benne. De Strike biztos volt benne, 



hogy szó sincs ilyesmiről. Arra gyanakodott, hogy Rokeby vagy a 

tanácsadói idegeskednek, hogy a féllábú, kitüntetett veterán esetleg 

eladja a sztoriját. Ez a kilátásba helyezett ajándék arra szolgált volna, 

hogy befogja a száját. 

 

Strike elutasította az apja bőkezű adományát, őt meg aztán az összes 

bank utasította el, ahová hitelért folyamodott. Elmondhatatlan 

ellenérzéssel hívta vissza Alt, nem volt hajlandó ajándékként elfogadni a 

pénzt, és az apja által felajánlott találkozó sem érdekelte. Azt kérdezte, 

kaphatna-e kölcsönt. Ezzel nyilvánvalóan megsértette Rokebyt. Az 

ügyvédje ezután úgy vegzálta a havi törlesztések miatt, mint a 

legkapzsibb bankok tették volna. 

 

Ha Strike nem alkalmazta volna továbbra is Robint, mostanra már 

visszafizethette volna ezt a kölcsönt. Feltett szándéka volt még 

karácsony előtt végezni vele, hogy ne legyen Jonny Rokeby adósa – 

ezért vállalt annyi munkát, hogy újabban napi nyolc-kilenc órákat 

dolgozott, a hét minden napján. De ez mind egyáltalán nem könnyítette 

meg, hogy most fel kell hívnia az öccsét, és szívességet kérni. Strike 

meg tudta érteni, Al miért mutat lojalitást a nyilvánvalóan szeretett apja 

iránt, de ha csak megemlítették Rokebyt egymás között, az máris, 

szükségszerűen feszültséget okozott. 

 

Jó néhányszor kicsöngött a száma, aztán végül jelentkezett a hangposta. 

Strike legalább annyira megkönnyebbült, mint amekkora csalódást 

érzett. Hagyott egy rövid üzenetet Alnak, hogy hívja vissza, és letette. 

 

Már a harmadik cigarettájára gyújtott rá reggeli óta, és most visszatért a 

mennyezeti repedés szemléléséhez. A bűncselekmény felé vezető út… 

olyan sok múlik azon, mikor jutott hozzá a gyilkos a kézirathoz, és 

ismerte fel, milyen remek lehetőség rejlik benne mint gyilkossági 

tervben… 

 

És azzal újra végigment a gyanúsítottakon, mintha csak egy kártyapaklit 

nézne végig, és megvizsgálta, mi lehet bennük. 

 

Elizabeth Tassel, aki nem csinált titkot a Bombyx mori okozta dühéből 

és fájdalmából. Kathryn Kent, aki azt állítja, nem is olvasta. A még 



mindig ismeretlen Pippa2011, akinek Quine részleteket olvasott fel a 

könyvből még októberben. Jerry Waldergrave, aki megkapta a kéziratot 

5-én, de ha lehet hinni Chardnak, könnyen előfordulhat, hogy már jóval 

azelőtt tudta, mi van benne. Daniel Chard, aki állítása szerint nem látta a 

könyvet 7-éig, és Michael Fancourt, aki csak Chardtól hallott róla. És 

aztán vannak még mindenféle mások is, akik belekukkantottak, 

átfutották a legpikánsabb részeit, kuncogtak rajta egy sort, miután 

Christian Fisher e-mailen szétküldte Londonban. De Strike csak nagyon 

nehezen tudott volna akár teljesen komolytalan érveket elképzelni Fisher 

vagy Tassel irodájából a fiatal Ralph, vagy épp Nina Lascelles ellen. 

Egyikük sem volt benne a Bombyx moriban, és igazából nem is ismerték 

Quine-t. 

 

Közelebb kell kerülnie, gondolta, elég közel, hogy megbolygassa kissé 

mindazokat, akiknek az életét már így is kigúnyolta, eltorzította Owen 

Quine. Csak kicsit volt lelkesebb, mint amikor Alt kellett hívnia. Most 

legörgetett a telefonkönyvében, és felhívta Nina Lascelles-t. 

 

Rövid beszélgetés volt. A lány el volt ragadtatva. Hát persze hogy 

átjöhet ma este! Majd főz valamit. 

 

Nem tudott más módot kitalálni, hogy Jerry Waldergrave magánéletének 

további részleteihez juthasson hozzá, vagy többet tudhasson meg 

Michael Fancourt nagy irodalmiorgyilkos-híréről; de nem nagyon 

lelkesedett a gondolatra, hogy fel kell csatolnia a műlábát, arról nem is 

beszélve, mekkora erőfeszítés lesz holnap reggel kibontakozni Nina 

Lascelles reménykedő karjai közül. Viszont ott volt még az Arsenal–

Aston Villa-meccs, amit még megnézhetett indulás előtt; 

fájdalomcsillapítók, cigaretta, bacon és kenyér. 

 

Strike-ot lekötötte a saját kényelme, a foci meg a gyilkosság keveréke a 

fejében, és eszébe sem jutott lenézni a behavazott utcára, ahol a fagyos 

időtől sem elrettenő vásárlók vígan látogatták a lemezboltokat, a 

hangszerészeket meg a kávézókat. Ha ugyanis lenézett volna, talán 

észrevette volna azt a karcsú, kapucnis alakot a fekete kabátban, aki a 

hatos és nyolcas szám között, a falnak dőlve állt, és felfelé bámult a 

lakására. De akármilyen jó szeme is volt Strike-nak, még akkor sem 



nagyon valószínű, hogy meglátta volna, ahogy a hosszú, elegáns ujjak 

között ritmusosan forog egy sniccer. 
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Fel hát, jó angyalom, 

Ki szent dallamaiddal elhajtod a gonoszt, 

Ki oldalamba vág… 

 

THOMAS DEKKER: 

A spanyol nemes katona 

 

 

 

 

Robinék régi Land Roverjének, amit most a lány édesanyja vezetett, még 

hólánccal sem volt könnyű eljutnia a yorki pályaudvarról Mashamba. Az 

ablaktörlők gyorsan eltűnő, legyező alakú rést vágtak a lánynak 

gyerekkorából ismerős utakra, bár most átformálta őket kissé ez az 

időjárás: évek óta nem látott ilyen kemény telet. A hó csak esett 

kíméletlenül, és a nagyjából egyórás út így három óráig tartott. Voltak 

pillanatok, amikor Robin megint azt hitte, lekési a temetést. Legalább 

tudott beszélni Matthew-val a mobilján, és el tudta mondani, hogy már 

itt van a közelben. A fiú azt felelte, mások még kilométerekkel távolabb 

járnak, és hogy attól fél, a cambridge-i nagynénje egyáltalán nem is ér 

ide. 

 

Hazaérve Robin ügyesen kikerülte a nagy, csokiszín labradorjuk nyálas 

üdvözléseit, és felrohant a szobájába; felhúzta a fekete ruhát meg kabátot 

(kivasalni már nem volt idő), sietségében kiszakítva az első harisnyát, 

amit fel akart venni. Aztán már szaladt is le a lépcsőn az előtérbe, ahol a 

szülei meg a testvérei vártak rá. 

 

A kavargó hóban, fekete esernyőik alatt együtt felsétáltak az alacsony 

kis dombra, amit általános iskolás korában nap mint nap megmászott, 

majd át a nagy téren aprócska szülővárosa történelmi szívében; hátuk 

mögött a helyi sörfőzde hatalmas kéménye emelkedett. Szombaton 

elmaradt a kirakodóvásár. Azok, akik már reggel bátran kimerészkedtek 

a térre, mély csatornákat tapostak ki a hóban. A lábnyomok mind a 



templomhoz vezettek, ahol Robin már látta is a feketébe öltözött 

gyászolók gyülekezetét. A teret szegélyező, halvány aranyszínű György 

korabeli házak tetején megfagyott hószegély ragyogott, de a hó még 

mindig nem állt el. Az egyre emelkedő fehér tenger lassan ellepte a 

temetőben álló nagy, szögletes sírköveket. 

 

Robinnak már vacogott a foga, ahogy a család a Szűz Mária-templom 

bejárata felé igyekezett, el a 9. századi, kerek szárú kőkereszt 

maradványai mellett (ez valahogy valami furán pogány dolognak nézett 

ki itt); és akkor végre meglátta Matthew-t. A fiú a templom tornácán állt 

az apjával és húgaival, sápadt volt és szívdöglesztően jóképű a fekete 

öltönyében. Ahogy Robin figyelte, és próbálta elkapni a tekintetét a 

közeledő vendégek sorából, egy fiatal nő lépett oda, és megölelte a fiút. 

Robin felismerte Sarah Shadlockot, Matthew régi egyetemi barátnőjét. 

Talán egy kicsit bizalmasabb is volt ez az üdvözlés, mint ami az adott 

körülmények közt illendő, de Robinban már eleve ott munkált a 

bűntudat, hogy tíz másodperc híján lekéste az éjszakai vonatot, hogy 

nem is találkozott Matthew-val már egy hete – ettől úgy érezte, nincs 

joga panaszkodni. 

 

– Robin! – szólt oda sürgetőn a fiú, amikor meglátta. Három emberrel is 

elfelejtett kezet rázni, úgy nyújtotta neki ölelésre a két karját. Matthew 

karjaiban Robin érezte, hogy könnyek gyülekeznek a szeme sarkában. 

Végül is ez itt a való világ, otthon van Matthew-val… 

 

– Ülj előre! – mondta neki a fiú, ő pedig szót fogadott. A saját családját a 

templom hátuljában hagyta, és előrement a legelső padba. Ott Matthew 

sógora fogadta, aki a kislányát hintáztatta a térdén, és mogorva 

bólintással üdvözölte csak a lányt. 

 

Gyönyörű, régi templom volt a Szűz Mária, Robin pedig jól ismerte a 

sok karácsonyi, húsvéti, aratási miséről, amit végigült itt élete során az 

iskolai osztályával, a családjával. A tekintete lassan siklott végig az 

ismerős részleteken. Magasan a feje fölött, a diadalív fölött Sir Joshua 

Reynolds festménye volt látható (vagy legalábbis valakié Joshua 

Reynolds iskolájából), arra koncentrált, igyekezett összeszedni a 

gondolatait. Homályos, misztikus kép volt ez: egy kisfiú angyal bámulta 

a távolban feltűnő, aranysugarakat ontó keresztet… Vajon valójában ki 



festette, tűnődött el, Reynolds, vagy valami tanonc a műterméből? És 

akkor megint belehasított a bűntudat, hogy ő itt jön ezzel a folytonos 

kíváncsisággal, és nem is bánkódik Mrs. Cunliffe miatt… 

 

Eddig azt hitte, néhány hét múlva ő fog itt férjhez menni. A 

menyasszonyi ruhája már ott lógott a vendégszobában, a szekrényben, 

most azonban mégis Mrs. Cunliffe koporsóját hozzák a templomhajón 

végig, csillogó fekete koporsó, ezüst fogantyúkkal, Owen Quine meg 

még mindig a hullaházban fekszik… az ő kibelezett, szétrohadt, 

szétégett holttestének még nem jár csillogó koporsó… 

 

Ne gondolj rá!, szólt rá magára szigorúan, ahogy Matthew leült mellé; 

melegítette a lábát a fiú hozzásimuló combja. 

 

Annyi minden történt az utóbbi huszonnégy órában, hogy csak nehezen 

tudta elhinni, hogy itt van, hogy itthon van. Akár kórházban is 

lehetnének Strike-kal, kis híja volt csak, hogy egyenesen bele nem 

rohantak abba a felborult teherautóba… ahogy a sofőr ott hevert 

véresen… Mrs. Cunliffe meg minden bizonnyal teljesen sértetlen a 

selyemmel bélelt dobozában… Ne gondolj rá… 

 

Mintha most már nem tudna olyan kényelmesen, homályosan látni 

dolgokat. Lehet, hogy ha az ember megkötözött, kibelezett holttesteket 

lát, akkor történik vele valami, megváltozik, ahogy a világot látja. 

 

Kicsit későn térdelt le az imádságnál, a keresztöltéssel összevarrt 

zsámoly nyomta az átfázott térdét. Szegény Mrs. Cunliffe… csak 

mondjuk Matthew anyja soha nem is kedvelte őt annyira. Legyél 

nagyvonalú, kérlelte magát, bár tudta, hogy így van. Mrs. Cunliffe-nak 

nem tetszett, hogy Matthew ennyi ideig ugyanazzal a barátnővel maradt. 

Robin füle hallatára is emlegette, milyen jót tesz a fiatalembereknek, ha 

körülnézelődnek egy kicsit, próbálkoznak itt-ott… És tudta, ahogy ő 

otthagyta az egyetemet, az Mrs. Cunliffe szemében mindig is folt 

maradt. 

 

Alig harminc centire előtte ott állt Sir Marmaduke Wyvill szobra. Ahogy 

a lány felállt a kezdő énekhez, a Jakab kori ruhába öltözött életnagyságú, 

márványasztalán fekvő alak mintha őt bámulta volna, felkönyökölve a 



gyülekezet felé. A felesége ugyanilyen pózban hevert ott mellette. 

Zavarba ejtően igazinak tűntek ebben a tiszteletlen testtartásban, a 

könyökük alatt párnák, hogy ne fájjanak a márványcsontjaik. Fölöttük, a 

boltozatok közti falazaton a halál és a halandóság allegorikus 

ábrázolásai. Míg a halál el nem választ… és a gondolatai máris 

elkalandoztak: magát látta és Matthew-t, örökre összekötve, míg meg 

nem halnak… nem, nem „összekötve”… ne gondolj arra, hogy 

„összekötve”… Mi bajod van? Robin teljesen kimerült. A vonatban túl 

meleg volt, rángatott is. Óránként felébredt, félt, hogy elakadnak a 

hóban. 

 

Matthew a kezéért nyúlt, és megszorította. 

 

Maga a temetés olyan gyorsan zajlott le, amennyire csak a tisztesség 

engedte. Sűrűn hullott körülöttük a hó. Nem álldogált senki a sír mellett, 

és nem Robin volt az egyetlen, aki láthatóan vacogott. 

 

Aztán mindenki Cunliffe-ék nagy téglaházába ment, és csak járkált 

körbe a társaságban meg a kellemes melegben. Mr. Cunliffe, aki mindig 

is hangosabb volt egy kicsit, mint az alkalomhoz illett, folyton 

újratöltögette a poharaikat, és úgy üdvözölt mindenkit, mintha ez egy 

buli lenne. 

 

– Hiányoztál – fordult Robinhoz Matthew. – Rettenetes volt itt nélküled. 

 

– Te is hiányoztál – felelte Robin. – Bár itt lehettem volna! 

 

Megint hazudsz! 

 

– Sue néni még marad ma estére – folytatta a fiú. – Arra gondoltam, 

talán átmehetnék hozzátok, jó lenne elszabadulni egy kicsit innen. Egész 

héten folyamatosan ez ment… 

 

– Persze, remek – bólogatott Robin, és megszorította a kezét. Nagyon 

hálás volt, hogy nem kell Cunliffe-éknél maradnia. Matthew húgával 

csak nagy nehézségekkel jött ki, Mr. Cunliffe-et pedig kimondottan 

basáskodónak tartotta. 

 



De azért egy estére elviselhetted volna, mondta magának szigorúan. Így 

olyan volt, mint egy meg nem érdemelt kibúvó. 

 

Így hát visszamentek Ellacottékhoz, csak egy rövid sétányira a főtértől. 

Matthew kedvelte Robin családját, és örült, hogy farmerre cserélhette az 

öltönyét, hogy segíthet a lány anyjának megteríteni a konyhában 

vacsorára. Mrs. Ellacott jól megtermett asszony volt, Robinéhoz hasonló 

vöröses-aranyszőke haját zilált kontyba fogta össze, és szelíden, 

kedvesen állt a fiúhoz. Rengeteg minden lelkesítette, érdekelte, most 

például épp az Open Universityn tanult angol irodalmat. 

 

– És hogy mennek a tanulmányai, Linda? – érdeklődött Matthew, amíg 

kiemelte neki a sütőből a nehéz kerámiatálat. 

 

– Most Webstert olvasunk, az Amalfi hercegnőt: „Az őrjitett meg.”{12} 

 

– Olyan nehéz? – kérdezte a fiú. 

 

– Ez egy idézet, drágám. Ó… – és a szedőkanalakat csörömpölve a 

pultra ejtette –, erről jut eszembe… fogadjunk, hogy lekéstem… 

 

Átment a konyha másik végébe, és felkapta a tévéújságot, amely mindig 

szanaszét hevert valahol a házban. 

 

– Nem, majd kilenckor lesz. Lesz egy interjú Michael Fancourttal, amit 

meg akarok nézni. 

 

– Michael Fancourttal? – nézett körbe Robin. – Miért? 

 

– Rá nagyon erősen hatott az a sok bosszútragédia – felelte az anyja. – 

Remélem, meg tudja magyarázni, mi olyan jó bennük. 

 

– Ezt láttátok? – szólt bele Robin legkisebb öccse, Jonathan; épp most 

ért vissza a sarki boltból, ahová tejért küldte el az anyja. – Címoldalon 

van, Rob. Az az író, akinek kivágták a beleit… 

 

– Jon! – szólt rá keményen Mrs. Ellacott. 

 



Robin tudta, hogy az anyja nem azért tolja le az öccsét, mert gyanítja, 

Matthew-nak nem tetszene, ha Robin munkáját említenék. Inkább csak 

azért, mert a temetés után úgy általában nem nagyon szeretne hirtelen 

halálról beszélni. 

 

– Mi van? – szólt vissza Jonathan, az illemmel vajmi keveset törődve, és 

Robin orra alá dugta a Daily Expresst. 

 

Quine most már tényleg címlapra került, ahogy a sajtó megtudta, mi is 

történt vele. 

 

„A HORRORSZERZŐ MEGÍRTA SAJÁT MEGGYILKOLÁSÁT.” 

 

Horrorszerző!, gondolta Robin. Az azért nem volt… mondjuk jó cím lett 

belőle. 

 

– Mit gondolsz, megoldja a főnököd? – kérdezte Jonathan az újságot 

lapozgatva. – Megint lejáratja a zsarukat? 

 

Robin az öccse válla fölött már olvasta volna a cikket, de elkapta 

Matthew tekintetét, és inkább odébb lépett. 

 

A terméskővel kövezett konyha sarkában, a régi, megereszkedett 

székben hagyott táskájából berregő hang hallatszott, amikor már 

nekiláttak a főtt krumplinak meg a húsnak. Robin nem foglalkozott vele. 

A vacsora végeztével Matthew kötelességtudóan ment segíteni Mrs. 

Ellacottnak leszedni az asztalt. A lány csak ekkor lépett oda a 

táskájához, hogy megnézze az üzeneteit. Nagy meglepetésére egy nem 

fogadott hívást talált Strike-tól. Lopva odapillantott Matthew-ra, aki épp 

tányérokat pakolt be a mosogatógépbe, aztán felhívta a hangpostát, amíg 

a többiek diskuráltak. 

 

Önnek egy üzenete van. Érkezett: ma délután 7 óra 20 perckor. 

 

A vonal sustorgását hallotta, de egyetlen szót sem. 

 

Aztán egy puffanást. Majd kissé távolabbról Strike kiáltását: – Eszedbe 

se jusson, te rohadt… 



 

Egy fájdalomkiáltás. 

 

Aztán csend. Megint a vonal sustorgása. Mindenféle csikorgás, 

vonszolás hangja. Hangos lihegés, kaparászó zaj, aztán megszakadt. 

 

Robin csak állt megdermedve a füléhez szorított telefonnal. 

 

– Mi baj? – kérdezte az apja. A szemüvege lecsúszott az orrán, úgy állt 

meg mellette útban a konyhaszekrény felé, a kezében késekkel-villákkal. 

 

– Azt hiszem… azt hiszem a főnökömet… baleset érte… 

 

Remegő ujjakkal ütötte be Strike számát. A hangposta jelentkezett. 

Matthew a konyha közepén állt, és leplezetlen nemtetszéssel nézte. 
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Nehéz sors, ha már a nőknek kell udvarolniok! 

 

THOMAS DEKKER ÉS THOMAS MIDDLETON: 

A tisztességes ribanc 

 

 

 

 

Strike nem hallotta Robin hívását, ugyanis a telefonja a tudta nélkül 

néma módra váltott, amikor tizenöt perccel azelőtt a földre esett. És azt 

sem tudta, hogy a hüvelykujja még benyomta Robin számát, mielőtt 

kiesett a kezéből a telefon. 

 

Épp csak kilépett az épületből, akkor történt a dolog. A bejárati ajtó 

bezárult mögötte, és alig két másodperce állt ott a mobiljával a kezében 

(a visszahívást várta, mert kelletlenül bár, de rendelt egy taxit), amikor a 

sötétből egy fekete kabátos, magas alak rohant rá. A kapucni alatt 

homályosan sápadt bőrt látott meg egy sálat, a karja ügyetlenül, de 

határozottan kinyújtva, kezében pedig remegő ujjakkal kést szorongatott, 

egyenesen neki célozva. 

 

Ahogy megtámaszkodott, hogy elhárítsa a támadást, Strike majdnem 

elesett megint, de aztán kinyúlt, és az ajtóra csapta a tenyerét. Így 

megőrizte az egyensúlyát, ám a telefonja leesett. Megdöbbent, de a düh 

is fellángolt benne a támadó iránt, akárki is legyen; már így is jelentős 

kárt okozott a térdén. Elbődült, mire az alak egy pillanat törtrészére 

megdermedt, aztán ismét nekitámadt. 

 

Strike a botjával a keze felé csapott, amelyben már az előbb is látta a 

sniccert, de most megint kifordult a térde. Fájdalmában hangosan 

felkiáltott, mire a támadója hátraugrott, aztán pánikba esve elszaladt a 

friss hóban. A dühös, frusztrált Strike persze nem tudta követni, ráadásul 

még a telefonját is meg kellett keresnie. 

 



Ez a kurva lábam! 

 

Amikor Robin hívta, már a lassan araszoló taxiban ült, és a fájdalomtól 

szakadt róla a víz. Nem nagyon vigasztalta, hogy a támadó kezében 

megpillantott apró, háromszög alakú penge nem is érte el. A térde, amire 

úgy érezte, muszáj felcsatolnia a műlábat, mielőtt elindul Ninához, már 

megint kibírhatatlanul fájt, és elképesztő düh fortyogott benne, hogy 

nem tudott az őrült követő után szaladni. Sosem ütött még meg nőt, 

tudatosan sosem bántott egyet sem, de a kés látványa, ahogy ott 

közeledik felé a sötétben, felülírta az ilyen apróságokat. A taxis nagy 

megrökönyödésére – aki a visszapillantóban figyelte nagydarab, 

dühösnek tűnő utasát – ide-oda tekergett az ülésen, hátha meglátja a 

támadóját a zsúfolt szombat esti gyalogosforgalomban, ahogy 

összegörnyedve megy a fekete kabátjában, a kés a zsebébe dugva. 

 

A kocsi most az Oxford Streeten siklott a karácsonyi díszkivilágításban. 

Nagy, törékeny ezüstdobozok ragyogtak felettük aranymasnikkal 

átkötve. Strike útközben igyekezett úrrá lenni zaklatott mérgén. Nem 

igazán töltötte el lelkesedéssel ez a vacsorás randi ma este. Robin újra és 

újra próbálkozott, de Strike nem érezte a telefon rezgését, mert az 

mélyen a kabátja zsebében pihent, mellette az ülésen. 

 

– Hahó! – Nina kicsit erőltetett mosollyal üdvözölte, amikor a 

megbeszélthez képest fél órával később ajtót nyitott neki. 

 

– Bocs, hogy késtem – mondta Strike, és sántítva belépett. – Volt egy kis 

balesetem, amikor kijöttem a házból. A lábam. 

 

És most jutott csak eszébe, ahogy ott állt nagykabátban, hogy nem is 

hozott neki semmit. Vennie kellett volna egy üveg bort, vagy valami 

csokit. Érezte, hogy ezt a lány is észreveszi, ahogy a nagy szemével most 

végigpásztázza őt. Ez a lány tud rendesen viselkedni, és ettől ő hirtelen 

egy kicsit rosszabbnak érezte magát. 

 

– És még a bort is otthon felejtettem, amit vettem neked – hazudta. – 

Mekkora szar. Dobj ki nyugodtan! 

 



Nina kelletlenül elnevette magát, Strike pedig megérezte, hogy rezeg a 

zsebében a mobilja, és automatikusan előhúzta. 

 

Robin! El sem tudta képzelni, mit akarhat tőle a lány szombat este. 

 

– Bocs – fordult Ninához –, ezt fel kell vennem… sürgős, az 

asszisztensem az… 

 

Nina arcáról eltűnt a mosoly. Sarkon fordult és bement a szobába, 

Strike-ot otthagyva kabátban. 

 

– Robin? 

 

– Jól van? Mi történt? 

 

– Honnan tudja, hogy… 

 

– Kaptam egy hangüzenetet, ami egészen úgy hangzik, mintha magát 

épp megtámadnák rajta! 

 

– Jézusom, szóval felhívtam magát? Biztos, amikor elejtettem a telefont. 

Igen, pontosan ez történt… 

 

Öt perccel később, miután elmesélte Robinnak az egészet, felakasztotta a 

kabátját, és magától bement a nappaliba, ahol Nina már megterítette az 

asztalt két személyre. A lány ki is takarított, friss virágokat rakott 

minden vázába. A levegőben az égett fokhagyma erős illata lebegett. 

 

– Bocsánat – mondta ismét Strike, amikor a lány bejött az étellel. – Néha 

azt kívánom, bár nekem is csak nyolctól ötig tartana a munkaidőm. 

 

– Tölts bort nyugodtan – felelte Nina hűvös nyugalommal. 

 

Strike-nak mélységesen ismerős volt ez a helyzet. Vajon hányszor ült 

már le olyan nővel, akit felbosszantott, hogy elkésett, hogy mindig másra 

is kellett figyelnie, hogy olyan félvállról vesz mindent? De legalább 

most csak visszafogottan érvényesül ez a forgatókönyv. Ha Charlotte-tal 

csinálja meg, hogy elkésik egy vacsoráról, aztán amint megérkezik, 



rögtön felveszi a telefont egy másik nőnek, az arcába loccsantott borra 

meg röpködő tányérokra számíthatott volna. Ettől a gondolattól Nina 

máris jobb fényben tűnt fel. 

 

– Elég szar dolog nyomozókkal randizni – jegyezte meg, ahogy leült. 

 

– Nem mondanám, hogy „szar” – felelte a lány, felengedve egy kicsit. – 

Nem hinném, hogy ez olyan munka, amit otthon lehet hagyni. 

 

És csak nézte azzal a nagy egérkeszemeivel. 

 

– Tegnap éjjel volt rólad egy rémálmom – szólalt meg aztán. 

 

– Milyen jól kezdődik ez az egész, mi? – vágta rá Strike, a lány pedig 

elnevette magát. 

 

– Jól van, na, nem igazából rólad. Együtt kerestük Owen Quine beleit. 

 

Nagyot kortyolt a borból, még mindig Strike-ra bámulva. 

 

– És megtaláltuk? – érdeklődött a férfi. Igyekezett könnyedebbre venni a 

beszélgetést. 

 

– Aha. 

 

– És hol? Most már eljutottunk odáig, hogy bármilyen nyomon hajlandó 

vagyok elindulni. 

 

– Jerry Waldergrave asztalának legalsó fiókjában – felelte Nina, és 

Strike mintha úgy látta volna, majdnem össze is rándult borzadva, de 

elfojtotta. – De tényleg szörnyű volt. Az a sok vér, meg a belek, ahogy 

kihúztam… te meg leütötted Jerryt. Fel is ébredtem, annyira igazinak 

érződött. 

 

Megint ivott egy kis bort, de az ételhez nem nyúlt. Strike, aki már befalt 

jó néhány falatot (bőven túl sok volt benne a fokhagyma, de hát éhes 

volt), most úgy érezte, nem mutatott elég együttérzést. Gyorsan lenyelte 

az ételt, és pótolta: – Rémisztőnek tűnik. 



 

– Csak azért, mert ez volt tegnap a híradóban – felelte Nina, még mindig 

őt figyelve. – Senki nem tudta, senkinek fogalma sem volt, hogy… hogy 

így ölték meg. Mint a Bombyx moriban. Te sem mondtad – tette hozzá, 

és Strike még a fokhagymaszagon át is megérezte benne a leheletnyi 

szemrehányást. 

 

– Nem mondhattam – válaszolta erre. – Csak a rendőrség dönthet úgy, 

hogy ilyen információt nyilvánosságra hoz. 

 

– Ma meg már ott van a Daily Express címlapján. Hát, Owennek tetszett 

volna. Hogy ő a főcím. De azért bár ne olvastam volna el – mondta a 

lány, és lopva megint Strike-ra pillantott. 

 

Strike találkozott már ilyesmivel. Akadtak, akik döbbenten visszaléptek 

tőle, amint megértették, mit is látott ő, vagy tett, vagy mihez ért hozzá. 

Mintha a halál szaga áradt volna belőle. Mindig is voltak nők, akiket a 

katonák, a rendőrök vonzottak: valami kölcsönvett izgalmat éltek így át, 

kimondott örömmel gondoltak az erőszakra, amit ez a férfi tapasztalt 

vagy épp elkövetett. Más nőket meg épp ez taszította. Strike azt 

gyanította, Nina az első csoportba tartozott, de most, hogy kénytelen volt 

felismerni, mennyire valóságos is ez a szadista, beteg kegyetlenkedés, 

lassan rájött, hogy talán mégis inkább a másodikba. 

 

– Hát, nem volt valami vicces ma bent – folytatta Nina. – Most, hogy 

már ezt is tudjuk. Mindenki olyan… szóval csak annyi, hogy ha így 

ölték meg, ha a gyilkos a könyvet utánozta… az leszűkíti a gyanúsítottak 

körét, nem? Hát nem nevet senki a Bombyx morin, az már biztos. Olyan, 

mint valami régi Fancourt-regény cselekménye, amikor még mindig azt 

írták a kritikusok, hogy túl véres… Jerry meg felmondott. 

 

– Hallottam. 

 

– Nem tudom, miért – vitte tovább nyugtalanul. – Réges-rég ott volt a 

Roper Chardnál. Mintha egyáltalán nem is lenne önmaga. Folyton 

dühös, pedig annyira kedves szokott lenni. És megint iszik. Egy csomót. 

 

Nina még mindig nem evett semmit. 



 

– Ő közel állt Quine-hoz? – kérdezte Strike. 

 

– Szerintem közelebb, mint akár ő maga gondolta – válaszolt lassan 

Nina. – Elég rég dolgoztak már együtt. Owen megőrjítette… de Owen 

mindenkit megőrjített… én azt látom, hogy Jerry most tényleg kiakadt. 

 

– Nem nagyon tudom elképzelni, hogy Quine szerette volna, ha 

szerkesztik a szövegét. 

 

– Időnként szerintem is problémás lehetett – bólintott a lány. – De Jerry 

már egy rossz szót sem akar róla hallani. Most ez az összeomlás-

elmélete a mániája. Te is hallottad a bulin, azt hiszi, Owen elmebeteg 

volt, és a Bombyx mori igazából nem is az ő hibája. Elizabeth Tasselre 

meg még mindig irtó dühös, amiért kiengedte a könyvet. Múltkor bejött, 

hogy megbeszéljen valamit egy másik szerzőjével kapcsolatban… 

 

– Dorcus Pengellyről? – kérdezte Strike, Nina pedig kis pihegő nevetést 

hallatott. 

 

– Most komolyan, ugye nem olvasol ilyen szemetet? Hullámzó keblek 

meg hajótörés? 

 

– Csak megragadt a fejemben a neve – vigyorgott rá Strike. – Mondd 

csak, mi van Waldergrave-vel! 

 

– Meglátta, hogy jön Liz, és becsapta az ajtaját, amikor ott ment el 

előtte. Te is láttad, üvegajtó, majdnem össze is tört. Ez olyan tényleg 

felesleges meg egyértelmű dolog, mindenki tökre megijedt. Ja, és 

szörnyen néz ki – tette hozzá. – Mármint Liz Tassel. Rettenetes. Ha 

formában lett volna, berobog Jerry irodájába, és megmondja neki, hogy 

ne legyen már ilyen rohadt udvariatlan… 

 

– Valóban? 

 

– Na ne hülyéskedj, Liz Tassel legendásan nehéz természetű nő. 

 

Nina most az órájára pillantott. 



 

– Lesz egy Michael Fancourt-interjú ma este a tévében, fel is veszem – 

mondta, miközben töltött még bort mindkettejük poharába. Az ételhez 

még mindig nem nyúlt. 

 

– Én szívesen meg is nézném – jegyezte meg Strike. 

 

A lány furcsán számító pillantást vetett rá. Strike arra gondolt, azt 

próbálja felmérni épp, inkább azért van-e itt, mert ki akar szedni belőle 

valamit, vagy mert a vékony, fiús testét kívánja. 

 

Megint megcsörrent Strike telefonja. Néhány másodpercig átgondolta, 

mennyire sérti meg a lányt, ha felveszi; de mindig ott volt a lehetőség, 

hogy valami használhatóbbat tud meg a hívásból, mint Nina véleménye 

Jerry Waldergrave-ről. 

 

– Bocs – mondta, ahogy végül előhúzta a zsebéből. Az öccse volt az, Al. 

 

– Corm! – köszöntötte Al a háttérzajos vonalban. – De jó, hogy hívtál! 

 

– Heló! – üdvözölte visszafogottan Strike. – Hogy vagy? 

 

– Remekül! New Yorkban vagyok épp, csak most hallottam az üzeneted. 

Mi kell? 

 

Al tudta, hogy Strike csak akkor hívja, ha akar valamit; de Ninával 

ellentétben úgy tűnt, ő ezt nem veszi zokon. 

 

– Azon gondolkodtam, nincs-e kedved együtt vacsorázni pénteken – 

felelte Strike. – De ha New Yorkban vagy… 

 

– Szerdán jövök vissza, a péntek király. Foglaljak asztalt valahol? 

 

– Aha – válaszolt Strike. – A River Caféban kéne. 

 

– Intézem – felelte Al, meg sem kérdezve, miért. Talán csak úgy 

gondolta, Strike egyszerűen jó olasz ételt szeretne. – SMS-ben megírom, 

mikor, jó? Már várom! 



 

Strike letette, és már nyitotta is a száját bocsánatkérésre, de Nina közben 

kiment a konyhába. A hangulat nyilvánvalóan megfagyott. 
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Uramisten! Mit fecsegtem el? Mi ügyetlen nyelv enyém! 

 

WILLIAM CONGREVE: 

Szerelemért szerelmet 

 

 

 

 

– A szeretet puszta délibáb – mondta Michael Fancourt éppen a 

tévéképernyőn. – Délibáb, agyrém, illúzió. 

 

Robin ott ült Matthew meg az anyja között a kifakult, megereszkedett 

kanapén. A csokiszín labrador a padlón feküdt a kandalló előtt, a farka 

álmában is lustán csapkodta a szőnyeget. Robin álmos volt, miután két 

napja csak nagyon keveset aludt, és a napokat is váratlan stresszben, 

érzelmi hullámvasúton töltötte; de azért nagyon igyekezett odafigyelni 

Fancourtra. Mellette ült Mrs. Ellacott, ölében jegyzetfüzettel és tollal. 

Korábban olyan igen optimista reményeknek adott hangot, hogy hátha az 

író elejt néhány jól idézhető mondatot, ami majd segítségére lehet a 

Webster-esszéjében. 

 

– De hát… – kezdte a riporter, Fancourt viszont rezzenéstelenül 

folytatta: 

 

– Nem szeretjük egymást. Azt a képet szeretjük, amink egymásról van. 

Nagyon kevesen vannak, akik képesek ezt megérteni, képesek egyáltalán 

elképzelni. Ők vakon hisznek saját teremtő erejükben. Végső soron 

minden szeretet önmagunk szeretete. 

 

Mr. Ellacott már aludt, a fejét hátrahajtotta a tűzhöz és a kutyához 

legközelebbi fotelben. Halkan horkolt is, a szemüvege lecsúszott az 

orrán. Robin mindhárom öccse diszkréten távozott otthonról. Szombat 

este volt, a haverok várták őket a téren, az Egy Pejben. Jon az 

egyetemről jött haza a temetésre, de nem érezte, hogy a nővére 



vőlegénye miatt le kéne mondania a néhány pint Black Sheepjéről a 

testvéreivel a tűz mellett, a horpadt rézasztaloknál. 

 

Robin gyanította, hogy Matthew is szívesen velük tartott volna, csak 

attól félt, rosszul venné ki magát. Így hát itt ragadt, és egy olyan 

irodalmi műsort kellett néznie, amit otthon el nem viselt volna. 

Átkapcsolt volna máshová, meg se kérdezte volna Robint; eszébe sem 

jutott volna, hogy a lányt érdekelheti, amit ez a savanyú képű, okoskodó 

pasas beszél. Tényleg nem könnyű dolog kedvelni Michael Fancourtot, 

gondolta Robin. Ahogy az ajka, a szemöldöke görbült, abból sütött a 

réges-rég beleivódott fensőbbségesség. Beszélgetőpartnere (maga is jól 

ismert személyiség) szintén idegesnek tűnt kissé. 

 

– Ez a témája az új… 

 

– Az egyik témája, igen. A főhős inkább nem is tesz magának 

szemrehányást az ostobaságáért, amikor rájön, hogy a feleségét 

gyakorlatilag csak elképzelte, hanem nekiáll megbüntetni a hús-vér nőt, 

akiről azt hiszi, átvágta. Az ő bosszúvágya a cselekmény motorja. 

 

– Aha! – bukott ki halkan Robin édesanyjából, és már fogta is a tollát. 

 

– Sokan… talán mondhatjuk, legtöbben – kezdte a riporter – tisztaságot 

adó ideálként képzeljük el a szeretetet, inkább az önzetlenség 

forrásaként, mint… 

 

– Ez önigazoló hazugság – szakította félbe Fancourt. – Emlősök 

vagyunk, akiknek szex kell, társ kell, akik az életben maradás, a 

szaporodás okán keressük a védelmező családi csoportot. A lehető 

legprimitívebb okokból választjuk az úgynevezett szerettünket; azt 

hiszem, magáért beszél, hogy hősöm is a körte formájú nőket kedveli. Ez 

a szeretett személy úgy nevet, vagy olyan illata van, mint a szülőnek, aki 

ifjúkorunkban a támaszunk volt; minden más csak kivetítés, minden más 

kitalálás… 

 

– De a barátság… – kezdte kissé kétségbeesve a riporter. 

 



– Ha rá bírtam volna magam venni, hogy valamelyik férfi barátommal 

szexeljek, sokkal boldogabb és termékenyebb életem lehetett volna – 

felelte Fancourt. – De sajnos arra vagyok programozva, hogy a női 

formára vágyjak, bármily terméketlenül is. Így aztán meggyőzöm 

magam, hogy az egyik nő elbűvölőbb, jobban a szükségleteimhez, 

vágyaimhoz hangolódott, mint a másik. Bonyolult, magasan fejlett, erős 

képzelőerejű lény vagyok, aki mégis úgy érzi, igazolnia kell egy, a 

legeslegdurvább alapokon hozott döntését. Ez az igazság, amit úgy 

ezerévnyi udvari szarrágás alá temettünk. 

 

Robin azon tűnődött, vajon mit szólna ehhez az interjúhoz Fancourt 

felesége (mintha úgy emlékezett volna, hogy nős). Mellette Mrs. Ellacott 

már leírt egy-két szót a jegyzetfüzetébe. 

 

– Nem is a bosszúról beszél – mormogta maga elé Robin. 

 

Az édesanyja odamutatta neki a jegyzetfüzetet. Csak annyit írt le: 

„Micsoda szarházi!” Robin felvihogott. 

 

A másik oldalán Matthew odahajolt a Daily Expressért, amit Jonathan 

hagyott a széken. Átlapozta az első három oldalt, ahol Strike neve 

számos alkalommal megjelent Owen Quine-é mellett, és nekiállt egy 

cikknek arról, hogy egy bolthálózatban betiltották Cliff Richard 

karácsonyi számait. 

 

– Önt sok kritika érte – fogott bele bátran a riporter – azért, ahogyan a 

nőket ábrázolja, különösen… 

 

– Már hallom is, ahogy a kritikusok csótánylábacskáikon szaladnak a 

tollukért – jegyezte meg Fancourt; nyilván ez az ajakbiggyesztés volt 

nála a mosoly. – Nem nagyon tudok olyat, ami kevésbé érdekelne, mint 

hogy mit írnak a munkámról a kritikusok. 

 

Matthew lapozott egyet az újságban. Robin is odapillantott oldalvást – 

egy felborult tartálykocsi, egy fejre állt Honda Civic és egy összetört 

Mercedes képére. 

 

– Ez az a baleset, amibe majdnem belekeveredtünk! 



 

– Mi? – kérdezte Matthew. 

 

Nem is gondolkodott, csak úgy kimondta! Robin teljesen lefagyott. 

 

– Ez az M4-esen történt – mondta Matthew, és már-már elnevette magát, 

hogy a lány azt gondolja, köze lehetett hozzá; hogy nem ismer meg 

ránézésre egy autópályát. 

 

– Ó… ja, igen – bökte ki Robin, és úgy tett, mintha csak most olvasná el 

rendesen a feliratot a kép alatt. 

 

Csakhogy Matthew most már összeráncolt homlokkal nézte. Átlátta, mi 

mehet a háttérben. 

 

– Miért, tegnap tényleg majdnem benne voltál egy balesetben? 

 

Halkan beszélt, igyekezett nem zavarni Mrs. Ellacottot, aki figyelmesen 

hallgatta a Fancourt-interjút. A habozás most végzetes lehet. Dönts 

gyorsan! 

 

– Igen. Csak nem akartam, hogy aggódj. 

 

A fiú csak bámult rá. Robin érezte, hogy a másik oldalán az anyja most 

megint leír valamit. 

 

– Ebben? – kérdezte Matthew, és a képre mutatott. A lány bólintott. – 

Mit kerestél te az M4-esen? 

 

– El kellett vinnem Cormorant egy tanúhoz. 

 

– A nők jutnak eszembe – mondta épp a riporter a tévében. – A nőkről 

szóló nézetei… 

 

– Hol a francban volt ez a tanú? 

 

– Devonban – felelte Robin. 

 



– Devonban? 

 

– Megint elintézte a lábát. Egyedül nem tudott volna lejutni oda. 

 

– És te levitted kocsival Devonba? 

 

– Igen, Matt, levittem kocsival De… 

 

– Szóval ezért nem jöttél tegnap? Hogy le tudd… 

 

– Ugyan, Matt, nem ezért. 

 

A fiú ledobta az újságot, feltápászkodott, és határozott léptekkel kiment. 

 

Robinra hányinger tört. Az ajtót bámulta. Matthew ugyan nem csapta be, 

de ahhoz elég határozottan csukta be, hogy az apja megmoccanjon 

álmában és motyogjon maga elé valamit, és a labrador is felébredjen. 

 

– Hagyd! – tanácsolta az anyja, bár még mindig a tévét nézte. 

 

Robin kétségbeesetten fordult felé. 

 

– Cormorannak muszáj volt lejutnia tegnap Devonba, és fél lábbal nem 

tud vezetni… 

 

– Előttem aztán nem kell megvédened magad – válaszolt Mrs. Ellacott. 

 

– De most azt hiszi, hazudtam, hogy nem tudtam ideérni tegnap! 

 

– És tényleg hazudtál? – kérdezte az anyja, de még mindig feszülten 

figyelte Michael Fancourtot. – Feküdj már le, Rowntree, nem látok 

tőled! 

 

– Hát, ideértem volna, ha első osztályra veszek jegyet – vallotta be 

Robin. A labrador ásított egyet, nyújtózkodott, és megint elterült a 

kandalló előtti szőnyegen. – De már megvettem a jegyet az éjszakaira. 

 



– Matt folyton azt emlegeti, mennyivel többet kerestél volna, ha 

elvállalod azt a HR-es munkát – jegyezte meg az anyja, még mindig a 

tévére szegezett szemmel. – Azt gondolnám, értékeli, hogy spórolsz. De 

most csitt, hallani akarom, mint mond a bosszúról! 

 

A riporter épp egy kérdést próbált összerakni. 

 

– De ahol a nők jönnek elő, ön nem mindig… a kortárs világ erkölcsei, 

az úgynevezett politikai korrektség… különösen az a kijelentése jut 

eszembe, hogy a női írók… 

 

– Már megint ezzel jön? – Fancourt a térdére csapott a kezével (mire a 

riporter láthatóan összerezzent). – Azt mondtam, hogy a legnagyobb női 

írók szinte kivétel nélkül gyerektelenek voltak. Ez egy tény. És azt is 

mondtam, hogy általában a nők, az anyaság iránti vágyuk okán, nem 

képesek arra a szükségszerűen minden mást kizáró erőfeszítésre, amit az 

embernek bele kell tennie az irodalom, az igazi irodalom megalkotásába. 

Egyetlen szót sem vonok vissza. Ez mind tény. 

 

Robin a jegygyűrűjét csavargatta az ujján, és azon őrlődött, engedjen-e a 

vágynak, hogy Matt után menjen, és elmagyarázza, nem tett semmi 

rosszat – de ott munkált benne a düh is, hogy miért kell egyáltalán 

elmagyaráznia. Bezzeg, amit az ő munkája követelt meg, az mindig 

fontosabb volt. Robin nem emlékezett, hogy a fiú valaha bocsánatot kért 

volna, amiért későn ért haza, amiért olyan feladatot kapott, hogy London 

másik végébe kellett utaznia, és csak este nyolc után esett be… 

 

– Nem azt akartam mondani – szúrta közbe a riporter sietve, behízelgő 

mosollyal –, hogy ettől a könyvtől majd elgondolkodnak ezek a 

kritikusok. Én úgy vettem észre, a női főszereplőt igen megértően 

kezelte, valódi empátiával. Persze… – Itt lepillantott a jegyzeteibe, majd 

újra felnézett. Robin érezte rajta az idegességet. – Nyilván vonnak majd 

párhuzamokat… ha már egy fiatal nő öngyilkosságáról ír, biztosan 

felkészült rá… nyilván számít arra, hogy… 

 

– Hogy egyes ostoba olvasók úgy fogják venni, az első feleségem 

öngyilkosságáról írtam önéletrajzi ihletéssel? 

 



– Nos, nyilvánvalóan úgy látszik… egyértelmű, hogy felveti a kérdést… 

 

– Hát akkor hadd mondjak valamit – vágta ki Fancourt, majd 

elhallgatott. 

 

Hosszúkás ablak előtt ültek, amely egy napsütötte, szélfútta pázsitra 

nézett. Robin röviden eltűnődött, vajon mikor vehették fel ezt az interjút 

(nyilván még a havazások előtt), de leginkább Matthew töltötte be a 

gondolatait. Utána kéne mennie, megkeresni, de valahogy mégis ott 

maradt a kanapén. 

 

– Amikor Epi… Ellie meghalt – kezdte Fancourt. – Amikor meghalt… 

 

Fájdalmasan tolakodó közeli kép. Az apró ráncok elmélyültek az író 

szeme körül, ahogy lehunyta, majd szögletes kéz emelkedett fel, hogy 

eltakarja az arcot. 

 

Úgy tűnt, Michael Fancourt sír. 

 

– Hát, ennyit arról, hogy a szeretet délibáb és agyrém – sóhajtott fel Mrs. 

Ellacott, a kanapéra dobva a tollát. – Ennek semmi értelme. Én vért meg 

beleket akartam, Michael! Vért meg beleket! 

 

Robin nem bírta tovább a tétlenséget: felállt, és megindult a nappali 

ajtaja felé. Ezek most nem normális körülmények. Matthew ma temette 

el az édesanyját. Most az ő, Robin dolga bocsánatot kérni, és 

kiengesztelni a fiút. 
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Mind hibázhatunk, jó uram, ha ennyit bevall, 

más bocsánatkérés már nem is kell. 

 

WILLIAM CONGREVE: 

A vén agglegény 

 

 

 

 

A komoly vasárnapi lapok másnap igyekeztek méltóságteljes egyensúlyt 

teremteni Owen Quine életének és műveinek tárgyilagos bemutatása és 

hátborzongató, rémregénybe illő halála között. 

 

„Kisebb jelentőségű író, időnként érdekes, bár újabban néha önparódiába 

fordult, kortársai mögött háttérbe szorult, ám még így is ragaszkodott 

saját, idejétmúlt megközelítéséhez” – írta a Sunday Times rövid cikke a 

címlapon, és a belső oldalakon még több izgalmat ígért: Egy szadista 

ujjgyakorlatai: 10-11. oldal, aztán Kenneth Halliwell kis arcképe mellett: 

Könyvek és könyvesek: irodalmi gyilkosok: Kultúra melléklet, 3. o. 

 

„A kiadatlan, állítólag Quine meggyilkolását ihlető könyvről szóló 

szóbeszéd most már London irodalmi körein kívül is kezd elterjedni” – 

biztosította az olvasóit az Observer. „Ha a jó ízlés nem szabna határokat, 

a Roper Chard biztos bestsellerrel jöhetne elő.” 

 

„SZEXJÁTÉKBAN BELEZTÉK KI A PERVERZ ÍRÓT”, kürtölte 

világgá a Sunday People. 

 

Strike minden újságot megvett Nina Lascelles-től hazafelé, bármilyen 

nehéz is volt kézben tartani az összeset, meg még a botját is a havas 

járdán. Ahogy küszködve haladt a Denmark Street felé, az jutott eszébe, 

hogy talán nem bölcs dolog így leterhelni magát, mert felbukkanhat az 

előző esti titokzatos támadója; de nem látta sehol. 

 



Később, estefelé ott feküdt az ágyon, sült krumplit evett, és szépen 

végigolvasott minden cikket. Hál’ istennek most megint lecsatolhatta a 

műlábát. 

 

A sajtó torz tükrében nézve a tények igen stimulálóan hatottak Strike 

képzeletére. Végül, amikor befejezte Culpepper cikkét is a News of the 

Worldben („A nyomozáshoz közelálló források szerint Quine kedvelte, 

ha a felesége megkötözi, bár az asszony tagadja, hogy tudott volna róla: 

a perverz író a másik házukba ment át.”), Strike lesöpörte az újságokat 

az ágyról, és az éjjeliszekrényen tartott jegyzetfüzetéért nyúlt, amelybe 

felírt egy sor emlékeztetőt másnapra. Már nem tette oda Anstis 

monogramját egyik feladat vagy kérdés mellé sem, de a „könyvesbolti 

pasas” és a „mikor vették fel az MF-interjút?” mellé is egy nagy R-t írt. 

Ezután küldött egy SMS-t Robinnak, emlékeztetve, hogy nagyon 

figyeljen oda másnap reggel, nem lát-e egy magas nőt fekete kabátban, 

és hogy ne jöjjön be a Denmark Streetre, ha az ott van. 

 

 

 

 

 

Robin viszont senkit nem látott, aki megfelelt volna a leírásnak a 

metrómegállótól az irodáig tartó rövid úton. Amikor másnap reggel 

kilenckor megérkezett, ott találta az asztalánál Strike-ot, amint az ő 

számítógépén keresgél valamit. 

 

– Jó reggelt! Sehol egy futóbolond kint? 

 

– Sehol – felelte Robin, amíg felakasztotta a kabátját. 

 

– Matthew hogy van? 

 

– Megvan – hazudta a lány. 

 

Valami kigőzölgésként lengte körül még mindig az arról szóló 

veszekedésük emléke, hogy miért is vitte le Strike-ot Devonba. A vita 

csak fortyogott, újra és újra kitört közöttük a kocsiúton vissza 



Claphambe; a sírástól, a kevés alvástól még mindig meg volt dagadva a 

szeme. 

 

– Kemény ez most neki – mormogta Strike, közben a monitorra 

fintorogva. – Eltemetni az anyját. 

 

– Mm – felelte Robin, és már tette is fel a vizet. Bosszantotta, hogy 

Strike ma épp Matthew-val kell együtt érezzen, pont, amikor inkább 

arról kéne őt biztosítania, hogy a fiú ok nélkül viselkedett ilyen csúnyán. 

 

– Mit nézeget? – kérdezte a főnökét, és letett egy csésze teát mellé az 

asztalra. Strike mormogva megköszönte. 

 

– Azt próbálom kideríteni, mikor vették fel azt az interjút Michael 

Fancourttal – felelte. – Szombat este volt a tévében. 

 

– Azt láttam! – vágta rá Robin. 

 

– Én is – bólintott Strike. 

 

– Arrogáns seggfej – jelentette ki a lány, és leült a műbőr kanapéra, ami 

valamiért sosem adott ki szellentős hangokat, ha ő ült le rá. Talán a 

súlyom miatt van, gondolta Strike. 

 

– És nem vett észre valami furát, amikor a halott feleségéről beszélt? – 

kérdezte a férfi. 

 

– A krokodilkönnyeket kissé túlzásnak találtam – felelte Robin –, ha már 

épp akkor fejtette ki, hogy a szeretet csak illúzió, meg minden. 

 

Strike megint odapillantott rá. A lánynak olyan sápadt, finom arcszíne 

volt, amin megmutatkoztak az erős érzelmek: a bedagadt szemek is 

külön történetet meséltek neki. Ebből a Fancourt iránti utálatból 

valamennyit talán csak átvisz rá, találgatott; talán olyasvalakiről, aki 

jobban megérdemli. 

 

– Maga szerint is csak tettette? – kérdezte. – Szerintem is. 

 



És az órájára pillantott. 

 

– Fél órán belül itt van Caroline Ingles. 

 

– Azt hittem, kibékült a férjével! 

 

– Az rég volt. Most megint beszélni akar velem, van valami SMS, amit a 

férje telefonján talált hétvégén. Szóval… – folytatta Strike, és nagy 

nehezen feltápászkodott az asztal mellől –, szeretném, ha maga 

próbálkozna tovább megtalálni, mikor vették fel ezt az interjút, én meg 

megyek és átnézem az Ingles-dossziét, hogy legalább úgy nézzen ki, 

mintha emlékeznék, mi a francról is volt szó. Aztán meg Quine 

szerkesztőjével ebédelek. 

 

– Nekem meg vannak híreim arról, mi történik az orvosi hulladékkal 

abban a rendelőben Kathryn Kent lakása közelében – felelte Robin. 

 

– Halljuk! – így Strike. 

 

– Egy erre szakosodott vállalat veszi át minden kedden. Felhívtam őket – 

folytatta rögtön, és a sóhajából Strike máris tudta, hogy ezen a vonalon 

rögtön zsákutcába is jutottak –, de nem vettek észre semmi furcsát vagy 

szokatlant azokon a csomagokon, amiket a gyilkosság utáni kedden 

vittek el. Gondolom – tette még hozzá –, nem is lenne nagyon életszerű 

azt gondolni, hogy nem vesznek észre egy csomag emberi belet. Azt 

mondták, általában csak tamponok és tűk vannak a szállítmányban, 

minden speciális zsákokban, lezárva. 

 

– Azért tisztázni kellett ezt is – mondta Strike üdítő energiával. – Ez a jó 

nyomozói munka: ellenőrizni kell minden lehetőséget. Egyébként meg 

van még valami, amit meg kellene csinálnia, ha meg tud birkózni a 

hóval. 

 

– Szívesen kimozdulnék – bólintott Robin, és rögtön felvidult kicsit. – 

Mi lenne az? 

 

– Az a könyvesbolti pasas Putney-ban, aki állítja, hogy látta Quine-t 8-án 

– felelte Strike. – Most már vissza kellett érjen a szabadságról. 



 

– Nem gond – nyugtázta Robin. 

 

A hétvégén nem adódott lehetősége arról is beszélni Matthew-val, hogy 

Strike szeretné, ha nyomozói képzést kapna. A temetés előtt semmiképp 

sem lett volna alkalmas, a szombat esti veszekedésük után meg 

provokatívnak, szándékosan ingerlőnek hatott volna. De ma nagyon 

vágyott rá, hogy kimehessen az utcára, nyomozhasson, 

kérdezősködhessen, aztán hazamenve pókerarccal elmesélhesse a fiúnak, 

mit is csinált. Ha Matthew őszinteséget akar, hát majd ad ő neki 

őszinteséget. 

 

 

Caroline Ingles, ez a kimerült, szőke nő több mint egy óráig volt bent 

Strike irodájában délelőtt. Amikor végre elment, könnyes, de határozott 

arccal, Robin máris új hírekkel szolgálhatott. 

 

– Azt a Fancourt-interjút november 7-én vették fel – közölte. – 

Felhívtam a BBC-t. Egy örökkévalóságig tartott, de végül sikerült. 

 

– 7-én… – ismételte Strike. – Az vasárnap volt. És hol készült? 

 

– A stáb lement a házához Chew Magnába – felelte Robin. – És mit vett 

észre az interjúban, ami ennyire felkeltette az érdeklődését? 

 

– Nézze meg újra! – mondta Strike. – Próbálja meg, hátha fent van a 

YouTube-on. De meglep, hogy elsőre nem tűnt fel magának. 

 

Robint kissé bántotta ez a megjegyzés; eszébe jutott Matthew, ahogy ott 

ül mellette, és az M4-esen történt balesetről kérdezgeti. 

 

– Megyek, átöltözöm a simpson’s-os ebédhez – közölte Strike. – Aztán 

bezárunk, és együtt elindulunk, jó? 

 

Negyven perccel később váltak el a metrónál. Robin a putney-i 

Bridlington könyvesboltba indult, Strike pedig az étterembe a Stranden. 

Ide gyalog akart eljutni. 

 



– Mostanában túl sokat költöttem taxira – jegyezte meg Robinnak 

mogorván; azt nem akarta elmondani, mennyibe került megoldani a 

Toyota Land Cruiser problémáját, amivel a lány otthagyta péntek éjjel. – 

Van egy csomó időm. 

 

Robin még nézett utána néhány másodpercig, ahogy elsétált, erősen a 

botra támaszkodva és sántítva. Rendesen odafigyelt a három öccsére 

gyerekkorában, innen pedig szokatlan és igen pontos ismeretekkel 

rendelkezett a férfiak gyakran oly ellentmondásos reakcióiról, ha a nők 

aggódnak értük; de tényleg csak találgatni tudta, meddig erőltetheti még 

Strike a térdét, mielőtt már néhány napnál hosszabb időre is 

mozgásképtelenné válhat. 

 

Már majdnem ebédidő volt, és a Waterlooba tartó metrószerelvényen két 

nő hangosan beszélgetett Robinnal szemben, a térdükön karácsonyi 

ajándékokkal teli szatyrokkal. A padló vizes volt és koszos, a levegőben 

pedig ismét nedves ruha és állott testszag keveréke érződött. A lány az út 

nagy részében a mobiltelefonján próbált részleteket megnézni a 

Fancourt-interjúból, sikertelenül. 

 

A Bridlington könyvesbolt ott állt Putney főutcáján, régimódi, panelekre 

osztott ablakaiban az aljától a tetejéig könyvek sorakoztak, újak és 

használtak is, vízszintesen egymásra rakva. Kis csengő szólalt meg, 

amikor Robin belépett az ajtón, és kellemes, penészillatú boltocska 

fogadta. Néhány létra támaszkodott a szintén vízszintesen felrakott 

könyvekkel teli, padlótól plafonig nyúló polcoknak. A teret a 

mennyezetről lelógó villanykörték világították meg. Olyan alacsonyan 

lógtak, hogy Strike már leverte volna őket a fejével. 

 

– Jó napot! – köszönt egy idős úr túl bő tweedzakóban, ahogy szinte 

hallhatóan recsegő végtagokkal kilépett a rücskös üvegajtajú 

irodahelyiségből. Amikor közelebb ért, Robin erős testszagot érzett meg 

rajta. 

 

A lány már előre eltervezte, milyen egyszerű megközelítéshez 

folyamodik. Rögtön azzal a kérdéssel kezdett, van-e bármijük Owen 

Quine-tól. 

 



– Á! Á! – felelte az úr a beavatottak nyájas hangján. – Azt hiszem, nem 

kell megkérdeznem, miért ez a hirtelen érdeklődés. 

 

A világtól visszavonult, magányos, ám valamelyest öntelt emberek 

módján az idős úr kéretlenül is rögtön belefogott Quine stílusának, egyre 

olvashatatlanabb műveinek taglalásába, míg Robint a bolt belseje felé 

vezette. Alig két másodpercnyi ismeretség után úgy tűnt, máris 

meggyőződött róla, hogy a lány csakis azért akarja megvenni Quine 

könyveit, mert az írót épp most ölték meg. És bár ez persze igaz is volt, a 

lányt mégis bosszantotta. 

 

– Megvan a Balzac testvérek? – kérdezte. 

 

– Szóval annál azért több esze van, hogy a Bombyx morit keresse – szólt 

vissza az öreg, és vén kezével arrébb tett egy létrát. – Eddig három fiatal 

újságíróm volt, aki azt kérte. 

 

– Minek jönnek ide újságírók? – érdeklődött Robin ártatlanul, míg az 

öreg megindult felfelé a létrán. Közben kivillant néhány centi 

mustársárga zokni a régi bőrcipője fölött. 

 

– Mr. Quine itt vásárolt nem sokkal a halála előtt – szólt le az öreg, 

miközben majd két méter magasan tanulmányozta a könyvek gerincét. – 

Balzac testvérek, Balzac testvérek… itt kéne lennie… jaj, jaj, pedig 

biztos vagyok benne, hogy van egy… 

 

– Komolyan itt járt, ebben a boltban? – kérdezte tovább Robin. 

 

– De még mennyire! Rögtön megismertem. Nagy tisztelője voltam 

Joseph Northnak, és egyszer mind a ketten ott voltak a Hay-fesztiválon. 

– Most már lefelé jött a létrán, bár a lába minden lépésnél remegett. 

Robin féltette is, nehogy leessen. 

 

– Megnézem a gépben – fordult hozzá kifulladt hangon az öreg. – Biztos 

vagyok benne, hogy van valahol egy a Balzac testvérekből. 

 



Robin ment utána, de magában azt gondolta: ha ez az öregúr utoljára a 

80-as évek közepén látta Quine-t, talán nem is lehet olyan biztos benne, 

hogy valóban felismeri az írót. 

 

– Gondolom, nem lehetett nehéz felismerni – mondta ki hangosan. – Én 

is láttam róla képeket. Nagyon sajátos jelenség abban a nagy 

köpönyegben. 

 

– Különböző színű a két szeme – válaszolt az öreg, most már egy réges-

régi Macintosh képernyőjét bámulva. Ez biztosan legalább húszéves, 

gondolta Robin. Krémszínű, szögletes gép volt, nagy, vaskos 

billentyűkkel, mint a karamelladarabok. – Közelről látszik. Az egyik 

világosbarna, a másik kék. Azt hiszem, a rendőrök eléggé elámultak a 

megfigyelőtehetségemen meg az emlékezetemen. A háború alatt a 

hírszerzésnél voltam ám. – És már fordult is vissza a lányhoz önelégült 

mosollyal az arcán: – Jól emlékeztem, tényleg van belőle egy… 

használt. Erre tessék! 

 

Egy könyvekkel teli, koszos láda felé csoszogott. 

 

– Ez elég fontos részlet lehet a rendőrségnek – jegyezte meg a nyomában 

Robin. 

 

– Az bizony! – felelte az öreg büszkén. – A halál időpontjának 

megállapításához. Bizony, én aztán biztosíthattam őket, hogy 8-án még 

életben volt. 

 

– De gondolom, arra nem emlékszik, mit akart venni – kérdezte tovább 

Robin kicsit felkacagva. – Nagyon szeretném megtudni, mit olvasott! 

 

– Hát persze hogy emlékszem! – felelte az öregúr azonnal. – Három 

regényt vett: a Szabadságot Jonathan Franzentől, a Névtelent Joshua 

Ferristől… és a harmadik nem jut eszembe… mondta, hogy most 

elvonul egy kicsit, és szeretne olvasni valamit. Beszélgettünk a digitális 

dolgokról, ő toleránsabb ezekkel az olvasókkal, mint én… valahol itt 

kell lennie – mormogta, amíg a ládában kotorászott. Robin nem nagy 

érdeklődéssel figyelte, ahogy keresgél. 

 



– 8-án… – tért vissza a témára. – De hogy lehet olyan biztos benne, 

hogy 8-án volt? 

 

Ebben a félhomályos, penészszagú kis boltban, gondolta, a napok 

bizonyára teljesen összefolynak. 

 

– Hétfői napon történt – felelte az öreg. – Kellemes közjáték volt egy 

kicsit Joseph Northról beszélgetni. Mindketten jó emlékeket őrzünk róla. 

 

Robin még mindig nem tudta pontosan, miért is gondolja az öreg, hogy 

ez a bizonyos hétfő 8-a kellett hogy legyen, de mielőtt tovább 

kérdezhetett volna, az öregúr diadalmas kiáltással egy ősrégi puhakötésű 

könyvet húzott elő a láda mélyéről. 

 

– Tessék. Tessék! Tudtam, hogy megvan! 

 

– Én sosem emlékszem dátumokra – hazudta Robin a nagy lelettel a 

pénztár felé menet. – Egyébként lehet, hogy van valami Joseph North-tól 

is, ha már itt vagyok? 

 

– Csak egy könyve jelent meg – felelte az öreg. – A jel felé. Na, ebből 

tudom, hogy van, nekem is az egyik kedvencem… 

 

Azzal ismét a létra felé indult. 

 

– Szóval én állandóan összekeverem a napokat – próbálkozott tovább 

bátran Robin, mialatt újra feltűnt előtte a mustársárga zokni. 

 

– Sokan vannak így – szólt le az öreg mézesmázosan. – Én azonban a 

rekonstruktív dedukció mestere vagyok, ha-ha! Emlékeztem rá, hogy 

hétfőn történt, mert mindig hétfőn veszek friss tejet, és épp akkor jöttem 

vissza a tejvásárlásból, amikor Mr. Quine betért a boltba. 

 

Robin csak várt, amíg az öreg a polcokat tanulmányozta a feje fölött. 

 

– A rendőrségnek is elmagyaráztam, hogy azért tudtam olyan 

biztonsággal megállapítani, melyik hétfő volt ez, mert ezen az estén 

átmentem Charles barátomhoz, mint hétfőnként általában, csakhogy 



határozottan emlékszem, hogy meséltem neki arról, hogy Owen Quine 

betért a boltomba, és hogy beszéltünk arról az öt anglikán püspökről, aki 

áttért aznap katolikusnak. Tudja, Charles világi prédikátor az anglikán 

egyházban. Őt nagyon megrázta. 

 

– Értem – bólintott Robin, és magában megjegyezte, hogy utána kell 

néznie, mikor is tért át az öt püspök. Az öreg közben megtalálta North 

könyvét, és lassan lefelé jött a létráról. 

 

– Igen, és arra is emlékszem – szólalt meg, mintha újra felcsapott volna 

benne a lelkesedés –, hogy Charles mutatott néhány igazán érdekes képet 

egy víznyelőről, ami egyik napról a másikra jelent meg Németországban, 

Schmalkaldenben. A háborúban én is Schmalkalden környékén 

állomásoztam. Igen… aznap este, emlékszem, a barátom félbe is 

szakított, amikor arról meséltem, hogy Quine bejött a boltba… őt 

egyáltalán nem érdeklik az írók… „Te nem Schmalkaldenben voltál?”, 

kérdezte – közben a törékeny, göcsörtös ujjai már a pénztárgépen 

ugráltak –, és elmondta, hogy ott megjelent ez a hatalmas kráter… 

másnap elképesztő képeket is láttam a lapokban… Csodálatos dolog az 

emlékezet – fejezte be nyájasan, és átadta Robinnak a barna 

papírzacskót, benne a két könyvével. A lány egy tízfontost nyújtott neki 

cserébe. 

 

– Arra a víznyelőre emlékszem – mondta Robin, bár ez ismét nem volt 

igaz. Előhúzta a zsebéből a mobilját, és nekiállt nyomkodni, amíg az 

öreg lelkiismeretesen kiszámolta a visszajárót. – Igen, itt is van… 

Schmalkalden… fantasztikus, hogy egy ilyen óriási lyuk csak úgy 

megjelenik a semmiből! 

 

– De hát – nézett most fel az öregúrra –, ez november elsején történt, 

nem 8-án! 

 

Az öreg pislogott egyet. 

 

– Nem, 8-a volt – válaszolta olyan sziklaszilárd meggyőződéssel, amit 

csak az adhat, ha az ember nagyon nem szereti, amikor tévedésen 

kapják. 

 



– De nézze meg! – mutatta oda neki a kis kijelzőt Robin. Az öreg a 

homlokára tolta a szemüvegét, úgy bámulta. – Határozottan emlékszik, 

hogy ugyanabban a beszélgetésben került elő Owen Quine látogatása 

meg ez a víznyelő? 

 

– Valami hiba lehet – morogta az öregúr, bár nem derült ki, a Guardian 

internetes oldala, ő maga vagy Robin követte-e el a hibát. A lány kezébe 

nyomta a telefont. 

 

– Nem em… 

 

– Más nem lesz? – kérdezte az öreg hangosan, felindultan. – Hát akkor 

szép napot önnek, viszontlátásra! 

 

Robin pedig, aki felismerte a sértett, öreg egoista makacsságát, újabb 

csilingeléssel távozott. 
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Galiba uram, én nagy örömmel megtárgyalom önnel mindezeket, miket 

ez mondott – mondásai oly nagyon titokzatosak s hieroglifikusak. 

 

WILLIAM CONGREVE: 

Szerelmet a szerelemért 

 

 

 

 

Strike már korábban is úgy gondolta, hogy a Simpson’s-in-the-Strand 

furcsa választás Jerry Waldergrave-től az ebédjükhöz, és kíváncsisága 

csak nőtt, ahogy közelebb ért az impozáns kőhomlokzatú, fa forgóajtós 

épülethez. A falon réztáblák és karos lámpások díszelegtek. A bejárat 

körüli részt sakktáblamintás kő borította. Strike még sosem járt ebben az 

intézményszámba menő régi londoni étteremben. Úgy gondolta, jómódú 

üzletemberek és kiköltekező turisták járnak ide. 

 

Mégis azonnal otthon érezte magát, amint belépett az előtérbe. A 

Simpson’s valaha 18. századi úri sakk-klub volt, és régi, ismerős nyelven 

szólt Strike-hoz: a hierarchia, a rend, és a méltóságteljes illem nyelvén. 

Olyan sötét, koszos klubdíszletek jelentek meg itt, amilyeneket a női 

hozzátartozóikkal nem is gondoló férfiak szeretnek maguk körül látni: 

vaskos márványoszlopok, jókora bőrfotelek, amelyek megtartják a 

részeg dandyt; a kétszárnyú ajtón belül pedig, a ruhatáros kisasszonyon 

túl, egy pillanatra belátott a sötét faburkolatú étterembe is. Mintha 

valamelyik tiszti kantinba tért volna vissza, amelyben katonai 

pályafutása során megfordult. Már csak az ezred lobogója meg a 

királynő portréja hiányzott, hogy valóban ismerős hangulata legyen. 

 

Masszív, fatámlás székek, hófehér asztalterítők, hatalmas 

marhapecsenyék ezüsttálcákon – Strike helyet foglalt egy kétszemélyes 

asztalnál a fal mellett, és azon tűnődött, mit szólna ehhez a helyhez 

Robin, vajon szórakoztatná-e vagy bosszantaná ez a kérkedő 

hagyományosság. 



 

Tíz perc telt el azóta, hogy a pincér az asztalhoz vezette, amikor 

megérkezett Waldergrave is, vaksin vizslatva a helyiséget. Strike 

felemelte a kezét, Waldergrave pedig komótos léptekkel oda is ment az 

asztalukhoz. 

 

– Jó napot, jó napot! Örülök, hogy újra találkozunk. 

 

Világosbarna haja ugyanolyan szokás szerint kócosan meredezett, 

gyűrött zakója hajtókáján pedig egy fogkrémfolt is díszelgett. Strike 

borízű leheletet érzett a kis asztal másik oldaláról. 

 

– Nagyra értékelem, hogy szakít rám időt – felelte Strike. 

 

– Ugyan, ugyan. Szeretnék segíteni. Remélem, nem bánja, hogy ide 

jöttünk. Azért választottam – magyarázta Waldergrave –, mert itt biztos 

nem futok bele egyetlen ismerősbe sem. Apám hozott el egyszer ide, sok 

évvel ezelőtt. Nem hinném, hogy azóta bármi is változott itt. 

 

Waldergrave szarukeretes szemüveg mögé bújt kerek szemével 

végigtekintett a sötét színű faburkolat tetején futó díszesen megformált 

gipszpárkányon. Okkerszín foltok éktelenkedtek rajta, mintha sok-sok 

évnyi cigarettafüstben fakult volna ki. 

 

– Látja eleget a kollégáit munkaidőben, igaz? – kérdezte Strike. 

 

– Velük semmi baj – felelt Jerry Waldergrave, és visszatolta az orrára 

csúszott szemüvegét, közben pedig intett a pincérnek. – De most épp 

nagyon maró egy légkör uralkodik bent. Egy pohár vöröset, lesz szíves! 

– fordult a fiatalemberhez, aki az intésére odajött. – Mindegy, bármilyet. 

 

A pincér (uniformisa mellrészére egy apró sakkhuszárt hímeztek) 

visszafogottan válaszolt: – Máris küldöm a borpincért, uram! – azzal 

elment. 

 

– Látja az órát az ajtó fölött, ahol bejött? – kérdezte Strike-tól a 

szerkesztő, és megint megigazította a szemüvegét. – Azt mondják, akkor 

állt meg, amikor 1984-ben belépett ide az első nő. Egy kis belsős vicc. 



És az ételeket sem à la carte rendelik, hanem szigorúan az étlapról. 

Tudja, nem használják az à la carte-ot, merthogy az francia. Apám 

imádta az ilyesmit. Akkor vettek fel Oxfordba, azért hozott el ide. Utálta 

a külföldi konyhát. 

 

Strike érezte Waldergrave-en, milyen ideges. Már hozzászokott, hogy 

ezt a hatást váltja ki az emberekből. Nem ez a megfelelő pillanat, hogy 

megkérdezze tőle, valóban segített-e Quine-nak megírni saját 

meggyilkolásának forgatókönyvét. 

 

– Mit hallgatott Oxfordban? 

 

– Angolt – felelte sóhajtva Waldergrave. – Apám csak jó képet vágott 

hozzá, igazából azt akarta, hogy orvosira menjek. 

 

Jobb kezének ujjai akkordbontást játszottak a terítőn. 

 

– Tehát feszült a hangulat az irodában? – érdeklődött ismét Strike. 

 

– Hát, mondhatjuk úgy is – bólintott Waldergrave, majd a borpincért 

keresve körbepillantott, de hiába. – Most kezdik felfogni, most, hogy 

már tudjuk, hogy ölték meg Owent. Mindenki törölgeti az e-mailjeit, 

mint az eszeveszett, úgy tesz, mintha sose látta volna a könyvet, azt sem 

tudná, mi a vége. Már nem olyan vicces. 

 

– Eddig vicces volt? – érdeklődött Strike. 

 

– Nos… igen, az, amíg mindenki azt hitte, Owen egyszerűen csak 

elvonult valahová. Az emberek imádják, ha valaki gúnyt űz a 

hatalmasokból, nem? Egyikük sem valami népszerű, se Fancourt, se 

Chard. 

 

Megjött a sommelier és átnyújtotta Waldergrave-nek a borlapot. 

 

– Miért is ne kérjek egy üveggel… – tűnődött a szerkesztő a borokat 

tanulmányozva. – Jól értem, ugye, hogy ezt maga fizeti? 

 

– Igen – felelte Strike, némileg azért elkeseredetten. 



 

Waldergrave egy üveg Château Lezongars-t rendelt. Strike mélységes 

nyugtalansággal látta, hogy majdnem ötven fontba kerül, bár végül is 

akadtak olyanok is a borlapon, amelyekből jó kétszáz font volt egy üveg. 

 

– Nos tehát – vágta ki Waldergrave hirtelen, amikor a borpincér távozott 

–, vannak már nyomok? Tudja, ki tette? 

 

– Még nem – válaszolt Strike. 

 

Kényelmetlen, rövid szünet következett. Waldergrave ismét 

megigazította a szemüveget az izzadó orrán. 

 

– Elnézést – mormogta. – Milyen udvariatlan… védekező mechanizmus. 

Csak… nem tudom elhinni. Nem tudom elhinni, hogy ez történt. 

 

– Ilyenkor senki sem tudja – felelte Strike. 

 

Waldergrave hirtelen magabiztossággal bökte ki: – És nem tudom 

elhessegetni azt a piszkosul őrült gondolatot, hogy maga Owen csinálta. 

Hogy ő tervelte ki. 

 

– Komolyan? – kérdezte Strike, gondosan tanulmányozva a szerkesztőt. 

 

– Tudom, hogy ez lehetetlen, persze hogy tudom. – Waldergrave két 

keze most valami fürge skálát játszott az asztal szélén. – Csak annyira… 

annyira színpadias, ahogy… ahogy megölték. Olyan… olyan groteszk. 

És… ami a legrosszabb… ennél jobb reklámot még sosem kapott 

egyetlen szerző sem egy könyvéhez. Jézusom, Owen imádta a hírverést! 

Szegény Owen! Egyszer elmondta… És ez nem vicc! Egyszer elmondta, 

hogy meg szokta kérni a barátnőjét, hogy interjúvolja meg. Merthogy, 

azt mondja, akkor tisztábban tud gondolkodni. Kérdeztem tőle: „És mit 

használtok mikrofonnak?”, tudja, vettem a lapot, és tudja, mit mondott a 

hülye marha? „Főleg golyóstollakat. Vagy amit találunk.” 

 

Lihegő kacagása szinte már zokogásnak hangzott. 

 



– Szegény marha – folytatta aztán. – Szegény hülye barom. A végén már 

teljesen kész volt, hát nem? Na, hát remélem, Elizabeth Tassel most 

boldog. Ő meg csak cukkolta. 

 

Visszatért az eredeti pincérjük egy notesszel. 

 

– Maga mit kér? – fordult Strike-hoz Waldergrave, és rövidlátó szemével 

a (szigorúan) étlapját betűzgette. 

 

– Marhát – felelte Strike. Korábban volt ideje jól megnézni magának, 

ahogy az asztalok körül körbetolt ezüsttálcás kézikocsin szeltek belőle 

másoknak. Évek óta nem evett Yorkshire-pudingot; igazából azóta, 

amikor legutóbb hazament St. Mawesba meglátogatni a nagynénjét és 

nagybátyját. 

 

Waldergrave nyelvhalat rendelt, aztán csak nyújtogatta a nyakát megint, 

úgy figyelte, jön-e már vissza a sommelier. Amikor megpillantotta a 

közeledő alakot, kezében az üveggel, érezhetően megkönnyebbült, 

kényelmesebben dőlt hátra a székén. Amint a pincér töltött a poharába, 

rögtön ivott is jó néhány kortyot, majd olyat sóhajtott, mintha életmentő 

orvosságot kapott volna. 

 

– Az előbb azt mondta, hogy Elizabeth Tassel csak cukkolta Quine-t – 

jegyezte meg Strike. 

 

– Hm? – felelte Waldergrave, és a jobb kezét a füléhez emelte. 

 

Strike-nak eszébe jutott, hogy egyik fülére süket. Az étterem valóban 

kezdett megtelni, egyre nagyobb lett a zaj. Megismételte, amit mondott, 

ezúttal hangosabban. 

 

– Ja, igen – bólintott Waldergrave. – Igen, Fancourttal. Ezek ketten 

imádtak elcsámcsogni a Fancourttól elszenvedett sérelmeiken. 

 

– Milyen sérelmeiken? – kérdezett tovább Strike, Waldergrave pedig 

kortyolt még egy jókorát a borából. 

 



– Fancourt évek óta mindenféle rosszat terjesztett róluk. – Waldergrave 

szórakozottan megvakarta a mellkasát a gyűrött ingen keresztül, és 

megint ivott egy kortyot. – Owenről a miatt a paródia miatt, amit a halott 

felesége regényéről írt; Lizről meg azért, mert kitartott Owen mellett… 

De figyeljen csak, hát soha senki nem hibáztatta Fancourtot, hogy 

otthagyta Liz Tasselt. Az a nő egy sárkány. Most már alig két ügyfele 

lehet csak. Beteg. Gondolom, esténként azt számolgatja, mennyit 

veszített. Fancourt jogdíjainak százaléka már nagy pénz. Bookeres 

vacsorák, filmbemutatók… Ehelyett marad neki Quine, aki egy 

golyóstollal interjúvoltatja meg magát, meg az a megégett kolbász 

Dorcus Pengelly hátsó kertjében. 

 

– Honnan tudja, hogy megégett a kolbász? – vetette közbe Strike. 

 

– Dorcus mesélte – felelt Waldergrave, aki közben már végzett az első 

pohár borával, és most újratöltötte. – Arra volt kíváncsi, miért nem volt 

ott Liz a cég évfordulós partiján. Amikor meséltem neki a Bombyx 

moriról, biztosított róla, hogy Liz kedves-drága egy nő. Drága! Nem 

tudhatta, mi van Owen könyvében. Sosem bántana meg senkit… Egy 

rohadt légynek sem tudna ártani… pff! 

 

– Nem ért egyet? 

 

– Hát rohadtul nem értek egyet, igen. Ismerek olyanokat, akik Liz 

Tasselnél kezdték a pályájukat. Úgy beszélnek, mint a fogságból 

kiváltott túszok. Zsarnok az a nő. Rémisztő természete van. 

 

– Azt hiszi, ő vette rá Quine-t, hogy írja meg ezt a könyvet? 

 

– Nem közvetlenül – gondolkodott el Waldergrave. – De ha fog egy 

képzelgő írót, aki meg van róla győződve, hogy csak azért nem lett 

sikeres, mert mindenki féltékeny rá vagy nem végzi rendesen a 

munkáját, és összeereszti Lizzel, aki meg mindig dühös, állatira meg van 

keseredve, csak mondja, mondja Fancourtról, hogy mindkettőjüket 

rágalmazza, hát csoda, hogy végtelenül felszívja magát? Még arra sem 

volt képes, hogy rendesen elolvassa a könyvet. Ha Owen nem hal meg, 

azt mondanám, Liz csak azt kapta, amit érdemelt. Mert a hülye, bolond 

marha nem csak Fancourtnak ment neki, nem? Hanem neki is, Liznek, 



ha-ha! Annak a barom Danielnek is, még nekem is, minnenkinek! 

Minnenkinek! 

 

Más alkoholistákhoz hasonlóan, akikkel Strike korábban találkozott, 

Jerry Waldergrave is két pohár borral átlépte a berúgás határát. Hirtelen 

ügyetlenebbek lettek a mozdulatai, a gesztusai szélesebbek. 

 

– Gondolja, hogy Elizabeth Tassel biztatta Quine-t, hogy támadja 

Fancourtot? 

 

– Semmi kétség felőle – biztosította Waldergrave. – Semmi kétség. 

 

– De amikor beszéltem vele, Elizabeth Tassel nekem azt mondta, hogy 

amit Quine Fancourtról ír, az nem igaz – mondta erre Strike. 

 

– Hm? – emelte a kezét megint a füléhez Waldergrave. 

 

– Nekem azt mondta – próbálkozott Strike hangosabban –, hogy amit 

Quine ír a Bombyx moriban Fancourtról, az nem igaz. Hogy nem 

Fancourt írta azt a paródiát, ami miatt a felesége öngyilkos lett; hanem 

Quine írta. 

 

– De hát én nem arról beszélek. – Waldergrave úgy rázta a fejét, mintha 

Strike-nak különösen nehéz lenne a felfogása. – Nem úgy értem, hogy… 

á, mindegy. Mindegy. 

 

Máris megitta az üveg több mint felét, és az alkoholtól nyert valamennyi 

önbizalmat. Strike visszafogta magát. Tudta, hogy ha megszorongatja, 

azzal csak a részegek sziklaszilárd makacsságát hívja elő belőle. Jobb 

hagyni, hadd csapongjon, amerre akar, de azért finoman irányítani kicsit. 

 

– Owen kedvelt engem – közölte Waldergrave. – Bizony. Én tudtam, 

hogy kell bánni vele. Legyezgesd kicsit a hiúságát, és megcsinál neked 

bármit, amit akarsz. Fél óráig kellett dicsérni, mielőtt az ember 

megkérhette, hogy bármit változtasson a kéziratban. ’Szt még fél óra 

dicséret, ha még valami változtatást akarsz. Csak így. Igazából nem akart 

ő bántani engem. Be volt gőzölve, a hülye marha. Megin’ a tévébe akart 



bekerülni. Aszitte minnenki ellene van. Nem is értette, hogy a tűzzel 

játszik. Elmebeteg volt! 

 

Waldergrave hátradőlt a székén, és a tarkója beleütközött egy nagydarab, 

túlságosan is kiöltözött nő fejébe, aki mögötte ült. 

 

– Elnézést, elnézést! 

 

A nő csak nézett rá hátra dühösen, ő pedig közelebb húzta a székét az 

asztalhoz; az evőeszközök összecsörrentek a terítőn. 

 

– Na és a Vágó – vágott bele Strike –, azzal mi a helyzet? 

 

– Hm? – nézett rá Waldergrave. 

 

Strike ezúttal határozottan úgy érezte, csak terelésből emeli a füléhez a 

kezét. 

 

– A Vágó… 

 

– Vágó: szerkesztő. Nyilvánvaló – felelte Waldergrave. 

 

– És a véres zsák, meg a törpe, amit ön megpróbál megfojtani? 

 

– Metaforikus. – Waldergrave könnyedén intett a kezével, és ezzel 

majdnem felborította a borospoharát. – Valami ötletére utalhat, amit 

elfojtottam, valami nagy szeretettel pátyolgatott szövegrészre, amit ki 

akartam húzatni vele. Belegázoltam a lelkébe. 

 

Strike már ezernyi előre kitalált választ hallott életében: ez is túl 

ötlettelennek, könnyűnek, gyorsnak tűnt számára. 

 

– Csak ennyi? 

 

– Hát – felelte Waldergrave lihegő kacajjal –, sosem fojtottam vízbe 

törpét, ha erre akar kilyukadni. 

 



A részegeket mindig trükkös dolog kikérdezni. Régen, a Különleges 

Nyomozó Egységben ritkák voltak az ittas gyanúsítottak vagy tanúk. 

Egy alkoholista őrnagy jutott eszébe, akinek a tizenkét éves kislánya 

szexuális zaklatásról vallott a németországi iskolájában. Amikor Strike 

megérkezett a házához, az őrnagy megpróbált nekimenni egy törött 

üveggel. Strike leütötte. De itt, a civil világban, ahol ott sertepertél 

mellettük a borpincér, ez a jámbor, részeg szerkesztő akár fel is állhat és 

elsétálhat, ő pedig nem tehet semmit ellene. Csak remélni tudta, hogy 

lesz még lehetősége visszatérni a Vágó témájára; itt kell tartania 

Waldergrave-et, elérni, hogy tovább beszéljen. 

 

A kézikocsi most Strike felé vette méltóságteljes útját. Igen 

ünnepélyesen vágtak neki egy szeletet a skót marhabordából, 

Waldergrave elé pedig elhelyezték a nyelvhalat. 

 

Három hónapig nincs taxi!, jelentette ki Strike magában szigorúan, de 

már csorgott a nyála, ahogy a tányérjára Yorkshire-pudingot, krumplit és 

petrezselyemgyökeret halmoztak. A kézikocsi megint elgurult mellőle. 

Waldergrave, aki mostanra az üveg kétharmadát megitta, úgy bámulta a 

halat a tányérján, mintha nem tudná egészen pontosan, hogy is került 

oda, aztán a kezével egy kisebb krumplit tett a szájába. 

 

– Meg szokta beszélni önnel Quine, min dolgozik éppen, mielőtt leadta a 

kéziratot? – kérdezte most Strike. 

 

– Sosem csinált ilyet – ingatta a fejét Waldergrave. – A Bombyx moriról 

is csak annyit mondott, hogy a selyemhernyó az író metaforája, akinek 

mindenféle kínszenvedést kell kiállnia, hogy a mesterművet 

kitermelhesse. Ennyi. 

 

– Sosem kért tanácsot, nem kérte a véleményét? 

 

– Nem, nem, Owen mindig úgy gondolta, hogy ő jobban tud mindent. 

 

– Ez így szokott lenni? 

 



– Minden író más – felelte Waldergrave. – De Owen mindig is a 

titkolózóbbak közé tartozott. Szerette a nagy leleplezéseket, tudja. Az 

olyan drámai, az tetszett neki. 

 

– Gondolom, a rendőrség már megkérdezte, merre járt azután, hogy 

megkapta a könyvet – szőtte bele a beszélgetésbe könnyedén Strike. 

 

– Igen, igen, azon túl vagyunk – felelte közönyösen Waldergrave. Épp 

azzal próbálkozott, bár nem nagy sikerrel, hogy a szálkákat kipiszkálja a 

nyelvhalból; meggondolatlanul nem filézve kérte. – Pénteken kaptam 

meg a kéziratot, meg sem néztem vasárnapig… 

 

– Úgy volt, hogy nem is lesz otthon, ugye? 

 

– Párizsban lettem volna! – jelentette ki Waldergrave. – Évfordulós 

hétvége. Nemjött össze. 

 

– Közbejött valami? 

 

Waldergrave kiöntötte a maradék bort a poharába. A sötét folyadékból jó 

néhány csepp az asztalterítőre hullott, és szétfutott rajta. 

 

– Összevesztünk, de nagyon rondán, kifelé Heathrow-ra. Megfordultunk, 

hazamentünk. 

 

– Kemény – felelte Strike. 

 

– Évek óta rázós ügy. – Waldergrave feladta az egyenlőtlen küzdelmet a 

halszálkákkal, és olyan csörgéssel ejtette a tányérra a kését-villáját, hogy 

a közelükben ülők mind odanéztek. – JoJo már felnőtt. Nincs már ennek 

értelme. Válunk. 

 

– Ezt sajnálattal hallom – mondta Strike. 

 

Waldergrave bánatosan vállat vont, és ivott egy kis bort. A szarukeretes 

szemüveg lencséjén ujjlenyomatok éktelenkedtek, az inggallérja is 

koszos volt és feslett. Úgy nézett ki, gondolta Strike (márpedig neki volt 

ilyesmiben tapasztalata), mint aki ruhában aludt. 



 

– És a veszekedésük után egyenesen hazamentek? 

 

– ’Zegy nagy ház. Nem kell találkozzunk, ha nem akarunk. 

 

A borcseppek vörös virágokként futottak szét a hófehér asztalterítőn. 

 

– A fekete folt, arra emlékeztet ez engem – folytatta Waldergrave. – A 

Kincses szigetben, tudja… a fekete foltra. Hogy gyanús mindenki, aki 

olvasta azt a rohadt könyvet. Minnenki így ferde szemmel néz minnenki 

mázsra. Minnenki, aki tudja, mi a vége, az gyanúsított. Ott a rendőrség a 

rohadt irodámba’, minnenki engem bámul… Vasárnap olvastam el – 

ugrott vissza hirtelen Strike kérdésére. – ’Zs meg is mondtam Liz 

Tasselnek, mi a véleményem róla… az élet meg megy tovább. Owen 

nem veszi fel a telefont. Gondoltam, biztos összeomlásba’ van… 

megvolt nekem is a magam rohadt baja. Daniel Chard meg őrjöng… Hát 

baszódjon meg! Felmondtam. Elegem van. Az a vádaskodás! Hát nem. 

Hogy ott ordítozik velem mindenki előtt! Hát nem. 

 

– Vádaskodás? – kérdezett vissza Strike. 

 

A kérdezési technikája kezdett egy ügyes gombfocimeccsre 

emlékeztetni: pont jól és nagyon finoman kellett csak meglökni a 

megfelelő irányba az imbolygó beszélőtársát. (Strike-nak a 70-es 

években volt egy arsenalos gombfocikészlete; játszott is Dave Polworth 

egyedi festésű Plymouth Argyle-ja ellen, ott feküdtek mindketten a 

hasukon Dave anyjának kandallója előtt, a szőnyegen.) 

 

– Dan azt hiszi, pletykáltam róla Owennek. Hülye barom. Azt hiszi, a 

világon senki sem tudja… évek óta beszélik. Nem kellett, hogy én 

mondjam Owennek! Minnenki tudja. 

 

– Hogy Chard meleg? 

 

– Meleg, és akkor mi van… elfojtja. Nem t’om, ő maga egyá’talán tudja-

e, hogy meleg. Csak szereti a csinos fiatalembereket, szereti lefesteni 

őket, aktba’. Minnenki tudja. 

 



– Önnek is felajánlotta, hogy lefesti? – érdeklődött Strike. 

 

– Jézusom, dehogy! – horkant fel Waldergrave. – Joe North mesélte, 

évekkel ezelőtt. Á! 

 

Sikerült elkapnia a borpincér tekintetét. 

 

– ’Gyanebből még egy pohárral, lesz szíves! 

 

Strike már csak azért volt hálás, hogy nem kért egy újabb üveggel. 

 

– Elnézést, uram, ebből nem tudunk po… 

 

– Akkó’ mindegy, mit. Vöröset. Minnegy. Szóval ez évekkel ezelőtt volt 

– folytatta, ahol az előbb abbahagyta. – Dan azt akarta, hogy Joe is álljon 

modellt, Joe meg elhajtotta. Minnenki tudja, évek óta. 

 

Hátradőlt, és megint beleütközött mögötte a nagydarab nőbe, aki most 

szerencsétlenségére épp levest kanalazott. Strike nézte, ahogy a nő dühös 

partnere odahív egy elhaladó pincért, hogy panaszt tehessen. A pincér 

odahajolt Waldergrave-hez, és tisztelettudóan, mégis határozottan szólt 

hozzá: – Megtenné, hogy beljebb húzza a székét, uram? A hölgy itt ön 

mögött… 

 

– Elnézést-elnézést! 

 

Waldergrave közelebb húzódott Strike-hoz, az asztalra könyökölt, kócos 

haját kisimította a szeméből, és hangosan folytatta: – Hát kurva sokat 

képzel magáról. 

 

– Kicsoda? – kérdezte Strike. Közben sajnos végzett az ebéddel. Nagyon 

rég nem evett ilyen jót. 

 

– Hát Dan. Ezüsttálcán kapta a rohadt céget… egész életébe’ ebbe’ 

lubickolt… hát hadd éljen vidéken, azt’ fesse le az inast, ha ahhoz van 

kedve… elegem van. Csinálok egy saját… csinálok egy saját rohadt 

céget magamnak. 

 



Megcsörrent Waldergrave mobilja. Eltartott egy ideig, amíg megtalálta. 

A szemüvege mögül kikukucskálva vizsgálgatta a hívó számát, aztán 

felvette. 

 

– Mi a helyzet, JoJo? 

 

Bármekkora is volt a nyüzsgés az étteremben, még Strike is hallotta a 

választ: éles hangú, távoli kiabálás a vonal túlsó végéről. Waldergrave 

láthatóan elszörnyedt. 

 

– Jojo! Te…? 

 

De aztán egy csapásra olyan feszültté vált az a barátságos tésztaképe, 

hogy Strike jóformán el sem hitte. A nyakán kidagadtak az erek, a szája 

csúf vicsorra húzódott. 

 

– Baszódj meg! – mondta, és a hangja könnyedén elért minden asztalhoz 

körülöttük, úgyhogy vagy ötven fej rándult feléjük. A beszélgetések 

elnémultak. – Ne hívjál JoJo számáról! Nem, te kibaszott, részeges… 

hallottad, mit mondtam… én csak azért iszom, mert te vagy a kibaszott 

feleségem, hát azért! 

 

A Waldergrave mögött ülő túlsúlyos nő felháborodottan nézett hátra. A 

pincérek is dühösen bámulták. Az egyik annyira megdöbbent, hogy 

megállt a keze a levegőben, egy Yorkshire-pudinggal félúton egy japán 

üzletember tányérja felé. Ez a tisztességes úri klub nyilván látott már 

részeg verekedést, de a sötét faburkolat, az üveg gyertyatartók, és a 

(szigorúan) étlapok világában, ahol minden olyan közönyösen angol, 

nyugodt, higgadt, ez akkor is mindig sokkolóan hat. 

 

– Na hát, és arról ki a faszom tehet? – ordított Waldergrave. 

 

Tántorogva felállt, és közben még egyszer beleütközött a szerencsétlen 

szomszédjába; ezúttal azonban annak partnere nem szólalt fel tiltakozva. 

Az egész étterem elnémult. Waldergrave kifelé tartott az asztalok között, 

majd másfél üveg bor elfogyasztása után; folyamatosan káromkodott a 

telefonjába, Strike pedig, aki ott maradt az asztalnál, vidáman fedezte 



fel, hogy benne is felébredt a rosszallás kicsit, amit az egész kantin érez 

az olyanok iránt, aki nem bírják az italt. 

 

– A számlát, legyen szíves! – szólt oda a legközelebbi pincérnek. 

Csalódott volt, hogy nem jutott el a mazsolás süteményhez, amit meg 

akart kóstolni, amióta kiszúrta a (szigorúan) étlapon, de hát muszáj volt 

elkapnia még Waldergrave-et, ha lehet. 

 

Míg a többi vendég halkan megjegyzéseket tett, és a szeme sarkából 

figyelte, Strike fizetett, feltápászkodott az asztaltól, és a botjára 

támaszkodva elindult Waldergrave bizonytalan léptei nyomában. A 

főpincér felháborodott arckifejezéséből meg Waldergrave épp csak az 

ajtó előttről beszűrődő kiabálásából kitalálta, hogy a szerkesztőnek némi 

rábeszélés kellett, hogy elhagyja az épületet. 

 

Az ajtótól balra, a hideg falnak támaszkodva találta Waldergrave-et. 

Körülöttük sűrűn hullott a hó; a járdán ropogós réteget képezett, a 

járókelők az orruk hegyéig beburkolóztak. Most, hogy az ízig-vérig 

előkelő háttér eltűnt mögüle, a férfi már nem úgy nézett ki, mint egy 

lecsúszott értelmiségi. Részeg volt, koszos és gyűrött, a nagy tenyerével 

eltakart telefonjába káromkodott – lehetett volna akár egy elmebeteg 

csöves is. 

 

– …nem az én kibaszott hibám, te hülye kurva! Hát én írtam azt a kurva 

könyvet? Én írtam…? Hát akkor inkább vele beszéljél, jó…? De ha te 

nem, akkor majd én… Ne fenyegetőzz nekem, te ronda, hülye picsa… 

Ha te nem teszed szét a lábad… Kurva jól hallottad, mit mondtam… 

 

Ekkor pillantotta meg Strike-ot. Néhány másodpercig szájtátva állt csak, 

aztán kinyomta a hívást. A telefon kicsúszott az ügyetlen ujjai közül, és 

a havas járdára esett. 

 

– Picsába – jelentette ki Jerry Waldergrave. 

 

A farkas visszaváltozott báránnyá. Csupasz ujjakkal tapogatózott a 

telefonja után a lábánál, a latyakban, mire leesett a szemüvege is. Strike 

felvette neki. 

 



– Köszönöm. Köszönöm. Elnézést, hogy… Elnézést. 

 

Strike könnyeket látott Waldergrave megdagadt arcán. A szerkesztő 

most visszabiggyesztette a szemüvegét az orrára. Megrepedt telefonját a 

zsebébe dugva kétségbeesett arckifejezéssel fordult a nyomozóhoz. 

 

– Tönkretette a kibaszott életem – mondta. – Az a könyv. Émmeg 

aszittem, Owen… egy dolog volt neki szent. Az apa-lánya. Egy dolog… 

 

És egy újabb lemondó legyintéssel Waldergrave elfordult és megindult, 

nagyon bizonytalanul, nagyon részegen. Strike úgy saccolta, már 

legalább egy üveggel megihatott, mielőtt idejött. Semmi értelme nem lett 

volna utánamenni. 

 

Ahogy nézte a férfit eltűnni a kavargó hóesésben, el a latyakos járdákon 

ajándékokkal megrakva botorkáló karácsonyi bevásárlók mellett, Strike-

nak eszébe jutott, ahogy egy kéz durván megragad egy alkart, egy 

szigorú férfihang, egy fiatal nő dühösebb válasza. Anya egyenesen 

odament hozzá, miért nem őt fogod meg? 

 

Strike felhajtotta a gallérját, és azt gondolta, most már érti, mi mit jelent 

– a törpe a véres zsákban, a szarvak a Vágó sapkája alatt, és ami a 

legkegyetlenebb: a kísérlet, hogy megfojtsa a törpét. 
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…de ha dühbe hajszol valaki, képtelen vagyok a türelemnél s józan 

észnél megmaradni. 

 

WILLIAM CONGREVE: 

A kétkulacsos 

 

 

 

 

Strike koszos ezüstszínű ég alatt indult vissza az irodájába. Csak 

nehezen tudott lépkedni az egyre növekvő hórétegben, mert még mindig 

sűrűn esett. Bár kizárólag vizet ivott, kicsit úgy érezte, 

megmámorosodott a remek ételtől, és ettől olyan hamis komfortérzete 

támadt, amin Waldergrave valószínűleg már késő délelőtt túllendült, 

ahogy ott ivott az irodájában. Egy jó karban lévő, egészséges felnőttnek 

talán negyed óra elsétálni a Simpson’s-in-the-Strandtől a huzatos kis 

irodába a Denmark Streeten. Strike-nak viszont még mindig fájt a térde, 

túl is erőltette, és épp most költötte el több mint egyheti kosztpénzét 

egyetlen étkezésre. Rágyújtott, és sántikálva megindult a borotvaéles 

hidegben, a hóesés ellen lehajtott fejjel védekezve. Az jutott eszébe, 

vajon mit tudott meg Robin a Bridlington könyvesboltban. 

 

Ahogy a Lyceum Színház bordázott oszlopai mellett elment, Strike azon 

tűnődött, hogy míg Daniel Chard meg van győződve róla, hogy Quine 

Jerry Waldergrave segítségével írta meg a könyvét, Waldergrave abban a 

hitben él, hogy Elizabeth Tassel játszott rá az író sértettségére, míg az ki 

nem robbant a papíron is. De vajon mindketten egyszerűen csak rossz 

helyre irányítják a dühüket? Ha már nem tudhatják, ki a valódi felelős 

Quine borzalmas haláláért, Chard és Waldergrave vajon csak élő 

bűnbakot keresnek, akin csalódott mérgüket kitölthetik? Vagy igazuk 

van, amikor külső hatást vélnek látni a Bombyx moriban? 

 

A Wellington Streeten a Coach and Horses skarlátvörös homlokzatához 

közelítve erős kísértést érzett; most már nagyon erősen a botra kellett 



támaszkodnia, és a térde is rendetlenkedett. Meleg, sör, kényelmes 

szék… csakhogy egy hét alatt ez lenne a harmadik alkalom, hogy beül 

egy kocsmába ebédidőben… ezt a szokást nem kellene megerősíteni. 

Jerry Waldergrave remek példa rá, hová vezethet az ilyen. 

 

De ahogy elment mellette, nem tudott ellenállni, és vetett egy irigy 

pillantást az ablakon keresztül a réz sörcsapokon megcsillanó fényekre, a 

nála lazább lelkiismerettel rendelkező, vidám vendégekre… 

 

És akkor látta meg a nőt a szeme sarkából. Azt a magas, görbe hátú 

alakot a fekete kabátban, zsebre dugott kézzel, ahogy ott sietett mögötte 

a latyakos járdán, aki már korábban is a nyomában járt, szombat este 

pedig megpróbálta megtámadni is. 

 

Strike egyetlen lépésre sem torpant meg, nem is nézett hátra. Ezúttal 

nem játszadozik, nem áll meg hirtelen, hogy felmérje, milyen amatőr 

módon követi a nő, nem adja tudtára, hogy észrevette. Csak ment 

tovább, hátra sem nézve, és csak a megfigyelés elhárításában hozzá 

hasonlóan képzettek vették volna észre, ahogy néha félvállról oda-

odapillant egy jó elhelyezkedésű kirakatba vagy tükröződő réztáblára; 

csak ők ismerték volna fel a figyelmetlenségnek álcázott különleges 

éberséget. 

 

A legtöbb gyilkos kapkodó amatőr; ezért is kapják el őket. A szombat 

esti találkozásuk után is tovább csinálni ezt nagyfokú 

elővigyázatlanságra utal, Strike pedig pontosan ezzel számolt, ahogy 

továbbment a Wellington Streeten, ránézésre nem is tudva, hogy egy nő 

követi késsel a zsebében. Amikor átkelt a Russell Streeten, a nő eltűnt 

egy pillanatra, úgy tett, mintha bemenne a Marquess of Anglesey 

kocsmába, de gyorsan előjött újra, az irodaház szögletes oszlopai közt 

szlalomozott ki-be, majd behúzódott egy kapualjba, hogy Strike távolabb 

kerüljön tőle. 

 

Strike most már alig érezte a térdét. 190 centi tökéletesen ugrásra kész 

erővé változott. A nő ezúttal nincs előnyben, nem fogja tudni meglepni. 

Ha volt egyáltalán terve, Strike arra tippelt, legfeljebb az lehet, hogy 

bármilyen adódó lehetőséget kihasznál. Most rajta múlt, hogy olyan 



lehetőséget teremtsen neki, amit nem mer kihagyni, aztán gondoskodjon 

róla, hogy ne járjon sikerrel. 

 

El a Királyi Operaház klasszikus oszlopcsarnoka, az oszlopok, szobrok 

mellett; az Endell Streeten a nő bement egy régi, piros telefonfülkébe, 

nyilván, hogy összeszedje a bátorságát, és még egyszer ellenőrizze, 

Strike biztosan nem szúrta-e ki. Strike csak ment tovább változatlan 

tempóban, a tekintete maga előtt, az utcán. A nő felbátorodva kilépett 

megint a gyalogosoktól nyüzsgő járdára, és ment utána az elgyötört arcú, 

kezükben szatyrokat lengető járókelők között. Ahogy egyre keskenyebb 

lett az utca, ő is egyre közelebb jött, kapualjtól kapualjig surranva. 

 

Az irodájához közeledve Strike döntésre jutott: a Denmark Streetről 

lefordult balra, a Flitcroft Streetre. Ez vezetett a Denmark Place-re, 

onnan pedig egy zenekarok plakátjaival teleragasztott, sötét kis 

sikátorból visszatér az irodájához. 

 

Vajon lesz a nőnek elég bátorsága? 

 

A sikátorba belépve érezhetően lelassított – a léptei visszhangoztak is 

kicsit a nyirkos falakon. És akkor már hallotta is a nőt, ahogy futva 

közeledik felé. 

 

A jobbik lábára támaszkodva megpördült, és hátracsapott a botjával. 

Fájdalomkiáltás hallatszott, ahogy elkapta vele a nő karját, a sniccer 

kiesett a kezéből, a kőfalnak ütődött, visszapattant, és épp csak elkerülte 

Strike szemét, de most már megvolt. Olyan irgalmatlan szorítással 

tartotta, hogy a nő fel is sikoltott. 

 

Strike tartott tőle kicsit, hogy majd valami hős a segítségére siet, de nem 

jött senki, és a gyorsaság most nagyon fontos – ez a nő erősebb volt, 

mint amire számított, és vadul küszködött is, próbálta megrúgni a lába 

között, végigkarmolni az arcát. Strike fordult még egy keveset a 

felsőtestével, és így már fejfogásba tudta kapni. Csúszkált, kapálózott a 

lába a sikátor nedves földjén. 

 

A nő ott vergődött a fogásban, és igyekezett megharapni. Strike most 

lehajolt a késért, a nőt is lehúzva magával úgy, hogy az majdnem el is 



vesztette a lába alól a talajt, majd a botját ott hagyva (nem is tudta volna 

magával vinni, amíg a támadóját kellett tartania) kivonszolta magával a 

Denmark Streetre. 

 

Gyorsan mozgott, foglya pedig túlságosan kifulladt a küzdelemben, már 

nem maradt levegője sikítani. A rövid, hideg utcán épp nem járt senki a 

boltok között, és a Charing Cross Roadról benéző járókelők sem 

figyeltek fel semmire, amíg Strike odacibálta a közelben lévő fekete 

bejárati ajtóhoz. 

 

– Engedjen be, Robin, gyorsan! – kiabált a kaputelefonba, és már be is 

lökte az ajtót, amint a lány megnyomta a gombot. Felvonszolta a nőt a 

vaslépcsőn. A jobb térde most már kínkeservesen tiltakozott, a foglya 

meg elkezdett sikítani, visszhangzott a lépcsőházban. Strike mozgást 

látott a savanyú képű, fura grafikus üvegajtaja mögött, aki az övé alatti 

irodában dolgozott. 

 

– Csak hülyéskedünk! – kiabált be az ajtón, és tovább húzta felfelé az 

üldözőjét. 

 

– Cormoran! Mi a… Úristen! – nyögte ki Robin, aki kijött az ajtó elé, 

onnan nézett le rájuk. – Ezt nem… mégis mit csinál? Engedje el! 

 

– Épp most… próbált meg… megint megkéselni… a rohadék! – lihegte 

Strike, és hatalmas végső erőfeszítéssel áthajította támadóját a küszöbön. 

– Zárja be az ajtót! – kiáltott oda Robinnak, aki sietve belépett mögöttük. 

A lány engedelmeskedett. 

 

Strike a műbőr kanapéra dobta a nőt. A kapucni lecsúszott a fejéről, és 

hosszúkás, sápadt arc tűnt elő nagy, barna szemekkel, sűrű, sötét, 

hullámos hajjal, ami a válláig ért. Az ujjai végén hegyes, vérvörös 

körmök. Alig húszévesnek nézett csak ki. 

 

– Te szemét! Te szemét! 

 

Próbált felugrani, de Strike vérben forgó szemmel tornyosult fölé, 

úgyhogy inkább meggondolta magát, visszahuppant a kanapéra, és a 



fehér nyakát kezdte dörzsölgetni, amin sötétebb, rózsaszín karmolások 

jelezték, hol kapta el a nyomozó. 

 

– Na, akkor megmondaná, miért akart megkéselni? – kérdezte Strike. 

 

– Baszódj meg! 

 

– Milyen eredeti – bólintott Strike. – Robin, hívja a rendőrséget… 

 

– Neeee! – vonyított fel a feketébe öltözött nő, mintha megvert kutya 

lenne. – Ne bántsanak! – lihegte Robinra nézve, és magáról teljesen 

megfeledkezve, ügyetlenül a felsőjét kezdte rángatni, hogy jobban 

látsszanak erős, fehér nyakán a karmolások. – Ő rángatott ide, felcibált 

a… 

 

Robin Strike-ra nézett, a keze már a telefonon. 

 

– Miért követett? – tett fel új kérdést Strike fenyegető hangon, ahogy ott 

állt fölötte zihálva. 

 

A nő a nyikorgó párnák közé húzódott; Robin, aki eközben sem engedte 

el a telefont, azonban most már valami izgalmat is érzett a félelmében, 

kis kéjes suttogásnyit, ahogy elfordult Strike-tól. 

 

– Az utolsó esélye – morogta Strike. – Miért… 

 

– Mi folyik ott fent? – szólt fel a panaszos kérdés eggyel alóluk. 

 

Robin összenézett Strike-kal. A lány aztán az ajtóhoz sietett, kinyitotta, 

és kicsusszant a résen az ajtó elé, Strike pedig a helyén maradt, úgy 

őrizte a foglyát: az állkapcsa megfeszült, a keze ökölbe szorítva. Látta, 

hogy a nagy, barna, árvácskaszín lilával kifestett szemek mögött átfutott 

a gondolat, hogy segítségért kiált, de aztán el is illant. Remegett, majd 

elsírta magát, de közben mégis vicsorgott, és Strike úgy látta, a 

könnyeiben is több a düh, mint a kétségbeesés. 

 

– Minden rendben, Mr. Crowdy – szólt le Robin. – Csak hülyéskedtünk. 

Elnézést, hogy ilyen hangosak voltunk! 



 

Robin visszatért az irodába, és bezárta maga mögött az ajtót. A nő 

megdermedve hevert a kanapén, az arcán könnyek csorogtak le, 

karomszerű körmeivel az ülőpárna szélébe kapaszkodott. 

 

– Ó, bassza meg – szólalt meg Strike. – Ha nem akar beszélni, hívom a 

rendőrséget. 

 

A fiatal nő láthatóan elhitte ezt. Strike alig tett két lépést a telefon felé, 

amikor zokogva kinyögte: – Meg akartam állítani. 

 

– Megállítani? Mit? – nézett vissza Strike. 

 

– Mintha nem tudná! 

 

– Hát kurvára ne játszadozzon velem! – kiabált rá Strike, és felé hajolt 

két hatalmas, ökölbe szorított kezével. Most már nagyon is élesen érezte 

a rossz térdét. Ez a nő az oka annak az esésnek, amiben már megint 

megsérültek az ínszalagjai! 

 

– Cormoran! – szólt rá Robin határozottan, és közéjük lépve arra 

kényszerítette, hogy lépjen hátra. – Figyeljen! – fordult most a lányhoz. 

– Figyeljen ide! Mondja meg neki, miért csinálja ezt, és akkor talán nem 

hívja a… 

 

– Na ne vicceljen már, bassza meg! – szólt közbe Strike. – Kétszer is 

megpróbált megké… 

 

– …talán nem hívja a rendőrséget – folytatta Robin hangosabban, 

rendületlenül. 

 

A nő erre felugrott, és megpróbált áttörni köztük az ajtóhoz. 

 

– Na, arról ne is álmodjon! – szólalt meg Strike. Egy gyors lépéssel 

megkerülte Robint, és a derekánál fogva megragadta a támadóját, majd 

nem valami finoman visszadobta a kanapéra. – Ki maga? 

 



– Most már megtámadott! – kiabált a nő. – Most már tényleg 

megtámadott… a bordáim… beperellek testi sértésért, te szemét… 

 

– Akkor Pippának fogom hívni, jó? – mondta Strike. 

 

A nő remegett, elállt a lélegzete, gonosz tekintettel bámult. 

 

– Rohadt… mocskos… szemét! 

 

– Persze, persze, baszódjak meg – vágta rá Strike ingerülten. – A nevét! 

 

A nőnek gyorsan emelkedett-süllyedt a mellkasa a vastag kabát alatt. 

 

– Honnan fogja tudni, hogy igazat mondok, még ha mondok is bármit? – 

lihegte még mindig látványos ellenállással. 

 

– Itt tartom, amíg le nem ellenőriztem – felelte Strike. 

 

– Emberrablás! – kiabált erre olyan nyersen, hangosan, mint egy 

rakodómunkás. 

 

– Állampolgári letartóztatás! – vágta rá Strike. – Megpróbált megkéselni, 

bassza meg! Most pedig, de kurvára utoljára kérdezem… 

 

– Pippa Midgley! – köpte oda a választ a nő. 

 

– Na végre. Van igazolványa? 

 

Egy újabb vérlázító obszcenitás kíséretében a nő a zsebébe nyúlt, és egy 

bérletet húzott elő, majd odadobta Strike-nak. 

 

– Ezen Phillip Midgley van. 

 

– Na ne mondd. 

 

Elnézve, ahogy az ebből levont konklúzió összeáll Strike-nak, bármilyen 

feszült légkör is uralkodott a helyiségben, Robin hirtelen késztetést 

érzett, hogy felnevessen. 



 

– Epicoene – vágta oda Pippa Midgley dühösen. – Hát nem értetted? Túl 

kifinomult neked, faszfej? 

 

Strike felnézett rá. Karmolás- és szorításnyomokkal tarkított torkán még 

mindig kiállt az ádámcsutka. Pippa közben megint zsebre dugta a kezét. 

 

– Jövőre már minden igazolványomon is Pippa leszek – közölte. 

 

– Pippa – ízlelgette Strike. – Akkor maga írta azt, hogy „Én is jönnék 

meghúzni a kibaszott kötelet veled”, hm? 

 

– Ó! – szaladt ki Robin száján a megértés nagy sóhajával. 

 

– Óóóóóó, hogy milyen okos vagy, Mr. Férfi! – utánozta Pippa 

gonoszul. 

 

– Személyesen is ismeri Kathryn Kentet, vagy csak az interneten 

barátok? 

 

– Miért? Most már az is bűn, ha az ember ismeri Kath Kentet? 

 

– Honnan ismerte Owen Quine-t? 

 

– Nem akarok arról a szemétről beszélni – felelte erre Pippa felindulástól 

lihegve. – Amit velem tett… amit tett… úgy tett… hazudott… kibaszott 

hazug szemétláda… 

 

Friss könnyek árasztották el az arcát, és a szemük előtt vált teljesen 

hisztérikussá. Vörös körmű ujjaival a hajába markolt, a lába 

toporzékolva dobogott a földön, jajgatva dülöngélt előre-hátra. Strike 

undorodva nézte, aztán harminc másodperc után megszólalt: – Ugyan, 

nem fogná már be a kibaszott… 

 

De Robin egyetlen pillantással elhallgattatta. Az asztalán álló dobozból 

maréknyi papír zsebkendőt húzott ki, és Pippa kezébe nyomta. 

 

– K-kö-köszö… 



 

– Kér egy teát vagy egy kávét, Pippa? – kérdezte tőle kedvesen. 

 

– Ká… vét… ké… 

 

– Robin, most próbált megkéselni, bassza meg! 

 

– De csak nem sikerült neki, vagy igen? – szólt vissza Robin a 

vízforralóval foglalatoskodva. 

 

– Az ügyetlenség – felelte Strike, mint aki el sem hiszi, mit hall – 

kurvára nem menti fel a törvény előtt! 

 

Azzal megint Pippához fordult, aki tátott szájjal hallgatta a 

beszélgetésüket. 

 

– Miért követett engem? Mit akart megállítani? És figyelmeztetem… 

csak azért, mert Robin itt beveszi ezt a sírós sztorit… 

 

– Maga neki dolgozik! – kiabálta Pippa. – Annak a beteg picsának, az 

özvegynek! Most már övé a pénz, nem… tudjuk, mire fogadta fel, nem 

vagyunk annyira kibaszott ostobák! 

 

– Ki az a „mi”? – dörrent rá Strike, de Pippa sötét szeme most megint az 

ajtó felé kezdett nézelődni. – Megesküszöm bármire – folytatta Strike, 

akinek sokat kiállt térde most már úgy lüktetett, hogy legszívesebben a 

fogát csikorgatta volna –, ha csak még egyetlen kibaszott alkalommal 

megpróbálkozik azzal az ajtóval, kihívom a rendőrséget, tanúskodom is, 

és kész örömmel nézem végig, ahogy leültetik gyilkossági kísérletért. És 

az nem lesz olyan vicces bent magának, Pippa – tette még hozzá. – 

Legalábbis az operáció előtt biztos nem. 

 

– Cormoran! – szólt rá keményen Robin. 

 

– Ezek csak tények – szólt vissza Strike. 

 

Pippa hátrahúzódott a kanapén, és már teljesen őszinte rémülettel bámult 

a férfira. 



 

– Tessék, a kávé – mondta Robin határozottan, előrejött az asztala 

mögül, és a hosszú karmú kezekbe nyomta a csészét. – Csak mondja el 

neki, mi ez az egész, az isten szerelmére, Pippa! Csak mondja el! 

 

Bármilyen labilisnak és agresszívnek is tűnt Pippa, Robin nem tehetett 

róla, de megsajnálta. Úgy tűnt, a lány egyáltalán nem is gondolkozott el 

azon, milyen lehetséges következményekkel járhat, ha nekiront egy 

késsel egy magánnyomozónak. Robin csak arra tudott gondolni, benne 

még tisztábban van meg ugyanaz a jellemvonás, ami az öccsét, Martint 

is kínozta. Martinról az egész család tudta, hogy semennyire sem látja 

előre a dolgokat, viszont imádja a veszélyt, ez pedig többször juttatta 

már a sürgősségire, mint ahányszor a család többi tagja összesen 

megfordult ott. 

 

– Tudjuk, hogy ő bérelte fel magát, hogy minket bemártson! – krákogta 

Pippa. 

 

– Ki az az „ő”? – mordult rá Strike. – És a „mi”? 

 

– Leonora Quine! – felelte Pippa. – Tudjuk, milyen ember, és azt is, 

hogy mire képes! És gyűlöl minket, engem meg Katht, bármit megtenne, 

hogy leszámoljon velünk! Megölte Owent, és most megpróbálja ránk 

kenni! Tőlem bámulhat így, ameddig akar! – Most már kiabált Strike-ra. 

A nyomozó vastag szemöldöke közben már szinte a homloka közepéig 

emelkedett. – Bolond egy picsa, féltékeny, mint a kurva élet… nem bírta 

elviselni, hogy Owen velünk találkozgat, most meg csak kapkod, próbál 

előkaparni valamit, hogy felhasználhassa ellenünk! 

 

– Én nem tudom, hogy egyáltalán maga elhiszi-e ezt a paranoiás 

baromságot… 

 

– Tudjuk mi, mi folyik itt! – kiabált tovább Pippa. 

 

– Fogja már be! Amikor maga elkezdett utánam mászkálni, a gyilkoson 

kívül még senki más nem tudhatta, hogy Quine meghalt. Aznap is 

követett, hogy megtaláltam a holttestet, és azt is tudom, hogy egy héttel 



azelőtt már Leonorát is követte. Miért? – Amikor nem kapott választ, 

megismételte: – Utolsó esély: miért követett engem Leonora házától? 

 

– Azt hittem, elvezet oda, ahol Owen bujkál – bökte ki Pippa. 

 

– Minek akarta tudni, hol bujkál? 

 

– Hogy megölhessem a kibaszott állatot! – üvöltött fel Pippa, Robin 

számára pedig végleg megerősítést nyert, amit addig sejtett: akárcsak 

Martinból, belőle is szinte teljesen hiányzik a veszélyérzet. 

 

– És miért akarta megölni? – kérdezett tovább Strike, mintha nem lenne 

semmi különös abban, amit a lány mondott. 

 

– Azért, amit velünk csinált abban a szörnyűséges kibaszott könyvében! 

Hát tudja… olvasta maga is… Epicoene…! Az a szemét, az a szemét… 

 

– Nyugodjon már meg, a szentségit! Szóval maga akkorra már olvasta a 

Bombyx morit? 

 

– Ja. Hát persze hogy… 

 

– És akkor kezdett kutyaszart dobálni Quine postaládájába? 

 

– Szart a szarakodásért! – kiabált a lány. 

 

– Milyen elmés. Mikor olvasta a könyvet? 

 

– Kath telefonban felolvasta nekem a rólunk szóló részeket, aztán 

átmentem hozzá és… 

 

– Mikor olvasta fel ezeket telefonban? 

 

– A-amikor hazaért, és ott találta bedobálva a levélszekrény résén. Az 

egész kéziratot. Alig bírta kinyitni az ajtót tőle. Bedobálta az ajtón egy 

kis levélkével – mondta Pippa Midgley. – Azt is megmutatta. 

 

– Mi volt a levélben? 



 

– Csak annyi: „Most mindketten megkapjuk, ami jár. Remélem, örülsz! 

Owen.” 

 

– „Most mindketten megkapjuk, ami jár”? – ismételte fintorogva Strike. 

– Tudja, mire gondolhatott? 

 

– Kath nem volt hajlandó megmondani, de én tudom, hogy értette. És 

teljesen ki-kivolt – felelte Pippa nagy szipogással. – Ő… ő csodálatos 

ember. Maga nem ismeri. Nekem olyan, mintha az a-anyám lenne. Owen 

írókurzusán ismerkedtünk meg, és onnantól… azóta… – elakadt a 

lélegzete, és csak nyöszörögve folytatta: – Owen meg egy szemétláda 

volt. Hazudott nekünk arról, hogy mit ír, hazudott a… mindenről… 

 

Megint kitört belőle a sírás, jajgatott, zokogott, Robin pedig Mr. Crowdy 

miatt aggódva halkan szólt csak hozzá: – Pippa, mondja el nekünk, miről 

hazudott! Cormoran csak az igazságot akarja kideríteni, nem akar 

bemártani senkit… 

 

Azt nem tudta, vajon Pippa egyáltalán hallotta-e, vagy elhiszi-e, amit 

mond; talán csak a túlhajtott érzésein akart könnyíteni, mindenesetre 

nagy, remegő levegőt vett, és aztán csak úgy dőlt belőle a szó: – Azt 

mondta, olyan vagyok neki, mintha a másik lánya volnék, ezt mondta 

nekem, én meg elmeséltem neki mindent, tudta, hogy anyám kidobott, 

meg mindent! Megmutattam a kö-kö-könyvemet is, az életemről, és ő-ő 

olyan ke-kedves volt, érdeklődő, azt mondta, segít ki-kiadni, azt mo-

mondta mindkettőnknek, nekem is meg Kathnek is, hogy benne vagyunk 

az új re-regényében, azt mondta, én egy „cso-csodaszép, eltévedt lélek” 

vagyok, ezt mondta nekem! – kapkodott levegőért Pippa, és a szája 

addig is mozgott. – És úgy te-tett, mintha egyszer, a telefonba, 

felolvasna belőle egy részt, és olyan… olyan szép volt, aztán el-

elolvastam én is, és… hogy ezeket írta… Kath teljesen szé-széhét volt 

esve… az a barlang… Hárpia meg Epicoene… 

 

– Szóval Kathryn hazaért, és ott találta bedobálva a lakásba a kéziratot, 

így volt? – kérdezte Strike. – Honnan jött haza, munkából? 

 

– A kó-kórházban virrasztott a haldokló nővére mellett! 



 

– És mikor volt ez? – kérdezte Strike immár harmadszor. 

 

– Kit érdekel, mikor… 

 

– Engem, bassza meg! 

 

– 9-én? – próbált segíteni Robin. A számítógépén behívta Kathryn Kent 

blogját; a képernyő úgy állt, hogy Pippa a kanapéról nem láthatta. – 

Lehetett 9-én, kedden, Pippa? Az örömtüzek estéje utáni kedden? 

 

– Hát… igen, azt hiszem, akkor volt! – válaszolt Pippa, akit mintha 

teljesen megdöbbentett volna, hogy Robin ráhibázott. – Igen, Kath az 

örömtüzek estéjén ment ki oda, mert Angela annyira rosszul volt… 

 

– És miből emlékszik, hogy ez az este volt? – kérdezte Strike. 

 

– Mert Owen azt mondta neki, hogy aznap este ne-ne-hem tudnak 

találkozni, mert tűzijátékot kell csinálnia a lányának – felelte Pippa. – És 

Kath nagyon kiborult, mert hát elvileg el kellett volna jönnie onnan! 

Megígérte neki, megígérte, hogy most már aztán végre tényleg elhagyja 

azt a hülye picsa feleségét, és erre meg azt mondja, hogy petárdáznia 

kell a gyé… 

 

Elharapta a szót, de Strike befejezte helyette: – A gyépéssel? 

 

– Csak poén – motyogta Pippa szégyenkezve; láthatóan jobban sajnálta, 

hogy ez a szó kicsúszott a száján, mint azt, hogy le akarta szúrni Strike-

ot. – Köztünk Kathszel. Mindig a lánya volt az indok, amiért Owen nem 

jöhetett el tőlük és nem lehetett vele… 

 

– Mit csinált Kathryn aznap este, ha már nem találkozott Quine-nal? – 

folytatta Strike. 

 

– Átmentem hozzá én. Aztán jött a hívás, hogy a nővére, Angela, sokkal 

rosszabbul van, ő meg elment. Rákos volt. Mindenhová átterjedt. 

 

– Angela hol volt? 



 

– Egy kórházban, Claphamben. 

 

– Hogy ment oda Kathryn? 

 

– Ez meg miért fontos? 

 

– Csak válaszoljon a kurva kérdésre, jó? 

 

– Nem t’om… metróval, asszem. És ott is maradt Angelával három 

napig, egy matracon aludt a padlón, az ágya mellett, mert azt gondolták, 

Angela bármelyik pillanatban meghalhat, de ő még kitartott, úgyhogy 

Kathnek egyszer csak haza kellett mennie tiszta ruhákért, és ekkor találta 

meg a kéziratot, bedobálva az ajtón. 

 

– Miért olyan biztos benne, hogy kedden ment haza? – szólt bele Robin, 

Strike pedig, aki épp ugyanezt a kérdést akarta feltenni, meglepetten 

pillantott rá. Még nem is tudott az öregemberről a könyvesboltban meg a 

németországi víznyelőről. 

 

– Mert kedd esténként egy telefonos segélyvonalnál dolgozom – felelte 

Pippa –, és akkor is ott voltam, amikor Kath felhívott zokogva, mert 

rendberakta a lapokat, és elolvasta, miket írt rólunk Owen… 

 

– Nos, hát ez tényleg nagyon érdekes – jegyezte meg Strike –, ugyanis 

Kathryn Kent a rendőröknek azt állította, hogy nem is olvasta a Bombyx 

morit. 

 

Pippa elszörnyedt arckifejezése más körülmények közt akár vicces is 

lehetett volna. 

 

– Átbasztál! 

 

– Bizony, és nehéz dió volt – felelte Strike. – Eszébe se jusson! – tette 

hozzá, és odaállt fölé, ahogy a lány próbált volna felkelni a kanapéról. 

 

– Owen egy… egy rohadt szarházi volt! – kiabált Pippa; forrt benne a 

tehetetlen düh. – Csak kihasznált minket! Úgy tett, mintha érdekelné, mit 



írunk, pedig végig csak kihasznált minket, a hazug szemétláda… azt 

hittem, megértette, miről szól az életem… órákig beszélgettünk róla, 

bátorított, hogy írjam meg a sztorit… azt mo-mondta, hogy segít kiadót 

szerezni… 

 

Strike úgy érezte, hirtelen valami fáradtsághullám csap át a feje fölött. 

Mi ez a megszállott vágy, hogy megjelenjen az ember írása? 

 

– …pedig csak a bizalmamba akart férkőzni, hogy elmondjam a 

legbensőbb gondolataimat, meg érzéseimet, és Kath is… hogy Kathszel 

mit csinált… ezt maga nem érti… örülök is, hogy az a kurva felesége 

megölte! Ha ő nem öli meg… 

 

– Miért mondogatja – szakította félbe Strike határozottan –, hogy a 

felesége ölte meg Quine-t? 

 

– Mert Kathnek bizonyítéka van rá! 

 

Egy pillanatra mindenki elnémult. 

 

– Milyen bizonyítéka? – kérdezte Strike. 

 

– Szeretné tudni, mi? – kiabált Pippa, miközben hisztérikus kacaj tört ki 

belőle. – Ne foglalkozzon azzal! 

 

– Ha bizonyítéka van, miért nem fordult vele a rendőrséghez? 

 

– Könyörületből! – ordított tovább Pippa. – Az olyasmi, amit maga nem 

is… 

 

– Miért megy még mindig ez az ordibálás? – jött egy panaszos hang az 

üvegajtón kívülről. 

 

– Ó, a francba – szakadt ki Strike-ból, ahogy az alattuk dolgozó Mr. 

Crowdy homályos sziluettje is megjelent az üveg mögött. 

 

Robin már ment is kinyitni az ajtót. 

 



– Nagyon sajnáljuk, Mr. Crow… 

 

Pippa egy pillanat alatt felugrott a kanapéról. Strike utánakapott, de a 

térde fájdalmasan kifordult, ahogy elrugaszkodott volna. A lány 

félrelökte Crowdyt, és már ott sem volt, nagy csattogással szaladt le a 

lépcsőn. 

 

– Hagyja! – szólt Robinnak Strike, mert a lány már úgy nézett ki, mint 

aki mindjárt utánaugrik. – Legalább a kése nálam maradt. 

 

– Kése? – nyüszített fel Mr. Crowdy, és tizenöt percükbe telt meggyőzni, 

hogy ne hívja fel a főbérlőt. A Lula Landry-ügyet követő 

médiaérdeklődéstől a derék grafikus kicsit ideges lett, és most állandó 

félelemben élt, hogy talán egy újabb gyilkos is megtalálja Strike-ot, és 

majd véletlenül rossz irodába téved be. 

 

– Azt a kurva hétszentségit – sóhajtott Strike, amikor végre rávették 

Crowdyt, hogy menjen haza. Lehuppant a kanapéra; Robin az asztal 

mögötti székébe hanyatlott, és néhány másodpercig csak néztek 

egymásra, majd kitört belőlük a nevetés. 

 

– Milyen jó jó zsaru-rossz zsaru szereposztást játszottunk – jegyezte meg 

Strike. 

 

– Én nem tettettem – felelte Robin. – Én tényleg sajnáltam egy kicsit. 

 

– Észrevettem. Na és engem, akit megtámadott? 

 

– De tényleg le akarta szúrni, vagy csak bohóckodás volt? – adott hangot 

a kétségeinek Robin. 

 

– Lehet, hogy a gondolat jobban tetszett neki, mint a valóság – ismerte el 

Strike. – Csak az a baj, hogy az ember ugyanúgy meghal, ha valami 

túldrámázó picsa késeli meg, mint ha egy profi. És hogy vajon mit 

gondolt, mit nyer azzal, ha leszúr… 

 

– Anyai szeretetet – válaszolt Robin csendesen. 

 



Strike csak bámult rá. 

 

– A saját anyja kitagadta – mondta Robin –, és durván traumatikus 

időszakon megy most keresztül, gondolom, hogy hormonokat szed, meg 

isten tudja, mi mindent kell megcsinálnia, mielőtt meglesz az operáció. 

Azt hitte, új családot talált magának, nem? Azt hitte, Quine meg Kathryn 

Kent az új szülei. Elmesélte, hogy Quine azt mondta neki, olyan, mintha 

a lánya lenne, és a könyvbe is Kathryn Kent lányaként került be. 

Csakhogy a Bombyx moriban leleplezi az egész világ előtt, hogy félig 

férfi, félig nő. És azt is sugallja, hogy a sok apa-lánya érzelemmel 

elfojtotta azt, hogy igazából le akart feküdni vele. Az új apja pedig – 

folytatta – nagyon csúnyán átvágta. De az új anyja továbbra is jó volt 

hozzá, szerette, és őt is elárulták, úgyhogy Pippa nekiindult, hogy 

mindkettejük nevében bosszút álljon. 

 

Nem tudta abbahagyni a vigyorgást Strike döbbent csodálata láttán. 

 

– Mégis mi a francért hagyta ott azt a pszichológia szakot? 

 

– Hosszú történet – felelte Robin, és félrenézett, a számítógép 

képernyőjére. – Ez a Pippa elég fiatal… Húsz körül, mit gondol? 

 

– Kábé annyinak tűnt – bólintott Strike. – Kár, hogy nem jutottunk el 

odáig, hogy kikérdezzük, merre járt a Quine eltűnése utáni napokban. 

 

– Nem ő tette – jelentette ki Robin teljes bizonyossággal, megint 

egyenesen Strike-ra nézve. 

 

– Igen, ebben valószínűleg igaza van – sóhajtott fel a férfi. – Már csak 

azért is, mert kutyaszart dobálni a levélszekrénybe valahogy 

visszalépésnek érződött volna, miután kibelezte. 

 

– És láthatóan sem a tervezés, sem a hatékony végrehajtás nem az 

erőssége, hm? 

 

– Finoman szólva – helyeselt Strike. 

 

– Bejelenti a rendőrségnek végül? 



 

– Nem tudom. Lehet. De a francba is – csapott a homlokára –, még azt 

sem tudtuk meg, miért énekel a kurva könyvben! 

 

– Lehet, hogy én már tudom – szólalt meg Robin rövid, fergeteges 

gépelés meg a találatok tanulmányozása után. – Az énekléssel a hangot 

finomítják… hanggyakorlatok nemet váltottaknak. 

 

– Ennyi az egész? – kérdezte hitetlenkedve Strike. 

 

– Mire gondol? Hogy nem volt oka megsértődni? – kérdezett vissza 

Robin. – Ugyan már! Quine valami végtelenül privát dolgon gúnyolódott 

egy nyilvános… 

 

– Nem erre gondoltam! – vágott közbe Strike. 

 

Elgondolkodva vágott egy pofát az ablakon kifelé. A hó még mindig 

gyors, nagy pelyhekben esett. 

 

Egy idő után megint a lányhoz fordult: – Na és mi volt a Bridlington 

könyvesboltban? 

 

– Úristen, persze, majd elfelejtettem! 

 

És elmesélte az eladó történetét, meg hogy hogy keverte össze november 

1-jét és 8-át. 

 

– Vén hülye – kommentálta Strike. 

 

– Ez egy kicsit gonosz! – felelte Robin. 

 

– Milyen beképzelt volt, nem? A hétfő mindig ugyanolyan, minden 

hétfőn elmegy Charles barátjához… 

 

– De honnan tudjuk, hogy az anglikán püspökös este volt az, vagy a 

víznyelős este? 

 



– Akkor azt állítja, hogy Charles a víznyelős sztorival szakította félbe, 

amikor épp mesélte neki, hogy Quine bejött a boltba? 

 

– Ezt mondta. 

 

– Akkor nagyobb az esélye, hogy Quine elsején járt ott, nem 8-án. Erre a 

két dologra úgy emlékszik, hogy összekapcsolódnak. De a vén marha 

összekavarta őket. Csak szerette volna, ha az után találkozik Quine-nal, 

hogy az eltűnt, szeretett volna segíteni a halál időpontjának 

megállapításában, úgyhogy öntudatlanul is okokat keresett, hogy azt 

gondolhassa, az a hétfő volt az, ami beleesik a gyilkosság lehetséges 

időpontjainak időszakába, nem pedig valami érdektelen hétfő egy egész 

héttel az előtt, hogy bárkit is érdekelt volna, merre jár Quine. 

 

– De még így is van valami fura abban, amit szerinte Quine mondott 

neki, nem? – vetette ellene Robin. 

 

– Igen, van – felelte Strike. – Hogy olvasnivalót vesz, mert egy kicsit el 

akar vonulni… tehát már akkor is tervezte, hogy elvonul, négy nappal 

azelőtt, hogy összeveszett Elizabeth Tassellel? És vajon már akkor is a 

Talgarth Roadra akart menni, amikor annyi éven keresztül állítólag 

utálta és kerülte azt a házat? 

 

– Elmondja mindezt Anstisnak? – érdeklődött Robin. 

 

Strike kifacsart kis nevetésfélével válaszolt. 

 

– Nem, nem mondom el Anstisnak. Nincs igazi bizonyítékunk rá, hogy 

Quine 1-jén járt ott, és nem 8-án. Egyébként is, most nem vagyunk olyan 

nagyon jóban Anstisszal. 

 

Újabb hosszú szünet következett, aztán Strike, Robint egészen 

meglepve, azzal nyitott: – Beszélnem kell Michael Fancourttal. 

 

– Miért? – kérdezte a lány. 

 



– Egy csomó minden miatt – felelte Strike. – Olyasmik miatt, amiket 

Waldergrave mondott ebédnél. El tudja érni az ügynökét, vagy 

megnézni, milyen elérhetőséget talál hozzá? 

 

– Persze – bólintott Robin, és felírta a feladatot magának. – Tudja, épp 

most néztem meg újra azt az interjút, és még most sem tudom… 

 

– Akkor nézze meg megint – mondta Strike. – És figyeljen oda. 

Gondolkodjon! 

 

Azzal megint elhallgatott, ezúttal a plafont bámulva. Robin nem akarta 

megzavarni a gondolatait, inkább nekilátott a számítógépén megkeresni, 

ki képviseli Michael Fancourtot. 

 

Végül Strike megint megszólalt a billentyűkopogás közepette: – Vajon 

Kathryn Kent mit gondol, mije van, ami olyan terhelő Leonorára nézve? 

 

– Talán semmi – felelte Robin, aki a találataira koncentrált épp. 

 

– És visszatartja, „könyörületből”… 

 

Robin nem válaszolt. Épp Fancourt irodalmi ügynökének weboldalán 

keresgélt egy telefonszámot. 

 

– Hát reméljük, hogy ez is csak hisztis mellébeszélés – zárta le Strike. 

 

De azért még aggasztotta. 
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Hány ember veszte – íly kevés papíron! 

 

JOHN WEBSTER: 

A fehér ördög
13

 

 

 

 

 

Miss Brocklehurts, a talán hűtlen személyi asszisztens még mindig azt 

állította, hogy a megfázása miatt nem tud dolgozni. A szeretője, Strike 

ügyfele, ezt túlzónak találta, és a nyomozó ezúttal hajlott rá, hogy 

egyetértsen vele. Másnap reggel hét órakor Strike már ott állt egy 

árnyékkal fedett benyílóban Miss Brocklehurst battersea-i lakásával 

szemben, kabátba, sálba, kesztyűbe burkolózva. Nagyokat ásított, a 

hideg pedig már kezdte átjárni a végtagjait; épp a második sajtos 

McMuffint kapta be a három közül, amit idefelé jövet vett a 

McDonald’sban. 

 

Anglia egész délkeleti részére nagyon rossz időt jósoltak mára. Már így 

is vastag, sötétkék hóréteg borult az egész utcára, és a mai nap első, 

tapogatózó hópelyhei már lengedeztek is lefelé a csillagtalan égről, 

ahogy ott várt, és időről időre megmozgatta a lábujjait, hogy 

megbizonyosodjon, még mindig érzi őket. A ház lakói szépen sorban 

elindultak munkába, csúszkálva-botladozva a metróállomás felé, vagy 

nagy nehezen beülve a kocsijukba; a kipufogók zaja különösen 

hangosnak hatott a tompa csendben. Három karácsonyfa csillogott 

három nappali ablakában, bár még csak másnap lesz december 1-je: 

mandarinszínű, smaragdzöld és neonkék fények kacsingattak Strike-ra 

feltűnően, ahogy ott állt a falnak támaszkodva, tekintetét Miss 

Brocklehurst lakásának ablakaira függesztve. Magában fogadásokat 

kötött, vajon elmegy-e otthonról ma egyáltalán ebben az időben. A térde 

még mindig rémületesen kínozta, de a hó most a világ többi részét is az ő 

tempójára lassította le. Miss Brocklehurstöt még sosem látta tíz centinél 



alacsonyabb sarkú cipőben közlekedni. Ilyen körülmények között lehet, 

hogy ő még nála is nehezebben mozogna. 

 

Az utóbbi egy hétben a Quine gyilkosa utáni hajsza kezdte beárnyékolni 

az összes többi ügyét, mégis fontos volt azokkal is haladni, ha nem akart 

ügyfeleket elveszíteni. Miss Brocklehurst szeretője gazdag úr, aki 

könnyen küldhet neki sok-sok további munkát, ha meg van elégedve a 

nyomozó eredményeivel. Ennek az üzletembernek a fiatalos szőkék 

voltak a gyengéi; egy sor ilyen hölgy (ahogy azt probléma nélkül 

bevallotta Strike-nak első találkozásukkor) már jó nagy összegeket és 

mindenféle drága ajándékot elfogadott tőle, hogy aztán elhagyja vagy 

elárulja. Mivel nem úgy tűnt, hogy javul bármit is az emberismerete, 

Strike arra számított, hogy még sok jövedelmező órát tölt majd jövendő 

Miss Brocklehurstök követésével. Talán épp az árulás izgatta az 

ügyfelét, jutott eszébe Strike-nak, ahogy kis felhőcskékben fújta ki a 

levegőt a jeges hidegbe; találkozott már ilyen férfiakkal. Ez az attitűd 

azoknál teljesedett ki, akik prostituáltakba bolondulnak bele. 

 

Kilenc előtt tíz perccel megrándult kicsit a függöny. Strike nyugodt, 

kényelmes tartásából nem is gondolta volna senki, hogy ilyen gyorsan 

előkapja az oldalán elrejtett éjjellátós fényképezőgépet. 

 

Miss Brocklehurst rövid időre megállt az ablakban melltartóban és 

nadrágban. Jól lehetett látni a behavazott utcáról, bár a sebészileg 

megnagyobbított melleinek nem kellett alátámasztás. Mögötte, a 

hálószoba sötétjében egy pocakos, félmeztelen férfi tűnt fel, aki egy 

pillanatra a tenyerébe fogta a nő egyik mellét, hogy az kacarászva 

leteremtse érte. Aztán mindketten visszafordultak a hálóba. 

 

Strike leeresztette a fényképezőgépet, és ellenőrizte a képeket. A 

legterhelőbb képen, amit sikerült elkapnia, tisztán látszott a férfi 

kezének, karjának körvonala, és Miss Brocklehurst nevető arca, félig 

elfordítva, de a nyúlkáló férfi arca homályban maradt. Strike gyanította, 

hogy nemsokára úgyis elindul a munkahelyére, így hát a zsebébe 

csúsztatta a fényképezőgépet, és felkészült a lassú, nehézkes üldözésre; 

és megette a harmadik McMuffinját is. 

 



És valóban, kilenc előtt öt perccel kinyílt Miss Brocklehurst ajtaja, és 

kilépett rajta a szeretője; a főnökére csak életkorában és pénzes 

megjelenésében emlékeztetett. Fényes bőr válltáskájának szíját átvetette 

a mellkasán: ebben elfér egy tiszta ing meg egy fogkefe. Strike 

mostanában olyan gyakran látott ilyeneket, hogy már csak a 

házasságtörő készletként gondolt rájuk. A pár még váltott egy forró 

csókot a küszöbön, bár ezt rövidre vágta a jeges hideg, meg hogy Miss 

Brocklehurstön alig néhány gramm ruha volt csak. Ezután ő visszavonult 

a lakásba, Pocak pedig megindult a Clapham Junction felé, és máris 

telefonált: minden bizonnyal azt magyarázta, hogy a hó miatt egy kicsit 

késni fog. Strike adott neki húsz méter előnyt, aztán a botjára 

támaszkodva (amit Robin volt szíves megkeresni a Denmark Place-en 

előző délután) előlépett a rejtekhelyéről. 

 

Nem volt nehéz követni, mert Pocak a telefonbeszélgetésén kívül a 

világon semmire sem figyelt. Lesétáltak együtt a Lavender Hill enyhe 

lejtőjén, húsz méterrel egymás mögött; a hó most megint egyenletesen 

esett. Pocak többször is megcsúszott a kézzel készült cipőjében. Amikor 

a megállóhoz értek, Strike ismét csak könnyedén követte a még mindig 

beszélő férfit; ugyanabba a kocsiba szállt, és mintha az SMS-eit 

nézegetné, a telefonjával képeket készített róla. 

 

Eközben valóban érkezett neki egy SMS – Robintól: 

 

Michael Fancourt ügynöke most hívott vissza – MF örömmel találkozik 

magával! Németo.-ban van, de 6-án hazajön. A Groucho Klubot 

javasolja, amikor jó. Rx 

 

Egészen rendkívüli, gondolta Strike, ahogy a metró bezötyögött 

Waterlooba, hogy azok közül, akik olvasták a Bombyx morit, mennyien 

szeretnének beszélni vele. Hát mikor volt olyan ezelőtt, hogy a 

gyanúsítottak már alig várták, hogy leülhessenek szemtől szembe a 

nyomozóval? És vajon a híres Michael Fancourt mégis milyen hasznot 

remél abból, hogy találkozik azzal a magánnyomozóval, aki Owen 

Quine holttestét megtalálta? 

 

Strike Pocak nyomában leszállt a szerelvényről, és ment utána a 

tömegben a Waterloo megálló nedves, csúszós kövein, a krémszínű 



gerendák és az üvegtető alatt, ami meg a Tithebarn House-t juttatta 

eszébe. Megint kiléptek a hidegbe; Pocak még mindig nem vett 

semmiről tudomást, csak mondta, mondta a telefonba, Strike pedig 

követte a sáros hógöröngyökkel szegélyezett latyakos, alattomos 

járdákon, üvegből-betonból épült, szögletes irodaházak között, át a 

hangyamód sietős, drapp kabátos pénzügyi dolgozók nyüzsgő tömegén, 

míg Pocak végül be nem fordult az egyik legnagyobb irodaház 

parkolójába, és meg nem indult a (nyilvánvalóan) saját kocsija felé. Úgy 

látszik, jobbnak látta az iroda parkolójában hagyni a BMW-t, mint Miss 

Brocklehurst háza előtt megállni vele. Strike egy igen kényelmesen nagy 

Range Rover mögött elbújva figyelte; közben rezgett a zsebében a 

mobilja, de nem húzta elő, mert nem akarta magára vonni a figyelmet. 

Pocaknak névre szóló parkolóhelye volt. Miután kivett ezt-azt a 

csomagtartóból, be is ment az épületbe, Strike pedig nyugodtan 

odaléphetett a falhoz, ahol az igazgatók neve volt felírva, és ügyfele jobb 

tájékoztatására lefényképezhette Pocak teljes nevét és titulusát is. 

 

Ezután visszaindult az irodába. Amint felszállt a metróra, megnézte a 

telefonját, és látta, hogy a nem fogadott hívása legrégebbi barátjától, a 

cápakóstolta Dave Polworthtől jött. 

 

Polworth ősidők óta Diddy-nek hívta Strike-ot. A legtöbben rögtön arra 

gondoltak, ez a kicsinyítő, becéző név ironikusan arra utal, mekkora 

nagy melák (egész általános iskolás korukban Strike volt a legmagasabb 

az egész évfolyamban, de rendszerint még a fölöttük lévő évfolyamban 

is), pedig valójában az anyja nomád életmódjából adódó végeérhetetlen 

távozásaira-visszatéréseire. Ezek miatt mondta neki egyszer, réges-

régen, az apró, magas hangú Dave Polworth, hogy ő egy „didicoy” – ami 

cornwalli szó a vándorcigányra. 

 

Strike vissza is hívta, amint leszállt a metróról, és még akkor is 

beszéltek, húsz perccel később, amikor belépett az irodájába. Robin 

felnézett, és már mondott volna valamit, de látva, hogy Strike telefonál, 

csak elmosolyodott, és visszafordult a monitor felé. 

 

– Jössz haza karácsonykor? – kérdezte épp Polworth, amíg Strike 

bement a belső irodába és becsukta az ajtaját. 

 



– Lehet – felelte. 

 

– Akkor néhány pint a Victoryban? – noszogatta a barátja. – 

Megdughatod megint Gwenifer Arscottot! 

 

– De hát én sose – válaszolt rá Strike (ez régi poén volt közöttük) –, sose 

dugtam meg Gwenifer Arscottot! 

 

– Hát, akkor menj neki megint, Diddy, ezúttal talán összejön. Ideje, hogy 

valaki végre elvegye a szüzességét. És ha már azokról a csajokról van 

szó, akiket egyikünk se dugott meg… 

 

És a beszélgetés átváltott oda, hogy Polworth egy sor pikáns és nagyon 

vicces kis történetet mesélt el közös ismerőseik meg a St. Mawesban 

maradtak viselt dolgairól. Strike annyira nevetett, hogy nem érdekelte a 

másik bejövő hívást jelző hang, és meg sem nézte, ki az. 

 

– Ugye nem jöttél össze megint Milady Sültbolonddal, öreg? – kérdezte 

Dave; általában csak így hívta Charlotte-ot. 

 

– Dehogy – felelte Strike. – Férjhez is megy, pontosan… négy nap 

múlva – számolta ki. 

 

– Ja, hát, azért figyeld csak meg, Diddy, nincs-e valami jele, hogy 

feltűnik a láthatáron megint fehér lovon. Nem lepne meg, ha lelépne az 

utolsó pillanatban. Megkönnyebbülten sóhajthatsz, ha összejön, öreg. 

 

– Ja – bólogatott Strike. – Igen. 

 

– Na, akkor megegyeztünk, hm? – érdeklődött Polworth. – Otthon, 

karácsonykor? Sör a Victoryban? 

 

– Oké, miért is ne – egyezett bele Strike. 

 

Még némi trágár élcelődés után Dave is visszatért a munkájához, Strike 

pedig még mindig vigyorogva ránézett a telefonjára, és látta, hogy volt 

egy nem fogadott hívása Leonora Quine-tól. 

 



Kisétált a külső irodába, miközben felhívta a hangpostáját. 

 

– Megnéztem újra a Michael Fancourt-interjút – fogadta Robin 

izgatottan –, és már rájöttem, mire… 

 

Strike felemelt kézzel csendre intette, mert a fülében megszólalt Leonora 

szokott színtelen hangja – ezúttal izgatottnak, zavarodottnak tűnt. 

 

– Cormoran, ezek itt letartóztattak. Nem tudom, miért… senki nem 

mond semmit… behoztak a rendőrségre. Valami ügyvédre várnak vagy 

valami. Nem t’om, mit csináljak… Orlando Ednánál van, nem is… 

mindegy, hát itt vagyok most… 

 

Néhány másodperc csend, és az üzenet véget ért. 

 

– A francba! – Strike olyan hangosan tört ki, hogy Robin össze is 

rezzent. – A FRANCBA! 

 

– Mi a baj? 

 

– Letartóztatták Leonorát… de miért engem hív, miért nem Ilsát? A 

francba… 

 

Bepötyögte Ilsa Herbert számát, és várt. 

 

– Hahó, Corm… 

 

– Leonora Quine-t letartóztatták! 

 

– Micsoda? – kiáltott fel Ilsa. – Miért? Csak nem az a régi véres rongy a 

tárolóból? 

 

– Lehet, hogy van valami másuk is. 

 

(Kathnek bizonyítéka van rá…) 

 

– Hol van most, Corm? 

 



– A rendőrségen… biztosan a kilburni őrsön, az van legközelebb 

hozzájuk. 

 

– Jézus isten, miért nem hívott engem? 

 

– A franc se tudja. Mondott valamit, hogy keresnek neki ügyvédet… 

 

– Engem senki sem hívott… Uramisten, nem gondolkodik ez a nő? 

Miért nem adta meg nekik az én nevemet? Már megyek is, Corm, ezt a 

melót itt rálőcsölöm valaki másra. Jönnek még nekem eggyel… 

 

Strike egy sor dobbanást hallott, távoli hangokat, Ilsa gyors lépteit. 

 

– Hívj fel, ha már tudod, mi folyik ott! – mondta neki. 

 

– Lehet, hogy eltart egy ideig. 

 

– Nem érdekel. Csak hívj fel! 

 

Ilsa letette. Strike odafordult Robinhoz, aki elszörnyedt arccal ült. 

 

– Jaj, ne – suttogta. 

 

– Felhívom Anstist – nyomkodta máris a telefonját Strike. 

 

De a barátját nem találta szívélyes kedvében. 

 

– Figyelmeztettelek, Bob, mondtam, hogy ez lesz. Ő volt az, öreg. 

 

– Miért, mitek van? – erősködött Strike. 

 

– Nem mondhatom meg, Bob, bocs. 

 

– Kathryn Kenttől van? 

 

– Nem mondhatok semmit, öreg. 

 



Strike jóformán Anstis illedelmes elköszönésére sem reagált, úgy tette 

le. 

 

– Te fasz! – szitkozódott. – Te hülye fasz! 

 

Leonorát tehát most már nem érheti el. Strike aggódott, vajon hogy 

értékelik a kihallgatók az asszony kelletlen modorát, a rendőrséggel 

szembeni ellenségességét. Szinte hallotta, ahogy Leonora arról 

panaszkodik, hogy Orlando egyedül van, követeli, hogy mondják meg, 

mikor mehet haza a lányához, és fel van háborodva, hogy a rendőrök 

beleszólnak az ő nyomorult kis életének napi rutinjába. Féltette, mert 

hiányzott belőle az önvédelem ösztöne; szerette volna, ha Ilsa gyorsan 

odaér, mielőtt Leonora ártatlanul is valami terhelőt talál mondani arról, 

mennyire nem törődött vele a férje, vagy a barátnőiről; mielőtt 

megismételhetné azt a szinte hihetetlen, gyanús állítását, hogy semmit 

sem tudott a férje könyveiről, amíg azok a rendes borítóval meg nem 

jelentek; mielőtt megpróbálja megmagyarázni, hogyan feledkezhetett 

meg ideiglenesen arról, hogy van egy másik házuk – ahol már hetek óta 

ott oszladoztak a férje maradványai. 

 

Eljött és el is múlt a délután öt, és Ilsa még mindig nem hívta Strike-ot. 

Kinézett az ablakon a sötétedő égre, a hóra, és szólt Robinnak, hogy 

menjen csak nyugodtan haza. 

 

– De felhív, ha kiderül valami? – kérdezte a lány, ahogy a kabátját húzta 

és a nyaka köré tekerte a vastag gyapjúsálat. 

 

– Hát persze – biztosította Strike. 

 

Ilsa csak fél hét után jelentkezett. 

 

– Nem is lehetne rosszabb – ezzel kezdte. Fáradt, feszült volt a hangja. – 

Találtak bizonyítékot, hogy valaki Quine-ék közös hitelkártyájával vett 

védőoverallt, gumicsizmát, kesztyűt és kötelet. Az interneten rendelték, 

és a közös Visa-kártyájukkal fizették ki. Ja, és egy burkát is. 

 

– Ne viccelj, bassza meg! 

 



– Nem viccelek. Tudom, hogy szerinted ártatlan… 

 

– Igen, szerintem az – felelte Strike, egyértelműen jelezve, nem is 

érdemes próbálkozni vele, hogy más véleményre térítsék. 

 

– Oké – válaszolt Ilsa kimerülten –, legyen, ahogy te akarod, de annyit 

mondhatok, nem könnyíti meg magának. Rohadtul agresszív, azt 

ismételgeti, hogy biztosan maga Quine vette a cuccokat. De egy burkát, 

az isten szerelmére? A kötél, amit a kártyával vettek, ugyanaz, amit a 

holttesten találtak. Megkérdezték tőle, minek venne Quine egy burkát 

vagy olyan műanyag overallt, ami vegyi anyagoknak is ellenáll, mire 

csak annyit mondott: „Mégis honnan a francból tudnám, hm?” Minden 

második mondatában azt kérdezgette, mikor mehet haza a lányához. Ez a 

nő egyszerűen nem fogja fel, mi van. A cuccokat hat hónapja vették és 

küldték el a Talgarth Roadra… nem is nézhetne ki jobban előre 

kiterveltnek, legfeljebb ha találnak egy részletes tervet Leonora saját 

kézírásával. Tagadja, hogy tudta volna, hogyan akarta Quine befejezni a 

könyvet, de ez a te barátod, Anstis… 

 

– Ott volt ő maga is, mi? 

 

– Aha, ő vezette a kihallgatást. Arról is tudakolózott, Leonora vajon azt 

hitte, majd elhiszik neki, hogy Quine sosem beszélt arról, hogy mit ír 

éppen. Erre Leonora azt mondja: „Nem nagyon figyeltem oda”. „Szóval 

mégis beszélt a cselekményről?” Így ment tovább, próbálták 

kifárasztani, és a végén kiböki: „Hát, mondott valami olyasmit, hogy a 

selyemhernyót megfőzik”. Anstisnak csak ennyi kellett, most már meg 

van győződve, hogy Leonora végig hazudott, és ismerte az egész 

cselekményt. Ja, és találtak frissen felásott földet a hátsó kertjükben. 

 

– Én meg lefogadnám, hogy egy Kaki úr nevű döglött macskát találnak 

ott – mordult oda Strike. 

 

– Az Anstisnak mindegy – figyelmeztetett Ilsa. – Teljesen biztos benne, 

hogy Leonora tette, Corm. Törvény szerint holnap délelőtt tizenegyig 

tarthatják bent, de szerintem biztosan meg fogják vádolni. 

 



– Nincs elég bizonyítékuk – érvelt Strike vadul. – Hol a DNS-

bizonyíték? Hol vannak a tanúk? 

 

– Hát ez a baj, Corm, nincsenek tanúk, és az a hitelkártyaszámla elég 

terhelő ám. Figyelj, én a te oldaladon állok – tette hozzá Ilsa türelmesen. 

– De szeretnéd tudni, mit gondolok? Szerintem Anstis blöfföl, és reméli, 

hogy jól sül el. Szerintem megérzi ennek a sok médiafigyelemnek a 

nyomását. És, hogy őszinte legyek, felkavarta az is, hogy te ott 

sündörögsz az ügy körül. Lépéselőnyhöz akar jutni. 

 

Strike felnyögött. 

 

– És honnan szereztek egy féléves Visa-számlát? Eddig tartott nekik, 

amíg átnézték, amit a dolgozószobájában összeszedtek? 

 

– Nem – felelte Ilsa. – A lánya egyik rajzának hátulján volt. Mint 

kiderült, a lánya egy barátjuknak adta a rajzot hónapokkal ezelőtt, és ez a 

barát csak ma kora reggel ment be vele a rendőrségre. Azt állítja, csak 

most nézte meg a hátulját, és jött rá, mi az. Micsoda, mit mondtál? 

 

– Semmit – sóhajtotta Strike. 

 

– Kábé úgy hangzott, mint „Taskent”. 

 

– Ja, valami olyasmi. Hát, menj csak, Ilsa… kösz mindent! 

 

Strike néhány másodpercig feszült csendben üldögélt. 

 

– A picsába! – mondta halkan a sötét irodának. 

 

Már tudta, hogy történt. A paranoiás, hisztérikus Pippa Midgley, aki meg 

volt róla győződve, hogy Strike-ot azért fogadta fel Leonora, hogy valaki 

másra húzza rá a gyilkosságot, az ő irodájából egyenesen Kathryn 

Kenthez rohant. Bevallotta neki, hogy elszólta magát, Strike most már 

tudja, hogy Kathryn olvasta a Bombyx morit, és arra buzdította, hogy 

használja fel a Leonora elleni bizonyítékot, ami a birtokában van. 

Kathryn Kent ekkor fogta a szeretője lányának rajzát (Strike úgy 



képzelte el, egy mágnessel lehetett a hűtőre tapasztva), és berohant a 

rendőrségre. 

 

– A picsába! – mondta megint, már hangosabban, és már hívta is Robint. 
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Oly jó barátom lett a kétségbeesés, 

Remélni már nem is tudok… 

 

THOMAS DEKKER ÉS THOMAS MIDDLETON: 

A tisztességes ribanc 

 

 

 

 

Ahogy az ügyvédje megjósolta, másnap reggel tizenegykor valóban 

megvádolták Leonora Quine-t a férje meggyilkolásával. Strike és Robin 

telefonon kapták a hírt, majd nézték, ahogy elterjed az interneten, ahol 

percről percre egyre nagyobbra nőtt a sztori, mint az osztódó 

baktériumtenyészetek. Fél tizenkettőkor a Sun weboldalán már egy 

egész cikk volt Leonoráról A HENTESNÉL TANULT A ROSE WEST-

HASONMÁS címmel. 

 

Az újságírók szorgalmasan gyűjtögették az anyagot arról is, milyen 

csapnivaló férj is volt Quine. Gyakori eltűnéseit más nőkkel való 

afférjaihoz kapcsolták, a műveiben megjelenő szexuális szálakat 

darabokra szedték, tovább színezték. Megtalálták Kathryn Kentet, szinte 

rátörték az ajtót; lefényképezték és besorolták, mint „Quine telt, vörös 

hajú szeretőjét, erotikus könyvek szerzőjét”. 

 

Nem sokkal dél előtt Ilsa ismét felhívta Strike-ot. 

 

– Holnap kell megjelennie a bíróságon. 

 

– Hol? 

 

– Wood Greenben, tizenegykor. Onnan egyenesen a Holloway-be viszik, 

gondolom. 

 



Valaha Strike alig hárompercnyire lakott az anyjával meg Lucyval ettől 

a szigorúan őrzött női börtöntől, amihez London északi része tartozott. 

 

– Találkozni akarok vele. 

 

– Megpróbálhatod, de nem nagyon hiszem, hogy a rendőrség szeretné, 

hogy sikerüljön, és Leonora ügyvédjeként meg kell mondanom neked, 

Corm, tényleg nem nézne ki valami… 

 

– Ilsa, most már én vagyok az egyetlen esélye! 

 

– Kösz, hogy bízol bennem – felelte a nő szárazon. 

 

– Tudod, hogy értem. 

 

Strike hallotta Ilsa sóhaját a telefonban. 

 

– De miattad is mondom. Tényleg fel akarod bőszíteni a rendőr… 

 

– És hogy van? – vágott közbe Strike. 

 

– Nem jól – felelte a nő. – Megőrjíti, hogy nem lehet Orlandóval. 

 

Egész délután jöttek a hívások újságíróktól meg Quine ismerőseitől: 

mindkét csoportnak ugyanúgy a belsős értesülésekre fájt nagyon a foga. 

Elizabeth Tassel olyan mély, rekedt hangon szólt bele a telefonba, hogy 

Robin azt hitte, egy férfi beszél. 

 

– Hol van Orlando? – szegezte neki a kérdést Strike-nak az ügynök, 

amikor a nyomozó átvette; mintha bizony most már ő lenne felelős a 

Quine család minden tagjáért. – Ki vigyáz rá? 

 

– Az egyik szomszédnál van, azt hiszem – felelte Strike, miközben 

Elizabeth sípolva szedte a levegőt a vonal túlsó végén. 

 

– Istenem, micsoda zűrzavar! – csikorgott az ügynök hangja. – 

Leonora… akkor csak megelégelte ennyi év után… hihetetlen… 

 



Nina Lascelles reakciója a rosszul leplezett megkönnyebbülés volt – 

Strike nem igazán lepődött meg rajta. A gyilkosság így visszavonult az 

őt megillető helyre, a lehetséges dolgok ködös határára. Már nem érte el 

Ninát is az árnyéka: nem olyasvalaki a gyilkos, akit ismer. 

 

– De a felesége egy kicsit tényleg hasonlít Rose Westre, nem? – kérdezte 

a telefonban, és Strike rögtön tudta, hogy a Sun oldalát böngészi épp. – 

Csak hosszabb a haja. 

 

Mintha együtt érző próbált volna lenni. Nem Strike oldotta meg az ügyet 

– a rendőrségnek hamarabb sikerült. 

 

– Figyelj csak, pénteken átjönnek néhányan, nincs kedved benézni? 

 

– Nem tudok, ne haragudj – felelte Strike. – Az öcsémmel vacsorázom. 

 

Érezte, hogy a lány azt hiszi, hazudik. Habozott egy kicsikét, szinte 

észrevehetetlenül kicsit, mielőtt kimondta, hogy „az öcsémmel”, és ez 

könnyen tűnhetett úgy, mintha azért tartana szünetet, hogy gyorsan 

kitaláljon valamit. Strike nem emlékezett, hogy ezelőtt valaha az 

„öccseként” hivatkozott volna Alra. Ritkán beszélt az apja oldaláról 

származó féltestvéreiről. 

 

Mielőtt aznap este hazament volna, Robin még letett elé egy csésze teát, 

ahogy ott ült a Quine-dosszié fölé görnyedve. Szinte érezte a dühöt, amit 

Strike hősiesen próbált leplezni, és arra gyanakodott, legalább annyira 

irányul saját magára, mint Anstisra. 

 

 

– Még nincs vége – jegyezte meg, ahogy készülődve a nyakára tekerte a 

sálját. – Bebizonyítjuk, hogy nem ő volt! 

 

Már használta egyszer így a többes számot, amikor Strike önbizalma épp 

fogyatkozóban volt. A férfi értékelte a támogatását, de a tehetetlenség 

érzése belezavart a gondolkodásába. Strike utálta, hogy csak az ügy 

legszélén maszatolhat, kényszerűen csak nézheti, ahogy mások a jelek, 

nyomok, értesülések után vetik magukat. 

 



Aznap éjjel sokáig fent maradt a Quine-dossziéval, átolvasta a 

beszélgetésekből készített jegyzeteit, újra megvizsgálta a fényképeket, 

amiket a telefonjáról nyomtatott ki. Owen Quine szétszabdalt holtteste 

mintha ugyanazzal a némasággal szólt volna hozzá, amivel gyakran 

szólították meg a holtak: néma könyörgéssel az igazságért, a sajnálatért. 

Az áldozatok néha a gyilkosuktól származó üzeneteket hordoztak, 

mintha jeleket erőltettek volna merev, halott ujjaik közé. Strike hosszan 

bámulta a kiégett, üres mellkasüreget, a bokákon, csuklókon szorosra 

húzott köteleket, a pulyka módjára megkötözött, kibelezett hullát; de 

akárhogy is igyekezett, a képekből nem jött rá semmi olyanra, amit 

addig ne tudott volna. Végül aztán lekapcsolta a lámpát, és felment 

aludni. 

 

 

Keserédes megkönnyebbülés volt, hogy a csütörtök délelőttöt a barna 

ügyfele kriminálisan drága válóperes ügyvédjének irodájában kellett 

töltenie Lincoln’s Inn Fieldsben. Strike örült neki, hogy valamivel 

elütheti az időt, amit amúgy sem tölthetett volna Quine 

meggyilkolásának kinyomozásával; de még így is úgy érezte, valami 

nincs rendben azzal, ahogy ebbe a találkozóba belerángatták. Kacér 

ügyfele azt mondta neki, az ügyvédje személyesen tőle szeretné hallani, 

hogyan gyűjtötte össze a bőséges bizonyítékokat a férje viselt dolgairól. 

Így hát Strike ott ült mellette a csillogóra fényesített mahagóniasztalnál, 

ahol elfért volna még vagy tizenkét ember, a nő pedig folyton olyasmiről 

beszélt, „amit Cormorannak sikerült kiderítenie” vagy „mint Cormoran 

is tanúsíthatja, igaz?”. Időnként a csuklójához is hozzáért. Strike 

hamarosan ki is következtette a nyájas ügyvéd alig leplezetten bosszús 

arcából, hogy nem az ő ötlete volt iderángatni őt. Ennek ellenére nem 

mutatott nagy hajlandóságot, hogy siettesse a dolgokat – ahogy el is 

várható, ha már több mint ötszáz fontra rúg az óránkénti díjazása. 

 

Amikor egyszer kiment a mosdóba, ránézett a telefonjára: apró kis 

képeken Leonorát látta, ahogy be- és kivezetik a Wood Green-i 

Koronabíróságról. Hivatalosan is megvádolták, aztán rendőrségi 

furgonnal elvitték. Rengeteg sajtófotós volt jelen, de különben nem 

követelte a fejét ezüsttálcán kiabáló tömeg; nem olyasvalakit ölt meg 

állítólag, aki olyan nagyon érdekelte volna az embereket. 

 



Épp akkor érkezett Robin SMS-e, amikor belépett volna a tárgyalóba: 

 

Oda tud menni Leonorával találkozni ma este 6-kor? 

 

Hogyne, írta vissza. 

 

– Úgy gondoltam – mondta kacér ügyfele, amint visszaült –, hogy 

Cormoran igazán meggyőző látvány lenne a tanúk padján. 

 

Strike már végigment az ügyvéddel a részletes jegyzeteken és 

fényképeken, amelyeket Mr. Burnett minden titkos húzásáról készített, 

köztük a lakás eladására tett kísérletről meg a smaragd nyakék 

elcsaklizásáról is. Mrs. Burnett nyilvánvaló, nagy csalódására egyik férfi 

sem látta szükségesnek, hogy ilyen minőségű anyag mellett Strike 

személyesen is megjelenjen a bíróságon. Igazából az ügyvéd alig tudta 

magában tartani, mennyire dühös, hogy a nő ennyire a nyomozóra 

támaszkodik. Nyilván úgy érezte, a gazdag hölgy diszkrét érintéseit, 

szempilla-rebegtetését inkább ő érdemelné – jól szabott hajszálcsíkos 

öltönyében, tiszteletet parancsolóan őszülő hajával, nem pedig ez az 

ember, aki úgy néz ki, mint valami sánta díjbirkózó. Amikor nagy 

megkönnyebbülésére elszabadult erről a finomkodó légkörű helyről, 

Strike metróval visszament az irodájába, és örömmel vette le az öltönyét 

fent, a lakásán; arra is boldogan gondolt, hogy rövidesen ettől az esettől 

is megszabadul, és megkapja azt a szép, kövér csekket is, az egyetlen 

okát, hogy egyáltalán elvállalta. Most már nyugodtan koncentrálhatott 

arra a vékony, ősz hajú, ötvenes nőre a Halloway női börtönben, akiről 

az útközben vett Evening Standard 2. oldalán azt írták, hogy AZ ÍRÓ 

SZÜRKE EGÉR FELESÉGE PROFIN HASZNÁLJA A BÁRDOT. 

 

– Meg volt elégedve az ügyvéd? – érdeklődött Robin, amikor Strike 

visszaért az irodába. 

 

– Eléggé – felelte Strike az aprócska, csillogó arany karácsonyfát 

bámulva, amit a lány kitett az asztalára. Picike díszek meg LED-ek 

ragyogtak rajta. 

 

– Ez minek? – kérdezte tömören. 

 



– A karácsony miatt – válaszolta Robin kis vigyorral, de elnézéskérés 

nélkül. – Már tegnap ki akartam rakni, de miután Leonorát megvádolták, 

nem éreztem nagy ünnepi hangulatot. Mindenesetre bejelentettem magát 

látogatónak hatra. Vigyen magával fényképes igazol… 

 

– Remek munka, köszönöm. 

 

– …és hoztam magának szendvicset, és gondoltam, talán ez is érdekelni 

fogja – fejezte be. – Michael Fancourt interjút adott Quine-ról. 

 

Egy csomag sajtos-uborkás szendvicset nyújtott át neki, meg egy Timest, 

a megfelelő oldalon kinyitva. Strike leereszkedett a szellentős 

bőrkanapéra, és amíg evett, elolvasta a cikket, amelyhez egy dupla 

fénykép is tartozott. Bal oldalon Fancourt volt látható egy Erzsébet kori 

vidéki ház előtt állva. Kissé alulról fényképezték, így a feje nem tűnt 

annyira aránytalannak, mint rendesen. Jobbra Quine tűnt fel, az izzó 

tekintetű különc, ahogy tollas puhakalapjában valami kisebb sátornak 

tűnő helyen, ritkás közönség előtt beszél. 

 

Az írás szerzője igen nagy hangsúlyt helyezett arra, hogy Fancourt és 

Quine valaha jól ismerték egymást, sőt, hasonlóan nagy tehetségekként 

beszéltek róluk. 

 

 

„Mostanra csak kevesen emlékeznek Quine első, szenzációs könyvére, a 

Hobart vétkére, bár Fancourt még mindig kiváló példának tartja arra, 

amit ő Quine mágikus brutalizmusának nevez. Ahhoz képest, hogy 

Fancourt nagyon is haragtartó ember hírében áll, most meglepően 

nagyvonalúan áll Quine műveinek megtárgyalásához. 

 

– Mindig érdekes, gyakran alulértékelt könyveket írt – állítja. – 

Gyanítom, hogy a jövő kritikusai kegyesebbek lesznek hozzá, mint a 

kortársai. 

 

Váratlan nagyvonalúsága még meglepőbb, ha meggondolja az ember, 

hogy Fancourt első felesége, Elspeth Kerr huszonöt éve öngyilkos lett, 

miután elolvasta első regényének kegyetlen paródiáját. Ezt pedig a 



legtöbben Fancourt jó barátjának, irodalmi lázadótársának – a néhai 

Owen Quine-nak tulajdonították. 

 

– Az ember szíve úgy lágyul meg, hogy észre sem veszi… így kárpótol 

minket az idő, mert a haragtartás olyan fárasztó. A legutóbbi 

regényemmel sok olyan érzéstől szabadultam meg végre, amelyek Ellie 

halálához kapcsolódtak. Azért mégsem szabad a könyvet kizárólag 

önéletrajziként olvasni…” 

 

 

 

A következő két bekezdést Strike csak átfutotta. Úgy látta, ezek csak 

Fancourt újabb könyvének reklámjai; majd ott folytatta az olvasást, ahol 

megpillantotta az „erőszak” szót. 

 

 

„Nehéz összeegyeztetni az előttem ülő, tweedzakós Fancourtot azzal, aki 

valaha irodalmi punknak mondta magát, és egyszerre vívott ki dicséretet 

és kritikát is korai munkáinak leleményes és sokszor oktalan 

erőszakosságával. 

 

’Ha Mr. Graham Greene-nek igaza volt – írta Harvey Bird kritikus 

Fancourt első regényéről –, és minden írónak kell egy kis jégszilánk a 

szívébe, akkor Michael Fancourtnak bőven megvan, ami kell. A 

Bellafront erőszakolás-jelenetét olvasva az embernek az a benyomása, 

ennek a fiatalembernek minden bizonnyal jégből van minden belső 

szerve. Igazából kétféleképp nézhetjük a Bellafrontot, ami kétségtelenül 

kiválóan megírt, eredeti munka. Az első lehetőség, hogy Mr. Fancourt 

szokatlanul érett első könyvvel állt elő, melyben sikeresen ellenállt a 

kezdők kísértésének, hogy beletegye saját magát a(z anti)hős szerepébe. 

Csóválhatjuk a fejünket groteszk részletein, a benne megfogalmazódó 

moralitáson, de a művészi elképzelés, a próza erejét senki sem 

tagadhatja. A második, nyugtalanítóbb lehetőség pedig, hogy Mr. 

Fancourtnak nincs is olyan szerve, melyben az a bizonyos jégszilánk 

elhelyezkedhetne, páratlanul embertelen története pedig saját belső táját 

tükrözi. Az idő, na meg a további könyvei, majd eldöntik a kérdést.’ 

 



Fancourt eredetileg Slough-ból származik, egy soha férjhez nem ment 

ápolónő fia. Az anyja még mindig abban a házban él, amelyben ő felnőtt. 

 

– Ő boldog ott – mondja a fia. – Megvan benne az az irigylésre méltó 

képesség, hogy élvezi az ismerős dolgokat. 

 

Az író saját otthona nagyon is más, mint az a slough-i sorház. Hosszú 

társalgóban beszélgetünk, mely zsúfolva van mindenféle meisseni 

nippel, aubussoni szőnyegekkel; ablakai az Endsor Court tágas parkjára 

néznek. 

 

– Ezt itt mind a feleségem válogatta össze – jegyzi meg lekicsinylőn 

Fancourt. – Az én művészeti ízlésem nagyon más, sokkal 

földhözragadtabb. – Az épület mellett épp nagy gödröt ásnak ki egy 

rozsdás fémből készült szobor betontalapzatának, mely Tisziphóné fúriát 

ábrázolja, Fancourt pedig azt mondja róla: – Hirtelen felindulásból 

vettem… tudja, a gyilkosság megbosszulója… igen erős alkotás. A 

feleségem utálja. 

 

És valahogy ugyanott találjuk magunkat, ahol beszélgetésünk kezdődött: 

Owen Quine hátborzongató sorsánál. 

 

– Még nem dolgoztam fel Owen meggyilkolását – szól halkan Fancourt. 

– Mint a legtöbb író, általában én is abból jövök rá, mit is érzek 

valamiről, hogy mit írok róla. Mi így értelmezzük a világot, így találjuk 

ki, mi mit jelent benne. 

 

Ez vajon azt jelenti, most majd számíthatunk Quine meggyilkolásának 

fikcióba helyezett változatára? 

 

– Máris hallom, ahogy egyesek az események ízléstelen kihasználásával 

vádolnak – mosolyodik el Fancourt. – Kijelenthetem, hogy az elveszett 

barátság témája, az utolsó lehetőségé, hogy megbeszéljük a dolgokat, 

megmagyarázzuk őket, kiengeszteljük egymást, idővel valóban 

előjöhetnek majd; de Owen halálát máris megírták fikcióban: ő maga! 

 

Fancourt egyike azon keveseknek, akik olvasták a gyilkosság 

forgatókönyvének színében feltűnő, híres-hírhedt kéziratot. 



 

– Épp aznap olvastam, amikor Owen holttestét megtalálták. A kiadóm 

nagyon szerette volna, ha vetek rá egy pillantást: tudja, én magam is 

megjelenek benne. – Úgy tűnik, valóban hidegen hagyja, hogy belekerült 

a történetbe, bármilyen sértő módon is rajzolta meg az író. – Nem is 

akartam ügyvédeket bevonni. Mélyen megvetem a cenzúrát. 

 

És irodalmi szempontból vajon mi a véleménye a könyvről? 

 

– Nabokov „egy mániákus mesterművének” hívta az ilyesmit – válaszol 

mosolyogva. – Talán lehet érvelni, hogy idővel megjelenhetne. Ki tudja? 

 

– Ezt ugye nem mondja komolyan? 

 

– De hát miért ne lehetne kiadni? – kérdez vissza Fancourt. – A 

művészetnek elvileg provokálnia kéne: ha csak ezt a követelményt 

nézzük, a Bombyx mori máris sikerrel járt. Persze, miért ne? – kérdi az 

irodalmi punk Erzsébet kori házában üldögélve. 

 

– Esetleg Michael Fancourt előszavával? – vetem fel neki. 

 

– Ennél furcsább dolgok is megestek már – feleli Fancourt vigyorogva. – 

Sokkal furcsábbak.” 

 

– Jézus isten – morogta Strike, és visszadobta a Timest Robin asztalára, 

épp csak le nem verte vele a kis karácsonyfát. 

 

– Látta, hogy azt állítja, csak aznap olvasta a Bombyx morit, amikor 

maga megtalálta Quine-t? 

 

– Aha – bólintott Strike. 

 

– Hazudik – jelentette ki Robin. 

 

– Úgy gondoljuk, hogy hazudik – javította ki Strike. 

 

 

 



Strike ragaszkodott az elhatározásához, hogy nem szór el több pénzt 

taxira, de a hó még mindig esett, így a 29-es busszal indult el a már 

sötétedő délutánban. Észak felé haladtak, Strike jó húszperces útnak 

nézett elébe a homokkal frissen felszórt utakon. A Hampstead Roadon 

egy elgyötört nő szállt fel kicsi, nyafogó fiúcskával. A hatodik érzéke azt 

súgta neki, hogy ők hárman ugyanoda tartanak, és valóban, mind a 

hárman a Camden Roadnál álltak fel, hogy a Királyi Holloway börtön 

csupasz tömbje melletti megállóban leszálljanak. 

 

– Megyünk, meglátogatjuk a mamát – mondta a kisfiúnak a nő; Strike 

arra tippelt, a nagyanyja lehet, bár alig nézett ki negyvennek. 

 

A börtön épülete mellett kopasz fák, vastagon hóval takart fűsávok 

álltak. Lehetett volna vörös téglás egyetemi épület is, ha nem lettek 

volna a központi kék-fehérrel jelzett utasító táblák, a falba épített majd 

öt méter magas kapuk, hogy a rabszállító kocsik elférjenek. Strike beállt 

a látogatók ritkás sorába; többen gyerekekkel jöttek, akik legszívesebben 

beletapicskoltak volna az utakról elhányt, érintetlen hóba. A sor lassan 

elhaladt a terrakottaszínű, betoncsíkokkal szabdalt fal, majd a decemberi 

fagyban hógolyókká alakult függőkosarak mellett. A legtöbb látogató nő 

volt; Strike a férfiak között is egyedinek számított, nem is csak a 

magassága miatt, hanem azért is, mert nem úgy nézett ki, mint akit az 

élet valami nyugodt kábulatig agyba-főbe vert. Előtte egy mindenütt 

kitetovált, buggyos farmert viselő fiatal minden egyes lépésnél 

megtántorodott kissé. Strike látott már neurológiai sérüléseket még Selly 

Oakban, bár gyanította, hogy ez a fiatalember nem ágyútűzben szerezte. 

 

A jól megtermett női börtönőr, aki az igazolványokat ellenőrizte, 

megnézte Strike jogosítványát, aztán felpillantott rá. 

 

– Tudom, ki maga – jelentette ki átható pillantással. 

 

Strike-nak az jutott eszébe, vajon Anstis kérte-e, hogy értesítsék, ha 

bejön meglátogatni Leonorát. Valószínűnek tűnt. 

 

Szándékosan korán érkezett, hogy az ügyfelével rendelkezésre álló idő 

egyetlen percét se vesztegesse el. Ez az előrelátása most lehetővé tette, 

hogy igyon egy kávét a látogatóközpontban, amit egy gyerekeket 



támogató jótékony szervezet üzemeltetett. Világos, vidám helyiség volt, 

sok gyerek már régi ismerősként üdvözölte a játékautókat, mackókat. 

Strike elgyötört útitársa komoran, egykedvűen nézte, ahogy a vele 

érkezett kisfiú Strike jókora lába körül játszott egy mozgatható kezű-

lábú katonafigurával – úgy kezelte, mintha valami nagy szobor lenne 

(Tisziphóné, a gyilkosság megbosszulója…). 

 

Pontban hatkor szólították át a látogatóhelyiségbe. Visszhangot vertek a 

léptei a csillogó padlón. A falak betontéglából épültek, de a rabok által 

festett faliképek igyekeztek oldani a helyiség barlangszerű hatását: itt is 

visszhangzott a fémrácsok, kulcsok zengése, a beszélgetés halk 

mormogása. Padlóhoz rögzített műanyag székek álltak a keskeny, 

alacsony, szintén lecsavarozott asztalok két oldalán, hogy a rab és 

látogatója a lehető legkevésbé érhessék el egymást, így tiltott dolgokat se 

adhassanak át. Egy kisgyerek sírt valahol. A fal mellett börtönőrök álltak 

és figyeltek. Strike, aki eddig kizárólag férfi rabokkal találkozott, 

számára is szokatlan undort érzett a hely láttán. A lesoványodott 

anyjukat bámuló gyerekek, az elmebetegség apró jelei a lerágott körmű 

ujjak rángatózásában, babrálásában, a műanyag széken összekuporodó 

álmos, túlgyógyszerezett nők – mindez nagyon más volt, mint a férfiak 

fogházai, amelyeket már jól ismert. 

 

Leonora ott ült és várta; apró volt és törékeny, és szinte szánalmasan 

örült neki. A saját ruháit viselte, egy bő pulóvert és nadrágot. Úgy nézett 

ki bennük, mintha összement volna. 

 

– Volt bent Orlando – kezdte. A szeme nagyon piros volt, Strike már 

ebből látta, hogy sokáig sírt. – Nem akart itt hagyni. Úgy rángatták ki. 

Nem hagyták, hogy megnyugtassam. 

 

Ahol korábban dac vagy düh hallatszott volna, Strike már felismerte a 

fegyintézetekbe zártak reménytelenségének első hangjait. Negyvennyolc 

óra alatt Leonora megtanulta, hogy nem irányít semmit, nincs hatalma 

semmi felett. 

 

– Leonora, arról a hitelkártyaszámláról kell beszélnünk. 

 



– Sosem volt nálam az a kártya! – mondta az asszony. Elfehéredett ajka 

remegett. – Mindig Owennél volt, nálam sose, csak néha, ha el kellett 

mennem a boltba. Mindig készpénzt adott. 

 

Strike-nak eszébe jutott, hogy őt már eredetileg is azért kereste fel az 

asszony, mert lassan elfogyott a pénze. 

 

– Minden pénzügyet ráhagytam Owenre, ő így szerette; de figyelmetlen 

volt, sosem nézte meg a számlákat vagy a bankszámlakivonatokat, csak 

bedobta őket a dolgozószobába. Mindig mondtam neki: „Meg kéne 

nézned ezeket, lehet, hogy valaki átver”, de őt aztán sosem érdekelte. És 

bármit odaadott Orlandónak, hogy rajzoljon csak rá, azért volt ezen is 

egy rajz… 

 

– A rajz most mindegy. Nyilván hozzáfért ahhoz a kártyához valaki más 

is, nem csak ön meg Owen. Végigmegyünk gyorsan néhány emberen, 

rendben? 

 

– Rendben – motyogta az asszony beletörődve. 

 

– Elizabeth Tassel felügyelte a felújítást a Talgarth Road-i háznál, ugye? 

Azt hogy fizették? Volt nála társkártya? 

 

– Nem – felelte Leonora. 

 

– Biztos benne? 

 

– Igen, biztos vagyok, mert fel is ajánlottuk neki, ő meg azt mondta, 

egyszerűbb lesz levonni Owen következő jogdíj-kifizetéséből, ami akkor 

már bármikor megérkezhetett. Finnországban nagyon jól veszik, nem 

t’om miért, de szeretik a… 

 

– Nem jut eszébe semmi olyan alkalom, amikor Elizabeth Tassel intézett 

valamit a házzal kapcsolatban, és odaadták neki a Visa-kártyát? 

 

– Nem – rázta a fejét az asszony. – Sose volt ilyen. 

 



– Rendben – bólintott Strike. – És olyan alkalomra emlékszik… 

gondolkodjon csak nyugodtan… amikor Owen a Roper Chardnál a 

kártyájával fizetett bármiért? 

 

Meglepetésére Leonora azt felelte: – Nem pont a Roper Chardnál, de 

igen. Ott volt mind. Én is ott voltam. Olyan… nem is tudom… két éve 

lehetett? Talán kevesebb… nagy vacsora kiadóknak, az volt, 

Dorchesterben. Engem meg Owent a fiatalokkal raktak egy asztalhoz. 

Daniel Chard meg Jerry Waldergrave még a közelünkben sem voltak. 

Mindegy, szóval volt egy olyan néma árverés, tudja, amikor az ember 

leírja, mennyit kínál a… 

 

– Igen, tudom, hogy megy az ilyen – vágott közbe Strike, igyekezve 

megzabolázni a türelmetlenségét. 

 

– Valami íróknak menő jótékonysági dolog volt, hogy megpróbálnak 

írókat kihozni a börtönből. Owen meg licitált egy ilyen hétvégére egy 

vidéki kis szállóban, meg is nyerte, és meg kellett adnia a hitelkártyája 

adatait a vacsoránál. Néhány fiatal lány volt ott a kiadóktól, mind olyan 

ribancnak öltözve, azok intézték a fizetést. Ő meg odaadta a kártyáját a 

lánynak. Azért emlékszem, mert dühös is volt – folytatta, és egy 

árnyalatnyi visszatért korábbi mogorva modorából –, mer’ a végén 

nyolcszáz fontot fizetett érte. Csak hogy felvágjon. Hogy úgy nézzen ki, 

ő is keres pénzt, mint a többiek. 

 

– Szóval odaadta a hitelkártyáját a lánynak a kiadótól – ismételte Strike. 

– És ő ott, az asztalnál írta le a számokat, vagy…? 

 

– Nem tudta használni azt a kis bizgentyűjét – mondta Leonora. – 

Úgyhogy elvitte, aztán meg visszahozta. 

 

– Volt még ott valaki, akit felismert? 

 

– Michael Fancourt ott volt a kiadójával – felelt az asszony –, a helyiség 

másik végében. Ez még azelőtt történt, hogy visszament a Roper 

Chardhoz. 

 

– És Owen meg Fancourt beszéltek egymással? 



 

– Nem valószínű – jött a válasz. 

 

– Rendben, és mi a helyzet… – kezdte Strike, de habozott. Eddig még 

sosem ismerték el, hogy Kathryn Kent egyáltalán létezik. 

 

– A barátnője bármikor hozzáférhetett, nem? – szólalt meg Leonora, 

mintha a gondolataiban olvasna. 

 

– Ön tudott róla? – kérdezte Strike szenvtelenül. 

 

– A rendőrök mondtak valamit – felelte Leonora barátságtalan arccal. – 

De mindig volt valakije. Egyszerűen ilyen volt. Az írótanfolyamokon 

szedte össze őket. Mindig le is teremtettem érte. Amikor megmondták, 

hogy meg… megmondták, hogy meg volt… hogy meg volt kötözve… – 

Erre már elsírta magát. – Én akkor már tudtam, hogy biztosan egy nő 

csinálta. Owen ezt szerette. Ettől beindult. 

 

– Ön nem tudott Kathryn Kentről, mielőtt a rendőrök említették? 

 

– Egyszer láttam a nevét egy üzenetben a telefonján, de azt mondta, 

semmiség. Hogy csak az egyik tanítványa. Mindig ezt mondta. 

Fogadkozott, hogy sosem hagyna el minket, engem meg Orlandót. 

 

Divatjamúlt szemüvege alatt a vékony, remegő keze fejével törölte meg 

a szemét. 

 

– De ön nem találkozott Kathryn Kenttel, csak amikor az odament a 

házukhoz, hogy közölje, hogy a nővére meghalt? 

 

– Hát akkor az volt az, mi? – kérdezett vissza Leonora szipogva, a 

pulóvere ujjával nyomkodva a szemét. – Jó kövér, nem? Hát, ő bármikor 

leírhatta a kártya számát, nem? Kivehette a tárcájából, amíg aludt. 

 

Strike tudta, hogy nem lesz könnyű Kathryn Kentet megtalálni és 

kikérdezni. Biztos volt benne, hogy a nő távozott a lakásából, hogy a 

sajtó figyelmét kikerülje. 

 



– Amit a gyilkos a kártyával vásárolt – váltott témát –, azt mind az 

interneten rendelte. Önöknek nincs otthon számítógépük, ugye? 

 

– Owen sosem szerette azokat, jobban kedvelte a régi író… 

 

– Ön vásárolt már valaha valamit az interneten? 

 

– Igen – bólintott az asszony, és Strike-nak kicsit összeszorult a gyomra. 

Abban reménykedett, hátha Leonoráról kiderül, hogy ő amolyan szinte 

mitikus lény, aki egyáltalán nem ért a számítógépekhez. 

 

– És hol intézte ezt? 

 

– Ednánál, hagyta, hogy használjam az övét, hogy megrendeljek egy 

rajzkészletet Orlandónak a születésnapjára, hogy ne kelljen bemennem a 

városba – mondta Leonora. 

 

Semmi kétség, hogy a rendőrség hamarosan elkobozza és alkatrészeire 

szedi a segítőkész Edna számítógépét. 

 

A szomszéd asztalnál egy kopaszra borotvált fejű, tetovált ajkú nő 

üvöltözni kezdett az őrrel, aki rászólt, hogy maradjon a székében. 

Leonora igyekezett elhúzódni a másik rabtól, miközben az obszcén 

kifejezéseket zúdított a közeledő börtönőrre. 

 

– Leonora, még valami – folytatta Strike hangosabban, mivel a 

szomszéd asztalnál egyre nagyobb hangerővel kiabáltak. – Mondott 

önnek Owen bármi olyat, hogy el akar vonulni, ki akar kapcsolódni 

valahol, mielőtt 5-én elment? 

 

– Nem – rázta a fejét az asszony. – Nyilván nem. 

 

A szomszéd rabot rávették, hogy nyugodjon meg. Látogatója, egy 

ugyanilyen tetoválást viselő, csak kicsit kevésbé agresszív kinézetű nő 

be is intett az őrnek, ahogy az távolodott tőlük. 

 

– Nem jut eszébe semmi, nem mondott vagy csinált valami olyat Owen, 

ami azt sugallta volna, hogy azt tervezi, elvonul egy kicsit? – 



próbálkozott tovább Strike, Leonora pedig aggódó, bagolyszerű 

szemekkel nézte a szomszédaikat. 

 

– Micsoda? – kérdezett vissza, mert nem figyelt oda. – Nem… nekem 

sose mondja… mondta… mindig csak eltűnt. De ha tudta, hogy el akar 

menni, miért nem búcsúzott el? 

 

Megint elsírta magát, egyik vékonyka kezét a szája elé szorítva. 

 

– Mi lesz Dodóval, ha engem itt tartanak a börtönben? – kérdezte Strike-

ot zokogva. – Ednánál nem lehet örökre. Edna nem bír vele. Most is 

otthon hagyta Baki makit, pedig Dodó rajzolt nekem néhányat… – Strike 

egy-két zavarodott pillanat után arra a következtetésre jutott, hogy 

biztosan a plüssorangutánról beszél, amire Orlando annyira vigyázott, 

amikor ő ott járt. – Ha muszáj lesz itt maradnom… 

 

– Ki fogom hozni – vágta rá Strike magabiztosabban, mint amilyennek 

érezte magát; de ugyan mit árt, ha ad most neki valamit, amibe 

kapaszkodhat, ami segít neki átvészelni a következő huszonnégy órát? 

 

Lejárt az idejük. Strike nem nézett vissza, ahogy kiment, és azon 

tűnődött, vajon mi lehet a fakó, mogorva, ötvenes, Leonorában, egy 

agykárosodott gyerek anyjában meg az ő reménytelen életében, ami 

ilyen vad elszántságot, dühöt keltett benne… 

 

Az, hogy nem ő volt, hallotta az egyszerű választ. Az, hogy ártatlan. 

 

Az utóbbi nyolc hónapban számtalan ügyfél nyitott be a nevét viselő 

gravírozott üvegajtón, és mind hátborzongatóan hasonló okokból 

keresték fel. Azért jöttek, mert egy kémet, egy fegyvert akartak, eszközt, 

hogy helyreállítsanak valamilyen nekik épp kedvezőtlen egyensúlyt, 

vagy hogy megszabaduljanak kellemetlenné vált kapcsolatoktól. Azért 

jöttek, mert előnyhöz akartak jutni, úgy érezték, jár nekik az elégtétel, a 

kárpótlás. Mert legtöbbször és leginkább egyszerűen több pénzt akartak. 

 

Leonora azonban azért kereste meg, mert haza akarta hozni a férjét. 

Egyszerű kívánság volt ez, fáradtságból, szeretetből táplálkozott – ha 

nem is az elkódorgott Quine irántiból, akkor a lányuk irántiból, akinek 



hiányzott az apja. És a vágy tisztasága miatt Strike úgy érezte, tartozik 

annyival, hogy megtesz mindent, amit tud. 

 

Más íze volt a hideg levegőnek a börtön falain kívül. Strike már rég nem 

járt olyan környezetben, ahol a parancsok követése adta a napi rutin 

gerincét. Szinte érezte a szabadságot, ahogy erősen a botra támaszkodva 

visszasétált a buszmegállóba. 

 

A busz hátuljából három részeg, rénszarvasagancsos fejpántot viselő 

fiatal nő énekelt: 

 

 

„They say it’s unrealistic, 

But I believe in you Saint Nick ...”
14

 

 

Kurva karácsony, gondolta Strike, és ingerülten arra gondolt, hogy most 

majd megint elvárja tőle mindenki, hogy ajándékokat vegyen – az 

unokaöccseinek meg a keresztfiának is, pedig egyikről sem tudta soha 

megjegyezni, mennyi idősek. 

 

A busz nyögve haladt a latyakban és hóban. A bepárásodott ablakon 

keresztül mindenféle színű fények ragyogtak be rá elmosódottan. 

Homlokát ráncolva, igazságtalanságra, gyilkosságra gondolva minden 

erőfeszítés nélkül, szótlanul is elriasztott mindenkit, akinek esetleg 

eszébe jutott, hogy leül a mellette lévő ülésre. 
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Örülj, hogy nincs neved; nem ér az annyit. 

 

FRANCIS BEAUMONT ÉS JOHN FLETCHER: 

Az áruló 

 

 

 

 

Apró szemű hó, eső és rendes hó zuhogott felváltva az iroda ablakára 

másnap. Miss Brocklehurst főnöke nézett be dél körül, hogy saját 

szemével lássa asszisztense hűtlenségének bizonyítékait. Nem sokkal 

azután, hogy Strike elköszönt tőle, megjött Caroline Ingles. Zaklatottnak 

tűnt, épp a gyerekekért ment az iskolába, de feltétlenül át akarta adni 

Strike-nak a frissen megnyílt Aranyfűző Úriklub és Bár kártyáját, amit a 

férje tárcájában fedezett fel. Mr. Ingles ígéretet tett, hogy határozottan 

távol tartja magát az öltáncosoktól, call girlöktől és 

sztriptíztáncosnőktől: ez volt kibékülésük egyik feltétele. Strike 

rábólintott, hogy megnézi az Aranyfűzőt, hogy kiderüljön, vajon Mr. 

Ingles valóban engedett-e ismét a kísértésnek. Mire Caroline Ingles is 

elment, Strike már nagyon erősen kívánta azt a csomagnyi szendvicset, 

ami ott várta Robin asztalán; de alig ehetett belőle egy falatot, mert 

rögtön megcsörrent a telefonja. 

 

Tisztában lévén vele, hogy professzionális kapcsolatuk véget ért, a barna 

ügyfele immár minden óvatosságról letett, és vacsorázni hívta Strike-ot. 

Strike mintha látta volna, hogy Robin elmosolyodik a szendvicse 

majszolása közben, és szántszándékkal mereven a monitorra bámul. 

Igyekezett udvariasan visszautasítani. Először a sok munkájára 

hivatkozott, de végül azt mondta a nőnek, hogy kapcsolatban él. 

 

– Ezt eddig még nem említette – felelte a nő hirtelen hideg hangon. 

 

– Szeretem külön kezelni a munkámat és a magánéletemet – válaszolta 

Strike. 



 

A nő már az udvarias elköszönés felénél letette. 

 

– Lehet, hogy el kellett volna mennie vele – jegyezte meg Robin 

ártatlanul. – Csak hogy biztosan kifizesse a számlát. 

 

– Rohadtul ki fogja fizetni – morogta Strike, és azzal kompenzálta az 

elvesztegetett időt, hogy a szendvics felét egyszerre tömte a szájába. A 

telefonja rezgett egyet. Felnyögött, úgy nézett le, hogy kiderítse, ki 

küldött SMS-t. 

 

Összerándult a gyomra. 

 

– Leonora? – kérdezte Robin, mert látta, hogy elfacsarodik az arca. 

 

Strike szendviccsel teli szájjal rázta a fejét. 

 

Az üzenet csak három szóból állt: 

 

 

 

A tiéd volt. 

 

 

Nem változtatta meg a számát, miután szakítottak Charlotte-tal. Túl sok 

hercehurcával járt volna, amikor vagy száz szakmai kapcsolatának ez 

volt meg. A lány most használta először nyolc hónap alatt. 

 

Strike-nak eszébe jutott Dave Polworth figyelmeztetése: Azért figyeld 

csak meg, Diddy, nincs-e valami jele, hogy feltűnik a láthatáron megint 

fehér lovon. Nem lepne meg, ha lelépne az utolsó pillanatban. 

 

Ma 3-a van, emlékeztette magát. A lánynak elvileg holnap kellene 

férjhez mennie. 

 

Amióta csak mobiltelefonja volt, Strike most először szerette volna, ha 

ez a szerkezet képes lenne megmutatni, hol tartózkodik a hívó. Vajon a 

croy-i kibaszott kastélyból küldte ezt a lány, kis szünetként, miközben a 



szép kis szendvicseket meg a kápolna virágdíszeit szemrevételezte? 

Vagy itt áll a Denmark Street sarkán, és figyeli az irodáját, mint Pippa 

Midgley? Megszökni egy ilyen hatalmas, nagydobra vert esküvőről 

olyan tett lenne, ami megkoronázná Charlotte életművét; kaotikus, 

zavarkeltő karriere legmagasabb csúcsa. 

 

Strike visszatette a zsebébe a telefont, és nekiállt a második 

szendvicsének. Robin arra a következtetésre jutott, hogy nem fogja 

megtudni, mitől vált így kővé a főnöke arca. Összegyűrte a 

chipseszacskóját, a szemetesbe dobta, és megkérdezte: – Ma találkozik 

az öccsével, ugye? 

 

– Micsoda? 

 

– Hát nem ma megy az öccsével…? 

 

– Ja, de – felelte Strike. – De. 

 

– A River Caféba? 

 

– Aha. 

 

A tiéd volt. 

 

– De miért? – érdeklődött tovább Robin. 

 

Az enyém. A francokat volt az enyém! Még ha tényleg létezett is. 

 

– Micsoda? – kérdezett vissza Strike, aki csak mintha úgy vette volna ki, 

hogy Robin kérdezett valamit. 

 

– Jól van? 

 

– Aha, remekül – felelte összeszedve magát. – Mit kérdezett? 

 

– Hogy miért épp a River Caféba mennek? 

 



– Ja. Hát – kezdte Strike, és a chipses zacskó után nyúlt –, lehet, hogy 

nem jön be, de szeretnék beszélni valakivel, aki ott volt Quine és Tassel 

veszekedésénél. Arra próbálok rájönni, vajon megrendezte-e, vajon 

egész végig ki volt-e tervelve ez az eltűnése. 

 

– Azt reméli, talál valakit a személyzetből, aki ott volt aznap este? – 

kérdezte Robin, egyértelműen kétkedőn. 

 

– Pont ezért viszem Alt is – bólintott Strike. – Al ismeri London minden 

puccos éttermének minden pincérét. Apám minden gyereke így van vele. 

 

Az ebédjét befejezve bevitte a kávéját az irodájába, és becsukta az ajtót. 

Az ablakon megint havas eső kopogott. Nem tudott ellenállni, és 

lepillantott a fagyos utcára, félig arra számítva (vagy abban 

reménykedve?), hogy megpillantja ott a lányt, ahogy hosszú, fekete haját 

fújja a szél a tökéletes, fehér arca körül, és csak néz fel rá, kérleli a 

pöttyökben zöldesbarna szemével… de az utcán nem volt senki, csak a 

kíméletlen időjárás ellen nagykabátba burkolózó ismeretlenek. 

 

Bárhonnan nézzük, ez őrült gondolat volt. A lány most Skóciában van, 

és ez így sokkal, de sokkal jobb. 

 

Később, amikor Robin már hazament, Strike felvette az olasz öltönyét, 

amit Charlotte vett neki több mint egy éve, amikor pont ugyanebben az 

étteremben vacsoráztak, hogy az ő harmincötödik születésnapját 

megünnepeljék. Majd belebújt a nagykabátjába, bezárta a lakása ajtaját, 

és megindult a metró felé a fagypont alatti hidegben, továbbra is a 

botjára támaszkodva. 

 

Minden kirakatból, ami mellett csak elment, a karácsony rohanta le: 

flitteres fényfüzérek, halomban mindenféle tárgy, játékok, műszaki 

cikkek; műhó az üvegen, és számos karácsony előtti leértékelést hirdető 

felirat, amelyek kissé gyászos ízt is adtak az egésznek itt, a gazdasági 

válság mélyén. A péntek esti metrón újabb karácsony előtti bulizókkal 

találkozott: nevetségesen apró, csillogó ruhákba öltözött lányokkal, akik 

a kihűlést is kockáztatják, hátha összejöhetnek azzal a fiúval a 

csomagolóból. Strike fáradtnak, rosszkedvűnek érezte magát. 

 



Hammersmithből többet kellett sétálnia, mint emlékezett. Ahogy a 

Fulham Palace Roadon ment, eszébe jutott, milyen közel is jár most 

Elizabeth Tassel otthonához. Valószínűleg ő javasolta ezt az éttermet is, 

ami elég messze esett Quine-ék Ladbroke Grove-i házától – nyilván 

pontosan azért, mert neki kényelmesebb volt. 

 

Tíz perc séta után Strike jobbra fordult, és a sötétségen át a Temze-part 

felé indult, végig az üres, visszhangos utcákon. Kis füstös felhőcskékben 

szállt fel a lehelete. A folyóparti kertet, ami nyáron tele lett volna 

fehérrel leterített székeken üldögélő, vacsorázó emberekkel, most vastag 

hótakaró borította. A Temze feketén csillogott a halovány hóréteg 

mögött: hideg, mint az acél, és épp olyan fenyegető is. Strike most az 

átépített raktárépület felé fordult, és azonnal elöntötte a fény, a 

melegség, a zaj. 

 

És épp csak az ajtón belül, könyökével a csillogó, acélos bárpultra 

támaszkodva ott volt Al, mélyen barátságos beszélgetésbe elegyedve a 

csapossal. 

 

Alig 178 centi magas volt, ami a Rokeby gyerekek között alacsonynak 

számít, és egy kicsit túl sok plusz kiló is volt rajta. Világosbarna haját 

hátrafésülte. Az anyja keskeny állkapcsát örökölte, de kapott mellé egy 

enyhe kancsalságot is, ami vonzón furcsa hatást kölcsönzött Rokeby 

csinos arcának, és eltéveszthetetlenül megjelölte Alt az öreg zenész 

gyerekeként. 

 

Amint Strike-ot meglátta, Al üdvözlőleg felkiáltott, elé döcögött, és 

megölelte. Strike alig tudta viszonozni, akadályozta a botja, meg a kabát 

is, amit szeretett volna levenni. Al félénken hátralépett. 

 

– Hogy vagy, bátyó? 

 

A komikus angol bizalmaskodás ellenére valami fura atlanti 

hibridkiejtéssel beszélt, ami arról árulkodott, hogy éveket töltött Európa 

és Amerika közt ingázva. 

 

– Megvagyok – felelte Strike. – És te? 

 



– Ja, én is – visszhangozta Al. – Megvagyok. Lehetne rosszabb. 

 

Valami eltúlzott, franciás módon vállat vont. Al Le Rosey-ban, egy 

svájci nemzetközi bentlakásos iskolában tanult, és a testbeszédében még 

mindig maradtak nyomai a kontinentális viselkedésnek, amivel ott 

találkozott. De valami más is meghúzódott a válasza mögött, valami, 

amit Strike minden alkalommal észrevett, amikor csak találkoztak: Al 

bűntudata, védekező attitűdje – fel volt rá készülve, hogy nekiszegezik, 

kényelmes, könnyű élete van a bátyjáéhoz képest. 

 

– Mit iszol? – érdeklődött. – Sört? Nem kérsz egy Peronit? 

 

Leültek egymás mellé a zsúfolt bárpultnál, előttük üvegekkel megrakott 

üvegpolcok: így vártak az asztalukra. Ahogy a hosszú, tömött éttermen 

végignézett (a plafon ipari acélból kialakított, stilizált hullámain, az 

égszínkék szőnyegen, a helyiség végében óriási méhkasként ragyogó 

fatüzeléses kemencén), Strike egy ünnepelt szobrászt, egy híres 

építésznőt, és legalább egy jól ismert színészt pillantott meg. 

 

– Hallottam, mi van veletek Charlotte-tal – jegyezte meg Al. – Hát, kár. 

 

Strike eltűnődött, ismerhet-e Al valakit, aki ismeri a lányt. Az öccse 

olyan gazdag világutazó körökben mozgott, ami könnyen elérhet akár a 

jövendő croy-i vikomtig is. 

 

– Hát, ja – felelte Strike vállat vonva. – Jobb így. 

 

(Ő is ült itt Charlotte-tal ebben a csodás, folyóparti étteremben, itt 

töltötte az utolsó boldog estéjét vele. Még négy hónap kellett, hogy a 

kapcsolatuk megtörjön és végül összeomoljon, négy hónapnyi kimerítő, 

durva veszekedés és nyomorúság… a tiéd volt.) 

 

Egy csinos, fiatal nő, akit Al név szerint üdvözölt, vezette őket az 

asztalukhoz, és egy ugyanilyen jóképű fiatalember nyújtotta át az 

étlapokat. Strike megvárta, amíg Al megrendeli a bort, a pincérek pedig 

távoznak, csak aztán mesélte el neki, miért is vannak itt. 

 



– Ma négy hete – kezdte – egy Owen Quine nevű író összeveszett itt az 

ügynökével. Minden elmondás szerint tanúja volt az egész étterem. A 

pasas elrohant, és nem sokkal ez után… valószínűleg néhány napon 

belül, de lehet, hogy akár azon az estén… 

 

– …megölték – fejezte be Al, aki tátott szájjal hallgatta Strike-ot. – 

Olvastam az újságban. Te találtad meg a holttestet. 

 

A hangjából kicsengett, mennyire érdeklik a részletek, de Strike ezt most 

figyelmen kívül hagyta. 

 

– Lehet, hogy nem lehet itt semmit sem megtudni, de szeretném… 

 

– A felesége volt egyébként – szólalt meg Al zavartan. – El is fogták. 

 

– Nem a felesége volt – felelte Strike, és a papírlapra nyomott étlapot 

kezdte tanulmányozni. Már korábban is észrevette, hogy Al, bár úgy nőtt 

fel, hogy számtalan pontatlan cikket olvashatott az apjáról meg a 

családjukról, valahogy sosem kezelt semmilyen más témát a brit újságok 

iránti egészséges kételkedésével. 

 

(Al iskolájának két campusa is volt: a nyári hónapokban a genfi tó 

mellett folyt a tanítás, télen pedig fent Gstaadban. Délutánonként síelni 

és korcsolyázni jártak. Al felháborítóan drága hegyi levegőt szívott 

egész gyerekkorában, mindentől megvédte a többi híresség gyerekeinek 

társasága. A bulvárlapok távoli vicsorgása csak háttérzaj volt az élete 

morajában… legalábbis Strike így értelmezte azt a keveset, amit az 

öccse mesélt a gyerekkoráról.) 

 

– Nem a felesége volt? – kérdezte Al, amikor Strike megint felnézett. 

 

– Nem. 

 

– Hű. Megint eljátszod a Lula Landryt? – Al szélesen elvigyorodott, 

ezzel még bájosabbá vált a kancsal tekintete. 

 

– Valahogy úgy – bólintott Strike. 

 



– És szeretnéd, ha megkérdezgetném a személyzetet? 

 

– Pontosan. 

 

Strike fel is vidult és meg is hatódott kicsit, Al mekkora örömmel 

fogadta a lehetőséget, hogy segítsen neki valamiben. 

 

– Nem gond. Majd mindjárt fogunk neked valami rendes pincért. Hová 

tűnt Loulou? Neki helyén van az esze. 

 

Miután rendeltek, Al elsétált a mosdóba, és közben körülnézni, nem 

látja-e ezt a talpraesett Loulou-t valahol. Strike ott ült egyedül, itta a 

Tiganellót, amit Al rendelt, és nézte a nyitott konyhában dolgozó fehér 

köpenyes séfeket. Fiatalok voltak, ügyesek és gyorsak. Lángnyelvek 

csaptak fel előttük, kések villogtak, ide-oda húzgálták a nehéz 

vasserpenyőket. 

 

Nem hülye ez a gyerek, gondolta Strike az öccséről, ahogy pillantásával 

kísérte az asztalok között visszamanőverező Alt. Egy sötét hajú lányt 

hozott magával fehér kötényben. Csak olyan… 

 

– Ő itt Loulou – mutatta be Al, és visszaült. – Ő itt volt aznap este. 

 

– Emlékszik a veszekedésre? – kérdezte Strike rögtön a lányra 

koncentrálva, akinek túl sok lehetett a dolga, hogy leüljön, de ahogy ott 

állt, tétován rámosolygott. 

 

– Ó, igen – felelte. – Nagyon hangosak voltak. Teljesen megállt az élet 

tőlük. 

 

– Emlékszik, hogy nézett ki a férfi? – folytatta Strike, mert meg akart 

bizonyosodni róla, hogy a lány tényleg arra a veszekedésre gondol, ami 

őt érdekli. 

 

– Aha, kövér pasas volt kalapban – bólintott Loulou. – Egy ősz hajú 

nővel ordítozott. Ja, ja, olyan igazi nagy ordítozás volt. Elnézést, de 

mennem kell… 

 



És már lépett is arrébb, felvenni egy másik asztal rendelését. 

 

– Majd ha visszafelé jön, megint elkapjuk – nyugtatta meg Al Strike-ot. 

– Ja, egyébként Eddie is üdvözöl. Azt mondja, bár el tudott volna ő is 

jönni. 

 

– Hogy van? – tettetett érdeklődést Strike. Al ugyan láthatólag nagyon 

szeretett volna baráti viszonyt kialakítani vele, az öccse, Eddie, inkább 

közönyösnek tűnt. Huszonnégy éves volt, a saját zenekarában énekelt. 

Strike sosem hallgatott meg tőlük semmit. 

 

 

– Remekül – felelte Al. 

 

Azzal ültek tovább csendben. Megjött az előételük, de ezt is szó nélkül 

fogyasztották el. Strike tudta, hogy Al remek eredménnyel tette le a 

nemzetközi érettségijét. Egy este, egy afganisztáni katonai sátorban 

látott is egy fényképet az interneten a tizennyolc éves Alról, az iskola 

címerével díszített, krémszínű zakóban; hosszú haja oldalra fésülve, 

aranylón ragyogott a genfi napsütésben. Rokeby átölelte a vállát, 

sugárzott róla az apai büszkeség. A kép azért került be a hírekbe, mert 

azelőtt Rokebyt sosem fényképezték még le öltönyben-nyakkendőben. 

 

– Jó estét, Al! – szólt egy ismerős hang. 

 

És Strike hatalmas meglepetésére ott állt mellettük Daniel Chard a 

mankóival, kopasz fején tükröződött a felettük, az ipari acélhullámokról 

ragyogó diszkrét szpotlámpák fénye. A kiadó sötétpiros, nyitva hagyott 

nyakú inget viselt és szürke öltönyt, és az étterem bohémebb 

közönségével szemben igen stílusos hatást keltett. 

 

– Ó – nézett fel Al, és Strike rögtön látta, hogy igyekszik beazonosítani 

valahogy Chardot. – Ööö, jó estét! 

 

– Dan Chard – emlékeztette a kiadó. – Akkor találkoztunk, amikor az 

édesapjával tárgyaltam az önéletrajzáról. 

 



– Ó… hát persze! – felelte Al, majd felállt és kezet rázott Charddal. – Ő 

itt a testvérem, Cormoran. 

 

Strike-ot is meglepte, hogy Chard odajött Alhoz, de az bizony semmi 

volt ahhoz a megdöbbenéshez képest, ami Strike láttán Chard arcára 

kiült. 

 

– A… a testvére? 

 

– Féltestvére – igazította ki Strike, és magában remekül szórakozott 

Chard nyilvánvaló döbbenetén. Hogy lehet ez a filléres nyomozó az 

aranyifjú örökös rokona? 

 

Úgy tűnt, Chardnak csak arra tellett az erejéből, hogy egy potenciálisan 

jövedelmező ügyfél fiához odamenjen; arra már nem futotta, hogy a 

háromszemélyes, kínos csendet is elviselje. 

 

– Jobban van már a lába? – érdeklődött Strike. 

 

– Ó, igen – bólogatott Chard. – Sokkal jobban. Nos, én… én akkor 

hagyom is magukat vacsorázni. 

 

Azzal távozott, az asztalok közt ügyesen lendülve tovább a mankókon, 

és visszaült a helyére, ahol Strike már nem láthatta. Ők is visszaültek; 

Strike arra gondolt, milyen nagyon kicsi is London, ha az ember elér egy 

bizonyos rangot, amint maga mögött hagyja mindazokat, akik nem 

tudnak könnyedén asztalhoz jutni a legjobb éttermekben és klubokban. 

 

– Nem jutott eszembe, ki ez – szólalt meg Al félénk vigyorral. 

 

– Szóval azon gondolkodik, hogy megírja az önéletrajzát, mi? – kérdezte 

Strike. 

 

Sosem hívta Rokebyt „apának”, de igyekezett észben tartani, hogy Al 

jelenlétében nehogy Rokeby-ként hivatkozzon rá. 

 



– Aha – felelte az öccse. – Nagy pénzt kapna érte. Nem t’om, vajon 

ezzel a pasassal fog végül dolgozni vagy valamelyik másikkal. 

Valószínűleg úgyis más írja majd. 

 

Strike egy pillanatra eltűnődött, hogyan is kezelné vajon Rokeby egy 

ilyen könyvben a legidősebb fia véletlen fogantatását és vitatott 

születését. Az is lehet, gondolta, hogy egyáltalán meg sem említené. 

Maga Strike aztán egészen biztosan ennek örülne legjobban. 

 

– Még mindig szeretne találkozni veled, ugye tudod? – szólalt meg Al, 

és látszott rajta, hogy ehhez nagyon el kellett tökélnie magát. – Tényleg 

büszke… elolvasott mindent a Landry-ügyről. 

 

– Tényleg? – kérdezte Strike, és körbenézett az étteremben a pincérnőt, 

Loulou-t keresve, aki emlékezett Quine-ra. 

 

– Tényleg – felelte Al. 

 

– Na és mit csinált, meghallgatást tartott a kiadóknak? – érdeklődött 

Strike. Kathryn Kent jutott eszébe, meg maga Quine is. Az egyik nem is 

tudott kiadót találni, a másikat kitették, az öregedő rocksztár meg 

kedvére válogathat. 

 

– Hát, olyasmi – bólintott Al. – De nem t’om, tényleg megcsinálja-e 

vagy sem. Asszem, ezt a Chard nevűt valaki ajánlotta neki. 

 

– Kicsoda? 

 

– Michael Fancourt – felelte Al, és egy darab kenyérrel tisztára törölte a 

rizottós tányérját. 

 

– Rokeby ismeri Fancourtot? – szaladt ki Strike száján magáról 

megfeledkezve. 

 

– Aha – bólintott Al kis fintorral, majd hozzátette: – Hát azért valljuk be, 

apa mindenkit ismer. 

 



Arra emlékeztette ez Strike-ot, mint amikor Elizabeth Tassel azt mondta 

neki, „azt hittem, mindenki tudja”, miért nem ő Fancourt ügynöke; de 

azért mégis volt különbség. Al szemében a „mindenki” a „valakiket” 

jelentette: a gazdag, híres, befolyásos embereket. A szegény hülyék, akik 

az apja zenéjét megveszik, csak senkik, ahogy Strike is senki volt, amíg 

be nem robbant a köztudatba azzal, hogy elkapott egy gyilkost. 

 

– És mikor ajánlotta Fancourt a Roper Chardot Ro… mikor ajánlotta 

Chardot? – kérdezte Alt. 

 

– Nem t’om… néhány hónapja? – válaszolt Al bizonytalanul. – Azt 

mondta apának, ő is épp most ment át oda. Fél milla előre. 

 

– Szép! – bólintott Strike. 

 

– Azt is mondta, hogy apa figyelje a híreket, lehet, hogy nagy hírverés 

lesz a kiadó körül, ha átmegy oda. 

 

Loulou, a pincérnő megint arra járt. Al megint intett neki, a lány 

zaklatott arckifejezéssel ment oda. 

 

– Adj tíz percet – mondta –, és akkor tudok majd beszélni. Csak tíz 

percet. 

 

Amíg Strike a sertésszelettel foglalkozott, Al a munkájáról kérdezgette. 

Meg is lepte az öccse őszinte érdeklődése. 

 

– Nem hiányzik a sereg? – tudakolózott Al. 

 

– Néha – vallotta be Strike. – És te, mit csinálsz mostanság? 

 

Halvány bűntudatot érzett, hogy csak most kérdezi meg. Ha jobban 

belegondolt, fogalma sem volt, mivel keresi a kenyerét Al (már ha 

„keresi” egyáltalán). 

 

– Lehet, hogy egy barátommal belevágunk egy üzletbe – felelte az öccse. 

 

Szóval nem dolgozol, gondolta Strike. 



 

– Személyre szabott szolgáltatások… szabadidős tevékenységek… – 

mormolta Al. 

 

– Remek – bólintott Strike. 

 

– Az lesz, ha lesz belőle valami – helyeselt az öccse. 

 

Megint szünet. Strike körbenézve Loulou-t kereste (végül is csak ez volt 

a jövetele célja), de nem látta sehol – a lány olyan elfoglalt volt, amilyen 

Al valószínűleg életében soha. 

 

– Te legalább hiteles vagy – szólalt meg Al. 

 

– Hmm? – kérdezett vissza Strike. 

 

– Te egyedül csináltad meg, nem? 

 

– Mit? 

 

Strike ekkor jött rá, hogy az asztaluknál épp egyoldalú válság bontakozik 

ki. Al daccal vegyes irigységgel nézett rá. 

 

– Hát, ja – vonta meg széles vállát erre Strike. 

 

Nem jutott eszébe semmi olyan értelmes válasz, ami nem hangzana 

fensőbbségesnek vagy sértettnek, és nem is akarta Al arra irányuló 

kísérletét bátorítani, hogy most személyesebb beszélgetést folytassanak, 

mint amilyet valaha sikerült nekik. 

 

– Közülünk egyedül te nem hivatkozol rá – folytatta a fiú. – Bár 

gondolom, a seregben úgyse nagyon segített volna, nem? 

 

Felesleges úgy tenni, mintha nem tudná, miről is beszél Al. 

 

– Gondolom, nem nagyon – felelte Strike. És valóban, azon ritka 

alkalmakkor, amikor az apja nevére mégis felfigyelt valamelyik 



katonatársa, csakis hitetlenkedéssel találkozott, különösen annak 

fényében, mennyire nem hasonlít Rokebyra. 

 

De akkor fanyar gondolatként jutott eszébe a lakása ezen a jéghideg, téli 

estén: két és fél rendetlen szoba, rosszul záródó ablakokkal. Al nyilván 

Mayfairben tölti a ma estét, az apjuk személyzettel ellátott házában. 

Lehet, hogy jó lenne megmutatni az öccsének a függetlenség való világát 

is, mielőtt túlromantikázza… 

 

– Gondolom, azt hiszed, ez ilyen önsajnáló nyafogás – jelentette ki Al. 

 

Alig egy órával az után, hogy az öccse érettségi képét megnézte az 

interneten, Strike-nak egy vigasztalhatatlan, tizenkilenc éves közlegényt 

kellett kihallgatnia, aki egy gépfegyverrel véletlenül mellkason és 

nyakon lőtte a legjobb barátját. 

 

– Mindenkinek joga van nyafogni – felelte Strike. 

 

Al úgy nézett ki, mintha ezen megsértődne, de aztán kicsit kelletlenül 

mégis elvigyorodott. 

 

Hirtelen ott termett mellettük Loulou, kezében egy pohár vízzel; a 

másikkal ügyesen lekapta a kötényét, aztán leült az asztalukhoz. 

 

– Na, most van öt percem – fordult Strike-hoz minden bevezetés nélkül. 

– Al azt mondja, arról a seggfej íróról akar kérdezni. 

 

– Aha – bólintott Strike, rögtön teljesen odafigyelve. – Miért mondja, 

hogy seggfej? 

 

– Mert annyira élvezte – kortyolt bele a vízbe a lány. 

 

– Élvezte…? 

 

– Hogy jelenetet rendezhet. Ordibált, káromkodott, de az egész csak 

színjáték volt, látszott rajta. Azt akarta, hogy mindenki hallja, 

közönséget akart. És nem volt jó színész. 

 



– Nem emlékszik, miket mondott? – kérdezte Strike, és előhúzta a 

jegyzetfüzetét. Al izgatottan figyelt. 

 

– Egy csomó mindent. A nőt picsának nevezte, azt mondta, hazudott 

neki, hogy majd kiadja ő a könyvet, és a nő baszódjon meg. De nagyon 

jól érezte közben magát – tette hozzá. – Színlelt düh volt. 

 

– Na és Eliz… a nő? 

 

– Na, ő tényleg mérges volt – válaszolta vidáman Loulou. – Ő nem csak 

tettette. Minél tovább bohóckodott a pasas, hadonászott, ordibált neki, ő 

annál jobban elvörösödött, remegett a dühtől, alig bírta visszafogni 

magát. Mondott valami olyat, hogy „Behoztad azt a hülye nőt”, és azt 

hiszem, nagyjából ekkor lehetett, hogy a pasas elrohant, őt meg itt 

hagyta a számlával, meg hogy mindenki őt bámulta… szörnyen 

megalázó. Nagyon sajnáltam. 

 

– Nem próbált utánamenni? 

 

– Nem, fizetett, aztán kiment egy kicsit a mosdóba. Gondolkodtam is, 

hogy vajon most sír? Aztán elment. 

 

– Ez nagyon sokat segít – köszönte meg Strike. – Nem emlékszik semmi 

másra, amit mondtak? 

 

– De, de – bólintott nyugodtan Loulou. – A pasas azt ordította: „Csak a 

Fancourt meg az ő kurva löttyedt farka miatt!” 

 

Strike és Al csak bámultak rá. 

 

– „Csak a Fancourt meg az ő kurva löttyedt farka miatt”? – ismételte 

Strike. 

 

– Aha – felelt Loulou. – Ettől némult el ez az egész étterem… 

 

– Hát, ez könnyen érthető – jegyezte meg Al kuncogva. 

 



– A nő próbálta leüvölteni, teljesen kikelt magából, de a pasas rá se 

hederített. Élvezte a nagy figyelmet. Sütkérezett benne. Nézzétek, 

mennem kell – váltott most Loulou. – Sajnálom. – Felállt és visszavette 

a kötényét. – Szia, Al. 

 

Strike nevét nem tudta, de rámosolygott, aztán már szaladt is tovább 

megint. 

 

Daniel Chard épp távozott: feltűnt a kopasz feje a vacsorázók fölött, egy 

csapat hasonló korú és hasonlóan elegáns emberrel együtt, ahogy mind 

kifelé tartottak beszélgetve, bólogatva egymásnak. Strike figyelte őket, 

de a gondolatai máshol jártak. Észre sem vette, hogy elvitték az üres 

tányérját. 

 

Csak a Fancourt meg az ő kurva löttyedt farka miatt… 

 

Fura. 

 

Nem tudom elhessegetni azt a piszkosul őrült gondolatot, hogy maga 

Owen csinálta. Hogy ő tervelte ki… 

 

– Jól vagy, bátyó? – kérdezte Al. 

 

Rövid levélke, csókkal zárva: Most mindketten megkapjuk, ami jár… 

 

– Aha – bólintott Strike. 

 

Rengeteg vér, meg misztikus szimbolizmus… legyezgesd kicsit a 

hiúságát, és megcsinál neked bármit, amit akarsz… két hermafrodita, két 

véres zsák… csodaszép, eltévedt lélek vagyok, ezt mondta nekem… a 

selyemhernyó az író metaforája, akinek mindenféle kínszenvedést kell 

kiállnia, hogy a mesterművet kitermelhesse… 

 

Mint egy befőttesüveg teteje, amikor megtalálja a menetet, Strike 

agyában úgy pörgött a rengeteg különálló tény, majd hirtelen mind a 

helyére csusszant, vitathatatlanul a valódi helyére, támadhatatlan 

igazságként. Minden oldalról megszemlélte az elméletét: tökéletes volt, 

szép és szilárd. 



 

Az egyetlen gond, hogy fogalma sem volt, hogyan bizonyítsa. 
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Gondolataim tán szerelmi szeszélynek gondolod? 

Nem, Pluto műhelyében izzított vasak azok… 

 

ROBERT GREENE: 

Őrjöngő Roland 

 

 

 

 

Strike másnap korán kelt reggel. Egész éjjel nyugtalanul aludt, fáradt 

volt, frusztrált és ingerült. Még zuhanyozás előtt megnézte a telefonját, 

nem kapott-e üzenetet, aztán öltözés után is, majd lement az üres 

irodájába. Bosszantotta, hogy Robin szombaton nincs itt, és ebben, 

minden logika nélkül, az elkötelezettség hiányának jelét látta. Hasznos 

beszélgetőtárs lett volna ma reggel. Strike szeretett volna társaságot az 

előző esti nagy rádöbbenés után. Eljátszott a gondolattal, hogy felhívja, 

de hát végtelenül nagyobb örömöt okozna személyesen elmondani neki, 

mint telefonban, különösen, ha Matthew is hallgatja a beszélgetést. 

 

Csinált magának egy teát, aztán hagyta kihűlni, amíg a Quine-dosszié 

fölött görnyedt. 

 

A csendben csak egyre csak nőtt benne a tehetetlenség érzése. Folyton a 

mobilját nézegette. 

 

Szeretett volna csinálni valamit, de teljesen megkötötte a kezét, hogy 

nincsen hivatalos státusza, nincs felhatalmazása magánlakást átkutatni 

vagy tanúkat együttműködésre kényszeríteni. Nem tehetett semmit 

egészen a Michael Fancourttal megbeszélt hétfői találkozójáig, hacsak… 

Nem kéne vajon felhívnia Anstist, és előadni neki az elméletét? Strike 

elfintorodott, vastag ujjaival beletúrt a sűrű hajába, ahogy elképzelte 

Anstis leereszkedő válaszát. Szó szerint egyetlen szikrányi bizonyítéka 

sem volt. Mind csak feltételezés – de hát igazam van, gondolta könnyen 

jövő arroganciával, igazam van, ő meg elbaszta. Anstisnak nem volt elég 



esze, sem elég fantáziája, hogy értékeljen egy olyan elméletet, ami a 

gyilkosság minden furcsa részletét megmagyarázza, de neki mégis 

hihetetlennek tűnne a könnyebbik megoldással szemben, bármennyi is a 

Leonora elleni vádban az ellentmondás meg a megválaszolatlan kérdés. 

 

Magyarázd meg, követelte a képzeletbeli Anstistól, hogy egy olyan nő, 

aki elég okos, hogy nyomtalanul eltüntesse a beleket, hogyan követhet el 

olyan ostobaságot, hogy a saját hitelkártyájával vesz kötelet meg burkát! 

Magyarázd meg, hogy egy anya, akinek nincsenek rokonai, és egyetlen 

életcélja, hogy a lányának megfelelő körülményeket teremtsen, miért 

kockáztatna egy életfogytiglanit! Magyarázd meg, hogy miután évekig 

elviselte Quine hűtlenségét meg szexuális furcsaságait, hogy a családot 

egyben tartsa, miért dönt úgy hirtelen, hogy megöli! 

 

De erre az utolsó kérdésre Anstisnak akár lehet is elfogadható válasza: 

hogy Quine épp elhagyni készült a feleségét Kathryn Kentért. Az író 

tisztességes életbiztosítással rendelkezett. Leonora talán úgy látta, jobb 

özvegyként élni anyagi biztonságban, mint a bizonytalan, mindennapos 

küszködés, miközben a csélcsap exférje meg elszórja a pénzét a második 

feleségére. Egy esküdtszék minden további nélkül bevenné ezt a 

magyarázatot, különösen, ha Kathryn Kent is tanúskodik, és megerősíti, 

Quine valóban házasságot ígért neki. 

 

Strike attól félt, elrontotta az esélyeit Kathryn Kentnél, hogy így 

váratlanul jelent meg az ajtaja előtt – visszatekintve ügyetlen, ostoba 

lépés volt. Megijesztette, ahogy ott előlépett a függőfolyosón a sötétből, 

és Pippa Midgley-nek így könnyű dolga is volt, ha Leonora gonosz 

ügynökeként akarta beállítani. Ravaszabban kellett volna csinálnia, 

belopni magát a bizalmába, mint Lord Parker asszisztensének, hogy az 

aggódó együttérzés leple alatt fogakként húzhassa ki belőle a vallomást 

– nem pedig berúgni az ajtaját, mintha a végrehajtó lenne. 

 

Megint a mobiljára pillantott. Nincs új üzenete. Aztán az órájára. Alig 

fél tíz. A figyelme akarata ellenére is másfelé rángatta, mint ahol 

szüksége volt rá, ahová irányítani akarta (Quine gyilkosára, és hogy mit 

kell tennie a letartóztatása érdekében): a croy-i kastély 17. századi 

kápolnájába… 

 



Valószínűleg most öltözködik, egészen biztosan egy több ezer fontos 

menyasszonyi ruhába. El tudta képzelni, ahogy ott áll a tükör előtt 

meztelenül, és az arcát festi. Több százszor nézte végig, ahogy ezt 

csinálja; a sminkes ecseteket a kezében öltözködőasztalok tükrei előtt, 

szállodai szobákban – olyannyira tudatában volt, milyen kívánatos, hogy 

az már szinte természetes volt. 

 

Vajon Charlotte is a telefonját nézegeti, ahogy pörögnek a percek, most, 

hogy nemsokára már végig kell sétálnia a padsorok között – ami most 

már inkább olyannak érződik, mint a kalózok utolsó sétája a palánkon? 

Még most is várja, reméli, hogy Strike megválaszolja a tegnapi 

háromszavas üzenetet? 

 

És ha ő most válaszolna… mi kellene hozzá, hogy a lány hátat fordítson 

a menyasszonyi ruhának (úgy képzelte el, mint ami valami 

szellemalakként lóg a szobája sarkában), felhúzza a farmerét, bedobáljon 

egy-két cuccot egy utazótáskába, és kisurranjon a hátsó ajtón? Be egy 

autóba, és padlógázzal vissza délre, ahhoz a férfihoz, aki mindig is a 

menekülést jelentette… 

 

– Faszomat ebbe – mormogta Strike. 

 

Felállt, zsebre dugta a telefonját, felhörpintette a kihűlt tea maradékát, és 

már vette is a kabátját. Elfoglalni magát, ez az egyetlen lehetőség. 

Mindig is a cselekvés volt a kedvenc kábítószere. 

 

Bár biztos volt benne, hogy Kathryn Kent átköltözött valamelyik 

barátjához, miután a sajtó rátalált, és már nagyon sajnálta, hogy annak 

idején ő maga is bejelentés nélkül jelent meg nála, visszament a Clement 

Attlee-lakótelepre; de csak a sejtései nyertek megerősítést. Senki sem 

nyitott ajtót, nem égett fény sem, és a lakásban csend volt. 

 

Jeges szél fújt a téglából épült függőfolyosón. Ahogy Strike már indult 

volna, megjelent a szomszédban lakó dühös arcú nő. Ő viszont szívesen 

beszélt. 

 

– Eement. Maga a sajtótó’ jött, mi? 

 



– Aha – felelte Strike, mert látta, hogy a szomszédot nagyon izgatja ez, 

és mert nem akarta, hogy Kent megtudja, újra feltűnt. 

 

– Hogy maguk miket írtak – folytatta a nő alig leplezett örömmel. – 

Hogy miket írtak róla! Nem, eement. 

 

– Nincs tippje, mikor jön vissza? 

 

– Nincsen – válaszolt sajnálattal a szomszéd. Rózsaszín fejbőre átlátszott 

a ritkás, alaposan bedauerolt ősz haján. – De felhívhatom magát – 

javasolta –, ha meglátom. 

 

– Az nagy segítség lenne – bólintott Strike. 

 

Nem olyan rég voltak tele a lapok a nevével, így saját névjegyet nem 

adhatott. Kitépett egy lapot a jegyzetfüzetéből, leírta rá a számát a 

nőnek, aztán egy húszfontos kíséretében átnyújtotta neki. 

 

– Kösz – felelte a nő komolyan. – Viszlát. 

 

Lefelé menet elment a macska mellett – biztos volt benne, hogy ugyanaz 

volt, amelybe Kathryn Kent megpróbált belerúgni. Az állat óvatos, de 

mégis fensőbbséges tekintettel figyelte. A fiatalokból álló banda, akikkel 

legutóbb találkozott, nem volt itt; túl hideg nap ez, ha az ember 

legmelegebb ruhadarabja egy pulóver. 

 

A csúszós, szürke hóban sántikálni komoly erőfeszítést jelentett, és ez is 

segített elvonni a figyelmét: felmerült benne a kérdés, hogy most 

Leonora miatt jár-e gyanúsítottól gyanúsítottig, vagy Charlotte miatt. De 

ez az utóbbi csak hadd menjen nyugodtan saját választású börtöne felé: 

nem fogja hívni, nem ír üzenetet. 

 

Amikor a metróhoz ért, előhúzta a telefonját, és felhívta Jerry 

Waldergrave-et. Biztos volt benne, hogy a szerkesztő birtokában van az 

információnak, ami neki most kellett, de amiről nem is tudta, hogy 

szüksége van rá, mielőtt megvilágosult volna a River Caféban. 

Waldergrave azonban nem vette fel. Strike nem lepődött meg. A férfinak 

ott a megromlott házassága, a derékba tört karrierje, meg a lánya, 



azokkal kell törődnie; minek venné fel még a telefont egy nyomozónak? 

Minek bonyolítsa az életét, ha nem muszáj, amikor bonyolult az amúgy 

is? 

 

Hideg, a semmibe kicsengő telefonok, bezárt ajtajú, néma lakások: ma 

nem tehet semmi mást. Strike vett egy újságot, és a Tottenhambe 

belépve leült a viktoriánus díszlettervező által festett egyik érzéki nőalak 

alá, akik a növényzetben ugrabugráltak vékonyka textíliáikba 

burkolózva. Strike-nak ma az a furcsa érzése támadt, hogy egy 

váróteremben ül, és igyekszik agyonütni az időt. Az emlékek mint 

örökre benne maradt gránátszilánkok, de már megfertőzte őket, ami 

utánuk következett… szerelmes szavak, holtomiglan hűség szavai, 

mennyeien boldog időszakok, hazugság, hazugság hazugság hátán… 

folyton elkalandozott a figyelme a cikkekről, amelyeknek nekikezdett. 

 

A húga, Lucy egyszer elkeseredve azt kérdezte tőle: – De miért viseled 

el? Miért? Csak azért, mert szép? 

 

Azt felelte neki: – Hát, az segít. 

 

Lucy persze a „nem”-et várta válaszul. Hiába töltenek olyan rengeteg 

időt a szépítkezéssel, az ember nem vallhatja be a nőknek, hogy a 

szépség igenis számít. És Charlotte tényleg gyönyörű volt, a legszebb 

nő, akit valaha látott, ő pedig sosem tudott ámulat nélkül ránézni, vagy a 

szépségéért érzett hála nélkül, sem pedig a büszkeség nélkül, amit azért 

érzett, hogy ez a nő vele van. 

 

A szeretet, mondta Michael Fancourt, csak illúzió. 

 

Strike ellapozta a pénzügyminiszter sértődött arcképét az újságban, de 

igazából meg sem látta. Vajon csak beleképzelt Charlotte-ba olyasmiket 

is, amelyek sosem voltak benne igazából? Vajon csak kitalált neki 

erényeket, hogy tovább fényezze a lány elképesztő szépségét? 

Tizenkilenc éves volt, amikor megismerkedtek. Ez most már hihetetlenül 

fiatal kornak tűnt Strike-nak, ahogy itt ült a kocsmában jó tizenkét kiló 

túlsúllyal, de csak másfél lábbal. 

 



Lehet, hogy tényleg ő alkotta Charlotte-ot a saját képére, és az a lány 

nem létezett soha az ő agyának rózsaszín ködén kívül – de akkor mi van? 

Ő szerette az igazi Charlotte-ot is, azt a nőt, aki teljesen lecsupaszította a 

lelkét előtte, válaszokat követelt, hogy akkor is szereti-e, ha ezt tette, 

vagy bevallja amazt, ha így bánik vele… míg végül rábukkant a határra, 

akkor pedig a szépség, a düh, a könnyek sem bizonyultak elégnek, hogy 

megfogják, a lány pedig egy másik férfi karjaiba menekült. 

 

És talán ez a szeretet, gondolta, fejben Michael Fancourt mellé állva a 

láthatatlan, szigorú tekintetű Robin ellenében, aki valami oknál fogva 

úgy tűnt, mintha ítélkezve ott ülne felette, ahogy a Doom Barját issza, és 

úgy tesz, mintha az eddig feljegyzett leghidegebb télről olvasna. Maga 

meg Matthew… Strike pedig látta, akkor is, ha ő nem: csak úgy lehet 

Matthew-val, hogyha nem önmaga. 

 

Vajon van olyan pár, amelyben tisztán látják egymást a felek? A 

külvárosi konformitásnak abban a végtelen cirkuszában, ami, úgy tűnt, 

Lucy és Greg házasságát jellemzi? Az árulás, kiábrándulás fárasztó 

változataiban, amely az ügyfelek véget nem érő sorát az ő irodájába 

vezeti? Abban a tudatosan vak ragaszkodásban, amit Leonora Quine 

érzett egy olyan férfi iránt, akinek minden hibája megbocsátható, hiszen 

„ő író”. Vagy abban a hőskultuszban, amellyel Kathryn Kent meg Pippa 

Midgley kezelték ugyanazt a marhát – akit valaki pulykaként összekötött 

és kibelezett? 

 

Strike most már saját magát nyomasztotta. A harmadik pintje felénél 

járt. Ahogy azon tűnődött, igyon-e egy negyediket, rezegni kezdett a 

telefonja az asztalon, ahová kijelzővel lefelé letette. 

 

Lassan megitta a sörét, és közben megtelt a kocsma körülötte; nézte a 

telefont, fogadásokat kötött saját magával. Kintről, a kápolna elől, utolsó 

lehetőséget adva, hogy megakadályozzam? Vagy már meg is tette, és 

tudatni akarja? 

 

Kihörpintette az utolsó kortyot, csak aztán fordította meg a telefont. 

 

 

 



Gratulálj! Mrs. Jago Ross 

 

 

 

Strike néhány másodpercig csak bámulta a szavakat, aztán a zsebébe 

csúsztatta a telefont, felállt, a hóna alá csapta az összehajtott újságot, és 

hazaindult. 

 

Ahogy a botja segítségével visszasétált a Denmark Streetre, a kedvenc 

könyvéből jutott eszébe egy rész – amit már olyan rég nem olvasott, és 

ami ott hevert valamelyik dobozban a dolgai közt, az ajtaja előtt. 

 

 

 

…difficile est longum subito deponere amorem, 

difficile est, uerum hoc qua lubet efficias… 

…szörnyü nehéz mindjárt elvetni a hosszu szerelmet, 

szörnyü nehéz, de neked nincs habozásra időd.
15

 

 

 

 

Eltűnt a nyugtalanság, ami egész nap kínozta. Éhes volt, és pihennie 

kellett. Háromkor az Arsenal játszik a Fulhammel; épp elég ideje 

maradt, hogy egy késői ebédet összeüssön a kezdőrúgás előtt. 

 

És utána, gondolta, lehet, hogy átnéz Nina Lascelles-hez. Ezt az éjszakát 

nem igazán szerette volna egyedül tölteni. 
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MATHEO: …fura egy játék. 

GIULIANO: Persze, egy majmot kigúnyolni jó. 

 

BEN JONSON: 

Ki-ki a maga természete szerint 

 

 

 

 

Hétfő reggel Robin fáradtan és valamelyest leharcolt érzéssel ért be 

dolgozni, de büszke volt magára. 

 

Matthew-val a hétvégét nagyrészt azzal töltötték, hogy az ő munkájáról 

beszélgettek. Bizonyos módon (és fura volt, hogy így érezte, miután már 

kilenc évet töltöttek együtt) ez volt eddigi legmélyebb, legkomolyabb 

beszélgetésük. Miért is nem vallotta be hamarabb, hogy a nyomozói 

munka iránti érdeklődése titokban már rég megvolt, mire Cormoran 

Strike-kal találkozott? Matthew döbbentnek tűnt, amikor végül elmondta 

neki, hogy már kora tizenéves kora óta szeretett volna valamiféle 

bűnüldözési, nyomozói munkával foglalkozni. 

 

– Én azt hittem, ez lett volna az utolsó, ami eszedbe jut… – motyogta 

Matthew, de nem fejezte be; Robin tudta, hogy bármily homályosan is, 

de arra utal, hogy miért hagyta ott az egyetemet. 

 

– Csak sosem tudtam, hogy mondjam el neked – felelte. – Azt hittem, 

kinevetnél. Szóval nem Cormoran vett rá, hogy maradjak, és ennek nincs 

is semmi köze őhozzá mint… mint emberhez. – (Majdnem azt mondta, 

„személyesen”, de még épp időben helyesbített.) – Az én ötletem volt. 

Ezt szeretném csinálni. Egyszerűen imádom! És most megígérte, hogy 

kapok képzést is, Matt, én pedig mindig is ezt akartam! 

 



A beszélgetés folytatódott egész vasárnap is. Matthew 

elbizonytalanodott, és csak lassan mozdult el a holtpontról, mint egy 

nagy sziklatömb. 

 

– És mennyi hétvégi munka lenne? – kérdezte Robint gyanakodva. 

 

– Nem tudom. Csak ha kell. Matt, imádom ezt a munkát, hát nem érted? 

Nem akarok tovább hazudni. Egyszerűen csak ezt akarom csinálni, és 

szeretném, ha te is támogatnál ebben. 

 

A végén a fiú átölelte, és belement. Robin igyekezett nem túl hálásnak 

lenni azért, hogy épp most halt meg az anyja, amitől (nem tudta nem így 

érezni) a fiú talán épp csak egy kicsit meggyőzhetőbbé vált, mint 

rendesen lett volna. 

 

Robin már nagyon várta, hogy Strike-nak is elmesélhesse, milyen érett 

fordulatot vett a kapcsolata, de a férfi nem volt az irodában, amikor ő 

odaért. A kis, csillogó karácsonyfája mellett egy üzenet várta az asztalán 

Strike jellegzetes, nehezen olvasható kézírásával: 

 

 

 

Nem volt itthon tej, elmentem reggelizni, aztán a Hamleysbe, mielőtt 

tömeg lesz. 

 

U. i.: Tudom, ki ölte meg Quine-t. 

 

 

Robinnak elakadt a lélegzete is. Felkapta a telefont, és beütötte Strike 

mobilszámát, de csak egy foglalt jelet kapott. 

 

A Hamleys csak tízkor nyit, Robin pedig úgy érezte, képtelen addig 

várni. Újra és újra tárcsázta a számot, miközben kinyitotta és 

szétválogatta a napi postát, de Strike még mindig valaki mással beszélt. 

Az e-maileket is a fülére szorított telefonnal nézte meg; eltelt fél óra, 

aztán egy óra, és Strike száma még mindig foglaltat jelzett. Kezdte 

bosszantani a dolog – arra gyanakodott, ez valami tudatos húzás, hogy 

fenntartsa a feszültséget. 



 

Fél tizenegykor halk fütty jelezte a gépből, hogy új e-mail érkezett egy 

ismeretlen címről, a Clodia2@live.com-ról, aki nem is írt semmit, csak 

egy csatolmányt küldött csakhogytudd megjegyzéssel. 

 

Robin gondolkodás nélkül ráklikkelt, a fülében még mindig a foglalt 

jelzéssel. Nagy fekete-fehér fénykép ugrott fel, és betöltötte az egész 

monitort. 

 

Sivár hátteret látott rajta: felhős eget, valami régi kőépület külsejét. 

Minden alak homályos volt a képen a menyasszonyt kivéve, ő pedig 

egyenesen a fényképezőgépre nézett. Hosszú, egyszerű, testre simuló 

fehér ruhát viselt földig érő fátyollal, amelyet egy vékony, gyémántokkal 

díszített pánt tartott a fején. Fekete haja a tüllfodrokhoz hasonlóan 

lebegett – úgy tűnt, elég erős szél fújhatott. Egyik kezét egy délelőtti 

öltönyt viselő, homályos figura fogta, aki mintha épp nevetett volna, de a 

nő olyan arckifejezéssel állt ott, amilyet Robin még sosem látott 

menyasszonyon. Megtörtnek tűnt, elveszettnek, mint aki kísértetet lát. A 

tekintete úgy mélyedt Robinéba, mintha ő lenne az egyetlen barátja, 

mintha ő lenne az egyetlen, aki talán megértheti. 

 

Robin elvette a telefonját a fülétől, és csak bámult a képre. Már látta ezt 

a különlegesen szép arcot. Egyszer beszéltek telefonon, emlékezett is a 

mély, vonzón rekedt hangra. Ő itt Charlotte, Strike exmenyasszonya, az 

a nő, akit egyszer épp innen látott kiszaladni. 

 

És annyira szép volt! Robin fura alázatot érzett a másik nő láttán, és 

lenyűgözte a mélységes bánata. Tizenhat év Strike-kal, hosszabb-

rövidebb szünetekkel – azzal a fanszőrszerű hajával, bokszolóarcával, a 

fél lábával… nem mintha ezek számítanának, mondta magában Robin, 

ahogy dermedten nézte ezt a páratlanul szép, bánatos menyasszonyt… 

 

Kinyílt az ajtó. Hirtelen már ott is volt mellette Strike, a kezében két 

szatyornyi játékkal, Robin pedig, aki nem is hallotta, ahogy feljött a 

lépcsőn, úgy rezzent össze, mintha azon kapta volna, hogy a 

kiskasszából lop ki pénzt. 

 

– ’Reggelt! – köszönt Strike. 



 

A lány sietve az egér után nyúlt, hogy bezárja a képet, még mielőtt a 

férfi is meglátja, de azzal, hogy ilyen gyorsan szerette volna eltüntetni, 

amit nézett, csak még ellenállhatatlanabbul a képernyőre vonzotta Strike 

tekintetét. Robin szégyenkezve mozdulatlanná dermedt. 

 

– Néhány perce küldte, nem tudtam, mi ez, amikor megnyitottam. Én… 

sajnálom. 

 

Strike néhány másodpercig nézte a képet, aztán elfordult, letette a 

játékkal teli szatyrokat a földre az íróasztal mellé. 

 

– Csak törölje ki! – mondta. Nem volt a hangjában se bánat, se düh; 

határozott volt. 

 

Robin habozott egy kicsit, aztán bezárta a képet, kitörölte az e-mailt, és 

kiürítette a lomtárat. 

 

– Hé-hé – szólalt meg Strike, ahogy felállt, és a hangja, mozdulatai 

közölték a lánnyal, hogy Charlotte esküvői képéről nem lesz többé szó. – 

Vagy harminc nem fogadott hívásom van magától! 

 

– Miért, mit várt? – felelte Robin erélyesen. – Az üzenete… azt írta… 

 

– Muszáj volt beszélnem a nagynénémmel – magyarázta meg Strike. – 

Egy órán és tíz percen keresztül sorolta St. Mawes lakosságának minden 

egészségügyi problémáját, csak mert bejelentettem, hogy hazamegyek 

karácsonyra. – És elnevette magát a nő alig leplezett csalódottsága 

láttán. – Jól van, de csak gyorsan mondom. Épp most jutott eszembe, 

hogy még megcsinálhatnánk valamit ma délelőtt, mielőtt Fancourttal 

beszélek. 

 

A kabátját le sem véve leült a bőrkanapéra, és tíz egész percig beszélt, 

részletesen előadva az elméletét. 

 

Amikor végzett, hosszú csend következett. Az otthoni kis templom 

homályos, misztikus kisfiú angyala jutott Robin eszébe, ahogy szinte 

teljes hitetlenséggel bámult Strike-ra. 



 

– Melyik része okoz gondot? – érdeklődött nyugodtan Strike. 

 

– Ööö… – felelte Robin. 

 

– Abban már megegyeztünk, hogy Quine eltűnése lehet, hogy nem volt 

teljesen spontán, nem? – kérdezte a férfi. – Ha hozzátesszük, hogy ott 

volt az a matrac a Talgarth Roadon, ami meglepően kényelmes véletlen 

egy olyan házban, amiben huszonöt éve nem lakik senki… és hogy egy 

héttel azelőtt, hogy eltűnt, Quine azt mondta annak a pasasnak a 

könyvesboltban, hogy el akar vonulni egy kicsit, és olvasnivalót is 

vett… meg amit a pincérnő mondott a River Caféban, hogy Quine nem 

is volt valóban dühös, amikor Tassellel ordibált, hogy nagyon is 

élvezte… szerintem feltételezhetjük, hogy az eltűnését megtervezte. 

 

– Jól van – bólintott Robin. Strike elméletének ez a része tűnt számára a 

legkevésbé furának. Azt sem tudta, hol kezdje elmondani, mennyire 

valószínűtlennek találja az összes többi részét; de valami késztetés 

folytán, hogy belekössön a részletekbe, mégis azzal felelt: – De nem 

mondta volna el Leonorának, mit tervez? 

 

– Hát persze hogy nem! Az a nő akkor sem tud színészkedni, ha az élete 

múlik rajta; Quine azt akarta, hogy tényleg aggódjon, hogy meggyőzően 

kürtölhesse majd szét mindenkinek, hogy ő eltűnt. Talán bevonja a 

rendőrséget is. Kiveri a balhét a kiadónál. Beindítja a pánikot. 

 

– De ez sosem működött neki – vetette ellene Robin. – Folyton 

eltűnögetett, és senkit sem érdekelt; biztos vagyok benne, hogy még 

Quine is megértette, hogy azzal aztán nem kap rögtön nagy 

nyilvánosságot, ha elszalad, és meghúzza magát a régi házban. 

 

– Ó, csakhogy ezúttal ott hagyott maga után egy könyvet, amiről azt 

hitte, London minden irodalmára erről fog beszélni, hát nem? A lehető 

legtöbb figyelmet irányította rá: egy zsúfolt étteremben veszett össze 

rajta az ügynökével, nyilvánosan megfenyegette, hogy majd megjelenteti 

szerzői kiadásban. Hazament, eljátszotta a nagy kiviharzást Leonorának, 

aztán elslisszolt a Talgarth Roadra. És még aznap este gondolkodás 



nélkül beengedte a segédjét, hiszen azt gondolta, mindketten benne 

vannak a dologban. 

 

Robin újabb hosszú szünet után szedte össze a bátorságát (nem volt 

hozzászokva, hogy Strike következtetéseit kétségbe vonja, mert eddig 

soha nem tapasztalta, hogy tévedett volna). 

 

– De nincs semmilyen bizonyítéka, hogy egyáltalán volt segédje, 

nemhogy… mármint úgy értem… ez mind csak… spekuláció. 

 

Strike erre nekiállt olyanokat megismételni, amit már elmondott, de 

Robin felemelt kézzel leállította. 

 

– Már elsőre is hallottam, de… ezeket abból következteti, amit másoktól 

hallott. Viszont egyáltalán nincs… nincs tárgyi bizonyíték. 

 

– Hogyne lenne – felelte Strike. – A Bombyx mori. 

 

– Az nem… 

 

– Jelenleg az a legjobb bizonyíték a kezünkben. 

 

– De mindig maga emlékeztet engem – tiltakozott Robin –, hogy eszközt 

és lehetőséget keresünk. Maga mondja mindig, hogy az indíték nem… 

 

– Egy szóval sem említettem az indítékot – pontosította Strike. – 

Egyébként meg nem is vagyok benne biztos, mi volt az, bár ötleteim 

vannak. És ha több tárgyi bizonyítékot akar, most velem jöhet, és 

segíthet megszerezni! 

 

Robin gyanakodva nézett rá. Amióta csak nála dolgozik, Strike még 

sosem adott neki olyan feladatot, hogy konkrét, fizikai nyomokat 

gyűjtsön be. 

 

– Szeretném, ha eljönne velem, és segítene beszélni Orlando Quine-nal – 

mondta most a főnöke, és felállt a kanapéról. – Nem akarom egyedül 

csinálni, az a lány… nos, bonyolult. És nem tetszik neki a hajam. 

Ladbroke Grove-ban van a szomszédnál, úgyhogy ideje belehúznunk. 



 

– Ez a lány a tanulási nehézségekkel? – kérdezte Robin zavartan. 

 

– Aha – bólintott Strike. – Van neki egy majma, ilyen plüssmajom, a 

nyakában lóg. Pont most láttam egy halomnyit a Hamleysben, igazából 

pizsamatartók. Baki maki, úgy hívják őket. 

 

Robin úgy bámult rá, mintha attól félne, elment a józan esze. 

 

– Amikor náluk voltam, a majom ott lógott a nyakában, Orlando meg 

úgy kapott elő dolgokat, rajzokat, krétát, egy lapot, amit a 

konyhaasztalról emelt el, mintha a semmiből húzná elő őket. Ebben a 

pillanatban jöttem rá, hogy a pizsamatartójából szedte elő őket. Elcsen 

mindenfélét másoktól – folytatta –, és amíg élt az apja, ő ki-be mászkált 

a dolgozószobájában. Quine meg mindig adott neki papírt rajzolni. 

 

– Azt reméli, hogy a lány az apja gyilkosára utaló nyomot hurcolhat 

abban a pizsamatartóban? 

 

– Nem, de szerintem elég jó esélye van, hogy a Bombyx morinak valami 

darabkáját összeszedhette, ahogy ott mászkált a dolgozószobában, vagy 

hogy Quine valami korai vázlatot odaadott neki, hogy rajzoljon a 

hátuljára. Jegyzeteket keresek a papírokon, kihúzott bekezdéseket, 

bármit. Nézze, tudom, hogy nem sok esély van rá – mondta, helyesen 

értelmezve Robin arckifejezését –, de Quine dolgozószobájába nem 

jutunk be, és lefogadnám, hogy a jegyzeteket és vázlatokat, amiket 

Quine elvitt magával, már megsemmisítették. Baki maki az utolsó hely, 

ami eszembe jut, ahol még meg lehet nézni, és… – itt az órájára 

pillantott – ha vissza akarunk érni Ladbroke Grove-ból, mielőtt 

Fancourttal kell találkoznom, nincs sok időnk. Ja, és el is felejtettem… – 

Azzal kiment az irodából. 

 

Robin azt gondolta, biztos a lakásába megy, de aztán a keresgélés 

hangjaiból kitalálta, hogy az ajtaja előtt álló dobozokban kutat valami 

után. Amikor visszajött, egy doboz gumikesztyűt hozott, amit nyilván 

azelőtt csaklizott el, hogy végleg eljött volna a Különleges Nyomozó 

Egységtől, meg egy átlátszó nejlon tárolózacskót, pont akkorát, 

amekkorát a légitársaságok szoktak adni a piperecikkeknek. 



 

– Van még egy nagyon fontos tárgyi bizonyíték, amit meg szeretnék 

szerezni – mondta, majd a csomagból kihúzott egy pár gumikesztyűt, és 

az értetlenül bámuló Robinnak adta. – Gondoltam, maga meg is 

próbálhatná, amíg én Fancourttal leszek ma délután. 

 

Néhány szóval tömören elmondta, mit kellene megszereznie és miért. 

 

Strike-ot nem lepte meg teljesen, hogy az utasításait döbbent csend 

követte. 

 

– Ugye csak viccel? – kérdezte Robin elhalón. 

 

– Nem. 

 

A lány önkéntelenül is a szájához kapta a kezét. 

 

– Nem lesz veszélyes – biztosította Strike. 

 

– Nem ez aggaszt. Cormoran, ez… ez szörnyűséges. Tényleg… tényleg 

komolyan gondolja? 

 

– Ha maga is látta volna Leonora Quine-t a Hollowayben múlt héten, 

nem kérdezne ilyet – felelte sötéten Strike. – Rohadtul okosan kell 

dolgoznunk, ha ki akarjuk onnan hozni. 

 

Okosan? – gondolta Robin még mindig döbbenten, ahogy ott állt a 

kezében lógó kesztyűvel. Amit Strike aznapra javasolt, csupa vad, bizarr 

és nem utolsósorban undorító dolognak tűnt. 

 

– Nézze – kezdte Strike, hirtelen nagy komolyan. – Nem tudom, mit 

mondhatnék azon kívül, hogy én érzem, hogy ez az. Érzem a szagát, 

Robin! Egy igazi elmeháborodott, rohadtul veszélyes, de nagyon 

hatékony ember áll emögött. A nárcizmusára játszott, úgy vette rá azt az 

idióta Quine-t, hogy pont azt csinálja, amit ő akar; és ezt nem csak én 

gondolom így. 

 



Strike odadobta Robinnak a kabátját, asszisztense pedig belebújt. Strike 

addig további műanyag zacskókat dugott a belső zsebébe. 

 

– Mindenki azzal jön nekem, hogy valaki más is benne volt. Chard 

szerint Waldergrave, Waldergrave szerint Tassel. Pippa Midgley túl 

ostoba, hogy meglássa, ami ott van a szeme előtt. Christian Fisher 

meg… nos, neki jobb a rálátása, mert ő nincs benne a könyvben – 

mondta Strike –, így ő véletlenül rátapintott a lényegre. 

 

Robin nagy nehezen próbálta követni Strike gondolatmenetét, de még 

azokkal a részeivel kapcsolatban is szkeptikus volt, amiket értett; közben 

ment utána le a vaslépcsőn, ki a hidegbe. 

 

– Ezt a gyilkosságot – folytatta Strike, és cigarettára gyújtott, ahogy 

elindultak a Denmark Street vége felé – már hónapokkal, ha nem 

évekkel ezelőtt tervezni kezdték. Egészen zseniálisan, ha megnézi az 

ember, de túlságosan is jól kidolgozottan, és ez lesz a veszte. Egy 

gyilkosságot nem lehet úgy megszerkeszteni, mint egy regényt. A való 

életben mindig maradnak elvarratlan szálak. 

 

Strike látta, hogy nem igazán győzte meg Robint, de ezért nem aggódott. 

Korábban is dolgozott már hitetlenkedő beosztottakkal. Lementek együtt 

a metróba, és felszálltak egy Central szerelvényre. 

 

– Mit vett az unokaöccseinek? – kérdezte Robin hosszú hallgatás után. 

 

– Terepruhát és játékfegyvereket – felelte Strike. Kizárólag annak 

alapján választott, hogy nagyon szerette volna bosszantani a sógorát. – 

Timothy Anstisnak meg egy kurva nagy dobot. Nagyon fognak neki 

örülni karácsonykor, reggel ötkor. 

 

Bármennyire is máshol járt az esze, Robin ezen horkanva felnevetett. 

 

A csendes sorházakkal szegélyezett utcát, ahonnan Owen Quine egy 

hónappal azelőtt eltávozott, egész Londonhoz hasonlóan hótakaró 

borította: a tetőkön tiszta fehér, a járdán koszosszürke. A kocsma 

cégérjéről a téli utca jóindulatú istenségeként tekintett le rájuk a vidám 

eszkimó, ahogy elmentek alatta. 



 

Most egy másik rendőr állt Quine-ék ajtaja előtt, a járda mellett pedig 

egy nyitott ajtajú, fehér kisbusz parkolt. 

 

– A kertben ásnak, hátha előkerülnek a belek – morogta oda Strike 

Robinnak, ahogy közelebb értek, és a kisbuszban, a padlón ásókat 

pillantottak meg. – A Mucking Marshesben nem jártak szerencsével, 

márpedig Leonora virágágyásaival sem járnak jobban. 

 

– Legalábbis maga szerint – felelte Robin sotto voce; kicsit megijedt az 

egyébként egészen jóképű rendőrtől, aki őket bámulta. 

 

– Maga meg ma délután segít bebizonyítani – kontrázott rá Strike a 

bajusza alatt. – ’Reggelt! – szólt oda az őrködő rendőrnek. Az nem 

válaszolt. 

 

Az őrült elmélete mintha feltöltötte volna energiával Strike-ot; de ha 

valami végtelenül valószínűtlen okból igaza is van, ennek a 

gyilkosságnak vannak még a kibelezett hullánál is groteszkebb elemei, 

gondolta Robin. 

 

A Quine-ék melletti ház bejáratához indultak, és alig néhány méterrel 

mentek el a posztoló rendőr mellett. Strike becsöngetett, és rövid 

várakozás után ki is nyílt az ajtó: egy alacsony, nyugtalannak tűnő 

hatvanas nő állt ott otthonkában és szőrös szélű papucsban. 

 

– Maga Edna? – kérdezte Strike. 

 

– Igen – felelte az félénken felnézve rá. 

 

Strike elmondta, kik ők, mire az asszony gondterhelt arckifejezése 

eltűnt, és szinte szánalmas megkönnyebbülés vette át a helyét. 

 

– Á, maga az, magáról már annyit hallottam! Segít Leonorának, igaz, 

kihozza onnan? 

 

Robin számára szörnyű érzés volt tudatában lenni, hogy a jóképű rendőr 

alig néhány méterre mindezt végighallgatja. 



 

– Jöjjenek, jöjjenek be! – mondta Edna, majd hátralépett, és szívélyesen 

beinvitálta őket. 

 

– Mrs… elnézést, nem tudom a vezetéknevét – kezdte Strike, mialatt 

megtörölte a lábát a lábtörlőn. Edna házában meleg volt, tisztaság, és 

sokkal barátságosabbnak is tűnt, mint Quine-éké, bár a beosztása 

ugyanaz volt. 

 

– Szólítson csak Ednának! – felelte neki az asszony vidáman. 

 

– Edna, köszönöm… tudja, meg kellene ám néznie valami igazolványt, 

mielőtt bárkit beenged. 

 

– Ugyan – villant fel megint a nyugtalanság az asszonyon –, hisz 

Leonora annyit mesélt magáról… 

 

Strike azért ragaszkodott hozzá, hogy megmutassa a jogosítványát, 

mielőtt az előszobán keresztül követte volna a kék-fehér konyhába – 

sokkal világosabb volt ez is, mint Leonoráé. 

 

– Orlando fent van – felelte Edna, amikor Strike elmondta neki, hogy 

Orlandóhoz jöttek. – Ma jó napja van. Kérnek kávét? 

 

Folyamatosan beszélt, ahogy a stressztől kínzott, magányos emberek 

szoktak, miközben gyorsan előkapta a kávéscsészéket. 

 

– Nehogy félreértsenek, én nem bánom, ha itt van szegénykém, de hát… 

– Reménytelen arckifejezéssel tekingetett ide-oda Strike és Robin között. 

– De hát még meddig? Tudják, nekik nincsenek rokonaik. Tegnap volt itt 

egy szociális munkás, hogy ránézzen, azt mondta, ha nem maradhat 

nálam, muszáj lesz otthonba vinni, vagy valami. Mondom neki, 

Orlandóval azt nem lehet, sosem voltak külön az anyjával, nem, 

maradhat nálam, csak… – Felpillantott a mennyezetre. – Most nagyon 

zaklatott, de nagyon. Azt akarja, hogy jöjjön haza az anyukája, és hát mit 

tudok neki mondani? Csak nem mondhatom neki az igazat, nem? Ezek 

meg ott mászkálnak a szomszédban, felássák az egész kertet, most is 

tessék, kiásták Kaki urat… 



 

– Döglött macska – súgta oda Strike Robinnak, Ednának pedig már 

bugyogtak is elő a könnyei a szemüveg mögött, és legurultak kétfelől a 

kerek arcán. 

 

– Szegénykém – mondta megint. 

 

Miután a kezükbe nyomta a kávéjukat, Edna felment az emeletre 

Orlandóért. Tíz percig tartott, mire rávette a lány, hogy jöjjön le, de 

amikor megjelent, Strike örömmel látta, hogy Baki makit most is 

magához szorítva hozza. Ma koszos melegítő volt rajta, az arcán 

barátságtalan kifejezés. 

 

– Neki az a neve, mint egy óriásnak – közölte a konyhával úgy általában, 

amikor Strike-ot meglátta. 

 

– Az bizony – bólintott Strike. – Jól emlékszel. 

 

Orlando leült a székre, amit Edna odahúzott neki, az orangutánját 

szorosan átölelte. 

 

– Az én nevem Robin – fordult hozzá mosolyogva a lány. 

 

– Mint Robin Hood. Nem létezik – vágta rá Orlando azonnal. – A dodó 

sem létezik. Kihalt. 

 

– A szülei Dodónak hívták – jegyezte meg Edna. 

 

– Egyikünk se létezik – felelte Robin. 

 

Orlando ránézett, aztán felállt, és szó nélkül kisétált a helyiségből. 

 

Edna nagyot sóhajtott. 

 

– Bármi fel tudja kavarni. Az ember sose tudhatja, most épp min… 

 

De a lány rögtön vissza is jött: zsírkrétát hozott, meg egy spirállal 

összefogott rajztömböt. Strike biztos volt benne, hogy Edna vette neki, 



hogy elfoglalja magát. Orlando leült a konyhaasztalhoz, és rámosolygott 

Robinra; kedves, nyílt mosoly volt, és Robin megmagyarázhatatlanul 

elszomorodott tőle. 

 

– Lerajzolom neked Robin Hoodot – közölte. 

 

– Az nagyon jó lesz! – válaszolta Robin. 

 

Azzal neki is látott; a nyelve hegyét kicsit kidugta a szájából. Robin nem 

szólt, csak nézte, ahogy a rajz alakul. Látva, hogy Robin máris jobban 

megtalálta a közös hangot a lánnyal, mint ő, Strike inkább vett egy 

csokis kekszet, amit Edna kínált neki oda, és csevegett vele egy kicsit a 

hóról. 

 

Orlando kis idő múlva be is fejezte a művét. Kitépte a spiráltömbből, és 

odacsúsztatta Robin elé. 

 

– Nagyon szép! – mondta neki ragyogó arccal Robin. – Bár tudnék én is 

rajzolni egy dodót, de sajnos egyáltalán nem tudok rajzolni. – Strike 

tudta, hogy ez nem igaz. Robin nagyon jól rajzol, látta a szórakozott 

firkáit. – De azért mindenképp adok neked én is valamit. 

 

Kotorászni kezdett a táskájában (Orlando érdeklődve figyelte), és végül 

egy kis, kerek sminktükröt húzott elő, amelynek a fedelét stilizált, 

rózsaszín madár díszítette. 

 

– Tessék – nyújtotta oda Robin. – Nézd csak! Ez egy flamingó. Ez is 

madár, mint a dodó. Ez a tiéd. 

 

Orlando tátva maradt szájjal vette el az ajándékot, és csak bámult rá. 

 

– Köszönd meg a kedves néninek! – szólt rá Edna. 

 

– Köszönöm! – vágta rá Orlando, és a pizsamatartójába csúsztatta a 

tükröt. 

 

– Ó, ő egy táska? – kérdezte Robin élénk érdeklődéssel. 

 



– A majmom – felelte Orlando, és még szorosabban fogta az orangutánt. 

– Apukámtól kaptam. Apukám meghalt. 

 

– Jaj, nagyon sajnálom – válaszolta halkan Robin; azt kívánta, bár ne 

jelent volna meg erre a szeme előtt rögtön Quine holtteste… a mellkasa 

olyan üresen tátong, mint ez a pizsamatok… 

 

Strike lopva az órájára pillantott. Egyre közeledett a Fancourttal 

megbeszélt találkozója. 

 

Robin kortyolt egyet a kávéjából, és megkérdezte: – És tartasz mást is a 

majmodban? 

 

– Tetszik a hajad – felelte Orlando. – Csillog és sárga. 

 

– Köszönöm – mosolygott Robin. – Vannak benne még rajzaid is? 

 

Orlando bólintott. 

 

– Vehetek kekszet? – fordult Ednához. 

 

– Megnézhetem a rajzaidat? – kérdezte Robin, amíg a lány a kekszen 

nyammogott. 

 

Orlando gondolkodott egy kicsit, aztán kinyitotta az orangutánját. 

 

Egy kötegnyi összegyűrt rajz esett ki belőle, mindenféle méretű és színű 

papírlapokon. Először se Strike, se Robin nem nyúltak hozzájuk, csak 

dicsérő megjegyzéseket tettek, miközben a lány kirakta őket az asztalra. 

Robin kérdezgette kicsit az élénk színű tengeri csillagról meg a táncoló 

angyalokról, amelyeket krétával meg filctollal rajzolt. A lány csak szívta 

magába a sok dicséretet, és mélyebbre túrt a pizsamatartójába további 

megmutatandókért. Egy használt írógépkazetta is előkerült, hosszúkás, 

szürke, a szalagján visszafelé ott az összes betű, amit leütöttek rajta. 

Strike ellenállt a késztetésnek, hogy azon nyomban rátegye a kezét, 

ahogy most eltűnt a színes ceruzás doboz meg egy dobozka mentolos 

cukor alatt, de azért rajta tartotta a szemét, Orlando pedig egy pillangót 



tett eléjük – a papír másik oldalán ki tudták venni a csúnya felnőtt-

kézírást. 

 

Robin további bátorítására Orlando még több mindent szedett elő: egy 

levélnyi matricát, és Mendip Hillst ábrázoló képeslapot, egy kerek 

hűtőmágnest, rajta a CSAK VIGYÁZZ! MÉG BELEKERÜLSZ A 

REGÉNYEMBE! felirattal. Utoljára három kép került elő már jobb 

minőségű papíron: két könyvillusztráció-korrektúra, meg egy borító 

próbanyomata. 

 

– Apukám hozta nekem a munkahelyéről – mondta róluk Orlando. – 

Danyölcsár hozzám nyúlt, amikor el akartam venni – folytatta a rikítóan 

színes képre mutatva, amit Strike fel is ismert: Kyla, a kenguru, aki 

szeretett ugrálni. Orlando sapkát meg kistáskát rajzolt Kylának, és 

neonszínű filccel kiszínezte a békával beszélgető hercegnőt ábrázoló 

rajzot. 

 

Nagy örömében, hogy ilyen közlékeny kedvében találták Orlandót, Edna 

főzött egy újabb kávét. Robin és Strike ugyan tisztában voltak vele, hogy 

telik az idő, de azzal is, hogy Orlandóval nem szabad most összeveszni, 

nehogy védekezőn felmarkolja újra az összes kincsét. Tovább 

beszélgettek hát vele, míg egyenként felvették és megnézték az asztalra 

kirakott lapokat. Ha valamiről azt gondolta, használható, Robin 

odacsúsztatta Strike elé. 

 

A pillangós rajz másik oldalán egy kézzel lefirkantott névlista állt: 

 

Sam Breville. Eddie Boyne? Edward Baskinville? Stephen Brook? 

 

A Mendip Hills-i képeslapot júliusban adták fel, és csak annyi állt rajta: 

 

Az idő remek, a szállás rettenetes, remélem, jól haladsz a könyvvel! V xx 

 

 

Ezeken kívül nem volt máson kézírás. Orlando néhány rajzára Strike már 

emlékezett a legutóbbi látogatásáról. Az egyiket valami étterem 

gyerekétlapjának hátuljára rajzolta, a másikat egy gázszámláéra. 

 



– Nos, nekünk lassan indulnunk kell – szólalt meg Strike, és egészen 

hiteles sajnálkozással felhörpintette a maradék kávéját. Továbbra is 

Dorcus Pengelly Gonosz sziklákon című könyvének borítóját tartotta a 

kezében, szinte szórakozottan. Egy kimerült nő hevert rajta hanyatt 

meredek sziklafalakkal körülvett kis öböl köves-homokos partján, 

derekára egy férfi árnyéka vetült. Orlando vastag csíkos, fekete halakat 

rajzolt a kavargó, kék hullámok közé. A használt írógépkazetta a kép 

alatt hevert, miután Strike betolta oda. 

 

– Nem akarom, hogy elinduljatok – mondta most a lány Robinnak; 

hirtelen feszült, sírós hangulatba került. 

 

– Nagyon jót beszélgettünk, nem? – kérdezte Robin. – Biztosan 

találkozunk ám még! Te vigyázz a flamingós tükrödre, jó? Én meg 

vigyázok a Robin Hood-rajzra… 

 

De Orlando ekkor már jajgatott és toporzékolt. Nem akart megint 

búcsúzkodni. Az egyre növekvő zűrzavar leple alatt Strike óvatosan a 

Gonosz sziklákon borítójába csomagolta az írógépkazettát, így úgy tudta 

a zsebébe csúsztatni, hogy nem maradtak rajta az ujjlenyomatai. 

 

Öt perccel később ki is léptek az utcára. Robin kicsit meg volt rendülve, 

mert Orlando jajgatva megpróbált belekapaszkodni, ahogy kifelé jöttek 

az előszobában. Ednának le kellett fognia, hogy ne menjen utánuk. 

 

– Szegény lány… – mormolta Robin halkan, hogy az őket bámuló 

rendőr ne hallhassa. – Jaj, istenem, ez rettenetes volt. 

 

– De hasznos is – jegyezte meg Strike. 

 

– Megvan az írógépkazetta? 

 

– Aha – bólintott Strike. Hátrapillantva megbizonyosodott, hogy a 

rendőr már nem láthatja őket, majd előhúzta a kazettát, még mindig 

Dorcus könyvének borítójába csomagolva, és bedugta egy műanyag 

zacskóba. – De még annál egy kicsit több is. 

 

– Tényleg? – nézett fel meglepetten Robin. 



 

– Lehet, hogy új nyom – felelte Strike. – De lehet, hogy nem. 

 

Megint az órájára nézett, gyorsított egy kicsit, és összerezzent, ahogy a 

térde ellenkezve lüktetni kezdett. 

 

– Sietnem kell, ha nem akarok elkésni Fancourttól. 

 

Húsz perc múlva már a zsúfolt metrón ültek, visszafelé London 

belvárosába. 

 

– Akkor érti, mit kell megcsinálnia délután? – kérdezte Strike. 

 

– Tökéletesen értem – felelte Robin, bár volt a hangjában némi 

fenntartás. 

 

– Tudom, hogy nem épp szórakoztató feladat… 

 

– Engem nem az zavar. 

 

– Ahogy mondtam, elvileg nem veszélyes – nyugtatta meg Strike, és már 

készülődött felállni, ahogy lassan a Tottenham Court Roadra értek. – 

De… – Valamiért mégis meggondolta magát. Két vastag szemöldökét 

kicsit összeráncolta. – A haja… – szólalt meg. 

 

– Mi a baj vele? – kérdezett vissza Robin, zavartan felemelve a kezét. 

 

– Könnyű megjegyezni – felelte Strike. – Nincs véletlenül egy sapkája? 

 

– Hát… épp vehetek egyet – hápogta Robin. Hirtelen fura nyugtalanság 

fogta el. 

 

– Majd vegye ki a kiskasszából a pénzt – utasította Strike. – Nem árt az 

óvatosság. 
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Hahó, csak úgy özönlik a hiúság! 

 

WILLIAM SHAKESPEARE: 

Athéni Timon
16

 

 

 

 

 

Strike végigsétált a zsúfolt Oxford Streeten, konzerv zsoltárok és 

szezonális popdalok hangfoszlányai között, aztán balra fordult a 

csendesebb, keskenyebb Dean Streetre. Itt nem voltak üzletek, csak 

egymás mellé rakott kockaépületek fehér, vörös, szürkésbarna 

homlokzatokkal, melyekben irodák, bárok, kocsmák, bisztróéttermek 

hívogatták. Strike megállt, hogy elengedje a boros ládákat a 

kisteherautótól a konyha rakodóbejáratáig: a karácsony bonyolultabb 

dolog itt, a Sohóban, ahol a művészek, reklámosok, kiadók gyülekeznek 

– és sehol sem olyan bonyolult, mint a Groucho Klubban. 

 

Szürke épület volt, majdnemhogy jellegtelen, domború mellvédek 

mögött fekete keretű ablakokkal és apró dísznövényekkel. Hírnevét nem 

is a külsejének köszönhette, hanem annak, hogy csak viszonylag kevesen 

voltak bejáratosak ebbe a művészeknek alapított, zártkörű klubba. Strike 

sántítva belépett az ajtón, és egy kis előtérben találta magát. 

 

A pult mögött ülő lány kedvesen szólította meg: – Segíthetek 

valamiben? 

 

– Michael Fancourttal van találkozóm. 

 

– Á, igen… ön Mr. Strick? 

 

– Az vagyok – vágta rá Strike. 

 



A lány útbaigazította: át egy hosszú, bőrszékekkel és ebédidőben ivókkal 

teli bárhelyiségen, majd fel a lépcsőn. Lépcsőmászás közben Strike-nak 

az jutott eszébe, immár nem is először, hogy a Különleges Nyomozó 

Egységben elvégzett képzése nem készítette fel olyan esetekre, amikor a 

kihallgatást hivatalos utasítás vagy jogkör nélkül végzi, a gyanúsított 

saját területén, ahol annak minden joga megvan rá, hogy különösebb ok 

vagy magyarázat nélkül véget vessen a beszélgetésnek. A 

nyomozóegység megkövetelte a tisztjeitől, hogy a kikérdezést mindig a 

személyek–helyek–dolgok minta szerint bonyolítsák… Strike sosem 

veszítette szem elől ezt a hatékony, szigorú módszert, de mostanában 

különösen fontos volt, hogy jól leplezze, beszélgetés közben fejben kis 

skatulyákba rendezgeti a tényeket. Más technikát kell használni, ha 

olyasvalakivel beszél az ember, aki meg van győződve róla, ő tesz 

szívességet. 

 

Rögtön meglátta a célpontját, amint belépett ebbe az újabb hajópadlós 

bárhelyiségbe – itt primér színekben pompázó kanapék álltak a fal 

mellett, modern művészek festményei alatt. Fancourt egy rikító vörös 

kanapén ült, kissé ferdén, egyik karját a támlájára fektetve, lábát kicsit 

felemelve, eltúlzottan kényelmes pózban. Damien Hirst egy pontmintás 

festménye függött épp hatalmas feje mögött, mintha neonglória vette 

volna körül. 

 

Az író fején őszülő, sötét haj meredezett sűrű kazalban, arcvonásai 

határozottak voltak, széles ajkai mellett mély ráncokkal. Strike 

közeledtére elmosolyodott. Talán nem az a mosoly volt ez, amit 

olyanokkal használt volna, akiket egyenlőnek gondolt magával 

(lehetetlen is lett volna nem így gondolkodni róla, amilyen kimódoltan 

kényelmesen üldögélt, amilyen savanyú képet vágott szokása szerint); 

inkább olyanoknak szóló gesztus, akikkel kegyesen kívánt viselkedni. 

 

– Mr. Strike. 

 

Lehet, hogy eredetileg arra gondolt, feláll, hogy kezet fogjon vele, Strike 

magassága és mérete láttán azonban gyakran előfordult, hogy 

alacsonyabb férfiak nem is álltak fel. Egy kis faasztal fölött ráztak kezet. 

Strike-nak ugyan nem nagyon volt ínyére, hogy az egyik jókora, kerek 

puffra üljön le, mert ez sem a magasságához, sem fájós térdéhez nem 



passzolt – de nem maradt más választása, hacsak nem akart a kanapéra 

ülni Fancourt mellé, márpedig ez túlságosan bizalmas helyzetet 

eredményezett volna, különösen, hogy az író karja még mindig lazán a 

kanapé támláján nyugodott. 

 

A szomszéd asztalnál egy kopasz szappanoperasztár ült, aki nemrég egy 

BBC-tévéfilmben játszott egy katonát. Két másik férfinak beszélt épp 

magáról igen hangosan. Fancourt és Strike rendeltek egy italt, de étlapot 

már nem kértek. Strike meg is könnyebbült, hogy Fancourt nem akar 

enni. Nem futotta neki arra, hogy még valakit meghívjon ebédre. 

 

– Mióta tagja ennek a klubnak? – kérdezte Fancourtot, amikor a pincér 

távozott. 

 

– Amióta megnyílt. Már az elején is a befektetőjük voltam – felelte az 

író. – Más klubba nem is járok. Ha úgy adódik, akár itt is alhatok. Az 

emeleten vannak szobák. 

 

Fancourt tudatosan átható tekintettel bámult Strike-ra. 

 

– Nagyon vártam, hogy találkozzam önnel. Következő könyvem hőse az 

úgynevezett terror elleni háború meg az azt kísérő katonai akciók 

veteránja lesz. Szeretnék én is kérdezni egyet s mást, amint Owen 

Quine-t elintéztük. 

 

Strike tudott éppenséggel néhány dolgot arról, milyen eszközök állnak a 

híres emberek rendelkezésére, ha manipulálni szeretnének másokat. 

Lucy apja, Rick, a gitáros, nem olyan híres, mint akár Strike apja, akár 

Fancourt, de a hírneve még így is elég volt ahhoz, hogy egy középkorú 

nő elakadt lélegzettel remegni kezdjen, amikor meglátta St. Mawesban 

fagyiért sorban állni: „Úristenúristen, hát te mit keresel itt?” Rick 

egyszer elárulta a kamasz Strike-nak, hogy az egyik biztos módja, hogy 

egy nőt lefektessen az ember, az, ha azt mondja neki, épp egy dalt ír 

róla. Michael Fancourt kijelentése, hogy szeretne Strike-ból is valamit 

beletenni a következő regényébe, nagyon úgy tűnt, ennek egy változata. 

Nyilván nem volt vele tisztában, hogy a nyomtatásban megjelenés nem 

újdonság Strike számára, de még csak nem is olyasmi, amire valaha 



vágyott. Nem épp lelkes bólintással nyugtázta az író szavait, aztán 

noteszt vett elő. 

 

– Nem bánja, ha jegyzetelek? Segít összeszedni, mi mindent szeretnék 

megkérdezni. 

 

– Csak nyugodtan – bólintott Fancourt; úgy tűnt, jól szórakozik. 

Félredobta a Guardiant, amit az előbb olvasott. Strike egy ráncos, ám 

tiszteletreméltó kinézetű öregember képét pillantotta meg rajta, aki még 

így fejjel lefelé is ismerősnek tűnt. Pinkelman 90 lesz, olvasta a címet 

mellette. 

 

– A jó öreg Pinki – szólalt meg Fancourt, amikor észrevette, mit néz a 

nyomozó. – A Chelsea Művészklubban rendezünk neki egy kis fogadást 

jövő héten. 

 

– Tényleg? – kérdezett vissza Strike, amíg a tollát kereste. 

 

– Ismerte a nagybátyámat. Együtt voltak katonák – mesélte Fancourt. – 

Amikor az első regényemet megírtam, a Bellafrontot… akkor végeztem 

Oxfordban… a szegény jó bácsikám nagyon segíteni akart, és elküldte 

Pinkelmannak, mert rajta kívül egyetlen írót sem ismert. 

 

Kimért fordulatokban beszélt, mintha valami láthatatlan harmadik 

személy az asztaluknál gyorsírással feljegyezné minden szavát. Az 

anekdota is begyakoroltnak hangzott, amit már sokszor elmondott – és 

talán így is volt. Fancourt gyakran adott interjút. 

 

– Pinkelman… akkoriban a Bunty nagy kalandja című korszakos sorozat 

szerzője… egyetlen szót sem értett abból, amit írtam – folytatta az író. – 

De hogy a bácsikám kedvére tegyen, továbbküldte a Chard 

Könyvkiadóhoz, ahol egészen véletlenül épp annak az egyetlen 

embernek az asztalán kötött ki, aki tényleg megérthette. 

 

– Nagy szerencse – felelte rá Strike. 

 

Visszajött a pincér. Fancourtnak bort hozott, Strike-nak pedig egy pohár 

vizet. 



 

– Ezek szerint – kérdezte a nyomozó –, amikor bemutatta Pinkelmant az 

ügynökének, akkor ön ezt a szívességét viszonozta? 

 

– Így van – bólintott Fancourt az olyan tanár jóságos gesztusával, aki 

örömmel látja, hogy az egyik tanítványa legalább odafigyelt. – 

Akkoriban Pinki egy olyan ügynökkel dolgozott, aki folyton 

„elfelejtette” továbbítani a jogdíjait. És mondjunk bármit is Elizabeth 

Tasselről, de tisztességesnek tisztességes… legalábbis üzleti értelemben 

az – javította ki magát, és belekortyolt a borába. 

 

– Ő is ott lesz a Pinkelmannak rendezett fogadáson, ugye? – érdeklődött 

Strike Fancourt reakcióját várva. – Még mindig ő az ügynöke, nem? 

 

– Engem aztán nem érdekel, Liz is ott lesz-e. Vagy azt képzeli, még 

mindig fortyog bennem a rosszindulat miatta? – kérdezte az író szokott 

savanyú mosolyával. – Nem hinném, hogy Liz Tassel akár 

egyetlenegyszer is eszembe jutna az év 365 napján. 

 

– Végül is miért nem volt hajlandó kidobni Quine-t, amikor ön arra 

kérte? – váltott irányt Strike. 

 

Nem látta be, miért ne indíthatná meg a támadást, ha már az író a 

találkozásuk után szinte azonnal elárulta, milyen hátsó szándékkal akart 

vele beszélni. 

 

– Sosem arról szólt ez, hogy én kértem volna, szabaduljon meg Quine-

tól – felelte Fancourt, még mindig kimért hangon a láthatatlan 

jegyzetelőnek. – Elmondtam neki, hogy ha ő is ott van, én nem 

maradhatok az ügynökségnél, aztán távoztam. 

 

– Értem – bólintott Strike; a szőrszálhasogatáshoz már rég hozzászokott. 

– És mit gondolt, Tassel miért hagyta, hogy ön elmenjen? Ön volt a 

nagyobb hal, nem? 

 

– Azt hiszem, nyugodtan mondhatjuk, hogy míg Quine egy kis pikó volt, 

én barrakuda – vigyorodott el Fancourt –, csakhogy, tudja, Liznek meg 

Quine-nak viszonya volt. 



 

– Valóban? Ezt nem tudtam – felelte Strike, és bekattintotta a tollát. 

 

– Amikor Liz Oxfordba jött – kezdte Fancourt –, amolyan jókora, 

keménykötésű lány volt, aki mindenféle északi farmokon bikákat 

kasztrált az apjával; kétségbeesetten le akart feküdni valakivel, csakhogy 

ehhez másnak nem igazán fűlött a foga. Engem kinézett magának, 

nagyon is kinézett… egy csoportban voltunk, szaftos Jakab korabeli 

intrikákat olvastunk, ezek pont arra íródtak, hogy a lányok beinduljanak 

tőlük… de én sosem éreztem elég emberbaráti szeretetet iránta, hogy 

megszabadítsam a szüzességétől. Aztán barátok maradtunk – folytatta –, 

és amikor elindította az ügynökségét, összeismertettem Quine-nal, aki 

meg híresen szeretett bármeddig elmenni, szexuális értelemben. És az 

elkerülhetetlen persze be is következett. 

 

– Nagyon érdekes – jegyezte meg Strike. – És ez vajon közismert dolog? 

 

– Nagyon kétlem – felelte Fancourt. – Quine-nak már akkor is megvolt 

a… nos, a gyilkosa, gondolom, most ezt kell rá mondanunk, nem? – 

gondolkodott el. – Úgy gondolnám, a „gyilkos” üti a „feleség”-et, ha 

szoros kapcsolatok meghatározásáról van szó. Liz meg nyilván súlyos 

következményekkel fenyegette meg, ha hozza a szokásos indiszkrét 

formáját, és kibeszéli a hálószobatitkait, már csak azért is, hogy hátha 

még majd sikerül újra rábeszélnie, hogy lefeküdjön vele. 

 

Ez vajon elvakult hiúság, töprengett Strike, puszta tény, vagy a kettő 

keveréke? 

 

– Ahogy nézett rám régen azokkal a nagy bociszemeivel, csak várt, 

reménykedett… – folytatta Fancourt, kegyetlenül elhúzva a száját. – 

Amikor Ellie meghalt, felfogta, hogy nem adom be a derekam, még 

ilyen lesújtott állapotban sem. Azt gondolnám, nem tudta elviselni a 

gondolatot, hogy most még évtizedekig éljen férfi nélkül, és inkább a 

bevált másik mellé állt. 

 

– Beszélt ön valaha Quine-nal, miután az ügynökségtől távozott? – 

kérdezte Strike. 

 



– Ellie halála után néhány évig csak kiszaladt bármilyen kocsmából, ha 

beléptem – válaszolt Fancourt. – Végül aztán már elég bátor lett hozzá, 

hogy megmaradjon velem egy étteremben, csak ideges pillantásokat 

vetett folyton felém. De nem, nem hiszem, hogy beszéltünk volna többet 

– zárta le, mintha ez egyáltalán nem lenne érdekes téma számára. – 

Maga Afganisztánban sérült meg, jól tudom? 

 

– Igen – bólintott Strike. 

 

Lehet, hogy ez tényleg működik a nőkön, gondolta Strike – ez a 

kiszámított, beható pillantás. Lehet, hogy Owen Quine is ugyanilyen 

éhes, vérszívó tekintettel nézett Kathryn Kentre és Pippa Midgley-re, 

amikor azt mondta nekik, beleírja őket a Bombyx moriba… őket pedig 

máris elragadta az izgalom, hogy belőlük, az életükből valami 

mindörökre az író prózájának borostyánjába kövül… 

 

– Hogyan történt? – kérdezte Fancourt, miközben Strike lábát bámulta. 

 

– Házi készítésű bomba – felelte Strike. – Mi a helyzet a Talgarth Road-i 

házzal? Ön és Quine közösen voltak a tulajdonosai. Sosem volt rá 

szükség, hogy kommunikáljanak egymással ez ügyben? Sosem futottak 

ott össze? 

 

– Sosem. 

 

– Nem is ment el, hogy megnézze? Hiszen az öné már mióta is…? 

 

– Húsz-huszonöt éve, ilyesmi – válaszolta Fancourt közönyösen. – Nem, 

nem jártam ott, amióta Joe meghalt. 

 

– A rendőrség, gondolom, megkérdezte önt arról a nőről, aki állítja, hogy 

látta ott önt november 8-án. 

 

– Igen – adott kurta választ Fancourt. – Az a nő tévedett. 

 

A szomszéd asztalnál a színész még mindig nagy lendülettel, hangosan 

magyarázott. 

 



– …gondoltam, kurvára kész vagyok, azt se láttam, hová a faszomba 

kéne futnom, a szemem tele kibaszott homokkal… 

 

– Tehát akkor ön nem járt a házban ’86 óta? 

 

– Nem – felelte Fancourt türelmetlenül. – Owen sem, én sem akartuk azt 

a házat. 

 

– Miért nem? 

 

– Mert a barátunk, Joe ott halt meg, kivételesen nyomorult körülmények 

között. Gyűlölte a kórházat, elutasította a gyógyszereket. Mire végül 

elveszítette az eszméletét, már undorító állapotok uralkodtak a házban, ő 

meg, aki Apolló élő megtestesülése volt, puszta csonttá-bőrré aszott 

össze… Rémséges halál volt – zárta le Fancourt. – És aztán tovább 

rontotta a helyzetet Daniel Cha… 

 

Megkeményedett az arca. Fura rágó mozdulatokat tett, mintha szó 

szerint megrágná a kimondatlan szavait. Strike várt. 

 

– Érdekes egy figura Dan Chard – folytatta Fancourt egyértelmű 

erőfeszítéssel, hogy kihátráljon a zsákutcából, ahová befordult. – Az 

jutott eszembe, hogy ahogy Owen őt lefestette a Bombyx moriban, az 

mind közül a legnagyobb kihagyott lehetőség… Bár a jövő kutatói 

aligha a finom karakterábrázolás miatt fogják ezt a könyvet olvasni, 

nem? – tette hozzá rövid kacajjal. 

 

– Ön hogy írta volna meg Daniel Chardot? – érdeklődött Strike. 

 

Fancourtot mintha meglepte volna a kérdés. Pillanatnyi gondolkodás 

után válaszolt. 

 

– Dan a legkiteljesületlenebb ember, akivel valaha találkoztam. Olyan 

területen dolgozik, amelyhez ért ugyan, de ami nem teszi boldoggá. 

Fiatal férfiak teste után vágyakozik, de csak arra képes rávenni magát, 

hogy lerajzolja őket. Teli van gátlásokkal, öngyűlölettel, ez magyarázza 

meggondolatlan, hisztérikus reakcióját arra, ahogy Owen kifigurázta. 

Dan a társasági életben ragyogó, ám szörnyűséges édesanyja árnyékában 



élt, aki meg azt akarta, hogy ez a szinte betegesen félénk gyereke vegye 

át a családi céget. Nos – fejezte be Fancourt –, azt hiszem, ki tudtam 

volna hozni ebből valami érdekeset. 

 

– Chard miért utasította el North könyvét? – kérdezett tovább Strike. 

 

Fancourt megint a rágó mozdulathoz folyamodott. 

 

– Tudja, én kedvelem ám Daniel Chardot – mondta aztán. 

 

– Az volt az érzésem, hogy valami sérelem állt önök közé valamikor – 

jegyezte meg Strike. 

 

– Ezt miből gondolta? 

 

– Amikor a Roper Chard évfordulós partiján beszélt, azt mondta, nem 

nagyon gondolta, hogy valaha újra itt találja magát. 

 

– Ön is ott volt? – kérdezte élesen Fancourt. Strike bólintott. – Miért? – 

kérdezte erre az író. 

 

– Quine-t kerestem – felelte Strike. – A felesége fogadott fel, hogy 

találjam meg. 

 

– De hát, mint már tudjuk, nagyon jól tudta, hol van. 

 

– Nem – rázta a fejét Strike. – Szerintem nem tudta. 

 

– Ön tényleg így gondolja? – nézett nagyot Fancourt. Nagy fejét oldalra 

döntötte kicsit. 

 

– Igen, így – bólintott Strike. 

 

Fancourt felvonta a szemöldökét, és olyan érdeklődő figyelemmel nézte 

Strike-ot, mintha a nyomozó valami vitrinben kiállított, furcsa tárgy 

lenne. 

 



– Ön tehát nem rótta fel Chardnak, hogy elutasította North könyvét? – 

kérdezte Strike a lényegre visszatérve. 

 

Fancourt csak rövid szünet után felelt: – Nos, de, valóban felróttam ezt 

neki. Hogy pontosan miért gondolta meg magát, azt csak Dan tudná 

önnek megmondani, de én azt hiszem, azért lehetett, mert a sajtó egy 

kicsikét megszellőztette, milyen állapotban van Joe, felkavarta azt a 

közép-angliai undort a szégyentelen könyvről, amit ki akar adni, Dan 

pedig, aki nem fogta fel, hogy Joe-n most már maga az AIDS jött ki, 

pánikba esett. Nem akarta, hogy mindenféle fürdőkkel meg az AIDS-

szel hozzák összefüggésbe, úgyhogy közölte Joe-val, hogy végül is 

mégsem kell neki a könyv. Nagy gyávaság volt, és Owen meg én is… 

 

Újabb szünet. Vajon mióta hozza össze Fancourt magát Quine-nal ilyen 

nagy barátságban? 

 

– Owen is meg én is úgy gondoltuk, ez ölte meg Joe-t. Már alig tudta a 

tollat tartani, gyakorlatilag megvakult, de kétségbeesetten igyekezett 

befejezni a könyvet, mielőtt meghal. Úgy érezte, csakis ez tartja életben. 

Aztán megjött Chard levele, hogy felbontja a szerződésüket, mire Joe 

abbahagyta a munkát, és negyvennyolc órán belül meg is halt. 

 

– Ez hasonlít egy kicsit arra – jegyezte meg Strike –, ami az ön első 

feleségével történt. 

 

– Ez a két eset egyáltalán nem ugyanaz – mondott ellent kapásból 

Fancourt. 

 

– Miért nem? 

 

– Joe-é összehasonlíthatatlanul jobb könyv volt. 

 

Újabb szünet, ezúttal kicsit hosszabb. 

 

– Mármint – tette hozzá –, ha tisztán irodalmi szemszögből közelítjük 

meg a dolgot. Természetesen lehetséges máshogy is nézni. 

 



Kiitta az első pohár borát, és felemelt kézzel jelezte a pultosnak, hogy 

kér még egyet. A szomszéd asztalnál még mindig beszélt a színész; 

jóformán alig vett levegőt: – …azt mondta: „Hát faszom a hitelességbe, 

mit akarsz, mit csináljak, vágjam le a kurva karomat?” 

 

– Önnek ez biztosan nagyon nehéz időszak volt – szólalt meg Strike. 

 

– Igen – bólogatott Fancourt szúrósan. – Igen, azt hiszem, nevezhetjük 

nehéznek. 

 

– Egy jó barátját és a feleségét is elveszítette… hogy is? Egy hónapon 

belül? 

 

– Néhány hónapon belül, igen. 

 

– És ön egész idő alatt írt? 

 

– Igen – válaszolta Fancourt dühös, leereszkedő nevetéssel. – Én egész 

idő alatt írtam. Az a hivatásom. Magától meg lehetne kérdezni, hogy 

addig is a hadseregben szolgált, amíg magánéleti nehézségei voltak? 

 

– Kétlem – felelte Strike minden neheztelés nélkül. – És mit írt? 

 

– Sosem jelent meg. Abbahagytam a könyvet, amin dolgoztam, hogy be 

tudjam fejezni Joe-ét. 

 

A pincér letett az író elé egy újabb pohár bort, és távozott. 

 

– Sokat kellett dolgoznia North könyvén? 

 

– Alig valamit – jött a válasz. – Joe zseniálisan írt. Csak néhány 

elnagyoltabb részt nyesegettem meg, meg a végén csiszoltam egy kicsit. 

Hagyott hátra jegyzeteket, hogy hogyan szerette volna. Aztán elvittem 

Jerry Waldergrave-hez, aki a Ropernél dolgozott akkor. 

 

Strike nem felejtette el, mit hallott Chardtól arról, hogy Fancourt talán 

túl közel is állt Waldergrave feleségéhez, óvatosan közelített hát a 

témához. 



 

– Ön dolgozott már azelőtt is Waldergrave-vel? 

 

– A saját könyveimen sosem dolgoztam vele, de hírből tehetséges 

szerkesztőnek ismertem, és tudtam, hogy kedvelte Joe-t. A Jel felén 

együtt dolgoztunk. 

 

– És jó munkát végzett? 

 

Fancourt hirtelen rossz kedve elpárolgott. Szinte úgy tűnt, egyenesen 

szórakoztatónak találja Strike kérdéseit. 

 

– Igen – bólintott, és belekortyolt a borba. – Nagyon jót. 

 

– De most, hogy ön visszament a Roper Chardhoz, nem szeretne vele 

dolgozni? 

 

– Nem különösebben – mosolygott még mindig az író. – Mostanában 

sokat iszik. 

 

– Mit gondol, Quine miért tette bele Waldergrave-et is a Bombyx 

moriba? 

 

– Ezt ugyan honnan tudhatnám? 

 

– Én úgy látom, Waldergrave mindig jó volt Quine-hoz. Nehezen látom 

be, mi motiválta Quine-t, hogy őt is támadja. 

 

– Valóban? – Fancourt megint árgus szemekkel figyelte Strike-ot. 

 

– Bárkivel beszélek, mindenki kicsit máshogy nézi a Vágó figuráját a 

Bombyx moriban. 

 

– Tényleg? 

 

– És a legtöbbeket felháborítja, hogy Quine egyáltalán nekiment 

Waldergrave-nek. El sem tudják képzelni, vajon mivel érdemelte ki. 



Daniel Chard szerint a Vágón az látszik, hogy Quine-nak volt egy 

tettestársa – foglalta össze Strike. 

 

– Mégis mi a fenét gondol, ugyan ki dolgozott volna vajon össze vele a 

Bombyx morin? – nevetett fel röviden Fancourt. 

 

– Vannak elképzelései – válaszolta Strike. – Waldergrave viszont azt 

hiszi, a Vágó valójában önre irányuló támadás. 

 

– De hát én a Hencegő vagyok! – mosolyodott el az író. – Ezt mindenki 

tudja. 

 

– De miért hiheti Waldergrave, hogy a Vágó önről szól? 

 

– Ezt Jerry Waldergrave-től kell megkérdeznie – felelte Fancourt, 

továbbra is mosolyogva. – De van egy olyan fura érzésem, hogy ön azt 

gondolja, tudja, Mr. Strike. Tehát csak annyit mondok: Quine nagyon, 

nagyon nagyot tévedett… márpedig ennél tényleg több esze lehetett 

volna. 

 

Patthelyzet. 

 

– Akkor tehát ennyi év alatt sem sikerült eladniuk a Talgarth Road-i 

házat? 

 

– Nagyon nehéznek bizonyult olyan vevőt találni, aki megfelel a 

feltételeknek Joe végrendeletében. Ez nagy, szélmalomharcos gesztus 

volt Joe-tól. Nagy romantikus volt ő, idealista. Mindazt, amit erről 

éreztem… az örökségről, a vele járó teherről, a hagyományozás 

súlyáról… megírtam az Üres házban – folytatta Fancourt, mint egy 

előadó, aki további olvasnivalót javasol. – Owen érzései meg… már 

amilyenek… – tette hozzá leheletnyi fintorral – a Balzac testvérekben 

jelentek meg. 

 

– A Balzac testvérek a Talgarth Road-i házról szól? – kérdezte Strike. 

Az ötven oldalból, amit elolvasott belőle, ezt nem vette észre. 

 



– Az ott játszódik. Valójában a kapcsolatunkról szól, a hármunk 

kapcsolatáról – felelte Fancourt. – Joe ott fekszik holtan a sarokban, 

Owen és én meg próbáljuk követni az úton, amit kijelölt, próbáljuk 

felfogni a halálát. Abban a műteremben játszódik, ahol, úgy olvastam, 

ön megtalálta Quine holttestét. 

 

Strike nem szólt, csak tovább jegyzetelt. 

 

– Harvey Bird, a kritikus, azt írta a Balzac testvérekről, hogy „olyan 

szörnyű, hogy az ember remeg tőle, leesik az álla, összeszorul a 

záróizma”. 

 

– Csak arra emlékszem, hogy sokat markolászták benne a golyóikat – 

jegyezte meg Strike, mire Fancourtból hirtelen egészen természetes, 

kislányos kuncogás tört elő. 

 

– Szóval olvasta? Nos, igen, Owent megszállottan foglalkoztatták a 

golyói. 

 

A színész a szomszéd asztalnál végre elhallgatott, hogy levegőt is 

vegyen. A rövid szünetben remekül ki lehetett venni, mit mondott épp 

Fancourt. Strike vigyorogva figyelte, ahogy a színész és két társa az íróra 

bámul, aki a szokott fanyar mosolyával válaszolt. A három férfi gyorsan 

megint beszélgetni kezdett. 

 

– Volt ez az igazi fixa ideája – fordult vissza Strike-hoz Fancourt. – 

Tudja, Picasso-módi: hogy a heréi a forrása a kreatív energiájának. 

Életében és munkásságában is kényszeresen foglalkoztatta a machismo, 

a férfierő, a termékenység. Lehet, hogy van, aki azt mondaná, fura 

fixáció ez olyasvalaki számára, aki szerette, ha megkötözik és 

uralkodnak rajta, de én épp logikus következményként látom… a jin és a 

jang Quine szexuális személyiségében. Nyilván felfigyelt rá, milyen 

neveket adott nekünk a könyvben? 

 

– Vas és Varikokele – felelte Strike, és megint megjegyezte, hogy 

Fancourt kissé meglepettnek tűnik annak láttán, hogy egy ilyen Strike 

kinézetű alak egyáltalán olvas könyveket, és még oda is figyel rá, mi van 

bennük. 



 

– Vas, azaz Quine, az a cső, amelyen a sperma a heréből a péniszbe jut: 

az egészséges, erős, kreatív erő. Varikokele pedig nem más, mint a 

herében egy ér fájdalmas megnagyobbodása, amely néha 

terméketlenséghez is vezethet. Jellegzetesen durva quine-i utalás arra, 

hogy mumpszos lettem nem sokkal Joe halála után, és még ahhoz is túl 

rosszul voltam, hogy a temetésre elmenjek; de egyben arra is, hogy 

(ahogy ön is rámutatott) akkoriban nagyon nehéz körülmények között 

folytattam az írást. 

 

– Ekkor még barátok voltak? – próbálta tisztázni Strike. 

 

– Amikor elkezdte a könyvet, akkor még… legalábbis elméletben… igen 

– felelte Fancourt mogorva mosollyal. – De az írók szörnyű egy fajta, 

Mr. Strike. Ha élethosszig tartó barátságra, önzetlen bajtársra vágyik, 

lépjen be a hadseregbe, és tanuljon meg ölni. Ha pedig egész életében 

csak ideiglenes szövetségeket akar a társaival, akik majd szívből örülnek 

minden kudarcának, nos, akkor írjon regényeket. 

 

Strike elmosolyodott. 

 

Fancourt szenvtelen örömmel folytatta: – A Balzac testvérek kritikái 

között olyanok is voltak, amelyeknél rosszabbakat életemben nem 

olvastam. 

 

– Ön is írt róla? 

 

– Nem – jelentette ki Fancourt. 

 

– Ekkor még az első feleségével élt, ugye? – folytatta Strike. 

 

– Így van – bólintott az író. Olyan rezzenés futott át az arcán, mint ahogy 

egy állat fara összerándul, ha leszáll rá egy légy. 

 

– Csak a kronológiát próbálom összerakni… őt tehát nem sokkal az után 

vesztette el, hogy North meghalt? 

 



– Olyan érdekesek a halálra használt eufemizmusaink, nem? – mondta 

erre könnyedén Fancourt. – Egyáltalán nem „vesztettem el”. Épp 

ellenkezőleg, meg is botlottam benne a sötétben, ahogy ott hevert a 

konyhánkban holtan, a feje a sütőben. 

 

– Sajnálom – szúrta be Strike illendő módon. 

 

– Nos, igen… 

 

Az író újabb italt rendelt. Strike látta, hogy kényes pontra érkeztek. 

Innentől vagy tovább áramlik az információ, vagy teljesen elapad. 

 

– Beszélt ön valaha Quine-nal arról a paródiáról, ami a felesége 

öngyilkosságához vezetett? 

 

– Már mondtam magának, soha többet nem beszéltem vele semmiről 

Ellie halála után – válaszolt Fancourt higgadtan. – Azaz nem. 

 

– És egészen biztos volt benne, hogy azt ő írta? 

 

– Kétség nem férhet hozzá. Mint oly sok más olyan író, akinek nem 

igazán van mondanivalója, Quine is remek irodalmi utánzó volt. 

Emlékszem, Joe munkáját is parodizálta egyszer, és nagyon is vicces 

lett. Persze nyilvánosan nyilván nem gúnyolta volna ki Joe-t. Túl sok 

haszna származott abból, hogy velünk barátkozott. 

 

– Állította valaki, hogy olvasta a paródiát még megjelenés előtt? 

 

– Nekem ugyan senki sem ismert el ilyesmit, de meglepő is lett volna, ha 

elismerik, nem gondolja, tekintve, hogy mi lett belőle? Liz Tassel 

pléhpofával letagadta, hogy Owen megmutatta volna neki, de másoktól 

aztán hallottam olyat, hogy ő bizony olvasta, mielőtt megjelent. Biztos is 

vagyok benne, hogy bátorította a megjelentetését. Liz őrültmód 

féltékeny volt Ellie-re. 

 

Rövid szünet után Fancourt hirtelen felvett könnyedséggel folytatta: – 

Mostanság nehéz felidézni is, hogy valaha még volt olyan idő, amikor 

meg kellett várni a papíron kinyomtatott recenziókat, hogy lássa az 



ember, lehúzták-e a munkáját. Az internet feltalálásával bármely 

félanalfabéta kretén lehet Micsikó Kakutani. 

 

– Quine mindig is tagadta, hogy ő írta volna, ugye? – kérdezte Strike. 

 

– Bizony tagadta, amilyen töketlen egy marha volt – vágta rá Fancourt, 

és nyilván észre sem vette, milyen ízléstelen. – Mint oly sok önjelölt 

szabadgondolkodó, Quine irigy, végletesen versengő személyiség volt, 

aki másra sem vágyott, mint tömjénezésre. Rettegett, hogy kiveti 

magából az irodalmi közösség Ellie halála után. De persze – folytatta 

egyértelmű örömmel –, ez így is megtörtént. Owen rengeteget profitált 

abból, hogy benne lehetett Joe-val meg velem ebben a triumvirátusban. 

De amikor Joe meghalt, én meg megszakítottam vele a kapcsolatot, már 

jobban látszott, milyen valójában: mocskos fantáziájú, érdekes stílusú 

író, akinek jóformán nincs olyan ötlete, ami ne lenne pornográf. Vannak 

írók, akikben csak egyetlen jó könyv van. Hát Owen ilyen volt. A Hobart 

vétkével ellőtte minden patronját, és ez a szófordulat még neki is tetszett 

volna. Az után minden csak felesleges ismétlés lett. 

 

– Nem azt mondta, hogy ön szerint a Bombyx mori „egy mániákus 

mesterműve”? 

 

– Á, tehát olvasta? – Fancourt meglepetése mintha valamelyest a hiúsága 

legyezgetéséből eredt volna. – Nos, hát az is, irodalmi érdekesség. 

Sosem tagadtam, hogy Owen igenis tudott írni; csak, tudja, sosem bírt 

előásni semmi mélyebbet, érdekesebbet, amiről írhatna. Meglepően 

gyakori jelenség ez. No de a Bombyx morival végre megtalálta a neki 

való témát, nem? Mindenki gyűlöl, mindenki ellenem van, zseni vagyok, 

és senki sem érti. Az eredmény groteszk és komikus, dől belőle a 

keserűség meg az önsajnálat, és mégis tagadhatatlanul lebilincselő. És a 

nyelvezete – tette még hozzá, és ennyire lelkesen még nem szólalt meg 

eddig beszélgetésük során –, az igazán csodálatra méltó. Vannak benne 

részek, amelyek ott vannak élete legjobb bekezdései között. 

 

– Ez mind nagyon hasznos anyag – jegyezte meg Strike. 

 

Fancourtot ez mintha mulattatta volna. 

 



– Hogyhogy? 

 

– Van egy olyan érzésem, hogy ennek az ügynek a Bombyx mori a 

kulcsa. 

 

– „Ügynek”? – ismételte mosolyogva Fancourt. Rövid szünet után 

folytatta: – Ön komolyan azt akarja mondani, hogy Owen Quine 

gyilkosa még mindig szabadlábon van? 

 

– Igen, én azt hiszem – bólintott Strike. 

 

– Akkor nem az lenne a hasznosabb – mosolygott még szélesebben az 

író –, ha a gyilkos írásait elemeznénk, és nem az áldozatét? 

 

– Lehet – értett egyet Strike. – De egyelőre nem tudjuk, a gyilkos ír-e. 

 

– Ó, hát manapság már mindenki ír – mondta Fancourt. – A fél világ 

regényeket ír, csak épp senki nem olvassa őket. 

 

– Én biztos vagyok benne, hogy a Bombyx morit elolvasnák. Különösen, 

ha ön írna hozzá előszót – vetette ellene Strike. 

 

– Igaza lehet. – Fancourt mosolya még szélesebbre húzódott. 

 

– Ön pontosan mikor olvasta először a könyvet? 

 

– Mikor is lehetett… lássuk csak… 

 

Fancourt láthatóan nekiállt fejben számolni. 

 

– Csak a… annak a hétnek a közepe felé, amikor Quine-tól kikerült – 

mondta aztán. – Dan Chard hívott fel, elmondta, hogy Quine azt próbálja 

benne sugallni, én írtam Ellie könyvének paródiáját, és megpróbált 

meggyőzni, hogy csatlakozzak én is a Quine elleni jogi lépéseihez. Én 

meg elutasítottam. 

 

– Chard fel is olvasott önnek belőle részeket? 

 



– Nem – mosolyodott el megint az író. – Megijedt, hogy talán 

elveszítheti az épp visszaszerzett sztárszerzőjét. Nem, egyszerűen csak 

vázolta, milyen állításokat tett Quine, és felajánlotta az ügyvédei 

segítségét. 

 

– Mikor hívta fel önt ezzel? 

 

– Egy este… 7-én, minden bizonnyal 7-én – felelte Fancourt. – Vasárnap 

este. 

 

– Aznap, amikor az új regényéről szóló interjút vették fel – tette hozzá 

Strike. 

 

– Ön nagyon jól informált – jegyezte meg összeszűkülő szemmel az író. 

 

– Láttam az adást. 

 

– Nos, tudja – jegyezte meg Fancourt apró, rosszindulatú szúrással –, ön 

nem igazán olyan embernek néz ki, aki szívesen néz művészeti 

műsorokat. 

 

– Azt nem mondtam, hogy szívesen nézem őket – felelte Strike, és 

egyáltalán nem lepte meg, hogy Fancourtnak láthatóan tetszett ez a 

válasz. – De feltűnt az ön nyelvbotlása, amikor a beszélgetésben az első 

felesége nevét kimondta. 

 

Fancourt nem válaszolt, csak nézett Strike-ra a borospohara fölött. 

 

– Először azt mondta, „Epi”, aztán kijavította, és „Ellie”-t mondott – 

fejtette ki Strike. 

 

– Nos, ahogy mondta is, nyelvbotlás volt. A legékesszólóbbakkal is 

megesik. 

 

– A Bombyx moriban az ön néhai feleségét… 

 

– …Epigónak hívják. 

 



– Ami puszta véletlen egybeesés – szögezte le Strike. 

 

– Nyilvánvalóan – bólintott Fancourt. 

 

– Hiszen 7-én ön még nem tudhatta, hogy Quine Epigónak nevezte el a 

feleségét. 

 

– Nyilván nem. 

 

– Quine szeretőjének bedobáltak egy kézirati példányt laponként a 

levélrésen, az ajtaján, közvetlenül az után, hogy Quine eltűnt – mondta 

Strike. – Önnek nem küldtek véletlenül ugyanígy egy példányt? 

 

Kényelmetlenül hosszúra nyúlt ez után a szünet. Strike érezte, ahogy 

elpattan a gyenge összekötő szál, amit sikerült kihúznia kettejük között. 

De már nem számított. Ezt a kérdést tartalékolta utolsónak. 

 

– Nem – felelte végre Fancourt. – Nem küldtek. – Azzal előhúzta a 

tárcáját. Úgy tűnt, teljesen megfeledkezett arról a kimondott céljáról, 

hogy kérdezgesse kicsit Strike-ot a következő regénye egy karakteréhez, 

és a nyomozó ezt egyáltalán nem bánta. Ő is előhúzott némi pénzt, de 

Fancourt felemelte a kezét, és eltéveszthetetlenül sértőn azt mondta: – 

Nem, nem, engedje meg, legyen szíves! Az ön sajtójában igen gyakran 

előkerül, hogy élt már jobb időket is. Nos, ez nekem Ben Jonsont juttatja 

eszembe: „Szegény úr vagyok, katona, ki jobb szerencsém idejében csak 

gúnyosan néztem volna ily hitvány menedékre”. 

 

– Igazán? – kérdezte Strike barátságosan, és eltette a pénzét. – Nekem 

inkább az jut eszembe, hogy 

 

 

 

sicine subrepsti mi, atque intestina pururens 

ei misero eripuisti omnia nostra bona? 

Eripuisti, eheu, nostrae crudele uenenum 

Uitae, eheu nostrae pestis amicitiae. 

 

 



 

Mosolytalan arccal nézett vissza a döbbent Fancourtra. 

 

Az író hamar összeszedte magát: – Ovidius? 

 

– Catullus – felelte Strike, és az asztalra támaszkodva nagy nehezen 

felállt a puffról. – Nagyjából annyit tesz, hogy 

 

 

 

így csúsztál be szivembe, s ekép égetve ki bensőm, 

így eloroztad az én minden igaz javamat? 

El, bizony, el, haj! haj! te az életem átka, te méreg, 

haj! te barátságom szégyene, átka-baja.
17

 

 

 

 

– Hát, gondolom, valamerre még találkozunk – köszönt el vidáman az 

írótól. 

 

Aztán már indult is sántítva a lépcső felé, a hátában Fancourt 

tekintetével. 
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Szövetségesei s barátai vad áramlatként 

Rontanak seregek ellen. 

 

THOMAS DEKKER: 

A spanyol nemes katona 

 

 

 

 

Aznap este Strike sokáig üldögélt a kanapén az amerikai konyhájában; 

szinte nem is hallotta a forgalom zaját a Charing Cross Roadról meg a 

karácsony előtti bulik résztvevőinek tompa, távoli kiáltásait. A műlábát 

lecsatolta; kényelmes volt ott üldögélni alsónadrágban, hogy a sérült 

lába csonkját nem nyomta semmi, és a térdében a lüktetést megint dupla 

adag fájdalomcsillapítóval fojtotta el. Mellette, a kanapén megszáradt 

tésztamaradék árválkodott egy tányérban, a kis ablakon át látható 

égdarabka lassan a valódi éjszaka sötétkék bársonyszínébe fordult – 

Strike pedig még mindig nem mozdult, bár nagyon is ébren volt. 

 

Olyan érzés volt, mintha nagyon-nagyon rég látta volna azt a képet 

Charlotte-ról menyasszonyi ruhában. Egész nap egyetlenegyszer sem 

gondolt rá. Vajon ez már az igazi gyógyulás kezdete? A lány hozzáment 

Jago Rosshoz, ő pedig itt van egyedül, és egy bonyolult gyilkosság 

részletein rágódik hűvös tetőtéri lakásában, a halovány fényben. Talán 

most már mindketten ott kötöttek ki végre, ahol a helyük van. 

 

Előtte ott volt az asztalon az átlátszó műanyag tasak, benne (félig még 

mindig a Gonosz sziklákon fénymásolt borítójába csomagolva) a szürke 

írógépkazetta, amit Orlandótól hozott el. Most már legalább fél órája 

bámulta, mint egy gyerek karácsony reggelén, amikor ott találja a 

titokzatos, hívogató csomagot, a legnagyobbat a fa alatt. És mégsem 

nézheti meg, hozzá sem érhet, nehogy tönkretegyen bármilyen 

bizonyítékot, amit a laborban kinyerhetnek a szalagról. Ha csak felmerül 

a gyanú, hogy valaki megpiszkálhatta… 



 

Az órájára pillantott. Megígérte magának, hogy fél tíz előtt nem 

telefonál. A gyerekeket ágyba kell dugni, az asszonyt is meg kell 

békíteni a hosszú munkanap után. Strike pedig azt akarta, hogy legyen 

elég ideje rendesen elmondani, amit akar… 

 

De még az ő türelmének is megvolt a határa. Némi nehézséggel felkelt, 

fogta az iroda kulcsát, és nagy nehezen lement, a korlátba kapaszkodva 

és ugrálva, időnként le is ülve. Tíz perccel később visszatért a lakásába, 

és visszaült a kanapén még mindig meleg helyére a zsebkésével, kezén 

ugyanolyan gumikesztyűvel, amilyet Robinnak is adott aznap. 

 

Óvatosan kivette az írógépkazettát és az összegyűrt könyvborítót a 

tasakból, aztán még mindig a papírlappal együtt a rozoga, műanyag 

borítású asztalra tette. Szinte a lélegzetét is visszatartotta, ahogy a 

bicskán kinyitott fogpiszkálóval benyúlt a kazettából kilátszó, nagyjából 

ötcentinyi érzékeny szalag mögé. Egy kis ügyeskedéssel még egy 

keveset ki tudott húzni. Fordított betűkből álló fordított szavak tűntek 

fel: 

 

T-EIDDE MEREMSI ,MATLODNOG TZA GÉM NÉ S 

 

A hirtelen adrenalinlöket csak az apró, elégedett sóhajban látszott meg 

rajta. Gyorsan újra feszesre húzta a szalagot a bicskája csavarhúzója meg 

a kazetta tetején lévő csavar segítségével úgy, hogy a kazetta házához 

egyetlenegyszer sem ért hozzá, aztán, még mindig gumikesztyűben, 

visszacsúsztatta a műanyag tasakba. Ismét az órájára nézett. Most már 

nem tudott tovább várni. Fogta a mobilját, és felhívta Dave Polwortht. 

 

– Nem rosszkor? – kérdezte rögtön, ahogy a régi barátja felvette. 

 

– Nem – felelte Polworth. Kíváncsi volt a hangja. – Mi a helyzet, Diddy? 

 

– Szívességet akarok kérni, Cimbi. Jó nagyot. 

 

Mérnök barátja (több mint százhatvan kilométerre onnan, bristoli 

nappalijában) nem szólt közbe, amíg Strike elmondta neki, mit akar 

kérni tőle. Amikor végül befejezte, pillanatnyi szünet állt be. 



 

– Tudom, hogy nagy kérés – szólalt meg Strike, és izgatottan hallgatta a 

vonal susogását. – Azt sem tudom, egyáltalán meg lehet-e csinálni ebben 

az időben. 

 

– Persze hogy meg lehet – vágta rá Polworth. – Csak mondjuk át kell 

gondolnom, mikor tudom megcsinálni, Diddy. Nemsokára jön két 

szabadnapom… de nem hinném, hogy Penny nagyon örülne… 

 

– Ja, gondoltam, hogy az gond lehet – felelte Strike. – És tudom, 

veszélyes is. 

 

– Na ne sértegess, csináltam már veszélyesebbet is – szólt vissza 

Polworth. – Nem, csak azt akarta, hogy vigyem el őt meg az anyját 

karácsonyi bevásárlásra… de hát bassza meg, Diddy, nem azt mondtad, 

hogy ez élet-halál kérdése? 

 

– Olyasmi – felelte Strike. Lehunyta a szemét, és elvigyorodott. – Élet- 

szabadságé. 

 

– És semmi karácsonyi bevásárlás, na, az nagyon is tetszik az öreg 

Cimbinek. Vedd úgy, hogy már meg is van, és majd hívlak, ha lesz 

bármi, oké? 

 

– Csak vigyázz magadra, öregem! 

 

– Hagyjál már! 

 

Strike maga mellé dobta a mobilt a kanapéra, és még mindig vigyorogva 

megdörzsölte az arcát. Lehet, hogy épp valami még nagyobb őrültségre, 

még értelmetlenebb dologra vette rá Polwortht, mint egy elúszó cápa 

megpaskolása, de a barátja olyan típus, aki kimondottan élvezi a 

veszélyt; és most már itt a legvégső megoldások ideje. 

 

Mielőtt lekapcsolta volna a villanyt, Strike még utoljára ismét átolvasta a 

Fancourttal való beszélgetésén készített jegyzeteit, és olyan erővel húzott 

alá benne egy szót, hogy elszakadt a papír – azt, hogy „Vágó”. 
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Figyelted azt a sziporkámat a selyemhernyóról? 

 

JOHN WEBSTER: 

A fehér ördög
18

 

 

 

 

 

Quine-ék lakásán és a Talgarth Road-i házban továbbra is helyszínelők 

dolgoztak. Leonora még mindig a Hollowayben ült. Állóháború lett a 

történtekből. 

 

Strike hozzá volt szokva, hogy órákig álljon a hidegben sötét ablakokat 

figyelve, jellegtelen arcú ismeretleneket kövessen; hozzászokott, hogy 

nem veszik fel a telefont, az üres tekintetekhez is, a járókelőkhöz, akik 

semmit sem értenek; és a kényszeredett, frusztráló várakozáshoz is. 

Egyetlen dolog volt más és zavaró is ezúttal: az a kis szorongó nyüszítés, 

ami ott hallatszott a fejében minden cselekedete háttereként. 

 

Az embernek profi távolságtartással kell kezelnie a körülményeket, de 

azért mindig vannak, akiken megesik a szíve, akad igazságtalanság, ami 

tényleg bántja. Leonora ott ül a börtönben sápadtan, zokogva, a lánya 

meg teljesen összezavarodva, védtelenül, mindkét szülője nélkül. Robin 

kirakta Orlando rajzát az íróasztala fölé, így a vidám, zöld ruhás Robin 

Hood onnan figyelte a nyomozót és asszisztensét, amíg azok a többi 

üggyel foglalatoskodtak, és emlékeztette őket, hogy az a göndör hajú 

lány Ladbroke Grove-ban még mindig várja, hogy az anyukája 

hazajöjjön. 

 

Robinnak legalább volt valami fontos teendője, bár ő úgy érezte, 

cserbenhagyta Strike-ot. Már két napja eredménytelenül tért vissza az 

irodába, üres műanyag tasakkal. A nyomozó a lelkére kötötte, hogy 

legyen különlegesen óvatos, és ha a legkisebb jelét észreveszi, hogy 

meglátták vagy megjegyezték, azonnal tűnjön el. Azt nem nagyon akarta 



egyenesen megmondani, mennyire emlékezetesnek gondolja a lányt, 

még akkor is, ha a vörösesszőke haját besuvasztja egy fekete kötött 

sapka alá. Nagyon csinos nő volt Robin. 

 

 

– Nem vagyok benne biztos, hogy tényleg ennyire óvatosnak kéne 

lennem – jegyezte meg Robin, bár a legapróbb részletekig követte 

minden utasítását. 

 

– Ne felejtsük el, kivel is van itt dolgunk, Robin! – csattant fel erre 

Strike, akinek most is ott nyüszített a gyomrában a szorongás. – Quine 

nem saját magát belezte ki. 

 

Furán formátlan félelmek is kavarogtak most benne. Természetesen azért 

is aggódott, hogy a gyilkos esetleg még így is kicsusszanhat a markából, 

hogy óriási lyukak tátonganak a pókhálószerűen finom elméletben, amit 

felépített, és hogy ezt egyelőre nagyrészt saját képzeletbeli 

rekonstrukcióiból alkotta meg. Feltétlenül tárgyi bizonyítékokra volt 

szüksége, hogy megszilárdítsa, különben a rendőrség meg a védőügyvéd 

szétszedik. De nem csak ez aggasztotta. 

 

Bármennyire is nem szerette a „Misztikus Bob” becenevet, amit Anstis 

akasztott rá, Strike most valami közeledő veszélyt érzékelt, majdnem 

olyan határozottan, mint amikor minden kétségen felül tudta, hogy a 

Viking mindjárt felrobban alatta. Ezt intuíciónak szokták hívni, de Strike 

tudta, hogy igazából csak apró jelekből kiolvasott következtetés – ahogy 

öntudatlanul is felismer egy mintát. A bizonyítékok összevissza 

sokaságából kezdett tisztább képe kialakulni a gyilkosról, ez pedig sötét, 

rémisztő kép volt: megszállott, vadul erőszakos ember, számító, 

zseniális, de mélységesen zavart elmével. 

 

Minél tovább ólálkodik az ügy körül, mert nem hajlandó elengedni, 

minél közelebb kerül hozzá, minél pontosabban célzottak a kérdései, 

annál nagyobb az esély, hogy a gyilkos talán ráébred, mekkora veszélyt 

jelent rá. Strike bízott a saját képességeiben, hogy fel tudja ismerni és el 

tudja hárítani a támadást, de nem tudta szenvtelenül elgondolni, miféle 

megoldások merülhetnek még fel egy ilyen beteg elmében, amely már 

eddig is megmutatta, hogy egészen egzotikus kegyetlenségre képes. 



 

Eljött Polworth két szabadnapja, majd el is múlt, és semmilyen 

kézzelfogható eredményt nem hozott. 

 

– Most már ne add fel, Diddy! – biztatta a barátja a telefonban. Jellemző 

módon Polwortht mintha nem eltántorította, hanem épp további 

kísérletekre sarkallta volna az, hogy eddig nem járt sikerrel. – Hétfőn 

beteget jelentek, és nekimegyek még egyszer. 

 

– Erre tényleg nem kérhetlek – mormogta csalódottan Strike. – 

Levezetni oda… 

 

– De hát én ajánlottam fel, te hálátlan, botlábú barom! 

 

– Penny meg fog ölni. Mi lesz a karácsonyi bevásárlással? 

 

– Na és azzal, hogy így megszívathatom a zsarukat? – kérdezett vissza 

Polworth. Régi elvei alapján nemigen kedvelte a fővárost, meg annak 

lakóit. 

 

– Igazi barát vagy, Cimbi – felelte Strike. 

 

Amikor letette, látta a vigyort Robin arcán. 

 

– Mi olyan vicces? 

 

– Cimbi… – válaszolt. Annyira magániskolás szó volt, annyira nem illett 

Strike-hoz. 

 

– Nem az, amire gondol – kezdte Strike, és már a cápás sztori felénél 

járt, amikor megint megcsörrent a telefonja: ismeretlen szám. Felvette. 

 

– Cameron… ööö… Strike? 

 

– Én vagyok. 

 

– Itten meg Jude Graham. Kath Kent szomszédja. Há’ visszajött – 

mondta egy vidám női hang. 



 

– Ez remek hír! – felelte Strike, és felfelé fordított hüvelykujjal jelzett 

Robinnak. 

 

– Ja, ma reggel jött. Meg egy ismerőse is itten van vele. Kérdeztem, hol 

vót, de nem mondta meg – folytatta a szomszédasszony. 

 

Strike-nak eszébe jutott, hogy Jude Graham azt hiszi, újságíró. 

 

– Ez az ismerős férfi vagy nő? 

 

– Nő – jött a sajnálkozó válasz. – Magas, vékony, sötét hajú csaj, 

állandóan itten lebzsel Kathnél. 

 

– Nagyon sokat segít, Ms. Graham – köszönte meg Strike. – Később 

majd… bedobok valamit önnek hálám jeléül. 

 

– Remek – vágta rá boldogan a nő. – Akkó’ viszlát. 

 

És letette. 

 

– Kathryn Kent hazament – fordult Robinhoz Strike. – És úgy veszem 

ki, ott van vele Pippa Midgley is. 

 

– Ó. – Robin igyekezett nem elmosolyodni. – Hát, ööö, gondolom, most 

már bánja, hogy úgy elkapta, nem? 

 

Strike bánatosan vigyorgott. 

 

– Szóba se fognak állni velem – mondta. 

 

– Nem – helyeselt Robin. – Szerintem sem fognak. 

 

– Nekik tök jól megfelel, hogy Leonora sitten van. 

 

– De ha elmondja nekik az egész elméletét, talán együttműködnek – 

vetette fel Robin. 

 



Strike az állát simogatta; Robinra nézett, de valami máson gondolkodott. 

 

– Nem tehetem – mondta végül. – Ha kiszivárog, hogy arrafelé 

szimatolok, örülhetek, ha nem kapok egy kést a hátamba valami sötét 

éjszakán. 

 

– Komolyan mondja? 

 

– Robin! – szólt rá Strike kissé idegesen. – Quine-t megkötözték és 

kibelezték! 

 

Leült a kanapé karfájára. Ez nem nyikorgott annyira, mint az ülőrésze, 

bár a súlya alatt felnyögött. 

 

– De maga bejött Pippa Midgley-nek – szólalt meg aztán. 

 

– Megcsinálom! – vágta rá azonnal Robin. 

 

– Nem egyedül – felelte Strike. – De talán segíthet nekem bejutni. Mit 

szólna a ma estéhez? 

 

– Persze! – csapott le erre a lány kész örömmel. 

 

Hát nem megállapodtak Matthew-val az új szabályokban? Ugyan még 

csak most először tette próbára, Robin mégis magabiztosan emelte fel a 

telefont. Amikor közölte a fiúval, hogy egyelőre nem tudja, mikor ér 

haza ma este, az ugyan lelkesnek épp nem mondható módon reagált, de 

vita nélkül fogadta a bejelentést. 

 

Így hát este hétkor, miután hosszasan megtárgyalták, milyen taktikát 

fognak alkalmazni, Strike és Robin tíz perc különbséggel megindult a 

fagyos éjszakában a Stafford Cripps-házhoz. Robin ment elöl. 

 

A háztömb betonudvarán megint fiatalokból álló banda álldogált, és 

Robint bizony nem olyan óvatos tisztelettel engedték át, mint Strike-ot 

két héttel azelőtt. Egyikük odatáncolt elé hátrafelé lépkedve, ahogy már 

közeledett a lépcsőházhoz: hívta, menjen velük bulizni, azt mondogatta, 

milyen gyönyörű, és csak nevetett a fiatal nő némaságán, mögötte pedig 



gúnyosan kacagtak a társai a sötétben, és arról beszélgettek, hogy is néz 

ki Robin hátulról. A betonból épült lépcsőházba belépve fura 

visszhangot vertek a fiú gúnyolódó szavai. Robin úgy nézte, legfeljebb 

tizenhét éves lehet. 

 

– Fent van dolgom az emeleten – mondta neki határozottan, ahogy a srác 

csoszogva jött utána a társai nagy derültségére, de közben azért meg is 

izzadt kicsit. Csak gyerek, mondta magában. És Strike is itt jön 

mögöttem. Ebből a gondolatból erőt merített. – Menj az útból, légy 

szíves! 

 

A fiú kis habozás után még benyögött valami gúnyosnak szánt 

megjegyzést az alakjáról, aztán odébb állt. Robin halványan arra 

számított, hogy megpróbálja megfogni, ahogy elmegy mellette, de a srác 

inkább visszaszaladt a többiekhez, akik meg mind obszcenitásokat 

kiabáltak utána, ahogy felment a lépcsőn és megkönnyebbülten felért a 

Kath Kent lakásához vezető függőfolyosóra. Nem követte senki. 

 

A lakásban égett a villany. Robin megállt egy pillanatra, összeszedte 

magát, aztán becsengetett. 

 

Néhány másodpercnyi várakozás után óvatosan résnyire nyílt az ajtó. 

Hosszú, vörös hajkoronájú, középkorú nő állt mögötte. 

 

– Kathryn? 

 

– Igen? – felelte gyanakodva a nő. 

 

– Olyan információim vannak, amelyek nagyon fontosak lehetnek önnek 

– kezdte Robin. – Feltétlenül meg kell hallgatnia. 

 

(Ne mondja, hogy „beszélnem kell magával” – készítette fel Strike –, 

vagy hogy „lenne néhány kérdésem”. Úgy kell megfogalmazni, hogy az 

jöjjön ki belőle, ez neki a hasznára fog válni. Csak akkor mondja meg, 

kicsoda, ha már mindenképp muszáj; mondja úgy, mintha sürgős lenne, 

hadd kezdjen aggódni, miről marad le, ha magát elengedi. Be kell jutnia, 

még mielőtt alaposan átgondolhatná. Szólítsa a nevén! Létesítsen 

személyes viszonyt! És ne hallgasson el!) 



 

– Miről van szó? – kérdezte türelmetlenül Kathryn Kent. 

 

– Bejöhetnék? – érdeklődött Robin. – Nagyon hideg van. 

 

– Ki maga? 

 

– Kathryn, ezt tudnia kell. 

 

– Ki… 

 

– Kath! – szólalt meg a nő háta mögött egy hang. 

 

– Maga újságíró? 

 

– Jó barát vagyok – rögtönzött Robin; a cipője orra már a küszöbön belül 

volt. – Segíteni szeretnék, Kathryn. 

 

– Hahó… 

 

Kath mellett ismerős, hosszúkás arc jelent meg a nagy barna szemekkel. 

 

– Ő az, akiről meséltem! – szólalt meg Pippa. – Azzal a pasassal 

dolgozik… 

 

– Pippa – kezdte Robin, és megkereste a magas lány tekintetét –, tudja, 

hogy az önök oldalán állok… valamit mindenképp el kell önöknek 

mondanom, sürgősen! 

 

A lába már kétharmadig bent volt a lakásban. Robin összeszedte minden 

meggyőzőerejét, amit csak elő tudott venni, úgy bámult Pippa rémült 

szemébe. 

 

– Pippa, nem jöttem volna ide, ha ez nem lenne tényleg fontos… 

 

– Engedd be! – fordult Kathrynhez a lány. Ijedtség hallatszott a 

hangjában. 

 



A zsúfolt kis előszobában mintha mindenütt kabátok lógtak volna. 

Kathryn egy apró, lámpafényes nappaliba vezette be egyszerű, 

liliomszínűre festett falakkal. Az ablakok előtt barna függönyök, olyan 

vékony anyagból, hogy a szemközti épület meg a távolabb elhaladó 

autók fényei keresztülszűrődtek rajta. A régi kanapéra kissé koszos, 

narancsszín ágytakarót terítettek; alatta örvénylő, absztrakt mintás 

szőnyeg. Az olcsó, egyszerű kis dohányzóasztalon egy kínaiból rendelt 

vacsora maradványai. A sarokban rozoga kis számítógépasztal állt, rajta 

egy laptop. Robin most látta, hogy a két nő egy kisebb műfenyőt díszített 

épp, bele is hasított a lelkiismeret-furdalás. A padlón égősor volt 

kiterítve, az egyetlen fotelben pedig jó néhány karácsonyfadísz. Köztük 

egy porcelánkorong LEENDŐ HÍRES ÍRÓ felirattal. 

 

– Mit akar? – szegezte neki újra a kérdést karba tett kézzel Kathryn 

Kent. 

 

Apró, tüzes szemekkel bámult Robinra. 

 

– Leülhetek? – kérdezte erre, aztán, meg sem várva Kathryn válaszát, le 

is ült. 

 

(Érezze magát otthon, amennyire csak udvariatlanság nélkül lehetséges, 

nehezítse meg neki, hogy kimozdítsa, tanácsolta Strike.) 

 

– Mit akar? – ismételte megint Kathryn Kent. 

 

Pippa az ablak előtt állt, onnan bámult Robinra; ő pedig látta, hogy egy 

karácsonyfadísszel (egy Télapónak öltözött egérrel) játszik idegesen. 

 

– Tudják, hogy Leonora Quine-t letartóztatták gyilkosság gyanújával? – 

kezdte Robin. 

 

– Persze hogy tudom. Én voltam – bökött saját telt keblére Kathryn –, 

aki megtalálta a Visa-számlát a kötelekről, a burkáról meg az overallról! 

 

– Igen – bólintott Robin. – Tudom. 

 



– Kötél meg burka! – tört ki Kathryn Kent. – Jól megszívta az a szemét, 

mi? Annyi évig gondolta róla, hogy csak valami slampos kis… unalmas 

kis… kis tehén… aztán tessék, mit csinált vele! 

 

– Igen – felelte Robin. – Valóban nagyon úgy néz ki. 

 

– Hogy érti, hogy „úgy néz ki”…? 

 

– Kathryn, azért jöttem, hogy figyelmeztessem: nem hiszik, hogy ő volt! 

 

(Csak semmi konkrétum. Ne is említse kimondottan a rendőrséget, ha el 

tudja kerülni, ne kötelezze el magát olyan mesével, amit lehet 

ellenőrizni, hagyja csak meg a homályban! – utasította Strike.) 

 

– Hogy érti, hogy…? – ismételte Kathryn rögtön. – A rendőrség nem…? 

 

– És ön hozzáférhetett a kártyához, számos lehetősége adódhatott leírni 

a… 

 

Kathryn vad tekintettel Robinról Pippára pillantott, aki falfehérre vált 

arccal szorongatta az egér-Télapót. 

 

– De Strike nem gondolja, hogy ön volt – tette hozzá Robin. 

 

– Kicsoda? – kérdezte Kathryn. Úgy tűnt, túl összezavarodott, 

túlságosan megrémült, nem képes rendesen gondolkodni. 

 

– A főnöke! – suttogta neki jól hallhatóan Pippa. 

 

– Az a pasas! – kiáltott fel Kathryn, és megint Robin felé fordult. – Az 

Leonorának dolgozik! 

 

– De nem hiszi, hogy maga volt – ismételte Robin –, még a 

hitelkártyaszámla dacára sem… Mármint annak dacára, hogy az 

egyáltalán itt volt önnél. Úgy értem, furának tűnhet, de Strike biztos 

benne, hogy csak véletlenül… 

 



– A lánya adta nekem! – csattant fel Kathryn Kent, a karját széttárva 

vadul gesztikulálva. – A lánya, az adta nekem, hetekig még csak meg 

sem néztem a hátulját, eszembe sem jutott! Csak kedves akartam lenni, 

hogy elfogadom a rohadt, hülye kis rajzát, hogy úgy teszek, mintha 

tetszene, csak kedves akartam lenni! 

 

– Én megértem – bólintott Robin. – Mi hiszünk önnek, Kathryn, 

biztosíthatom. Strike a valódi gyilkost akarja megtalálni, ő nem olyan, 

mint a rendőrök. 

 

(Csak célozgasson, ne mondjon ki semmit!) 

 

– Őt nem az érdekli, hogy csak fogja a következő nőt, akinek Quine 

esetleg hagyta, hogy… tudja… 

 

A „hogy megkötözze” szavak kimondatlanul is ott lógtak a levegőben. 

 

Pippa arckifejezését könnyebb volt kiolvasni, mint Kathrynét. Ő 

hiszékenyebb volt, könnyebben megijedt; most Kathrynre nézett, aki 

meg máris dühbe gurult. 

 

– Mi van, ha nem érdekel, ki ölte meg? – mordult fel összeszorított 

foggal. 

 

– De hát csak nem akarja, hogy letartóz… 

 

– Csak maga mondja, hogy egyáltalán érdeklődnek irántam! A hírekben 

nem volt erről semmi! 

 

– Hát… persze hogy nem, mit gondol, majd bemondják a hírekben? – 

felelte Robin halkan. – A rendőrség nem szervez sajtótájékoztatót, hogy 

bejelentse, azt gondolják, lehet, hogy nem is az igazi tettest… 

 

– Kinél volt a kártya? Leonoránál! 

 

– Quine általában magánál tartotta – válaszolt Robin –, és nem a felesége 

az egyetlen, aki hozzáférhetett. 

 



– Honnan tudja maga jobban, mit hisznek a rendőrségen, mint én? 

 

– Strike-nak jók ott a kapcsolatai – magyarázta higgadtan Robin. – 

Együtt szolgált Afganisztánban a nyomozást vezető tiszttel, Richard 

Anstisszal. 

 

Annak az embernek a neve, aki őt is kikérdezte, mintha tényleg hatott 

volna Kathrynre. Megint Pippára pillantott. 

 

– És miért mondja el nekem mindezt? – kérdezte aztán. 

 

– Mert nem akarjuk, hogy még egy ártatlan nőt letartóztassanak – felelte 

Robin. – Mert azt gondoljuk, a rendőrség csak az idejét vesztegeti, 

amikor nem a megfelelő emberek után szaglászik, és… 

 

(Dobjon csak be egy kis önérdeket is, ha már bekapták a csalit, attól 

hihetőbb lesz!) 

 

– …persze Cormorannak is jó lenne, ha ő kapná el a valódi gyilkost. Már 

megint – tette még hozzá. 

 

– Aha! – bólogatott hevesen Kathryn. – Hát erről van szó, mi? Hogy 

foglalkozzanak vele a lapok? 

 

Egy olyan nő, aki két évet töltött Owen Quine mellett, nyilván 

rendíthetetlenül hitt benne, hogy a sajtó figyelme valami feltétlenül jó 

dolog. 

 

– Nézze, csak figyelmeztetni akartuk, hogy mi történik – mondta erre 

Robin –, és segítséget kérni öntől. De persze, ha nem akar… 

 

És már állt volna fel. 

 

(Ha már előadta, mi a helyzet, viselkedjen úgy, mintha ő választhatna, 

belemegy vagy sem. Akkor nyert, ha ő megy maga után.) 

 



– Mindent elmondtam a rendőröknek, amit csak tudok – jelentette ki 

Kathryn; most, hogy Robin (aki magasabb volt nála) felállt, a nő 

nyugtalannak tűnt. – Semmi mást nem tudok. 

 

– Nos, nem vagyunk benne biztosak, hogy megfelelőképpen tették fel a 

kérdéseiket – válaszolt Robin, és visszaült a kanapéra. – Ön író – 

folytatta, hirtelen lefordulva a nyomvonalról, amit Strike jelölt ki 

számára. Tekintete a laptopra tévedt a sarokban. – Észrevesz dolgokat. 

Ön jobban értette Quine-t meg az ő munkáit, mint bárki más. 

 

A hirtelen jött hízelgéstől Kathrynnek a torkán akadt, bármit is akart épp 

Robin fejéhez vágni, pedig már nyitotta a száját. 

 

– Na és? – felelte aztán, és a dühe már kicsit tettetettnek tűnt. – Mit akar 

tudni? 

 

– Belemenne, hogy Strike feljöjjön és meghallgassa, amit mond? Ha 

nem akarja, nem jön – biztosította Robin (bár a főnöke ezt nem mondta 

neki). – Tiszteletben tartja, hogy önnek joga van elutasítani (Strike ilyet 

sem állított). De ő egyenesen öntől szeretné hallani. 

 

– Nem tudom, tudok-e bármi hasznosat mondani neki. – Kathryn megint 

karba tette a kezét, de így sem tudta leplezni a legyezgetett hiúság 

felhangjait. 

 

– Tudom, hogy nagy kérés – folytatta Robin –, de ha segít nekünk 

elkapni az igazi gyilkost, Kathryn, akkor a lapoknak végre jó oka lesz 

írni önről is! 

 

A kimondatlan ígéret csak lassan csengett le a kis nappaliban – Kathryn 

látta magát, ahogy lelkes és immár tiszteletteljes riporterek kérdezgetik, 

talán az írásairól is: beszélne a Melina áldozatáról…? 

 

Kathryn oldalvást Pippára pillantott. 

 

– Az a szemét elrabolt! – tört ki a lány. 

 



– De hát megpróbáltad megtámadni, Pip – szólt vissza Kathryn. Kicsit 

izgatottan Robinhoz fordult. – Én aztán nem kértem, hogy ilyesmit 

csináljon! Teljesen… miután láttuk, mit írt abban a könyvben… 

mindketten teljesen… és azt hittük, hogy azt az embert… a maga 

főnökét… azért bérelték fel, hogy minket bemártson! 

 

– Én megértem – hazudta Robin, aki igen kitekert, paranoid érvelésnek 

érezte ezt; de lehet, gondolta, hogy csak az teszi ilyenné az embert, ha 

sok időt tölt Owen Quine-nal. 

 

– Elragadtatta magát, nem gondolta át – magyarázta Kathryn, és 

szeretettel-szemrehányással vegyes pillantást vetett a pártfogoltjára. – 

Pipnek vannak gondjai a vérmérsékletével. 

 

– Érthető módon – bólintott képmutatóan Robin. – Felhívhatom 

Cormorant… úgy értem, Strike-ot? Szóljak neki, hogy jöjjön ide? 

 

A zsebéből már elő is húzta a mobilját, és most lenézett rá. Strike már írt 

is egy SMS-t: 

 

A függőfolyosón vagyok. K hideg van. 

 

Visszaírt neki: 

 

Még 5 perc. 

 

De igazából csak három percre volt szüksége. Robin komolysága, 

megértő viszonyulása már megpuhította Kathrynt, a riadt Pippa meg 

tovább bátorította, hogy engedje csak be Strike-ot, és derüljön ki, mi 

rosszra is számíthatnak. Amikor Strike végül bekopogott az ajtón, 

Kathryn már majdnemhogy fürge léptekkel indult kinyitni neki. 

 

Strike érkeztével a helyiség sokkal kisebbnek érződött. Kathryn mellett 

hatalmasnak tűnt és szinte szükségtelen mértékben férfinak; amikor leült 

az egyetlen fotelbe, amiből előbb elrakták a karácsonyfadíszeket, az 

aprócskának látszott alatta. Pippa a kanapé végébe vonult vissza, és leült 

a karfájára, onnan vetett egyszerre dacos és ijedt pillantásokat a férfira. 

 



– Kér egy italt vagy valamit? – szólt oda Kathryn a vastag kabátban ülő 

Strike-nak, akinek majd 49-es lába most az örvénymintás szőnyegen 

nyugodott. 

 

– Egy csésze tea remek lenne – válaszolta. 

 

Kathryn kiment a pici konyhába. Pippa megrémült, ahogy ott találta 

magát egyedül Strike-kal és Robinnal, és már szaladt is utána. 

 

– Rohadt jó munkát végzett – mormogta oda Strike a lánynak –, ha ezek 

itt teával kínálnak. 

 

– Nagyon büszke rá, hogy író – suttogta vissza Robin –, ami azt jelenti, 

hogy úgy értette meg Quine-t, ahogy mások ne… 

 

De Pippa már jött is vissza egy doboz olcsó keksszel, mire Strike és 

Robin azonnal elhallgattak. A lány visszaült a kanapé karfájára, és onnan 

oldalvást nézett csak néha ijedten Strike-ra. Mint amikor az ő irodájában 

lapult a kanapéra, most is volt ezekben a pillantásokban egy kis 

színpadias élvezet is. 

 

– Nagyon kedves öntől, Kathryn – köszönte meg Strike, ahogy a nő 

letette elé a teás tálcát az asztalra. Robin látta, hogy az egyik csészén az 

áll: Nyugodj mge és korrektúrázz! 

 

– Majd meglátjuk – szólt vissza Kent: most karba tett kézzel bámult le rá 

állva. 

 

– Kath, ülj már le! – szólt rá Pippa, mire Kathryn kelletlenül leült Pippa 

és Robin közé a kanapéra. 

 

Strike legelső célja az volt, hogy megszilárdítsa azt a törékeny bizalmat, 

amit Robinnak sikerült kialakítania; itt nem lehetett rögtön a lényegre 

térni. Így hát belekezdett egy Robinét visszhangzó beszédbe, amelyben 

azt sugallta, a hatóságok kezdenek elbizonytalanodni Leonora 

letartóztatását illetően, és hogy újravizsgálják az eddigi bizonyítékokat. 

Kerülte, hogy kimondottan megemlítse a rendőrséget, de mégis minden 

szavával arra látszott utalni, hogy azok most épp Kathryn Kentet 



készülnek megcélozni. Amíg beszélt, távolról egy sziréna vijjogása 

hangzott fel. Strike nem felejtette el megemlíteni, hogy ő személyesen 

biztos benne, Kent teljességgel ártatlan, de olyan forrásnak látja, akit a 

rendőrség nem értett meg, vagy nem használt megfelelően. 

 

– Ja, hát ebben igaza lehet – helyeselt a nő. Ha teljesen ugyan nem is 

nyílt meg a simogató szavaktól, mindenesetre jóval nyitottabb lett. A 

NYUGODJ MGE feliratú csészét felvéve jól látható megvetéssel 

folytatta: – Másról sem kérdeztek, csak a szexuális életünkről! 

 

Strike emlékezett, hogy mesélte ezt neki Anstis: hogy Kathryn örömmel 

beszélt nekik egy csomót erről, semmiféle nyomás nem volt hozzá 

szükséges, hogy megoldja a nyelvét. 

 

– Engem nem érdekel a szexuális életük – felelte Strike. – Nyilvánvaló, 

hogy Quine… hogy őszinte legyek… nem kapta meg otthon, amit akart. 

 

– Évek óta le se feküdt a nővel! – vágta rá Kathryn. Robinnak eszébe 

jutottak a Leonora hálószobájában talált képek a megkötözött Quine-ról; 

lesütötte a szemét, és a teáját bámulta. – Nem volt bennük semmi közös. 

Vele nem tudott beszélni a munkájáról, az őt nem érdekelte, le se szarta. 

Nekünk elmondta… nem? – nézett a mellette, a kanapé karfáján 

üldögélő Pippára – Hogy az a nő még el sem olvasta rendesen a 

könyveit. Olyasvalakit akart, akivel ebben is megérti magát. Velem 

tényleg tudott az irodalomról beszélni! 

 

– Velem is – tette hozzá Pippa, és most ő is beszélni kezdett: – Az 

identitás politikája érdekelte, tudják, velem órákig beszélgetett arról, 

milyen érzés is nekem beleszületni a, hát, alapvetően, a rossz… 

 

– Igen, nekem azt mondta egyszer, nagy megkönnyebbülés, hogy végre 

olyannal beszélhet, aki tényleg érti is, amit ír – mondta Kathryn 

hangosabban, elnyomva Pippa hangját. 

 

– Gondoltam – bólogatott Strike. – És, gondolom, a rendőröket nem 

igazán érdekelte, hogy ön erről mit mond. 

 



– Hát, megkérdezték, hol ismerkedtünk meg, én meg elmondtam, hogy 

azon az írókurzusán – felelte Kathryn. – Fokozatosan jött minden, tudja, 

őt érdekelte, én mit írok… 

 

– …hogy mi mit írunk – jegyezte meg halkan Pippa. 

 

Kathryn hosszas elbeszélésbe fogott, Strike pedig az érdeklődés legjobb 

látszatával bólogatott, ahogy a tanár–diák viszony fokozatosan valami 

sokkal közelebbivé vált a történetben. Pippa, úgy tűnt, jött utánuk 

mindenhová, Quine és Kathryn szinte csak a hálószoba ajtajánál hagyták 

ott egyedül. 

 

– Én egy kicsit megcsavart fantasyt írok – mondta Kathryn, Strike pedig 

meglepetten és kissé derülten figyelte meg, hogy most már úgy beszél, 

mint Fancourt: elpróbált mondatokban, idézhető interjúfrázisokkal. Egy 

pillanatra eltűnődött, vajon hányan lehetnek, akik órákig magányosan 

körmölik a műveiket, a kávészüneteikben pedig azt gyakorolják, hogyan 

beszéljenek róla. Aztán eszébe jutott, mit mesélt neki Waldergrave 

Quine-ról, aki kész örömmel bevallotta, hogy golyóstollal játsszák el az 

interjúkat. – Igazából fantasy-kötőjel-erotikus, de nagyon is irodalmi. És, 

tudja, épp ez a baj a hagyományos könyvkiadással, nem akarnak 

olyasmivel kockáztatni, amit még sosem láttak, minden arról szól, mi fér 

bele a marketingkategóriáikba, és ha az ember több műfajt is 

összevegyít, ha valami egészen újat hoz létre, attól megijednek, és nem 

vállalják be… Tudom például, hogy Liz Tassel – úgy mondta ki a nevet, 

mintha valami csúnya tünetegyüttes neve lenne – azt mondta Owennek, 

az én könyvem túl szűk piacra készült. De hát épp ez a független kiadás 

nagy előnye, a szabadság… 

 

– Igen! – vágott közbe Pippa, aki egyértelműen nagyon szerette volna 

maga is hozzátenni, amit tud. – A zsánerszövegeknek szerintem 

egyértelműen a független kiadás a jövő… 

 

– Csak hát az enyém nem igazán zsánerszöveg – felelte rá Kathryn egy 

kis fintorral. – Épp ezt mondom… 

 

– …de Owen úgy gondolta, a visszaemlékezéseimnek jobb lenne a 

hagyományos megoldás – folytatta Pippa. – Tudja, őt tényleg nagyon 



érdekelte a nemi identitás kérdése, és teljesen lenyűgözte, hogy min 

mentem keresztül. Bemutattam néhány másik transzneműnek is, ő meg 

megígérte, hogy beszél rólam a szerkesztőjével, mert azt gondolta, hogy 

megfelelő promócióval, tudja, meg olyan sztorival, amit még nem írt 

meg senki… 

 

– Owen imádta a Melina áldozatát, alig bírta kivárni, hogy tovább 

olvashassa. Gyakorlatilag kitépte a kezemből, valahányszor elkészültem 

egy újabb fejezettel – szólt közbe Kathryn hangosan –, és azt mondta… 

 

De hirtelen, a mondat közepén elhallgatott. Pippa arcáról nevetségesen 

gyorsan lehervadt a félbeszakítás miatti nyilvánvalóan bosszús kifejezés. 

Robin látta, hogy mindketten épp most jöttek rá, hogy míg Quine 

ömlengve bátorította, érdeklődéséről biztosította és dicsérettel halmozta 

el őket, Hárpia és Epicoene alakjai lassan obszcén alakot öltöttek az ő 

mohó tekintetüktől távol, azon a régi elektromos írógépen. 

 

– És beszélt önnek a saját munkájáról is? – kérdezte Strike Kathrynt. 

 

– Egy keveset – felelte Kent tompán. 

 

– Nem tudja, mióta dolgozott a Bombyx morin? 

 

– Amíg velem volt, majdnem végig – válaszolt a nő. 

 

– És mit mondott el róla? 

 

Szünet következett. Kathryn és Pippa egymásra néztek. 

 

– Már mondtam neki – mondta Pippa Kathrynnek jelentőségteljes 

pillantással Strike felé –, hogy nekünk valami mást mondott, hogy 

milyen lesz. 

 

– Igen – sóhajtott Kathryn és összefonta a karját. – Nem mondta, hogy 

ilyen lesz. 

 

Ilyen… Strike-nak a barna, nyálkás anyag jutott eszébe, ami Hárpia 

melléből szivárgott. Számára ez volt az egész könyv egyik 



legfelháborítóbb képe. Arról sem feledkezett meg, hogy Kathryn nővére 

mellrákban halt meg. 

 

– És azt mondta, hogy milyen lesz? – kérdezte. 

 

– Hazudott – jelentette ki egyszerűen Kathryn. – Azt mondta, az író 

útjáról vagy ilyesmiről szól majd, de úgy tűnt… nekünk azt mondta, 

hogy mi majd… 

 

– „Csodaszép, eltévedt lelkek” leszünk benne – fejezte be Pippa; úgy 

tűnt, őrá nagyon nagy hatással volt ez a szófordulat. 

 

– Igen – sóhajtott megint Kathryn. 

 

– Olvasott fel belőle valaha önnek, Kathryn? 

 

– Nem – rázta a fejét a nő. – Azt akarta, hogy meg… meg… 

 

– Jaj, Kath… – szólalt meg tragikus hangon Pippa. Kathryn a kezébe 

temette az arcát. 

 

– Tessék! – nyújtott át kedvesen néhány papír zsebkendőt Robin, miután 

előásta a táskájából. 

 

– Nem… – felelte nyersen Kathryn, feltápászkodott a kanapéról és 

kiment a konyhába. Nagy maréknyi papírtörlővel tért vissza. 

 

– Azt mondta – kezdett bele újra –, hogy szeretné, ha meglepetés lenne. 

A szemét! – tette hozzá, és visszaült. – Szemét! 

 

Nyomkodta a szemét egy kicsit a papírtörlővel, aztán megrázta a fejét, 

ingott tőle a hosszú, vörös sörénye. Pippa közben a hátát simogatta. 

 

– Pippa elmondta – folytatta Strike –, hogy Quine bedobálta a kézirat 

egy példányát a levélrésen önnek. 

 

– Igen – bólintott Kathryn. 

 



Egyértelmű volt: Pippa már bevallotta neki, hogy ezt elkotyogta. 

 

– Jude, a szomszédból, ő látta is. Tolakodó egy vénasszony az, állandóan 

azt nézi, mit csinálok. 

 

Strike (aki épp most dobott be a tolakodó szomszéd levelesládájába még 

egy húszfontost, köszönetként, hogy tájékoztatta Kathryn hazatértéről) 

tovább kérdezett: – Mikor volt ez? 

 

– 6-án hajnalban – felelte Kathryn. 

 

Strike szinte érezte Robinban a feszültséget, az izgalmat. 

 

– Akkor még jó volt a villany az ön ajtaja felett is? 

 

– Ugyan, az már hónapok óta rossz. 

 

– Ez a szomszéd beszélt is Quine-nal? 

 

– Dehogy, csak kikukucskált az ablakon. Hajnali kettő volt vagy ilyesmi, 

nem fog olyankor kijönni a folyosóra hálóingben. De már sokszor látta 

jönni-menni. Tudta, ho-hogy néz ki – zokogott fel Kathryn – abban a hü-

hülye köpönyegében meg kalapjában! 

 

– Pippa azt mondta, üzenetet is hagyott – indult tovább Strike. 

 

– Igen: „Most mindketten megkapjuk, ami jár” – válaszolt Kathryn. 

 

– Ez megvan még? 

 

– Elégettem – nézett rá a nő. 

 

– Önnek volt címezve? Volt az elején „Kedves Kathryn”? 

 

– Nem – rázta a fejét Kent. – Csak az üzenet, meg egy rohadt puszi. A 

szemét! – zokogott tovább. 

 



– Ne kerítsek valahonnan valami rendes italt? – szólalt meg meglepő 

módon Robin. 

 

– Van kint a konyhában – felelte Kathryn kissé tompa hangon, mert épp 

a száját és az arcát törölgette a papírtörlővel. – Pip, hozd már be! 

 

– És biztos benne, hogy Quine írta az üzenetet? – érdeklődött Strike, 

amikor Pippa kiviharzott az alkoholért. 

 

– Persze, az ő kézírása volt, bárhol felismerem – felelte Kathryn. 

 

– És ön hogy értette ezt az üzenetet? 

 

– Nem is tudom – kezdte Kathryn gyenge hangon, és megint letörölte a 

szeméből kicsorduló könnyeket. – Hogy megkapja a felesége, mert most 

jól megmondja neki? És megkapja mindenki más is… még én is. 

Töketlen barom! – szakadt ki belőle, öntudatlanul is Michael Fancourt 

szavait ismételve meg. – Megmondhatta volna, ha nem akarta tovább… 

ha szakítani akart… de miért kellett ezt? Miért? És nem is csak velem… 

Pippel is… úgy tett, mint akit érdekel, beszélgetett vele az életéről… 

borzasztó dolgokon ment át… mármint nem egy nagy irodalmi érték a 

visszaemlékezése, de… 

 

Pippa ekkor ért vissza csilingelő poharakkal meg egy üveg brandyvel a 

kezében, Kathryn pedig elhallgatott. 

 

– A karácsonyi sütire tartalékoltuk – jegyezte meg Pippa, és ügyesen 

kihúzta a dugót az üvegből. – Tessék, Kath! 

 

Kathryn elvette tőle a jókora pohár brandyt, és egyetlen korttyal megitta. 

Úgy tűnt, a kívánt hatás nem marad el. Nagyot szipogva kihúzta magát. 

Robin csak egy kisebb pohárral fogadott el. Strike nemet intett. 

 

– És mikor olvasta el a kéziratot? – kérdezte Kathrynt, aki máris töltött 

magának egy újabb pohár brandyt. 

 

– Aznap, amikor megtaláltam, 9-én, amikor hazaugrottam valami 

ruháért. Tudja, Angelánál voltam a kórházban… Owen egyszer sem 



vette fel, ha hívtam az örömtüzek éjszakája óta, egyetlenegyszer sem, 

pedig mondtam neki, hogy Angela tényleg nagyon rosszul van, hagytam 

egy csomó üzenetet. Aztán hazajöttem, és itt volt a kézirat szerte a 

padlón. Gondoltam, akkor ezért nem veszi fel, azt akarja, hogy előbb 

olvassam el? Elvittem magammal a kórházba, ott olvastam, amíg Angela 

ágya mellett ültem. 

 

Robin megpróbálta elképzelni, milyen lehetett olvasni, amiket a 

szeretője írt róla, míg ott ült a haldokló nővére ágya mellett. 

 

– Felhívtam Pipet… nem? – folytatta Kathryn. Pippa bólintott. – És 

elmondtam neki, mit művelt Owen. Őt is folyton hívogattam, de még 

mindig nem vette fel. És hát mikor Angela meghalt, azt gondoltam: 

bassza meg, akkor majd megyek és megkereslek én. – A brandytől 

visszatért a szín a nő arcába. – Elmentem a házukhoz, de amikor 

beszéltem azzal a nővel… a feleségével… akkor tudtam, hogy igazat 

mond, Owen nincs ott. Úgyhogy mondtam neki, mondja meg Owennek, 

hogy Angela meghalt. Találkozott is Angelával. – Erre megint 

összefacsarodott az arca. Pippa letette a poharát, és átölelte Kathryn 

remegő vállát. – Gondoltam, így talán megérti, mit tett velem, épp, 

amikor… amikor elvesztettem… 

 

Több mint egy percig semmi mást nem lehetett hallani a helyiségben, 

csak Kathryn zokogását, meg a fiatalok tompa kiabálását lentről, az 

udvarról. 

 

– Sajnálom – mondta Strike udvariasan. 

 

– Biztosan szörnyű lehetett – tette hozzá Robin. 

 

Most már valami törékeny kötelék fűzte össze így négyüket. Legalább 

egy dologban mindenképp egyetértettek: hogy Owen Quine valami nagy 

disznóságot csinált. 

 

– Nos, leginkább a szövegelemző képességei miatt vagyok itt – szólt 

Strike megint Kathrynhez, amikor az megtörölte a szemét amely 

mostanra annyira feldagadt, hogy csak hunyorogva nézett rá. 

 



– Ezt meg hogy érti? – kérdezte, de Robin meghallotta a kurta válaszban 

a legyezgetett büszkeséget is. 

 

– Nem értek mindent, amit Quine a Bombyx moriban írt. 

 

– Nem olyan bonyolult – válaszolta a nő, és öntudatlanul ismét 

Fancourtot idézte: – Hát, nem a finomságaiért fogják díjazni, az biztos. 

 

– Nem is tudom – tűnődött Strike. – Van benne egy nagyon titokzatos 

szereplő. 

 

– Hencegő? – kérdezett rá Kathryn. 

 

Természetes, gondolta Strike, hogy rögtön ez jut eszébe. Fancourt 

elvégre híres. 

 

– Én a Vágóra gondoltam. 

 

– Arról nem akarok beszélni – vágta rá a nő olyan élesen, hogy Robin 

hátra is hőkölt. Kathryn Pippára pillantott, Robin pedig valami ragyogást 

látott meg mindkettejükben, valami közös titok rosszul leplezett jelét. 

 

– Úgy tett, mintha ezen azért felül állna – szólalt meg Kathryn. – Úgy 

tett, mintha lennének dolgok, amik szentek. Aztán meg tessék… 

 

– Úgy tűnik, senki nem akarja megfejteni nekem a Vágót – jegyezte meg 

Strike. 

 

– Ez azért van, mert egyesekben még maradt tisztesség! – vágott vissza 

Kathryn. 

 

Strike elkapta Robin tekintetét. Azt igyekezett közölni vele, hogy vegye 

át ő. 

 

– Jerry Waldergrave már elmondta Cormorannak, hogy ő a Vágó – 

szólalt meg Robin bizonytalanul. 

 

– Én kedvelem Jerry Waldergrave-et – jelentette ki Kathryn dacosan. 



 

– Találkozott vele? – érdeklődött Robin. 

 

– Owen elvitt magával egy partira, két éve karácsonykor – felelte a nő. – 

Ott volt Waldergrave is. Nagyon kedves volt. Azért nem volt már 

szomjas. 

 

– Á, már akkor is ivott? – kérdezett közbe Strike. 

 

Hiba volt. Azért bátorította Robint, hogy vegye át a beszélgetést, mert 

úgy gondolta, ő bizonyára nem tűnik nekik olyan ijesztőnek. De ettől a 

közbeszólásától Kathryn megint begubózott. 

 

– Találkozott más érdekes emberekkel is ezen a partin? – kérdezte 

Robin, és belekortyolt a brandyjébe. 

 

– Ott volt Michael Fancourt – bökte ki azonnal Kathryn. – Azt mondják 

róla, hogy arrogáns, de szerintem elbűvölő volt. 

 

– Ó, beszélt is vele? 

 

– Owen azt akarta, hogy tartsam magam távol tőle – felelte a nő –, de 

egyszer, amikor elmentem a mosdóba, visszafelé odamentem és 

megmondtam neki, mennyire imádtam az Üres házat. Owennek nem 

tetszett volna – tette hozzá szinte szánalmas örömmel. – Folyton csak 

azzal jött, hogy Fancourt milyen túlértékelt, de szerintem tényleg 

fantasztikus. Mindegy, szóval beszélt ott nekem egy darabig, aztán 

elragadta valaki. De igen – ismételte dacosan, mintha Owen Quine árnya 

ott lebegne a szobába, és hallaná, hogyan dicséri a riválisát –, velem 

elbűvölően viselkedett. Sok szerencsét kívánt az íráshoz – és 

belekortyolt a brandyjébe. 

 

– Mondta neki, hogy ön Owen Quine barátnője? – kérdezte Robin. 

 

– Igen – bólintott Kathryn, kissé kicsavart mosollyal –, elnevette magát, 

és azt mondta: „fogadja együttérzésemet”. Nem zavarta. Már nem 

érdekelte Owen, láttam rajta. Nem, nem, szerintem kedves ember, és 

remek író. Az emberek mindig irigykednek, nem, ha valaki sikeres? 



 

Töltött még brandyt magának. Kimondottan jól bírta. Az arca kipirulásán 

kívül semmi jele nem látszott, hogy becsípett volna. 

 

– És ön úgy érezte, hogy Jerry Waldergrave is kedves – szúrta közbe 

szinte mellékesen Robin. 

 

– Ó, ő nagyon bájos – kezdett bele Kathryn. Már beindult, és 

agyondicsért bárkit, akit Quine nem szeretett. – Drága egy ember. 

Mondjuk nagyon, nagyon részeg volt. Az egyik kisebb helyiségben ült, 

és mindenki, hát tudja, elkerülte. Az a hülye picsa, Tassel, azt mondta, 

hagyjuk már ott, csak hülyeségeket beszél. 

 

– Miért hívja „hülye picsának”? – érdeklődött Robin. 

 

– Vén sznob tehén – fújt egyet Kathryn. – Hogy hogy beszélt velem, 

meg mindenkivel! De tudom én, mi volt az, ki volt akadva, mert ott volt 

Michael Fancourt. Mondtam neki… Owen visszament megnézni, Jerry 

rendben van-e, hát csak nem fogja otthagyni egy széken aludni, akármit 

is mond a vén szatyor… Szóval mondtam neki: „Épp most beszéltem 

Fancourttal, elbűvölő volt”. Hát az nem tetszett neki! – vágta ki 

elégedetten. – Nem tetszett neki, hogy velem elbűvölően viselkedik, őt 

meg utálja. Owen mesélte, hogy régebben szerelmes volt Fancourtba, az 

meg rá se nézett. 

 

Nagy örömmel adta tovább a pletykát, bármilyen régi is. Legalább arra 

az egy éjszakára ő is bennfentesnek érezhette magát. 

 

– El is ment nem sokkal azután, hogy ezt megmondtam neki – folytatta 

Kathryn elégedetten. – Szörnyű egy nő. 

 

– Michael Fancourt nekem azt mesélte – szólalt meg Strike, mire 

Kathryn meg Pippa tekintete is azonnal felé fordult, és érdeklődve 

várták, vajon mit mondott a híres író –, hogy Owen Quine-nak és 

Elizabeth Tasselnek valaha viszonya volt. 

 



Egy pillanatnyi dermedt csend, majd Kathryn Kent hangos nevetésben 

tört ki. Nyilvánvalóan őszintén kacagott, rekedt, már-már vidám 

sikítozás töltötte be a helyiséget. 

 

– Owennek meg Elizabeth Tasselnek? 

 

– Ezt mondta. 

 

Pippa arca felragyogott, ahogy meglátta (és meg is hallotta) Kathrynen 

ezt a váratlan, kirobbanó örömöt. Kathryn hátradőlt, a kanapé 

támlájának, úgy próbált lélegzethez jutni; a brandy kilötyögött a 

nadrágjára, ahogy a láthatóan teljesen őszinte derű rázta. Pippára is 

átragadt a dolog hisztérikus jellege, és ő is nevetni kezdett. 

 

– Soha – lihegte Kathryn – a… kurva… életben… 

 

– Ez minden bizonnyal jóval régebben történhetett – jegyezte meg 

Strike, de Kathryn hosszú, vörös hajkoronája még mindig remegett, 

ahogy a nő hangosan, őszintén hahotázott. 

 

– Owen és Liz…? Soha. Soha, soha… maga nem érti – kezdte, ezúttal a 

nevetés könnyeit törölgetve a szeméből. – Owen azt gondolta róla, hogy 

undorító. Nekem elmondta volna… Owen mindenkiről beszámolt, akivel 

lefeküdt, annyira nem volt úriember, igaz, Pip? Tudnék róla, ha ők 

valaha… Fogalmam sincs, Michael Fancourt honnan szedte ezt. Soha! – 

zárta le a kérdést Kathryn Kent minden erőltetettség nélküli 

vidámsággal, teljes meggyőződéssel. 

 

A nevetés viszont megint lazított rajta valamennyit. 

 

– De azt ön sem tudja, mit jelent valójában a Vágó? – kérdezte most 

Robin, és az olyan vendégek zárógesztusával tette le az üres brandys 

poharát a fenyőfa asztalkára, akik már a távozáshoz készülődnek. 

 

– Azt nem mondtam, hogy nem tudom – felelte Kathryn, aki a hosszú 

kacagástól még mindig nem jutott rendesen levegőhöz. – De tudom. 

Csak ronda dolog volt ezt csinálni Jerryvel. Micsoda rohadt 



képmutatás… Nekem a lelkemre köti, hogy ne említsem senkinek, ő 

meg tessék, belerakja a Bombyx moriba… 

 

Strike-nak nem is kellett volna külön Robinra pillantania, a lány magától 

is tudta, hogy nem szabad szólnia, hagyja csak, hadd dolgozzon 

Kathrynben a brandyvel megerősített jókedv, annak élvezete, hogy 

mindannyian őrá figyelnek, és az az áttételes kiváltság, hogy érzékeny 

titkokat is tud az irodalmi élet szereplőiről. 

 

– Jól van – mondta. – Jól van, hát tessék… Owen akkor mesélte el, 

amikor már kifelé tartottunk. Jerry be volt rúgva aznap este, és hát 

tudják, a házassága romokban, már évek óta bajban volt… Fenellával 

szörnyen összevesztek előző este, és az a nő azt mondta neki, hogy lehet, 

hogy nem is ő az apja a lányuknak. Hogy lehet, hogy… 

 

De Strike már tudta, mi következik. 

 

– …Fancourté – vágta ki Kathryn megfelelő hatásszünet után. – A 

nagyfejű törpe, a baba, amit majdnem elvetetett, mert nem tudta, kié… 

értik már? A Vágó meg az ő szarvai… De Owen rám parancsolt, hogy el 

ne kotyogjam. „Nem vicces,” mondta. „Jerry imádja a lányát, ő az 

egyetlen jó dolog az életében.” De egészen hazáig erről beszélt akkor is. 

Csak mondta, mondta, hogy Fancourt így meg úgy, hogy mennyire 

utálná, ha kiderülne, van egy lánya, merthogy Fancourt sosem akart 

gyerekeket… Mekkora kamu volt ez, hogy védjük meg szegény Jerryt! 

Bármit megtett volna, hogy Michael Fancourtnak keresztbe tegyen. 

Bármit. 
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Leandrosz küzdött, s a habzó hullám 

A tengerfenékre húzta őt, lám, 

Hol minden csupa gyöngy… 

 

CHRISTOPHER MARLOWE: 

Héró és Leandrosz 

 

 

 

 

Strike szörnyen hálás volt a hatásért, amit az olcsó brandyvel és Robin 

éleslátásának meg kedvességének sajátos kombinációjával értek el. Egy 

órával később nagy köszönetekkel vált el tőle. Robin az örömtől, 

izgalomtól ragyogva ment haza Matthew-hoz, és most már 

bizakodóbban tekintett Strike elméletére Owen Quine gyilkosáról, mint 

azelőtt. Részben azért is, mert amit Kathryn Kent elmondott, abból 

semmi sem mondott neki ellent; de főleg azért, mert a közösen végzett 

kikérdezés után most különösen jó fényben tűnt fel előtte a főnöke. 

 

Strike már kevésbé emelkedett hangulatban tért vissza a tetőtéri 

lakásába. Ő csak teát ivott, és most még erősebben hitt az elméletében, 

mint eddig. De még mindig csak egyetlen írógépkazettát tudott tárgyi 

bizonyítékként felmutatni, az pedig nem lesz elég, hogy összedöntse a 

rendőrség vádját Leonora ellen. 

 

Szombat és vasárnap éjjel kemény fagyok jöttek, napközben viszont 

időnként felcsillanó napfény tört át a felhőtakarón. Az eső csúszós 

latyakká változtatta az utak szélén összegyűlt hó egy részét. Strike 

egyedül tűnődött a lakása meg az irodája közt járkálva. Kinyomta Nina 

Lascelles hívását, és papírmunkára hivatkozva elutasított egy 

vacsorameghívást Nicktől és Ilsától, amikor valójában csak egyedül 

akart inkább lenni, hogy ne kényszerítse rá senki, hogy a Quine-ügyről 

beszéljen. 

 



Tudta, hogy most úgy viselkedik, mintha még mindig olyan szakmai 

alapelvek kötnék, amelyek már nem vonatkoznak rá, amióta a 

Különleges Nyomozó Egységből kilépett. Bár jogilag szabadon 

pletykálhatott a gyanúiról, akinek csak akart, mégis bizalmas 

információkként kezelte ezeket. Részben rég kialakult szokása volt, de 

főleg azért tett így, mert (bármennyire is gúnyolódhatnak ezen mások) 

nagyon komolyan vette, hogy a gyilkosnak a fülébe juthat, mit gondol és 

mit tesz. Strike pedig úgy gondolta, legbiztosabban úgy lehet elérni, 

hogy a titkos információk ne szivárogjanak ki, hogy nem mondjuk el 

őket senkinek. 

 

Hétfőn ismét ellátogatott hozzá a hűtlen Miss Brocklehurst főnöke és 

egyben szeretője, akinek mazochizmusa most már odáig ment, hogy azt 

is tudni szerette volna, nincs-e a nőnek egy harmadik szeretője is valahol 

– ő ugyanis erősen gyanított valami ilyesmit. Miközben hallgatta, Strike 

fejben félig Dave Polworthre gondolt, mert lassan kezdte úgy érezni, ő 

az utolsó reménye. Robin igyekezete továbbra sem hozott eredményt, 

hiába töltött órákat azzal, hogy megpróbálja begyűjteni a bizonyítékot, 

aminek megszerzését rábízta. 

 

Este fél hétkor, amikor épp a lakásában ülve nézte az időjárás-

előrejelzést (a hétvégére ígérték, hogy visszatér a sarkvidéki hideg), 

megcsörrent a telefonja. 

 

– Na, mit gondolsz, mi van, Diddy? – kérdezte Polworth a susogó 

vonalon. 

 

– Na ne hülyéskedj! – Strike gyomra hirtelen összeszorult a 

várakozástól. 

 

– Megvan a cucc, öregem! 

 

– Azt a kurva… – suttogta Strike maga elé. 

 

Végül is az ő elmélete volt, de most úgy megdöbbent, mintha Polworth 

minden segítség nélkül, maga csinálta volna meg. 

 

– Itt van bezsákolva, csak rád vár. 



 

– Küldök érte valakit rögtön holnap reggel… 

 

– Én meg hazamegyek, és beülök egy jó forró fürdőbe – felelte 

Polworth. 

 

– Cimbi, te egyszerűen kurvára fantasz… 

 

– Az vagyok, tudom. Majd később megbeszéljük, mivel jössz ezért. De 

most kurvára fázom, Diddy, megyek is haza. 

 

Strike felhívta Robint a nagy hírrel. A lány is ugyanolyan izgalomba jött 

tőle. 

 

– Rendben, akkor holnap! – köszönt el elszántan. – Holnap megszerzem, 

egészen biztosra fogok menni, hogy… 

 

– Nehogy figyelmetlen legyen! – torkolta le Strike. – Ez nem verseny. 

 

Éjszaka alig bírt aludni. 

 

Robin nem ért be az irodába, csak délután egykor, de Strike már abban a 

pillanatban tudta, mi történt, amikor meghallotta az üvegajtó csukódását, 

majd a lány üdvözlő kiáltását. 

 

– Csak nem…? 

 

– De! – vágta ki Robin kifulladva. 

 

Robin komolyan azt hitte, Strike meg fogja ölelni. Ezzel olyan határt 

lépett volna át, amit addig még csak meg sem közelített. De a lendület, 

amiről azt hitte, a nyakába fog borulni, valójában az asztalán heverő 

mobiltelefon felé vitte. 

 

– Hívom Anstist. Megcsináltuk, Robin! 

 

– Cormoran, azt hiszem… – kezdte Robin, de a férfi nem is hallotta. 

Visszasietett a belső irodába, és becsukta maga mögött az ajtót. 



 

Robin leereszkedett a számítógép elé, a székre. Kicsit kényelmetlenül 

érezte magát. Az ajtó mögül Strike tompa hangja szűrődött ki, hol 

hangosabban, hol halkabban. Nyugtalanul felállt és kiment a mosdóba, 

ott kezet mosott, és csak bámult a mosdókagyló fölötti repedt, foltos 

tükörbe, nézte azt a kellemetlenül világos aranyszőke haját. Az irodába 

visszatérve megint leült, de semmire sem tudott koncentrálni. Észrevette, 

hogy be sem kapcsolta a kis csillogó karácsonyfáját, amit most gyorsan 

pótolt is; aztán csak várt, és a hüvelykujja körmét rágcsálta 

szórakozottan, pedig erről már évek óta leszokott. 

 

Strike húsz perc múlva jött elő az irodájából, összeszorított foggal, 

rondán haragos arckifejezéssel. 

 

– Ostoba, hülye fasz! – Ezek voltak az első szavai. 

 

– Na ne! – Robinnak elállt a lélegzete. 

 

– Egy szót sem hisz belőle! – tört ki Strike-ból. Túlságosan felhúzta 

magát, hogy leüljön, fel-alá sántikált inkább a kis helyiségben. – 

Megnézette a laborral azt a véres rongyot a tárolóból, és kiderült, hogy 

Quine vére van rajta… hát kurva nagy dolog, mondhatom, lehet, hogy 

hónapokkal ezelőtt megvágta magát egyszer. Annyira el van telve a saját 

kurva elméletével, hogy… 

 

– De mondta neki, hogy ha csak egy házkutatási pa… 

 

– HÜLYE FASZ! – bömbölt Strike, és olyan erővel csapott bele a fém 

iratszekrénybe, hogy az nagyot dörrent visszhangozva, Robin meg 

összerezzent. 

 

– De azt nem tagadhatja… ha a szakértői vizsgálat meglesz… 

 

– Hát pont ez a kurva lényeg, Robin! – fordult most oda hozzá Strike. – 

Ha nem az előtt kutatja át, hogy megvan a szakértői vizsgálat, már lehet, 

hogy nem talál semmit! 

 

– De mondta neki az írógépet? 



 

– Ha szimplán abból nem érti meg ez a pöcs, hogy az egyáltalán ott 

van… 

 

Robin nem kockáztatott több javaslatot, csak nézte, hogy lépdel ott fel-

alá Strike összeráncolt homlokkal; most már túlságosan megijedt tőle, 

hogy elmondja, mi aggasztja. 

 

– Bassza meg! – morogta Strike, amikor hatodszorra ért vissza az 

asztalhoz. – Teljes lerohanás! Más nem marad. Al! – motyogta, és 

megint előhúzta a telefonját. – És Nick. 

 

– Ki az a Nick? – kérdezett bele Robin, aki kétségbeesetten próbált 

lépést tartani a gondolataival. 

 

– Leonora ügyvédjének a férje – felelte Strike, míg a telefonját 

nyomkodta. – Régi haverom… gasztroenterológus… 

 

Megint visszament az irodájába, és bevágta az ajtót. 

 

Mivel nem volt mi mást csinálnia, Robin dörömbölő szívvel vizet forralt, 

és készített egy teát mindkettejüknek. De a csészék ki is hűltek 

érintetlenül, és ő még mindig csak várt. 

 

Amikor Strike tizenöt perccel később előjött, már nyugodtabbnak tűnt. 

 

– Na jó – mondta, felkapta a csészéjét, és ivott egy kortyot. – Van egy 

tervem, és szükségem van hozzá magára is. Benne van? 

 

– Persze! – vágta rá Robin. 

 

Tömören elmondta neki, mit kellene csinálnia. Nagyra törő terv volt, és 

kellett hozzá jó adag szerencse is. 

 

– Nos? – kérdezte végül Strike. 

 

– Nem gond – bólintott Robin. 

 



– Lehet, hogy nem is fog kelleni. 

 

– Értem. 

 

– Másrészről viszont lehet, hogy maga lesz a kulcs. 

 

– Jó – felelte a nő. 

 

– Biztos benne, hogy rendben lesz? – kérdezte Strike, és fürkészőn 

nézte. 

 

– Egyáltalán nem lesz gond – válaszolt Robin. – Szeretném megcsinálni, 

tényleg szeretném… csak… – habozott egy kicsit –, azt hiszem, ma… 

 

– Nos? – nézett Strike. 

 

– Azt hiszem, jó lenne gyakorolnom kicsit – nyögte ki Robin. 

 

– Á – vizsgálgatta tovább Strike. – Igen, az érthető. Csütörtökig van 

ideje, azt hiszem. Mindjárt megnézem a dátumot… 

 

Azzal harmadszorra is bement a belső irodába. Robin visszatért a 

székébe a számítógép előtt. 

 

Kétségbeesetten szeretett volna részt venni Owen Quine gyilkosának 

elfogásában, de mielőtt Strike éles válaszától megrémült volna, 

valójában azt akarta mondani: „Azt hiszem, ma észrevettek”. 
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Ha, ha, ha! begubózol a magad szőtte szálba, mint a selyemhernyó! 

 

JOHN WEBSTER: 

A fehér ördög
19

 

 

 

 

 

A régimódi utcai lámpa fényében különösen hátborzongatónak tűntek a 

Chelsea Művészklub falán a képregényszerű festmények. Az 

egybenyitott, egyszerű sorházak hosszú, alacsony, szivárványosra 

alapozott falára cirkuszi furcsaságokat festettek: egy négylábú, szőke 

lányt, az idomítóját elfogyasztó elefántot, egy sápadt gumiembert csíkos 

rabruhában, akinek mintha a saját hátsó felében tűnt volna el a feje. Fák 

sorakoztak a klub álmos, finoman divatos utcájában. Csend volt, a 

havazás még keményebben kezdődött újra, s olyan sűrűn hullottak a 

fehér pelyhek a tetőkön, járdákon eddig felhalmozódott hórétegre, 

mintha nem is lett volna az a rövid szünet a sarkvidéki időjárásban. A 

hóhelyzet egyre csak fokozódott egész csütörtökön, és mostanra a friss 

pasztellszínekben pompázó régi klub furcsán testetlennek tűnt a zuhogó 

jégkristályok lámpafénnyel megvilágított, hullámzó függönye mögött, 

kartonból kivágott díszletnek, optikai csalódásnak. 

 

Strike az Old Church Streetről nyíló kis, sötét mellékutcában állt, és 

figyelte, ahogy egyenként megjön mindenki a kis ünneplésre. Látta, 

hogy a sziklamerev arcú Jerry Waldergrave segít az öreg Pinkelmannak 

kiszállni a taxiból, míg Daniel Chard a mankóira támaszkodva áll ott 

prémes sapkájában, és félszegen üdvözli bólogatva, mosolyogva. 

Elizabeth Tassel egyedül érkezett egy taxival, ügyetlenül keresgélte a 

pénzét, úgy remegett a hidegben. Utoljára Michael Fancourt futott be, 

sofőr vezette autóban. Ráérősen szállt ki, kisimítgatta a kabátját, csak 

aztán ment fel a bejárathoz vezető lépcsőkön. 

 



A nyomozó sűrű, göndör haján már vastagon állt a hó; most előhúzta a 

mobilját, és felhívta a féltestvérét. 

 

– Hahó! – szólt bele Al, hallhatóan izgatottan. – Mind itt vannak az 

étkezőben. 

 

– Hányan vannak? 

 

– Úgy nagyjából egy tucatnyian. 

 

– Akkor jövök. 

 

Strike a botja segítségével átsántikált az utcán. Rögtön beengedték, 

amint megmondta a nevét és hozzátette, hogy Duncan Gilfedder 

vendégeként érkezett. 

 

Al és Gilfedder (hírességekre szakosodott fényképész volt, Strike most 

találkozott vele először) ott álltak nem messze a bejárattól. A 

fényképész, úgy tűnt, nem érti egészen pontosan, kicsoda Strike, és hogy 

e rendhagyó, bájos klub tagjaként miért kérte meg ismerőse, Al, hogy 

hívjon meg valaki olyat, akit nem is ismer. 

 

– A testvérem – mutatta be Strike-ot Al. Büszkeség csillant a hangjában. 

 

– Ó – bámult üres tekintettel Gilfedder. Ugyanolyan szemüveget viselt, 

mint Christian Fisher, egyenes haját kusza, vállig érő bubifrizurában 

hordta. – Azt hittem, a testvéred fiatalabb. 

 

– Az Eddie – felelte Al. – Ő itt Cormoran. A seregben szolgált. Most 

magánnyomozó. 

 

– Ó. – Gilfedder erre még zavartabbnak tűnt. 

 

– Köszönöm ezt a segítséget – szólalt meg Strike, mindkét vendéglátóját 

megszólítva. – Hozhatok még egy italt? 

 

Olyan zaj és tömeg volt a klubban, hogy nem is lehetett belőle sokat 

látni: itt-ott felbukkant egy puha kanapé, a pattogó tűz egy kandallóban. 



Az alacsony mennyezetű bár falait számtalan nyomat, festmény és 

fénykép borította; egy vidéki ház hangulata áradt belőle, otthonos, kicsit 

rendetlen helyiség volt. Strike volt a legmagasabb vendég, így az 

emberek feje fölött ellátott egész a klub hátuljában lévő ablakokig. Kívül 

jókora kert terült el, reflektorokkal világították meg, ezért csak foltokban 

esett rá a fény. Vastag, fehér rétegben terült a hó a zöldellő bokrokra és a 

mélyükön megbúvó kőszobrokra, mint fehér cukormáz. 

 

Strike elért a pulthoz, és bort rendelt a többieknek; közben bepillantott 

az étkezőbe. 

 

Az ott vacsorázók számos hosszú faasztal mellett foglaltak helyet. A 

Roper Chardból érkezett társaság két magas, földig érő ablak mellett ült. 

Kint fehérbe borult, kísérteties látványt nyújtott a kert. Egy tucatnyian 

gyűltek össze, hogy a kilencvenéves Pinkelmant köszöntsék. Ő ült az 

asztalfőn, de Strike nem ismert fel mindenkit a társaságból. Rögtön látta, 

hogy akárki is dolgozta ki az ülésrendet, tett róla, hogy Elizabeth Tassel 

és Michael Fancourt elég távol kerüljenek egymástól. Fancourt épp 

Pinkelman fülébe beszélt hangosan, vele szemben Chard ült. Elizabeth 

Tassel Jerry Waldergrave szomszédja lett. Ezek nem beszélgettek 

egymással. 

 

Strike átnyújtotta a borospoharakat Alnak és Gilfeddernek, aztán 

visszament a pulthoz, hogy kérjen magának is egy whiskyt. Szándékosan 

úgy mozgott, hogy mindig jól lássa a Roper Chard-os társaságot. 

 

– Hát te – hallatszott egy nagyon is tiszta, éles hang, valahonnan lentről 

– mit keresel itt? 

 

Nina Lascelles állt mellette ugyanabban a pántos, fekete ruhában, amit a 

születésnapi vacsorára vett fel. Nyoma sem volt már a régi kacarászó, 

flörtölő viselkedésének. Egyenesen vádlón nézte Strike-ot. 

 

– Heló – felelte az meglepetten. – Nem számítottam rá, hogy itt 

találkozunk. 

 

– Hát én sem – válaszolt a lány. 

 



Strike már több mint egy hete nem hívta vissza, az óta az éjszaka óta, 

amikor lefeküdt vele, hogy kiverje a fejéből Charlotte-ot az esküvő 

napján. 

 

– Ezek szerint ismered Pinkelmant – próbálkozott könnyed társalgással 

Strike az egyértelműen látható ellenségesség dacára. 

 

– Én veszek át néhány szerzőt Jerrytől most, hogy elmegy. Az egyik épp 

Pinki. 

 

– Gratulálok – vágta rá Strike. Nina még most sem mosolyodott el. – De 

azért ide még eljött Waldergrave, hm? 

 

– Pinki kedveli Jerryt. De te – ismételte meg a lány a kérdést –, te miért 

vagy itt? 

 

– Csinálom, amire felfogadtak – felelte Strike. – Igyekszem kideríteni, ki 

ölte meg Owen Quine-t. 

 

A lány vágott egy fintort. Nyilvánvalóan úgy gondolta, ez a kitartás 

lassan már nevetséges. 

 

– Hogy jutottál be ide? Csak klubtagokat engednek be. 

 

– Van egy ismerősöm – felelte Strike. 

 

– Akkor eszedbe sem jutott, hogy engem használj fel erre? – szegezte 

neki a kérdést Nina. 

 

Strike-nak nem nagyon tetszett az a kép, amit a nagy, egérszerű 

szemekben látott magáról. Tagadhatatlan, hogy újra és újra csak 

kihasználta a lányt. Olcsó, szégyenletes megoldás lett. Nina ennél jobbat 

érdemel. 

 

– Gondoltam, az már lejárt lemez – válaszolta. 

 

– Ja – bólintott a lány. – Jól gondoltad. 

 



Hátat fordított neki, és visszasétált az asztalukhoz, ahol leült az utolsó 

üresen maradt székre két Roper Chard-os dolgozó közé, akiket Strike 

nem ismert. 

 

Strike most olyan helyen állt, hogy Jerry Waldergrave pont remekül 

láthatta. Waldergrave fel is figyelt rá, Strike pedig látta, ahogy a 

szerkesztőnek tágra nyílik a szeme a szarukeretes szemüveg mögött. 

Waldergrave döbbent tekintete Chardnak is szemet szúrt. Hátrafordult a 

székén, és ő is egyértelműen felismerte Strike-ot. 

 

– Na, hogy megy? – érdeklődött mellette Al izgatottan. 

 

– Remekül – felelte Strike. – Hová tűnt ez a Gil-akárkicsoda? 

 

– Lenyomta az italát, és elhúzott. Fogalma sincs, miben sántikálunk – 

mondta Al. 

 

De Al sem tudta, miért is vannak itt. Strike csak annyit mondott neki, 

hogy be kell jutnia a Chelsea Művészklubba ma este, és hogy utána 

lehet, hogy egy fuvarra is szüksége lesz. Al rikító, piros Alfa Romeo 

Spidere kicsivel lejjebb parkolt az utcán. Strike térdének szörnyű 

kínlódás volt a ki-be szállás az alacsonyra épített járműbe. 

 

Ahogy számított is rá, most már a Roper Chard-osok fél asztala nagyon 

jól tudta, hogy ott van. Strike úgy foglalt helyet, hogy tisztán lássa a 

tükörképüket a nagy ablak sötétjében. Két Elizabeth Tassel bámulta 

dühösen az étlapja fölött, két Nina nem nézett rá nagyon is határozottan, 

és két csillogó koponyájú Chard hívott oda egy-egy pincért, hogy a 

fülükbe suttogjon valamit. 

 

– Ez az a kopasz pasas, akivel a River Caféban találkoztunk? – 

érdeklődött Al. 

 

– Aha – bólintott Strike, és elvigyorodott, ahogy a valóságosabb pincér 

elvált a tükörképétől, és elindult feléjük. – És szerintem most mindjárt 

megkérdezik tőlünk, bejöhetünk-e mi ide egyáltalán. 

 



– Elnézésüket kérem, uraim – kezdte a pincér halkan, ahogy odaért 

Strike-hoz –, de megkérdezhetném… 

 

– Al Rokeby vagyok… én és a bátyám Duncan Gilfedderrel jöttünk – 

felelte Al kellemes hangon, mielőtt Strike válaszolhatott volna. A 

hanghordozásából meglepetés csengett ki, hogy valaki egyáltalán 

megkérdezte ezt. Elbűvölő, minden kiváltsághoz hozzászokott 

fiatalember volt, akit mindenütt szívesen láttak, akinek kifogástalan 

ajánlólevelet jelentett a neve, és aki most könnyedén bevette a család 

csapatába Strike-ot is, így őt is ugyanilyen könnyedén feljogosította 

mindenre. Jonny Rokeby szeme bámult a pincérre Al keskeny arcából. 

Sietve, halkan elnézést is kért, és távozott. 

 

– Csak azt akarod, hogy kényelmetlenül érezzék magukat? – kérdezte 

Al, és ő is a kiadó társaságának asztalát bámulta. 

 

– Hát, ártani nem árt – felelte Strike egy mosollyal, és a whiskyjét 

kortyolgatva figyelte, ahogy Daniel Chard előadja nyilván igen 

magasröptű, Pinkelman előtt tisztelgő beszédét. Az asztal alól előkerült 

az ajándék, meg mellé az üdvözlőlap is. De valahányszor az idős íróra 

néztek, rámosolyogtak, vetettek egy ideges pillantást a nagydarab, sötét 

férfira is, aki a bárból figyelte őket. Egyedül Michael Fancourt nem 

nézett oda. Vagy nem is tudott a nyomozó jelenlétéről, vagy őt nem 

zavarta. 

 

Amikor a pincérek mindannyiuk elé letették az előételt, Jerry 

Waldergrave felállt, és az asztaloktól a bár felé indult. Nina és Elizabeth 

tekintete követte. A mosdó felé menet Waldergrave csak odabólintott 

Strike-nak, de visszafelé meg is állt mellette. 

 

– Meglep, hogy itt látom. 

 

– Tényleg? – kérdezett vissza Strike. 

 

– Tényleg – erősítette meg Waldergrave. – Attól, hogy itt van, többen is, 

ööö… kényelmetlenül érzik magukat. 

 

– Ezen sajnos nem segíthetek – felelte Strike. 



 

– Talán ha nem bámulna minket. 

 

– Ő itt az öcsém, Al – mutatta be Strike, meg sem hallva a kérést. 

 

Al sugárzó arccal kezet nyújtott, Waldergrave pedig meghökkenve 

megszorította. 

 

– Danielt is bosszantja – szólt megint Strike-hoz a szerkesztő, egyenesen 

a szemébe nézve. 

 

– Hát ez szörnyű – felelte Strike. 

 

Waldergrave beletúrt a kócos hajába. 

 

– Nos, ha így áll hozzá… 

 

– Meglep, hogy érdekli, mi bosszantja Daniel Chardot. 

 

– Engem különösebben nem – válaszolta Waldergrave –, de nagyon meg 

tudja keseríteni mások életét, ha rossz kedve van. Szeretném, ha 

Pinkelmannak jó estéje lenne. És nem értem, maga miért van itt. 

 

– Át akartam adni valamit – felelte Strike. 

 

Azzal egy üres, fehér borítékot húzott elő a belső zsebéből. 

 

– Mi ez? 

 

– A magáé – nyújtotta át Strike. 

 

Waldergrave tökéletesen megzavarodva elvette. 

 

– És még valami, amin elgondolkodhatna – tette még hozzá Strike, és 

közelebb hajolt a döbbent szerkesztőhöz a bár zajában. – Fancourt, tudja, 

mumpszos volt, mielőtt a felesége meghalt. 

 

– Micsoda? – Waldergrave most már teljesen elképedten nézett rá. 



 

– Sosem született gyereke. Szinte biztos, hogy terméketlen. Csak 

gondoltam, hátha érdekli. 

 

Waldergrave bámult rá egy kicsit, kinyitotta a száját, de nem talált 

szavakat; aztán elsétált, kezében még mindig a fehér borítékkal. 

 

– Ez meg mi volt? – noszogatta Al izgatottan. 

 

– Az A terv – felelte Strike. – Most majd meglátjuk. 

 

Waldergrave visszaült a Roper Chard asztalához. A mellette lévő fekete 

ablak tükrében látszott, ahogy kinyitja a borítékot, amit Strike-tól kapott. 

Meglepetten húzott elő belőle egy másik borítékot. Erre már egy nevet is 

firkantottak. 

 

A szerkesztő odanézett Strike-ra, aki felhúzta a szemöldökét. 

 

Jerry Waldergrave kis habozás után odafordult Elizabeth Tasselhez, és 

átadta neki a borítékot. Az asszony fintorogva elolvasta, mi van ráírva. A 

tekintete rögtön Strike-ra ugrott. Az elmosolyodott, és felemelte a 

poharát. 

 

Tassel egy pillanatig mintha nem tudta volna, mit tegyen, aztán 

megbökte a mellette ülő lányt, és továbbadta neki a borítékot. 

 

A boríték végigment az asztalon, át a másik oldalára, és megállapodott 

Michael Fancourtnál. 

 

– Na, tessék – szólalt meg Strike. – Al, kimegyek a kertbe cigizni. 

Maradj itt, és figyeld a telefonod! 

 

– Itt nem szabad mobiltelefonokat… 

 

De ekkor meglátta Strike arckifejezését, és gyorsan csak annyit mondott 

inkább: – Persze! 
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Elhagyatott volt a kert és csikorgó a hideg. Strike bokáig süllyedt a 

hóban, de nem érezte a jobb nadrágszárán felszivárgó fagyos 

nedvességet. A dohányosok, akik rendesen a szépen lenyírt füvön 

gyűltek volna össze, most mind inkább az utcára mentek ki. Strike 

magányos árkot vágott a jeges fehérségbe, keresztül a némán gyönyörű 

kerten, majd megállt egy kis, kerek tó mellett, amely most szürke, jeges 

koronggá alakult át. A közepén duci kis angyalka ült egy túlméretezett 

kagylóhéjon. Hóparókát viselt, íját-nyilát pedig nem is úgy fordította, 

hogy akár véletlenül is egy embert találjon el, hanem egyenesen fel, a 

sötét égbe. 

 

Strike cigarettára gyújtott, és hátrafordult a klub ragyogóan fényes 

ablakai felé. A vendégek, pincérek mintha papírból kivágott alakok 

lettek volna egy fényben úszó vászon előtt. 

 

Ez az ember ki fog jönni, ha csak valamennyire is jól ítélte meg. Hát 

nem ellenállhatatlan helyzet ez egy írónak, aki kényszeresen szavakba 

fordítja, amit átél, a hátborzongató, fura dolgok szerelmesének? 

 

És így is történt. Strike néhány perc múlva hallotta is az ajtó nyílását, 

egy pillanatnyi beszélgetést és gyorsan elvágott zenét, majd léptek fojtott 

hangját. 

 

– Mr. Strike? 

 



Fancourt feje különösen nagynak tűnt a sötétben. 

 

– Nem lenne egyszerűbb az utcára kimenni? 

 

– Inkább a kertben szeretném – felelte Strike. 

 

– Értem. 

 

Fancourt hangjából homályos derű csengett ki, mintha legalábbis rövid 

távon egyelőre rá akarná hagyni Strike-ra az eseményeket. A nyomozó 

gyanította, hogy az író színpadias dolgokat kedvelő énjének nagyon is 

tetszett, ahogy az izgatott asztaltársaságtól elhívja beszélni éppen az, aki 

olyannyira nyugtalanítja a többieket. 

 

– Miről van szó? – érdeklődött Fancourt. 

 

– Nagyra becsülöm a véleményét – felelte Strike. – Egy pontról a 

Bombyx mori kritikai elemzésében. 

 

– Megint? – kérdezte Fancourt. 

 

Úgy hűlt le a jókedve, ahogy a lába a hóban. Szorosabbra húzta a 

kabátját. Sűrűn, sebesen hullott a hó. 

 

– Mindent elmondtam arról a könyvről, amit csak akartam. 

 

– Az egyik legelső dolog, amit hallottam a Bombyx moriról – kezdte 

Strike –, az volt, hogy az ön korai munkáira emlékeztet. Rengeteg vér, 

meg misztikus szimbolizmus, azt hiszem, ezeket a szavakat használta az 

illető. 

 

– Na és? – kérdezett vissza Fancourt zsebre dugott kézzel. 

 

– És… minél több olyannal beszéltem, aki ismerte Quine-t, annál 

nyilvánvalóbbá vált, hogy a könyv, amit végül mindenki megismert, 

csak nagyon nagy vonalakban emlékeztet arra a könyvre, amin Quine 

állítólag dolgozott. 

 



Fancourt szája előtt kis felhőcskékben szállt fel a lehelete, eltakarva azt a 

keveset is, amit Strike még láthatott a kemény arcvonásaiból. 

 

– Még egy olyan lánnyal is találkoztam, aki állítja, hogy Quine 

felolvasott neki egy részt, ami nincs benne a végső verzióban. 

 

– Az írók mindig kihúznak dolgokat – felelte Fancourt, kicsit topogva a 

lábával. A fejét behúzta a két válla közé. – Owen meg jobban tette volna, 

ha sokkal, de sokkal többet húz. Igazából akár több egész regényt is. 

 

– Aztán ott az a sok ismétlés a korábbi könyveiből – folytatta Strike. – 

Két hermafrodita. Két véres zsák. Az a sok indokolatlan szex. 

 

– Korlátozott képzelőerejű ember volt, Mr. Strike. 

 

– Hátrahagyott egy kézírásos jegyzetet is, ami lehetséges szereplőnevek 

listájának tűnik. Az egyik ilyen név szerepel egy használt írógépkazettán 

is, ami kikerült a dolgozószobájából, mielőtt a rendőrség lezárta volna, 

de a végső kéziratban nem tűnik fel. 

 

 

– Tehát meggondolta magát – vágta rá Fancourt ingerülten. 

 

– Egy teljesen mindennapi név, nem szimbolikus vagy archetipikus, mint 

a végső kéziratban szereplő nevek. 

 

Most, hogy a szeme kezdett hozzászokni a sötéthez, Strike bizonytalan 

kíváncsiságot látott Fancourt durva vonalakkal barázdált arcán. 

 

– Egy egész zsúfolt étterem a tanú arra, amiről szerintem ki fog derülni, 

hogy Quine utolsó vacsorája és egyben legutolsó nyilvános megjelenése 

volt – ment tovább Strike. – Egy szavahihető tanú állítja, hogy Quine 

mindenki füle hallatára kiabálta világgá, hogy az egyik ok, amiért Tassel 

nem meri piacra dobni a könyvet, az „Fancourt löttyedt farka”. 

 

Strike nem hitte, hogy a kiadó asztalánál ülő ideges vendégek tisztán 

láthatják őket itt kint. Nyilván beleolvadnak a fák meg a szobrok alakjai 

közé, de aki nagyon igyekszik, vagy nagyon kétségbeesetten keresi, 



talán így is megtudhatja, hol vannak, a cigarettája apró, izzó szeme 

segítségével. Mint egy mesterlövész lézerirányzéka. 

 

– Csakhogy a Bombyx moriban nincsen semmi az ön farkáról – folytatta 

Strike. – Nem bukkan fel Quine szeretője meg az ő fiatal, transznemű 

barátnője sem, mint „csodaszép, eltévedt lélek”, márpedig ő azt mondta 

nekik, így jelennek majd meg. Ráadásul az ember nem önt savat a 

selyemhernyókra, hanem megfőzi őket, úgy szerzi meg a bábjukat. 

 

– Na és? – ismételte Fancourt. 

 

– Tehát arra a következtetésre kellett jutnom – zárta le Strike –, hogy az 

a Bombyx mori, amit mindenki olvasott, nem az a könyv, amit Owen 

Quine megírt. 

 

Fancourt abbahagyta a helyben topogást. Így pillanatnyilag ledermedve 

mintha komolyan fontolóra vette volna Strike szavait. 

 

– Én… de nem! – mondta, láthatólag csak maga elé. – Azt a könyvet 

Quine írta. Az ő stílusában van. 

 

– Érdekes, hogy ezt mondja, mert mindenki más, aki valamennyire is 

ismeri Quine stílusát, érzékel egy idegen hangot is a könyvben. Daniel 

Chard szerint Waldergrave az. Waldergrave azt hiszi, Elizabeth Tassel. 

Christian Fisher pedig önt hallotta ki belőle. 

 

 

Fancourt szokásos, könnyed arroganciával vonta meg a vállát. 

 

– Quine tehát egy magánál jobb írót próbált utánozni. 

 

– Nem gondolja, hogy furán egyenlőtlenül bánik a való életből vett 

alakjaival? 

 

Fancourt elfogadta a cigarettát meg a tüzet, amivel Strike megkínálta, és 

most némán, érdeklődve figyelt. 

 



– Azt mondja, a felesége és az ügynöke csak élősködnek rajta – kezdte 

sorolni Strike. – Nem szép ilyet írni, ugyanakkor ez olyasfajta vád, amit 

bárki nekiszegezhet azoknak, akikről elmondható, hogy az ő keresetéből 

élnek. Azt sugallja, hogy a szeretője nem is szereti az állatokat, meg 

bedob valamit, ami lehet vagy egy homályos utalás arra, hogy szar 

könyveket ír, vagy nagyon is beteg célzás a mellrákra. A transznemű 

barátnője megússza azzal, hogy kigúnyolja a hanggyakorlatait… miután, 

ahogy állítja, megmutatta neki a már megírt visszaemlékezéseit, és 

beavatta a legnagyobb titkaiba. Megvádolja Chardot, hogy gyakorlatilag 

ő ölte meg Joe Northt, és durva utalást tesz arra, mit is akart Chard 

valójában csinálni vele. És ott van az is, hogy ön volt a felelős az első 

felesége haláláért. De ez mind vagy köztudott, vagy közszájon forog, 

vagy egyszerűen csak könnyű rágalom. 

 

– Ami nem jelenti, hogy nem bántó – tette hozzá Fancourt halkan. 

 

– Így van – bólintott Strike. – Ezzel számos embert magára haragított. 

Csakhogy a könyv egyetlen valódi leleplezése, hogy arra céloz: ön az 

apja Joanna Waldergrave-nek. 

 

– Amikor legutóbb találkoztunk, megmondtam magának… vagy azzal az 

erővel meg is mondhattam volna egyenesen – felelte Fancourt hallhatóan 

feszülten –, hogy ez a vád nemcsak hamis, de lehetetlen is. Én 

terméketlen vagyok, amit Quine-nak… 

 

– …nagyon jól kellett volna tudnia – fejezte be Strike –, mert névleg 

még mindig jóban voltak, amikor ön mumpszos lett, és ezen ő már a 

Balzac testvérekben is gúnyolódott. És ettől még furábbnak néz ki a 

Vágó alakjában foglalt vádaskodás, nem? Mintha olyasvalaki írta volna, 

aki nem tudja, hogy ön terméketlen. Ezek nem jutottak eszébe, amikor 

olvasta? 

 

A hó csak hullott tovább, megtelepedett a két férfi haján és vállán. 

 

– Azt gondoltam, Owent nem érdekli, vajon igaz-e ebből bármi, vagy 

sem – felelte Fancourt lassan, felhőcskéket lélegezve ki. – A sár ragad. Ő 

meg elég sokkal dobálózott itt. Azt hittem, annyi bajt akar keverni, 

amennyit csak tud. 



 

– Gondolja, hogy ezért küldött önnek is előre egyet a kéziratból? – 

Amikor Fancourt nem szólt, Strike folytatta. – Ezt könnyű ellenőrizni, 

tudja. Futár, posta, mindnek marad nyoma. Ezzel az erővel el is 

árulhatja. 

 

Hosszú szünet állt be. 

 

– Jól van – bólintott végül Fancourt. 

 

– Mikor kapta meg? 

 

– 6-án reggel. 

 

– Mit csinált vele? 

 

– Elégettem – felelte kurtán az író, épp, mint Kathryn Kent. – Láttam, 

mit akar: nyilvános veszekedést provokálni, hogy még nagyobb botrányt 

kavarjon a lapokban. A kudarcot valló ember utolsó mentsvára… 

Gondoltam, én aztán nem adom alá a lovat. 

 

Újabb rövid hangfoszlány szűrődött ki hozzájuk a benti zsibongásból, 

ahogy kinyílt, majd becsukódott a kert ajtaja. Bizonytalan léptek 

közeledtek a hóba taposott kanyargós úton, majd egy jókora árny lépett 

eléjük a sötétből. 

 

– Mégis – krákogta Elizabeth Tassel nehéz, prémgalléros kabátba 

burkolózva –, mi folyik itt kint? 

 

Amint meghallotta a nő hangját, Fancourt már indult is befelé. Strike-

nak átvillant az agyán, ezek ketten vajon mikor találkoztak utoljára 

szemtől szemben úgy, hogy nem volt ott több száz más ember is? 

 

– Várjon csak egy percet, legyen szíves! – szólt az író után. 

 

Fancourt habozott. Tassel mély, hörgő hangon szólt Strike-hoz: – Pinki 

már hiányolja Michaelt. 

 



– És maga aztán csak tudja, milyen az – jegyezte meg Strike. 

 

Suttogva hullott a hó a fák lombjára, a befagyott tavacskára, ahol a kis 

angyalka ült égnek fordított íjjal. 

 

– Ön valaha azt gondolta, hogy Elizabeth „szánalmas másoló” íróként, 

nem így van? – fordult Strike Fancourthoz. – Önök mindketten 

tanulmányozták a Jakab korabeli bosszútragédiákat, ez magyarázza a 

stílusuk hasonlóságait. De maga nagyon is jól utánozza mások stílusát is, 

azt hiszem – mondta Strike Tasselnek. 

 

Tudta, hogy a nő ki fog jönni, ha elhívja mellőle Fancourtot, tudta, hogy 

megijed, vajon mit is mond ő el az írónak kint, a sötétben. Tassel 

teljesen mozdulatlanul állt, a hó pedig közben megült a kabátja 

prémgallérján, acélszürke haján. Strike épp csak ki tudta venni az arca 

körvonalát a klub ablakainak távoli, halovány fényében. Egészen 

megdöbbentően erős, üres kifejezést látott rajta. Egy cápa halott, üres 

szemeit. 

 

– Például Elspeth Fancourt stílusát is tökéletesen hozta. 

 

Fancourtnak némán kinyílt a szája. Néhány másodpercig a hóesés 

suttogásán kívül az Elizabeth Tassel tüdejéből feltörő, alig hallható 

sípolás volt az egyetlen hang. 

 

– Kezdettől fogva azt gondoltam, Quine valahogy biztosan a markában 

tartotta magát – folytatta Strike. – Maga egyáltalán nem tűnt olyan 

nőnek, aki hagyja, hogy kis magánbankot meg cselédet csináljanak 

belőle, aki Quine-t választja, és elengedi Fancourtot. Az a sok rizsa a 

kifejezés szabadságáról… Maga írta Elspeth Fancourt könyvéről azt a 

paródiát, amiért megölte magát. Ennyi éven át csak a maga szavára 

hagyatkozva lehetett tudni, hogy Owen megmutatta, amit írt. Csakhogy 

pont fordítva történt. 

 

Csend volt, csak a hópelyhek susogása meg a Tassel mellkasából feltörő 

halovány, hátborzongató hang hallatszott. Fancourt tátva maradt szájjal, 

felváltva bámult az ügynökre meg a nyomozóra. 

 



– A rendőrség gyanakodott is, hogy Quine zsarolta magát – szólalt meg 

újra Strike –, de maga átvágta őket azzal a szívhez szóló szöveggel, hogy 

Orlando miatt adott neki kölcsön. Több mint egy negyedszázada fizette 

Owent, ugye? 

 

Próbálta kikényszeríteni, hogy mondjon valamit, de az asszony néma 

maradt, csak bámult rá továbbra is sötét, üres szemekkel – mintha lyukak 

lettek volna egyszerű, sápadt arcán. 

 

– Mit is mondott magáról, amikor elmentünk ebédelni? – kérdezte 

Strike. – „A feddhetetlen vénlány tökéletes példája”? De azért megtalálta 

a módját, hogy enyhítsen a frusztrációin, ugye, Elizabeth? 

 

Az őrült, üres szemek hirtelen Fancourtra pillantottak, aki most arrébb 

lépett egy kicsit. 

 

– Jó érzés volt végigerőszakolni, gyilkolni minden ismerősét, Elizabeth? 

Egyetlen hatalmas, gonosz, obszcén kitöréssel bosszút állni mindenkin, 

el nem ismert zseninek festeni le magát, közben pedig odacsapni 

mindenkinek, akinek több siker jutott a szerelemben, kielégítőbb… 

 

Puha hang szólalt meg most a sötétségben, és egy másodpercre Strike 

nem is tudta, honnan jöhet. Fura volt, ismeretlen, magas és beteges; 

olyan, amiről egy őrült nő azt gondolhatja, ártatlan és kedves. 

 

– Nem, Mr. Strike – suttogta, mint amikor az anya próbálja rávenni az 

álmos kisgyereket, hogy ne üljön fel, ne mocorogjon. – Maga szegény 

szerencsétlen. Szegény ember! 

 

Erőlködve el is nevette magát, de ettől csak szuszogni kezdett, a tüdeje 

sípolt. 

 

– Súlyosan megsérült Afganisztánban – szólt most a nő Fancourthoz 

ezen a hátborzongató, dúdoló hangon. – Szerintem tönkrementek az 

idegei a harctéren. Agykárosodása van, mint szegény kis Orlandónak. 

Segítségre szorul, szegény Mr. Strike! 

 

Tovább sípolt a tüdeje, ahogy egyre szaporábban szedte a levegőt. 



 

– Egy maszkot is be kellett volna szereznie, nem, Elizabeth? – kérdezte 

most Strike. 

 

Mintha látta volna, hogy elsötétül és tágabbra nyílik a nő szeme, a 

pupillái kitágultak a vérében dübörgő adrenalin hatására. Nagy, férfias 

kezén begörbültek az ujjak, mint karmok egy ragadozó madár lábán. 

 

– Azt hitte, mindenre gondolt, ugye? Kötél, álruha, védőfelszerelés, 

hogy a sav ne okozzon magának sérülést… de azt nem sejtette, hogy már 

az is súlyosan károsítja a szöveteket, ha csak belélegzi a gőzeit! 

 

A hideg levegő csak súlyosbította Tassel légzési nehézségeit. 

Kétségbeesésében egészen olyan hangot adott ki, mintha szexuális 

izgalomba jött volna. 

 

– Szerintem – folytatta Strike kiszámított kegyetlenséggel – ez szó 

szerint megőrjítette magát, Elizabeth, vagy nem? Vagy legalábbis 

reméljük, hogy az esküdtek elhiszik, ugye? Micsoda egy elvesztegetett 

élet! A vállalkozása összeomlik, nincs férje, nincs gyereke… mondja 

csak, nem tettek maguk ketten kísérletet valamikor, hogy lefeküdjenek 

egymással? – szegezte nekik Strike a kérdést, ahogy a két profilt nézte. – 

Ez a „löttyedt farok”-dolog… olyan csengése van, mint amit Quine bele 

is írhatott valahogy az igazi Bombyx moriba. 

 

Mivel háttal álltak a fénynek, az arckifejezésüket nem láthatta, de a 

testbeszédükből kiolvasta a választ: ahogy mindketten azonnal 

elfordultak egymástól őfelé, az valami egymás mellett állás-szerűségre 

utalt. 

 

– És mikor volt ez? – kérdezte Strike, Elizabeth sötét sziluettjét figyelve. 

– Miután Elspeth meghalt? De maga aztán továbblépett Fenellára, ugye, 

Michael? Ott meg aztán nem volt gond, gondolom. 

 

Elizabeth kis, ziháló lélegzetet vett. Olyan volt, mintha Strike megütötte 

volna. 

 



– Az isten szerelmére… – morgott Fancourt. Most már dühös volt 

Strike-ra, az viszont elengedte a füle mellett ezt a kimondatlan 

szemrehányást. Még mindig Elizabethen dolgozott, őt piszkálta, míg a 

nő tüdeje sípolva küszködött az oxigénért a hóesésben. 

 

– Biztos nagyon feldühítette magát, amikor Quine-nal elszaladt a ló, és 

az igazi Bombyx mori tartalmából kiabált el egyet s mást a River 

Caféban, nem, Elizabeth? Miután figyelmeztette, hogy senkinek egy szót 

se szóljon, mi lesz benne! 

 

– Ez kész őrület. Maga őrült! – suttogta a nő, cápaszeme alatt erőltetett 

mosollyal. Megcsillantak nagy, sárga fogai. – A háborúban nem csak 

nyomorék lett magából… 

 

– Ó, remek – bólogatott elismerően Strike. – Csak kibújt magából az 

erőszakoskodó vén szatyor, akiről mindenkitől hallottam… 

 

– Maga csak biceg itt körbe Londonban, és próbál a lapokba bekerülni – 

lihegte Tassel. – Pont olyan, mint szegény Owen, pont olyan… Hogy 

szerette a sajtót, nem, Michael? – fordult most Fancourthoz segítségért. – 

Hát nem imádta Owen a nyilvánosságot? Ahogy folyton eltűnt, mint 

valami bújócskázó kisfiú… 

 

– Maga biztatta Quine-t, hogy bújjon csak el a Talgarth Roadon – szólt 

Strike. – A maga ötlete volt. 

 

– Ezt én nem hallgatom tovább – suttogta Tassel, és sípoló tüdővel nagy 

lélegzetet vett a téli levegőből, majd felemelt hangon folytatta: – Nem 

hallgatom, Mr. Strike, nem hallgatom! Senki sem figyel magára, 

szegény, bolond ember… 

 

– Maga mondta nekem, mennyire imádta Quine a dicséretet – folytatta 

Strike, és ő is felemelte a hangját, hogy túlharsogja a magas kántálást, 

amellyel Tassel próbálta elnyomni a szavait. – Szerintem hónapokkal 

ezelőtt elmondta magának az egész cselekményt, amit a Bombyx 

morinak kigondolt. Sőt, szerintem Michael is megjelent benne 

valamilyen formában… Közel nem olyan durván, mint Hencegő, de 



talán, mondjuk, azon gúnyolódott, hogy nem áll fel neki? „Most 

mindketten megkapják, ami jár”, mi? 

 

Ahogy várta is, ennél Tasselnek megint elakadt a lélegzete, és 

abbahagyta az őrült kántálást. 

 

– Maga azt mondta Quine-nak, a Bombyx mori ötlete remekül hangzik, 

hogy ez lesz a legjobb könyv, amit valaha írt, hogy hatalmas siker lesz, 

de a tartalmát tartsa nagy-nagy titokban, nehogy jogi lépéseket 

kockáztasson, és hogy még nagyobbat szóljon, amikor felfedik. És mind 

ez idő alatt maga is írta szépen a saját verzióját. Rengeteg ideje volt rá, 

hogy pontosan elkapja, nem, Elizabeth? Huszonhat évnyi egyedül töltött 

este; mostanra már egy csomó könyvet írhatott volna, azzal a kitűnő 

oxfordi diplomájával… Na de miről írjon? Nem mondhatnánk, hogy 

éppen teljes életet élt, nem? 

 

Most már csupasz, tomboló düh ült ki a nő arcára. Az ujjai ki-be 

görbültek, de még uralkodott magán. Strike azt akarta, hogy törjön meg, 

hogy adja fel; de a két cápaszem mintha azt várta volna, hogy ő áruljon 

el valami gyengeséget, ő kövessen el hibát. 

 

– Így hát átformálta regénnyé a gyilkos tervet. A belső szervek kivágása, 

a hulla savval leöntése nem szimbolikus jelentőségűek, arra találta ki 

őket, hogy a helyszínelők laboreredményeit tönkretegye. De mindenki 

bevette, hogy ez irodalom. És még arra is rávette azt a hülye, egoista 

marhát, hogy összejátsszon magával a saját halála megtervezésében! Azt 

mondta neki, támadt egy remek ötlete, hogy lehetne a lehető legnagyobb 

hírverést és hasznot elérni: maguk ketten eljátszanak egy nyilvános 

veszekedést, maga azt mondja, hogy a könyv túl botrányos, nem lehet 

kiadni, ő meg eltűnik. Maga majd beindítja a híreszteléseket a könyv 

tartalmáról, és a végén, amikor Quine hagyja, hogy megtalálják, megköti 

neki a szép nagy üzletet. 

 

Tassel csak rázta a fejét; a tüdeje hallhatóan kínlódott, de két halott 

szemét nem vette le Strike arcáról. 

 

– Ő meg is írta a könyvet. Maga húzta az időt néhány napig, az 

örömtüzek éjszakájáig, hogy biztosan jó sok zaj legyen a figyelem 



elterelésére; aztán kiküldte a másik Bombyx példányait Fishernek, hogy 

jobban beinduljon a pletyka, Waldergrave-nek, meg ennek a mi 

Michaelünknek. Eljátszották a nyilvános veszekedést, aztán maga Quine 

után ment a Talgarth Roadra… 

 

– Ne… – bukott ki Fancourtból, láthatólag önkéntelenül. 

 

– De! – csapta le Strike kíméletlenül. – Quine-nak eszébe sem jutott, 

hogy tartania kéne Elizabethtől, hisz ő a cinkosa az évszázad visszatérő 

húzásában! Szerintem addigra már szinte el is felejtette, hogy amit 

magával évek óta csinál, az igazából zsarolás, nem? – fordult Tasselhez. 

– Egyszerűen csak megszilárdult a szokás, hogy ha pénzt kér magától, 

maga ad neki. Kétlem, hogy egyáltalán beszéltek még valaha arról a 

paródiáról, ami tönkretette a maga életét… És tudja, mi történt 

szerintem, amikor beengedte magát a házba, Elizabeth? 

 

Bármennyire is nem akarta, Strike a szeme elé idézte a látványt: a nagy, 

boltíves ablakot, a hullát, ami mintha valami rettentő csendéletnek lett 

volna beállítva. 

 

– Szerintem rávette azt a szerencsétlen, naiv, nárcisztikus barmot, hogy 

csináljanak promófotókat. Letérdelt? Az igazi könyvben nem könyörgött 

a hős valamikor, vagy imádkozott? Vagy őt is megkötözték, mint a maga 

Bombyxát? Az tetszett volna Quine-nak, nem, hogy megkötözve 

pózoljon? És szépen, könnyedén a háta mögé is lehetett kerülni, és 

beverni a fejét azzal a vas ajtónehezékkel, ugye? A környékbeli 

petárdázás zaja elnyomott minden hangot, maga leütötte Quine-t, 

megkötözte, felvágta, és… 

 

Fancourtból elfojtott, elszörnyedt nyögés tört fel, Tassel viszont megint 

megszólalt. Búgott a hangja, mintha nyugtatgatni akarná, de az egész 

szinte paródiának hangzott. 

 

– Orvoshoz kéne fordulnia, Mr. Strike. Szegény Mr. Strike… – És Strike 

nagy meglepetésére az asszony felemelte a karját, hogy egyik lapátkezét 

az ő behavazott vállára tegye. Neki azonban csak az járt a fejében, mit 

tett ez a kéz, ezért ösztönösen hátralépett, és Tassel karja visszahullott az 

oldalához. Az ujjai kinyíltak-összezáródtak. 



 

– Bedobta a beleket meg az igazi kéziratot egy táskába – folytatta a 

nyomozó. Tassel most már olyan közel állt hozzá, hogy megint 

megcsapta az orrát az a parfümből és állott cigarettaszagból kevert illat. 

– Aztán felvette Quine köpönyegét, kalapját, és elindult. Elment 

bedobálni a saját Bombyx morija negyedik példányát Kathryn Kentnek, 

hogy minél több gyanúsított legyen, és hogy bemártson még egy nőt, aki 

megkapta, amit maga nem: szexet, társat, legalább egy barátot. 

 

Tassel megint nevetést tettetett, de ezúttal már őrület hangzott fel benne. 

Az ujjai még mindig kiengedtek-begörbültek. 

 

– Maga annyira jól kijött volna Owennel – suttogta. – Hát nem, 

Michael? Ugye, hogy fantasztikusan jól megértették volna egymást 

Owennel? Beteges fantaszták… ki fogják magát nevetni, Mr. Strike! – 

Már sokkal jobban lihegett, mint eddig; halott, üres szemei csak 

meredtek ki a dermedt, sápadt arcból. – Szerencsétlen nyomorék, aki a 

siker érzését hajszolja, kergeti a híres ap… 

 

– Van ebből bármire bizonyítéka is? – szegezte neki a kérdést Fancourt a 

kavargó hóesésben, és hangjában rekedten szólalt meg a vágy, hogy bár 

ne kéne mindezt elhinnie. Ez itt nem csak nyomtatott tragédia papíron, 

nem csak színpadi halál. Itt áll mellette egy hús-vér barátja egyetemista 

éveiből, és bármit is tett velük azután az élet, szinte elviselhetetlen volt a 

gondolat, hogy ebből a nagydarab, esetlen, valaha fülig szerelmes 

lányból, akit annak idején megismert Oxfordban, olyan nő lett, aki ilyen 

groteszk rémtettekre képes. 

 

– Persze hogy van bizonyítékom – felelte Strike csendesen. – Egy másik 

elektromos írógép, pontosan az a modell, mint Quine-é, egy fekete 

burkába meg egy sósav-foltos overallba csavarva, kövekkel megpakolva. 

Egy amatőr búvár, aki véletlenül jó ismerősöm, hozta fel a tengerből alig 

néhány nappal ezelőtt. Elég hírhedt sziklafalak alatt volt Gwithiannál, a 

Pokol Kapujánál, ami Dorcus Pengelly egyik könyvének borítóján 

szerepelt. Gondolom, ő mutatta, amikor nála járt, ugye, Elizabeth? 

Visszasétált oda egyedül a mobiljával, nem, és azt mondta neki, hogy 

csak jobb térerőt keres? 

 



Szörnyű, mély hangú nyögés tört elő az asszonyból, egy erősen hasba 

vágott férfi hangjára emlékeztetett. Egy másodpercig nem mozdult 

egyikük sem, aztán Tassel ügyetlenül sarkon fordult, és futva, 

bukdácsolva elindult vissza, a klub felé. Ragyogó, sárga fényfolt 

remegett fel, majd eltűnt, ahogy kinyílt, majd becsukódott az ajtó. 

 

– De hát… – indult meg néhány lépésnyire Fancourt, majd kissé 

felkavart tekintettel nézett vissza Strike-ra. – Nem hagyhatja… meg kell 

állítania! 

 

– Ha akarnám, se tudnám elkapni – felelte Strike, és a hóba dobta a 

cigarettacsikkjét. – Rossz a térdem. 

 

– Ki tudja, mit fog tenni… 

 

– Valószínűleg megy, és kinyírja magát – bólintott Strike, és előhúzta a 

mobilját. 

 

Az író csak bámult rá. 

 

– Maga… maga hidegvérű szemét! 

 

– Ezt nem magától hallom először – vetette oda Strike, és megnyomott 

néhány gombot a telefonon. – Kész vagy? – szólt bele. – Végeztünk! 
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A veszély, mint csillag, leginkább sötétben ragyog. 

 

THOMAS DEKKER: 

A spanyol nemes katona 

 

 

 

 

A nagydarab nő vakon rohant ki a klubból, el az épület előtt álldogáló 

dohányosok mellett, és megcsúszott kicsit a hóban. Futni kezdett a sötét 

utca vége felé, lobogott mögötte a prémgalléros kabátja. 

 

Egy szabad taxi fordult ki épp az egyik mellékutcából, a nő pedig vadul 

hadonászva leintette. A kocsi lelassított és megállt, a két lámpája két kis 

fénykúpot lőtt ki, kitöltötte őket a sűrűn hulló hó. 

 

– A Fulham Palace Roadra! – mondta a rekedt, mély hang, meg-

megtörve a sírástól. 

 

Lassan kigördültek a járdaszegély mellől. Régi taxi volt, a sofőrt az 

utastól elválasztó üvegfal összekarcolva, néhol foltokat hagytak a 

tulajdonosa által végigdohányzott évek. Elizabeth Tassel jól látszott a 

visszapillantó tükörben, ahogy átsuhantak rajta az utcai lámpák 

fénycsíkjai. Csendben zokogott a két jókora tenyerébe, és egész testében 

remegett. 

 

A sofőr nem kérdezte, mi baja, hanem az utcát figyelte mögötte, ahol 

két, egyre zsugorodó férfit látott sietve átmenni az úton a kicsit távolabb 

álló piros sportkocsihoz. 

 

Az út végén a taxi balra fordult, Elizabeth Tassel pedig még mindig az 

arcát eltakarva sírt. A sofőrnek viszketett a feje a vastag gyapjúsapkától, 

bár azért a várakozás hosszú óráiban igencsak örült, hogy rajta van. A 

King’s Roadon már gyorsított a vastag porhórétegben, amit a kerekek 



nem tudtak latyakká préselni; a hóvihar kegyetlen kavargásában egyre 

veszélyesebbé váltak az utak. 

 

– Rossz felé megy! 

 

– Elterelés van – hazudott Robin. – A hó miatt. 

 

Röviden elkapta Elizabeth tekintetét a tükörben. Az ügynök 

hátrapillantott a válla fölött. A piros Alfa Romeo túl messze volt 

mögöttük, nem láthatta. Vadul végigfuttatta a tekintetét a mellettük 

elsuhanó épületeken. Robin hallotta is a mellkasából feltörő vérfagyasztó 

sípolást. 

 

– Pont az ellenkező irányba megyünk! 

 

– Egy perc, és meg tudok fordulni – felelte Robin. 

 

Nem látta, ahogy Elizabeth Tassel megpróbálja kinyitni az ajtót, de 

hallani hallotta. Mind be volt zárva. 

 

– Itt ki is tehet – szólt a nő hangosan. – Mondom, tegyen ki itt! 

 

– Ilyen időben nem talál másik taxit – jegyezte meg Robin. 

 

Arra számítottak, hogy Tassel túlságosan fel lesz indulva, hogy még egy 

kicsit tovább ne vegye észre, merre mennek. Most még csak alig a 

Sloane Square-nél jártak. Több mint másfél kilométerre van még a New 

Scotland Yard. Robin tekintete megint a visszapillantó tükörre ugrott. Az 

Alfa Romeo apró, piros pont volt a távolban. 

 

Elizabeth kikapcsolta a biztonsági övét. 

 

– Állítsa meg a kocsit! – kiabált rá. – Állítsa meg, és engedjen kiszállni! 

 

– Itt nem állhatok meg – felelte Robin sokkal higgadtabban, mint ahogy 

érezte magát, mert a nő felállt az ülésről, és lapátkezével már az 

elválasztón matatott. – Meg kell kérnem, asszonyom, hogy üljön le… 

 



Az elválasztóablak félrecsúszott. Elizabeth megragadta Robin sapkáját 

meg egy maréknyit a hajából. Most már majdnem egymás mellett volt a 

fejük, a nő arcán gyilkos kifejezés. Robin haja izzadt tincsekben hullott a 

szemébe. 

 

– Hagyjon! 

 

– Ki maga? – sikoltott Tassel, és a markában szorított hajnál fogva 

megrázta Robin fejét. – Ralph azt mondta, látott egy szőkét a kukában 

turkálni… ki maga? 

 

– Engedjen el! – kiáltotta Robin, amikor Tassel másik keze már a nyakát 

szorította. 

 

Kétszáz méterrel mögöttük Strike is rákiabált Alra: – Taposs bele, bassza 

meg, valami baj van, nézd, mit… 

 

A taxi ide-oda kanyargott az úton. 

 

– Jeges úton mindig szarul ment… – nyögött fel Al, amikor az Alfa 

megcsúszott egy kicsit, a taxi pedig rohanvást befordult a sarkon a 

Sloane Square-re, és eltűnt a szemük elől. 

 

Tassel félig már előremászott a kocsiban, sérült torkából továbbra is 

ordibálva. Robin fél kézzel próbálta távol tartani, míg a másikkal a 

kormányt igyekezett kezelni. A hajától, a hótól nem is látta, merre megy, 

és most már Tassel mindkét keze a torkát szorította. Robin fékezni 

próbált, de amikor meglódult a kocsi, rájött, hogy a gázra lépett rá – nem 

kapott levegőt –, már mindkét kezét elvette a kormányról, úgy igyekezett 

lefejteni a torkáról a nő ujjait. Járókelők sikítása hallatszott, majd egy 

rettentő rántás, és az üveg fülsértő csörömpölése, a betonba csapódó fém 

hangja, a mellkasán a biztonsági öv szörnyű fájdalma, ahogy a taxi 

nekiment valaminek, de ő csak süllyedt lefelé, és minden elsötétült… 

 

– Szard le a kocsit, hagyd itt, oda kell jussunk! – ordította Alnak Strike a 

bolt riasztójának sipítását meg a szétrebbent járókelők kiabálását 

túlharsogva. Al rondán lefékezte az Alfát az út közepén, úgy száz 

méterre onnan, ahol a taxi a nagy üvegkirakatba csapódott. Al már ki is 



ugrott, de Strike még küszködött, hogy fel tudjon állni. Egy csoport 

gyalogos, köztük néhány szmokingos, karácsonyi buliba igyekvő ember, 

aki félreugrált a járdára hajtó taxi elől, most döbbenten nézték, ahogy Al 

a hóban meg-megcsúszva, néha majdnem elesve, a kocsi felé rohan. 

 

Kinyílt a taxi hátsó ajtaja. Elizabeth Tassel kiugrott a hátsó ülésről, és 

futva nekiiramodott. 

 

– Al, kapd el! – ordította Strike, aki még mindig jóval hátrébb 

küszködött a hóban. – Kapd el, Al! 

 

A Le Rosey-ban remek rögbicsapat volt. Al pedig már megszokta, hogy 

utasításokat kövessen. Rövid sprint, és egy tökéletes mozdulattal meg is 

állította a nőt. Tassel nagy csattanással zuhant a havas járdára sok 

bámuló nő tiltakozó sikítozása közepette, és Al le is fogta, pedig nagy 

igyekezettel küzdött, káromkodott. Al sikeresen elhárította az áldozata 

segítségére siető lovagias férfiak támadásait is. 

 

Strike-ot mindez már nem is érdekelte. Úgy futott, mintha lassított 

felvételen lenne, próbált nem elesni, tántorogva igyekezett a vészjóslóan 

néma, mozdulatlan taxihoz. Mindenki Alra meg a tiltakozó, káromkodó 

foglyára figyelt, senkinek eszébe sem jutott, mi lehet a taxi sofőrjével. 

 

– Robin! 

 

Oldalra dőlve találta a lányt, a biztonsági öv helyben tartotta. Az arcán 

vért látott, de a neve hallatán elhaló nyögéssel válaszolt. 

 

– Kurva élet… hála istennek… 

 

A téren máris felhangzottak a rendőrök szirénái. Túlvijjogták a bolt 

riasztóját és a megdöbbent londoni járókelők egyre hangosabb 

tiltakozását. Strike kikapcsolta Robin biztonsági övét, és amikor a lány 

ki akart szállni, finoman visszanyomta a kocsiba. 

 

– Maradjon itt! – mondta. 

 



– Tudta, hogy nem a háza felé megyünk! – motyogta Robin. – Rögtön 

észrevette, hogy nem jó felé megyek. 

 

– Nem számít – lihegte Strike. – Maga a Scotland Yardot hozta inkább 

ide. 

 

Sziporkázóan éles fények csillogtak mindenütt a tér körül álló, csupasz 

fákról. Szakadt a hó az egyre nagyobbra duzzadó tömegre, a taxi félig 

kiállt a betört kirakatból, az út közepén meg a futtában leparkolt 

sportautó. Ekkor fékeztek le a rendőrkocsik, villogó kék lámpáik fénye 

meg-megcsillant az üvegcserepekkel beterített úton, a szirénáik 

vijjogását immár elnyomta a bolt riasztója. 

 

És míg a féltestvére kiabálva próbálta elmagyarázni, miért hever egy 

hatvanéves nő hátán, a megkönnyebbült, holtfáradt nyomozó lehuppant a 

taxi ülésére a társa mellé, és azon kapta magát, hogy akarata meg a jó 

ízlés ellenére is – nevet. 

 

 

 

Egy héttel később 
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CYNTHIA: Mit mondsz, Endymion, ez mind a szerelem miatt? 

ENDYMION: Azt, hölgyem, hogy az istenekre, inkább gyűlöljenek a nők! 

 

JOHN LYLY: 

Endymion, avagy a holdbéli ember 

 

 

 

 

Strike még sosem járt Robin és Matthew ealingi lakásában. És amikor 

ragaszkodott hozzá, hogy Robin maradjon csak otthon, hogy felépüljön 

az enyhe agyrázkódásból meg a fojtogatási kísérletből, a lány nem 

fogadta nagy örömmel a javaslatot. 

 

– Robin – magyarázta neki türelmesen a telefonban. – Különben is be 

kellett zárnom. Az egész Denmark Streetet elárasztották az újságírók… 

Én is Nicknél meg Ilsánál pecózom. 

 

De nem tehette meg, hogy úgy megy le Cornwallba, hogy nem látogatta 

meg a lányt. Amikor Robin ajtót nyitott neki, Strike örömmel látta, hogy 

a nyakán meg a homlokán lévő véraláfutások máris halványsárgás-

kékesre fakultak. 

 

– Hogy érzi magát? – érdeklődött, amíg megtörölte a lábát az ajtó előtt. 

 

– Remekül! – felelte a lány. 

 

Kis lakás volt, de vidám, és belengte Robin parfümjének illata, amit 

Strike addig még nem is nagyon vett észre rajta soha. Lehet, hogy most 

érzékenyebb lett rá, hogy egy hétig nem érezte. A lány bevezette a 

nappaliba. A falak ugyanolyan liliomszínűek voltak, mint Kathryn 

Kentnél, és Strike érdeklődve figyelt fel a széken kihajtva lerakott 

Kihallgatás nyomozóknak: pszichológia és gyakorlatra. Kis karácsonyfa 



állt a sarokban fehér és ezüst díszekkel, mint a Sloane Square fáin – a 

kirakatba rohant taxit ábrázoló fotóknak ez volt a háttere az újságokban. 

 

– Matthew túltette már magát rajta? – kérdezte Strike, és leült a 

kanapéra. 

 

– Nem mondom, hogy nem láttam még vidámabbnak – felelt Robin 

vigyorogva. – Kér egy teát? 

 

Tudta, hogy szereti: nagyon sötét barnán. 

 

– Karácsonyi ajándék! – mondta hirtelen Strike, amikor a lány visszajött 

a tálcával, és átadott neki egy sima, fehér borítékot. Robin kíváncsian 

kinyitotta, és összetűzött papírokat húzott elő belőle. 

 

– Megfigyelési tanfolyam januárban – mondta Strike. – Úgyhogy, 

amikor legközelebb kutyaszaros zacskókat kell kukákból kiszedegetnie, 

már senki nem fogja észrevenni. 

 

Robin elragadtatva nevetett fel. 

 

– Köszönöm! Köszönöm! 

 

– A legtöbb nő elvárta volna a virágot is. 

 

– Én nem a legtöbb nő vagyok. 

 

– Hát igen, ezt észrevettem – bólintott Strike, és elvett egy csokis 

kekszet. 

 

– És megvizsgálták már? – kérdezte a lány. – A kutyakakát. 

 

– Aha. Teli emberi maradvánnyal. Kis adagonként olvasztotta fel. 

Találtak belőle a dobermann tálkájában is, a többit meg a fagyasztóban. 

 

– Jézusom. – Robinnak lehervadt az arcáról a mosoly. 

 



– Zseniális egy gyilkos – folytatta Strike. – Belopózott Quine 

dolgozószobájába, és elrejtett két használt írógépkazettát a sajátjából az 

asztal mögé… Anstis most már hajlandó volt megvizsgáltatni őket, és 

egyiken sem találták meg Quine DNS-ét. Sosem ért hozzájuk, ami azt 

jelenti, hogy nem ő gépelte, ami rajtuk van. 

 

– Szóval Anstis még szóba áll magával? 

 

– Épp csak hogy. De hát nehéz is lenne megszakítania velem a 

kapcsolatot. Megmentettem az életét! 

 

– Értem, hogy ez elég kínossá tenné a dolgot – bólogatott Robin. – És 

akkor most már elfogadják az egész elméletét? 

 

– Most, hogy már tudják, mit kell keresni, gyakorlatilag lezárt ügy. Majd 

két éve vette a másik írógépet. Megrendelte a burkát meg a kötelet Quine 

kártyájával, aztán odaküldette a házba, amíg még ott voltak a munkások. 

És az évek során rengeteg alkalma lehetett, hogy megszerezze azt a 

kártyát. Mondjuk, Quine felakasztotta a kabátját az irodában, amíg 

elment a vécére… akkor is kilophatta a tárcáját, amikor részegen elaludt, 

amíg hazavitte valami partiról. Elég jól ismerte, hogy tudja, mennyire 

nem figyel az olyasmire, mint a számlák. Hozzáfért a Talgarth Road-i 

ház kulcsához is, ezt könnyű lemásolni. Mindenhol járt a házban, tudta, 

hogy ott van a sósav. Zseniális, de túlságosan bonyolult – folytatta 

Strike, és belekortyolt a teájába. – Most, úgy hallom, őrzik, nehogy 

öngyilkos legyen. De a legőrültebbet még nem hallotta. 

 

– Van még más is? – kérdezte Robin nyugtalanul. 

 

Bármennyire is várta, hogy találkozhasson Strike-kal, a múlt heti 

események után még mindig kicsit gyengének érezte magát. Kihúzta 

magát, és mindenre felkészülve odafordult. 

 

– Megtartotta a rohadt könyvet. 

 

Robin elfintorodott. 

 

– Miről be… 



 

– Ott volt a fagyasztóban a belek mellett. Véres, merthogy a belekkel 

egy táskában hozta el. Az igazi kéziratot. Azt a Bombyx morit, amit 

tényleg Quine írt. 

 

– De… ugyan miért…? 

 

– Csak az isten tudja. Fancourt szerint… 

 

– Á, találkozott vele? 

 

– Csak röviden. Most kitalálta, hogy ő végig tudta, hogy Elizabeth volt 

az. Nagy összegben fogadnék, hogy valami ilyesmiről szól majd a 

következő könyve. Mindenesetre azt mondja, ez a nő egyszerűen nem 

volt képes rávenni magát, hogy megsemmisítsen egy eredeti kéziratot. 

 

– De hát az isten szerelmére… azzal nem volt gondja, hogy a szerzőjét 

megölje! 

 

– Igen, Robin, de ez irodalom – vigyorgott rá Strike. – És ezt figyelje: a 

Roper Chard nagy lelkesen ki szeretné adni az igazi könyvet. Fancourt 

írja az előszót. 

 

– Most viccel, ugye? 

 

– Nem, nem. Quine-nak végre lesz igazi sikerkönyve. Ne vágjon már 

ilyen képet – szólt Strike üdítő frissességgel, míg a lány csak 

hitetlenkedve ingatta a fejét. – Ez nagyon jó hír. Leonorát és Orlandót 

felveti majd a pénz, ha a Bombyx mori a boltokba kerül. És erről jut 

eszembe, valami mást is hoztam magának! 

 

Benyúlt a kanapén mellette heverő kabátja belső zsebébe, és egy 

feltekert rajzot nyújtott át, amit ott helyezett biztonságba. Robin 

kibontotta, és megtelt a szeme könnyel. Két göndör hajú angyalka 

táncolt rajta a gondosan megrajzolt felirat alatt: ROBINNAK, 

SZERETETTEL DODÓTÓL. 

 

– Hogy vannak? 



 

– Remekül – felelte Strike. 

 

Leonora hívta, hogy látogassa meg őket a Southern Row-n. Orlandóval 

kézen fogva várták az ajtóban; Baki maki szokás szerint ott lógott a lány 

nyakában. 

 

– Hol van Robin? – kérdezte eltökélten Orlando. – Azt akartam, hogy 

Robin is jöjjön. Rajzoltam is neki. 

 

– A hölgyet baleset érte – emlékeztette Leonora, és beljebb húzódott az 

előszobába, hogy Strike be tudjon menni. Továbbra is Orlando kezét 

szorongatta, mintha attól félne, hogy valaki ismét el akarja majd 

szakítani őket egymástól. – Mondtam, Dodó, a hölgy valami nagyon 

bátor dolgot csinált, és közben karambolozott. 

 

– Liz néni nagyon rossz volt – közölte Strike-kal Orlando, míg hátrafelé 

lépkedve ment előtte az előszobába, még mindig az anyja kezébe 

kapaszkodva, de végig Strike-ot bámulta azzal a tiszta, zöld szemével. – 

Ő volt, aki miatt apukám meghalt! 

 

– Igen, ööö… tudom – felelte Strike azzal a már ismerős 

ügyetlenségérzéssel, amit Orlando valahogy mindig kihozott belőle. 

 

A konyhában ott találta a szomszéd Ednát, aki az asztal mellett üldögélt. 

 

– Ó, hát annyira okosan csinálta! – ismételgette neki az asszony. – De 

nem volt olyan szörnyű az egész? Hogy van szegény társa? Hát nem 

szörnyű? 

 

– Jaj, de kedvesek – mondta Robin, miután Strike elmesélt valamennyit 

ebből. A dohányzóasztalon, kettejük között kisimította Orlando rajzát, és 

mellé rakta a megfigyelési tanfolyam leírását, hogy mindkettőt egyszerre 

nézegethesse. – És Al hogy van? 

 

– Magánkívül, olyan rohadt izgatott – felelte komoran Strike. – Hamis 

képet festettünk neki arról, milyen izgalmas is dolgozni. 

 



– Nekem kedves fiúnak tűnt – mosolyodott el Robin. 

 

– Ja, hát, magának agyrázkódása volt – felelte Strike. – Polworth meg 

kurva boldog, hogy megmutathatta a zsaruknak. 

 

– Hát, magának aztán érdekes barátai vannak – jelentette ki Robin. – 

Mennyiért tudja megcsináltatni Nick édesapjának a taxit? 

 

– Még nem jött meg a számla – sóhajtotta Strike. – És gondolom – tette 

hozzá még néhány keksszel később, Robin ajándékára pillantva –, amíg 

maga ezen a megfigyelési kurzuson van, majd tényleg kell egy újabb 

helyettes titkárnőt kérnem. 

 

– Nos, gondolom, azt kéne – helyeselt Robin, majd kis habozás után 

folytatta: – De remélem, rettenetes lesz. 

 

Strike nevetve feltápászkodott, és fogta a kabátját. 

 

– A maga helyében nem aggódnék. Ilyen szerencsés nem leszek kétszer. 

 

– Annyi beceneve van, így nem hívja senki? – csodálkozott Robin, és 

kikísérte az előszobán át. 

 

– Hogy „így”? 

 

– Lucky Strike-nak? 

 

– Gondolja, hogy eszébe jut bárkinek? – kérdezte Strike, és a lábára 

mutatott. – Hát, boldog karácsonyt, nyomozótárs! 

 

Rövid ideig ott lebegett köztük egy ölelés képe, de a lány tettetett haveri 

gesztussal kezet nyújtott, Strike pedig megrázta. 

 

– Jó szórakozást Cornwallban! 

 

– Magának is Mashamban! 

 



Amikor már majdnem elengedte a lány kezét, hirtelen csavart rajta egy 

kicsit. Aztán már meg is csókolta a kezét, mielőtt Robin egyáltalán 

felocsúdhatott volna. Aztán egy vigyor meg egy intés, és már ott sem 

volt. 

 

 

 

 

 



Köszönetnyilvánítás 

 

 

Robert Galbraithként írni színtiszta öröm, és az alábbiak mind a 

segítségemre voltak ebben. Szívből köszönöm a következőknek: 

 

SOBE-nek, Deebynek és a Szeretőnek, mert nélkülük sosem jutottam 

volna el eddig. Legközelebb terveljünk ki inkább egy rablást! 

David Shelley-nek, az egészen egyedülálló szerkesztőnek, rendíthetetlen 

támogatómnak és INFJ-társamnak. Köszönöm, hogy ilyen remekül végzi 

a munkáját, hogy komolyan veszi mindazokat a dolgokat, amik tényleg 

fontosak, és hogy minden mást meg épp olyan viccesnek talál, mint én. 

Az ügynökömnek, Neil Blairnek, aki örömmel belement, hogy segít 

megvalósítani az álmomat, elsőkönyves íróvá válni. Sosem találnék még 

egy ilyet. 

A Little, Brown minden munkatársának, akik keményen, lelkesen 

dolgoztak Robert első regényén, pedig fogalmuk sem volt, ki is 

valójában. Külön hálás vagyok a hangoskönyves csapatnak, akik az 

eladási lista csúcsára juttatták Robertet, még mielőtt lelepleződött. 

Lorna és Steve Barnesnak, akik segítségével ihattam egyet az Egy 

Pejben, megnézhettem Sir Marmaduke Wyvill szobrát, és megtudhattam, 

hogy Robin szülővárosának nevét „Masszum”-nak és nem „Mesem”-nek 

ejtik, és így sok jövőbeli pironkodástól mentettek meg. 

Fiddy Hendersonnak, Christine Collingwoodnak, Fiona Shapcottnak, 

Angela Milne-nek, Alison Kellynek és Simon Brownnak: az ő szorgos 

munkájuk nélkül nem lett volna időm megírni a Selyemhernyót – ahogy 

semmi mást sem. 

Mark Hutchinsonnak, Nicky Stonehillnek és Rebecca Saltnak, akik igen 

büszkék lehetnek arra, hogy még nem bolondultam meg végleg. 

A családomnak, különösen Neilnek, sokkal több mindenért, mint amit 

néhány sorban le tudok írni, de ez esetben azért, hogy ilyen lelkesen 

támogatták még a véres gyilkosságot is. 
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